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، ايران اولين كشوري بود كه اينگونه در جهت دموكراسي "كشورهاي جنوب"دربين  .  يك قرن پيش، انقالب مشروطيت نويد دموكراسي را به ايرانيان داد
.  ميگذرد،  ايرانيان به ميان مردم رفتنيم قرن از روزي كه مصدق مجلس را ترك و براي ارتباط مستقيم با وجدان جمعيافزون بر . قدم پيش گذاشت

 جنبش استقالل  دادن  شكستبه خود و عملة آنها در پائين ترين سطوح انسانيت، در داخل كشور ، با موفقيت، كمر مقامهاي استعمارگران دنيا در باالترين 
 و " ژاندارم منطقه " ِ آزادي و استقالل، طومار طبل تو خالي ِ  بيش از ربع قرن از پيروزي گل بر گلوله ميگذرد ومردم  با دست خالي و با شعار.  بستند

 .  را بربستند"جزيرة ثبات"
 ميكنند و با "زندگي"  سوال اينست كه چرا اينچنين مردمي در قرن بيست و يكم، در چنين مرز و بومي، هنوز در قهقراي نظام واپسگراي تماميت خواه

 رشد و گوهر پر بهاي آزادي و استقالل   ؟ ندانسته  به ادامة بقاي مستبدان و سركوبگران عصر خود  كمك ميكنند،  تصميمهايي كه در بزنگاههاي سرنوشت
را چرا و چگونه به اين ارزاني از دست ميدهند؟  اعتماد بنفس و باور به  خويش ِ بايستة اين مردم كجاست كه در صحنه بمانند و از حقوق حقة  خود دفاع 

 حد يك نظاره گر سقوط تاو كارهايي در كارند كه مردم، منفعل و كار پذير ميشوند و در مقابل مستبدان و ظالمان و سركوبگران،  مل و سازكنند؟  و چه عوا
شنفكران ، آيا اين روصحيح باشدولي بر فرض كه  چنين فرضي .  گفته ميشود كه روشنفكران معاصر هر انقالب، سالها از مردم ايران جلو بوده اند  ميكنند؟

ازجنس خدايگان بوده واز امدادهاي غيبي برخوردار بوده اند و يا اينكه آنها هم چون سايرين، انسانهايي خاكي  بوده  ولي صرفا ً از امكان انتقال ِ پيغامشان به 
 نهم در آ، تمام تنگناهايي چون جيره بندي كاغذ و غيره  با ،اگر در اول انقالب امكان ارتباط با مردم به چند روزنامه . تعداد كافي از ساير مردم قاصر مانده اند

را ادامه ميدادند تا اين روش ....  ر رسانه هاي جمعي ِ صوتي و تصويري بحث آزاد، تبادل نظر، راٌي زني،، اگ... جو سانسور و خود سانسوري، محدود نميشد
اگر در ايران، كه به نظر ، ...عقيده اي بگرداندبا خالف مگزين خشونت و حذف هر ميمون در جامعه تمرين شده و جا بيفتد و روشهاي مسالمت آميز را جاي

صاحب نظران ِ حتي  غير ايراني و بخصوص امريكايي،  از موقعيت بسيار استثنائي و فوق العاده مهمي، نه تنها در  منطقه، كه   در دنياي اسالم خصوصا و در 
ما و ....    از جمله مردمساالري و آزادي  استوارانه پايه گذاري ميشد، 1357و خواسته هاي مردم در  انقالب كل جهان عموما ،  برخوردار  است،  شعارها 

راديكاليسم ِ اسالمي با خشونت .  از زيادگويي  كامال  بدور است كه بگوييم حتي  دنيا، نيز دنيايي ديگر ميبود. در موقعيتي ديگر مي بوديم... شما و وطنمان و
 فقط  در جو خفقان و سانسور بود كه توانست  پايه بگيرد  و رشد كند  و منجر به  مسابقة  خشونت تلخ  طالبان ها و تمامت خواهان  اش ِئز كنندة مشمطلبي 

 ،  قدرتمداران شرقي و غربيدر اوان قرن بيست و يكم،  جنايتهاي واكنشي ِ ، ناباور انسانهاي  دنيا چشمان زير .  ددمنش  آنها در ايران و ساير نقاط  دنيا شود
اگر دكتر مصدق ميتوانست به ميان مردم رفتن ها را و آنها را در صحنه نگاهداشتن ها را در . روي دادند از نوع يازدهم  سپتامبر و تجاوز به افغانستان و عراق  

 رسانه هاي جمعي در اختيار از راه .... و دكتر مصدق و شهيد فاطمي   اگر افكار آزادي خواهانة  نمونه هايي چون دهد ، تمام ايران و با ابعادي وسيع ادامه 
تودة مردم قرار ميگرفت و  مجالي براي بحث هاي آزاد  و  پرداخته شدن در جريان آزاد انديشه پيدا ميكرد، در سال سي و دو، بيست و پنجم مردادي  پيش 

مخ در نهايت چند نفر را بسيج كرد؟ مگر طرفداران آقاي كاشاني ها و آقاي بقايي ها و توده اي مگر شعبان بي . نمي آمد كه به بيست و هشتم مرداد بيانجامد
اعضاي حزب (  كه با اعمال و موضع گيري هاي خود و يا با از صحنه  كناركشيدن هاي خود داشتندها و شاه پرستان  همگي در مجموع چقدر عده و عده 

 رژيم پهلوي البته با  بستن راه انديشه  بر سر كار آمد  و  ؟ منجر به  ربع قرن استبداد محمد رضا پهلوي شدند) شوند  توده دستور داشتند اصال از خانه خارج ن
 ولي اگربرفرض محال،  بجاي سانسور و خفقان، توضيح المسائل و واليت فقيه  آقاي خميني را مثال  جزو   . ادامة حياتش،   بدون  آن حتي متصور هم  نبود

 در مدرسة علوي  ويا ديدن عكس او در ماه و "امام"اي درسي  اجباري دبيرستانها  و  دانشگاهها  ميكرد، آيا  صف گروه هاي مردم براي  زيارت  واحده
  پيدا ميكرد؟تفصيلي را چنان طول ، ريش وي در الي قرآن او 

ت اين مطاع در بازار فكر و انديشه، امكان عرضه شدن پيدا كند تا مشتريان، مطاع آزادي و رشد و استقالل، مطاعي نيست كه بي مشتري بماند و فقط كافيس 
مسلما ً در اين بازار رقيباني هم هستند كه با استفاده از هر طريقي، ميخواهند فروشندگان دموكراسي را از صحنة .  اين كاالي پر ارزش را، سر دست ببرند

