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 هارسانه يبررس
 دهندي انجام ميجهت و درچه  را ياچه وظيفه هاهرسانرونِد حاکم بر 

 ١٩٩٧ ي در يوني چامسكتوسط z يهارسانه يتويانستدر  ي بحثاز
 نوآم چامسکي

 صبا اسکويي: ترجمه
هم ي از آن م و بخشعالقمند يست كه به كل فرهنگ روشنفكرا اين ينويسم برا ميهارسانه  بارهكه چرا در از دليل اينيبخش

 . سيستماتيك انجام بدهيديبررستوانيد يك يشما م. دنشويهر روز منتشر مها آن .ندتر آساني بررسيبراها رسانه كهاين است 
 كند ويكند و آن چه كه نمي مي درباره آن چه كه درست نقش بازي اسناد.كنيدديروز را با امروز مقايسه  يهانمونهتوانيد يم

 . وجود دارد،  هستندبنياني كه ي چيزهاييچگونگ
 

 وجود ياالعادهي فوقهاليتحم – نديگوي مي روشنفكردي عقامجالتآن چه كه از  ايافاضات   ازيليها خ رسانه، من به عقيدٌه
 به سادگي  مردم نوسانيي چراکه  امري، دارندي متقابلفعل و انفعاالتها  آن.نيست ايريشه تفاوتاما ستند، يمتفاوت ن –دارد 

  .دهدها را توضيح مياين رسانهدر ميان 
 

-ي م.ديکني آن مي داخلاِر در مورد ساختيسئواالت ،بشناسيدخواهيد ي كه مديكننگاه مي ايموسسه يا به هر،هارسانه به وقتي که
اقتدار  قدرت وديگر  ِيها با سيستمهان چگونه آکهاين  . بدانيداجتماعمحدوده شان در گاهيجا را در مورد ييخواهيد چيزها

كه به وجود دارد  ي هدايت كننده در سيستم اطالعاتافراد  ازي داخلي؟ اگر خوشبخت باشيد، يك بايگانكنندرابطه برقرار مي
  ارتباطات خارج از دسترسيبه معنن يا .) استينظرم ت سيس  نوعکين يا(ها چه مقدار آماده هستند گويد كه آنشما مي
 يند، مدارک کامال جالبي گوياند، چه مآماده چه مقدارن که ي اباره دريكس ديگربه هرها آنن که يدرباره ا اما ست،ي نعموم

  . وجود دارد]در اين مورد[
                                                                       

 يك دپرسي م،د مطالعه كنها را آنيقي به طرخواهدميانسان  .وجود دارد هارسانهمورد طبيعت   دري اطالعاتميعظسه منبع 
برمبناي آن ساختار  سپس د وكن ميارش به ساختي نگاه. را مطالعه خواهد كرددهيچي پيي يا چيزها مولکولگونهچ ،دانشمند

 ود كن ميي بررس راهارسانه محصولپس  س.اندهي شبيزي، به چه چهارسانهتوليد ، كهعنوان  اين تحت .پردازدي مهي فرضچند
با شما  –است  آخراين قسمت   درهارسانهتحليل در  واقع تمام كار تجزيه و  در.كند را تائيد ميها فرضيه که چه خوببينديم

 ارت و ساخعتي طبمربوط به ي بديه فرضنيا ست و آيايچ هارسانه توليد )دينيبب(د يکني مكوششطرفانه يبمطالعه دقيق 
 .دکن تاييد مي  را،هارسانه

 
 انجام ي مختلفيکارها وجود دارند كه ي مختلفيهارسانهدريافتيد كه  همه ش ازيپ؟ ديافتي دست يزيا به چيآ ،بوبسيار خ

  ازيميعظاكثريت ( كشور  يها روزنامهاغلب ي يا حت، و غيره)يحباب صابون (ييايرو يد، اپراهاوهاليو/ي سرگرم مثال.دهندمي
    .ندا شدهيريگ جهتمخاطب يها توده به سمت ها آن.)هاآن

                                                                                                
ن ي اكهچرا  .دنشويناميده م "١دستورکارچين" يهابه نام رسانه ي گاه، ممتازيهارسانه . وجود داردهارسانه از ينوع ديگر

-عمل مي] در آن[ ي كار را در آن چه كه هر كس ديگرارها ساخت آن، دارنديميعظ] پشتوانه [منابع هستند که ييهاآن ها،رسانه

                                                 
١ agenda setting  
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 كه يمردم .ند ممتازمردماغلب  ،ها آنمخاطبيِن .ندست هها از اين اينمونه اس.يب.يس ز ونيويورك تايم. گذارند بنيان مي،كند
 هاآن –، هستند شود ناميده ميي طبقه سياس گاه كههآن چ  ازيثروتمندند يا بخش اند کهي مردم– خواننديز را ميمنيويورك تا

توانند ها مي آن. هستندي نوع ديگريك نوع يا ، ازي اصلمديران .شدند ريمتداول درگابندٌه يمدام رشد ياسيستم سيس درعمال 
 ،) دانشگاهيمثل پرفسورها( ينظر مديران ،)ن نوعيا  ازي يا چيزهاسه شرکتيات رئيهمثل ( ي بازرگان مديران،يمديران سياس

                                                                .، باشندكارنداندر دستشاندگاهيد طرز فكر مردم و ي در سازمانده كهنگارانيروزنامهيا ديگر 
 

