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شــبکه فاکس نیوز در بررسی که در ماه اوت جاری انجام شــد، بار دیگر در صدر پربیننده ترین شبکه های خبری 
آمریکا قرار گرفت. این شبکه  خبری کابلی از لحاظ دقایقی که مردم نگاهش کرده اند 6درصد رشد داشته است. ماه 
گذشته شبکه سی ان ان توانست در رده نخســت قرار  بگیرد. برآوردها نشان می دهد بیش از 51درصد مردم آمریکا 
شبکه فاکس نیوز را مشــاهده می کنند. ماهانه هر بزرگسال آمریکایی به طور  متوســط بین 25 روز شبکه خبری 

فاکس نیوز را نگاه کرده است.  

 فاکس نیوز 
 همچنین پیشتاز 
رده بندی محبوبیت

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.
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حمایت و هــواداری 
دونالد ترامپ از شــبکه 
فاکس نیــوز  خبــری 
بر همه روشــن اســت. 
ترامــپ بارهــا دیگــر 
شــبکه های خبــری را 
با نام »اخبــار جعلی« 
توصیــف کــرده، امــا 
همواره از شبکه خبری 
به عنوان دوست  فاکس 
یاد کرده اســت. گفته 
می شــود کــه او حتی 
روابط بسیار نزدیکی با 

برخی از مجریان این شبکه نظیر تاکر کارلسون دارد. کسی که آنقدر 
برای ترامپ مهم بــوده که او را به همراه خود به جلســه دیدارش با 
کیم جونگ اون، رهبرکره شمالی برده است. این درحالی است که در 
همان جلســه ترامپ ترجیح داد جان بولتون مشاور امنیت ملی اش 

را همراه نبرد. 
ترامپ بــاور دارد فاکس نیــوز یکی از منصف تریــن منابع خبری 
است. او همیشه فاکس نیوز را تماشــا می کند و معموال بخش هایی 
از گفت وگو های این شــبکه خبــری در پیام های ترامپ در شــبکه 
اجتماعی توییتر دیده می شوند. شبکه ســی ان ان در برنامه »منابع 
معتبر« تمایل ترامپ به تکرار دیدگاه های شبکه فاکس نیوز را مطرح 

کرد. اظهارات ترامپ در 
تحقیقات  بــا  مخالفت 
درباره پرونده روسیه و 
حمله او به دشــمنانش 
در کنــار کلیپ هایی از 
فاکس نیــوز گذاشــته 
ترامپ  بودنــد.  شــده 
دقیقــا حرف هایــی را 
کــه اشــخاصی که در 
هســتند  فاکس نیــوز 
پیشــتر گفته اند، تکرار 

می کند. 
همچنیــن  ترامــپ 
تعداد زیــادی از کســانی را کــه در فاکس نیــوز کار می کرده اند؛ 
ازجمله شــرکت کننده ها، مفســران یا میهمانــان را در دولت خود 
استخدام کرده است. »شــان هنتی« که میزبان برنامه »هنتی« در 
فاکس نیوز است، رابطه بسیار نزدیکی با ترامپ دارد. واشنگتن پست 
اخیرا گــزارش داد که هنتی و ترامپ هفتــه ای چندبار با هم تلفنی 
صحبت می کنند. ترامپ همچنین دنبال کنندگان خود در شــبکه 
 اجتماعی توییتر را تشــویق کرده تا شبکه فاکس نیوز را تماشا کنند. 
 شــان هنتی کســی بود که راجر ایلز او را به عنوان مجــری برنامه

 Fox & Friends اســتخدام کــرد. هنتــی بــه دیدگاه هــای 
محافظه کارانه و تندرو مشهور است. 

راجر ایلز در عرصه رسانه های پروپاگاندا حقیقتا یک 
نابغه بود. او می دانســت آمریکایی های محافظه کار از 
چه تیپ مجری هایی خوششــان می آید. بــرای ایلز 
تخصص در درجــه دوم اهمیت بود. او بیشــتر تمایل 
داشت افراد را به سبک و سیاق مورد نظر خود آموزش 
دهد. از این جهت اســت که در عرصه رسانه ای آمریکا 
معروف است کســانی که در فاکس نیوز کار می کنند، 
معموال قادر نیســتند در رسانه  دیگر کار کنند؛ چراکه 
اصول حرفه ای رســانه های دیگر برایشــان عجیب و 

نامأنوس اســت. ایلــز و فاکس حتی موفق شــدند با 
حمایت همه جانبه و مشاوره هایی که به دونالد ترامپ 
می داننــد و به مدد نفوذ رســانه ای کــه در خانه های 
آمریکایی ها داشتند، راه او را برای پیروزی در انتخابات 
 سال 2016 هموار کنند، اما کار ایلز جنبه دیگری نیز 
داشت. جنبه ای که درنهایت منجر به کناره گیری اش 
از فاکس نیوز شــد. رسوایی جنســی او و شکایت های 
مربوط به تعرض ها و سوء اســتفاده های جنســی او از 
برخی کارکنــان فاکس نیوز آنقدر بــزرگ بود که ایلز 

نتواند در مقابل ســیل اتهامات دوام بیــاورد. روپرت 
مرداک نیز بــرای حفظ آبروی خود و شــبکه فاکس 

درنهایت مجبور شد ایلز را از فاکس نیوز کنار بگذارد. 
حاال شبکه شــوتایم به سراغ داســتان راجر ایلز و 
فاکس نیوز او رفته است و مینی سریال هشت قسمتی 
ساخته است. این ســریال منحصرا به روند و چگونگی 
شکل گیری شبکه فاکس نیوز و نقشی که راجر ایلز در 
این راستا ایفا کرده، می پردازد و در ادامه نیز سریال با 

رسوایی جنسی ایلز و مرگ او پایان می یابد. 