نه عرصه  باز و انتخاب ممكن باشد، جنس ِ بنجل ِ استبداد و خفقان  و خشونت  روي دستشان باد خواهد ولي چون بخوبي ميدانند كه هرآي. رقابت بدر كنند
، چه وسيله اي موثرتر وسايل ارتباط جمعي  و چه تيغي برّاتر از شمشير سانسور در رسانه هاي اما .  متشبث ميشوند وسيله براي قطع جريان انديشه كرد، به هر

 . گروهي
خوب كه بنگري واقعيت، عكس اين .  خواند"دومين ابرقدرت  "نيويورك تايمز،  وجدان  جهاني   را.   را اولين ابرقدرت روي زمين ميخوانندمريكا     ا
بط وكارها  و روا بدون شك قدرت اين وجدان  جهاني  و افكار  عمومي جهان از جمله افكار عمومي آمريكا است كه  در نهايت تعيين كننده  ساز.  است
بدون جو سازي هايي كه همه، بخصوص .   قرار ميدهدتأثير  با مردم دهكدة جهاني، از جمله شهروندان آمريكايي ميشود و آن را تحت "ابر قدرت دنيا"اين  

مستقل بسيار معدود و دامنة متاسفانه  تعداد رسانه هاي گروهي .   اشغال افغانستان  و عراق نا ممكن بودش بودند، شاهدنند آنها كه در امريكا زندگي ميك
 از كار باز داشته مي شوند فرداكار جريان اطالع و انديشه را ، راه مي اندازند،    گرفتارند  و امروز  آنها هم كه هستند  در تنگناها . عملشان بسيار محدود است

 نيروهاي اشغالگر امريكايي و "غير عمدي" ويا "اشتباهي"ت جاي تعجب نيست كه در افغانستان و عراق كاركنان و مخبران شبكة الجزيره، در پي حمال. 
بعمل  گروهي خاص، اعتراض هايي كه به اين جنايات  توسطمتاسفانه كنترل قسمت عمدة  رسانه هاي  گروهي دنيا . ددنانگليسي به آنها، بيشترين تلفات را دا

دير يا زود، .  بدون شك، رژيم جمهوري اسالمي به هيچ وجه ماندني نيست    .مها رسيددر خود امريكا كمتر به گوشها و چشحتي .  د بر ن  به جايي راهمدآ
ولي آيا اينبار ميتوانيم دموكراسي، . ناچيز خواهد كرد، بنياد استبداد  ديني را  طلبي قطرات مقاومت و اعتراض، بهم پيوسته واقيانوس آزادي و رشد و استقالل

 رشد براي همه، استقالل، رعايت حقوق همة ديگران و حتي حقوق دشمني كه حقوق ما و بقيه را زير پا گذاشته است،  تحمل عقايد ِ غير، آزادي، امكانات
:  را پاسدار باشيم و پايدار كنيم؟ به قول حافظ  و پيوسته و مدام در راه تكامل آن بكوشيم و آنگذاريم حذف خشونتهاي فيزيكي و غير آن،را در وطن بنياد 

؟    و يا كندبنام خود  ثبت ، در دفتر تاريخ را ،  اين توفيق  مي تواندآيا نسل ما لياقت اين  كرامت  را دارد و اما . و كرامت در ميان افكنده اندگوي توفيق 
ل ديگر زنداني در اينكه  دوباره، بعد از گذشت چند سال  استبدادي با شكل و رنگ ديگري بر وطنمان حاكم خواهد شد و استعدادهاي  نسل ما و چند نس

قدرتمداران بعدي با چه عنواني بر اريكة قدرت خواهند نشست؟  بجاي زور در بي حجابي، . ايران و آواره در تبعيد، نفله خواهد شد؟  بجاي شاه،  فقيه نشست
حد و تعزير نشست، زندانبانان ِ حيوان خوي   بجاي شكنجه، پوشاند؟مردم خواهند به زور به زور در باحجابي زنان نشست، تئوريسينهاي بعدي چه پوششي را 

 ...  د؟را رويه خواهند كرحقوق  وي تجاوزها به به انسانيت انسان و ها توهين چه شكنجه ها و  بعدي با چه كاله شرعي  و ايدئولوژيكي  كو سادي
اين )  و به جرا ٌت حتي وضعيت دنيا (بود وضعيت كشورمان شيرازة رژيم جمهوري اسالمي، تئوري ِ واليت فقيه است كه مهمترين اصلي است كه اگر آن ن   

اگر به جاي واليت فقيه، واليت جمهور مردم در ايران پايه مي گرفت  و خشونت، آنهم از نوع خشونت ديني به شكل و ابعاد امروز .  كه هست نمي شد
از خود بپرسيم، درچند سال ِ قبل از انقالب  چند نفر از ايرانيان از .  ديديم فراگير نميشد، اينگونه وحشي گري و خشونت  را  با اسالم و مسلمان مرادف نمي

آن، كوچكترين اطالعي داشتند؟ در بارة آن موضوع  به اين مهمي كه از عوامل اصلي تبديل انقالب به ضد آن شد، تودة ايرانيان ِ سي و پنج ميليون  نفري كه 
گان كه ميبايستي به اين اصل در قانون اساسي راي مثبت و يا منفي مي دادند،  چند نفر اين تئوري را جاي خود ، از هفتاد و چند نفرعضو مجلس خبر

 مخالفين تئوري واليت فقيه  هم  در ، روزها در مخيلة كدامشان ميگنجيد ؟  با سانسوربازي هاي رايج آناست،  امروزه مشهود كهميفهميدند وعواقب آن ِ
ي آنها به مجلس خبرگان راه پيدا كرده بودند به دفاع بر نخواستند و به عهد و پيمان خود با آنها أي گيري، از حقوق مردمي كه با رموقع عمل و در بزنگاه   را ٌ

و .... ،)و البته بعدها فرزندان وي در رژيم ولي فقيه و به دستور فقيه اعدام شدند  ( "پيش آمد"سفر مسكو ) آقاي گلزادة غفوري ( براي يكي .  وفا نكردند
وقتي . ي مخالف ندادندأو در انتها بيست و دو سه نفر بيشتر به واليت فقيه ر... ،  با تشر ِ موافقين واليت فقيه،  كوتاه آمد)آقاي عزت اهللا سحابي( ديگري 

 "ضعيف بودن قلبش"راز كند، وي   ابمجلسآقاي بني صدر از آقاي مرتضي حائري، فرزند بنيان گذار حوزة علمية قم خواست كه نظر مخالف خود را در 



واليت  و يا ه مي شد، به بحث آزاد گذاشت و اين مهم، مي بود آزاد    رسانه هاي گروهي،ن در آبحث از آيا اگر !   شمردرا دليل عدم تواناييش به اين كار 
  اگر رسانه هاي گروهي ميتوانسـتند اين مطلب را با ابعاد  محلي از اعراب پيدا ميكرد؟، در دولت جمهوري ، حتي نظارت فقيه چه برسد به واليت مطلقة او