 را مالحظه تدپرسيآسوش  اگر.کننديآن چارچوب عمل م  دران ديگرکه ،آورندوجود ميه ب را يچهارچوب برگزيده يهارسانه
 ي نقض م امرنيادر نيمه بعد از ظهر ند که يبيم ،كند كار ميييك جريان اخبار دايم  ازخارج  درکنواختي  كهي كس،ديکن

 مطالب ديبا فردا نيويورك تايمز: ان به ناشراعالم"د گوييآيند كه ميمبا آن  كه هر روز وجود دارد يي چيزهايو بعضشود 
نداريد  ي اوهايو هستيد و منابع، در دايتونياشما ناشر روزنامه اگر ،ن است کهيمساله ا ". داشته باشداول صفحه در را زيرين

 اين به شما ،ديکن ن باره فکريا در ديخواهيا به هرجهت نمي ، هستييخبرها چه ]محدوده[ اين خارج از رد که ديبسنجكه 
ا ي يمحل امور از ري غيچيز صفحه چهارم هستند كه تصميم داريد به ي مطالب براها اين.هست يگويد كه چه خبرهايمي

 ييزهايها چ آنن خاطر کهيدبدهيد مي كه شما آنجا قرارد  هستني مطالب،ها اين.دهيداختصاص  ن خوديمنحرف کردن مستمع
 اوهايو ،دايتون  دريناشر  اگر.  فردا مناسب استيد برايپنداريم  كه شما استي چيز،گويدز به ما مينيويورك تايمهستند که 

 خارج از خط  اگر.منابع نداريد نيا از ريغ يقيطر  از،ترشي بيكه چيز  ايني برا،د بوديبه انجام آن خواه با مجبوريتقر ،هستيد
 ،حقيقت  در.باره آن خواهيد شنيددر يبه زود باي تقر، بزرگ دوست ندارنديهايگزار خبرد کهيکنيد ميتول يمطالب ر اگ،ديشو

جود  و يادي  زيهاراهاين   بنابر.ستااين دست   ازناراحت کننده ي مثال،اتفاق افتادوز ين يمركوره وزخ سان آن چه اكنون در
كوشش   اگر.يداه كه از آن خارج شديداخل خطبه  ،راست برگرداندراه تواند شما را به  قدرت مييهاي بازدارند كه در آن

به كه ست ا و قابل درك ،كنديكار مبه خوبي  ارچوبچ آن . بودادامه نخواهيدقادر به مدت درازدر  ، قالب را بشكنيدكنيد كه
 .است  آشکار قدرتيساختارها  ازيالعمل عكسيدرست

 
 اما به ، را انجام دهنديکارهائ كه ميهدها اجازه مي به آن. سازندمنحرف كه مردم را کوشنديم ، اساسايقي حقيجمع يهارسانه

عالقمند به  ،براي مثال كه ميدهيماجازه ها به آن .)دهنديش ادامه ميبه نما كه انديان ما مردم كسيبرا( دنما اعتراض نكن
 و ي شخصاتيا اخالقي ي يا افتضاحات سكسيا حرفهيها ورزش اجازه دارد ديوانٌهيكس  هر. باشنديا حرفهيهاورزش

 .ستا  مردان بزرگي براي جدموضوع ، البته.باشد ني كه جدي به شرط،يچيزهر .آن باشدبه  شبيه ييها يا چيزهامشكالت آن
                                                                .كنيمياز آن مواظبت م" ما"
 

ها آن  ش ازهمه،ي، پبخ  ،سا.يب.يز و سنيويورك تايمبراي نمونه  ؟ستنده چيزي هچ ،"دستورکارچين" ، برگزيدههايرسانه
 اري بسيها شركت به،کامال وابسته هستند يا اي هاآناغلب  ،ي وانگه.اندي حقوقتي شخصي دارا وسودآور ي خيل،هستندبزرگ 
كه اند، ي خصوصيقدرت اقتصاد راس ساختار درها  آن. و غيره،سواه وستينگ، جنرال الكتريكمانند:  تعلق دارندتربزرگ
 آن چه را شما،  اگر.از باال هستندشونده  كنترل  وي سلسله مراتب،اساس ظالمانه  ازييها شركت.ستا ظالمانه اري بسيساختار
  .ندسته ي سيستم چنين ازي بخشيم، به درستي عظيهارسانه .ويدشخارج مي] از دور[ ست نداريد دو،دهندها انجام ميكه آن

 
هستند،  گفتگو در  دارند و متقابلآن ارتباط با چه كهآن. ستک سان اي ش و کميب ،بخ ؟است چطورها  آنيگاه رسميجا

 هاها با دانشگاه آن. هستندي نظري سيستمهارسانهكه چون  .ها يا دانشگاهگر،ي ديها شركت،دولت - بزرگ قدرت است مراکز
ا ي  افريقااي  وي جنوب شرقي درباره آسيايمطلب د کهي هستيگزارشگرشما  کنم،فرض مي .كنند عمل ميتنگاتنگ به طور

 چه  گفتخواهد كه به شما  پيدا كنيديد كه به يك دانشگاه بزرگ برويد و متخصصيكنمي  فكر.ديسينويم ه آن،ي شبيزيچ
 ي را که براييزهايبه شما چها  و آنديرويم  انترپرايزي آمريكاييتويانستگز يا ني بروكتويانست شبيه ، وگرنه به يك بنياد،بنويسيد



