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ھمکاری و نظارت فنی و چاپ: ساعدی 

ارتباط: 
https://alisedarat.com/contact-us/ 

sedaratmd@gmail.com 

بھا : ٢۵ دالر - ٢۵ یورو 

حق چاپ و انتشار محفوظ. 
انـتشار و نـقل مـطالـب، مـطلوب و مـجاز اسـت، ولی فـقط بـا 

ذکر مأخذ. 
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تقدیم به:  

هر آن که عاشق انسانیت است و 
انسان،  

هر آن که عاشق وطن است و 
هم وطن 
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به یاد دوست: 
آب کم جو تشنگی آور بدست 
تا بجوشد آب از باال و پست 

 ❊❊❊❊❊

داد جاروبی بھ دستم آن نگار     گفت از دریا برانگیز آن غبار 
باز آن جاروب را زآتش بسوخت      گفت از آتش تو جاروبی بر آر 

 ❊❊❊❊❊

بشنو این نی چون شکایت می کند 
و ز جدایی ھا حکایت می کند 

 ❊❊❊❊❊

از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم 
یا رب چھ سعادت ھا کھ زین سفرم آمد 

 ❊❊❊❊❊

از آتش عشق ھر کھ افروختھ نیست 
با او سر سوزنی دلم دوختھ نیست 

گر سوختھ دل نھ ای ز ما دور کھ ما 
آتش بھ دلی زنیم کھ او سوختھ نیست 

 ❊❊❊❊❊
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لیک شمع عشق چون آن شمع نیست 
روشن اندر روشن اندر روشنی ست 

او بھ عکس شمع ھای آتشی ست 
می نماید آتش و جملھ خوشی ست 

 ❊❊❊❊❊

ای مالمت گر سالمت مر ترا 
ای سالمت جو رھا کن تو مرا 

جان من کوره است با آتش خوش ست 
کوره را این بس کھ خانٔھ آتش ست 

ھمچو کوره عشق را سوزیدنی ست 
ھر کھ او زین کور باشد کوره نیست 

برگ بی برگی ترا چون برگ شد 
جان باقی یافتی و مرگ شد 

چون ترا غم شادی افزودن گرفت 
روضٔھ جانت گل و سوسن گرفت 

آنچ خوف دیگران آن امن تست 
بط قوی از بحر و مرغ خانھ سست 

 ❊❊❊❊❊
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اگر آتش است یارت، تو برو در او ھمی سوز 
بھ شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز 

تو مخالفت ھمی کش، تو موافقت ھمی کن 
چو لباس تو درانند، تو لباس وصل می دوز 

بھ موافقت بیابد، تن و جان سماع جانی 
ز رباب و دف و سرنا، و ز مطربان درآموز 

بھ میان بیست مطرب، چو یکی زند مخالف 
ھمھ گم کننده ره را چو ستیزه شد قالوز 

تو مگو ھمھ بھ جنگند، و ز صلح من چھ آید 
تو یکی نھ ای، ھزاری! تو چراغ خود برافروز 

کھ یکی چراغ روشن، ز ھزار مرده بھتر 
کھ بھ است یک قد خوش، ز ھزار قامت کوز 

(هر کدام از همگی ما، به سهم خود و به نوبه خود!) 

 ❊❊❊
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 فھرست  
دیباچھ — صفحھ: ٢٣ 

چــندی از واژگــان کلیدی بــھ کار بــرده شــده در این 
نوشتار و مراد از آنھا— صفحھ:۴٣ 

فصل اول 

جــنگ روانی مــادر ھــمھ جــنگ ھــا اســت! روش ھــا و 
جـنگ افـزارھـای قـدرت ھـا در جـنگ روانی علیھ مـردم

— صفحھ: ۴٧ 
پـروپـاگـندا Propaganda، حـربـھ ای قـدیمی در جـنگ 

روانی— صفحھ: ۴٨ 
پساحقیقت post truth- — صفحھ: ۶٢ 

استروترفینگ Astroturfing —صفحھ: ۶٣ 
پیتزاگیت pizzagate— صفحھ: ۶۵ 

روش پـروپـگندای «مـردان چـھار دقیقھ ای» در قـرن 
بیست و یکم— صفحھ:٧٢ 
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نـگرش قـدرت مـداران، بـھ مـردم عـادی در کشور خـود، 
چھ رسد بھ مرم کشورھای سلطھ بر— صفحھ:٧٩ 

فصل دوم 

 پیش بـھ سـوی ھـدف: مـردم سـاالری مسـتقیِم مـشاورتیِ 
مشاورتی: ٨٣ 

کاشـتن بـذرھـای شـاخـھ قـضائیھ، شـاخـھ مـقننھ، و مجـریھ 
در مزرعھٌ مردم سالری ھای قدیم— صفحھ:٨۴ 

پـاشیدن بـذر شـاخـھٌ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ مـثابـھ شـاخـھ 
چـھارم دولـت حـقوق مـدار، در راه رسیدن بـھ مـزرعـھ 
مـــردم ســـاالرِی مســـتقیِم مـــشارکتِی مـــشاورتی— 

صفحھ:٨٩ 
نیاز بـھ کاھـش قـوام قـدرت در خـمیرۀ دولـت، الزمـھ ای 
بــرای بــرداشــتن ھــر قــدمی در راه رسیدن بــھ ھــدف 
مـــردم ســـاالری مـــشارکتِی مـــشاورتِی مســـتقیم— 

صفحھ:٩٣ 

فصل سوم 

تبعیض مــــثبت و تبعیض منفی, تحــــمیل خــــط کشی 
خودی ھا و غیرخودی ھا بھ مردم— صفحھ:٩٧ 

انـحصارگـرائی و تبعیض، در کلیسا و در مـدرسـھ— 
صفحھ:٩٨ 

الئیسیتھ، و ابھام زدایی از تعریف آن— صفحھ:١٠٠ 
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اســتبداد کلیسا و مــتولیان «دین» و نــوزایش، اســتبداد 
مـدرسـھ و مـتولیان «عـلم» و بـخصوص «عـلم سیاسـت» 

و نوزایش! — صفحھ:١٠۶ 
در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت، مـردم بـاید حی و حـاضـر 
و فـعال بـاشـند، وگـرنـھ «خـالء را قـدرت پـر می کند»— 

صفحھ:١١١ 

فصل چھارم 

 قدم بھ عقب، قدم بھ جلو — صفحھ: ١١۵ 
از خود بیگانھ شدن شاخھ ھای دولت— صفحھ:١١۶ 

شـــرایط الزم بـــرای بـــرپـــایی و پـــویایی و پیش بـــرد 
مــــردم ســــاالری و حــــقوق مــــندی در ایران، بسیار 

مناسب تر شده است— صفحھ:١١٨ 
١- مـختصری از آنـچھ بـھ امـور رسـانـھ ای و وسـایل 
ارتــباطــات ھــمگانی در داخــل و خــارج از مــرزھــای 

ایران مربوط می گردد— صفحھ:١١٨ 
٢- مـختصری از آنـچھ بـھ امـور داخـلی ایران مـربـوط 

می گردد— صفحھ:١١٩ 
٣- مــختصری از آنــچھ بــھ امــور بین المللی مــربــوط 

می گردد— صفحھ:١٢١ 
۴- مــختصری از آنــچھ بــھ امــور  انــدیشھ ای مــربــوط 

می گردد— صفحھ:١٢٢ 
مـراجـعھ بـھ "ابـرقـدرت" یک ضـرورت عینی اسـت!— 

صفحھ:١٢۶ 
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لـزوم نـظارت مـلت بـر دولـت جھـت اسـتقرار و اسـتمرار 
و پیش برد مردم ساالری— صفحھ:١٢٨ 

پان اوپتیکانیسم— صفحھ:١٢٨ 
پان اوپتیکانیسم واژگونھ— صفحھ:١٣٢ 

ھـدف: مـردم سـاالری مسـتقیم و مـشاورتی و مـشارکتی
— صفحھ:١٣۶ 

عــدم تــمرکز و تفکیک قــوا در شــاخــھ ھــای مجــزا— 
صفحھ:١٣٩ 

خـطر قـوی تـر شـدن قـدرت بـھ عـلت «تفکیک قـوا»—- 
صفحھ:١۴١ 

تفکیک قوا در دولت—- صفحھ:١۴٣ 

فصل پنجم 

مـنظور نـظر در این مـرحـلھ از طـرح: اضـافـھ شـدن 
شــاخۀ جــدیدی بــھ ســھ شــاخۀ مــوجــود در دولــت—- 

صفحھ:١۴۵ 
اضـافـھ شـدن شـاخۀ جـدیدی بـھ سـھ شـاخۀ مـوجـود در 

دولت—- صفحھ:١۴۶ 
تضمین رفـع خـطر بـھ طـور قطعی، نیازمـند مـشارکتِ 
قــاطــع و غـیـرمقـطـعِی ھـر چــھ بـیـشـتـر از مــا مــردم 

در تعیین سرنوشتمان است—- صفحھ:١۴٨ 
مـحتوا و تـعداد شـاخـھ ھـای دولـت مـردم سـاالر آیا سـھ 

شاخھ بودن دولت جبر است؟—- صفحھ:١۵٠ 
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کشورھــایی کھ بیش از ســھ شــاخــھ دولتی دارنــد—- 
صفحھ:١۵٠ 

چھار شاخۀ دولتی در مجارستان—- صفحھ:١۵٢ 
پنج شاخۀ دولتی در چین—- صفحھ:١۵۴ 

فصل ششم 

افکار عــمومی، در رابــطھ و تــعامــل بــا ســلطھ گــر و 
سلطھ بر—- صفحھ:١۶١ 

نیاز قدرت بھ افکار عمومی—- صفحھ:١۶٢ 
بعضی روش ھـا و سیاسـت ھـای رسـانـھ ای سـلطھ گـران و 
قـدرت مـداران، در جـنگ روانی علیھ مـردم، از جـملھ 

از این قرار ھستند—- صفحھ:١۶۵ 
  نیاز دموکراسی بھ افکار عمومی—- صفحھ:١٧١ 

«رادیو بـازار» مـدرن: شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی تـوسـط 
فن آوری ھای جدید انفورماتیک—- صفحھ:١٧۴ 

اســتفادۀ قــدرت ســاالران از فــن آوری ھــای جــدید—- 
صفحھ:١٧۶ 

فصل ھفتم 

رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـا وزن و مـوقعیت شـاخـھُ مـقننھ، 
مجــریھ، و قــضائیھ، بــھ عــنوان شــاخــھُ چــھارم دولــت 

حقوق مدار—- صفحھ:١٧٩ 
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رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخـھ ای ھـم وزن سـھ 
شاخۀ دیگر دولت دموکراتیک—- صفحھ:١٨٠ 

فصل ھشتم 

رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخـھُ چـھارم دولـت 
حقوق مدار، برخی ویژگی ھا—- صفحھ:١٨۵ 

بـرخی از امـوری کھ شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی در 
دولتی حقوق مدار بھ آن می پردازد—- صفحھ:١٨۶ 

گـشاده دسـتی قـدرت در خـاصـھ خـرجی ھـا بـرای اصـحاب 
رسانھ ھای قدرت پیشھ—- صفحھ:١٨٧ 

بعضی ویژگی ھـای کارمـندان  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشۀ  
فعلی در مـقایسھ بـا اعـضای سـھ شـاخـھ دولـت ھـای فعلی

— صفحھ:١٨٩ 
بعضی ویژگی ھـای اعـضای رسـانـھ ھـای مسـتقل و آزاد 

بھ مثابھ شاخۀ چھارم دولت—- صفحھ:١٩٢ 

فصل نھم 

قـرنی کھ رفـت… قـرنی کھ آمـد… نـقش رسـانـھ ھـا در 
رابطھ با افکار عمومی—- صفحھ:١٩۵ 

پـایان قـرن پیش بـھ نـفع قـدرت ھـا، آغـاز قـرن کنونی بـھ 
سود ملت ھا—- صفحھ:١٩۶ 
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تــالش قــدرت ھــا بــرای ســلطھ بــر رســانــھ ھــا—- 
صفحھ:١٩٩ 

تـنھا حـریف قـدرت: افکار عـمومِی پیروزمـند در جـنگ 
روانی—- صفحھ:٢٠٢ 

رسـانـھ ھـای ھـمگانی در خـدمـت یک نـفر بـرای جـامـعھ و 
در عین حــال در خــدمــت جــامــعھ بــرای یک نــفر—- 

صفحھ:٢٠٧ 
نـقش رسـانـھ ھـای ھـمگانی در مسیر مـردم سـاالری، یک 

کوچۀ دو طرفھ است—- صفحھ:٢١١ 
رسانھ ھای ھمگانی: ھدف یا وسیلھ؟—- صفحھ:٢١۶ 

عدالت اجتماعی—- صفحھ:٢١٧ 
قــانــون اســاسی، آزادی رســانــھ ھــا و تفکیک قــوا در 

کشورھای مختلف—- صفحھ:٢١٨ 
رصد در افق مردم ساالری پویا —- صفحھ:٢٢١ 

دولت از جنس قدرت—- صفحھ:٢٢٢ 
"قدرت قانونی"—- صفحھ:٢٢۶ 

ساختار و جنس رسانھ ھای ھمگانی—- صفحھ:٢٢٨ 
زمان و مکان عمل—- صفحھ:٢٣٠ 

رســانــھ ھــا و حــقوق و فــضل ھــا و اســتعدادھــا —- 
صفحھ:٢٣۴ 

جـایگاه رسـانـھ ھـای ھـمگانی در دولتی مـردمـساالر—- 
صفحھ:٢٣۶ 

جــــامعۀ مــــدنی، رکن افکار عــــمومی، دولــــت—- 
صفحھ:٢٣٩ 
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درجۀ بـاور بـھ اصـالـت قـدرت و اعتیاد بـھ آن، تعیین 
کنندۀ درجۀ تجاوزھا بھ حقوق بشر—- صفحھ:٢٣٩ 

فصل دھم 

رســانــھ ھــای ھــمگانی، از این زمــان… تــا… تشکیل 
دولت حق وند و شاخھ چھارم—- صفحھ:٢۴٣ 

نــحوۀ عــمل و امــوری کھ در رابــطھ بــا رســانــھ ھــای 
ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت، الزم اسـت بـھ 

آنھا پرداختھ شود:—- صفحھ:٢۴۴ 
سـازمـانـدھی مـدیریت مـردمی صـدا و سیما، در گـذار از 
اسـتبداد والیت مـطلقھ، بـھ مـردم سـاالری، آن چـھ الزم 
اســت و مــا می تــوانیم از ھمین امــروز، تــا تــصویب 
قـانـون اسـاسی، و انـتخابـات آزاد و مسـتقل بـرای دولـت 
جــــمـھـوری ایـران، بــــھ انــــجـام آن بــــپـردازیـم—- 

صفحھ:٢۴۶ 
١- از این زمـــان تـــا زمـــان فـــروپـــاشی رژیم والیت 

مطلقھ:—- صفحھ:٢۵٢ 
٢- در دوران فـروپـاشی رژیم تـا تـدوین قـانـون اسـاسی:

—- صفحھ:٢۵٢ 
٣- در دوران تدوین قانون اساسی:—- صفحھ:٢۵٣ 

۴- انــــتخابــــات دولــــت و شــــاخۀ چــــھارم آن:—- 
صفحھ:٢۵۵ 

۵- شــروع بــھ کار اولین شــاخۀ چــھارم دولــت:—- 
صفحھ:٢۵۵ 
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۶- صیقل دادن مــفاھیم مــربــوط بــھ شــاخۀ چــھارم و 
بھینھ سـازی  مـقررات و دسـتورالـعمل ھـا و قـواعـد این 
شـاخۀ نـوپـای دولتی و فـراھـم نـمودن زمینھ بـرای دومین 
دور انـتخابـات آزاد شـاخۀ چـھارم و انـتخابـات بـعدی—- 

صفحھ:٢۵۶ 

فصل یازدھم 

سـاخـتار و تـرکیب و پیشھ و عـمل کرد، شـاخـھُ چـھارم 
دولت، رسانھ ھای ھمگانی—- صفحھ:٢۵٨ 

تـــرکیب و تـــعداد نـــمایندگـــان مجـــلس شـــورای ملی 
رسانھ ھای ھمگانی شاخۀ چھارم—- صفحھ:٢۵٩ 

نـحوۀ گـردش امـور مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای 
ھمگانی شاخۀ چھارم—- صفحھ:٢۶١ 

شــاخۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی، شــاخۀ چــھارم دولــت 
حــقوق مــدار، از جــملھ بــھ امــور ذیل می پــردازد—- 

صفحھ:٢۶۴ 

فصل دوازدھم 

رسـانـھ ھـایی کھ در چـھار چـوب شـاخـھُ چـھارم دولـت، 
قرار نمی گیرند—- صفحھ:٢۶٩ 

رسـانـھ ھـای خـصوصی و غیردولتی، و رابطۀ آن ھـا بـا 
چھار شاخۀ دولت—- صفحھ:٢٧٠ 

بخش اول  
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رسانھ ھای مردمی شخصی—- صفحھ:٢٧٠ 
مـثال ھـای حی و حـاضـری در دنیای واقـع از روشـھایی 
موثر و عملی و در دسترس ھمگان—- صفحھ:٢٧٢ 

نشریۀ انقالب اسالمی در ھجرت—- صفحھ:٢٧۴ 
ســـایت نشـــریھ انـــقالب اســـالمی در ھجـــرت—- 

صفحھ:٢٧۶ 
آقای جمال صفری —- صفحھ:٢٧٧ 

رسانھ ھای صوتی و تصویری—- صفحھ:٢٧٩ 
رادیو عصر جدید—- صفحھ:٢٧٩ 

تلوزیون سپیده استقالل و آزادی—- صفحھ:٢٨٠ 
اینترنت، شبکھ بندی ھای اجتماعی—- صفحھ:٢٨٣ 

آقــای میرمــنصور ذریت خــواه و بــھ کارگیری انــواع 
رسـانـھ ھـای شخصی و شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی —- 

صفحھ:٢٨٣ 
حــرکت بــھ ســوی آیندۀ رســانــھ ھــای شخصی —- 

صفحھ:٢٨٧ 
بخش دوم 

رسـانـھ ھـای در اختیار شـرکتھا و مـوسـسات غیردولتی
—- صفحھ: ٢٨٩ 

فصل سیزدھم 

رابـطھ ھـای مـتقابـل انـسان ھـا، جـامـعھ ھـا، رسـانـھ ھـا—- 
صفحھ:٢٩١ 
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رابطۀ  انــسان و ھســتھ ھــای مــردمی بــا جــامــعھ—- 
صفحھ:٢٩٢ 

رابطۀ مـردم بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ 
چھارم دولت—- صفحھ:٢٩٣ 

رابطۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی بــھ مــثابــھ شــاخۀ چــھارم 
دولت با مردم—- صفحھ:٢٩۵ 

رابطۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی بــھ مــثابــھ شــاخۀ چــھارم 
دولت با سھ شاخۀ دیگر آن—- صفحھ:٢٩٧ 

 ١- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولت با شاخۀ مقننھ—- صفحھ:٢٩٩ 

٢- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولت با شاخۀ مجریھ—- صفحھ:٣٠٣ 

٣- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولت با شاخۀ قضائیھ—- صفحھ:٣٠٧ 

رابطۀ سـایر شـاخـھ ھـای دولـت بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ 
مثابھ شاخۀ چھارم دولت— صفحھ:٣١٠ 

١- رابطۀ  شـاخۀ مـقننھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ 
شاخۀ چھارم دولت—- صفحھ:٣١٢ 

٢- رابطۀ  شـاخۀ مجـریھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ 
مثابھ شاخۀ چھارم دولت—- صفحھ:٣١۴ 

٣- رابطۀ شـاخۀ قـضائیھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ 
مثابھ شاخۀ چھارم دولت—- صفحھ:٣١۶ 

فصل چھاردھم 
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بـودجـھ شـاخـھُ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، شـاخـھُ چـھارم دولـت
—- صفحھ:٣١٩ 

بـودجۀ شـاخۀ چـھارم دولـت، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی
—- صفحھ:٣٢٠ 

فصل پانزدھم 

طـرح رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ عـنوان شـاخـھُ چـھارم 
دولــت، در ســال ١٣۵٨ چــھ تــصویری می تــوانســت 

بگیرد؟—- صفحھ:٣٢۵ 
پیش نــویس قــانــون اســاسی ســال ١٣۵٨ در رابــطھ بــا 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت—- 

صفحھ:٣٢۶ 
بازگشت از سال ١٣۵٨ بھ امروز—- صفحھ:٣٢٩ 

حاصل سخن—- صفحھ:٣۵۴ 

پیوست ھا 
پیوسـت اول: کتاب  «قـانـون اسـاسی بـر اسـاس حـقوق 
پـنج گـانـھ، کھ بـھ مـردم ایران، و مـردم دیگر کشورھـای 

جھان پیشنھاد می شود»—- صفحھ:٣۶۵ 
پیوســت دوم: اســاســنامــھ «ســازمــان صــدا و سیمای 

’جمھوری اسالمی‘ ایران»—- صفحھ:٣٧٩ 
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اھمیت رسانھ ھای ھمگانی 
بھ مثابھ 

شاخۀ چھارم 
در دولت حقوق مدار 

جھت 
برپایی و پویایی و پیش برِد 

مردم ساالری 
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دیباچھ 

بکار گیری انـواع رسـانـھ ھـا و دسـت درازی بـھ افکار عـمومی تـوسـط آن ھـا 
و انـواع دروغ ھـا و ضـداطـالعـات و سـوءاطـالعـات را بـھ مـردم بـاورانـدن، 
و…. و در یک کالم مــغزشــویی مــردم، جــنگ روانی نــامیده می شــود. 
جنگی کھ «مـادر ھـمھٌ جـنگ ھـا» اسـت. جنگی کھ قـدرت ھـا بـدون مـدیریت 
آن، ھیچ یک از انـواع دیگر جـنگ ھـا را نمی تـوانـند شـروع کنند و ادامـھ 

دھند.  

بـا جـنگ روانی اسـت کھ رژیم والیت مـطلقھ، تـوانسـتھ اسـت بـھ مـدت چـھار 
دھـھ در ایران، مـردم ایران را مـنفعل و بی عـمل نـگاه دارد کھ بـتوانـد بـر 
آن ھـا سـلطھ داشـتھ بـاشـد. بـا جـنگ روانی اسـت کھ رژیم تـوانسـتھ اسـت 
گـروھی از مـردم را، نـادانسـتھ و نـاخـواسـتھ، بـھ عـوامـل اسـتمرار و بـقای 
اســتبداد مــبدل گــردانــد. تــا جــایی کھ بعضی از مــردم بــا پــای خــود بــھ 
حــوزھــھای رای گیری میرونــد و بــا دســت خــود بــھ این رژیم مشــروعیت 
میدھـند، تـا بـاز ھـم بـر سـر کار بـمانـد و بـھ تـجاوزھـا بـھ حـقوق آن ھـا، ادامـھ 

دھد! 

اســتقرار والیت مــطلقھ فقیھ بــعد از انــقالب ١٣۵٧، علی رغــم تعھــدی کھ 
آقـای خـمینی در فـرانـسھ بـھ افکار عـمومی کرد، و اسـتمرار سـاخـتار گـذشـتھ 
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بـا مـشاطـھٌ «دینی»، بـدون پیروزی قـدرت ھـا در جـنگ روانی علیھ مـردم، 
نمی توانست ممکن شود.  

ھـرگـاه صـحبت از «جـنگ» بـھ میان می آید، تیر و تـوپ و تـفنگ و بـاتـوم و 
شــالق و… در اذھــان، بــخصوص در ذھــن مــردم مــنطقھٌ مــا، تــداعی 
می گـردد. ولی خـوب کھ بـنگری، واضـح می نـماید کھ قـبل از ھـر گـونـھ جـنگ 
دیکری، بـویژه انـواع جـنگ ھـای فیزیکی، آمـاده سـاخـتن افکار عـمومی، 
پیش نیازی بـرای شـروع و ادامـھ و تـوقـف، و نیز پیروزی در ھـمھ جـنگ ھـا 
اســت. مســتبدان قــدرت مــدار، ســلطھ گــران، بــدون مــغزشــویی و «تــولید 
رضـایت» در مـردم، نمی تـوانـند قـشون و قـوای سـرکوب خـود را بکار گیرنـد 

و بھ حقوق آنھا تجاوز کنند و بر مردم، سلطھ بران، حاکم و مسلط شوند.  

در این مـاجـرا و در رابـطھ بـا مـلت ایران، مـغزشـویی و جـنگ روانی تـوسـط 
رژیم، در دو الیھ الزم می آید. یکی در سـطح مـردم داخـل رژیم، کارمـندان 
و مســـتخدمـــان کشوری و لشکری، و بـــخصوص آن ھـــا  کھ در قـــوای 
ســرکوب و نــظامی و انــتظامی و امنیتی و اطــالعــاتی، اشــتغال دارنــد.  و 
دیگری مـردم خـارج از رژیم در داخـل و در خـارج از ایران، جـامـعھ مـدنی 

و جامعھ سیاسی.  

قـوای سـرکوب کھ در خیابـان ھـا ھـم وطـنان خـود را مـورد ضـرب و شـتم قـرار 
می دھــند، و بــازجــوھــا و شکنجھ گــرانی کھ انــواع خــشونــت ھــا را بــھ 
انـسان ھـای اسیر روا می پـندارنـد، و… ھـمھ و ھـمھ نمی تـوانـند بـھ چنین 
جـنایت ھـایی دسـت بـزنـند، مـگر رژیم بـا مـغزشـویی، آنـھا را راضی کرده 
بـاشـد کھ کردارھـا و اعـمال آن ھـا خـوب و درسـت، و یا الزم و یا مـصلحت، 
ویا حتی در ضـددین کثیفشان صـواب و یا حتی «ثـواب» و بلکھ «واجـب» 

است.  
در گـــزارشی تـــصویری از ایران،  یک رســـانـــھ گـــر انگلیسی زبـــان، از 
«صیغھ خــانــھ ای» در تھــران و از خــانمی بــا نــام ملکھ مــقدم، کھ وی را 
مـعروفـترین دالل مـحبت (matchmaker) تھـران لـقب می دھـد، فـقط یکی 
از ھـزراھـا مـثال در این زمینھ اسـت. در صیغھ خـانـھٌ محـل کار خـانـم مـقدم،  
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روی دیوار عکس آقــای خــمینی و آقــای خــامــنھ ای دیده می شــود. در این 
دفـتر تـعداد زیادی از خـانـم ھـا مـشغول کار ھسـتند: عـده ای در حـال مـصاحـبھ 
بـا دخـتران و یادداشـت بـرداری از قـد و قیافـھ و رنـگ چـشم و مـو و پـوسـت 
و سـایر مـشخصات آنـھا بـرای اسـتخدام، عـده ای پـای تـلفن بـا مشـتری ھـا، و 
گـفتھ شـد کھ ھـمھ مـجانی و داوطـلبانـھ کار میکنند. رسـانـھ گـر  از خـانـم مـقدم 
می پـرسـد: اینھا ھـمھ بـرای تـو کار می کنند، خـانـم ملکھ مـقدم پـاسـخ می دھـد: 

برای من کار نمی کنند برای خدا و برای رضای خدا کار می کنند!!!  

بـنابـر خـاطـرات بعضی زنـدانیان شکنجھ شـده، بـازجـوھـا و شکنجھ گـران، 
بـرای شکنجھ بـھ نـوبـت می ایستند و بـا خـواھـش، و «بـرای فیض بـردن،… 
و بـرای ثـواب،…» شـالق از دیگران می گیرنـد تـا دگـرانـدیش را بـھ حـد 
شکستن بـرسـانـند، تـا بـدین وسیلھ نـزد «خـدا» قـربـت بـجویند. آن ھـا ھـم 

برای خدا و برای رضای خدا کار می کنند!!! 

بــا جــنگ روانی اســت کھ رژیم  والیت مــطلقھ، تــوانســتھ و می تــوانــد 
خـانـم ھـای کارمـند «فی سـبیل هللا» در صیغھ خـانـھ ھـا را بـھ نـام «دین»، بـھ 
کمک مشـتریان کاالی سکس، بـھ جـان کارگـران جنسی بیندازد، بـھ ھـمان 
نــوع تــجاوزات بــھ حــقوق انــسان ھــا، شکنجھ گــران را بــھ جــان زنــدانیان 
سیاسی، و نیز افـراد یگان ویژه و سـایر قـوای سـرکوب و قـوای اطـالعـاتی 
و امنیتی را، بـھ مـانـند حیوانـات وحشی،  بـھ جـان ھـموطـنانـشان، خـواھـران 

و برادرانشان، بیاندازد.  

بـدون پیروزی در جـنگ روانی علیھ سـلطھ بـران،  سـلطھ گـران نمی تـوانـند 
میزان خـشونـت را در جـامـعھ بـھ این درجـھ از فـاجـعھ بـرسـانـند. عـده ای از 
خـدا بی خـبر، و از انـسانیت مـسخ شـده، ھـم چـون پیچ و مھـرھـھای بی عـقل و 
نـــادان، در دنگی و منگی، نـــنگ را مـــایھ افـــتخار و مـــوجـــب رضـــای 

«خدا» (بخوانید زور و قدرت!) می دانند. 

صد ھزاران نام خوش را کرد ننگ! 
صد ھزاران زیـرکـان را کرد دنگ! 
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بــدون ایستادگی و مــقاومــت و مــبارزه و پیروزی یک حــداقــل الزمی از 
مـردم در جـنگ روانی سـلطھ گـران علیھ سـلطھ بـران، گـذاری خـشونـت زدا از 
اسـتبداد و خـفقان و سـرکوب و تـجاوز و جـنایت و فـساد و… غیرممکن 

است. 

پـندار ھـر فـرد، مـحتوی گـفتار و نـحوی کردار وی را مـشخص می نـماید. 
پــندار ھــر فــرد، از دانســتھ ھــای آن فــرد، از خــوددانی، از وژدان آن فــرد 
نشــئت می گیرد. وژدان عــمومی یک فــرد، مجــموعــھ ای از وژدان ھــای 
تــاریخی، و علمی، و اخــالقی آن فــرد اســت. وژدان احــساسی یک فــرد، 
یعنی زمینھٌ احـــساسی-روانی یک فـــرد، تـــاثیر تعیین کننده ای بـــر ســـایر 
وژدان ھـای تـاریخی، و علمی، و اخـالقی، و در نتیجھ، وژدان عـمومی آن 
فــرد دارد.  تــمام ســالح ھــایی کھ در جــنگ روانی تــوســط قــدرت ھــا بکار 
می رونــد، وژدان احــساسی افــراد، و وژدان احــساسی جــامــعھ را نــشانــھ 
گــرفــتھ و می گیرنــد. وژدان عــمومی، جــمع جــبری و بــرآیند وژدان ھــای 
تـاریخی، و علمی، و اخـالقی، و احـساسی ھـر فـردی از افـراد یک جـامـعھ 
اسـت. وژدان ھـای تـاریخی، و علمی، و اخـالقی، و احـساسی آن جـامـعھ، 
وژدان عمومی آن جامعھ، و وژدان ھمگانی آن ملت را تشکیل می دھد. 

بـا تـوجـھ بـھ رویدادھـایی، کھ در جـنبش خـودانگیختھ و خـودجـوش ١٣٩٨ 
مــتبلور گــردیده اســت، پــایھ ھــای این رژیم، ھــرچــھ سســت تــر می شــود و 

فروپاشی آن، تعجب آور نیست. 
قـدرت پـرسـتان «آپـوزیسیون» رژیم، کھ نـزدیک بـھ چـھار دھـھ اسـت کھ قـول 
فـروپـاشی عـن قـریب رژیم را می دھـند، بـا ھـم جـنس بـودن بـا رژیم در اصیل 

دانستن قدرت، الجرم سر از عراق درآوردند.  
این کھ بــگوییم این رژیم رفتنی اســت و مــا کناری بنشینیم و نــظاره گــر 
بـاشیم، بـرخـوردی اسـت مـنفعل و غیرقـابـل قـبول،  و مسـلما مـطلوب رژیم، 
کھ حـتما منجـر بـھ ادامـھ حیات اسـتبداد و خـفقان و خـشونـت، بـرای سـال ھـای 

متمادی خواھد شد.  
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رژیم ھـای مـشابـھ، ھـرکدام بـھ شکلی از اشکال مـختلف و بـھ درجـھ ای از 
درجـات مـختلف، در مـقابـل ایستادگی مـردم بـر مـطالـبھٌ حـقوق خـود، بـھ زانـو 
در آمـده انـد. تکرار مکرر این مـطلب، بـرای پیروزی در جـنگ روانی رژیم 

برعلیھ ما مردم، بسیار مھم است: 

مـدت زمـان اعـتراضـات تـا تـحوالت عـمده و حتی تغییر رژیم 
در چند کشور: 

ایران= حدود یکسال= یکسال و ٣۵ روز در سال ١٣۵٧ 

فیلیپین= ۴ روز – ١٩٨۶ رژیم مارکوس در روز چھارم فروریخت 

رومانی= ٨ روز –  اعدام نیکالی چائوشسکو در ٢۵ دسامبر ١٩٨٩ 

تونس= ١٠ روز – زین العابدین بن علی 

لـبنان=  ۴-۵ روز (انـفجار بـندر بیروت در سـھ شـنبھ ۴ اگـوسـت و شـروع 
تـظاھـرات در یکی دو روز بـعد، و  اسـتعفای حکومـت حـسن دیاب نخسـت 
وزیر در دوشـنبھ ١٠ اگـوسـت ٢٠٢٠، بـعد از حـدود ٢٠٠ روز از شـروع 

کار) 
 …و قــبل از آن نیز  ١٣ روز - اســتعفای حــریری نخســت وزیر. بــعد از 
فـراگیر شـدن ١٢روزهٌ اعـراضـات، (اعـتراضـات در اواخـر مـاه سـپتامـبر 
٢٠١٩ بـا حـضور تـعداد انـدکی در اطـراف بیروت شـروع شـد. در روز ٢٩ 
اکتبر سـعد حـریری از نخسـت وزیر اسـتعفا داد و اسـتعفای وی تـوسـط میشل 
عـون، رئیس جـمھور لـبنان، پـذیرفـتھ شـد)  شـروع پـانـدمی کووید١٩ و  
ادامـھ جـنبش و بـاالگـرفـتن آن تـا این تـاریخ، علی رغـم قـرنطینھ ھـا و ادامـھ 

بحران کووید١٩ 
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مصر= ١٨ روز –  حسنی مبارک 

گــرجســتان=  ٢٠ روز = اســتعفای ادوارد شــواردنــازه در دوم آذرمــاه 
 – ١٣٨٢  =  ٢٠٠٣

عـــــراق=  کـمـتـر از دو مـــــاه –  اســـــتـعـفـای عـــــادل عـــــبـدالـمـھـــــدی در 
٢٩نوامبر٢٠١٩  و بعد ھم بحران کووید١٩ 

الجـــزایر= ٢مـــاه = ٨ھـــفتھ – ١۶ فـــوریھ ٢٠١٩ «انـــقالب لـــبخند» و 
اســـتعفای عـــبدالـــعزیز بـــوتفلیقھ  ٢ آوریل  ٢٠١٩ و بـــعد ھـــم بحـــران 

کووید١٩ 

سـودان= ۴ مـاه = ١۶ ھـفتھ – ١٩ دسـامـبر ٢٠١٨ شـروع اعـتراضـات 
عــمومی صــلح آمیز و  واکنش خــشن دولــت،٢٢ فــوریھ ٢٠١٩، اعــالم 
وضعیت اضــطراری تــوســط البشیر و جــایگزین کردن دولــت ھــای ملی و 
مـنطقھ ای بـا افسـران سـرویس اطـالعـاتی، پیوسـتن تـدریجی ارتشیان بـھ 
مـردم و دفـاع جـانـانـھ از مـردم در مـقابـل سـرکوب قـوای امنیتی در  ١٠ 
آوریل ٢٠١٩، و ســـرنـــگونی و دســـتگیری عـــمر البشیر در ١١ آوریل 

٢٠١٩،  و بعد ھم بحران کووید١٩ 

 ❊

ھمیشھ از اینکھ بــگویم این رژیم چــھ زمــانی فــرو خــواھــد پــاشید، حــذر 
کرده ام. بـھ نـظرم طـرز فکر خـاصی می خـواھـد کھ بـھ مـردم وعـده دھـد بـا 
اطمینان بـگوید: …این رژیم شـش مـاه دیگر می رود… و آن ھـا کھ چـون 
این پـندار و چـون آن گـفتاری را داشـتھ انـد، سـر از عـراق (و حـاال آلـبانی!) 
در آورده انـد! و بـا این پیش بینی ھـای بی پـایھ و اسـاس خـود، جـز نـاامیدی و 

یاس و سرخوردگی برای ایرانیان نداشتھ اند.  
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نیز ھمیشھ از اینکھ بــگویم این رژیم ھیچ وقــت نــخواھــد رفــت، حــذر 
کرده ام، چرا کھ باورم چنین نبوده و نیست.  

ولی جــــواب واقعی و صحیح این ســــوال کھ «این رژیم کی میرود؟» را 
آقـــای بیژن زنـــگنھ، «وزیر» نـــفت رژیم والیت مـــطلقھ فقیھ در تـــاریخ 
١٠بـھمن١٣٩٧ داد! و در کمال صـراحـت، ، چـھ دقیق!  بـعد از بـاال بـردن 
قیمت بـنزین در آن زمـان، وی در جـواب رسـانـھ گـری کھ پـرسید: …قیمت 
بـنزین را تـا چـھ کجا بـاال خـواھید بـرد؟ جـواب داد: «…تـا وقتی کھ مـردم 

تحمل کنند!…» 
 https://youtu.be/75-F-PJ4qx4?t=15

ولی اگـــر مـــا نـــتوانیم در مـــھمترین جنگی کھ قـــدرت ھـــا علیھ مـــا بـــراه 
انـداخـتھ انـد یعنی جـنگ روانی، پیروز شـویم، این رژیم، تـا فـرو افـتادن و 
سـقوط میھن مـا از لـبھٌ پـرتـگاه بحـران ھـای سـاخـتھٌ قـدرت ھـا، در خـطرھـای 

فزایندهٌ نابودی، جلو خواھد رفت.  
شـناخـت و خنثی کردن انـواع تـرفـندھـای جـنگ روانی کھ قـدرت ھـا بـر علیھ 
مــردم، بــھ شکل ھــای مــختلف و در زمــان ھــای مــختلف و در بحــران ھــای 
مـختلف، بکار می بـرنـد، رمـز پیروزی در ھـمھ جـنگ ھـای دیگر بـا قـدرت ھـا، 

و راھگشای گذار خشونت زدا از استبداد بھ مردم ساالری است. 

قــدرت ھــای خــارجی، در تــالش ھــای گســتردهٌ خــود بــرای پیدا کردن و یا 
سـاخـتن «آپـوزیسیون» وابسـتھ بـھ عـنوان جـایگزین این رژیم، عـاجـز و 
علیل افـتاده انـد، و آنـچھ کھ تـا بـھ حـال بـھ عـنوان «آپـوزیسیون» وابسـتھ 
سـاخـتھ انـد، انـقدر بی مـایھ اسـت کھ در دل ایرانیان، ھیچ جـایگاھی نـدارد. 
نتیجھ اینکھ این قـدرت ھـای خـارجی، مـانـند تـرامـپ، صـریحا و مـرتـبا اعـالم 
می کنند کھ خـواھـان تغییر رژیم نیستند و مـایلند کھ رژیم کنونی بـمانـد ولی 
فـقط کمی تغییر رفـتار بـدھـد. ولی این رژیم خـوب می دانـد کھ آن چـنان مـنفور 
اکثریت مـردم اسـت کھ اگـر کمی تغییر رفـتار بـدھـد، خیلی زودتـر از سـقوط 

محتوم، از ھم فرو خواھد ریخت. 
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در جــنگ روانی انیرانیان ســلطھ گــر و قــدرت ھــای خــارجی علیھ ایران و 
ایرانیان، رسـانـھ ھـای وابسـتھ ای چـون بی بی سی، و صـدای امـریکا، و مـن 
و تـو، و ایران اینترنـشنال، و… بـھ دروغ پـراکنی سـخت مـشغول ھسـتند. 
چـندی پیش، دروغ بی بی سی در مـورد کشتارھـای آقـای محـمدرضـا پھـلوی 
و تـصویر عکس واقعیت را مـصور کردن بـود! واقعیت این اسـت کھ اقـای 
پھــلوی خــواســتار کشتار مــردم بــود، ولی چــون می دانســت کھ رژیمی 
پـوشـالی و وابسـتھ بـھ قـدرت ھـای خـارجی دارد، از آقـای کارتـر دسـت نـوشـتھ 

می خواست کھ مردم را بیشتر بھ رگبار ببندد! 
در سـوی دیگر، و در ظـاھـر مـقابـل قـدرت خـارجی، قـدرت داخـلی (ولی ھـر 
دو علیھ مـردم) قـرار دارد. قـدرت داخـلی، از تـرسـانـدن مـردم از «دشـمن» و 
«دشـمنان» عـاجـز و علیل افـتاده اسـت. والیت مـطلقھ پھـلوی، ایرانیان را 
از «ایرانسـتان» شـدن ایران می تـرسـانـد. والیت مـطلقھ فقیھ، ایرانیان را از 
حـملھٌ داعـش و امـریکا و… می تـرسـانـد. داعـِش سـاخـتھٌ امـریکا، بـا تـمام 
شـدن تـاریخ مـصرفـش، چـون حـبابی تـرکید و از بین رفـت. امـریکا ھـم کھ 
بــزرگــترین ارتــش دنیا را دارد، کارش بــھ صــرف بــودجــھ ھــای میلیاردی 
بـرای کشتن بـن الدن و الـبغدادی مـنحصر شـده اسـت. این ارتـش، کھ نـزدیک 
بـھ دو دھـھ کھ از تـجاوزش بـھ افـعانسـتان می گـذرد، اکنون خـود را نـاتـوان 

در مقابلھ با طالبان و ناگزیر از مصالحھ با آنھا یافتھ است.  

قـدرت داخـلی در جـنگ روانی بـا مـردم، از اینکھ «آپـوزیسیون» وابسـتھ، 
انــقدر بی مــایھ اســت کھ در دل ایرانیان، ھیچ جــایگاھی نــدارد، خــرســند 
نیست. رژیم والیت مـطلقھ، از این «آپـوزیسیون» وابسـتھ تـرسی نـدارد. 
دسـتگاه تبلیغاتی قـدرت ھـای داخـلی و خـارجی، ھـر دو بـھ بـزرگـنمایی این 

«آپوزیسیون» وابستھ، مشغول بوده و ھستند.  

آن چـھ کھ قـدرت ھـای داخـلی و قـدرت خـارجی، نـھایت تـالش خـود را در 
سـانـسور،  و نیز در بـرقـراری انـواع خـودسـانـسوری ھـا، علیھ آن کرده انـد، 
بـدیل واقعی والیت مـطلقھ اسـت. این بـدیل، بـدیلی اسـت کھ علی رغـم چھـل 
سـال اِعـمال انـواع سـانـسورھـا و تحـمیل خـودسـانـسوری بـھ مـردم، ھـرچـھ 
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می گــذرد، بــر مــردم بیشتر شــناخــتھ می شــود، و روی کرد مــردم بــھ آنــھا 
ھرچھ شتاب گیرتر می شود.   

قـــدرت داخـــلی، بـــرای بکارگیری و خـــرج کردن شکنجھ گـــران و قـــوای 
سـرکوب و «سـربـازان گـمنام امـام زمـان» ھـم احتیاج مـبرم بـھ مـغزشـویی 
آنـھا دارد. ھـرچـھ می گـذرد، رژیم بـرای اینکھ زور خـود را اِعـمال کند، بـا 
اشکال مـــواجـــھ شـــده اســـت، کھ حـــاکی از مـــوثـــر بـــودن روش ھـــای 
خــشونــت زدایی اســت کھ مــردم در مــقابــلھ بــا رژیم در جــنگ روانی، بــا 
مـوفقیت بکار بـرده انـد. بـدین تـرتیب، اسـلحھ ھـا در دسـت سـرکوب گـر، ھـرچـھ 
می گـذرد، بی اثـرتـر می شـونـد. یک مـوقعی بـود کھ عـملھ ھـای قـدرت در رژیم، 
بـا سـفاکی بیش از تـصور، بـھ جـان ایرانیان افـتاده بـودنـد، و بـا بی حیایی 
فـراوان، بـھ جـنایات خـود افـتخار ھـم می کردنـد. ولی اکنون کم کم شـاھـد تـبرا 
جســتن عــده ای از این جــنایات ھســتیم. بــھ یاد دارم کھ از یک مــامــور 
سـاواک در تیم ھـای «تعقیب و گـریز» شنیدم کھ در رژیم والیت پھـلوی در 
ســــال ھــــای قــــبل از انــــقالب، آنــــھا بــــھ زدن و کشتن و شکنجھ کردن 
«خـــرابکاران» افـــتخار می کردنـــد و در این زمینھ، چـــھ اغـــراق ھـــا کھ 
نمی کردنـد و اگـر در یک درگیری خیابـانی، یک «خـرابکار» کشتھ می شـد، 
چـطور ھمگی تـالش می کردنـد بـا افـتخار آن قـتل را بـھ نـام خـود بـھ مـافـوق 
خــویش گــزارش کنند! بــعد از انــقالب امــا، دیدیم کھ چــگونــھ ھــمھ آنــھا، 
انگشـت اتـھام را بـھ دیگر ھمکارانـشان نـشانـھ می گـرفـتند و خـود را از آن 
جـنایت ھـا مـبرا می خـوانـدنـد. فـدا کردن دژخیمان تـوسـط مسـتبدان، داسـتانی 

تکراری است.  

مــقابــلھ مــردم بــا جــنگ روانی رژیم بــرای تطھیر جــنایت ھــایی کھ در این 
چھـل سـال انـجام داده اسـت، بـھ قـدری مـوفـق بـوده کھ جـنایت کاری چـون 
آقـای خـلخالی در اواخـر عـمر خـود، این در و آن در می زد کھ بـھ ھـمھ ثـابـت 
کند کھ «مـامـور و مـعذور» بـوده اسـت. سـرنـوشـت آقـای سعید امـامی، بـدتـر 
از او بـود کھ رژیم را واجـب آمـد کھ او را زنـدانی و شکنجھ کند و بـھ قـتل 
بـرسـانـد. از آقـای «سـردار» رادان کھ عـامـل جـنایت ھـا در جـنبش ١٣٨٨ 
بـود، خـبری نیست.  آقـای سعید مـرتـضوی امـا، از عـاقـبت بـد جـنایت کاران 
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قــبل از خــود، درس گــرفــت و گــفتھ شــد کھ بــھ انــدازه کافی ســند علیھ 
«مقامات» باالی رژیم جمع کرده کھ خود را در مقابلھ با آفات بیمھ کند!  

بــدین تــرتیب، بــرای بگیر و بــبند و شکنجھ و کشتار مــردم، دســت رژیم، 
مـثل سـابـق بـاز نیست و مـجبور اسـت بـھ عـدهٌ محـدودی جـنایت کار خـرده پـا و 
بی ذکاوت متشـبث شـود، آن ھـم بـھ شکل گـمنام. بـھ این مـعنا کھ مـردم ھـنوز 
ھــویت کسانی کھ در جــنبش ١٣٩٨ بــر روی مــردم آتــش گــشودنــد را 

نمی داند (ھنوز!).  
از اولین اقـدامـاتی کھ سـرکوبـگران در جـنبش خـودجـوش مـردمی در آبـان 
١٣٩٨ کردنــد، قــطع کردن اینترنــت و وســایل ارتــباط افکار عــمومی بــا 
یک دیگر بـود. بـا این تـجاوزش بـھ حـقوق بشـر، خـود رژیم والیت مـطلقھ بـھ 
مـا می گـوید کھ سـالح مـوفـق و کارسـاز مـردم، بـرای مـقابـلھ پیروز در جـنگ 
روانی رژیم علیھ مـــردم چیست! و آن چیزی جـــز سیر آزاد خـــبرھـــا و 

اندیشھ ھا و نظرھا نیست.  

بـا بـرانگیختھ شـدن افکار عـمومی دنیا، و بـا درآمیختن بـا افکار عـمومی 
ایرانیان در مــورد فــاجــعھٌ ســاقــط کردن ھــواپیمای اوکراین، می بینیم کھ 

رژیم چگونھ در آچمز درمانده است! 
فـقط تـصور کنید کھ اگـر این ھـواپیما، در یک پـرواز داخـلی ھـدف مـوشک 
قـرار گـرفـتھ بـود و غیرایرانیان در آن جـان نمی بـاخـتند. آیا بـاز ھـم فـشار بـھ 
رژیم بـھ این مـقدار بـود کھ االن شـاھـد آن ھسـتیم؟ آیا خـود مـا ایرانیان ھـم 
پـذیرفـتھ ایم کھ خـون «از مـا بھـتران،» از خـون مـا رنگین تـر، و جـان مـا 

بی ارزش است؟ 

یکی از دالیل مھمی کھ این رژیم بـھ مـدت چـھار دھـھ بـر میھن مـا حـاکم 
مـانـده، این بـوده اسـت کھ مـتاسـفانـھ یک حـداقـل الزمی از جـامـعھ سیاسی، و 
نیز جـامـعھ مـدنی، فـجایع روزانـھ ای کھ در وطـن شـاھـد آن ھسـتیم را بـھ 
انــدازهٌ الزم در رســانــھ ھــای مــردمی منتشــر نکرده اســت کھ بــتوانــد این 
قـطره ھـای بـاران اعـتراض ھـا بـھ تـجاوزھـا بـھ حـقوق خـویش را، بـھ سیلی 

تبدیل کند کھ پایھ ھای متزلزل این رژیم را براندازد.  
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از حـواشی رسـانـھ ای این فـاجـعھ، مـا ایرانیان می تـوانیم درس ھـای فـراوان 
بگیریم، و بـھ اھمیت بـرانگیختن افکار عـمومی ایرانیان، و درآمیختن بـا 

افکار عمومی مردم منطقھ و مردم جھان، پی ببریم.   

در جـنبش خـودجـوش ١٣٨٨، خـبرھـای خیزش خـودانگیختھٌ مـردم ایران، 
ســرفــصل بسیاری از رســانــھ ھــای مــھم دنیا بــود و از جــملھ بــا تیترھــای 
درشـت می نـوشـتند: «ھـر ایرانی، یک رسـانـھ گـر!» تـالش ھـای رسـانـھ ای آن 
جـنبش خـوب بـود، ولی گـفتمانی کھ «رھـبران جـنبش» بکار بـردنـد از جـملھ 
«اجـرای بـالتـنازل قـانـون اسـاسی» و «خـط قـرمـز قـانـون اسـاسی» کھ 
شیرازه اش والیت مـطلقھ فقیھ اسـت بـود، از جـملھ دالیل بـھ زیر خـاکستر 
رفــتن آن آتــش شــد. از دوران مســلط شــدن ضــدانــقالب، بــر انــقالبیون و 
انـقالب ١٣۵٧، بـھ عـنوان «دوران طـالیی امـام» یاد شـد. قـوای سـرکوب 
ھـم در این جـنگ روانی سـردمـداران این رژیم علیھ آنـھا، شکست خـوردنـد 
و بــھ آن ھــا الــقاء شــد کھ مــردم خــواھــان گــذار از این رژیم نیستند، فــقط 
می خـواھـند مھـرهٌ دیگری از این رژیم، بـجای کسی کھ نـامـش بـا مـھندسی 
«انـتخابـات» از صـندوق ھـای «رای گیری» بیرون آورده شـده بـود، رئیس 
جـمھور بـاشـد.  بـدین تـرتیب رژیم از آن مـاجـرا، حـداکثر بھـره را بـرد، و 
این گـفتمان در نـھایت، منجـر بـھ پیش بـرد شـعار آقـای خـامـنھ ای و شـرکا 
مبنی بـر «حـفظ نـظام از اوجـب واجـبات اسـت» گـردید. در آن زمـان مـخالـفت 
کردن بـا اصـالح طلبی، گـناه کبیره بـود! ولی مـردم در جـنگ روانی رژیم در 
این زمینھ بـرعلیھ شـان، مـوفـق بـوده انـد و حـاال بسیاری خـوِد اصـالح طلبی 
را، گـناه کبیره می دانـند. از آن تجـربـھ و جـنگ روانی ١٣٨٨ ھـم می تـوان 

بسیار آموخت.  

گـرچـھ جـنگ روانی قـدرت ھـا علیھ مـردم، «مـادر ھـمھٌ جـنگ ھـا 
اســـت» ولی این تـــنھا جنگی اســـت کھ نـــھ تـــنھا ھـــمھ مـــردم 
می تــوانــند در آن بــرای دفــاع از خــود شــرکت کنند، بلکھ ھــمھ 
مـردم بـاید (اکر می خـواھـند سـرنـوشـت ھـای خـوب و خـوب تـری 
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بـرای خـود رقـم بـزنـند) بـاید بـرای دفـاع از حـقوق خـود و دیگران 
در تـمام جـبھھ ھـای این جـنگ وارد شـونـد، ھـرکسی بـھ سـلیقھٌ 

خود، و بھ سھم خود، و بھ نوبھٌ خود!… 

تو پای بھ راه در نھ و ھیچ مپرس، 
خود راه بگویدت کھ چون باید رفت! 

  …ھرکسی بھ سلیقھٌ خود،… 
    و بھ سھم خود،… 

            و بھ نوبھٌ خود! 

شـناخـتن و شـناسـانـدن جـنگ روانی قـدرت ھـا و انـواع حـربـھ ھـای مـورد 
اسـتفاده علیھ مـردم،  و بـھ این وسیلھ دفـاع از حـقوق مـردم و مـقابـلھ بـا 

قدرت ھا: 
- عمر رژیم والیت مطلقھ را ھرچھ کوتاه تر می کند و…  

- دوران گـذار بـھ نـظام والیت جـمھور مـردم را ھـرچـھ خـشونـت زداتـر و 
ھرچھ کوتاه تر می گرداند و… 

- بـرپـایی و پـویایی و پیش بـرد مـردم سـاالری و حـقوق مـداری را ھـرچـھ 
بیشتر ضمانت می کند. 

تـضاد و تـالقی مـنافـع قـدرِت مـتمرکز بـا حـقوق، امـری قـدیم اسـت. بـا پیشرفـت 
تـمدن ھـا و بـا نـقش پیدا کردن انـسان و انـسان مـداری و سـپس بـا جـنبش 
نـوزایش و ھمچنین بـا مـطرح شـدن حـقوق بشـر بـھ گـونـھ ای کھ در قـرن 
اخیر شـاھـد آن بـودیم، کارزار حـق طلبی انـسان ھـا ابـعاد گسـترده تـری یافـتھ 
اسـت. از شـروع عصیان بـر تـمرکز قـدرت در یک شـخص بـھ نـام شـاه بـا 
اختیارات نـامحـدود و در عین حـال ھـمراه بـا عـدم پـاسـخ گـوئی نـامـتصور 
وی، قـرن ھـا می گـذرد. این جـنبش تـاریخی، بـھ نفی تـمرکز قـدرت در شـاه 
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محـدود نیست. بـا انـقالب انـسان مـداری، عصیان در مـقابـل والیت مطلقۀ 
کلیسا و بنیاد دین، انـقالب مسیحی را بـھ ارمـغان آورد. مـبارزه بـا حـاکمیت 
مطلقۀ شـاه و والیت مطلقۀ کلیسا و فقیھ، جـوامـع بشـری را بـھ تـمدن ھـای 
مـوجـود رسـانـده اسـت. بـرای اسـتقرار و اسـتمرار و پیش بـرد مـردم سـاالری، 
الزم اســت کھ حــاکمیت و والیت، ھــرچــھ بیشتر و ھــرچــھ فــراگیرتــر بــھ 

صاحبان اصلی آن یعنی ما مردم، بازگردانده شود.  

نـقش افکار عـمومی، ھمیشھ و در ھمۀ اعـصار، در سـرنـوشـتی کھ شـامـل 
افـراد و جـوامـع و مـلت ھـا می شـده و می شـود، غیر قـابـل انکار اسـت. نـقش 
رســانــھ ھــا در ھــر عــصری، در شکل گیری افکار عــمومی، نقشی اســت 

کلیدی و حیاتی.   

بیش از یک قـرن پیش، انـقالب مشـروطیت نـوید دمـوکراسی را بـھ ایرانیان 
داد. در میان «کشورھـای جـنوب»  ایران اولین کشوری بـود کھ این گـونـھ 
در جھــت دمــوکراسی قــدم پیش گــذاشــت. بیش از نیم قــرن، از روزی کھ 
دکتر محــمد مــصدق مجــلس را تــرک و بــرای ارتــباط مســتقیم بــا وجــدان 
جـمعی ایرانیان بـھ میان مـردم رفـت،  می گـذرد. سـلطھ گـران دنیا در بـاالتـرین 
ســطوح خــود و عملۀ  آنــھا در داخــل کشور،  در پــائین تــرین ســطوح 
انـسانیت، بـا مـوفقیت، کمر در شکست جـنبش اسـتقالل بسـتند. حـدود چـھار 
دھـھ از پیروزی گـل بـر گـلولـھ می گـذرد کھ مـردم ایران مـنقلب شـدنـد، و بـا 
دسـت خـالی و بـا شـعارھـای ِ انـقالبی ِ آزادی و اسـتقالل، طـومـار طـبل تـو 

خالی ِ «ژاندارم منطقھ»  و  «جزیرۀ ثبات» را بربستند. 

سـوال این اسـت کھ چـرا این چنین مـردمی در قـرن بیست و یکم، 
در این چنین مـرز و بـومی، ھـنوز در قـھقرای نـظام واپـس گـرای 
تـمامیت خـواھی این چـنانی  «زنـدگی»  می کنند و بـا تصمیم ھـایی 
کھ در بـزنـگاھـھای سـرنـوشـت سـاز می گیرنـد، نـاخـواسـتھ، خـود  بـھ 
ادامۀ بـقای مسـتبدان و سـرکوب گـران عـصر خـود کمک می کنند، 
و نـادانسـتھ،  خـود نیز بـھ یکی از عـوامـل پیش بـرد شـعار «مـقام 
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مــــعظم والیت مطلقۀ فقیھ»  و قــــوای اطــــالعتی و امنیتی و 
ســرکوب،  مبنی بــر  «حــفظ نــظام از اوجــب واجــبات اســت»  

تبدیل می شوند.  

گـوھـر پـر بـھای آزادی ، رشـد و اسـتقالل را چـرا و چـگونـھ بـھ این ارزانی 
از دسـت داده و می دھـند؟ اعـتماد بـھ نـفس فـردی  و  اعـتماد بـھ نـفس ملی،  
و بـاور بـھ خـویش ِ بـایستۀ این مـردم کجاسـت کھ در صـحنھ بـمانـند و از 
حـقوق حقۀ خـود دفـاع کنند؟ و چـھ عـوامـل و سـازوکارھـایی در کارنـد کھ 
بعضی از مـردم، سیاسـت انـفعال و کارپـذیری و بی غمی را  اتـخاذ می کنند 
و در مـقابـل مسـتبدان و ظـالـمان و سـرکوب گـران، در حـد یک نـظاره گـر 

سقوط می کنند؟  

گـفتھ می شـود کھ روشـن فکران مـعاصـر ھـر انـقالب، سـال ھـا از مـردم ایران 
جــلو بــوده انــد کھ ســھ انــقالبی کھ در طــول یک قــرن در ایران بــھ وقــوع 
پیوســت، بــھ یک مــردم ســاالری پــویا نیانــجامید. ولی بــر فــرض کھ چنین 
فــرضی وارد اســت، آیا این روشنفکران از جــنس خــدایگان بــوده و از 
امـدادھـای غیبی بـرخـوردار بـوده انـد و یا اینکھ آنـھا ھـم چـون سـایرین، 
انـسان ھـایی خـاکی بـوده ولی صـرفـا ً از امکان انـتقال ِ پیغام خـود بـھ تـعداد 
کافی از سـایر مـردم قـاصـر مـانـده انـد. اگـر در اول انـقالب امکان ارتـباط بـا 
مـردم بـھ چـند روزنـامـھ و بـا تـمام تـنگناھـایی چـون جیره بـندی کاغـذ و غیره 
و در جـو سـانـسور و خـودسـانـسوری، محـدود نمی شـد،...... اگـر رسـانـھ ھـای 
ھــمگانی ِ صــوتی و تــصویری،  می تــوانســتند  بــحث آزاد، تــبادل نــظر، 
رای زنی،....... را ادامـھ دھـند تـا این روش پـسندیده در جـامـعھ تـمرین شـده 
و جـا بیفتد و روشـھای مـسالـمت آمیز را جـایگزین خـشونـت و حـذف ھـر 
خـالف عقیده ای بـگردانـد....... اگـر در ایران، کھ بـھ نـظر صـاحـب نـظران ِ 
حتی غیرایرانی و بــخصوص امــریکایی، از مــوقعیت بسیار اســتثنائی و 
فـوق الـعاده مھمی، نـھ تـنھا در مـنطقھ، کھ در دنیای اسـالم خـصوصـا،  و در 
کل جـھان عـمومـا ، بـرخـوردار اسـت، شـعارھـا و خـواسـتھ ھـای مـردم در 
انــقالب ١٣۵٧ از جــملھ مــردم ســاالری و آزادی و اســتقالل،  اســتوارانــھ  
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پــایھ گــذاری می شــد، .... مــا و شــما و وطــن مــان و... در مــوقعیتی دیگر 
می بـودیم. از زیادگـویی کامـال بـدور اسـت کھ بـگوییم حتی دنیا، نیز دنیایی 
دیگر می بـود. رادیکالیسم ِ «اسـالمی» بـا ابـعاد مـشمئز کنندۀ خـشونـت آمیز ِ 
فعلی فـقط در جـو خـفقان و سـانـسور بـود کھ تـوانسـت پـایھ بگیرد و رشـد 
کند و منجـــر بـــھ مـــسابقۀ خـــشونـــت تـــلخ طـــالـــبان ھـــا و داعـــش ھـــا و 
تـمامـت خـواھـان ددمـنش آنـھا در ایران و سـایر نـقاط دنیا شـود. پیش دیدگـان  
نـابـاورانۀ انـسان ھـای دنیا در اوان قـرن بیست و یکم، نـظاره گـر جـنایت ھـای 
واکنشی ِ قـدرت مـداران شـرقی و غـربی از نـوع یازدھـم سـپتامـبر ٢٠٠١ و 

تجاوز بھ افغانستان و عراق شدیم.  

اگـر دکتر مـصدق و بقیۀ ھـم فکرانـش می تـوانسـتند بـھ میان مـردم رفـتن ھـا را 
و از آن نـوع مـردم  را در صـحنھ نـگاھـداشـتن ھـا را در تـمام ایران و بـا 
ابـعادی وسیع ادامـھ دھـند؛ اگـر افکار آزادی خـواھـانۀ  نـمونـھ ھـایی چـون 
دکتر مـصدق ھـا و شھید فـاطمی ھـا.... بـا رسـانـھ ھـای جـمعی در اختیار تـودۀ 
مـردم قـرار می گـرفـت و مـجالی بـرای بـحث ھـای آزاد و پـرداخـتھ شـدن در 
جــریان آزاد انــدیشھ پیدا می کرد، در ســال ھــزار و سیصد و  سی و دو، 
بیست و پنجم مردادی پیش نمی آمد کھ بھ بیست و ھشتم مرداد بیانجامد.  

اگـر تجـربۀ مـوفـق اطـالع رسـانی جـمعی و در صـحنھ مـانـدن و در خیابـان ھـا   
حــاضــر بــودن،  کھ در بــھمن ١٣۵٧ فــروپــاشی والیت شــاھــنشاھی را 
تضمین کرد، بــا درآمیختن افکار عــمومی ایرانیان بــا ھــمدیگر، در ٢۵ 
مـرداد ١٣٣٢ ھـم بـھ اجـرا گـذاشـتھ می شـد، آیا کودتـای آقـایان محـمدرضـا 
پھـــلوی و زاھـــدی و نصیری و  کرمیت روزولـــت و ســـایر مـــتجاوزان 
امریکایی و انگیسی می توانست موفق و بھ بازگشت شاه منجر شود؟   

از یاد نـبریم، و بـا ارجـاع جـوانـان میھن بـھ مـدارکی کھ اکنون از طـبقھ بـندی 
 (/http://alisedarat.com/1396/04/25/3507) ،خـــارج شـــده انـــد
وژدان تــاریخی ایرانیان را تــقویت کنیم  و این واقعیت تــلخ را گــوش زد 
کنیم کھ شکست عملیات آژاکس تـوسـط مـقامـات اجـرایی آمـریکا اعـالم شـده 
بـود و بـھ کرمیت روزولـت دسـتور خـروج از ایران داده شـده بـود، و فـقط 
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تـالش مـختصری در ٢۵ مـرداد بـا اسـتفاده از وسـایل ارتـباط جـمعی کافی 
بود کھ این خیانت تاریخی، خنثی شود.  

مـگر شـعبان بی مـخ ھـا در نـھایت چـند نـفر را تـوانسـتند بسیج کنند؟ مـگر 
طـرفـداران آقـای کاشـانی ھـا و آقـای بـقایی ھـا و تـوده ای ھـا و شـاه پـرسـتان 
ھمگی در مجـموع چـقدر عـده و عـده را تشکیل می دادنـد کھ بـا اعـمال و 
مـوضـع گیری ھـای خـود و یا بـا از صـحنھ کنارکشیدن ھـای خـود (گـفتھ شـد 
روزھاـیی از آن ایام، سمـپات ھاـ و اعضـای حزـب توـده دستـور داشتـند اصال 
از خـانـھ خـارج نـشونـد) منجـر بـھ ربـع قـرن اسـتبداد آقـای محـمدرضـا پھـلوی 

شدند.  
رژیم والیت پھـلوی الـبتھ بـا انسـداد سیر آزاد انـدیشھ، و اطـالع، و خـبر، و 
نـظر، و…  بـر سـر کار آمـد و ادامۀ حیاتـش، بـدون آن حتی مـتصور ھـم 
نـبود. ولی اگـر بـرفـرض مـحال، آن رژیم بـجای سـانـسور و خـفقان، مـطالبی  
را کھ  بـھ شـدت سـانـسور می کرد،  مـثال کتاب تـوضیح الـمسائـل و والیت 
فقیھ آقـای خـمینی را، از جـملھ واحـدھـای درسی اجـباری دبیرسـتان ھـا و 
دانــشگاھــھا قــرار می داد، تــا مــردم بــھ افکار و مــاھیت واقعی وی  پی 
می بــردنــد، آیا صــف گــروه ھــای مــردم بــرای زیارت  «امــام» در مــدرسۀ 
عــلوی و یا دیدن عکس او در مــاه و ریش وی در الی قــرآن او آن چــنان 

طول طویلی پیدا می کرد؟ 

مـتاع آزادی و رشـد و اسـتقالل، مـتاعی نیست کھ بی مشـتری بـمانـد و فـقط 
کافی اسـت این مـتاع در بـازار فکر و انـدیشھ، امکان عـرضـھ شـدن پیدا کند 
تــا مشــتریان، این کاالی پــرارزش را، ســِر دســت بــبرنــد. مســلما ً در این 
بــازار رقیبانی ھــم ھســتند کھ بــا اســتفاده از ھــر طــریقی، می خــواھــند 
فـروشـندگـان دمـوکراسی را از صحنۀ رقـابـت بـدر کنند.  ولی چـون بـخوبی 
می دانـند کھ ھـرآینھ عـرصـھ، بـاز، و عـرضـھ، بـدون سـانـسور، و  انـتخاب،  
آزاد بـاشـد، جـنس ِ بنجـل ِ اسـتبداد و خـفقان و خـشونـت،  روی دسـتشان بـاد 
خــواھــد کرد، بــھ ھــر وسیلھ و مســتمَسکی متشــبث می شــونــد، و طــبق 
تـوضیح مـختصر این نـوشـتار، چـھ وسیلھ  ای مـوثـرتـر از وسـایل ارتـباط 

جمعی، و چھ تیغی بّراتر از شمشیر سانسور در رسانھ ھای گروھی؟ 
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در این دوران و بــعد از فــروپــاشی روسیۀ شــوروی،  آمــریکا را تــنھا  
«ابـرقـدرت» روی زمین می خـوانـند. نیویورک تـایمز، وجـدان جـھانی را 
«دومین ابـرقـدرت» خـوانـد. ولی بـھ نـظر مـن، و خـوب کھ بـنگری و در 
واقعیت، بـھ سـادگی عکس این را می یابی. بـدون شک تـوانـایی این وژدان 
جـھانی و افکار عـمومی جـھان، از جـملھ افکار عـمومی آمـریکا اسـت، کھ 
در نـھایت تعیین کننده سـازوکارھـا و روابـط این «ابـرقـدرت دنیا» بـا مـردم 
دھکدۀ جــــھانی، از جــــملھ شھــــرونــــدان آمــــریکایی می شــــود و آن را 
تــحت الــشعاع قــرار می دھــد. بــدون مــغزشــویی ھــا و غــوغــاســاالری ھــا و 
جـو سـازی ھـایی کھ ھـمھ  (بـخصوص آنـھا کھ در زمـان حـملھ امـریکا بـھ 
کشورھــای ھــمسایۀ مــا در امــریکا زنــدگی می کردنــد)  شــاھــد آن بــودیم،  
تــھاجــم و اشــغال افــغانســتان و عــراق نــاممکن بــود. مــتاســفانــھ تــعداد 
رسـانـھ ھـای مـردمی و نیز رسـانـھ ھـای گـروھِی مسـتقل کھ بـدون سـانـسور، 
امــور واقــع و خــبرھــای صحیح را منتشــر کنند، بسیار مــعدود و دامنۀ 
عــملشان بسیار محــدود اســت. آنــھا ھــم کھ ھســتند در تــنگناھــا و حتی 
مــخاطــرات فــراوان، امــروز را فــردا می کنند. جــای تــعجب نیست کھ در 
افـغانسـتان و عـراق، خـبرنـگارانی کھ اخـبار جـنگ را بـرخـالف رونـد کلی 
شـبکھ ھـای رسـانـھ ای قـدرت پیشھ بـھ دنیا مـخابـره می کردنـد، در پی حـمالت  
«اشـــتباھی»  و یا   «غیرعـــمدی»  نیروھـــای اشـــغال گـــر امـــریکایی و 
انگلیسی بـھ آنـھا، بیشترین تـلفات را داشـتند. مـتاسـفانـھ بـا در دسـت داشـتن 
و کنترل قـسمت عـمدۀ رسـانـھ ھـای گـروھی سـراسـر دنیا در دسـت گـروھی 
خـاص، اعـتراض ھـایی کھ بـھ این جـنایات بـرآمـد بـھ جـایی راھـبر نشـد و در 

خود امریکا کمتر بھ گوشھا و چشم ھا رسید. 

بـدون شک، رژیم والیت  مطلقۀ فقیھ بـھ ھیچ وجـھ مـانـدنی نیست. دیر یا 
زود، قـطرات مـقاومـت و اعـتراض، بـھم پیوسـتھ  و اقیانـوس  تشنۀ آزادی 
و رشـد و اسـتقالل،  بنیاد اسـتبداد «دینی» را بـر خـواھـد کند. دیر یا زود 
بـودن این گـذار و نـحوۀ آن، کامـال بسـتگی بـھ این دارد کھ حـداقـل الزمی از 
مــا مــردم، در چــھ زمــانی و چــھ گــونــھ در ســاخــتن ســرنــوشــت خــوب و 
خـوب تـری بـرای خـود، فـعال شـویم و بـا خـشونـت زدایی، وارد میدان شـویم و 
در میدان بـــمانیم. ولی آیا اینبار می تـــوانیم دمـــوکراسی، تحـــمل عـــقاید ِ 
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دیگران، آزادی، امکانـات رشـد بـرای ھـمھ، اسـتقالل، رعـایت ھـمھٌ حـقوق 
ھمۀ دیگران و حتی حـقوق دشمنی کھ حـقوق مـا و بقیھ را زیر پـا گـذاشـتھ 
اسـت، حـذف خـشونـت ھـای فیزیکی و غیر آن،...... را در وطـن شـالـوده 
نـھاده و پیوسـتھ و مـدام در راه تکامـل آن بکوشیم و آنـرا پـاسـدار بـاشیم و 
پـایدار کنیم؟ بـھ قـول حـافـظ: گـوی تـوفیق و کرامـت در میان افکنده انـد. آیا 
نسـل مـا لیاقـت این کرامـت را دارد و مـوفـق بـھ بـنام خـود ثـبت کردن این 
تـوفیق در دفـتر تـاریخ خـواھـد شـد؟ آیا ھـر کدام از مـا در این نسـل(ھـر کدام 
از مـا، بـھ سـھم خـود و بـھ نـوبـھٌ خـود)، غـرور و نـشاط و شـعِف مـشارکت در 
سـاخـتن سـرنـوشـت ھـای خـوب و خـوب تـر را بـرای خـویش بـھ ارمـغان 
می اوریم؟… و یا اینکھ دوبـاره، بـعد از گـذشـت چـند سـال، بـھ عـلت انـفعال 
و بی غمی مـا،  اسـتبدادی بـا شکل و رنـگ دیگری بـر وطـنمان حـاکم خـواھـد 
شـد و اسـتعدادھـای نسـل مـا و چـند نسـل دیگر،  زنـدانی در ایران و آواره 
در تبعید، نـفلھ خـواھـند شـد؟ بـجای شـاه، فقیھ نشسـت،...... در صـورت 
انــفعال مــا مــردم، قــدرت مــداران  بــعدی بــا چــھ عــنوانی بــر اریکۀ قــدرت 
خـواھـند نشسـت؟  کشف حـجاب اجـباری بـھ عـلت سکوت اکثریت مـا مـردم 
بـود و بـاز ھـم بـھ عـلت سکوت اکثریت مـا مـردم،  بـجای زور در بی حـجابی، 
زور در بـاحـجابی زنـان نشسـت،..... از خـود بـپرسیم کھ در صـورت سکوت 
اکثریت مـا مـردم،  تـئوریسین ھـای زورمـدار بـعدی چـھ پـوششی را بـرای مـا 
مـردم تصمیم خـواھـند گـرفـت و بـھ عـلت عـدم اعـتراض یک حـداقـل الزمی از 
مــا مــردم،  بــھ مــا تحــمیل خــواھــند کرد؟  بــجای شکنجھ، و بــا سکوت و 
انـفعال اکثریت مـا مـردم، حـد و تـعزیر نشسـت،... زنـدانـبانـان ِ حیوان خـوی و 
سـادیسمی بـعدی بـا چـھ کاله شـرعی و ایدئـولـوژیکی در تـوھین بـھ انـسانیت 

انسان و حقوق وی مشغول بھ کار خواھند شد؟… 

شیرازۀ رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، تــئوری مــن درآوردی و مــجعول والیت 
فقیھ اسـت کھ مـھمترین اصلی اسـت کھ اگـر آن نـبود وضعیت میھن مـا (و 
بـھ جـرات حتی وضعیت دنیا) این کھ ھسـت، نمی شـد. اگـر بـھ جـای والیت 
فقیھ، آن چـھ در مـقابـل مـردم دنیا تعھـد شـد، یعنی والیت جـمھور مـردم در 
ایران پـایھ می گـرفـت و خـشونـت، آنـھم از نـوع خـشونـت «دینی» بـھ شکل و 
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ابــعاد امــروز فــراگیر نمی شــد، در دنیای امــروز این گــونــھ وحشی گــری و 
خـشونـت را بـا، اسـالم و مسـلمان مـرادف نمی دیدیم . از خـود بـپرسیم، در 
چــند ســال ِ قــبل از انــقالب چــند نــفر از ایرانیان از ابــداع والیت فقیھ، 
کوچک تــرین اطــالعی داشــتند؟ دربــارۀ آن مــوضــوع بــھ این مھمی کھ از 
عــوامــل اصلی تــبدیل انــقالب بــھ ضــد آن شــد، تــودۀ ایرانیان ِ سی و پــنج 
میلیون نـفری کھ جـای خـود ، از ھـفتاد و چـند نـفر عـضو مجـلس خـبرگـان 
کھ می بـایستی بـھ وجـود این اصـل در قـانـون اسـاسی رای مـثبت و یا منفی 
می دادنـد، چـند نـفر این تـئوری را می فھمیدنـد و عـواقـب ِ امـروزه مـشھود 
آن در مخیلۀ کدامــشان می گنجید؟ بــا جــنگ روانی و ســانــسوربــازی ھــای 
رایج آن روزھــا مــخالفین تــئوری والیت فقیھ ھــم در مــوقــع عــمل و در 
بـزنـگاه رای گیری، از حـقوق مـردمی کھ بـا رای آنـھا بـھ مجـلس خـبرگـان 
راه پیدا کرده بـودنـد بـھ دفـاع بـرنـخواسـتند و بـھ عھـد و پیمان خـود بـا آنـھا 
وفــا نکردنــد. بــرای یکی (آقــای گــلزادۀ غــفوری) ســفر مسکو «پیش 
آمـد»  (و الـبتھ بـعدھـا فـرزنـدان وی در رژیم ولی فقیھ و بـھ دسـتور فقیھ 
اعـدام شـدنـد)،.... و دیگری ( آقـای عـزت هللا سـحابی)، بـا تشـر ِ مـوافقین 
والیت فقیھ، کوتــاه آمــد....... و در انــتھا بیست و دو ســھ نــفر بیشتر بــھ 
والیت فقیھ رای مــخالــف نــدادنــد. وقتی آقــای بنی صــدر از آقــای مــرتضی 
حـائـری، فـرزنـد بنیان گـذار حـوزۀ علمیۀ قـم خـواسـت کھ نـظر مـخالـف خـود را 
در جـــامـــعھ ابـــراز کند، وی «ضعیف بـــودن قـــلب» خـــود را دلیل عـــدم 
تـوانـاییش بـھ این کار تـوجیھ نـمود!  آیا اگـر در آن روزھـا، رسـانـھ ھـای 
ھــمگانی مســتقل و آزاد مــوجــود بــودنــد و می تــوانســتند این مــھم را در 
جـامـعھ، بـھ بـحث آزاد بـگذارنـد، امـروزه  اصـال والیت و یا حتی نـظارت 
فقیھ چــھ بــرســد بــھ والیت مطلقۀ او محــلی از اعــراب پیدا می کرد؟  اگــر 
رسـانـھ ھـا می تـوانســتند این مـطلب را بـا ابـعاد وسیع در جـامـعھ بـھ بـحث آزاد 
بـگذارنـد و شـفاف گـردانـند، آیا کسانی کھ بـا والیت فقیھ مـخالـف بـودنـد، در 
آن روزھـای حـساس جـرات مـسافـرت بـھ مسکو! و یا ھـر گـونـھ عـذر و 
بــھانۀ دیگری را دلیل غــایب شــدن از جــلسۀ رای گیری و یا تــرفــندھــای 
وسـط بـازانۀ دیگری را مسـتمسک شـانـھ خـالی کردن از وظیفۀ نـماینده گی 
خـود پیدا می کردنـد؟ آیا ھیچ زورمـداری بـا تشـرزدن ھـا مـوفـق بـھ مـنفعل 
کردن بعضی نـماینده ھـا در مـوقـع رای گیری  می شـدنـد؟ آیا اگـر امـثال ایشان 
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فـشار افکار عـمومی را قـوی تـر از فـشار زورمـداران آن زمـان می یافـتند، 
تـوان این را داشـتند کھ بـھ والیت فقیھ رای منفی نـدھـند؟ آیا فـشار افکار 
عـمومی مـریدان آقـای حـائـری ھـا بـھ ایشان قـوت قـلب کافی و بـایستھ را 
نمی داد کھ نـظر خـود را زالل و شـفاف در جـامـعھ مـطرح، و از آن آزادانـھ 

و در بحث ھای آزاد دفاع کند؟ 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

42



43

چندی از واژگان کلیدِی 
بھ کار برده شده در این نوشتار 

و مراد از آنھا: 

بـرای پیشگیری از خـلط مـطلب، مـنظور از بـرخی از واژگـانی کھ در این 
نوشتار بکار رفتھ است را می گشایم.  

رسانھ ھا:  
از رســانــھ ھــا بــھ عــنوان کلیۀ وســایلی کھ در فــضای حقیقی و مــجازی 
می تــوان از آنــھا بــرای سیر انــدیشھ و خــبر و نــظر و عــلم و ھــنر و… 
اســتفاده کرد، یاد شــده اســت. بــھ عــبارت دیگر ھــر وسیلھ ای کھ افکار 
عـمومی بـتوانـند تـوسـط آنـھا بـا یکدیگر در تـماس بـاشـند، نـوعی از انـواع 

رسانھ ھا ھستند کھ بھ قرار ذیل از آنھا یاد شده است:   

رسانھ ھای ھمگانی:  
از عـنوان «رسـانــھ ھـای ھـمگانی» بـھ مـعنای وسـایل ارتـباط جـمعی آزاد و 
مسـتقل، کھ بـودجـھ آن ھـا تـوسـط مـلت، و از مـنابـع دولتی پـرداخـت می شـود و 
گـردانـندگـان آن،  تـوسـط مـردم، بـھ طـور مسـتقیم، بـرای دوره ای محـدود، 

انتخاب می شوند، و در نتیجھ مستقیما بھ مردم پاسخگو ھستند.  

رسانھ ھای گروھی:  
از وســایل ارتــباط جــمعِی غیرآزاد و نــامســتقل و وابســتھ بــھ قــدرت ھــای 
دولتی و یا قـدرت ھـای غیردولتی، تـحت عـنوان رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ یا 
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گـروھی یاد شـده اسـت، زیرا کھ آنـھا مـنافـع قـدرت و گـروھی  خـاص را، چـھ 
بسا از راه ضایع کردن حقوق افراد و جامعھ، پاسداری می کنند. 

در دنیای امـروز، قـدرت ھـای سـلطھ گـر، وسـایل ارتـباط جـمعی را در اختیار 
دارنـد، بـطوری کھ ھـمگان، بـا اجـبارھـای گـونـاگـون، خـود را مـخاطـب آن ھـا 

می یابند. 
 در غــرب، رادیو و تــلوزیون و ســایر رســانــھ ھــا، بــھ شکل شــبکھ ھــای 
عظیمی، کھ اکثرا مـتعلق بـھ شـرکت ھـای خـصوصی چـندملیتی و فـرامـرزی 
ھسـتند، پـوشـش رسـانـھ ای را بـھ اکثریت مـطلق جـامـعھ، در سـلطھ خـود 

دارند.  
این رسـانـھ ھـا، در زمـره رسـانـھ ھـای گـروھی قـرار داده شـده انـد، بـدین دلیل 

کھ منفع و منویات گروه خاصی را نمایندگی می کنند. 
اگـر درک قـدرت پیشگی رسـانـھ ھـای غـرب، در ظـاھـر بـھ نـظر مشکل بیاید، 
در میھن خــود ایران، اختیار مــطلق بــر وســایل ارتــباط جــمعی، بــا والیت 
مطلقھ (قبال والیت مطلقھ پھلوی و حاال والیت مطلقھ فقیھ) بوده است.  

رسانھ ھای شخصی و یا رسانھ ھای مردمی: 
وسـایل ارتـباط جـمعی از نـوع تـلفن ھـمراه، وسـایل ضـبط صـوت و تـصویر، 
و وســایل انــتشار مــطلب و مــحتوی در اینترنــت، کامپیوتــر، نــامــھ ھــای 
الکترونیک (ای میل) بـھ صـورت محـدود و گـروھی و یا بـھ صـورت ارسـال 
ای میل ھـــای انـــبوه، فیس بـــوک، تـــوئیتر، وب ســـایت، وب الگ، تـــلگرام، 
اینستاگـرام، و...... و بسیار وسـایل ارتـباط جـمعی دیگر کھ امـروزه اکثرا  
بـھ طـور رایگان و بـھ سـادگی در اختیار ھـمگان قـرار دارد و  مـردم عـادی 
و ھسـتھ ھـای مـردمی می تـوانـند از آنـھا بـطور آزاد و مسـتقل اسـتفاده کنند، 

تحت عنوان «رسانھ ھای شخصی  یا مردمی» یاد کرده شده است. 

حکومت و دولت و شاخھ ھای آن:   
در مـورد دولـت، از شـاخـھ ھـای آن یعنی شـاخۀ مـقننھ؛ شـاخۀ قـضائیھ؛ و 

شاخۀ مجریھ نام برده شده است.   
واژۀ حکومـت بـھ مـعنای یکی از شـاخـھ ھـای دولـت، یعنی شـاخۀ مجـریھ، 
بکار رفـتھ اسـت. گـرچـھ این تـعریف جـدید نیست و مـثال از «حکومـت دکتر 
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مـصدق در دولـت شـاھـنشاھی ایران» زیاد یاد شـده اسـت، ولی مـتاسـفانـھ در 
ایران مـعاصـر، بـھ عـلت اینکھ ھمیشھ قـدرت در یک نـفر و یا یک گـروه 
مـتمرکز بـوده اسـت،  واژھـھای  دولـت و حکومـت بـھ شکلی جـابـجائی و در 

معنائی مساوی مصرف شده اند.   

بــا این تــعریف، رســانــھ ھــای ھــمگانی بــھ مــثابــھ شــاخۀ چــھارم دولــت 
حـقوق مـدار، در کنار سـھ شـاخـھ دیگر دولـت، یعنی شـاخـھ مجـریھ و شـاخـھ 

قضائیھ و شاخھ مقننھ، پیشنھاد شده است. 

پـس مـراد از دولـت در این مـتن، مجـموعۀ چـھار شـاخۀ فـوق، و مـنظور از 
حکومت فقط شاخۀ مجریھ بوده است.  

رکن:   
در «ارکان دمــوکراسی» از رکن «وســایل ارتــباط جــمعی» و نیز از رکن 
«افکار عـمومی» بـھ عـنوان یکی از این ارکان ذکر شـده اسـت، کھ تـعریف 

خود را دارند.   
در طـرح ارائـھ شـده در این کتاب، رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ عـنوان شـاخـھ 
چـھارم دولـت، بـھ مـانـند و ھـمسنگ شـاخـھ ٌ مـقننھ، و شـاخـھ ٌ قـضائیھ، و 

شاخھ ٌ مجریھ پیشنھاد شده است.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل اول 

جنگ روانی مادر ھمھ جنگ ھا است! 

روش ھا و جنگ افزارھای قدرت ھا  
در جنگ روانی علیھ مردم 

با ذکر مثال ھایی از آن 
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پروپاگندا propaganda، حربھ ای قدیمی در جنگ روانی! 

در بــحبوحۀ مــبارزات ســالــھای نخســت وزیری دکتر مــصدق، کارخــانــھ 
پـروپـاگـندا و دسـتگاه مــغزشـویی و سـانـسور و ایجاد خـودسـانـسوری، سـخت 
فــعال شــد. بــا تــوجــھ بــھ انــتشار مــدارک آمــریکایی و انگلیسی ِ کودتــای 
http://www.banisadr.com.fr/Books/CIA/ ٢٨مــرداد (از جــملھ
html/CIA.html) و مـــطالعۀ آن ھـــا، حـــال می دانیم کھ حتی بعضی از 
کایکاتـورھـایی کھ در مـطبوعـات مـوافـق والیت مـطلقھ پھـلوی، بـرای تخـریب 
دکتر مـصدق و ھـمراھـان وی منتشـر می شـدنـد، تـوسـط کاریکاتـوریست ھـای 
آمـریکایی و انگلیسی وابسـتھ بـھ دسـتگاه جـاسـوسی کشورھـای مـتبوعـشان، 
تھیھ و بــرای طــبع بــھ ایران فــرســتاده می شــدنــد. و بــھ یاد داریم کھ شھید 
فـاطمی را  «جـاسـوس انگلیس ھـا»  تبلیغ می کردنـد! در حـالی کھ بـر اسـاس 
آن مـدارک، بـعد از کودتـا،  یکی از خـواسـت ھـای غیرقـابـل گـذشـت انگلیس، 
اعـدام کردن دکتر فـاطمی بـود. ولی بـا تـمام این احـوال، این مـطلب در ذھـن 
عـده ای جـا افـتاده بـود کھ دکتر فـاطمی جـاسـوس انگلیس اسـت! و این در 
حـالی اسـت کھ شھید فـاطمی از جـملھ ھـم وطـنانی بـود کھ بیشترین ضـربـھ ھـا 
را بــھ اســتعمار انگلیس زد و تــا پــای مــرگ در این مــبارزه ایستادگی و  
مـقاومـت کرد. آیا اگـر آقـایان فـاطمی و مـصدق و سـایر طـرفـداران اسـتقالل و 
آزادی، از رسـانـھ ھـای گـروھی آن زمـان بـرای رسـانـدن پیامـشان بـھ مـردم و 
اطـالع رسـانی ِ جـزئیات کودتـا بـھ مـردم و در صـحنھ نـگھ داشـتن آنـھا، بیشتر 
اســتفاده می کردنــد، می تــوانســت بیست و ھشــت مــردادی در کار بــاشــد؟   

 (/http://alisedarat.com/1396/04/25/3507)
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در ادامـھ این نـوشـتھ در اینجا، سعی خـواھـم کرد از افکار ِ بعضی فکوران، 
و َسیّاسی ِ بعضی سیاسـت بـازان، و تـرجـمھ بعضی نـظرات و نـوشـتھ ھـای 
بعضی نــویسندگــان،  مــثال ھــایی، بــھ صــورت گــفتاورد و بعضی عینا از 

منابع و ماخذ، بیاورم.  
واژهٌ پــروپــاگــندا (propaganda) روش و تکنیک و رویھ ای اســت کھ بــا 
مـدیریت تخصصی، و دسـتکاری علمی در اطـالعـات و خـبرھـا و داده ھـا، 
در حــداقــل الزمی از مــردم  «رضــایت»  یا  «مــوافــقت»  را طــوری  
«خـلق»  می کند کھ آن ھـا بـھ این بـاور می رسـند کھ آن نـظر تـنھا حقیقت و 
واقعیت مــحض اســت.  پــروپــاگــندا  روش و وسیلھ ای اســت کھ از نــظر 
لـغوی، تـعریف ھـایی چـون: «تلقین و الـقای نـظر»، «مـغزشـویی»، «جـو 
سـازی»، «غـوغـاسـاالری»،  «در جـامـعھ ای،  بی تـفاوتی بـھ مـوضـوعی، و 
حــساسیت بــھ مطلبی دیگر را بــرانگیختن»، «نیمی و یا قسمتی از حقیقت 
را گــفتن و مــابقی را عــمداً حــذف کردن»( کھ از کذب آشکار، شنیع تــر 
اسـت)، «انـتشار اخـبار کذب»، «شسـتشوی مـغزی تـوده ھـا»، «بی تـفاوتی بـھ 
مـــوضـــوعی، و حـــساسیت بیش از حـــد بـــھ مطلبی دیگر را در جـــامـــعھ 
بـــرانگیختن»، «فکر ســـازی»، «نـــظر ســـازی»، و یا اشـــاعـــھ «ســـوء 
اطـالعـات» و «ضـد اطـالعـات» و «خـبرھـای دروغین»، و یا بـا تفصیل  
«پیش بـرد سیستماتیک روش مـند و سـامـانـھ مـند و مـدون یک نـظریھ  یا یک 
تــــئـوری یـا یک دکـتـریـن یـا یک ھــــدف و یـا یک نــــظـرو عـقیـده…» و یـا  
«پیش بـرد و تسـری اطـالعـات ِ بـازتـابـندۀ یک تـئوری یا یک دکترین یا یک 
ھـدف و یا یک نـظرو عقیده…» معنی شـده اسـت. این روِش قـدیم، در طـول 
تـاریخ و در عـرض جـغرافیا، مـتداول قـدرت مـداران و سـلطھ گـران، بـرای 
سـلطھ بـر سـلطھ بـران بـوده و ھسـت. گـرچـھ تـاریخ را آن ھـایی می نـویسند کھ 
در جـنگ پیروز می شـونـد (و الـبتھ بـھ میل خـود ھـرگـونـھ دسـتکاری در آن را 
جـایز می دانـند!) ولی از این وسیلھ و روش، بـخصوص در جـنگ بین الـملل 
و از جــانــب ھمۀ کشورھــای وارد در آن، چــھ متفقین و چــھ رژیم ھــای 

فاشیست و نازیست، استفاده شد. 

خـشونـت، خـالف ذات بشـری اسـت (یعنی درسـت بـر خـالف آن چـھ نـظایر 
مـوجـوداتی چـون مـصباح یزدی ھـا ادعـا می کنند!). تـجاوز بـھ حـقوق ذاتی 
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بشـر، و خـشونـت گسـتری و اِعـمال قـدرت و زور، و بـدون جـنگ روانی 
بـرای رام کردن و مـدیریت افکار عـمومی نـاممکن اسـت. ھـرچـھ میزان و 
ابـعاد خـشونـت گسـترده تـر، نیاز بـھ مـغزشـویی تـوده ھـا بیشتر.  از این وسیلھ و 
روش بـرای سـاخـتن جـو الزم بـرای جـنگ و خـون ریزی در ابـعاد گسـترده و 
جـھانی، بـخصوص در جـنگ بین الـملل و از جـانـب ھمۀ کشورھـای درگیر 

در جنگ و خونریزی استفاده شد.  
لـغت پـروپـاگـندا در تـاریخ قـرن بیستم، زورمـداران و خـشونـت گسـترانی چـون 
اسـتالینیست ھـای روسیۀ شـوروی و یا فـاشیست ھـا و نـازی ھـا در زمـان جـنگ 
جـھانی را در اذھـان تـداعی می کند. در این عـصر، مـغزشـویی ھـمان قـدر 
بـرای داعـش و دولـت والیت پھـلوی و خـامـنھ ای الزم اسـت کھ بـرای دولـت 

والیت ترامپ و ناتانیاھو و السیسی و جانسن و بولسونارو و… 

این روش در ابـتدا، نـھ تـنھا بـاری منفی نـداشـت، بلکھ وزنی مـثبت و یا الاقـل 
خنثی داشـت. در تحقیق در این روش، در زمـانی دور، در حـدود دھـھ سـوم 
قـرن ھـفدھـم، کلیسای کاتـولیک رم، بـرای گسـتردن گسـترهٌ جـغرافیای پیروان 
 Sacred Congregation for Propagation) خـود،  دسـت بـھ تـاسیس
of Faith) یا «گـــروه مـــقدس بـــرای پیش بـــرد ایمان» زد. این «گـــروه 
مــقدس»، بــا تبلیغات یک طــرفــھ و بــالمــنازع، و بــا پشــتیبانی کلیسای رم، 
تـوانسـت عـدهٌ قـابـل تـوجھی از مـردم آن مـناطـق را مـجبور کند کھ بـھ مـذھـب 
کاتـولیک بـگرونـد. ھمین روش را امـروز داعـش بـا مـوفقیت در دنیا بکار 
می بـرد و بـدین وسیلھ تـوانسـتھ اسـت جـوانـان زیادی را از تـمام دنیا بـھ خـدمـت 

زور و خشونت درآورد.   

 Harold) بــھ زمــان ھــای نــزدیک تــر رجــوع کنیم. شــاید ھــارولــد الســول
Lasswell 1902-1978) کھ بـعد از مـرگ بـرادرش در سـن کودکی تـنھا 
فـرزنـد پـدر ِ کشیش ومـادر ِ مـعلمش شـد و از نـظرات فـروید مـتآثـر بـود، از 
اولین کسانی بـود کھ از پـروپـاگـندا تـعریفی کاربـردی، درسی و دانـشگاھی و 
کالسیک داد. روشی و راھکاری کھ در خــدمــت راھــبرد قــدرت مــداری 
بـاشـد. تـاٌثیر خـانـوادۀ مـذھـبی وی بـر ھـرولـد السـول، مـذھـبی یونـان زده کھ 
سـازنـده و پـردازنـدۀ دوران تفتیش عـقاید و والیت مطلقۀ پـاپ بـر جـان و مـال 
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نـامـوس مـردم، غیرقـابـل انکار اسـت. او کھ از اسـاتید سـرشـناس دانـشگاھـھای 
مــــعتبر آمــــریکا بــــود، و این مــــقام در پیشبرد نــــظرات وی در افکار 
مــنورالفکران آن زمــان مــؤثــر بــود ( «سنجیدن حــق بــھ مــرد» عــادتی 
ھـمھ مکانی و ھـمھ زمـانی اسـت، و مـنحصر بـھ یک فـرھـنگ و یا یک کشور 
خــاص نیست!)، از پــایھ گــذاران ارتــباطــات مــدرن و از شخصیت ھــای 
بـرجسـتۀ عـلوم سیاسی آمـریکا مـحسوب می شـود. کتاب ھـایی کھ از او منتشـر 
شـده، چـون «تکنیک ھـای پـروپـاگـندا در جـنگ جـھانی»  و  «پـروپـاگـندا، 
ارتـــباطـــات، و رفـــتار عـــمومی»  و  «امنیت ملی و آزادی فـــردی»  و  
«ســایکوپــاتــولــژی و سیاســت»  و  «سیاســت: چــھ کسی، چــھ چیزی، چــھ 
وقتی، چـگونـھ بـدسـت می آورد»  و  «بـررسی رفـتارشـناسی سیاسی»  حـاکی 

از دیدگاه او بھ این مبحث است. 
بزعم وی پروپاگندا، چھار رسالت اصلی دارد:  

اول:  مــغزشــویی بــرای «خــط کشی ھــای ارزشِی مــصنوعی در جــامــعھ و 
تقسیم من درآوردی ِ خودی ھا  و غیر آن ھا»  و  

دوم: مـغزشـویی بـرای «نگھـداری و اسـتحکام دوسـتی و مـودت در بین 
خودی ھا» و 

سـوم: مـغزشـویی بـرای «جـلب دوسـتی و ھمکاری افـراد خنثی» بـا اسـتفاده 
از پروپاگندا، و  

چــھارم: مــغزشــویی بــرای بــرانگیختن خــشم مــفرط  ونــفرِت کور علیھ 
دشمن، و 

پنجم: مغزشویی برای خراب کردن روحیۀ دشمن. 

بعضی جـمالت السـول جـالـب اسـت و گـویایی فـراوان دارد. مـثال این کھ وی 
مـعتقد بـود کھ «مـا نـباید بـھ دگـماتیسم دمـوکراتیکی کھ می  گـوید مـردم صـالح 
خـود را بھـتر می دانـند گـردن نھیم. این مـا ھسـتیم کھ تـوانـایی این قـضاوت را 
داریم و خــوب و بــد مــردم را بھــتر از خــودشــان می دانیم. مــا می بــایست 
ھــوشیار بــاشیم کھ مــردم این فــرصــت را پیدا نکنند کھ بــر اســاس ســوء 

قضاوت ھاشان تصمیمی بگیرند!» 
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 ھیھات کھ این تفکر نیز مــــرزھــــای زمــــان و مکان را در نــــوردیده و 
مـحصولی چـون آقـای خـمینی در بـعد از ورود بـھ ایران را بـبار می آورد. 
آقـای خـمینی، بـھ قـول خـودش «تـا آخـر رفـت» و بـاالخـره، واضـح و صـریح 
در مــقابــل مــردم قــرار گــرفــت و در خــرداد ١٣۶٠، ثــابــت کرد کھ مکان 
پـندارش در میان مـردم و حـقوق نیست و بلکھ درسـت در نـقطھٌ مـقابـل و در 
قــدرت و زور اســت و در آن خــرداد مــاه،  ســھ بــار این واقعیت را اعــالم 

کرد: 
در ۶خرداد: ملت موافقت کند، من مخالفت می کنم! 

و در ٢۵خرداد: ٣۵ میلیون نفر بگوید آری من می گویم نھ! 
و در ٣١خـرداد، بـھنگام امـضای حکم عـزل اولین مـنتخب تـاریخ ایران گـفتھ 
بـود: اگـر ٣۶میلیون مـرگ بـر خـمینی بـگویند مـن این حکم را امـضاء می 
کنم! (الزم بــھ یادآوری اســت کھ ٧۶٪ این ٣۶میلیون بــھ آقــای بنی صــدر 
رای داده بـودنـد، و بـھ ضـرس قـاطـع می تـوان گـفت کھ آن آراء کھ در بـھمن 
١٣۵٨ بیش از ٧۶٪ بــــود، بــــا عــــمل کرد آقــــای خــــمینی و شــــرکا در 
خـرداد١٣۶٠ بسیار بیشتر از ٧۶٪ می بـود، و بسیار بیشتر از مـردم ایران 
مـخالـف خـمینی بـودنـد کھ خـود می دانسـت کھ در دل ھـا «مـرگ بـر خـمینی» 
جـاری اسـت. بـنا بـھ نـظر آقـای محـمد یزدی از زبـان خـودش در آن زمـان، 
طـرفـداران آن ھـا، کمتر از ۵٪ بـودنـد کھ او می گـفت ھمین ۵٪ بـاید بـر مـردم 

حاکم باشند)  

اگــر در اوان انــقالب، افکار عــمومی بــرای خــود، مــرجعی بــھ عــنوان 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد در نـظر می گـرفـتند، آیا تـفرعنی از این نـوع، و بـا 
این طـول و عـرض و ژرفـا، جـراٌت جـبروت در خـود می دید؟ در حـالی کھ 
فـشار افکار عـمومی دنیا و رسـانـھ ھـای گـروھی جـھان، ھمین آقـای خـمینی را 
وادار بـھ مـوضـع گیری ھـا و ابـراز نـظرھـایی از نـوع آنـھا کھ در فـرانـسھ 
شــاھــد آن بــودیم را نــمود کھ بــھ وی مــقامی واالتــر از گــانــدی و مــندال را 
می بخشید. ولی بـھ مـحض احـساس اطمینان از کوبیده شـدن میخ قـدرت بـر 
تـابـوت انـقالب پیروزی گـل بـر گـلولـھ،  ابـراز نـظرات وی رنـگ دیگری 
گـــرفـــت. رنـــگ خـــودکامگی را  حتی در اولین ســـخنرانی وی بـــعد از 
مراجعت بھ ایران، در بھشت زھرا در سال ١٣۵٧ می توان مشاھده کرد. 
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 رھــنمودھــای الســول بــرای مــدیریت زور و تــمرکز و انــباشــت قــدرت، 
گـونـاگـون بـود. از آمـوزھـھای دیگرالسـول یکی این بـود کھ «بـرای رسـانـدن 

یک پیام بھ مردم، باید از چندین مجرا و وسیلھ استفاده شود»  
بـراسـاس «الـگوی ارتـباطـات» کھ وی از آن سـخن می رانـد، بـھ این سـوال 

ساده باید پاسخ داده شود:  
«کدام مــطلب را، از کدام مسیر و مجــرا، از ســوی چــھ کسانی، بــا چــھ 

تاثیری، بھ چھ کسانی، ارائھ می دھند؟» 
کالـبدشکافی این مـدل ارتـباطـات السـول بـدین قـرار اسـت کھ در واقـع مـنظور 

و معنا از:  
«از ســـوی چـــھ کسانی» یعنی زورمـــداران و ممیزان و مـــھارکنندگـــان 

ارتباطات و وسائل ارتباط جمعِی وابستھ بھ قدرت، و  
«بـھ چـھ کسانی» یعنی مـردم، ھـمان مـردم عـادی  "عـوام کاالنـعام“  یعنی 
گـروه مـورد ھـدف سـلطھ کران صـاحـبان زور و قـدرت مـداران و ممیزان و 

مھارکنندگان ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی، و  
«کدام مــطلب» یعنی آن انــدیشھ و نــظر و عقیده و خــبر و اطــالع و… کھ 
بـاید بـھ مـغز مـردم الـقا شـود، و ھـمان اطـالعـات، و یا بیشتر ضـداطـالعـات و 

یا سوءاطالعاتی است کھ بھ مردم تحویل داده می شوند، و 
«بـا چـھ تـاثیری» یعنی اثـر و واکنش مـورد نـظر در مـردم مـورد ھـدف، اثـر 
پیام مــورد نــظر بــر مــردم و واکنش مــردم، و جــرح و تــعدیل روش ھــای 

مغزشویی و پروپگاندا، و باالخره 
«از کدام مسیر و مجـرا» یعنی ھـر وسیلھ ای کھ تـوسـط آن ھـا می تـوان بـا 
افکار عـمومی ارتـباط بـرقـرار کرد، و مـطالـعات و تحقیقات در آن وسیلھ ھـا 
و در رسـانـھ ھـای گـروھی و بـروز کردن آن ھـا و اسـتفاده پـربـازده از آن ھـا 

است.  