پيدا مي  ديگرتراشي هاي و عذر و بهانة ! وسيع در جامعه  به بحث آزاد بكشانند و شفاف گردانند، آيا آقاي گلزادة غفوري ها  جراٌت مسافرت به مسكو
 را  مستمسك شانه خالي يا اينگونه عذرها آ.   قرار مي دادند وسط  بازانة ديگر را دليل غايب شدن از جلسة راي گيري و يا ترفندهايكردند و اين عذرها

گي خود  ميكردند؟  آيا هيچ آخوندي موفق به  منفعل كردن امثال آقاي سـحابي ها ميشدند؟   آيا  اگر امثال ايـشـان فشار افكار  كردن از وظيفة نماينده
؟   آيا فشار افكار عمومي مريدان آقاي حائري ها  به ايشان قوت ن را نمي يافتند مانع وقوع فاجعه شوندآ، توان عمومي را  قوي تر از فشار آخوندها مي يافتند

 كافي وبايسته را نميداد كه نظر خود را زالل و شفاف در جامعه مطرح و از آن آزادانه و در بحثهاي آزاد دفاع كند؟! قلب
  مرداد28با توجه به انتشار مدارك آمريكايي و انگليسي ِ كودتاي . ، سخت فعال شداصدق، ماشين پروپاگنددر بحبوحة  مبارزات سالهاي نخست وزيري م   
 (/fr.com.banisadr.www://http ) html .CIA/html/CIA/Booksدر يكاتورهايي كهرو مطالعة آنها،  حال ميدانيم كه حتي بعضي از كا 

مطبوعات موافق شاه منتشر ميشد، توسط  كاريكاتوريستهاي آمريكايي و انگليسي وابسته به سيستم جاسوسي كشورهاي متبوعشان،  تهيه و براي طبع  به ايران 
خواستهاي غير قابل گذشت در حالي كه بر اساس آن مدارك، يكي از !   و به ياد داريم كه شهيد فاطمي را نوكر انگليسها تبليغ ميكردند. فرستاده ميشد

واين در ! ولي با تمام اين احوال،  اين مطلب در ذهن عده اي جا افتاده بود كه فاطمي جاسوس انگليس است. انگليس، اعـدام كردن دكتر فـاطمي بود
آيا اگر آقايان  فاطمي و مصدق و ساير .   حاليست كه شهيد فاطمي بيشترين ضربه ها را به استعمار انگليس زد و تا پاي مرگ در اين مبارزه پايمردي كرد

طرفداران آزادي، از رسانه هاي گروهي آن زمان براي رساندن  پيامشان  به مردم  و اطالع رساني ِ جزئيات كودتا  به مردم و در صحنه نگه داشتن آنها استفاده 
  ميكردند، ميتوانست  بيست و هشت مردادي در كار باشد؟

در جامعه بي تفاوتي به موضوعي، و حساسيت به مطلبي  ديگر را  "،  "جو سازي": از نظر لغوي تعريفهايي چون( propaganda )    پروپاگندا 
فكر "،  "شستشوي مغزي توده ها"،  ) استبزرگ ترين دروغكه  ( "نيمي و يا قسمتي از حقيقت را گفتن و مابقي را عمداً حذف كردن"،   "برانگيختن

  و "....پيشبرد سيستماتيك يك تئوري يا يك دكترين يا يك  هدف و يا يك نظرو عقيده"، ويا با تفصيل   "ضد اطالعات"، ويا  "نظر سازي"،  "سازي
از اين وسيله و روش .   معني  شده است".... پيشبرد و تسري اطالعات ِ  بازتابندة   يك تئوري يا يك دكترين يا يك  هدف و يا يك نظرو عقيده"يا  

وقتي اين لغت بكار برده ميشود، علي القاعده  در اذهان دوران جنگ و .  ر جنگ بين الملل و از جانب همة كشورهاي وارد در كارزار استفاده شدبخصوص د
در . كردندعلي الخصوص روشهاي فاشيستها و نازيها در زمان جنگ جهاني  تداعي ميگردد و اين در حالي است كه متفقين هم عيناً از اين روشها استفاده 

 برويم كه براي اشاعة مسيحيت، 1622تحقيق در اين روش به افكار راديكال و تمامت خواه ديني برخورد ميكنيم  و احتماال از نظر ريشة لغوي بايد به سال 
 زد "د ايمانگروه مقدس براي پيشبر"يا   (Sacred Congregation for  Propagation of Faith)    كليساي كاتوليك رم دست به تاسيس

اين روش با موفقيت روبرو بود و با كار . كه  با جو سازي و تبليغات يكجانبه  به اشاعة مذهب كاتوليك درمناطقي از دنيا كه از آن پيروي نميكردند بپردازد
  . عدة قابل توجهي به مذهب كاتوليك  گرويدند"گروه مقدس"اين 
شايد .  به زمان هاي نزديك تر رجوع  كنيم.  ان و سياسي ِ بعضي  سياست بازان مثالهايي بياورممتفكرار ِ بعضي  در ادامه نوشتارم،  سعي خواهم كرد از  افك    

مادر ِ معلمش شد و از نظرات  كه بعد از مرگ برادرش در سن كودكي تنها فرزند پدر ِ كشيش  و (Harold Lasswell 1902-1978)  هارولد السول
كه سازنده و پردازندة دوران تفتيش ، تاٌثير خانوادة مذهبي وي، مذهبي يونان زده . ن كساني بود كه از پروپاگندا تعريفي كالسيك دادثر بود، از اوليأفرويد مت

در پيشبرد او كه از اساتيد سرشناس دانشگاههاي معتبر آمريكا بود، و اين مقام .  عقايد و واليت مطلقة پاپ بر جان و مال ناموس مردم، غير قابل انكار است
،  از پايه گذاران ارتباطات مدرن و از ) عادتي همه مكاني و همه زماني است"سنجيدن حق به مرد"( نظرات وي در افكار منورالفكران آن زمان مؤثر بود 

  :بزعم  وي  پروپاگندا چهار رسالت اصلي دارد.  شخصيتهاي برجستة علوم سياسي آمريكا محسوب ميشود
 و خودي ها خودي ها و غير انسانها به  دشمن، دوم خراب كردن روحية دشمن، سوم تقسيم من درآوري ِضد نفرت كور بر  مفرط ويكم برانگيختن خشم 

  .ق پروپاگنداينگهداري و استحكام دوستي و مودت در بين خوديها  و چهارم جلب دوستي و همكاري افراد خنثي از طر
 

اين ما هستيم كه توانايي اين قضاوت را .  سم دموكراتيكي كه ميگويد مردم صالح خود را بهتر ميدانند گردن نهيمما نبايد به دگماتي"السول معتقد بود كه   
ما  ميبايست هوشيار باشيم كه  مردم اين فرصت را پيدا نكنند كه بر اساس سوء قضاوت هاشان تصميمي . داريم و خوب و بد مردم را بهتر از خودشان ميدانيم