٣ 

 مستقلموسسات  ،ها دانشگاهنمونه  براي . هستندهارسانه شبيه به يخيل، ي ظاهريتوهاي انست اين. خواهند داد،ديدار ازيگفتن ن
 يعمومن حقيقت يا و .ستن ايهم هارسانهحقيقت  که يبه خوبدر اطراف آن باشند اما  ي مستقليها ممكن است آدم.نيستند
 منابع حمايت وابسته به .است ي خودش انگلتويانست اما .است اشتي ماه دولت فاشيست از بابت اين حقيقت.ها استشركت
 تنگاتنگ وابسته به قدرت كه( دولت واز، يامت بزرگ با يها شركت،ييمه خصوصب از قبيل ،ها است و منابع حمايت آنيخارج
- با آني و قاطيمردمهستند  ييهادانشگاه ها اساسا همچنين آن،)ديص دهين را تشخيد ايتوانيست که به زحمت مها اشرکت

-يشما حقيقتا نم(  شودي نميرد و با آن درونيپذي نم آن را كهي كس،دهدمطابقت نميخودش را  ساختار كه با آن ي كس.ها
از  ، هرزيها علفهيشب ،دندهانجام نميآن را   کهيم مرد؛) و آن را باور كنيد، شويداشي قاطكه مگر اين،دينتوانيد با آن كار ك

ه ك يشر مردم شدن از خالصيبرا يگذار فيلتريهاوهيهمه نوع ش . باالتا به ،شودي شروع ممهد كودك از ،شوندير کنده ميمس
 يآموزشسيستم  د کهيشناخته بود ، طريق كالج که ازييهاشما .وجود دارد، كنند در گردن هستند و غير وابسته فكر مييدرد

 سازمشكل] آدم[ يك ،آن را انجام ندهيد اگر ؛ استيبردارفرمانو  يينواهم ي از پاداش براي باالييلي خدرجه عبارت از
 خود )ها دروغگو نيستندآن( رانهكه حقيقتا درستكا ي مردمجانباز  ، استيلترگذاري فراياي بوهين شي، ابه همين دليل .هستيد

چنان که  ، مثل موسسات برگزيده.کنندي مي، قاطجامعه در سيستم قدرتتوسط  احاطه شده يهاشيو گرا  باورارچوِببا چ را
 اگر از .اندافتهيبسيار زيادي  يپوشش اجتماع ثال، مي برا، مقياس باال كوچك دريهاهاروارد و پرينستون و كالج ،نديگويم

 ي عضوانند مهگونه چ؛هاوهيج است، عبارت است از آموزش شيآن جا، را در كهچه آن   بيشتر، مثل هاروارد برويدييجاطريق 
 . و غيره،ردن فكر كوه درستي، به شهگونه چ، رفتارکردنطبقات باالاز 

مورد   دريانامه هجو]کتاب[ن يخوانده باشيد، ا ، نوشته است١٩٤٠ دههميانه  كه او در  رالواگر مزرعه حيوانات جورج اور
 لوجورج اور .ندداشتي م را دوستهمه آن  . بزرگ بودايحادثه] امر[ن يا . بود يك دولت توتاليتر،ياتحاد جماهير شورو

 پيدا او يهاذكاغ در  را آنيكس.  شدآشکار ترد سال بع٣٠  مقدمه تنهاآن. ممنوع شد که نوشتمزرعه حيوانات   بريامقدمه
طور آشكار اين ه ست كه باگويد آن يمو آن چه كه " بودسانسور ادبيات در انگيس " مزرعه حيوانات درباره مقدمه .کرده است

 يب  رو.گ. ما ك. ندارد با آنيدان فرقچن گفت انگليس و اما ا.ستا توتاليتر آن رساختاو  ياتحاد جماهير شوروهجو كتاب 
وابسته دارند يا  غيريها كه ايدههاييآدم . خوب همان استي خيلآيد،به دست مي كه از آن ي نتيجه نهايا ام،مان نداريمگردن
                                                                                                                     .شوديم حذف  ،كندمي فكر  يگريد كه نوع يكس
 

كه  ايني برا،ي يك،ب خ؟افتدي چرا اين اتفاق م،پرسديم .رسمي ساختار  درباره، فقط دو جمله،كند صحبت ميياو كم
 موضوع .رديگ  قراريعموم افکار ارياخت در ي معيني چيزهافقط دنخواهي كه ميانمطبوعات به اشخاص ثروتمند تعلق دارد كس

 اكسفورد درژه يو مدارس  کهيهنگام ،كنيدمي را مرورپرور  نخبهيآموزش سيستم  که  ي هنگامست كهاگويد آن  كه مييديگر
 وجود دارند كه يمعين كارفا مناسب نيستند كه گفته شوند و وجود دارند كه ي معينيآموزيد كه چيزهاي م،ديکني ميرا بررس

رانده بيرون ] به[ معموال ، نكنيدخود را منطبق است و اگر شما با آن  موسسات ممتازي قانون اجتماع آن.سب داشتن نيستندمنا
  .کنديان ميمطلب را ب ش و کم يب ،جمله  اين دو.خواهيد شد