بـھ آمـریکای بـعد از تـجاوز بـھ عـراق بـنگریم کھ ھـنوز بـعد از گـذشـت چـند 
سـال از قـشون کشی بـھ آن کشور بـا بـھانۀ اسـلحۀ کشتار جـمعی و اجـرای آن 
نـمایش ھـای مضحک تـوسـط وزیر خـارجـھٌ امـریکا ( پـاول ) در سـازمـان 
مـلل، و نـشانـدن رئیس سـازمـان مـرکزی اطـالعـاتی (سی آی ای) در کنار 
وی، و بقیۀ گـردانـندگـان سیاسـت آمـریکا، در مکان ھـا و مـوقعیت ھـای دیگر، 
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و در بـوق و کرنـای وسـایل ارتـباط جـمعی سـراسـر دنیا پـخش کردن آنـھا، 
ھـنوز عـدۀ کثیری از شھـرونـدان آمـریکا بـھ صـحت این ادعـای مـوھـوم بـاور 
دارنـد. حتی عـده ای بـر این بـاورنـد  کھ این چنین تسـلیحاتی وجـود داشـتھ، ولی 
کشف و خنثی شـده اسـت! این در حـالی اسـت کھ پـنتاگـن از شـروع تـجاوز بـھ 
عـراق گـروه خـاصی را مـا ٌمـور جسـتجو و کشف اسـلحۀ کشتار جـمعی در 
این کشور کرد. علی رغـم اینکھ بـرای این مـا ٌمـورین ھـمھ گـونـھ امکانـات و 
تسھیالات فـراھـم بـود تـا بلکھ بـا پیدا شـدن اسـلحۀ کشتار جـمعی آبـرویشان 
خـریده شـود، آنـھا اثـری از آثـار این تسـلیحات پیدا نکردنـد. بـاالخـره بـعد از 
انـحالل، این گـروه نتیجۀ کار خـود را، نـھ در نشسـتی سـری و پشـت درھـای 
بســتھ، بلکھ در جــلسھ  ای غیرســری و عــمومی، بــھ کنگرۀ آمــریکا اعــالم 
 ً نـمود. ولی مـتا ٌسـفانـھ، رسـانـھ ھـای جـمعی و گـروھی، این خـبر را وسیعا
سـانـسور کردنـد. بـعدھـا، تـونی بـلر، در یک پیام تـصویری، از این کار خـود 

از مردم پوزش خواست.  
   /https://alisedarat.com/1398/12/28/4216  

   https://www.youtube.com/watch?v=IV9NUNvj9p0  

گـفتھ شـده کھ سیاسـت ھـای بـریتانیا در جـنگ جـھانی، بـاعـث جـان بـاخـتن حـدود 
١٠میلیون ایرانی از قحــطی و فــقر شــده اســت کھ بــھ این نســل کشی، حتی 
اشـاره ای ھـم نکرده انـد، چـھ رسـد بـھ پـوزش. ولی پـوزش خـواسـتن، بـدون 
جـبران خـسارت ھـا بـرای پیش گیری از تکرار این فـجایع، پشیزی نمی ارزد. 
بـا پیروز مـانـدن در جـنگ روانی، در مـوقعیت بـعدی، فـجایع بیشتری را ھـم 

ببار خواھند آورد.  

حکومـت آقـای بـوش پسـر، بـھ احـتمال زیاد تـوسـط خـود آقـای دیک چینی 
نخسـت وزیر امـریکا، «می گـویند»ھـا و شـایعاتی را در مـورد اسـلحۀ کشتار 
جـمعی در عـراق، بـھ طـور مخفی بـھ خـبرنـگاران نشـت داد. بـعد از این کھ 
نیویورک تــایمز این دروغ ســاخــتھ و پــرداختۀ حکومــت بــوش را منتشــر 
نـمود، و بـا این بـھانـھ کھ این اسـرار بسیار سـری و طـبقھ بـندی شـده کھ قـاعـدتـا 
ھیچ حکومتی نـباید در عـلن در بـارۀ آنـھا صـحبت کند، بـھ عـلت نشـت بـھ 
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رسـانـھ ھـای بـھ ظـاھـر غیردولتی، دیگر طـبقھ بـندی نیستند جنبۀ سـری خـود را 
از دسـت داده انـد، از «لـولـھ ھـای الـومینیومی» کھ صـدام بـرای سـانـتریفیوژ و 
تھیھ کیک زرد و بـمب ھسـتھ ای تھیھ کرده اسـت اسـم بـرد.  درسـت در ھـمان 
روز، یعنی در روز ھشـتم سـپتامـبر٢٠٠٢ در بـرنـامـھ ھـای خـبری پـربینندۀ 

یکشنبھ صبح تلویزیون ھای امریکا: 
  /https://billmoyers.com/content/buying-the-war    

 آقــای چینی (در دقیقۀ ٣٩) و ســایر مــقامــات امــریکایی و از جــملھ خــانــم 
کانـدلیسا رایس و آقـایان کالین پـاول و دانـالـد رامـسفلد (از دقیقۀ۴١) کھ خـود 
سـازنـدگـان این دروغ بـودنـد، بـھ آن خـبر اسـتناد کردنـد کھ عـراق اسـلحۀ 
کشتار جــمعی دارد. این «نــقل قــول» مکرر و مــعروف آقــای دیک چینی 

معموال با عبارت  «نیویورک تایمز می گوید….» شروع می شد.   

تکرار این مـطلب مـھم اسـت کھ این «می گـوید»ھـا را خـود حکومـت آقـای 
جــورج بــوش بــھ نیویورک تــایمز نشــت داده بــود!!  بــدین تــرتیب رونــد 
آمـاده سـازی وژدان ھـمگانی مـردم، بـھ مـراحـل آخـر رسید و پـروژۀ  «خـلق 
رضـایت»  در افکار عـمومی انـجام گـرفـت و بـاالخـره اجـرایی گـردید و 
فــاجعۀ جــنگ و جــنایت و خــون ریزی در جنگی کھ کم از جــنگ جــھانی 
نـدارد، سـرنـوشـت انـسان قـرن بیست و یکم، در خـاورمیانـھ و در سـراسـر 
دنیا گـردید. فـاجـعھ ای کھ قـدرت ھـا آن را سـاخـتند و رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ 
آن را پـرداخـتند. رسـانـھ ھـایی کھ مـتصدیان آن ھـا مـنصوب ھـمان قـدرت ھـا 
ھستند و نھ ما مردم، و بھ ھمان قدرت ھا پاسخ گو ھستند و نھ بھ ما مردم. 

الزم بـھ یادآوری اسـت کھ اگـر کشورھـای دنیا را بـر اسـاس بـودجۀ نـظامی 
بـھ تـرتیب شـماره کنیم و بـھ دنـبال ھـم فھـرسـت کنیم، سـال ھـاسـت کھ امـریکا 
در مـقام اول اسـت. در واقـع چـنانـچھ بـودجۀ نـظامی ده کشوری کھ در این 
فھـرسـت در بـاالتـرین  رده ھـا ھسـتند را بـر ھـم بیافـزاییم، بـودجۀ نـظامی 
امـریکا از مجـموع آن ھـا ھـم زیادتـر اسـت. ولی بـا این حـال، علی رغـم  قـوام 
قـدرت در خـمیرۀ دولـت امـریکا، و علی رغـم  این کھ این دولـت، بـھ لـحاظ 
نـظامی و سیاسی و اقـتصادی، در دنیا قـدرت اول اسـت، ولی بـا ھمۀ این ھـا، 
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دولـت امـریکا قـادر نمی بـود کھ بـھ عـراق حـملھ کند مـگر اینکھ در افکار 
عمومی برای این خشونت گستری، با پروپاگندا  «خلق رضایت»  کند.   

از جـملھ مـعلمان این قـدرت پـرسـتان امـروز، السـول بـود کھ بـا مـطالـعات 
وسیع خـود در وسـایل ارتـباط جـمعی، تـعریفی جـدید و خـوانـا از پـروپـاگـندا 
داد کھ تـوسـط آن می تـوان بـھ کمک تـصاویر، الـفاظ، مـوسیقی، نـمایش ھـا، 
نـقوش و سـمبول ھـا، داسـتان ھـا، اشـعار، می گـویندھـا و شـایعات…. افکار 

عمومی را ھدایت کرد.  
پـروپـاگـندا رویۀ اثـرگـذاری عـمل انـسان ھـا تـوسـط دسـتکاری مـظاھـر و نـمادھـا 
اسـت. این نـمادھـا را می تـوان از جـملھ بـھ صـورت گـفتاری، نـوشـتاری، 

تصویری، و یا بھ شکل موسیقی و غیره بکار برد. 

داستان رسوای ِ «ایران گیت»  و «ایران کنترا» 
http://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogangiri/ 

   Gerogangiri.html
را در «اکتبر سـوپـرایز» در انـتخابـات ریاسـت جـمھوری امـریکا می دانیم. 

در مصاحبھ ای  
h t t p : / / w w w. d e m o c r a c y n o w. o r g / a r t i c l e . p l ?

 sid=04/06/07/2022257
 آقـای پـاری (Robert Parry) می گـوید کھ چـگونـھ ریگان و بـوش کھ از 
مھـرھـھای اصلی مـعامـلھ بـر سـر گـروگـان ھـای امـریکایی بـودنـد، چـگونـھ بـا 
پـروپـاگـندا تـوجـھ افکار عـمومی را از خـود منحـرف و گـناه نـقل و انـتقال 
غیرقـانـونی پـول و اسـلحھ را بـھ چـند مـامـور دولتی نسـبت دادنـد. ھـمان طـور 
کھ دیدیم، علی رغـم این ھـمھ، مسـئولین اصلی نـھ تـنھا تـوانسـتند در مـراکز 
قـدرت بـمانـند بلکھ ھـمآن ھـا در حکومـت ھـای بـعدی تـوانسـتند پسـت ھـای کلیدی 
و مھمی را بـھ خـود و ھـمگنان خـود اخـتصاص دھـند. آقـای پـاری از جـملھ 
محققین و رســـانـــھ گـــرانی اســـت کھ در مـــورد ایرانگیت کنکاش کرده و 

مکتوباتش در این زمینھ خواندنی ھستند:  
http://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogan/html/ 

 Gerogan.html
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رابــرت پــاری کھ ســابقۀ کار در اســوشیتدپــرس و نیوزویک را دارد، در 
سال ١٩٩۵ سایت اینترنتی کنسورسیوم نیوز  

  http://consortiumnews.com 
را راه انـداخـت ولی ظـاھـراًَ بـھ عـلت مشکالت مـالی از سـال ٢٠٠٠ تـا ھـنگام 
درگـذشـت وی در ٢٧ژانـویھ سـال ٢٠١٨،  این کار بـھ صـورت نیمھ وقـت 

ادامھ پیدا کرد.  

این در حـالی اسـت کھ کارمـندان رسـانـھ ھـای گـروھی، کھ بـا کانـون ھـای 
قـدرت ھـم نـوایی دارنـد و سـاز مـخالـف نمی زنـند، در نـاز و نـعمت از مسـتمری 
و مـزایا و مـواجـب سـرسـام آور و چـندمیلیون دالری بـرخـوردار ھسـتند. بـدین 
تـرتیب، در جـامعۀ مـصرفی و سـرمـایھ سـاالری امـریکا، کھ سـلطھ و قـدرت و 
پـول و سـایر نـمادھـای قـدرت اصـالـت دارنـد، و انـسان و انـسانیت نسـبت بـھ 
آن، در اولـویتی فـرودسـت قـرار می گیرنـد، مکان و امکانی بـرای بـرقـراری 
جریان مستقل و آزاد اندیشھ  و اطالع و خبر و نظر و… باقی نمی ماند. 

پـروپـاگـندا و جـوسـازی و خـط دادن بـھ افکار عـموم فـقط یک نـظریۀ ذھنی ِ 
نـامـلموس نیست. اثـرگـذاری و کارآیی این روش مـوثـر، فـقط بـھ کلیسای 
کاتـولیک چـھارصـد سـال پیش انـحصار نـداشـت. شـاید اولین بـار در تـاریخ 
مــــدرن، و بــــا ابــــعـــادی بـعــــیـــد، حــــکــــومـــــت وودرو ویــلــســن 
(Woodrow Wilson 1856-1924) رئیس جـمھور آمـریکا کھ از جـملھ 
بــا شــعارھــای انــتخابــاتی ِ «او کسی اســت کھ مــا را از جــنگ بــدور نــگاه 
خـواھـد داشـت» بـھ این مـقام و مـوقـع رسید. او کھ بـا جـنگ مـخالـف بـود، 
بـاالخـره تـحت فـشارھـا و تلقین ھـای سیاسـت مـداران بـریتانیایی، در شـشم 
آوریل ١٩١٧، اعـالن جـنگ بـھ الـمان را از کنگره امـریکا گـذرانـد. وی در 
سـال ھـای جـنگ جـھانی اول، از روش پـروپـاگـندا و ایجاد فکر و نـظر و 
تــزریق آن بــھ تــودھــھا، بــرای مــھار کردن و کنترل و جھــت دھی افکار 
عـمومی اسـتفاده کرد. اکثر مـردم امـریکا بـا درگیر شـدن در جـنگ مـخالـف 
بـودنـد، بـخصوص تـعداد زیاد مـھاجـران بـا اصلیت آلـمانی. دولـت ویـلـسـن 
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 Committee on) «تــوانســت بــا تشکیل «کمیتۀ اطــالعــات اجــتماعی
Public Information)، کھ بـعدا بـا اسـتخدام رسـانـھ گـر مـعروفی بـھ نـام 
کـریـل  کـمیـسیـون  بــــھ    ،(George Creel 1876-1953) کـریـل ژرژ 
(Creel Commission) مــــعروف شــــد. کریل کھ انــــسانی پــــرکار و 
پـرانـرژی بـود و ویراسـتار روزنـامـھ میسیسیپی را بـھ عھـده داشـت، بـھ خـوبی 
کارآیی وسـایل ارتـباط جـمعی را در خـلق عقیده و نـظر در اذھـان عـمومی 
می دانســـت. روش این کمیسیون این بـــود کھ بھـــترین وسیلۀ کنترل کردن 
اخـبار و اطـالعـات را این می دانسـت کھ بـاید سیل «حـقایق» را بـھ مـجاری و 
کانـال ھـای خـبری جـاری کرد و الینقطع این اخـبار رسمی را تکرار کرد تـا 
در اذھـان بـھ عـنوان «واقعییات» نـقش بـبندد. دروغ، شـایعھ، جـعـل خـبر، 
قـسمت دل خـواھی از یک خـبر و پـروپـاگـندا را انـقدر پی در پی در گـوش و 
چـشم مـردم بـفشاری تـا گـوش و چـشمشان قـادر بـھ شنیدن و دیدن غیر آن 
نـباشـد! و بـعد خـود آن مـردم را نـادانسـتھ و نـاخـواسـتھ بـرانگیزی کھ آن 
پـروپـاگـندا را بـھ عـنوان یک فکر بکر، مـتعلق بـھ خـود و مـال ِ خـود و از 
خـود بـدانـند، و عملۀ بی جیره و مـواجـب قـدرت ھـا و سـلطھ گـران گشـتھ و آنـرا 
در جـامـعھ و سـلطھ بـران منتشـر و پـراکنده کنند. بجـز آن را نـشنونـد و نبینند و 
بجـز آن را بـر زبـان نیاورنـد. بـا این روش، دسـت انـدرکاران ِ حکومـت وقـت 
آمـریکا تـوانسـتند، چـون سـاحـران، در مـدت حـدودا شـش مـاه، افکار عـمومی 
را طـوری جھـت دھی کنند کھ مـردم آمـریـــــکا کھ تـا آن مـوقـع طـرفـدار صـلح 
بـودنـد را، بـھ مـــــســخ شـده گـانی تـبدیل کنند کھ بـرای «نـجات دنیا از شـر 

آلمان ھا» جنگ طلبی پیشھ نمایند.  

در زمـان حـاضـر، روش ھـای مـشابـھ تـوانسـتند افکار عـمومی مـردم امـریکا، 
کھ در پــایان حــملۀ بــوش پــدر بــھ عــراق، مــخالــف جــنگ شــده بــودنــد را 

طرف دار، و بلکھ خواستار این حملھ کند.  
در زمـان جـنگ بین الـملل، کریل ٧۵ھـزار نـفر ، کھ بـعدا بـھ «مـردان چـھار 
دقیقھ ای» مـلقب شـدنـد را، بسیج کرد کھ ھـر کدام بـھ مـدت چـھار دقیقھ در 
امـاکن عـمومی مـختلف در سـراسـر آمـریکا سـخنرانی و مـردم را بـھ وجـوب 
شـرکت در جـنگ آگـاه کنند. در سینماھـا، بـرای تـعویض ریل فیلم ھـا تـوسـط 
مسـئول پـروژکتور، حـدودا چـھار دقیقھ الزم بـود، و در ابـتدا از این مـدت 
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بـرای رسـانـدن پیام بـھ مـردمی کھ بـھ نـاچـار در آنـجا مـنتظر بقیھ فیلم بـودنـد، 
اســتفاده شــد. ژرژ کریل، ریاســت بــخش مــردان چــھار دقیقھ ای در کمیتھ 
آگــاه ھــای عــمومی را بــھ ویلیام مکورمیک بلیر داد کھ وی مســئولین ھــر 
ایالـت، و آنـھا مسـئولین شھـرھـا و محـلھ ھـای مـختلف را، در صـورت مـوافـقت 
واشـنگتن بـا آنـھا، بکار پـروپـاگـندا می گـماردنـد. گـفتھ شـد کھ ارتـش مـردان 
چـھار دقیقھ ای ژرژ کریل، در خیابـان ھـا و مـعابـر و کلیساھـا و کنیسھ ھـا و 
تــاتــرھــا و… و ھــر جــایی کھ می دیدنــد چــند نــفری جــمع ھســتند، بــھ 
سـخنرانی ھـای مـختصری می پـرداخـتند. روشی کھ بـعدھـا، در دھـھ ١٩٧٠ بـھ 
«نیش صــدا» مــعروف شــد. کریل ادعــا داشــت کھ این ارتــش ٧۵ھــزار 
نـــفری اش، بـــرای بیش از ٣١۴میلیون نـــفر، بیش از ھـــفت و نیم میلیون 
سـخنرانی در ۵٢٠٠ مـنطقھ،  انـجام دادنـد. فـقط در نیویورک، این پیام ھـا بـھ 
نیم میلیون نــفر در ھــفتھ رســانــده می شــد. بــر اســاس طــراحی کریل، این 
پیام رسـانی ھـای کوتـاه، بـھ ھیچ وجـھ دیمی و بـدون بـرنـامـھ ریزی و ھـدف 
نـبودنـد کھ یک عـده آدم ھـای مـعمولی در مـعبر فـریاد کنند. پیام ھـا بـا دقـت 
مـطالـعھ و تنظیم شـده بـودنـد و سـخنرانـان، کھ از افـراد شـناخـتھ شـده در مـنطقھ 
خـود بـودنـد، آن سخـرانی ھـا را ابـتدا مکرر تـمرین می کردنـد، تـا بـا دقـت تـمام 

بھ ھدف ھای انتخاب شده، رسانده شوند.  

ویلـسـن، اختیاراسـتفاده از تـمام وسـائـل ارتـباط بـا مـردم را، از جـملھ فیلم، 
کاریکاتوـر، پوـستـر، نقـاشی، موـسیقی،…را بھـ کریل داد. روشی را کھ قبال 
چـارلـز مـاسـترمـن  در انگلیس بکار بـرده بـود، افـرادی کھ والیت مطلقۀ 
مـردم امـریکا را از آن خـود می دیدنـد، در امـریکا بـا مـوفقیت پیاده کردنـد. 
گـرچـھ ویلسن بـا شـعارانـتخابـاتی «او کسی اسـت کھ مـا را از جـنگ خـارج 
نـگھ داشـت» در سـال ١٩١٧ دوبـاره بـھ ریاسـت جـمھوری انـتخاب شـد، در 
دوم آوریل ١٩١٧ از کنگره درخـواسـت اعـالم جـنگ بـھ آلـمان را داد و بـا 
«رسـالـت»  خـود بـرای  «امـن کردن دنیا بـرای دمـوکراسی» آمـریکا را در 
آن سـال وارد جـنگ جـھانی اول نـمود. شـاھـد بـودیم کھ «دلیل» اصلی بـوش 
بــرای ویران ســازی و تــجاوز بــھ افــغانســتان و عــراق دقیقاً ازھمین گــونــھ 
«رسـالـت»ھـا بـود. قـدرت والیت مـطلقھ  اگـر بـھ ابـعاد خـود نیافـزاید از بین 
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میرود. والیت ِ ولیّان امریکایی بھ مردم امریکا محدود نمی تواند بشود.   

پـروپـاگـندا و اینگونـھ روشـھا کھ امـتحانـش را در دنیا مـوفـق پـس داد ، کمی 
بـعد بـرای از بین بـردن «مـعضالت خـطرنـاکی» چـون آزادی رسـانـھ ھـای 
گـروھی، آزادی عـقاید سیاسی و اتـحادیھ ھـا…. تـوسـط کارفـرمـایان بـزرگ و 
 ً سیاسیون وقــت بکار بــرده شــد. می بینیم کھ ولیّان فقیھ زمــان مــا نیز عینا
ھـمان مـفھوم ھـا را بـخورد امـت حـزب هللا می دھـند،  و آن «رسـالـت» جـای 
خـود را بـھ «وظیفھ و تکلیف شـرعی» می دھـد و این «حـفظ نـظام و حـفظ 
اسالم عزیز» جایگزین آن «امن کردن دنیا برای دموکراسی» شده است.  
گـروھی کھ خـود را بـا غـرور و تکبر «اعـضای ھـوشـمندتـر» جـامـعھ و 
«چـوپـان» می دانسـتند، تـوانسـتند اعـضا «بی عـالقۀ جـامـعھ»  و  «گـوسـفندان»  
را تـبدیل بـھ گـروھی نـاسیونـالیست فـناتیک کرده آنـھا را مشـتاق جـنگ نـمایند. 
تکرارمــدام شــعارھــایی از جــملھ «جــنگ، جــنگ تــا رفــع فــتنھ»  و  «راه 
بیت الـمقدس از بـغداد اسـت» از ھمین قـماشـند. از جـملھ روش ھـا، اشـاعـھ 
تـرس و وحشـت تـوسـط پـخش اکاذیب و ضـد اطـالعـات و اغـراق در نکات 
منفی دشـمن بـا قـصد بـرانگیختن کینھ و خـشم، بـزرگ نـمایی تـوانـایی خـصم و 
ایجاد اضــطراب در دل مــردم بــود. در این کار، مســئولین پــروپــاگــندا و 
ضـداطـالعـات بـریتانیا نـقش مھمی داشـتند کھ وظیفۀ خـود را «ھـدایت فکری 
بقیۀ دنیا» می دانسـتند. آنـھا امـریکایی ھـا و حتی روشـن فکران امـریکایی را 
مــادون خــود می دانســتند و مــعتقد بــودنــد کھ بــاید «روشــن فکران» کشور 
آمـریکا را خـط دھی کرد کھ آنـھا بـھ نـوبۀ خـود تـودھـھای مـردمی را در خـط  
فکری مـطلوبـشان چـون گـوسـفندان ھـدایت کنند. دیده میشود کھ در گـروه 
«روشنفکران»  و «چــوپــانــان»  و  «ھــوشــمندتــران» بعضی خــود را 
«روشـن فکرتـر»  و  «چـوپـان تـر» (و البـد «ھـوشـمندتـرتـران!» ) می دانـند و 
خـود را مـوظـف می دانـند (بـا شـعارھـای تـوخـالی و بی معنی و نـاشـفافی چـون 
«تکلیف شــــرعی»… «حــــفظ نــــظام»… «جــــلوگیری از پیشرفــــت 
کمونیسم»… «دمـوکراسی»… «حـملۀ پیشگیرانـھ»… و…) بقیۀ چـوپـانـان 
را ھـدایت کنند. تـفرعـن و خـودبـرتـربینی صـاحـبان این مـنش و روش، خـودی 
و بیگانـھ نمی شـناسـد. این حـربـھ، یعنی جـوسـازی دولتی و پشـتیبانی بی خـدشۀ 
روشـن فکران از آن، کھ تـوسـط ھیتلر و امـثالـھم دنـبال شـد، بـھ نـحو احـسن 
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نتیجھ بـخش بـود و تـا بـھ امـروز بـا مـوفقیت تـمام دنـبال می شـود. انـتخابـات دو 
دورۀ اخیر امــــریکا و تمھیدات کارل رو مــــشاور بــــوش ِ پســــر، و نیز 
مـبارزات انـتخابـاتی تـرامـپ،  وسـایر دسـت انـدر کاران «انـتخابـات»، از 
اخیرتـرین مـثال ھـای این بـازی گـری و بھـتر بـگوییم ســـاحــری اسـت. سحـر و 
جـادویی کھ بـھ سـادگی شـب را روز، و روز را شـب جـلوه می دھـد. در قـرآن 
از سحـر و سـاحـران بسیار رفـتھ اسـت. آیا وسـایل ارتـباط جـمعی وابسـتھ بـھ 
کانــون ھــای قــدرت، سحــر، و آمــران و عــامــالن آن، ســاحــران عــصر مــا 

نیستند؟ 

سیر آزاد انـــدیشھ و خـــبر و اطـــالع و عـــلم و دانـــش و نـــظر و…، از 
پیش نیازھــای بــرپــایی، و پــویایی، و پیش بــرد مــردم ســاالری، و ســاخــتن 
سـرنـوشـت ھـای خـوب و خـوب تـر اسـت. سـلطھ گـران، ھمیشھ و در ھـمھ جـا، 
این سیر آزاد را، بـھ درسـتی، خـطری حیاتی بـرای اسـتمرار حـاکمیت خـود، 
می دیده و می بینند، و بـا ایجاد انـواع سـانـسورھـا در جـامـعھ، و بـا تحـمیل 
انـواع خـودسـانـسوری ھـا بـھ افـراد جـامـعھ، بـھ تـالش خـود بـرای پیروزی در 

جنگ روانی علیھ سلطھ بران ادامھ می دھند.  

مـتاسـفانـھ در این جـنگ روانی، تـعدادی از مـردم، نـاخـواسـتھ و نـادانسـتھ، در 
صـف قـشون سـلطھ گـران قـرار می گیرنـد، و خـود بـھ مـثابـھ وسیلھ ای در دسـت 

سربازان گمنام امام زمان قرار می گیرند.  
افـزایش بی اعـتمادی بـھ حـق مـردم دنیا بـھ رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت مـدار (از 
جـملھ رسـانـھ ھـای خـبری ٢۴سـاعـتھ) از یک سـو، و افـزایش رسـانـھ ھـای 
شخصی و مـردمی شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی از سـوی دیگر، شـرایطی را 
فـراھـم آورده اسـت کھ مـانـند تیغی دولـبھ، می تـوانـد مـردم سـاالری را در 
جـوامـع مـختلف، در جھـت ھـای کامـال مـخالـف و مـتضاد، بـھ کشمکش و 
چـالـش بکشد. پیش بـرد مـردم سـاالری و حـق ونـدی از یک جھـت، و پـس رفـت 
بـھ سـوی خـشونـت و زورسـاالری و قـدرت مـداری از جھـت دیگر، تـبعات 

مشھودی است کھ در چند دھھ اخیر، شاھد آن ھا بوده ایم. 
 -
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 post-truth پساحقیقت

واژه نــامــھ آکسفورد، کلمھ «پــساحقیقت» در ســال٢٠١۶، «لــغت ســال» 
خـوانـد. اسـتفاده از این لـغت در آن سـال، نسـبت بـھ سـال٢٠١۵، افـزایش 
٢٠٠٠درصـدی داشـت. «پـساحقیقت» بـھ معنی شـرایط و زمـانی اسـت کھ 
بـرای سـاخـتھ شـدن نـظر و عقیده و بـاور در افکار عـمومی،  واقعیت ھـای 
مـلموس، جـای خـود را بـھ احـساسـاِت بـریده از واقعیت، و بـاورھـای شخصی 
سـوگـرایانـھ می دھـند. گـرچـھ اسـتفاده سیاسی َسیّاسـان از احـساسـت مـردم، 
بـجای ارائـھ حـقایق و واقعیت ھـا، امـری قـدیم اسـت، ولی در این عـصر، دو 
امر این تزویر را نمایان تر کرده است، یکی کنکاش در وژدان احساسی:  

  https://alisedarat.com/?s=وژدان+احساسی 
و دیگری طـول طـویل و عـرض عـریض و تـعداد مـتعدد «رادیو بـازار» 
امـــروزی و بـــرد آن ھـــا، یعنی رســـانـــھ ھـــای شخصی و مـــردمی، و 

شبکھ بندی ھای اجتماعی.  
  /https://alisedarat.com/1394/03/03/2535 
  /https://alisedarat.com/1397/08/06/4317 

پـدیده »پـساحقیقت» در نتیجھ مـثبت رفـرانـدم در مـاه جـون٢٠١۶ در اتـحادیھ 
پـادشـاھی بـریتانیا، بـرای خـروج این کشور از اتـحادیھ اروپـا، بسیار مـوثـر 

ارزیابی شد. 

http://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-
  stops/the-age-of-post-truth-politics.html

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/
2016/06/16/why-the-post-truth-political-era-might-be-

 around-for-a-while/?utm_term=.4280b65701e0
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/

  13/boris-johnson-donald-trump-post-truth-politician
 -
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 Astroturfing استروترفینگ

یک حــرکت مــزورانــھٌ سیاسِی دروغین و ســاختگی اســت کھ قــدرت ھــای 
دولتی و غیردولتی در شکل شـرکت ھـا و بـنگاھـھا، و یا گـروھـھا و احـزاب 
سیاسی، تـعدادی از مـردم را، (بعضی دانسـتھ و اسـتخدام شـده، و بسیاری 
دیگر را نـادانسـتھ و داوطـلبانـھ و بـدون جیره و مـواجـب) بـرای پیش بـرد 
مـنافـع و مـنویات و اھـداف خـود، بکار می گیرنـد و ابـزار دسـت خـود می کنند 
تـا تـوسـط آن ھـا بـا کنش ھـایی بـا ھـدف ھـایی صـوری، ھـدف ھـای اصلی خـود را 

با ظاھر یک حرکت خودجوِش مردمی، عملی کنند.  
اسـناد افـشا شـده و از طـبقھ بـندی خـارج شـده از زمـان مـصدق، حـاکی از این 
اسـت کھ بسیاری از کاریکاتـورھـای تمسخـر امیز کھ در نشـریات ضـد خـط 
اسـتقالل و آزادی منتشـر می شـدنـد، تـوسـط مـوسـسات امنیتی و اطـالعـاتی 
امـریکا تھیھ و بـھ ایران ارسـال، و بـرای تخـریب و تـرور شخصیت مـصدق، 

در رسانھ ھای آن زمان، منتشر می شدند. 
جـنگ روانی قـدرت ھـا علیھ مـردم، در مـورد ابـوالـحسن بنی صـدر ھـم مـشابـھ 
این تـولیدات شـرم آور را داشـتھ اسـت. این جعلیات، در غـالـب چـند دروغ و 
تـزویر، بـھ تکرار دسـت بـھ دسـت گشـتھ اسـت. این سـانـسور در ذھـن کسانی 
کھ خـلق و خـو، و شخصیتی مـساعـد بـرای خـودسـانـسوری دارنـد، بـھ عـنوان 
«واقعیت»ھـایی کھ خـودشـان بـھ اشکال مـختلف تجـربـھ کرده انـد، جـا افـاده 
اسـت! از آن جـملھ اسـت: بـرق مـوی زن، و پـوتین و کوردھـا، و… جـالـب 
این اسـت کھ بـا مـراجـعھ بـا رسـانـھ ھـای آن زمـان، و از سـرمـقالـھ ھـای روزنـامـھ 
انــقالب اســالمی، و گــزارش ھــای روزانــھ بنی صــدر بــھ مــردم بــا عــنوان 
«کارنـامـھ» و «روزھـا بـر رئیس جـمھور چـگونـھ می گـذرنـد» و ھمچنین بـا 
مـطالـعھ صـورت جـلسات شـورای انـقالب کھ در تـابسـتان ١٣٩٩، و بـعد از 

63



64

گـذشـت چھـل سـال! منتشـر شـد، ھیچ گـونـھ اثـر مـختصری ھـم از آن ھـا یافـت 
نمی شـود. این خـود بیانـگر آن اسـت کھ این تـرور شخصیت و تخـریب ھـا ھـم 

ساختھ و پرداختھ قدرت مداران خارجی است.  
آزمایشگاه زمان، باز ھم این حقیقت را بھ تاکید افشا می کند 

 -

بــرای ســبک تــر شــدن فــضا، مــشاهــده ایــن قــطعه بــی فــایــده نیســت. ولــی 
الــبته نــمی دانــم بــایــد گــریســت و یــا خــندیــد!؟ کــه گــفت: داغ جــانــسوز مــن 
از خــــنده خــــونــــین پــــیداســــت—ای بــــسا خــــنده کــــه از گــــریــــه غــــم انــــگیزتــــر 


است!
Astroturfing: Last Week Tonight with John Oliver 
(HBO)

https://www.youtube.com/watch?v=Fmh4RdIwswE


 -
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 Pizzagate پیتزاگیت

در دوران مــبارزات انــتخابتی ســال ٢٠١۶، شــایعھ دروغی ســاخــتھ و 
پـرداخـتھ و منتشـر شـد، مبنی بـر این کھ ایمیل ھـای خـانـم کلینتون کھ تـوسـط 
ویکی لیکس افـشا شـده بـود، حـاوی رازھـایی بـوده کھ حـاکی از دسـت داشـتن 
مـقامـات عـالی حـزب دمـوکرات امـریکا و گـروه مـدیریتی مـبارزات انـتخابـاتی 
خـانـم ھیالری کلینتون، در قـاچـاق انـسان ھـا و بـچھ ھـا بـرای تـجاوزات جنسی. 
ادعـا شـده بـود کھ این جـنایات، بـا پـوشـش تـعدادی رسـتوران انـجام می گـردد. 
از جـملھ آن رسـتوران ھـا، از یک پیتزافـروشی در واشـنگتن نـام بـرده شـده 
بـود و شـایع شـد کھ این رسـتوران یک مکان پـوششی بـرای شیطان پـرسـتی 
اسـت، و در زیرزمین این رسـتوران، انـواع جـنایات و تـجاوزات بـھ کودکان 
انـجام می شـود. عکس ھـایی ھـم از این رسـتوران و زیرزمین آن، بـھ وسـعت 
منتشـر شـدنـد. (بـاید تـاکید کرد کھ این رسـتوران، اصـال زیرزمینی نـدارد! و 
عکس ھــای منتشــر شــده از این زیرزمین، مــتعلق بــھ محــلی دیگر بــوده 
اسـت!!)  طـرف داران آقـای تـرامـپ، این شـایع دروغ را وسیعا در تـویتر و 
ردیت و بعضی دیگر از شـبکھ نـبدی ھـای اجـتماعی، منتشـر کردنـد. مـایکل 
فلین شـایع کرده بـود کھ مـدیر مـبارزات انـتخابـاتی خـانـم کلینتون، ھـم در این 
جـنایات ھـا دسـت دارد، و حتی ادعـا کرده بـودنـد کھ وی بـھ اعـمالی چـون 

بریدن اندام و سر ادم ھا و آشامیدن خون آن ھا ھم دست می زند! 
ردیابی مــنشا بیشتر این پیام ھــای دروغ و ســاختگی، از جــمھوری چک و 
ویتنام و قـبرس… بـودنـد. جـالـب آنکھ بسیاری از پیام ھـا و ری تـویت ھـا، 
تـوسـط نـرم افـزارھـای خـودکار (bot) انـجام می شـدنـد. در تحقیقات وسیعی کھ 
کنگره امـریکا انـجام داد، روشـن شـد کھ روسیھ در انـتخابـات امـریکا بـرای 

بھ ریاست جمھوری رسیدن آقای ترامپ دخالت داشتھ است.   

در جــامــعھ ســرمــایھ ســاالر غــرب، ھــمھ چیز حــول مــحور پــول و ســایر 
نـمادھـای قـدرت می چـرخـد و بـھ این دلیل بعضی رسـانـھ ھـای مـعمولی ھـم 
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بـرای افـزایش تـعداد بییندگـانـشان، این دروغ ھـا را منتشـر کردنـد. مـدتـھا بـعد 
از تکذیب شـدن این جعلیات و افـشا شـدن و ثـابـت شـدن دروغ بـودن آن ھـا،  
بعضی از آن رسـانـھ ھـا (مـثال تـورانـتو اسـتار) حتی بـا افـتخار گـفتند کھ از 
انـتشار این خـبر دروغین پشیمان نیستند، چـرا کھ آن کار، منجـر بـھ افـزایش 

مخاطبانشان شده بود.  

تـعداد فـراوانی از رسـانـھ گـران مـحقق در رسـانـھ ھـای مـعتبر، بـا تحقیقات خـود 
ثـابـت کردنـد کھ این شـایعھ، پـروپـاگـندا و دروغی بیش نـبوده، ولی بـا این 
حـال ھـنوز عـده  زیادی آن را واقعی می دانـند و بعضی حتی تجـربیات عینی 
خـود را ھـم حکایت می کنند! بـا این کھ پلیس پـایتخت امـریکا، صـریحا دروغ 
بــودن آن شــایعھ را اعــالم و تکرار کرده اســت، صــاحــب نــگون بــخت این 
رســـتوران، مکررا تھـــدید بـــھ مـــرگ شـــد و حتی بـــھ داخـــل مـــغازه وی 
تیرانـدازی شـد.  در تـعدادی از نـظرسنجی ھـایی کھ در دسـامـبر٢٠١۶ در 
امـریکا صـورت گـرفـت، حتی تـا ۴۶درصـد مـردم بـاور داشـتند کھ خـانـم 

کلینتون واقعا در «پیتزاگیت» دست داشتھ است.  
 -

در اواســط اردیبھشت مــاه ١٣٩٩، در جــمعی از ھــمو طــنان گــرامی یک 
تـاالر گـفتگو، بحثی در مـورد آقـای بنی صـدر بـاال گـرفـت. شخصی (مـانـند 
قضیھ پیتزاگیت) مـدعی شـد خـودش از آقـای بنی صـدر شنیده اسـت کھ مـوی 
زن اشــعھ دارد!! و بــرای اثــبات این دروغ، تــصویری از نشــریھ انــقالب 
اسـالمی را کھ در ھـمان زمـان منتشـر شـده بـود را، بـعد از دسـت کاری و 

جعل و فتوشاپ، بھ تماشای حاضرین در تاالر گذاشت. 

 ولی طـرف مـقابـل، عکس واقعی آن شـماره از نشـریھ را در تـاالر قـرار 
داد، کھ این الـبتھ منجـر بـھ اجـبار آن ھـموطـن گـرامی بـھ اعـتراف مبنی بـر 

جعلی بودن مدرکش شد.  
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  /https://alisedarat.com/1396/11/24/3806 
   https://alisedarat.com/?s=اشعھ 

 

جــالــب اســت کھ بسیاری از کسانی کھ این جــعل و دروغ را دانســتھ و یا 
نـادانسـتھ تکرار می کنند، ادعـا دارنـد کھ خـود در آن جـلسھ حـضور داشـتند و 
بــا گــوش خــود شنیده انــد! بــا یک حــساب ســرانگشــتی، اگــر تــعداد این 
«حــاضــران» در آن جــلسھ را جــمع بــزنیم، شــاید از تــعداد افــرادی کھ در 

ورزشگاه آزادی ھم می تواند بگنجد، بیشتر م شود!! 
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مـشاھـده پـساحقیقت، و مـطالـعھ تغییر نـظر بعضی دیگر از ھـموطـنان و بـاور 
کردن این جـــعل، و مـــجعوالت دیگری کھ در پی آمـــد، بسیار جـــالـــب و 

آموزنده بود. 
در جــایی دیگر، آقــای «عــباس» ھــم (بــاز ھــم مــانــند قضیھ پیتزاگیت) در 

مورد اشعھ موی زن فرمودند:  
«…اتـفاقـا این حـرف کامـال یادم میااد، چـون بـا اینکھ بـنده شخصی مـذھـبی 
ھسـتم و حـجاب را واجـب میدانـم این حـرف بـرایم مسخـره آمـدذ، الزم بـھ ذکر 

است بنده از ھمان ابتدا با بنی صدر موافق نبودم…» 
این بـال بـر سـر صـاحـب این قـلم ھـم آمـد! بـھ این شکل کھ ھـم وطنی از ایران، 
در مـورد انـتشار ویروس کرونـا، از مـن پـرسیده بـود کھ آیا انـتشار عـفونـت 
کرونـا از طـریق آب شـرب ممکن اسـت؟ در مـصاحـبھ ای در آن زمـان، بـھ 
این پـرسـش پـاسـخ منفی دادم. چـند روز بـعد دوسـت عـزیزی از مـحاوره اش 
بـا شخصی حکایت کرد کھ شنیده بـود «…دکتر صـدارت گـفتھ آب شـرب، 

باعث ابتال بھ بیماری کرونا می شود!!!…» 
 -

بـا مـراجـعھ بـھ «کارنـامـھ»ھـا و گـزارش روزھـا بـر رئیس جـمھور چـگونـھ 
می گــذرد، بــھ وضــوح مــشاھــده می شــود کھ این، و بسیاری از دروغ ھــای 
دیگر، از روش ھــای جــنگ روانی بــھ شکل پیتزاگیت و اســتروتــرف و 
پـساحقیقت و… کھ در خـارج از ایران سـاخـتھ و در ایران پـرداخـتھ شـده انـد. 
این گـونـھ تـزویرھـای رسـانـھ ای، در زمـان حکومـت دکتر محـمد مـصدق ھـم 
رواج داشـت. گـرچـھ آن مـوقـع کسی نمی دانسـت، ولی امـروز بـا از طـبقھ بـندی 
خـارج شـدن مـدارک، مـشخص شـده اسـت کھ بسیاری از کاریکاتـورھـایی کھ 
بـرای تخـریب و تـرور شخصیت، در رسـانـھ ھـای آن زمـان منتشـر می شـدنـد، 
در ســرویس ھــای اطــالعــاتی قــدرت ھــای غــربی کودتــاچی تھیھ، و بــرای 

انتشار بھ ایران فرستاده می شده است.  
 -

مـورد دیگر اینکھ آن ھـموطـن گـرامی در ھـمان تـاالر گـفتگو، دروغ بـودن 
مـعامـلھ پـنھانی بـر سـر گـروگـان ھـای امـریکایی را ھـم نـادرسـت نـقل کرد و 
حجـم حجیم اسـناد مـربـوط بـھ افـتضاح «اکتبرسـورپـرایز» و «ایران گیت» را 

نادیده گرفت.  
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در لینک ذیل: 
  /https://alisedarat.com/1398/10/10/5512 

مطلبی بـا این عـنوان ارائـھ شـده اسـت: تـبانی خـمینی و شـرکا بـا ریگان و 
شرکا، برای عملی نشدن طرح بنی صدر برای حل بحران گروگان گیری 

از جـملھ مـطالـب دیگری را ھـم در این رابـطھ، در لینک ھـای ذیل می تـوانید 
بیابید: 

  /https://alisedarat.com/category/asnad-gerogan 
  /https://alisedarat.com/category/asnad-gerogan/page/2 
  /https://alisedarat.com/category/asnad-gerogan/page/3 
  /https://alisedarat.com/category/asnad-gerogan/page/4 

 تحقیقھا و یافتھ ھای جدید پیرامون «اکتبر سورپرایز» : 
h t t p s : / / b a n i s a d r . o r g / i n d e x . p h p ? 
option=com_content&view=article&id=33:2013-03-03-0

  8-33-36&catid=9&Itemid=141
h t t p s : / / b a n i s a d r . o r g / i n d e x . p h p ? 
option=com_content&view=article&id=1158:2019-10-1

 3-21-48-27&catid=9&Itemid=141
h t t p s : / / b a n i s a d r . o r g / i n d e x . p h p ? 
option=com_content&view=article&id=33:2013-03-03-0

  8-33-36&catid=9&Itemid=141
و نیز: 

  https://alisedarat.com/?s=گروگان 
  https://alisedarat.com/page/2/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/3/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/4/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/5/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/6/?s=گروگان 
  https://alisedarat.com/page/7/?s=گروگان 
  https://alisedarat.com/page/8/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/9/?s=گروگان 
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 https://alisedarat.com/page/10/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/11/?s=گروگان 
 https://alisedarat.com/page/12/?s=گروگان 

در این دوران کھ حیات ملی وطـن، بـھ عـلت چـھار دھـھ اسـتمرار این رژیم، 
در خــطر اســت و میھن، بــھ عــلت بی کفایتی و بی لیاقتی رژیم در مــدیریت 
کرونـا و سـایر بحـران ھـا، بـھ لـبھ پـرتـگاه سـقوط نـزدیک می شـود، بـا ھـر روز 
اســتمرار این رژیم اصــالح نــاپــذیر، خــطر ســوریھ ای شــدن ایران بیشتر 

می شود.  
این وجود این رژیم نیست کھ بالھا و خطرھا را پیش گیری و رفع می کند! 

واقعیت درست عکس آن است! 
وجــود این رژیم اســت کھ ایران و ایرانیان را در مــعرض انــواع بــالھــا و 

خطرھا قرار داده است! 
فـرقی نمی کند کھ خـوانـنده این نـوشـتار، عـضوی از جـامـعھ مـدنی بـاشـد، یا 
جـامـعھ سیاسی، و یا از کارمـندان کشوری و لشکری این رژیم، و یا حتی 
بـازجـویان قبلی و فعلی اطـالعـات و از سـربـازان گـمنام امـام زمـان. ھـمھ مـا 
(حتی بـا نـگرشی خـودخـواھـانـھ و بـرای سـرنـوشـت ھـای خـوب و خـوب تـر 
بـرای خـود و عـزیزانـمان) بـاید بـھ بـرون رفـت از بحـران ھـای خـرد و کالن 
گـریبان گیر ایران و ایرانیان، بیانـدیشیم. بحـران پـان دمی کرونـا، ھشـداری 
اسـت بـھ بشـریت، بـرای بیرون آمـدن از چـرخـھٌ معیوب خـشونـت و تخـریب و 

تجاوز و حق کشی و تبعیض، بخصوص تبعیض ھای دینی و عقیدتی.  

در این دوران، آن چـھ بـھ آن نیاز نـداریم، و بلکھ بـھ عـبارت بھـتر و دقیق تـر، 
آن چـھ کھ قـطعا بـھ بـد و بـدتـر و بـدتـر و… شـدن سـرنـوشـت ھـمھ مـا منجـر 
خــواھــد شــد، ســانــسور و دروغ پــراکنی و تخــریب و خــشونــت و تــرور 
شخصیت، و تحـمیل خـودسـانـسوری بـھ جـامـعھ اسـت. آقـای محـمدرضـا 
پھـلوی، بـا سـانـسور و خـفقان، و بـا تحـمیل خـودسـانـسوری ھـا و پـساحقیقت،  
افــرادی را کھ می تــوانســتند کشور را از سیر نــزولی در قــھقرا و فــاجــعھ 
نـجات بـدھـند، بـا ھمین گـونـھ روش ھـا، بی اثـر کرد. شـایستھ و بلکھ بـایستھ 
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اسـت ھـرکدام از ھـمھ مـا مـردم، در جـامـعھ مـدنی بـاشـد، در جـامـعھ سیاسی، و 
یـا در دولــــت و از کـارمــــنـدان کـشـوری و لـشکـری ایـن رژیـم، و یـا حـتی 
بـازجـویان قبلی و فعلی اطـالعـات و سـربـازان گـمنام امـام زمـان، بـا دوسـتی و 
مـحبت، ھـر کدام بـھ سـھم خـود و بـھ نـوبـھ خـود، بـا خـشونـت زدایی و بـا نفی 
تـرور شخصیت، ھـمھ امکانـات مـوجـود را بـرای گـذاری خـشونـت زدا از ھـر 
گـونـھ والیت مـطلقھ، بـھ والیت جـمھور مـردم،  بـرای سـاخـتن فـرداھـای خـوب 

و خوب تر بکار بیاندازیم، چھ بسا کھ فردا خیلی دیر باشد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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روش پــروپــگندای «مــردان چــھار دقیقھ ای» در قــرن 
بیست و یکم 

نتیجھ تحقیقات کمیتھ بـررسی دخـالـت ھـای روسیھ در افکار عـمومی انگلیس 
و انـتخابـات آن کشور، بـعد از اینکھ بـھ مـدت ده مـاه از افکار عـمومی مخفی 
نـگاه داشـتھ شـده بـود، سـرانـجام بـتاریخ سـھ شـنبھ ٣١ تیر ١٣٩٩ منتشـر شـد. 
بــخش بــزرگی از این ســند منتشــر شــد، و بــھ عــلت «حــفظ امنیت ملی» 
سـانـسور شـد و در طـبقھ بـندی مـانـد، و حکومـت انگلیس، ھـمھ آن گـزارش را 

در اختیار افکار عمومی قرار نداد.  
انـتشار این سـند، مـثال زنـده دیگری شـده اسـت بـرای افـشای دروغ و تـزویر 
رسـوای «مـنافـع مشـترک» کھ قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی، آن را بکار 

برده و می برند. 
بـر اسـاس آن گـزارش، قـدرت مـداران انگلیس سـال ھـا از بـررسی و تحقیق، و 
یا حتی مـطرح کردِن دخـالـت ھـای واضـح روسیھ در کشور خـود مـمانـعت 
می کردنـد، و اصـال بـر یافـتھ ھـایی در این بـاب، سـرپـوش می گـذاشـتند. ولی 
بــررسی و تحقیق در روش ھــا و ابــعاد دخــالــت روسیھ در امــور داخــلی 
انگلیس، تـوسـط مـحققان غیردولتی انـجام شـد و ادامـھ یافـت و بـا انـتشار نـتایج 
شـگفت اور آن ھـا، حکومـت انگلیس، چـاره ای جـز مـامـور کردن کمیتھ تحقیق 

در این امر را نیافتھ است. 
گـفتھ شـد کھ از جـملھ بـھ عـلت اینکھ اولیگارشی روسی مـھاجـر بـھ انگلیس، 
کھ مـبالـغ ھـنگفت سـرمـایھ ھـای غیرقـانـونی را بـھ آن کشور مـنتقل کرده انـد، و 
در البی گـــری سیاسی انگلیس و دســـترسی بـــھ قـــدرت مـــدارن دولتی و 
سیاســت مــداران (بــخوانید َسیّاســان) انگلیس و قــدرت مــدارن غیردولتی در 
مـوسـسات مـالی و پـولی،  فـعال شـده انـد، این کشور بـھ مـرکز مھمی بـرای 

پول شویی در دنیا، مبدل گشتھ است.  
دولـت ھـای مـختلف (مجـموعـھ سـھ قـوه مجـریھ و قـضائیھ و مـقننھ) از ھـر دو 
حـزب غـالـب در انگلیس، در مـقاطـع زمـانی مـتفاوت، بـھ دالیل مـختلف ولی 
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ھمیشھ بـا تـوجیھ و تـزویر «مـنافـع مشـترک» بـا دیده اغـماض بـھ این مـسالـھ 
بـس مـھم نـگریستھ انـد. در گـزارش آمـده اسـت کھ عـلت اینکھ دولـت انگلیس، 
این تھدـید امنیتی مھـم را ندـیده، آن استـ کھ نمی خوـاستـھ ببیند! ولی حاـال 
دیگر ھـرچـقدر ھـم این دولـت بـخواھـد بـگوید کھ بـرای «حـفظ مـنافـع ملی» و 
«مـنافـع مشـترک» سـر و کاری بـا پـول کثیف روسی نـدارد، شـواھـد ثـابـت 

کنندهٌ عکس آن، از در و دیوار می بارد! بھ قول سعدی: 
گـر بـگویم کھ مـرا بـا تـو سـر و کاری نیست—در و دیوار گـواھی بـدھـد 

کاری ھست!  
 این وضعیت انـقدر فـراگیر و مـتداول بـوده و ھسـت کھ کمیتھ تحقیق از آن 
بـھ عـنوان «یک وضعیت عـادی و طبیعی جـدید(new normal)» نـام بـرده 
اسـت! گـزارش حـاکی از آن اسـت کھ دولـت طی سـال ھـا، از تحقیق در این 
بـاره «فـعاالنـھ اجـتناب کرده اسـت» و حتی در زمـان رفـرانـدم بـرگـزیت، 
حکومــت انگیس، بــا نیرنــگ «مــنافــع مشــترک» از دخــالــت ھــای روسیھ 
اسـتقبال می کرده اسـت. ابـعاد این الپـوشـانی بـھ حـدی اسـت کھ بـا بی پـروایی 
می گـویند بـررسی دخـالـت روسیھ در بـرگـزیت «الزم نیست» و در حـالی کھ 
این دخـالـت ھـا یک تھـدید واضـح و مـھم بـرای امنیت انگلیس اسـت، ھـنوز ھـم 
عــده ای در دولــت، این گــونــھ تحقیقات را سیاسی و پــارتیزان مــوصــوف 
می کنند. وقتی کھ از سـویی قـدرت، و پـول، و سـایر نـمادھـای آن، «اصیل» 
تـصور شـونـد، و از سـوی دیگر سیاسـت، «روش ھـای رسیدن بـھ قـدرت و 
در قــدرت مــانــدن و پیشبرد اھــداف و مــنویات قــدرت» تــعریف شــود، 
انــتظاری جــز این نمی رود کھ مــلت انگلیس، قــربــانی ھــمان روشی ھــایی 
بـشونـد کھ «امـپراطـوری بـریتانیای کبیر» سـال ھـا در کشورھـای مـانـند میھن 

ما انجام می داد، بشوند.  

رویدادھــایی از نــوع بحــران کووید١٩،  ھــر چــند قــرن یک بــار اتــفاق 
می افـــتند. بـــعد از ســـقوط بـــازار ســـھام و بحـــران اقـــتصادی ســـال ھـــای 
٢٠٠٨-٢٠٠٩، و قـــبل از اینکھ خـــبری از کووید١٩ بـــاشـــد، بسیاری از 
انـدیشمندان دنیا، بـا انـتقادات فـراوان بـھ سیستم سـرمـایھ سـاالری و آلـودگی و 
تخـریب محیط زیست، بحـران اقـتصادی بـزرگـتری را بـرای سـال ٢٠٢٠ 
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پیش بینی می کردنـد. حـال بـا وجـود دنیاگیری (پـانـدمی) بحـران کووید١٩، 
فـشار افکار عـمومی بـھ سـلطھ گـران و قـدرت مـندان سـرمـایھ سـاالری، بیشتر 

از پیشتر شده است.  
در این قــرن ھــم، مــانــند قــرون گــذشــتھ، اھمیت نــقش افکار عــمومی بــر 
قـدرت ھـا، نـھ تـنھا پـوشیده نـمانـده اسـت، بلکھ سـلطھ گـران، بـھ اھمیت جـنگ 
روانی علیھ مـــردم، بیشتر پی بـــرده انـــد. در قـــرن بیستم «مـــردان چـــھار 
دقیقھ ای» گـماشـتھ تـوسـط وودرو ویلسون رئیس جـمھور امـریکا، بـھ تـناسـب 
مکان و زمـانی کھ پیام خـود را ابـالغ می کردنـد، تغییراتی در آن می دادنـد تـا 
بــرای شــنونــده، جــاذبــھ داشــتھ بــاشــد، و نتیجھ مــطلوب را حــاصــل نــماید. 
سـلطھ گـران در قـرن مـا ھـم، ھسـتھ عـقالنی یک پیام را، بـھ تـناسـب مـخاطـب 
خـود، بـا پـوسـتھ ھـای مـختلف، بـھ آنـھا عـرضـھ می کنند. اسـتفاده از رسـانـھ ھـای 
شخصی، مـانـند فیس بـوک و تـویتر و اینستاگـرام و واتـساپ، و… وسیلھ ای 
بـرای پیشبرد این تـزویر رسـانـھ ای اسـت.  دانسـتن و بـررسی جـزئیاتی از 
بعضی از این جـنگ ھـای روانی، بـرای مـا ایرانیان کھ بـعد از مـدت چـند 
دھـھ، ھـنوز گـرفـتار والیت مـطلقھ ھسـتیم، بسیار مفید اسـت، و امیدوارم کھ 
نـور کوچکی بـاشـد بـر تـاریکی مـوفقیت اسـتمرارطـلبان در جـنگ روانی 

علیھ مردم، برای استمرار دینامیک ساختار سلطھ.  
تحقیق در رسـانـھ بـالتنیوز (Baltnews) کھ در کشورھـای بـالتیک فـعال 
اسـت، روشی کھ روسیھ بـرای مـخاطـبان بـالتیک بـرگـزیده، و تـوسـط بـنگاه 
خـبری روسیا سـگودنیا (Rossiya Segodnya) مـدیریت می شـود را کمی 
روشــن می کند. این روشــن گــری، بــھ نــوبــھ خــود از بعضی از روش ھــای 
جـنگ روانی روسیھ در سـایر کشورھـا، از جـملھ کشور مـا ایران، حکایت 
دارد. جـــنگ روانی روسیھ علیھ مـــردم کشورھـــای اســـتونیا، التـــویا، و 
لیتوانیا، از جـملھ تـوسـط سـھ رسـانـھ، وب سـایت ھـایی کھ بـھ ظـاھـر کامـال از 
ھـم مسـتقل ھسـتند اعـمال می شـود. بـرنـامـھ ھـای این رسـانـھ ھـا، در ظـاھـر،  فـقط 
بـرای سـرگـرمی و تـفریح ھسـتند و آن ھـا ادعـا دارنـد کھ کامـال غیرسیاسی 
بـوده و بـا دوری جسـتن از ھـرگـونـھ بـرنـامـھ و مـحتوای سیاسی، فـقط بـرای 
گـذران وقـت و تـفریح و سـرگـرمی ھسـتند! دسـتوری کھ Svyazin کارمـندی 
از روسیا سگـودنیا بھـ گرـداننـده اسلـحھ جنـگ روانی روسیھ می دھدـ، کامال 
روشـن اسـت: «…مـا روزی پـنج مـطلب بـھ تـو دیکتھ می کنیم و تـو مـوظفی 
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  Svyazin ،٢٠١۶حـداقـل سـھ مـطلب را منتشـر کنی…»  در تـاریخ ٢۵می
فھـرسـت مـحتوا و مـطالبی را کھ Sputnik  و سـایر رسـانـھ ھـای وابسـتھ بـھ 
کرملین در گـــرجســـتان، قـــرقیزســـتان، کشورھـــای بـــالتیک، بـــالروس، 
آذربـایجان، ازبکستان، قـزاقسـتان، مـالـدوا، و… بـاید منتشـر می کرده انـد را، 
احــتماال ســھوا و بــھ اشــتباه، بــرای بــالتنیوز فــرســتاده کھ خــود حــاکی از 
گسـتردگی جـنگ روانی روسیھ علیھ مـردم اسـت.  این رسـانـھ ھـا مـحتوا و 
مـطالبی را بـا تـامین بـودجـھ پـروپـاگـندا، در مـنطقھ رواج می دھـند و سـپس، 
ھـمان تـولیدات دروغ خـود را، از زبـان مـردم عـادی کھ گـول آنـھا خـوده و 
در جـــنگ روانی از آنـــھا شکست خـــوده انـــد را بـــھ عـــنوان «رپـــرتـــاژ  
بی طـرفـانـھ» در یک مـدار بـدسـگاِل شـریر، مـرتـب می چـرخـانـند! در این 
راســتا، یکی از مــثال ھــایی کھ بــھ ســرعــت بــھ ذھــن مــا ایرانیان مــتبادر 
می گـردد، شـعارھـای … روحـت شـاد اسـت! کھ چـھ گـونـھ این مـدار بـدسـگال 
را، قـــدرت ھـــای خـــارجی و وابســـتگانـــشان، و قـــدرت ھـــای داخـــلی و 

وابستگانشان، در افکار عمومی، می چرخانند.  
https://www.buzzfeednews.com/article/holgerroonemaa/

 russia-propaganda-baltics-baltnews
سـازمـان ھـای امنیتی و اطـالعـاتی، تـحت پـوشـش شـرکت ھـای مـتفاوت و مـتعدد 
و چـھ بـسا صـوری فـعالیت می کنند. بـالتنیوز در آن سـھ کشور، تـحت شـرکت 
میدیا کپیتال کھ یک مـایملک ھـلندی اسـت کھ در سـال ٢٠١٣ بـا سـرمـایھ 
یک یورو! ثــبت شــده اســت. تــنھا صــاحــب مــایملک ھــلندی میدیا کپیتال، 
شــرکت راشــن میدیا کپیتال (Russian Media-Capital LLC) اســت، 
 Moskovskie) کھ بــھ نــوبــھ خــود مــتعلق بــھ مــوسکوسکی نــوســتی
Novosti) اســت! کھ آن ھــم خــود در نــھایت، قسمتی از روسیا ســگودنیا 
اسـت! در سـال ٢٠١۶، تھیھ کننده بـالتنیوز، بـا این فـرض کھ در پـروپـاگـندا 
بـھ نـفع روسیھ فـعال اسـت، دسـتگیر شـد. ھـدف این اسـت کھ بـا جـنگ روانی 
علیھ مـردم، نـفوذ روسیھ را در فـضای رسـانـھ ای، افـزایش دھـند و بـرای 
افکار عـمومی در مـورد روسیھ، جـاذبـھ، و در مـورد غـرب، دافـعھ ایجاد 

کنند. 
قـدرت ھـای غـربی ھـم در این جـنگ روانی، سـابـقھ ای بـس کثیف دارنـد. 
داسـتان رادیو پیام اسـرائیل و بی بی سی و صـدای امـریکا و یورونیوز و… 
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کھ روشـن اسـت. داسـتان مـزدوری رسـانـھ ھـایی چـون ایران اینترنـشنال، و 
مـن و تـو، و… را ھـم بعضی رسـانـھ ھـای غـربی چـون وال اسـتریت جـورنـل، 
و گـاردین، و… روشـن کرده انـد. بـرای ایرانیانی کھ در رسـتنھ ھـای رژیم 
والیت مــطلقھ، شــب و روز بــاید عــزاداری و غــم و غــصھ و گــریھ و… 
تـماشـا کنند، بـھ نـمایش گـذاشـتن مـعلوم الـحال ھـای مـشابھی چـون رجـوی ھـا و 
پھـلوی ھـا، در کنار بـرنـامـھ ھـای تـفریحی و سـرگـرم کننده، نـھ تـنھا قـابـل تحـمل 
می شــود، بلکھ بعضی از مــردم عــادی، این نــاچیزان را، چیزی فــرض 
می کنند و نــادانســتھ و نــاخــواســتھ، خــود بــھ مــانــند اســلحھ ای بــھ دســت 
سـلطھ گـران، در جـنگ روانی علیھ مـردم، مـورد بھـره کشی قـدرت مـداران 

می گردند.  
رسـانـھ ھـای مـورد بـحث در فـوق را می تـوان در دسـتھ «رسـانـھ ھـای گـروھی» 
قـرار داد، چـرا کھ مـنافـع گـروھـھای کوچک و بـزرگ را پـاسـداری می کنند. 
رسـانـھ ھـای مـورد بـحث در ذیل را می تـوان «رسـانـھ ھـای شخصی» نـام نـھاد، 
مـانـند فیس بـوک و تـویتر و واتـساپ و… ، چـرا کھ در دسـت اشـخاص قـرار 
دارنـد، و بـھ مـقدار زیادتـری در کنترل شـخص ھسـتند. ولی سـلطھ گـران، 
فـضای این رسـانـھ ھـا را ھـم بـھ جـبھھ ای از جـنگ روانی علیھ سـلطھ بـران، 

مبدل کرده اند. 
بـھ ظـاھـر مـردمی بـودن و خـودجـوش بـودن پیام ھـا، در رسـانـھ ھـای شخصی، 
در گــروھــھای فکری و ســلیقھ ای و سنی و… مــختلف،  پــوشــش بسیار 
مـناسـبی بـرای رسـانـدن پیام بـھ گـروھـھای مـختلف مـردم و نـشانـدن آن پیام بـھ 
دل آن ھـا اسـت. اھمیت و ابـعاد نـقش این رسـانـھ ھـا در اثـرگـذاری بـر انـتخابـات 
در دنیا (تـرامـپ در امـریکا، و جـانـسون در بـریتانیا، و…) حتی ھـمھ پـرسی 
ھـم از گـزنـد شکست در این جـنگ روانی در امـان نـمانـد (مـثل رفـرانـدم 
بــرگــزیت در بــریتانیا.) در اثــر فــشار افکار عــمومی کھ از ســال ٢٠١٨ 
بیشتر ھـم شـدنـد، مـارک زوکربـرگ در تـاریخ ۶می٢٠٢٠ خـبر از تشکیل 
کمیتھٌ بیست نـفرهٌ مسـتقلی بـا بـودجـھ ١٣٠میلیون دالری را داد کھ، بـھ مـانـند 
«دادگـاه عـالیھ» می تـوانـند در مـورد حـذف و یا انـتشار مـحتوا و مـطالبی در 
فیس بـوک، و نیز انـتشار آگھی ھـا و تشکیل گـروھـھای فیس بـوکی، تصمیم 
بگیرنـد و دسـتورالـعمل ھـای مـدیریت مـحتوا در فیس بـوک را تغییر دھـند و 
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نـظرھـای گـردانـندگـان این شـرکت و حتی خـود زوکربـرگ را نـپذیرد و آن ھـا 
را رد کنند.  

https://www.businessinsider.com/meet-the-first-20-
 members-of-facebook-supreme-court-2020-5

تــاریخچھ شخصی و حــرفــھ ای این بیست نــفر، کھ در ٢٧ کشور زنــدگی 
کرده انـد و بـھ ٢٩ زبـان سـخن می گـویند، و بـخصوص مـواضـع حـقوقی آن ھـا، 
جـالـب تـوجـھ اسـت. ولی سـوال اصلی این اسـت کھ آیا این افـراد کھ ھـر کدام 
سـوابـق بـرجسـتھ ای را دارنـد، می تـوانـند پشـت بـھ قـدرت و نـمادھـای آن (از 
جـملھ ١٣٠میلین دالر!) در اسـتقالل و آزادی کامـل، رای خـود را صـادر 
کنند و نــظرات خــود را، حــق ونــدانــھ اعــمال کنند؟ آیا بحــران دنیاگیری 
کووید١٩ بـــھ این بیست نـــفر، تـــلنگری زده کھ حـــقوق را ھـــمھ مکانی و 
ھـمھ زمـانی و، بـدون ھیچ تبعیضی، ھـمھ کسانی ببینند؟ و در احـقاِق بـدون 
تبعیِض حـقوق کوشـا بـاشـند؟ اگـر بـھ آنـچھ رونـد مـتعارف بـوده بـنگریم کھ این 
افـراد، نـھ بـھ مـردم، بلکھ بـاید بـھ قـدرت و نـمادھـای آن پـاسـخ گـو بـاشـند، 
مـتاسـفانـھ امـثال این گـروھـھا و کمیتھ ھـا و… ھمیشھ پشـت بـھ مـلت، و روی 
بـھ قـدرت کرده انـد! این بیست نـفر، تـوسـط مـردم انـتخاب نشـده انـد کھ مـجبور 
بـاشـند بـھ مـردم پـاسـخگو بـاشـند. فیس بـوک کھ فـقط شـانـزده سـال پیش در 
سـال٢٠٠۴ تـاسیس شـد، و گـویا «…تـوانـا کردن مـردم بـھ ایجاد مجـموعـھ ای 
منسجـم از افـراد بـرخـوردار از روابـط نـزدیک و مـناسـبات اجـتماعی بـرپـایۀ 
شـماری از مشـترکات، بـھ ویژه حـس تـعلق بـھ ھـویتی مشـترک، …و نـزدیکتر 
کردن دنیا بـھ یکدیگر، …و مـرتـبط کردن دوسـتان و آشـنایان بـا یکدیگر کھ 
ببینند دنیا چـھ خـبر اسـت و نـظرات خـود را بـا ھـم بـھ اشـتراک بـگذارنـد،…» 

اھداف اعالم شده اش بوده است!  
 امـروز فیس بـوک (بـر اسـاس گـزارش فیس بـوک بـھ وال اسـتریت در تـاریخ 
٢٩آوریل٢٠٢٠)، بـــھ یک شـــرکت فـــراملی بـــزرگ، کھ آمـــار بـــازدید 
وب ســایت آن، بــعد از گــوگــل و یوتیوب، در مــقام ســوم در دنیا اســت، بــا 
نـزدیک بـھ پـنجاه ھـزار کارمـند تـبدیل شـده اسـت کھ (بـا تـوجـھ بـھ این کھ بـرای 
چھـل و سـھ درصـد جـوانـان زیر ٣٠سـالـھ، مشکل اسـت کھ تصمیم بگیرنـد کھ 
چـھ بـخوانـند و بـھ چـھ گـوش دھـند و چـھ را نـگاه کنند!) مـاھـانـھ، مـدیریت دو 
میلیارد و شـشصد میلیون کاربـر فـعال را بـھ عھـده دارنـد کھ مـعدل درآمـد 
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فیس بــوک، از ھــر نــفر از کاربــران، بیشتر از ھشــت و نیم دالر می شــود. 
ھـفتاد و پـنج درصـد افـردا بـا درآمـدھـای بـاال، از کاربـران فیس بـوک ھسـتند، 
و این شـرکت  در سـھ مـاھـھٌ اول سـال ٢٠٢٠، نـزدیک بـھ ھـژده میلیارد دالر 

درآمد داشت.  
 /https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics
سینھٌ حـافـظ، مـاالمـال درد اسـت و بـرای مـرھـم، مـعتقد اسـت: …عـالمی دیگر 
بـباید سـاخـت و از نـو آدمی… آیا بحـران کووید١٩، از مـارک زوکربـرگ 
(و زوکربـرگ ھـا)، آدمی دیگر سـاخـتھ اسـت کھ بـتوانـد در سـاخـتن عـالمی 
دیگر، مـشارکت داشـتھ بـاشـد؟ صـاحـب این قـلم، در این مـورد زیاد خـوش بین 

نیست! 
آیا بحـران کووید١٩بـاعـث خـواھـد شـد کھ انـسان قـرن بیست و یکم، بیدار 
شـود و لـذت و شـعف مـشارکت در سـاخـتن عـالمی دیگر را بـھ خـود ارزانی 

نماید؟  
آیا بـدون بـازگـردانـدن مـدیریِت سیر آزاد انـدیشھ و خـبر و نـظر و ھـنر و… 
بـھ صـاحـبان اصلی آن، یعنی مـردم، و پـاسـخ گـو کردن مـتصدیان رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی، بـھ مـردم، راه دیگری بـرای بـرون رفـت از بحـران کووید١٩ و 
سـایر بحـران ھـا، و نیز پیش گیری از بحـران ھـای عظیم آینده مـوجـود اسـت؟ 
آیا مـا ایرانیان و مـا مـردم مـنطقھ و سـایر مـردم سـلطھ بـر دنیا، این واقعیت را 
در می یابیم کھ راه حـل بـرای بیرون رفـتن از بحـران ھـای فـاجـعھ آمیز دنیا را، 
نمی تـوان از سـازنـدهٌ آن بحـران ھـا انـتظار داشـت و مـا بـاید بـا اعـتماد بـھ نـفس 
فـردی و بـا اعـتماد بـھ نـفس ملی و جـمعی،  آنـچھ خـود داشـتھ را ز بیگانـھ تـمنا 

نکنیم! 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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نـگرش قـدرت مـداران، بـھ مـردم عـادی در کشور خـود، 
چھ رسد بھ مردم کشورھای سلطھ بر 

بـرای ھـر گـونـھ تـخاصـم و جـنگ، الزم اسـت سـربـازان و سـپاھیان و عـامـالن 
آن جـنگ، مـتقاعـد شـونـد کھ آن ھـا بـر حـق، و دشـمن، بـر نـاحـق اسـت! در این 
جــا اســت کھ جــنگ روانی، اولــویت عملی خــود را، نــمایان می کند. از 
قــدم ھــای اول ســلطھ گــران این اســت کھ «خــودی ھــا» مــتقاعــد شــونــد کھ 
«دشـمن» بـد و پسـت و شیطانی و خبیث و… اسـت. قـدرت مـداران، بـا تلقین 
بـھ مـردم عـادی، بـاید آن ھـا را بـھ سـربـازان جـان بـاز مـبدل سـازنـد. ولی در 
عین حـال، رده ھـای بـاالتـر ھـرم اجـتماعی، بـھ پـائین تـر از خـود، ھمیشھ 

نگاھی تحقیرآمیز دارند.  
نـگرشی کھ قـدرت مـداران، بـخصوص «روشـن فکران»  و «نـخبھ ھـا» و… 
نسـبت بـھ مـردم عـادی در کشور خـود دارنـد، نـگاھی مـحقرانـھ و از بـاال بـھ 
پـایین اسـت. این نـگرش در کشورھـای سـلطھ گـر و نیز کشورھـا سـلطھ بـر 
مـشھود اسـت. وقتی نـگرش این «بـزرگـواران» در کشورھـای سـلطھ گـر را 
نســبت بــھ مــردم کشورھــای ســلطھ بــر می بینیم و می شــنویم، می فھمیم کھ 
چـگونـھ آن «انـسان ھـا» می تـوانـند خـود را بـھ تـجاوزھـای فـاجـعھ امیز بـھ 

کشورھایی چون میھن ما، و مردمی چون ملت ما، راضی کنند. 
 Walter Lippmann) دوبـــاره بـــھ قـــرن گـــذشـــتھ بـــازگـــردیم. لیپمن
1979-1889) کھ فـارغ التحصیلی از دانـشگاه ھـاروارد را یدک می کشید، 
از جــــملھ روشنفکران دوران ویلسن و حــــامی روش ھــــای این بیست و 
ھشـتمین رئیس جـمھور امـریکا بـود. او در امـر ارتـباط بـرقـرار کردن بـا 
افکار عــــمومی، ســــابــــقھ چــــشم گیری از خــــود نــــشان می داد، وی از 
بنیان گـذاران «انجـمن سـوسیالیست ھـاروارد»  بـود و  «مـاھـنامۀ ھـاروارد» 
را در دسـت داشـت. در سـال ١٩١۴ او از بنیان گـذاران مجـلۀ نیو ریپابلیک 
(New Republic) بـود کھ در انـتخاب مجـدد ویلسن نـقش مثبتی داشـت و 
در این اثـنا، لیپمن بـا یکی از نـزدیکترین مـشاورارن ویلسن، کلنل ھـاوس 
(Colonel House) مــرتــبط شــد. گــرچــھ ابــتدا لیپمن صــلح دوســت و 
ضـدجـنگ بـود،  ولی بـا ھـم نشینی بـا قـدرت مـداران، بیشتر از جـنس آن ھـا شـد، 
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و تـوسـط کلنل ھـاوس و دیگران تغییر نـظر داد و بـر این عقیده شـد کھ بـھ 
جـنگ بـھ عـنوان  «وسیلھ ای بـرای ارزشـھای آزادی خـواھـانـھ»  بـنگرد! 
نـگرشی کھ خـشونـت کھ جـز الینفکی از قـدرت اسـت را، در بـدتـرین شکل 
نـمایش خـود، بـنمایانـد. این چـرخـش واپـس گـرای لیپمن، بـاعـث شـد افـراد و 
شخصیت ھـایی کھ بـھ مـانـند مـقلدان مـذھـبی، از تفکر او تقلید می کردنـد ھـم، 

بھ جرگھ جنگ طلبان و خشونت گستران بپیوندند.  
خــط دھی در جــامــعھ از ردھــھای بــاالتــر اجــتماعی و فــرھنگی و از 
«چـوپـان تـرھـا»  بـھ  «گـوسـفندتـرھـا»  تلقین میشود. در سـال ١٩١٧ لیپمن 
تـوسـط ویلسن رسـما بـھ سـمت ھمیار وزیر جـنگ مـنتصب شـد. او فـعاالنـھ در 
پــروپــاگــندای دولتی نــقش داشــت و آنــرا  «انــقالبی در ھــنر دمــوکراسی» 
می خـوانـد!!  کھ مـی تـوانـد  «در مـردم رضـایت ایجاد کند»  لیپمن این مشی 
را (بـا افـزایش سـرسـپردگی اش بـھ قـدرت) نـھ تـنھا پـسندیده، بلکھ آن را (بـا 
افـزایش اعتیادش بـھ قـدرت) الزم می دانسـت. نـظام ارزشی و فکر ِ راھـبر ِ 
خـدای گـون، زمـان و مکان نمی شـناسـد. تـفرعـن ِ وی تـراوشـات فکری خـود 
را بــھ گــونــھ ای مــنقوش میکرد کھ می گــفت  «افکار عــمومی بــھ خیر و 
صـالح جـمعی خـود واقـف نیستند» و «یک طبقۀ خـاص ِ مـردان مسـئول» 
بـاید مـسائـل را تجـزیھ و تحـلیل کرده و نتیجھ را بـھ «گلۀ گیج» مـردم عـادی 
حــقنھ کنند. لیپمن بــھ مــرحــلھ ای از تــفرعــن رسید کھ از دید او این «خیل ِ 
مــنگ» نــھ حتی نــقش شــرکت کننده بلکھ از یک  «مــشاھــده گــر» بیشتر 

نیستند.  
ای عـجب کھ در آن سـر دنیا و در آن سـر طیف فکری، لنین و اسـتالین ھـم 
ھمین نـظر را داشـتند! آیا این بـھ دلیل یکسان بـودن ریشھ ای و پـایھ ای این 
دو «ایدئــولــژی قــرن» نیست کھ ھــر دو در پــرســتیدن بــت قــدرت شــرک 

ورزیده اند.  
عجیب نیست کھ بـاورمـندان بـھ تـعادل قـوا، در صـورت مـنفعل نشـدن و از 
گـود کناره نـگرفـتن، بـھ تکرار، جـبھھ عـوض می کنند. لیپمن بـعدھـا از نـتایج 
جـنگ نـاخـوشـنود شـد و در سـال ١٩١٩ از رئیس جـمھور ویلسن، دوری 
گــزید و در مجــلۀ نیو ریپابلیک خــود، در جھــت دادن افکار عــمومی در 
مـخالـفت بـا ویلسن و مـعاھـدۀ ورسـای کوشید. ولی اکثرا بـا امکانـات غـالبی 
کھ گـروه مسـلط ِ قـدرت پـرسـت در اختیار دارنـد، این افـراد بـریده از جـریان 
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غـالـب، یا کامـال طـرد و ایزولـھ می شـونـد و صـدایشان از نـفس می افـتد و 
کالمـشان بـھ گـوشی نمی رسـد، و یا بـا تـرور شخصیت ویا حتی بـا تـرور 
فیزیکی، و تـوسـط چـرخ ِ خـشن ِ خـشونـت، کشتھ و نـاپـدید و حـذف می گـردنـد. 
ولی تـاثیر ضـداطـالعـات ِ جـا افـتاده، چـون شسـتشوی مـغزی ِ مـوءثـری، تـا 
ســالـھا در اذھـان بـاقی می مـانـد. مـثال امـروز، بـعد از گـذشـت چـند دھـھ از 
پـایان جـنگ ویتنام، ھـنوز اکثر مـردم آمـریکا تـعداد تـلفات انـسانی آن جـنگ 
را «حـدود صـدھـزار نـفر تخـمین می زنـند»  و این در صـورتی اسـت کھ 
ارقـام رسمی حـدود دو میلیون وارقـام واقعی بین سـھ تـا چـھار میلیون نـفر 

کشتھ را گزارش کرده اند.  
در مـثالی دیگر، علی رغـم چـندین بـار اعـالم رسمی مبنی بـر پیدا نشـدن حتی 
کوچکترین مـقدار اســلحۀ کشتار جـمعی در عــراق، ھـنوز در آمـریکا عـدۀ 
کثیری بــر این بــاورنــد کھ این تســلیحات وجــود داشــتھ و کشف و خنثی 
شـده انـد! بـا وجـود چنـین وسـیـلـھ ای بـرای جـنگ روانی در امـریکا،  ِکی 
دیگر نیاز بـھ سـاواک و واواک و اسـتخبارات و کی جی بی و…… بـاشـد؟ 
گـرچـھ در ایران تـمام قـوا دردسـت قـدرت پـرسـتان و بـا نـماِد ولی فقیھ مـتمرکز 
اســت، ســھ قــوۀ بــھ ظــاھــر «مــردمــساالر» دولــِت امــریکا، بــا پنبۀ قــوۀ 
رسـانـھ ھـای گـروھی، پیوسـتھ سـر مـردم ِ نـھ تـنھا امـریکا بلکھ مـردم دنیا را 

ساالرانھ، می بُرد!  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل دوم 

پیش بھ سوی ھدف: 
مردم ساالرِی مستقیِم مشاورتِی مشاورتی 

نیاز بھ شھامت برای قدم ھایی بزرگ و تاریخی 
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کاشـتن بـذرھـای شـاخـھ قـضائیھ، شـاخـھ مـقننھ، و مجـریھ 
در مزرعھٌ مردم سـاالری ھای قدیم 

بـا تـوجـھ بـھ نـتایج تحقیقات جـدید، مـردم سـاالری در واقـع بـھ قـدمـت سـومـریان 
اسـت، گـرچـھ رسـانـھ ھـای گـروھی غـرب، نسـبت آنـرا بـھ غـرب،  و بـھ تـمدن 
ھــای ِ ســواحــل دریای مــدیترانــھ می رســانــند (و مــتاســفانــھ، فــعالیت ھــای 
رسـانـھ ھـای گـروھی در شـرق، غـالـباً مـنحصر بـھ رسـانـدن فـرھـنگ خـشونـت و 
تخـریب و خـودتخـریبی و… بـھ افکار عـمومی گشـتھ اسـت، و اکثرا مـحتوا و 

مطالب قابل توجھی از این گونھ تحقیقات در آن ھا یافت نمی شود).   
کلمھ دمــوکراسی تلفیقی از لــغات یونــانی ِ (demos) بــھ معنی مــردم و 

(kratein) بھ معنی حکم کردن و اداره کردن است.  
در غـرب، در ابـتدا در یونـان ِ قـرن شـشم قـبل از مسیح، گـردانـدن مملکت بـا 
سیستم دمـوکراتیک بـاب شـد. آنـھا اسـتبداد و دیکـتـاتـوری را بـدتـرین نـوع 
دولـت می دانسـتند و سعی در تشکیل سیستمی در نقطۀ مـقابـل آن نـمودنـد. 
تـمدن آنـھا مشـتمل از چـند اسـتان بـزرگ ( بـا مقیاسـھای آن زمـان ) می شـد کھ 
ھـرکدام حـداکثر ده ھـزار نـفر شھـرونـد داشـتند. ھمۀ مـردان (و نـھ زنـان!)  
این حـق را داشـتند کھ مـادام  الـعمر و ھمیشھ و در تـدبیر کلیۀ امـور مملکتی 
شـرکت و رای گیری کنند. الـبتھ اگـر از این واقعیت مـھم کھ بیش از نیمی از 
شھـرونـدان (یعنی زنـان و بـردھـھا) از این حـق محـروم بـودنـد اغـماض کنیم، 
می بینیم کھ آن نــظام، کھ ســاالری مــردم بــدون واســطھ و نــماینده بــود، از 
دمـوکراسی ھـای امـروز ھـم مـردم سـاالرانـھ تـر بـود (از قـرار، قـبل از آن و در 
ایران ھـم در دورۀ سـومـریان، مـردم سـاالری از نـوع مسـتقیم و بـدون واسـطھ 
بـوده اسـت) چـرا کھ امـروزه، نـمایندگـان مـردم ھسـتند کھ پـس از انـتخاب 
شـدن، و بـدون رجـوع مکرر بـھ مـردم تصمیمات الزم را اتـخاذ می کنند، و 
نـھ خـود مـردم. ھمۀ مـردان یونـان قـدیم در حکم مـعدود نـمایندھـھای امـروزی 

بودند و خود مستقیما ً ادارۀ امور را در دست داشتند.  
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در امـپراطـوری روم قـدیم ھـم، ایدھـھای مـردم سـاالرانۀ یونـانی بکار بـرده 
شــد، ولی در این تــمدن مــردم نــمایندگــانی داشــتند، و مــردم بــھ طــور 
غیرمسـتقیم، و تـوسـط نـمایندگـان خـود، اعـمال حـاکمیت می کردنـد. در واقـع 
دولـت شـامـل دو شـاخـھ می شـد، یکی سـنا کھ نـمایندگـان خـواص، و دوم 

مجلس کھ نمایندگان عوام در آن ھا مشغول بھ کار بودند.  
فالسفۀ سیاسی آن عصر، معتقد بودند کھ:  

ھمۀ مردم، دارای حقوقی ھستند، و  
از آن ھا می بایستی نگھبانی کرد، و  

نیز اینکھ قدرت سیاسی و دولت الجرم باید از مردم مـنـشـا بگیرد.  

در عـصر میانـھ، گـرچـھ بـا تبلیغات کلیسای کاتـولیک از این ایده کھ تـمام 
بشــر از دید خــداونــد یکی ھســتند ســخن می رفــت، ولی دمــوکراسی بــھ آن 
روش کمتر دیده شـد. نـاامنی ھـای اجـتماعی بـاعـث شـده بـود کھ رعـایا بـھ امـر  
کالن مــالکان  و اشــراف جــنگجو، گــردن نــھند. در این دوران فــئودالیسم 
(لفظی کھ از جـملھ تـوسـط مـونتسکیو رواج یافـت) بـاب شـد کھ بـر آن اسـاس، 
تـمام مـردم از حـقوقی بـرخـودار ھسـتند و در آن سیستم ھـای دادخـواھی و 
دادگـاھی بـرای احـقاق آن حـقوق بـر پـا شـد. از این مـراجـع دادخـواھی بـھ 
عـنوان ِ پـایھ ھـای قـوۀ قـضائیھ دولـتھای امـروزی می تـوان یاد نـمود. بـا از خـود 
بیگانــھ شــدن تفکر و عقیده، وقتی کھ بــا قــدرت درمی آمیزد، بــا افــزایش و 
تــمرکز و تجــمع قــدرت در این مــالکان، بــعد از مــدتی، از حــق و حــقوق، 

صورتی بیش بھ چشم نمی آمد.  

بـر اسـاس قـانـون عـالیھٌ بـریتانیا، پـادشـاه یا ملکھ، در راس نـظام امـپراطـوری 
قـرار داشـت. اختیار قـانـون گـذاری در دسـت امـپراطـور (شـاه یا ملکھ) بـود. 

مجلس لردھا و مجلس عوام ھم در جنب قرار می گرفتند.  
بــا فــشارھــای واردۀ فــراوان از طــرف اشــراف، پــادشــاه انگلیس جــــان 
(John) در ســـال ١٢١۵ میالدی نـــاگـــریز از صـــدور «مـــنشور کبیر 
آزادی ھــا» (Magna Carta Libertatum) شــد، کھ در واقــع منجــر بــھ 
پـاشیده شـدن بـذرھـای الزم بـرای بـوجـود آمـدن پـارلـمان و یا شـاخۀ مقننۀ در 
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دولـت بـریتانیا گـردید. بـر این اسـاس، مـقداری از قـلمرو قـدرت شـاه، تـوسـط 
مردم تسخیر شد و قدرت و نفوذ خانوادۀ سلطنتی محدود گردید.  

  (The Petition of Right) «در سـال ١۶٢٨ بـر اسـاس «عـریضۀ حـقوق
قدرت نا محدود و دل بخواھی  مالیات گیری، از شاه خلع شد.  

در ســــال ١٩۶٠ جــــان الک (John Locke 1632-1704) فیـلـسـوف و 
 Two) «مـــعرفـــت شـــناس انگلیسی در کتاب خـــود بـــا نـــام «دو رســـالـــھ
Treatises) عـنوان کرد کھ: بـر اسـاس ِ قـرارداد ِ اجـتماعی، وظیفۀ دولـت 
دفـاع از حـقوق طبیعی مـردم اسـت کھ شـامـل حـق حیات، حـق مـالکیت، و 

آزادی است.  
 (James Harrington 1611-1677) در سـال ١۶۵۶ جیمز ھـارینگتون

در کتاب “اوشنا” (Oceana) جزئیات قانون اساسی را شرح داد.  
در سـال ١۶٨٩ «قـانـون حـقوق» (The Bill of Rights)، آزادی بیان را 

در انگلیس بھ ارمغان آورد. 
 ســــال ١٧۶٢ بــــود کھ فــیــــلــسوف فــــرانــــسوی، ژان ژاک روســــو 
(Jean Jacques Rousseau) کتاب قــرارداد اجــتماعی خــود را منتشــر 

نمود و در آن کتاب نظرات جان الک را توسعھ بخشید.  
فـقط چـھارده سـال بـعد، مـتاثـر از افکار فیلسوفـان اروپـایی، رئیس جـمھور 
امـریکا جــفـرســن ( Thomas Jefferson) در سـال ١٧٧۶ در «اعـالم 
اسـتقالل» (Declaration of Independence) پـایھ ھـای دمـوکراسی را 

در کشور نوپای آمریکا،  پـی ریخت.  
در انـقالب فـرانـسھ، و بـا افکار سـایر فیلسوفـانی چـون ولـتر (Voltaire) و 
مـونتسکیو ( Montesquieu 1689-1755) بـا بیان تفکیک قـوا، نیز این 
نـظرات مـتبلور شـد و بـھ طـور کلی، بیرون آمـدن و جـدا شـدن سـھ شـاخۀ 
اجـرائیھ، قـضائیھ و مـقننھ از یکدیگر، اصلی اجـتناب نـاپـذیر بـرای بـرقـراری 

دموکراسی گردید.  

بـھ این تـرتیب تـا قـبل از پـایان قـرن نـوزدھـم، انـقالبی بـعد از انـقالب دیگر 
بـرخـواسـت و در کشورھـای غـربی دولـت ھـای دمـوکراتیک جـایگزین شـاھـان 

و فرمانروایان شدند.  
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پـایھ گـذاران دولـت نـوپـای امـریکا نمی خـواسـتند بـھ سیاق یونـان قـدیم بـھ ھمۀ 
مـردم اجـازۀ دخـالـت در امـور دولتی را بـدھـند و در نتیجھ سـھ شـاخۀ دولتی 
بــر اســاس نــمایندگی اســتوار گــردید تــا  «مــردم کم اطــالع»  بــا واســطۀ  

«نخبگان»  در تدبیر امور حاکمیت داشتھ باشند.  

در این عـصر، می بینیم کھ این  «نــخـبــگـان»  در تـمام دنیا  «خـدای گـون»  
شـده و در جـنگ روانی علیھ مـردم، بـا اسـتفاده از وسـائـل ارتـباط جـمعی، بـا 
تـحت الـشعاع قـردادن افکار عـمومی، بـا تـولید و مـصرف انـبوه «دادھـھا» 
آنـچھ می خـواھـند می کنند حتی اگـر عـملشان بـھ طـور کامـل ً بـھ ضـرر مسـتقیم 
رای دھـندگـانـشان و بـھ طـور وضـوح، نـاقـض حـقوق آنـھا بـاشـد. می بینیم کھ 
چـگونـھ ھـر سـھ قـوۀ مـقـنـنھ، مجـریھ و قـضائیھ، تـحت نـفوذ مـطلق گـروھی 
خـاص کھ کنترل قـوۀ رسـانـھ ھـای جـمعی را در انـحصار خـود گـرفـتھ انـد، 

قرار دارند.  

مـونتسکیو در انـتقاد از خـودکامگی مـونـارکی فـرانـسھ، اصـل تفکیک قـوا را 
مـطرح نـمود تـا آزادی ھـای سیاسی بـرقـرار شـونـد و قــوا در یک نـفر و یا 
یک گــروه مــتمرکز نــگردد کھ از این مــوقعیت انـــحصارگـــرایـانـــھ ســؤ 
اســتفاده گــردد. مــونتسکیو (روح الــقوانین ١٧۴٨) مــعتقد بــود کھ بــرای 
پیشگیری از این سـؤ اسـتفاده ھـر قـوه ای بـاید تـحت مـراقـبت و کنترل قـوای 

دیگر باشند.  

امـروزه ھـر سـھ شـاخۀ دولـت تـحت کنترل انـحصارطـلبانۀ یک گـروه خـاص 
و آنـھم گـروھی اسـت کھ رسـانـھ ھـای گـروھی را تـحت کنترل دارد و بـا آن 
قـادر بـھ خـط دادن بـھ ابـر قـدرت اول جـھان،  یعنی وجـدان جـھانی اسـت. بـھ 
قـــول ویلیام بلکستون (William Blackstone) در ســـال ١٧۶۵ : «در 
تـمام دولـتھای اسـتبدادی، تـقـنـیـن و اجـرای قـانـون در کف قـدرت یک نـفر و 
یا یک گــروه انــحصارطــلب اســت و در چنین سیستمی از آزادی خــبری 

نخواھد بود.»  
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بـعد از گـذشـت سـھ قـرن و در دنیای امـروز، می بینیم کھ میزان انـحصار 
کـنـتـرل وسـایـل ارتــبـاط جـمعی تـوسـط سـلطھ گـران در ھـر کـشوری، بـا 
میزان بـرخـورداری مـردم آن کشور از حـقوق، نســبتـی کـامــالً معکوس 

دارد.  

جـیـمـز مــــادیـســون (James Madison 1751-1836) کھ چـــھارمین 
رئیس جـمھور امـریکا بـود و بـھ لـقب «پـدر قـانـون اسـاسی امـریکا» مـلقب 
اسـت، در فــدرالیست نـوشـت: «تـجـمع قـوای مـقـنـنھ، اجــرائـیھ و قـضائـیھ 
در دسـت یک نـفر، و یا یک عـدۀ محـدود و مـعدود ویا حتی یک عـدۀ خـاص ِ 
کثیر؛ چـھ بـھ صـورت مـوروثی و یا تـصاحـب شـده و یا حتی انـتخاب شـده 
انـصافـاً و بـھ وضـوح تـــمـام، تـعریف یک دولـت اسـتبدادی، دیکتاتـوری و 
ظـالـمانـھ اسـت»  ھیچ جـامـعھ ٌ اسـتبدادزده ای یافـت نمی شـود کھ دیکتاتـورھـای 
کوچک و بـــزرگ، در آن ظـــالـــمانـــھ حکومـــت کنند و در آن جـــامـــعھ، 

رسانھ ھای گروھی محدود و کنترلشان در دست قدرتمداران نباشد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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پـاشیدن بـذر شـاخـھٌ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ مـثابـھ شـاخـھ 
چـھارم دولــت حــقـوق مــدار، در راه رسـیـدن بـھ مـزرعـھ 

مردم سـاالرِی مستقیِم مشارکتِی مشاورتی.  

شـروع تفکرات مـربـوط بـھ تفکیک قـوا کھ سـرانـجام بـھ جـدا شـدن شـاخـھ ھـای 
مـقننھ و مجـریھ و قـضائیھ از یک دیگر گـردید، و در پی سـال ھـا تـالش و 
مـبارزۀ مـردم سـاالری و بـا جـرح و تـعدیل ھـای مـمتد، بـھ دمـوکراسی ھـای 

موجود رسیده است، از جملھ بر دالیل و نیازھای ذیل استوار بود:  

١- نیاز ھـر شـاخـھ بـھ ارتـباط و تـماس بـا مـردم و مـطلع کردن و در صـحنھ 
نگاه داشتن آنھا، جھت پرھیز از تمرکز قدرت و پاسخ گو نبودن آن، 

٢- جـلوگیری از تجـمع قـوا در یک فـرد و یا یک گـروه، چـھ مـوروثی، و چـھ 
انتخابی و یا انتصابی، پاسخ گو نبودن آن ھا بھ مردم، 

٣- نیاز بـھ این کھ ھـر شـاخـھ ای بـاید تـحت مـراقـبت و کنترل شـاخـھ ھـای دیگر 
باشد، 

۴- نیاز بھ این کھ ھر شاخھ ای باید از شاخھ ھای دیگر جدا و مستقل باشد، 
۵- بــھ عــلت پیچیدگی تــمدن ھــا و پیشرفــت عــلم، ادارۀ ھــر شــاخــھ بسیار 

تخصصی است، 
۶- اھمیت دارا بودن حق انحالل ھر شاخھ توسط شاخھ ھای دیگر،  

٧- لـزوم پـاسـخ گـو بـودن در مـقابـل مـردم، و لـزوم وجـود امکان بـازخـواسـت 
توسط مردم، 

٨- لزوم امکان نصب و عزل اعضای ھر شاخھ، مستقل از بقیھ، 
٩- جــلوگیری از مخفی کاری و کدر کردن حــقایق و انــواع ســانــسورھــا و 

ممیزی ھا و…، و نیز بسط ھرچھ بیشتر شفاف گری و شفاف گرایی، 
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١٠- در نـھایت، دولـت بـایستی از مـردم و بـرای مـردم و خـدمـت گـذار مـردم 
باشد. 

 -
دالیل فوق فقط قسمتی از ادلۀ دال ِ بر وجوب تشکیل:  

نیرویی مســتقل از ســھ شــاخۀ دولــت و کانــون ھــای قــدرت ھــای دولتی و 
غیردولتی،  

کھ در کنترل و نظارت مستقیم مردم باشد،   
کھ بـتوانـد تـوسـط در ارتـباط مسـتقیم قـرار دادن مـردم بـا مسـتخدمین دولـت ِ 
مـردمی و ایجاد تـماس مسـتقیم و مـطـلع کردن آنـھا، امکانـات و شـرایط ِ در 

صحنھ مـاندن مــردم را فراھم کند؛  
از تجمع قوا در یک فرد و یا گروه جلوگیری کند؛  

مـراقـبت و کنترل الزم بـر ھـر شـاخـھ تـوسـط شـاخـھ ھـای دیگر و بـر تـمام آنـھا 
توسط مردم، را در شفافیت تمام بھ دست خود مردم بدھد؛  

حـدود ھـر شـاخـھ دولتی را بـرای مـردم زالل، و اسـتقالل خـود و سـھ شـاخـھٌ 
دیگر را نگھبان باشد؛  

تـوسـط متخصصین، پیچیدگی و کدورت را از مـسائـل ھـر شـاخـھ ای بـگشاید 
و مــسائــل را بــرای مــردم شــفاف و مــلموس نــگھ دارد کھ آنــھا بــتوانــند 

درتصمیم گیری ھا و در تعیین سرنوشت خویش مشارکت داشتھ باشند؛  
در صـورت فـساد و تجـمع قـدرت در یک شـاخـھ، مـردم بـتوانـند در حـق خـود 

مبنی بر انحالل ھر شاخھ ای توانا باشند؛  
مـقامـات را از بـرجـھای عـاج آگین و از مـوقعیت ھـای مـختار ولی نـامسـئول 

بیرون کشیده، و در مقابل مردم، پیوستھ پاسخگو نگاه دارد؛  
در رونـد انـتخاب و نـصب مـقامـات ھـر شـاخـھ، و در صـورت لـزوم عـزل 
آن ھـا، بـرای مـردم امکان مـشارکت و دخـالـت و نـظارت مسـتقیم را مھیا 

سازد؛  
بـــا اســـتفاده از امکانـــات چــــاپی، کامپـیـوتـــری، صـــوتی و تـــصویری، 

شفاف گری را در جامعھ بسط دھد؛  
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و در نـھایت مـتصل، خـود و سـایر شـاخـھ ھـای دولتی را از مـردم و بـرای 
مردم و خدمت گذار مردم، پایدار نگاه دارد. 

 -
ھـر روز شــاھــد خــشـن تــر شـدن خــشونـتـ ھا و مـرگ بـارتـر شـدن تسـلیحات و 
شـایع تـر و پـراکنده تـر شـدن آن ھـا ھســتـیـم. راه نـجات، تعجیل و تسھیل در 
مســلح شــدن بــھ اســلحۀ کشتار جــمعی ِ اتمی و شیمیایی و بیولــژیکی  و… 
نیست.  فـقر و محـرومیت و گـرسنگی، اسـلحھ ھـای کشتار جـمعی ای ھسـتند 
کھ در دنیای امـروز بیش از مجـموع ھمۀ سـالح ھـای دیگر، مـدام مـشغول 
کشتارھـای جـمعی ِ بی سـر و صـدا، و انـتشار فـرھـنگ خـشونـت و کشتار در 
تـمام دنیا ھسـتند. بـرای اجـتناب از مـصرف شـدن این تسـلیحات علیھ خـود، 
ویا بکاربـردن آن ھـا تـوسـط خـود علیھ غیر، کھ بـھ ھـمان انـدازه مـذمـوم اسـت، 

تنھا و تنھا یک راه نجات موجود است.  
تنھا راه نجات دست تمنا بھ دامن اول ابر قدرت دنیا، زدن است:  

وژدان جمعی، اول ابر قدرت دنیا است. 
بـا این مـقدمـھ پیشنھاد گـشایش بـاب رای زنی و تفکر در بـاب ِ «رسـانـھ ھـای 
گـروھی بـھ عـنوان چـھارمین شـاخۀ دولـت» را بـھ ھمۀ آزادگـان ِ عـاشـق ِ 
آزادی و رشـد و اسـتقالل تـقدیم می نـمایم. بـاشـد بـا جـسارت و اعـتماد بـھ نفسی 
کھ بـرازنـدۀ آنـان اسـت، ابتکار و خـالقیت خـود را بکار بـرنـد و در پـایھ 
گذاری ِ پایدار پایھ ھای آزادی و رشد واستقالل، در شفافیت کامل بکوشند. 

بھ امید بر قراری و پایداری ِ آزادی رشد استقالل 

❊(بـر گـرفـتھ از مـقالـھ ای کھ بـا نـام مسـتعار «بھـزاد شیوا» در تـاریخ بیست 
و چـھارم امـرداد مـاه ١٣٨۴ بـرابـر بـا یک بـامـداد پـانـزدھـم مـاه آگـوسـت 

٢٠٠۵ برای اولین بار در این زمینھ، در لینک ذیل، منتشر شد: 
 http://raha.gooya.name/politics/archives/036115.php

و نیز در «نشـریھ سـایت انـقالب اسـالمی در ھجـرت» بـا نـوشـتھٌ ذیل بـھ قـلم 
آقای ابوالحسن بنی صدر، منتشر گردید:  

شاخھ چھارم 
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بـاتـوجـھ بـھ اھمیتی کھ آزادی جـریان انـدیشھ ھـا و آزادی جـریان اطـالع ھـا در 
اسـتقرار مـردم سـاالری و رشـد دارنـد، و بـا تـوجـھ بـھ اھمیت سـازمـان و سـامـان 
بخشیدن ، بــــھ این دو جــــریان ، بــــھ تــــرتیبی کھ  بــــھ قــــبضھ قــــدرت      

( سیاسی ، سرمایھ ساالری و… )  در نیایند،  
الف – نیاز بھ ھمفکری و ھمکاری در جستن کارآمدترین راه حل است و 
ب – این کار کاری نیست کھ  تــــأخیر در آن روا بــــاشــــد و بــــخصوص 
نمی تـوان آن را بـھ بـعد از  اسـتقرار مـردم سـاالری مـوکول کرد . زیرا خـود 

وسیلھ اصلی استقرار آنست و 
ج – جـز تـمایلھائی کھ آزادی را ھـدف می شـناسـند بـھ آن نمی پـردازنـد، لـذا، 
ھـمھ آزادانـدیشان بـھ شـرکت در جسـتن راه حـل و بـحث و گـفتگو در بـاره راه 

حلھا بھ قصد رسیدن بھ کارآمد ترین راه حل  فرا خوانده می شوند  . 
   در صـورت تـمایل بـھ بـرقـراری ارتـباط  بـا بھـزاد شیوا و تـبادل نـظر در 
بـارۀ «شـاخۀ چـھارم دولـت» مـقالۀ مـندرج در شـمارھـھای  ۶٢۶ و  ۶٢٧  

نشریۀ انقالب اسالمی 
https://enghelabe-eslami.com/arkiv/maghalat/
magh1-626.htm

مـتاسـفانـھ قـدمـت نـوشـتھ، و نیز تـجاوزات سـربـازان گـمنام امـام زمـان، 
دسـترسی بـھ تـمام مـطالـب و مـنابـع و مـراجـع آن نـوشـتھ ھـای اولیھ را محـدود 

نموده است. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊ ❊❊❊❊❊❊❊❊
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نیاز بـــھ کاھــــش قــــوام قــــدرت در خــــمـیرۀ دولــــت، 
الزمـھ ای بـرای بـرداشـتن ھـر قـدمی در راه رسیدن بـھ 

ھدِف مردم ساالرِی مشارکتِی مشاورتِی مستقیم  

دولـت در واقـع کانـون تـوازن قـوا اسـت. از یک سـو،  قـوای خـارجی و از 
سـوی دیگر،  قـوای داخـلی.  بنیاد دولـت بـھ شکلی کھ آنـرا در کشورھـای 
مــختلف دنیای امــروزه می بینیم، ثــمرۀ عصیان بشــریت اســت بــر جــبر و 
تعیّنی کھ قـدرت مـتمرکز دینی و غیردینی، ھـمواره بـر او تحـمیل می کرده 
اسـت. در جـھان امـروز، میزان تـمرکز قـدرت در دولـت و تحـمیل آن بـر 
مـلت در یک طـرف، و میزان تـوانـائی اِعـمال حـق ذاتی حـاکمیت تـوسـط  
جـمھور شھـرونـدان و تحـمیل احـقاق حـقوق بـھ قـدرت ھـا، در طـرف دیگر، 
طیف وسیعی را تشکیل می دھـــد کھ در جـــوامـــع و کشورھـــای مـــختلف  
شــاھــدیم. گــرچــھ قــدرت مــتمرکز از آنی کھ روزگــاری بــود، امــروزه 
فـرسـنگ ھـا فـاصـلھ دارد ولی ھـنوز در این عـصر، خـمیرمـایۀ  دولـت، از 
قـدرت ریختھ شـده اسـت. میزان مشـروعیت دولـت ھـای مـختلف، وابسـتگی 
مسـتقیم بـھ میزان دمـوکراسی در کشورھـای مـختلف و نیز اعتیاد بـھ زور و 
بـاور بـھ اصـالـت قـدرت در جـامعۀ مـدنی و سیاسی در مـلت ھـای مـختلف 
دارد. چــنانکھ در این عــصر می بینیم، قــدرت مــتمرکز فــقط بــھ دولــت ھــا 
مــنحصر نمی شــود و چــھ بــسا کھ قــدرت ھــایی کھ تــوانســتھ انــد در جــھان، 
مـرزھـای کشورھـا را  درنـوردنـد، نـھ تـنھا بـر مـلت ھـا، کھ بـر دولـت ھـا نیز 

والیت خود را تحمیل کنند. 

