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  كتاب جديد مايكل مور بررسيمعرفي و 
  

  منوچهر بصير
  

  كني پيرمرد اگر قدرت خود را به تملق تسليم كرد وظيفه از سخن گفتن هراس دارد؟ چه خيال مي
  لير شكسپير ـ شاه

  
 مايكل موري آمريكا بيرون آمد صداي  ديده تنها صدايي كه از جانب مردم ستم ،ي هولناك يازده سپتامبر بعد از واقعه

تـرين افشـاگري قـرن     به بـزرگ  وطن من كجاست؟و آهاي ياراو در كتاب اخير خود به نام . ساز آمريكايي بود مفيل
ي مشترك مقامات دولت آمريكا و عربسـتان سـعودي بـه     ي يازده سپتامبر توطئه كند واقعه او ثابت مي. زند دست مي

  .سراسر جهان بود منظور حمله به عراق و افغانستان و به طور كلي تمام مخالفان در
هاي  خواستههاي دولتي با ترفندهاي خاصي ذهن مردم را براي پذيرش  طور رسانه دهد كه چه مايكل مور نشان مي

نويسنده با مراجعه به تـاريخ نشـان   . كنند به عنوان گوشت دم توپ استفاده مي ها آنو از داران آماده  نامشروع سرمايه
هاي ديكتاتوري در سراسر جهان بوده و در اين راه تمام اصول اخالقي را كنار  دهد كه آمريكا هميشه يار حكومت مي
داري  كند اين ماهيـت نظـام سـرمايه    عيب مايكل مور اين است كه فراموش مي. هاي خود برسد گذارد تا به هدف مي

ثمار را كنـار  خواهـد تـا سـركوب و اسـت     مـي  ها آنكاري روگردان نيست و خيلي ساده از  است كه براي سود از هيچ
درست مثل اين است كه ما از گرگي بخواهيم دست از دريدن گوسفندان . هاي تروريزم خشك شود بگذارند تا ريشه

  .بردارد
فرامـوش  . ترسـد  شايد مايكل مور به عمق فاجعه پي برده اما او مثل هر آمريكايي ديگر از برچسب كمونيست مي

نيز براي سركوب مخالفان از همان اتهام كمونيست استفاده  كارتي مكنكنيم در دوران جنگ سرد معروف به دوران 
  .دش مي
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و دهد كه دولت آمريكا براي حمله بـه عـراق و افغانسـتان     مايكل مور به استناد مداركي قوي و مستدل نشان مي
 ،هـاي مـدني   كند و در اين راه تمـام آزادي  سركوب مخالفان مانند دوران مك كارتي از برچسب تروريسم استفاده مي

تروريسم مورد تجاوز قـرار   باالعاده براي مبارزه  ترين زواياي زندگي مردم آمريكا را به اسم حالت فوق حتا خصوصي
  .دهد مي

در كتاب جديد خود با عنـوان   مزاروشطور كه  البته اين اقدامات از اياالت متحد دور از انتظار نيست زيرا همان
ي سرطاني مجبور است براي بقاي خود تمام دنيا را بـه مـرگ    داري چون غده يهسرما ،دهد نشان مي فراسوي سرمايه

  .جاست و عيب كتاب هم همين. پرهيزد درد مي يها هاما مزاروش زيركانه از پرداختن به ريش. بكشاند
بـه عبـارت   . و چراي اين كشور از منـافع آمريكـا اسـت   چون  چه كه جالب است اطاعت بي در مورد عربستان آن

هاي حاصل از فـروش   تمام پول. چنان گره خورده كه تفكيك آن غيرممكن است منافع عربستان با آمريكا آن ،تر دقيق
هـاي خـود را از    مايكل مور تاكيد دارد كه عربستان سعودي اگـر پـول  . شود گذاري مي نفت در اقتصاد آمريكا سرمايه

  .شود بكشد، اقتصاد آمريكا فلج مي بيرون اي آمريكاه بانك
توان گفت كه عربستان كشوري است كه در تاريخ حيات خود پول يا منـابع طبيعـي و    به طور كلي به جرات مي

تر اين كشور بعد از انقالب ايـران نقـش    به عبارت دقيق و هشتاذويژه آمريكا گ خاك خود را در اختيار جهان غرب به
  .كند پرياليسم را در منطقه ايفا ميامژاندارم 

 كنـيم  ترتيـب مالحظـه مـي    بـدين  .شود در جنگ اخير لبنان سوخت هواپيماي اسراييلي توسط عربستان تامين مي
 نگـار  روزنامـه  ،ريانـا فـاالچي  وادر مصـاحبه بـا    ،خلق براي آزادي فلستيني  رهبر جبهه ،جرج حبشطور كه  همان

بسـيار  ... مرتجـع عـرب ماننـد عربسـتان، مصـر، عمـان و       هـاي  تدول ،ابراز داشتدرگذشت،  به تازگيكه ايتاليايي 
  .اند ق قافلهيبه قول معروف شريك دزد و رف. اند تر از اسراييل خطرناك

بـان حقـوق بشـر آن را در راس     چنـان سـياه اسـت كـه سـازمان ديـده       ي عربستان از نظر حقوق بشـر آن  كارنامه
ترين مخالفتي با رژيم را  كس جرات كوچك در عربستان به اسم اسالم هيچ. دهگر جهان قرار دا هاي سركوب حكومت

و ! زنان عربستان هنوز حق داشتن شناسنامه ندارند. شوند هاي مشهور شهرها گردن زده مي ندارد و مخالفان در ميدان
ي  نظـامي بـا چهـره    تر نـوعي حكومـت   به عبارت دقيق. شود ثبت مي ها آني شوهر يا پدر  در شناسنامه ها آنهويت 

  .اسالمي برقرار است
در آمريكا، اثبات شده كه رغم ادعاي رهبران آمريكا و هواداران غرب در مورد وجود دمكراسي  در تحليل نهايي به

شناسد و  الملل را به رسميت مي اياالت متحد فقط در چارچوب منافع خود دمكراسي و حقوق بشر و تمام روابط بين
  .گذارد چيز را زير پا مي  ترين صورت ممكن همه اشد به آسانهر موقع كه الزم ب

طور نامحسوس تحت  داري انسان به  نظام سرمايهمعتقد است كه در  ،شناس و روشنفكر آمريكايي زبان ،چامسكي
  .كند كنترل است و مايكل مور در كتاب خود اين ادعا را به طور مستدل و مستند اثبات مي

  
  نوشت پي
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