 
 يها خيل آن،اند نوشتهگرانيد لويس يا يكه آنتونهست  يزيچ اين جا ، ببين،دييگويد و ميکني را نقد مهارسانه كه يهنگام
 را كه دوست ي من چيز.گويد چه بنويسممن نميه هيچ كس  ب هرگز"گويند،  ميحق به جانبها كامال  آن.شوندي ميعصبان
 كامال چيزي که" . نيستمي زيرا من هرگز تحت هيچ فشار،ستااجبار چرند   همه اين مطلب درباره فشار و.نويسممي، دارم
 قبال ثابت كرده كهاين  مگر،بودنديآن جا نم ،هاآن:] کننددر اين ميان هست که آنان بيان نمي [ هستياا نكته ام، استيحقيق
 شدن ازخارج به  آغازها اگر آن.نديگوي ميز درستيها دارند چرا آنيسند زينگفته است که چه بنوها د كه هيچ كس به آنباشن
توانند ب انجام نخواهند داد كه اكنون ييهاتيموقع آن را در  هرگز،اند را دنبال کردهيمطلب نادرست و ،نداده كريزيا چي خط
 به خاطرها  آن.ستا گونه همان،تري ايدئولوژيكيباطانضدرون  دردانشگاه  حقيقت باي تقر. بگويند،دوست دارند  را كهيچيز

 .اند بوده،يسيستم اجتماع



٤ 

 
 نيويورك .است  آشكاريخوبه  ب،ب خ؟ انتظار داريد كه اخبار چگونه باشند. كنيدنگاه  آن سيستم ساختار به كل،ببسيار خ

 ،خريدكه روزنامه ميموقعي . است"مخاطب"،  محصول.وشدفري را ميو محصولست ا ي شركت،]روزنامه [نيا .يدرا بردار زتايم
 .دهند  قراريجهان به طور مجان درقابل دسترس  ينترنتيصفحه ا رد  رااين مطالب اند کهخوشحالها  آن.آورنددرنميپول  هاآن
 درست ، مردم ممتاز استمحصول، . استک محصولي "مخاطب"  اما.دهنديها عمال پول از دست مد، آنيخري روزنامه ميوقت

به را  يصول مح شما قصد داريد. سطح باال در اجتماعماتيکنندگان تصماتخاذ ،دانيد مي،نويسندها را مي كه روزنامهيمثل مردم
- آن،يگريد زيچ يا هر ، يا روزنامه باشد آن تلويزيون خواه.)ستا ين سوداگريا( است کنندهالبته اعالن  و بازار،بازار بفروشيد

 . استي بزرگي سوداگرني ا، نخبهيهارسانه در .دنفروش مي مخاطب ديگريها شرکتبه هاركت ش.فروشندي م"مخاطب"ها 
 
- چه پيشيطيط محيمجموعه شرا شده آن درنييجهت تع  وهارسانه توليد عتيطبدرباره  ؟ بيفتدياتفاق انتظار داريد چه ،بخ

 يهي بد فرض .ي حدس كه شما ادعا خواهيد كرد و نه چيز بيشتري نوع، خواهد بودي چه فرض پوچ؟ خواهيد داشتيايگوي
ها را آن و سيستم قدرتي كه اتموسس  و، استمنحرف  راه آن،نشود ر ظاهچهو  ،شود  ظاهرچه ،هارسانهست كه توليد اآن 

 . معجزه خواهد بودي نوع،يفتدن اتفاق اين امر اگر .د گذاشتنعاليق خريداران و فروشندگان تاثير خواه  بر،انداحاطه کرده
 

 يتوانيد برا خب مي؟کنديعمل م كرديد ينيب كه پيشياوهيبه همان ش  آيا،پرسيدي م.شوداين كار سخت مي  بنابر،بسيار خوب
کرد،  توان فکري که مييهاآزمايشن يتربا سختکه  ، وجود دارديهي بد در اين فرضي مهميزهايچ .خودتان قضاوت كنيد

كنيد كه آن ي پيدا نميتماعجعلوم ا در ي چيزز عمال هرگ.دنکنيسست مرا استقامت   ياطور قابل مالحظهه و ب،اندکنترل شده
 کنند،يروها عمل مي که نياوهيمانع شمعجزه خواهد بود اگر  زيرا ،ستي ني تعجبيجا ، كنددييتا را ياجه هر نتيي قوچنان

 .شدينم
 

 ،رويديم ديگر ياستانفورد يا جادانشگاه  يا ي كندي اگر به مدرسه دولت. تابوست كامال موضوع کل كه استاين ي بعدكشف
 آن .شوندينم  ظاهراحتماال اين سئواالت ،كنيدميتحصيل   و غيرهيکي آکادمي سياسعلوم  يا ارتباطات ياينگارو روزنامه

 و مدرك ، بيان شودستين اجازه  که،بداند] دراين باره [ يزي چكه به آن خواهد رسيد بدون ايني هست كه هر كسياهيفرض
 خواهيد ، نگاه كنيديرسم ساختار به اگر .دكني مييني ب پيشآن را هم ، خب.رديگ قرارتواند مورد بحث يمربوط به آن نم

  تجزيه واجازٌه ها چرا آن؟دشو که افشا خواهند خواست اشخاص كه چرا اين ل،ين دليبد  افتد،يم آن اتفاق ،ا مطمئن،ياآ ،گفت
ها اجازه  كه چرا آن وجود نداردي هيچ دليل،ستاين ا جواب ؟دهنديمرا  ،افتدياتفاق م ها از آن چه در باالي انتقاديهاتحليل

 يرا برا ن کاريدرست است که ا . نيستهدفمند ر سانسوکين يا ،هم باز .کننديرا نم ن کاري اها در حقيقت آن، وادخواهند د
  مگر اين. راستي به همان خوب،)شود چپ ناميده مي کهآن چه(د نشوي چپ را شامل مهااين .ديدهيها انجام نمتيعقومآن 