.     را ببار آورد"!  اگر سي و پنج ميليون بگويند آري من مي گويم نه"كه  اين تفكر مرزهاي زمان و مكان را در نورديد و محصولي چون  ر زنها ".بگيرند
؟  از پيدا مي كردابراگر در اوان انقالب  براي  افكار عمومي،  مرجعي به عنوان رسانه هاي گروهي آزاد  در نظر گرفته ميشد  آيا تفرعني از اين نوع  جراٌت 

ها كه در فرانسه شاهد آن بوديم  فشار افكار عمومي دنيا و رسانه هاي گروهي جهان، همين  آقاي خميني را وادار به موضع گيري ها و ابراز نظرهايي از نوع آن
. پيدا كرد ديگري محتواي نظرات وي ، درتولي به محض احساس اطمينان از كوبيده شدن ميخ ق.  كه به وي مقامي واالتر از گاندي را مي بخشيدكرد  ،

      .دبو مشاهده قابل 1357 در سال ،خودكامگي را حتي دراولين سخنراني  وي بعد از مراجعت به ايران،  در بهشت زهراشكل و محتواي 
وال ساده ئ  وي ، اين س" مدل ارتباطات ِ" اساس   بر". يك پيغام را از بيش از يك كانال به مردم ميتوان رساند"از آموزشهاي ديگرالسول يكي اين بود كه 

   كنترل كننده گان ارتباطات و "چه كسي"   در واقع   "چه كسي از كدام كانال به چه كساني چه چيز را با چه تاثيري ميگويد؟ ": بايد پاسخ داده شود
 مطالعات  "از چه كانالي"   اثر و واكنش مردم و باالخره   " تاثيريچه" ،  و  "چه كسي"    گروه مورد هدف " به چه كساني"وسائل ارتباط  جمعي ، و  

به آمريكاي امروز بنگريم كه هنوز بعد از گذشت چند سال از هجوم به عراق با بهانة اسلحة كشتار جمعي و اجراي .  و تحقيقات در رسانه هاي گروهي ميباشد
ملل، و بقية گردانندگان سياست آمريكا، در مكانها و موقعيتهاي ديگر، و در بوق و كرناي در سازمان ) پاول ( آن نمايشهاي مضحك توسط وزير خارجه 

و حتي عده اي مي انديشند  . وسايل ارتباط جمعي سراسر دنيا پخش كردن آنها،  هنوز عدة كثيري از شهروندان آمريكا به صحت اين ادعاي موهوم باور دارند
گروه خاصي را ما ٌمور جستجو وكشف اسلحة ،  شروع تجاوز به عراق ، با اين در حاليست كه پنتاگن ! ه استكه اين  چنين تسليحاتي بوده و كشف شد

ن اسلحة كشتار جمعي كردعلي رغم اينكه براي اين ما ٌمورين همه گونه امكانات و تسهيالات فراهم  بود تا بلكه با پيدا . كشتار جمعي در اين كشور كرد
 شود، آنها  اثري از آثار اين تسليحات پيدا نكردند و باالخره بعد از انحالل، اين گروه نتيجة كار خود را در جلسه اي غير سري  خريده حكومت بوش آبروي

  السول از جمله  معلمان اين قدرت پرستان امروز،.ولي متاٌسفانه، رسانه هاي جمعي اين خبر را وسيعاً سانسور كردند. و عمومي به كنگرة آمريكا اعالم نمودند
بود كه  با مطالعات وسيعش در وسايل ارتباط جمعي تعريفي جديد و خوانا از پروپاگندا داد كه توسط آن ميتوان به كمك تصاوير، الفاظ، موسيقي، نمايشها،  

ي  عمل انسانها  توسط دستكاري مظاهر پروپاگندا  روية  اثرگذار. افكار عمومي را هدايت كرد.... نقوش و سمبولها، داستانها، اشعار،  ميگويندها و شايعات
   .اين نمادها را ميتوان از جمله  به صورت گفتاري، نوشتاري، تصويري، و يا به شكل موسيقي و غيره  بكار برد.   ونمادهاست

 
   ايران   كنترا" و " ايران  گيت "داستان رسواي ِ 

" (http://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogangiri/Gerogangiri.html)  را در اكتبر سوپرايز در انتخابات رياست جمهوري
    در مصاحبه اي.  امريكا ميدانيم

(http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/06/07/2022257) آقاي پاري (  Robert Parry  )  ميگويد كه ريگان و
ند، چگونه با پروپاگندا توجه افكار عمومي را از خود منحرف و گناه  نقل و انتقال غير بر سر گروگانهاي امريكايي بود بوش كه از مهره هاي اصلي معامله

 همانطور كه ديديم، علي رقم اينهمه، مسئولين اصلي نه تنها توانستند در مراكز قدرت بمانند بلكه هم. قانوني پول و اسلحه را  به چند مامور دولتي نسبت دادند
آقاي پاري از جمله محققين و روزنامه نگاراني  است كه . ند پستهاي كليدي و مهم را به  خود و همگنان خود اختصاص دهندآنها در حكومتهاي بعدي توانست

  .  است كنكاش  كرده و مكتوباتش در اين زمينه خواندني در مورد ايرانگيت



(http://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogan/html/Gerogan.html).  سوشيتدپرس و نيوزويك را دارد، آ در وي كه سابقة كار
به را   اين كار 2000را  راه انداخت ولي  ظاهراًَ به علت  مشكالت مالي از سال      http://consortiumnews.com  سايت اينترنتي1995در سال 

رت همنوايي دارند  و ساز مخالف نميزنند، در ناز و اين در حالي است كه كارمندان رسانه هاي گروهي كه با كانون هاي قد.   صورت نيمه وقت ادامه ميدهد
بدين ترتيب،  در جامعة مصرفي و سرمايه داري امريكا كه پول و قدرت اصالت دارد و . نعمت از مزايا و حقوق سرسام آور و ميليون  دالري برخوردارند

    .براي برقراري جريان انديشه باقي نمي ماند قرار ميگيرند، مكان و امكاني مادون پول و قدرت انسان و انسانيت نسبت به آن 
اين روش موثر فقط در كليساي كاتوليك چهارصد سال پيش . پروپاگندا و جوسازي و خط دهي به افكار عموم فقط يك نظرية ذهني ِ ناملموس  نيست   

رئيس جمهور آمريكا   (Woodrow Wilson 1856-1924) ،  وودرو  ويـلـسـنوسيع شايد اولين بار در تاريخ مدرن، و با ابعــادي .  كاربرد نداشت
 به اين مقام و موقع رسيد،  در سالهاي جنگ " او كسي است كه ما را از جنگ بدور نگاه خواهد داشت" از جمله  با شعارهاي انتخاباتي ِ او ، . بكار برد 

