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 Peter Walter -پيتر والتر: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و پی نوشت از
  ٢٠١۴ مارچ ٣

  قيزه کردن مطبوعات
واند نفوذ زيادترخود را باالی فرستنده ھای تلويزيون و راديو به دست دولت امريکا امتحان می کند که چطور می ت

  .بياورد

دولت امريکا می خواھد که رسانه ھای کشور را واضح ومتواتر کنترول کند و درطرح محتوای آن نفوذ زيادتر داشته 

  .باشد

ر مھمترين تلويزونھا و ت تحرييأدر ھ" ناظر"بايد مأموران به حيث يک نوع " وال ستريت"طبق گزارش ژورنال 

  .راديوھا فرستاده شوند

که می خواھند ابتداء موضوع را در ) FCC . سی. سی. اف(طرح اوليۀ اين نقشۀ جديد ادارۀ فدرال بر ارتباطات 

 قرار است ،عی شروع شوديبيق آن  در ساحۀ وسطکه ت و مطالعه مورد بررسی قرار دھند، قبل از اين چارچوب غور

  . را در اول سال در ايالت کولمبيا شروع نمايند عملی نمودن آن

 که در مطبوعات یناظران: طی گزارشی در روزنامه اظھار نموده بود" .سی. سی. اف"نمايندۀ " Ajit Pai -اجيت پای"

محتوای موضوعاتی که از رسانه ھا پخش و به نشر  فرستاده می شوند آنھا عالوه بر نظارت باالی رسانه ھا بايد بر

   می شوند، ھم نفوذ خود را داشته باشندسپرده

 با آنچه را که مردم امريکا مجبور اً ھای تلويزيون و راديو اکثر) محل ھای تجارتی ؟(موقف گيری و نظرات کنسرن 

ھمه بايد "بيان می کند " پای.  "با ھمديگر فرق می کند   ھستند بفھمند و ھمچنان خود مردم ھم نظرات ھمگون ندارند

نترول رسانه ھای خبری از جانب دولت به يک نظر برسند که اين موضوع  مربوط دولت نيست که باالی در زمينۀ ک

متأسفانه بايد بگويم که .  موضوعات معين گزارش تھيه و خبر رسانی می کنند ، فشار وارد کندۀی که درزمينئرسانه ھا

  "که من در آنجا مشغول ھستم نظر ديگر دارد" سی.سی . اف" 

در ماه می سال گذشته پالنی را طرح نموده بود که چطور دولت امريکا می تواند .) سی. سی. اف" (پای"ارش قرار گز

  .باالی بسياری از مديريت ھای فرستندۀ تلويزيون و مراکز راديو نفوذ داشته باشد

ت يأپورترھا و ھ خود را بفرستند تا باالی راصانمطالعه، دستگاه پالن می کند که متخص در چارچوب ھمين غور و

فشار وارد  ،که پخش اخباراز جانب آنھا مطابقت با روحيۀ دولت نداشته باشد تحرير و صاحبان رسانه ھا در صورتی

  .نمايند 

 ھدف غوردر زمينه اين ست که می خواھند دريابند که تحت کدام مشخصات  فرستنده ھای تلويزيون و راديو داستانھا و

مند به اين است که چطور و به کدام ه عالق." سی. سی. اف"عالوه بر آن . ب می کنند را انتخا مطالب مربوط به آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. وسعت مديريت ھای رسانه ھا رضايت بينندگان و شنوندگان را جھت خواسته ھای معلوماتی آنھا حاصل می کنند

کدام موقف در آماده ساختن ت تحرير رسانه ھا با يأھمچنان در آخر قضيه می خواھند بدانند که اشتراک کنندگان يعنی ھ

  .مطالب اقدام می کند 

امکانات "و يا " محيط زيست"اوأل يک سلسله معلوماتھای مھم راتثبيت کرده مانند .) سی. سی. اف"( پای "ۀقرار گفت

ظف نمايند که به چه وم مقامات اداری در نظر دارند که ژورناليستھا و گزارشگران را درتھيۀ يک خبر" . اقتصادی

 معلومات ھای مربوطه ۀترتيب آنھا به موضوعات تماس بگيرند و چطورمی توانند اطمينان خود را حاصل نمايند که ھم

  .  به بينندگان و شنوندگان ھم می رسد

 در نظر گرفته، خواست آزاد ھر رسانه است که.) سی. سی. اف(که ای اشتراک رسانه ھای کشور در غور و مطالعه 

اشاره می کند که رسانه ھا جھت ادامۀ موجوديت مؤسسات و " پای"در واقعيت طوريکه . است" تئوری"البته يک 

  .را به دست بياورند ." سی. سی. اف"جديد از يسنس مراکزخود ضرورت دارند تا ھر ھشت سال ل

  

  :پی نوشت برگرداننده

ؤسسات و مراکز رسانه ای  خود و پيشبرد کار ھای  آن پس اشتراک رسانه ھا آزاد نيست بلکه جھت ادامه موجوديت م(

  )  مجبور ھستند تادر اين پروسه اشتراک نمايند

لفون کنترول، اسکايپ کنترول، فيس بوک کنترول،رسانه ھا کنترول، سرا تا پای وجود انسان کنترول يميل کنترول، ت

...............  

  آيا چيزی بدون کنترول باقی مانده؟؟؟

آن که نقش معلومات و منابع معلومات دھنده از اواسط قرن قبل، فزونی گرفت، در ھمان زمان اصطالحی به به دنبال 

 ٣در کل حيثيت قوۀ چھارم را در يک دولت به اصطالح دموکرات غربی که متشکل از » مطبوعات«وجود آمد که گويا 

رشتۀ وابستگی اين قوه را با سرچشمۀ قوای اين طرز ديد و نگرش ھرچند ھزاران . قوه می باشد، احراز نموده است

ديگر که ھمانا سرمايۀ انحصاری بوده و است از نظر می پوشاند، با آنھم نه تنھا از طرف مردم و عوام الناس جوامع 

مختلف پذيرفته می شد، بلکه گاھگاھی، اينجا و يا آنجا، خبرنگاری و يا تھيه کنندۀ فلمی از خط رسمی اعالم ناشده پا فرا 

  .باعث ايجادرسوائی ھای زيادی می گرديد» چپه فير کردن« تر گذاشته، در نتيجه با به اصطالح

اينک که ساختار امپرياليستی دنيای غرب و به ويژه اياالت متحدۀ امريکا در تمام ابعاد آن، به شکل بی سابقه ای به 

وبی دريافته اند که می بايد جھت طرف تمرکز و کنترول شديد در حرکت است و جناح ھای مختلف سرمايه به خ

بقايشان، از درگيری بين خودشان جلو گيری به عمل آورند، تشبث به چنين امری، يکی از نيازمنديھای حياتی آنھا به 

بر ھمين مبناست که . شمار رفته، نمی توانند غير از آن گام ديگری بردارد، مگر اين که از اول مرگ خود را بپذيرند

ح آزاد غرب، قدم به قدم تمام آنچه را زحمتکشان جھان طی ساليان طوالنی و با ايثار خون جانبازان دنيای به اصطال

  . دليرش به دست آورده بود، از آنھا می گيرد

اين حرکات در واقع آخرين ميخی است که بر تابوت گنديدۀ دموکراسی ھای غربی از جانب خودشان زده شده و با 

وق بشری و آزادی ھای دموکراتيک، و نابود نمودن سيمای فريب دولتھا، ديکتاتوری برداشتن آرايش ھای غليظ حق

 .عريان و لگام گسيختۀ سرمايه را به نمايش می گذارند

  :منبع خبر
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