ها را  زيرا اگر آن، را نداريدهاآن فاًانصا  كه وجود دارندي افكار کهيبه نحو بوده باشيد ختهي و فرهي اجتماعيكه به قدر كاف
 مجاز نيست ي از پيشگوي رسته درجه اول داريد كه آنييگو دوم از پيش رسته درجه بنابراين يك.ديبودينم در آن جا ،داشتيد

 .شودكه داخل بحث 
 

 ،يسيستم اطالعات  درسطوح باالافراد  آيا .ديكنآن عمل مي  است كه درياي نظرچوبار چريستن به نگيآخرين مورد برا
 نويسند ديگري ميي براي چيز کهيافراد، هنگام آيا اين کنند،ي عمل م، و غيرهيکي آكادميسياس علوم ، تبليغات،هارسانهشامل 

جشن  دركه  يهنگام ؟ دارند،آن چه كه بايد اتفاق بيفتد از ي تصوير،)دهندي را انجام ميليان تحصي پاسخنراني  کهيهنگامنه (
ها  مردم درباره آن،شوندي نوشته مي ديگر کسيها برا آن کهي اما موقع. اندپوچ و باي ز كلمات،ديکني نطق ميليفارغ التحص

 ؟گويندچه مي
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 ،شناسيدي م، رايتبليغات تجار اساس صنعت ،ستا ي صنعت ارتباطات جمعي يك.جود داردوه جوتقابِل  روند اصليسه 
 روشنفكران که استن يا توجه كردن ي دومين جا برا؟گويند چه ميي رهبران صنعت ارتباطات تبليغاتد کهيداني مچنينمه
-يده مي، چه نامنويسنديمرا  ن نوعيا  ازيي و چيزها" ٢نگاه سردبير يا هيئت تحريريه" ستون  كههاييآدم ، متفكران بزرگ،يمل

به   كهي سومين چيزگويند؟چه مي، نويسندي تجارت م و آن نوع ازي دمكراسعتيطب موثر درباره يها كه كتابي مردم.شوند
 كه ي مواد اطالعات و آن، كه در رابطه با ارتباطاتياسيعلوم س آن قسمت از  عمال، استيکي جريان آكادمكنيدآن توجه مي

 . گذشته بوده است]ميالدِي قرن[ ٨٠  يا٧٠  دههيها ساليم سياسو از علياشاخه
 

- كه دربارهيانكننده كس ي رهبريهاچهره و توجه كنيد به ،گويندها چه مي و ببنيد كه آنتوجه كنيد بنابراين به اين سه موضوع
 ما قصد ."ندسته يخارج گرمداخله و نادان" يعام مردم ،) كننده هستم قول نقلامن بخش(گويند ها همه مي آن.انداش نوشته
مزاحمت ايجاد  که يبه راست ،گير شونددر اگر  واند احمقيليخها نگه داريم زيرا آنگانگان يدسترس ب ها را خارج ازداريم آن

 ."شرکانه "باشند و " يتماشاچ"ها اين هست كه  شغل آن.خواهند كرد
  

بعد ن است که يا اما فرض بر. رک را انتخاب کننديز يهاما آدم  ازيکي بدهند، ياند، رالي که مايها اجازه دارند، به هرکسآن
اما مردم . گريممکن د زيچ ا هري فوتبال يهند، مثل تماشا را که دوست دارند، انجام ديگريد کار به خانه بروند و هراز آن 

شركا  ،شونديبرده منام " اشخاص مسئول " که با عنوانآن چه. شرکاباشند، نه  گرمجبورند مشاهده" يخارج گرنادان مداخله"
 در زندان يگري دکس هستم و "مسئول " چرا من که،كنيدي نمگز سئوال هر.هاستآن  ازينده هميشه يكسي البته نو،وهستند 
ممكن ،  قدرت هستيد و آن شخص ديگررمجموعهيزست كه شما مطيع و ا اين ي برا. آشكار استي جواب به خوب؟است
كند كه نمايش را  وجود دارند كه ايجاب مييهوش  مردان بان،يبنابرا ،ديپرسينم شما  البته اما.غيره باشد، و غيروابسته است

 نقل يک مقاله دانشگاهيمن از  ( بهم يد تسلياب ن و ما، باشند]از مدار قدرت [كند كه خارجها ايجاب مي آناجرا كنند و بقيه
 داوران ها آن.ها نيستند آن.ميگرد ،باشدمي"  خودمنافع داور بهترين فردن که ي اک دربارٌهي دموکراتي تعصبات مذهب "به) کنميم

 .دهيمشان انجام ها و منافع آني را برا]کارها[اين  ما قصد داريم نيبرابنا خودشان هستند بدمنافع اريبس
 

 ،دهيمانجام ميمنافع همگان  با باطارت  و ما آن را درميدهي شما کارها را انجام ميبرا ما .نينيسم است شبيه به لي خيلنيواقعا، ا
-چنان آسان مي ،دنن شيي و باال و پايتيشخصدگرديسي  ، مردمي براينظر تاريخ از چرا  کهيليدل  از به آن بخش من.و غيره
 به ي سريع از موضعيخيلمردم  .د دارمي، ترد شدناياالت متحده بزرگ قدرت انيحام، ي استالينيستي شيفتگي نوعبا ،باشد
 . استموضع همان ااساس] اين موضع جديد[ است كه نيا به خاطِر ن امرياست كه ا و شك من اين ،گردنديع ديگر برمموض
 .ديدهيانجام م، آن قرار دارد  که قدرت دريجائ  ازي، برآورد متفاوتيبه درست .ديدهيض انجام نميک تعوي جز ياديز زيچ
 .د که همان استيپنداريشما م. د، آن جاستيکني که فکر مگريد ، نکتٌهستدر اين امر نهفته اد، يکنيم  که فکرنکته کي

