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  سيامک ستوده: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ٢۵

 !  آزاد افسانه استۀانديش
 کنراد شوله

 انديشه ھای حاکم چگونه اِعمال می شود؟

  :به نظر کارل مارکس

  . سرمايه داری، انديشه ھای ھيأت حاکمه استۀعانديشه ھای حاکم بر جام 

، ) لمانا( شصت در کنسرن رسانه ای و محافظه کار اشپرينگرۀ دھۀاز روزنامه نگاران برجست Paul Sethe پاول زته

کيد ورزيد  و أ اشپيگل نوشت بر اين شناخت مارکس تۀعنوان خواننده برای ھفته نامه  طی نامه ای که ب١٩۶۵در سال 

  :نوشت

  . ناشری است که انديشه ھای خود را منتشر می کنند٢٠٠زادی فکر از آن آ

  .ی در ميدان مانده باشندئسسۀ رسانه ؤ سال از آن تاريخ می گذرد شايد ھنوز فقط پنج ناشر يا م۴۵امروز، که 

  : می گويد) م. لمانی اشاعر، نويسنده و متفکر معاصر    ( Ensensbergerھانس ماگنوس انسنسبرگر

شود که اسباب حکومت فقط سرمايه، کارخانه و اسلحه نيست، بلکه تسلط بر  ه زمان بيشتر می گذرد روشن تر میھرچ

  .سازد  برده کيست و برده دار کيست مغزھا ست که مشخص می

 ۀمعيار انديشکنند و  بر اساس اين گفته خانم ھا و آقايانی که رسانه ھا را در اختيار دارند بر ذھنيت عمومی حکومت می

 از آن بخش از رسانه ھا که در مالکيت خصوصی نيستند نيز انتظار نمی. خود اينھا نيزھمان منطق سرمايه داری است

احزابی ھستند که خود اين احزاب وابسته " لوکنتر " تحترود که در مسيری جز اين حرکت کنند، زيرا اينھا خود عمدتاً 

  . اميال آنھا ھستند بزرگ و ناشرۀبه کمک ھای مالی سرماي

ما مدت ھاست که به مرحلۀ پس از .): م. جامعه شناس انگليسی و استاد کرسی علوم سياسی( Colin Crouch نظره ب

اين معنی که نمای انتخابات و مجلس ھا ھنوز بر جا و کاراست ه ب.   گام نھاده ايم ”Postdemokratie“ دموکراسی

دھند و سياستمداران نيز روند ھای سياسی را در جھت  سوی دلخواه سوق میه ی دھندگان را بأولی رسانه ھا ذھنيت ر

  … جھانی ھدايت می کنندۀسسات فعال در عرصؤخواست ھای از پيش تعيين شده، توسط م

 

 

 

 