بـا واقـع بینی و بـا تـوجـھ بـھ حـقایق امـروز، بـرای اداره کردن جـامـعھ،  نیاز بـھ 
وجـود نـھادی بـھ نـام دولـت غیرقـابـل اجـتناب اسـت. ولی بـرای اداره کردن 
جــامــعھ و در عین حــال احــقاق حــقوق و احــترام بــھ کرامــت و مــنزلــت 
انسـان ھاـ، مرـدم ساـالری بھـ شیوۀ کامال مشـارکتی، و آن ھمـ مشـارکتی کامال 
مسـتقیم و بـالواسـطھ، کمالی مـطلوب اسـت. حکم واقعیت، شـھادتی واضـح 

بر غیرممکن بودن این کمال مطلوب در زمان حاضر را دارد.  
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واقـع بینی دال بـر این اسـت کھ بـھ ھـر تـرتیب و در ھـمھ جـا ھـنوز دولـت از 
جـنس قـدرت اسـت. تـالش طـرفـداران احـقاق حـقوق و کوشـندگـان مـعتقد بـھ 
اسـتقالل و آزادگی و خـودانگیختگی، پیوسـتھ در این جھـت بـوده اسـت کھ 
عیار قـدرت را از دولـت در آلیاژ تقنین و اجـرا و قـضا، ھـر چـھ کمتر کنند، 
و تـوانـائی اِعـمال حـق حـاکمیت و والیت را تـوسـط جـمھور مـردم ھـر چـھ 

بیشتر نمایند. 
کمال مـطلوبی را در شـفافیت کامـل بـھ عـنوان الـگو مـورد مـداقـھ و مـباحـثات 
بــاریک بینانــھ قــرار دادن نقطۀ مــقابــل اوتــوپی گــرائی و رویاپــروری در 
نـاکجاآبـاد اسـت. مـدینۀ فـاضـلھ در بـالد مـمتنع اسـت.  اینگونـھ مـطلق انـدیشی، 
جــبری را ایجاب می کند کھ در نتیجۀ این جــبر، بــھ افــراد و بــھ تــبع آن بــھ 
جـامـعھ و مـلت ھـا، در انـفعال، تیغی دو لـبھ تحـمیل می شـود. بـا یک لبۀ این 
تیغ، افــراد و مــلت ھــا را در انــفعالی کشنده، بــھ انــتظار دســتی از غیب و 
معجــزه، می نــشانــند. بــا لبۀ دیگر این تیغ، افــراد و مــلت ھــا بــا خــشونــت 
جـزمی گـری گـردن می زنـند و یا بـا خـشونـت جـزمی گـرائی حـلقومـشان را 

می فشارند و سانسور می کنند.  
بــرای مــلموس کردن این مــطلب، مــثالی را می آورم. یک پــزشک بــرای 
مـردمی کھ تـحت طـبابـت وی قـرار می گیرنـد، ھمیشھ عـمری طـوالنی و 
مـملو از شـادی و سـالمتی کامـل در نـظر دارد. فـردی کھ شـامـل این طـبابـت 
می گـردد نیز ھمین را می خـواھـد و این دو در ھمکاری بـا ھـم در این راه 
قـدم بـرمی دارنـد و خـواسـتار عـمری ھـرچـھ سـالـمتر و ھـرچـھ  طـوالنی تـر 
ھسـتند. زنـدگی خـاکِی ھمیشھ سـالـم  و بـدون انـتھاِی افـراد، گـرچـھ ممکن اسـت 
ھـر فـردی در درون خـود خـواسـتار آن بـاشـد، بـا معیارھـای امـروزی بیش از 
یک رویاپـردازی نیست و بـھ نـظر فـقط در "اوتـوپیا"  و یا  "بھشـت" ممکن 
می گـردد. ولی این را ھـم بـاید بـھ یاد آورد کھ از زمـانی کھ عـمر مـتوسـط 
انـسان ھـا محـدود بـھ سی و چھـل سـال بـود، بیش از فـقط چـند دھـھ نمی گـذرد. 
عـمر مـتوسـط در بعضی جـوامـع امـروزی بـھ راحتی بـھ حـدود نـود سـال 
می رسـد. ھمین اخیرا فـردی بـعد از سنی طـوالنی، در سـن یکصد و پـانـزده 
ســالگی فــوت کرد. آقــایان سید محــمدعلی جــمال زاده (٢٣ دی ١٢٧۴ در 
اصــفھان- ١٧ آبــان ١٣٧۶ در ژنــو) در ســن ١٠١ ســالگی و دکتر علی 
صـدارت شـاعـر میبدی متخـلص بـھ "نسیم" در سـن ١٠۵ سـالگی دار فـانی 
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را وداع گـفتند. بـھ ھمین مـنوال، الـگوئی را ارائـھ کردن و آنـرا در جـوامـع، 
در شـفافیت کامـل بـا آزادی و اسـتقالل کامـل بـھ بـحث ھـایی گـذاشـتن و نتیجۀ 
این مـباحـثات و نـقاط مشـترک آنـھا را الـگو قـرار دادن و در آن جھـت قـدم 
بـرداشـتن، الزمۀ مـقام شھـرونـدی اسـت. بـا معین کردن ھـدف و الـگو اسـت 
کھ شـرایط و لـوازم رسیدن بـھ آن، و وسیلھ ھـای مـتناسـب بـا آن ھـدف، فـراھـم 
می شـود. اگـر ھـدف، تـمرکز قـدرت معین شـود، تـالش ھـا  در جھـت فـراھـم 
آوردن شـرایط و لـوازم مـناسـب بـا آن انـجام می گیرد، و انـسان ھـا خـود را در 
تـنگنای زنـدان «انـتخاب» ھـای بین بـد و بـدتـرھـا، مـحبوس می کنند. اگـر ھـدف 
عـمر کوتـاه و پـر از درد و رنـج بـاشـد، یک نـوع زیستن مـناسـب بـا آن ھـدف 
ایجاب می شـود. ولی اگـر ھـدف عـمری طـوالنی و سـالـم بـاشـد، نـحوۀ دیگری 
از رابطۀ انـسان بـا خـود و سـایر انـسان ھـا و نیز بـا طبیعت واجـب می گـردد. 
اگـر ھـدف، مـردم سـاالرِی مـشارکتِی مـشاورتِی مسـتقیم معین شـود، تـالش ھـا  
در جھــت فــراھــم آوردن شــرایط و لــوازم مــناســب بــا آن انــجام می گیرد و 
وسیلھ ھــای مــتناســب بــا آن ھــدف، خــلق و ابتکار، و بکار می رونــد، و 
انسان ھا خود را در فراخنای انتخاب ھای خوب و خوب تر، آزاد می کنند.  
در این دوران، بـرای حـرکت در جھـت مـردم سـاالرِی مسـتقیِم مـشارکتی، بـر 
اسـاس اصـالـت آزادی و اسـتقالل، و نـھ بـر اسـاس اصـالـت زور و قـدرت 
(حتی، و بـخصوص دروِغ زور و قـدرت و دیکتاتـوری صـالـح!)، حـرکت 
در جھـت مـوازنۀ عـدمی و اصـالـت یگانگی و نـھ مـوازنۀ وجـودی و اصـالـت 

تضاد، نقش رسانھ ھای ھمگانی مستقل و آزاد غیرقابل اغماض است. 

در تـمدنـھای بشـری، این اکثریت مـردم بـوده و ھسـتند کھ در قید و بـند و در 
زیر سـلطۀ اقلیتی مـعدود واقـع شـده و می شـونـد. در کمالی مـطلوب، والیت و 
حـاکمیت حتی مـتعلق بـھ اکثریت در سـلطھ بـر اقلیت نیست بلکھ مـتعلق بـھ 
جـمھور شھـرونـدان اسـت و این مـھم را بـدون رسـانـھ ھـای مسـتقل و آزاد 

نمی توان تصور نمود.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل سوم 

تبعیض مثبت و تبعیض منفی 

تحمیل خط کشی ھای خودی ھا وغیرخودی ھا 
بھ مردم 
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انحـصـارگرائی و تـبـعـیـض، در کلـیـسا، و در مدرسـھ 

انـسان مـدار شـدن، مـنقلب شـدن اسـت. تـاریخ اومـانیسم، تـاریخ انـقالب اسـت. 
انـقالب مسیحی در چـند قـرن اتـفاق افـتاد. انـقالبی کھ در جـامعۀ مسیحی پـایھ 
گـرفـت و از آن فـراتـر رفـت بـھ دیگر جـوامـع  و انـسان ھـا رسید. بـا مـنقلب 
شــدن انــسان و نیز بــا مــنقلب شــدن تفکر و عقیده مــندی و دین  و بــاور، 
بشـریت بـھ انـواع تعیّن ھـا و چـھارچـوب ھـا و زنـدان ھـائی کھ تـوسـط قـدرت 
سـاخـتھ و بـا خـودسـانـسوری بـھ دسـت خـود انـسان ھـا، پـرداخـتھ شـده بـود  

عصیان کرد. انقالبی کھ ھنوز ھم در جریان است.  

تـا قـبل از جـنبش انـسان مـداری و نـوزایش، «کتاب مـقدس» از دسـترس عـام 
خـارج و خـوانـدن و تفسیر آن بـھ مـتولیان کلیسا محـدود می شـد. کوشـندگـان 
اسـتقالل و آزادی، این جـبر را نـپذیرفـتند و صـنعت چـاپ، انـقالب مسیحی 
را در چـند صـده تسـریع نـمود. مـشابـھ این عـدم پـذیرش جـبر، در اسـالم بـھ 
وضــــوح در ســــالــــھای اخیر مــــشھود اســــت و صــــنعت داده ورزی و 

انفورماتیک، انقالب اسالمی را در چند دھھ تسریع نمود.  

مـفاھیمی کھ مـربـوط بـھ دین و خـدا و پیغمبر اسـت، بـا بـھانۀ غیرقـابـل سـوال و 
بـحث نـاپـذیر چـماق الھی در حـریمی بـا دیوارھـای بـلند زنـدانی شـدنـد. تـولیت 
این آسـتان قـدس(!)، صـد الـبتھ در انـحصار کشیشان و «عـلمای» مسیحی و 
فـقھا و «روحـانیون» اسـالمی مـحصور شـد. بـدون چـون و چـرا کردن در 
اسکوالسـتیک و فـقھ و در امـور کلیسا و حـوزه و...، انـقالب مسیحی و نیز 

انقالب اسالمی متصور نبود. 

مـفاھیمی کھ مـربـوط بـھ دولـت و قـدرت و رسـانـھ ھـای ھـمگانی و سیاسـت و 
انـدیشھ و فـرھـنگ و اقـتصاد و جـامـعھ اسـت، بـا بـھانۀ غیرقـابـل سـوال و 
بـحث نـاپـذیر چـماق «عـلم» در حـریمی بـا دیوارھـای بـلند زنـدانی شـدنـد. تـولیت 
این آسـتان قـدس(!)، صـد الـبتھ در انـحصار سیاسـت مـداران و «عـلما»  و 
«روشنفکران» مـحصور شـده اسـت. بـدون چـون و چـرا کردن در مـفاھیمی 
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چـون قـدرت و سـلطھ و دولـت و اسـتقالل و آزادی و عـدالـت و حـقوق و...، 
انـقالب انـدیشۀ راھـنما مـتصور نیست. این گـونـھ مـنقلب شـدن و مـنقلب کردن 
اســـت کھ حـــاکمیت و والیت جـــمھور شھـــرونـــدان و حـــرکت در جھـــت 

مردم ساالرِی  مستقیِم  مشاورتِی  مشارکتی را بھ ارمغان خواھد آورد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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الئـیـسـیـتـھ، و ابـھـام زدایـی از تـعـریـف آن: 

وقتی پـندار، از قـدرت دوری بـجویید و بـھ سـمت و سـوی حـقوق مـداری میل 
کند، تـــعریف مـــفھوم الئیسیتھ را، در مـــفھومی بـــالینی و مـــعنایی عملی، 

این گونھ می توان ارائھ نمود: 
ھـر شھـرونـدی مـختار اسـت کھ بـھ طـور ھـرچـھ خـودانگیختھ تـر، عقیده و دین 

را بدون ھیچ اکراھی اتخاذ کند؛ 
ھـر شھـرونـدی مـختار اسـت کھ بـھ طـور ھـرچـھ خـودانگیختھ تـر، نـوع آن 

عقیده و دین را بدون ھیچ اکراھی، خودش انتخاب کند؛ 
این خـودانگیختگی اسـت کھ الئیسیتھ را در سـطح افـراد و ھسـتھ ھـای مـردمی 

و بھ تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت بھ طور عملی متبلور می کند. 
این تـبلور، بـا اشـراف بـھ حـقوق ذاتی بشـر و حـقوق شھـرونـدی و حـقوق ملی، 
و بــر اســاس این حــقوق (از جــملھ، و بــھ خــصوص، اســتقالل و آزادی) 

استوار است.  
یک چنین جـامـعھ و ملتی بـھ این تـرتیب، نـوعی قـانـون اسـاسی تـدوین می کند 

کھ آکنده از حقوق و واکنده از ھرگونھ مرام دیگری باشد،  
و بدین ترتیب مردم و ھستھ ھای مردمی، بھ طور مداوم، 

و بـا حـضور ھـرچـھ فـراگیرتـر و ھـرچـھ خـودانگیختھ تـر در میدان سـاخـتن 
سـرنـوشـتی خـوب و خـوب تـر بـرای خـویش حـضوری مسـتر دارنـد، و بـا 
خـشونـت زدایی، الئیسیتھ را ھـرچـھ بیشتر بـھ قـدرت ھـای دولتی و قـدرت ھـای 

غیردولتی 
تحــمیل می کنند کھ قــدرت و دولــت نســبت بــھ نــھادھــای دینی و عقیدتی، 
پیوسـتھ بی طـرف تـر بـگردد، و گسـترۀ خـصوصی از ھـرگـونـھ سـانـسور و 
ممیزی و خــشونــت و تــجاوز قــدرت، پیوســتھ بــھ میزان بیشتری مــصون 

بماند،  
و قـــلمرو خـــصوصی و جـــامعۀ مـــدنی از تـــجاوز قـــدرت ھـــای دولتی و 

خصوصی و غیردولتی، پیوستھ بھ میزان بیشتری مصون بماند. 
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این نـباید دسـتاویزی بـرای قـدرت بـاشـد، کھ در رونـد ھـرچـھ فـردی تـر کردن 
و مــنزوی تــر کردن افــراد، از آنــچھ کھ امــروز در دنیا می بنیم ھــم فــراتــر 
بــرونــد. (انــچنان کھ قــدرت ھــای امــروز می کنند، و چــھ خــوش گــفت کھ: 

«انسان امروز، در حد یک شماره ناچیز شده است») 
تکلیف دین و عقیده را، خـود مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، معین میکنند، و 
نـھ مـدرسـھ و نـھ مسجـد و نـھ دولـت و حکومـت و نـھ قـدرت ھـای غیردولتی  و 

یا ھر قدرتی دیگر. 
در عین حــــال، الئیسیتھ بــــھ این معنی نیست کھ افــــراد بــــاید بی دین و یا 

بی عقیده باشند. چنین چیزی محال ممکن است! 
و ھــم چنین، الئیسیتھ بــھ معنی کوشــایی در خــشونــت زدایی و نــپذیرفــتن 

تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب در دو جبھۀ فعال است:   
١-خـشونـت زدایی و نـپذیرفـتن تبعیض بـھ عـلت بـاورھـای دینی و عقیدتی، 

توسط مخالفان و قدرت ھای دولتی و غیردولتی، علیھ خویش.  
٢-خـشونـت زدایی و نـپذیرفـتن تبعیض بـھ عـلت بـاورھـای دینی و عقیدتی، 
تـوسـط مـخالـفان و قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی، علیھ ھـر فـرد و گـروه 

دیگری. اھمیت این دومی از آن اولی، اصال کمتر نیست.   
بـدین تـرتیب، جـامـعھ مـدنی، عـمل بـھ این مـفھموم الئیسیتھ  را از جـامـعھ 
سیاسی مـطالـبھ می کند. در نتیجھ، احـزاب و تشکیالت و افـرادی کھ روی 
بـھ قـدرت و پشـت بـھ مـلت دارنـد، و بـھ دین و عقیده، بیش از دسـتمایھ ای 
بـرای رسیدن بـھ قـدرت، و مـانـدن در قـدرت، و بکار بـردن قـدرت بـرای 
پیش بـرد مـنویات قـدرت نـظر نـدارنـد، بـھ مـردم شـناسـانـده می شـونـد. مـردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی، خـشونـت زدایی و نفی تبعیض ھـای دینی و عقیدتی را از 
جــامــعھ سیاسی، مــطالــبھ می کنند، و بــھ دولــت تحــمیل می کنند. در چنین 
جـامـعھ ای، بـا چنین شھـرونـدانی، اگـر فـعاالن جـامـعھ سیاسی، از قـدرت 
دوری نـجویند و بـھ مـردم نـزدیک نـشونـد، بـھ زودی مـنزوی و حـذف خـواھـند 

شد.  
 ❊

بـا تکیھ بـر پـوزیتیویسم، و بـا شـعار «تکلیف دین را مـدرسـھ تعیین می کند»  
ژول فـری و ھـم فکرانـش کھ قـانـون الئیسیتھ را در سـال ١٩٠۵ بـھ مجـلس 
فـرانـسھ بـردنـد، تـالش کردنـد کھ عـقربۀ قـدرت را در تـرازوی مـوازنۀ قـوا، 
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بـھ سـمت خـود سـوق دھـند، و خـود جـانشین بنیاد دینی در دولـت بـگردنـد. ولی 
بـا تـعریف الئیسیتھ بـا پـنداری حـقوق مـحور، بـاید گـفت:  تکلیف دین و عقیده 
را، خـود مـا مـردم معین می کنیم، و نـھ مـدرسـھ و مکتب و دانـشگاه، و نـھ 
مسجــد و نــھاد دینی، و نــھ قــدرت ھــای دولتی و غیردولتی و ھــر قــدرت 
دیگری. دولـت حـقوق مـداری کھ بـا انـتخاب آزاد مـا مـردم و بـر اسـاس قـانـون 
اسـاسی الئیک، از جـانـب مـا مـردم بـھ تـصدی امـور گـماشـتھ می شـود، پـاسـدار 
امنیت آحـاد مـلت بـا عـقاید و دین ھـا و ایدئـولـژی ھـای مـختلف اسـت. شـاخۀ 
چـھارم دولـت، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، امـور نـظارت بـر دولـت در کلیت 
آن (از جــملھ نــظارت بــر خــود شــاخۀ چــھارم) را، بــھ روش پــان اپتیکان 

واژگون، تسھیل می کند.  
از پـنداری حـقوق مـحور، در فـراخـنای اسـتقالل و آزادی، تـعریف الئیسیتھ، 
پیوسـتھ شکوفـاتـر می گـردد، و شـرایط و امکانـات رشـِد بـاکرامـت و بـا مـنزلـتِ 

انسان، مھیاتر می گردد.  
انـسان بـا چـون این پـنداری، مشـتاقـانـھ در ایجاد بـحث و تـبادل نـظر در بـارۀ 
الئیسیتھ و بـررسی نـتایج و بـازتـاب ھـای آن جھـت بھینھ سـازی فـھم و مـفاھیم 
مـردم سـاالری،  شـرکت می کند و بـا اجـتناب از تعین تحـمیلی تـوسـط قـدرت 
(کھ گـویا بـر انـدیشھ، بـرای خـود والیت مـطلقھ قـائـل اسـت)، و بـا فـاصـلھ 
گـرفـتن از سـامـانـھ ھـاِی وارداتِی اسیِر در بـن بسـت انـدیشھ، بـا ارائـھ گـونـھ ھـای 
جـدید نـگرش فکری بـھ الئیسیتھ و سـایر مـفاھیم مـردم سـاالری و حـقوق مـندی، 
بـرای سـاخـتن سـرنـوشـتی خـوب و خـوب تـر، بـھ سـھم و وسـع خـود (انـسان 

نسبی)، از تالش و کوشش (انسان فعال) باز نمی نشیند.  
بــا پــنداری حــقوق مکان، ھــرکدام از مــا بــھ کمک ھــم دیگر، می تــوانیم 
نـگرش ھـایی از الئیسیتھ را بـھ کشور و بـھ مـنطقھ و بـھ دنیا ارائـھ دھیم کھ 
در کاھـش خـشونـت در ایران، در مـنطقھ، و در دنیا، بـھ سـھم خـود (نسـبی)، 
نــقش آفــرین (فــعال)  بــاشیم. احــترام بــھ حــقوق ذاتی بشــر، و عــرفــان بــھ 
ھـمھ مکانی و ھـمھ کسانی و ھـمھ زمـانی بـودن  بـدون تبعیض آن ھـا، افـق دید 
را بـرای یافـتن راه حـل مـعضالت ھیدروژئـوپلیتیک این عـصر، بـاز می کند، 

و توانایی ھا را تواناتر می نماید.  
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از پـنداری قـدرت مـحور، در تـنگنای انـواع تبعیض ھـا، تـعریف الئیسیتھ در 
انـواع خـشونـت ھـا نـاچیز می گـردد، و جـامـعھ بـھ نـاچـار بـھ انـفعال کشیده 

می شود.  
فـردی بـا چـون این پـنداری، گـاھی بـھ دین اسـالم می تـازد و گـاھی بـا مـذھـب 
شیعھ می ســتیزد. در مــقام «اپــوزیسیون» بــا رژیم والیت فقیھ، بــھ خــاطــر 
سـتیز بـا دگـرانـدیشان، در جـنگ اسـت ولی در عین حـال مـعتقد اسـت کھ دین 
و مـذھـب بـاعـث وضعیت فعلی ایران اسـت و اگـر زورش بـرسـد تـمام یک و 
نیـم میـلیـارد مـســــلـمـان را ســــوار بــــر کـشـتی «الئیـسیـتـھ»، در دریـای 
«مــردم ســاالری»  غــرق می کند، و این ھــردو واژه را از مــعنا تھی و بــھ 
ضـد آنـھا مـبدل می کند، و خـود قـطعا فجیع تـر از والیت مـداران و قـدرت مـندان 
این رژیم، بـھ خـشونـت و تـجاوز و فـساد و خیانـت می پـردازد.  محـروم کردن 
ھـــم وطـــنان درویش و زرتشـــتی و کلیمی و مسیحی و بـــھایی و سنی و... 
تـوسـط والیت مطلقۀ فقیھ بـد و نکوھیده اسـت (کھ بی شک ھسـت) ولی اگـر 
این «اپــوزیسیون الئیک» بــھ قــدرت بــرســد، تــجاوز بــھ حــقوق ایرانیان 
مسـلمان،  تـوسـط جـناب ایشان خـوب و پـسندیده اسـت!  بـرای بـھ قـدرت 
رسیدن، و مــصدر مــقامی در دولــت ضــددینی شــدن،  بــھ حــق اســتقالل 
ایرانیان تـجاوز می کند و حتی بـا خـرج کردن مـا مـردم و سـرنـوشـت مـلت 
ایران و وطــنمان،  بــسوی دولــت دینی اســرائیل و حکومــت غیرالئیک 

امریکا، دست تکدی دراز می کند!   
بــا ارجــاع و یادآوری تــعریفی کھ پــندار قــدرت مــحور از «سیاســت»، در 
گــفتار و کردار بــروز می دھــد (از این دید، سیاســت یعنی راه و روش بــھ 
قــدرت رسیدن و در قــدرت مــانــدن)، بــاید از «سیاسی» شــدن الئیسیتھ 
جـلوگیری کرد. دولـِت کانـوِن بـرخـورِد قـوا، چـھ در مـقام مـوافـقت و چـھ در 
مــقام مــخالــفت،  از الئیسیتھ ھــم بــھ عــنوان دســت مــایھ ای بــرای اعــمال 
«سیاسـت»ھـای خـود جھـت تـمرکز و افـزایش قـدرت،  اسـتفادۀ ابـزاری کرده، 

و انواع تجاوزھا بھ حقوق می کند.  
بـا غیر«سیاسی» کردن الئیسیتھ، اصـول آن پیوسـتھ قـابـل اجـراتـر می گـردنـد 
و انـسان ھـا نـھ تـنھا می تـوانـند بـا آزادی و اسـتقالل بـھ عـقاید دینی و فلسفی 
خــود بــپردازنــد، بلکھ بــا بــحث آزاد و بــا رعــایت کمال خــشونــت زدایی 

می توانند بھ ترویج آن ھم بپردازند.  
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بــــا غیـر«سیـاسی» کـردن الئیـسیـتـھ، و آن را در امــــور روزانــــھ، بــــا 
خـــشونـــت زدایی عملی کردن، مـــردم ســـاالری در زمینھ ھـــای فـــرھنگی، 
سیاسی، اجـتماعی، و اقـتصادی، متجـلی می گـردد. لـھجھ ھـا و گـویش ھـای 
مـختلف یک مـنطقھ، بـا نفی تبعیض ھـا بـرعلیھ آن ھـا، شکوفـا می شـونـد و بـھ 
سـرمـایھ ھـای اجـتماعی، غنی می بـخشند.  دوسـتی ھـا و ازدواج ھـا، از قید  قـوم 
و قبیلھ و مـذھـب، رھـا می گـردد، و پیوسـت ھـای جـامـعھ مسـتحکم می گـردد و 

حیات ملی با سالمتی بھ جاودانی می گراید. 
ولی بـا یادآوری تـعریفی کھ پـندار حـقوق مـحور از سیاسـت،  در گـفتار و 
کردار بـروز می دھـد، الزمۀ تـدبیر امـور شخصی و ملی، این اسـت کھ بـا 
اشــاعۀ خــودانگیختۀ حــق آزادی وژدان و بیان و انــدیشھ و عقیده، حقی کھ 
ھـــمھ کسانی و ھـــمھ مکانی و ھـــمھ زمـــانی اســـت، الئیسیتھ از یک امـــر 
«سیاسی» در انـحصار والیت «سیاسـت مـداران»، بـھ امـری مـبدل می گـردد 
کھ پیش نیازی بــرای تــدبیر مــردم ســاالرانۀ امــور روزمــره مــا مــردم، در 

گسترۀ فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی و اخالقی است. 
نمی تـوان انـتظار داشـت کھ بـھ مـحض اینکھ کلمۀ الئیسیتھ در قـانـون اسـاسی 
مـنظور شـد، ایران، و یا ھـر کشور دیگری، بھشـت بـرین بـشود. پـرھیز از 
مـطلق انـدیشی (انـساِن نسـبی)، کار را از غیرممکن و دسـت نـایافتی تـبدیل 
می کند بــھ امــری عملی و بــالینی بــرای ھمۀ مــردم ایران و یا ھــر مــلت 
دیگری. ھـرچـھ بیش تـر پـندار را از تـوازن قـوا بـھ دور نـگھ داریم (انـسانِ 
فـعال)، رونـد جـامـعھ بـھ سـمت مـردم سـاالری مـشاورتی مـشارکتی مسـتقیم، 

جھشی بیش می کند.  
تـالش یک فـرد و ھسـتۀ پـای بـند و متعھـد بـھ الئیسیتھ،  در نفی و پیش گیری 
تبعیض و تـعرض و خـشونـت بـاورمـندان ھـر دین و عقیدۀ دیگری، بـرعلیھ 
خــویش، ھــمان قــدر مــھم اســت کھ تــالش در نفی و پیش گیری تبعیض و 
تــعرض و خــشونــت، بــرعلیھ دیگر بــاورمــندان بــھ ھــر دین و عقیده ای 

دیگری. 
در دینامیک این تـالش، شھـرونـدان، مـنفعالنـھ،  نـظاره گـر عـمل کرد دولـت، 
حتی دولتی کھ خــود را «الئیک» می خــوانــد، نمی شــونــد. در امــر ھــر 
تـجاوزی، فـقط دو عـامـل تـجاوزکننده و تـجاوزشـونـده نیستند کھ سـرنـوشـت 
مـاجـرا را تعیین می کنند. عـامـل سـومی ھـم ھسـت کھ از این دو عـامـل بسیار 
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مـھم تـر اسـت و آن عـامـل، نـاظـران این تـجاوز ھسـتند. اگـر این نـاظـران، 
مـنفعالنـھ سکوت اختیار کنند، لھیب شعلۀ تـجاوز بـاالخـره دامـان خـود آن ھـا 

را ھم خواھد گرفت.  
الئیسیتھ را می تـوان در مـورد «ھـرکسی کو دور مـانـد از اصـل خـویش» ، 
بـھ مـثابـھ  کاتـالیزوری بـرای این کھ  «بـاز جـوید روزگـار وصـل خـویش» 
بکار بـرد.  منطقۀ مـا بـھ رای گیری و رفـرانـدم بـرای تجـزیھ و فـصل احتیاج 
نـدارد. منطقۀ مـا بـھ مـحترم شـمردن چـندگـونگی فـرھنگی، بـرای پیش بـرد 
یگانگی ملی احتیاج دارد.   بـا الـتزام ھـرچـھ عملی تـر بـھ الئیسیتھ، بـا مـحترم 
شـمردن حـقوق ذاتی ھمۀ انـسان ھـا صـرف نـظر از دین و مـذھـب و عقیده و 
مـرام، بـا نـزدیک نـگاه داشـتن دولـت بـھ حـق ھـا و مـنزلـت ھـا و کرامـت ھـا، بـا 
دور نـگاه داشـتن دولـت از نـھادھـای قـومی و دینی و  فلسفی، و بـا عصیان 
در مــقابــل ھــرگــونــھ تبعیضی، منطقۀ مــا بــھ رای گیری و رفــرانــدم بــرای 

اتحادیھ و وصل احتیاج پیدا خواھد کرد.  
بـرازنـدۀ انـسان رشـدیاب قـرن بیست و یکم، آزادی و اسـتقالل در فـراخـنای 
انـتخاب بین خـوب و خـوب تـر اسـت، و نـھ زنـدانی کردن خـود و دیگران در 

تنگنای زندان  «انتخابات»  بین بد و بدتر.  
بـرای درک واژۀ الئیسیتھ، و فـراتـر از درک، بـرای لـمس مـفھوم آن،  این 

یادآوری ھا را مناسب می دانم:  
…الئیسیتھ یک پنجــره ای بــرای تــنفس ملی اســت، نــھ یک دری بــرای 

بستن و زندانی کردن خود و دیگران، 
…الئیسیتھ یک وسیلۀ دوستی است، نھ یک حربۀ دشمنی، 

…الئیسیتھ یک گفتمان است، نھ یک دستور، 
…الئیسیتھ یک محاوره است، نھ یک مخاصمھ، 

…الئیسیتھ یک فراخنا است، نھ یک تنگنا، 
…الئیسیتھ یک روند است، نھ یک سکون، 

…الئیسیتھ یک کنش است، نھ یک واکنش......   

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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استبداد کلیسا و متولیان «دین» و نوزایش، 

اســـتـبـداد مـــدرســـھ و مــتولیان «عــلم» و بــخصوص 
«علم سیاست» و نوزایش! 

در این زمـان، ھسـتند کسانی کھ تـعریف مـفاھیمی چـون اسـتقالل و آزادی و 
سـایر حـقوق، و قـدرت و والیت و دولـت و… را ملک طـلق خـود دانسـتھ، و 
بـا خـودشیفگی، ھـر گـونـھ چـون و چـرا کردن در این گـونـھ مـفاھیم را تـجاوز 
بـھ حـریم  «عـلم»  تبلیغ می کنند، و الـبتھ خـود را تـراز و تـرازو و محک 

«علم»  و بلکھ  «علوم» می دانند. 
ھـر کسی انـدر جـھان مـجنون لیلی شـدنـد—عـارفـان لیلی خـویش و دم بـھ دم 

مجنون خویش 
 اینھا اکثرا و بـھ درجـات مـختلف بـھ اصـالـت قـدرت، بـاورمـند و بـھ زور، 

معتاد و بھ جبر، مبتال و در سلطھ، ساکن ھستند.  
بسیاری از این افـراد، کھ در خـودحقیربینی، زمـانی اسـتالین و مـائـو و… را 
بـھ عـرش اعلی می بـردنـد و بـھ تعبیر خـود بـا «امـپریالیسم» در نـبرد بـودنـد، 
اکنون بـا ھـمان حـقارت، پـوزش خـواھـان انـقالب ١٣۵٧ و چـاپـلوسـان پھـلوی 

و سایر وابستگان ھمان «امپریالیسم» شده اند.  
ســاعتی میزان آنی ســاعتی مــوزون این—بــعد از این میزان خــود شــو تــا 

شوی موزون خویش 
بـھ وضـوح شـاھـدیم کھ این گـونـھ افـراد، کھ بـعضا در جـرگۀ فـعاالن سیاسی، و 
بعضی پیش کسوتــان ھســتند ولی بــھ دلیل این بــاور، رسیدن بــھ قــدرت را 
ھـدف قـرار داده انـد و بـرای رسیدن بـھ این ھـدف، اسـتفاده از ھـر وسیلھ ای را 

حالل و بلکھ ارزش می دانند.  
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اینھا در مـراجـعھ بـھ قـدرت ھـای خـارجی و داخـلی و نـمادھـای آنـھا و تکدی 
کمک و امکانـات، کمترین رعشۀ شـرمی بـر انـدامـشان احـساس نمی کنند، و 
دانسـتھ و یا نـادانسـتھ، و خـواسـتھ و یا نـاخـواسـتھ بـھ اسـتمرار سـاخـتار اسـتبداد، 

مدد می رسانند. 

ولی بــرعکس، شــاھــدیم کھ ھــم وطــنان دلیری کھ بــھ خــود این جــرات را 
داده انــد کھ در تــعاریفی کھ قــدرت مــداران و زورپــرســتان،  بــھ آزادی و 
اسـتقالل می دھـد، چـون و چـرا کنند، و آنـھا را ھـر دو روی یک سکھ بـدانـند 
و بـرای ھیچ کدام نسـبت بـھ دیگری تـقدم و تـأخـری قـائـل نـباشـند،  بیشترین 
خـدمـت ھـا را بـھ  آزادی و اسـتقالل ایران و ایرانیان کرده انـد. این ھـموطـنان 
از این امکان نھـراسیدنـد کھ ممکن اسـت مـورد این انـتقاد قـرار بگیرنـد کھ 
اینگونـھ بسـط این مـفاھیم بـا واقعیت ھـای زمـان، تـطابـق صـد در صـدی نـدارد. 
آیا افـق دید را بـروی این گـونـھ مـفاھیم بـاز کردن، جـامـعھ را بـھ سـمت الـگوی 

مردم ساالری می برد و یا از آن دور می کند؟  

مـشاھـده جـالبی بـوده اسـت کھ میزان بـاور شـخص بـا اصـالـت قـدرت، و 
میزان عـدم بـاور شـخص بـھ خـود و بـھ مـردم خـود، نسـبتی مسـتقیم داشـتھ 

است با مخالفت آن ھا با انتخابی شدن متصدیان رسانھ ھای ھمگانی.  

واقعیت مـلموسی کھ در جـوامـع امـروزی بـا آن مـواجـھ ھسـتیم این اسـت کھ 
روابـط قـوا و مـوازنۀ وجـودی در جـوامـع مـختلف بـھ درجـات مـختلف دیده 
می شــود ولی در عین حــال مــوازنۀ عــدمی را ھــم در جــوامــع مــختلف بــھ 
صـور و درجـات مـختلف شـاھـد ھسـتیم. ولی مـتاسـفانـھ، از جـملھ بـھ واسـطۀ  
رســانــھ ھــای قــدرت پیشھ  در خــدمــت قــدرت، روابــط زورمــدارانــھ  ســھم 

بیشتری در روابط انسان ھا پیدا کرده اند.  

افـزوده این کھ  قـدرت پـرسـتان، بـا کمک «نـخبگانی» کھ نـقش عملۀ قـدرت را 
بـازی می کنند، بـھ نـفع خـود، مـفاھیم را تبین و تفسیر،  و بـھ زیان مـلت و در 
جھـت تـوجیھ سـرکوب مـردم، بـھ خـدمـت خـود در می آورد. بـھ ھمین تـرتیب، 
سـردمـداران والیت مـطلقھ فقیھ، مـفاھیمی چـون  حـقوق و راسـت گـوئی و 
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صـداقـت و درسـت کاری و رافـت و دوسـتی و اخـالق و بـاور و دین و عقیده 
و... را ضـایع، و خـشونـت را بـھ اعـماق جـامـعھ تسـری داده انـد. در حـالی کھ 
خــشونــت ھــای اقــتصادی در حــد دزدی ھــای ھــزاران ھــزار میلیاردی در 
سـطوح بـاالی کشور رواج دارنـد و بـھ حکم ولی مـطلقھ فقیھ، نـباید طـرح 
آن ھــا در افکار عــمومی را «کش» بــدھــند، دســت فــردی کھ دزدی بسیار 
کوچکی کرده اسـت را قـطع می کنند و یا حتی آن ھـا را در امـاکن عـمومی 

اعدام می کنند. 
در رونــد مــردم ســاالرتــر شــدن مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی  و جــامــعھ، 
بــازنــگرش بــھ بعضی مــفاھیم و انــتقاد تفسیری کھ قــدرت از آنــھا دارد، و 
بـازنـگارش آنـھا بـر پـایۀ اصـالـت آزادی و اسـتقالل، می تـوانـد در سـرنـوشـت 

انسان ھا نقش آفرین باشد. در این باب چند مثال می آورم: 

١-در بـاب آزادی: بـر اسـاس بـاور بـھ اصـالـت زور و قـدرت، «آزادی ھـر 
فـردی در آن جـائی خـتم می گـردد کھ آزادی فـرد دیگری شـروع شـود.» بـدین 
تــرتیب و در این زمــانــھ حتی آزادی، ھــمجنس قــدرت و از جــنس قــدرت 
گشـتھ اسـت. ولی اگـر قـدرت اصیل دانسـتھ نـشود، درک اینکھ جـنس آزادی 
از جنسی مـانـند جـنس عـلم و دانـش اسـت، سـاده تـر می شـود. عـلم ھـر کسی 
محـدود کنندۀ عـلم فـرد و یا افـراد دیگری نیست، بلکھ عـلم ھـر فـردی بـھ عـلم 

دیگری و دیگران و بھ تبع آن بھ علم خود آن فرد می افزاید.   

٢-در بـاب اسـتقالل: اشـخاصی کھ مـنافـع فـردی و ملی را بـھ جـای حـقوق 
بشـر می نـشانـند، و یا کسانی کھ حکم صـادر می کنند کھ «دولـت جـمھوری 
اسـالمی مسـتقل اسـت» نمی تـوانـند قـدرت و زور را اصیل نـدانسـتھ بـاشـند و 
بـھ آن مـعتاد نـباشـند. از دوران «طـالیی اسـالم» و یا «شـاھـنشاھی» ایران بـھ 
خـود می بـالـد. کشورگـشا و سـلطھ گـر بـودن، بـا مسـتقل بـودن، یکی نیست، 

بلکھ دو مفھموم متضاد است.  

مســتقل آن اســت کھ ھــمان طــوری کھ ســلطھ  بــری رانمی پــذیرد، بــھ ھــمان 
اندازه سلطھ گری را نفی می کند. 
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این گـونـھ بـاور داشـتن بـھ خـودانگیختگی، در سـطح فـردی و ھمۀ افـراد و 
ھسـتھ ھـای شھـرونـدان و بـھ تـبع آن در سـطح جـامـعھ و مـلت و کشور، افـق 
دید را بـرای پیدا کردن راھـھای درسـت تـر در جھـت الـگوی مـردم سـاالریِ 

مستقیِم مشورتِی مشارکتی، باز می کند.   

٣-در بـاب دولـت: مجـموعۀ دولـت بـھ مـثابـھ لـوازم اجـتناب نـاپـذیر ادارۀ امـور 
کشور، در این زمـان، از جـنس قـدرت اسـت. این واقعیت از جـملھ بـھ عـلت 
نـفوذ قـدرت در جـزئی تـرین خـصوصیات زنـدگـانی فـردی و جـمعی انـسان 
امـروزه اسـت. ولی این جـبر را نـباید کوچـھ ای بـن بسـت تلقی نـمود.  بـرای 
ھـرچـھ مـردمـساالرتـر شـدن خـود و جـامـعھ، بـاید بـھ خـود این جـرات را داد کھ 
در مـواجـھھ بـا ھـر بـھ ظـاھـر بـن بسـتی، راھی یافـت و اگـر یافـت نشـد، راھی 
سـاخـت (گـفتاورد).  در این کارزار، راھی کھ بـاید یافـت و یا سـاخـت، راھی 
اسـت کھ بـا بـھ درون دولـت بـردن مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، و بـا تسخیر 
قـلمروھـای دولـت، یکی بـعد از دیگری، و بـھ دسـت مـلت، از میزان زور و 
قــدرت دولــت کاســت و قــوا را تفکیک، و قــدرت را از تــمرکز خــارج، و 
نیرو را، نیورھــای محــرکھ را،  بــھ صــاحــبان اصلی آن، یعنی مــردم، 

بازگرداند و بدون تبعیض در جامعھ توزیع نمود. 
  

وجـود دولـت و شـاخـھ ھـای مـختلف آن، از جـملھ بـرای تفکیک قـوا و تـوزیع 
آن در مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی  و جــامــعھ، و کاســتن روابــط قــوا و 
پیشگیری از انـباشـت و تـمرکز قـدرت اسـت. بـھ قسمی کھ قـوا در شـاخـھ ھـای 
مـختلف تـوزیع گـردد، و قـلمرو این شـاخـھ ھـا از ھـم جـدا شـونـد، و ھـر کدام بـھ 
نـوبۀ خـود و در آزادی و اسـتقالل ھـرچـھ  کمال و تـمام تـر، بـھ مـراقـبت و 

پاسداری بقیۀ شاخھ ھای دولتی بپردازند. 

وجــود دولــت و شــاخــھ ھــای مــختلف آن بــھ شکل مــتداول، از جــملھ بــرای 
تفکیک قـوا، و کاسـتن تـوازن و تـقابـل قـوا، و پیش گیری از انـباشـت و تـمرکز 
قـدرت اسـت. بـھ قسمی کھ قـوا در شـاخـھ ھـای مـختلف تـوزیع گـردد، و قـلمرو 
این شـاخـھ ھـا از ھـم جـدا شـونـد، و ھـر کدام بـھ نـوبۀ خـود و در آزادی و 
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اسـتقالل ھـرچـھ  کمال و تـمام تـر بـھ مـراقـبت و پـاسـداری بقیۀ شـاخـھ ھـای 
دولتی بپردازند.   

بـھ ھـر انـدازه کھ تـمایل بـھ سـلطھ گـری و دسـِت بـاال را داشـتن و از سـوی 
دیگر سـلطھ بـری و مـنفعل بـودن در افـراد زیادتـر بـاشـد، و بـھ ھـر انـدازه کھ 
تـوازن و تـقابـل قـوا در افـراد و در جـامـعھ کاسـتھ شـود، بـھ ھـمان انـدازه از 
تـبدیل نیروھـا بـھ قـدرت و تـمرکز آن در دولـت، و قـدرتـمدار شـدن و مسـتبد 

شدن دولت کاھش می یابد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت، مـردم بــایـد 
حی و حاضر و فعـال باشنـد! وگرنھ… 

وگرنھ «خالء را قدرت پر می کند» 
در فـضای تعیین سـرنـوشـت، اگـر مـا مـردم، خـود حـاضـر و فـعال نـباشیم و 
این فـضا را خـالی بـگذاریم، یک خـالئی بـھ عـلت بی عملی  و انـفعال  مـا  
بـوجـود می آید و آن  خـالء را بـناچـار  زور و قـدرت پـر می کند. اسـتثنائی از 
این امـر واقـع را نمی تـوانـم  از یادم بـھ قـلمم مـنتقل کنم. این حکم، در سـطح 
افـراد و ھسـتھ ھـای مـردمی، و از سـوی دیگر در سـطح کالن و در مـلت و 
کشور صـادق اسـت. ابـعاد خسـران این خـالی گـذاشـتن عـرصـھ تـوسـط مـردم و 
ھسـتھ ھـا را، مـا مـلت ایران در تـاریخ مـعاصـر خـود بـا جـان و روح خـویش 

لمس کرده ایم.  

تجـربیات مـلت ھـای دیگر جـھان در دھـھ ھـای اخیر، از جـملھ تجـربۀ بـھار 
عـرب، نیز بـرای پیمودن دوران گـذار از والیت مـطلقھ بـھ مـردم سـاالری و 
حـقوق مـندی، حـائـز بسی اھمیت اسـت. در این بـاب، دو مـقولـھ را بـھ عـنوان 

مثال می آورم. اول دولت و دوم وسایل ارتباطات جمعی. 

اول بھ دولت نظری بیفکنیم:  
خـالی مـانـدن عـرصۀ زمـامـداری کشور تـوسـط مـردم و پـر شـدن این خـالء 
تـوسـط قـدرت مـداران، و انـباشـتھ شـدن و تـمرکز قـدرت، امـری قـدیم اسـت. در 
کشاکش بین قـدرت و مـردم بـرای پـرکردن این عـرصـھ،  در طی قـرون و 
اعـصار، گـاھی این و گـاه آن دیگر، در این میدان حـضور بیشتری از خـود 
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نـشان داده انـد و سـرنـوشـت تـوسـط حـاضـرین در آن میدان، رقـم زده شـده 
است.  

بـھ عـلت پیچیدگی جـوامـع و مـلت ھـا در دنیا و کثرت جـمعیت، بـرای رتـق و 
فـتق امـور کشوری، مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  ھـنوز تـوانـا نیستند کھ قـلمرو 
دولــت را کامــال پــر کنند و در نتیجھ در دنیای واقــع  در این عــصر، در 
تمشیت امــور کشورھــا، خــالئی مــوجــود اســت و دولــت ھــای امــروزه بــھ 

درجات مختلف بھ قدرت آغشتھ اند. 

سیاســتھای خــرد و کالن دولــت و تصمیم ھــائی کھ تــوســط قــدرت گــرفــتھ 
می شـونـد، در زنـدگی روزمـرۀ ھمۀ آحـاد مـردم بـھ شکل مسـتقیم و غیر آن 
اثـر می گـذارنـد. بـا عـلم بـھ اینکھ وجـود دولـت بـرای گـردانـندگی امـور کشور 
الزم اسـت و بـا عـلم بـھ اینکھ دولـت در زمـان حـاضـر از جـنس قـدرت اسـت، 
نمی تـوان عـرصـھ را خـالی گـذاشـت و خـالئی را بـھ وجـود آورد کھ در این 
خـالء، دسـت قـدرت از این ھـم بـازتـر شـود و بـتوانـد دامنۀ فـعالیت بیشتری را 
غـصب کند و بـر خـود بیافـزاید. بـاید جـرات کرد و بـزرگی را در کام شیر 
جسـت. بـر مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی   بـایستھ اسـت  کھ تـالش شـود بـا ابـزار 
مـردم سـاالری و وسـایل الزم بـرای اِعـمال حـق حـاکمیت مـردمی، از جـملھ 
وسـایل ارتـباط جـمعی و رسـانـھ ھـای مـردمی و ھـمگانی، در عـرصۀ دولـت 
وارد شـونـد. این بـھ آن معنی نیست کھ ھمۀ مـردم وزیر و وکیل بـشونـد. راه 
نـزدیک شـدن بـھ مـردم سـاالری   مـشارکتی مسـتقیم این اسـت کھ، در عین 
اینکھ افـراد بـھ مـشاغـل و تـفریحات و امـور روزمـرهٌ خـود می رسـند،  مـردم 
و ھسـتھ ھـای مـردمی  جـرات عصیان بـھ قـدرِت دولـت را بـھ خـود بـدھـند و بـا 
وارد کردن وسـایل نـظارت ھـای مـردمی، تقنین و اجـرا و قـضا را از ھـم جـدا 
نـگاه داشـتھ و پیوسـتھ آنـھا را بـھ نـظارت و حـاکمیت ھـر چـھ بیشتر مـردمی 
درآورنـد. بـرای اِعـمال حـاکمیت و والیت جـمھور شھـرونـدان، ضـروری 
اسـت کھ شھـرونـدان بـتوانـند پیوسـتھ در درون دولـت ھـر چـھ بیشتر وارد 
بـشونـد و بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و خـبر و نـظر و عـلم و ھـنر و…، 
ھـر چـھ بیشتر بـھ نـظارت و کنترل سـھ شـاخۀ مـقننھ و مجـریھ و قـضائیھ  
تـوانـا گـردنـد و از دخـالـت و نـفوذ این سـھ شـاخـھ در یکدیگر جـلوگیری کنند.  
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بـاید ابـزاری را کھ قـدرت بـرای انـباشـتن و تـمرکز قـدرت بکار می بـرد، 
شـناخـت و عـرصۀ اسـتفاده از آنـھا را بـرای قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی 
خـالی نـگذاشـت. از اھـم این وسـایل در ید قـدرت، وسـایل ارتـباطـات جـمعی 

ھستند.   

دوم نظر را بھ وسایل ارتباطات جمعی می افکنیم:  
در طی قـرون و اعـصار، این وسـایل اشکال مختلفی بـھ خـود گـرفـتھ انـد. 
دسـت انـدازی بـھ افکار عـمومی ھمیشھ از نیازھـای قـدرت بـوده اسـت و شکل 
این تـجاوز، از کلیسا و کنیسھ و مـعبد و مسجـد و مـنبر گـرفـتھ تـا بـھ امـروز 
کھ مـاھـواره ھـا حکم مـنبرھـای مـدرن را پیدا کرده انـد، چـون مـاری خـوش خـط 

و خال، پیوستھ متحول گشتھ است. 

بـھ عـلت پیچیدگی جـوامـع و مـلت ھـا در دنیا و کثرت جـمعیت، و بـھ عـلت 
پیچیدگی فـن آوری انـواع رسـانـھ ھـا، بـرای رتـق و فـتق امـور ارتـباطـات 
جـمعی، مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  ھـنوز قـادر نشـده انـد کھ قـلمرو رسـانـھ ھـا 
را کامـال پـر کنند و در نتیجۀ این خـالء در دنیای واقـع، وسـایل ارتـباطـات 
جــمعی  امــروزه بــھ درجــات مــختلف بــھ قــدرت آغشــتھ انــد و بــھ خــدمــت 

زورمداران درآمده اند.  
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل چھارم 

قدم بھ عقب؟  
قدم بھ جلو! 
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از خود بیگانھ شدن شاخھ ھای دولت 

بـا تـحول جـوامـع و مـلت ھـا، شـاخـھ ھـای دولتی در کشورھـای مـختلف بـھ 
درجــات مــختلف، از فلسفۀ وجــودی خــود دور شــده انــد. در ایران، این از 
خـود بیگانگی و سیر معکوس در رونـد مـردم سـاالری بـھ وضـوح مـشھود 

است.  

در شــاخۀ قــضائیھ کھ بــھ آن عــدلیھ ھــم می گــفتند، چیزی کھ دیده نمی شــود 
قضاوت عادالنھ است. بی دادی در دادگاه ھا و دادگستری ھا بی داد می کند. 

در شـاخۀ مـقننھ، قـانـون گـذاری بـرای تحکیم مـوقعیت قـدرت و نـقض حـقوق 
است. 

در شــاخۀ مجــریھ، مــتصدیان، تــدارکات و اجــرای تخــریب حــال و آیندۀ 
مملکت و بسـط خـشونـت و خـودتخـریبی را بـھ عھـده دارد. حتی رئیس این 
شـاخـھ، خـود خـویش را بیشتر از یک  «تـدارکاتچی» نمی دانـد، و در نـھایت 
مسـئولیت تـدارکات مـفتضح تـرین «انـتخابـات» تـاریخ مـعاصـر ایران را، کھ 
منجـر بـھ روی کار آمـدن آقـای  احـمدی نـژاد شـد، تـا ابـد بـر عھـده دارد. از 
خـود بیگانـھ شـدن ھـر سـھ شـاخۀ دولـت، در این حکومـت بـھ وضـوح دیده شـد. 
در کارزار «انـتخابـاتی» بـرای مـقام  رئیس قـوۀ مجـریھ، نـامـزدھـا در ابـراز 
سـرسـپردگی بـھ قـدرت، گـوی سـبقت را از ھـم می ربـودنـد و یکی ھـویت خـود 

را  «نوکر»  و دیگری  «مطیع» رھبر برای مردم تعریف کردند.  

بـا نـگرش بـھ اوضـاع ایران در این چـھار دھـھ و ابـعاد  فـجایعی کھ این رژیم 
بـبار آورده اسـت آدمی بـا تـاسـف بـا خـود می پـندارد کھ اگـر گـروھی مـامـور 
می شـدنـد کھ عـمدا کشور ایران را بـھ نـابـودی بکشند، نمی تـوانسـتند بـھ این 

شدت و حدت  برای میھن، خسران ببار بیاورند.  
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از جـملھ دالیل اصـالح نـاپـذیری رژیم این اسـت کھ بـا وجـود تـمرکز قـدرت 
در یک گـروه خـاص،  تفکیک قـوا مخـدوش و ھـر یک از سـھ شـاخـھ بـا 
ھـمراھی دو شـاخۀ دیگر دولـت، در نـقض حـقوق بشـر و اِعـمال حـاکمیت 

والیت مطلقۀ فقیھ با دیگری در رقابت و مسابقھ ھستند.  

بـرای عملی شـدن این فـاجـعھ و بـرای عملی شـدن و پیش بـرد شـعار «حـفظ 
نـظام از اوجـب واجـبات اسـت»  نیاز حیاتی قـدرت مـداران دولتی بـھ انـفعال 
مـلت در ابـعاد گسـترده، نیازی غیرقـابـل اجـتناب اسـت، و نـقش  رسـانـھ ھـای 

گروھِی وابستھ بھ قدرت در این ماجرا، نقشی غیرقابل کتمان است. 

بـرای اینکھ شـاخۀ قـضائیھ بـا قـضاوتـھای عـادالنـھ و شـاخۀ مـقننھ بـا تقنین ھـای 
حـقوق مـند و شـاخۀ مجـریھ بـا اجـرای حـقوق مـدار قـوانین و تـالش در احـقاق 
حـقوق شھـرونـدان، و بـرای تفکیک قـوا و جـلوگیری از تـمرکز و انـباشـت 
انـحصاری آن، الزم اسـت کھ مـا مـردم فـعاالنـھ در جنبشی خـودجـوش بـرای 
تعیین سـرنـوشـت خـویش در صـحنھ بـاقی بـمانیم و الزمۀ آن گـونـھ زنـدگی این 
اسـت کھ  تـالش کنیم کھ فـرھـنگ مـردم سـاالری پیوسـتھ در تک تک مـا مـردم 

و جامعھ و کشور ھرچھ بیشتر جابیفتد و نھادینھ شود.   
تـا خـود تغییر نکنیم، سـرنـوشـت مـا تغییر نـخواھـد کرد.  بـرای بـرپـائی و 
پـویایی مـردم سـاالری در وطـن، پیش نیاز ضـروری این اسـت کھ تک تک مـا 
مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، و ھـرچـھ بیشتر از ھمۀ مـا ھـموطـنان، پیوسـتھ 
در زنـدگی روزانۀ شخصی و حـرفـھ ای و اجـتماعی خـویش، مـشغول تـمرین 
حـقوق مـندی و مـردم سـاالری بـاشیم و در مقیاس فـردی و خـانـوادگی و در 
ھسـتھ ھـا، و نیز در امـور شغلی و حـرفـھ ای خـویش، فـرھـنگ مـردم سـاالری 
را بـسازیم. این فـرھـنگ سـازی، چـھ در مقیاس فـردی و ھسـتھ ھـا، و چـھ در 
سـطح کشور و در مقیاس ملی، بـدون درآمیختن بـا افکار عـمومی و بـدون 

رسانھ ھای ھمگانی و مردمی آزاد و مستقل عملی نیست.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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شـرایط الزم بـرای بـرپـایی و پـویایی و پیش بـرد مـردم سـاالری 
و حـقـوق مـنـدی در ایـران، بـسـیـار مناسب تر شـده اسـت 

تغییر و تـحوالت در یک کشور، بـخصوص اصـالحـات و تـحوالت بنیادین 
و انــقالب، در خــالء صــورت نمی گیرد و شــرایطی الزم دارد.  در تــاریخ 
مـعاصـر ایران، ھیچگاه بـھ انـدازۀ این زمـان، عـناصـر الزم بـرای بـرپـائی و 
پـویائی مـردم سـاالری   و حـقوق مـندی در افـراد و ھسـتھ ھـا و در کل جـامـعھ و 
مـلت، فـراھـم نـبوده اسـت. بـھ این مـھم، از چـھار  زاویھ می تـوان نـگریست کھ 

بھ مختصری از آن در ذیل اشاره می شود:  
اول امـور رسـانـھ ای و وسـایل ارتـباطـات جـمعی، دوم امـور داخـلی ایران و 

ایرانیان،  سوم  امور بین المللی، و چھارم اندیشۀ راھنما. 

١- مـختصری از آنـچھ بـھ امـور رسـانـھ ای و وسـایل ارتـباطـات 
ھمگانی در داخل و خارج از مرزھای ایران مربوط می گردد 

مـختصری از آنـچھ بـھ امـور رسـانـھ ای و وسـایل ارتـباطـات ھـمگانی در داخـل 
و خـارج از مـرزھـای ایران مـربـوط می گـردد، از این جـملھ اسـت: بـا انـقالب 
انـفورمـاتیک و اطـالعـات و ارتـباطـات، شـبکھ بـندی ھـای مـردمی بـھ سـرعـت 
بــھ پیش می رونــد و ابــعاد گســترده تــری بــخود می گیرنــد. بــا افــزایش 
شـبکھ بـندی ھـای مـردمی، مـلت ھـا بـھ نیرو و تـوانـائی ھـای خـویش،  بیش از 
پیش پی می بـرنـد. وسـایلی کھ در امـور انـتشار و دریافـت خـبر و نـظر و 
انــدیشھ و عــلم  ضــروری ھســتند، ھــرچــھ ارزان قیمت تــر و مھیاتــر و 
فـراوان تـر، و کاربـرد آن ھـا ھـرچـھ آسـان تـر و ھـمگانی تـر و وسیع تـر می شـونـد. 
درآمیختن افکار عـمومی در سـراسـر دنیا و آگـاھی افـراد و ھسـتھ ھـا و قـومـھا 
و مــلتھای مــختلف از شــرایط یکدیگر، سھــل تــر می گــردد. اکثر مــردم، 
بــخصوص جــوانــان، حتی در دور افــتاده تــرین نــقاط، بــھ راحتی بــھ این 

امکانات دسترسی دارند. 
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٢- مختصری از آنچھ بھ امور داخلی ایران مربوط می گردد 

مـختصری از آنـچھ بـھ امـور داخـلی ایران مـربـوط می گـردد، از این جـملھ 
اسـت: مـلت ایران، انـواع گـروھـھای زورپـرسـت را امـتحان کرده انـد و بـھ 
آنــھا اقــبالی نــدارنــد. ارزش بــودن انــواع و اقــسام دیکتاتــوری ھــا، از 
دیکتاتــــوری «تــــمدن بــــزرگ» و مــــدرنیتھ و عــــلم و یا  دیکتاتــــوری 
نـاسیونـالیستی و دیکتاتـوری پـرولـتاریا گـرفـتھ تـا دیکتاتـوری مـالتـاریا (قـول 
آقـای ھـادی غـفاری)، بـا گـذشـت فـقط سـھ دھـھ، بـھ ضـدارزش مـبدل شـده انـد. 
نـگاه مـردم بـھ قـدرت مـتحول گشـتھ اسـت. در ایدئـولـژی ھـا و عقیده مـندی ھـا، 
انـقالبی شـده اسـت. اگـر انـقالب مسیحی در طی چـند صـده بـھ وقـوع پیوسـت، 
انـقالب اسـالمی در طی چـند دھـھ و در ابـعادی گسـترده  واقـع گـردید. مـثالـھا 
فـراوان ھسـتند. حتی آقـای محـمد مجتھـد شـبستری ھـم در صفحۀ ٢۴١ کتاب 
«تــأمــالتی در قــرائــت انــسانی از دین»  آورده اســت کھ : «الھیات دینی 
تـدوین شـده ای کھ در بـاب خـدا، نـبوت، مـعاد و مـفھومـھای بنیادین دین اسـالم 
بـتوانـد، مـتناسـب بـا سـاخـتارھـای ذھنی انـسان این عـصر، یک سـلسلھ مـفھومـھا 
و آراء مـدون عـرضـھ کند یک نیاز قطعی و فـوری اسـت. در عـالـم فـقھ ھـم 
احتیاج بــھ خــانــھ تکانی و اصــالحــات بنیادین وجــود دارد.»  از زمــانی کھ 
آقــای بنی صــدر بــھ این مــھم تــوجــھ نــمود، در حــدود نیم قــرن می گــذرد و 
امــروزه عــدۀ بــاورمــندان بــھ بیان آزادی و اســتقالل، بــھ ایشان مــنحصر 

نمی شود. 

در جـــامعۀ مـــدنی و نیز جـــامعۀ سیاسی ایران، کثرت گـــرائی افـــتخار و 
تـنگ نـظری نـنگ  شـده اسـت. مـسابـقھ در اِعـمال خـشونـت، جـای خـود را بـھ 
تـالش در زدودن خـشونـت داده اسـت. تفسیر و بسـط  مـفاھیم حـوزه ھـای دینی 
و مــذھــبی از والیت و انــحصار  «مــراجــع»، و تفسیر و بســط مــفاھیم 
حـــوزه ھـــای حـــقوق مـــندی و مـــردم ســـاالری   از والیت و انـــحصار 
«روشنفکران»،  خـارج گـردیده اسـت.  میل بـھ دنـبالـھ روی و تقلید در ھـر 
دو این حـوزه ھـا، بـھ تـمایل بـھ پیش آھنگی و عصیان مـتمایل اسـت. اقـبال بـھ 
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بنیادھـای دینی و نیز تشکیالت سیاسی از نـوع قـدیم، کاسـتھ می شـود. مـردم 
از مـفھوم «تـبعھ دولـت ایران» بـودن دور، و بـھ گـفتمان «شھـرونـد ایرانی» 

بودن نزدیک می گردند.  

در آنــچھ کھ بــھ نــمادھــای قــدرتــھای داخــلی مــربــوط می شــود، ارکانی کھ 
قــدرت مــداران مســتبد را در دولــت مــرکزی ایران بــر اریکۀ قــدرت نــگاه 

می داشتھ اند، یکی بعد از دیگری از بین رفتھ و می روند.  

رکن اقــتصادی ســازوکارھــای ســابــق را نــدارد و در شکل امــروزش، بــا 
حیات اقـــتصادی کشور در تـــضاد اســـت. در زمـــان والیت پھـــلوی در 
روســتاھــا، بــزرگ مــالکی از بین رفــت و در شھــرھــا بــا نــفت مــحوری 
سیاسـت ھـای کالن اقـتصادی دولـت، سـامـانۀ اقـتصادی بـازار، در کشور  بـھ 
ابـزاری بـرای پـخش کاالھـای وارداتی کھ بـا پـول نـفت خـریداری می شـدنـد 

مبدل گردید.  

رکن ســلطنت در رژیم والیت پھــلوی، بــا ســراب  «دروازه ھــای تــمدن 
بـزرگ»،  زور و خـفقان و فـشار و سـانـسور را وسیلھ ای بـرای رسیدن بـھ 
آن ھــدف تــوجیھ کرد. بــا سعی در سســت کردن پــایھ ھــای اعــتقادات دینی 
سنتی مـردم، در صـدد حـذف روحـانیت بـرآمـد. بـھ میزانی کھ در این رونـد 
مـوفـق شـد، رکنی  از ارکان رژیم ضـدمـردمی خـود را سسـت نـمود و بـھ 
تک پـایھ تـر شـدن نـزدیکتر شـد  و از آنـجا کھ مشـروعیت خـود را از مـردم 
نــداشــت، در بــرھــھ ای از زمــان کھ تــعادل قــوایش بــا قــدرتــھای خــارجی 
غیرمـتعادل گـردید، مـردم ایران از فـرصـت بـوجـود آمـده اسـتفاده کرده و بـھ 
عـمر شـاھـنشاھی پـایان دادنـد. رژیم والیت پھـلوی، در تـالش در مـتالشی 
کردن  روحـانیت، دسـت بـھ سـانـسور و خـفقان و خـشونـت ھـای گسـترده زد و 
بھ این وسیلھ برای بخشی از «روحانیت» مشروعیت نداشتھ را، آفرید.   

رکن «روحـانیت» و «اسـالم»  بـا بـھ قـدرت رسیدن  دین گـرایان مـعمم  و 
مکّال، از ھـر نـوع آن ھـا، از جـملھ «اصـالح طـلبان» و «اصـول گـرایان»  و 
«تـحول طـلبان» و «سـازنـدگـان» و...، و بـا انـقالب اسـالمی، چھـرۀ واقعی 
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ھـر کسی کھ شـغلش، واسـطۀ بین خـدا و انـسان بـودن اسـت، نـمایان گـردید. 
در  اسالم، انقالبی شد.  

«ائـتالف»ھـا  و «اتـحاد»ھـا، اگـر بـر اصـول حـقوق مـندی و مـردم سـاالری 
اسـتوار نـباشـند، و اگـر اسـتقالل و آزادی  و نفی  بـرتـری مـداری، پیوسـتھ 
تـمرین نـگردد، و اگـر بـرای مـردم جـایگاه بـایستھ مـنظور نـگردد و بـرای 
کسب مشـروعیت بـھ مـردم رجـوع نـشود، کار بـھ والیت مـطلقھ می کشد، 

والیتی کھ بستھ بھ موقع، رنگ دینی و یا غیردینی بھ خود می گیرد.  

٣- مختصـری از آنچـھ کھ بھ امور بین المللی مربوط می گردد 

مـختصری از آنـچھ بـھ امـور بین المللی مـربـوط می گـردد، از این جـملھ اسـت: 
در مـفھوم،   «ابـرقـدرت» دسـت خـوش تجـدید نـظرھـا شـده اسـت. جـنگ سـرد 
بین دو قـطب بـزرگ، آنـچنان کھ در دھـھ ھـای بـعد از جـنگ جـھانی شـاھـد آن 
بـودیم، پـایان یافـتھ اسـت. دوران انـبساط امـپراطـوری ھـای شـرق و غـرب بـھ 
انـتھا رسید و دوران انـقباض آنـھا در پی آمـد. دو ابـرقـدرتی کھ دنیا را تـحت 

سلطۀ خود داشتند، با مشکالت عدیده مواجھ ھستند.  
بـعد از اینکھ امـپراطـوری روسیۀ شـوروی چـون بـرف آب شـد، اکنون نـوبـت 
بــھ ابــرقــدرتِی امــریکا رسیده و اکنون دنیا چــند قطبی شــده اســت. کانــون 
ثـروت و قـدرت از کشورھـای بـزرگـتر و غـرب بـھ کشورھـای کوچکتر و 

شرق متمایل گردیده است.  
روشـن فکران عـلم اقـتصاد کھ تـوانـا بـودنـد کھ بحـران اقـتصادی سـال ٢٠٠٨ 
را از چـند سـال قـبل از آن پیش بینی کنند، از بـن بسـتی کھ اصـالـت قـدرت 
سـرمـایھ در آن اسـت، و اسـطورۀ «رشـد»  سـخن می رانـند. اسـطوره «رشـد» 
ورشکستھ شـده و اکنون سـخن از نـبود رشـد،  حتی «ضـد رشـد» صـحبت بـھ 

میان است.  
متفکران غـربی مسـتقل و آزاده، از  ورشکستگی عقیده و نـظر در غـرب 

فغان دارند و راه حل را در شرق می جویند.  
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واشـنگتن اعـالم کرد کھ ایران مسـئول تـظاھـرات و خـشونـت ھـای خیابـانی کھ 
بـھ دنـبال قـتل جـرج فـلوید، شھـرونـد سیاھـپوسـت امـریکایی، شـاھـد آن بـودیم، 

است! 
بحــران کووید١٩، نــاتــوانی ھــای ســرمــایھ ســاالری را بیش از پیش نــمایان 
نـمود، و اھمیت نـدادن بـھ اسـتقالل و «گـلوبـالیزاسیون» دسـت پـختھٌ آن را، بـھ 

درستی رژیمی مسموم نشان داد.  
غـول ھـای قـدرت و ثـروت، در تھیھ مـواد ضـدعـفونی و الکل و نـقاب و سـایر 
پـوشـش ھـای حیاتی بـرای پیش گیری از کووید١٩، عـاجـز مـانـدنـد و بـا دزدی 

از یکدیگر، چھره واقعی خود را در توازن قوا، ظاھر ساختند.   
امـریکا در مـوارد دیگر ھـم عجـز خـود را در حـل کردن بحـران کووید١٩ 
عیان کرد. عـدم پـرداخـت سـھم خـود بـھ بـودجـھ سـازمـان بھـداشـت جـھانی 
WHO) و مـنزوی شـدن امـریکا در نشسـت WHO خـالئی را ایجاد کرد  ً )

کھ چین و اتحادیھ اروپا آن را پر کردند.  
آقـای تـرامـپ و شـرکا، بـجای ھمکاری و رفـاقـت، راه رقـابـت و رویارویی و 
بـرخـورد را در مـقابـلھ بـا بحـران کووید١٩ بـرگـزید. عـمل کرد امـریکا در مـاه 
مــــارچ ٢٠٢٠ در مــــورد شــــرکت ســــنوفی در فــــرانــــسھ، و کیوروک 
(CureVac) در آلـــمان، از جـــملھ بـــرای پیش گیری و درمـــان کرونـــا، 

مثال ھایی از این دست ھستند. 

۴- مختصـری از آنچھ کھ بھ اموِر انـدیـشـھ ای مربوط می گردد 

پیدایش بیشمار «پـسا» ایدئـولـژی ھـا،  نـشان دھـندۀ تجـدید نـظرات عـمده در 
انـــدیشھ ھـــا، و  ورشکستگی در ارائـــھ راه حـــل اســـت. از جـــملھ  حتی 
نـظریھ پـرداز  «پـسا مـتافیزیک» ھـابـرمـاس ھـم در انـدیشۀ خـود تجـدید نـظر 
کرده اسـت و راه حـل پـایداری یک جـامـعھ سکوالر را نـھ تـنھا کنار آمـدن بـا 

دین بلکھ ھم کاری با دین می داند.  
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بـا بـن بسـت انـدیشھ راھـنما،  بحـرانی بـعد از بحـران ھـای دیگر بـھ این نسـل، و 
نسـل ھـای آینده تحـمیل می شـونـد و قـدرتـھای غـرب و شـرق از ارائۀ راه حـل 
عــاجــز ھســتند. بــدیھی اســت کھ بحــران ســازھــا،  نمی تــوانــند بــرای حــل 
بحـران ھـایی کھ سـاخـتھ و پـرداختۀ خـودشـان ھسـتند، راه حـل ارائـھ دھـند. 
مـنشاء بحـران ھـای  امـروز،  اصـالـت زور و قـدرت و مـوازنۀ وجـودی در 

سامانۀ اندیشھ ای غالب در شرق و غرب گیتی است.  
ایدئـولـژی سـرمـایھ سـاالری، (شـاید در مـوارد بسیاری، بھـتر اسـت بـگویم 
«دیِن» سـرمـایھ سـاالری!) بـھ عـنوان «نـظام جـدید دنیا» در بحـران عظیم 
اقــتصادی ســال ٢٠٠٩، اعــالم ورشکستگی بــھ تقصیر انــدیشۀ راھــنما در 
غـرب بـود. بـرای حـل آن بحـران، ضـررھـای ھـنگفت بـھ مـردم تحـمیل شـدنـد و 
در ھـمان زمـان، مـنفعت ھـا از این آب گـل آلـود، «خـصوصی سـازی» شـدنـد و 
مـقامـات بـاال در شـرکت ھـای مـالی پـولی چـند ملیتی و فـرامـرزی، ھـر یک بـھ 
نـوعی از این خـوان یغما بھـرمـند شـدنـد. شـگفت این کھ بـعد از آن بحـران، 
والیت مطلقۀ سـرمـایھ تـوانسـت دوبـاره ھـمان سـازوکارھـا را بـھ نـظام مـالی 
پـولی، تحـمیل کند.  بـا بـھ قـدرت رسیدن شخصی مـثل دونـالـد تـرامـپ، در 
کشوری مــثل امــریکا، بــخصوص بــا بی کفایتی وی در مــدیریت بحــران 
کووید١٩ و بحــران بــھ قــتل رسیدن جــرج فــلوید، شھــرونــد سیاھــپوســت 
امــریکایی، تــوســط پلیس مینیاپــولیس، ورشکستگی انــدیشھ در راســتای 

موازنھ ای عدمی، ھویداتر شده است. 

خـالء انـدیشھ در غـرب جـوانـان غـربی را بـھ خـشونـت می گـرایانـد. مـردمـانی 
کھ بـھ عـلت عـدم وجـود کمترین امکانـات زنـدگی، و بـھ عـلت سـرکوب ھـا و 
تـجاوزھـا بـھ کرامـت انـسانی، از کشورھـای خـود بـھ غـرب،  کھ اکثرا مـقصر 
نــابــسامــانی ھــا در کشورھــای جــھان ســوم ھســتند، مــھاجــرت می کنند، در 
کشورھــای غــربی ھــم مــورد تبعیض و تــوھین قــرار می گیرنــد. از اتــفاق 
نیست کھ گـرایش جـوانـان از کشورھـای غـربی بـھ داعـش و سـایر گـروھـھای 

خشونت گستر، ابعادی این چنان  وسیع داشتھ است. 
آرمـان زدگی و آرمـان گـریزی جـوانـان این نسـل، وجـھ تـمایز واضحی در 

قیاس با نسل گذشتھ است.  
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آرمــان و الــگوھــا در نــزدیک بــھ اتــفاق جــوانــان، ورزشکاران پــولــدار و 
ھنرپیشھ ھا ھستند.  

الئیسیتھ بــا دعــوای عــلم بــا دین شــروع شــد. در مھــد الئیسیتھ (ژول فــری 
١٩٠۵) فـرانـسھ، الئیسیتھ کھ قـرار بـود مـربـوط بـھ دولـت بـاشـد و نـھ بـھ فـرد، 
بــھ چــماق الئیسیتھ تــبدیل گــردید و مــمنوعیت پــوشــش، و انــواع دیگر 
دین سـتیزی بـھ بنیادگـراتـر شـدن جـوانـان منجـر شـد و جـنایت  شـارلی عـبدو را 
در پی داشـــت. ولی اکنون، بـــعر از گـــذشـــت بیش از یک قـــرن، ســـران 
کشورھــای غــربی بــاز بــھ غــلط بــودن تبعیض و دامــن زدن بــھ مــوازنۀ 
وجــودی پی بــرده انــد و اکنون  اوالنــد و کامــرون و اوبــامــا و حتی جــان 
مک کین (در کمیسیون قـــوای مســـلح کنگره امـــریکا در فـــوریھ ٢٠١۵) 
و.....، رسـانـھ ھـا و مـردم را از اسـالم سـتیزی بـرحـذر می دارنـد. ولی مـتاسـفانـھ 
بعضی از ھـــم وطـــنان مـــا کاســـھ داغـــتر از آش شـــده و بی مـــحابـــا، در 
دگـرانـدیش سـتیزی از بـازجـویان زنـدان ھـای سیاسی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ 

ھم پیشی گرفتھ اند.  

بحران اندیشھ در ایران ھم، بھ شکل امروز، سابقھ نداشتھ است.  
غـرب زدگـان افـول غـرب، و بـخصوص آمـریکا، را بـھ دلیل بحـران ھـای 
عظیمی کھ ســرمــایھ ســاالری ایجاد کرده و از حــل آن ھــا عــاجــز اســت، 

شاھدند.  
شـرق زدگـان ھـم کھ می بینند از شـوروی و چین سـابـق چیزی بـاقی نـمانـده و 
آن ھــا ھــم در ســرمــایھ ســاالری و تــجاوزھــا بــھ حــقوق، دســت کمی از 
«امپریالیسم امریکا» ندارند، از شرق برای ارائھٌ راه حل، ناامید شده اند.  
اسـالم زدگـان کھ دین فـقاھـتی و حـوزوی را راه حـل ھـمھ دردھـا، و از جـملھ 
شــفابــخش کووید١٩، می دانســتند، بــا دیدن چھــره واقعی «مــالتــاریا» و 
بی کفایتی و سـوءمـدیریت «مـقام مـعظم رھـبری» کھ گـویا بـر تـمام مسـلمانـان 
جـھان، والیت مـادام الـعمر دارد، بـھ دنـبال راه حـل مـعنوی دیگری ھسـتند. 
اسـالمی کھ بـنا بـھ تعھـدی کھ از زبـان اقـای خـمینی در فـرانـسھ جـاری شـد، 
قــرار بــود انــدیشھٌ مــوازنــھٌ عــدمی بــاشــد، بــھ جــایی رسیده کھ رئیس قــوه 
قـضائیھ، از «جـنایتکاران تـاریخ» (قـول آقـای مـنتظری) و رئیس قـوه مـقننھ، 
مســئول حــملھ گــازانــبری بــھ دانــشجویان و «لــولــھ کردن» آن ھــا در کوی 
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دانـشگاه و رئیس قـوه مجـریھ، از مسـئوالن حـجاب اجـباری و مـعتقد بـھ اعـدام 
کردن در نماز جمعھ است! 

وحشـت زدگـان کھ از ھـرگـونـھ تغییر مـثبت در جھـت مـردم سـاالری وحشـت 
دارنــد و این وحشــت را بــھ مــردم مــنتقل می کنند، چــھ تــحول طــلب، و چــھ 
اصــالح طــلب، و چــھ اصــول گــرا، و چــھ… ھــمھ در واقــع اســتمرارطــلب 

ھستند! و بھ درستی خود، خویش را «خندق» این رژیم می خوانند!  
گــرچــھ دالیلی کھ بــرای ضــرورت رفــتن بــھ حــوزھــھای «انــتخابــات و 
رای گیری» در سـال ھـای قـبل ارائـھ می دادنـد، در سـال١٣٩٩، کمتر کھ ھیچ 
بیشتر ھــم شــده بــود، مــردم بــا شــعارھــایی چــون: «…اصــالح طــلب، 
اصـول گـرا، دیگھ تـمومـھ مـاجـرا…» بـھ قـدرت پشـت، و بـھ مـلت روی کردنـد 
و در جـنبش فـعال تحـریم انـتخابـات» مـشارکتی بی سـابـقھ نـمودنـد، و بـدین 
تـرتیب، بـا اعـمال حـق حـاکمیت خـود، انـزوای رژیم را بـاز ھـم بیشتر بـھ 

افکار عمومی ثابت کردند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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مراجعھ بھ "ابرقدرت" یک ضرورت عینی است! 

   افکار عــمومی جــھان، در طی قــرون اخیر، نــقش روشــن تــر و اھمیتِ 
مـلموس تـری پیدا کرده انـد. اینکھ  بـھ  چـھ میزان، حـقوق چـھ تـعدادی از افـراد 
بشـر رعـایت شـود، و اینکھ  بـھ  چـھ میزان، مـنزلـت و کرامـت چـھ تـعدادی از 
مـردم، چـھ اکثریت و چـھ اقلیت، مـحفوظ بـمانـد، بسـتگی مسـتقیم پیدا می کند 
بـھ میزان مـشارکت تـعداد ھـرچـھ بیشتر مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی در تعیین 
ســرنــوشــت خــود. بسیار مــھمتر از مــشارکتھای مقطعی،  میزان پــویائی ِ 
مـشارکِت مـردم و ھسـتھ ھـا، و آن ھـم مـشارکِت ھـر چـھ بیشتر، از تـعداد 
ھـرچـھ زیادتـر مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، در تعیین سـرنـوشـت خـود و 
ھمکاری دائمی و اعـمال پیوسـتۀ حـق حـاکمیت ھـرچـھ فـراگیرتـر مـردم و 
ھسـتھ ھـا، در ادارۀ جـامـعھ و امـوراِت کشور خـویش اسـت. بـرای اسـتقرار و 
اســتمرار و پیشبرد مــردم ســاالری، تــعاملی فــراگیر بــا افکار عــمومی، 

رسانھ ھای ھمگانی نقشی بس تعیین کننده دارند. 

نـقش پیدا کردن افکار عـمومی بـھ مـثابـھ تـوانـاتـرین «ابـرقـدرت» واقعی 
جـھان، و تـوانـاتـر شـدن این «ابـرقـدرت» طی دھـھ ھـای اخیر بـخصوص بـھ 
واسـطۀ انـقالب الکترونیک و انـفورمـاتیک، تـرازوی تـوازن قـوا را بـھ  نـفع 
مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی  و مــلت ھــا مــتمایل کرده اســت. تمثیل «ھــر 
ایرانی، یک رسـانـھ گـر» در صـفحھ اول و در تیتر بـزرگ نشـریات دنیا در 
سـال ١٣٨٨، مـصداقی از اِعـمال حـق حـاکمیت جـمھور شھـرونـدان گـردید و 
در دنیا زبـــان زد و الـــگو شـــد. بـــدون بھـــره وری از وســـایل ارتـــباطیِ 
الکترونیکی ھــمگانی تــوســط نســل جــوان در کشورھــای تــونــس و مــصر 
و…،  بـا تـوجـھ بـھ وجـود  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  مـتعلق بـھ قـدرت حـاکم در 
این کشورھـا و نیز  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  پشـتیبان آنـھا در کشورھـای 
غـربی و سـایر قـدرت ھـا، شـروع «بـھار عـرب» و سـایر تغییر و تـحوالت 
عظیم در کشورھـای مـختلف جـھان،  بـھ تـرتیبی کھ در ابـتدای قـرن حـاضـر 
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شـاھـد آن بـودیم، نـاممکن بـود. اینکھ این بـھار بـھ خـزان و زمسـتانی زودرس 
منتھی گـردد، و یا اینکھ این بـھار شکوفـائی ھـر چـھ بیشتر اسـتقالل و آزادی 
و عـدالـت اجـتماعی را نـوید بـدھـد، بسـتگی کامـل پیدا می کند بـھ اینکھ مـردم 
ھـر یک از این کشورھـا بـھ چـھ میزان بـھ زور و قـدرت مـعتاد بـاشـند و بـھ آن 
اصـالـت دھـند و بـجای گـشودن افـق ھـا بـرای اِعـمال حـاکمیت جـمھور مـردم، 
پـای قـدرتـھای مـختلف را در تـوازن قـوا در کشورشـان وارد کنند وسـاخـتار 
رژیم سـابـق را در شکلی نـو نـگھ دارنـد.  یا اینکھ بـرعکس، بـھ چـھ میزان 
اعـتماد بـھ نـفس، بـھ شکل فـردی و نیز در سـطح ملی، داشـتھ بـاشـند و بـا 
درآمیختن بــا افکار عــمومی داخــلی و خــارجی و بــا بــرانگیختن آنــھا، در 
عـرصۀ تعیین سـرنـوشـت، حی و حـاضـر بـاقی بـمانـند و خـالئی را ایجاد 

نکنند کھ قدرت ھا آنرا بھ نفع خویش مصادره کنند.  

بـرای درآمیختن بـا افکار عـمومی داخـلی و خـارجی و بـرای بـرانگیختن آنـھا 
بـھ جـنبش و جـوشـش و پـرھیز از انـفعال، و بـرای اِعـمال حـاکمیت و والیت 
جـمھور شھـرونـدان و بـرای گـرفـتن کمک و مشـروعیت از افکار عـمومی بـھ 
مـثابـھ  «ابـرقـدرت» واقعی، آیا وسیلھ ای بـھ غیر از وسـایل ارتـباط جـمعی 
آزاد و مســتقل قــابــل تــصور اســت؟ بــا این وسیلھ و بــھ این شکل اســت کھ 
گـوئی افکار عـمومی بـھ دور قـدرت حـلقھ زده اسـت و آن را در میان قـرار 

داده و تا کھ ھر چھ شفاف تر در معرض دید قرار بگیرد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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لـزوم نـظارت مـلت بـر دولـت جھـت اسـتقرار و اسـتمرار و 
پیش برد مردم ساالری 

پان اوپتیکانیسم   

    میل قـدرت بـرای کنترل مـردم، عـمر تـاریخ را دارد.  بـاز ھـم این عـطش 
را بـھ صـورت واضـح و عـریان در زنـدان ھـا می تـوان مـشاھـده نـمود و اینکھ 
زنـدانـبانـان بـتوانـند بـھ سـادگی تـمام حـرکات زنـدانیان را تـحت نـظارت داشـتھ 

باشند و بدین شکل رفتار آنھا را بھ کنترل خود دربیاورند. 
   در اواخـــر قـــرن ھـــژدھـــم، آقـــای بـــنتام (Jeremy Bentham) ایدۀ 
پــان اوپتیکان  (Panopticon) را  ارائــھ نــمود کھ طی آن عــده ای کھ در 
یک محـل قـرار دارنـد (مـثال عـده ای زنـدانی در یک زنـدان) بـھ شکلھای  
مـختلف  تـوسـط کسانی کھ قـدرت و  «والیت»  را در اختیار دارنـد (در این 
مــثال، زنــدانــبانــان)، تــحت نــظارت و کنترل دائمی ھســتند. طــبق نــظر 
پـان اوپتیکان، امـر نـظارت و کنترل  بـاید ھمیشھ بـھ صـورت نـامـلموس بـاشـد. 
بـھ شکلی کھ حتی ھـر یک از این افـراد ھیچگاه نـتوانـند بـدانـند  کھ در ھـر 
زمـان بـخصوص، کدامیک از آنـھا مـورد کنترل فـردی قـرار دارد. ایدۀ این 
فیلسوف انگلیسی  بـخصوص در مـورد زنـدان ھـا شھـرت گـرفـت. بـدین شکل 
کھ مـحوطۀ زنـدان بـھ شکل یک دایره یا یک اسـتوانـھ سـاخـتھ شـود کھ در 
مـرکز این دایره، مـقر زنـدانـبانـان و بـرج دیدبـانی قـرار دارد. زنـدانـبانـان، 
بــدون اینکھ حــرکات آنــھا دیده شــود، مــراقــب زنــدانیان ھســتند کھ در 

سلول ھایشان کھ در محیط این دایره قرار دارند زندانی ھستند.   
   این گـونـھ نـظرھـا بـھ ذائقۀ قـدرت ھـا بسیار خـوش می آید و آن را بـھ طـرق 
مـختلف بکار می بـرنـد و پـان اوپتیکانیسم، روشی مـتداول در جھـت خـفقان و 
سـرکوب مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی بـھ کار می رود. آقـای خـمینی خـانـواده ھـا 
را بـرای جـاسـوسی کردن علیھ یک دیگر می خـوانـد. ایدۀ نـظارت و کنترل 
مـردم و جـاسـوسی ھـای قـدرت ھـا و دولـت ھـا علیھ دیگران و حتی علیھ مـردم 
خـویش، بـا تـوجـھ بـھ تکنولـوژی ھـای امـروزه، ابـعادی وسیع پیدا کرده اسـت. 
در بعضی شھــرھــا در کشورھــای غــربی، مــردم را تــوســط  دوربین ھــای 
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مـداربسـتھ، تـحت نـظارت دائمی دارنـد. اسـتفاده از فـن آوری ھـای رایانـھ ای 
تـوسـط دولـت امـریکا در نتیجۀ  افـشاگـری ھـائی کھ تـوسـط امـثال آقـای ادوارد 
اسـنودن (Edward Snowden) انـجام گـرفـتھ، افکار عـمومی را نـگران 
کرده اسـت و بـھ عـلت فـشار آنـھا، آقـای اوبـامـا رئیس جـمھور امـریکا نـاگـزیر  
شـد کھ قـول ھـائی در جھـت  کم کردن این جـاسـوسی ھـا بـدھـد. گفتنی اسـت کھ 
در مـدارک آقـای اسـنودن ظـاھـرا فـاش شـده بـود کھ قـدرت ھـای غیردولتی 
مـانـند شـرکت ھـای بـزرگی چـون گـوگـل و مـایکروسـافـت و فیس بـوک، بـعد از 
دریافـت مـبالغی از دولـت امـریکا، فـن آوری جـاسـوسی بـر ضـد مـردم را در 
اختیار این دولـت قـرار دادنـد. و نیز ھمین ایشان در ٢۴ ژانـویھ ٢٠١۴ از 
 Nosey» خـبر داد کھ از جـملھ تـوسـط «Warrior Pride» نـرم افـزارھـای
Smurf» می تـوان میکروفـن تـلفن ھـمراه ھـر شخصی را بـدون اطـالع وی، 
بـھ وسیلۀ شـنود مـبدل کرد و یا حتی اگـر تـلفن ھـمراه خـامـوش بـاشـد، آن را 

مخفیانھ و از راه دور توسط «Dreamy Smurf» روشن نمود.   

دولـت چین، از ھـوش مـصنوعی و از فـن اوری تشخیص صـورت، بـرای 
«نظارت» کردن بر مردم، در ایستگاھھا و معابر عمومی استفاده می کند.  

   در سیزدھــم نــوامــبر ٢٠١۵، طی چــند حــملۀ ھــم آھــنگ در پــاریس، در 
عـرض چـند سـاعـت، بیش از صـد نـفر کشتھ و زخـمی شـدنـد، و از جـملھ 
قـربـانیان این خـشونـت ھـا،  کھ امـروزه مـشابـھ آنـھا را در سـراسـر دنیا شـاھـد 
ھسـتیم،  تـعدادی از تـجاوزگـران بـودنـد کھ یا تـوسـط نیروھـای انـتظامی کشتھ 
شـدنـد و یا خـودکشی کردنـد. آقـای اوالنـد بـرای «مـبارزه بـا تـروریسم» اضـافـھ 
بـر بـودجۀ ھـنگفت فعلی، شـشصد میلیون یورو بیشتر را طـلب کرد و نیز 
در نـظر داشـت حتی قـانـون اسـاسی فـرانـسھ را تغییر دھـد. این گـونـھ تمھیدات 
در نــھایت، امکانــات دولــت را بــرای تــجاوز بــھ حــقوق انــسان ھــا، حتی 
انـسان ھـای فـرانـسوی، بیش از پیش می گـردانـد و بـھ دولـت امکان می دھـد کھ 
بـا پـروپـاگـندا و بـا اشـاعۀ جـو تـرس و تـرور، «نـظارت» دولـت بـر مـردم و 

ھستھ ھای مردمی را حالل و بلکھ واجب نمایش دھد.  
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  دولـت امـریکا و حکومـت آقـای بـوش بـعد از تـجاوزھـا یازدھـم سـپتامـبر 
٢٠٠١، عین این رفـتار را از خـود بـروز داد. تـجاوزھـا بـھ حـقوق انـسان ھـا، 
حتی انـسان ھـای امـریکایی، بیش از پیش شـد و بـرای انـتقام خـون چـند ھـزار 
نـفری کھ بـعلت تـجاوزھـای یازدھـم سـپتامـبر در امـریکا جـان بـاخـتند، بـھ 
عـراق و افـغانسـتان تـجاوز شـد و چـندین صـدھـزار نـفری در این کشورھـا 
کشتھ و زخـمی شـدنـد. غـرور انـسانی و ملی و کرامـت و مـنزلـت انـسان ھـای 
این مـناطـق، جـریحھ دار شـده و این تـجاوزھـا کماکان ادامـھ دارنـد.  آقـای 
جـرج بـوش پسـر، تـوسـط آقـای جـرج بـوش پـدر، بـھ خـاطـر سیاسـت ھـایش در 
زمـان تـصدی مـقام ریاسـت جـمھوری امـریکا و اشـاعۀ خـشونـت در دنیا، 
سـرزنـش می گـردد. بـرادر وی آقـای جـب بـوش کھ از کانـدیداھـای ریاسـت 
جـمھوری در انـتخابـات ریاسـت جـمھوری ٢٠١۶ اسـت، بـھ عـلت نـظر منفی 
شھـرونـدان امـریکایی نسـبت بـھ وی، از بـرادرش فـاصـلھ می گیرد و مـانـند 
پـدرش او را سـرزنـش می کند و از او انـتقاد می کند.  آقـایان جـرج بـوش پسـر 
در امـریکا و تـونی بـلر در انگلیس، خـود نیز سیاسـت ھـای خـویش را انـتقاد 

کرده اند و از اعمال خود پوزش خواستھ اند.  
  https://www.youtube.com/watch?v=IV9NUNvj9p0 

   در کنکاش چـرایی و عـوامـل اصلی تـجاوزھـا و خـشونـت ھـای مـتقابـل و 
واکنشی  و انـتقام ھـای کور کھ بـرای دفـاع و یا مـبارزه بـا دین «اسـالم» و 
سـپس مـذاھـب مـختلف تـا این تـاریخ ادامـھ دارنـد، سیاسـت مـوازنۀ وجـودی 
حکومـت آقـای جیمی کارتـر نـقش بـارزی را ایفا می کند. آقـای کارتـر، یک 
مسیحی مـذھـبی اسـت و آقـای بـوش ھـم عـلنا از جـنگ ھـای صلیبی و الـھامـات 
عیسی مسیح و خـداونـدش بـرای خـشونـت گسـتری در سـراسـر دنیا، داد سـخن 
می داد، مـنتھا بـھ عـلت اینکھ کنترل رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت پیشھ، در 
دسـت قـدرت ھـای دولتی و غیر دولتی غـربی و اکثرا مسیحی اسـت، کسی 
دین مسیح را مــساوی خــشونــت تبلیغ نکرد و آیھ ھــای انجیل مســتند آقــایان 

بوش و کارتر را مبنای مسیح ستیزی قرار نداد.  
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   شـروع و ادامۀ خـشونـت ھـا و خـشونـت گسـتری ھـای فـوق، بـدون ھـمراه 
کردن افکار عـمومی بـا روش ھـای پـان اپتیکانیستی تـوسـط قـدرت ھـای دولتی 

و غیردولتی، امکان پذیر  نبوده و نیست و نخواھد بود!  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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پان اوپتیکانیسم واژگونھ   

   در عـصر حـاضـر می تـوانیم از این داده درسی بـزرگ در جھـت ھـرچـھ 
مـردم سـاالرتـر و ھـرچـھ حـقوق مـدارتـر شـدن جـامـعھ بگیریم و بـرای این 
مـنظور نـظریۀ  «پـان اوپتیکانیسم واژگـونـھ» را بـرای مـدیریت رسـانـھ ھـای 

ھمگانی، پیشنھاد می کنم.  

   «پـان اوپتیکانیسم واژگـونـھ» بـھ این شکل قـابـل تـجسم اسـت کھ آحـاد مـردم  
و کلیۀ ھسـتھ ھـای مـردمی و جـامـعھ مـدنی، در سـراسـر کشور حـلقھ زده انـد و 
در میان این حــلقھ، قــدرت ھــای دولتی و غیردولتی قــرار گــرفــتھ و تــمام 
حـرکات و کل عـمل کرد مـقامـات و نـمایندگـان و مـتصدیان شـاخـھ ھـای مـختلف 
دولتی و قـــدرت ھـــای غیردولتی، تـــحت نـــظارت کامـــل مـــلت، مـــردم و 
ھســتھ ھــای مــردمی،  قــرار دارنــد.  درســت مــثل یک ورزش گــاه بــزرگ 
فــوتــبال، کھ مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی، تــماشــاگــران در ورزشــگاه، و 
بـازی گـران،  مـقامـات و مـتصدیان دولـت، و کارمـندان کشوری و لشکری 
ھسـتند. ھـمان طـور کھ تـماشـاگـران، کوچک تـرین عـمل کرد بـازی کنان را زیر 
نــظر دارنــد، بــا مــدیریت پــان اوپتیکانیسم واژگــونــھ، مــردم و ھســتھ ھــای 
میتوانـند کوچک تـرین عـمل کرد مـقامـات و مـتصدیان دولـت، و کارمـندان 

کشوری و لشکری را زیر نظر داشتھ باشند.  
  

  در این عــصر، این مــھم، بــا اســتفاده از رســانــھ ھــای مــردمی، ھــرچــھ 
عملی تـر، ھـرچـھ عملیاتی تـر، و ھـرچـھ آسـان تـر می گـردد. فـقط بـاید مـردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی، بـھ تـوان ھـا و تـوانـایی ھـای خـود، پی بـبرنـد و آنـھا را 
پیوسـتھ بـھ خـود و بـھ سـایرین، گـوش زد کنند،  و بـدین تـرتیب اعـتماد بـھ نـفس 
فــردی و اعــتماد بــھ نــفس جــمعی و اعــتماد بــھ نــفس ملی را جــایگزین 

خودزنی ھا و خودتخریبی ھای متداول نمایند.  
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اگـر در سـاخـتمان زنـدانی کھ بـرای اِعـمال نـظارت و کنترل مـرکزی بـھ 
طـریق پـان اوپتیکان، زنـدانـبانـان در مـرکز دایره و مشـرف بـر تـمام زنـدانیان 
کھ در محیط  قـرار دارنـد مسـتقر ھسـتند، و این ایده بـرای  کنترل جـامـعھ 
تـوسـط قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی نیز بکار رفـتھ و می رود، بـا نـظریۀ 
«پــان اوپتیکانیسم واژگــونــھ» و بــا اســتفادۀ وسیع و فــعال از رســانــھ ھــای 
شخصی و نیز بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم، دولـت و ھمۀ 
شـاخـھ ھـای آن و از جـملھ شـاخۀ چـھارم آن را،  در مـرکز دایره قـرار داده و 
جـمھور مـردم در محیط این دایرۀ بـزرگ مسـتقر، و ضـمن اینکھ ھـمھ مـردم 
بـھ مـشاغـل و تـفریح ھـا و کارھـای روزانـھٌ خـود مـشغول ھسـتند، در عین حـال  
بـر جـزئی تـرین اعـمال دولـت نـاظـر بـوده و مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، بـا 
اســتفاده از رســانــھ ھــای شخصی، در عین حــال بــا ارتــباطــات وسیع بــا 

یکدیگر، حاکمیت فردی و ملی خود را اِعمال می کنند.  

در یک زنـدان، عـدۀ مـعدودی، یعنی زنـدانـبانـان، بـا در دسـت داشـتن وسـایل 
حـصر و سـرکوب و داغ و درفـش و نیز بـا انـحصار اطـالعـات و اسـباب 
مـختلف رسـانـھ ای، قـادر خـواھـند بـود بـر عـدۀ مـتعددی، کھ زنـدانیان ھسـتند،  

سلطھ پیدا کنند.  
در یک زنــدان بــزرگی کھ ایران امــروز  مــا اســت، عــدۀ مــعدودی، یعنی 
قـوای اطـالعـاتی و امنیتی و نـظامی و انـتظامی، بـا در دسـت داشـتن وسـایل 
حـصر و سـرکوب و داغ و درفـش و نیز بـا انـحصار اطـالعـات و اسـباب 
مـختلف رسـانـھ ای، قـادر شـده انـد بـر عـدۀ مـتعددی، کھ بـھ جـرات بیش از نـود 

در صد ایرانیان ھستند، سلطھ پیدا کنند.  
در تـوجیھ عـلت حـمالت «تـروریست ھـای اسـالمی» در امـریکا، در انگلیس، 
و حــاال در پــاریس، دولــتمردان و قــدرت مــداران بــھ مــردم خــود گــفتند کھ 
تـروریست ھـا بـھ این دلیل بـھ مـا حـملھ کردنـد کھ «بـا ارزش ھـای مـا مـخالـفند» 
و نیز «بـا روش زنـدگی مـا مـخالـفند» و یا «خـانـم ھـای مـا حـجاب بـر سـر 
نــدارنــد» و این «دلیل واقعی حــمالت تــروریست ھــای اســالمی» را بــرای 
شسـتشوی مـغزی مـردم، بـھ تکرار از رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ، بـھ خـورد مـلت 
دادنـد. در این مـاجـرا بـرخی از ایرانیان ھـم بـا صـدای قـدرت، ھـم نـوا شـدنـد، 
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کھ داسـتان مـشھور «خـر بـرفـت و خـر بـرفـت…» مـثنوی مـعنوی را تـداعی 
می کند. 

ولی اگـــر مـــردم و ھســـتھ ھـــای مـــردمی و یا در کل، تـــعداد بیشتری از 
شھـرونـدان دھکدۀ کوچک دنیا، بـا اسـتفاده از رسـانـھ ھـای مـردمی و بـا روش 
پـان اوپتیکانیسم واژگـونـھ، حـداقـل طـرح چـند پـرسـش را در افکار عـمومی 
اشـاعـھ می دادنـد و پـان اوپتیکان قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی را بـھ چـالـش 
می کشیدنـد، دنیا حـتما دنیایی دیگر می بـود. پـرسـش ھـایی از این دسـت کھ 
مـثال چـرا تـروریست ھـا بـھ کشورھـای دیگر غـربی کھ در آنـھا بی حـجابی و 
آزادی ھـای جنسی و مشـروبـات الکلی و مـواد مخـدر و حتی عشـرت کده ھـا 
قـانـونی ھسـتند حـملھ نکردنـد؟ چـرا بـھ قـبایلی کھ در افـریقا و اسـترالیا، زن و 
مـرد لـخت مـادرزاد می چـرخـند و بی دین و المـذھـب ھسـتند کاری نـدارنـد؟ 
این کھ بسیاری (از جـــملھ خـــانـــم بی نظیر بـــوتـــو) می گـــویند «تـــروریسم 
اسـالمی» و الـقاعـده، اصـال از ابـتدا بـا دسیسۀ امـریکا و انگلیس و بـا سـرمـایۀ 
عـربسـتان سـعودی و بـا تسھیالت لجیستیک پـاکستان خـلق شـد صـحت دارد؟ 

نظر خانم ھیالری کلینتون در این باره مثبت است: 
  /https://alisedarat.com/1399/02/26/6113 

 David)  اینکھ بــــعد از حــــملۀ امــــریکا بــــھ عــــراق، ژنــــرال پیترآس
Petraeus)  قبیلھ ھـا و قـوم ھـا و گـروه ھـای مـختلف را پـول و اسـلحھ داد و بـھ 
جـان ھـم انـداخـت و اخـتالفـات دینی و مـذھـبی سنی و شیعھ را در عـراق 
بـوجـود آورد و از جـملھ گـروه ھـایی چـون داعـش و الـنصرت و... را بـوجـود 
آورد صحیح اســـت؟ آیا شـــرکت ھـــای چـــندملیتی اســـلحھ در البی کردن 
دولـت مـردان بـرای گسـترش جـنگ و خـشونـت نقشی دارنـد؟ بـا چـھ مـقدار 
نـاچیزی از سـرمـایھ ھـا و کارمـایھ ھـایی کھ بـرای «حـفظ امنیت و مـبارزه بـا 
تـروریسم» ھـزینھ می شـود می تـوان بـھ آمـوزش و پـرورش و ثـبات و رشـد 
فـرھنگی و اقـتصادی و اجـتماعی و سیاسی کشورھـای  سـلطھ بـر پـرداخـت تـا 
مــردم مــنطقھ کرامــت و مــنزلــت انــسانی خــود را بــازیابــند  و خــشونــت و 
تـروریسم و سیل ھـای عظیم مـھاجـرت اصـال مـطرح نـباشـد؟ آیا این درسـت 
اســت کھ قــدرت ھــای دولتی و غیر دولتی در بــھ قــدرت رسیدن و یا در 
قـدرت مـانـدن رژیم ھـایی چـون پھـلوی در ایران و اسـد در سـوریھ و صـدام 
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در عــراق و قــذافی در لیبی و…  نــقش عــمده داشــتھ انــد کھ در نــھایت بــھ 
خشونت گستری در منطقھ و در دنیا انجامیده است؟ آیا…؟ 

قـدرتی کھ گـویا در نـھاد خـود مـوجـودیت دارد و در دسـت زورمـداران دولتی 
و غیردولتی اسـت را می تـوان بـھ ذات خـود یعنی نیرو، بـازگـردانـد تـا کھ 
نیروھـای محـرکۀ جـامـعھ تـوانـا شـونـد کھ تـوانـایی ھـای خـود را در میھن 
مـتبلور نـمایند. این عـمل امکان پـذیر نمی شـود مـگر بـا نـظارت  مـلت در کار 

دولت. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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ھدف: مردم ساالرِی مستقیم و مشاورتی و مشارکتی 

از قدـیم، در کشورھاـئی کھ در نتیجۀ توـازن قوـا، قدـرت در یک نفـر، مثال 
پـادشـاه مـتمرکز می شـد، امکان مـشارکت مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـویش 
نـاچیز و یا حتی نـاممکن بـوده اسـت.  این تجـربـھ را قـبال در رژیم والیت 
پھـلوی دیدیم کھ در صـورت بـھ قـدرت رسیدن آقـای رضـا پھـلوی، تکرار 
خـواھـد شـد. در این گـونـھ سـامـانـھ ھـا، مـلت در ادارۀ مملکت  خـود، در مـقابـل 
قـدرِت مـتمرکز، نـاتـوان بـوده اسـت. از مـلت فـقط بـھ عـنوان یک وسیلھ بـرای 
بھـره وری در جھـت ادامۀ بـقای دولـت بـا قـدرت مـتمرکز، اسـتفادۀ ابـزاری 
می شـده اسـت. گـوئی کھ بـدن ھـر یک از مـردم تـوسـط قـدرت بـھ «گـروگـان» 
گــرفــتھ میشود تــا این گــروگــان یا بــرده، پیوســتھ دســتورات و مــنویات 
قــدرت ســاالران  را اجــرا نــماید. در عین ســرکوب و خــفقان، نیروھــای 
محـرکۀ جـامـعھ در خـدمـت ھـرچـھ مـتمرکزتـر شـدن قـدرت مـصرف می شـده 
اسـت. اعـمال حـاکمیت از اختیار مـردم خـارج، و عـنان قـدرت  در اختیار 
فـرد و یا گـروھی خـاص بـوده اسـت. کرامـت و مـنزلـت، در انـحصار اعیان و 
اشــراف بــوده و بــھ طــریق اولی، امــپراطــور بیشتر از ھــمھ، از آنــھا 
بـرخـوردار بـوده اسـت.  او بـود کھ قـانـون را در جھـت مـنافـع خـود، وضـع و 
متخـلفین از آن قـانـون را بـھ دلـخواه خـود، مـجازات می کرد. چـپاول نیروھـای 
محـرکھ و کارمـایھ ھـا و سـرمـایھ ھـای مـلت بـھ صـورت وضـع و اخـذ مـالیات و 
اجـرای امـورات کشور ھـم در انـحصار شـاه بـود. او بـود کھ بـر جـان و مـال 

و ناموس تمام انسان ھا، بسط ید، و والیت مطلقھ داشت.   

