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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ١۵
  

 ھای اختياری ارزش
   !ای در خدمت تحميل منافع خبرگان است  رياکارانهۀدر ونزوئال نيز بھان» ھای غربی ارزش« 

  
ای بين  تر مناقشه ن سرنوشت ندارد و بيشئيوضعيت کنونی در ونزوئال ھيچ ارتباطی با آزادی، دمکراسی و حق تع

ھای گوش به فرمان آنان در پس  اقشار غنی خبرگان و مردم فقير است ولی اين امر در سخنان قدرتمندان غربی و رسانه

ی که از طرف اياالت متحده و ديگر گشورھا به ئم در مورد کودتاگردد، تا از خشم مرد مخفی می» ھای غربی ارزش«

 .گردد، کاسته گردد نفع اقشار مرفه ونزوئال تقويت می

 رھبری به را خود کشور موقت جمھور يسئر عنوان به خويش خودگماری با ونزوئال مجلس يسئر گوايدو خوان

 اين از. شناختند رسميت به را او غرب ارزشی ۀجامع ۀکنند نييتع رھبران بالفاصله. داد ارتقاء ونزوئال اپوزيسيون

 داخلی جنگ يک با ونزوئال که رود می آن خطر اکنون. يافت دتش وزيسيوناپ و دولت بين قدرت سر بر مبارزه طريق

  .گردد مواجه
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  خويش سرنوشت نئيتع و دمکراسی و آزادی

   و واال ھای انگيزه تنھا ونزوئال اپوزيسيون از حمايت در خود علنی اظھارات در غرب ارزشی ۀجامع

 ۀرشت شجاعانه ونزوئال خلق«: گويد می نرمپ دونالد. سازد می مطرح را ای شرافتمندانه

 ديگری چيز که را ونزوئال مردم خواست ًصريحا او ١».است گرفته دست در را کالم

  ٢».اجتماعی مدنيت و آزادی«: کند می تعريف ،داند نمی غرب ويژه ھای ارزش از جز

 قافله از غربی ھای ارزش از دفاع در نبود مجاز نيز یئاروپا ۀاتحادي که است طبيعی

 به یئاروپا اتحاديه خارجی روابط مسؤول موگرينی، خانم که شد اين و بماند عقب

 استارخو ونزوئال خلق نوریج ٢٣ روز«: کرد اعالم ونزوئال طور ھمين و جھان

  ٣».گرديد خويش سرنوشت مورد در آزادانه تصميم حق و دمکراسی

 خانم. کرد نمی صدق کاتالونی خلق مورد در ھا حرف اين ۀھم پيش سال يک ًتقريبا که اينجاست توجه جالب ولی

 رنوشتس ۀآزادان نييتع در «کاتالونی خلق حق احيای خواستار و نگرفت دست به را کالم ۀرشت زمان آن در موگرينی

 در آزادی نويددھندگان طرف از نيز آنان اعتراضات آيا فرانسه؟ در زردھا جليقه با رابطه در امروز و. نشد» خويش

  شود؟ می رو روبه تحسين و تفاھم ھمان با غرب ارزشی ۀجامع رھبری محافل بين

 برای امروز که انیآن حمايت و دئيتأ مورد ولی» گرفت دست به را کالم ۀرشت شجاعت با «نيز فرانسه خلق

  .نگرفت قرار کشند، می ھورا ونزوئالئی تظاھرکنندگان

 ونزوئال در که چه آن ھمانند ايران يا و چين يا و روسيه اگر نورديد، درمی را غرب ارزشی جامعه عصيانی و خشم چه

  .کردند می دخالت» پلوسی نانسی «خانم و رمپت آقای بين دعوای در گيرد، می صورت

 در دخالت قصد يا و کرده لتدخا امريکا انتخابات در روسيه که اين بر مبنی) نرسيده اثبات به تاکنون که (ادعا اين تنھا

 مردم ديدگان مقابل در و فعاالنه غرب ولی. نداشت دنبال به روسيه عليه را تھديداتی چه دارد، را اروپا پارلمان انتخابات

  .دھد می سوق داخلی جنگ سوی به را کشور اين و دارد می اعمال قدرت سياست ونزوئال در جھان

 اتفاقی چه کرد، می گاز و نفت ۀزمين در  تحريم به تھديد فرانسه در زردھا جليقه ھای خواست از حمايت برای روسيه اگر

 واالتر ھای ارزش به و کند استفاده جنگ و دخالت و تحريم از دھد می اجازه خود به غرب ارزشی ۀجامع ولی افتاد؟ می

  .نيست مدنيت و دمکراسی و آزادی و بشر حقوق از تر کم گاه ھيچً طبيعتا که نمايد اشاره

 اختيار در را آن یئھوا حريم يا و کردند می ايجاد نظامی پايگاه آنجا در کاتالونی ۀمناقش طی در چين يا و روسيه اگر

 اتفاقی چه داد، انجام سوريه کردنشين مناطق در غيرقانونی طور به غرب ارزشی جامعه که ورط ھمان گرفتند، می خود