 
=@PAR SUB روني، ب اولي از آن از جنگ جهانيمقدار.   داردي جالبچهتاريخ ؟استنجاج را انجام دادند اين ،چگونه همه 

 در قرن .داد تغيير يا مالحظهقابل طوره باين در د را موقعيت امريكان،ي ا. كه يك نقطه چرخش بزرگ استي چيز،آيديم
 باالترين  به در بريتانياطبقات باال  سالمت و طول عمر،ي زندگسطح . دنيا بودين جايترندمثروت تقريبا اياالت متحده ،هجدهم

وتمند  ثريعادغيِر طوره باياالت متحده . در دنياي هيچ كس ديگرله طبقات بااليوسه ب ،اوايل قرن بيستمتا سطح نائل نشده بود 
 يجهانصحنه   بزرگ دري بازيگر اما. را داشت اقتصاد دنيانيتربا بزرگيتقر ، قرن نوزدهميانتها در ، و، عظيمي سودها با،بود
  . دورتريليخ اما نه ، گسترش يافتاقيانوس آرام از يهاي قسمت،ئيب كارري جزا تااياالت متحده قدرت .نبود
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جنگ   بعد از.كرد تغييريتردراماتيك رطوه ب، دومي در طول جنگ جهان و.كرد يير ارتباطات تغ، اوليجنگ جهان ياثنا در
ک ي  ازاياالت متحده نبود و ي تقريبا تغيير،ي جهان اولجنگ ز ااما بعد. دنيا غلبه كرد  كم برو  بيشاياالت متحده ، دوميجهان
 اما ، يك تغيير بوداين امر .شددر دنيا  يعامل مهم ن باري اوليبرا  اما، مثل بريتانيا عظيم نبود.كرد تغييردهنده دار به وام وامملت

 . وجود داشتنديتغييرات ديگر
 
 ، اطالعات داشتوزارت انگليس يك . وجود داشتييافته دولت باالترين تبليغات سازمان، اوليجنگ جهاندر  ،اولين بار يبرا

 .شدنديم  گرفتاريسخت به وگرنه  کنندند كه امريكا را وارد جنگ زيرا كه تصميم داشت،احتياج داشتندواقعا به آن ها و آن
ها  آن. بودشده کارآماده، يرهغ و "هون" يهايرحم درباره بيي شامل جعل عظيم، فرستادن تبليغاتيوزارت اطالعات برا
ست امحتمل  اريبس ند واح ساده لويكه خيلهستند  يها مردم كه اينن فرض مستدليا با  را هدف گرفتنديروشنفكران آمريكاي

وزارت [ب ين ترتيبه ا .كنندمي ن را از طريق سيستم خودشان منتشر هستند كه آيهايآن همچنين از .كه تبليغات را باور كنند
 اسناد وزارت اطالعات .کرديارخوب عمل ميبس بود و  شدهيمريكايآبيشترين تهاجم به روشنفكران آماده ] اطالعات انگليس

  که افکار،ن  بوديا گونه که فرض کرده بودند، عبارت ازشان، هماندهد که هدفيم نشان )منتشر شده بود يقدارم(انگليس 
، توجه كنندفكر ميچه هند   درم مردن کهيبه اها  آن.اياالت متحده عمدتا اما ، يك هدف كوچك، دنيا را كنترل كنندتمام
خته ي برانگييايتاني بري تبليغات جعلرشيپذ که با ،ييمريكاآ روشنفكران بيفر درالعاده فوق وزارت اطالعات . نکردنديچندان

 يجنگ جهانها، وگرنه آن .جات دادن را ناشي زندگنيا  که،يدرسته ب.دنديباليبه خود م، ن امرياها از آن.موفق بود، شده بودند
  .باختندياول را م

 
جنگ انتخاب شده  ضد]پالتفرم[ برنامه کار کيبا  ١٩١٦يلسون در درو وو و.بخش مخالف وجود داشت ،اياالت متحدهدر 
 . شرکت کنندي خارجيهاجنگ درخواهند ي مردم نم. بوده استني اهميشه.  بودجوصلح اري بسي كشوراياالت متحده .بود

  شعار.رد کجنگ انتخاب يك موضع ضد،ن امريبه ا با نظر لسون،ي و و،بود اول ين مخالف جنگ جهااديز اريبس كشور
 را ييجو مردم صلح چگونه که،ن بودين مساله ايبنابرا . اما او قصد داشت به جنگ برود.بود" يصلح بدون پيروز "]انتخابات[

 ازين ن امريا ؟ها را بكشندي آلمان که، به خواهند به جنگ بروند و همهيبه نحووند، ش يآلمان ضدواروانهيد که ديبه آن جا برسان
 .افکندندي را پاياالت متحدهدر تاريخ  يغاتيآژانس تبل نيتربزرگ ،يواقع به طور ن باري اولي براهان، آنيا بنابر .دارد تبليغات به
-ي كه آن را مي مرد بزرگ. ناميده شد)Creel(سيون ي همچنين كم،شد ناميده ،)٣ولي اوِريتيتر زيبا( ي كميته اطالعات عمومکه