بـعد از گـذشـت قـرن ھـا و در زمـان مـا، ھمین  قـول از آقـای مشکینی، دربـارۀ 
ولی مطلقۀ فقیھ، ابـراز گـردید.  و آقـای آذری قمی، از انـسانـھا ھـم  فـراتـر 
رفــت و خــدای این "فقیھ" را ھــم تــحت والیت او گــمارد و ارکان دین و 

توحید را ھم معلق کرد. 
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  آقـای مـصباح یزدی فـتوا می دھـد کھ  «عـقل مـردم قـاصـر از پی بـردن بـھ 
فقیھ افـقھ، اعـدل، اعـلم و اتقی می بـاشـد»  و این کھ  «انـتخاب مسـتقیما تـوسـط 
خـداونـد تـبارک و تـعالی انـجام می شـود و اوسـت کھ دل ھـای مجتھـدین مجـلس 
خـبرگـان را بـسوی ولی فقیھ می گـردانـد»  و  «بـھ دلیل اینکھ ولی فقیھ نـایب 
امـام مـعصوم و مـنتخب و مـنصوب از طـرف خـداونـد تـبارک و تـعالی اسـت، 
نـامحـدود و مـادام الـعمر اسـت»  و بـھ این دلیل  «فـقط در مـقابـل خـداونـد 
تـبارک و تـعالی پـاسـخ گـوسـت و در مـقابـل سـایر افـراد غیر پـاسـخ گـوسـت»  
زیرا کھ  «عـقل مـردم عـادی، قـاصـر از ورود بـھ این مـسائـل اسـت و اسـاسـا 
مـردم عـادی حـق ورود بـھ سیاسـت را بـھ این مـعنا نـدارنـد»  و  «سـایر فـقھا 
حـق دخـالـت در حکومـت را از حیث اینکھ فقیھ ھسـتند نـدارنـد و از این لـحاظ 
فـرقی بـا مـردم عـادی نـدارنـد، لـذا مـوضـع سـایر فـقھا و حتی مـراجـع نیز 
اطـاعـت اسـت و ولی فقیھ بـرای فـقھا نیز مـثل سـایر مـردم غیر قـابـل نـقد 
اسـت»  و  «مجـلس خـبرگـان رھـبری مجـرای تجـلی و ظـھور مـقام عـظمای 
والیت اسـت ولی در ادامـھ کار ھـر گـونـھ نـظارت بـھ ھـر صـورت بـاطـل 
اسـت و حتی نـوشـتن نـامـھ بـھ ایشان حـرمـت شکنی مـحسوب می شـود چـون 
ھـمانـگونـھ کھ گـفتھ شـد از ایشان نـباید در مـورد اعـمالـشان سـئوال کرد»  و  
«مــقام عــظمای والیت دارای اختیارات نــامحــدود اســت و می تــوانــند در 
زمـانی کھ الزم می بینند حتی واجـبات شـرعی مـثل حـج را نیز بـرای مـدت 
محــدود تعطیل کنند تــا چــھ رســد بــھ تصمیمات جــزئی تــر از قبیل عــزل و 
نـصب مـقامـات و…»  و  «اختیارات مـقام عـظمای والیت ھیچ قید مکانی 
نـدارد و ایشان ولی امـر مسـلمین جـھان ھسـتند»  و  «آنـچھ در قـانـون اسـاسی 
در رابــطھ بــا اختیارات مــقام عــظمای والیت آمــده صــرفــا نــمونــھ و کف 
اختیارات اســت و نــھ ســقف آن و ھــمانــگونــھ کھ از عــنوان والیت مــطلقھ 
مـشخص اسـت، این والیت، مـطلقھ بـوده و در ھیچ قید قـانـونی نمی گنجـد و 
اال مـطلقھ نـبود»  و  «والیت در ادامـھ رسـالـت و امـامـت بـوده و در ھـر 
زمـان مجـرای فیض و عـنایت الھی واحـد اسـت و لـذا شـورای فـقھا بـاطـل 
اسـت»  و  «چـون ایشان نـایب امـام زمـان (عـج) می بـاشـند، مـوضـع مـردم 
عـادی مـا در قـبال والیت مـطلقھ، بـاید اطـاعـت مـطلقھ بـاشـد و تفکر و سـئوال 
در مـورد عملکرد ایشان از وسـاوس شیطان اسـت کھ بـاید بـھ خـداونـد مـتعال 
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پـناه بـرد.» در این زمـان چنین کسانی در پـائین تـرین سـطوح انـسانیت، بـر 
میھن مـا حکومـت می کنند. قـبل از انـقالب ١٣۵٧ رژیم شـاھـنشاھی ھـم دسـت 
کمی از این آقــایان نــداشــت و آقــای محــمدرضــا پھــلوی از «متفکران» 
ھـم جـنس آقـای مـصباح یزدی خـواسـتھ بـود کھ «ایدئـولـوژی شـاھـنشاھی» را 

بر اساس دیالکتیک تدوین نمایند!   

در نقطۀ مـقابـل این نـظام قـدیم، سـامـانـھ ای مـتصور اسـت کھ در آن تـمام مـردم 
تـوانـا بـھ اِعـمال حـق حـاکمیت و والیت خـویش ھسـتند. سـرنـوشـت خـود را بـا 
قـانـون گـذاری و بـھ اجـرا گـذاشـتن آن قـوانین، کامـال خـود تعیین می کنند. 
قـضاوت، در حیطۀ حـاکمیت و والیت مـردم اسـت و نـھ وسیلھ ای بـرای داغ 
و درفـش و سـرکوب مـلت. در این سـامـانـھ، قـدرت سـاالران را مکانی نیست 
و سـاالری، مـتعلق بـھ مـردم اسـت، مـردم سـاالری   بـرقـرار اسـت. اِعـمال حـق 
حــاکمیت و والیت در اختیار جــمھور شھــرونــدان اســت و آن ھــم بــدون 
واســطھ و بــھ شکل مســتقیم. مــردم ســاالری مســتقیم مــشاورتی مــشارکتی، 
الـگویی اسـت کھ در آن ھـر انـسانی و ھمۀ انـسان ھـا و ھسـتھ ھـای جـامـعھ، و 
بـھ تـبع آن تـمام جـامـعھ و مـلت، از انـواع آزادی ھـا و اسـتقالل ھـا و حـقوق و 
کرامـت و مـنزلـت، بـرخـوردارنـد. این چنین جـامـعھ ای، و حـرکت در سـوی 
چنین الـگویی، بـدون آزادی و اسـتقالل رسـانـھ ھـای ھـمگانی از قـدرت و زور 

و نمادھای آن، قابل تصور نیست.  
بــا گــشایش افــق عــلوم، از جــملھ مــعلومــات در قــلمروھــای ارتــباطــات و 
انـفورمـاتیک و تبلیغات و روانـشناسی و جـامـعھ شـناسی، و بـا پیچیده تـر شـدن 
جـوامـع و بـرد و تـاثیر  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ، بـھ نـظر می رسـد کھ حـرکت 
تـمدن ھـا در جھـت عکس بـوده اسـت. سـھ شـاخۀ دولتی کھ گـویا قـرار بـود کھ 
از تـمرکز قـدرت بکاھـند و قـوا را تفکیک کنند، بـا از جـنس قـدرت شـدنِ 
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  و قـدرتـمندتـر شـدن آن ھـا، خـود وسیلھ ای بـرای 
سـلطھ گـری و قـدرت مـداری شـده انـد و رسـانـھ ھـای قـدرت مـدار، بـا اسـتفاده از 
روش ھـای علمی  «خـلق رضـایت» و شسـتشوی مـغزی و پـروپـاگـندا،  خـود 
وسیلھ ای بـرای تـرویج سـلطھ پـذیری، و قـدرت پـرسـتی، و اعتیاد بـھ زور و 

قدرت شده اند. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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عدم تمرکز و تفکیک قوا در شاخھ ھای مجزا 

درجۀ اعـمال حـق حـاکمیت تـوسـط مـردم در سیر تـحول تـمدن بشـری، فـراز و 
نشیب ھـای فـراوانی را شـاھـد بـوده اسـت. در مـقاطعی از زمـان و مکان، نیاز 
بـھ بـازگـردانـدن حـق والیت و حـاکمیت بـھ مـردم و حـرکت در جھـت عـدم 
تـمرکز قـدرت و انـتشار آن در جـامـعھ ھـر روز بیشتر احـساس می شـده اسـت. 
در آن مــقاطــع،  رســانــھ ھــای قــدرت پیشھ  وابســتھ بــھ قــدرت، در «خــلق 
رضـایت» در مـردم بـرای سـلطھ پـذیری کم اثـرتـر می شـده انـد و افکار عـمومی 
خـواسـتار اِعـمال حـق حـاکمیت می گشـتھ اسـت. از جـملھ از رونـدی کھ بـھ 
تفکیک قـــوا و شکل دولـــت ھـــای امـــروزی انـــجامید، می تـــوان یاد کرد. 
نـظریھ پـردازان دمـوکراسی در انگلیس و فـرانـسھ و سـپس در بعضی دیگر 
کشورھـا، تـالش کردنـد کھ قـوا را کھ در دولـت و یا حتی یک فـرد مـتمرکز 
بـود را از ھـم تفکیک کنند.  در نـھایت دولـت در بیشتر کشورھـای امـروزی 

دارای سھ «قوه» و یا «شاخھ» شده است.  

ژان کالـــون (John Calvin) کھ در ســـن ۵۵ ســـالگی در ســـال ١۵۶۴ 
درگـذشـت، فـوائـد دمـوکراسی را بـھ افکار عـمومی عـرضـھ می کرد. از این 
کشیش و دین شـناس و حـقوقـدان فـرانـسوی مـنقول اسـت کھ «این یک ھـدیۀ 

الھی است کھ مردم بتوانند خودشان، دولت خود را انتخاب کنند.»   
بــر آن اســاس، حــدوداً شــصت ســال بــعد در ســال ١۶٢٠ در امــریکا، 
گـروھـھائی از مـھاجـران جـدایی طـلب انگلیسی، نـظام خـودمـختاری را تـاسیس 
نـمودنـد کھ در آن مـردان آزاد می تـوانســتند در انـتخابـاتی شـرکت و نـھاد 
«دادگـاه عـمومی» را انـتخاب کنند کھ مسـئول تقنین و قـضا بـود و بـھ نـوبۀ 
خـود، حکومـت را انـتخاب می نـمود. بعضی از این گـروھـھا، آزادی دین را 

ھم در نظام خود ملحوظ  کردند.  
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مــونتسکیو در ســن ۶۶ ســالگی در ســال ١٧۵۵ بــدرود حیات گــفت. این 
متفکر سیاسی فـرانـسوی، ایدۀ تفکیک قـوای سیاسی در سـھ شـاخۀ مـقننھ و 
قـضائیھ و مجـریھ را بـھ افکار عـمومی عـرضـھ کرد. بسیاری از کشورھـای 
جـھان امـروز، این سـھ شـاخـھ را در قـانـون اسـاسی خـود در دولـتھای خـویش 

ملحوظ کرده اند.  

در فـرھـنگ سیاسی مـعاصـر ایران، از واژۀ  «قـوه»  در نـھاد دولـت اسـتفاده 
شـده اسـت. قـانـون اسـاسی مشـروطـھ در ایران از بـلژیک تـرجـمھ شـده بـود  و 
ریشۀ این تسمیھ، بـھ واژه  «پـووار» فـرانـسوی بـھ مـعنای قـوه بـاز می گـردد. 
بکار بـردن «شـاخـھ» بـرای زیرمجـموعـھ ھـای مـقننھ، مجـریھ و قـضائیۀ دولـت 
مـناسـب تـر می نـماید چـرا کھ لـفظ  «قـوه»،  تـداعی  «قـدرت» را در اذھـان 
مـتبادر می کند کھ و ھـر گـونـھ تـالش در جھـت دوری از اصـالـت قـدرت،  
بـرای نـزدیک شـدن بـھ یک مـردم سـاالری پـویا، الزم اسـت. وقتی صـحبت از 
رسـانـھ ھـای ھمگلنی صـحبت بـھ میان اسـت، کلمھ «شـاخـھ» گـویایی بیشتری 

پیدا می کند. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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خطر قوی تر شدن قدرت بھ علت «تفکیک قوا» 

جھـت یافـتن جـسارت بـرای عصیان بـھ وضـع مـوجـود و جھـت یافـتن شـجاعـت 
ابتکار، خـوب اسـت کھ شـرایط زمـانـھ را در مـوقـع خـلق ابتکارات مـشابـھ در 
گـذشـتھ بیازمـاییم. از عـصر تفکیک قـوا قـرنـھا می گـذرد. سـامـانۀ دولتی بـھ 
شکل فعلی در اذھـان مـا جـا افـتاده اسـت و امـری مـعمولی و طبیعی شـده 
اسـت. ذھـن راحـت طـلب، کم و کاسـت این نـظام را بـھ عـنوان واقعیت ھـای 
مـوجـود پـذیرفـتھ اسـت و بـھ این نمی انـدیشد کھ  در عـصری کھ اعـتراض بـھ 
تـمرکز قـوا در افکار عـمومی شکل می گـرفـت، مـردم  در چـھ احـوالی و در 
چــھ اھــوالی بــودنــد. آیا ھــمھ، حتی روشنفکران و بــخصوص کسانی کھ 
جـرات این ابتکار را کرده بـودنـد،  کامـال اطمینان و یا حتی انـتظار داشـتند 
کھ بـھ مـحض وقـوع تفکیک قـوا، دنیا بھشـت بـرین بـشود؟ آیا ھیچ کدام این 
امکان را نمی دادنـــد کھ بـــا آن تغییرات، امکان گســـترش ســـلطۀ قـــدرت 
مـتمرکز بیشتر می شـود؟ آیا ھیچکدام  آن را الـگوئی مـناسـب ولی غیرقـابـل 
اجـرا در آن زمـان نمی دانسـتند؟ آیا در آن زمـان کسانی بـودنـد کھ اجـرای آن 

را، نھ در آن ھنگام و بلکھ در زمانھای دورتر بھ مصلحت می دیدند؟ 

   بـرای لـمس و درک این مـدعـا الزم اسـت کھ سـوار بـر قـقنوس  زمـان پیما 
شـویم خـود را بـھ مکان و زمـانی بـرگـردانیم کھ طـرح تفکیک قـوا در افکار 
عــمومی مــطرح می گــردید. در این صــورت اگــر بــھ قــبل از شکل گیری 
دولـتھا بـھ نـوعی کھ در دمـوکراسیھای فعلی مـوجـودنـد بـرویم، در رونـد عـدم 
تــمرکز و تفکیک قــوا در شــاخــھ ھــای مجــزا، ھمیشھ این خــطر را قــابــل 
پیش بینی بـوده اسـت کھ این پـروسـھ در نـھایت بـھ نـفع قـدرت و بـھ ضـرر 
جــمھور مــردم و حــاکمیت آنــھا تــمام شــود. ولی در آن عــصر، وقتی کھ 
عـوامـل و وسـایل سـلطھ گـری بـر جـامـعھ بـررسی می شـد، بـھ تـرتیبی کھ 
گـذشـت، بـھ این نـظر رسیده شـد کھ الزم اسـت کھ قـانـون گـذار و قـانـون گـذاری 
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را از مجـری و اجـرا جـدا، و این دو را از قـاضی و قـضا مجـزا نـمود. بـا این 
تفکیک، از جـملھ بـنا بـر این بـود کھ این شـاخـھ ھـای دولـت در عین نـظارت 
بـر ھـم، بـرای بھـتر شـدن زنـدگی مـردم بـا ھـم ھمکاری کنند و امـور یکدیگر 
را در فـراھـم نـمودن لـوازم اِعـمال حـاکمیت جـمھور مـردم، تجـلی بـبخشند. 
زمـان شـاھـد اسـت کھ عملی کردن این نـظر در کلیت خـود بـھ نـفع بشـریت 

بوده است. 

   ولی بـاز امـروزه، بـعد از گـذشـت چـند قـرن، می بینیم کھ تفکیک این سـھ 
شـاخـھ پیوسـتھ کم رنـگ تـر می شـود. چـھ در نـظام ھـایی چـون دولـت ایران و 
کره شـمالی بـا والیت مطلقۀ فـردی و گـروھی، و چـھ در دمـوکراسی ھـای 
غـربی بـا والیت مطلقۀ شـرکتھای چـندملیتی و سـرمـایھ سـاالری،  دوبـاره بـا 
مـالت رسـانـھ ھـای در خـدمـت قـدرت، این سـھ شـاخـھ بـھ ھـم مـتصل و تفکیک 
آنــھا، نــھ کم رنــگ کھ مخــدوش شــده اســت. بــا پیشرفــت عــلم  روانــشناسی 
تبلیغات و جـامـعھ شـناسی ارتـباطـات و فـن آوری ھـای مـربـوطـھ، این رسـانـھ ھـا، 
در «خـلق رضـایت» در مـردم مـاھـر شـده انـد و بـھ تـناسـب آنـھا را ھـم در 

خدمت قدرت در می آورند.  

    در عـــصری کھ مبتکران دمـــوکراسی و تفکیک قـــوا فـــعال شـــدنـــد، 
رســانــھ ھــای ھــمگانی، الاقــل بــھ شکل و وســعت کنونی، وجــود خــارجی 
نـداشـتند. اعلیحضرت قـدر قـدرت کھ تـمام قـوا در او مـتمرکز بـود ھـم لـزومی 
نمی دید کھ بــھ افکار عــمومی آنــقدرھــا پــاســخ گــو بــاشــد. حــال آیا اگــر 
روشـن فکران آن عـصر را کھ بـھ خـود جـرات ابتکار تفکیک قـوا را دادنـد،  
بـا خـود سـوار بـر قـقنوس  زمـان پیما کرده و بـھ عـصر خـود بیاوریم و بـھ آنـھا 
نـقش رسـانـھ ھـا در تـمدن مـعاصـر را بـنمایاییم، تـردیدی در تفکیک رسـانـھ ھـا 
از قـــدرت مـــتمرکز و بـــھ خـــدمـــت مـــردم درآوردن آنـــھا می کنند؟ آیا 
مـونتسکیوھـا در این عـصر بـھ جـای سـھ شـاخـھ،  بـا افـزودن شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی، دولتی چـھار شـاخـھ ای را، بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخـھٌ 

چھارم، پیشنھاد نمی کردند؟ 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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تفکیک قوا در دولت 

ھــریک از شــاخــھ ھــا و یا قــوای دولتی، بــنا بــھ وظیفۀ مــندرج در قــانــون 
اســــاسی، مــــتصدی بخشی از ارکان اصلی ادارۀ کشور ھســــتند. در یک 
دولـت مـردم سـاالر و حـقوق مـدار، شـاخـھ ھـا و یا قـوای دولتی از یک دیگر 
تفکیک می شـونـد و در امـورات یک دیگر دخـالـت نمی کنند. پھنۀ تـوانـائی و 
صـالحیت  قـوۀ مـقننھ این اسـت کھ قـانـون وضـع کند، این قـوانین تـوسـط قـوۀ 
مجـریھ اجـرا می گـردنـد و صـالحیت قـوۀ قـضائیھ در این اسـت کھ خـاطیان از 

قوانین را تحت محاکمھ درآورد.  
شــاخۀ چــھارم یک قــدرت نیست بلکھ، مــانــند ســھ شــاخۀ دیگر، شــاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی ھـم یک تـوانـایی ھـایی دارد و دارای یک پھنۀ صـالحیت 

است.  

ھــر فــردی و ھــر ھســتھ ای و ھــر جــامــعھ ای می تــوانــد و بــاید ھمیشھ 
مـردم سـاالرتـر شـود بـھ این شکل کھ میزان  حـقوق مـداری دائـما افـزایش یابـد 
و میزان بھـره وری آنـھا از احـقاق حـقوق، ھمیشھ بیشتر از پیش بـاشـد، و  

شرایط زندگی مردم  ھرروزه، بھروزه تر  گردد.  

ھـدف آن اسـت کھ حـرکت در جھـت پیوسـتھ مـردم سـاالرتـر شـدن جـامـعھ، 
دائــما شــتاب گیرتــر گــردد. این مــھم آن گــاه عملی می گــردد کھ ھــر یک از 
چـھار شـاخـھ ھـای دولـت، در حـوزۀ تـوانـائی و صـالحیت و تـخصص خـاص 
خـود عـمل کنند. تـالشی مـدام الزم اسـت کھ این قـلمروھـا ھـرچـھ بیشتر از  
ھـم تفکیک شـونـد بـھ طـوری کھ یکی از شـاخـھ  ھـا بـر یک یا چـند شـاخۀ دیگر 
مسـلط نـباشـد، و یا وخیم تـر از آن یا یک گـروه و یا یک نـفر (مـانـند رژیم 
والیت مطلقۀ فقیھ و یا والیت مطلقۀ شـاه) بـر ھمۀ شـاخـھ ھـا سـلطھ نـداشـتھ 

باشد. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل پنجم 

منظور نظر در این مرحلھ از طرح پیشنھادی: 

اضافھ شدن شاخۀ جدیدی 
بھ سھ شاخۀ موجود در دولت 
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اضافھ شدن شاخۀ جدیدی بھ سھ شاخۀ موجود در دولت 

در این مـرحـلھ از طـرح و پیشنھاد شـاخۀ چـھارم، ھـنوز بـر آنـم کھ بـتوانـم بـھ 
خـوانـنده کمبودھـای دولـت متشکل از سـھ شـاخۀ مـقننھ و مجـریھ و قـضائیھ  
را، بــھ شکلی کھ امــروز در دنیا مــتداول اســت، بــنمایانــم و دالیل خــود را 
بـرای نیازی حیاتی بـھ اسـتفاده از وسـایل ارتـباط جـمعی بـرای اسـتقرار و 

پیشبرد و استمرار حاکمیت جمھور شھروندان ارائھ کنم. 

شـواھـد عـصر مـا، و بحـران ھـایی کھ بـر ھـم انـباشـتھ می گـردنـد و مـرتـب بـھ 
ابـعاد آن ھـا افـزوده می شـود، شـھادت می دھـد کھ زمـان آن رسیده اسـت کھ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت دمـوکراتیک در قـانـون 

اساسی ایران آزاد شده از یوغ والیت مطلقھ در نظر گرفتھ شود.  

اجـتناب از دنـبالـھ روی کور، و پـرھیز از اضـطراِب ابتکاد، گـشودن بـاب 
گـفتگو و ھمکاری ھـای فکری و بـحث ھـای آزاد، الزمۀ پیش بـرد این گـونـھ 
طـرح ھـا و پیشنھادات، بـرای رھـایی از زنـدان بـد و بـدتـرھـا، و تـالش بـرای 

ساختن سرنوشت ھای خوب و خوب تر است.   

در مــراحــل بــعدی از این تــالش، الزم اســت کھ بــھ جــزئیات اجــرائی این 
طرح بیشتر پرداختھ شود.  

در ھمۀ مـراحـل از این طـرح، و حتی بـعد از تـبلور عملی آن،  مـشارکت 
تــعداد ھــر چــھ بیشتر افکار عــمومی  و متفکران و بــاورمــندان بــھ عــدم 
اصـالـت زور و قـدرت، در تکامـل و بھینھ گـردانی آن تـاثیری حیاتی خـواھـد 
گـذاشـت کھ بـتوانیم بـھ کمک ھـمدیگر نـظامی بـسازیم کھ تـوسـط آن ، وطـن را 

بھ مرحلھ ای برگشت ناپذیر از مردم ساالری   برسانیم.  
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 بـعد از آن ھـم، بـا اعـتماد بـھ نـفس فـردی، و بـا اعـتماد بـھ نـفس ملی، و بـا 
خـودانگیختگی،  بـھ درآمیختن بـا افکار عـمومی و بـا بـرانگیختن  آنـھا، در 
جھـت ھـرچـھ مـردم سـاالرتـر و پیوسـتھ حـقوق مـدارتـر شـدن ایران و ایرانی 

گام ھایی بلند و استوار برداریم. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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تضمین رفــع خــطر بــھ طــور قطعی، نیازمــند مــشارکتِ 
قــاطــع و غـیـرمقـطـعِی ھـر چــھ بـیـشـتـر از مــا مــردم 

در تعیین سرنوشتمان است 

این طـرح و ھیچکدام از طـرحـھای مـن و شـما و ھـر کس دیگری کھ بـرای 
بھـبود وضـع ایران و ایرانی مـطرح می شـود را نمی تـوان ضـمانـت نـمود کھ 
ھـر گـونـھ خـطری را «بـھ طـور قـطع رفـع  کند.»  ولی این عـدم امکان چنین 
ضـمانتی ھـم نـباید بـاعـث شـود کھ بـھ چـھارچـوب ھـای  «عـرفی»  و جـبر و 

تعیّن ھای ساختھ و تحمیل شده توسط قدرت، تن در داد.  

در آن ایام دور، و وقتی کھ طـرح تفکیک قـوا بـھ جـامـعھ پیشنھاد می شـد و 
در آن ســال ھــا پیش و در زمــانی  کھ از قــدرت مــتمرکز کاســتھ شــد و در 
نـھایت سـھ شـاخـھ مـقننھ و مجـریھ و قـضائیھ درسـت شـد، آیا کسی می تـوانسـت 

ضمانت بدھد کھ «خطر بطور قطع رفع» شود؟  
آیا در آن ایام، امکان این نـبود کھ شـرایط طـوری فـراھـم شـود کھ بـا تفکیک 

صوری قوا، در واقع بھ زور قدرت مرکزی حتی افزوده ھم بشود؟  

جــواب واضــح اســت. ولی جــامــعھ بــھ جــائی رسیده بــود کھ در ســراشیبی 
والیتی کھ ھــر چــھ بیشتر مــطلقھ می شــد، در حــال اضــمحالل بــود و بــاید 

طرحی نو درانداختھ می شد.  
چند سوال مشابھ را از زاویھ ای دیگر، در مورد امروزمان مطرح کنیم: 

آیا بــا شــرایطی کھ والیت مــطلقھ فقیھ در ایران، و ســرمــایھ در غــرب، و 
نــمادھــای دیگر والیت مــطلقھ در تــمام دنیا، کھ مــشغول نــابــودی زمین و 
زمـان ھسـتند و بـا در نـظر گـرفـتن «مـنفعت ھـا»  و  «مـصلحت ھـا»ی ھیدرو-
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ژئــو-پــترو-پلیتیک،  این نســل را بــھ خــشونــت و تخــریب و خــودتخــریبی 
کشیده انـــد و نســـلھای بـــعدی را ھـــم از پیش، از دم تیغ  ازپیش تخـــریبی  

می گذرانند می توان دست روی دست گذاشت و کاری اصولی نکرد؟ 

بـا تـوجـھ بـھ اینکھ انـدیشمندانی در غـرب بـرای راه حـل، بـھ شـرق چـشم 
دوخــتھ اســت، آیا می تــوان انــتظار داشــت کھ تعیّن و جــبر الــگوبــرداری 
سـاخـتار دولـتھای غـربی و بیش از سـھ شـاخـھ دانسـتن آنـرا غیرممکن اعـالم 

کردن، دردی را دوا کند؟  

از آن دسـتھ از افـرادی کھ از ھـر تغییر و تـحول و نـوآوری و ابتکار، دچـار 
اضـــطراب و تـــرس و تـــشویش می شـــونـــد و بـــرای ھـــر تغییر و ابتکار 

«تضمین»ھای بیشماری را مطالبھ می کنند، باید پرسید کھ: 
آیا ھیچ «تضمینی» ھسـت کھ اگـر بـھ وضـع مـوجـود ادامـھ دھیم، و اگـر بـھ 
نیاز امـروزه بـرای اسـتقرار و اسـتمرار و پیشبرد مـردم سـاالری پـاسـخ بـایستھ 
را نـدھیم و مـتصدیان رسـانـھ ھـای ھـمگانی را، مـنتخبان مسـتقیم مـردم، و در 
نتیجھ مـجبور بـھ پـاسـخ گـویی بـھ مـردم نکنیم، از خـطر بھشـت نشـدن دنیا 

جلوگیری خواھیم کرد!!؟ 

آیا واقـعا رونـد کلی دنیا بـھ سـمت  «اوتـوپی»  و  «آرمـان شھـر»  اسـت و بـا 
مـلحوظ کردن رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت حـقوق مـدار، 

و یا ھرگونھ تغییر دیگری، این روند دچار اختالل می گردد!!؟  

آیا یکی از مـھمترین دالیلی کھ غـرب بـھ بـن بسـت رسیده اسـت، ادامـھ بـقا 
قـدرت، و اِعـمال فـزون گیر قـدرت، و تـمرکز بیشتر قـدرت، بـھ عـلت در 
دسـت داشـتن رسـانـھ ھـا و تـولیدات بی شـمار سـانـسورھـا و تحـمیل فـراوان 
خــودســانــسوری ھــا و مخــدوش کردن وژدان عــمومی مــردم، و وژدان 

ھمگانی جامعھ و ملت ھا و «تولید رضایت» در آن ھا نیست؟ 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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محتوا و تعداد شاخھ ھای دولت مردم ساالر. 

  آیا سھ شاخھ بودن دولت جبر است!؟  

    ابتکار و خـلق، بـھ بیرون از چـھارچـوب و تعیّن، نـظر داشـتن و نـپذیرفـتن 
جبر، از ویژگی ھای فرھنگ و ادب ایرانی است.  

مـوالنـا شـاھـد این مـدعـا اسـت در داسـتانی  میوه دزدی کھ تـوسـط بـاغـبان 
دسـتگیر می شـود و ادعـا می کند کھ دزدی میوه،  خـواسـت خـدا بـوده اسـت و 
در نتیجھ جـبری بـوده اسـت کھ میوه دزد را از آن گـریزی نـبوده اسـت. وقتی 
کھ بـاغـبان وی را بـھ درخـت می بـندد و بـھ تـازیانـھ می کشد، بـاغـبان در مـقابـل 
اعـتراض میوه دزد جـواب می دھـد کھ تـازیانـھ زدن وی نیز بـا ھـمان اسـتدالل 
جـبری و خـواسـت خـدا بـوده اسـت! و بـدین تـرتیب میوه دزد فـغان بـرمی آورد 

کھ:  
توبھ کردم من از جبر  ای عیار....... اختیار است! اختیار است! اختیار!! 
بـد نیست بـا خـود بیانـدیشیم، و پـذیرفـتن جـبر و تعیّن را زیر سـوال، و مـورد 

تجدید نظر قرار دھیم.  

کشورھایی کھ بیش از سھ شاخھٌ دولتی دارند  

    بـا مھیا شـدن عـوامـل الزم و شـرایط مـناسـب بـرای مـنقلب شـدن مـردم در 
سـاخـتار اصـالح نـاپـذیر و تـحول نـاپـذیر رژیم حـاکم، انـقالبی پـدید آمـد و بـھ 
تـدریج، قـلمروھـای مـختلف قـدرت شـاه قـدر قـدرت، بـھ تسخیر مـردم درآمـد  و 
اختیارات انــحصاری و مــتمرکز در امــپراطــور، کم کم و طی ســال ھــا و 

قرن ھا،  بھ سھ شاخۀ مختلف تقسیم و از او ستانده  شد.   
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مــردم کم کم تــوانســتند کھ در قــدرت، کھ در امــپراطــور و خــانــواده وی 
مـتمرکز شـده بـود، رخـنھ نـمایند.  بـھ این شکل کھ  مـقامـات دولتی، انـتخابی و 
دوران خـدمـت آنـھا، مـنحصر بـھ دوره ھـایی محـدود  گشـتھ اسـت. بـھ تـدریج، 

پاسخ گویی مقامات منتخب،  بھ مردم، بیشتر و بیشتر گردید. 

   در دوران حـاضـر، در بیشتر کشورھـا، دولـت را بـھ سـھ شـاخۀ مـقننھ، 
قضائیھ و شاخۀ سوم دولت یعنی شاخۀ مجریھ یا حکومت، تقسیم کرده اند.  

   بـا تـوجـھ بـھ نـابـسامـانی ھـا و مـعضالت سیاسی، اقـتصادی، فـرھنگی، 
اجــــتماعی و محیط زیستی عــــصر امــــروز، لــــزوم تغییراتی ژرف در 
نـظام ھـای مـختلف امـروزه، بـھ وضـوح دیده می شـود و از جـملھ افـزودن 
شـاخـھ و یا شـاخـھ ھـائی بـھ سـھ شـاخۀ مـتداول در دولـت ھـای این عـصر، 
مـطرح می شـود. تـاریخ و فـرھـنگ آن جـامـعھ و یا کسانی از آن جـوامـع کھ 
این گوـنھـ راه حل ھاـ را پیشنھاد می کنند، در این نظـرات بی تاـثیر نیست. مثال 
اخیرا از جـانـب گـروھی در امـریکا پیشنھاد شـد کھ «مـوسسۀ ملی اسـلحھ» 
بـــھ عـــنوان شـــاخۀ چـــھارم مـــطرح گـــردد. قـــبل از این ھـــم کسانی از 

«البی گری» بھ عنوان شاخۀ چھارم یاد کردند.  
ما چو کورانھ عصاھا میزنیم—الجرم قندیل ھا را بشکنیم 

در ھـمھ این مـوارد، بـخصوص در این دو مـثال آورده شـده، سـلطھ مـداری و 
اصاـلتـ قدـرت، قدـرت کور، نقـش اصلی را دارندـ، یعنی آن چھـ کھ کامال 

معکوس منظور نظر طرح ما است. 

   بـعلت رواج عـدم حـقوق مـداری و نـارسـائی ھـای مـوجـود در دولـت ھـا و در 
دنیای امـروز،  بـرای اینکھ مـردم بـتوانـند در تعیین سـرنـوشـت خـود نـقش 
بیشتری را داشــتھ بــاشــند، در حــال حــاضــر در بعضی کشورھــا تــعداد 

شاخھ ھای دولت از سھ شاخھ بیشتر است.  
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چھار شاخۀ دولتی در مجارستان 

    در مـجارسـتان، بـرای مـثال، بـھ اضـافۀ سـھ شـاخۀ مـعمول دولـت در اکثر 
کشورھــا، شــاخۀ مســتقل دیگری بــھ عــنوان شــاخۀ دادســتان کل کشور نیز 

موجود است.  

بــا ســقوط کومــونیسم، در ســال ١٩٨٩ در آن کشور، مــردم مــوقعیت را 
مـناسـب یافـتند و الزم دیدنـد کھ قـانـون اسـاسی جـدیدی را تـدوین نـمایند. آنـھا 
خـود را مـلزم بـھ دنـبالـھ روی از سـایر کشورھـا نـدیدنـد کھ حـتما بـاید سـھ شـاخـھ 
را در دولـت در نـظر گـرفـت و کوچکترین نـوآوری و ابتکار، مـردود اسـت 
و اصـال غیر از آن کھ مـعمول سـایر کشورھـاسـت، قـابـل تـصور نیست. قـدر 
مسـلم و از آن غیرقـابـل پـذیرش تـر این اسـت کھ از تـعداد سـھ شـاخـھ مـعمول در 

دولت، کاستھ شود.  

بـدین تـرتیب، شـاخۀ دادسـتان کل، بـھ عـنوان یک رکن از ارکان دولـت، از 
درون شـاخـھ ھـای دیگر بیرون آمـد و جـدا شـد. این تصمیم بـرای جـلوگیری 
از اعـمال فـشار و سـوء اسـتفادۀ سیاسـت مـداران درون دولـت، از قـدرت قـضا 
بــر ضــد اپــوزیسیون  و رقــبای خــویش بــود. نــماینگان شــاخۀ چــھارم 
مـجارسـتان تـوسـط آرای اکثریت در پـارلـمان بـرای مـدت شـش سـال انـتخاب 

می شوند.  

ولی در عـمل شـاخۀ دادسـتانی کل کشور مـجارسـتان، قـادر اسـت از رسیدگی 
بـھ بعضی پـرونـده ھـا، سـر بـاز زنـد و مـردم مـجبور شـونـد کھ بـھ شـاخۀ قـضائیھ 
مـراجـعھ نـمایند. در این صـورت، و بـر اسـاس دادگـاه قـانـون اسـاسی،  شـاخۀ 
قــضائیھ، اجــباری بــھ رسیدگی بــھ آن شکایت را نــدارد. در نتیجھ، در این 
سـامـانـھ نیز امکان مخـدوش شـدن نـقش مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـویش، 

می تواند دیده شود.  
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   ولی اگـر در مـجارسـتان و ھـر کشور دیگری، مـردم تـوسـط رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مسـتقل و آزاد، می تـوانســتند در جـریان امـور قـرار بگیرنـد، بـھ 
طـوریکھ سیر آزاد اطـالعـات و خـبرھـا و نـظرھـا، مـردم را بـھ درون صـحنھ 
مـانـدن و بـھ دفـاع کردن از حـقوق ذاتی و حـقوق شھـرونـدی و حـقوق ملی 
تــشویق کند، وجــدان جــمعی ِ آگــاه  و افکار عــمومی مــطلع، می تــوانــند بــھ 
دولـت فـشار الزم را بـرای در خـِط حـقوق مـدار مـانـدن، بیاورنـد، و بـا تـمرینی 
دائمی دولـت و نیز مـلت، پیوسـتھ حـقوق مـدارتـر و مـردم سـاالرتـر بـگردنـد. و 
در نتیجھ، قـدرت را تـحت نـظارت مـردم نـگاه دارنـد و از تـمرکز بیش از حـد 

قدرت و از کنترل خارج شدن آن جلوگیری کنند.  
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پنج شاخۀ دولتی در چین 

     در جـمھوری چین، سـھ شـاخۀ مجـریھ و مـقننھ و قـضائیھ بـھ جـای خـود، 
ولی دو شـاخۀ دیگر ھـم وجـود دارنـد. تشکیل شـاخۀ چـھارم: شـاخۀ ممیزی و 
بـازرسی کل کشور،  و شـاخۀ پنجـم: کھ شـاخۀ تحقیق و سـنجش کارگـزینی 
کل کشور اســت، بیشتر بــھ زمینھ ھــای تــاریخی و فــرھنگی این کشور، کھ 

اصالت قدرت در آن نقش پررنگی دارد،  بازمی گردند.   

    شـاخۀ ممیزی و بـازرسی کل کشور، بـا کمیتھ ھـای مـختلف بـھ بـازرسی 
در امــوری چــون امــور اقــتصادی؛ امــور آمــوزش و فــرھــنگ؛ امــور 
اقلیت ھـای قـومی؛ امـور خـارجی؛ امـور زنـدانـھا؛ امـور اطـالعـاتی و امنیت 
ملی؛ و امــور ارتــباطــات و تــرابــری می پــردازد. شــاخۀ چــھارم، مســئول 
نـظارت و رسیدگی بـھ تخـلفات مـأمـورین دولـت و در صـورت تخـلف، اعـالم 
جـرم بـر ضـد آنـھا و خـلع آنـھا اسـت.  ھمچنین، انـواع سـانـسورھـا در چین، بـھ 
عھـدۀ این شـاخـھ اسـت.  پـس در نتیجھ، این شـاخـھ، خـود از ابـتدا از جـنس 
قـدرت اسـت و بـھ یاری والیت مـطلقھ، در نـقض حـقوق فـردی و شھـرونـدی 

و ملی، آمده است. 

   شـاخۀ پنجـم دولـت چین، شـاخۀ تـفحص و جسـتجوی کارگـزینی کل کشور، 
مـدارک و سـوابـق علمی و تجـربی کارمـندان دیوان سـاالری کشور را، مـورد 
آزمـایش، و طـبقھ بـندی امنیتی آنـھا را، مـورد تـجسس قـرار میدھـد. مـشابـھ این 
بنیاد، در کشورھـای دیگر، و نیز در اتـحادیۀ اروپـا، مـوجـود اسـت ولی در 
ھیچکدام از ســایر نــقاط دنیا، بــھ عــنوان شــاخــھ ای از  شــاخــھ ھــای دولتی، 
وجـود نـدارد.  دلیل چنین مـوقعیتی بـرای این نـھاد در چین، بیشتر بـھ سـابقۀ 
فـرھنگی و تـاریخی این مـنطقھ مـربـوط می شـود. بـھ لـحاظ تـاریخی، شـاخۀ 
پنجـم، از مـدل تـفحص و سـنجش امـپراطـوری چین قـدیم  الـھام گـرفـتھ اسـت.  
در عـمل، و این شـاخۀ پنجـم ھـم از ابـتدا، از قـماش قـدرت مـتمرکز در چین 

بوده است و جانب قدرِت تمرکز یافتھ و والیِت انحصاری را گرفتھ است.   
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    دولـت جـمھوری خـلق چین در واقـع از پـنج قـسمت تشکیل شـده اسـت، 
شـاخۀ مـقننھ یا کنگرۀ ملی خـلق، شـاخۀ قـضائیھ یا دادگـاه عـالی خـلق، شـاخۀ 
مجـریھ یا شـورای کشور، و شـاخۀ سیاسی یا حـزب کمونیست چین، و پنجـم 
شـاخۀ نـظامی یا ارتـش آزادی بـخش خـلق تـوسـط کمیسیون مـرکزی ارتـش. 
آقـــای شی جینگ پینگ (xi jinping) کھ در ســـال 2013 بـــھ ریاســـت 
جـمھوری خـلق چین رسید، در عین حـال ریاسـت حـزب کمونیست چین و 
ریاسـت کمیسیون مـرکزی نـظامی چین را نیز دارد. الزم بـھ تـذکر اسـت کھ 
در عـــمل، کمیتۀ مـــرکزی حـــزب کمونیست چین تصمیم گیرنـــدۀ اصلی 
سیاستھای کالن این کشور است و توسط ھمین شخص رھبری می گردد.  

   ھـمانـطور کھ از سـابـقھ و عـمل کرد دولـت چین بـھ وضـوح پیداسـت، اضـافـھ 
داشـــتن دو شـــاخۀ دیگر در ســـامـــانۀ دولتی، بـــرای حـــقوق مـــداری و 
مـردم سـاالری این دولـت نـقش مثبتی ایفا نکرده اسـت و قـدرت را بـھ مـھار 
مـــلت، در نیاورده اســـت. در عـــمل می بینیم کھ بـــرعکس، الیھ ھـــائی بـــھ 
الیھ ھـای  اقـتدار و قـدرت مـرکزی دولـت اضـافـھ گشـتھ و قـدرت را از کنترل 
مــردم خــارج کرده اســت. و بــھ ھــمان نســبت، نــھ تــنھا مــردم در تعیین 
سـرنـوشـت خـویش عـامـل و فـاعـل نگشـتھ انـد، بلکھ بـھ ھـمان میزان از حـاکمیت 
ملی و والیت مـردم کاسـتھ شـده اسـت. فلسفۀ وجـودی این شـاخـھ ھـا، کنترل 
بیشتر مـردم اسـت، و نـھ رخنۀ بیشتر مـردم در دولـت و تـصرف قـلمروھـای 
تـحت سـلطۀ دولـت تـوسـط ھسـتھ ھـای مـردمی. احـقاق حـقوق ذاتی مـردم، از 
جــملھ اســتقالل و آزادی، مــد نــظر نــبوده اســت. تــمرکز و افــزایش قــدرت 

دولتی، و والیت انحصاری، ھدف بوده است.  

  کنترل شـدید و وسیع رسـانـھ ھـا تـوسـط دولـت چین بـر کسی پـوشیده نیست. 
بـعد از گـذشـت چـند دھـھ از انـقالب چین، بـا سـانـسور کالن در این کشور 
افکار عــمومی را از خــبرھــا و انــدیشھ ھــا، دور نــگاه می دارنــد تــا  مــردم 

نتوانند در ساختن سرنوشت خویش، نقشی ایفا نمایند.  
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در سـالـھای اخیر، بـھ مـصاف دولـت چین رفـتن و  دسـت و پـنجھ نـرم کردن 
مـردم بـا قـدرت انـباشـتھ و مـتمرکز در این کشور، ھـمانـطور کھ دیده ایم آسـان 
نـبوده اسـت. ولی اگـر در ابـتدای تغییر و تـحوالت، مـردم چین، در صحنۀ 
تعیین سـرنـوشـت خـویش می مـانـدنـد، و بـرای حـقوق مـداری و خـشونـت زدائی، 
بـھ دولـتمردان فـشارھـای الزم را می آوردنـد، و آنـھا را بـا اضـافـھ کردن 
شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی کھ بـرعکس  شـاخـھ ھـای چـھارم و پنجـم چین، از 
جـنس قـدرت نیست،  تـحت نـظارت قـرار می دادنـد، و قـدرت مـتمرکز را بـھ 
کنترل  والیت جـمھور مـردم در می آوردنـد، حـقوق مـداری در این کشور، 

سرنوشت دیگری را می جست.  

   بـھ واسـطۀ تـمرکز قـدرت مـرکزی دولـت مـقتدر چین، در دیوان سـاالری 
عـریض و طـویل این کشور، حـقوق فـردی و ملی و شھـرونـدی، محـلی از 
اعـراب نـدارنـد.  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ، در کنترل وسیع دولـت ھسـتند. 
اینترنـت ھـم از گـزنـد تیغ سـانـسورچی ھـای دولتی در امـان نیست. در قـوانین 
جــدید وضــع شــده، کاربــران چینی مــجبورنــد کھ بــا اســم واقعی خــود از 
اینترنـت اسـتفاده نـمایند. فـسادھـا و تـجاوزھـای وسیع بـھ حـقوق بشـر در چین، 
کھ در ھـنگ کنگ ابـعاد دیگری بـھ خـود می گیرنـد، رو بـھ افـزایش ھسـتند و 

بھ عنوان یکی از اساسی ترین معضالت جامعھ بھ حساب می آیند.  

   علی رغـم سـانـسورھـای گسـترده، ھـر روز مـقداری از اخـبار نـقض حـقوق 
بشـر، بـھ اطـالع افکار عـمومی در چین و در خـارج از مـرزھـای این کشور 
و بـھ آن سـوی دیوار چین و بـھ مـردم دنیا می رسـد. بـا تـوجـھ بـھ تـوانـایی افکار 
عـموی و بـا تـوجـھ بـھ نـقش رسـانـھ ھـای مـردمی، دیوار چین ھـم نـتوانسـتھ اسـت 
مــانــع از انــتشار اخــبار و نــظرات تــوســط مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی و 
رسـانـھ ھـای شخصی بـگردد! بـھ دلیل قـدرت اقـتصادی، نـظامی و سیاسی 
چین، سـایر کشورھـای جـھان، ھـر یک بـھ نـوعی، بـھ این فـسادھـا و تـجاوزھـا  
بـھ دیدۀ اغـماض می نـگرنـد.  قـدرت ھـای غیردولتی در بـخش خـصوصی نیز 
از این قـــاعـــده مســـتثناء نیست و زیر فـــشار زوِر اصـــالـــت قـــدرت و 
سـرمـایھ سـاالری، بـا رژیم چین ھمکاری ھـای آشکار، کرده اسـت. مـثال در 
مـواردی، شـرکت ھـای بـزرگ و مـعتبری چـون گـوگـل، مـایکروسـافـت، و 
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یاھــو، نــام و مــشخصات و اســم رمــز اینترنتی مــخالفین رژیم چین را در 
اختیار این دولت قرار داده اند کھ منجر بھ دستگیری افرادی شده است.  

    انـواع سـانـسورھـا در رسـانـھ ھـای ھـمگانی امـریکا و سـایر کشورھـا 
فــراوان و بــھ اشکال مــختلف ھســتند و گــزارش ھــای غــربــال شــده از این 
تـجاوزات بـھ حـقوق بشـر، بـھ انـدازه ای نـبوده اسـت کھ افکار عـمومی این 
کشورھـا را بـرانگیزد کھ اصـالـت را مـربـوط  بـھ   حـقوق بشـر و ھمۀ حـقوقِ 
ذاتی ھمۀ بشــرھــا و در ھمۀ مکان ھــا و در ھمۀ زمــان ھــا  بــدانــند، و نــھ 
مـربـوط بـھ  «مـنافـع ملی» و قـدرت و ثـروت و سـرمـایھ.  اگـر در غـرب، 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد و مسـتقل می تـوانسـتند مـطالـب مـربـوط بـھ نـقض 
حـقوق بشـر در چین را بـھ افکار عـمومی جـھان و از جـملھ مـردم چین،  بـا 
پـوشـش بـایستھ و بـا بـرد الزم گـزارش کنند، از میزان خـشونـت نـھ تـنھا در 

چین کھ در غرب و بقیۀ دنیا نیز کاستھ می شد. 

    اصـالـت قـدرت و ارزشـمندی نـمادھـای آن و حـمایت رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
از این دکترین، سـانـسور را (و از آن بسیار بـدخیم تـر، خـود سـانـسوری را) 
بـھ جـائی رسـانـده اسـت کھ بـاعـث شـود کھ شھـرونـدان کشورھـای مـختلف، 
نـتوانـند مـوازنـھ منفی و عـدم شـرکت در روابـط قـوا را، در قـلمرو سیاسـت 
خـارجی، میزان رابـطھ بـا چین و بقیۀ کشورھـا، از دولـت ھـای خـود طـلب 
کنند و بــھ شــرکتھای بــزرگ و چــندملیتی تحــمیل کنند.  وابســتگی و عــدم 
آزادی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، از جـملھ عـوامـل مـھم و چـھ بـسا مـھمترین عـامـل 

این مشکل دنیای امروز است. 

   تـــرویج اصـــالـــت قـــدرت و نـــمادھـــای آن، در تـــمام ســـطوح خـــود، 
مـــنفعت طلبی ھـــای شخصی و خـــودخـــواھی را، از جـــملھ  از طـــریق  
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ، بـھ عـنوان «ارزش» تـرویج کرده و بـھ مـثابـھ یک 
 determinist) گــفتمان ھــژمــونیک و یک اســتدالل ھــمگانی جــبرمــحور
public reason)، بـھ افـراد تلقین، و بـھ مـلتھا،  بـاورانـده اسـت. فـرھـنگ 
سیاسی غـالـب، فـرسـنگ ھـا  بـا  مـوازنـھ منفی و عـدم شـرکت در روابـط قـوا، 

فاصلھ دارد. 
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   ھـــر چـــھ تـــعداد زیادتـــری از مـــردم، و بـــخصوص از ھـــمان ابـــتدای 
شکل گیری دولـت ھـا و در آن روزھـا و ھـفتھ ھـا و مـاه ھـا و سـال ھـای اول 
گـذار از رژیم اسـتبدادی تـوتـالیتر،  بـرای تـصدی امـور جـمعی و ملی خـود، 
و بـھ میزان بیشتری اشـتراک بـجویند، آن جـامـعھ و آن کشور مـردمـساالرتـر 
می شـود و در جھـت  خـشونـت زدائی و نیز حـقوق مـداری ِ ھـر چـھ بیشتر، 
ســریع تــر گــام بــرمی دارد. یک کشور و مــلت مــردمــساالر و حــقوق مــند، 
می تـوانـد و میبـاید بـھ طـور مـداوم در جھـت پیوسـتھ مـردمـساالرتـر شـدن و 
حـقوق مـدارتـر شـدن بـھ پیش بـرود. این مـھم نیازمـند یک رابطۀ دوطـرفۀ سـالـم 
مـابین دولـت و مـلت اسـت کھ مـلت بـتوانـد بـا سیر آزاد انـدیشھ و خـبر و نـظر 
و دانـش و ھـنر، در سیاسـت، بـھ مـعنای تـدبیر امـور و اعـمال حـق حـاکمیت 
ملی و حـق تصمیم و حـق تعیین سـرنـوشـت خـویش، دائـما مـشارکت داشـتھ 

باشد.  
نــوعی از دمــوکراسی  مــشارکتی در ایران بــاســتان، گــزارش شــده اســت.  
بـعدھـا، در تـمدن یونـان و روم  قـدیم نیز تـوجـھ بـھ اھمیت این مـھم، دیده 
میشود.  در دنیای پیچیدۀ امــروزی، رســانــھ ھــای جــمعی آزاد و مســتقل، 
می تـوانـند نقشی حیاتی بـرای فـراھـم شـدن وسـایل مـشارکت مـردم در تعیین 
سـرنـوشـت خـویش و  در صـحنھ مـانـدن آنـھا و در تشـریک مـساعی بـرای 

کنترل قدرت متمرکز، داشتھ باشند. 

  صـرف افـزودن بـھ شـاخـھ ھـای دولـت، الـزامـا قـدمی در جھـت مـردم سـالری 
نیست. اگـر قـدرت اصیل پـنداشـتھ شـود و سـلطھ اصـل، در مـثال ھـای فـوق 

وضعیت مردم بھتر نشده است. 
بال بازان را سوی بُستان برد—بال زاغان را بھ گورستان برد 

بال باشد پّر و بال کامالن—بال ھم زنجیر و بند کاھالن! 
چـنان چـھ مـردم بـرای سـرنـوشـت خـود دل نـسوزانـند و دغـدغۀ آیندۀ خـود و 
عـزیزان خـود و نسـل ھـای بـعد را نـداشـتھ بـاشـند و مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  
در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت حـاضـر نـباشـند، اگـر تـعداد شـاخـھ ھـای دولتی، 
چــھار یا پــنج و یا حتی ده بــرابــر آن ھــم بــشود، قــدرت مــداران ھــمان آش 
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خـشونـت و فـقر و فـساد را در کاسۀ اسـتبداد خـواھـند ریخت و بـھ حـلقوم مـردم 
فرو خواھند نمود.  

بــرای اســتقرار و اســتمرار و پیش بــرد مــردم ســاالری  ، بــرای رســانــدن 
مـردم سـاالری و حـقوق مـندی بـھ نـقطھ ای غیرقـابـل بـازگشـت در وطـنمان 
ایران، راھی بـھ غیر از مـشارکت ھـرچـھ گسـترده تـر مـا مـردم، در سـاخـتن 

سرنوشت خویش، بھ کلی غیرقابل تصور است.  

ھـر چـھ تـعداد کمتری از مـردم، و بـخصوص از ھـمان ابـتدای شکل گیری 
دولـت ھـا و در آن روزھـا و ھـفتھ ھـا و مـاه ھـا و سـال ھـای اول گـذار از رژیم 
اسـتبدادی تـوتـالیتر،  در احـقاق حـقوق فـردی، و ھمۀ افـراد، و نیز حـقوق 
شھـرونـدی و حـقوق ملی، کوشـا بـمانـند و اینکھ بـھ  اکثر مـردم، انـفعال تلقین 
و الـقا شـود کھ بـھ دالیل مـختلف تصمیم بگیرنـد در صـحنھ نـمانـند؛ بـھ ھـمان 
میزان، قـدرت در یک فـرد و یا گـروه مـتمرکز، و والیت آنـھا بـر بقیۀ مـردم، 
انـحصاری تـر گـردیده و بـھ مـطلقھ شـدن میل می کند.  خـشونـت، ھـمھ گیر 
می شـود. جـنگ خـصومـت بین دولـت و مـلت شـروع می شـود و بـھ جـنگ و 
خـصومـت و تخـریب مـردم بـا یکدیگر و بـا طبیعت،  و از آن فـاجـعھ آمیزتـر، 
بــھ جــنگ و خــصومــت و خــود تخــریبی خــود مــردم نســبت بــھ خــویشتن 
می گـردد.  آسیب ھـای اجـتماعی، ابـتدا دامـن گیر ضعیف تـرین افـراد جـامـعھ 
می شـود و سـپس بـھ بقیۀ اقـشار جـامـعھ سـرایت می کند. آیا تجـربۀ ایران بـعد 

از انقالب ١٣۵٧ و نتیجۀ انفعال ما مردم، غیر از این بوده است؟ 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل ششم 

افکار عمومی 
در رابطھ و تعامل با 
سلطھ گر و سلطھ بر 
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نیاز قدرت بھ افکار عمومی! 

    بــا تــمام این تــفاصیل، و بــھ خــصوص در این عــصر، والیت مــطلقھ، 
ھمیشھ نیازی حیاتی  بـھ مـھار کردن افکار عـمومی داشـتھ و دارد. این نیاز 
حیاتی، در دو سـطح، یکی افکار عـمومی دنیا، و نیز در سـطح داخـلی، بـھ 
وضـوح مـشھود بـوده اسـت.  حتی رژیم والیت مـطلقھ فقیھ ھـم از این قـاعـده 

مستثنی نیست.  

قـدرت ھـای سـلطھ گـر بـرای ادامـھ حیات خـود، در ایران، و در مـنطقھ، و در 
تـمام دنیا، نیازمـند بـراه انـداخـتن جـنگ روانی، علیھ مـردم و افکار عـمومی 
ھسـتند. مـحال ممکن اسـت کھ ھـر مسـتبد و والیت مـطلقھ ای، بـدون پیروزی 
در جـنگ روانی، بـھ حیات خـود، ادامـھ دھـد. در عین حـال، مسـتبدان، ھیچ 
اھمیت و ارزشی بـرای افکار عـمومی قـائـل نیستند، و نـظر و عقیده مـردم 

برای آن ھا کمترین بھایی ندارد. 

آقـای خـمینی بـرای دل داری دادن سـران حـزب «جـمھوری»  «اسـالمی»  
بـعد از شکست آن ھـا در نخسـتین انـتخابـات ریاسـت جـمھوری، بـھ آنـھا چـراغ 
سـبزی را بـرای تـقلب در انـتخابـات مجـلس اول نـشان داد و گـفت کھ  «…
حـال شـما بـروید و مجـلس را در دسـت بگیرید…»  وقتی آقـای بنی صـدر بـھ 
تـقلب در انـتخابـات اعـتراض کرد، بـھ وی پـاسـخ داد کھ: «…  مـردم حـق 
رای نـدارنـد... این انـتخابـات بـرای افکار عـمومی دنیا اسـت کھ نـگویند در 

کشور آزادی نیست!…»  

    این روش در رژیم والیت فقیھ، از ھـــمان زمـــان ادامـــھ یافـــتھ اســـت. 
چـنانکھ تـمام  رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت پیشھ  وابسـتھ بـھ رژیم، از مـاه ھـا قـبل 
از «انـتخابـات» بـھ مـغزشـوئی مـردم، بـرای تـولید و تـزریق «رضـایت» در 
آنـھا بـرای شـرکت در «انـتخاب» بین بـد و بـدتـر، می پـردازنـد. این تـزویر، 
مکرر،  در چـھار دھۀ گـذشـتھ، تجـربـھ شـده اسـت. بـھ این تـرتیب کھ مـردم 
بـاید راضی شـونـد کھ بـا عـلم بـھ تقلبی بـودن «انـتخابـات» در آن شـرکت کنند. 
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بـرای رژیم فـرقی نمی کند کھ چـگونـھ و بـھ چـھ دلیلی یک فـرد، حـاضـر بـھ 
راضی کردن خــود بــرای شــرکت در دادن رأی شــده اســت. بــرای رژیم، 
اصـال مـھم نیست کھ مـردم نـام چـھ کسی را در صـندوق ھـای رای بیندازنـد، 
رژیم ھـر نـامی را بـخواھـد، بـا مـھندسی «انـتخابـات» از صـندوق ھـا بیرون 
می کشد. مــردم بــھ ھــر دلیلی، در «انــتخابــات» تقلبی شــرکت کنند، بــرنــده 
اصلی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ اسـت کھ تـوانسـتھ اسـت بـھ افکار عـمومی دنیا 
این دروغ را بباوراند کھ از مردم مشروعیت و قانونیت اخذ کرده است.  

بـا این نیرنـگ ھـای رسـانـھ ای، و بـا بھـره گیری از فـعالیت ھـای گـروھی از 
مـردم ایران کھ در پـندار و کردار، راھی بـھ جـز مـراجـعھ بـھ قـدرت ھـا و 
نـمادھـای آنـھا نمی دانـند، و حـل مشکالت کشور را از سـازنـده و پـردازنـدۀ آن 
مشکل ھـا انـتظار دارنـد، مـردم ایران در «انـتخابـات» مجـلس خـبرگـان در 
سـال ١٣٩۵ بـھ حـوزه ھـای رای گیری کشانـده شـدنـد، و بـھ قـاتـالن و جـانیانی 
را کھ در فـاجعۀ ملی کشتار دھۀ ١٣۶٠ نـقش داشـتند، مشـروعیت دادنـد کھ 
جـانشین آقـای خـامـنھ ای را انـتخاب کنند. اگـر آقـای خـامـنھ ای بـا جـعل نـامـھ و 
امـضاء، و بـر خـالف وصیت آقـای خـمینی بـا نـقل قـول ھـایی از وی، بـھ مـقام 
والیت فقیھ رسید، «مـقام مـعظم رھـبری» بـعدی تـوسـط کثیف تـرین مھـره ھـای 
نـظام والیت فقیھ، کھ مشـروعیت خـود را بـا شـرکت مـردم در «انـتخابـات» 
کسب کرده انـــد، معین خـــواھـــد گـــردید. بـــھ این تـــرتیب، ایرانیانی کھ در 
«انــتخابــات» شــرکت کردنــد، در شــعار «حــفظ نــظام از اوجــب واجــبات 
اسـت» بـا آقـای خـامـنھ ای، عـمال ھـم صـدا شـدنـد و در پیشبرد مـنویات وی، 
مسـئولیت پـذیرفـتند. بی عـلت نـبود کھ بـعد از اعـالم نـتایج، آقـای خـامـنھ ای گـفت 
«….مـردم در این انـتخابـات، خـوش درخشیدنـد…»  بعضی از این قـاتـالن، 
از جـملھ آقـای پـورمحـمدی کھ آقـای روحـانی وی را بـرای دادگسـتری بـھ مـقام 
وزارت مـنصوب نـمود، در واکنش بـھ انـتشار نـوار اعـترافـات خـود در نـزد 
آقـای مـنتظری، بـا دریدگی و صـراحـت آن اعـمال شنیع خـود را افـتخارآمیز 
خـوانـدنـد و بعضی دیگر، از جـملھ مـشاور ارشـد دادسـتان کل کشور آقـای 
محـمدابـراھیم نکونـام، بـا بی شـرمی و وقـاحـت تـمام اعـدام ھـای دھۀ ١٣۶٠ را 
«…. معجـزات ولی فقیھ و ملحـم از غیب….» خـوانـدنـد! مـتاسـفانـھ و بـا 
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انـدوه فـراوان، سکوت مـردم مـغزشـویی شـده را در واکنش مـنفعالنۀ خـود بـھ 
این گستاخی ھا، شاھد بودیم.  

   رژیم دیکتاتــوری مــافیای نــظامی - مــالی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، بــرای 
بــقای عــمر خــود و ادامۀ تــاراج و تخــریب ایران، از راه ایجاد خــفقان و 
سـرکوب ایرانیان، نیاز بـھ مشـروعیت دارد. تـنھا راه کسب مشـروعیت در 
افکار عـمومی ایران و دنیا، کھ بـرای این رژیم بـریده از مـردم و مـنزوی 
در دنیا، بـــاقی مـــانـــده اســـت، نـــشان دادن نـــمایش دروغین شـــرکت در 
رای گیری ھـا اسـت.  الـبتھ گـرچـھ در انـتھا، بـھ زور ھـزاران رانـت دھی و 
تــقلب، رژیم مھــرۀ مــطلوِب خــود را بــھ مــردم تحــمیل می کند، ولی چــون 
می دانـد کھ در محیط کامـال بسـتۀ دولـت، اطـالعـات و اخـبار مـربـوط بـھ 
تـقلب ھـا، از اذھـان جـمعی مخفی می مـانـند، و امکان ثـابـت کردن تـقلب ھـا، 
بـرای مـراجـع صـالـحھ،  آسـان نیست، ھمیشھ دغـدغـھ  رژیم، صـرِف بـھ پـای 
صـندوق ھـا آوردن مـردم بـوده اسـت. بـا در اختیار رژیم قـرار داشـتن کنترل  
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  و  وابسـتھ، وسـایل ارتـباط جـمعی از جـنس قـدرت 
گشـتھ انـد و کنترل قـدرت مـتمرکز از اختیار مـردم خـارج شـده اسـت.  بـا 
اسـتفاده از این رسـانـھ ھـا، قـدرت مـتمرکز والیت فقیھ تـا این زمـان بـر مـلت 

سلطھ داشتھ است. 
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بعضی روش ھـا و سیاسـت ھـای رسـانـھ اِی سـلطھ گـران و 
قـدرت مـداران، در جـنگ روانی علیھ مـردم، از جـملھ از 

این قرار ھستند:  

قـدرت ھـای دولتی و غیر دولتی، در جـنگ روانی علیھ مـردم، بـاید بـتوانـند 
بـھ آن ھـا بـقبوالنـند کھ چـھ چیزھـایی مـھم، و چـھ چیزھـایی کم اھمیت و یا حتی 
بی اھمیت، و چـھ چیزھـایی جـالـب، و چـھ چیزھـایی غیرجـالـب، چـھ چیزھـایی 
ارزش، و چــھ چیزھــایی بی ارزش و یا حتی ضــدارزش، و چــھ چیزھــایی 
خــطرنــاک، و چــھ چیزھــایی امــن، و چــھ چیزھــایی ھــنر ھســتند، و چــھ 
چیزھــایی ورزش ھســتند، و در ھــر روزی چــھ مــقدار وقــت بــرای چــھ 
چیزھـایی بـاید گـذاشـت، و بـھ چـھ چیزھـایی نـباید تـوجـھ کرد، و چـھ چیزھـایی 
مـورد نیاز، و چـھ چیزھـایی غیرضـروری ھسـتند، اولـویت چـھ چیزھـایی 

باال، و اولویت چھ چیزھایی پایین است، و…  

ایجاد حـساسیت مـصنوعی و کاذب، و حتی تـرس و وحشـت عـمومی و خـشم 
و غـضب و عصبیت، نسـبت بـھ بعضی مـوضـوعـات و مـطالـب، بـھ تـناسـب 

منافع و مصالح و نیازھای قدرت،… 

رسـانـھ ای کردن و پـرداخـتن انـواع «خـطر»ھـای و «دشـمن»ھـایی کھ مـردم 
را تھـدید می کنند و مـشغول کردن فکر و اعـصاب مـردم بـھ این تـشویش ھـا و 

اضطراب ھا، بطوری کھ بھ مسالھ دیگری فکر نکنند،… 

در صـورت عـدم وجـود «دشـمن» و «خـطر»، سـاخـتن انـواع خـطر»ھـای و 
«دشـمن»ھـا، (بـھ این دلیل اسـت کھ سـلطھ گـران در ایران، سـازنـده انـواع 
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مشکالت ھسـتند، و قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی در جـھان ھـم در مقیاس 
جــھانی، مشکل بــر مشکل می افــزایند. مشکل ســاز، نــظام را بــھ تــدریج بــھ 
مـرحـلھ اصـالح نـاپـذیری می بـرد. از مشکل سـاز، ھیچ نمی تـوان انـتظار راه 

حل مشکالت را داشت)،… 

تلقین و الــقای انــواع تــرس ھــا، و اضــطراب ھــا، و دل شــورھــھا، و یاس و 
نـــاامیدی ھـــا، و… بـــھ جـــامـــعھ، (ایجاد روحیھ و روانـــشناسی بعضی از 
زنـدانیان سیاسی شکستھ شـده، در مـردم) و بیمار کردن وژدان احـساسی-

روانی مردم،… 

تلقین و الـقای انـواع نـاامیدی ھـا، و نـاتـوانی ھـا، و خـودتخـریبی ھـا، و… بـھ 
جــامــعھ، (ایجاد روحیھ و روانــشناسی بعضی از زنــدانیان سیاسی شکستھ 

شده، در مردم) و بیمار کردن وژدان احساسی-روانی مردم،… 

مـدیریت انـواع «سـتیز»ھـای آشکار، و در عین حـال انـواع سـازش ھـای نـھان 
با انواع «دشمن»ھا،… 

مـقصر نـشان دادن «دشـمن» در مـورد شکست ھـا، و اشـتباھـات، و مشکالتی 
کھ سلطھ گر، خود بوجود آورنده آن ھا بوده است،… 

تلقین و الـقای انـواع واکنش ھـای مـھندسی شـده و «راه حـل »ھـای دروغین، 
مـطابـق مـنافـع و مـصالـح و نیازھـای قـدرت، بـرای مـقابـلھ بـا «دشـمن» و سـایر 

مخاطرات و تھدیدات،… 

ارائـھ انـواع «راه حـل»ھـا بـرای «دفـاع» از مـردم در مـقابـل «دشـمنان» بـا 
وضـع انـواع قـوانین و مـقررات و سیاسـت ھـای خـرد و کالن، بـرای قـانـونی و 

مشروع کردن تجاوزات بھ حقوق،… 
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انـتشار انـواع خـرافـھ ھـای «دینی»  و  «علمی» و مخـدوش کردن وژدان 
علمی مردم،… 

پـایین بـردن سـطح آگـاھی و عـلم در جـامـعھ بـا تـولید انـبوه انـواع بـرنـامـھ ھـای 
«ورزشی» و «ھـنری» و… مـبتذل، و مـشغول نـگاه داشـتن ذھـن و فکر 

مردم بھ آن ھا،… 

تحـمیل زیست در فـانـتزی، و افـسانـھ، و مـجاز، و… بـھ مـردم، بـا تـولید انـبوه 
انواع برنامھ ھای «ورزشی» و «ھنری» و… مبتذل،… 

تــبدیل «ھــنرمــندان» و «ورزش کاران» و… بــھ الــگو، و ســرمــشق،  و 
قھـرمـان، و.. بـرای مـردم، بـخصوص جـوانـان، و منحـرف کردن فکر آن ھـا 
بـرای فـعالیت و تحصیل و مـشارکت در سـاخـتن سـرنـوشـت ھـای خـوب و 

خوب تر،… 

بی عـقل و شـعور دانسـتن مـردم، و بـاورانـدن این دروغ بـھ مـردم بـا انـواع 
تـزویرھـای رسـانـھ ای، و بـاورانـدن این دروغ بـھ آن ھـا بـا انـواع تـزویرھـای 
رســانــھ ای، کھ مــردم  بــھ  «قــدرت صــالــح» و «دیکتاتــور خــوب» نیازی 

حیاتی دارند،… 

واالمـقام تبلیغ کردن «نـخبھ»ھـا، و نـخبھ پـروری مـتناسـب بـا سـاز و کارھـای 
قدرت، و تلقین و القاء نخبھ گرایی و نخبھ پرستی،… 

تلقین و الــقای نــاتــوانی غیرنــخبھ ھــا، بــخصوص در طــبقات فــرودســت 
جامعھ،… 

افـزایش روزافـزون فـاصـلھ سـطح سـواد، و عـلم، و دانـش، و… میان نـخبھ ھـا 
از یک سو،  و از سوی دیگر مردم و بخصوص  فرودستان جامعھ،… 
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اسـتفاده از روش ھـای علمی بـرای آزمـایش کردن جـامـعھ، و بـررسی میزان 
پـذیرش زور و خـشونـت و سـلطھ تـوسـط مـردم، و افـزایش تـدریجی میزان 
تحمل جامعھ برای فشار و اختناق و زور و سرکوب و استبداد بیشتر،… 

تلقین و الـــقای این «واقعیت» و «حقیقت» مـــھندسی شـــده کھ مـــردم بـــاید 
ھمیشھ خود را در زندان «انتخاب» بین بد و بدتر محبوس کنند،… 

تلقین و الـقای این «واقعیت» و «حقیقت» مـھندسی شـده کھ سـلطھ گـران بـھ 
نـاچـار بـاید «مـقداری» بـھ حـقوق تـجاوز کنند، و این تـجاوزھـا  بـرای حـفظ 
نــظم و امنیت، و یک پــارچگی کشور، و جــلوگیری از جــنگ داخــلی، و 
قحــطی، و گــرانی و تــورم، و حــملھ دشــمنان خــاوجی و… ضــروری 

ھستند،… 

مخفی نــگاه داشــتن این واقعیت بــدیھی از مــردم کھ نتیجھ مــحبوس کردن 
خـود در زنـدان «انـتخاب» بین بـد و بـدتـر، ھمیشھ بـھ بـدتـر شـدن، و بـدتـر 
شـدن، و بـدتـر شـدن، و… و بـاز ھـم بـدتـر شـدن سـرنـوشـت مـردم شـده 

است،… 

تلقین و الـقای این «واقعیت» و «حقیقت» مـھندسی شـده کھ قـدرت حـاکم و 
مسـلط بـر جـامـعھ، از «بـدتـر»ھـایی کھ در انـتظار مـردم اسـت، کمتر «بـد» 

ھستند،… 

تلقین و الـقای این «واقعیت» و «حقیقت» مـھندسی شـده کھ قـدرت حـاکم و 
مسـلط بـر جـامـعھ، تـنھا راه نـجات مـردم از گـرفـتار شـدن بـھ «سـرنـوشـت»ھـای 

بدتر، و مخاطرات و تھدیدات ھولناک تر است،… 

ایجاد احـــساس بی قیدی و بی غمی مـــصنوعی و کاذب نســـبت بـــھ بعضی 
موضوعات و مطالب، بھ تناسب منافع و مصالح و نیازھای قدرت،… 
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سـاخـتن و تـولید انـواع «مـحتوا»ھـای مـورد پـسند سـلطھ گـران، در ھـماھنگی 
بـا قـدرت و انـواع مـصدایق آن، بـا بکار بـردن روش ھـای اقـتصادی بـرای 
«تــولید انــبوه،» از جــملھ ضــداطــالعــات و ســوءاطــالعــات و «فیک 

 …،(fake news)«نیوز

سـاخـتن و تـولید انـواع بـرنـامـھ ھـای «مسـتند» حـاوی انـواع سـوءاطـالعـات 
بـرای تـاریخ نـویسی دروغین، مـتناسـب بـا نیازھـا و مـنافـع قـدرت، و مخـدوش 

کردن وژدان تاریخی جامعھ،…  

مـغزشـویی جـامـعھ بـا انـتشار انـواع ضـداطـالعـات و سـوءاطـالعـات، بـرای 
خائن نشان دادن خادمان، و خادم نشان دادن خائنان،… 

مـغزشـویی جـامـعھ بـا انـتشار انـواع ضـداطـالعـات و سـوءاطـالعـات، بـرای 
شکست نشان دادن پیروزی ھا، و پیروزی نشان دادن شکست ھا،… 

اسـتفاده از ھـمان روش ھـای اقـتصادی بـرای ایجاد احـساس احتیاج مـصنوعی 
و کاذب در مردم برای «مصرف انبوه» آن  «محتوا»ھا،… 

    این گـونـھ سـلطھ گـری را، از زبـان خـود سـلطھ گـران،  در کشورھـای 
دیگر ھــم می تــوان ســراغ کرد. بــنا بــر قــول ژنــرال فــرانسیسکو فــرانکو، 
دیکتاتـور اسـپانیا در سـال ھـای ١٩٣٩-١٩٧۵، رمـوز والیت و سـلطۀ وی 

بر جامعھ، در  سھ عامل خالصھ می شد:  
الف- تالش در خبرسازی و پخش شایعات و اخبار جنجالی؛   

ب- برگزاری مسابقات ورزشی پیاپی، بخصوص فوتبال؛   
ج- کمک ھمھ جانبھ بھ ترویج موسیقی مبتذل و تشکیل اینگونھ کنسرت ھا.   

فـرانکو مـعتقد بـود کھ این سـھ عـامـل، فکر و وقـت دھـھا میلیون انـسان، چـھ 
مـوافـق و چـھ مـخالـف، را بـھ خـود مـشغول می کند و دولـت بـھ کار خـود ادامـھ 

می دھد! 
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بی جھــت نیست کھ بــھ ١٠٠ ورزشکار پــردرآمــد در ســال٢٠١٧، مبلغی 
مـــعادل ســـھ میلیارد و صـــد و ده میلیوین دالر پـــرداخـــتھ انـــد و از جـــملھ 

کریستیانو رونالدو، مبلغ ٩٣ میلیون دالر بابت توپ بازی گرفتھ است!  
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/)
2017/06 /15 / fu l l - l i s t - the -wor lds -h ighes t -pa id-

  (athletes-2017/#13110836d583

این اجـرت ھـای نـجومی و سـایر امکانـاتی کھ بـرای این افـرادی کھ قـدرت ھـا 
و سـاطـھ گـران آن ھـا را بـھ جـایگاھی این چنینی رسـانـده انـد، جـوانـان بـھ آن ھـا 

بھ عنوان الگو می نگرند، پیوستھ زیادتر شده  است.  

در بحــران کووید١٩ این نــادرســت بــودن درآمــدھــا، روشــن شــد. چــرا کھ 
دســت مــزد بــرای تــوپ بــازی در سنین حــدود ٢٠-٣٠ ســالگی، حــدود   
٣٠-٢٠ھـزار بـرابـر بیشتر از دسـتمزد و مـواجـب یک پـزشک یک مـحقق 
یک دانـشمند اسـت کھ شـاید بـھ انـدازه تـما سـن این ورزشکاران تحصیل و 
تـحـقیـق کـرده اســــت. تــــازه ایـن ورزشکـاران در سـنیـن ٣٠-۴٠ ســــالـگی 
بـازنشسـتھ می شـونـد، در حـالی کسانی کھ بـاید در بحـرانی چـون کووید١٩، 
پیش گیری و درمـان بـھ عھـدهٌ آن ھـا اسـت، تـا سنین بسیار بـاالتـر بـاید بـھ کار 

ادامھ دھند.   

   بــھ لــحاظ پــول و وســایل و تسھیالت و امکانــاتی کھ در اختیار دولــت و 
قــدرت ھــای غیردولتی قــرار دارد، در جــھان امــروز افــراد و ھســتھ ھــا را 
یارای رقـابـت بـا آنـھا نیست.  اگـر مـردم انـتشار خـبر و نـظر و انـدیشھ و عـلم 
و ھـنر را تـصدی نکنند، و این تـصدی را در درون دولـت و بـا اسـتفاده از 
امکانـات دولتی کھ در واقـع مـتعلق بـھ مـلت اسـت، انـجام نـدھـند، خـالئی ایجاد 
می شــود کھ فــقط تــوســط قــدرت، و الــبتھ بــھ زیان مــردم و بــھ نــفع خــود 
قـدرت ھـای دولتی و قـدرت ھـای غیردولتی،  پـر خـواھـد شـد. بـا نـظری بـھ 
مـثال ھـای فـوق و بـا نـگاھی بـھ اطـراف کشور خـود، ابـعاد فـاجعۀ وجـود این 

خالء در مدیریت رسانھ ھا را بھ وضوح می بینیم.  
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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  نیاز دموکراسی بھ افکار عمومی! 

   بـرای در صـحنھ مـانـدن مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی،  بـا ھـدف طـرح و 
مـعماری و مـدیریت سـرنـوشـت خـویش، بـرای پیوسـتھ  حـقوق مـدارتـر شـدن 
تک  تِک افـراد و ھسـتھ ھـای یک جـامـعھ،  و بـرای دائـم مـردم سـاالرتـر شـدن  
ھـر ملتی، بـرای اشـاعۀ آزادی و آزادگی، بـرای افـزایش درجۀ اسـتقالل و 
خـودانگیختگی فـردی و ملی، بـرای گسـترش رشـد و عـدالـت مـداری، و بـرای 
اسـتقرار و اسـتمرار دمـوکراسی و پیشرفـِت مـداوم و بھینۀ آن...  پیش نیاز 
اولیھ، ھـمانـا بـرخـورداری آحـاد مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، از اطـالعـات 
صحیح و خـبرھـای مـوثـق.... و بـرخـورد آراء و محک خـوردن انـدیشھ ھـا و 
افکار و نـظرات در بـحث ھـای آزاد اسـت.  در دنیای پـر جـمعیت و پیچیدۀ 
امــروز، این بــار سنگین را فــقط رســانــھ ھــای ھــمگانی آزاد و مســتقل بــا 
مـتصدیانی مـصون از گـزنـد قـدرت، و ایمن در پـناه مشـروعیت مـردمی، 

می توانند بھ دوش بکشند. 

   در ھـر جـامـعھ،  ھـرچـھ تـوازن قـوا وسیعتر و شـدیدتـر و در نتیجۀ آن 
قـدرت بیشتری در انـحصار عـدۀ کمتری مـتمرکز شـود، بـھ ھـمان نسـبت،  
شــدت زور و خــشونــت و تخــریب و حتی خــودتخــریبی  در  آن جــامــعھ، 
افـزون می گـردد.  و بـر عکس، ھـرچـھ تـوازن قـوا در داخـل و خـارج از آن 
جــامــعھ کمتر و در نتیجۀ آن ھــرچــھ از رونــد افــزایش تــمرکز و میزان 
انـباشـت قـدرت کاسـتھ شـود، بـھ ھـمان میزان،  دولـت بـھ نـوعی مـردم سـاالری   
مسـتقیم مـشارکتی مـشاورتی، نـزدیک تـر می گـردد. آزادی ھـر فـرد نـھ تـنھا 
محـــدود کنندۀ آزادی دیگری و دیگران نیست، بلکھ بـــرعکس، بـــھ آزادی 

افراد دیگر می افزاید. 

و بــھ ھــر مــقدار کھ از میزان روابــط قــوا و تــوازن قــوا و در نتیجۀ آن از 
ایجاد و تـمرکز قـدرت در جـامـعھ کاسـتھ شـود، بـھ ھـمان میزان،  قـدرت 
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دولـت نیز بـھ تـوانـائی بـرای احـقاق بیشتر حـقوق نـزدیک تـر می گـردد و در 
خـدمـت رشـد عـادالنـھ انـسان ھـا، بـھ سـاخـتن و خـالقیت منجـر می شـود. بـھ این 
تــرتیب، ھــر عــضو جــامــعھ، فــضای الزم و امکانــات بیشتری را بــدســت 
می آورد تـا بـتوانـد  بـرای رشـد اسـتعدادھـا و فـضل ھـای خـود و دیگران در 
جـامـعھ، ھـرچـھ  فـعال تـر شـود.  در چنین جـامـعھ ای، نیروھـای محـرکھ بـھ 
سـمت ھـرچـھ شکوفـاتـر شـدن میل می کنند و پیوسـتھ تـعداد ھـرچـھ بیشتری از 

مردم، با عدالت بیشتری از این شکوفائی، بھرمند می گردند.  

بــا تــبلور ھــرچــھ بیشتِر تــوانــایی ھــا در تــعداد ھــرچــھ بیشتری از مــردم،  
خــشونــت زدائی و صــلح و آرامــش و مــحبت و حــقوق مــداری در جــامــعھ، 
بیشتر رواج می یابـد و ھـر روز بـھ ابـعاد آن اضـافـھ می شـود. در یک چنین 

جامعھ ای، تحمل خشونت و زور، پیوستھ بھ کاستی میل می کند. 
رسـانـھ ھـای آزاد و مسـتقل، در تـرویج مـفاھیم حـق و حـقوق (از جـملھ حـقوق 
مـعنوی) و ویژگی ھـای آنـھا، شـرایط الزم را بـرای ھـمھ روزه  حـقوق مـدارتـر 

شدن جامعھ، فراھم می آورند.  

بـھ ھـر میزان کھ احـقاق حـقوق مـعنوی در جـامـعھ بیشتر بـاشـد، بـھ ھـمان 
میزان، از بـرخـورد و تـوازن قـوا و بـروز قـدرت، و نیز از درجۀ اِعـمال 
زور و خـشونـت تـوسـط دولـت و در جـامـعھ کاسـتھ می گـردد و بـاز بـھ ھـمان 
نسـبت، از سـرعـت و شـتاب قـدرت بـرای تـمرکز و انـباشـت در دولـت کمتر 

می شود.    

   خـارج شـدن مـھار قـدرت از اختیار مـردم  و تـمرکز آن در یک شـخص و 
یا یک گـروه،  بـدون کنترل انـدیشھ ھـا و نـظرات و افکار و بـدون  محـدود 
کردن  اخـبار و اطـالعـات، غیرممکن اسـت.  بـدیھی اسـت کھ حتی اگـر الزم  
بــاشــد ھــر شــخص و یا ھــر گــروھی، بــا انــتخابــات آزاد مــتصدی امــوری 
بـشونـد، اگـر رسـانـھ ھـای ھـمگانی از آزادی کافی و اسـتقالل وافی بـرخـوردار 
نــباشــند، آن قــدرت اســت کھ در پیروزی و یا شکست داوطــلبان و  نتیجۀ 
انـتخابـات،  نقشی کلیدی خـواھـد داشـت و نـھ مـردم. نتیجۀ انـتخابـات، بـھ 
سـادگی می تـوانـد بـھ کمک  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشۀ وابسـتھ و در خـدمـت 
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قـــدرت مـــتمرکز و بـــھ نـــفع آن، تغییر کند. دیدیم کھ در "انـــتخابـــات" 
خـرداد١٣٩٢، خـبرنـگاران حتی اجـازۀ نـظارت بـر شـمارش آرا و گـزارش 

آن را بھ مردم نیافتند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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«رادیو بـازار» مـدرن: شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی تـوسـط 
فن آوری ھای جدید انفورماتیک 

   در انـتشار اطـالعـات و پـخش اخـبار، خـود مـردم ھـم ھمیشھ نـقش داشـتھ و 
دارنـد. ھـر مـقدار اعـتماد عـمومی بـھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی کمتر می شـده، نـقش 
مــردم کوچــھ و بــازار در اطــالع رســانی  و خــبرپــراکنی، بیشتر می گشــتھ 
اسـت.  در تـاریخ سیاسی مـعاصـر ایران، حـاکمان زورمـدار، یکی پـس از 
دیگری آمـده و رفـتھ انـد.  قـدرت،  فـقط شکل عـوض کرده اسـت ولی کماکان 
در انـحصار شـخص و یا گـروھی مـتمرکز مـانـده اسـت و نـقض حـقوق بشـر، 

بھ انواع متفاوت، ابعاد گسترده تری بھ خود گرفتھ است.  
   در فـرھـنگ کشوری چـون ایران، رسـانۀ  «از دھـان  بـھ گـوش»  ھمیشھ  
قـسمت بـزرگی از وظیفۀ اطـالع رسـانی  را بـھ عھـده  گـرفـتھ اسـت، رسـانـھ ای 
کھ از آن بـھ عـنوان  «رسـانۀ اولیھ یا (PrimaryMedia)»  ھـم یاد شـده 
اسـت. در سـال ھـای منتھی بـھ انـقالب١٣۵٧، این نـقش مـھم مـردم و «رادیو 
بــازار» را در انــتشار خــبرھــا، بــھ وضــوح دیدیم.  تــلفن ھــای شھــری و 
بین المللی در اشـاعۀ اخـبار و افکار بـھ راھـھای دور، بـھ سـھولـت مفیِد فـایده 
می شـدنـد. در آن سـالـھا، مـردم  بـھ تـازگی  می تـوانسـتند نـوارھـای صـوتی و 
دســـتگاه ھـــای ضـــبط  صـــوت را،  بـــھ ســـادگی در اختیار بگیرنـــد و در 
فـعالیت ھـای سیاسی بکار بـبرنـد.  گـرچـھ از آن مـوقـع فـقط  سـھ-چـھار دھـھ 
می گــذرد، ولی آن وقــت ھــنوز کامپیوتــر و اینترنــت و پســت الکترونیک 
(ای میل) و تـلفنھای ھـمراه  و سـامـانـھ ھـای شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی و....  
صـدھـا وسیلۀ ارتـباطـات جـمعی دیگر اصـال وجـود خـارجی نـداشـتند. حتی 
نـمابـر و فکس ھـم کھ امـروزه بـھ عـلت ظـھور وسـایل جـدیدتـر و کارآتـر، 

ھواخواه و کاربری کمتری دارد ھم موجود نبود.   
بـدون این رسـانـھ ھـای مـردمی و شخصی آزاد و مسـتقل، فـروریختن رژیم 
بـن علی در تـونـس در چـند ھـفتھ و اضـمحالل رژیم مـبارک در فـقط ھیژده 
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روز در مـصر، غیرممکن می نـماید. مـشاھـده می کنیم کھ مـامـوران سـرکوب 
در ایران ھــم بــھ این رســانــھ ھــا حــساسیت خــاصی نــشان می دھــند و در 
بـازجـوئی ھـائی کھ از ھـم وطـنانـمان می کنند، در این مـقولـھ، فـراوان جسـتجو 

می نمایند. 

   از رسـانـھ ھـایی کھ مسـتقیما در اختیار خـود مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی 
ھسـتند و مـتعلق بـھ آنـھا بـوده و تـوسـط خـود آنـھا تھیھ و ابتکار و تـدبیر و 
تـصدی می شـونـد، تـحت نـام رسـانـھ ھـای شخصی و یا رسـانـھ ھـای مـردمی  یاد 
می کنم. وب سـایت ھـا و وب الگ ھـا و اینترنـت و پیامک ھـا و ای میل ھـای انـبوه 
و شــبکھ بــندی ھــای اجــتماعی چــون فیس بــوک و تــلگرام و واتــس اپ و 
اینستاگـرام و تـویتر و رادیوھـا و تـلوزیونـھای اینترنتی و.... از جـملۀ این 

رسانھ ھای مردمی ھستند.  

   بــــا انــــفجار عظیم علمی در رشــــتھ ھــــای الکترونیک و کامپیوتــــر و 
و  اطــــالع گیـری  اھـمیـِت  اخیـر،   دھۀ  دو  یکی  در  انــــفـورمــــاتیک 
اطـالع رسـانی ھـای مـردمی،  کھ خـارج از سـامـانـھ ھـای قـدرت ھـای مـتمرکز 
ھسـتند، در ایران و در تـمام جـھان بـھ وضـوح بیشتر شـده اسـت. سـرعـت و 
ابـعاد تـحوالت جـھانی اخیر و مـوج اخیر تـحوالت تـمدن بشـری، بـھ قسمی 
بــوده اســت کھ پــنداری ھــر یک ســال از دھــھ ھــای پــایانی قــرن بیستم، و 
دھـھ ھـای آغـازین قـرن بیست و یکم،  بشـریت  شـاھـد تـحوالتی بـوده اسـت کھ 
قـبل از انـقالب اطـالعـات و الکترونیک، شـاید بـھ ده ھـا سـال سعی و تـالش 

نیاز می داشتھ است.  

   در تـاریخ سیاسی مـعاصـر ایران، تـالشـھای گـروه ھـای سیاسی بـرای بـھ 
قـدرت رسیدن، بـا  داوری ھـای مـثبت و یا منفی مـلت ایران مـواجـھ بـوده 
اسـت. داوری ھـای سیاسی مـردم، قـبال بـا رونـدی کند بـھ انـجام می رسیدنـد. 
اضـافـھ بـر آن، مـتاسـفانـھ رسـانۀ  «رادیو بـازار»  محـدودیتھای مـربـوط بـھ 
خـود را نیز بـھ ھـمراه داشـتھ اسـت. بـرای مـثال   «خـبر»  دیده شـدن عکس 
آقــــای خــــمینی در مــــاه و ریش وی در بین صــــفحات قــــران تــــوســــط 
قـدرت پـروران و قـدرت پـرسـتان جـعل، و در بین مـردم پـخش شـد، بـدون اینکھ 
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روشنفکران آن زمـان مـجالی بـرای افـشاگـری پیدا کنند. نـاشـفاف گـوئی از 
جــانــب قــدرت و عــدم امکان شــفافیت طلبی الزم از جــانــب مــردم و عــدم 
تـوانـائی رجـوع آنـھا بـھ مـرجـع اطـالع و خـبر، از محـدودیت ھـای عـمدۀ 

«رادیو بازار» بھ شکل قدیمی آن بوده است.  

    ولی اکنون، بـھ واسـطۀ رسـانـھ ھـای مـردمی الکترونیک، «رادیو بـازار» 
از نــوع مــدرن و امــروزی آن،  رونــق دیگری گــرفــتھ اســت. از جــملھ  
تـفاوت ھـای عـمده ای کھ خـبررسـانی مـردمی امـروزه،  بـا انـواع قـدیم آن دارنـد  
این اســت کھ، اســتناد بــھ اســناد، و درک مــدارک مــربــوط بــھ اخــبار و 
اطــالعــات را ھــم می تــوان بــھ ســادگی بیشتری در اختیار عــالقــھ مــندان 
گـذاشـت. این واقعیت، از جـملھ دالیل شـفافیت طـلب تـر شـدن مـردم اسـت.  
شــایعات و «می گــویند»ھــا، اگــر بــا ســند و مــدرک و دلیل ھــمراه نــباشــد، 

ارزش بایستھ را در اذھان پیدا نمی کند.  

استفادۀ قدرت ساالران از فن آوری ھای جدید 

   بـا تـمام این احـوال، قـدرت مـداران ھـم بیکار ننشسـتھ انـد و بـا پیشرفـتھای 
علمی اخیر، در زمینۀ شکل ھــای مــختلف و جــدید مــغزشــوئی  مــردم، پیش 
رفـتھ انـد. امکانـات مـالی و تکنولـوژیکی و نیز تسھیالت دولتی و فـرادولتی 
کھ در اختیار قـدرت مـتمرکز قـرار دارد، بـھ مـراتـب از امکانـات تک تکِ 
افـراد و حتی ھسـتھ ھـای نسـبتا بـزرگ، بیشتر اسـت.  سـانـسور، آن ھـم بـھ 
قسمی کھ سـانـسور شـونـده، از آن حتی ھیچ بـوئی نـبرد، در تـمام جـوامـع بـھ 
وفـور مـشھود اسـت و بـھ خـودسـانـسوری ھـا می انـجامـد.  خـودسـانـسوری امـا، 
از سـانـسور بـھ مـراتـب فـاجـعھ آمیزتـر اسـت. بـدین تـرتیب کھ افـراد یک 
جـامـعھ، سـانـسورچی ھـای والیت انـحصاری و قـدرت مـتمرکز را بـا دسـت 
خـود، بـھ حـریم خـصوصی انـدیشھ و فکر خـویش می آورنـد، و گـوئی در مـغز 
و انــدیشۀ خــود تعبیھ می کنند و بــا این تــرتیب پیوســتھ و بــدون آنکھ خــود 
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مـتوجـھ بـاشـند، مسـتخدم بی جیره و مـواجـب سـامـانۀ سـرکوب و سـانـسور 
می گردند.   

   در این صـورت، اگـر ھـر فـرد و ھـر ھسـتھ ای و ھـر جـامـعھ و ھـر ملتی، 
بـھ ھـر مـقدار کھ بـتوانـد رسـانـھ ھـای جـمعی را آزادتـر و مسـتقل تـر کند، بـھ 
ھـمان میزان، از سـانـسور و خـودسـانـسوری ھـا  می کاھـد، و بـھ ھـمان نسـبت، 
لـوازِم  مـورد نیاز اسـتقرار و اسـتمرار آزادی و اسـتقالل در آن جـامـعھ و 

برپائی و پویائی  مردم ساالری در آن کشور،  مھیاتر می گردد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل ھفتم 

رسانھ ھای ھمگانی 
با وزن و موقعیت شاخھُ مقننھ، مجریھ، و قضائیھ 

بھ عنوان 
شاخھُ چھارم دولت حقوق مدار 
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رســانـھ ھـای ھــمـگانی بـھ مــثـابــھ شــاخــھ ای ھــم وزن 
سھ شاخۀ دیگر دولت دموکراتیک 

   یادآور می شـود کھ زمـانی بـود کھ ھمۀ قـوا در یک شـخص، امـپراطـور، 
متمرکز بود.  

مـــوقعی رسید کھ نیاز بـــھ تفکیک قـــوا و «تقسیم قـــدرت» و بـــھ تعبیر 
صحیح تـر، جـلوگیری از تـمرکز قـدرت در جـامـعھ تـوسـط روشـن فکران آن 
زمـان مـطرح و بـھ مـردم مـعاصـر، عـرضـھ شـد. نتیجھ این شـد کھ قـدرت 
تقنین و قـضا و اجـرا، کھ ھـر سـھ در یک جـا مـتمرکز بـودنـد، از پـادشـاه 
گـرفـتھ شـد و از ھـم تفکیک گـردید.  شـاخـھ ھـای مـقننھ و قـضائیھ و اجـرائیۀ 
امــروزی، نتیجۀ تــعامــل عــوامــل سیاسی، فــرھنگی، اقــتصادی، نــظامی و 
اجـتماعی فـعال آن روزگـاران بـودنـد. بـعدھـا، مـردم تـوانسـتند در انـتخابی 
بـودن و پـاسـخ گـو بـودن ھـر یک از شـاخـھ ھـای مجـریھ  و قـضائیھ و مـقننھ، 
نـقش بیشتری داشـتھ بـاشـند. افکار عـمومی تـوانسـت بـا رونـدی آھسـتھ ولی 
پیوسـتھ، در تعیین سـرنـوشـت خـود نـقش بیشتری را ایفا کند.  افـراد تـوانسـتند 
حــاکمیت و والیت بیشتری را از انــحصار قــدرت خــارج و بــھ صــاحــبان 

اصلی آن، یعنی خود مردم، بازگردانند.  

بــدون دســترسی زورمــداران بــھ افکار عــمومی و دســت کاری آن تــوســط 
رســانــھ ھــای تــحت کنترل قــدرت،  و بــدون  «تــولید رضــایت»  در افکار 

عمومی، تمرکز قدرت و قدرت مداری ممکن نیست. 
   بـرای بـرپـائی یک مـردم سـاالری پـویا، یکی از پیش نیازھـای حیاتی این 

است کھ  رسانھ ھای ھمگانی ھر چھ آزادتر و مستقل تر بشوند.  

    بـا تـوجـھ بـا ابـعاد قـدرت و میزان نـفوذ آن در ھـر سـھ شـاخۀ مـقننھ و 
مجــریھ و قــضائیۀ دولــت، این فــقط تــوانــائی مــردمــان و مــلت ھــا و افکار 
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عـمومی اسـت کھ می تـوانـد در مـقابـل این قـدرت، قـد عـلم کند و این سـھ شـاخـھ 
را از ھم تفکیک و بھ کنترل مردم در بیاورد. 

 ولی کسانی کھ این کار را در رسـانـھ ھـا تـصدی می کنند بـاید بـتوانـند بـا اخـذ 
مشـروعیت از مـردم و بـھ واسـطۀ انـتخاب شـدن از سـوی مـردم، از یک نـوع 
مـصونیت قـضائی و سیاسی، مـشابـھ و ھـم وزن اعـضای سـھ شـاخۀ دیگ،ر 

برخوردار باشند.  

   یادآور می شـود کھ در این زمـان در میھن مـا،  ھمۀ قـوا در یک شـخص، 
ولی فقیھ، مـتمرکز اسـت. بـھ تعبیر گـردانـندگـان این رژیم، «…..ولی فقیھ 
بـر جـان و مـال و نـامـوس مـردم بسـط ید دارد….»  و  «…..قـانـون اسـاسی، 
فـقط کف اختیارات ولی فقیھ اسـت….»   و   «….ولی فقیھ میتوانـد احکام 

و اصول دین را ھم معلق کند….»  و......   

این رژیم اصالح ناپذیر و تحول ناپذیر است   

  وطـــن مـــا بـــھ مـــوقعی رسیده اســـت کھ نیاز بـــھ تفکیک قـــوا و «تقسیم 
قـدرت» (و یا بـھ تعبیر صحیح تـر، جـلوگیری از تـمرکز قـدرت)  در جـامـعھ 

توسط روشن فکران این زمان مطرح،  و بھ مردم، عرضھ شده است.  
«دیکتاتـور خـوب»  و یا  «مسـتبد صـالـح»  و یا ھـرگـونـھ تـعابیر دیگری از 
این دسـت،  دروغی بیش نیستند کھ تـبعات سھمگین انـواع شـاه و شیخ آنـرا، 

ایرانیان با جان و وجود خود لمس کرده اند.   

بـرای رھـایی از وضعیت مـوجـود و بـرای سـاخـتن سـرنـوشـتی خـوب و 
خــوب تــر، نتیجھ این بــاید بــشود کھ قــدرت تقنین و قــضا و اجــرا، کھ در 
رژیم ھـای قـبل و رژیم فعلی، ھـر سـھ در یک جـا مـتمرکز بـوده و ھسـتند، از 
والیت مـطلقھ یک فـرد و یا گـروه و یا حـزب و یا.... گـرفـتھ شـود و از ھـم 

تفکیک گردند.   

مـردم ایران بـاید در انـتخابی بـودن و پـاسـخ گـو بـودن ھـر یک از شـاخـھ ھـای 
مجـریھ  و قـضائیھ و مـقننھ، نقشی ھـرچـھ بیشتر داشـتھ بـاشـند. افکار عـمومی 
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بـاید بـتوانـد بـا رونـدی آھسـتھ ولی پیوسـتھ، در تعیین سـرنـوشـت خـود نـقش 
ھــرچــھ بیشتری را ایفا کند.  مــلت بــاید بــتوانــد حــاکمیت و والیت را از 
انــحصار قــدرت، خــارج و بــھ صــاحــبان اصلی آن، یعنی خــود مــردم، 
بـازگـردانـند. سـازوکارھـای دولتی بـاید طـوری پـایھ ریزی و مـدیریت شـونـد کھ 
شـرایط بـرای اینکھ مـلت بـتوانـد حـاکمیت و والیت را ھـرچـھ بیشتر از آن 

خود کند، پیوستھ آسان تر و عملی تر و عینی تر و اجرایی تر بگردند. 

   در فـردای فـروپـاشی رژیم والیت مـطلقھ و بـرای گـذار 
بـھ دمـوکراسی، از جـملھ بـاید بـھ این پـرسـش، پـاسـخ داد کھ 
بـا این دسـتگاه عظیم و عـریض و طـویل رسـانـھ ھـای تـحت 

کنترل قدرت در رژیم فعلی، چھ بایدمان کرد؟   
بــرای بــرپــائی و پیش بــرد یک مــردم ســاالری پــویا در ایران، یکی از 
پیش نیازھـای حیاتی این اسـت کھ  رسـانـھ ھـای ھـمگانی، ھـر چـھ آزادتـر و 

مستقل تر بشوند.  

   از جـملھ، دقیقا بـا اسـتناد بـھ ھـمان دالیلی کھ طی قـرون و اعـصار بکار 
تــمرکززدایی از قــدرت آمــده اســت و الزمۀ دمــوکراسی و مــردم ســاالری  
شـناخـتھ شـده اسـت، و بـھ درجـات مـختلف، عملی و تجـربـھ شـده اسـت، در این 
بـرھـھ از زمـان ھـم، الزم اسـت کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، از سـلطۀ  قـدرت 
مـتمرکز آزاد شـده و کنترل آن ھـا،  در اختیار ھـمگان و عـموم مـردم، قـرار 

گیرد.  
الزم اسـت کھ رکن وسـایل ارتـباط جـمعی،  اعـتبار و مشـروعیت و امنیتی 
ھـم سـنگ سـھ شـاخـھ دیگر دولـت،  و بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت حـقوق مـدار 

داشتھ  باشد.  

   از جـملھ، دقیقا بـا اسـتناد بـھ ھـمان دالیلی کھ طی قـرون و اعـصار بکار 
ایجاد شــاخــھ ھــای جــدیدی در دولــت آمــده اســت، و الزمۀ دمــوکراسی و 
مـردم سـاالری  شـناخـتھ شـده اسـت، و بـھ درجـات مـختلف، عملی و تجـربـھ 
شـده اسـت، در این بـرھـھ از زمـان ھـم، الزم اسـت کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، 
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از سـلطۀ  قـدرت مـتمرکز، کھ ھـر سـھ شـاخـھ دولـت را در ید قـدرت خـود 
قــرار داده اســت،  آزاد شــده و کنترل آن ھــا،  در اختیار ھــمگان و عــموم 

مردم، قرار گیرد.  