 مانند آن ۀھمساي کشورھای در اجازه بدون روسی سربازان اگر داد، می نشان واکنشی چه متحده اياالت داد؟ می روی

  شدند؟ می مستقر يکوسمک يا و کانادا

 ھمان شوروی اتحاد چون بود، شده نزديک ومس جھانی جنگ به چقدر  کوبا بحران طی در جھان که بياوريد ياد به

 اکتر استقرار: بود خواستار کردند، می دنبال خود تأسيس ابتدای از و بودند قايل خود برای سيتو و ناتو که را حقوقی

  .حريف منزل ورودی درب جلوی

  

  پيشکش سواری اسب بگير را زين قاچ

» غربی «را ھا آن که ئیھا ارزش به استناد با ھم آن و گيرد یم نظر در خود برای را ھا اين ۀھم غرب ارزشی ۀجامع ولی

 کرده تبديل» غرب مختص «ھای ارزش حتا يا و» غربی «تيپيک ھای ارزش به را ھا اين چيز چه ولی. کند می معرفی
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 ینژاد حتا يا و ژنتيکی بالفعل يعنی ،»غربی «DNA از بخشی ھا ارزش اين جھان ديگر ھای خلق خالف آيا  است؟

  نيستند؟ برتر نژاد ھمان کنند، می استدالل گونه اين که کسانی نظر به غربی ھای انسان آيا است؟

 تصورات با را ھا آن توانند می دارند توقع که کنند می تصور کشورھا و جوامع و ھا خلق ديگر از برتر را خود ھا آن آيا

 ھای ارزش برای کند می تصور ارزشی غرب چون آيا نتيجه در کنند؟ ارشاد مدنيت و آزادی و دمکراسی از خود

  است؟ باالتری حقوق دارای کند می فعاليت واالتری

 اجتماعی زيستی ھم از خود تصوراتبر  بنا که دھند می اجازه راناي يا و چين يا و روسيه به غربی ارزشی جوامع آيا

  کنند؟ ارشاد را ھا آن

 يا و زندگی از ديگری ۀشيو جنگ حتا يا و رنگی ھای انقالب و تحريم اعمال با که داد خواھد اجازه ارزشی غربی آيا

 غربی ارزشی جوامع از را رفتار اين بايد ديگر ھای جامعه و ديگر ھای خلق چرا نتيجه در شود؟ تحميل آن به سياست

  دانند؟ می ھا ارزش بر مبتنی را خود رفتار ھا آن که خاطر اين بهً صرفا کنند؟ تحمل

. دارند ديگری تلقی ديگر ھای جامعه و ديگر ھای خلقً مطمئنا ولی شود برداشت طور اين غربی ارزشی جوامع در شايد

 در دھد؟ می دست از تر بيش جھان در را خود نفوذ روز روزبه ربغ که داد توضيح توان می چگونه صورت اين غير در

 از نيمی ًتقريبا و اند شده تر قوی طالبان امروز گردد، تحميل غربی ھای برکت شد سعی نظامی قدرت با که افغانستان

 از خود خروج شرايط مورد در ھا آن با اند شده مجبور ھا ئیامريکا که طوری به اند، گرفته خويش ۀسلط زير را کشور

 نيز اينجا در که طوری به افزود خويش نفوذ به سوريه در خود فعاليت با روسيه خاورنزديک در. کنند مذاکره افغانستان

 به که شده خوب قدری به ترکيه و روسيه بين رابطه. است گرفته قرار سوريه کشور از خروج مقابل در متحده اياالت

  .تاس رفته سؤال زير ناتو پيوستگی ھم

 یبازنم غربی دمکراسی و مدنيت تصوير در را خود که کسانی تعداد روز روزبه نيز غرب نفوذ ۀمنطق در حتا ولی

 نھادھای کليه ًتقريبا به اعتماد از«: که رسيد نتيجه اين به افکارسنجی يک طی Forsa انستيتوی. گردد می افزوده ابند،ي

 شديدی اعتماد فرسايش چنين گيرد می انجام نظرسنجی اين که تاکنون يشپ سال ده از و شود می کاسته المان در اجتماعی

  ۴».است نداشته وجود

 و داده سامان و سر را خويش دکان ديگر ھای خلق برای» خير کار «انجام و موعظه جای به غرب نيست اينجا آيا بھتر

 ودخ از بايد بخشد تحقق را دمکراسی و مدنيت و آزادی دارد قصد که کس ھر بپردازد؟ خويش کمبودھای ترميم به

  .خويش سلطه و قدرت حيطه در. کند شروع

  

  معنوی و مادی ھای ارزش

 و خاک زير از توان می که است ئیھا ارزش آن خاطر به فقط ھا پرحرفی اين تمام و است ديگری چيز منظور  شايد يا و

 احساس دناکدر طور اين را فقدانش ونزوئال در غرب که است ھا ارزش ھمين درست آيا کشيد؟ بيرون بازارھا از يا

 زيرا شدند، يد خلع ھا شرکت از بسياری. شدند ھا ئیامريکا راه سد مادورو و چاوز مورد اين در است، درست کند؟ می