اكثر مردم امريكا  با .  وده ها، براي كنترل و جهت دهي افكار عمومي استفاده كردروش  پروپاگندا  و ايجاد فكر و نظر و تزريق  آن به ت  از او جهاني اول، 
   George)  ، كه بعدا با استخدام ژورناليست معروفي به نام"كميتة اطالعات عمومي"دولت ويـلـسـن توانست با تشكيل . درگيري در جنگ  مخالف بودند

Creel 1876-1953  )    به كميسيون كريل (Creel Commission)    كريل به خوبي كارآيي . ، افكار عمومي را با جنگ موافق كند معروف شد
  كند براي روش اين كميسيون اين بود كه كنترل كردن اخبار و اطالعات را بهترين وسيلة. وسايل ارتباط جمعي را در خلق عقيده در اذهان عمومي  ميدانست

 بايد :  دن نقش بند"واقعييات" به عنوان  عموميد تا در اذهانند و الينقطع اخبار رسمي را تكرار كنجاري ك  را به كانالهاي خبري "حقايق"سيل نكه آ
 تا گوش و چشمشان نها قراردهي  آ چشمفروخواني و در برابرنقدر در گوش مردم آدروغ، شايعه، جعل خبر، قسمت دلخواهي از يك خبر و پروپاگندا را 

و بعد خود آن مردم را نا دانسته و نا خواسته بر بيانگيزي كه آن پروپاگندا را به عنوان يك فكر بكر، مال ِ خود و از خود . آن نباشدقادر به شنيدن و ديدن غير 
ن روش، دست اندر با اي.  بجز آن را نشنوند و نبينند و بجز آن را بر زبان نياورند. را در جامعه پراكنده كنند بدانند و عملة بي جيره و مواجب قدرت گشته و آن

كاران ِ حكومت وقت آمريكا توانستند،  چون ساحران،   در مدت حدودا شش ماه، افكار عمومي را طوري جهت دهي كند كه مردم ِ تا آن موقع طرفدار 
در زمان حاضر،  روشهاي مشابه .   مايند  جنگ طلبي  پيشه  ن"نجات دنيا از شر آلمانها"صلح ِ آمريـــــكا را به مــــســخ شده گاني تبديل كنند  كه  براي  

در زمان .  دن طرفدار و بلكه خواستار اين حمله كن،،   كه در پايان حملة بوش پدر به عراق،  مخالف جنگ شده بودند  را توانستند افكار عمومي مردم امريكا
د ، بسيج كرد كه هر كدام به مدت چهار دقيقه در اماكن عمومي ب شدنق مل"مردان چهار دقيقه اي" ، كه بعدا به  را نفر7500جنگ بين الملل،  كريل 

ويلـسـن،  اختياراستفاده از تمام وسائل ارتباط با مردم را، از جمله .    كنندمتقاعد وجوب شركت در جنگ به مختلف در سراسر آمريكا سخنراني و مردم را 
مردم بر شي را كه قبال  چارلز ماسترمن   در انگليس بكار برده بود، افرادي كه واليت مطلقة رو.  به كريل داد... فيلم، كاريكاتور، پوستر، نقاشي، موسيقي،

 در "او كسي است كه ما را از جنگ خارج نگهداشت"گرچه  ويلسن با شعارانتخاباتي .  ردندبكارببا موفقيت ، ، در امريكا دانستندامريكا را از آن خود مي 
قائل شدن    "رسالت" و با  كرد از كنگره درخواست اعالم جنگ به آلمان را 1917ي انتخاب شد، در دوم آوريل  دوباره به رياست جمهور1917سال 
 اصلي بوش براي ويرانسازي " دليل "شاهديم كه .  وارد جنگ جهاني اول نمودرا آمريكا ،  در آن سال، "امن كردن دنيا براي دموكراسي" ، درخود براي 

واليت ِ  وليان امريكايي نميتواند به مردم امريكا .  واليت  اگر به ابعاد خود نيافزايد از بين ميرود.  ها بود" رسالت "اً  ازهمين گونه افغانستان و عراق دقيق
   .محدود شود

آزادي رسانه هاي گروهي،  چون "معضالت خطرناكي"پروپاگندا و اينگونه روشها  كه امتحانش را در دنيا موفق پس داد ، كمي بعد براي از بين بردن    
مي بينيم كه وليان فقيه زمان ما نيز عيناً همان مفهومها را بخورد . توسط كارفرمايان بزرگ و سياسيون وقت بكار برده شد.... آزادي عقايد سياسي و اتحاديه ها

 جايگزين امن كردن دنيا و حفظ  " اسالم عزيزحفظ نظام و حفظ"امت حزب اهللا ميدهند  و رسالت جاي خود را به وظيفه و تكليف شرعي ميدهد و 
 . مي شود دموكراسي 

 را  " گوسفندان " و "بي عالقة جامعه" ميدانستند،  توانستند  اعضا  " چوپان "   جامعه  و "اعضاي هوشمندتر"گروهي كه خود را با غرور و تكبر    
 راه بيت المقدس از " و "جنگ، جنگ تا رفع فتنه"تكرارمدام شعارهايي از جمله  . ايندتبديل به گروهي ناسيوناليست فناتيك كرده آنها را مشتاق جنگ نم

از جمله روشها،  اشاعه ترس و وحشت توسط پخش اكاذيب و ضد اطالعات و اغراق در نكات منفي دشمن با قصد .    از همين قماشند"بغداد است 
در اين كار، مسئولين پروپاگندا و ضد اطالعات بريتانيا نقش مهمي داشتند كه .  اضطراب  بودبرانگيختن كينه و خشم،  بزرگنمايي توانايي خصم و ايجاد

آنها امريكايي ها و حتي روشنفكران امريكايي را مادون خود ميدانستند و  معتقد بودند كه  بايد .  ميدانستند"هدايت فكري بقية  دنيا"وظيفة خود را 
ديده ميشود . كرد كه آنها به نوبة خود توده هاي مردمي را در خط فكري مطلوبشان چون گوسفندان هدايت كنند كشور آمريكا را خط دهي "روشنفكران"

ميدانند و  ) "! هوشمندترتران"و البد   ( " چوپان تر " و " روشنفكرتر "  بعضي خود را " هوشمندتران" و " چوپانان "  و " روشنفكران "كه در گروه 
 " دموكراسي"... " جلوگيري از پيشرفت كمونيسم" ... "حفظ نظام" ... "تكليف شرعي" با شعارهاي تو خالي و ناشفافي  چون (خود را موظف ميدانند 