ضـروری اسـت کھ گـردانـندگـان شـاخۀ چـھارم، بـدون واسـطھ و تـوسـط خـود 
مـلت و بـرای دوره ای محـدود، بـھ عـنوان نـمایندگـان مـردم، بـرای تـصدی 
رســانــھ ھــای ھــمگانی کھ بــودجــھ آنــھا را دولــت می پــردازد (بــھ عــبارت 
صحیح تـر: بـودجـھ آنـھا را مـردم می پـردازنـد) انـتخاب شـونـد.  نـمایندگـان این 
شـاخـھ، بـا تـالش در فـراھـم آوردن شـرایط الزم بـرای سیر آزاد و مسـتقل 
خـبر و نـظر و دانـش و ھـنر و…  در جـامـعھ، بـھ نـمایندگی مسـتقیم از مـردم،  
بـــھ احـــقاق حـــقوق فـــردی و ملی، از جـــملھ حـــق اطـــالع یافـــتن و حـــق 
اطـالع رسـانی، گـمارده می شـونـد.  این امـر بـا درنـظر گـرفـتن نیاز ھمکاری و 
ھمیاری در ھـر چـھار شـاخۀ دولـت و ھمۀ نـھادھـای دولتی، و در عین حـال 

با توجھ بھ اھمیت و لزوم تفکیک قوا صورت می پذیرد. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل ھشتم 

رسانھ ھای ھمگانی 
بھ مثابھ 

شاخھُ چھارم  
در دولت حقوق مدار 

برخی ویژگی ھا 
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بـرخـی از امــوری کـھ شــاخـۀ رســانـھ ھـای ھــمـگانـی 
در دولتی حقوق مدار بھ آن می پردازد 

شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی در دولتی حـقوق مـدار، از جـملھ بـھ امـور ذیل ھـم 
می پردازد: 

١- شفاف گری و شفاف گردانی عمل کرد سھ شاخۀ دیگر دولت.  
٢- فــراھــم آوردن امکان جــریان آزاد و مســتقل انــدیشھ ھــا و دانــش ھــا و  

باورھا و نظرھا و خبرھا و ھنرھا و.... 
٣- فـراھـم آوردن امکان بـحث آزاد و بـھ چـالـش کشیدن انـدیشھ ھـا و دانـش ھـا 
و  بـاورھـا و نـظرھـا و خـبرھـا و ھـنرھـا و.... در پیشگاه افکار عـمومی. این 
امکان، بـھانـھ را از افـراد و گـروھـھای زورمـدار و خـشونـت پـرسـت، بـرای 

خشونت گستری خواھد گرفت.  
۴- اقلیت ھــا در جــامــعھ بــاید بــتوانــند این امکان را بیابــند کھ انــدیشھ ھــا و 
دانـش ھـا و  بـاورھـا و نـظرھـا و خـبرھـا و ھـنرھـا و.... خـود را ابـراز و 

نظرات اکثریت را نقد کنند. نظر اکثریت الزاما ھمیشھ درست نیست.  
۵- افــراد بــاید بــتوانــند بــا شنیدن نــقدھــا و بــحث ھــای آزاد، در آزادی و 

استقالل، بھترین نظرھا را انتخاب کنند. 
۶- ھـر فـردی حـق دارد بـھ نـظر خـود مـعتقد بـمانـد و یا اگـر مـایل شـد، نـظر و 
عقیده و یا دین و بـــاورش را عـــوض کند.  دولـــت حـــقوق مـــدار و ھمۀ 
شـاخـھ ھـای آن، و از جـملھ و بـخصوص شـاخۀ چـھارم یعنی رسـانـھ ھـای 

ھمگانی، نباید احقاق این حق را مانع شوند. 
 … -٧

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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گـشاده دسـتی قـدرت ھـا در خـاصـھ خـرجی ھـا بـرای اصـحاب 
رسانھ ھای قدرت پیشھ 

   از جـملھ عـوامـل مـھم بـوجـود آمـدن  و ادامۀ بـقای ھـر رژیم انـحصارطـلب 
و دیکتاتـوری، افـراد و گـروھـھائی ھسـتند کھ مـنافـع شخصی و گـروھی خـود 
را مـقدم بـر حـقوق دیگر افـراد جـامـعھ و حتی حـقوق ملی  می دانـند. بـدین 
تـــرتیب خـــاصـــھ خـــرجی ھـــا، بـــھ شکل انـــواع و اقـــسام ویژه خـــواری و 
رانـــت خـــواری  و  رانـــت دھی، رایج می گـــردد.  دارا بـــودن شـــغل در 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی، آن شـخص را  از امکانـات خـاصی بـرخـوردار می کند 
کھ بـھ سـادگی در اختیار ھـمگان نیست. تـا وقتی کھ این اشـخاص در جھـت 
مـنویات قـدرت و سـامـانـھ ای کھ در آن مـشغول بـھ کار ھسـتند، حـرکت و 
فـعالیت می کنند، راه تـرقی و رشـد آنـھا بـاز و فـراھـم اسـت. ولی بـھ مـحض 
اینکھ انـدکی پـای خـود را از خـِط  حـفِظ مـنافـع قـدرت، فـراتـر می گـذارنـد، بـھ 
راحتی از رده خـارج و حـذف می گـردنـد (در این بـاره مـثالی را در قـسمت 
بـعدی در مـورد بحـران گـروگـان گیری و افـشاکنندگـان آن، در ذیل می آورم)  
در غـرب، جیره و مـواجـب عـوامـل رسـانـھ ھـا، بـھ وضـوح از مـعدل جـامـعھ 
بسیار بـاالتـر و مـزایائی کھ اینان از آنـھا بـرخـوردار ھسـتند، بـھ مـراتـب 

بیشتر است.  
   لیندن جـــانـــسون (Lyndon Johnson) کھ از حـــزب دمـــوکرات و از 
مـقام ھـائی چـون عـضویت در مجـلس سـنا، رھـبری حـزب دمـوکرات، و نیز 
در کاخ سفید، در مـقام سی و ششمین رئیس جـمھور امـریکا در سـال ھـای 
1963 تـا 1969 و قـبل از آن بـھ عـنوان مـعاون جـان کندی تـصدی داشـت، 
در مــــورد اصــــحاب  رســــانــــھ ھــــای قــــدرت پیشھ  عقیده داشــــت کھ  
«ژورنـالیست ھـا، مـانـند عـروسک ھـای خیمھ شـب بـازی ھسـتند و ھـر ریسمانی 

کھ آنھا را قوی تر بکشد، بھ ھمان طرف متمایل می شوند.»  
   الــبتھ امــروزه پــر واضــح اســت کھ آن ریسمان ھــا، دســتمزد و مــزایا و 
ویژه خـواری ھـای مـتنوع ھسـتند کھ در سـامـانـھ ھـای مـختلف و در فـرھـنگ ھـا 
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و کشورھـای مـتفاوت، اشکال مـتنوعی بـھ خـود می گیرنـد ولی در نـھایت بـھ 
یک نوع  برخورد  و روش و نتیجھ، منتھی می گردند.  

تـا زمـانی کھ وسـایل ارتـباط جـمعی و گـردانـندگـان ھمیشھ انـتصابی آنـھا، بـھ 
نـحوی از انـحاء، از قـدرت و نـمادھـای آن، مـتأثـر می شـونـد و در کنترل آن ھـا 
ھسـتند و از آنـھا دسـتور و یا خـط  می گیرنـد، شـاخـھ ھـای مـقننھ و قـضائیھ و 
اجـرائیھ، در عـمل بـھ طـرق مـختلف، و بـھ درجـات مـتفاوت، از خـدمـت بـھ 
مـردم دورتـر، و بـھ ھـمان نسـبت  بـھ بـندگی قـدرت، نـزدیک تـر می شـونـد. این 
واقعیت بـھ رژیم ھـائی چـون آلـمان نـازی ھیتلری و روسیۀ شـوروی اسـتالینی 
و یا رژیم والیت مطلقۀ فقیھ  خـامـنھ ای و خـمینی خـالصـھ نمی شـود و در 

مورد رژیم ھای بھ ظاھر آزادتر غرب ھم صدق می کند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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بعضی ویژگی ھــای کارمــنداِن  رســانــھ ھــای قــدرت پیشۀ  
فعلی در مقایسھ با اعضای سھ شاخھ دولت ھای فعلی 

ویژگی ھـــائی کھ کارمـــندان  رســـانـــھ ھـــای قـــدرت پیشھ  فعلی از آنـــھا 
برخوردارند، در مقایسھ با کارمندان دولتی، عبارتند از: 

کارمــندان بــخش خــصوصی تــوســط قــدرت ســاالران و 1.
بستھ بھ نیازھای آنھا، بھ مقام خود منصوب می شوند.  

طــول ادامــھ و یا زمــان پــایان  تــصدی این مــقام ھــای 2.
انتصابی، بھ میل و اختیار قدرت ساالران است. 

مــدت اســتخدام کارمــندان بــخش خــصوصی تــوســط 3.
قــدرت ســاالران و بســتھ بــھ تــمایل و نیازھــای آنــھا 
مـشخص می گـردد و در صـورت خـوش خـدمتی مسـتخدم، 

این اشتغال می تواند نامحدود و مادام العمر باشد.  
اصــحاب رســانــھ ھــای در خــدمــت قــدرت ســاالران، بــھ 4.

دلـخواه خـود، قـادرنـد ھـر فـردی و یا ھـر ھسـتھ ای را، و 
حتی فـردی و یا گـروھی از اعـضای سـھ شـاخۀ دولـت را 
در سـانـسور رسـانـھ ای نـگاه دارنـد و یا بـر عکس، فـردی 
یا گـروھی از این اعـضا را "رسـانـھ ای" کرده و  بـا بـال 
و پـر دادن بـھ آنـھا، ایشان را در افکار عـمومی مـطرح 

کنند و مطرح نگاه دارند. 
اصــحاب رســانــھ ھــای در خــدمــت قــدرت ســاالران، بــھ 5.

دلـخواه خـود، قـادرنـد بعضی از زوایا و مـطالـب مـربـوط 
بـھ امـور مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  و حتی سـھ شـاخۀ 
دولـت و اعـضای آنـھا  را در جـامـعھ مـطرح و بقیھ را 
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بســـتھ بـــھ تـــمایالت قـــدرت، در سکوت رســـانـــھ ای، 
سانسور نمایند.  

کارمــندان بــخش خــصوصی رســانــھ ھــا، بســتھ بــھ نیاز 6.
قــدرت ســاالران  و بــا اســتفاده از عــلوم جــدید بــرای 
مـغزشـوئی و خـلق رضـایت و ایجاد تـنفر، نـظام ارزشی 
جـامـعھ را مـھندسی و مـدیریت کرده و بـا اعـمال انـواع 
تبعیضات، انـواع خـودسـانـسوری ھـا را در جـامـعھ رواج 

می دھند.  
دسـت مـزدھـا و مـواجـب بـخش خـصوصی بسـتھ بـھ تـمایل 7.

و نیاز قــدرت ســاالران، متغییر و نــاثــابــت اســت و  از  
نظارت مردم مخفی است.  

در بــخش خــصوصی، کارمــندان رســانــھ ھــا بــھ راحتی 8.
تـمایالت سیاسی و ایدئـولـژیک و ضمیر بـاطـن خـود را 
از افکار عـمومی مخفی می کنند و بـھ بـھانۀ "بی طـرفی 
خــبرگــزار"، ھمیشھ بــاور عــمومی بــر این اســت کھ 
بـخش خـصوصی بی طـرف اسـت. این اسـتنباط بی طـرفی 
تـوسـط خـود رسـانـھ ھـا سـاخـتھ  و پـرداخـتھ می شـود و 
حتی معیارھـایش نیز تـوسـط خـود آنـھا تـرسیم می گـردنـد.  
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  در غـرب گـرچـھ حـفظ ظـاھـر را 
می کنند و خـود را بـدون نـظر و بی طـرف تبلیغ می کنند 
ولی در عـمل ایدئـولـژی خـود را مخفی نـگاه داشـتھ، و 
در نـاشـفافی فـراوان بـھ تبلیغ آن می پـردازنـد. بـا تـوجـھ بـھ 
اینکھ شــبکھ ھــای عظیم رســانــھ ای در این زمــان از 
جـنس قـدرت و چـھ بـسا عین قـدرت گشـتھ انـد، کسی را 
در این بـاب، یارای اعـتراض و مـخالفتی نیست. اگـر ھـم 
مــخالــفت و اعــتراضی ھــم بــشود، بــا ســانــسور ھمین 
رسـانـھ ھـا، راه بـھ جـائی نمی بـرد.  بـطور مـثال، چـندی 
پیش  در اسـرائیل بمبی منفجـر و چـند اسـرائیلی کشتھ 
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شــدنــد. بعضی مــطبوعــات غــرب کھ جــملگی ادعــای 
"بی طـــرفی" دارنـــد، تیتر اصلی نشـــریھ خـــود را بـــا 
حـروف بسیار بـزرگ بـا عـناوینی چـون "بـمب اسـالمی 
در اسـرائیل کشتار کرد" منتشـر کردنـد و در ھـمان حـال 
تـلوزیونـھای غـرب بـا افـتخار، فیلم چـند کودک اسـرائیلی 
را نـشان میداد کھ بـھ اتـفاق والـدینشان بـھ پـایگاھـھای 
مـوشکی اسـرائیل رفـتھ و روی مـوشکھائی کھ بـر سـر 
فلســـطینی ھـــا فـــرود می آوردنـــد، فـــحش و نـــاســـزا و  

شعارنویسی و امضا می کردند.  
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بعضی ویژگی ھـای اعـضای رسـانـھ ھـای مسـتقل و آزاد 
بھ مثابھ شاخۀ چھارم دولت 

ویژگی ھـای اعـضای رسـانـھ ھـای مسـتقل و آزاد بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولت را از جملھ بھ این ترتیب می توان شماره کرد: 

نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، تـوسـط مـردم  انـتخاب 1.
می شوند.  

طــول ادامــھ و یا زمــان پــایان  تــصدی این مــقامــھای 2.
انـــتخابی، بـــھ میل و اختیار مـــردم اســـت و معیار آن 

قضاوت عمل کرد آن نمایندگان توسط مردم است. 
مـدت تـصدی نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، تـوسـط 3.

مـلت و بسـتھ بـھ تـمایل و نیازھـای مـردم و ھسـتھ ھـای 
مــردمی مــشخص می گــردد و نمی تــوانــد نــامحــدود و 

مادام العمر باشد.  
نــمایندگــان بــخش دولتی رســانــھ ھــا، تــحت نــظارت و 4.

نـقدپـذیری تـوسـط مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی قـرار دارنـد 
و مـــجاز نیستند کھ ھـــر فـــردی و یا ھســـتھ ای را، و 
بـــخصوص یکی و یا گـــروھی از اعـــضای ھـــر یک از 
شـاخـھ ھـای دولـت را در سـانـسور رسـانـھ ای نـگاه دارنـد و 
یا بـر عکس فـردی یا گـروھی از این اعـضا را بیش از 
دیگران و مــغرضــانــھ  "رســانــھ ای" کرده و در افکار 

عمومی مطرح کنند. 
نــمایندگــان بــخش دولتی رســانــھ ھــا، مــجاز نیستند کھ 5.

بعضی از زوایا و مــطالــب مــربــوط بــھ امــور مــردم و 
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ھسـتھ ھـای مـردمی  و حتی سـھ شـاخۀ دولـت و اعـضای 
آنـھا  را در جـامـعھ مـطرح و بقیھ را بسـتھ بـھ تـمایالت 
قـدرت، در بـند سکوت رسـانـھ ای نـگاه دارنـد و سـانـسور 

نمایند. 
نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، بـا اخـذ مشـروعیت از 6.

انـتخابـات مـردمی، و بـا اسـتفاده از عـلوم جـدید از انـواع 
مـغزشـوئی ھـا و «خـلق رضـایت» کاذب تـوسـط قـدرت و 
نیز از ایجاد انـــواع تبعیض ھـــا و تـــنفرھـــا و تـــرویج 
خـشونـت در جـامـعھ پیش گیری کرده، و بـا بـرخـورد آراء 
و بسـط بـحث آزاد، از انـواع خـودسـانـسوری ھـا در جـامـعھ 

می کاھند. 
حـقوق و مـواجـب نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، در 7.

نــظامــھای دمــوکراتیک در انــظار مــردم و ھســتھ ھــای 
مردمی،  شفاف است.  

نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، مـجبورنـد در شـفافیت 8.
کامـل تـمایالت سیاسی و ایدئـولـژی و بـاورھـای خـود را، 

بخصوص در موقع انتخابات، بھ مردم اعالم نمایند.  
نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، مـانـند اعـضای سـایر 9.

شــاخــھ ھــای دولــت، از مــصونیت قــضائی و سیاسی 
برخوردارند. 

نـمایندگـان بـخش دولتی رسـانـھ ھـا، مـوظـفند کھ بـرای 10.
احـقاق حـقوق مـردم، بـھ نـظارت کامـل بـر سـھ شـاخۀ دیگر 

دولت بپردازند. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل نھم 

قرنی کھ رفت… 
قرنی کھ آمد… 

نقش رسانھ ھا در رابطھ با 
افکار عمومی 

195



196

پایان قرن پیش بھ نفع قدرت ھا، 

آغاز قرن کنونی بھ سود ملت ھا! 

    دسـتیابی، و یا بـھ عـبارت بھـتر، دسـت بـرد بـھ افکار عـمومی و جھـت دھی 
بـھ  آن ھـا  در خـط مـنافـع قـدرت انـحصاری و مـتمرکز، ھمیشھ مـورد نیاز 
قـدرت مـداران، و یاری گـران و اعـوان و انـصار آنـھا بـوده اسـت. در قـرنی کھ 
گــذشــت، عــلوم جــدیده، مــانــند ارتــباطــات، کامپیوتــر، انــفورمــاتیک، 
روانـشناسی، تبلیغات، بـازاریابی، فـروشـندگی،...   پیشرفـتھای چـشم گیری 
داشـتھ انـد. اسـتفاده از این عـلوم،  در سیاسـت، بـرای بـھ قـدرت رسیدن و در 

قدرت ماندن  و نیز برای تمرکز قدرت، بسیار مؤثر بوده است.  

   قـدرت ھـای انـحصاری و مـتمرکز تـوسـط  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشۀ  تـحت 
سـلطۀ خـود، بـا مـوفقیت چـشم گیری تـوانسـتھ انـد ھـر سـھ رکن دمـوکراسی و 
ھـر سـھ شـاخۀ دولـت را بـھ کنترل خـود  در آورنـد.  بـدین تـرتیب،  سعی و 
تـالش چـند قـرن اخیر مـردم در تـمرکززدائی از قـدرت،  کم اثـرتـر و اشـاعۀ 
حـقوق مـداری و مـردم ســاالری، کم رنـگ تـر شـده اسـت. در ســامـانــھ ھـائی 
چــون رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، ســھ قـــوۀ دولتی عــمال بی معنی و عــلنا در 

یک فرد متمرکز گشتھ اند.  

196



197

آن زمـانی کھ قـدرت مـطلقھ در اختیار یک نـفر و آن یک نـفر امـپراطـور 
بـود، تـمرکز قـدرت  و خسـران آن والیِت انـحصاری، بـھ وضـوح بیشتری 

مشھود بود.  
ولی در زمـان حـاضـر، و بـخصوص در دنیای غـرب، قـدرت انـحصاری و 
زیانـھای این انـحصار و تـمرکز، از چـشم بسیاری مخفی مـانـده انـد و بـھ آن 

سادگی ھا مشاھده نمی شوند.  

   گـرچـھ در اکثر کشورھـا، سـھ شـاخۀ دولتی ِ بـھ ظـاھـر مسـتقل و از ھـم جـدا 
وجـود دارنـد، ولی شـاھـدیم کھ عـاملی،  شـاخـھ ھـا و قـوای سـھ گـانـھ را بـھ ھـم 
جـوش داده و میزان مـھار قـدرت، تـوسـط مـردم را کاھـش داده اسـت.  در این 
رونـد، قـدرت در انـحصار فـردی و یا گـروھی قـرار گـرفـتھ اسـت و مـرام و 
عقیده و دین ھـم دسـت آویز تـوجیھ این انـحصار و تـمرکز قـدرت و بـھانـھ ای 

برای سرکوب و خفقان شده است.  

قــدرت، در حقیقت  از خــود وجــود خــارجی نــدارد، و در واقــع ســاخــتھ و 
پـرداختۀ روابـط قـوا و ذھنیت افـراد جـامـعھ اسـت و وسـایل ارتـباط جـمعی 
قـدرت پیشھ، در این سـاخـتن و پـرداخـتن،  نـقش بسـزائی دارنـد.  این تـوھـم 
اغـراق آمیز، از اعتیاد بـھ قـدرت نـشات می گیرد و ابـعاد آن بـھ میزان این 
اعتیاد، نسـبت مسـتقیم دارد. اعتیاد بـھ قـدرت و شـدت این اعتیاد ھـم تـوسـط 
رسـانـھ ھـای وابسـتھ بـھ قـدرت در افکار عـمومی، مـغزشـویی می گـردد.  ولی 
بـھ این صـورت و بـھ ھـر تـرتیب، خـشونـت و فـساد قـدرت مـتمرکز، بـھ جـامـعھ 

نشت می کند.  

بـدین تـرتیب در دنیای، بـھ عـلت شکست مـردم در جـنگ روانی قـدرت ھـای 
دولتی و قـدرت ھـای غیردولتی علیھ مـلت ھـا،  امـروز تفکیک قـوا مخـدوش 
شـده اسـت و مـثال در کشوری مـثل ایران، والیت مـطلقھ از جـملھ از وسـایل 
ارتـباط جـمعی بـھ عـنوان یک مـالت و یا یک چسـبی اسـتفاده می کند و ھـر 
سـھ شـاخۀ دولتی را بـھ ھـمدیگر و بـھ  قـدرِت مـتمرکز، مـتصل کرده اسـت. 
این رسـانـھ ھـا در کار پـروپـاگـندا و مـغزشـوئی، بـطور مـدام بـھ این دروغ  
مــشغول ھســتند کھ قــدرت و نــمادھــای آن ارزش ھســتند، و این تــوھــم را 
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تـرویج می کنند کھ ایران ابـرقـدرتی الاقـل در منطقۀ خـاورمیانـھ اسـت، و این 
تبلیغ کھ رژیم بـا قـدرت و اقـتدار تـمام بـر جـامـعھ حـاکمیت دارد و ولی مـطلقھ 

و «مقام معظم رھبری»، بر جان و مال و ناموس مردم والیت دارد.    

    قـدرت مـتمرکز و انـباشـتھ، حتی اگـر بـھ صـورت انـتخابی، و حتی اگـر بـھ 
صـورت انـتخابـات مـرسـوم در غـرب، روی کار آمـده بـاشـد، ھـنوز از فـساد 
مـــصون نیست. انـــحصار و تـــمرکز قـــدرت، بـــاالخـــره از مـــردم و از 
مـردم سـاالری دور و دورتـر و بـھ ھـر حـال بـھ خـشونـت و خـفقان و فـساد و 

بی قانونی می انجامد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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تالش قدرت ھا برای سلطھ بر رسانھ ھا 

   بــا پیشرفــت عــلم و فــن آوری و بــا فــراھــم شــدن امکانــات ارزان قیمت و 
سھــل الــوصــول  و یا حتی رایگان بــرای تــعداد بیشماری از مــردم عــادی، 
قـدرت دچـار اضـطراب گشـتھ اسـت. دولـت ھـایی چـون کرۀ شـمالی و رژیم 
والیت مطلقۀ فقیھ، ھــم چــون چین در مــھار کردن عــلم انــفورمــاتیک و 
تسھیالت مـربـوطـھ، در نـقض حـقوق بشـر از ھـم  پیشی می گیرنـد. از نـمدِ 
محـروم کردن مـردم از حـق والیت و حـاکمیت خـویش، غـرب ھـم در صـدد 
دوخــتن کالھی بــرای خــود اســت و در امــریکا و بقیۀ کشورھــای غــربی، 

اینگونھ تنگناھای آشکار و نھان را بر مردم تحمیل می کنند.  

تـجاوزھـای قـدرت ھـا، تـوسـط شھـرونـدانی کھ دغـدغۀ احـقاق حـقوق داشـتھ انـد، 
بـا مـوفقیت افـشا و در اختیار افکار عـمومی دنیا قـرار گـرفـتھ اسـت و ھـر 
کدام بـھ نـوبـھ خـود، اثـراتی بـس سـرنـوشـت سـاز و عظیم، بـھ ھـمراه داشـتھ 

است.  

مــثال آقــای آســانــژ (JulianAssange) کھ در ســال ٢٠٠۶  در ســن ٣۵ 
سـالگی سـایت ویکی لیکس را تـاسیس نـمود، بـھ عـلت بـرمـال کردن بعضی 
اطـالعـات سـری و مـربـوط بـھ نـقض حـقوق بشـر تـوسـط دولـت امـریکا، چـند 
 Bradley) ســـال در ســـفارت اکوادر در لـــندن پـــناھـــنده و آقـــای منینگ
Manning) کھ در سـال ٢٠١٠ در حـالی کھ فـقط سـن بیست و سـھ سـال 
داشـت،  اطـالعـات سـری بسیار مھمی را در اختیار آقـای آسـانـژ قـرار داده 
بـود، تـوسـط دادگـاه نـظامی امـریکا بـھ زنـدان محکوم شـد و سـپس در سـال 

٢٠١۶ توسط آقای باراک اوبا مورد عفو قرار گرفت. 
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آقـای ادوارد اسـنودن (Edward Snowden) جـوان امـریکایی کھ در سـال 
٢٠١٣، زمـانی کھ فـقط سی سـال داشـت، نـتوانسـت شـاھـد تـجاوزات دولـت 
امـریکا بـھ حـریم خـصوصی مـردم دنیا و از جـملھ شھـرونـدان امـریکایی 
بــشود و بــا سکوت خــود شــریک جــرم مــتجاوزین گــردد. وی بــھ عــلت 
افـشاگـری ھـای دلیرانۀ خـود، در سـرنـوشـت بی شـمار انـسان ھـا اثـری مـثبت 
گـذاشـت و عـواقـب آن را ھـم بـھ جـان و دل خـرید، و تـوسـط دولـت امـریکا 
مــورد تعقیب قــرار گــرفــت و در دنیا ســرگــردان شــد و بــھ دنــبال کشوری 
می گــردد کھ زیر بــار فــشار دولــت امــریکا، خــم نــشود و بــھ او مــأمــن و 

پناھندگی بدھد.  

این افـراد در ھمین حـال، مـرجعی بـاارزش و مـھم بـرای شھـرونـدان در تـمام 
دنیا بـشمار ھسـتند و الـھام بـخش سـایر عـالقـمندان احـقاق حـقوق بشـر در دنیا 

بوده اند.  

در کشور خـودمـان، آقـای مـنتظری و ھمکاران وی، تـوانسـتند بـا ارسـال 
خـبرھـا و سـندھـای مـربـوط بـھ جـنایت ھـای رژیم والیت مـطلقھ در زنـدان ھـای 
ایران، بـھ خـارج از کشور و رسـانـدن آن ھـا بـھ آقـای ابـوالـحسن بنی صـدر و 

انتشار آن ھا در سایت نشریۀ  انقالب اسالمی در ھجرت 
  https://www.enghelabe-eslami.com   

از سـرعـت چـرخۀ اعـدام ھـای گـروھی کھ در فـاجعۀ ملی کشتار دھۀ ١٣۶٠ 
شــاھــد آن بــودیم، بکاھــند و در نــھایت، پــایان آن را بــھ رژیم والیت فقیھ، 
تحـمیل کنند. اعـتراضـات نـھان و آشکار و افـشاگـری ھـا در ابـعاد مـختلف 
ادامــھ پیدا کرد  و  کار بــھ جــایی رسید کھ در مــناظــره ھــای تــلوزیونی در 
"انــتخابــات" مــقام "ریاســت جــمھوری" در اردیبھشت ١٣٩۶ در ایران، 
کسانی کھ ھـر یک بـھ شکلی، دسـتشان بـھ تـجاوزھـا و جـنایت ھـا، خـون آلـوده 
اسـت، و از جـملھ کسانی کھ لـقب جـنایت کاران را گـرفـتند، خـود را مـلزم 
دیدنـد کھ حـفظ ظـاھـر را در مـقابـل دیدگـان افکار عـمومی بکنند و بـھ دروغ 

دم از حقوق بزنند.  
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نـقش افکار عـمومی و حـساسیت مـردم بـھ احـقاق حـقوق بشـر، در مـبارزه بـا 
قـدرت و در خـشونـت زدایی، نقشی بـس حیاتی اسـت. آقـای سعید امـامی بـھ 
مـدت ھـفت سـال بـا مـقام مـعاونـت امنیتی وزارت اطـالعـات، در خـدمـت آقـای 
رفـسنجانی بـرای سـرکوب و کشتار مـردم ایران بـود. از وی در واقـع بـھ 
عــنوان یکی از مھــرھــای اصلی نــظام در پیشبرد شــعار "حــفظ نــظام از 
اوجــــب واجــــبـات اســــت" می تــــوان یـاد کـرد، کـھ  ایـن نــــقـش را بــــا 
خـشونـت گسـتری، بـھ اجـرا گـذاشـت. آقـای سعید امـامی در سـخنرانی خـود در 
جــمع دانــشجویان بسیجی در دانــشگاه بــوعلی ھــمدان در ســال ١٣٧۵ بــھ 
وضـوح این دلھـرۀ رژیم را آشکارا، می نـمایانـد: "....در سـطح بین المللی، 
مـسالـھ ای کھ جـمھوری اسـالمی ایران بـا آن روبـرو اسـت و بیشترین تبلیغات 

روی آن انجام می گیرد، بحث حقوق بشر است...."   

    ولی خـوشـبختانـھ سـرعـت پیشرفـت این عـلوم، بیشتر از سـرعـت حـرکت 
دیوان سـاالری ھـای قـدرت ھـا بـوده اسـت. بکار آمـدن این عـلوم در مـوفقیتھائی 
کھ "بـھار عـرب" شـاھـد آن بـوده  اسـت و نیز در افـشاگـری ھـای ویکی لیکس 
تـوسـط آقـای آسـانـژ و ھمکارانـش و نیز درمـورد آقـای اسـنودن و ھمکارانـش 
و مــوارد مــشابــھ دیگر، شــواھــدی بــر این مــدعی ھســتند. در این زمینھ، 
می تـوان انـتشار نـوار گـفتگوی قـاتـالن فـاجعۀ ملی دھۀ ١٣۶٠ و اعـترافـات 

آنھا را، توسط آقای منتظری بیاد آورد. 

  علی رغـم این، ضـرور اسـت کھ، در صـحنھ، فـعاالنـھ حـاضـر بـود و الزم 
اسـت کھ زمینھ ھـای حـضور مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی را در صـحنھ فـراھـم 
نـمود تـا بـتوان از سـرعـت قـدرت در غـلبھ بـر قـلمرو رسـانـھ ھـا کاسـت.  در 
غیر این صــورت، خــالئی بــوجــود می آید کھ این خــالء را بــھ طــور قــطع  

قدرت، با حرص و ولع بسیار بیشتری، پر خواھد کرد. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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تنھا حریف قدرت: افکار عمومِی پیروزمند در جنگ روانی 

   در کارزار بین قــدرت و مــردم، ھــر جــا مــوفقیتی مــشاھــده شــده، بــدون 
نیروی افکار عـمومی  و از قـوه بـھ فـعل درآمـدن تـوانـایی ھـای مـردمی، غیر 
قـابـل تـصور بـوده اسـت. بـرای مـثال، از مـاجـرای آخـرین رئیس جـمھوری 
امــریکا کھ مــجبور بــھ اســتعفا شــد می تــوان یاد کرد: در ســال 1972 در 
جـریان مـبارزات انـتخابـاتی،  گـروھی از سـتاد مـبارزاتی ریچارد نیکسون، 
ریاسـت جـمھوری امـریکا، دسـت بـھ اعـمالی غیرقـانـونی زدنـد. نیکسون و 
دوســتانــش، بــا دروغ گــویی و کتمان مــدارک، سعی کردنــد واقعیت ھــا را 
مخفی کنند. یکی از مـامـوران عـالی رتبۀ امنیتی امـریکا بـھ نـام مـارک فـلت  
(Mark Felt)، در جـریان تـقلبات رئیس شـاخۀ مجـریھ قـرار گـرفـت. وی 
خـوب می دانسـت کھ اگـر بـھ سـایر مـأمـوران امنیتی و یا بـھ مـافـوق خـود 
گـزارش دھـد، راه بـھ جـائی نـخواھـد بـرد و چـھ بـسا مـورد مـؤاخـذه و تنبیھ و 
حـذف ھـم قـرار بگیرد. وی بـھ جـای مـراجـعھ بـھ قـدرت، بـھ مـقام مـقابـل 
قـــدرت، یعنی افکار عـــمومی، رجـــوع کرد و بـــا یکی از خـــبرنـــگاران 
واشـنگتن پسـت، رابـرت وودوارد (Woodward)،  چـندین مـالقـات سـری 
را انـجام داد و اسـناد و مـدارک الزم را بـرای افـشاگـری، بـھ او تـحویل داد. 

افشای آن مدارک، افتضاح واترگیت را پدید آورد.  
نیکسون، بــرای فــرار از عــزل و مــحاکمھ، مــجبور شــد از مــقام ریاســت 
جـــمھوری در ســـال 1974 اســـتعفا نـــماید. علی رغـــم مـــوفـــق بـــودن این 
خـبررسـانی، شخصی کھ اطـالعـات فـوق سـری را بـھ افکار عـمومی انـتشار 
داد کھ فـشار آنـھا بـاعـث اسـتعفای رئیس شـاخۀ مجـریھ گشـت، مـجبور بـود بـھ 

مدت بیش از سی سال، ھویت خود را  مخفی نگاه دارد.   

اگـر مـطبوعـات امـریکا، بـطور فـراگیرتـری در کنترل قـدرت در شـاخـھ ھـای 
مجـریھ و قـضائیھ بـودنـد، بـدون شک مـارک فـلت، نمی تـوانسـت بـرای درگیر 
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کردن مـردم و افکار عـمومی بـا رئیس جـمھوری مـتقلب، اسـرار این تـقلب 
بزرگ را بھ نفع مردم افشا نماید.  

مـارک فـلت، بـھ نـقش خـود در این افـشاگـری، در سـال  2005، و در سـن 
92 سالگی،  یعنی سھ سال قبل از مرگش، اعتراف نمود.  

شــاید اگــر مــطبوعــات امــریکا، از آزادی و اســتقالل بیشتری بــرخــوردار 
بـودنـد، مـارک فـلت و امـثال وی این امنیت و امکان را می یافـتند کھ بـا علنی 
کردن ھمۀ اســرار و روشــن گــری ســازوکارھــای تــقلب قــدرت مــداران، از 

تقلبات بعدی آنھا پیش گیری کنند. 

   مـتاسـفانـھ در کشور خـودمـان کمتر شـاھـد چنین مـاجـراھـائی بـوده ایم. دیده 
می شــود کھ بــسا وقتی ھــم یکچند از مــقامــات امنیتی ذوب شــده در والیت 
فقیھ، بـھ حـد بـریدن می رسـند و خـود را از بـند رژیم رھـا می کنند، و یا خـود 
و مـنافـع خـود را در خـطر می بینند، بـھ جـای رجـوع بـھ افکار عـمومی و پـاک 
کردن ســـابقۀ سیاه خـــود، بـــا بـــاور بـــھ اصـــالـــت قـــدرت و اعتیاد بـــھ 
دسـت نـشانـدگی، بـاز ھـم بـھ مـردم پشـت کرده و بـھ دولـت امـریکا و سـایر 
قـدرت ھـای غـربی روی می آورنـد و چـھ بـسا کھ بـاز بـھ ضـرر مـردم، بـھ 

خدمت  این قدرت ھا در می آیند.  

البتھ مثال ھای متفاوتی را ھم می توان متذکر شد: 
آقـای سعید مـرتـضوی کھ در کشتارھـای جـنبش 1388 شـخصا نـقش عـمده و 
فــراوانی داشــت، چــند ســال بــعد بــھ عــلت فــشار افکار عــمومی و شکایت 
خـانـواده ھـای بعضی از قـربـانیان آن جـنایت ھـا مـورد مـحاکمھ ای صـوری 
قـرار گـرفـت. ظـاھـرا ایشان محکوم شـد ولی گـفتھ شـد کھ مـجازات وی از 
پـرداخـت جـریمۀ نـقدی نـاچیز و از گـذرانـدن فـقط یک شـب در زنـدان فـراتـر 

نرفت. 

آقـای محـمود احـمدی نـژاد ھـم کھ بـھ ھـمراه آقـای بـقایی بـھ محـل ثـبت نـام بـرای 
نـامـزدی ریاسـت جـمھوری رفـت و بـر خـالف نـظر آقـای خـامـنھ ای، خـود ھـم 
بـھ عـنوان نـامـزد ثـبت نـام کرد و بـھ این تـرتیب در جـریان  "انـتخابـات"  
ریاست جمھوری در اردیبھشت 1396 باز با آقای خامنھ ای سرشاخ شد. 
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 رفیق و مـعاون وی، آقـای حـمیدرضـا بـقایی، کھ بـھ گـفتھ قـوۀ قـضائیھ، بـھ 
اتـھام مـالی بـازداشـت و و انـدک مـدتی را در زنـدان گـذرانـده بـود بـا وثیقھ 
بیست میلیارد تـومـانی آزاد شـد و بـعد از آزادی، مـعاون اول قـوه قـضاییھ، 
آقـای غـالمحسین محسنی اژه ای را بـھ دروغـگویی و بـرادر روحـانی، آقـای 

حسین فریدون را بھ دریافت رشوه شصت میلیارد تومانی متھم کرد.   
آقــای بــقایی پــس از آزادی از زنــدان و در ویدیویی گــفت: محسنی اژه ای 
ھـمانـند دوران تـصدی وزارت اطـالعـات دروغ می گـوید و بـا نـقل قـول از 
یک بــازپــرس قــوه قــضاییھ، حسین فــریدون بــرادر حــسن روحــانی رییس 
جـمھوری را بـھ دریافـت شـصت میلیارد تـومـان رشـوه در تعیین یک مـقام 

بانکی متھم کرد.  
خـود آقـای احـمدی نـژاد و نیز آقـای اسـفندیار رحیم مـشائی، رفیق و مـعاون 
دیگر وی، مکرر بـھ آقـای خـامـنھ ای و نـزدیکان او تـاخـتھ انـد و بـا گـذشـتن از 
خـطوط قـرمـز و حتی نـوید سـرنـگونی انـقریب آنـھا، مـردم را بـھ تـعجب 

واداشتھ اند. 

گــفتھ شــده اســت کھ دلیل اینکھ آقــای خــامــنھ ای و دســتگاه ســرکوب رژیم 
نــتوانســتھ انــد و نمی تــوانــند مــثل ھمیشھ بــا این گــونــھ افــراد بــرخــوردی 
خـشونـت آمیز داشـتھ بـاشـند و آنـھا را، علی رقـم سـوابـق بسیار خـراب آنـھا و 
دردســت داشــتن پــرونــده ھــای قــطور علیھ آنــھا،  دســتگیر و زنــدانی کنند، 
مدارکی است کھ این افراد علیھ گردانندگان این رژیم دارند، بوده است.  

آقـای "قـاضی" مـرتـضوی، مـحاوره ای از آقـای الریجانی را مخفیانـھ ضـبط 
و بــعدا منتشــر کرد و گــفتھ شــد کھ احــتماال از این دســت مــدارک بــر علیھ 

شخص آقایان علی و مجتبی خامنھ ای و "بیت رھبری" ھم دارد.  
در مـورد تیم آقـای احـمدی نـژاد ھـم گـفتند کھ در زمـان تـصدی وی بـھ عـنوان 
ریاسـت جـمھور، وی بـھ عـنوان قـائـم مـقام وزارت اطـالعـات بـھ بسیاری 
اسناد و اسرار،  دسترسی پیدا کرد و نسخھ ای از آنھا را در اختیار دارد.  
گـردانـندگـان رژیم، حتی بـا وجـود اسـتبداد و در اختیار داشـتن ابـزار سـرکوب 
و داغ و درفـش ھـم نـتوانسـتھ انـد از تـرس افکار عـمومی و افـشاگـری ھـای این 
آقـایان، عـمال خـطری را مـتوجـھ آنـھا کنند. حتی نـاپـدید شـدن ھـا و حـذف 
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فیزیکی آنـھا و نـزدیکانـشان در تـصادفـھای سـاختگی رانـندگی و "کامیونی" 
کردن آنھا ھم، ممکن است برای رژیم ھزینھ ای ھنگفت داشتھ باشد.  

عـاملی کھ در ظـاھـر تـناقـض آمیز بـھ نـظر می آید این اسـت کھ فـشار افکار 
عـمومی مـانـند بیمۀ عـمر آقـایان مـرتـضوی و احـمدی نـژاد و رفـقای وی شـده 
اســت کھ تــا در این زمــان کشتھ نشــده و یا حتی زنــدانی ھــم نیستند. ھمین 
مـسالـھ امـا، خـوب کھ بـنگری، اھمیتی کھ افکار عـمومی در مـقابـلھ بـا قـدرت 

دارند را نمایان می کند. 

رابـطھ مـتخاصـم این زورمـداران بـا یکدیگر را جـور دیگری ھـم می شـد 
الاقـل آرزو کرد و آن اینکھ این آقـایان، بـجای ادامۀ زورمـداری و اعتیاد بـھ 
قـــدرت، و بـــجای بیشتر پشـــت کردن بـــھ مـــردم و رویکرد بـــھ قـــدرت، 
می تـوانسـتند کھ بـھ دامـان مـردم بـازگـردنـد و مـلت را از اسـرار و مـدارک 
فــسادآلــود و جــنایتکارانۀ این رزیم بــاخــبر کنند و بــا افــشاگــری جــنایتھا و 
خــشونــتھای سیاسی و فــرھنگی و اجــتماعی و مــالی والیت مــطلقھ، و بــا 
کاسـتن از جـو خـشونـت،  در سـاخـتن سـرنـوشـتی خـوب و خـوب تـر بـرای خـود 
و عــزیزان خــود و ســایر ایرانیان، و چــھ بــسا مــنطقھ و حتی مــردم دنیا، 

مشارکت جویند. 

در ھمین راسـتا، عـدۀ دیگری از ھـم وطـنان راھی مـتفاوت بـا احـمدی نـژادھـا 
و مرتضوی ھا رفتھ اند: 

فـاجعۀ ملی نسـل کشی دھۀ 1360 و اوج آن در تـابسـتان 1367 بـھ این دلیل 
مـتوقـف شـد کھ ھـم میھن دلیری، اخـبار و اطـالعـات مـربـوط بـھ این فـجایع را 
بـھ خـارج از ایران رسـانـد و در اختیار اقـای بنی صـدر قـرار داد کھ وی ابـتدا 
در نشـریۀ انـقالب اسـالمی در ھجـرت و سـپس در نشـریات خـارجی، منتشـر 
نـمود.  بـدین تـرتیب، و بـھ دلیل فـشار افکار عـمومی، چـرخۀ جـنایت ھـا و 
خـشونـت ھـای رایج در آن زمـان بـھ میزان قـابـل تـوجھی، از شـدت و حـدت 
افـتاد و رژیم تـا این زمـان ھیچ گـاه قـدرت این را نـداشـتھ اسـت کھ بـھ آن درجـھ 

از جنایت کاری، دست بزند.  
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و بـاز بـھ عـلت فـشار افکار عـمومی و در اثـر ھمین گـونـھ افـشاگـری ھـا در  
دادگـاه میکونـوس، قـتل ھـای سیاسی خـارج کشور کھ بـھ صـورت زنجیره ای 
منجـر بـھ قـتل تـعداد زیادی از ھـم وطـنان مـا در خـارج از کشور شـده بـود، 
بـعد از محکوم شـدن مـقامـات رزیم ایران بـھ عـنوان آمـران آن جـنایت ھـا، 

خاتمھ پیدا کرد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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رسـانـھ ھـای ھـمگانی در خـدمـت یک نـفر بـرای جـامـعھ، و 
در عین حال در خدمت جامعھ برای یک نفر 

    قـدرت بـھ طـرق مـختلف تـالش در بـرقـراری روابـط قـوا در جـامـعھ دارد و 
شـعار مـعروف "تـفرقـھ بیانـداز و حکومـت کن" ورد زبـان قـدرت مـداران 
اسـت. بـھ ھمین دلیل اسـت کھ در وجـود مـوازنـھ ھـا، بیشتر مـفھوم "مـنافـع" 
اسـت کھ مـطرح می گـردد و در پـندارھـا و گـفتارھـا و کردارھـا، جـای حـقوق 
را می گیرد. اخــتالف نــظر، حقی از حــقوق انــسان اســت.  یک فــرد بــاید 
بـتوانـد بـا نـظر جـمع مـخالـف بـاشـد بـدون اینکھ حـقوق آنـھا را نـقض کند و یا 

حقوق خود او نقض شوند.  

در ذھـن روسـو نـقض حـقوق فـرد در تـقابـل بـا حـقوق جـامـعھ و "ارادۀ جـمعی" 
حـالل اسـت. مـارکس ھـم مـتاثـر از این نـظر و بـا بـاور بـھ مـوازنۀ  وجـودی، 
دیکتاتــوری پــرولــتاریا را ضــرور  می دانســت، بــھ این تــرتیب کھ حــقوق 

بعضی از افراد بشر در تقابل با ایدئولژی، قابل  نقض ھستند.  

بـا اینگونـھ نـظرھـا اسـت کھ بـذر انـواع "دیکتاتـوری ھـای صـالـح" در جـوامـع 
پــاشیده می شــود و بــا عــدم حــضور مــردم در مــزرعۀ کاشــت و بــرداشــتِ 
سـرنـوشـت خـویش، "دیکتاتـوری خـوب"  فـرصـت رشـد و نـمو پیدا می کند و 

ھمچون علف ھرزی، تمام این مزرعھ را فرا می گیرد.  

اگـر بـناپـارتیسم در فـرانسۀ بـعد از انـقالب را در کتابـھا دیده و خـوانـده ایم، 
خـمینیسم بـعد از انـقالب ایران را در این بیش از سـھ دھـھ، بـا چـشم خـود دیده 
و بـا روح و جـسم خـویش لـمس کرده ایم. خـمینیسم یک پـدیدۀ خـارجی و یک 
بـالی آسـمانی نـبود کھ از بـد روزگـار از آسـمانـھا بـر زمین نـازل و بـھ کشور 
ایران اصـابـت کرد. خـود مـا مـردم ایران ھـم بـا درجـات مـختلِف بـاور بـھ 
اصـالـت قـدرت،  "قـدرت صـالـح،"  و خـالی گـذاشـتن عـرصۀ تعیین سـرنـوشـت 
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 Determinist) خــویش و نیز بــا پــذیرفــتن اســتدالل ھــمگانی زورمــدار
public reason) کھ تـوسـط گـروھی خـاص در جـامـعھ پـراکنده شـد، در 
خـمینی شـدن خـمینی، نقشی بیشتر از خـمینی داشـتیم. آن گـروه خـاص، بیش 
از ھـر چیز، در تسـلط بـھ وسـایل ارتـباط جـمعی و  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  
کوشیده انـد و آنـھا را قـبضھ کردنـد، و بـھ این تـرتیب تـوانسـتھ انـد بیش از سـھ 

دھھ بر کشور ما مسلط باشند.  

   اسـتدالل جـمعی زورمـدار مـنحصر بـھ کشور مـا نمی شـود. حـملۀ 
امـریکا بـھ افـغانسـتان و سـپس عـراق، بـدون "تـولید رضـایت" در 
افکار عــمومی دنیا و بــخصوص امــریکا امکان پــذیر نمی شــد. آقــای 
جـورج بـوش پسـر،  بـا وقـاحـت در دوربین ھـا نـگاه کرد و بـھ مـردم 
دنیا گـفت "شـما یا بـا مـائید و یا بـر مـائید!"  نـظر فـرد و گـروھی از 
افـراد، بـھ "ارادۀ جـمعی" مـبدل گشـت. و بـدین تـرتیب این  تـنھا در 
افـغانسـتان و عـراق نـبود کھ حـقوق بشـر پـایمال گشـت. دامنۀ نـقض 
حـقوق بشـر بـھ تـمام دنیا از جـملھ بـھ شھـرونـدان امـریکا و سـایر 

کشورھای متجاوز ھم گسترش پیدا کرد.  

    امـروزه شـاھـدیم کھ افکار عـمومی دنیا و بـخصوص امـریکا،  اکثرا  از 
این یورش و از خــشونتی کھ در ســراســر دنیا شــایع شــده اســت و ســایر 
عــواقــب آن نــاراضی ھســتند. درســت مــثل اکثر افکار عــمومی ایران کھ 
امـروز از خـالی گـذاشـتن میدان بـرای آقـای خـمینی و سـایر تـمامـت خـواھـان، و 
اسـتدالل ھـمگانی جـبرمـداِر والیت بـر مـردم تـوسـط "دیکتاتـورھـای صـالـح" و 
خــشونتی کھ در ســراســر ایران و جــھان شــایع شــده و ســایر عــواقــب آن 

ناراضی ھستند.  

    اسـتدالل ھـمگانی جـبرمـحور، بـھ غیر از قـدرت از محـل دیگری نمی آید،  
و قـدرت بـدون وسـایل ارتـباط جـمعی وابسـتھ ای کھ ھمیشھ در اختیار داشـتھ 
و در این زمـان ھـم دارد، نمی تـوانـد این  اسـتدالل ھـمگانی جـبرمـحور را 
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ســاخــتھ و پــرداخــتھ و در مــغز مــردم تــزریق کند. ولی اگــر در ھــمھ این 
مـثال ھـائی کھ آورده شـد بـنگریم، می بینیم کھ اگـر مـردم می تـوانسـتند بـا کمی 
آزادی و اسـتقالل، در ارتـباط  بـا ھـم  قـرار بگیرنـد، در تعیین سـرنـوشـت 

خود، قطعا بیشتر از آنچھ واقع شد، می توانستند رای و نظر داشتھ باشند.   

اینجا اسـت  کھ بـاید دید کھ بـدون وارد کردن افکار عـمومی مـردم در دولـت  
(یعنی اشــغال قسمتی از قــلمرو دولــت. یعنی در واقــع ھــمان روشی را کھ 
بـرای جـنبش و تـظاھـرات و اعـتصاب ھـا و..... بـرای بـرانـدازی رژیم والیت 
مطلقۀ فقیھ بـھ مـردم ایران پیشنھاد کرده و می کنم) و بـدون بیرون آوردن و 
ھـویدا کردن قـدرت درون دولـت و عـواقـب تـمرکز و تـراکم آن، چـگونـھ 
می تــوان قــدرت دولــت را در ایجاد کردن اســتدالل ھــمگانی جــبرمــحور 

(Determinist public reason) کاھش داد؟ 

    امـور سـھ شـاخۀ مـقننھ، قـضائیھ و مجـریھ و عملکرد مجـموعۀ دولـت و 
مـوارد مـربـوط بـھ  تقنین و قـضا و نیز اجـرا، سـرنـوشـِت تک تک افـراد یک 
جـامـعھ را تـحت تـأثیر قـرار می دھـند.  اطـالع رسـانی و مـطلع شـدن، یک حـق 
عـمومی اسـت. این حـق، و ھمۀ حـقوق، بـھ تک تک افـراد یک جـامـعھ مـربـوط 
می شـونـد. رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ  چـھارم دولتی دمـوکراتیک، 
در درجۀ اول، خـود جـامـعھ و مـشخصا فـردفـرد اعـضای جـامـعھ ھسـتند. در 
الـگوی دمـوکراسی مـشارکتی مسـتقیم، اگـر حتی یک نـفر، در نـظر و عقیده، 
مـقابـل تـمام جـامـعھ قـرار بگیرد، آن اکثریت حـق نـدارد این یک شـخص را 

سانسور کرده و حق اطالع رسانی و اطالع گیری را از او بگیرد.  

    نـقض حـقوق افـراد یک جـامـعھ بـھ ابـعاد گسـترده، ھمیشھ، از یک فـرد و 
یا یک جـمع کوچک شـروع می شـود و کم کم، افـراد و گـروه ھـای بیشتری را 
فـرا می گیرد. دفـاع از حـقوق در حـد یک فـرد و در ھـمان شـروع نـاحـق 
کردن حـق، بسیار آسـان تـر اسـت تـا مـوقعی کھ  زورمـداران تـدریجا قـدرت 
این را پیدا کرده بــاشــند کھ خــفقان و ســرکوب را در مــورد تــمام افــراد آن 

جامعھ اعمال نمایند.  

209



210

سیر سـریع و آزاِد اطـالعـات و افکار، تـوسـط رسـانـھ ھـای ھـمگانی مسـتقل، 
لـزوم رعـایت تـمامی حـقوق را در مـورد جـملۀ شھـرونـدان گـوشـزد می کند، و 
مـوارد نـقض آنـھا را در اختیار آحـاد مـردم می گـذارد تـا ھمگی بـھ اعـتراض 
بـرخیزنـد. رسـانـھ ھـای ھـمگانی،  بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت حـقوق مـدار، 
امکانـات اطـالع رسـانی و مـطلع شـدن را بـرای ھـمگان، مھیاتـر و آسـان  تـر 

می کند.  
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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نـقش رسـانـھ ھـای ھـمگانی در مسـیـر مــردم ســاالری، 
یک کوچۀ دو طرفھ است! 

   عـدم امکان ارتـباط مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی بـا دولـت، حتی یک دولـت 
دمــوکراتیک، از جــملھ عــواملی اســت کھ شــرایط الزم را بــرای تــمرکز 
قـدرت و مخـدوش شـدن اصـل تفکیک قـوا و سـلب حـاکمیت مـلت و نـقض 

حقوق مردم فراھم می کند.  
   ھـرگـاه مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـود مـشارکت نکنند و اِعـمال حـاکمیت 
و والیت را بـدون چـون و چـرا، بـھ یک فـرد و یا حتی یک گـروه بسـپارنـد، 
تـوانـائی رھـبری از جـامـعھ سـلب می شـود و یکایک مـردم نـاگـزیر از تنظیم 
رابــطھ بــا قــدرت می شــونــد. در چنین شــرایطی، میزان زور در رفــتار و 
کردار و پـندار افـراد جـامـعھ افـزون می شـود.  و این  زور اسـت کھ مـقام 
رھـبری را در پـندارھـا پیدا می کند، و بـازتـاب آن در کردار افـراد جـامـعھ، 

انواع فسادھا و آسیبھای اجتماعی را بروز می دھد.  

در چنین شـرایطی، نـھ تـنھا رھـبران جـامـعھ  در بـندگی قـدرت تـباه می گـردنـد، 
بلکھ بــرخی از نیروھــای محــرکھ و حتی نیروھــای محــرکۀ پیش آھــنگ 
جـامـعھ نیز بـا مـسخ شـدگی تـوسـط قـدرت ضـایع می گـردنـد و در صـورتی کھ 
قـدرت نـتوانـد این اسـتعدادھـا را جـذب کند، شـرایط حـذف آنـھا فـراھـم می آید. 
فـرقی ھـم نمی کند کھ آن فـرد چـھ کسی بـاشـد. در دنیای واقـع، مـوازنۀ عـدمی 
امــری نســبی اســت و امکان عــدول از آن، پیغمبر را ھــم مســتثنی نکرده 

است.   

اگـر بـپذیریم ھـر انـسانی بـدون گـناه اولیھ و بـر فـطرت آفـریده شـده اسـت، دو 
انـسان را کھ در رونـد تـمرکز قـدرت از خـود بیگانـھ شـده انـد را مـورد بـحث 

قرار می دھیم و در این مبحث، فقط بھ گفتار و کردار آنھا استناد می کنیم:    
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آقــای سیدنی ریتنبرگ (Sidney Rittenberg) کھ مــتولــد ســال ١٩٢١ 
اسـت و االن دھۀ دھـم عـمر خـود را طی می کند، شھـرونـد امـریکایی مـتاثـر 
از وقـایع جـھانی در  دوران جـوانی خـود، در جـریان انـقالب چین بـھ این 
کشور مـھاجـرت کرد و در سـال ھـای ١٩۴۴ تـا ١٩٧٩ در جـمھوری خـلق 
چین زنــدگی می کرد. وی کھ شــاید اولین شھــرونــد امــریکایی بــود کھ بــھ 
حـزب کمونیست چین پیوسـت، بـا اعـتقاد بـھ کمونیسم، ھـمراه بـا انـقالبیون 
چین در مـــبارزات آن کشور شـــرکت کرد و بـــھ رھـــبران این حـــزب و 
بـخصوص بـھ مـائـو بسیار نـزدیک شـد و افکار مـائـو را بـھ انگلیسی تـرجـمھ و 
منتشـر می کرد. آقـای ریتنبرگ بـھ مـقامـات بـاالی حـزب کمونیست چین ارتـقا 
یافـت و در پـروپـاگـندا  و "انـقالب فـرھنگی" چین، نـقش مـوثـری داشـت و در 
رادیو پکن فـعال بـود. بـعدھـا او خـود قـربـانی بـاور بـھ اصـالـت قـدرت گشـت، و 
بـا دسیسۀ اسـتالین و بـھ اتـھام جـاسـوسی بـرای امـریکا، مـدتـھای مـدیدی را در 
زنـدان ھـای چین کمونیست سـپری کرد. مـدتی بـعد از آزادی، و بـعد از سی 
و پـنج سـال زنـدگی در چین بـھ قسمی کھ نـزدیک بـھ نـصف این مـدت را در 

زندانھای انفرادی بھ سر برد، وی بھ امریکا بازگشت.  
اخیرا، در مــصاحــبھ ای نــادر، در تــاریخ  ١٢-١٣ ژانــویۀ ٢٠١٣ ، او بــا 
فـایننشیال تـایمز آسیا، بـھ گـفتگو نشسـت و  گـفت: «مـن بـاور داشـتم کھ قسمتی 
از تــاریخ ھســتم.  نمی تــوانســتم این را رھــا کنم. این ســرنــوشــتی اســت کھ 
ایدئــولــژی و قــدرت نصیب انــسان می کند... انــسان می آمــوزد کھ چــگونــھ 

سنگ دل و قسی القلب بشود».  
در اینجا و بـا اشـاره بـھ تجـربۀ آقـای ریتنبرگ، یادآور می شـوم کھ   محـل 

پندار  و  کردار  و  گفتار، دو مکان بیشتر نیست:  
اول:  مردم و حقوق،  و  

دوم:  قدرت و زور.    
آقـای ریتنبرگ کھ آن ھـمھ خـشونتی کھ چین در آن دوران بـھ خـود دید را 
مـتاثـر از اعتیاد آن مـلت بـھ قـدرت، در دوران فـئودالیسم، می دانـد و از بـابـت 
این کھ در آن خـشونـت پـروری و خـشونـت گسـتری نـقش داشـتھ، مـتأسـف اسـت. 
وی می افــزاید: «مــن می بــایستی کھ طــرف مــردم را می گــرفــتم  کھ بــرای 
آزادی بیان مـبارزه می کردنـد و مـردم این حـق را داشـتند کھ عقیدۀ دیگری 
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داشـتھ بـاشـند.» وی بـدین تـرتیب تـالی فـاسـد و ابـعاد فـاجعۀ از مـردم دور 
شدن، و بھ قدرت نزدیک شدن را ھشدار می دھد.   

   آقـای ریتنبرگ، مـائـو را یک نـابـغھ می خـوانـد، ولی در عین حـال او را 
یک "جـنایت کار" می دانـد. وی می گـوید: «مـائـو یک نـابـغھ بـود ولی نـبوغ 
وی کامـال از کنترل خـارج شـده بـود.... او بـھ خـود این حـق را داد کھ دسـت 
بـھ اقـدامـاتی بـزنـد کھ زنـدگی چـند صـد میلیون را مـتاثـر کند... و ده ھـا میلیون 
نــفر در اثــر قحــطی و تــنگناھــائی کھ بــوجــود آمــد جــان خــود را از دســت 

دادند.»  
  

  عــبرت انگیز اســت کھ  آقــای ریتنبرگ، علی رغــم مــوقعیت مھمی کھ در 
تـحوالت آن زمـان در چین داشـت، از نـقش خـود در رونـد خـشونـت گسـتری 
کھ انــقالب چین بــھ آن آمیختھ شــد، ابــراز پشیمانی می کند. این پشیمانی از 
تــبعاتی کھ انــحصار و تــمرکز قــدرت در چین داشــتھ، فــقط مــنحصر بــھ 
شـخص آقـای ریتنبرگ نمی شـود.  فـوق الـعاده عـبرت انگیزتـر این اسـت کھ 
آقـای ریتنبرگ حتی در مـورد احـساس پشیمانی ژرف،  در خـود مـائـو ھـم 

افشاگری می کند. 

بـا داسـتانی دیگر، ظـاھـرا اسـتالین ھـم بـعد از خـودکشی ھمسـرش، مـایل بـھ 
اسـتعفا شـده اسـت کھ تـوسـط مـولـوتـف و دیگران از این کار مـنصرف گشـتھ 

است.   

آقـای خـمینی در پـاریس در مـقابـل افکار عـمومی، در بـرابـر مـردم ایران و 
جـھان، متعھـد شـد کھ والیت از آن جـمھور مـردم اسـت. در عـمل، بـھ تـدریج، 
از والیت جـمھور مـردم بـھ والیت مـطلقھ فقیھ گـذر شـد. بـھ سـخن دیگر، 
والیت قـدرت بـر مـردم معنی جسـت و بـھ فقیھ تـعلق انـحصاری پیدا کرد و 

"مطلقھ"  گشت.  
 آقـای خـمینی کھ در کار ھـم رنگی بـا محیط متبحـر بـود، بـر اسـاس اطـالعـات 
کانـالیزه شـده ای کھ تـوسـط فـرزنـدش و آقـای ھـاشمی رفـسنجانی و سـایر 
زورمـدارانی کھ او را احـاطـھ کرده بـودنـد بـھ وی می رسید، در مـقام ولیّ 
امـر مـطلقھ، تصمیم ھـائی را اتـخاذ می کرد کھ ھـر کدام  سـالـب حـاکمیت و 
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والیت مـردم و بـرقـرار کننده والیت مـطلقھ و تـمرکز قـدرت در او، بـودنـد. 
از آن جملھ از کودتای ضد مردمی خرداد 1360 می توان نام برد. 

     عـبرت آمـوز این کھ ھمین شـخص، بـعدھـا، و شـاید بـا مـشاھـدۀ تـبعات 
اعـمال خـویش و وضعیت مـلت و کشور، چـاره را در کناره گیری دید. الـبتھ  
وقتی کھ دیگر بسیار دیر شـده بـود. آقـای ھـاشمی رفـسنجانی، در نـوشـتھ ھـای 
خـود، از قـصد آقـای خـمینی بـھ اسـتعفا از مـقام رھـبری، خـبر داده  اسـت. او 

می نویسد  توانستھ است خمینی را از این کار منصرف کند. 

   و بــاز، بــا آنکھ در جــریان کودتــای خــرداد 1360 و بــعد از آن، بــنابــر 
کشتن  اولین رئیس جـمھوری ایران بـود و وی را بـدون مـحاکمھ، بـھ ھـفت 
بــار اعــدام محکوم کرده بــودنــد، آقــای خــمینی، ســھ مــاه پیش از پــذیرفــتن 
قــطعنامــھ 598  در 20 ژوئیھ 1987 و ســر کشیدن جــام زھــر،  آقــای 
ابـوالـقاسـم مـصباحی (کھ بـعدھـا در دادگـاه میکونـوس بـھ شـاھـد "C" مـعروف 
گشــت) را نــزد آقــای بنی صــدر فــرســتاد و از او دعــوت کرد بــھ ایران 
بـازگـردد. پیام او بـھ آقـای بنی صـدر این بـود: وضعیت خـراب اسـت. شـما بـھ 
ایران بـازگـردید ھـرچـھ بـخواھید می دھـم. پـاسـخ آقـای بنی صـدر این بـود: جـز 
آزادی نمی خـــواھـــم و فـــضای کشور را فـــضای آزادی کردن، نیاز بـــھ 
بـازگشـت مـن نـدارد. بـا مـردم روبـرو شـوید و از آنـھا پـوزش بـخواھید. این 
کار یک انفجار معنوی است و بعد از آن، آمدن من بھ ایران معنی دارد.  
   آقـای ابـوالـقاسـم مـصباحی بـا اجـازه حکومـت میتران بـھ فـرانـسھ آمـد. 
مـأمـوران او را از فـرودگـاه نـزد آقـای بنی صـدر بـردنـد و پـس از ابـالغ پیام 

آقای خمینی، برای بازگشت بھ ایران بھ فرودگاه بازش گرداندند.  
در ھـمان روز و روزھـای بـعد، آقـای بنی صـدر درمـصاحـبھ ھـا، آمـدن نـماینده 

آقای خمینی بھ نزد خود را بھ اطالع افکار عمومی رساند.  
یک مـاه بـعد، او دوبـاره بـھ نـزد آقـای بنی صـدر بـازگشـت. این بـار از او 
خـواسـت، ھـرآنـچھ را می خـواھـد در نـامـھ ای خـطاب بـھ آقـای خـمینی، بـنویسد. 
پـاسـخ شنید جـز آنـچھ خـواسـتھ ام نمی خـواھـم. پیش از این، یکبار بـھ او نـامـھ 
نـوشـتھ و گـفتھ ام چـھ بـایدش کرد. بـروید از او بـپرسید آیا می خـواھـد فھـرسـت 
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تــجاوزھــا بــھ حــقوق ملی و حــقوق انــسان را تنظیم کنم؟ در کتاب درس 
تجربھ، آقای بنی صدر ماجرا را بھ تفصیل باز گفتھ است. 

   آقـای خـمینی بـنابـر اطـالعـاتی کھ بـھنگام اقـامـت در فـرانـسھ در اختیار وی 
قـرار می گـرفـت، گـفتار و کردار خـود را جـرح و تـعدیل می کرد. بیان آزادی 
و اسـتقالل، گـفتمان انـقالب 1357 بـود کھ بـدین تـرتیب از زبـان آقـای خـمینی 

جاری می شد و میثاق  او با مردم گشت.  

اگـر کانـالـھای ارتـباطی و اطـالعـاتی مـائـو و اسـتالین بـر مـا کمتر روشـن 
بـاشـند، بـندگی قـدرت و زورمـداری و خـشونـت پـروری امـثال آقـای ھـاشمی 
رفــــسنجانی، شخصی کھ یکی از بیشترین مســــئولیت ھــــا بــــرای پیدایش 
وضـعیـت کـنـونی در ایـران را دارد،  بــــر کـسی پــــوشیـده نیـسـت. غیـر از 
رســانــھ ھــای وابســتھ بــھ رژیم، راهھــای فــراوان دیگری جھــت  کسب 

اطالعات، برای آقای خمینی متصور نیست.  

چـنانـچھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد و مسـتقل از قـدرت، بـا نـمایندگـانی بـا 
مشـــروعیت ھـــای مـــردمی کھ از امنیت سیاسی و قـــضائی و اقـــتصادی 
بـرخـوردار بـودنـد، اطـالعـات مـربـوط بـھ ایران و چین و روسیھ را از ھـمان 
ابـتدای کار، بـدون غـرض و مـرض و بی ھیچ گـونـھ کم و کاسـت و آن چـنان 
کھ بــود  در اختیار خــمینی و مــائــو و اســتالین، و نیز در ھــمان زمــان در 
جـریانی دوطـرفـھ،  در اختیار افکار عـمومی قـرار می دادنـد، سـرنـوشـت 
میلیونــھا انــسان، از جــملھ خــود مــائــو و خــمینی و اســتالین، اینگونــھ رقــم 

می خورد؟  
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رسانھ ھای ھمگانی: ھدف یا وسیلھ؟ 

    در جـامـعھ ای حـقوق مـند، ھـر شھـرونـدی، یک رسـانـھ اسـت. یک رسـانـھ ای 
کھ در عین حـال ھـم یک گیرنـده و ھـم یک فـرسـتنده اسـت و بـھ سـوی ھـرچـھ 
مسـتقل تـر و آزادتـر شـدن پیش می رود و بـا درآمیختن بـا سـایر انـسان ھـا و 
جـامـعھ، و بـا پـرھیز از سـانـسور و بـا پـرھیز از خـودسـانـسوری (کھ از 
ھـزارھـا بـار سـانـسور ھـم بـدتـر اسـت!)، خـود را در جـریان ھمۀ قـول ھـا قـرار 
می دھـد و بـا مـشاوره بـا سـایر انـسان ھـا و بـا بـده بسـتان ھـای خـبری و نـظری و 
علمی و ھـنری، بھـترین قـول ھـا را انـتخاب می کند.  وسـایل و فـن آوری ھـای 

رسانھ ای، بھ تسھیل این بده بستان ھا و مشاوره ھا گمارده می شوند. 

    در یک جــامعۀ بــاز و مــردم ســاالر و حــقوق مــند، انــسان  در کانــون آن 
جـامـعھ قـرار می گیرد و رسـانـھ ھـای ھـمگانی، نـقش وسیلھ ای را دارنـد کھ در 
خـدمـت انـسان بـرای بـازتـر شـدن و مـردم سـاالرتـر و حـقوق مـندتـر شـدن جـامـعھ 

بکار می روند. 
 وقتی انـسان و حـقوق او، اصـل شـناخـتھ شـونـد و در کانـون قـرار بگیرنـد، 
وسیلھ ای کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی اسـت، در اختیار انـسان بـھ عـنوان تـولید 

کننده و مصرف کنندۀ خبر و نظر و اندیشھ و دانش و ھنر قرار می گیرند.  
بـا این چنین تفکر و بـرخـورد و در چنین سـامـانۀ رسـانـھ ای، انـسان ھـا و 
تـامین نیازھـای رشـد آنـھا بـر اسـاس عـدالـت اجـتماعی و احـقاق حـقوقـشان 

مرکزیت پیدا می کنند.  

   ولی در عـصر مـا چـنان کھ مـرسـوم اسـت بـا مـرکزیت قـدرت و بـرای حـفظ 
مـنافـع آن، رسـانـھ ھـا خـود نیز از جـنس قـدرت گشـتھ انـد. ھـدف قـدرت اسـت و 
انـسان در وسیلھ ای بـرای خـدمـت بـھ آن و حـفظ مـنافـع آن، نـاچیز و از خـود 

بیگانھ شده است.  
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عدالت اجتماعی 

    در جـامـعھ ای زورمـدار، قـدرت سـاالران و قـدرت مـتمرکز تـمایل دارنـد کھ 
ھـمھ چیز را از جـنس خـود کند و بـھ خـدمـت مـنافـع خـود در آورد. بـھ این 
تـرتیب، ھـر منفعتی بـرای فـرد و یا گـروه، در روابـط زور و در تـوازن قـوا، 
الـزامـاً  خسـرانی را بـرای فـرد و گـروھی دیگر بـھ ھـمراه دارد. بـنا بـر اینکھ 
قـدرت تـمرکزطـلب اسـت، در جـامـعھ، ھمیشھ فـرد و گـروه مـنتفع،  در اقلیت، 

و افراد و گروه ھای متضرر، در اکثریت ھستند.  

   در نتیجۀ این بــــن مــــایۀ تفکر و تــــعقل، در ھــــر کوی و بــــرزن چنین 
جـامـعھ ای، انـواع تبعیض ھـا سکۀ رایج ھسـتند. بـھ ھـمان نسـبت کھ درجۀ 
تبعیض ھــا بــاال می رود، اقلیت ســودبــر کم شــمارتــر و اکثریت زیان بــر 
پـرشـمارتـر می گـردنـد. در چنین جـوامعی، پیوسـتھ اسـتعدادھـای فـراوانی 
ضـایع می گـردنـد و اقـسام خـشونـت ھـا و تخـریب ھـا و خـودتخـریبی ھـا شیوع 
پیدا می کنند.  فقیر، فقیرتــر و غنی، غنی تــر می شــود. این فــقر و غــنا بــھ 
ثـروت مـادیات محـدود نمی شـود، و بـدخیم تـر از آن، مکنت مـعنویات را ھـم 
شـامـل می گـردد. آیا در دنیای واقـع عـصر مـا،  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  کھ 
خـود از جـنس قـدرت شـده انـد، نـقش اول را در این بی عـدالتی ھـای اجـتماعی 

بازی نمی کنند؟ 

   رفـع تبعیض ھـا بـرای اینکھ مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی بـتوانـند در آزادی و 
اســتقالل بــھ کسب دانــش و خــبر و نــظر و انــدیشھ بــپردازنــد را چــگونــھ 
می تـوان از رسـانـھ ھـایی کھ مشـروعیت خـود را از مـلت نـگرفـتھ و ھـر کدام 
بــھ شکلی از اشکال، نــھ تــنھا وابســتھ بــھ قــدرت، بلکھ  از جــنس قــدرت 
گشــتھ انــد و بــھ نــحوی از انــحاء در خــدمــت قــدرت و نــمادھــای آن قــرار 

گرفتھ اند، انتظار داشت؟  
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قــانــون اســاسـی، آزادی رســانــھ ھــا، و تـفـکـیـک قــوا 
در کشورھای مختلف 

   ھـر کجا بـھ ھـر درجـھ ای کھ مـردم بـتوانـند در امـور دولـت و دولتیان و در 
اسـتقالل و تفکیک عینی قـوا، نـظارت داشـتھ بـاشـند و صـدای خـود را بـھ 
گـوش آنـھا و بقیۀ مـردم آن کشور و نیز افکار عـمومی جـھان بـرسـانـند، بـھ 
ھـمان درجـھ، دمـوکراسی در جھـت مـشارکتی تـر و مسـتقیم تـر شـدن، بیش تـر  

پیش  رفتھ است.  
   قـانـون اسـاسی و نـظامـھای دولتی در کشورھـای مـختلف اشکال مختلفی 
دارنــد.  در کشور فــرانــسھ، دســتور کار مجــلس و اینکھ شــاخۀ مــقننھ چــھ 
مـوضـوعـاتی را مـورد بـحث قـرار دھـد را حکومـت یعنی شـاخۀ مجـریھ معین 
می کند. ولی در امـریکا تفکیک شـاخۀ مجـریھ از شـاخۀ مـقننھ مـشھودتـر و 

شاخۀ مقننھ مستقل تر است.  

    در آنـچھ بـھ مـطبوعـات و آزادی رسـانـھ ھـا مـربـوط می شـود، در نـظر، 
کشور فـرانـسھ در سـطحی پیشرفـتھ تـر از امـریکا قـرار دارد ولی در بعضی 
مـوارد در عـمل بـر عکس آن اسـت. در امـریکا در صـورت اجـرای قـوانینی 
کھ مـربـوط بـھ آزادی اطـالعـات و دسـترسی عـموم بـھ آنـھا اسـت، قـانـون مـندی 
نقشی مـتفاوت در انـتشار اخـبار و اطـالعـات می تـوانـد داشـتھ بـاشـد و می تـوانـد 
در حـقوق مـندتـر شـدن جـامـعھ، مـوثـر بـاشـد. در حـالیکھ چنین قـوانینی در 

فرانسھ موجود نیست.  

ولی در ھـمھ جـا، مـتصدیان رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـرعکس نـمایندگـان سـھ 
شـاخۀ دولـت، انـتخابی نـبوده و مسـتخدم قـدرت ھـا ھسـتند. بـدین شکل کھ در 
نـظام ھـایی مـثل رژیم ھـای حـاکم بـر کره شـمالی و یا ایران، قـدرت دولتی؛ و 
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در کشورھــای غــربی، قــدرت ھــای غیردولتی و شــرکت ھــای بــزرگ و 
چـــندملیتی و کمپانی ھـــای شـــبکھ ھـــای خـــبری عظیم، کنترل کنندۀ اصلی 
گـردانـندگـان رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت مـدار  بـوده و  این مـتصدیان، بـھ جـای 

پاسخ گویی بھ مردم،  تابع منویات قدرت ھا ھستند.  

    در قـانـون اسـاسی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، تفکیک قـوا بـھ روی کاغـذ 
آورده شـده اسـت ولی در عـالـم واقـع، ھیچ گـاه از روی کاغـذ فـراتـر نـرفـتھ 
اسـت. بـا تـوجـھ بـھ حـضور غلیظ مـرام و بـا تـوجـھ بـھ  وجـود رقیق حـقوق در 

این قانون اساسی، فراوان تناقضات موجود است.  
در اصـولی کھ مـربـوط بـھ حـقوق می شـونـد، نـقض ھـر اصـل در خـودش آمـده 
اسـت بـدین تـرتیب کھ احـقاق ھـر حقی مـنوط بـھ شـریعت و فـقھ گشـتھ اسـت کھ 
تفسیر آن الــبتھ بــھ میل و مــقتضای  فقیھ بســتگی پیدا می کند.   بــا ھمین 
مـنوال، بـر روی کاغـذ قـانـون اسـاسی والیت فقیھ، انـواع  آزادی ھـا، از جـملھ 
آزادی بیان و آزادی مــطبوعــات، آورده شــده اســت. ولی در عــمل، وظیفۀ 
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ،  مـنحصر بـھ خـدمـت بـھ والیت مـطلقھ شـده و خـود از 
جـنس قـدرت گشـتھ اسـت و در واقـع بـھ یکی از اصلی تـرین وسـایل سـلطۀ 
قـدرت مـداران و حـفظ نـظام مـبدل شـده اسـت. قـوای سـھ گـانـھ در عـمل بی مـعنا 
ھسـتند و واقـع این اسـت  کھ «تـدارکاتچی» و یا «خـدمـت گـذار» بـودن بـھ قـوۀ 
مجـریھ و رئیس آن مـنحصر نمی گـردد. ولی مـطلقھ ھـر کجا کم بیاورد، بـا 
صـدور یک حکم حکومتی ھـر سـھ قـوه را بـھ خـدمـت خـود بـرمی گـردانـد و 
حـاکمیت را از مـردم، بیشتر می سـتانـد. تـصور چنین مضحکۀ غـم انگیزی، 
بـدون  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشۀ مـوجـود، کھ کامـال از جـنس قـدرت شـده انـد، 
ناممکن است. در دوران والیت مطلقھ پھلوی ھم وضع از این بھتر نبود. 

   نـقش رسـانـھ ھـا در انـتشار انـواع خـشونـت ھـا و تخـریب ھـا و خـودتخـریبی ھـا  
در جـھان غیرقـابـل انکار اسـت. مـلت ھـا و افـراد جـامـعھ بـھ طـرق مـختلف در 
این مـسابقۀ خـشونـت، شـرکت دارنـد. تـعامـل ھـای سـازنـده جـای خـود را بـھ 
تـقابـل ھـای کاھـنده داده اسـت. روا داشـتن خـشونـت در حـق خـویشتن و دیگران 
و نیز محیط زیست، امــری عــادی شــده اســت و خــشونــت بــھ کوچکترین 
واحـدھـای جـامـعھ رخـنھ کرده اسـت. در بعضی مـوارد کار بـھ جـائی رسیده 
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اسـت کھ در خـانـواده، زن و شـوھـر بـھ جـای اینکھ بـھ پـای ھـم پیر شـونـد، بـھ 
دست ھم پیر می شوند آن ھم پیری زودرس!  

    بـا مسـتقل و آزاد کردن رسـانـھ ھـای ھـمگانی از یوغ قـدرت سـاالران، سـایر 
ارکان جـامعۀ مـدنی در جھـت والیت ھـر چـھ بیشتر جـمھور شھـرونـدان قـدم 
بـرمی دارنـد و گـامـھای جـامـعھ بـھ سـمت و سـوی دمـوکراسی مـشارکتی، 

ھرچھ استوارتر و سریع تر می گردند.  

بـا تغییر سـاخـتار و بـا مسـتقل و آزاد شـدن رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت پیشھ ای 
کھ امــروزه بــھ شیوع و بــھ اشکال مــختلف مــشاھــده می کنیم، ، آنــھا بــھ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی در خـدمـت مـردم سـاالری مـبدل گشـتھ و بـدین تـرتیب این 

رسانھ ھا در دو سو فعال می شوند: 
از یک سو از حدت و شدت یکھ تازی دولت پیوستھ می کاھند، و  

از سـوئی دیگر عیار حـق و حـقوق را بـھ عـنوان میزان در روابـط مـردم بـا 
خویشتن و با یکدیگر و با محیط زیست پیوستھ می افزایند.  

تـا وقتی کھ میزان اعتیاد افـراد جـامعۀ بـھ قـدرت و زور،  بـھ کمتر و کمتر 
شـدن میل نکند نمی تـوان انـتظار داشـت کھ سـرنـوشـت آن مـلت را یک دولـت 

قدرت ساالر و زورمدار معین نکند.  

   بـرای مسـتقل و آزاد شـدن ھـرچـھ بیشتر و ھـرچـھ سـریعتر رسـانـھ ھـای 
ھـــمگانی در این دوران، راھی بـــھ جـــز افـــزایش مـــوقعیت و مـــقام آن و 
مــتصدیان و نــمایندگــان آن در حــد ســھ شــاخۀ دیگر دولــت و نــمایندگــان و 
مــتصدیان آنــھا کھ مشــروعیت خــود را مســتقیما از مــردم و بــھ واســطۀ 

انتخاباتی آزاد اخذ می کنند، نیست. 
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رصد در افق مردم ساالری پویا  

    درجۀ بـاور افـراد بـھ اصـالـت قـدرت و بـن مـایۀ تفکر و تـعقل آنـھا و نیز 
گـفتمان غـالـب در ھـر مکان و در ھـر زمـانی، در تفھیم و تـعریف و یا تـوجیھ 
مـفاھیم مـختلف، از جـملھ مـفاھیمی چـون حـقوق و اسـتقالل و آزادی و دولـت 

و رسانھ ھای ھمگانی و...، نقش بسزائی دارد.  

بـا اعتیاد مـلت بـھ زور و سـلطھ و قـدرت، و بـا قـدرت بـاوری مـردم، بـرای 
دولـت، مـعنائی و مـاھیتی بـھ جـز زور و قـدرت نمی تـوان انـتظار داشـت.  
بـدین مـنوال نـاگـزیر، وسـایل ارتـباط جـمعی نیز از جـنس قـدرت می گـردنـد و 
تخــریب و خــودتخــریبی، و زور و زورمــداری و پــرســتش قــدرت را در 

جامعھ تسری می دھند و نھادینھ می کنند.  

بـا اعـتقاد بـھ اصـالـت آزادی و اسـتقالل و بـا این بیان، و بـا عـدم پـذیرش تعیّن 
و جـبر، پـندار حـقوق مکان آزاد و مسـتقل،  تـوانـا می شـود کھ بـرای دولـت و 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی، مـفھوم و مـعنای دیگری را در افـق مـردم سـاالری پـویا، 

رصد کند.   

در چنین جـامـعھ ای اسـت کھ فـرھـنگ مـردم سـاالری جـا می افـتد و طبیعی و 
نـھادینھ می گـردد، و جـامـعھ در سـطح فـردی و نیز در مقیاس ملی، در راه 

ھرچھ حقوق مدارتر شدن و پیوستھ مردم ساالرتر شدن قدم برمی دارد.  
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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دولت از جنس قدرت 

دولـت، کانـون بـرخـورد قـدرت ھـا و مـوازنـھٌ قـوا اسـت. ولی در جـوامـع 
امـروزی، این واقعیت بـھ دولـت مـنحصر نمی شـود. ھـرآنـچھ کھ در پیش بـرد 
شـعار حـفظ نـظام، از اوجـب واجـبات اسـت» نقشی پیدا کند، از جـنس قـدرت 
و بـھ کانـونی بـرای بـرخـورد قـوا تـبدیل می شـود. قـدرت ھـای دولتی و نیز 
قــدرت ھــای غیردولتی، بــدون بــراه انــداخــتن جــنگ روانی علیھ مــردم، 
نمی تـوانـند بـھ قـدر قـدرتی خـود ادامـھ دھـند. بـھ این دلیل اسـت کھ جـنس و 
مـاھیت وسـایل ارتـباط جـمعی، چـھ مـانـند ایران آن ھـا کھ دولتی ھسـتند، و چـھ 
مـانـند غـرب (مـثال امـریکا) آن ھـا کھ غیردولتی ھسـتند و بـودجـھ آنـھا بـھ 
صـورت واضـح و مسـتقیم از دولـت تـامین نمی گـردد، ھـم جـنس و مـاھیت 

دولت، و سراسر روابط قوا و جنگ قدرت گشتھ است.  

    در این عـصر و بـا تـمام این احـوال، حـساب رسـانـھ ھـای ھـمگانی،  بـھ 
مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت، بـا حـساب آن سـھ شـاخۀ دیگر مـتفاوت اسـت. 
مـابقی سـھ شـاخـھ ھـای دولـت در زمـان فعلی و در دوران واقعی کنونی، بـھ 
درجـات مـختلف، بـھ نـوعی بیشتر از جـنس قـدرت ھسـتند.  ولی بـایستھ اسـت 
کھ وسـایل و شـرایطی را فـراھـم نـمود کھ مـردم بـتوانـند والیت خـود را در 

دست خود بگیرند و توانا باشند کھ این قدرت را مھار کنند.  

بـا مـھار این قـدرت کھ در دولـت ھـای امـروزی بـھ درجـات مـختلف مـتمرکز 
اســت، و تــمایل دارد کھ در والیت و حــاکمیت بــر مــردم  بــھ مــطلقھ شــدن 
سـوق جـوید، میزان تبعیض و خـشونـت و تخـریب در جـامـعھ کاھـش می یابـد 
و تــوانــائی ھــا و  اســتعدادھــای شھــرونــدان شکوفــا می گــردد. گســترۀ این 
شکوفـائی تـرجـمان درجۀ مـھار قـدرت سـاالران و تـمرکززدایی از قـدرت 
اسـت. حـاصـل گـردیدن آن مـھار و این شکوفـائی، جـز تـوسـط خـود مـردم و 

ھستھ ھای مردمی میسر نمی شود.  
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  در بیان خــودانگیختگی گــرایی، بــنا بــر تــرمیم و جــبران و 
آمــوزش و پــند گــرفــتن و ســاخــتن اســت. در حــالیکھ در بیان 
قـدرت گـرایی، قسمتی از وظـایف قـوۀ قـضائیھ و مجـریھ مـربـوط 
بـــھ تخـــریب و مـــجازات ھـــا ھســـتند و در دنیای حقیقت ھـــای 
روزمـره، از جـنس قـدرت ھسـتند. ولی نـباید اجـازه داد کھ این 
قـدرت، در اختیار فـرد و یا گـروھی، انـباشـتھ گـردد و در خـدمـت 
مـنافـع آنـھا و بـر ضـد حـقوق بقیھ افـراد جـامـعھ، بـھ مـثابـھ ابـزاری 
اسـتفاده گـردد. این قـوا، در نـھایت می بـایستی کھ ھـرچـھ بیشتر 

از ھم تفکیک و در کنترل و خدمت مردم باشد. 

    رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت حـقوق مـدار، بـاید ھـرچـھ 
بیشتر در خـارج از قـدرت و روابـط آن قـرار بگیرنـد، و تـوانـا بـاشـند کھ ھـر 
چـھ کامـل تـر، از حـقوق فـردی و ملی، پـاسـداری نـمایند. بـھ شـاخۀ چـھارم، 
راحـت تـر می تـوان در اینکھ از جـنس قـدرت نـباشـد و نـشود، نـگریست و 

اسباب این مھم را فراھم نمود.  

قـدرت تـمایل بـھ تـمرکز و انـباشـت دارد و فـرد یا گـروھی در کانـون آن قـرار 
می گیرد و بـھ ظـاھـر قـدرت را در انـحصار خـود دارنـد. ولی در واقـع آن 
فـرد و آن گـروه اسـت کھ در خـدمـت قـدرت قـرار می گیرد و در عـمل، نـھ 
عـامـل قـدرت و بلکھ عملۀ قـدرت می گـردد و اگـر در جھـت تـمرکز و انـباشـت 

آن حرکت نکند، حذف می شود.  

ھـرچـھ بیشتر راه پیدا کردن مـردم بـھ عـرصۀ تعیین سـرنـوشـت 
خـویش،  و ھـرچـھ اسـتوارتـر حـاضـر و فـعال مـانـدن شھـرونـدان 
در آن عــرصــھ، نیاز بــھ مــمارســت و تــمرینی مــداوم دارد و 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد و مسـتقل، بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولــت حــقوق مــدار، در این تــالش، بــھ یاری مــردم می آیند.  و 
بــدین تــرتیب لــگام قــدرت ســاالران بــا اختیار بیشتری در دســت 

مردم قرار می گیرد.  
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نـوآوری در نـظامی نـو، سھـل تـر از تغییرات در سـامـانـھ ای کھنھ اسـت. حتی 
در نـظام ھـای کھنۀ غـربی کھ از مـردم سـاالری بیشتری بـرخـوردارنـد، اضـافـھ 
کردن شـاخۀ چـھارم، بـا وجـود روابـط قـوا و تـوازن آنـھا در جـامـعھ، امـری 

بعید می نماید.  

ارائـھ ابتکار و اجـرای طـرح رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ عـنوان شـاخۀ چـھارم 
دولتی حـقوق مـند، بـعد از گـذر از رژیم والیت مطلقۀ فقیھ و در زمـانی کھ 
قـانـون اسـاسی حـقوق مـدار بـھ جـامـعھ پیشنھاد می گـردد، بسیار عملی تـر از 
ھـنگامی اسـت کھ قـانـون اسـاسی جـدید، بـھ تقلید از نـظامـھای کھنۀ مـتداول، و 

بر اساس سھ شاخھ نوشتھ شده و در کشور جا افتاده باشد.  

جــامۀ عــمل  پــوشــانــدن بــھ این طــرح، در ابــتدای تغییر و تــحوالت بسیار 
سھـل تـر اسـت تـا بـعد از زمـانی کھ در نتیجۀ عـدم وجـود رسـانـھ ھـای مسـتقل و 
آزاد و عـدم حـضور مـردم در میدان تعیین سـرنـوشـت، خـالئی ایجاد شـده 
اسـت کھ تـنھا بـا قـدرت و قـدرت سـاالران پـر می شـود. این چنین خـالئی در 
ابـتدای انـقالب ١٣۵٧، بـاعـث شـد کھ سـاخـتار اسـتبداد والیت مـطلقھ بـاقی 

بماند، و والیت پھلوی، جای خود را بھ والیت فقیھ بدھد.  

بـــعد از فـــروپـــاشی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، قـــدرت ســـاالرانی کھ بـــرای 
پـرکردن جـای خـالی ولی فقیھ بـھ انـتظار نشسـتھ انـد، در ابـتدا قـدرتی نـخواھـند 
داشـت کھ این خـالء را پـر کنند. ولی اگـر بـھ عـلت عـدم وجـود سیر آزاد و 
مسـتقل انـدیشھ و خـبر و نـظر و دانـش و عـلم، خـالء قـدرت، تـوسـط مـردم پـر 
نـشود، قـدرت سـاالران بـھ تـدریج امکان سـلطۀ ھـرچـھ بیشتری را بـر جـامـعھ 
پیدا می کنند. در اثـر مـرور زمـان، ھـرچـھ این قـدرت بیشتر انـباشـتھ شـود و 
تـمرکزی بیشتری بـجوید، قـدرت سـاالران راحـت تـر قـادر خـواھـند بـود کھ سیر 
انــدیشھ و خــبر و نــظر را در ید قــدرت خــویش بگیرنــد و بــا وسیلھ کردن 

رسانھ ھا برای مغزشوئی و پروپاگندا، بر جامعھ مسلط شوند.   
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بـرای اسـتقرار و اسـتمرار مـردم سـاالری در ایران، بـرای رسیدن 
بـھ یک مـردم سـاالری پـویا در میھن، و بـرای اینکھ دمـوکراسی 
در جـامـعھ بـھ نـقطھ ای غیرقـابـل بـازگشـت بـرسـد، ارائۀ اولین 
قـانـون اسـاسی بـا وجـود شـاخۀ چـھارم در آن، شـاخۀ رسـانـھ ھـای 

ھمگانی، امری حیاتی است. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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"قدرت قانونی" 

   در حـال حـاضـر، "قـدرت قـانـونی" در کشورھـای مـختلف مـتفاوت اسـت. 
درک آن در ایران آسـان اسـت. طـبق مـفادی چـند از قـانـون اسـاسی رژیم 
والیت مطلقۀ فقیھ، فقیھ دارای والیت مـطلقھ اسـت و بـا تفسیر "والیت بـر 
جـان و مـال و نـامـوس مـردم" اجـرا می گـردد. حـال کھ قـشون و قـدرت نـظامی 
ھـم در اختیار فقیھ قـرار گـرفـتھ اسـت، در عـمل گـویا این والیت بـر مـردم 
ایران خـالصـھ نمی شـود و بـا "جـنگ ابـتدائی" بـر مـردم بقیۀ کشورھـا ھـم 

اعمال می گردد.  
   در کشوری چـون کرۀ شـمالی ھـم اوضـاع مـشابھی را شـاھـدیم. "قـدرت 

قانونی" در چین و روسیھ ھم بھ اشکال متفاوت از ھمین قماش است. 
    اگـر یک سـر کربـاس این قـدرت قـانـونی را در رژیم والیت مطلقۀ فقیھ و 
کرۀ شـمالی ببینیم، سـر دیگرش را در غـرب می تـوانیم بیابیم. در این سـوی 
دنیا ھـم قـدرت قـانـونی بـا ظـاھـرسـازی و مـشاطـھ گـری ھـای خـاص خـود میل بـھ 
والیت مـطلقھ دارد و از ھـر فـرصتی بـرای کاسـتن از حـق حـاکمیت مـردم و 

در انحصار خود در آوردن آن، استفاده می کند.  
   در تـــمام این کشورھـــا، بـــھ اشکال مـــتفاوت و بـــھ درجـــات مـــختلف، 
رسـانـھ ھـائی کھ بـاید ھـمگانی بـاشـند، در خـدمـت مـنافـع گـروھی خـاص و بـھ 

ضرر حقوق فردی و ملی شھروندان قرار گرفتھ اند.  
خــوب کھ بــنگری، رســانــھ ھــا در عــصر مــا خــود عــامــل و عملۀ قــدرت 

گشتھ اند.  
رسـانـھ ھـائی کھ بـاید از مـردم و بـرای مـردم و از جـنس مـردم و حـقوق آنـھا 
بـاشـند در واقـع از جـنس قـدرت و نـمادھـای آن و پـاسـدار مـنافـع آنـھا گشـتھ و 
بــھ درون قــدرت رفــتھ انــد. در عــمل ھیچ فــصل انــفصالی بین قــدرت و  
رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ  نمی تـوان یافـت. این رسـانـھ ھـا نـمادھـای سـلطھ و زور 
و قـدرت را بـھ عـنوان ارزش در مـغزھـا حک می کنند و عـقل ھـا را مـحصور  
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و  وابسـتھ می نـمایند و آنـھا را بـا سـانـسور و خـودسـانـسوری، بـھ خـدمـت 
قدرت در می آورند.  

    بـرای مـشارکتی شـدن مـردم سـاالری، بـاید قـدرت دولـت را ھـرچـھ بیشتر 
از تـمرکز،  دور  کرد و بـا تفکیک قـوا، این قـدرت را مـبدل بـھ تـوانـائی 
نـمود و در خـدمـت حـاکمیت مـردم، و مـالکیت آن را بـھ صـاحـبان اصلی آن 

یعنی خود مردم بازگرداند. 
   بـرای ھـرچـھ بیشتر بیرون آوردن قـدرت و زور و سـلطھ، از خـمیرۀ قـضا 
و تقنین و اجـرا، بـاید از رسـانـھ ھـای ھـمگانی شـروع نـمود و آنـھا را در 
درون خـود دولـت حـقوق مـند و قـانـون اسـاسی حـقوق مـدار تعبیھ کرد و بـدین 

شکل افکار عمومی را بر سھ شاخۀ دیگر ناظر و حاکم گرداند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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ساختار و جنس رسانھ ھای ھمگانی 

    بـایستھ اسـت کھ جـنس رسـانـھ ھـای ھـمگانی، از قـدرت نـباشـد و حتی ضـد 
قـدرت بـاشـد و کارشـان این شـود کھ بـھ عـنوان وسیلھ ای در خـدمـت مـردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی عـمل کنند و وجـدان جـمعی را غـنا بـبخشند بـھ تـرتیبی کھ 
جـامـعھ بـتوانـد قـدرت را مـھار کند و مـردم و ھسـتھ ھـا تـوانـا شـونـد کھ بـھ طـرف 
آن جــامــعھ کامــال بــاز تــحول کند.  بــاشــد کھ در یک زمــانی در آینده، آن 
الـگوی مـردم سـاالری مسـتقیم و مـشاورتی و مـشارکتی، در آن قـابـل تـصور  

باشد.  

   ولی آیا واقعیّات امروز اینگونھ حکایت دارد؟   
رســانــھ ھــای گــروھی قــدرت پیشھ امــروزه، کھ در صــورت (و فــقط در 
صـورت  ظـاھـری)،  بیرون از قـلمرو دولـت و قـدرت سـاالران  قـرار دارنـد 
و  گــویا بــاید بی طــرفی خــود را حــفظ کنند، در واقــع بــھ چــھ میزان چنین 
ســاخــتاری را دارنــد و چــنان ھــدفی را دنــبال می کنند؟  آیا در عــالــم واقــع 
امـروز، جـز این اسـت کھ رسـانـھ ھـا،  نـھ تـنھا بـھ یکی از مـھمترین شـالـودھـای 
قـدرت مـبدل شـده انـد، و بلکھ جـزئی از قـدرت  و از جـنس قـدرت و حتی 
عین قــدرت گشــتھ انــد؟ واقعیّات فعلی حــاکی از آن اســت کھ جــوامــع، بــھ 
درجـات مـختلف،  بـھ زور مـبتال و بـھ قـدرت مـعتاد شـده انـد. در این رونـد، 
رســانــھ ھــای فعلی کھ مشــروعیت خــود را نــھ از مــردم کھ از قــدرت اخــذ 

می کنند،  نقشی کلیدی داشتھ و دارند.  

   بـا این تـوضیح، بـا نـگرش بـھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 
دولـت حـقوق مـدار، مشـروعیت آن بـھ واسـطۀ انـتخابـات آزاد، از مـردم اخـذ 
شـده و در نتیجھ بـھ جـامـعھ و مـلت پـاسـخ گـو می گـردد. این رسـانـھ ھـا در رونـد 
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تغییر و تـحول سـاخـتار دولـت قـدرت مـدار، بـا نـظارت مـردم فـعال می گـردنـد 
بطوریکھ دولت پیوستھ حقوق مندتر بگردد.  

بـا سیر آزاد انـدیشھ و خـبر و نـظر و دانـش  در جـامـعھ، شھـرونـدان بـھ اِعـمال 
حـق حـاکمیت خـویش تـوانـاتـر می گـردنـد. بـخش ھـرچـھ فـزاینده تـری از قـدرت 
مـتمرکز در دولـت، بـا حـقوق جـانشین می گـردد و گسـترۀ ھـرچـھ بـزرگـتری 
از قـلمرو دولـت در اختیار تـوانـائی ھـا و اسـتعدادھـا و فـضل ھـای شھـرونـدان  

قرار می گیرد.  
بـا فـشار افکار عـمومی بـرای کاھـش بی عـدالتی ھـا و تبعیض ھـا، نیروھـای 

محرکۀ اجتماع، با ابعاد گسترده تری امکان شکوفا شدن را پیدا می کنند. 

    نـمایندگـان این شـاخـھ از دولـت حـقوق مـدار، طی انـتخابـات آزاد، مسـتقیما 
از طـرف مـردم، بـرای دوره ای محـدود انـتخاب می گـردنـد و بـایستھ اسـت کھ 
از جـملھ متشکل از زنـان و مـردان و جـوانـان از اقلیم ھـا و قـوم ھـا و فـرھـنگھا 
و رسـوم  و گـویش ھـای مـختلف، و از مـذاھـب و ادیان و عـقاید مـختلف، و از 
احـزاب و تشکیالت  و نـھادھـای مـختلف، و از دانـشگاھیان  و رشـتھ ھـا و 
تـخصصھای مـختلف، و از اصـناف و مـشاغـل و سـندیکاھـای مـختلف، و 

از..... باشند.  
ھـدف این اسـت کھ در رسـانـھ ھـا،  از بـروز تک صـدائی و کثرت گـریزی 

اجتناب شود.   
نـباید جـزمی گـرائی  و تک صـدائی  بـا  پـروپـگندا و مـغزشـوئی بـھ گـفتمان 

غالب مبدل و بھ عنوان یک گفتمان غالب، بھ جامعھ تحمیل گردد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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زمان و مکان عمل 

   وزن مـفادی کھ در قـانـون اسـاسی مـطرح می شـونـد، بسیار وزین تـر اسـت 
تـا اینکھ از آنـھا در قـوانین مـدنی یادی آید. بـھ خـصوص چـنانـچھ این مـفاد 
مـربـوط بـھ قـلمرو حـقوق ذاتی و غیرمـادیات، مـثال آزادی و اسـتقالل در 
سیر انـدیشھ و نـظر و خـبر و عـلم و ھـنر بـاشـد. حتی در مـورد  مـوضـوعـات 
مـادی ھـم اھمیت تـفاوت محـل این قـوانین و نـقش آن در سـرنـوشـت کشورھـا 
و مـلت ھـا غیرقـابـل کتمان اسـت. تـازه در ھـر کشوری ھـم، بسـتھ بـھ اینکھ 
چـھ فـرد و حـزبی بـر مـسند قـدرت نشسـتھ بـاشـد و چـھ کسی رئیس جـمھور 
بـاشـد و چـھ حـزبی اکثریت را در مجـلس داشـتھ بـاشـد، قـوانین مـوضـوعـھ 
مــدنی، می تــوانــند تغییر یابــند ولی قــانــون اســاسی، ثــابــت نــگاه داشــتھ 

می شود.  

حـق مـھاجـرت و پـناھـندگی، حقی از حـقوق انـسان اسـت، ولی بـا تـوجـھ بـھ 
اینکھ این حــق در قــوانین اســاسی اتــحادیۀ اروپــا مــنظور نشــده اســت، 
بـرخـورد بـا مـھاجـران بـھ اروپـا از یک کشور تـا کشور دیگر مـتفاوت و 

حتی در یک کشور، بستھ بھ این دارد کھ سیاست حزب حاکم چھ باشد. 

بـرای مـثال بیشتر، یادآوری گـوشـھ ھـائی از بحـران جـھانی اقـتصادی چـند 
سال اخیر کمک کننده است.  

بعضی کشورھـای اروپـای شـمالی، از بحـران اقـتصادی کھ در سـال 2008 
شـروع شـد، مـصون مـانـدنـد. کثیری از اقـتصاددانـان، این پـدیده را بیش از 
ھــر چیز مــرھــون قــانــون اســاسی این کشورھــا دانســتند کھ کسر بــودجۀ 
حکومتی را مــنع می کند. از آن زمــان تــا بــحال، در قــلمرو عــلم اقــتصاد،  
گـفتھ ھـا و نـوشـتھ ھـای فـراوانی منتشـر شـدنـد کھ دال بـر اھمیت تـعادل بـودجـھ 
و مـقروض نـبودن و پیش خـور نکردن آینده دارد. گـرچـھ کشور امـریکا در 
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پـایان حکومـت آقـای کلینتون اضـافـھ بـودجـھ داشـت، بـا سیاسـتھای اقـتصادی 
آقـای بـوش (پسـر) بـھ بحـران اقـتصادی سـال 2008 رسید. بـا تـمام این 
احـوال امـروزه  دولـت امـریکا از مـقروض تـرین دولـت ھـا، و مـلت امـریکا از 

مقروض ترین ملت ھا در جھان ھستند.  

      مکان مــورد نــظر بــرای مــقام و مــوقعیت رســانــھ ھــای ھــمگانی، در 
قـانـون اسـاسی اسـت. در یک قـانـون اسـاسی خـالی از ھـر مـرام  و دین، و 
مـملو از حـقوق، بـھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی و مـتصدیان آن، آنـگونـھ مـوقعیت 
و مـقام و نیز حـمایت ھـای تضمین شـدۀ قـانـونی  داده می شـود کھ بـتوانـند 
وظیفۀ خـود را بـھ عـنوان یکی از شـاخـھ ھـای دولـت، و تـوسـط گـردانـندگـانی 
بـا انـتخاب مسـتقیم مـردم، و در نتیجھ مـجبور بـھ پـاسـخ گـویی مسـتقیم بـھ 

مردم، انجام دھند.  