 ينكردن طور باوره  ب.جاد کندي ايپرست مهينيستري همردم يك ن بود که درياسيون ي اين كم وظيفه.داشت  نامCreel چرخاند
 .وارد جنگ شود شد، مريكا قادر آوآمد  وجود به يل جنگي تمايستري ه در ظرف چند ماه يك.كردخوب كار مي

 
  آيندهياين برا  وگرفت، قرار ريتحت تاث که يدافريکي از ا .گرفتند قرار ريسخت تحت تاث بزرگ ي اين كارهااب ياديز هايآدم

 را ي آلمان جنگ اول جهانکهگيرد،  توجيهات نتيجه ميي او با بعض، را بخوانيد"نبرد من" اگر كتاب .بود  هيتلر، داشتتاثيراتي
ها را مضمحل كرد كامل آن طورهها نتوانستند با تبليغات انگليس و امريكا كه ب آن.بازد را ميي نبرد تبليغات،كه  ايني برا،بازديم

 ي جنگ جهانيثناا  در را كه آن، خودشان را خواهند داشتي سيستم تبليغات،يبعد دور در متعهد شد که او .دبپردازنبه رقابت 
 يها مشكل آن.گرفت  قراريغاتي تبليهاکوشش ري تحت تاثيليخ ، امريكا هميبازرگان انجمن ، مايبرا تر مهم. انجام دادند،دوم
 بدهند و ي از مردم قادر بودند راي تعداد بيشتر. شده بودترکيدمكرات ]ظاهري [يرسم طور ه كشور ب.آن زمان داشتند رد

 از مهاجران جديد به آن آمده يتوانستند سهيم شوند و تعداد يشتري بشده بود و مردم ترندمكشور ثروت. هايي از اين نوعچيز
  .غيره  و،بودند
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 .شودتر ميگيري سختبخواهيد بگردانيد، تصميموقتي که کارها را مثل يک باشگاه خصوصي  ؟كنيدبنابراين شما چه مي
 وجود داشت،  خاصي ارتباط عموممتخصصان .كنيدكنترل  ،كنند كه مردم فكر مي راچه آند يشويم مجبور ،اآشكار، بنابراين

  ازييزهايچ  و منظرترسازدزيبا پنداره راکفلر را، كه بود ر شدهياج رک،ي زي مرد.وجود نداشت ي عمومروابطصنعت   هرگزاما
برآورده  سر اول يجنگ جهان  از، هيوالوار استيصنعتو  يياختراع امريكاک ي كه ،ي عظيم ارتباطصنعت اما اين .آن نوع
ون يسيکم از ميقمست ، ادوارد برنايس،ياصلد فرحقيقت   در.سيون كريل بودنديكم  ازي، افراد هدايت كنندهيهاچهره .است

 آن  در]پروپاگاند ["تبليغات "واژٌهاتفاقا،  .بيرون آمدذکرشده،  تبليغات  آن درست پس ازكه رد داي او كتاب.آيدي بيرون متبليغات
ها آن  همٌهبا و تابو شد زيرا با آلمان ]غاتيتبل[  واژه دوم بود كه ي جنگ جهانياثنا  در. نداشتي منفي، توارد ذهنروزها
حدود  بنابراين او. است شبيه آن يي اطالعات يا چيزهاي به معن تبليغات درستواژه ، اما در اين دوره.مرتبط بود  بد،يچيزها
 ين جنگ جها ازييها كه او درسديگويشود و مي آغاز م]مطلب [ني کتاب با ا ونوشت، تبليغات به نام ي كتاب١٩٢٥سال 
-دسته "،گويد او مي، بودآن را نشان داده  ازيسيون كه او بخشي اول و اين كمي جنگ جهاني سيستم تبليغات.گرفته استاول، 
-کيتکن اين ديگوي او م".کند، ممکن استي ميبند را دستهاندازه که ارتش افرادشهمان به  ،يعموم  افكارذرٌه  هر کردنيبند
 درستي  مسيرکثافات در كه ني اشدن ازمطمئن ظور به منرود  به کار هوشمند اقليت  وسيلٌهد بهي افکار، بايبندد دستهي جديها

 .داريمدر اختيار  جديد را يهاکي تكننيما ا ،كه ين اي برا،دهيم انجام ن کارراياتوانيم  مي اکنون ما.ندشوي مهدايت
 

 زولت ورو برال مورد اعتماديک لي او . استي معلم مذهبيس نوعي برنا. استي عمومروابط  صنعتي اصليکتاب راهنمااين 
دولت دمكرات گواتماال را ، که  امريكا پشت گرم بهيکودتا  را پشتي عمومروابط يهاتيفعال ،نيهمچن  او. بوديكند

 .کردي، اداره مسرنگون كرد
 

به ] اين بود که[،  شهرت سوق دادسمتبه  امري که او را. بود١٩٢٠ دهه در اواخر  حقيقتا او را کهييکودتا ، بزرگ اويکودتا
لد يچسترف] يکمپان [ت ازي حماي براياديت زيفعالاو   ودنديکشينم روزها سيگار آن زنان در .دن داديگارکشياجازه س زنان

 او .ه آني شبييزهايشان داشتند و چلب  کناريگارينما که سي مد و سيها ستاره– ديشناسي کار را موٌهين شيکل ا شما .نشان داد
 . بودي اصلي، کتاب راهنما اوب و كتا، شدلي تبد صنعتي رهبرچهره يك  به اوجه،ينت در .آن حاصل کرد از يتمجيد بينهايت