و اين حربه،  يعني ج.  تفرعن و خودبرتر بيني صاحبان اين منش و روش، خود و بيگانه نميشناسد.  را هدايت كنند بقية چوپانان ...  ) " حملة پيشگيرانه "...   
سازي دولتي و پشتيباني بي خدشة روشنفكران از آن، كه توسط  هيتلر و امثالهم دنبال شد، به نحو احسن نتيجه بخش بود  و تا به امروز با موفقيت تمام دنبال 

خيرترين مثالهاي اين بازيگري و بهتر انتخابات دو دورة اخير امريكا و تمهيدات  كارل رو    مشاور بوش ِ پسر وساير دست اندر كاران انتخابات،  از ا. ميشود
. رفته استسخن در قرآن از سحر و ساحران بسيار .  سحر و جادويي كه به سادگي شب را روز،   و روز را شب جلوه ميدهد.  بگوييم  ســاحـري  است

  ستند؟وسايل ارتباط جمعي وابسته به كانونهاي قدرت، سحر،  و  آمران و عامالن  آن،   ساحران عصر ما ني
كه فارغ التحصيلي از دانشگاه هاروارد را يدك ميكشيد، از جمله روشنفكران دوران ويلسن و حامي  (Walter Lippmann 1889-1979) ليپمن

بنيانگذاران  از 1914در سال .  را در دست داشت"ماهنامة هاروارد"  بود و "انجمن سوسياليست هاروارد"او از بنيانگذاران . روشهاي اين رئيس جمهور بود
  كه در انتخاب مجدد ويلسن نقش داشت و در اين اثنا او با نزديكترين مشاورين ويلسن، كلنل هاوسشد   (New    Republic) مجلة  نيو ريپابليك

(Colonel House) عقيده  شد كه به گرچه ابتدا ليپمن  صلح دوست و ضد جنگ بود، توسط كلنل هاوس و ديگران تغيير نظر داد و بر اين . مرتبط شد
با توجه به كاناليزه بودن جريان اطـالعـات و تفكر،  اين نگرش توسط ليپمن باعث شد كه .  بنگرد"وسيله اي براي ارزشهاي آزادي خواهانه"جنگ به عنوان 

 "گوسفندتران"  به "چوپان ترها"از  هنگي وخط دهي در جامعه از رده هاي باالتر اجتماعي و فر.  ليبرالهاي ميانه رو ديگر هم به حمايت از جنگ بــشتابند
را  او فعاالنه در پروپاگنداي دولتي  نقش   داشت و آن.   شدمنصوب ليپمن توسط ويلسن رسما به سمت هميار وزير جنگ 1917در سال .   تلقين ميشود

نظام ارزشي و .   مشي را نه تنها پسنديده،  بلكه الزم ميدانستاو اين!  "رضايت اختراع كند"كه مـيتواند در مردم !!  ميخواند"انقالبي در هنر دموكراسي"
افكار عمومي به خير و "تفرعن ِ  وي تراوشات فكري اش را  به گونه اي منقوش ميكرد  كه  ميگفت   .  فكر ِ راهبر ِ خداي گون، زمان و مكان نمي شناسد

.  مردم عادي فرو كنند"گلة گيج"يد مسائل را تجزيه و تحليل كرده و نتيجه را به   با"يك طبقة خاص ِ مردان مسئول" و "صالح جمعي خود واقف نيستند
اي عجب كه در آن سر دنيا و در آن سر طيف فكري،  لنين .  را دارند"مشاهده گر" نه حتي نقش شركت كننده   كه  فقط رل "خيل ِ  منگ"ديد او اين  از

 پرستيدن بت يكسان  مردم  خود را به  نيست كه هر دو "ايدئولژي قرن" دليل يكسان بودن پايه اي اين دو آيا اين به!  و استالين هم  همين نظر را داشتند
ليپمن بعدها از . ، به تكرار، جبهه  عوض ميكنندبيرون نروندد و از گود ونمنفعل نش اگر  باورمندان به تعادل قوا، اگرعجيب نيست پس .  خوانده اند ؟ قدرت 

 از رئيس جمهور ويلسن،  دوري گزيد و در مجلة نيو ريپابليك خود، در جهت دادن افكار عمومي در مخالفت با 1919ود شد و در سال نتايج جنگ ناخوشن
د و ولي اكثرا با امكانات غالبي كه گروه مسلط ِ قدرت پرست در اختيار دارند، اين افراد بريده از جريان غالب، يا كامال طر. ويلسن و معاهدة ورساي كوشيد

ويا توسط چرخ ِ خشن ِ خشونت، كشته و . ايزوله ميشوند و صدايشان از نفس مي افتد و به گوشي نميرسد ويا چون اكبر گنجي ها در زندان ها شكنجه ميشوند
مثال امروز، بعد از گذشت چند . ولي تاثير ضد اطالعات ِ جا افتاده، چون شستشوي مغزي ِ موءثري، تا سـالها در اذهان باقي ميماند. ناپديد و حذف ميگردند

، و اين در صورتي است كه ارقام "حدود صدهزار نفر تخمين ميزنند"دهه از پايان جنگ ويتنام،    هنوز اكثر مردم آمريكا تعداد تالفات انساني آن جنگ را 
 چندين بار اعالم رسمي مبني بر پيدا نشدن حتي كوچكترين عليرغم . رسمي حدود دو ميليون وارقام واقعي بين سه تا چهار ميليون نفر كشته را گزارش ميدهند



با وجود چنـين وسـيـلـه اي . مقدار اسـلحة كشتار جمعي در عـراق، هنوزدر آمريكا عدة كثيري بر اين باورند كه اين تسليحات وجود داشته و كشف شده اند
؟   گرچه در ايران تمام قوا دردست قدرت پرستان و با نماد ِ ولي فقيه است ......  ديگر نياز به ساواك و واواك و مخابرات و كي جي بي وجادر امريكا كِ

  ! دولتِ امريكا، با پنبة قوة رسانه هاي گروهي، پيوسته سر مردم ِ نه تنها امريكا كه  دنيا را ساالرانه ميبرد"مردمساالر"متمركز است،  سه قوة  
را به غرب و تمدن هاي ِ سواحل درياي  آنانديشيدن و استقرار  است، گرچه  رسانه هاي  گروهي  غرب،  مردمساالري  در واقع  به  قدمت  سومريان    

).  به  رساندن فرهنگ  خشونت و تخريب  و خود تخريبي به گروه ها  گشته است  و فعاليتهاي رسانه هاي گروهي شرق غالباً منحصر(مديترانه  نسبت مي دهند 
در غرب،  در ابتدا در .   معني حكم كردن و اداره كردن است به  (kratein)   معني مردم  و به  (demos)     از لغات يوناني ِكلمه  دموكراسي  تلفيقي 