ولی بـاید پـرسید کھ اگـر شھـرونـد پیش رو و نسـبی و کنش گـر، بـا پـرھیز از 
انـفعال، و بـا فـعالیت بـرازنـدۀ این مـقام، چـنانـچھ بـھ این نتیجھ رسیده اسـت 
کھ می بـایست مشـروعیت رسـانـھ ھـای ھـمگانی را ھـرچـھ بیشتر از مـراکز 
قـدرت سـتانـد و بـھ مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی بـازگـردانـد و تـا جـایگاه آن ھـا 
را بـھ شـاخۀ چـھارم دولـت مـردم سـاالر ارتـقاء  یابـد، چـھ زمـانی بـرای این 

جھش مناسب است؟ 

    در تـامـل، ممکن اسـت مـثال گـفتھ شـود کھ «گـرچـھ این نـظریھ پـسندیده 
اسـت، ولی بـا تـوجـھ بـھ شیوع روابـط قـوا در جـوامـع امـروزی، االن زمـان 
عملی کردن این نـظر فـرا نـرسیده اسـت. در این زمـان در سـطح خـانـواده و 
یا روســتا و یا شھــر کوچکی می تــوان این نــظر را عملی کرد ولی زمــان 
آوردن آن در قــانــون اســاسی کشور فــرا نــرسیده اســت و بــاید آن را بــھ 
زمـانی دیگر مـوکول نـمود و حتی می تـوان در آینده آنـرا در ابـعاد جـھانی 

ھم طرح و اجرا کرد».  

در جواب باید چند سئوال را مطرح کرد: 
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چـھ درجـھ ای از مـوازنۀ عـدمی در جـامـعھ الزم اسـت تـا 1.
بــتوان اجــازۀ شــروع شــدن این جــنبش را، در زمــانی 

مناسب  صادر نمود؟  
چــــھ کسی این صــــالحیت را دارد کھ این درجــــھ و آن 2.

زمان را تعیین کند؟ 
چـھ ابـعادی از شھـر و روسـتا بـرای اجـرای امـروزۀ این 3.

نظر مناسب است؟ 
چــھ کسی این صــالحیت  را دارد کھ این ابــعاد را تعیین 4.

کند؟  
آیا صـرف طـرح این پـرسـش ھـا و پـرسـش ھـای دیگر از 5.

این گــونــھ در حــال حــاضــر، خــود بیانــگر زمــان عــمل 
نیست؟  

آیا بـا تـوجـھ بـھ تـاریخ مـعاصـر ایران و جـھان، و نـقش 6.
ایران در مـــنطقھ و در جـــھان، و نیروھـــای محـــرکۀ 
انـسانی و غیرانـسانی ایران،  کشور مـا بھـترین مکان و 

این زمان بھترین زمان برای این ابتکار نیست؟  

بـاید تـوجـھ داشـت کھ در دوران شـتاب گـرفـتن گـذار از والیت 
مطلقھ بھ مردم ساالری: 

 میزان ھمکاری و ھمیاری در جــامــعھ بیشتر و میزان 1.
زور و خشونت  کمتر می گردد. 

میزان حــضور مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی در صــحنھ 2.
بیشتر و ابعاد خالء کوچک تر است. 

درجۀ نـفوذ قـدرت سـاالران در سـازوکارھـای جـامـعھ کمتر 3.
است. 
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میزان از قــوه بــھ فــعل در آمــدن تــوانــائی ھــای مــردم و 4.
ھستھ ھای مردمی بیشتر است. 

بـرای بـنا نـھادن اولین سـنگ ھـای بـنای مـردم سـاالری و 5.
تـالش بـرای اسـتقرار و اسـتمرار آن، جـنبش خـودجـوش 

مردمی، فراگیرتر است. 
قـدم ھـای بـزرگ را راحـت تـر می تـوان بـرداشـت تـا بـعد از 6.

جاافتادن نظامی دیگر. 
خـالء تـصدی و کنترل وسـایل ارتـباط جـمعی، راحـت تـر بـھ 7.

تـصرف شھـرونـدان در می آید تـا بـعد از جـاگیر و پـاگیر 
شــدن دولتی کھ بــھ تقلید از ســایر کشورھــا فــقط ســھ 
شـاخـھ دارنـد و مـتصدیان رسـانـھ ھـا مـنتصب مـقامـات سـھ 

شاخۀ دولتی ھستند. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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رسانھ ھا و حقوق و فضل ھا و استعدادھا  

     گـفتمان غـالـب در مـورد رابطۀ کشورھـا بـا ھـم،  بـر اسـاس  "مـنافـع ملی"  
اسـت.  صحبتی از حـقوق ملی نمی شـود. این گـفتمان، در مـورد رابطۀ مـردم 

با ھم نیز غالب است. صحبتی از حقوق  فردی نمی شود.  
ســلطھ گــری و یا ســلطھ پــذیری و دعــوا و خــشونــت بــرای مــنافــع بیشتر و 
اینگونــھ داد و ســتد، بــھ کار حــقوق، کھ ذاتی بشــر اســت نمی آید. جنبشی 
فـراگیر و خـودجـوش الزم اسـت کھ مـوازنۀ وجـودی و مـرزبـندی ھـای تحـمیل 
شـده از نـفع شخصی و مـنافـع  ملی را بـا مـوازنۀ عـدمی و بـا حـقوق فـردی و 

حقوق ملی جایگزین نمود. 

    ولی تـا زمـانی کھ جـامـعھ بـھ حـقوق خـویش عـارف نـباشـد، چـگونـھ انگیزۀ 
جـــنبش خـــودجـــوش احـــقاق حـــقوق را می تـــوان از تک تک مـــردم و از 
ھسـتھ ھـای مـردمی  و در نـھایت از یک جـامـعھ و ملتی انـتظار داشـت؟ بـھ 
ھـمان درجـھ ای کھ یک جـامـعھ بـھ حـقوق خـود  آگـاه می شـود، بـھ ھـمان میزان 
خـودانگیختھ تـر و آزاده تـر می گـردد، و بـاز بـھ ھـمان میزان بـھ فـضل ھـا و 
اسـتعدادھـای خـود واقـف و در شکوفـائی و مـتبلور شـدن آنـھا می کوشـد. درجۀ 
این شکوفـــائی و تـــبلور اســـت کھ بـــا نســـبتی مســـتقیم، بیانـــگر میزان 

برخورداری افراد آن جامعھ از کرامت و منزلت بشری است.  

    بـرای حـرکت بـھ سـوی مـردم سـاالری مسـتقیم و مـشارکتی، بسـط و انـتشار 
ھرــچھــ بیشتر این مفــاھیم، حیاتی استــ و این واقعیت از دید قدــرت اصال  
دور نـمانـده اسـت. آیا رسـانـھ ھـای ھـمگانی وابسـتھ  بـھ قـدرت، بـھ طـرق 

مختلف و بی شمار در پی ھرچھ بیگانھ تر شدن مردم از این مفاھیم نیستند؟  
بـا تـوجـھ بـھ اینکھ در عـصر حـاضـر،  قـدرت، رسـانـھ ھـای گـروھی قـدرت پیشھٌ 
غـالـب را، از جـنس خـود کرده اسـت، آیا وسـایل ارتـباط ھـمگانی بـا وسـعت و 

برد الزم می توانند بدون مشروعیت نمایندگی از مردم، با آنھا مقابلھ کنند؟   
اعـضا و نـمایندگـان شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، کھ مشـروعیت خـود را از 
انــتخابــات آزاد مــردمی و از مــردم می گیرنــد، آیا بــدون بــرخــورداری از 
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مـصونیت قـضائی و سیاسی و اقـتصادی ھـم سـنگ آن در سـھ شـاخۀ مجـریھ و 
قضائیھ و مقننھ، می توانند رسانھ ھا را از چنگال قدرت خارج کنند؟  

    انـسان حـقوق مـدار، مسـتعد نـوآوری و ابتکار، تعیّن نمی پـذیرد و رھـبر 
اســت، و در آمــوزش و پــرورش کوشــا اســت، ھــنرمــند اســت و ھــنر 
عـشق ورزیدن بـھ خـود و سـایر انـسان ھـا و طبیعت را، در پـرھیز از تخـریب 
و خـودتخـریبی را، بـا بـرآورد امکانـات مـوجـود در زمـان ھـا و مکان ھـای 
مـختلف متجـلی می کند و  بـا ھـنرش، مـرزھـای غیرممکن را درمی نـوردد و 
اعتیاد بــھ قــدرت و زور و خــشونــت را در خــود و در جــامــعھ تقلیل داده، 
بـن مـایۀ تفکر و تـعقل خـود و جـامـعھ را بـھ عـدم ورود بـھ مـدارھـای بسـتۀ 
تـوازن قـوا مـتمایل می کند. رسـانـھ ھـای زورمـدار امـروزی  کھ خـود از جـنس 
قـدرت گشـتھ و از مـھمترین ابـزار تـمرکز و انـحصار قـدرت ھسـتند، ھـمچون 
سـاحـرانی مـدرن، اسـتعداد رھـبری را بی رنـگ کرده انـد، و خـواھـان تـبدیل 

شھروندان بھ گوسفندان ھستند.    

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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جـایـگاه رسـانـھ ھـای ھمگانی در دولتی مـردم ســاالر 

جھـت تـصویر و تـصور جـایگاه رسـانـھ ھـای ھـمگانی در دولتی مـردمـساالر، 
طرح پرسش ھائی  چند را مفید می دانم:  

بـــرای تشکیل یک دولـــت حـــقوق مـــدار در یک نـــظام 1.
مردمساالر، آیا ضرور است کھ قوا تفکیک شوند؟  

اگـر ضـرورت تفکیک قـوا در این دوران امـری بـدیھی 2.
است، این تفکیک بھ چھ صورت مناسب تر است؟  

آیا این تفکیک حـتما و فـقط بـاید در سـھ شـاخـھ بـاشـد، و 3.
«نـــھ یک کلمھ کم، ونـــھ یک کلکھ زیاد»  و نـــھ یک 

شاخھ کمتر و نھ یک شاخھ بیشتر؟  
آیا در بھـترین دمـوکراسی ھـای دنیای امـروز، رسـانـھ ھـا 4.

کھ گـردانـندگـان آنـھا تـوسـط قـدرت سـاالران، مـنصوب 
می گـردنـد، وظیفۀ بـایستھ را در احـقاق ھمۀ حـقوق ھمۀ 

مردم، انجام می دھند؟  
آیا امــروزه ھــر کجا کھ اثــری از مخــدوش شــدن اصــل 5.

ھـمیـشـھ  کـژروی،  ایـن  در  می بیـنیـم،  قـــــوا  تـفکیک 
رســانــھ ھــا، بــھ مــثابــھ ابــزار و اســلحھ ای در دســت 
قــدرت ســاالران، در جــنگ روانی علیھ مــردم، نــقش 

اصلی را نداشتھ اند؟ 
آیا امــروزه رســانــھ ھــا، بــھ مــثابــھ ابــزاری در دســت 6.

قـدرت سـاالران، وسیلۀ اصلی انـواع خـشونـت گسـتری ھـا 
در جامعھ ھا و در دنیا نبوده اند؟ 
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آیا نــقش اصلی در گســترش اعتیاد افــراد بــھ قــدرت و 7.
بیماری پـرسـتش قـدرت و نـمادھـای آن را در جـامـعھ ھـا و 

در دنیا، رسانھ ھا نداشتھ اند؟  
آیا قــدرت انــباشــتھ و مــتمرکز، بــدون رســانــھ ھــای 8.

قـــدرت پیشھ می تـــوانـــد از زن این چنین شیئ و کاالی 
جنسی بـسازد و  انـواع تبعیض ھـا و خـشونـت ھـا را در 

جامعھ منتشر کند؟ 
آیا بـا تـوجـھ بـھ واقعیت ھـای زمـانـھ، کھ فـقط قسمتی از 9.

آنــھا در این مــختصر آمــده اســت، وقــت آن نیست کھ 
قـدرت مـتراکم وسـایل ارتـباط جـمعی ھـم تفکیک بـشود و 

بھ نظارت و کنترل مردم درآید؟  
آیا انـــقالب الکترونیک و اطـــالعـــات و ارتـــباطـــات و  10.

رسـانـھ ھـا، قـرن بیست و یکم را آمـادۀ جھشی عظیم در 
راه مردم ساالری و خشونت زدائی نکرده است؟ 

آیا بــدون سیر آزاد و مســتقل انــدیشھ ھــا و خــبرھــا و 11.
نــظرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و دانــش ھــا، مــردم ســاالری 

متصور است؟ 
آیا وقـت آن نشـده اسـت کھ تفکیک قـوا (قـوا بـھ مـعنای 12.

تـوانـائی و صـالحیت بـرای احـقاق حـقوق فـردی و ملی) 
بـھ صـورت تفکیک  قـوای دولـت بین  چـــھـار  شـاخـھ، 
کھ لـزومـا یکی از آنـھا شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی اسـت، 

باشد؟   
بـــا تـــوجـــھ بـــھ نکاتی کھ مـــختصرا در بـــاب شـــاخۀ 13.

رسـانـھ ھـای ھـمگانی خـاطـر نـشان گـردید، بـرای اسـتقرار 
و اســتمرار و پیشبرد مــردم ســاالری در ایران، آیا این 
کافی اسـت کھ بـھ مـقولۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی فـقط در 

حقوق موضوعھ و قوانین مدنی پرداختھ شود؟  
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آیا صـرفـا تـذکر بـایستھ ای از اھمیت آزادی و اسـتقالل 14.
رســـانـــھ ھـــای ھـــمگانی (و حتی اگـــر خیلی بیشتر از 
دمـوکراتیک تـرین کشورھـا بـھ آن پـرداخـتھ شـود) و حـفظ 

حریم و حقوق آنھا در قانون اساسی، کافی است؟  
و بـاالخـره اینکھ آیا بـرای بـرپـائی و پـویائی و پیشبرد 15.

مـردم سـاالری مـوقـع آن فـرا رسیده اسـت و واقـعاً الزم 
اسـت کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی را حـتما  بـھ عـنوان شـاخۀ 

چھارم، در دولت حقوق مدار وارد نمود؟ 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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جامعۀ مدنی، رکن افکار عمومی، دولت 

   یکی از ارکان یک جـامعۀ مـدنی، رکن افکار عـمومی اسـت. در عـصر 
حاضر یک جامعۀ مدنی، بدون وجود دولت قابل اداره نیست.  

بـرای اینکھ یک جـامعۀ مـدنی بـتوانـد جھشی بـایستھ و بـرازنـدۀ انـسان آفـریده 
شـده بـر فـطرت، در قـرن بیست و یکم و در جھـت ھـرچـھ مـردمـساالرتـر و 
حـقوق مـدارتـر شـدن بـردارد، الزم اسـت کھ افکار عـمومی را ھـرچـھ بیشتر 

بھ درون دولت، و دولت را ھرچھ بیشتر بھ درون افکار عمومی آورد.  
بـایستھ اسـت کھ این دو را ھـرچـھ بیشتر بـا ھـم آشـتی داد و  در ھـم آمیخت. 
از جــملھ، اینگونــھ اســت کھ یک شھــرونــد، مــقام و مــوقعیت بــایستھ را 
می تــوانــد در اختیار بگیرد و پیوســتھ حــقوق مــدارتــر و مــردم ســاالرتــر و 
شھـرونـدتـر و پیوسـتھ و فـعاالنـھ در اِعـمال حـق حـاکمیت خـویش و سـایر 

شھروندان بکوشد.  
   این مـھم را بـدون افـزودن رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ عـنوان یک پـل و یک 
مـعبر دوطـرفـھ بین مـردم و دولـت نمی تـوان تـصور نـمود. بـھ این تـرتیب اسـت 
کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی را می تـوان ھـرچـھ بیشتر از خـدمـت قـدرت و مـنافـع 

آن خارج و ھرچھ بیشتر بھ خدمت مردم و حقوق آنھا  درآورد.  

درجۀ بــاور بــھ اصــالــت قــدرت و اعتیاد بــھ آن، تعیین 
کنندۀ درجۀ تجاوزھا بھ حقوق بشر 

   میزان اعتیاد بـھ قـدرت و پـرسـتش آن در افـراد و جـوامـع و مـلت ھـا، و 
میزان بـاور بـھ اصـالـت قـدرت و تـقدس نـمادھـای قـدرت نسـبتی مـتناسـب ولی 

معکوس دارد بھ میزان حقوق مندی آن افراد و جوامع و ملت ھا.  
   اصــالــت قــدرت و ارزشــمندی نــمادھــای آن و حــمایت  رســانــھ ھــای 
قــدرت پیشھ گــروھی از این دکترین، ســانــسور، و از آن بسیار بــدخیم تــر، 
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خـودسـانـسوری را بـھ جـائی رسـانـده اسـت کھ شھـرونـدان کشورھـای مـختلف، 
نـتوانـند مـوازنـھ منفی و عـدم شـرکت در روابـط قـوا را، در قـلمرو سیاسـت 
خـارجی، میزانی بـرای رابـطھ بـا بقیۀ کشورھـا، از دولـت ھـای خـود مـتصور 

باشند و طلب کنند. 
 در این زمینھ مــثالی از رابطۀ امــریکا بــا چین و یا بــا دولــت عــربســتان 

سعودی درخور توجھ است.  
    وابسـتگی و عـدم آزادی رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ، از جـملھ عـوامـل بسیار 
مـھم این مشکل دنیای امـروز اسـت. تـرویج اصـالـت قـدرت و نـمادھـای آن، 
در تـمام سـطوح خـود، مـنفعت طلبی ھـای شخصی و خـودخـواھی را، از جـملھ  
از طــریق  رســانــھ ھــای قــدرت پیشھ، ارزش تــرویج داده و بــھ مــثابــھ یک 
گـفتمان ھـژمـونیک و یک بیان غـالـب، بـھ افـراد تلقین، و بـھ مـلت ھـا بـاورانـده 
اسـت.در دنیای امـروز، فـرھـنگ سیاسی غـالـب، فـرسـنگ ھـا  بـا  مـوازنـھ 

عدمی و نفی شرکت در روابط قوا، فاصلھ دارد. 

   ھـــر چـــھ تـــعداد زیادتـــری از مـــردم، و بـــخصوص از ھـــمان ابـــتدای 
شکل گیری دولـت ھـا و نـظام ھـای جـدید،  بـرای تـصدی امـور جـمعی و ملی 
خــود، و بــھ میزان بیشتری اشــتراک بــجویند، آن جــامــعھ و یا آن کشور 
مـردم سـاالرتـر می شـود و در جھـت  خـشونـت زدائی و نیز حـقوق مـداری ِ 
بیشتر، سـریع تـر گـام بـرمی دارد. نـوعی از دمـوکراسی  مـشارکتی در ایران 
بـاسـتان، گـزارش شـده اسـت.  بـعدھـا، در تـمدن یونـان و روم  قـدیم نیز تـوجـھ 
بـھ اھمیت این امـر، دیده می شـود.  در دنیای پیچیدۀ امـروزی، رسـانـھ ھـای 
جـمعی آزاد و مسـتقل، می تـوانـند نقشی حیاتی بـرای فـراھـم شـدن وسـایل 
مـشارکت مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـویش و  در صـحنھ مـانـدن آنـھا و در 

تشریک مساعی برای کنترل قدرت متمرکز، داشتھ باشند. 

    ھـر چـھ تـعداد کمتری از مـردم، و بـخصوص از ھـمان ابـتدای شکل گیری 
دولـت ھـای نـظامـھای جـدید،  در احـقاق حـقوق ھـر فـردی، و ھمۀ افـراد، و 
نیز حـقوق ملی، کوشـا بـمانـند و اینکھ بـھ  اکثر مـردم الـقا شـود و آنـھا بـھ 
دالیل مـختلف تصمیم بگیرنـد در صـحنھ نـمانـند؛ بـھ ھـمان میزان، قـدرت در 
یک فـرد و یا گـروه مـتمرکز، و والیت آنـھا بـر بقیۀ مـردم، انـحصاری تـر و 
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مــطلقھ می گــردد.  خــشونــت، ھــمھ گیر می شــود. آسیب ھــای اجــتماعی، از 
ضعیف تـرین افـراد جـامـعھ شـروع می شـود ولی بـھ تـدریج دامـن گیر طیف 

وسیع تری از مردم می گردد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل دھم 

رسانھ ھای ھمگانی 
از این زمان 

تا 
تشکیل دولت حق وند و شاخھ چھارم 
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سـازمـانـدھی مـدیریت مـردمی صـدا و سیما، در گــــذار از 
اســـتـبـداد والیـت مـطـلـقـھ، بھ مردم ساالری، 

آن چـھ الزم اسـت و مـا می تـوانیم از ھمین امـروز، 
تـا تــصـویب قـانـون اســاسی، و انــتـخـابـات آزاد و 
مسـتقل بـرای دولـت جـمھوری ایران، بـھ انـجام آن 

بپردازیم: 

نـحـوۀ عــمـل و امــوری کھ در رابــطـھ بــا رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت، الزم اسـت بـھ 

آنھا پرداختھ شود: 

   در این نـوشـتھ و نیز نـوشـتھ ھـای قبلی در بـاب رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ 
شـاخـھُ چـھارم دولـت حـقوق مـدار، ھیچگاه مـنظور نـظرم این نـبوده اسـت کھ 
کلیۀ جـزئیات قـوانین و مـقررات، و تـمامی دسـتورالـعمل ھـا و آئین نـامـھ ھـای 
شـاخۀ چـھارم دولـت را بـھ تفصیل ذکر نـمایم. بلکھ در نـظر داشـتھ ام کھ بـھ 
یادآوری نکاتی بـس مـھم و حیاتی در مـورد جـنبش بـرای اسـتقرار،  و از آن 
مــھمتر، اســتمرار و پیش بــرد مــردم ســاالری بــپردازم. از جــملھ اینکھ در 
دوران مـا  رسـانـھ ھـای قـدرت پیشھ گـروھی، ھـرروزه بیش از پیش از جـنس 
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قـدرت گشـتھ انـد و امـور تفکیک قـوا را مخـدوش گـردانـده انـد و عـامـل مھمی 
در امر انباشتھ شدن و تمرکز قدرت گشتھ اند.  

 نیز اینکھ اھمیت نـقش رسـانـھ ھـای ھـمگانی و لـزوم تـعامـل درونی  مـردم و 
ھستھ ھای مردمی با دولت بھ نقطۀ عطفی تاریخی رسیده است.  

 نیز اینکھ نیاز نـفوذ مـردم و ھسـتھ ھـا  بـھ واسـطۀ رسـانـھ ھـای آزاد و مسـتقل 
بـھ درون دولـت، در این بـرھۀ مـھم و حیاتی کھ ایران و ایرانی در آن سیر 

می کند، از ھر زمانی بیشتر احساس می شود.  
و نیز اینکھ... 

   اگـر ھـدف بـرانـدازی رژیم والیت مطلقۀ فقیھ و سـپس خـود، و 
یا حتی شـــخص دیگری را جـــایگزین این رژیم کردن بـــاشـــد، 
"اپـوزیسیون" مـعنا و مـفھوم خـاص خـود را پیدا می کند. ھـویت 
"اپـوزیسیون" بـر اسـاس رژیم و تـوازن قـوا بـا آن و بـا سـایر 
قـدرتـھا تـعریف می شـود. در این صـورت، قـدرت اصیل شـناخـتھ 
می شــود، و رسیدن بــھ قــدرت و جــابــجائی مــتصدیان قــدرت، 
ھــدف. این ھــدف، ھــر وسیلھ ای را تــوجیھ خــواھــد کرد. در 
صــورتی کھ ھــدف حــفظ ســاخــتار قــدرت و اســتبداد، و فــقط 
تـعویض سـلطھ گـری بـا سـلطھ گـران دیگر بـاشـد، نـھ تـنھا شـاخۀ 
چـھارم، بلکھ  دولـت حـقوق مـدار در کلیت آن، مـفھوم و مـعنائی 

پیدا نمی کند و صورتی بیش نیست.  

    ولی اگـــر ھـــدف، اســـتقرار و از آن مـــھمتر، اســـتمرار و 
پیش بـرد مـردم سـاالری و حـقوق مـندی بـاشـد، جـنبش خـودجـوش 
فــراگیر کثیری از مــردم بــرای اِعــمال حــق والیت و حــاکمیت 
خـویش، دوران گـذار را مـدتی اسـت کھ بـھ ارمـغان آورده اسـت و 
بـا فـراز و نشیب ھـائی، از جـملھ بـھ عـلت پـانـدمی کووید١٩، در 
این زمـان ھـم بـھ پیش می رود. بـھ این تـرتیب و بـا تـوضیحی کھ 
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در این نـوشـتار آمـده اسـت، کنش ھـای رسـانـھ ھـای شخصی نـقش 
مھمی در دوران گـذار داشـتھ و دارنـد، بـھ بعضی از انـتظاراتی 
کھ از شـاخۀ چـھارم می تـوان داشـت، پـرداخـتھ اسـت، بـدون اینکھ 

از دولت، بودجھ و کمکی دریافت کرده باشد.  

نقشی کھ جـــامعۀ مـــدنی و جـــامعۀ سیاسی ایران امـــروزه بـــھ 
وسـایل ارتـباط جـمعی کھ در اختیار دارد (رسـانـھ ھـای شخصی و 
مــردمی)  داده انــد، تــوانســتھ اســت، علی رغــم امکانــات نســبتا 
نــاچیز، کاربــری رســانــھ ھــای مــردمی و شخصی را، در نــبود 
دولتی مــردم ســاالر در ایران، شکلی از اشکال شــاخۀ چــھارم  
بـگردانـد، اال اینکھ نـھ تـنھا دولـت بـودجـھ اش را تـامین نمی کند، 
در دســـتگاه جـــنگ روانی علیھ مـــردم و علیھ رســـانـــھ ھـــای 
شخصی، بلکھ بـودجـھ دولتی، مـصرف می شـود تـا تـالش ھـای 

رسانھ ھای شخصی را در پیشبرد مردم ساالری، خنثی کند!   
   ولی بـعد از گـذار از والیت فقیھ، از جـملھ اَشکالی کھ در بـارۀ 
نـحوۀ عـمل شـاخۀ چـھارم دولـت می تـوان در ذھـن بـھ تـصویر 
درآورد، آمیزه ای اســـت از ســـھ شـــاخۀ مـــقننھ و اجـــرائیھ و 
قـــضائیھ. بـــا این تـــاکید کھ این آمیزه،  بـــا محـــدود کردن آن 
کاربـردھـا، بـھ امـور انـتشار آزاد و مسـتقل انـدیشھ ھـا و خـبرھـا و 
نـظرھـا و دانـش ھـا  و ھـنرھـا (بـھ شـرحی کھ در سـایر فـصول 

ارائھ شده در این باب آمده است) توام است.  
شـاید این تـوضیح و این تـاکید، در اینجا الزم بـاشـد کھ در شـاخـھ 
چــــھارم، قــــوانین داخــــلی (دســــتور الــــعمل ھــــا، قــــوانین و 
تـصویب نـامـھ ھـای داخـلی، بـخش نـامـھ ھـا، آئین نـامـھ ھـا،…) در 
مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی تقنین می شـود (مـانـند 
شـاخـھ مـقننھ، منتھی بـا این فـرق کھ قـوانین تقنین شـده در این 
شـاخـھ، فـقط مـربـوط بـھ گـردانـندگی، و ضـوابـط،، دسـتورالـعمل ھـا، 
و قـــوانین داخـــلی، و آئین نـــامـــھ ھـــا، و بـــخش نـــامـــھ ھـــا، و 

246



247

اســاســنامــھ ھــا، و… و کلیھ مــقررات داخــلی شــاخــھ چــھارم 
ھسـتند.) دیگر اینکھ اینھا ھیچکدام بـا مـواد قـانـون اسـاسی نـباید 
در تـضاد و تـناقـض بـاشـند، و نیز بـا قـوانین مـدنی مـصوب شـاخـھ 
مـقننھ، و بـا اصـول قـضا در شـاخـھ قـضاییھ بـاید خـوانـایی داشـتھ 
بـاشـند. بـدین تـرتیب، مـقررات تـصویب شـده، تـوسـط مجـریان در 
این شـاخـھ، بـھ اجـرا در می آیند. در صـورت تخـلف ھـر یک از 
اعـضا شـاخـھ چـھارم از این مـقررات داخـلی، آن فـرد مـورد سـوال 
قــرار می گیرنــد و حــق دفــاع از خــود را خــواھــند داشــت.  در 
صـورت اثـبات تخـلف، طـبق ضـوابـط تـصویب شـده، ممکن اسـت 
تـدابیر انـضباطی ویژه ای، کھ بـا قـانـون اسـاسی و قـوانین سـایر 
شـاخـھ ھـا خـوانـایی دارد، قـرار بگیرد. مـشابـھ این گـونـھ قـوانین 
داخـلی، و نـحوه عملکرد و اجـرای آن قـوانین، و نیز رسیدگی ھـا 

بھ تخلفات، در سایر شاخھ ھای دولتی ھم البتھ وجود دارند. 
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سـازمـانـدھی مـدیریت مـردمی صـدا و سیما، در گــذار از 
اسـتـبـداد والیت مـطـلـقھ، بھ مـردم ساالری،  

آن چــھ الزم اســـت و مــا می تــوانیم از ھمین امــروز، تــا 
تـصویب قـانـون اسـاسی، و انـتخابـات آزاد و مسـتقل بـرای 

دولت جمھوری ایران، بھ انجام آن بپردازیم: 

از ھمین امـروز، شـایستھ و بلکھ بـایستھ اسـت کھ ھـر کدام 1.
از مـا، بـھ سـھم خـود و بـھ نـوبـھ خـود و بـھ سـلیقھ خـود و بـھ 
انـدازه تـوان خـود، بـرای گـذار خـشونـت زدا از رژیم والیت 
مـطلقھ، و رسیدن بـھ نـظام مـردم سـاالر و دمـوکراتیک، کاری 
و تـالشی انـجام دھیم، حـاال ھـر چـقدر ھـم آن کار و تـالش، در 
ظـاھـر بـھ نـظر کوچک بیاید. ھـرچـھ تـعداد بیشتری از مـا این 
وظیفھُ حیاتی خـود را بـشناسیم و بـدان عـمل کنیم، این رژیم 
ھـرچـھ زودتـر چـون بـرفی آب می شـود و فـرو می ریزد. ھـر 
یک نـفر بیشتری از مـا کھ بـھ این وظیفھ حیاتی خـود عـمل 
کند، فــروپــاشی این رژیم، خــشونــت زدا تــر خــواھــد بــود، و 
قــدرت ھــای داخــلی و خــارجی، در جــنگ روانی علیھ مــردم 
شکست جـانـانـھ تـری خـواھـند خـود. از ھمین امـروز در این 

جنگ روانی، بھ دفاع از خود برخیزیم،  
در شھــرھــا و روســتاھــا، بــا تشکیل ھســتھ ھــای مــردمی، 2.

نیازھـای رسـانـھ ای مـنطقھ را در ھـم آھنگی بـا نیازھـای ملی 
و بـا تـاکید بـر خـشونـت زدایی و یک پـارچگی کشور، بـھ شـور 
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و مــشورت می گــذاریم. اصــل بــر حــقوق مــداری اســت، و 
مــشارکت ھــرچــھ فــراگیرتــر مــردم، در جــنبش خــودجــوش 
مــدیریِت  گــذاری ھــرچــھ خــشونــت زداتــر از اســتبداد والیت 

مطلقھ، بھ خودانگیختگی مردم ساالری، 
ھمکاری ھـای ھسـتھ ھـا بـا سـایر ھسـتھ ھـا در سـایر شھـرھـا و 3.

روسـتاھـا و مـنطقھ ھـا را، بـدون تبعیض، و بـا عـدم ورود در 
روابـط سـلطھ، و بـا مخـرج مشـترک حـقوق، بـرای انـتخاب 

شوراھای شھرستان، گسترش می دھیم،  
بـھ تـدریج، بـھ گسـترده تـر کردن ھمفکری ھـا و ھمکاری ھـا، و 4.

انــتخاب شــوراھــا و ھســتھ ھــای اســتانی تــوســط مــنتخبان 
شوراھای شھرھا و روستاھا می پردازیم، 

بــھ تــمرین عملی ِ مــشورت و تــبادل نــظر و ھــم فکری و 5.
رواداری و ھــم کاری، در احــقاق حــق اطــالع یافــتن و حــق 
اطـالع دادن و سـایر حـقوق، بـھ مـثابـھ شـاخـھ چـھارم دولـت در 
سـایھ، و بـررسی و نـقد عـمل کرد دسـتگاه پـروپـگانـدا و جـنگ 
روانی رژیم والیت مـطلقھ، و ارائـھ راه حـل ھـای عملی بـرای 
رسـانـھ گـری حـقوقی و مـدیریت سیر آزاد انـدیشھ و خـبر و 

نظر…، می پردازیم،  
از ھمین اکنون، بـھ این شکل و بـا این تـمرین، تـالش بـرای 6.

ھـرچـھ آمـاده تـر شـدن بـرای تسخیر و بـھ عھـده گـرفـتن عملی 
مــدیریت مــراکز بــزرگ و کوچک صــدا و سیما و دســتگاه 
رسـانـھ ای رژیم والیت مـطلقھ، بـھ مـحض سسـت پـایھ تـر شـدن 

رژیم، تالش می کنیم،  
در اولین فـــرصـــت، تسخیر و تـــصدی اداره رســـانـــھ ھـــای 7.

مـنطقھ، تـوسـط شـوراھـا و ھسـتھ ھـای اسـتانی، در ھـماھنگی 
بـا شـوراھـای مـنطقھ ای شھـرھـا و روسـتاھـا، بـا تـاکید بـر 
خـــشونـــت زدایی و یکپارچگی کشور،  و بـــا ھمکاری بـــا 

شورای کشوری، بھ عھده می گیریم،  
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بـھ این تـرتیب، از ھـم اکنون، بـرای انـتخاب شـورای کشوری 8.
بـرای مـدیریت رسـانـھ ھـای ھـمگانی، تـوسـط نـمایندگـان مـنتخب 
شـوراھـای اسـتان ھـا، بـا تـاکید بـر خـشونـت زدایی و یکپارچگی 
کشور، و نفی و رفــع انــواع تبعیض ھــا، بــھ مــنظور خنثی 
کردن انـواع جـنگ ھـای روانی قـدرت ھـا علیھ مـردم، آمـاده 

می شویم.  
بـا ھـم فکری و ھـم کاری، بـرای فـراھـم آوردن امکانـات الزم 9.

بـرای مـشارکت ھـرچـھ فـراگیرتـر مـردم در گـذاری ھـرچـھ 
خـشونـت زداتـر از والیت مـطلقھ، بـھ والیت جـمھور مـردم، و 
پیش گیری از بــازســاخــت ســاخــتار اســتبدادی گــذشــتھ، بــا 

ظاھری جدید، ھر روز کارآمدتر می شویم،  
بـا تشکیل شـورای کشوری بـرای مـدیریت کالن رسـانـھ ھـای 10.

ھـمگانی، مـتصدیان و مـدیرانی را بـرای اداره اجـرایی امـور 
رسانھ ھای ھمگانی، انتخاب و منصوب می کنیم،  

در شـورای کشوری بـرای مـدیریت رسـانـھ ھـای ھـمگانی، در 11.
ضـمن نـظارت بـر عـمل کرد مجـریان رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ 
تـدوین آئین نـامـھ ھـای اجـرایی و دسـتورالـعمل ھـای مـدیریت و 
اداره رســانــھ ھــای ھــمگانی، بــر پــایھ حــقوق پــنجگانــھ 

می پردازیم،  
 در شـورای کشوری بـرای مـدیریت رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـا 12.

کمک و ھمکاری بــا ســایر ھــم وطــنان، در تــدوین قــانــون 
اســاسی و شــاخــھٌ چــھارم دولــت، بــھ مجــلس مــوســسان، 

مشورت می دھیم.  
در شـورای کشوری بـرای مـدیریت رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـا 13.

ھمیاری و ھــم فکری بقیھ ھــم وطــنان، در امــر نــظارت ھــای 
مـردمی بـر انـتخابـات آزاد و مسـتقل، تسھیالت الزم را فـراھـم 

می آوریم،   
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 در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت، پیوسـتھ حـاضـر می مـانیم، و 14.
پـس از تـصویب قـانـون اسـاسی تـوسـط مجـلس مـؤسـسان، و بـا 
تشکیل مجــلس شــورای رســانــھ ھــای ھــمگانی، شــوراھــای 
کشوری و اســتانی و شھــرســتانی و شھــری و روســتایی، 
طــبق قــانــون اســاسی جــدید، در امــر مــدیریت رســانــھ ھــای 
ھـمگانی در سـطوح مـختلف، بـا شـاخـھ چـھارم دولـت، یعنی 

مجلس شورای رسانھ ھای ھمگانی، ھمکاری می کنیم، 
فـرامـوش نمی کنیم کھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی کھ بـودجـھُ آن ھـا 15.

را مـلت می پـردازد، مـتعلق بـھ مـا مـردم ھسـتند، و فـرامـوش 
نمی کنیم کھ نـمایندگـان شـاخـھ چـھارم دولـت، مـنتخبان مـا، 
بـرای وظیفھ ای مـشخص، و بـرای مـدتی محـدود ھسـتند، و 

در نتیجھ باید بھ ما مردم پاسخ گو باشند،  
از یاد نمی بــریم، کھ در ھیچ یک از مــراحــل فــوق، و حتی 16.

بـعد از بـراه انـداخـتن نـظام دمـوکراتیک و دولـت مـردم سـاالر، 
کار بـاقی مـانـدن و حی و حـاضـر و فـعال بـودن در نـظارت بـر 
امـور ھـمھُ شـاخـھ ھـای دولـت، از جـملھ شـاخـھ چـھارم، شـاخـھ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی، ھیچ وقـت پـایان نـدارد! بـھ خـود نھیب 
می زنیم کھ حتی بـــعد از انـــتخاب بھـــترین نـــمایندگـــان و 
مـتصدیان، دولـت جـدید ھـم، در صـورت عـدم نـظارت مـلت، 

ساختار قدرت و استبداد را بازسازی خواھد کرد. 

   بــدین تــرتیب، ضــرور اســت کھ رسیدگی بــھ نــحوۀ عــمل و امــور 
مـربـوط بـھ شـاخۀ چـھارم، در مـقاطـع زمـانی مـختلف مـورد بـحث و 

بررسی قرار گیرد. 
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    از مـنظری دیگر در این بـاب، بـھ تـدبیر امـور، 
در مقاطع زمانی ذیل می توان پرداخت: 

١- از این زمان تا زمان فروپاشی رژیم والیت مطلقھ: 

 الــف- تــبادل نــظر و بــحث ھــای آزاد در بــاب جــایگاه 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مسـتقل و آزاد در این دوران و تـالش در 
پیوسـتھ کم رنـگ تـر کردن نـقش سـلطھ و قـدرت و زور و خـشونـت 
در آنـھا، تـا فـراھـم شـدن شـرایط بـرای انـتخابـات آزاد در وطـن، از 
جــملھ انــتخابــات مــتصدیان شــاخۀ چــھارم دولــت مــردم ســاالر 

حقوق مدار، توسط خود مردم.  
 ب- بـررسی و تحقیق در کشورھـائی کھ از دمـوکراسی 
نسـبی بیشتری بـرخـوردار ھسـتند و مـوقـع و نـقش وسـایل ارتـباط 
جــمعی و نــقش آنــھا در حــمایت از، و یا تــجاوز بــھ اصــول و 

مفاھیم مردم ساالری. 
 ج- بـــررسی و تحقیق در نـــحوۀ مـــدیریت مـــوســـسات 
بـزرگ رسـانـھ ای و بـخصوص آنـھا کھ سـابـقھ ای طـوالنی دارنـد و 
توانستھ اند  بردی مِور در عرصھ ملی و بین المللی پیدا کنند. 

٢- در دوران فروپاشی رژیم تا تدوین قانون اساسی: 

   از تجــربیات انــقالب ١٣۵٧ و نیز از تجــربیات کشورھــای 
دیگر از جـملھ در جـریان بـھار عـرب، بـاید درس گـرفـت و از 
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"ابــرقــدرت" افکار عــمومی  در جھــت اســتقرار و اســتمرار 
حقوق مندی و مردم ساالری مدد جست. 

   در زمــان حــال، تــمام امکانــات رســانــھ ای کشور، در کنترل 
رژیم اسـت.  در عـالـم واقـع در دوران فـروپـاشی رژیم، تـصدی 
این رسـانـھ ھـا، از کنترل نیروھـای سـرکوب خـارج، و بـھ شـرط 
اینکھ مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت 
خـوب و خـوب تـری بـرای خـود حـاضـر بـمانـند، و از پیدایش خـالء 
نـاشی از انـفعال مـردم پیش گیری شـود، این تـصدی بـھ اختیار 

ھستھ ھا و نیروھای مردمی در خواھد آمد.  
واضــح اســت کھ بــرای اســتقرار و اســتمرار مــردم ســاالری، 
می بـایست کھ دوران در اختیار نیروھـای مـردمی و ھسـتھ ھـای 
حـقوق مـدار مـانـدن رسـانـھ ھـا را ھـرچـھ طـوالنی تـر نـمود  تـا اینکھ 
مـردم بـتوانـند مـتصدیان شـاخۀ چـھارم را مسـتقیما، در انـتخابـاتی 

آزاد، خود انتخاب کنند.  
بــا تفصیل این امــر، خــلع ید قــدرت از افکار عــمومی ادامــھ 
می یابـد و بـا تـبلور اِعـمال حـق حـاکمیت و والیت جـمھور مـردم 
بـر  وسـایل ارتـباط جـمعی، رسـانـھ ھـا  پیوسـتھ آزادتـر و مسـتقل تـر 
می شـونـد، و بـھ تـدریج،  بـھ سـوی از قـدرت تھی گشـتن سیر 

می کنند. 

٣- در دوران تدوین قانون اساسی: 

   بـا تـوجـھ بـھ سـابـقھ ای کھ سـھ شـاخۀ تقنین و اجـرا و قـضا 
دارنـد، تفصیل آنـھا در قـانـون اسـاسی حـقوق مـدار زیاد مشکل 
نیست. ولی، بــا این تــوجــھ کھ ســابقۀ شــاخۀ چــھارم در ھیچ 
کشور، و در ھیچ قـانـون اسـاسی دیگری تجـربـھ نشـده اسـت، 
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جـایگاه شـاخۀ چـھارم در دولتی حـقوق مـند و مـردم سـاالر، احتیاج 
بھ بحث و تبادل نظر بیشتری دارد. 

   سـرعـت و یا تـاخیر جـاگیر و پـاگیر شـدن دولـت بـرای گـردش 
امـــور کشور، از جـــملھ بســـتگی  بـــھ این دارد کھ مـــردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی بـرای ارائۀ مـفاد قـانـون اسـاسی، از ھـم اکنون 
بـھ چـھ میزان در میدان سـاخـتن سـرنـوشـت خـود حـاضـر بـاشـند و 
بـا حـضور خـود و بـا جـنبش و تـالش خـود، خـالئی کھ الـزامـاً آن 
را قـدرت پـر خـواھـد کرد را ایجاد نکنند. بـراه انـدازی و تمشیت و 
ســر و ســامــان دادن رســانــھ ھــای ھــمگانی ھــم از این قــاعــده 

مستثنی نیست.  

  بـرای تـدوین  یک قـانـون اسـاسی الئیک، و بـر اسـاس حـقوق، 
و دارای دولتی بــا چــھار شــاخۀ مجــزا و منفک، یعنی شــاخۀ 
مـــقننھ، و شـــاخۀ قـــضائیھ، و شـــاخۀ مجـــریھ، و نیز شـــاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـایستھ اسـت کھ حتی االمکان از نـظرات 
حـقوق دانـان و جـامـعھ شـناسـان و روانـشناسـان و پـزشکان و 
دانـشگاھیان و مـتخصصان امـور رسـانـھ ھـا و ارتـباطـات.... بھـره 
جسـت. ضـرور اسـت کھ در این ویرایش، نـظرات و حـقوق اقـوام 
مـتفاوت و گـویش ھـا و  دین ھـا و مـذھـب ھـا و عقیده ھـای مـختلف، 

ملحوظ گردند.  
   در قـانـون اسـاسی، اصـولی مـنطبق بـر حـقوق بشـر، و حـقوق 
ملی، و حـــقوق شھـــرونـــدی، و حـــقوق بین المللی، و حـــقوق  
طبیعت و محیط زیست، و مـفاھیم مـردم سـاالری، کھ در مـعرض 
تغییرات مــتواتــر و پیاپی نیستند، آورده می شــونــد.  از ســوی 
دیگر، جـزئیات و آئین نـامـھ ھـا و دسـتورالـعمل ھـا وقـوانین داخـلی 
و… کھ مـربـوط بـھ ادارهُ داخـلی وزارت خـانـھ ھـا و مـوسـسات، 
و… شـاخـھ ھـای مـختلف دولـت ھسـتند، از جـملھ بـھ این دلیل کھ 
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پیوســتھ در مــعرض تغییر و تــحول قــرار می گیرنــد، خــارج از 
قانون اساسی، و از جملھ در قوانین مدنی محل پیدا می کنند.  

دســـتورالـــعمل ھـــا، و قـــوانین داخـــلی، و آئین نـــامـــھ ھـــا، و 
بـخش نـامـھ ھـا، و اسـاسـنامـھ ھـا، و… در مـورد شـاخۀ چـھارم ھـم  
مـانـند سـھ شـاخۀ دیگر دولـت، در قـانـون اسـاسی، محـلی پیدا 
نمی کنند.   اینگونــھ آئین نــامــھ ھــا و دســتورالــعمل ھــا و قــوانین 
مـوضـوعـھ، تـوسـط نـمایندگـان و مـدیران مـنتخب شـاخۀ چـھارم 
تـدوین و ارائـھ و بـھ شکل دمـوکراتیک بـھ رای گیری و تـصویب 
می رسـند. این مـصوبـات بـھ ھـر حـال نـباید بـا قـانـون اسـاسی و یا 

با قوانین موضوعۀ مصوبۀ شاخۀ مقننھ، در تناقض باشند.  

۴- انتخابات دولت و شاخۀ چھارم آن: 

      بـراه انـدازی شـاخۀ چـھارم این اسـت کھ بـھ طـور ھـمزمـان بـا 
انـتخابـات سـایر شـاخـھ ھـای دولـت، نـمایندگـان و مـتصدیان شـاخۀ 

چھارم ھم انتخاب شوند.  

۵- شروع بھ کار اولین شاخۀ چھارم دولت: 
  

   بـا انـتخابـاتی مسـتقیم و آزاد، نـمایندگـان اولین شـاخۀ چـھارم 
تــوســط مــردم، و پــاســخ گــو بــھ مــردم، انــتخاب می شــونــد. این 
نـمایندگـان در ابـتدا بـا تھیۀ قـوانین و آئین نـامـھ ھـا و ضـوابطی در 
ســطح حــداقلی الزم، کار خــود را شــروع می کنند و ســپس بــھ 
تــدریج در تکمیل ضــوابــط و مــصوبــات و دســتورالــعمل ھــا و 

آئین نامھ ھای مربوطھ می کوشند.  
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۶- صیقل دادن مـــفاھیم مـــربـــوط بـــھ شـــاخۀ چـــھارم و 
بھینھ سـازی  مـقررات و دسـتورالـعمل ھـا و قـواعـد این شـاخۀ 
نــوپــای دولتی و فــراھــم نــمودن زمینھ بــرای دومین دور 

انتخابات آزاد شاخۀ چھارم و انتخابات بعدی: 

 
  مـانـند ھمۀ امـور بشـر  (بشـر بـھ عـنوان مـوجـودی نسـبی و 
فــعال، و در صــورت اجــتناب از انــفعال و بــھ شــرط ھمیشھ در 
صـحنھ حـاضـر مـانـدن این بشـر و عـدم پیدایش خـالء)  امـور 
مـربـوط بـھ شـاخۀ چـھارم ھـم در عـمل و ھـم در نـظر پیوسـتھ 

حقوق مندانھ تر و مردم ساالرانھ تر خواھد گشت.  
در حـرکت در جھـت رسیدن بـھ جـامـعھ ای کھ کم کم مـردم سـاالرتـر 
می شــود، و فــرھــنگ مــردم ســاالری در آن، آھســتھ و پیوســتھ 
نـھادینھ تـر می شـود، انـتخابی بـودن مـتصدیان وسـایل و ابـزار 
فـرھـنگ سـازی، و در نتیجھ پـاسـخ گـوتـر بـودن آن ھـا بـھ مـردم، و 
فـراھـم آوردن امکانـات نـظارت ھـرچـھ بیشتر مـردم، نـقش اصلی 
را بـازی می کند، و این خـود بـھ صیقل دادن مـفاھیم مـربـوط بـھ 

شاخھ چھارم، کمک می کند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل یازدھم 

ساختار و ترکیب و پیشھ و عمل کرِد 

شاخھُ چھارم دولت، 
رسانھ ھای ھمگانی 
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تـرکیب و تـعداد نـمایندگـان مجـلس شـورای 
ملی رسانھ ھای ھمگانی شاخۀ چھارم 

تـرکیب دولـت، و از جـملھ شـاخۀ چـھارم آن، نـقش بسیار مھمی در سـرعـت 
حـرکت در جھـت مـردمـساالرتـر شـدن جـامـعھ و خـشونـت زدائی در کشور 
دارد. بــدین شکل بی طــرفی دولــت تضمین می گــردد و گــروھــھا و اقــشار 
مـختلف جـامـعھ می تـوانـند صـدای خـود را بـھ گـوش دولـت و افکار عـمومی 
بــرســانــند و میزان نیاز بــھ خــشونــت بــرای تــحقق مــطالــبات و احــقاق 
حــقوقــشان، پیوســتھ کمتر و کمتر می گــردد و بلکھ بــھ صــفر میل می کند. 
بـدین شکل دسـت بـھ اسـلحھ بـردن و خـشونـت در قـلمرو سیاسی، پیوسـتھ 
بی محـل تـر می شـود. بـدین تـدبیر، بـا فـراھـم آوردن امکان شنیده شـدن صـدای 
اقلیت و یا حتی صـــدای یک نـــفر، در امـــوری کھ مـــربـــوط بـــھ ســـایر 
شھــرونــدان ھســتند، میزان خــشونــت زدائی در جــامــعھ پیوســتھ افــزون 

می گردد. 

عـده نـمایندگـان مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی،  نـھ بـھ کثرت 
نمایندگان شاخۀ مقننھ و نھ بھ قلّت ھیئت وزیران، مناسب می نماید.  

 تـرکیب نـمایندگـان مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـاید بـھ قسمی 
بـاشـد کھ در حـد امکان، بـازتـابی از ھـرچـھ بیشتر از افـراد مـلت ایران بـاشـد. 
مـثال می تـوان بـھ نسـبت تـعداد سـاکنین، از ھـر یک از اسـتان ھـای کشور، 

یک تا سھ نفر نماینده در نظر گرفت.  

از جـملۀ این مـنتخبان، انـتخاب نـمایندگـانی از دانـشگاھیان و حـقوق دانـان و 
قضات و ھم الزم بھ نظر می آید.  
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 تـخصص نـمایندگـان شـاخۀ چـھارم مـالک دیگری بـرای انـتخابـات اسـت و 
مـثال می تـوان رشـتۀ تخصصی  مـعاونین و مـدیرکل ھـای  اداره ھـای مـوجـود 
در صـدا و سیمای فعلی، و تـعداد  آنـھا را ھـم یکی از مـبانی تصمیم بـرای 

نامزد شدن در انتخابات و  تعداد کل نمایندگان شاخۀ چھارم قرار داد.  

 مجـموع این افـراد، تـعداد نـمایندگـان شـاخۀ چـھارم را مـشخص خـواھـد کرد 
کھ در رای گیر ھــای آزاد و بــدون تــقلب، بــھ طــور مســتقیم تــوســط مــردم 
انـتخاب می شـونـد و مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی را تشکیل 

می دھند.  
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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نــحوۀ گــردش امــور مجــلس شــورای ملی رســانــھ ھــای 
ھمگانی شاخۀ چھارم  

محـدود نشـدن شـغل نـمایندگـان بـھ شـرکت در جـلسات مجـلس شـورای ملی 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی و اشـتراک مسـتقیم آنـھا در کارھـای اجـرایی مـختلف 
رسـانـھ ای، الـگویی اسـت کھ در بعضی شـرکت ھـای بـزرگ در غـرب تجـربـھ 

شده و نتیجۀ خوبی را بھ ھمراه داشتھ است.  
ھــرمی نشــدن و تــمرکززدایی در ادارۀ امــور، و جــلوگیری و اجــتناب از 
عـمودی بـودن، و میل کردِن گـردانـندگِی امـور بـھ ھـرچـھ افقی تـر شـدن، 
تـمرینی اسـت مـداوم کھ فـرھـنگ را بـھ سـمت ھـرچـھ مـردم سـاالرتـر شـدن، و 

بھ سوی مردم ساالری مستقیم و مشاورتی و مشارکتی سوق می دھد.   
 بـا الـھام از روش کار در مجـلس شـورای ملی قـانـون گـذاری، در شـاخۀ 
چـھارم نـمایندگـان مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، نـمایندگـان 
مـنتخب مـردم، از بین خـود یک رئیس مجـلس و یک ھیئت رئیسھ انـتخاب 

می کنند کھ بھ کار نظم دادن امور و جلسات این مجلس می پردازند.  
این مجـلس در جـلسات خـود بـھ سیاسـت ھـای کالن مـربـوط بـھ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی می پـردازد و قـوانین و اسـاسـنامـھ ھـا را بـھ صـورت مـصوبـات، بـرای 

اجرا بھ متصدیان امور ابالغ می نماید.   
این مجــلس جھــت امــور اجــرائی شــاخۀ چــھارم یک مــدیرعــامــل انــتخاب 
می کند و این مـدیر، ھمکاران خـود را در تـخصص ھـای مـختلف انـتخاب و 
بــر راس امــور اجــرائی رســانــھ ای قــرار می دھــند (در ایران امــروز، این 
مـدیر، تـوسـط ولی مـطلقھ مـنصوب می گـردد و مـردم در این امـر ھیچ نقشی 

ندارند).   
مـقام مـدیریت، در قـبال مسـئولیتی کھ بـھ عھـده می گیرد، در مـقابـل مجـلس 
شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی کھ از مـردم نـمایندگی مسـتقیم دارنـد، بـاید 

پاسخ گو باشد.  
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این قـسمت از طـرح پیشنھادی رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ  شـاخۀ چـھارم 
دولـت شـباھـت ھـائی بـھ رونـد اداره امـور مملکتی در کشور آلـمان دارد. در 
آن کشور، متصدیان شاخۀ مجریھ توسط کنگرۀ آلمان انتخاب می گردند.  

در شکل دیگری کھ بـرای انـتقال مـصوبـات مجـلس شـاخۀ چـھارم، بـرای 
اجـرا بـھ مـتصدیان امـور مـنتقل شـود  می تـوان مـتصور بـود این اسـت کھ این 
مجـلس بـھ جـای یک نـفر مـدیرعـامـل، یک شـورای مـدیریت و ھـماھنگی 
انـتخاب می کند کھ این شـورا یا خـود اجـرا را بـھ عھـده می گیرد و یا اینکھ 
بـھ نـوبۀ خـود مسـئوالن اجـرائی را بـرای ھمکاری در رده ھـای مـختلف، 

منصوب می نمایند.  

آمیزه ای از این دو حالت ھم می تواند متصور باشد. 

بــا در نــظر گــرفــتن ارگــانــوگــرام فعلی صــدا و سیما، شکل چــھارمی ھــم 
می تـوانـد بـھ این تـرتیب بـاشـد کھ مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، 
خـود راسـاً  مـدیران کل را بـرای اداره ھـای مـختلف رسـانـھ ھـا، و نیز مـدیران 
اسـتان ھـای مـختلف، انـتخاب کنند و آنـھا در ادارۀ مـربـوطـھ و در حـوزۀ 

تخصصی خود و یا در استان مربوطھ فعال گردند.  

در شکل انـتخاب یک نـفر مـدیرعـامـل و انـتصاب ھمکاران اجـرایی شـاخـھ 
چــھارم تــوســط خــودش، ھــماھنگی امــور رســانــھ ھــای ھــمگانی، اقــال در 

سالھای اولیۀ اجرای این طرح، بھ نظر عملی تر بھ نظر می آید.  
ولی در صـورتیکھ در جـامـعھ، و یا الاقـل در میان مـتصدیان امـور شـاخۀ 
چــھارم،  میزان تــقابــل ھــای کاھــنده کمتر و درجۀ ھمکاری ھــای ســازنــده 
بیشتر بــاشــد، شکل دوم و تعیین یک شــورای مــدیریت، نــظرات افــراد 

بیشتری را منعکس کرده و می تواند  مردم ساالرانھ تر باشد.  
در شکل ســــوم، کل مجــــلس و یا کمیسیون ھــــائی از آن، بیشتر در کار 

اجرائی فعال می گردند.  
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در ھــر صــورت، اســتفاده از ھــر کدام از این روشــھا بــھ عھــدۀ مجــلس 
شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی خـواھـد بـود و در عـمل، بھـترین نـحوۀ 
پیشبرد امــور بــھ تــدریج عیان خــواھــد شــد. بــعد از چــند دوره تجــربــھ، 
می تـوان نـحوۀ گـردانـندگی شـاخۀ چـھارم را، بـھ قسمی کھ مـشابـھ گـردانـندگی 
سـایر شـاخـھ ھـا در قـانـون اسـاسی آمـده اسـت، بـھ مـردم ارائـھ کرد و بـھ 

نظرسنجی درآورد و در متمم قانون اساسی گنجاند. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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شــاخۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی، شــاخۀ چــھارم دولــت 
حقوق مدار، از جملھ بھ امور ذیل می پردازد: 

رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـا سـاخـتاری مـناسـب و بـا تضمین ھـای درخـور، و بـھ 
مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت حـقوق مـدار، آن چـھ بـھ مـثابـھ ھـدف در نـظر دارنـد، 
انـسان اسـت. انـسان رشیدی کھ بـتوانـد ھـرچـھ خـودانگیخھ تـر و در آزادی و 
اسـتقالل، حـاکمیت فـردی و جـمعی را اِعـمال نـماید و سـرنـوشـت خـویش را، 
خـود تعیین کند و در سـاخـتن سـرنـوشـت جـمعی و ملی خـود، ھـرچـھ بیشتر 

مشارکت کند.  

دولـت از جـملھ مـوظـف اسـت کھ ضـامـن بـرخـورداری مـلت از حـق اطـالع 
یافـتن و اطـالع دادن بـاشـد. کار شـاخۀ چـھارم، در اختیار مـردم قـرار دادن و 
انـتشار و بـرقـرار کردن جـریان آزاد اطـالعـات و انـدیشھ ھـا و خـبرھـا و 
نـظرھـا و ھـنرھـا و… اسـت و این وظیفھ را بـاید در کمال بی طـرفی انـجام 
دھـد. مـانـند قـانـون اسـاسی و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت، شـاخۀ چـھارم نـباید از 
خـود مـرامی داشـتھ بـاشـد و آنـچھ کھ بـھ مـثابـھ انـدیشۀ راھـنمای شـاخۀ 
چـھارم ھـم بـاید در نـظر گـرفـت، حـق و حـق مـداری و تـالش بـرای آگـاھی ھـای 

ھرچھ گسترده تر از حقوق، و تالش در احقاق حقوق است.   

افـراد و ھسـتھای مـردمی و نـھادھـای غیردولتی و سـازمـان ھـای مـردم نـھاد 
(سـمن)، بـا اسـتفاده از رسـانـھ ھـای مـردمی بـاید در امـور  دولـت نـظارت 
داشـتھ بـاشـند. بـاید شـرایطی فـراھـم آید کھ دولـت و مـتصدیان و مـامـوران 

دولت، در مقابل مردم، ھرچھ  پاسخگوتر باشند.  

  نـظارت مـردم و ھسـتھ ھـا و نیز سـھ شـاخۀ دیگر دولـت و نـھادھـای غیر 
دولتی، بـر رسـانـھ ھـای ھـمگانی  بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت، و تضمین 
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بی طــرفی و الئیک بــودن و الئیک مــانــدن آن، ضــرورتی ھــمھ گــانی و 
ھمھ مکانی و ھمھ زمانی است.   

در قـلمروی فـرھنگی: اشـاعۀ فـرھـنگ حـقوق مـندی از 1.
جـملھ دوسـتی و ھمکاری و ھمیاری و اخـالق. تسھیل 
تـبادل آرای مـختلف و اشـاعۀ بـحث آزاد بـھ عـنوان یک 

سنت، و خشونت زدائی در این مقولھ.  
در قـلمروی اجـتماعی: اشـاعۀ فـرھـنگ  شھـرونـدی و 2.

شـأن و مـقام و مـنزلـت و کرامـت انـسانی. تسھیل تـبادل 
آرای مـــختلف و بـــحث آزاد و خـــشونـــت زدائی در این 

مقولھ. 
در قـلمروی سیاسی: اشـاعۀ فـرھـنگ خـودانگیختگی و 3.

جـنبش خـودجـوش فـراگیر بـا شـرکت جـمھور شھـرونـدان 
و ھسـتھ ھـای مـردمی و نفی تـعریف قـدرت از سیاسـت بـھ 
مــعنای بــھ قــدرت رسیدن و در قــدرت مــانــدن. تسھیل 
تــبادل آرای مــختلف و بــحث آزاد و خــشونــت زدائی در 

این مقولھ. 
در قـلمروی اقـتصادی: اشـاعۀ فـرھـنگ سـاخـتن و تـولید، 4.

و نــھ تخــریب و مــصرف و پیش خــوری. نفی قــدرت و 
تــوازن آن در اقــتصاد و اشــاعۀ اخــالق اقــتصادی و 
و  آزاد  بـــــحـث  و  مـــــخـتـلـف  آرای  تـــــبـادل  تـسـھیـل 

خشونت زدائی در این مقولھ. 
در مـقولۀ محیط زیست: اشـاعۀ فـرھـنگ حـقوق مـندی از 5.

جـملھ حـقوق طبیعت و سـایر جـانـداران، و حـفظ محیط 
زیست (کھ مـتعلق بـھ بشـرھـای این نسـل و نیز نسـل ھـای 
آینده اسـت) بـھ مـثابـھ احـقاق حـقوق بشـر در نسـل ھـای 
آیـنـده. تـسـھیـل تـــــبـادل آرای مـــــخـتـلـف و بـــــحـث آزاد و 

خشونت زدائی در این مقولھ.  
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در مـقولۀ انـدیشۀ راھـنما: اشـاعۀ فـرھـنگ عـدم اصـالـت 6.
قــدرت و نــمادھــای آن و در عین حــال بســط فــرھــنگ 
حــقوق مــداری و کثرت گــرائی و احــقاق حــق اخــتالف. 
و  آزاد  بـــــحـث  و  مـــــخـتـلـف  آرای  تـــــبـادل  تـسـھیـل 

خشونت زدائی. 
خـشونـت زدائی و گـشودن مـفھوم خـشونـت و روشـنگری 7.

در باب اقسام آن و نفی انواع خشونت و نمادھای آن. 
اشـاعۀ فـرھـنگ ارزش مـندی شـفافیت و شـفافیت طلبی در 8.

پــندار و گــفتار و کردار و ضــدارزش بــودن نیرنــگ و 
دروغ  و مـبارزه بـا خـشونـت گـرایی در پـندار و گـفتار و 

کردار. 
مـبارزه بـا رشـوه و انـواع فـسادھـای دولتی و اداری و 9.

خشونت ھای اقتصادی. 
در بـاب اقلیتھای قـومی: حـفظ آداب و رسـوم و گـویش ھـا 10.

.... و فــرھــنگھای مــتنوع مــناطــق مــختلف ایران و 
مـبارزه بـا خـشونـت ھـای فـرھنگی و نفی انـواع تبعیض ھـا 

و مبارزه با آنھا. 
بسیج ھـای مـردمی بـرای امـداد  قـربـانیان  بـالیای طبیعی 11.

بھ مصداق: بنی آدم اعضای یک پیکرند. 
بسیج ھـای مـردمی بـرای امـداد بـدون تبعیض محـرومین  12.

بھ مصداق: کھ در آفرینش ز یک گوھرند. 
احــقاق حــق آمــوخــتن و دانســتن و تــعلم و مــبارزه بــا 13.

انـواع تبعیض ھـا. بـاال بـردن سـطح عـلم و دانسـتھ ھـای 
جـامـعھ (بھـداری و بھـزیستی؛ کشاورزی و بـاغـداری؛ 
دامــداری؛ صــنعت؛ عــلوم انــسانی..... و اســتفاده از 
روشــھای تــدریس و آمــوزش از مــراحــل ابــتدایی تــا 

سطوح پیشرفتھ در فضای مجازی....)  
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بسـط فـرھـنگ احـترام بـھ حـقوق دیگران و قـانـون مـداری: 14.
از رانندگی و ھمسایگی، تا..... 

انـبساط مـفاھیم مـربـوط بـھ مـقولـھ ھـایی از قبیل حـقوق و 15.
اسـتقالل و آزادی و قـدرت و مـوازنـھ ھـا و عـدالـت و... 
گـشودن افـق ھـا بـرای پیوسـتھ مـردم سـاالرتـر شـدن افـراد 

و ھستھ ھای مردمی و جامعھ. 
دنیاشـناسی و جـمع آوری ھمۀ بھـترین ھـا از ھـر کشور و 16.

ملتی در ایران،  بدون سلطھ گری و سلطھ بری. 
دولـت حـقوق مـدار، و از جـملھ شـاخۀ چـھارم آن، آزادی 17.

بیان را ارج می نھـد و جـامـعھ را بـھ سـانـسور و خـفقان 
نمی آالید. در ھــر جــامــعھ ای، انــواع بیان ھــای قــدرت و 
ضـداطـالعـات و دروغـھا و خـبرھـای جعلی قـابـل انـتشار 
ھســتند. ضــمن اینکھ ســھ شــاخــھ ھــای دیگر دولــت در 
احـقاق حـقوق و در احـترام بـھ قـوانین می کوشـند، شـاخۀ 
چـــھارم نیز بـــا شـــفافیت مـــداری،  در کنار مـــردم و 
ھســتھ ھــای مــردمی بــھ مــبارزه بــا ســانــسورھــا و 
خــودســانــسوری ھــا بــرمی خیزد و شــرایط الزم بــرای 
کاھـش تخـریب و افـزایش انـتقاد سـازنـده و نـقدپـذیری 
خــبر و نــظر و ھــنر و دانــش در جــامــعھ را فــراھــم 

می گرداند.  
افـزایش اسـتقالل و آزادی مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی از  18.

دولــت، و انــتشار خــبر و نــظر و انــدیشھ و دانــش در 
مــورد بنیادھــای جــامــعھ و مــوســسات غیردولتی و 

ارزیابی کارآیی و عمل کرد آنھا. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل دوازدھم 

رسانھ ھایی کھ در چھار چوب شاخھُ چھارم دولت، 
قرار نـمی گیرند. 
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رسـانـھ ھـای خـصوصی و غیردولتی، و رابطۀ آن ھـا بـا 
چھار شاخۀ دولت 

   یک دولتی کھ بــھ ســوی درجۀ ھــرچــھ بــاالتــری از حــقوق مــداری و 
مـردم سـاالری نـزدیکی می جـوید، طبیعتا و  بـھ ھـمان درجـھ و بـھ نـاچـار، از 
سـمت انـحصارگـرائی و تـمامیت خـواھی دوری می گـزیند. چنین دولتی در 
چنین پـویشی، رسـانـھ ھـا را بـھ دولـت و شـاخۀ چـھارم آن محـدود نمی نـماید 
و پیوسـتھ شـرایط اشـتراک مسـتقیم و ھـرچـھ فـراگیرتـر مـردم و ھسـتھ ھـا را 

در امر خودانگیختگی افکار عمومی، فراھم می آورد. 

    خـارج از آن دسـتھ از رسـانـھ ھـایی کھ دولـت بـودجـھ آن ھـا را تـامین 
می کند، یعنی حیطۀ شـاخۀ چـھارم دولـت، رسـانـھ ھـا را در این زمـان بـھ دو 
گــروه می تــوان تقسیم نــمود. اول رســانــھ ھــای شخصی و یا مــردمی یعنی 
آنـھا کھ مسـتقیما در اختیار خـود مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی ھسـتند و دوم 
رســانــھ ھــای گــروھی، یعنی  آنــان کھ در اختیار نــھادھــا و شــرکتھا و 

موسسات غیردولتی ھستند. 

بخش اول 

رسانھ ھای مردمی شخصی 

 اول رسـانـھ ھـای شخصی و مـردمی ھسـتند. رسـانـھ ھـایی کھ مسـتقیما در 
اختیار خود مردم و ھستھ ھای مردمی قرار دارند.  
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این رسـانـھ ھـا در دوران مـتفاوت، اشکال مـتفاوتی داشـتھ و خـواھـد داشـت. 
«رادیو بازار» در ھر عصری شکل خاص خود را می جوید.  

در دوران انـقالب ١٣۵٧ حتی دسـتگاه فکس و و نـمابـر و دورنـگار ھـم 
مـوجـود نـبود چـھ بـرسـد بـھ اینترنـت و سـایر رسـانـھ ھـای مـوجـود رایانـھ ای، 

کھ امروزه جزئی از زندگی ھمھ شده است.  
گـرچـھ روشـھائی چـون «دیوارنـویسی» و یا  «اسکناس نـویسی» در آن 
دوران رایج بـودنـد ولی کارآمـدی این گـونـھ روشـھای رسـانـھ ای، ھـنوز ھـم  
در این دوران اینترنــت و کامپیوتــر غیرقــابــل انکار اســت. ســرکوب گــران 
رژیم والیت فقیھ بسیار خــشن تــر از دژخیمان رژیم والیت شــاھی بــا این 
مـوارد بـرخـورد می کنند کھ خـود حـاکی از مـوثـر بـودن این روش ھـای سـاده 

است.    

آن دســتھ از وســایل ارتــباط جــمعی را کھ مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی  
می تـوانـند بـھ راحتی و بـدون کنترل قـدرت ھـای دولتی و غیر دولتی مـورد 
اسـتفادۀ خـود قـرا دھـند را بـا نـام رسـانـھ ھـای شخصی و یا رسـانـھ ھـای 

مردمی می خوانم.   

از جــملھ رســانــھ ھــای شخصی و یا مــردمی می تــوان از وب ســایت ھــا و 
وب الگ ھـــا و اینترنـــت و پیامک ھـــا و ای میل ھـــا و ای میل ھـــای انـــبوه و 
تـلفن ھـای ھـمراه و شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی چـون فیس بـوک، و تـلگرام، و 
واتــس اپ، و اینستاگــرام، و تــویتر، و..... ونیز رادیوھــا و تــلوزیون ھــای 

اینترنتی و.... نام برد.  
رسـانـھ ھـای  شخصی و مـردمی بـا رعـایت حـقوق پـنج گـانـھ و بـر طـبق قـانـون 
اسـاسی، آزاد بـھ کار و فـعالیت خـواھـند بـود و در صـورت تـمایل، می تـوانـند 
از وجـوھـات و تسھیالت و امکانـات و بـودجۀ عـمومی و دولتی کھ شـاخۀ 
قـانـون گـذاری میزان و شـرایط آن را تعیین خـواھـد کرد، بھـرمـند شـونـد بـدون 
اینکھ ھیچ یک از شـاخـھ ھـای دولـت، از جـملھ شـاخۀ چـھارم یعنی شـاخۀ 

رسانھ ھای ھمگانی، بتوانند در فعالیت ھای آنھا دخالتی داشتھ باشند.  
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مـثال ھـای حی و حـاضـری در دنیای واقـع از روشـھایی 
موثر و عملی و در دسترس ھمگان 

بـرای لـمس کاربـرد رسـانـھ ھـای شخصی یا مـردمی و آنـچھ مـردم می تـوانـند 
شـخصا آزادانـھ و مسـتقالنـھ و خـالقـانـھ، بـا اعـتماد بـھ نـفس فـردی و ملی 
دراختیار بگیرنـد و از آنـھا اسـتفاده کنند و پیوسـتھ در پیشرفـت و پیشبرد 

آنھا بکوشند، آوردن چند مثال عینی و واقعی را الزم می دانم.  
لـزوم آوردن این مـثال ھـای زنـده، کھ فـقط قـسمت کوچکی از ھمکاری ھـای 
مــتعددی ھســتند،  در این اســت کھ جــوان ایرانی، کھ فــردا مــتعلق بــھ او 
اسـت و می خـواھـد در سـاخـتن سـرنـوشـت فـردای خـود سھیم بـاشـد، سـھولـت 
در دسـترس بـودن و عملی بـودن این گـونـھ فـعالیتھای رسـانـھ ای و مـوثـر 
بــودن آنــھا را، در این مــثال ھــای عینی، مــشاھــده کند و از این تــجارب، 
بــرای کاشــت بــذرھــای مــردم ســاالری در مــزرعۀ ایران زمین، تــوشــھ ای 
بـرگیرد. مـھم این اسـت کھ جـوانـان بـھ خـود گـوش زد کنند کھ بـرای ارتـباط 
افکار بـا ھـمدیگر، نیاز بـھ بـودجـھ ھـای ھـنگفت و دم و دسـتگاه عـریض و 
طـویل و وسـایل پیچیده و تخصصی نیستند و بـا خـالقیت و ابتکار، حتی از 
روشـھای بسیار پیش پـا افـتاده و در دسـترس ھـمگان ھـم می تـوان اسـتفاده 
کرد. و این گـوش زد بـرای این نسـل و نسـل ھـای آینده الزم اسـت کھ انـفعال 
و بی تـــفاوتی، بـــھ خـــصوص در این دوران و بـــا این امکانـــات، جـــفائی 

نابخشودنی است.  

نکتۀ بسیار مـــھم دیگر این اســـت کھ ھـــرچـــھ درجۀ خـــودانگیختگی و 
خـودکفائی (بـھ خـصوص عـدم وابسـتگی بـرای پـول و امکانـات) در ھـرگـونـھ 
از انـواع جـنبش خـودجـوش و از جـملھ رسـانـھ ھـای شخصی و مـردمی، 
بیشتر بـاشـد، بـھ ھـمان درجـھ کنش ھـای ھـر فـردی و ھـر ھسـتھ ای و ھـر 
رسـانـھ ای، مسـتقل تـر و آزادتـر و مـردمی تـر خـواھـد بـود و بـاز بـھ ھـمان 
درجـھ، مـحصول کار و تـالش آنـھا مـردم سـاالرانـھ تـر و حـقوق مـندانـھ تـر 
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خـواھـد بـود، و این ھـم درس مھمی اسـت کھ افـراد و ھسـتھ ھـای عـالقـمند بـھ 
فـعالیت ھـای رسـانـھ ای بـھ شکل رسـانـھ ھـای شخصی یا مـردمی الزم اسـت 

ھمیشھ در نظر داشتھ باشند.  

بـرای تھیۀ این قـسمت از این نـوشـتار، بـا ھـموطـنان عـزیزی کھ در این 
زمینھ ھـا فـعالیت داشـتھ و دارنـد تـماس گـرفـتم و از آنـھا خـواسـتم کھ در این 
بـاره مـتن کوتـاھی تھیھ و بـرای گـنجانـدن در این فـصل، بـرای مـن ارسـال 
کنند. ھمۀ آنـچھ کھ تـا قـبل از نشـر این نـوشـتار بـھ دسـتم رسیده اسـت را، 
بـعد از گـرفـتن تـایید از خـود آن دوسـتان،  در این مـتن آورده ام. بعضی از 
این ھـم وطـنان ھـنوز بـرایم مطلبی را بـرای کنجانـدن در این بـخش، ارسـال 
نکرده انـد ولی امیدم این اسـت کھ در آینده بـھ درخـواسـت مـن پـاسـخ مـثبت 
بـدھـند کھ در نـوشـتھ ھـای آینده بـتوانـم آن مـوارد را ھـم بیاورم. بـرای شـرح 
کافی در بـارۀ بسیاری از این فـعالیتھا، شـاید الزم بـاشـد بـھ جـای قسمتی از 

یک مقالھ، کتابھائی نوشتھ شود.  

بـھ دالیل مـختلف مـتاسـفانـھ و از جـملھ  بـھ عـلت جـو تـرور و سـانـسور 
مـوجـود، اکثر این ھـموطـنان کوشـا در خـط اسـتقالل و آزادی میھن، مـایل 
نیستند کھ از آنـھا و نـحوۀ فـعالیت ھـایشان اسمی آورده شـود. ولی مسـلما 
این تجـربیات این دسـتھ از ھـم میھنان، چـراغ راه نسـل ھـای بـعدی در احـقاق 
حــقوق بشــر و اســتفاده از وســایل ارتــباط جــمعی در جھــت اِعــمال حــق 
حـاکمیت جـمھور شھـرونـدان  خـواھـد بـود. امید مـن این اسـت کھ روزی 
بـتوان بـا تھیۀ بـرنـامـھ ھـائی مـانـند بـازگـوئی تـاریخ بـھ صـورت شـفاھی و 
بـرنـامـھ ھـای مسـتند تحقیقی، این قـسمت از تـاریخ مـعاصـر رسـانـھ ای کشور 

را در اختیار نسلھای جوان قرار دھیم.  
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نشریۀ انقالب اسالمی در ھجرت 

نشـــریۀ «انـــقالب اســـالمی در ھجـــرت» مـــثال  بسیار مـــوفقی اســـت از 
رسـانـھ ھـای مـردمی کھ تـوانسـتھ اسـت عـنوان «نشـریھ ای بـا طـوالنی تـرین 
سـابقۀ انـتشار» در خـارج از کشور را کسب کند.  این رسـانۀ مـردمی، ثـمرۀ 
یک ھمکاری گســـترده در یک کار جـــمعی پیوســـتھ، تـــوســـط جـــمعی از 
عـاشـقان ایران و ایرانیان بـوده اسـت کھ بـا حـداقـل امکانـات مـالی و لجسـتیکی 
و نیروی انـسانی و در سـخت تـرین شـرایط امنیتی و در سـانـسوری کھ بیش 
از حـد مـتعارف بـرای بقیۀ رسـانـھ ھـا بـوده اسـت، بـھ طـور پیوسـتھ و الینقطع، 
بـا مـوفقیتی افـتخارآمیز بـھ فـعالیت رسـانـھ ای خـود ادامـھ داده اسـت. ھـم وطـنانی 
کھ ھـر یک بـھ نـوبۀ خـود در این رسـانۀ مـردمی، فـعالیت داشـتھ انـد از تھیھ 
خـبر و مـطلب و مـقالـھ و ویراسـتاری و غـلط گیری آنـھا گـرفـتھ تـا سـتون بـندی 
و صـفحھ بـندی و چـاپ و بسـتھ بـندی و پـاکت گـذاری و..... و ارسـال و بـھ 
دسـت خـوانـنده رسـانـدن آن، تـالشی خـودجـوش و پی گیر داشـتھ انـد و امکان 
حــضور «نشــریۀ انــقالب اســالمی در ھجــرت» را در طــول مــدت حــدود 
چــھار دھــھ فــراھــم آورده انــد. در تــمام طــول مــدت حیات، بــودجۀ نشــریۀ 
«انـقالب اسـالمی در ھجـرت» صـرفـا از ھـم وطـنان عـالقـمند بـھ اسـتقالل و 

آزادی ایران پرداختھ شده است.  

دسـت انـدرکاران این نشـریھ، در نـھایت کمی امکانـات تـوانسـتھ انـد خـبرھـای 
بسیار مـھم و حیاتی را در فـضای انـدیشھ و خـبر ایرانیان منتشـر کنند، و از 

آن جملھ می توان فقط نامی از افشاگری در بارۀ: 
 فـاجعۀ ملی نسـل کشی در دھۀ ١٣۶٠ در ایران و اوج آن، کشتار تـابسـتان 

١٣۶٧ کھ منجر بھ توقف این جنایت ھا و فجایع شد، و  
روابط ارگانیک خمینیسم  و ریگانیسم،  و  

سازوکارھای عمل کرد مافیاھای حاکم بر ایران، و 

274



275

دســت داشــتتن ســران رژیم در کشتار ھــای خــارج از مــرزی، و از جــملھ 
پـوشـش رسـانـھ ای دادگـاه میکونـوس، کھ عـمال بـاعـث شـد کھ رژیم در ادامـھ 

این جنایت ھا فلج بماند. فلجی کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است،  و 
و.....  

را نام برد کھ برای اولین بار توسط این نشریھ در جھان منتشر شدند.   

فـاجعۀ ملی کشتارھـای وسیع دھۀ ١٣۶٠،  کشتاری بـا لـگامی گسیختھ کھ 
می رفـت تـا ابـعادی بـس سھمگین تـر از آنـچھ داشـت را بـھ خـود بگیرد.  ولی 
از جـملھ، کنش ھـای رسـانـھ ای این نشـریھ در این بـاب کھ از اطـالعـاتی کھ 
تــوســط مــرحــوم مــنتظری بــھ خــارج ارســال گــردید و از تــرکیھ بــھ آقــای 
بنی صـدر فـرسـتاده شـد گـرفـتھ تـا  انـتشار گسـتردۀ آن در دنیا بـود کھ در آن 

زمان بھ آن فاجعھ پایان بخشید.  

در ھــر یک از شــماره ھــای این نشــریھ، یک ســرمــقالــھ (مــعموال از آقــای 
ابـوالـحسن بنی صـدر) یک قـسمت مـربـوط بـھ اخـبار و تحـلیل آنـھا، یک قـسمت 
مـربـوط بـھ مـسائـل مـربـوط بـھ حـقوق بشـر و بخشی ھـم مـربـوط بـھ مـقالـھ ھـای 
ارسـال شـده دارد و بـھ این تـرتیب، مـحتوای ھـر کدام از شـماره ھـای نشـریھ، 

کیف و کم یک کتاب را، بھ راحتی دارا است.  
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سایت نشریھ انقالب اسالمی در ھجرت 

سـایت انـقالب اسـالمی در ھجـرت، چـند سـالی اسـت کھ در فـضای مـجازی، 
حــضوری حقیقی دارد. این ســایت در ابــتدا بــا فــعالیت خــودانگیختۀ یک 
خــانــوادۀ وطــن پــرســت شــروع بــھ کار کرد.  در ابــتدای کار این رســانۀ 
مـردمی، بـا کپی و اسکن کردن نشـریۀ کاغـذی و بـر روی اینترنـت گـذاشـتن 
آن، کنش ھــای رســانــھ ای خــود را آغــاز نــمود.  افــق بھــره وری از فــضای 
مـجازی و ابـعاد فـعالیتھای رسـانـھ ای این سـایت بـھ تـدریج گسـترده تـر شـده 
اســت بــھ طــوری کھ این ســایت، امــروز یکی از پــربیننده تــرین ســایتھای 

خبری-تحلیلی است.  

از زمــانی کھ نشــریات کاغــذی، یکی بــعد از دیگری، جــای خــود را در 
فـضای مـجازی پیدا کرده انـد، نشـریھ انـقالب اسـالم در ھجـرت ھـم در این 
فـضا، حـضوری مسـتمر داشـتھ اسـت. علی رغـم حـملھ ھـای فـراوان تـوسـط 
«سـربـازان گـمنام امـام زمـان» در فـضای سـایبری بـھ سـایت این نشـریھ، بـھ 
یمن تـــالش پی گیر و شـــبانـــھ روزی و خســـتگی نـــاپـــذیر مســـئوالن فنی، 

گردانندگی سایت بدون ھیچ وقفھ ای، ادامھ یافتھ است. 
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آقای جمال صفری  

از جـملھ ھـموطـنانی کھ بـرای نشـریھ و سـایت «انـقالب اسـالمی در ھجـرت» 
مـطلب تھیھ می کنند می تـوان از آقـای جـمال صـفری نـام بـرد کھ بـا پـرکاری، 
در جـمع آوری مـطالـب مسـتند در مـورد تـاریخ مـعاصـر ایران، کوشـا بـوده 
اسـت. نتیجۀ پـرکاری خـودانگیختۀ این ھـم وطـن گـرامی تـا این زمـان بـھ نشـر 

چندین کتاب در این زمینھ بوده است.  
آقـای جـمال صـفری در اواخـر دھـھ چھـل  شمسی بـرای  تحصیل  بـھ آلـمان 
رفـتھ در جـنبش  دانـشجوئی علیھ  اسـتبداد رژیم کودتـاشـاه  شـرکت فـعال 
داشـتھ، نـگرش او در مـبارزات اجـتماعی بـطور مسـتمر و پیگیر، بـر اصـول 
آزادی و اسـتقالل و عـدالـت اجـتماعی و ھمبسـتگی بـا مـردم تـحت سـتم  و 
اسـتثمار در جـھان  در قـلمروی مـنزلـت و فضیلتھای انـسانی بـوده اسـت. 
روش کار وی  در روی تـاریخ مـعاصـر ایران، تجـربـھ  بیش از نیم قـرن  
خـرد تجـربی «نـظری وعملی» او اسـت کھ زمینھ ای بـرای بیداری  وجـدان 
تــاریخی  ایرانیان و بــرای کمک بــھ  نســل حــال و آینده ایران بــاشــد زیرا 

«گذشتھ چراغ   راه  آینده است».     
آقـای صـفری،  بـھ مـناسـبت ٢٩ اسـفند،  سـالـروز ملی شـدن صـنعت نـفت 
ایران، جـلد پـانـزدھـم کتاب « مـصدق، نـھضت ملی و رویدادھـای  تـاریخ 
مـعاصـر ایران» را بـھ  منتشـر نـمودنـد. سـلسلھ کتاب ھـایی کھ در سـایت ھـای 
مـختلف منتشـر شـده و در سـراسـر دنیا، بـا اسـتقبال ھـموطـنان ھـمراه بـوده 

است: 
  /https://alisedarat.com/e-book

«مــصدق و کاربــرد ’اختیارات، رفــرانــدوم و انــحالل مجــلس‘ در پیشبرد 
اھداف نھضت ملی ایران» کتاب دیگری از آقای صفری است: 

https://alisedarat.com/wp-content/plugins/ak/pdf/web/
viewer.php?file=https://alisedarat.com/wp-content/
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uploads/Files/e-book/001-Refrandom-JaSa-060715-
  ketab-.pdf

« خـصوصیات اخـالقی و فضیلت ھـای انـسانی دکتر محـّمد مـصّدق» کتاب 
دیگر آقـای جـمال صـفری اسـت کھ جـنبھ ھـای انـسانی و شخصی دکتر محـمد 
مـصدق را می نـمایانـد، و بـھ این دلیل، شـاید یکی از بھـترین کارھـای آقـای 

صفری باشد: 
https://alisedarat.com/wp-content/plugins/ak/pdf/web/
viewer.php?file=https://alisedarat.com/wp-content/
u p l o a d s / F i l e s / e - b o o k / 0 0 2 - o i s - i r a n - 7 3 8 0 -

  Khososiyat_Akhlaghi_dr_Mossadegh.pdf

انـتشار این مـطالـب در سـایت ھـای شـبکھ بـندی ھـای اجـتماعی ھـم تـوسـط فـعاالن 
دیگری انــجام می شــده اســت کھ مــثال در فیس بــوک  و تــویتر و تــلگرام و 

واتس اپ و.... حضوری پررنگ داشتھ اند.  

در این زمـان، تـعدادی از سـرمـقالـھ ھـای منتشـر شـده در شـماره ھـای اینترنتی 
نشـریھ انـقالب اسـالمی در ھجـرت، در ٩ جـلد کتاب (بـھ صـورت کاغـذی و 

نیز بھ صورت دیژیتال) چاپ و منتشر شده است. 
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رسانھ ھای صوتی و تصویری  

در مـورد رسـانـھ ھـای صـوتی و تـصویری، تـا زمـان انـتشار این مـتن، از 
کمک «رادیو عــصر جــدید» بــرای تــوضیحی در بــارۀ فــعالیتھای خــود 
بھـرمـند شـدم کھ در ذیل آورده شـده اسـت. در اینجا بـھ این مـختصر می تـوان 
پـرداخـت کھ کنش ھـای رسـانـھ ای صـوتی و تـصویری، بـا «رادیو آزادگـان» 
شـروع شـد و بـا تـداوم و مـوفقیت ادامـھ دارد. بـا مھیا شـدن امکان رسـانـھ ای 
تـصویری، تـالشـھای بسیار مـوفقی در تـلویزیون «روز نـو»  و سـپس در 
تـلویزیون  «سـپیده اسـتقالل و آزادی»  تجـربـھ شـد و تـا بـھ امـروز ادامـھ 

دارد.  

رادیو عصر جدید 

بـھ عـنوان مـثالی از بـرنـامـھ ھـای رادیوئی، می تـوان از ابتکار «رادیو عـصر 
جـدید» اسـم بـرد کھ بـھ ھـمت آقـای حسین جـوادزاده بـا وفـاداری  بـھ آزادی و 

استقالل ایران تاسیس گردیده و بھ فعالیت رسانھ ای، ادامھ داده است.  
این رادیو، علی رغــم تــمام تھــدیدھــای مکرر و تعقیب ھــای عــوامــل رژیم 
والیت مطلقۀ فقیھ، چـند دھـھ اسـت کھ از سـوئـد، صـدای طـرفـداران خـط 
اســتقالل و آزادی را بــرای عــالقــمندان فــارسی زبــان، روی رادیو مــوج 
اف ام، و نیز بـر روی اینترنـت   (http://www.asrjadid.com)   پـخش 

می کند.  
ایشان در گـفتگوئی در مـورد فـعالیتھای خـود، این خـالصـھ را ابـراز نـمودنـد:  
«…از چـندین سـال پیش، بـا تـالش سـوسیال دمـوکرات ھـای سـوئـد، دولـت این 
کشور بـرای فـعالیتھای فـرھنگی شھـرونـدان و ھسـتھ ھـای مـردمی، تسھیالتی 
را فـراھـم می کند. از جـملھ اینکھ شھـرونـدان می تـوانـند در محـل ھـایی بـا نـام  
"خـانـھ ھـای مـردم" بـھ فـعالیتھای شھـرونـدی فـرھنگی مـختلف، بـپردازنـد. این 
خـانـھ ھـا حتی در شھـرھـای کوچک و روسـتاھـا ھـم فـعالـند. بسـتھ بـھ تـراکم 
جــمعیت، تــعداد آنــھا در شھــرھــای بــزرگ می تــوانــد بسیار مــتعدد بــاشــد. 
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ھسـتھ ھـای فـعال در این "خـانـھ ھـای مـردم" گـزارش فـعالیتھای خـود را بـھ 
طــور مــرتــب بــھ دولــت ســوئــد می دھــند. تــا جــائی کھ این فــعالیتھا جــنبھ 
خـشونـت پـروری نـداشـتھ بـاشـد و مـخالـف قـوانین سـوئـد نـباشـد، این خـانـھ ھـا در 
امـور خـود مسـتقل و آزادنـد. این ھسـتھ ھـا می تـوانـند در صـورت تـمایل از 
امکانـات رسـانـھ ای، از جـملھ رادیوھـای مـوج اف ام و نیز کمک ھـای مـالی و 
نـقدی، بـرخـوردار شـده بـھ فـعالیت ھـای فـرھنگی بـپردازنـد. بـرای این مـنظور، 
ھسـتھ ھـا از اسـتودیو و  وسـایل و دسـتگاه ھـای مـربـوطـھ و سـایر امکانـات 
مـورد نیاز کھ بـرای پـخش بـرنـامـھ ھـا در اختیارشـان قـرار داده می شـود، 
اسـتفاده می کنند. در طـول تـمام مـدت فـعالیت، رادیو عـصر جـدید نـھ تـنھا 
ھیچ گـونـھ پـولی از دولـت سـوئـد دریافـت نکرده اسـت، بلکھ تـمام ھـزینھ ھـای 
اسـتفاده از این امکانـات را ھـم پـرداخـتھ اسـت. بـرای تھیھ بـرنـامـھ ھـا ھـم این 
رادیو متکی بــھ خــود و مســتقل اســت و از اســتودیوھــایی کھ می تــوانــد در 
اختیار بگیرد ھــم اســتفاده نمی کند و از محــل شخصی خــود بــرنــامــھ ھــا را 

مرتب تھیھ و پخش می کند….» 
بـاید بـا تـاکید مـتذکر گـردید کھ تـمام فـعالیتھای آقـای جـوادزاده از ھـمان ابـتدا و 
در بیش از چـــھار دھۀ گـــذشـــتھ، بـــھ طـــور خـــودانگیختھ و بـــدون اخـــذ 

کوچکترین کمک مالی از ھر منبعی بوده است.   

تلوزیون سپیده استقالل و آزادی 

تولد٨ سالگی تلویزیون سپیده استقالل و آزادی 
تاریخ ایجاد در شنبھ, 31 خرداد 1399 14:20 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/
a r t i c l e / 3 5 - d i d g a g h a / n e v i s a n d e g a n e - m a /

   38440-2020-06-20-14-20-56.html?Itemid=0
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در تـاریخ 5 آوریل 2012 تـلویزیون سـپیده اسـتقالل و آزادی شـروع بـھ کار 
نمود . 

این تـلویزیون در راسـتای آگـاھی رسـانی و شکستن سـانـسورھـای اسـتبداد 
حــاکم بــر ایران فــعالیتھای خــود را در مــوضــوعــات انــدیشھ ای، سیاسی، 
اقـتصادی، اجـتماعی، تـاریخی، دینی و حـقوق بشـری و تـرویج بیان اسـتقالل 
و ازادی تـا امـروز ادامـھ داده اسـت . مسـئوالن و گـردانـندگـان تـلویزیون بـا 
اعـتقاد بـھ دو اصـل اسـتقالل و آزادی بـھ مـثابـھ دو رکن تفکیک نـاپـذیر و بـر 

این مبنا برنامھ ھای تلویزیون را تنظیم کرده اند. 
تلویزیون ھر ھفتھ یک ساعت برنامھ در دو بخش ارائھ می دھد. 

در بـخش اول بـرنـامـھ : مـصاحـبھ بـا آقـای بنی صـدر بـھ مـدت 30 دقیقھ 
صـورت می  گیرد. روش کار مـسوالن تـلویزیون بـر این اسـاس بـوده کھ این 
امکان را فـراھـم آوریم کھ ھـر ھـفتھ بـطور مسـتمر سـواالت شـما ھـموطـنان 
گـرامی را بـا آقـای بنی صـدر مـطرح کرده و ھمچنین سـواالت مـطروحـھ در 
سـطح جـامـعھ ایران و جـھان در زمینھ ھـای مـختلف اجـتماعی و فـرھنگی و 
سیاسی و اقـتصادی و تـاریخی و حـقوق بشـری و دینی و ... را مـوضـوع 
گـفتگو بـا آقـای بنی صـدر قـرار داده ایم . و ایشان نیز نـقطھ نـظرات خـود را 
و نیز پـاسـخ ھـا و راه حـلھای خـود را نسـبت بـھ مـسائـل مـختلف ارئـھ دھـند 

وآنرا در اختیار شما عزیزان قرار دھیم. 
در بـخش دوم : بـا شخصیتھا و افـرادی کھ بیانـگرو بـاورمـند بـھ اسـتقالل و 
ازادی می بـاشـند، در زمینھ ھـای اقـتصادی و سیاسی و اجـتماعی و فـرھنگی 
و مـسالـھ ھسـتھ ای و حـقوق بشـر و بـودجـھ و مـعضالت اجـتماعی و خـانـواده و 

بھداشت و توسعھ و ... گفتگو داشتھ باشیم . 
ھــدف تــلویزیون ســپیده اســتقالل و آزادی شــناســایی و طــرح مــعضالت 
گـونـاگـون کشور و ارائـھ راه حـلھا از طـرف کسانی بـوده اسـت کھ بـا آنـھا 
مـصاحـبھ می شـود آنـھم راه حـلھایی کھ در راسـتای حـقوقـمداری و اسـتقالل و 

ازادی می باشند. 
بـرنـامـھ ھـا بـا کوشـش جـمعی ممکن گـردیده و ھمچنین مـسائـل مـالی آن نیز از 

طرف گردانندگان آن تامین گردیده است . 
از ھـموطـنانی کھ سـواالت و نـظرات و نـظر سنجی ھـا و و پیشنھادات ... 
خـود را بـرای مـا در این سـالـھا ارسـال داشـتھ انـد ، کمال سـپاس وامـتنان را 
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داریم . بـدون مـساعـدت و مـشارکت صمیمانـھ شـما بینندگـان مـحترم تـلویزیون 
پیشبرد این کار ممکن نبود. 

از عـزیزانی کھ در این سـالـھا بـا ارائـھ نـظرات خـود امکانـات بـوجـود آوردن 
این تلویزیون را ممکن نمودند نیز تشکر فراوان داریم . 

از شـما ھـموطـنان عـزیز و گـرامی بیننده این تـلویزیون خـواھـش می کنیم کھ 
مـشخصات و بـرنـامـھ ھـای این تـلویزیون را بـھ اطـالع دیگر ھـموطـنان 

برسانید . 
بھ امید ایرانی آزاد و مستقل 

مسئوالن تلویزیون سپیده استقالل و آزادی 
  

آدرس ماھواره ای تلویزیون سپیده استقالل و آزادی 
این بـرنـامـھ ھـر چـھارشـنبھ شـب سـاھـت 8 شـب بـھ وقـت اروپـا و سـاعـت 

22/30 شب بھ وقت ایران پخش می شود 
بــاز پــخش بــا مــشخصات ھمین مــاھــواره در روزھــای جــمعھ ســاعــت 

10/30دقیقھ  می باشد 
  

 Hot bird
 Frequency:   11317

 Pole: Vertical
 Symbol rate: 27500

 FEC:3/4

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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اینترنت، شبکھ بندی ھای اجتماعی 

آقــــای میرمــــنصور ذریت خــــواه و بــــھ کارگیری انــــواع 
رسانھ ھای شخصی و شبکھ بندی ھای اجتماعی  

آقــای میرمــنصور ذریت خــواه  ھــم وطــن دیگری اســت کھ در فــعالیتھای 
فـرھنگی بـا اسـتفاده از انـواع رسـانـھ ھـای مـردمی مـوجـود در ھـر زمـانی، 
بسیار پـرکار بـوده اسـت.  فـعالیتھای وی در شھـر محـل زنـدگی ایشان در 
ایران بـا شـعارنـویسی ھـا و پـخش مـطالـب نـوشـتاری شـروع شـد. وقتی کھ 
ایشان تعقیب و مـراقـبت مـامـورین سـرکوب را بـھ خـود نـزدیک و نـزدیکتر 
دید، تصمیم بـھ مـھاجـرت از ایران گـرفـت و سـرنـوشـت، او را بـھ سـوئـد 

کشاند.  
از بــعد از اســتقرار در این کشور و بــعد از ارتــباط بــا گــروھی دیگر از 
کنش گــران خــط اســتقالل و آزادی، وی از جــملھ بــھ امــور ذیل در بــاب 

رسانھ ھای مردمی پرداختھ است:  
«فـعالیتھا از مشـترک شـدن  نشـریھ انـقالب اسـالمی و افـزایش اشـتراکھا بـھ 
حـدود 35 تـا 40 عـدد و انـتشار آنـھا در مـنطقھ شـروع شـد.  بـھ تـدریج، بـا 
فــراھــم شــدن تکنولــژی ھــای جــدیدتــر و ســپس فــن آوری انــفورمــاتیک و 
اینترنـت، دامـنھ کار وسـعت بیشتری گـرفـت و، بـھ اخـتصار، بـھ این تـرتیب 

ادامھ یافت:   
تھیھ وسـایل الزم بـرای تھیھ پـرونـده ھـای صـوتی و تـصویری از فـعالیتھای 
فـرھنگی و پـخش آنـھا در فـروشـگاه ھـای مـنطقھ سکونـت و ھمچنین ارسـال 

آنھا توسط پست؛     
تھیھ تــعداد زیادی آدرس و شــمارۀ فکس جھــت   ارســال ســرمــقالــھ ھــای 
«نشـریھ انـقالب اسـالمی در ھجـرت» بـھ ایران (بـعد از مـدتی کنش گـران  
کوشــا در قــسمت نشــریھ، و بــھ مــنظور تسھیل کار آقــای ذریت خــواه، بــا 
ابتکار تـوانسـتند بـا کوچک کردن قـطعات نشـریھ، کارآیی امـور ارسـال بـھ 

داخل ایران را باال ببرند)؛  
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ضـبط سـخنرانی ھـای آقـای بنی صـدر بـرروی نـوار و  پیچیدن نـور بـدور یک 
مــقوا بشکل کارت تــبریک و ارســال آن بــھ ایران ھــمراه بــا دســتور عــمل 

استفاده از آن؛   
تھیھ کامپیوتـر و شـروع ارسـال مـقالـھ ھـای انـقالب اسـالمی در ھجـرت از 
طـریق ای میل بـھ ایران ( ارسـال نشـریھ بـا حـدود 50 آدرس ایمیل شـروع 

شد و چند سال بھ سی ھزار آدرس رسید)؛  
براه اندازی و مدیریت  سایت توحید (http://www.tohid.org/)؛   

ارسـال مـصاحـبھ ھـای آقـای بنی صـدر بـرای رادیوھـای ایرانی در سـوئـد و 
بـعدھـا بـرای رادیو تـلوزیونـھای ایرانی در ھـمھ جـا از رادیو ھـای محـلی 

گرفتھ تا رادیو بی بی سی و...؛  
تـرتیب دادن جـلسات سـخنرانی حـضوری و نیز مـصاحـبھ بـا کنش گـران خـط 

استقالل و آزادی با رادیوھای محلی در سوئد؛  
راه انـدازی کانـال تـلگرام و عـضویت دربیش از 600 کانـال دانـشجویی و... 

و ارسال مصاحبھ ھا و وضعیت سنجی ھا  برای این کانال ھا؛  
راه انــدازی اینستاگــرام و بــارگــذاری مــصاحــبھ ھــای کامــل صــوتی و 

تصویری؛  
راه اندازی توییتر و اطالع رسانی مصاحبھ ھا و مطالب مھم؛  

بـراه انـدازی چـندین حـساب مـختلف در یوتـوب بـرای پـخش فـعالیتھای ھـای 
فــرھنگی آقــای  بنی صــدر و ســایر کوشــندگــان خــط اســتقالل و آزادی در 

یوتوب  (کھ تا امروز متجاوز از 9میلیون بازدید کننده داشتھ است)؛  
بـراه انـدازی و مـدیریت چـند حـساب در گـوگـل بـرای انـتشار حـدود چـند صـد 
https://plus.google.com/photos/) تــــصـــویـــری؛  فــــایـــل 

albums?banner=pwa/102598311855980460203)؛  
بـراه انـدازی و مـدیریت چـند حـساب در فلیکر (Flickr) و بـا وجـود اینکھ 
 (www.flickr.com/photos/35802702@N05) فـلیکـر کـاربــــری 
عــمدتــا بــرای اشــتراک تــصاویر پیش بینی شــده اســت ولی بــا ابتکار آقــای 
ذریت خـواه، (www.flickr.com/photos/36514175@N05/)  افـق 
www.flickr.com/photos/) اســـتفاده از این رســـانـــھ گـــشوده شـــد
N08@38654107)  و از آن بـرای بـھ اشـتراک گـذاشـتن پـرونـده ھـای 

نوشتاری ھم استفاده گردید؛   
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ضــبط کردن مــصاحــبھ ھــا  از رادیوھــا (از جــملھ رادیو آزادگــان، صــدای 
ایران،  رادیو عـصر جـدید و...) و کوچک کردن حجـم آنـھا و ارسـال بـرای 

بیش از سی ھزار آدرس ای میل؛  
بـراه انـدازی و مـدیریت چـند حـساب  بـرای اشـتراک پـرونـده ھـای صـوتی و 
تـــصویری اینترنتی در ســـاونـــدکالد  SoundCloud  و بـــاکس Box و 

فورشر 4Share  و ویمیو Vimeo ؛  
بـــراه انـــدازی و مـــدیریت حـــسابـــھای گـــوگـــل پـــالس G+   و فیسبوک 
FaceBook   بـا نـام اسـتقالل و آزادی   و عـضویت در چـند صـد گـروه 
https://) مــختلف فیسبوک کھ دارای بیش از پــنج میلیون عــضو ھســتند
w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e / p r o f i l e . p h p ?
id=100007989856010)   کھ بــطور مــداوم و ھــرروزه  مــطالــب در 

40 تا 50 گروه منتشر می گردند.» 
https://) و تـوییتر (https://t.me/Esteghlalazadi) و در تـلگرام… 
https://) ایــنــســتــاگــــرام  و   (twitter.com/esteghlal_azadi

www.instagram.com/estaghlal.azadi/)،  و….  

بـاید بـا تـاکید مـتذکر گـردید کھ تـمام فـعالیتھای آقـای ذریت خـواه از ھـمان ابـتدا 
و در بیش از چــھار دھۀ گــذشــتھ، بــھ طــور خــودانگیختھ و بــدون اخــذ 

کوچکترین کمک مالی از ھر منبعی بوده است.   