 خويش تصورات ۀبرپاي را اقتصاد خواست می و دھد قرار خود مردم اختيار در را کشور ھای ثروت بود مصمم دولت

  .بخشد توسعه

 به چاوز بوليواری انقالب از قبل دوران مانند آزادانه ونزوئال در ًمجددا بتواند که نيست اين آزادی از غرب تصور آيا

  بپردازد؟ وتاز تاخت
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 به جمله از ھم آن و گردند می برخوردار تری بيش اھميت از روز روزبه ونزوئال اقتصاد برای چين و روسيه حال ھر به

 اھميت. ونزوئال دولت تا زند می لطمه تر بيش خودی، ھای شرکت به تجارت در غرب تحريمی رژيم که خاطر اين

  .ابدي یم کاھش تر بيش روز روزبه ونزوئال برای غرب اقتصاد

 درآمدھای است قرار که اپوزيسيون بايد کار اين با. است کرده تشديد کشور عليه را خود ھای تحريم متحده اياالت اکنون

 نبوده امروز از تر مناسب گاه ھيچ نظر به قدرت تعويض برای وضعيت. گردد تقويت گيرد، قرار آن اختيار در نفتی

 حاضر صحنه در تنه يک مادورو نالفمخا باالخره«: نوشت خشنودی با سايتونگ آلگماينه فرانکفورتر ۀروزنام. است

  ۵».شدند

 سر بر مسأله است روشن گويد، می سخن ۶»ونزوئال در ئینھا بازی «از المان در حاکمه ۀطبق مرجع رسانه که وقتی

 ارزشی ۀجامع منافع سوی و سمت در که مناسباتی ھستند، ونزوئال در نوينی سياسی مناسبات خواستار ھا آن. چيست

  .باشد داشته قرار غرب

  

  عمومی انظار کردن گمراه

 اين از و او گام اين کنند می کوشش غربی ھای رسانه جمھوری موقت رياست  به» گايدو خوان «خودگماری زمان از

 در» پوجدمونت «انتخاب که آورد خاطر به بايد. کنند توجيه برانگيز الؤ سياسی اقدام اين از را خود حمايت طريق

 محکوم غيرقانونی اقدام يک عنوان به غربی ھای ولتد و ھا رسانه طرف از چگونه جمھور يسئر عنوان به کاتالونی

 رويکرد تا کنند می کوشش سياست و ھا رسانه. نگرفت صورت تفاھم و درک ايجاد برای کوششی مورد اين در. گرديد

 وسيلۀ به را الزم ھای استدالل و دھند نشان اساسی قانون با مغاير اقدامی خود نامخاطب برای را کاتاالن مردم

  .دارند هئارا ھميشگی» سانکارشنا«

 ھم زياد شود می ادعا ھمواره که چنان آن ھا ارزش پس. است متفاوت حکم دو و رفتار دو موجب مشابه، وضعيت دو

 ھا رسانه نيستند؟ مشخص منافع و وضعيت به وابسته تر بيش قانون و اخالق به نسبت ھا ارزش آيا. نيست تقسيم غيرقابل

 دور آن منافع و آزادی و ونزوئال خلق سر بر مسأله ئیگو که بقبوالنند خود مردم به کنند می کوشش غربی ھای دولت و

 اين مسأله که داند می) مرجع ۀرسان عنوان به سايتونگ لگماينها فرانکفورتر ۀروزنام حداقل (ھا آن حقيقت در. زند می

 شود می تبليغ برداشت اين مدام. سازد می فیمخ کند، نمی روشن را چيزی که اطالعات از ُجنگی زير را واقعيت و نيست

  .آيد عمل به جلوگيری کشور سقوط از بايد و خواھند می طور اين مردم. است حقب» گوايدو «رفتار که

 به حاضر کنند می ادعا امروز که شده کشانده سقوط مرز به کسانی ھای تحريم اثر در اول ۀوھل در کشور که حالی در

 ونزوئال در وضعيت ديگر جوانب که حالی در سايتونگ لگماينها فرانکفورتر مردم؟ و. آنند نجات یبرا اقدامی ھر انجام

  .کند می اشاره مردم به کوتاه پاراگراف يک در تنھا کند، می مطرح متعددی صفحات در را

 نداشته مردم با قوی ۀبطرا گاه ھيچ تاکنون دارند، تعلق جامعه ئیباال اقشار به اغلب آن نمايندگان که اپوزيسيون ولی«

  ٧».پندارند نمی خود ۀنمايند را اپوزيسيون احزاب ونزوئال مردم اغلب ھنوز ھم امروز. است

 صفحات از گوياتر بسيار فعلی وضعيت مورد در و شده مطرح ای صفحه يک مقاله آخر ًتقريبا در یئجا قول نقل اين

 و دھد مغزی وشوی شست را یئ رسانه کنندگان مصرف طريق آن از کرده کوشش روزنامه اين تاکنون که است متعددی

 به  را شده عرضه بينش شود می کوشش آن کمک به که است تحميقی مبين مقاله اين حال عين در. نمايد گمراه را ھا آن

  .کرد ءالقا یئ رسانه کنندگان مصرف

  :ھا زيرنويس
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