آنها استبداد  و  ديكـتـاتوري را بدترين نوع دولت ميدانستند و سعي در . يونان ِ قرن ششم  قبل از مسيح  گرداندن مملكت با سيستم دموكراتيك باب شد
ميشد كه هركدام حداكثر ده هزار نفر شهروند ) با مقياسهاي آن زمان ( تمدن آنها مشتمل از چند استان بزرگ .  شكيل سيستمي در نقطة مقابل آن نمودندت

 كه بيش از  را ناديده بگيريم البته اگر اين واقعيت مهم.  در كلية  امور شركت  كننددر تصميم همة مردان اين حق را داشتند كه مادام العمر و هميشه و. داشتند
از اين حق محروم بودند ، مي بينيم كه اين سيستم، كه ساالري مردم بدون واسطه و نماينده بود، از دموكراسي هاي ) يعني زنان و برده ها ( نيمي از شهروندان 

از آنجا  )  ان، مردمساالري از نوع مستقيم و بدون واسطه بوده است از قرار، قبل از آن و در ايران هم  در دورة سومري( است بوده امروز هم مردمساالرانه تر
همة مردان يونان قديم  در حكم . كه امروزه  نماينده گان مردم هستند كه  پس از انتخاب شدن  و بدون رجوع مكرر به مردم تصميمات الزم را اتخاذ ميكنند

  .ارة امور را در دست داشتندمعدود نماينده هاي  امروزي  بودند  و خود  مستقيما ً اد
در واقع دولت  شامل دو شاخه مي . در امپراطوري  روم  قديم هم  ايده هاي مردمساالرانة  يوناني بكار برده شد ولي در اين تمدن  مردم  نمايندگاني  داشتند  

 آن عصر، معتقد بودند كه  همة مردم  داراي حقوقي هستند و از فالسفة سياسي.  شد، يكي سنا كه نمايندگان خواص، و دوم  مجلس  كه  نمايندگان عوام  بود
   .آنها ميبايستي نگهباني كرد  و نيز اينكه  قدرت سياسي  و دولت الجرم بايد از مردم مـنـشـا بگيرد

شر از ديد خداوند يكي هستند سخن در عصر ميانه، دموكراسي به آن روش كمتر ديده شد گرچه با  تبليغات  كليساي كاتوليك از اين ايده كه تمام ب   
لفظي كه از جمله توسط (در اين دوران فئوداليسم .   مالكان و اشراف جنگجو گردن نهند-نا امني هاي اجتماعي باعث شده بود كه رعايا به امر كالن .  ميرفت

آن  سيستم هاي دادخواهي و دادگاهي براي احقاق آن حقوق بر باب شد كه  بر آن اساس، تمام مردم از حقوقي برخودار هستند  و در )  مونتسكيو رواج يافت
از اين مراجع  دادخواهي  به عنوان ِ  پايه هاي  قوة  قضائيه  .  گرچه با تجمع قدرت در اين مالكان از حق و حقوق،  صورتي بيش به چشم نمي آمد. . پا شد

 .دولتهاي  امروزي ميتوان ياد نمود
كه در   (Magna Carta)  " فرمان كبير" ميالدي ناگريز از  صدور 1215 طرف اشراف،  جــان،  پادشاه انگليس  در سال با فشارهاي واردة فراوان از

بر اين اساس مقداري از قدرت شاه به مردم منتقل شد و قدرت و نفوذ خانوادة .  گشت واقع منجر به بوجود آمدن پارلمان و يا شاخة مقننة در دولت انگيس 
دلبخواهي ،  از   ِ ماليات گيريقدرت نا محدود  (The Petition of Right)  "عريضة حقوق" بر اساس 1628سال  ، در بعدها . ود شدسلطنتي محد

 Two)    "دو رساله"فيلسوف و معرفت شناس  انگليسي  در كتاب   (  John  Locke 1632-1704 )    جان  الك1660در سال .  شد گرفتهشاه 
Treatises)  بر اساس ِ قرارداد ِ اجتماعي، وظيفة دولت دفاع از حقوق طبيعي مردم است كه شامل حق حيات، حق مالكيت، و  :  عنوان كرد كه خود

  جيمز هارينگتون1656در سال . آزادي  ميباشد 
 (James Harrington  1611-1677)    اوشنا"در كتاب" (Oceana) قانون حقوق"  1689در سال  .  جزئيات قانون اساسي را شرح داد"  

(The Bill of Rights)بــود كه  فــيــــلــسوف  فــرانــسوي،  ژان  ژاك  روســو1762ســال  .  ،  آزادي بيان را در انگليس به ارمغان آورد    (Jean 
 Jacques  Rousseau )  فقط چهارده سال بعد، متاثر .  وسعه بخشيدكتاب قرارداد اجتماعي خود را منتشر نمود و در  آن  كتاب نظرات  جان الك را ت

 Declaration of)  "اعالم  استقالل" در 1776در سال  (Thomas Jefferson   ) از افكار  فيلسوفان اروپايي، رئيس جمهور امريكا  جـفـرسـن
Independence)   و با افكار ساير فيلسوفاني چون ولتردر انقالب فرانسه، .  پايه هاي دموكراسي را در كشور نو پاي آمريكا   پـي ريخت  (Voltaire) 

با بيان تفكيك قوا،  نيز اين نظرات متبلور شد و به طور كلي، بيرون آمدن و  جدا شدن سه شاخة  (Montesquieu 1689-1755  )  و مونتسكيو  
 به اين ترتيب تا قبل از پايان قرن نوزدهم، انقالبي بعد از انقالب .شتاجرائيه، قضائيه و مقننه از يكديگر، اصلي اجتناب ناپذير براي برقراري دموكراسي  گ

پايه گذاران دولت نوپاي امريكا نميخواستند به . شدندخودكامه  و در كشورهاي غربي دولتهاي دموكراتيك جايگزين شاهان و فرمانروايان روي دادديگر 
  با "مردم كم اطالع" تا  شدبدهند و در نتيجه سه شاخة دولتي بر اساس نمايندگي استوار سياق يونان قديم به همة مردم اجازة دخالت در امور دولتي را 

  .داشته باشندو رأي  امور نظر  نسبت به  "نخبگان"واسطة   
فكار عمومي آنچه ميخواهند  شده و با استفاده از وسائل ارتباط جمعي، با تحت الشعاع قردادن ا"خداي گون"  در تمام دنيا "نـخـبــگـان"مي بينيم كه اين   

مي بينيم كه چگونه هر سه قوة مقـنـنه، مجريه و قضائيه، .   ناقض حقوق آنها باشدبوضوح ًميكنند حتي اگر عملشان كامال ً به ضرر مستقيم راي دهندگانشان و 
فرانسه،  شاه مونتسكيو در انتقاد از خودكامگي .  دارندتحت نفوذ مطلق گروهي خاص كه كنترل قوة رسانه هاي جمعي  را در انحصار خود گرفته اند،  قرار 