ھـم وطـنان غـریب و آشـنای مـتعدد دیگری نیز کھ چـھ در داخـل و چـھ در 
خـارج وطـن پـراکنده، ولی بـا دلی آکنده از عـشق بـھ ایران و ایرانی  شـب و 
روز مـشغول کارنـد، و در تـولید و نشـر انـدیشھ و خـبر و نـظر و ھـنر و تھیۀ 
مـقاالت و مـطالـب نـوشـتاری و بـرنـامـھ ھـای صـوتی و تـصویری  و انـتشار 

آنھا کوشا ھستند.   
آوردن عـبارت "شـب روز مـشغول کارنـد" صـرفـا صنعتی بـرای نـثر نیست. 
بـا وجـود فـعالیتھا در شـبکھ ھـای اجـتماعی و اینترنـت، بـھ سـادگی و بـھ طـور 
زنـده می تـوان دریافـت کھ اسـتفاده از رسـانـھ ھـای شخصی و مـردمی، در چـھ 
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زمــانــھائی و تــوســط چــھ کسانی و چــھ تــعدادی انــجام می گیرد و ســادگی 
کاربری این کنش خودجوش و کارآیی آن را تصدیق می کند.  

   فـن آوری و کامپیوتـرھـا و تـلفن ھـای ھـمراه ھـوشـمند ارزان قیمت و اینترنـت 
بـا سـرعـت بـاال، از جـملھ امکانـاتی اسـت کھ دولـت مـلزم بـھ فـراھـم نـمودن آنـھا 

برای استفادۀ شھروندان است.  
بــا تــوجــھ بــھ وســعت کشور ایران و عــدم وجــود زیربــناھــای الزم بــرای 
شـبکھ بـندی ھـای زمینی در اکثر مـناطـق کشور، دولـت مـوظـف اسـت در 
فـراھـم آوردن تسھیالت مـاھـواره ای و سـایر فـن آوری ھـای الزم کھ اسـتفاده 
از این امکانـات را، نـھ فـقط در انـحصار عـده ای خـاص در کالن شھـرھـائی 

محدود، بلکھ برای ھمۀ مردم و از جملھ نقاط دورافتاده، تسھیل نماید. 
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حرکت بھ سوی آیندۀ رسانھ ھای شخصی  

    الـگوی مـطلوب  و ھـدف غـائی آن اسـت کھ زمـانی بـرسـد کھ تـمام دولـت، 
ولی بـخصوص شـاخۀ چـھارم دولـت، بـھ نـوعی، دچـار اسـتحالـھ ای کامـل در 
مـردم بـگردد و جـمھور مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی تـوانـا شـونـد کھ مسـتقیما و 
بــدون واســطھ، حــاکمیت و والیت خــود را در امــور دولــت و بــخصوص 

شاخۀ چھارم دولت، اِعمال نمایند.  
بــا دوربین واقــع بینی، آن زمــان را نــھ امــروز و فــردا، کھ در دورتــرھــا 
می تـوان دید. ولی حـرکت بـھ آن سـو بـاید یک زمـانی، تـوسـط یک کس و یا 

کسانی، در یک مکانی آغاز گردد.  
بـرای آینده ھـای خـوب و خـوب تـر، یک شھـرونـد بـاید بـھ تکرار بـھ خـود نھیب 
بــزنــد کھ نــباید مــنفعل بــود و آرام نشســت (و بــا یادی از محــمد اقــبال 

الھوری):  
سـاحـل افـتاده گـفت: «گـر چـھ بسی زیستم—ھیچ نـھ مـعلوم شـد، آه کھ مـن 

کیستم» 
مـوج ز خـود رفـتھ ای، تیز خـرامید و گـفت:—«ھسـتم  اگـر می روم،  گـر 

نروم نیستم» 

    حـمایت از رسـانـھ ھـای مـردمی و تـشویِق تـرویج و تسـریِع تسـری آنـھا، از 
حیاتی تـرین کارھـائی اسـت کھ یک سـامـانۀ اجـتماعی حـقوق مـند و یک نـظام 

مردم ساالر می تواند بھ آن بپردازد.  
مـردم اسـتقالل طـلب و آزاده و ھسـتھ ھـای حـقوق مـند و مـردم سـاالر، این مـھم 

را در صدر اولویتھای خود می نھند.  
ھـر چـھ دامنۀ اسـتفاده از این گـونـھ امکانـات در داخـل و در خـارج کشور و 
خــلق و ابتکار روش ھــای مــتعدد اســتفاده از رســانــھ ھــای مــردمی بیشتر و 
گسـترده تـر بـاشـد، اسـتقرار و اسـتمرار و پیش بـرد دمـوکراسی بـھ واقعیت 

نزدیک تر می گردد.  
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    در دنیای امــروز، دولــت ھــائی چــون رژیم والیت مطلقۀ فقیھ و چین و 
کرۀ شـمالی بـدون الپـوشـانی ھـای مـتداول غـربی، در راسـتای سـلب حـاکمیت 
مــردم و کنترل تــوده ھــا، بــھ ســرعــت پیش می رونــد و دســترسی مــردم و 

ھستھ ھای مردمی را بھ فضای مجازی، ھرچھ محدودتر می کنند.  
ولی قــدرت ھــا و دولــت ھــای غــربی ھــم از این قــاعــده مســتثنی نیستند، و 
اضــطراب از دســت دادن قسمتی از قــدرت، آنــھا را بــھ تــالشی مــشابــھ 
واداشـتھ اسـت.  مـنتھا در غـرب، بـھ عـلت حـاضـرتـر مـانـدن افکار عـمومی در 
صحنۀ تعیین سـرنـوشـت خـویش، قـدرت مـداران کارشـان مشکل تـر و دامنۀ 
عــملشان محــدودتــر بــوده و مــجبورنــد  بــا مــشاطــھ گــری بــھ این تــجاوز و 
خـشونـت و سـرکوب، رنـگ و لـعابی بـزک کرده بـدھـند. اخـبار مـربـوط بـھ 
اینگونـھ تـالشـھای قـدرت مـداران، در محـدود کردن مـردم در دسـترسی بـھ 
فـضای مـجازی رسـانـھ ای و تـوانـائی آنـھا بـھ دسـترسی مسـتقل  و  آزاد خـبرھـا 
و نـظرھـا و مـعلومـات، خـود بـرھـان قـاطعی اسـت بـر اھمیت ھـرچـھ مـردمی تـر 

کردن این رسانھ ھا. 

    بـا مـلحوظ نـمودن و تـاکید بـر حـقوق بشـر در قـانـون اسـاسی بـر اسـاس 
حـقوق پـنجگانـھ، ھـر یک از چـھار شـاخۀ دولـت بـنا بـھ قـلمرو عـمل و وظیفۀ 
مـحولـھ،  مـوظـف می شـونـد کھ شـرایط دسـترسی بـھ رسـانـھ ھـای مـردمی را 
بـرای مـلت ھـرچـھ بیشتر فـراھـم نـمایند. امکانـات و تسھیالتی را کھ دولـت 
حـقوق مـدار مـلزم اسـت کھ در اختیار مـلت قـرار دھـد، نـباید مـنحصر بـھ 
کالن شھـرھـا گـردد و الزم اسـت کھ در این امـر مـھم حتی دورافـتاده تـرین  
نـقاط کشور از یاد بـرده نـشونـد. مـطالعۀ اثـرات دسـترسی مـردم فقیر نـقاط 
دورافـتاده بـھ تـلفن ھـای ھـمراه در بعضی از قـسمتھای دنیا، مـثال افـریقا، در 
بھــبود وضعیت زنــدگی و معیشتی این مــردمــان بسیار امیدوار کننده بــوده 

است.  
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بخش دوم 

رسانھ ھای در اختیار شرکتھا و موسسات غیردولتی     

دوم رســـانـــھ ھـــایی کھ در اختیار شـــرکت ھـــا و مـــوســـسات غیردولتی و 
گـروھـھای مـختلف ھسـتند. «رسـانـھ ھـای گـروھی» نـامی اسـت کھ  بـرای 
اشــاره بــھ این دســتھ از رســانــھ ھــا کھ از بــودجــھ ھــای دولتی اســتفاده 

نمی کنند، داده شده است.  
 آنـھا نیز بـا احـترام بـھ حـقوق پـنجگانـھ، از جـملھ حـقوق بشـر،  و بـا رعـایت 
قـانـون اسـاسی،  بـدون اینکھ از وجـوھـات و امکانـات و بـودجۀ عـمومی و 
دولتی بھـره ای بـبرنـد، می تـوانـند بـا نـظارت  رسـانـھ ھـای شخصی و مـردمی  

و در پناه قانون، آزادانھ بھ کار و فعالیت بپردازند.   

بـا مـلحوظ کردن آزادی ھـا در جـامـعھ و بـا پـاسـداری از حـقوق بشـر از جـملھ 
حـق اخـتالف، رسـانـھ ھـایی کھ بـخش خـصوصی مـایل اسـت بـراه بیندازد، در 
کمال آزادی و احـترام بـھ حـقوق می تـوانـند در جـوار رسـانـھ ھـای شخصی و 

مردمی، و نیز در کنار شاخۀ چھارم دولت، مشغول بھ کار شوند.  

مـانـند ھـر کشور دمـوکراتیک دیگری، شـاخۀ قـانـون گـذاری دولـت جـمھوری 
ایران، قـوانین حـاکم بـر این رسـانـھ ھـا را تنظیم می کند و شـاخـھ ھـای قـضائیھ 
و مجـریۀ این دولـت، بـرای حـمایت مـردم بـھ حـقوقـشان تـوسـط این رسـانـھ، 
و نیز بـرای حـمایت این رسـانـھ ھـا، قـوانین وضـع شـده تـوسـط شـاخۀ مـقننھ 

را در حیطۀ عمل خود بھ محک قضا و اجرا می گذارند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل سیزدھم 

رابطھ ھای متقابل 
انسان ھا، جامعھ ھا، رسانھ ھا 
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رابطۀ  انسان و ھستھ ھای مردمی با جامعھ 

بـر اسـاس انـدیشۀ راھـنمای ھـر فـرد و یا ھـر جـامـعھ ای، ھـر مـفھومی در 
عـمل، مـعنای خـاص خـود را بـھ نـمایش می گـذارد. بـر اسـاس قـدرت و بـنا بـر 
اصـالـت آن، حتی آزادی ھـم از جـنس زور می گـردد و آزادی ھـر کس بـھ 

جائی محدود می گردد کھ آزادی دیگری شروع می شود.  
در حـالیکھ بـر اسـاس مـوازنۀ عـدمی، آزادی از زور تھی می گـردد و در 
این صـــورت، آزادی از جـــنس عـــشق و از جـــنس دانـــش می گـــردد و 
ھـــمان طـــور کھ عـــشق و دوســـتی، بـــھ دوســـتی و عـــشق می افـــزاید، و 
ھـمان طـور کھ عـلم یکی، محـدودکنندۀ عـلم دیگری نیست، آزادی ھـر فـردی 
ھـم نـھ تـنھا محـدود کنندۀ آزادی دیگری نیست، بلکھ حتی بـھ آزادی ھـای 

دیگران می افزاید.  

در تنظیم رابطۀ مـابین فـرد و جـمع، در یک جـامعۀ بـا نـظام مـردم سـاالری 
مســتقیم مــشارکتی و مــشاورتی، و در صــورت بــاور بــھ اســتقالل ھــا و 
آزادی ھـا و در عـدم مـوازنۀ قـوا،  اصـالـت در عین حـال مـتعلق بـھ فـرد و 

جمع است.  
اصـالـِت یکی، نـھ تـنھا مـانـع و محـدودکنندۀ دیگری نیست بلکھ بـھ طـور 
پیوسـتھ در کنشی مـتقابـل بـھ اصـالـت آن دیگری می افـزاید. در این راسـتا، 
فـرد و افـراد و ھسـتھ ھـا و جـامـعھ بـھ طـور مـداوم از قـدرت دورتـر می شـونـد 

و حقوق مندی ھا و مردم ساالری  ھا پیوستھ افزون تر می گردند.  
آیا بــدون وجــود رســانــھ ھــای ھــمگانی مســتقل و آزاد بــا مــتصدیان و 
نـمایندگـانی کھ در پـناه مشـروعیت مـردمی از گـزنـد قـدرت مـصون بـمانـند، 

چنین رابطھ ای بین انسان و جامعھ متصور است؟ 
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رابطۀ مـردم بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ 
چھارم دولت: 

تـصور تـصویر این رابـطھ،  بـا یادآوری الـگوی مـردم سـاالری  مسـتقیم و 
مـشاورتی و مـشارکتی، سھـل و افـق ھـای آن در این تـمرین، گسـترده تـر 
می گـردد. پـویش در راسـتای ھـرچـھ حـقوق مـندتـر شـدن جـامـعھ در کلیت 
خـود، رابطۀ مـردم بـا شـاخۀ چـھارم را از جـملھ بـدین شکل می تـوانـد تـرسیم 

نماید: 
مـالکیت رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم 1.

دولـت مـردم سـاالر و حـقوق مـدار، مـانـند ھـر سـھ شـاخۀ 
دیگر دولت، در مالکیت اجتماعی و مردمی است.  

ھمۀ شــاخــھ ھــای دولــت از جــملھ شــاخۀ چــھارم بــرای 2.
مـردم ھسـتند و نـھ مـردم بـرای دولـت و ھمۀ شـاخـھ ھـا و 

یا ھر کدام از شاخھ ھای آن، از جملھ شاخۀ چھارم. 
مــردم در انــتخابــاتی آزاد، اعــضا و  مــتصدیان شــاخۀ 3.

چـھارم را بـرای مـدتی محـدود بـھ عـنوان نـمایندگـان خـود 
در امور رسانھ ھای ھمگانی، انتخاب می کنند.  

اگــر میزان شــرکت مــردم در انــتخابــات شــاخۀ چــھارم 4.
دولــت بــھ حــد نــصاب از پیش معین شــده نــرســد، آن 

انتخابات باطل اعالم می گردد. 
در شــاخۀ چــھارم، مــانــند ســایر شــاخــھ ھــای دولــت 5.

حــقوق مــدار، بــاید شــرایطی فــراھــم آید کھ مــردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی  پیوسـتھ بـتوانـند عـمل کرد مـنتخبان 

خود را  نظارت و انتقاد کنند.   
پـاسـخگوئی مـنتخبان و اعـضا شـاخۀ چـھارم بـھ مـردم و 6.

ھسـتھ ھـای مـردمی، نـباید فـقط بـھ زمـان انـتخابـات  و  
انـتخاب مجـدد آنـھا مـوکول و بـھ آن محـدود شـود. ھـر 
یک از شــاخــھ ھــای تفکیک شــدۀ دولــت، مــوظــفند کھ 
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تسھیالت انـتقاد و پـاسـخگوئی ھمۀ شـاخـھ ھـای دولـت را 
فراھم آورند. 

ھـر نـوع فـساد اقـتصادی، ویژه خـواری، رانـت خـواری، 7.
رشـوه خـواری و ارتـشاء، خـاصـھ خـرجی، در رابـطھ  بـا 
گــروه ھــای فــشار و قــدرت ھــا و شــرکتھای خــارجی و 
داخـلی بـرای ھمۀ مـنتخبان و مـامـوران ھمۀ شـاخـھ ھـای 
دولــت، از جــملھ شــاخۀ چــھارم، اکیدا مــمنوع بــوده و 
مسـتوجـب پیگردھـای شـدید قـانـونی اسـت. بـا تـوجـھ بـھ 
فـــــسـاد   کـھ  کـنـنـده ای  تـعییـن  و  مـنـفی  بـسیـار  نـــــقـش 
دیوان سـاالری در عـقب مـانـدگی کشورھـا دارد، آوردن 
این مـھم در قـانـون اسـاسی در کشوری مـثل ایران، و 
در مـنطقھ ای مـثل خـاورمیانـھ و کشورھـای نـفت خیز از 
اھمیتی حیاتی بــرای بــرپــایی و پــویایی مــردم ســاالری 

برخوردار است. 
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رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت 
با مردم:  

از مــفھوم «اعــمال حــق حــاکمیت ملی»، نــباید اصــال مــعنائی قھــرآمیز 
اسـتنباط شـود. احـقاق حـق تعیین سـرنـوشـت در یک جـامـعھ،  الـزامـا  رونـدی 

خشونت زدا دارد. 

نـقش رسـانـھ ھـای ھـمگانی، درآمیختن بـا مـردم اسـت بـرای خـودانگیختگی و 
خـشونـت زدایی و نـھ بـرانگیختن مـردم در خـشونـت گسـتری. نـقش شـاخۀ 
چـھارم مـنحصر می گـردد  بـھ سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و 
عـلم و ھـنر. این نـقش بـاید در کمال بی طـرفی ایفا گـردد.  تصمیم بـھ عـمل و 

نوع آن بھ عھدۀ خود شھروندان است.  

از جـملھ وظـایف شـاخۀ چـھارم این اسـت کھ فـعالیتھای شـاخـھ ھـای دولتی و 
مـتصدیان آنـھا پیوسـتھ در نـظارت کامـل مـردم قـرار بگیرد و  از بـرقـراری 
سـانـسور در جـامـعھ، بـخصوص سـانـسورھـای قـدرت مـداران دولتی و غیر 
دولتی، پیش گیری کنند. شــاخۀ چــھارم اجــازه نمی دھــد کھ وســایل ارتــباط 
جـمعی، تـبدیل بـھ  انـواع ابـزارھـا  بـرای اِعـمال قـدرت تـوسـط  حـاکمان و 

قدرت مداران بگردند. 

عـزل ریاسـت جـمھوری، انـحالل مجـلس، اعـالن جـنگ و صـلح، امـر قـضا و 
مـجازاتـھا و.... از جـملھ امـوری ھسـتند کھ بـھ حـقوق ملی و حـاکمیت مـردم 
مـربـوط می گـردنـد. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان 
را بـھ طـور کامـل و بـدون سـوگـرایی و کامـال شـفاف و بـدون سـانـسور در 

جریان این مسائل قرار دھد.  
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در رونـد گـذار از شـرایط فعلی  و نـزدیک شـدن  بـھ الـگوی مـردم سـاالری 
مسـتقیم مـشورتی مـشارکتی،  در آینده ای دور، شـاخـھ ھـای دولـت بـھ تـدریج 
در مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  حـل می شـونـد. شھـرونـدان از یک سـو، و 

دولت از سوی دیگر در این روند نقش بازی می کنند.  
از وظـایف مـھم شـاخۀ چـھارم این اسـت کھ این اتـفاق را تسھیل و تسـریع 
کند.  اسـتعداد شـاخۀ چـھارم بـرای این انـحالل تـدریجی در رونـد رسیدن بـھ 
آن افـق دور، بیشتر از بقیۀ شـاخـھ ھـا می نـماید  و این خـود بـھ اسـتحالۀ 
بقیۀ شـاخـھ ھـای دولـت در مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی سـرعـت و شـتاب  

می بخشد.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت 
با سھ شاخۀ دیگر آن: 

    اگـر مـردم سـاالری مسـتقیم مـشاورتی مـشارکتی بـھ عـنوان ھـم الـگو و ھـم 
ھـدف  تعیین شـود، رسـانـھ ھـای ھـمگانی مسـتقل و آزاد یکی از وسیلھ ھـای 
رسیدن بــھ این ھــدف و بلکھ از مــھمترین وسیلھ ھــا ھســتند. بــر چنین 
سـامـانـھ ای، جـمھور شھـرونـدان والیت دارنـد، و بـرای اِعـمال حـاکمیت 
خـویش  بـا داده ھـائی در قـلمروھـای انـدیشھ ھـا و نـظرھـا و ھـنرھـا و خـبرھـا 
و عـلوم و مـعلومـات، و… ، و بـا سیر آزاد و مسـتقل این مـقولـھ ھـا  در 
جـامـعھ، بـھ تصمیم گیری ھـای الزم بـرای گـذران امـور و تعیین سـرنـوشـت 

خویش می پردازند.  

تـــا رسیدن بـــھ ھـــدف و الـــگوی شـــور و مـــشارکت مســـتقیم در تـــمام 
تصمیم گیری ھــا، راھی طــوالنی در پیش اســت ولی می تــوان، و چــھ بــسا 
بــایستھ اســت کھ در آن راه قــدم بــرداشــت و نــھ اینکھ در بیراھۀ انــواع 
والیت ھـای انـحصاری و مـطلقھ، زمـان را بـھ عـقب بـازگـردانـد و مـلت را بـھ 

مسلخ قدرت برد.   

تـا رسیدن بـھ آن الـگو، امـر تقنین و قـضا و اجـرا، بـا واسـطۀ مـنتخبان و 
نـمایندگـان مـردم انـجام می گیرد. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، این رونـد را 
تسھیل و تسـریع می کند. دولـت حـقوق مـدار از چـھار شـاخـھ تشکیل شـده 
اســت کھ از ھــم تفکیک گــردیده و ھــر کدام مســتقل ھســتند، ولی در عین 
اینکھ مکمل ھـم دیگرنـد، بـر کار یکدیگر نـاظـر ھسـتند و این نـظارت را بـا 

اصل دانستن حقوق و احقاق حقوق پنجگانھ، انجام می دھند.  

در این مـھم، کامـال واضـح اسـت کھ شـاخۀ چـھارم نـقش ویژه ای دارد، در 
عین حــال اینکھ، از بقیۀ شــاخــھ ھــا بیشتر مــوظــف اســت کھ مــردم و 
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ھسـتھ ھـای مـردمی  را در جـریان امـور قـرار دھـد و نـظرات آن ھـا را بـھ 
مسئوالن برساند. 

    بــرای یک ملتی کھ اراده کرده اســت کھ بــا بــاال بــردن مــداوم میزان 
خـودانگیختگی ھـا در جـامـعھ، بـھ سـمت و سـوی مـردم سـاالری مـشارکتی در 
حـرکتی خـودجـوش بـاشـد، رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ 

چھارم دولت با سھ شاخۀ دیگر دولت، از جملھ بھ این شرح است: 
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١- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت 
با شاخۀ مقننھ: 

رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت بـا شـاخۀ مـقننھ را 
از جـملھ در مـوارد ذیل می تـوان شـماره کرد. بـدیھی اسـت کھ بـا مـشورت و 
مـشارکت، در تـالشی جـمعی و پـویشی مـداوم در ھـرچـھ حـقوق مـندتـر و 
مـردم سـاالرتـر شـدن جـامـعھ،  بـایستھ اسـت کھ بـھ این شـماره ھـا افـزوده 

گردد. 

فـراھـم آوردن شـرایط و امکانـات و تسھیالت الزم بـرای 1.
اینکھ مـردم در رابـطھ بـا امـور مـقننھ، بـتوانـند ھـرچـھ 
بیشتر در ســاخــتن ســرنــوشــت خــود مــشارکت داشــتھ 

باشند.  
گـزارش ھـای مـداوم از نیازمـندی ھـای مـردم و تـوقـعات و 2.

خواستھ ھای آنھا بھ متصدیان شاخۀ قانون گذاری. 
ایفای نقشی بـایستھ در تـامین شـرایط الزم بـرای احـقاق 3.

حـــقوق بشـــر، از جـــملھ آزادی بیان مـــردم و آزادی 
اجـتماعـات و بـازتـاب آن بـھ افکار عـمومی و از جـملھ 

مطلع نمودن متصدیان شاخۀ قانون گذاری از آنھا. 
گـزارش نـظرات مـردم و رضـایت و یا عـدم رضـایت آنـھا 4.

از قـــــوانیـن و مـــــصـوبـــــھ ھـــــا و تـصـمیـم گیـری ھـــــا و 
عـمل کردھـای مـتصدیان شـاخۀ قـانـون گـذاری در رابـطھ بـا 

احقاق حقوق. 
فــراھــم آوردن تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 5.

انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
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مـعلومـات بـرای مـردم و گـروھـھا و ھسـتھ ھـای مـختلف 
مردمی برای افزایش آگاھی آنھا بھ امور قانون گذاری. 

فــراھــم آوری تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 6.
انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
مــعلومــات بــرای مــتصدیان شــاخۀ قــانــون گــذاری  و 
کمیسیون ھـا و کارگـروه ھـای مـختلف آنـھا بـرای افـزایش 
تـوانـائی آنـھا در امـر قـانـون گـذاری در راسـتای احـقاق 

حقوق و رشد انسان. 
بـھا دادن بـھ حـقوق  ھـم وطـنان قـوم ھـای مـختلف ایرانی 7.

و اقلیت ھـا و محـرومـان و بـخصوص در نـقاط دورافـتادۀ 
میھن و مـطلع نـمودن مـتصدیان شـاخۀ قـانـون گـذاری از 
احـوال و نیازھـای آنـھا، بـرای تـصویب مـصوبـاتی در 
جھـت احـقاق حـقوق ھمۀ شھـرونـدان، چـھ اکثریت و چـھ 
اقلیت، در ھمۀ نـقاط میھن، بـخصوص در نـقاط محـروم 

و دورافتاده.  
نـظارت و مـراقـبت از اسـتقالل و آزادی مـتصدیان شـاخۀ 8.

مــقننھ از دخــالــت ســایر شــاخــھ ھــا در امــورات آنــھا و 
پـاسـداری و مـراقـبت از اجـرای عینی و عملی تفکیک 

قوا و گزارش این مھم بھ مردم. 
نـظارت کامـل بـر نـقش گـروھـھای فـشار و البی ھـا در 9.

تصمیم گیری شـاخۀ قـانـون گـذاری و افـشاگـری و بی اثـر 
کردن آنھا.  

نــظارت کامــل در جــلسات و رونــد تصمیم گیری ھــای 10.
شاخۀ قانون گذاری و گزارش آنھا بھ مردم. 

گـــزارش تـــمام جـــلسات قـــوۀ مـــقننھ و کمیسیونـــھا و 11.
کارگـروه ھـای مـختلف آن بـھ صـورت صـوتی و تـصویری 
بـھ مـردم.  مـوارد اسـتثنائی کھ مـربـوط بـھ اسـرار دولتی 
در مـقابـل قـدرت ھـا اسـت، می تـوانـد بـھ صـورت غیرعلنی 
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بـاشـد ولی بـاید ضـبط و بـایگانی شـود و بـعد از گـذشـت 
مـدتی کھ قـانـون معین می کند (؟ ٢٠ یا ٢۵ یا ٣٠ یا… 

سال) در اختیار مردم قرار گیرد.  
نــظارت بــر حــقوق مــندی و اخــالق مــندی مــقامــات و 12.

مـتصدیان شـاخۀ مـقننھ و گـزارش رشـوه خـواری ھـا و 
رشـوه دھی ھـا و خـاصـھ خـرجی ھـا و ویژه خـواری ھـا  و 
فـسادھـای احـتمالی در طـول نـمایندگی آنـھا و نیز در قـبل 
و بــــعد از پــــایان دورۀ نــــمایندگی آنــــھا. در بعضی 
کشورھـای دنیا مـتداول اسـت کھ مـتصدیان و مـامـورین 
و نـمایندگـان دولـت، اطـالعـات و ارتـباطـاتی را کھ در 
طـول نـمایندگی خـود بـدسـت می آورنـد، بـھ عـنوان یک 
وسیلۀ تـــجارت بکار می بـــرنـــد و در البی گـــری ھـــا و 
خـاصـھ خـرجی ھـا از آنـھا بـھ نـفع قـدرت و نـمادھـای آن و 

بھ ضرر ملت و حقوق آنھا سوء  استفاده می کنند.  
شـاخۀ مـقننھ، در مـالکیت و ادارۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی 13.

بــھ عــنوان شــاخۀ چــھارم دولــت نقشی پیدا نمی کند. 
شـاخۀ چـھارم بـاید بـتوانـد بـھ طـور مسـتقل عـمل نـماید و 
تـحت کنترل و سـلطۀ سـایر شـاخـھ ھـا نـباشـد. مـالکیت 
رســانــھ ھــای ھــمگانی بــھ مــثابــھ شــاخۀ چــھارم دولــت 
مـردم سـاالر و حـقوق مـدار، مـانـند سـھ شـاخۀ دیگر دولـت، 

در مالکیت اجتماعی و مردمی ھستند.  
ھـر نـوع فـساد اقـتصادی، ویژه خـواری، رانـت خـواری، 14.

رشـوه خـواری و ارتـشاء، خـاصـھ خـرجی، در رابـطھ  بـا 
گــروه ھــای فــشار و قــدرت ھــا و شــرکتھای خــارجی و 
داخـلی بـرای ھمۀ مـنتخبان و مـامـوران ھمۀ شـاخـھ ھـای 
دولــت، از جــملھ شــاخۀ مــقننھ، اکیدا مــمنوع بــوده و 
مسـتوجـب پیگردھـای شـدید قـانـونی اسـت. بـا تـوجـھ بـھ 
فـــــسـاد   کـھ  کـنـنـده ای  تـعییـن  و  مـنـفی  بـسیـار  نـــــقـش 
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دیوان سـاالری در عـقب مـانـدگی کشورھـا دارد، آوردن 
این مـھم در قـانـون اسـاسی در کشوری مـثل ایران، و 
در مـنطقھ ای مـثل خـاورمیانـھ و کشورھـای نـفت خیز از 
اھمیتی حیاتی بـــرای بـــرپـــایی و پـــویایی و پیش بـــرد 

مردم ساالری برخوردار است. 
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٢- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت 
با شاخۀ مجریھ: 

 رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت بـا شـاخۀ مجـریھ
 را از جـملھ در مـوارد ذیل می تـوان شـماره کرد. بـدیھی اسـت کھ بـا مـشورت
 و مـشارکت در تـالشی جـمعی و پـویشی مـداوم بـرای ھـرچـھ حـقوق مـندتـر و
 .مردمساالرتر شدن جامعھ، بایستھ است کھ بھ این شماره ھا افزوده گردد

فـراھـم آوردن شـرایط و امکانـات و تسھیالت الزم بـرای 1.
اینکھ مـردم در رابـطھ بـا امـور اجـرائیھ، بـتوانـند ھـرچـھ 
بیشتر در ســاخــتن ســرنــوشــت خــود مــشارکت داشــتھ 

باشند.  
گـزارشـھای مـداوم از نیازمـندی ھـای مـردم و تـوقـعات و 2.

خواستھ ھای افکار عمومی بھ متصدیان شاخۀ مجریھ. 
ایفای نقشی بـایستھ در تـامین شـرایط الزم بـرای احـقاق 3.

حــقوق بشــر، از جــملھ آزادی بیان و حــق دانســتن و 
تعلیم و تـعلم،  و تـذکر و یادآوری اھمیت آنـھا بـھ افکار 
عـمومی و از جـملھ گـوشـزد نـمودن آنـھا بـھ مـتصدیان 

شاخۀ مجریھ.  
گــزارش رضــایت و یا عــدم رضــایت مــردم از اجــرای 4.

قــوانین و مــصوبــھ ھــا و آئین نــامــھ ھــای اجــرائی و 
تصمیم گیری ھـا و عـمل کردھـای مـتصدیان شـاخۀ مجـریھ 

در رابطھ با احقاق حقوق پنجگانھ.   
فــراھــم آوردن تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 5.

انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
مـعلومـات بـرای مـردم و گـروھـھا و ھسـتھ ھـای مـختلف 
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مـردمی بـرای افـزایش آگـاھی آنـھا بـھ امـور مجـریھ در 
راستای احقاق حقوق و رشد انسان. 

فــراھــم آوردن تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 6.
انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
مــــعلومــــات بــــرای مــــتصدیان شــــاخۀ مجــــریھ و 
وزرات خـانـھ ھـا و مـوسـسات و اداره ھـا و کمیسیون ھـا و 
کارگـروه ھـای مـختلف آنـھا بـرای افـزایش تـوانـائی آنـھا 

در امور مجریھ. 
بـھا دادن بـھ حـقوق ھـم وطـنان قـوم ھـای مـختلف ایرانی و 7.

اقلیتھا و محــرومــان و بــخصوص در نــقاط دورافــتادۀ 
میھن و مـطلع نـمودن مـتصدیان شـاخۀ مجـریھ از احـوال 
و نیازھــای آنــھا، بــرای اجــرای مــصوبــات قــانــونی و 
بـرنـامـھ ھـا در جھـت احـقاق حـقوق ھمۀ شھـرونـدان، چـھ 
اکثریت و چـھ اقلیت، در ھمۀ نـقاط میھن، بـخصوص در 

نقاط محرو و دورافتاده. 
نـظارت و مـراقـبت از اسـتقالل و آزادی مـتصدیان شـاخۀ 8.

مجــریھ از دخــالــت ســایر شــاخــھ ھــا در کار آنــھا و 
پـاسـداری و مـراقـبت از اجـرای عینی و عملی تفکیک 

قوا و گزارش این مھم بھ مردم. 
نـظارت کامـل بـر نـقش گـروھـھای فـشار و البی ھـا در 9.

تصمیم گیری شـاخۀ مجـریھ و افـشاگـری و بی اثـر کردن 
آنھا.  

نــظارت کامــل در جــلسات و رونــد تصمیم گیری ھــای 10.
شاخۀ مجریھ و گزارش آنھا بھ مردم. 

گـزارش تـمام جـلسات قـوۀ مجـریھ و وزرات خـانـھ ھـا و 11.
مــوســسات و اداره ھــا و کمیسیون ھــا  و کارگــروه ھــای 
مـختلف آن بـھ صـورت صـوتی و تـصویری بـھ مـردم.  
مـوارد اسـتثنائی کھ مـربـوط بـھ اسـرار دولتی در مـقابـل 
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قـدرت ھـا اسـت، می تـوانـد بـھ صـورت غیر علنی بـاشـد 
ولی بـاید ضـبط و بـایگانی شـود و بـعد از گـذشـت مـدتی 
کھ قـانـون معین می کند (؟ ٢٠ یا ٢۵ یا ٣٠ یا… سـال) 

در اختیار مردم قرار گیرد.  
نــظارت بــر حــقوق مــندی و اخــالق مــندی مــقامــات و 12.

مـتصدیان شـاخۀ مجـریھ و گـزارش رشـوه گیری ھـا (از 
جـملھ در رابـطھ بـا قـراردادھـای دولتی بـا شـرکت ھـای 
نفتی و غیر آن) و رشـوه دھی ھـا و خـاصـھ خـرجی ھـا (از 
جـملھ اعـطای قـراردادھـا بـھ افـراد و گـروھـھای خـاص) و  
ویژه خـواری ھـا و فـسادھـای احـتمالی در طـول اشـتغال 
آنـھا در شـاخۀ مجـریھ و نیز در قـبل و بـعد از آن دورۀ 
اشــتغال. در بعضی کشورھــای دنیا مــتداول اســت کھ 
مـتصدیان و مـامـورین و نـمایندگـان دولـت، اطـالعـات و 
ارتـباطـاتی را کھ در طـول دورۀ خـود بـدسـت می آورنـد، 
بـــھ عـــنوان یک وسیلۀ تـــجارت بکار می بـــرنـــد و در 
البی گـری ھـا و خـاصـھ خـرجی ھـا بـھ نـفع قـدرت مـداران 
داخـلی و خـارجی، و نـمادھـای قـدرت و بـھ ضـرر مـلت و 

حقوق، آنھا سوء  استفاده می کنند.    
شـاخۀ مجـریھ ، در مـالکیت و ادارۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی 13.

بــھ عــنوان شــاخۀ چــھارم دولــت نقشی پیدا نمی کنند. 
شـاخۀ چـھارم بـاید بـتوانـد بـھ طـور مسـتقل عـمل نـماید و 

تحت کنترل و سلطۀ سایر شاخھ ھا نباشد. 
ھـر نـوع فـساد اقـتصادی، ویژه خـواری، رانـت خـواری، 14.

رشـوه خـواری و ارتـشاء، خـاصـھ خـرجی، در رابـطھ  بـا 
گــروه ھــای فــشار و قــدرت ھــا و شــرکتھای خــارجی و 
داخـلی بـرای ھمۀ مـنتخبان و مـامـوران ھمۀ شـاخـھ ھـای 
دولــت، از جــملھ شــاخۀ مجــریھ، اکیدا مــمنوع بــوده و 
مسـتوجـب پیگردھـای شـدید قـانـونی اسـت. بـا تـوجـھ بـھ 
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فـــــسـاد   کـھ  کـنـنـده ای  تـعییـن  و  مـنـفی  بـسیـار  نـــــقـش 
دیوان سـاالری در عـقب مـانـدگی کشورھـا دارد، آوردن 
این مـھم در قـانـون اسـاسی در کشوری مـثل ایران، و 
در مـنطقھ ای مـثل خـاورمیانـھ و کشورھـای نـفت خیز از 
اھمیتی حیاتی بـــرای بـــرپـــایی و پـــویایی و پیش بـــرد 

مردم ساالری برخوردار است. 
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٣- رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت 
با شاخۀ قضائیھ: 

 رابطۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت بـا شـاخۀ قـضائیھ
 را از جـملھ در مـوارد ذیل می تـوان شـماره کرد. بـدیھی اسـت کھ بـا مـشورت
 و مـــشارکت در تـــالشی جـــمعی و پـــویشی مـــداوم در حـــقوق مـــندتـــر و
 .مردمساالرتر شدن جامعھ، بایستھ است کھ بھ این شماره ھا افزوده گردد

فـراھـم آوردن شـرایط و امکانـات و تسھیالت الزم بـرای 1.
اینکھ مـردم در رابـطھ بـا امـور قـضائیھ، بـتوانـند ھـرچـھ 
بیشتر در ســاخــتن ســرنــوشــت خــود مــشارکت داشــتھ 

باشند.  
گـزارش ھـای مـداوم از نیازمـندی ھـای مـردم و تـوقـعات و 2.

خواستھ ھای افکار عمومی بھ متصدیان شاخۀ قضا. 
ایفای نقشی بـایستھ در تـامین شـرایط الزم بـرای احـقاق 3.

حـــقوق بشـــر، از جـــملھ آزادی بیان مـــردم و آزادی 
اجـتماعـات و بـازتـاب آن بـھ افکار عـمومی و از جـملھ 

مطلع نمودن متصدیان شاخۀ قضا از آنھا. 
گـزارش رضـایت و یا عـدم رضـایت مـردم از قـوانین و 4.

مـصوبـھ ھـا و تصمیم گیری ھـای مـتصدیان شـاخۀ قـضا و 
عمل کرد این شاخھ در رابطھ با احقاق حقوق پنجگانھ. 

فــراھــم آوری تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 5.
انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
مـعلومـات بـرای مـردم و گـروھـھا و ھسـتھ ھـای مـختلف 

مردمی برای افزایش آگاھی آنھا بھ امور قضا. 
فــراھــم آوری تسھیالت الزم بــرای سیر آزاد و مســتقل 6.

انــدیشھ ھــا و نــظرھــا و خــبرھــا و ھــنرھــا و عــلوم و 
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مـعلومـات بـرای مـتصدیان شـاخۀ قـضا و کمیسیون ھـا و 
کارگـروه ھـای مـختلف آنـھا بـرای افـزایش تـوانـائی آنـھا 

در امر قضا. 
بـھا دادن بـھ حـقوق ھـم وطـنان قـوم ھـای مـختلف ایرانی و 7.

اقلیت ھـا و محـرومـان و بـخصوص در نـقاط دورافـتادۀ 
میھن و مـــطلع نـــمودن مـــتصدیان شـــاخۀ قـــضائیھ از 
احــوال و نیازھــای آنــھا، در جھــت احــقاق حــقوق ھمۀ 
شھــرونــدان، چــھ اکثریت و چــھ اقلیت، در ھمۀ نــقاط 

میھن، بخصوص در نقاط محروم و دورافتاده.  
نـظارت و مـراقـبت از اسـتقالل و آزادی مـتصدیان شـاخۀ 8.

قــضا از دخــالــت ســایر شــاخــھ ھــا در امــورات آنــھا و 
پـاسـداری و مـراقـبت از اجـرای عینی و عملی تفکیک 

قوا و گزارش این مھم بھ مردم. 
نـظارت کامـل بـر نـقش گـروھـھای فـشار و البی ھـا در 9.

تصمیم گیری ھــا در شــاخۀ قــضا و افــشاگــری و بی اثــر 
کردن آنھا.  

نــظارت کامــل در جــلسات و رونــد تصمیم گیری ھــای 10.
شاخۀ قضا و گزارش آنھا بھ مردم. 

گـــزارش تـــمام جـــلسات قـــوۀ قـــضا و کمیسیون ھـــا و 11.
کارگـروه ھـای مـختلف آن بـھ صـورت صـوتی و تـصویری 
بـھ مـردم.  مـوارد اسـتثنائی کھ مـربـوط بـھ اسـرار دولتی 
در مـقابـل قـدرت ھـا اسـت، می تـوانـد بـھ صـورت غیرعلنی 
بـاشـد ولی بـاید ضـبط و بـایگانی شـود و بـعد از گـذشـت 
مـدتی کھ قـانـون معین می کند (؟ ٢٠ یا ٢۵ یا ٣٠ یا… 

سال) در اختیار مردم قرار گیرد.  
نــظارت بــر حــقوق مــندی و اخــالق مــندی مــقامــات و 12.

مــتصدیان شــاخۀ قــضا و گــزارش رشــوه خــواری ھــا و 
رشـوه دھی ھـا و خـاصـھ خـرجی ھـا و ویژه خـواری ھـا و 
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فـسادھـای احـتمالی در طـول تـصدی آنـھا و نیز در قـبل و 
بــعد از پــایان دورۀ اشــتغال آنــھا در دولــت. در بعضی 
کشورھـای دنیا مـتداول اسـت کھ مـتصدیان و مـامـورین 
و نـمایندگـان دولـت، اطـالعـات و ارتـباطـاتی را کھ در 
طـول نـمایندگی خـود بـدسـت می آورنـد، بـھ عـنوان یک 
وسیلۀ تـــجارت بکار می بـــرنـــد و در البی گـــری ھـــا و 
خـاصـھ خـرجی ھـا بـھ نـفع قـدرت و نـمادھـای آن و بـھ ضـرر 

ملت و حقوق آنھا سوء  استفاده می کنند. 
شـاخۀ قـضا ضـامـن امنیت و مـصونیت قـضائی اعـضای 13.

ھمۀ شاخھ ھای دولت از جملھ شاخۀ چھارم است.  
شـاخۀ قـضا ، در مـالکیت و ادارۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی 14.

بــھ عــنوان شــاخۀ چــھارم دولــت، نقشی پیدا نمی کنند. 
شـاخۀ چـھارم بـاید بـتوانـد بـھ طـور مسـتقل عـمل نـماید و 

تحت کنترل و سلطۀ سایر شاخھ ھا نباشد.  
ھـر نـوع فـساد اقـتصادی، ویژه خـواری، رانـت خـواری، 15.

رشـوه خـواری و ارتـشاء، خـاصـھ خـرجی، در رابـطھ  بـا 
گــروه ھــای فــشار و قــدرت ھــا و شــرکتھای خــارجی و 
داخـلی بـرای ھمۀ مـنتخبان و مـامـوران ھمۀ شـاخـھ ھـای 
دولـت، از جـملھ شـاخۀ قـضائیھ، اکیدا مـمنوع بـوده و 
مسـتوجـب پیگردھـای شـدید قـانـونی اسـت. بـا تـوجـھ بـھ 
فـــــسـاد   کـھ  کـنـنـده ای  تـعییـن  و  مـنـفی  بـسیـار  نـــــقـش 
دیوان سـاالری در عـقب مـانـدگی کشورھـا دارد، آوردن 
این مـھم در قـانـون اسـاسی در کشوری مـثل ایران، و 
در مـنطقھ ای مـثل خـاورمیانـھ و کشورھـای نـفت خیز از 
اھمیتی حیاتی بـــرای بـــرپـــایی و پـــویایی و پیش بـــرد 

مردم ساالری برخوردار است. 
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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رابطۀ سـایر شـاخـھ ھـای دولـت بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ 
مثابھ شاخۀ چھارم دولت: 

در دولـت ھـا، شـرایطی در قـانـون اسـاسی در نـظر گـرفـتھ شـده اسـت کھ 
چـنانـچھ مـتصدیان ھـر یک از شـاخـھ ھـای دولـت، در عـمل از کفایت الزم 
بـرخـودار نـبودنـد و یا مـرتکب فـساد و جـرمی شـدنـد و یا بـھ ھـر شکلی از 

حدود قانونی خود تجاوز نمودند، در مقابل ملت پاسخگو باشند.  

ھـر یک از آنـھا در شـرایطی ممکن اسـت بـرای رسیدگی بـھ اعـمال خـالف 
قـانـون و ارتکاب بـھ جـرم و فـساد، بـھ دادگـاه احـضار و مـورد مـحاکمھ قـرار 
گیرند، و بنا بھ حکم قضا الزم شود مصونیت قضائی از آنھا سلب گردد.  

در قـانـون اسـاسی بـاید بـھ طـور روشـن و شـفاف شـرایط الزم بـرای عـزل 
رئیس جــمھور و یا منحــل کردن مجــلس شــورای ملی قــانــون گــذاری و یا 
عـزل قـضات و سـایر مـتصدیان در شـاخۀ قـضا، آورده شـود. ھـمھ پـرسی و 
رفــرانــدم ھــم در مــواردی ممکن اســت الزم افــتد و جنین امکانی نیز در 

قانون اساسی منظور می شود.  

شـاخۀ چـھارم نیز نـباید از این قـواعـد مسـتثنی بـاشـد و ضـروری اسـت کھ 
این موارد در قانون اساسی بھ صراحت آورده شود.  

یکی از اھـدافی کھ پیشنھاد طـرح شـاخۀ چـھارم در نـظر داشـتھ، این بـوده 
اسـت کھ شھـرونـدان بـتوانـند بـرای اِعـمال حـق حـاکمیت خـود، یک ضـدقـدرتی 
را در درون دولـت و در حیطۀ قـدرت مـداران وارد نـمایند.  الزم اسـت کھ از 
ھــمان ابــتدا کمال تــالش بکار رود تــا شــرایطی فــراھــم نــشونــد کھ این 
ضدقدرت، خود بھ ابزار قدرت مداری، و یا بھ کانون قدرت، مبدل گردد.  
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 تـمام تـالش را بـاید بـھ خـرج داد کھ رسـانـھ ھـایی کھ امـروزه وسیلھ ای در 
دسـت قـدرت مـداران  ھسـتند، قـادر نـشونـد کھ در آینده بـا تغییر صـورت،  
دوبـاره  در خـدمـت قـدرت مـداران از نـوع جـدیدی، قـرار بگیرنـد، و بـدین 

وسیلھ باز ھم در جنگ روانی علیھ مردم، پیروز شوند. 
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١- رابطۀ  شـاخۀ مـقننھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ 
شاخۀ چھارم دولت: 

شـاخۀ قـانـون گـذاری، در مـالکیت  شـاخۀ رسـانـھ ھـای 1.
ھمگانی، سھمی پیدا نمی کند.  

شــــاخۀ قــــانــــون گــــذاری، در کنترل و ادارۀ شــــاخۀ 2.
رسانھ ھای ھمگانی، نقشی پیدا نمی کند.  

شـاخۀ قـانـون گـذاری، مـانـند بقیھ شـاخـھ ھـای دولـت، در 3.
نـظارت بـر عـمل کرد شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، و سـایر 

شاخھ ھای دولت، نقش پیدا می کند.  
شـاخۀ قـانـون گـذاری، در کلیت این شـاخـھ، می تـوانـد از 4.

بـودجۀ خـود، رسـانـھ ھـا و وسـایل ارتـباطی دوطـرفـھ را بـا 
مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، مھیا و تـصدی نـماید. این 
ارتـباطـات بـا مـردم، مسـتقل از شـاخۀ چـھارم صـورت 
می گیرد، و از جــملھ بــرای نــظارت بــر امــور شــاخــھ 
چـھارم و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرد.  
کمیسیون ھــــا و کارگــــروه ھــــا و اعــــضای شــــاخۀ 5.

قـانـون گـذاری ھـر کدام شـخصا، می تـوانـند از بـودجۀ این 
شـاخـھ و یا بـودجۀ شخصی خـویش، رسـانـھ ھـا و وسـایل 
ارتـباطی دوطـرفـھ را بـا مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی، مھیا 
و تــصدی نــماید. این ارتــباطــات بــا مــردم، مســتقل از 
شـــاخۀ چـــھارم صـــورت می گیرد، و از جـــملھ بـــرای 
نـظارت بـر امـور شـاخـھ چـھارم و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
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رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـربـوط بـھ شـاخۀ قـانـون گـذاری ، 6.
مـورد نـظارت و انـتقادپـذیری و جـواب گـویی کامـل بـھ 
مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی  و بنیادھـای اجـتماعی و نیز 

شاخھ ھای دیگر دولت ھستند.  
دولـت در کلیت خـود، و نیز ھـر یک از شـاخـھ ھـای آن، 7.

از جـملھ شـاخۀ قـانـون گـذاری و رسـانـھ ھـای ھـمگانی در 
اختیار این شـاخـھ، بـا رعـایت کامـل اصـل الئیسیتھ، از 
تبلیغ ھــرگــونــھ دین و مــذھــب و مــرام و ایدئــولــژی و 
عقیدۀ خـاص پـرھیز می کند و بـھ عـنوان مـامـور دولـت 
در مـقابـل آنـھا مـوضعی بی طـرف می گیرنـد. حتی بـحث 
آزاد در این مـقولـھ ھـا بـھ عھـدۀ شـاخۀ چـھارم اسـت کھ 

آن را با بی طرفی بھ جامعھ ارائھ دھد.  
این شـاخـھ از دولـت مـانـند سـایر شـاخـھ ھـای دولتی، نـباید 8.

در امـر ارتـباطـات دوطـرفۀ بقیۀ شـاخـھ ھـای دولتی بـا 
مردم و ھستھ ھای مردمی  خللی ایجاد نماید.  
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٢- رابطۀ  شـاخۀ مجـریھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ 
شاخۀ چھارم دولت: 

شـاخۀ مجـریھ، در مـالکیت  شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، 1.
سھمی پیدا نمی کند.  

شــاخۀ مجــریھ، در کنترل و ادارۀ شــاخۀ رســانــھ ھــای 2.
ھمگانی، نقشی پیدا نمی کند.  

شـاخۀ مجـریھ، مـانـند بقیھ شـاخـھ ھـای دولـت، در نـظارت 3.
بــر عــمل کرد شــاخۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی، و ســایر 

شاخھ ھای دولت، نقش پیدا می کند.  
شـاخۀ مجـریھ، در کلیت این شـاخـھ، می تـوانـد از بـودجۀ 4.

خـود، رسـانـھ ھـا و وسـایل ارتـباطی دوطـرفـھ را بـا مـردم 
و ھســـتھ ھـــای مـــردمی، مھیا و تـــصدی نـــماید. این 
ارتـباطـات بـا مـردم، مسـتقل از شـاخۀ چـھارم صـورت 
می گیرد، و از جــملھ بــرای نــظارت بــر امــور شــاخــھ 
چـھارم و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرد.  
وزارتــخانــھ ھــا و اداره  ھــا و مــوســسات حکومتی و 5.

اعـضای شـاخۀ مجـریھ ھـر کدام شـخصا، می تـوانـند از 
بـــودجۀ این شـــاخـــھ و یا بـــودجۀ شخصی خـــویش، 
رســانــھ ھــا و وســایل ارتــباطی دوطــرفــھ را بــا مــردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی، مھیا و تـصدی نـماید. این ارتـباطـات 
بـا مـردم، مسـتقل از شـاخۀ چـھارم صـورت می گیرد و از 
جــملھ بــرای نــظارت بــر امــور شــاخــھ چــھارم و ســایر 

شاخھ ھای دولت مورد استفاده قرار می گیرد. 
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رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـربـوط بـھ شـاخۀ مجـریھ، مـورد 6.
نـظارت و انـتقادپـذیری و جـواب گـویی کامـل بـھ مـردم و 
ھســـتھ ھـــای مـــردمی  و بنیادھـــای اجـــتماعی و نیز 

شاخھ ھای دیگر دولت ھستند.  
دولـت در کلیت خـود و نیز ھـر یک از شـاخـھ ھـای آن، از 7.

جـملھ شـاخۀ مجـریھ و رسـانـھ ھـای ھـمگانی در اختیار 
این شــاخــھ، بــا رعــایت کامــل اصــل الئیسیتھ، از تبلیغ 
ھـرگـونـھ دین و مـذھـب و مـرام و ایدئـولـژی و عقیدۀ 
خــاص پــرھیز می کند و بــھ عــنوان مــامــور دولــت در 
مـقابـل آنـھا مـوضعی بی طـرف می گیرنـد. حتی بـحث آزاد 
در این مـقولـھ ھـا بـھ عھـدۀ شـاخۀ چـھارم اسـت کھ آن را 

با بی طرفی بھ جامعھ ارائھ دھد.  
این شـاخـھ از دولـت مـانـند سـایر شـاخـھ ھـای دولتی، نـباید 8.

در امـر ارتـباطـات دوطـرفۀ بقیۀ شـاخـھ ھـای دولتی بـا 
مردم و ھستھ ھای مردمی  خللی ایجاد نماید. 
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٣- رابطۀ شـاخۀ قـضائیھ بـا رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ مـثابـھ 
شاخۀ چھارم دولت: 

شـاخۀ قـضائیھ، در مـالکیت  شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، 1.
سھمی پیدا نمی کند.  

شـاخۀ قـضائیھ، در کنترل و  ادارۀ شـاخۀ رسـانـھ ھـای 2.
ھمگانی، نقشی پیدا نمی کند.  

شـاخۀ قـضائیھ، مـانـند بقیھ شـاخـھ ھـای دولـت، در نـظارت 3.
بــر عــمل کرد شــاخۀ رســانــھ ھــای ھــمگانی، و ســایر 

شاخھ ھای دولت، نقش پیدا می کند.  
شـاخۀ قـضائیھ، در کلیت این شـاخـھ، می تـوانـد از بـودجۀ 4.

خـود، رسـانـھ ھـا و وسـایل ارتـباطی دوطـرفـھ را بـا مـردم 
و ھســـتھ ھـــای مـــردمی، مھیا و تـــصدی نـــماید. این 
ارتـباطـات بـا مـردم، مسـتقل از شـاخۀ چـھارم صـورت 
می گیرد، و از جــملھ بــرای نــظارت بــر امــور شــاخــھ 
چـھارم و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرد.  
اعـضای شـاخۀ قـضائیھ ھـر کدام شـخصا، می تـوانـند از 5.

بـــودجۀ این شـــاخـــھ و یا بـــودجۀ شخصی خـــویش، 
رســانــھ ھــا و وســایل ارتــباطی دوطــرفــھ را بــا مــردم و 
ھسـتھ ھـای مـردمی ، مھیا و تـصدی نـماید. این ارتـباطـات 
بـا مـردم، مسـتقل از شـاخۀ چـھارم صـورت می گیرد، و 
از جـملھ بـرای نـظارت بـر امـور شـاخـھ چـھارم و سـایر 

شاخھ ھای دولت مورد استفاده قرار می گیرد. 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـربـوط بـھ شـاخۀ قـضائیھ، مـورد 6.

نـظارت و انـتقادپـذیری و جـواب گـویی کامـل بـھ مـردم و 
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ھســـتھ ھـــای مـــردمی  و بنیادھـــای اجـــتماعی و نیز 
شاخھ ھای دیگر دولت ھستند.  

دولـت در کلیت خـود و نیز ھـر یک از شـاخـھ ھـای آن، از 7.
جـملھ شـاخۀ قـضائیھ و رسـانـھ ھـای ھـمگانی در اختیار 
این شــاخــھ، بــا رعــایت کامــل اصــل الئیسیتھ، از تبلیغ 
ھـرگـونـھ دین و مـذھـب و مـرام و ایدئـولـژی و عقیدۀ 
خــاص پــرھیز می کند و بــھ عــنوان مــامــور دولــت در 
مـقابـل آنـھا مـوضعی بی طـرف می گیرنـد. حتی بـحث آزاد 
در این مـقولـھ ھـا بـھ عھـدۀ شـاخۀ چـھارم اسـت کھ آن را 

با بی طرفی بھ جامعھ ارائھ دھد.  
این شـاخـھ از دولـت مـانـند سـایر شـاخـھ ھـای دولتی، نـباید 8.

در امـر ارتـباطـات دوطـرفۀ بقیۀ شـاخـھ ھـای دولتی بـا 
مردم و ھستھ ھای مردمی  خللی ایجاد نماید. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل چھاردھم 

بودجھُ 
شاخھُ رسانھ ھای ھمگانی، 

شاخھُ چھارم دولت 
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بـــودجۀ شـــاخۀ چـــھارم دولـــت، 
شاخۀ رسانھ ھای ھمگانی 

دولـت مـتعلق بـھ مـلت اسـت. مـالکیت رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ 
مـثابـھ شـاخۀ چـھارم دولـت مـردم سـاالر و حـقوق مـدار، مـانـند ھـر 
ســھ شــاخۀ دیگر دولــت و در مجــموع دولــت در کلیت آن، در 
مـــالکیت اجـــتماعی و مـــردمی ھســـتند. بـــرای تـــحقق تفکیک 
شـاخـھ ھـای دولتی، مـالکیت آنـچھ کھ بـرای انـجام وظـایف ھـر کدام 
از شـاخـھ ھـا ضـروری اسـت، نـباید بـتوانـد تـحت مـالکیت و یا 

سلطھ و یا حتی اثرگذاری شاخھ ھای دیگر قرار بگیرد.  

شـاخۀ چـھارم بـاید بـتوانـد کھ وظـایف خـود را آزادانـھ و بـھ طـور  
مسـتقل انـجام دھـد. بـھ این دلیل، شـاخۀ چـھارم دولـت بـاید از 
اسـتقالل مـالی بـرخـودار بـاشـد. ھـرچـھ نیازھـای مـالی این شـاخـھ 
مسـتقل تـر بـرآورده شـونـد، رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ ھـمان میزان 
مســتقل تــر می تــوانــند بــھ وظــایف خــود بــرســند. شــرکتھا و 
مـــوســـسات خـــصوصی و کانـــون ھـــای مـــختلف قـــدرت و نیز 
شـاخـھ ھـای دیگر دولـت نـباید قـادر بـاشـند کھ بـا اسـتفاده از ھـر 
وسیلھ ای، از جـملھ بـودجـھ، شـاخۀ چـھارم را تـحت فـشار قـرار 
دھـند و بـر آن سـلطھ داشـتھ بـاشـند و یا حتی در آن اِعـمال نـفوذ 

نمایند. 
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وابسـتگی رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـھ آگھی ھـای تـجاری و تبلیغات 
شــــرکتھای خــــصوصی، شــــاخۀ چــــھارم را اسیر مــــنویات 

قدرت مداران در بخش خصوصی می کند.  

بـرای پیشگیری از وابسـتھ شـدن بـھ قـدرت مـداران و مـوسـسات 
ثـروتـمند، شـاخۀ چـھارم مـجاز نیست بـھ سـوداگـری ھـای اقـتصادی 

و تجارتی بپردازد. 

بـھ مـنظور ھـرچـھ مسـتقل تـر شـدن رسـانـھ ھـای ھـمگانی، شـاخۀ 
چـھارم می تـوانـد بـرای تـامین بـودجۀ خـود بـھ شھـرونـدان رجـوع 
نــماید و تــالش کند کھ تــمام بــودجۀ خــود را مســتقیما از مــردم 

تحصیل کند.  

دریافـت وجـوھـات و مـالیات در بعضی از کشورھـا مسـتقیما از 
مـــصرف کنندگـــان اخـــذ می گـــردد. مـــثال از کسانی کھ بینندۀ 
تـلویزیون از طـریق کابـل و اینگونـھ وسـایل ھسـتند، مـاھیانـھ 
وجــوھی دریافــت می شــود. در صــورت عــدم پــرداخــت  وجــھ 
اشـتراک، تـلویزیون آن شـخص و یا خـانـوار قـطع می گـردد. ولی 
اشکال این روش این اسـت کھ دسـترسی افـراد و خـانـوارھـای کم 
درآمـد بـھ رسـانـھ، ممکن اسـت مشکل و یا حتی نـاممکن شـود. 
در مـورد ایران کمبودھـای فنی و زیرسـاختی فـراوان دیگری ھـم 
مـوجـود اسـت کھ ممکن اسـت این روش را بـا مشکالت عملی 

مواجھ کند.  

بـا نـحوۀ دیگری، این روش دریافـت وجـھ اشـتراک را می تـوان 
بـرای بعضی بـرنـامـھ ھـا و یا شـبکھ ھـای بـرنـامـھ ھـای ورزشی و 
تـفریحی و سـرگـرمی و یا بـرنـامـھ ھـای پـربیننده مـنظور نـمود. 
بــدین شکل کھ شھــرونــدانی کھ تــمایل بــھ دریافــت اینگونــھ 
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بـرنـامـھ ھـا دارنـد، مـلزم بـھ پـرداخـت وجـوھی بـاشـند، و از طـریق 
این درآمد، بھ تامین بودجۀ شاخۀ چھارم، کمک شود.  

در مـورد افـرادی کھ از عھـدۀ پـرداخـت وجـھ اشـتراک بـرنمی آیند، 
می تـوان ضـوابـط و شـرایطی را فـراھـم نـمود کھ وجـھ اشـتراک 
بـرای خـانـوارھـائی کھ درآمـدشـان از میزان معینی کمتر اسـت، 

توسط دولت پرداختھ شود.  

افـراد حقیقی و حـقوقی خـواھـند تـوانسـت بسـتھ بـھ میل و تـوان 
مـالی خـود، وجـوھی را داوطـلبانـھ بـھ شـاخۀ چـھارم پـرداخـت 
نـمایند. این گـونـھ پـرداختی ھـا، بـاید بـھ عـنوان ھـزینھ در امـور 
مـالیاتی پـرداخـت کنندگـان مـنظور گـردد و از مـالیات آنـھا کسر 
شـود. در ھـر مـورد خـاص، این پـرداختی ھـا نـباید از یک میزان 
معینی، کھ آن را قـانـون تعیین خـواھـد کرد، تـجاوز کند. زیرا کھ 
افـراد حقیقی و یا حـقوقی ثـروتـمند، نـباید قـادر بـاشـند کھ تـوسـط 
پــرداخــت ھــای کالن، بــھ گــروھــھای فــشار تــبدیل شــده و بــھ  
البی گـری بـپردازنـد و شـاخۀ چـھارم را تـحت سـلطۀ خـود قـرار 

دھند.  

ھــر یک از اداره ھــای  شــاخۀ چــھارم، بــھ طــور مســتقیم بــا 
شھــرونــدان در تــماس خــواھــند بــود و می تــوانــند مــردم را بــھ 
پــرداخــت وجــوه الزم تــشویق نــمایند. این تــشویق ھــا از جــملھ 
می تـوانـد تـوسـط ارائۀ بـرنـامـھ ھـای مـورد پـسند مـردم بـاشـد. 
امـروزه در تـلوزیونـھای مـعمول در غـرب ھـم بـھ ھمین شکل 
عـمل می شـود. در جـوار بـرنـامـھ ھـائی کھ پـرطـرفـدارتـر ھسـتند، آن 
شـبکۀ تـلویزیونی قـادر اسـت تـعداد تبلیغات و پیامـھای تـجاری 
بیشتری را بـا قیمت بسیار بیشتری  بـھ فـروش بـرسـانـد. منتھی 
در مــورد شــاخۀ چــھارم، تبلیغات از جــانــب خــود رســانــھ ھــای 
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ھـمگانی اسـت، و سـوژه و عـنصری کھ جـای کاالھـای تبلیغ شـده 
در پیامـھای تـجاری مـعمول را می گیرد، تـولیدات و بـرنـامـھ ھـای 
مـختلف شـاخۀ چـھارم ھسـتند، و نیز تـشویق و تـرغیب مـردم بـھ 

مشارکت در فراھم آوردن بودجۀ شاخۀ چھارم.  

در صـورتی کھ تـمام بـودجـھ بـدین وسیلھ تـامین نـگردید، شـاخۀ 
چـھارم می تـوانـد از محـل درآمـدھـای کلی دولتی، مـابـھ الـتفاوت 
ھـزینۀ خـود را تحصیل نـماید. ولی بـرای ھـرچـھ مسـتقل تـر بـودن 
شـاخـھ چـھارم از دولـت، و بـھ مـنظور اینکھ رابـطھ اش بـا مـردم 
ھـرچـھ مسـتقیم تـر بـاشـد، بـایستھ اسـت کھ این شـاخـھ دولـت تـالش 
کند تــمام بــودجــھ خــود را مســتقیما از مــردم تھیھ کند. در این 
صـورت نیاز بـھ  پـاسـخ گـو بـودن مـتصدیان رسـانـھ ھـای ھـمگانی 

بھ مردم، ھرچھ بیشتر خواھد شد.  
بــھ طــور مــعمول، رسیدگی بــھ دخــل و خــرج و بــودجۀ کشور 

مربوط بھ شاخۀ مقننھ و نمایندگان مردم است.  
شـاخۀ چـھارم می تـوانـد بـودجۀ خـود را بـھ شـاخۀ مـقننھ تـقدیم 
کند. تـامین این بـودجـھ ھـم مـانـند بـودجۀ سـایر قـسمت ھـای دولـت، 
بـھ عھـدۀ شـاخـھ ھـای مجـریھ و قـضائیھ  اسـت کھ در امـر وصـول 

مالیات، بھ وظایف خود بپردازند. 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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فصل پانزدھم 

طرح رسانھ ھای ھمگانی،  
بھ عنوان شاخھُ چھارم دولت، 

در سال ١٣۵٨ چھ تصویری می توانست بگیرد؟ 
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پیش نــویس قــانــون اســاسی ســال ١٣۵٨ در رابــطھ بــا 
رسانھ ھای ھمگانی بھ مثابھ شاخۀ چھارم دولت: 

  پیش نـویس قـانـون اسـاسی نـوشـتھ شـده در سـال ١٣۵٨ مـربـوط بـھ زمـان خـود 
بـوده و مـتعلق بـھ شـرایط خـاص خـود بـوده اسـت. اگـر بـا تجـربیاتی کھ جـامـعھ 
در این مـدت زمـانی حـدودا چـھار دھـھ کسب کرده اسـت بـخواھیم دوبـاره 

آنرا بنویسیم، تغییرات عمده ای الزم می گردد.  
در این زمینھ، و بـرای بـرپـائی یک مـردم سـاالری پـویا، تـوجـھ بـھ مـفھوم 
حـــقوقی الئیسیتھ (رجـــوع کنید بـــھ تـــعریف داده شـــده) از اھمیتی حیاتی 
بـرخـوردار اسـت، بـا تـاکید مـوکد بـر این مـھم کھ الئیسیتھ بـھ ھیچ وجـھ بـھ 

معنای دین ستیزی و یا عقیده ستیزی نیست.   
قـانـون اسـاسی بـاید خـالی از دین و مـرام و عقیده و مـملو از حـقوق بـاشـد و 
شـایستھ و بلکھ بـایستھ اسـت کھ ھمۀ این حـقوق را بـھ طـور شـفاف و دقیق 
در آن ذکر نـمود. حـق اطـالع و حـق اخـتالف، از آن جـملھ ھسـتند. تـذکر بـھ 
اصـول راھـنمای قـضاوت نیز در این قـانـون الزم می نـماید، بـاشـد کھ دسـتگاه 

قضائی در تمام کشور از یک اصول مشخصی پیروی کند.  

   حــال  زمــان را بــھ عــقب بــرگــردانیم  و بــھ ھــنگام نــوشــتن و تــدوین و 
تـصویب پیش نـویس قـانـون اسـاسی سـال ١٣۵٨ بـرویم. اگـر بـخواھیم بـا تـوجـھ 
بـھ آنـچھ در این نـوشـتار آمـده اسـت  و نیز بـا تـوجـھ بـھ مـطالـب قبلی ارائـھ شـده 
در مـورد رسـانـھ ھـا، و بـا در نـظر گـرفـتن تجـربیاتی کھ در این حـدوا چـھار 
دھـھ در ایران و در دنیا شـاھـد آن بـوده ایم، آن قـانـون اسـاسی را بـازنـویسی 
نــمائیم، اســتخوان بــندی و اسکلت بعضی از آن اصــول را بــھ نــوعی خــام 

می توان بھ شکل ذیل پیشنھاد نمود.  
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حــال  زمــان را بــھ جــلو بــبریم  و بــھ ھــنگام نــوشــتن و تــدوین و تــصویب 
پیش نــویس قــانــون اســاسی جــمھوری ایران، بــعد از گــذار از رژیم والیت 
مـطلقھ بـرویم.  در آن تـاریخ، بـا مـلحوظ کردن شـاخـھ چـھارم دولـت، یعنی 
شـاخـھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، در آن قـانـون اسـاسی، می تـوان از جـملھ بـا الـھام 
گـرفـتن از بـازنـویسی پیش نـویس قـانـون اسـاسی ١٣۵٨، بـھ شکل ذیل اسـتفاده 

نمود. 

ممکن اسـت در این پیشنھاد، مـفھوم بعضی اصـول تکراری بـھ نـظر بیایند 
و یا مـثال در اصـول مـربـوط بـھ سـایر شـاخـھ ھـا و یا امـور دیگر آمـده بـاشـند، و 
یا مـثال جـملھ و یا عـبارتی، بـھ تکرار آورده شـده بـاشـد.  ولی بـھ این دلیل کھ 
فـقط قسمتی از مـتن پیش نـویس  قـانـون اسـاسی را در اینجا آورده ام  و نیز بـھ 
دلیل نــو بــودن این ابتکار و بــرای تسھیل تــجسم شــاخۀ چــھارم در دولتی 
حــقوق مــدار، این امــر را ضــرور یافــتھ و بــھ عــمد بــھ آن، بــھ این شکل 
پـرداخـتم. بکار بـردن این روش، از جـملھ بـھ این دلیل اسـت کھ بـتوان ھـر 
اصـل را بـھ تـنھایی و بـدون مـراجـعھ بـھ سـایر اصـول، مـورد بـررسی و بـحث 
آزاد و مـناظـره قـرار داد، تـا امـر رسیدگی بـھ ھسـتھ عـقالنی آن اصـل، و نـقد 

و تکمیل و اصالح آن، عملی تر و آسان تر شود. 

انـشائی کھ در  اینجا در نـوشـتن این اصـول بـھ کار بـرده شـده نیز بـا انـشاء 
قـانـون اسـاسی و یا پیش نـویس آن فـرق می کند و در نـوشـتن اصـول ذیل، 
مـراد نـمایان کردن نیاز بـھ تشکیل شـاخۀ چـھارم بـوده اسـت و نـھ نـوشـتن 

قانون اساسی و انشاء و زبان حقوقی درخور آن.   

شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل 
و بـدون سـانـسور امـور مـربـوط بـھ مـلت، و دولـت، و کشور، و مـنطقھ، و 
دنیا، و محیط زیست  قــرار دھــد، و این مــطلب را در ذیل در ارتــباط بــا 

اصول ذکر شده بھ تکرار آورده ام.   
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تکرار عـبارات مـشابھی در مـورد نـقش شـاخۀ چـھارم دولـت در پـایان چـند 
اصـل، بـھ عـمد و بـھ قـصد مـنور کردن اھمیت مـطلع بـودن مـلت از امـور 
دولــت و نیاز مــشارکت شھــرونــدان در تعیین ســرنــوشــت خــویش تــوســط 

نظارت در امور قدرت ھا و دولت با واسطۀ رسانھ ھای ھمگانی است.  
بـا تـنویر این نیاز، بـھ سـادگی می تـوان درک کرد کھ چـرا در این عـصر و  
در شـرایط فعلی میھن در قـرن بیست و یکم، پیشنھاد رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
بـھ عـنوان شـاخۀ چـھارم دولـت، نـھ تـنھا مـوضـوعیتی مـھم دارد، بلکھ بسیار 

فراتر از آن میرود و واقعا اھمیتی حیاتی پیدا می کند. 
این عـصر، دورۀ اطـالعـات اسـت و بـعد از انـقالب انـفورمـاتیک و افـزایش 
تـصاعـدی عظیم امـور رسـانـھ ای از تـولید تـا مـصرف آنـھا،  افکار عـمومی و 
شھــرونــدان در تعیین ســرنــوشــت خــویش، نــقش بسیار بیشتری نســبت بــھ 
گـذشـتھ پیدا کرده انـد. خـودسـوزی محـمد بـوعـزیزی در تـونـس کھ بـھ بـھار 
عــرب انــجامید، و قــتل جــورج فــلوید در امــریکا کھ بــھ اعــتراضــات 
سـلطھ بـران، بـھ سـلطھ گـری قـدرت ھـا در تـمام دنیا کشید، مـثال ھـایی از این 

دست ھستند.  

بـدین تـرتیب اسـت کھ افکار عـمومی و مـردم سـراسـر جـھان، بـا واسـطۀ 
رسـانـھ ھـای غیروابسـتھ، در امـور قـدرت ھـا و دولـت نـظارت بیشتری پیدا 
کرده انـد، و بـدین وسیلھ اسـت کھ شھـرونـدان تـوانـا شـده انـد کھ حـق حـاکمیت 

خویش را بیشتر از پیشتر اعمال کنند.  

   بــا تــوضیح فــوق، اگــر مــبنا را بــرای نــوشــتن قــانــون اســاسی جــدید، 
پیش نـویسی کھ در سـال ١٣۵٨ تھیھ شـده بـود قـرار دھیم و یا الاقـل از آن 
الـھام بگیریم  و شـماره ھـایی از اصـول آن را مـورد جـرح  و تـعدیل قـرار 
دھیم، می تـوانیم اصـولی  چـند را، بـا اضـافـھ کردن شـاخۀ چـھارم،  بـھ شکل 

ذیل بازبینی و شکل خامی از آن را پیشنھاد کنیم:  
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فـــصل ســـوم قـــانـــون اســـاسی:  حـــق حـــاکمیت جـــمھور 
شھروندان  و تبلور نمایندگی از آن در دولت  

اصـل 15 -   حـق حـاکمیت ملی مـتعلق بـھ ھمۀ مـردم ایران و والیت از آن 
جـمھور شھـرونـدان اسـت و بـاید بـرای احـقاق حـقوق عـموم بـھ کار رود و 
ھیچ فـرد یا گـروھی نمی تـوانـد این حـق ھـمگانی را بـھ خـود یا گـروه معینی 
اخـتصاص دھـد یا در جھـت مـنافـع اخـتصاصی خـود یا گـروه معینی بکار 
بـرد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط 
شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مــلت تــوانــا بــھ نــظارت در امــور دولــت گشــتھ و بــدین وسیلھ 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خویش ایفا می کنند.  

اصـــل 16 –  در این زمـــان،  در نـــبود امکانـــات بـــرای مـــردم ســـاالریِ 
مــشاورتِی مــشارکتِی مســتقیم، امــور کشور تــوســط دولتی مــردم ســاالر و 
الئیک و حـقوق مـدار کھ متشکل از چـھار شـاخـھ اسـت اداره می گـردد: شـاخۀ 
قـضائیھ، شـاخۀ مجـریھ، شـاخۀ مـقننھ، و شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی. در 
رعـایت تفکیک قـوا، این چـھار شـاخـھ  بـاید ھمیشھ مسـتقل از یکدیگر بـاشـند 
و در عین حـال، بـھ نـمایندگی از مـلت، بـر عـمل کرد یکدیگر نـظارت داشـتھ 
بـاشـند بـدون اینکھ در امـور یکدیگر دخـالـت کنند. ارتـباط میان آنـھا بـر طـبق 
قــانــون  اســاسی، بــوسیلھ رئیس جــمھور بــرقــرار می گــردد. بــا رعــایت 
بی طـــرفی و در آزادی و اســـتقالل کامـــل، شـــاخۀ چـــھارم، یعنی شـــاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی، مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و 
بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر 
و خــبر و دانــش و ھــنر تــوســط شــاخۀ چــھارم، اطــالعــات الزم در اختیار 
افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور 
دولـت گشـتھ، و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر 
می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال 
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می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 
برای خویش ایفا می کنند.  

فـصل دوازدھـم قـانـون اسـاسی، شـاخۀ چـھارم دولـت،  شـاخۀ 
رسانھ ھای ھمگانی : 

مبحث اول : مجلس شورای ملی رسانھ ھای ھمگانی 

اصـل 151 - مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، از نـمایندگـان مـلت 
کھ بــطور مســتقیم و بــا رأی مخفی شھــرونــدان انــتخاب می شــونــد تشکیل 
می گــردد. مــصوبــات اکثریت این نــمایندگــان، بــھ عــنوان بــرنــامــھ ھــا، 
دسـتورالـعمل ھـا و مـقررات اجـرایی،  بـرای اجـرا بـھ اداره ھـا و مـتصدیان این 
شـاخـھ ابـالغ می گـردد.  شـرایط انـتخاب شـونـدگـان و انـتخاب کنندگـان را قـانـون 

معین خواھد کرد.  

اصـل 152 - دوره نـمایندگی در مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، 
چـھار سـال اسـت. انـتخابـات ھـر دوره بـاید پیش از پـایان دوره قـبل بـھ عـمل 
آید بـطوری کھ جـمھوری ایران در ھیچ صـورت بـدون مجـلس شـورای ملی 

رسانھ ھای ھمگانی نباشد. 

اصــل 153 – ھــر یک از نــمایندگــان مجــلس شــورای ملی رســانــھ ھــای 
ھـمگانی بـاید پیش از رسمیت یافـتن مجـلس، بـا تکیھ بـر اھمیت الئیسیتھ و بـا 
در نـظر گـرفـتن آن، بـا مـردم عھـد بـبندد کھ بـھ نـمایندگی و مـامـوریتی کھ از 
جـانـب مـردم بـھ وی داده شـده اسـت وفـادار بـمانـد و در عـمل بـھ قـانـون اسـاسی 
و احـقاق حـقوق مـردم، بـھ خـصوص در آنـچھ کھ مـربـوط بـھ وظـایف وی در 

شاخۀ چھارم می گردد کوشا باشد و این عھدنامھ را امضا نماید.  

اصـل 154 - تـرتیب انـتخاب رئیس و ھیأت رئیسھ را مجـلس شـورای ملی 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی،  و تـعداد کمیسیون ھـا و اداره ھـا و دورۀ تـصدی آنـھا و 
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امـور مـربـوط بـھ مـذاکرات و انـتظامـات مجـلس بـوسیلھ آئین نـامۀ داخـلی آن 
مجلس معین می گردد.  

اصـل 155 - مـذاکرات مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی،  بـاید علنی 
بـاشـند و گـزارش کامـل آن در رسـانـھ ھـای رسمی منتشـر شـود.  بـھ تـقاضـای 
رئیس جـمھور یا نخسـت وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس شـاخۀ قـضائیھ و 
یا رئیس مجـلس شـورای ملی مـقننھ یا ده نـفر از نـمایندگـان مجـلس شـورای 
ملی مـقننھ، و یا رئیس مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی و یا ده نـفر 
از نـمایندگـان مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، ممکن اسـت جـلسھ ای 
محــرمــانــھ بــا حــضور ھــمھ نــمایندگــان مجــلس شــورای ملی رســانــھ ھــای 
ھـمگانی،  یا بـا حـضور عـده ای خـاص از آنـھا تشکیل شـود. در صـورت 
اخیر تصمیمات این گــروه خــاص از نــمایندگــان وقتی مــعتبر اســت کھ بــھ 

تصویب مجلس شورای ملی رسانھ ھای ھمگانی  برسد. 

اصــل 156 – منتخبین ســھ شــاخۀ دیگر دولــت، و در صــورت لــزوم بــھ 
ھـمراھی مـشاورانـشان،  بـھ اجـتماع یا بـھ انـفراد حـق شـرکت در جـلسات 
مجـلس را دارنـد و در صـورتیکھ مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
الزم بـدانـد مکلف بـھ حـضور ھسـتند  و ھـرگـاه تـقاضـا کنند مـطالـبشان اسـتماع 

می شود.  

مبحث دوم : اختیارات و صالحیت 
 

اصـل 157 - مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی، در عـموم مـسائـل 
مـربـوط بـھ انـتشار آزاد و مسـتقل خـبر و انـدیشھ و نـظر و ھـنر و عـلم و 
فـن آوری و دانـش، و در حـدود صـالحیت مـقرر در قـانـون اسـاسی می تـوانـد 
اســاســنامــھ و مــقررات و  دســتورالــعمل ھــا  و آئین نــامــھ ھــای اجــرائی و  
بـرنـامـھ ھـائی را بـعد از مـشورت و رای گیری بـھ تـصویب مجـلس شـاخۀ 
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چـھارم بـرسـانـد  و آنـھا را بـرای اجـرا بـھ اداره ھـا و مـوسـسات  شـاخۀ چـھارم 
ابالغ نماید.  

اصـل 158 - سـمت نـمایندگی قـائـم بـھ شـخص اسـت و قـابـل تـفویض بـھ 
دیگری نیست و ھـر نـماینده در بـرابـر تـمام مـلت مسـئولیت دارد. مجـلس 
نمی تـوانـد اختیار شـاخۀ چـھارم را بـھ شـخص یا ھیأتی واگـذار کند، ولی در 
مـوارد ضـرور می تـوانـد اختیار تـصویب بعضی از مـصوبـات مـربـوطـھ را بـھ 
کمیسیون ھـای داخـلی خـود تـفویض کند. در این صـورت این مـصوبـات در 
مــدتی کھ مجــلس تعیین می نــماید بــھ صــورت آزمــایشی اجــرا می شــونــد و 
تصویب نھائی آنھا با مجلس شورای ملی رسانھ ھای ھمگانی خواھد بود.  

اصـل 159 - تفسیر مـصوبـات عـادی مـربـوط بـھ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، در 
صـالحیت مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی اسـت. مـفاد این مـاده مـانـع 

از تفسیری نیست کھ دادرسان  در مقام تمیز حق از مصوبات می کنند.  

اصـل 160 - بـناھـای دولتی و امـوالی کھ جـنبھ نـفایس ملی دارد قـابـل انـتقال 
بغیر نیست مـگر بـا تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ.  شـاخـھ ھـای دیگر 
دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـر نـظارت کامـل داشـتھ 
بـاشـند. شـاخۀ چـھارم دولـت، این نـظارت را بـرای افکار عـمومی نیز تسھیل 

و امکان ابراز نظر شھروندان  را مھیا می کند. 

اصـل 161 - تغییر در خـطوط مـرزی کشور در صـورتی ممکن اسـت کھ 
بـھ تـصویب نـود و پـنج درصـد مجـموع نـمایندگـان مجـلس شـورای ملی مـقننھ 
بـرسـد. این رونـد بـاید تـحت نـظارت دقیق مـلت و دولـت بـاشـد. در آزادی و 
اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و 
مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات 
الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ 
نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ 
بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش 
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را، در رابـطھ بـا کشورھـای دیگر و تعیین خـطوط مـرزی کشور، اِعـمال 
می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 

برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 162 - دادن امتیاز تشکیل شـرکتھا و مـؤسـسات عـمومی و اعـطای 
امتیاز انـــحصار در امـــور تـــجارتی و صنعتی و کشاورزی و مـــعادن از 
طـرف حکومـت (=شـاخۀ مجـریھ) بـدون تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ 
مـمنوع اسـت. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ 
این امـر نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و 
اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و 
مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات 
الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ 
نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ 
بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت 
خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت 

خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 163 - عھـدنـامـھ ھـا و مـقاولـھ نـامـھ ھـای بین المللی و قـراردادھـای دیگر 
از این قبیل بـاید بـھ تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ بـرسـد. شـاخـھ ھـای 
دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـر نـظارت کامـل 
داشـتھ بـاشـند. در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف 
اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار 
دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط 
شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و 
مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ 
مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  
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اصـل 164 - اسـتخدام کارشـناسـان و مسـتشاران خـارجی از طـرف دولـت در 
حـد احتیاج و ضـرورت بـاید بـھ تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ بـرسـد. 
شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـر نـظارت 
کامـل داشـتھ بـاشـند. در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور 
کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و 
ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت 
پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین 
وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ 
نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری بـرای خـویش ایفا 

می کنند.  

اصـل 165 - گـرفـتن و دادن وام و کمکھای بـدون عـوض از طـرف دولـت 
اعـم از داخـلھ و خـارجـھ بـاید بـا تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ بـاشـد.  
شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـر نـظارت 
کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون 
سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر 
و دانــش و ھــنر تــوســط شــاخۀ چــھارم، اطــالعــات الزم در اختیار افکار 
عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت 
گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر 
می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال 
می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 

برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 166 - مـصوبـات مـربـوط بـھ امـور رسـانـھ ھـای ھـمگانی، بـھ پیشنھاد 
حـداقـل 15 نـفر از نـمایندگـان در مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
قـابـل طـرح اسـت. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، 
ضــمن نــظارت کامــل  بــھ این رونــد خــود نیز می تــوانــند طــرح ھــا و یا 

334



335

بـرنـامـھ ھـایی را پـس از تـصویب در شـاخۀ خـود، بـھ  مجـلس شـورای ملی 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی تـقدیم کنند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل 
کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ 
و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در 
اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در 
امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت 
پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش 
را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و 

خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 167 - طـرح ھـای قـانـونی و پیشنھادھـا و اصـالحـاتی کھ نـمایندگـان 
شـاخۀ مـقننھ در خـصوص لـوایح قـانـونی عـنوان می کنند و بـھ تقلیل درآمـد 
عـمومی و افـزایش ھـزینھ ھـای عـمومی می انـجامـد، بـاید در آن طـریق جـبران 
کاھـش درآمـد یا تـأمین ھـزینھ جـدید نیز مـعلوم شـده بـاشـد. شـاخـھ ھـای دیگر 
دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـر نـظارت کامـل داشـتھ 
بـاشـند. در این بـاب، شـاخۀ چـھارم و رسـانـھ ھـای مـردمی نـقش بـرجسـتھ ای 
دارنـد. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش 
و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت 
پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین 
وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ 
نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری بـرای خـویش ایفا 

می کنند.  

اصـل 168 - مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی نمی تـوانـد مـصوبـاتی 
وضـع کند کھ بـا حـقوق بشـر و قـانـون اسـاسی مـغایرت داشـتھ بـاشـد. تشخیص 

این امر طبق اصل 144 بھ عھده شورای نگھبان قانون اساسی است. 
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اصـل 169 - مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی حـق کسب اطـالع  از 
ھرـیک از اموـر کشور را دارد و ملـزم استـ جمـھور شھرـوندـان را کامال 
در جـریان این امـور قـرار دھـد. نـحوۀ اطـالع از امـوری کھ اسـرار نـظام 

ھستند و  سایر حدود و موانع قانونی را،  قانون معین خواھد کرد.  

اصـل 170 – در صـورتی کھ کشور در شـرایط جنگی و سـایر بحـرانـھائی 
از این قبیل قـرار بگیرد، ھیچ یک از شـاخـھ ھـای دولـت و نیروھـای امنیتی 
و نـظامی و انـتظامی، نـباید ھیچیک از حـقوق شھـرونـدان را بـھ ھـر شکلی  
(مـانـند بـرقـراری حکومـت نـظامی در ھـنگام جـنگ،  حتی بـھ حکم قـانـون)  
نــقض  کنند. شــاخۀ چــھارم دولــت بــاید در آزادی و اســتقالل کامــل، افکار 
عـمومی را در جـریان این گـونـھ امـور قـرار دھـد و اعـمال حـاکمیت را تـوسـط 
جــمھور شھــرونــدان تسھیل نــماید. بــا رعــایت بی طــرفی و در آزادی و 
اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و 
مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات 
الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ 
نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ 
بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت 
خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت 

خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 171 – کسب اطـالع از مـوارد تخـلفات قـانـونی مـامـوران دولـت، و 
انـتشار این اطـالعـات در حـدی کھ قـانـون معین می کند، از وظـایف شـاخۀ 
چـھارم اسـت. بـا احـترام بـھ حـرمـت حـریم خـصوصی افـراد و بـا رعـایت 
اخـالق و بـا  بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را از عملکرد مـامـوران دولتی بـاخـبر 
سـازد.  بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط 
شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و 
مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ 

336



337

مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.   

اصـل 172 - نـمایندگـان مجـلس ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی را نمی تـوان بـھ 
مـناسـبت عـقایدی کھ در مجـلس اظـھار کرده یا بـھ آرائی کھ در مـقام ایفای 
وظـائـف نـمایندگی خـود داده انـد تعقیب یا تـوقیف کرد. ولی در صـورت انـجام 
اعـمال خـالف قـانـون، شـاخۀ قـضائیھ بـھ این امـور رسیدگی می کند و اگـر 
نـماینده ای مـرتکب جـنحھ یا جـنایاتی مـشھود شـود بـالفـاصـلھ تـوسـط شـاخۀ 
قـضائی مـورد تعقیب قـرار می گیرد. جـریان تعقیب بـاید بـھ آگـاھی مجـلس 
بـرسـد. در صـورتیکھ نـماینده مـتھم بـھ ارتکاب جـرم غیرمـشھود بـاشـد، بـھ 

شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار می گیرد. 

اصـل 173 –  شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـاید افکار عـمومی را در مـعرض 
رونــد تشکیل و مــعرفی ھیأت وزیران شــاخۀ اجــرائیھ و ھــر گــونــھ رای 
اعـتماد تـوسـط  شـاخۀ مـقننھ  در مـورد آنـھا و نیز رای اعـتماد در دوران 
تـصدی و نیز در مـورد مـسائـل مـھم و مـورد اخـتالف، قـرار دھـد.  شـاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی نـظر مـردم را، در اختیار نـمایندگـان سـایر شـاخـھ ھـا قـرار 
می دھـد تـا بـا جـریان دو طـرفۀ اطـالعـات و نـظرات، اعـمال حـق حـاکمیت 

جمھور شھروندان در این فرایند تسھیل شود.  

اصــل 174 – ھــرگــاه ھــریک از شھــرونــدان شکایتی از چــگونگی اداره 
کشور یا شیوه قــانــونــگذاری یا سیاســت قــضائی و یا امــور رســانــھ ھــای 
ھـمگانی داشـتھ بـاشـد، می تـوانـد بـھ مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی 
اعـالم کند. اگـر شکایت دربـارۀ مجـلس ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی بـاشـد بـاید بـھ 
او پـاسـخ کافی داده شـود و اگـر راجـع  بـھ سـایر شـاخـھ ھـای دولـت بـاشـد بـھ 
مـقامـات مسـئول فـرسـتاده می شـود تـا مـورد رسیدگی قـرار گیرد. در آزادی و 
اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را بـا 
رعـایت بی طـرفی،  در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار 
دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط 
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شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و 
مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ 
مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 175 - بـھ مـنظور فـراھـم آوردن شـرایط  الزم جھـت  اعـمال حـق 
حــاکمیت جــمھور شھــرونــدان در اقصی نــقاط کشور عــالوه بــر سیر آزاد 
انـدیشھ و نـظر و خـبر و ھـنر و عـلم و دانـش در سـطح کالن،  ارتـباط بین 
افکار عـمومی در مـناطـق مـختلف در مـورد مـسائـل مـختص بـھ آن مـناطـق 
نیز ضــروری اســت. شــاخۀ چــھارم شــرایط الزم را بــرای ارتــباط افکار 
عـمومی  در مـناطـق مـختلف و نیز ارتـباطی دوطـرفـھ بین مـردم از یک سـو، 
و شـوراھـای روسـتا، بـخش، شھـر، شھـرسـتان یا اسـتان، از سـوی دیگر 
فـراھـم می آورد تـا مـردم بـتوانـند در کار مـتصدیان امـور در سـطح محـلی 

نظارت داشتھ باشند و مطالبات  و نظرات خود را بھ اطالع آنان برسانند.   

مبحث سوم: در رابطھ با امور اجرائیھ 

اصـل 176 – از وظـایف مـھم شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی، نـظارت دقیق و 
کامـل و جـامـع بـر کلیۀ رونـد تـمام انـتخابـات اسـت. بـرای اعـمال حـق حـاکمیت 
جـمھور شھـرونـدان، افکار عـمومی بـاید بـتوانـند تـوسـط شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی بـر تـمام مـراحـل کلیۀ انـتخابـات در کشور، نـظارتی مسـتقیم و آزاد و 
مسـتقل داشـتھ بـاشـند. تـمام شـاخـھ ھـای دولـت، از جـملھ شـاخۀ چـھارم، مـوظـف 

ھستند کھ شرایط این نظارت را برای رسانھ ھای مردمی نیز فراھم آورند.  
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اصــل 177 - ھــرگــاه بین شــاخۀ مجــریھ و یا شــاخۀ مــقننھ،  و شــاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی اخـتالف نـظر بـھ وجـود آید و تـوافـق ممکن نـگردد، 
شـاخۀ مجـریھ و یا شـاخۀ مـقننھ می تـوانـند از راه ھـمھ پـرسی، انـحالل مجـلس 
شــورای ملی رســانــھ ھــای ھــمگانی  را بــھ تــصویب مــلت بــرســانــد و در 
صـورت انـحالل بـاید بـالفـاصـلھ انـتخابـات جـدید شـاخۀ چـھارم اعـالم و تـرتیبی 
داده شـود کھ مجـلس شـورای ملی رسـانـھ ھـای ھـمگانی  جـدید حـداکثر طی 
ھشـت ھـفتھ از تـاریخ انـحالل، کار خـود را آغـاز کند. شـاخۀ مجـریھ و یا 
شـاخۀ مـقننھ در ھـر دورۀ ریاسـت جـمھوری و یا ھـر دورۀ نـمایندگی شـاخۀ 

مقننھ، فقط یکبار می تواند از این حق استفاده کنند.  

اصـل 178 - اعـالم عـفو عـمومی پـس از تـصویب مجـلس شـورای ملی بـا 
رئیس جـمھور اسـت، ھمچنین رئیس جـمھور حـق دارد در حـدود قـوانین، 
مـجازات محکومـان را تخفیف دھـد. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت 
کھ بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شھـرونـدان را در 
جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این گـونـھ امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار 
عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ 

شھروندان حق حاکمیت خویش را اِعمال می کنند. 

اصـل 179 - رئیس جـمھور اسـتوار نـامـھ سفیران اعـزامی بـھ کشورھـای 
بیگانــھ را امــضاء می کند و اســتوار نــامــھ سفیران کشورھــای بیگانــھ را 
می پـذیرد . ھمچنین تـرفیع درجـھ نـظامیان و سـلب آن، و اعـطای نـشان ھـا  و 
عـناوین افـتخاری دولـت بـھ مـوجـب قـانـون بـا رئیس جـمھور اسـت. این امـور 
و ضـوابـط حـاکم بـر آنـھا و معیارھـای کلیۀ امـور کشوری و لشکری دیگری 
از این دسـت بـاید در نـظارت کامـل مـردمی بـاشـد و در جـامـعھ بـھ بـحث نـھاده 
شــود. بــا نــقش پیدا کردن افکار عــمومی در این زمینھ ھــا، نــظام ارزشی 
جـامـعھ ارتـقا یافـتھ و بـا بـحث ھـای اجـتماعی در بـاب ارزشـھا و ضـدارزشـھا 
در رابـطھ بـا حـقوق در رسـانـھ ھـای ھـمگانی، جـامـعھ پیوسـتھ بـھ سـمت ھـرچـھ 
مـردمـساالرتـر شـدن و ھـرچـھ حـقوق مـدارتـر شـدن می رود. شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، 
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در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را 
اعمال می کنند.  

اصـل 180 - امـضای عھـدنـامـھ ھـای دولـت ایران بـا سـایر دولـت ھـا و ھمچنین 
امـضای پیمان ھـای مـربـوط بـھ اتـحادیھ ھـای بین المللی بـا رئیس جـمھور یا 
نـــماینده قـــانـــونی او اســـت، کھ پـــس از تـــصویب مجـــلس شـــورای ملی 
قـانـون گـذاری انـجام می شـود. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ بـا 
رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا 
واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق 

حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  

اصــل 181 - اعــالن جــنگ و مــتارکھ آن و پیمان صــلح پــس از تــصویب 
مجـلس شـورای ملی قـانـون گـذاری، بـا رئیس جـمھور اسـت مـگر در مـوارد 
فـوری و اضـطراری کھ رئیس جـمھور بـا مـشورت ھیأت وزیران تصمیم 
می گیرد. بـــا رعـــایت بی طـــرفی و در آزادی و اســـتقالل کامـــل، شـــاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون 
سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ 
چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت 

خویش را اعمال می کنند. 

اصـل 182 – سـایر شـاخـھ ھـای دولـت در صـورت لـزوم می تـوانـند از طـریق 
پیامی کھ در مجــلس شــورای ملی رســانــھ ھــای ھــمگانی قــرائــت می شــود 
نـظرھـای خـود را بـھ اطـالع نـمایندگـان شـاخۀ چـھارم دولـت بـرسـانـند. شـاخۀ 
چـھارم ھـم می تـوانـد بـھ شـاخـھ ھـای دیگر پیام بـفرسـتد و دبیرخـانـھ آن شـاخـھ ھـا 
ھـم مـلزم اسـت پیام را در اختیار نـمایندگـان و مـتصدیان مـربـوطـھ قـرار دھـد. 
اگـر بـھ تـذکرات در مـورد تخـلف از قـانـون تـرتیب اثـر داده نشـد، امـور بـھ 

مقامات قضائیھ سپرده می شوند.  
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اصـل 183 - چـنانـچھ رئیس جـمھور بـھ بی کفایتی  یا خیانـت و یا تـوطـئھ 
علیھ امنیت کشور مـتھم شـود، مجـلس شـورای ملی قـانـون گـذاری بـاید بـھ 
اتـھام او رسیدگی کند و اگـر سـھ چـھارم ھـمھ نـمایندگـان مجـلس مـقننھ رأی بـھ 
تعقیب او دادنـد ھیأت عـمومی دیوان عـالی کشور بـھ اتـھام رسیدگی و بـر 
طـبق قـوانین عـمومی، مـجازات او را معین می کند. پـس از رأی مجـلس بـھ 
تعقیب، تــا صــدور رأی نــھائی دیوان عــالی کشور رئیس جــمھور از مــقام 
خـود مـعلق اسـت و وظـائـف او را شـورای مـوقـت ریاسـت جـمھور انـجام 
می دھـد. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در 
جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار 
عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ 

شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند.   

اصــل 184 - وزراء  بــھ پیشنھاد نخســت وزیر و تــصویب رئیس جــمھور 
معین و بـرای گـرفـتن رأی اعـتماد بـھ شـاخۀ مـقننھ مـعرفی می شـونـد. اداره 
امـور کشور بـھ عھـده ھیأت وزیران و مسـئولیت اجـرایی کلیھ سـازمـان ھـای 
کشوری و لـشگری بـا این ھیأت اسـت. تـعداد وزیران و حـدود صـالحیت ھـر 
یک از آنـان را قـانـون معین می کند. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت 
کھ بــا رعــایت کامــل بی طــرفی، شھــرونــدان را در جــریان کامــل و بــدون 
ســانــسور امــوری از این نــوع قــرار دھــد. بــدین تــرتیب افکار عــمومی بــا 
واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق 

حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  

اصـل 185 - عـالوه بـر مـواردی  کھ ھیأت وزیران یا وزیری مـأمـور تـدوین 
آئین نـامـھ ھـای اجـرائی قـوانین می شـود، ھیأت وزیران حـق دارد بـرای انـجام 
وظـائـف اداری و تـأمین اجـرای قـوانین و تنظیم سـازمـان ھـای اداری بـھ وضـع 
تــصویب نــامــھ  و آئین نــامــھ و نــظامــنامــھ بــپردازد، ولی مــفاد این مــقررات 
ھیچگاه نـباید بـا مـتن و روح قـوانین مـخالـف بـاشـد، ھـریک از وزیران نیز 
در حـدود وظـائـف خـویش و مـصوبـات ھیأت وزیران، حـق وضـع آئین نـامـھ و 
صـدور بـخشنامـھ را دارد. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک 
قـوا، بـاید بـھ این امـور نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. نـظارت افکار عـمومی ھـم 
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بـھ این امـور تـوسـط شـاخۀ چـھارم عملی می گـردد. وظیفۀ شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی این اسـت کھ آزادانـھ و  بـھ طـور بی طـرفـانـھ و مسـتقل، شھـرونـدان 
را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب 
افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین 

وسیلھ شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند. 

اصـل 186 - صـلح دعـاوی راجـع بـھ امـوال عـمومی و دولتی و ارجـاع آن 
بـھ داوری مـوکول بـھ تـصویب ھیأت وزیران در ھـر مـورد اسـت. شـاخـھ ھـای 
دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـور نـظارت کامـل 
داشـتھ بـاشـند. نـظارت مـلت بـر این گـونـھ امـور دولـت ھـم تـوسـط شـاخۀ چـھارم 
عملی می گـردد. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار 
عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ 

شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  

اصــل 187 - نخســت وزیر و وزیران در صــورتی کھ مــتھم بــھ خیانــت یا 
تــوطــئھ علیھ امنیت کشور گــردنــد، اتــھام آنــھا در مجــلس شــورای ملی 
قـانـون گـذاری مـورد رسیدگی قـرار خـواھـد گـرفـت و چـنانـچھ اکثریت این 
مجــلس رأی داد، تعقیب مــتھم در صــالحیت ھیأت عــمومی دیوان عــالی 
کشور اسـت و مـجازات این جـرائـم تـابـع قـوانین عـمومی  اسـت. مـلت بـاید 
بـتوانـد از سیر آزاد و مسـتقل اخـبار و نـظرات در بـارۀ این مـسائـل بھـرمـند 
گـردد.  بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش 
و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مــلت تــوانــا بــھ نــظارت در امــور دولــت گشــتھ و بــدین وسیلھ 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خویش ایفا می کنند.  
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اصـل 188 - رسیدگی بـھ اتـھام رئیس جـمھوری و نخسـت وزیر و وزیران 
درمـورد جـرائـم عـمومی، پـس از تـصویب مجـلس شـورای ملی مـقننھ، طـبق 
قـانـون در دادگـاه ھـای عـمومی دادگسـتری انـجام می شـود. شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، 
در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را 

اعمال می کنند.   

اصــل 189 -  در امــور اقــتصادی کشور، از جــملھ رونــد تعیین، اخــذ، و 
مـصرف مـالیات ھـا و نـتایج حـاصـلھ از آن و نـحوۀ تـوزیع درآمـدھـای دولـت 
در سـطح جـامـعھ و خـزانـھ داری و بـودجـھ و دیوان مـحاسـبات کشور، شـاخۀ 
چـھارم مـوظـف اسـت کھ از راه انـتشار نـظرھـای مـتخصصان و بـرقـرار 
کردن بـحثھای آزاد و تـبادل آرا،  شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون 
سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ 
چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت 

خویش را اعمال می کنند.   

اصـل 190 - بـودجـھ کل کشور بـھ تـرتیبی کھ در قـانـون مـقرر می شـود از 
طـرف شـاخۀ مجـریھ تھیھ و بـرای تـصویب بـھ مجـلس شـورای ملی مـقننھ 
تسـلیم خـواھـد شـد. ھـر گـونـھ تغییر در ارقـام بـودجـھ نیز تـابـع مـراتـب مـقرر در 
قـانـون خـواھـد بـود. شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار 
عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ 

شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  

اصـل 191 - کلیھ دریافـت ھـای مـربـوط بـھ دولـت در حـسابـھای خـزانـھ داری 
کل مـتمرکز می شـود و تـمام پـرداخـت ھـا در حـدود اعـتبارات مـصوب بـھ 
مـوجـب قـانـون انـجام می گیرد.  شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ 
بی طـرفـانـھ، شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار 
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دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت 
نظارت و بدین وسیلھ شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند.   

اصـل 192 - دیوان مـحاسـبات کشور و سـازمـان و اداره امـور آن در تھـران 
و مـراکز اسـتان ھـا بـھ مـوجـب قـانـون تشکیل و تعیین خـواھـد شـد. شـاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون 
سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ 
چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت 

خویش را اعمال می کنند.  