 
ورم ظمن( حدود نيم قرن ي امريكا براينگار در روزنامهچهرهترين  مورد احترام، والتر ليپمن بود،عضو ديگر كميسيون كريل

، يخواه درباره دموکراسي نوشت؛ که مقاالت ترقييزهايچچنين  او هم.)ي فكري جديهابخش ،ييامريكا يجد ينگارروزنامه
 تبليغات ي رو کاريهاح، آموزهيصر اري بسي به نحودوباره،  او.١٩٢٠ دهه  دريخواهيترقگرد  عقبتوجه به اند، باشدهناميده 

 اصطالح آن .شود مي رضايت ناميدهدي که تول،وجود دارد يدمكراس ز اينوع جديدد؛ يگويم او .داديم مورد استفاده قراررا 
 ، اين نوع جديد،گويدي او م،ن طوريهم .استمن پ ليآن   اما از.مان قرض گرفتيم كتابين و من آن را براارم ادوارد ه.ستاو
 به طور ي از مردمتعدادي ؛که قتين حقي براتوانيدشما مي ،يديت توليرضابا  ." رضايتديتول "، وجود داردي دمكراسروش در

] مردم را[ و ميد کنيتولتوانيم رضايت مي  که ما چون،سازيمربط يتوانيم آن را ب ما مي.ديروز شويپ ،ددادن دارني حق رايرسم
همواره خواهند خواست؛ آن ها كه آنافت يد ن سازمان خواهيقيبه چنان طر ها، آنيهاشيگرا  وسازيم كه انتخابمطمئن 

 ي حقيقي بنابراين ما يك دمكراس.شدن دارندمي سهي براي رسميها راهآن اگر ي حت،مييگويها مگونه عمل کنند که ما به آن
 .غات استي آژانس تبليها آموزهيري به کارگ]دمکراسي[اين .  خواهد كردعمل يدرسته  بو .خواهيم داشت

 
 ناميده ي دانشگاهياسي و علوم س آن چه كه ارتباطاتموسس. رديگي مءمنشا از همان چيز يدانشگاه ي و سياسيعلوم اجتماع

که  يي چيزها،گويدپرده ميي بي او خيل.بود درباره تبليغات تحقيقي ي كتابدستاورد مهم او، .ول استهارولد گالس؛ شودمي
 ولالس (ديآي مي دانشگاهياسيک، از علوم سيسرفرود آوردن به تعصب دموکرات  دربارهيزهاي آن چ- بال نقل کرده بودممن ق
 ژهيوه  ب،دنديش کشيپها را  همان درسي احزاب سياس، تجربيات زمان جنگيها دوباره درسدنيکششيپ باز، ).گرانيو د



٨ 

 وزارت اطالعات دستاوردها همچنين  آن،شود، كه نشان بدهد دقيقا منتشر مي،هاآن  اسناد اخير.انگليس كارب محافظهحز
 يخصوصانجمن  يك نيا  دست يافته بود وي بيشتري دمكراسبه کشور كه کننديق ميتصدها  آن.کننديد مييتاانگليس را 
 سمي به مکانيابيدست ،ياسي سجنگبه ها، تسياس ،برنديها آن را پيش مكه آنچنان هم، بودني ا نتيجهنيبرابنا .مردانه نبود

  .شده استل ي، تبد كنترل افكار مردم كاركرد داشتجهت در ي جهان اول جنگياثنا درکه چنان درخشان تبليغات 
 
ابد، ينجام اد کارها درآن ي را که باي مربوط به راهيهاي پيشگوي و.داردق انطبا ي است و با ساخت رسمي نظريسو ،آن

 اين همه .ندگير بقرار نيست كه مورد بحث جازم همچنين ،ما اين نتايجا .شونديم تائيد يخوبه ها بي و پيشگوي.کنديم ميتحک
 كالسيك  ي چيزها،رويدي شما به كالج مي وقت. کشور مردم داخلي است اما فقط براادب و هنر ي از جريان اصلياكنون بخش

 .خوانيدي نم،شودي چگونه افكار مردم كنترل من کهي امورد  در،را
                                                                

 سيستم يهدف اصلن که چگونه ي ا دربارهينامه رسممانيپ انيجر  دريسونخوانيد كه جيمز مدي شما نم،ن طوريهم درست
ن هدف يان به ايپا که در شود يطراح  وآن چنان ،"، حمايت كندمقابل اكثريت اقليت توانگر را در "ن خواهد بود کهي، اجديد

توانيد آن را در ي نمحتي  شما.پردارديبه مطالعه آن نمهيچ ن، يبنا برا ، استيرسم سيستم انيبن اين .، چه گفتديل آينا
  . سخت آن را جستجو كنيدواقعاكه   مگر آن، پيدا كنيديقات دانشگاهيتحق

 
پشت آن قرار دارد،   كه دريهائ نظرگاه، استي رسم، كه سيستمي از راه،بينمي آن را مكه ن طوريا  هم، استيتصوير خشن

به هر  آن .شده استاختصاص داده " نادان فضول "يهايكه به خارج وجود دارد ي بخش ديگر.ديآين نظرگاه برميازاشيوه آن 
 انتظاِرد كه ي كنبينيتوانيد پيشآن مي  از،كنم فكر مي.]هاست آناه فرستادنيدنبال نخود س [ استها منحرف کردن آنيقيطر
  .د داشتي را خواهيزيافتن چه چي
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