 از اين موقعيت انـحصارگـرايـانـه سؤ نشود و  تا آزادي هاي سياسي برقرار شوند و قـوا در يك نفر و يا يك گروه متمركز كرداصل تفكيك قوا را مطرح 
. شگيري از اين سؤ استفاده هر قوه اي بايد تحت مراقبت و كنترل قواي ديگر باشدمعتقد بود كه براي پي  ) 1748روح القوانين (  مونتسكيو . نشوداستفاده 

امروزه هر سه شاخة دولت تحت كنترل انحصارطلبانة  يك گروه خاص  و آنهم گروهي است كه رسانه هاي گروهي را تحت كنترل دارد و با آن قادر به خط 
در تمام دولتهاي " : 1765در سال  ( William Blackstone )  به قول ويليام بلكستون.  دادن به ابر قدرت اول جهان يعني وجدان جهاني ميباشد

بعد از . "استبدادي، تـقـنـيـن  و  اجراي قانون در كف قدرت يك نفر و يا يك گروه انحصارطلب است  و در چنين سيستمي از آزادي خبري نخواهد بود
كـنـتـرل وسايـل ارتـبـاط  جمعي در هر كـشوري، با ميزان برخورداري مردم آن كشور از آزادي، نسـبتـي گذشت سه قرن و در دنياي امروز، ميزان انحصار 

 جـيـمـز مـاديـســون. كـامـالً  معكوس دارد
 (James Madison 1751-1836)  ت نوشتب است،  در فـدراليسق مل»پدر قانون اساسي امريكا «  كه چهارمين رئيس جمهور امريكا بود و به لغب :

 چه به صورت موروثي و يا ،تـجمع قواي مقـنـنه، اجـرائـيه و قضائـيه در دست  يك نفر، و يا يك عدة محدود و معدود ويا حتي يك عدة خاص ِ كثير"
معه ٌ استبداد زده اي هيچ جا.  "تصاحب شده و يا حتي انتخاب شده  انصافاً و به وضوح تــمـام، تعريف يك دولت استبدادي، ديكتاتوري و ظالمانه است

يافت نميشود  كه ديكتاتورهاي كوچك و بزرگ،  در آن ظالمانه حكومت كنند و در آن جامعه،  رسانه هاي گروهي محدود و كنترلشان در دست  
  .قدرتمداران نباشد

در پي سالها تالش  ، وشت قضائيه از اين دو گشروع تفكرات مربوط به  تفكيك قوا كه سرانجام به جدا شدن شاخة مقننه از شاخة مجريه و بعد شاخة   
( اين تفكيك قوا و قوه چهارمي كه در اختيار مردم باشد . پيدا شده اند مردمساالري و با جرح و تعديل هاي ممتد،  دموكراسي هاي موجود براي ومبارزة 
    : است،  از جمله بر داليل و نيازهاي ذيل استوار ) رسانه ها 
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 يت يق و بسط كامل شفاف كدر كردن حقاجلوگيري از مخفيكاري و - 9
 در نهايت، دولت بايستي از مردم  و براي مردم  و خدمتگذار مردم باشد  - 10
داليل فوق فقط قسمتي از ادلة  دال ِ بر وجوب نيرويي مستقل از سه  شاخة دولت  و كانونهاي قدرت كه در كنترل و نظارت مستقيم مردم باشد كه بتواند با     

امكانات و  شرايط ِ در صحنه مـاندن مــردم را فراهم  ر دادن مردم با مستخدمين دولت ِ مردمي و ايجاد تماس مستقيم و مطـلع كردن آنها،درارتباط مستقيم قرا
ر شفافيت تمام   مراقبت و كنترل الزم بر هر قوه توسط قواي ديگر و بر تمام آنها توسط مردم،  را د.  از تجمع قوا در يك فرد و يا گروه جلوگيري كند و كند

  حدود هر قوه را براي مردم زالل، و استقالل خود و سه قوة ديگر را نگهبان باشد؛   توسط متخصصين، پيچيدگي و كدورت را از .به دست خود مردم بدهد
ن سرنوشت خويش دخالت داشته مسائل هر شاخه اي بگشايد  و مسائل را براي مردم شفاف و ملموس نگه دارد كه آنها بتوانند درتصميم گيري ها و تعيي

باشند؛    در صورت فساد و تجمع قدرت در يك شاخه، مردم بتوانند در حق خود مبني بر انحالل هر شاخه اي  توانا باشند؛  مقامات را از برجهاي عاج آگين 
روند انتخاب و نصب مقامات هر شاخه، و در صورت لزوم و از موقعيتهاي مختار ولي نامسئول بيرون كشيده در مقابل مردم، پيوسته پاسخگو نگاه دارد؛   در 

 را در دانيعزل آنها، براي مردم امكان  دخالت و نظارت مستقيم را مهيا سازد؛   با استفاده از امكانات چـاپي، كامپـيـوتري، صوتي و تصويري،  شفاف گر
   .ردم و براي مردم و خدمتگذار مردم  پايدار نگاه دارد خود و ساير قواي دولتي را از م، پيوسته ،جامعه بسط دهد؛  و در نهايت 

راه نجات، تعجيل و تسهيل در .  هر روز شـاهـد خـشـن تـر شدن خـشونـتـها و مرگبارتر شدن تسليحات و شايع و پراكنده تر شدن آنها هسـتـيـم 
 محروميت و گرسنگي، اسلحه هاي كشتار جمعي اي هستند كه در دنياي فقر و.  نيست... مسلح شدن به اسلحة كشتار جمعي ِ اتمي و شيميايي و بيولژيكي 

براي .   امروز بيش از مجموع  همة سالحهاي ديگر مدام مشغول كشتارهاي جمعي ِ بي سر و صدا و انتشار فرهنگ خشونت و كشتار در تمام دنيا هستند
نفس :  ت راه نجات موجود اساست، زشت  غير، كه به همان اندازه ضدود بر خود ويا بكاربردن آن توسط خضد اجتناب از مصرف شدن اين تسايحات بر 

  :  دراز كردن اول ابر قدرت دنيا، بسوي  دست تمنا خويش را مكلف شمردن و 
  .وجدان جمعي، اول ابر قدرت دنياست

 را به همة آزادگان ِ عاشق ِ آزادي  و "چهارمين شاخة دولترسانه هاي گروهي به عنوان "با اين مقدمه پيشنهاد گشايش باب راي زني و تفكر در باب ِ     
باشد با جسارت و اعتماد به نفسي كه برازندة آنان است، ابتكار و خالقيت خود را بكار برند و در  پايه گذاري ِ پايدار پايه .  رشد  و استقالل  تقديم مي نمايم

  .هاي آزادي و رشد واستقالل در شفافيت كامل  بكوشند
 به اميد بر قراري و پايداري ِ آزادي رشد استقالل   
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