اصــل 193 - مجــلس شــورای ملی رســانــھ ھــای ھــمگانی، بــا نــمایندگی از 
طـرف مـردم، نـاظـران رسـانـھ ای را بـرای نـظارت بـھ امـور دیوان مـحاسـبات 
بـھ تـرتیبی کھ قـانـون معین می کند انـتخاب خـواھـد کرد. بـا رعـایت بی طـرفی 
و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ 
شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین 
تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و 

بدین وسیلھ شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  

اصـل 194 - دیوان مـحاسـبات کلیھ حـساب ھـای وزارتـخانـھ ھـا و مـؤسـسات و 
شـرکتھای دولتی و سـایر دسـتگاه ھـائی کھ بـھ نـحوی از انـحاء  از بـودجـھ کل 
کشور اســتفاده می کنند بــھ تــرتیبی کھ قــانــون مــقرر می دارد رسیدگی و یا 
حـساب رسی می نـماید و مـراقـبت خـواھـد کرد کھ ھیچ ھـزینھ ای از اعـتبارات 
مـصوب تـجاوز نکرده و ھـر وجھی در محـل خـود بـھ مـصرف رسیده بـاشـد. 
حـساب ھـا و اسـناد و مـدارک مـربـوط را بـرابـر قـانـون جـمع آوری و الیحھ 
تـفریغ بـودجـھ ھـر سـال را بـانـضمام نـظرات خـود بـھ مجـلس شـورای ملی 
قـانـون گـذاری تسـلیم می نـماید.  بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل 
کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا 
واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق 

حاکمیت خویش را اعمال می کنند.  
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اصــل 195 - ارتــش جــمھوری ایران،  پــاســداری از اســتقالل و تــمامیت 
ارضی کشور و امنیت مـرزھـای میھن را بـھ عھـده دارد. نیروھـای انـتظامی 
و امنیتی نیز از مــردم و بــرای مــردم ھســتند و وظیفھ دارنــد کھ در امنیت 
داخـلی کشور و احـقاق حـقوق فـردی و ملی جـمھور شھـرونـدان کوشـا بـاشـند. 
ھیچ یک از نیروھـای نـظامی و انـتظامی و امنیتی نـباید وسیلۀ دسـت شـخص 
و یا گـروه خـاصی بـگردنـد و در نـھایت بـھ مـردم ایران پـاسـخ گـو در مـقابـل 
آنـھا مسـئول ھسـتند. ھمۀ شـاخـھ ھـای دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید 
ضـامـن عـدم تـعرض این نیروھـا بـھ حـقوق مـردم بـاشـند و بـر این امـور 
نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل 
کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و 
نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار 
افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور 
دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر 
می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال 
می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 

برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 196 - ھیچ افسـر و سـربـاز خـارجی بـھ خـدمـت نـظام ایران قـبول 
نمی شـود، عـبور یا اقـامـت نیروی نـظامی خـارجی در کشور تـنھا بـا رعـایت 
حــقوق، آنــھم بــا تشخیص و تــصویب نــود درصــد کل نــمایندگــان مجــلس 
شـورای ملی مـقننھ ممکن اسـت.  اسـتقرار ھـر گـونـھ پـایگاه نـظامی خـارجی، 
ھـر چـند بـھ عـنوان اسـتفاده ھـای صـلح آمیز در ایران مـمنوع اسـت. بـا رعـایت 
بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف 
اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این امـور قـرار 
دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت 
نـظارت و بـدین وسیلھ شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اعـمال می کنند.  
بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ 
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چــھارم، اطــالعــات الزم در اختیار افکار عــمومی قــرار می گیرد و مــلت 
پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت 
وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 197 – فـعالیتھای اقـتصادی ارتـش و بـودجۀ نـظامی سـاالنـھ از طـرف 
مجـلس شـورای ملی مـقننھ تـصویب می شـود کھ در آن دخـل و خـرج بـاید بـھ 
صـراحـت، معین و ضـرورت آن تـوضیح داده شـود. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت 
بــا رعــایت اصــل تفکیک قــوا و در چــھارچــوب حــدودی کھ قــانــون معین 
می کند، بـاید در رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر آنـھا، بـھ این امـور 
نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل 
کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور امـور مـربـوط بـھ نیروھـای نـظامی و انـتظامی و 
امنیتی قـرار دھـد. . بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و 
ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت گشـتھ و دولـت 
پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین 
وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ 
نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری بـرای خـویش ایفا 

می کنند.  

مبحث چھارم : در رابطھ با عدالت اجتماعی و قضا 

اصــل 198 - مــحاکم دادگســتری مــرجــع رسمی تــظلمات عــمومی اســت. 
تشکیل مـحاکم و تعیین صـالحیت مـحاکم مـنوط بـھ حکم قـانـون اسـت و کسی 
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نمی تـوانـد بـھ ھیچ عـنوان دادگـاھی تشکیل دھـد. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا 
رعـایت اصـل تفکیک قـوا و در چـھارچـوب حـدودی کھ قـانـون معین می کند 
و در رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر آنـھا، بـاید بـھ این امـور نـظارت 
کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ 
رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون 
سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد.  بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و 
خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار 
عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت در امـور دولـت 
گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر 
می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال 
می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 

برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 199 - شـاخۀ قـضائیھ مسـتقل و رئیس جـمھور و سـایر شـاخـھ ھـای 
دولتی، ضـامـن اسـتقالل آن اسـت. شـورای عـالی قـضائی در حـدود این قـانـون 
لـوازم و مقتضیات این اسـتقالل را فـراھـم می آورد و در حـفظ آن بـا رئیس 
جـمھور و سـایر شـاخـھ ھـای دولـت ھمکاری می کند.  بـا رعـایت بی طـرفی و 
در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ 
شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد.  بـا 
سیر آزاد و مســتقل انــدیشھ و نــظر و خــبر و دانــش و ھــنر تــوســط شــاخۀ 
چــھارم، اطــالعــات الزم در اختیار افکار عــمومی قــرار می گیرد و مــلت 
پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت بیشتری در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ 
مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور 
شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری 

را در تعیین سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصــل 200 - تشکیل مــحاکم اخــتصاصی جــز در مــوارد مــصرح در این 
قـانـون مـمنوع اسـت، ولی ممکن  اسـت بـرخی از شـعب مـحاکم عـمومی بـھ 
نـوع خـاصی از دعـاوی رسیدگی کنند. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت 
اصـل تفکیک قـوا و در چـھارچـوب حـدودی کھ قـانـون معین می کند و در 
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رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر آنـھا، بـاید بـھ این امـور نـظارت کامـل 
داشـتھ بـاشـند. در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف 
اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور این مـحاکم قـرار 
دھـد. بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت 

نظارت و بدین وسیلھ شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند. 

اصـل 201 – دیوان  عـالی کشور بـھ مـنظور نـظارت بـر اجـرای حـقوق مـندانۀ 
قـوانین در مـحاکم،  و ایجاد وحـدت رویھ قـضائی تشکیل می شـود. شـاخـھ ھـای 
دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا و در چـھارچـوب حـدودی کھ قـانـون 
معین می کند و در رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر آنـھا، بـاید بـھ این 
امــور نــظارت کامــل داشــتھ بــاشــند. بــا رعــایت بی طــرفی و در آزادی و 
اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را 
در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و 
مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات 
الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ 
نـظارت بیشتری در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و 
پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق 
حــاکمیت خــویش را اِعــمال می کنند و پیوســتھ نــقش بیشتری را در تعیین 

سرنوشت خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصــل 202 - قــضات مــحاکم را نمی تــوان از مــقامی کھ شــاغــل آن ھســتند 
بــطور مــوقــت یا دائــم بــدون مــحاکمھ و ثــبوت جــرم مــنفصل کرد یا محــل 
خـدمـت یا سـمت آنـھا را بـدون رضـای آنـان تغییر داد. تغییر محـل و سـمت 
بـازپـرسـان بـا تـصویب شـورای عـالی قـضائی ممکن اسـت. شـاخـھ ھـای دیگر 
دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا و در چـھارچـوب حـدودی کھ قـانـون معین 
می کند و در رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر آنـھا، بـاید بـھ این امـور 
نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل 
کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان 
کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ 
و نـظر و خـبر و دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در 
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اختیار افکار عـمومی قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت 
بیشتری در امـور دولـت گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ 
بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت 
خـویش را اِعـمال می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت 

خوب و خوب تری برای خویش ایفا می کنند.  

اصـل 203 - دادگـاه بـاید حکم ھـر دعـوی را بـا تـوجـھ بـھ قـوانین و سـایر 
مـنابـع حـقوق اعـالم کند و نمی تـوانـد بـطور عـموم رأی دھـد و قـاعـده بـھ وجـود 
آورد. شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا، بـاید بـھ این امـور 
نـظارت کامـل داشـتھ بـاشـند. احکام دادگـاه ھـا بـاید مسـتدل و حـاوی مـواد 
قـانـونی و اصـولی بـاشـد کھ بـر طـبق آنـھا حکم صـادر شـده  اسـت، و تخـلف از 
این اصـل مـوجـب نـقض حکم در دیوان کشور می شـود. بـا رعـایت بی طـرفی 
و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ 
شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور امـور کشور قـرار دھـد. 
بـدین تـرتیب افکار عـمومی بـا واسـطۀ شـاخۀ چـھارم، در امـور دولـت نـظارت 

و بدین وسیلھ شھروندان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند. 

اصـل 204 - مـحاکمات، علنی انـجام می شـود مـگر آنکھ بـا تشخیص دادگـاه 
علنی بـودن مـخالـف نـظم یا مـنافی عـفت عـمومی بـاشـد. این تشخیص و این 
روش، نـباید منجـر بـھ نـقض حـقوق گـردد.  افکار عـمومی بـاید بـتوانـند کھ در 
رونـد مـحاکمات علنی، در مـواردی کھ مـربـوط بـھ امـور عـمومی می گـردد، 
نــظارت داشــتھ بــاشــند. نــظارت مــردم تــوســط شــاخۀ چــھارم دولــت عملی 
می گــردد کھ بــاید این مــحاکمات را بــا آزادی و اســتقالل و بــا رعــایت 

بی طرفی کامل بھ مردم گزارش کند. 

اصـل 205 - سـایر امـور روزمـرۀ شـاخۀ قـضائیھ نیز بـاید تـحت نـظارت 
کامـل شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا و در چـھارچـوب 
حـدودی کھ قـانـون معین می کند و در رابـطھ بـا وظـایف قـانـونی مـحولـھ بـر 
آنـھا، بـاشـد. پـاسـداری از کرامـت و مـنزلـت و شـان ھمۀ مـردم و احـقاق حـقوق 
جــمھور شھــرونــدان بــدون درآمیختن بــا افکار عــمومی و سیر دو طــرفۀ 
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اخـبار و اطـالعـات ممکن نیست. عـدم نـظارت مـردمی کافی در ھـمھ و یا 
بخشی از شــاخۀ قــضائیھ و پیش گیری از تــمرکز قــدرت، منجــر بــھ نــقض 
حــقوق خــواھــد شــد. بعضی از این امــور در رابــطھ بــا قــضا و عــدالــت 
اجــتماعی و ضــرورت نــظارت مــردمی تــوســط رســانــھ ھــای ھــمگانی را  

می توان بھ اختصار از جملھ  اینگونھ متذکر نمود:    
- قـاضی مـوظـف اسـت حکم ھـر دعـوی را در قـوانین بیابـد و نمی تـوانـد بـھ 
بـھانـھ سکوت یا نـقض یا اجـمال و یا تـعارض قـوانین از صـدور حکم امـتناع 

ورزد. 
 - قــضات دادگــاه ھــا مکلفند از اجــرای تــصویب نــامــھ و آئین نــامــھ ھــا و 
نـظامـنامـھ ھـای دولتی کھ مـخالـف بـا قـوانین یا خـارج از حـدود وظـائـف قـوه 
مجــریھ  اســت، خــودداری کنند و ھــر ذینفعی حــق دارد ابــطال اینگونــھ 

مقررات را از شورای دولتی بخواھد. 
 - بـرای رسیدگی بـھ جـرائـم مـربـوط بـھ وظـائـف خـاص نـظامی، مـحاکم 
نـظامی مـطابـق قـانـون تشکیل می شـود. بـھ جـرائـم عـمومی نـظامیان و بـھ کلیھ 
جـرائـم افسـران و درجـھ داران و افـراد و کارمـندان شھـربـانی و ژانـدارمـری 

در محاکم عمومی رسیدگی می شود. 
  - شـورای عـالی قـضائی اداره امـور مـربـوط بـھ شـاخۀ قـضائیھ اعـم از 
اسـتخدام و نـصب و عـزل قـضات و تغییر محـل مـأمـوریت و تعیین مـشاغـل و 
تـرفیع آنـان و مـانـند اینھا را بـھ عھـده دارد، این شـورا مـرکب اسـت از : ١- 
سـھ نـفر از مسـتشاران یا رؤسـای شـعب دیوان عـالی کشور بـھ انـتخاب آن 
دیوان. ٢- شــش نــفر از قــضائی کھ دارای الاقــل ده ســال ســابــقھ خــدمــت 
قـضائی بـاشـند بـھ تـرتیبی کھ قـانـون معین می کند. ٣- رئیس دیوان عـالی 
کشور کھ ریاســت شــوری را نیز بــھ عھــده دارد. ۴- دادســتان کل کشور 
اعـضای انـتخابی شـوری بـھ مـدت پـنج سـال انـتخاب می شـونـد. چـگونگی 

تقسیم کار بین اعضای شوری و سازمان آنرا قانون معین می کند. 
  - حکم انــتصاب رئیس دیوان عــالی کشور و رؤســای شــعب و 
مسـتشاران و دادسـتان کل کشور بـھ امـضای رئیس جـمھور صـادر می شـود 

و سایر احکام بھ امضای وزیر دادگستری می رسد. 
بــا رعــایت بی طــرفی و در آزادی و اســتقالل کامــل، شــاخۀ رســانــھ ھــای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
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امـور قـضائیھ قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و 
دانـش و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی 
قـرار می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت بیشتری در امـور دولـت 
گشـتھ و دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر 
می گـردد و بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال 
می کنند و پیوسـتھ نـقش بیشتری را در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوب تـری 

برای خویش ایفا می کنند.  

مبحث  پنجم : در رابطھ با دیوان عدالت اداری 

اصـل 206 - بـھ مـنظور رسیدگی بـھ شکایات، تـظلمات و اعـتراضـات مـردم 
نسـبت بـھ مـأمـورین، واحـدھـا یا آئین نـامـھ ھـای دولتی، و احـقاق حـقوق آنـھا 
دیوانی بــنام دیوان عــدالــت اداری تــأسیس می گــردد، حــدود و اختیارات و 
نـحوه عـمل این دیوان را بـا رعـایت اسـتقالل شـاخۀ قـضائیھ، قـانـون تعیین 
می کند.  شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـا رعـایت اصـل تفکیک قـوا و بـا رعـایت  
قـوانین، در چـھارچـوب وظـایف خـود بـاید بـھ این امـور نـظارت کامـل داشـتھ 
بـاشـند. بـا رعـایت بی طـرفی و در آزادی و اسـتقالل کامـل، شـاخۀ رسـانـھ ھـای 
ھـمگانی مـوظـف اسـت کھ شھـرونـدان را در جـریان کامـل و بـدون سـانـسور 
امـور کشور قـرار دھـد. بـا سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و دانـش 
و ھـنر تـوسـط شـاخۀ چـھارم، اطـالعـات الزم در اختیار افکار عـمومی قـرار 
می گیرد و مـلت پیوسـتھ تـوانـاتـر بـھ نـظارت بیشتری در امـور دولـت گشـتھ و 
دولـت پیوسـتھ بـھ مـلت وابسـتھ تـر و پیوسـتھ بـھ مـلت پـاسـخ گـوتـر می گـردد و 
بـدین وسیلھ جـمھور شھـرونـدان حـق حـاکمیت خـویش را اِعـمال می کنند و 
پیوســتھ نــقش بیشتری را در تعیین ســرنــوشــت خــوب و خــوب تــری بــرای 

خویش ایفا می کنند.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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بازگشت از سال ١٣۵٨ بھ امروز: 

ایرانیان، در این چـھار دھـھ، شـاھـد فـجایع جـبران نـاپـذیری در 
ایران بـوده انـد. آیا اگـر در گـذار از والیت مـطلقھُ شـاھـنشاھی، از 
ھـــمان اول، و در قـــانـــون اســـاسی، و نـــھ فـــقط در قـــوانین 
مــوضــوعــھ، بــنا بــر این می شــد کھ مــتصدیان رســانــھ ھــایی کھ 
بـودجـھ آن ھـا را دولـت پـرداخـت می کند، مسـتقیما تـوسـط خـود 
مــردم انــتخاب شــونــد، و در نتیجھ مســتقیما بــھ خــود مــردم 
پـاسـخگو بـاشـند، و در نتیجھ بـتوانـند قـدرت مـندتـرین مـقام کشور، 
و سـایر مـقامـات در قـوھـھای قـضاییھ، و مـقننھ، و مجـریھ، و… 
و نیز قـوای نـظامی و انـتظامی، و نیز قـوای اطـالعـاتی و امنیتی 
و… را در پـان اوپتیکانی واژگـونـھ، مـورد نـظارت و قـضاوت 
مــردم قــرار دھــند، و از آن ھــا پــاســخ گــویی مــطالــبھ کنند، و 
بـــحث ھـــای آزاد در رشـــتھ ھـــای مـــختلف اقـــتصادی، علمی، 
فـرھنگی، اجـتماعی، سیاسی، و اطـالعـاتی، و… را در مـعرض 
قــضاوت مــردم قــرار دھــند، و… اصــال می تــوانســت وضعیت 

اسفبار امروز ممکن شود؟ 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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حاصل سخن 

ابـعاد پیچیدگی جـوامـع و مـلت ھـا و دنیا از یک سـو،  و از سـوی 
دیگر گسـترش خـشونـت نـاشی از اعـتقاد بـھ اصـالـت قـدرت، و 
شیوع اعتیاد بــھ زور، و تــوازن قــوا در رابطۀ انــسان ھــا در 
درون یک کشور و نیز بین مـلت ھـای کشورھـای مـختلف، نیاز 

بھ بنیاد دولت را در این زمان، بدیھی می نمایاند.  
در ھـر زمـانی  و در ھـر مکانی، ھـرچـھ وخـامـت اعتیاد بـھ قـدرت 
و بـاور بـھ اصـالـت آن شـدیدتـر بـاشـد، بـھ ھـمان میزان تـوانـائی  و 
نیرو، در قـــدرت و زور از خـــود بیگانـــھ شـــده و نیروھـــای 
محـرکھ،  بـھ قـدرت ھـای مخـربـھ مـبدل می گـردنـد. در عین حـال، و 
بـھ ھـمان میزان، تـضاد جـای یگانگی را می گیرد. ھمکاری ھـای 
سـازنـده و ھـم سـازی ھـای افـزاینده، بـھ تـقابـل ھـای کاھـنده میل 
می کنند. بـدین تـرتیب، قـدرت، در وجـود مـوازنـھ ھـا،  مـوجـود 
می شـود. کانـون تـوازن قـوا در درون و بیرون مـرزھـای کشور، 

مقولھ ای  بھ نام بنیاد دولت است.   
تـــصویری کھ در این عـــصر، بنیاد دولـــت در اذھـــان مـــصور 
می کند، بـا گـمانی کھ امـروز از شکل و سـازوکارھـای بنیاِد تـدبیرِ 
امــور و تعیین ســرنــوشــت مــلت و کشور بــا مــشارکت مســتقیم 
جـمھور شھـرونـدان بـرای اِعـمال حـق حـاکمیت خـویش، می تـوانـد 
در ذھـن مـتصور گـردد، فـاصـلھ ای مـفّصل دارد. ولی انـسان آزادۀ 
خــودانگیختھ ای کھ می خــواھــد در جھــت رسیدن بــھ آن الــگو 
حـرکت کند، میدان تعیین سـرنـوشـت خـود را خـالی نمی گـذارد کھ 
قـدرت پـرسـتان  و خـشونـت گسـتران این خـالء را پـر کنند و از 
میزان نـقش مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـویش، پیوسـتھ بکاھـند 

و بھ ابعاد تجاوز بھ حقوق بشر، پی درپی بیافزایند.  
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در خـمیرۀ دولـت قـدرت اسـت، ولی  در ذات انـسان حـقوق. آزِ 
دولت، انباشت قدرت است  و نیاز انسان،  احقاق حقوق.   

بـا بـاور بـھ اصـالـت قـدرت، سیاسـت بـھ معنی عـلِم ھـرچـھ زودتـر 
بــھ قــدرت رسیدن، و ھــرچــھ طــوالنی تــر در قــدرت مــانــدن، و 
پیشبرد مــنویات و اھــداف قــدرت مــعنا می دھــد و در انــحصار  
وکیل و وزیر و رئیس و... مـــحصور می شـــود، و بـــھ عـــنوان 

ھدف، ھر وسیلھ ای را توجیھ می کند.  

ولیکن بـر عکس،  بـا بـاور بـھ حـقوق ذاتی بشـر و در اسـتقالل  
و خـودانگیختگی و آزادی و آزادگی، سیاسـت در مـعنای تـدبیر 
امــور شکوفــا می گــردد و در مــفھوم شــرکت مــردم در تعیین 
سـرنـوشـت خـویش مـتبلور می شـود.  در این صـورت و بـا این 
مـعنا و مـفھوم، پـرداخـتن بـھ نـوعی از انـواع بی شـمار فـعالیت ھـای 
سیاسی محـدود بـھ زمـان ھـائی مـشخص و دوره ھـائی مقطعی و 
زودگـذر و یا مکان ھـای خـاصی نمی شـود و اشـخاص مشخصی 
ھــم تــولیت عــلم سیاســت و عــمل سیاسی را در والیت مطلقۀ 

خویش نگاه نمی دارند.  
بــا این نــگرش، ایرانیان، از افــرادی کھ "تبعۀ" دولــت ایران 
ھسـتند، بـھ "شھـرونـدان" ایرانی مـبدل می شـونـد. سیاسـت بـھ 
معنی تــدبیر و فــعالیت سیاسی بــھ مــعنای احــقاق عملِی حــق 
مـشارکت مـا مـردم در تعیین سـرنـوشـت خـوب و خـوبـتری بـرای 
خـــویش، بـــا اعـــتماد بـــھ نـــفس فـــردی و ملی، ھـــمھ مکانی و 

ھمھ زمانی و ھمھ کسانی است.  
میزاِن ســاالرِی مــردم، نســبت مســتقیم دارد بــھ میزاِن حــضورِ 
ھـرچـھ بیشتر ھمۀ مـردم در عـرصۀ تعیین سـرنـوشـت مـا مـردم. 
آن کھ سـرنـوشـت ھـا را تعیین می کند، سـاالر اسـت.  این تعیین 
کردن ســرنــوشــت ھــا در فــضائی صــورت می گیرد کھ ھیچ گــاه 
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نمی تـوانـد خـالی بـمانـد. اگـر مـا مـردم در این فـضا،   حی و حـاضـر 
بـمانیم،   بـا تـدبیر، بـھ مـردم سـاالری و دمـوکراسی می رسیم و 

می توانیم در پیشبرد و استمرار آن بکوشیم.  

اگـر کدام از ھـمھ مـا مـردم، ھـر کدام بـھ سـھم خـود و بـھ نـوبـھ 
خــود،  در این فــضا، حی و حــاضــر بــمانیم،   بــا تــدبیر، بــھ 
مـردم سـاالری و دمـوکراسی می رسیم و می تـوانیم لـذت مـشارکت 
در پیشبرد و اسـتمرار مـردم سـاالری و حـقوق مـداری را بـھ خـود 

پیشکش کنیم… ھر یک بھ سھم خود و بھ نوبھ خود… 

ولی اگـر مـا مـردم در این فـضا غـایب بـاشیم، عـدم حـضور مـا 
مـردم در این فـضا، خـالئی را مـوجـب می شـود کھ ھمیشھ تـوسـط 
زورپـرسـتان و قـدرت مـداران پـر می شـود  کھ نـاگـزیر ھمیشھ بـا 
زور و تخـریب و خـشونـت ھـمراه اسـت و بـدین تـرتیب، تـقدیر 
مـردم، چیزی بجـز حـاکمیت زورسـاالری و اسـتبداد، و سـرکوب 

و داغ و درفش و شکنجھ و تجاوز و اعدام و…، نمی شود.  
ھـر یک نـفر از مـا مـردم، کھ از فـضای سـاخـتن سـرنـوشـت خـوب 
و خـوب تـری بـرای خـود، خـارج شـویم و در آن جـا حـضور فـعال 
نــداشــتھ بــاشیم، بــھ ھــمان نســبت یک نــفر، آن فــضا تــوســط 
زورمـداران و قـدرت پـرسـتان پـر خـواھـد شـد و آن ھـا ھسـتند کھ 
سـرنـوشـت مـا مـردم را بـر اسـاس مـنافـع و مـصالـح خـویش رقـم 
خـواھـند زد، و بـھ مـا مـردم سـرنـوشـت بـد و بـدتـر و بـازھـم بـدتـری 

را تحمیل خواھند نمود.  

بـرای اجـتناب از سـرنـوشـتی بـد و بـدتـر، بـاید از ابـزار مـوجـود در 
قـرن حـاضـر اسـتفاده نـمود تـا امکان حـضور کّمی و کیفی ھـرچـھ 
بیشتر مـا مـردم عـادی در این فـضا، بـا عـمل گـرائی و واقـع بینی 
تـوام بـاشـد، بـھ طـوری کھ بـھ رونـد زنـدگـانی مـعمولی ھیچ کدام از 
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مــا مــردم عــادی خــدشــھ ای وارد نــشود و بــھ ھــمان درجــھ از 
اھمیت، امنیت جـانی و مـالی و قـضائی مـا مـردم، و نیز کرامـت و 
مـنزلـت مـا مـردم مـورد تھـدید قـرار نگیرد، و بـھ حـقوق مـا مـردم 

عادی تجاوز نشود.  

بـرای اجـتناب از این سـرنـوشـت، نمی تـوان بـھ دور بنیاد دولـت، 
دیواری بــلند کشید، مــبادا کھ بــھ حــقوق مــا مــردم تــجاوز کند! 
بلکھ بــاید راه نــفوذی را در دیوارھــای ســاخــتھ شــده تــوســط 
قـدرت مـداران، تعبیھ نـمود کھ مـا مـردم بـتوانیم بـھ داخـل قلعۀ 

دولت وارد شویم و حق حاکمیت خود را اِعمال نمائیم.  
بــرای اجــتناب از این ســرنــوشــت، نمی تــوان بــھ   قــدرت ھــای 
خـارجی و یا  معجـزات "چـاه جـمکران" و قـدرت  "امـامـزاده 
قــل قلی" و قــدرت ھــای داخــلی و یا امــام زاده ھــائی از این قبیل 

چشم دوخت و در انفعال بھ انتظار نشست.  
مـنفعالنـھ بـھ امید امـدادھـای غیبی و بـھ این امید کھ خـدا خـودش 
کاری بکند و فـرجی حـاصـل شـود ھـم، در تـضاد بـا حـقوقی اسـت 
کھ در ذات بشــــریت نــــھفتھ اســــت، تــــجاوز بــــھ حــــق ذاتی 
خـودانگیختگی بشـر اسـت. اگـر از خـدا انـتظار بـرکت داریم، بـاید 

از خود حداقِل حرکت را نشان دھیم.  
ھـرکدام از مـا مـردم بـاید بـھ نیروی فـردی خـود و سـایر مـردم، و 
نیز بـھ تـوانـایی ھـای فـردی و ملی خـود اعـتماد داشـتھ بـاشیم و در 
داخـل بنیاد دولـت ھـرچـھ بیشتر حـضور پیدا کنیم و بـھ امـور این 

بنیاد ھرچھ فراتر نظارت داشتھ باشیم.  
مــا مــردم بــاید بــھ کمک ھــم دیگر شــرایطی را فــراھــم کنیم کھ  
جـمھور مـا شھـرونـدان در عین حـالی کھ در شـادی و امید، بـھ 
زنـدگی حـرفـھ ای و امـور خـانـوادگی و خـصوصی روزانـھ خـود و 
نیز حتی بـھ اسـتراحـت و نـشاط و تـفریح  خـود می رسیم، بـتوانیم 
پیوســتھ در درون بنیاد دولــت، تــوســط نــمایندگــان انــتخابیِ 
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پـاسـخ گـو بـھ مـلت، نـظارتی فـعال داشـتھ بـاشیم و از بـرداشـتھ شـدن 
اولین قــدمــھا در کژراه تــمرکز قــدرت و تــجاوز بــھ حــقوق، 

پیش گیری کنیم.   

بــا مــانــدن مــا مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی در میدان تعیین 
سـرنـوشـت خـویش و بـا فـھم و تفھیم سیاسـت در مـفھوم تـدبیر، 
مــا مــردم در عــمل، حــاکمیت و والیت جــمھور شھــرونــدان را، 
مـردم سـاالری و حـقوق مـداری و کرامـت مـندی را، بـھ طـور مـداوم 
تــمرین می کنیم و پیوســتھ مــردم ســاالرتــر و حــقوق مــدارتــر و 
کرامـت مـندتـر می شـویم. بـدین تـرتیب ھـر کدام از مـا مـردم عـادی، 
بــھ انــدازۀ خــودمــان،  بــھ افــتخار و غــرور و شــعف نــاشی از 
مـشارکت در در اشـاعۀ فـرھـنگ مـردم سـاالری و کرامـت مـداری و 
حـقوق مـندی، نـائـل می شـویم و ھـر کدام از مـا مـردم عـادی در حـد 
یک نـــفر، ھـــر کدام بـــھ ســـھم خـــود و بـــھ نـــوبـــھ خـــود، در 

خشونت زدایی، نقش پیدا می کنیم.  
اسـباب و ابـزار اصلی این تـمرین، وسـایل آن دسـتھ از ارتـباطـات 
ھـمگانی ھسـتند کھ ھـرچـھ آزادانـھ تـر و مسـتقالنـھ تـر بـھ نشـر خـبر 

و نظر و علم و ھنر بپردازند.  
تـولید و مـصرف خـبر و نـظر و ھـنر و سـایر مـطالـب و تـولیدات 
این وسـایل، امـروزه بیشتر از ھـر روزی مقیاس و تـاثیرگـذاری 
بی ســابــقھ ای یافــتھ اســت و  در کوچکترین واحــدھــای جــامــعھ 
نـقش آفـرین شـده اسـت. گـاه این نـقش آفـرینی، در نتیجۀ یافـتن 
ابـعادی بـزرگ و تـاثیراتی ژرف، بـھ حـماسـھ آفـرینی مـبدل شـده 
اســـت. فـــاجعۀ ملی کشتار دھۀ ١٣۶٠ در ایران، می رفـــت کھ 
عمقی بـــاورنکردنی تـــر بـــھ خـــود بگیرد کھ انـــتشار خـــبر و 
رســانــھ ای شــدن آن تــوســط عــده ای از ھــم میھنان، ھــم وطــنان 
بسیاری را از خـطر مـرگ حتمی نـجات داد. در ھـمان زمـان ھـا، 
کشتارھـای سیاسی خـارج از کشور، ھـر چـھ گسـترده تـر می شـدنـد 
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تاــ کھ دادگاــه میکونوــس  و رساــنھ ای شدــن فاــجعــھ  و برــمال  
گشـتن آمـران  و عـامـالن آن، افکار عـمومی را درگیر این فـاجـعھ 
کرد و رژیم والیت فقیھ عــمال مــجبور گــردید کھ این قــتل ھــای 

سیاسی زنجیره ای در خارج از کشور را متوقف کند.   
چــنانــچھ در آن دوران، تــعداد بیشتری از مــا مــردم عــادی و 
ھســتھ ھــای مــردمی، بــھ جــای تــماشــاگــرانی مــنفعل، وظیفۀ 
شھـرونـدی خـود را ایفا و الاقـل در اطـالع رسـانی و افـشاگـری و 
در تـــنویر افکار عـــمومی ایران و جـــھان می کوشیدیم، و بـــا 
ابتکار در داخــل و در خــارج از کشور کارزار نفی خــشونــت و 
احــقاق حــقوق بشــر را دامــن می زدیم، در این روز مــا مــردم 

سرنوشت دیگری را برای خود رقم زده بودیم.  
این گـونـھ حـماسـھ آفـرینی ھـا، بـدون کاربـری انـواع  رسـانـھ ھـای 
آزاد و مســتقل تــوســط مــا مــردم و ھســتھ ھــای مــردمی، ممکن 
نیست و بــدین شکل اســت کھ مــردم و ھســتھ ھــای مــردمِی مــا 
مــردم عــادی، بــا اســتفاده از  وســایل ارتــباطــات ھــمگانی، بــھ 
پـــان اوپتیکانیسِم واژگـــونـــھ، جـــامۀ عـــمل می پـــوشـــانیم و از 
خـشونـت گـریزی و خـشونـت پـرھیزی، بـھ خـشونـت زدائی صـعود 
می کنیم و اسلحھ را در دست خشونت گستران، بی اثر می کنیم.  
ولی انــسان شھــرونــد آزادۀ مســتقِل حــقوق مــداری کھ در قــرن 
بیست و یکم می زید، بـاید از خـود بـپرسـد کھ چـگونـھ می تـوان از 
شـــروع این فـــاجـــعھ ھـــا، از ھـــمان ابـــتدا پیش گیری نـــمود. 
حـماسـھ آفـرینی عظیم، جـلوگیری از شـروع اولین تـجاوزھـا بـھ 
حــقوق بشــر و پیش گیری از فــراھــم شــدن پیش نیازھــای اولیۀ 
شــروع و بــھ وقــوع پیوســتن این گــونــھ فــجایع اســت. این یک  
حـماسۀ تـاریخی اسـت کھ نـھ بـھ دسـت یک یا چـند نـفر، کھ تـوسـط 
تــمام مــا مــردم (از جــملھ شــما خــوانــندۀ عــزیز این ســطور) 

امکان پذیر می شود.  
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مـا مـردم بـاید ببینیم کھ چـگونـھ می تـوانیم راھـھا مـختلف بـرای 
نـظارت دولـت تـوسـط مـا مـردم و ھسـتھ ھـای مـردمی را طـوری 
زمینھ ســازی نــماییم کھ این گــونــھ خــشونــت ھــا، اصــال از ابــتدا 
امکان شـروع پیدا نکنند چـھ بـرسـد بـھ اینکھ در یک دھـھ، ادامـھ 
پیدا کنند و اوج بگیرنــد. مــا مــردم بــاید بــپرسیم کھ پــایھ ھــای  
پـان اوپتیکانیسِم واژگـونـھ  را چـگونـھ می تـوانیم بـا ابتکارت و 
خـالقیت ھـای خـود بـسازیم.  ھـر کدام از مـا و تک تک مـا،  بـھ چـھ 
تــدبیرھــائی بــاید در ھمین امــروز بــپردازیم کھ بــتوانیم بــعد از 
فـروپـاشی مـحتوم رژیم والیت مطلقۀ فقیھ، بـھ آرزوی اسـتقرار  
و اسـتمرار و پیشبرد  مـردم سـاالری در وطـن، واقعیت ببخشیم. 
آیا اگـر بـتوانیم بـھ کمک ھـمدیگر الاقـل بخشی از وسـایل ارتـباط 
جـــمعی را از انـــحصار قـــدرت ھـــای دولتی و غیردولتی بیرون 
بیاوریم بـھ شکلی کھ مـتصدیان رسـانـھ ھـای ھـمگانی، مسـتقیما 
تـوسـط مـردم انـتخاب شـونـد و زبـان ھـا  و گـوش ھـا و چـشم ھـا و 
انـدیشھ ھـا و دل ھـای مـردم، بـھ داخـل دولـت راه یابـند و نـظارت 
مــردمی ضــمانــت شــود، جھشی بــزرگ در بــرپــائی و پیشبرد 
مـردم سـاالری و رسـانـدن دمـوکراسی بـھ نـقطھ ای پـویا و غیرقـابـل 

بازگشت، برنداشتھ ایم؟  
قـدرت ھـای دولتی و غیردولتی، بـرای بـقای خـود بـاید مـدام بـھ 
انــباشــت و تــمرکز قــوا بــپردازنــد و در این رونــد پیوســتھ در 
تـالشـند کھ نیروھـای محـرکھ و افـراد را جـذب و از جـنس خـود 
کنند و یا در صـورت مـقاومـت، آن ھـا را حـذف کنند. در تـاریخ 
مـعاصـر ایران، این جـذب و حـذف، ھمیشھ بـا خـشونتی گسـترده 

ھمراه بوده است.  

در این کشمکش بین قــدرت ھــای دولتی و غیردولتی و مــنافــع 
آنـھا از یک سـو،  و مـردم  و ھسـتھ ھـای مـردمی  و حـقوق آنـھا 
از سـوی دیگر، بـرقـراری و گسـترش سیر آزاد انـدیشھ و خـبر و 
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نــظر و عــلم و ھــنر،  و بــدین وسیلھ اتــصال افکار عــمومی و 
درآمیختن مــــردم  و ھســــتھ ھــــای مــــردمی، و پشــــتیبانی و 
نـقش آفـرینی افکار عـمومی، نقشی حیاتی پیدا می کند. در عـصر 
مـا، این نـقش حیاتی بـدون وجـود رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد و 
مسـتقل کھ از امکانـات ملی بـرخـوردار بـاشـد و مـتصدیان آن، 
ھـم طـراز بـا مـتصدیان و اعـضاء شـاخـھ ھـای دیگر دولـت بـاشـند، 

قابل تصور نیست.  

تـاریخ سیاسی دنیا و تـمدن بشـری گـھگاه در بخشی از زمـان و 
مکان، تــمرکز قــدرت را در نیروھــای تخــریب آمیز، بــھ تــبلور 
تـوانـائی در نیروھـای محـرکھ مـبدل سـاخـتھ اسـت و در یک رونـد 
طـوالنی در یک بـرھـھ از تـاریخ، اکثر دولـت ھـای مـوجـود را بـھ  
شـاخۀ مـقننھ و قـضائیھ و مجـریھ بـھ شکلی کھ امـروز می بینیم 
درآورده اسـت. بـا آنـچھ در این نـوشـتار آمـد، زمـان آن رسیده 
اســت کھ رســانــھ ھــای ھــمگانی، مــقامی بــایستھ را بیابــند و 
مـتصدیان و گـردانـندگـان آن، مسـتقیما تـوسـط مـردم و بـرای مـدتی 

محدود انتخاب شوند و بھ مردم پاسخ گو باشند.  

  تــاریخ سیاسی مــعاصــر میھن مــا، شــاھــد تغییر و تــحوالت 
عظیمی بــــوده اســــت. بــــعد از ھــــر کدام از این تغییرات، راه 
مـبارزانی کھ در عـشق بـھ انـسان، در عـشق بـھ وطـن و ھـم وطـن، 
بـرای اسـتقالل و آزادی و رشـد انـسانی،  جـانـفشانی ھـا کرده انـد، 
یا تــا بــھ انــتھا طی نشــده و یا اینکھ  بــھ بیراھــھ رفــتھ اســت. 
سـرنـوشـتی کھ قـدرت مـداران بـرای مـا رقـم زده انـد، از شـئونـات 
انـسانی  بـدور اسـت. عـدم اسـتقالل و آزادی رسـانـھ ھـا و سـانـسور 
و  خـودسـانـسوری، جـنگ روانی قـدرت ھـا علیھ مـردم، ھـمواره 
اصلی تـرین دلیل و ریشھ ای تـرین عـلت سـرنـوشـت شـوم ایران و 
ایرانیان بـوده اسـت. بـدین شکل کھ سـرنـوشـت مـلت ایران، بـھ 
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دسـت عـدۀ قلیلی قـدرت پـرسـت و زورمـدار و خـشونـت گسـتر رقـم 
زده شـده و مـنافـع آن اقلیت، تـامین گـردیده و حـقوق مـا مـردم  
پـایمال شـده اسـت. مـتاسـفانـھ، مـردم در این جـنگ روانی شکست 
خــورده و خــامــوش و مــنفعل شــده انــد، و یا حتی نــادانســتھ و 
نـاخـواسـتھ، در این جـنگ روانی، بـھ ابـزاری در دسـت قـدرت ھـا 

مبدل شده اند. 

سیر آزاد و مسـتقل انـدیشھ و نـظر و خـبر و عـلم و ھـنر، تـوسـط 
رســــانــــھ ھــــای ھــــمگانِی مســــتقل و آزاد،  ھــــمواره مسیر 
مـردم سـاالری مسـتقیِم مـشورتِی مـشارکتی را ھـموارتـر می کند. 
در این عـصر، از میزان والیت مـطلقھ و انـحصاری قـدرت ھـای 
دولتی و غیر دولتی بـر رسـانـھ ھـا کاسـتھ شـده اسـت و قسمتی از 
این قـلمرو تـوسـط مـا مـردم و ھسـتھ ھـای حـقوق مـدار  تسخیر شـده 
و بــھ شکل رســانــھ ھــای مــردمی و شخصی، در خــدمــت مــردم 

درآمده است.  
ولی آنـچھ کھ می تـوانـد بـھ درسـتی بـرازنـدۀ مـقام انـسانِی بشـر 
قـرن بیست و یکم بـاشـد، آن اسـت کھ  گـام ھـای بـزرگ تـری در 
جھـت ھـرچـھ مـردم سـاالرتـر و ھـرچـھ حـقوق مـدارتـر  و ھـرچـھ 
کرامـت مـندتـر شـدن بـردارد. جھشی دیگر الزم اسـت کھ ھمۀ مـا 
مـردم بـا اعـتماد بـھ نـفس فـردی و ملی، عـرصـھ را بـر قـدرت ھـای 
دولتی و غیردولتی و رسـانـھ ھـای قـدرت پیشۀ ابـزار دسـت آنـھا 
بـرای تـجاوز بـھ حـقوق بشـر و تـمرکز قـوا، تـنگ تـر کنیم و بـا 
اِعـمال حـق حـاکمیت خـود، مـتصدیانی را مسـتقیما انـتخاب کنیم و 
آنـھا را بـرای مـدتی محـدود بـھ امـر نـظارت بـر امـور شـاخـھ ھـای 
دولــت و تفکیک قــوا، بــھ نــمایندگی از طــرف خــود،  در درون 
دولــت بــگماریم. مــتصدیانی کھ بــاید بــھ مــا مــردم کھ آن ھــا را 
انــتخاب کرده انــد پــاســخگو بــاشــند و نــھ بــھ قــدرت پــرســتان و 

زورمدارانی کھ آن ھا را منصوب نموده اند.. 
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در این دوران کھ کشورمـان مـنتظر جـرقـھ ای  بـرای اصـالح وضـع 
مــوجــود و تــحوالتی بــزرگ اســت، بــا نــقش پیدا کردن افکار 
عـمومی تـوسـط رسـانـھ ھـای ھـمگانی آزاد و مسـتقل بـھ مـثابـھ 
شـــاخۀ چـــھارم دولـــِت حـــقوق مـــدار، مـــلت ایران می تـــوانـــند 
سـرنـوشـتی کھ بـرازنـدۀ آنـھا و در شـأن انـسان عـصر حـاضـر اسـت 

را برای خود و فرزندان خود و نسل ھای بعد، رقم بزنند. 

علی  صدارت  
بیست و چھارم مرداد ١٣٩٩، برابر با پانزدھم اوت ٢٠٢٠ 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊❊
 ❊❊❊❊
 ❊❊❊
 ❊❊
 ❊
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پیوست ھا 
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پیوست اول:  

کتاب  «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانھ، 
کھ بھ مردم ایران، و مردم دیگر کشورھای 

جھان پیشنھاد می شود» 

کتاب  «قـانـون اسـاسی بـر اسـاس حـقوق پـنج گـانـھ، کھ بـھ مـردم ایران، و 
مــردم دیگر کشورھــای جــھان پیشنھاد می شــود» نــوشــتھ آقــای ابــوالــحسن 
بنی صـدر، منتشـر شـده و در دسـترس عـالقـمندان اسـت. در این قـانـون اسـاسی 
پیشنھادی، در قـسمت سـاخـتار دولـت، پـنج شـاخـھ دولتی آورده شـده اسـت. 

موضوع بحث ما شاخھ چھارم است کھ آنرا عینا در ذیل می اورم: 
منتشر شده در منابع ذیل: 

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/  

و نیز: 

http://www.banisadr.org/ketab/Ghanoon-assassi.pdf  

در تاریخ:  
دوشنبھ ٢۶ خرداد ١٣٩٩ برابر با ١۵ ژوئن ٢٠٢٠ 

(بـا این تـذکر کھ مـتن مـوجـود در آدرس ھـای فـوق، مـتونی دینامیک ھسـتند و 
بر اساس انتقادات و پیشنھادات، تکمیل و بھ روز شده اند) 
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فصل چھارم 

قوه وسائل ارتباط جمعی 
  

    از آن جـا کھ مسـتند اصـول قـانـون اسـاسی، امـرھـای واقـع مسـتمر بـاید 
بـاشـند و از جـملھ این امـرھـا، بکاررفـتن وسـائـل ارتـباط جـمعی در از خـود 
بیگانـــھ کردن دین ھـــا و مـــرامـــھای غیر دینی در بیان قـــدرت و تـــرویج 
قـدرتـمداری و جـانشین زبـان آزادی کردن زبـان قـدرت و راسـت بـاورانـدن 
دروغ  - کھ زبـان رسمی قـدرتـمداران اسـت -  و  اعـمال سـانـسورھـا ھسـتند، 
در اصـول مـربـوط بـھ وسـائـل ارتـباط جـمعی، از بـرشـمردن امـرھـای واقـع 

مستمر، دریغ نمی شود: 

اصـل سی صـد و ھشـتاد و نـھم : وسـایل ارتـباط جـمعی در سـھ بـخش مـختلف 
جایگاه می جویند: 

1. وسـائـل ارتـباط جـمعی  مـتعلق بـھ جـامـعھ مـدنی. اخـذ امتیاز نشـر روزنـامـھ 
و مجـلھ و فـصل نـامـھ و سـالـنامـھ و نیز صـدا و سیما آزاد اسـت. چـگونگی را 

قانون مطبوعات منطبق با این قانون اساسی معین می کند.  
    مـوافـق قـانـون مـطبوعـات، داشـتن وب سـایت ھـا و وب الگ ھـا و اینترنـت و 
پیامک ھـا و ای میل ھـای انـبوه و ھـر وسیلھ دیگری کھ  ابتکار گـردد،  آزاد 
اسـت. این وسـائـل حـق نـقد بـرنـامـھ ھـا و عـمل کردھـای مـتصدیان چـھار قـوه 
دولـت را دارنـد و در خـدمـت بـرقـرارکردن جـریانـھای آزاد انـدیشھ ھـا و 

دانش ھا و ھنرھا و داده ھا و اطالع ھا قرار می گیرند. 
2. نـھادھـای جـامـعھ مـدنی و شـرکتھا و مـؤسـسھ ھـای غیردولتی مـجاز ھسـتند 

کھ وسیلھ ارتباط جمعی داشتھ باشند. چگونگی را قانون معین می کند.  
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3. قـوه چـھارم دولـت کھ کارش تـصدی وسـائـل ارتـباط جـمعی اسـت، بـرابـر 
این قــانــون ایجاد می شــود و آن دســتھ از وســایل ارتــباط جــمعی را اداره 

می کند کھ با بودجۀ دولت اداره می شوند. 
    اعـضای شـورای اداره کننده  این قـوه را مـردم انـتخاب می  کنند. شـورا 

در برابر مردم مسئول و پاسخ گو است.   

اصـل سی صـد و نـودم: دولـت نـھ تـنھا نـباید مخـل و مـانـع فـعالیت آزاد و مسـتقل 
وسـائـل ارتـباط جـمعی بـگردد، بلکھ ھـرگـاه صـاحـبان وسـائـل ارتـباط جـمعی 
گــروه اول تصمیم بــھ تشکیل انجــمن و ایجاد تــأسیسات مشــترک بگیرنــد، 
تسھیالت الزم ھمچون اعتبار مالی و غیر آن را باید در اختیار بگذارد.   

اصـل سی صـد و نـود و یکم: بـنابـر این کھ دو حـق اطـالع یافـتن و اطـالع دادن 
از حـقوق ھـر انـسان، ھـم بـمثابـھ انـسان و ھـم بـمثابـھ شھـرونـد اسـت، آزادی 

بیان و قلم،  حق ھر شھروند ایرانی است. از این رو، 
391.1. آزادی بیان و قلم قابل محدود کردن نیست اما،  

391.2. نـاسـزا و بھـتان و ھـر گـفتھ و یا نـوشـتۀ نـاقـض کرامـت و مـنزلـت 
انـسان، بـنابـراین، نـاقـض حقی از حـقوق پـنج گـانـھ و یا تـوھین بـھ دین ھـا و 
مـرام ھـا و یا بـرانگیختن بـھ خـشونـت گـری، از مـصادیق آزادی بیان و قـلم 
شـمرده نمی شـونـد. بـاوجـود این، بـخاطـر گـفتھ و یا نـوشـتھ ای از این نـوع، 
نمی تــوان یک وسیلھ ارتــباط جــمعی، خــواه نــوشــتاری و خــواه صــوتی و 

تصویری را توقیف کرد.  
391.3. ھـرگـاه زیان بیننده نـخواسـت بـا کرامـت از آن درگـذرد، حـق دارد از 
گـوینده و یا نـویسنده بـھ دادگـاه شکایت کند و دادگـاه، بـرابـر قـانـونی کھ جـرم 

و میزان مجازات را معین می کند، بھ شکایت او رسیدگی می کند.  

اصـل سی صـد و نـود و دوم: انـواع ممیزی و سـانـسور، از جـملھ ممیزی ھـای 
زیر ممنوع ھستند: 

1. جلوگیری از جریان ھای آزاد اندیشھ ھا و دانش ھا و اطالع ھا و ھنرھا؛ 
2. سـانـسور از راه جـعل قـول و نـظر و نـگاه داشـتن شکل و تغییر مـحتوای 

یک اندیشھ؛ 
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3. سانسور از راه محدود کردن حق اختالف نظر؛  
4. سانسور از راه ممنوع و یا محدود کردن انتقاد؛ 

5. سانسور عمل بھ حق و یا اظھار حقیقت بنام مصلحت دولت و غیر آن؛ 
6.سانسور از راه پوشاندن حقیقت؛ 

7. سانسور بھ بھانھ رعایت سنت و رسم و عرف و عادت؛ 
8. سانسور بھ بھانھ مخالفت با دین و مرام؛ 

9. سـانـسور تـاریخ آن سـان کھ واقـع شـده  اسـت بـقصد مـشوش کردن و بـدتـر از 
آن، پاک کردن وجدان تاریخی؛ 

10.ســانــسورھــا کھ قشــرھــای صــاحــب امتیاز بــرقــرار می کنند تــا  کھ 
شھـرونـدان از حـقوق خـویش آگـاه نـگردنـد و از اداره جـامـعھ و کشور خـویش 
بی اطـالع و غـافـل بـمانـند و گـروه بـندی ھـای اجـتماعی از یکدیگر بی خـبر 
بـمانـند و وجـدان ھـمگانی ضعیف شـود و جـامـعھ مـدنی ھـرچـھ بی نـقش تـر 

بگردد؛ 
11. سانسور از راه در انحصار گرفتن مالکیت وسائل ارتباط جمعی؛ 

12. ســانــسور از راه ایجاد فکرھــای جــمعی جــبار  (تــعصب ھــای کور و 
عـصبانیت ھـای جـمعی و یا نـگاه داشـتن شھـرونـدان در مـدار بسـتھ بـد و بـدتـر 

و  برانگیختن بھ خشونت گروھی و یا فردی)؛ 
13. سـانـسور صـاحـبان انـدیشھ و یا اطـالع و نیز شـنونـدگـان و خـوانـندگـان از 

راه ارعاب آنھا و تحمیل ھمھ ی دیگر انواع خودسانسوری ھا؛ 
14.سانسور از راه تخریب و بی اعتبار کردن، با انگ و برچسب زدن ھا؛ 

15. سانسور از راه تحریف در گفتھ و یا نوشتھ و دست بردن درآن؛ 
16. سـانـسور از راه ایجاد حـساسیت و بـسا دشمنی نسـبت بـھ گـوینده و یا 

نویسنده یک اندیشھ؛ 
17. سانسور از راه ممنوع القلم و ممنوع البیان کردن یا بی شغل کردن؛ 

18. سـانـسور از راه کیش کردن شخصیت و فـصل الخـطاب گـردانی این و 
آن شخصیت. لـــذا در این جـــمھوری، ھیچ شخصیتی و صـــاحـــب مـــقامی 

فصل الخطاب نیست؛ 
19. ســانــسور از راه بــرقــرارکردن اســتبداد دینی و یا مــرامی بــا مــمنوع 

کردن انتقاد؛ 
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20. سـانـسور دین و یا مـرام از راه جـلوگیری از اظـھار و یا حـضور آن در 
بعدھای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی؛  

21. ســانــسور از راه بکاربــردن زبــان قــدرت، بــخصوص وقتی بــقصد 
پـوشـانـدن حقیقت و یا بـرای تـرسـانـدن شھـرونـدان و کارپـذیر کردن  آنـھا، 

بکار می رود؛ 
22. سـانـسور از راه سـخن مـبھم گـفتن و یا نـوشـتن. از این رو، مـقامـھای 
مسـئول در بـرابـر شھـرونـدان می بـاید زبـان آزادی و شـفاف بکار بـرنـد. 
(زبـانی کھ، درآن، کلمھ ھـا و جـملھ ھـا بـن مـایھ ای از زور نـداشـتھ بـاشـند و 

شفاف باشند)؛ 
23. سـانـسور از راه مـنع و یا انـحصار ابتکار و ابـداع و کشف و خـلق در 

ھریک از بعدھای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی؛ 
24. سـانـسور از راه ایجاد انـواع مـانـع ھـا بـر سـر راه اطـالع یافـتن و اطـالع 

رساندن؛ 
25. سـانـسور از طـریق سـازمـان، سیاسی و یا اقـتصادی و یا اجـتماعی و یا 
فـرھنگی. از این رو، سـانـسور اعـضای احـزاب و سـانـسورھـایی کھ نـھادھـای 

اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی برقرار می کنند، ممنوع ھستند. و 
26. سـانـسور از راه مسکوت نـگاه داشـتن انـدیشھ و بـسا انـدیشھ ھـا. شـماری 
از رسـانـھ ھـای گـروھی، مـباحـث نـظری تـرتیب می دھـند اغـلب بـھ قـصد 
بـرقـرار نـگاه داشـتن «سـانـسور سکوت» دربـاره انـدیشھ و یا انـدیشھ ھـایی کھ 

باید سانسور شوند. ھر اندیشھ ای و نظری حق اظھار شدن را دارد.  
27. سـانـسور از راه جـانشین کردن حـقوق انـسان بـا تکلیف،  و یا دوگـانـھ 
کردن حـق بـا تکلیف،  و غـافـل کردن شھـرونـدان از این کھ تکلیف جـز عـمل 

بھ حق نباید باشد. 
28. سانسور از راه جلوگیری از برگزاری بحث آزاد.  

29. ســانــسور از راه دزدیدن اطــاالعــات و داده ھــای شھــرونــدان بــقصد 
اسـتفاده از آنـھا بـرای فـریب آنـھا از راه الـقای دروغ راسـت نـما و واداشـتن 

آنھا بھ عملی مطلوب سانسورگر یا سانسورگران. 
     این سانسورھا و سانسورھای ھمانند آنھا ممنوع ھستند. 
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اصـل سی صـد و نـود سـوم: بـرقـرار کردن بـحث آزاد مـقرر در این قـانـون، از 
وظـایف وسـائـل ارتـباط جـمعی نیز ھسـت. ھـرگـاه این وسـائـل، بـحث ھـای آزاد 
تـرتیب دھـند، بـاید بـخاطـر بـرقـرارکردن جـریان ھـای آزاد انـدیشھ ھـا و دانـش ھـا 
و ھـنرھـا و داده ھـا و اطـالع ھـا و بـمنظور بی محـل کردن خـشونـت و سـانـسور 

و خودسانسوری، باشد. 
393.1. بـنابـراین کھ مـقامـھای چـھار قـوه دولـت می بـاید حـاصـل کار خـود را 
بـھ شھـرونـدان گـزارش کنند و بـھ پـرسـش ھـای آنـھا پـاسـخ گـویند، مـتصدیان 
وسـائـل ارتـباط جـمعی مـوظـفند بـحث ھـای آزاد را چـنان تـرتیب دھـند کھ  نـقد و 

نقد متقابل محل عمل پیدا کند. 
393.2. سـازمـان ھـای سیاسی و نیز نـھادھـای جـامـعھ مـدنی و صـاحـبان 

اندیشھ ھا بطور مرتب و مداوم حق شرکت در بحث  ھای آزاد را دارند.  
393.3. بـرای آن کھ دانـش و فـن در زنـدگی مـردم کشور کاربـرد روزانـھ 
داشـتھ بـاشـند، دانـشگاه ھـا حـق دارنـد از طـریق بـحث ھـای آزاد، شھـرونـدان را 
در جـریان رشـد علمی و فنی قـرار دھـند و بـا اسـتفاده از وسـائـل ارتـباط 

جمعی، کاربرد دانش و فن را در زندگی ھمھ روزه، تعلیم دھند. 
393.4. بـا تـوجـھ بـھ این کھ یکی از شیوه ھـای سـانـسور بی مـحتوی کردن 
بـحث ھـا و یا تعیین وقـت نـامـناسـب بـرای آن اسـت، بـرقـوه وسـائـل ارتـباط 
جـمعی کھ قـوه چـھارم دولـت بـشمار اسـت، تـصدی این بـحث ھـا وظیفھ ای 
اجـتناب نـاپـذیر اسـت. مـحتوی بـحث ھـا بـاید بـھ رشـد ھـمگانی مـدد رسـانـد و 
زمـان  بـحث ھـا، سـاعـت ھـایی بـاشـند کھ بیشترین شھـرونـدان بـتوانـند آنـھا را 

بشنوند و موضوع نقد و ارزیابی کنند. 
393.5. از آن جـا کھ جـامـعھ مـدنی بیشترین نیاز را بـھ خـشونـت زدایی دارد 
و افـزودن بـر سـرمـایھ ھـا و نیروھـای محـرکھ عـمده بـرعھـده او اسـت، ھـمھ 
شھـرونـدان و نیز نـھادھـای جـامـعھ مـدنی حـق دارنـد بـحث ھـای آزاد بـرگـذار 

کنند. 

اصـل سی صـد و نـود و چـھارم:  ھـر شھـرونـد ایرانی حـق و وظیفھ دارد، 
بـنابـراین، مسـئول اسـت، بـمثابـھ وسیلھ ارتـباط جـمعی عـمل کند. تـا کھ شـرکت 
جـمھور شھـرونـدان در اطـالع یافـتن و اطـالع دادن، بـازگـردانـدن سـانـسورھـا 

را ناممکن کند.  
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اصـل سی صـد و نـود و پنجـم: قـوه وسـائـل ارتـباط جـمعی تـصدی می کند 
وظایف زیر را: 

395.1.  بـرقـرارکردن جـریان ھـای آزاد انـدیشھ ھـا و دانـش ھـا و ھـنرھـا و 
داده ھا و اطالع ھا . و 

395.2. فـراھـم کردن امکان بـرخـورداری از سـھ حـق اطـالع یافـتن و اطـالع 
رسـانـدن و اطـالع از عـمل کرد دولـت بـمثابـھ قـوای چـھارگـانـھ، بـرای جـمھور 

شھروندان . بنابراین، 
395.3.  نــقد داده ھــا و اطــالع ھــا و  امــرھــای واقــع تــا مــگر ھــر امــری 
ھــمان ســان کھ روی  داده  اســت بــھ اطــالع شھــرونــدان بــرســد. و نیز نــقد 
پیشنھادھـا تـا مـگر شـرکت شھـرونـدان در اتـخاذ تـدبیرھـا، ممکن شـود و 
ھمکاری آنـھا در عملی کردن تـدبیرھـا، کار را بـر قـوای  چـھارگـانۀ دولـت 

آسان کند. و 
395.4. تـغذیھ وجـدان ھـای تـاریخی و علمی و اخـالقی، بـنابـراین، وجـدان 
ھـمگانی و نـقد انـدیشھ ھـای راھـنما، بـا ھـدف شـناسـایی تـاریخ آن طـور کھ واقـع 
شـده  اسـت (غنی سـازی وجـدان تـاریخی) و در اختیار قـرار دادن عـلم و فـن 
خــالی از ظــن در اختیار ھــمگان (غنی ســازی وجــدان علمی) و تــرویج 
اخـالق،  بـھ تـرتیبی کھ ھـر شھـرونـد حـقوق خـویش را بـشناسـد و رابـطھ خـود 
بــا خــویشتن و بــا دیگری را رابــطھ حــق بــا حــق کند (غنی ســازی وجــدان 
اخـالقی) و تسھیل تـغذیھ وجـدان ھـمگانی از این سـھ وجـدان از راه قـابـل فـھم 
و عـمل کردن داشـتھ ھـای سـھ وجـدان و نـقد و نـقد مـتقابـل انـدیشھ ھـای راھـنما 
تـاکھ بیان ھـای قـدرت جـای بـھ بیان ھـای اسـتقالل و آزادی بسـپارنـد و دیگر  
قــدرت بــزرگ و مــتمرکز نــشود، در عــوض،  شھــرونــدان رشــد کنند و 

جامعیت بیابند. 
     بـاوجـود این، در ھـمان حـال کھ بـحث ھـای آزاد میان گـرایشھای دینی و 
مـرامی را تـصدی می کنند، روزنـامـھ نـگاران در خـدمـت قـوه چـھارم، خـود، 
حـق تبلیغ ھیچ دین و مـرامی را نـدارنـد. مـوضـوع تبلیغ این قـوه اصـول این 

قانون اساسی است. 
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395.5.  انـتقال انـدیشھ و نـظر بـھ جـمھور مـردم بی کم و کاسـت. بـنابـراین، 
خـودداری از نـشانـدن انـدیشھ و نـظر خـود بـھ جـای انـدیشھ و نـظری کھ بـاید 

شھروندان را از آن آگاه  کند. 
395.6. انــتشار حقیقت و مــبارزه مــداوم بــا دروغ از راه نــقد آن بــھ یمن 

یافتن تناقض ھا و رفع آنھا. 
395.7. خــشونــت زدایی از راه بکاربــردن قــواعــد خــشونــت زدایی تــا کھ 

جامعھ شھروندان جامعھ ارزیاب و منتقد بگردد. 
395.8.  مبارزه با سانسورھای موضوع اصل 392 . بنابراین،  

395.9. مبارزه با ابھام ھا از راه شفاف سازی آنھا. و 
395.10. آگـاه کردن شھـرونـدان از  خـطر بـرپـایی سـتون پـایھ ھـای قـدرت و 
خـطرھـای داخـلی و خـارجی کھ در کمین اسـتقالل و آزادی جـمعی و فـردی 

آنھا ھستند. و 
11/395.  افـشای فـسادھـا، بـخصوص فـسادھـای مـقامـات و مـامـوران دولتی 
و ایجاد بیشترین حـساسیت نسـبت بـھ خـطر فـسادھـا، بـخصوص  دروغ گـفتن 
بـھ مـردم و رشـوه گیری و رشـوه سـتانی و سـایر فـسادھـای دولـت مـردان و 

اداریان در داخل کشور و معاملھ ھا با کشورھای بیگانھ 
395.12. شـناسـایی آسیب ھـا و نـابـسامـانی ھـای اجـتماعی و یافـتن عـلل و 
عــوامــل پــدیدآورنــده آنــھا و آگــاه کردن جــمھور شھــرونــدان از آنــھا تــا کھ 

شھروندان بتوانند در آسیب زدایی ھا شرکت کنند. و 
395.13. مـبارزه بـا انـواع تـرورھـا، بـخصوص تـرور شخصیت و تـرور 

اخالقی (سلب اعتبار اخالقی). و 
395.14. اظھار حقایق پیشاروی زمامدارن. و 

395.15. شــناســایی خــرافــھ ھــا و غیرعــقالنی ھــا و یافــتن عــوامــل و عــلل 
پدید آورنده آنھا . و 

395.16. ایجاد فـرصـت بـرای ھـنر، ھـنِر گـشاینده افـق ھـای نـاگـشوده بـروی 
مردم و برانگیزنده آنان بھ ابتکار و ابداع و کشف و خلق. و 

395.17. شــناســایی تبعیض ھــا، ھــمھ تبعیض ھــا و یافــتن عــوامــل و عــلل 
پدیدآورنده آنھا و پیشنھاد روشھای تبعیض زدایی بھ جامعھ. و  
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395.18. افـشای فکرھـای جـمعی جـبار بـخصوص تحـریک «احـساسـات 
عـمومی» و غـوغـاسـاالری و جـوسـازی و... از سـوی قـدرت مـدارھـا بـقصد 

غافل کردن شھروندان از حقوق خویش. و 
395.19. تصدی برقرار کردن بحث آزاد موضوع اصل 393. و 

395.20. ایجاد وسیع تـرین فـضاھـای خـالی از خـشونـت، بـرای بـرخـورداری 
شھـرونـدان از خـودانگیختگی در تـولید نیروھـای محـرکھ و بکاربـردن آنـھا 

در رشد. و 
395.21. تــرویج حــقوق مــعنوی شھــرونــدان، نظیر دوســتی و ھمیاری و 
ھمکاری باـ ھدـف کاستـن از تضـادھاـ و افزـودن برـ توـحید اجتـماعی و باـال 
بــردن ســرمــایھ اجــتماعی و ســرمــایھ ھــای دیگری کھ جــامــعھ مــدنی ایجاد 

می کند. و 
395.22. دفـاع از حـقوق ھـمھ جـانـداران و طبیعت در سـطح ایران و جـھان 
و غنی و شـفاف کردن وجـدان ھـمگانی بـر جـدایی نـاپـذیری حـقوقـمندی انـسان 

از برخورداری جانداران و طبیعت از حقوق خود. و  
395.23. دفـاع از حـقوق ھـمھ اقـوام ایرانی و نـقد رابـطھ ھـای قـوا میان اقـوام 
و تـــرویج ھمبســـتگی از راه بـــرخـــورداری از حـــقوق انـــسان و حـــقوق 

شھروندی . و  
395.24. تــرویج ویژگی ھــای ایرانیت، از جــملھ، ھــم زیستی شھــرونــدان 

باورمند بھ دین ھا و مذھب ھا و مرام ھا. و 
395.25. تــرویج رشــد بــر پــایھ اســتقالل و آزادی و بــر میزان عــدالــت 
اجـتماعی از راه ایجاد وجـدان بـھ اھمیت عـمل بـھ اصـول قـانـون اسـاسی در 

باب رشد و مبارزه با فقرھا. و    
395.26. دفـاع از حـقوق روزنـامـھ نـگاران و وسـائـل ارتـباط جـمعی در 

صورت تجاوز بھ این حقوق. و  
395.27. اشاعھ فرھنگ استقالل و آزادی. 

395.28. ترویج زبان آزادی 

اصـل سی صـد و نـود و شـشم: تـصدی فـعالیت ھـای مـوضـوع اصـل 395، 
ایجاب می کند کسانی کھ قـوه چـھارم یعنی وسـائـل ارتـباط جـمعی ھـمگانی را 
تـصدی می کنند بـطور خـاص و روزنـامـھ نـگاران بـطور عـام، ھـم از امنیت 
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شغلی بــرخــوردار بــاشــند و ھــم ممیزی نکنند و ھــم ھــرگــونــھ ممیزی و 
سانسور را خنثی کنند. بنابراین،   

396.1. بی طـرفی در مـقام انـتشار داده ھـا و اطـالع ھـا و پیشنھادھـا و نـظرھـا 
و انـدیشھ ھـا و دانـش ھـا و تـصدی بـحث ھـای آزاد.  روزنـامـھ نـگار حـق نـدارد 
بـھ عـذر «بـرداشـت مـن از انـدیشھ، نـظر، پیشنھاد، این اسـت»، آن را مـقلوب 

و تخطئھ کند. و  
396.2. شغل روزنامھ نگار یافتن حقیقت و انتشار آن است. و 

396.3. بـموجـب این قـانـون، اسـتقالل و آزادی روزنـامـھ نـگاران مـصون از 
تـعرض اسـت. بـنابـراین، آنـھا حـق دارنـد مـنبع و یا مـنابـع اطـالع خـویش را 

محفوظ بدارند. 
396.4. روزنـامـھ نـگاران حـق افـشای مـنبع یا مـنابـع کھ نـخواھـند شـناخـتھ 
شـونـد را نـدارنـد و ھـرگـاه مـنبع یا مـنابـع خـواسـتند اطـالع منتشـر نـشود، حـق 

انتشار آن را ندارند. 
396.5.  ھـرگـاه عـدم انـتشار اطـالع مـانـع از جـلوگیری از وقـوع خیانـت بـھ 
کشور یا جـنایت و یا فـسادی بـگردد، روزنـامـھ نـگار مـوظـف اسـت قـاضی را 

از اطالع آگاه کند.  
396.6. در صـورت وقـوع خیانـت بـھ کشور و یا جـنایت و یا اخـتالس از 
امـوال عـمومی، بشـرط آنکھ مـنبع دیگری بـرای تحصیل اطـالع  و مـدرک 
نـباشـد و اطـالع مـربـوط بـھ خیانـت یا جـنایت یا فـساد بـاشـد و بـھ نتیجھ رسـانـدن 
تحقیق قـضائی ایجاب کند، قـاضی می تـوانـد از روزنـامـھ نـگار  ھـویت مـنبع 
را بـپرسـد. قـانـون حـمایت از مـنبع اطـالع، بـاید بـر اسـاس مـحفوظ مـانـدن 

ھویت منبع و تعیین دقیق موارد موضوع این اصل، تدوین شود.  
396.7. انـتشار زنـدگی شخصی شھـرونـدان وقتی  راضی بـھ انـتشار آنـھا 

نیستند و انتشار آن  با کرامت انسان ناسازگار است، ممنوع است. 

اصـل سی صـد و نـود و ھـفتم: اصـل بـر بـرخـورداری فـعالیت ھـای دولـت از 
صـفت شـفاف اسـت. بـنابـراین، «مـصالـح دولـت» از حـقوق دولـت بـشمار 

نیستند. اسرار دولت  منحصر ھستند بھ موارد زیر: 
397.1. آنــچھ بــھ تســلیحات و نــقشھ ھــای تھیھ شــده بــرای دفــاع از کشور 

مربوط می شود. ھرگاه این تسلیحات و نقشھ ھا سری اعالم  شوند. 
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397.2. در صــورت حــملھ بــھ کشور، عملیات نــظامی کھ ســری اعــالم 
می شوند. و 

397.3. اطـالعـات حـاصـل از نـقشھ ھـای نـظامی بیگانـھ یا بیگانـگان کھ بـرای 
حـملھ نـظامی بـھ ایران تھیھ شـده بـاشـند. اطـالع از قـصد تـجاوز بـھ ایران 

سری نیست و باید جمھور شھروندان از آن آگاه شوند. و 
397.4. اسـرار شخصی اشـخاص کھ راضی بـھ انـتشار آن نیستند و انـتشار 

آنھا  با کرامت انسان ناسازگار است. 
      

اصـل سی صـد و نـود و ھشـتم: رئیس جـمھوری و نیز رؤسـای قـوای مـقننھ و 
قـضایی، ھـرگـاه ضـرور ببینند بـا شھـرونـدان ایران سـخن بـگویند، در زمـانی 
کھ آنـھا خـود تعیین می کنند، قـوه چـھارم، وسـائـل ارتـباط جـمعی را در اختیار 

آنھا قرار می دھد. و 
398.1. مذاکرات دو مجلس بطور مستقیم پخش می شوند.  

398.2. وزیران حـق و وظیفھ دارنـد کارھـای خـود را بـھ شھـرونـدان ایران 
گـزارش کنند. قـوه چـھارم زمـان گـزارش را بـا مـوافـقت ھـریک از آنـھا تعیین 

می کند.  
398.3.  قـوه چـھارم نیز ھـر مـاه یک بـار گـزارش عـمل کرد مـاھـانـھ و ھـر 

سال یک بار گزارش عمل کرد ساالنھ خود را انتشار می دھد.  

اصـل سی صـد و نـود و نـھم:   انـجام وظـایفی کھ بـرعھـده قـوه چـھارم  اسـت 
ایجاب می کند کھ: 

399.1. این  قــوه در حــوزه مســئولیت خــویش مســتقل از ســھ  قــوه دیگر 
باشد. و 

399.2. وســائــل ارتــباط جــمعی در مــالکیت دولــت، تــحت اداره این  قــوه 
باشد. و  

399.3. رسیدگی بـھ تخـلفات حـرفـھ ای روزنـامـھ نـگاران عـضو قـوه چـھارم 
دولت کھ از نوع جنحھ و جرم و جنایت نیستند، با خود این  قوه باشد. و  

399.4. بـنابـر این کھ تـرتیب دادن بـحث ھـای آزاد از وظـایف این قـوه اسـت، 
در ھـریک از انـتخابـات، تـصدی آن بـخش از بـحث ھـای آزاد میان نـامـزدھـا 
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کھ بـا اسـتفاده از وسـائـل ارتـباط جـمعی در مـالکیت دولـت انـجام می گیرنـد، بـا 
این  قوه باشد. و  

399.5. بـنابـراین کھ ھـر سـھ قـوه مجـریھ و مـقننھ و قـضاییھ دولـت حـق دارنـد 
جــمھور شھــرونــدان را از فــعالیت ھــای خــود آگــاه ســازنــد، تــصدی بــدون 

تبعیض برخورداری آنھا از این وسائل با قوه چھارم است. 
399.7. این  قـوه حـق کسب اطـالع از عـمل کردھـای سـھ قـوه دیگر و انـتشار 

آنھا ، جز آنچھ سری است،  را دارد.   
399.7. تـصدی بـودجـھ این قـوه بـا خـود آن اسـت.  امـا  تـصویب بـودجـھ بـا  

قوه مقننھ است. 

اصـل چـھارصـدم: اعـضای این قـوه بـرای مـدت 5 سـال، بـھ تـرتیب زیر 
انتخاب می  شوند: 

400.1. بــرای عــضویت در این مجــلس، ھــر پــنج میلیون از شھــرونــدان 
ایران، یک نــماینده انــتخاب می کنند. بــنابــراین، اســتانــھایی کھ 5 میلیون و 
بیشتر جــمعیت دارنــد، یک نــماینده و اســتانــھای کم جــمعیت ھــمجوار کھ 
مجـموع جـمعیت آنـھا 5 میلیون یا بیشتر می شـود، نیز یک نـماینده انـتخاب 
می کنند. اسـتانـھای ھـمجوار کھ مجـموع جـمعیت آنـھا 5 میلیون نمی شـود، ھـم 
یک نـماینده انـتخاب می کنند. انـتخاب آنـھا بـاید بـا رعـایت اصـول ھـمگانی 

حاکم بر انتخابات باشد. 
400.2. نـامـزدھـا می بـاید شـرائـط مـندرج در اصـل 396 را داشـتھ بـاشـند. 
تشخیص صـالحیت آنـھا نخسـت بـا شـورای (سـندیکا) روزنـامـھ نـگاران و 

سپس با شورای عالی قضایی است.  
400.3. روزنـامـھ نـگاران کشور کھ در وسـائـل ارتـباط جـمعی غیر دولتی 
کار می کنند نیز 5 روزنـامـھ نـگار را بـرای عـضویت در این مجـلس انـتخاب 

می کنند.  
400.4. رئیس جــمھوری و رؤســای دو مجــلس ورئیس شــورای عــالی 
قـضایی، ھـریک، یک تـن را بـھ عـضویت این مجـلس در می آورنـد. بـرگـزیده 

آنھا رابط این قوه با ھریک از آن ھا نیز می شود.  
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اصــل چــھارصــدم و یکم:  جــلسھ ھــای مجــلسی کھ  قــوه چــھارم را تشکیل 
می دھد، علنی است.  

اصـل چـھارصـد و دوم: آیین نـامـھ داخـلی این مجـلس را خـود این مجـلس 
تدوین و تصویب می کند.   

اصــل چــھارصــد و ســوم: بــرای آنکھ وســائــل ارتــباط جــمعی غیر دولتی 
سـرپـای خـود بـایستند و در خـدمـت شھـرونـدان بـمانـند، یک درصـد از مجـموع 
درآمـدھـای دولـت، بـھ ایجاد تـأسیسات الزم قـابـل اسـتفاده عـموم وسـائـل ارتـباط 
جـمعی اخـتصاص می یابـد. اداره تـأسیسات قـابـل اسـتفادِه ھـمھ وسـائـل ارتـباط 
جـمعی، بـا شـورای (سـندیکا) روزنـامـھ نـگاران اسـت. قـوه چـھارم بـر اداره 

این تأسیسات، نظارت می کند. و 

اصــل چــھارصــد و چــھارم: جــرائــم مســئوالن وســائــل ارتــباط جــمعی و 
روزنـامـھ نـگاران کھ قـانـون عـادی بـروفـق قـانـون اسـاسی تـعریفشان می کند، 
در دادگـاه بـا حـضور ھیأت مـنصفھ، مـورد قـضاوت قـرار می گیرنـد. اعـضای 
ھیأت مـنصفھ از نـھادھـای مـدافـع حـقوق پـنج گـانـھ مـتعلق بـھ جـامـعھ مـدنی و 

شورای روزنامھ نگاران خواھند بود.  

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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پیوست دوم:  

اساسنامھ «سازمان صدا و سیمای 
’جمھوری اسالمی ایران‘» 

بررسی اساسنامھ صدا و سیما، با توجھ بھ قانون اساسی غیرحقوقی و چھ 
بسا ضدحقوقی رژیم والیت مطلقھ، الزم است. نقدھای مختصری از 

بعضی مواد این اساس نامھ، در ذیل ھر ماده آورده شده است: 

  ❊

مـتن اسـاسـنامـھ، در تـاریخ یکشنبھ ١٨ خـرداد ١٣٩٩ بـرابـر بـا ٧ ژوئـن 
٢٠٢٠  عینا از منبع ذیل آورده شده است:  

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90402

 در اجـرای اصـل یکصد و ھـفتاد و پنجـم قـانـون اسـاسی جـمھوری اسـالمی 
ایران و سـایر اصـول قـانـون اسـاسی کھ بـھ رسـانـھ ھـای گـروھی ( رادیو و 
تــلویزیون) اشــاره دارد و ھمچنین قــانــون اداره صــدا و سیمای جــمھوری 
اســالمی ایران مــصوب ھشــتم دی مــاه یک ھــزار و سیصد و پــنجاه و نــھ 
مجـلس شـورای اسـالمی اسـاسـنامـھ سـازمـان صـدا و سیمای جـمھوری اسـالمی 
ایران کھ در این اسـاسـنامـھ اخـتصاراً " سـازمـان" نـامیده می شـود بـھ شـرح 

زیر می باشد: 

 فصل اول -  
کلیات 

 مـاده 1 - سـازمـان بـھ مـوجـب قـانـون اداره صـدا و سیمای جـمھوری اسـالمی 
ایران سـازمـانی اسـت مسـتقل و زیر نـظر مشـترک قـوای سـھ گـانـھ کشور کھ 
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بـر طـبق قـانـون اداره صـدا و سیمای جـمھوری اسـالمی، قـانـون خـط مشی و 
مفاد این اساسنامھ اداره می شود. 

(❊ نقد:  
 مـاده 2 - سـازمـان و واحـدھـای تـابـعھ و مـؤسـسات اداری وابسـتھ بـھ آن از 
لــحاظ اداری و مــالی اســتخدامی تــابــع اداره صــدا و سیمای جــمھوری 
اسـالمی ایران و مـقررات این اسـاسـنامـھ می بـاشـند. لیکن شـرکتھای مـتعلق یا 
وابسـتھ بـھ سـازمـان تـابـع اسـاسـنامـھ ھـای مـربـوط ( کھ بـھ تـصویب شـورای 
سـرپـرسـتی می رسـد) خـواھـند بـود و در مـواردی کھ اسـاسـنامـھ ھـای مـربـوطـھ 

مسکوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواھد شد. 
 مـاده 3 - ھـر یک از اعـضاء شـورای سـرپـرسـتی در انـجام وظـایف مـحولـھ 

منعکس کننده نظرات قوه مربوطھ می باشد. 
 مـاده 4 - نـظرات قـوای سـھ گـانـھ کشور در رابـطھ بـا سـازمـان مـنحصراً از 

طریق نمایندگان مربوطھ در شورای سرپرستی اعمال خواھد شد. 
 مـاده 5 - نـظرات قـوه مـقننھ از طـریق رئیس مجـلس و نـظرات قـوه مجـریھ 
از طــریق رئیس جــمھور و نــظرات قــوه قــضائیھ از طــریق رئیس دیوان 

عالی کشور بھ شورای سرپرستی منتقل خواھد شد. 
 مـاده 6 - مـرکز اصلی سـازمـان در تھـران اسـت و سـازمـان می تـوانـد بـا 
تــصویب شــورای ســرپــرســتی در ھــر مــنطقھ از کشور بــا تــوجــھ بــھ 
اولــویت ھــای فــرھنگی،  سیاسی و جــغرافیایی مــبادرت بــھ ایجاد مــراکز 
رادیویی و تــلویزیونی کند و یا در خــارج از کشور بــا رعــایت مــوازین 

سیاست خارجی کشور دفاتر نمایندگی ایجاد نماید. 
 مـاده 7 - تـأسیس فـرسـتنده و پـخش بـرنـامـھ ھـای رادیویی و تـلویزیونی در ھـر 
نــقطھ کشور در انــحصار این ســازمــان بــوده و چــنانــچھ اشــخاص حقیقی 
یا حـقوقی اقـدام بـھ تـأسیس یا بھـره بـرداری از چنین رسـانـھ ھـایی کنند از ادامـھ 
کار آنــان جــلوگیری بــھ عــمل آمــده و تــحت تعقیب قــانــونی قــرار خــواھــند 

گرفت. 
(❊ نـقد: انـحصارطلبی رژیم در امـور رسـانـھ ای. بـا این تـرتیب و از دید این 
اسـاسـنامـھ در مـاده ٧، کردانـندگـان رادیو عـصر جـدید، و تـلوزیون سـپیده 

استقالل و آزادی، باید «تحت تعقیب قانونی» قرار بگیرند!) 
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 مــاده 8 - دارایی ســازمــان عــبارت اســت از کلیھ حــقوق و دارایی ھــای 
" سـازمـان رادیو و تـلویزیون ملی ایران سـابـق "  اعـم از امتیازات" امـوال 
مــنقول و غیر مــنقول، ســھام و ســرمــایھ ھــا در شــرکت ھــای دولتی و غیر 
دولتی، مـطالـبات، وجـوه نـقدی و سـپرده ھـا و تـأسیسات و نـظایر آن. سـازمـان 
ھمچنین جـانشین قـانـونی" سـازمـان رادیو تـلویزیون ملی ایران سـابـق" در 

مورد کلیھ حقوق و تعھدات آن می باشد. 

 فصل دوم -  
ھدفھا و وظایف و اختیارات 

 مـاده 9 - ھـدف اصلی سـازمـان بـھ عـنوان یک دانـشگاه عـمومی نشـر فـرھـنگ 
اسـالمی، ایجاد محیط مـساعـد بـرای تـزکیھ و تعلیم انـسان و رشـد فـضائـل  
اخـالقی و شـتاب بخشیدن بـھ حـرکت تکاملی انـقالب اسـالمی در سـراسـر 
جـھان می بـاشـد. این ھـدفـھا در چـھارچـوب بـرنـامـھ ھـای ارشـادی، آمـوزشی، 
خـبری و تـفریحی تـأمین می گـردد. مشـروح ھـدف و بـرنـامـھ ھـای سـازمـان در 
زمینھ ھـای گـونـاگـون در خـط مشی و اصـول بـرنـامـھ ھـای سـازمـان مـصوب 

مجلس شورای اسالمی ذکر شده است. 
 مـاده 10 - بـھ مـنظور بھـره بـرداری بیشتر از امکانـات مـوجـود سـازمـان و 

شناسایی و جذب 
اسـتعدادھـای ھـنری مـوجـود جـامـعھ سـازمـان می تـوانـد بـا ھـماھنگی وزارت 

ارشاد اسالمی بھ 
تشکیل واحــدھــا و گــروه ھــای فــرھنگی، ھــنری، تحقیقاتی و نیز تــأسیس 

سالنھای نمایش و 
ایجاد نمایشگاھھا اقدام کند. 

 مـاده 11 - سـازمـان بـاید از طـریق تـولید بـرنـامـھ ھـای مفید رادیو تـلویزیونی و 
عرضھ آن 

در ســطح جــھانی بــھ گســترش مــبادالت و ارتــباطــات بین المللی بــا رعــایت 
موازین اسالمی 

اقدام نماید. 
 مـاده 12 - بـھ مـنظور تـأمین نیروی انـسانی مـورد نیاز در رشـتھ ھـای ھـنری 

و تخصصھای فنی 
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ســازمــان مــوظــف اســت بــھ تکمیل و گســترش دانشکده صــدا و سیمای 
جمھوری اسالمی در حد نیاز 

بپردازد. 
 مـاده 13 - سـازمـان می تـوانـد آن رشـتھ از فـعالیت ھـای خـود را کھ مقتضی 

بداند بھ صورت 
شـرکت اداره کند یا در شـرکت ھـای دیگر دولتی یا غیر دولتی کھ مـوضـوع 

آن در زمینھ 
فعالیتھای سازمان است سرمایھ گذاری و مشارکت کند. 

 فصل سوم - ارکان سازمان 
 ماده 14 - سازمان دارای ارگان زیر است: 

1 - شورای سرپرستی. 
2 - مدیر عامل. 

 مـاده 15 - نـحوه انـتخاب اعـضای شـورای سـرپـرسـتی و چـگونگی رسمیت 
یافتن جلسات و اعتبار 

مـصوبـات شـورای سـرپـرسـتی بـرابـر قـانـون اداره صـدا و سیمای جـمھوری 
اسالمی ایران می باشد. 

 تـبصره 1 - اعـضای اصلی شـورای سـرپـرسـتی بـھ اسـتثناء شـغل نـمایندگی 
مجلس شورای اسالمی 

برای نماینده قوه مقننھ حق داشتن شغل دیگری را ندارند. 
 تـبصره 2 - شـورای سـرپـرسـتی مـوظـف اسـت در اولین نشسـت یکی از 

اعضاء را بھ مدت 6 ماه بھ 
عـنوان دبیر شـورا انـتخاب نـماید. کلیھ مکاتـبات شـورا بـھ امـضای دبیر خـواھـد 

بود و تجدید 
انتخاب وی بالمانع است. 

 تـبصره 3 - جـلسات شـورای سـرپـرسـتی ھـر ھـفتھ حـداقـل دوبـار تشکیل 
می شود و در صورت لزوم 

جلسات فوق العاده تشکیل خواھد شد. 
 تـبصره 4 - اعـضای علی الـبدل شـورای سـرپـرسـتی مـوظـفند حـداقـل ھـفتھ ای 

یک بار در جلسات 
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شـورا شـرکت نـمایند، بـدیھی اسـت می تـوانـند در ھـمھ جـلسات حـضور داشـتھ و 
اظھار نظر 

نمایند ولی در صورت وجود عضو اصلی حق رأی نخواھند داشت. 
 تــبصره 5 - عــزل نــمایندگــان قــوه مــقننھ بــا پیشنھاد حــداقــل 15 نــفر از 

نمایندگان و 
مــذاکرات مــخالــف و مــوافــق حــداکثر بــھ مــدت 2 ســاعــت و بــا رأی 

اکثریت مطلق نمایندگان حاضر 
صاحب رأی انجام خواھد شد. 

 ماده 16 - وظایف و اختیارات شورای سرپرستی عبارت است از: 
1 - تھیھ و تنظیم و اصـالح خـط مشی کلی و اسـاسـنامـھ سـازمـان و اصـول 

برنامھ ھا و تقدیم 
آن بھ مجلس شورای اسالمی با رعایت اصل 74 قانون اساسی. 

2 - تھیھ و تــصویب نــمودار تشکیالتی واحــدھــا، مــعاونــتھا و مــدیریتھای 
مندرج در این 

قانون و شرح وظایف و مسئولیتھای آن. 
 تــبصره - ایجاد یا انــحالل ھــر بــخش یا پســت ســازمــانی بــاید بــھ تــصویب 

شورای سرپرستی 
برسد. 

3 - نـظارت مسـتقیم و فـعال بـر کلیھ بـرنـامـھ ھـا از جھـت انـطباق بـا خـط مشی 
مصوب و نظارت 

بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدھا. 
4 - تعیین چـھارچـوب بـرنـامـھ ھـا و تـصویب طـرح ھـا و بـرنـامـھ ھـای رادیویی 

و تلویزیونی بر 
اسـاس خـط مشی مـصوب مجـلس شـورای اسـالمی و ایجاد ھـماھنگی الزم در 

زمینھ سیاست تبلیغاتی 
داخلی و خارجی با مقامات مسؤول کشور. 

5 - انـتخاب مـدیر عـامـل بـا اکثریت آراء بـرای مـدت دو سـال انـتخاب مجـدد 
وی بالمانع است. 

 تـبصره - شـورای سـرپـرسـتی مـوظـف اسـت در صـورت فـوت، اسـتعفاء یا 
برکناری مدیر عامل فردی 
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را از داخـل یا خـارج شـورا بـھ عـنوان سـرپـرسـت جھـت انـجام وظـایف مـحولـھ 
انتخاب و ظرف مدت 

یک ماه مدیر عامل را انتخاب کند. 
6 - انتخاب بازرس ( حسابرس). 

7 - جـلوگیری از تخـلفات و انحـرافـات از طـریق مـدیر عـامـل و رسیدگی بـھ 
شکایات و اقدام 

برای رفع نواقص. 
8 - بــررسی و تــأیید بــودجــھ ســاالنــھ کھ بــھ وسیلھ مــدیر عــامــل پیشنھاد 

می شود. 
9 - بـررسی و تـصویب آیین نـامـھ ھـای مـالی، مـعامـالتی، اداری و اسـتخدامی 

سازمان و 
شرکت ھای تابعھ. 

10 - بـررسی و تـصویب گـزارش سـاالنـھ عملیات، تـرازنـامـھ و حـساب سـود 
و زیان شرکتھای 

تابعھ. 
11 - تـصویب سـرمـایھ گـذاری در شـرکت ھـای تـابـعھ و اتـخاذ تصمیم در 

مورد پیشنھادھای 
مربوطھ بھ تغییرات سرمایھ. 

12 - بررسی و تصویب اساسنامھ شرکتھا و مؤسسات تابعھ. 
13 - اتـخاذ تصمیم در مـورد خـرید سـھام یا سـھم الشـرکھ سـایر شـرکتھا و 

ھمچنین اتخاذ 
تصمیم در مـورد فـروش آن گـونـھ سـھام یا سـھم الشـرکھ و خـرید و فـروش 

اوراق و اسناد 
بھادار دولتی. 

14 - گزارش عملکرد سازمان ھر سھ ماه یک بار بھ قوای سھ گانھ. 
15 - تـأیید صـالحیت ھـای مـندرج در قـانـون اداره صـدا و سیمای جـمھوری 

اسالمی ایران در 
مورد معاونین مدیر عامل. 

 تـبصره - عـزل و نـصب مـعاونین سـازمـان و مـدیران مـراکز شھـرسـتانـھا و 
مسئوالن دفاتر خارج 
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از کشور بـھ پیشنھاد مـدیر عـامـل و تـصویب شـورای سـرپـرسـتی و حکم مـدیر 
عامل خواھد بود. 

 ماده 17 - وظایف و اختیارات مدیر عامل بھ شرح زیر است: 
1 - اداره امور سازمان. 

2 - تھیھ طـرحـھا و بـرنـامـھ ھـای رادیویی و تـلویزیونی و تـقدیم آن بـھ شـورای 
سرپرستی جھت 

تصویب. 
3 - ایجاد ھماھنگی و انسجام بین کلیھ واحدھا و مراکز سازمان. 

4 - اداره امـور کارکنان و امـور اسـتخدامی اعـم از اسـتخدام، عـزل و نـصب 
کارکنان و 

معاونین سازمان طبق قوانین و آیین نامھ ھای مربوطھ. 
5 - اجرای کلیھ مصوبات شورای سرپرستی. 

6 - تھیھ و تنظیم بودجھ ساالنھ جھت ارائھ بھ شورای سرپرستی. 
7 - عــقد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقی یا حــقوقی و نــمایندگی ســازمــان در 

مقابل مراجع اداری 
و قــضایی و انــتخاب وکیل بــا حــق تــوکیل تــا یک درجــھ و پــایان دادن بــھ 

دعاوی از طریق 
مــصالــحھ و نیز ارجــاع بــھ داوری بــا رعــایت اصــول 77 و 125 و 139 

قانون اساسی. 
 تـبصره - عـقد قـراردادھـای خـارجی و ارجـاع بـھ داوری بـاید بـھ تـصویب 

شورای سرپرستی 
برسد. 

8 - ارائـھ گـزارش کتبی عملکرد سـازمـان ھـر دو مـاه یک بـار بـھ شـورای 
سرپرستی. 

 تـبصره 1 - مـدیر عـامـل می تـوانـد بـھ مسـئولیت خـود قسمتی از اختیارات 
خود را بھ ھر یک 

از مسئولین حوزه ھای مدیریت سازمان تفویض کند. 
 تـبصره 2 - مـدیر عـامـل در بـرابـر شـورا مـسؤول اسـت و در کلیھ امـوری کھ 

بر طبق این 
اساسنامھ بھ عھده او گذاشتھ شده است باید پاسخگو باشد. 
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 مــاده 18 - بــازرس ســازمــان از بین اشــخاص مســلمان، آگــاه و مــلتزم بــھ 
وظایف دینی کھ در 

امـور حـسابـداری دارای اطـالعـات و تـجارب کافی بـاشـد از طـرف شـورای 
سرپرستی برای مدت دو 

سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او بالمانع است. 
 تــبصره - در صــورت فــوت یا اســتعفا یا تغییر شــغل و بــرکناری بــازرس 

شورای سرپرستی ظرف 
یک ماه شخص واجد صالحیتی را بھ جای او انتخاب خواھد کرد. 

 ماده 19 - وظایف بازرس ( حسابرس) عبارت است از: 
1 - بــررسی امــور مــالی ســازمــان و تــرازنــامــھ و حــساب ســود و زیان 

شرکتھای وابستھ و تھیھ 
گـزارشـھای الزم جھـت ارائـھ بـھ شـورای سـرپـرسـتی. گـزارش مـزبـور بـاید تـا 

پایان خرداد ماه 
تسلیم شورای سرپرستی شود. 

2 - تطبیق عملیات سازمان با بودجھ مصوب. 
3 - انـجام سـایر اقـدامـاتی کھ طـبق قـانـون تـجارت بـھ عھـده بـازرس گـذاشـتھ 

شده است نسبت بھ 
شرکتھای وابستھ. 

 تـبصره 1 - بـازرس وظـایف خـود را طـبق آیین نـامـھ خـاصی کھ بـھ تـصویب 
شورای سرپرستی 

می رسد انجام خواھد داد. 
 تـبصره 2 - بـازرس جھـت انـجام وظـایف قـانـونی خـود حـق مـراجـعھ بـھ 

واحدھا و بررسی کلیھ 
دفـاتـر و اسـناد مـالی را دارد ولی اجـرای وظـایف مـحولـھ نـباید مـانـع جـریان 

عادی کار 
سازمان گردد. 

 تـبصره 3 - چـنانـچھ بـازرس در جـریان رسیدگی تخـلفات یا اشـتباھـاتی را 
مشاھده نماید 

مراتب را بھ اطالع شورای سرپرستی خواھد رساند. 
 فصل چھارم - تشکیالت 
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 مـاده 20 - شـورای سـرپـرسـتی در انـجام مسـئولیتھای قـانـونی خـود دارای 
واحدھای زیر 

می باشد. 
 الـف - واحـد طـرح و بـرنـامـھ کھ شـورا را در تعیین سیاسـتھای بـرنـامـھ ای و 

بررسی و تصویب 
کلیھ طرحھای پیشنھادی رادیویی و تلویزیونی یاری می دھد. 

ب - واحـد سیاسی کھ شـورا را در تعیین خـط مشی ھـای مقطعی و تـرسیم 
خطوط سیاسی خبر، 

تحلیل ھا و برنامھ ھای سیاسی و نظارت بر اجرای آن یاری می دھد. 
ج - واحـــد نـــظارت و ارزشیابی کھ مســـئولیت ارزشیابی و نـــظارت بـــر 

برنامھ ھا از جھت 
انطباق آنھا با خط مشی کلی و سیاستھای تعیین شده را بھ عھده دارد. 

 د - واحــد تشکیالت کھ مــسؤول تھیھ، تنظیم و بــررسی تشکیالت، شــرح 
وظایف واحدھا و 

کارکنان، آیین نــامــھ ھــا و نــظامــنامــھ ھــای ســازمــان و تــقدیم آن بــھ شــورای 
سرپرستی 

می باشد. 
 ھ - واحـد بـازرسی کھ مـسؤول نـظارت بـر امـور جـاری سـازمـان رسیدگی بـھ 

شکایات داخل یا 
خارج سازمان می باشد. 

 مـاده 21 - مـدیریت عـامـل جھـت وظـایف خـود دارای 6 حـوزه مـعاونـت 
می باشد کھ عبارتند از: 

1 - مـعاونـت امـور بـرنـامـھ ھـا کھ مسـئولیت تھیھ کلیھ طـرحـھا و بـرنـامـھ ھـای 
رادیویی و 

تـلویزیونی و ارائـھ آن بـھ واحـد طـرح و بـرنـامـھ و نیز تـولید و پـخش آن را بـھ 
عھده دارد. 

2 - مـعاونـت سیاسی کھ مسـئولیت تھیھ، تنظیم و پـخش اخـبار و گـزارشـھا و 
ارائھ تفسیر و 

تحـلیل ھـای سیاسی را بـھ عھـده دارد. این مـعاونـت کلیھ سیاسـتھای خـبری خـود 
را از واحد 
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سیاسی دریافت می کند. 
3 - مــعاونــت آمــوزشی کھ مســئولیت تــربیت نیروی انــسانی مــورد نیاز 

سازمان از طریق 
دانشکده صـدا و سیما، پشـتیبانی بـرنـامـھ ای از طـریق فـعالیت ھـای فـرھنگی و 

انتشاراتی و 
ھمچنین بازآموزی کارکنان را بھ عھده دارد. 

4 - مـعاونـت فنی کھ مسـئولیت انـجام کلیھ امـور مـربـوط بـھ تجھیزات فنی 
سازمان شامل تھیھ 

و تـأمین وسـائـل و دسـتگاھـھای فنی، نگھـداری و تعمیرات، گسـترش پـوشـش 
رادیویی و 

تـلویزیونی در داخـل و خـارج کشور و بـاال بـردن کیفیت صـدا و تـصویر را 
بھ عھده دارد. 

5 - مــعاونــت مــالی و اداری کھ مســئولیت تنظیم و اجــرای بــودجــھ تــأمین 
نیروی انسانی، امور 

اداری، حـقوقی، خـدمـات و امـور رفـاھی و نیز ایجاد ھـماھنگی بین آنـھا را 
بھ عھده دارد. 

6 - مـــعاونـــت بـــرون مـــرزی کھ مســـئولیت تھیھ طـــرحـــھای رادیویی و 
تلویزیونی برون مرزی و 

ارائـھ آن بـھ واحـد طـرح و بـرنـامـھ جھـت تـصویب و نیز تـولید و پـخش صـدا و 
سیمای برون مرزی 

را بھ عھده خواھد داشت. 
 فصل پنجم - امور مالی 

 ماده 22 - درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از: 
1 - درآمـدھـای نـاشی از واگـذاری حـق پـخش و تـوزیع مـحصوالت و ارائـھ 

خدمات سازمان بھ 
اشکال مختلف. 

2 - عواید حاصل از اجرای قانون توسعھ شبکھ تلویزیونی کشور. 
3 - درآمدھای ناشی از فعالیت ھای تولیدی و سود مربوطھ بھ آنھا. 

4 - وجــوه دریافتی از محــل بــودجــھ کل کشور و ســایر وجــوھی کھ بــھ 
عناوین دیگر از طرف 
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دولت در اختیار سازمان گذاشتھ می شود. 
5 - اعتبارات از محل بودجھ عمرانی کشور. 

6 - درآمـدھـای نـاشی از اجـراء و پـخش بـرنـامـھ ھـای تبلیغاتی و آگھی ھـای 
بازرگانی. 

7 - کمک ھای نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی. 
8 - عــواید دیگری کھ طــبق قــانــون یا مــقررات دیگر بــھ ســازمــان تــعلق 

می گیرد. 
 مـاده 23 - سـال مـالی سـازمـان از اول فـروردین مـاه ھـر سـال شـروع و در 

آخر اسفند ماه 
ھمان سال خاتمھ می یابد. 

 مـاده 24 - مـدیر عـامـل مـوظـف اسـت بـودجـھ تفصیلی سـال آتی را حـداکثر تـا 
پانزدھم مھر ماه 

ھر سال تھیھ کرده و برای تصویب بھ شورای سرپرستی تسلیم کند. 
 مـاده 25 - مـدیر عـامـل صـورت عملکرد ھـر سـال مـالی سـازمـان و تـرازنـامـھ 

مربوط بھ شرکتھای 
وابسـتھ را قـبل از پـایان خـرداد مـاه سـال بـعد بـھ شـورای سـرپـرسـتی ارائـھ 

می دھد. 
 مـاده 26 - شـورای سـرپـرسـتی مکلف اسـت تـا پـایان تیر مـاه ھـر سـال نسـبت 

بھ عملکرد مالی 
سال قبل اظھار نظر کند. 

 مـاده 27 - اظـھار نـظر و اتـخاذ تصمیم در مـورد نـحوه رسیدگی بـھ تـرازنـامـھ 
و حساب سود و 

زیان ســنوات قــبل کھ بــھ تــأیید مــجامــع عــمومی ســابــق " ســازمــان رادیو 
تلویزیون ملی ایران" 

نرسیده بھ عھده شورای سرپرستی است. 
 مـاده 28 - کلیھ اسـناد مـالی، چک و اوراق بـھادار سـازمـان بـھ امـضاء مـدیر 

عامل و 
ذیحساب و یا کسانی کھ از طـرف آنـھا حـق امـضاء دارنـد خـواھـد رسید و بـھ 

ھر حال کلیھ 
اسناد مذکور دارای دو امضاء خواھد بود. 
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 فصل ششم - مقررات مختلف 
 مـاده 29 - کارکنان سـازمـان تـا زمـانی کھ در خـدمـت این سـازمـان ھسـتند از 

ھر گونھ 
فعالیت سیاسی، حزبی و صنفی در داخل سازمان ممنوع خواھند بود. 

 مـاده 30 - کلیھ قـوانین مـغایر بـا این قـانـون از تـاریخ تـصویب این قـانـون 
ملغی است. 

اســاســنامــھ فــوق مشــتمل بــر سی مــاده و پــانــزده تــبصره در جــلسھ 
روز چھارشنبھ بیست و ھفتم 

مھــر مــاه یک ھــزار و سیصد و شــصت و دو مجــلس شــورای اســالمی 
تصویب و در تاریخ 62.8.3 بھ 
تأیید شورای نگھبان رسیده است. 

 رئیس مجلس شورای اسالمی - اکبر ھاشمی 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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برخی دیگر از  مراجعات: 

سایت علی صدارت 

  h"ps://alisedarat.com

 ❊

برگرفتھ از مقالھ ای کھ در ٢۴ مرداد ١٣٨۴ منتشر شد.  

بھزاد شیوا: رسانھ ھای ھمگانی بھ عنوان شاخۀ چھارم دولت 

بیست و چھارم امرداد ماه ١٣٨۴ 

پانزدھم ماه آگوست ٢٠٠۵ 

 h"p://raha.gooya.name/poli5cs/archives/036115.php

شاخھ چھارم 

باتوجھ بھ اھمیتی کھ آزادی جریان اندیشھ ھا و آزادی جریان اطالع ھا 
در استقرار مردم ساالری و رشد دارند و با توجھ بھ اھمیت سازمان و 
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سامان بخشیدن ، بھ این دو جریان ، بھ ترتیبی کھ  بھ قبضھ قدرت      
(سیاسی ، سرمایھ  ساالری و… )  در نیایند،  

الف – نیاز بھ ھمفکری و ھمکاری در جستن کارآمدترین راه حل است و 

ب – این کار کاری نیست کھ  تأخیر در آن روا باشد و بخصوص نمی 
توان آن را بھ بعد از  استقرار مردمساالری موکول کرد . زیرا خود 

وسیلھ اصلی استقرار آنست و 

ج – جز تمایلھائی کھ آزادی را ھدف می شناسند بھ آن نمی پردازند، لذا، 
ھمھ آزاداندیشان بھ شرکت در جستن راه حل و بحث و گفتگو در باره راه 
حلھا بھ قصد رسیدن بھ کارآمد ترین راه حل  فرا می خوانده می شوند  . 

   در صورت تمایل بھ بر قراری ارتباط  با بھزاد شیوا و تبادل نظر در 
بارۀ ” شاخۀ چھارم دولت ” مقالۀ مندرج در شماره ھای  ۶٢۶ و  ۶٢٧  

نشریۀ انقالب اسالمی 

h"p://enghelabe-eslami.com/arkiv/maghalat/  

  magh1-626.htm

 ❊

سایت نشریھ انقالب اسالمی در ھجرت 

  h"ps://enghelabe-eslami.com

 ❊

کتاب ارکان دمکراسی نوشتھ ابوالحسن بنی صدر ❊
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h " p s : / / b a n i s a d r . o r g / i n d e x . p h p ?
op5on=com_content&view=ar5cle&id=366:2014-09-02-

  18-57-17&ca5d=9&Itemid=141

 ❊

 h"p://w2.va5can.va/content/va5can/en.html

 ❊

 h"ps://www.newadvent.org

 /h"ps://www.newadvent.org/cathen

 ❊
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بھ یاد دوست: 

نمی دانم پس از مرگم چھ خواھد شد 
نمی خواھم بدانم کوزه گر، از خاک اندامم چھ خواھد ساخت 

ولی آنقدر مشتاقم کھ از خاک گلویم سوتکی سازد 
گلویم سوتکی باشد بھ دست کودکی گستاخ و بازی گوش 

و او یکریز و پی در پی 
دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد 

و خواب خفتگان خفتھ را آشفتھ سازد…… 
              ……بدین سان بشکند دائم، سکوت مرگ بارم را! 
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