ســریالThe loudest voice برمبنــای کتاب 
»بلندترین صدا در اتاق« نوشته گابریل شرمن ساخته 
 شده، روایتی از زندگی ایلز و از دست رفتن همه چیز او 
که به دنبال فاش شــدن آزارهای جنسی شکل گرفته 
از سوی وی، مطرح شــد. در این سریال نائومی واتس 
نیز در نقــش گرچــن کارلســون از مجری های این 
تلویزیون بازی کرده اســت. او  سال 2016 ایلز را برای 
آزار جنسی به دادگاه کشاند. ســت مک فارلین، سینا 
میلر، ســیمون مک برنی و آنابل ولیس دیگر بازیگران 
این سریال هستند. کرو برای نخستین بار با این سریال 
نقش آفرینی در یک ســریال تلویزیونــی آمریکایی را 
تجربه کرده و این درحالی اســت که شــوتایم بیش از 

یک سال است که در فکر ساختن این سریال بود.
شبکه فاکس نیوز  یک کانال 
خبری تلویزیونی، ماهواره ای و 
کابلی اســت که تحت مالکیت 
 Fox( »گروه سرگرمی فاکس«
 ،)Entertainment Group
یکــی از شــرکت های فرعــی 
 News( »نیوزکورپوریشــن« 
Corporation( اســت.  این 
کانال توسط غول رسانه ها یعنی 
روپرت مرداک تاســیس شــد. 
مرداک، راجر ایلــز را که در آن 
زمان در شــبکه سی ان بی سی 
تاســیس  برای  کار می کــرد، 
فاکس نیوز اســتخدام کرد و او 
را به سمت مدیر اجرایی گمارد. 
درواقــع این راجر ایلــز بود که 
طراحی و جــذب نیــرو برای 

شــبکه فاکس نیوز را انجــام داد. درنهایت فاکس نیوز 
در هفتم اکتبر 1996 بــا 17 میلیون بیننده کابلی کار 
خود را آغاز کرد و به ســرعت بــه پربیننده ترین کانال 
خبری در سراســر آمریکا تبدیل شــد. هم اکنون نیز 
گفته می شود 51 درصد مردم آمریکا شبکه فاکس نیوز 
را می بینند. این دقیقا همان سیاســت و هدف گیری 
او بــود که درنهایت نیــز موفق به انجامش شــد. ایلز 
معتقد بود مردم آمریکا به شــبکه ای نیــاز دارند که 
آمریکایی باشــد؛ شبکه ای که خواســته ها و مطالبات 
قشــر محافظه کار آمریکا را فریاد بزند. ایلز معتقد بود 

که اکثر آمریکایی ها چه دموکرات و چه جمهوریخواه 
تمایالت محافظه کارانه دارند، بنابراین اگر شــبکه ای 
تنهــا مطالبات آنهــا را دنبال کنــد، پربیننده خواهد 
شد. درنهایت مشخص شد که ایلز درست  گفته است، 
چراکه فاکس نیوز هنوز هم یک ســر و گردن باال تر از 
شبکه هایی نظیر سی ان ان، ان بی سی، سی ان بی سی و 

 ای بی سی ایستاده است.  
به تدریج نفوذ فاکس نیوز در افــکار عمومی آمریکا 
آن قدر افزایش یافت که این شــبکه حتی می توانست 
بر سیاســت های کالن دولــت آمریکا نیــز تاثیرگذار 
باشــد. در تحقیقی که محققان دانشــگاه استانفورد 
انجــام داده اند، به این نتیجه رســیده اند که شــبکه 
فاکس نیــوز در پیروزی جورج بوش پســر در دو دوره 
پیاپــی نقش اساســی ایفا کرده 
اســت. فاکس نیوز همچنین در 
شکل دادن افکار عمومی آمریکا 
و ایجــاد پروپاگانــدا در حمایت 
از حمله آمریکا به عراق نقشــی 

محوری ایفا کرد. 
تعداد بیننــدگان فاکس نیوز 
در روزهای اولیه حمله به عراق 
افزایش چشــمگیری یافت. در 
اوج بحران، تعداد بینندگان این 
شــبکه 300 درصد رشد داشته 
و به رقم متوســط 3/3 میلیون 
بیننده در روز رسید. برنامه های 
مرتبط با انتخابات درون حزبی 
جمهوری خواهــان و همچنین 
ســخنرانی آغاز دومیــن دوره 
نیز  بــوش  ریاســت جمهوری 
فاکس نیوز را در صدر شــبکه های خبری پربیننده 
قرار داد. در سال های 2005 و 2006 تعداد بینندگان 
این شبکه کاهش یافت، اما نکته جالب اینجاست که 
با آغاز بحران هایی چون بحران موشکی کره و جنگ 
لبنان در  سال 2006 بار دیگر به تعداد بینندگان این 
شبکه افزوده شد و بار دیگر این شبکه رتبه یک را در 
میان شبکه های خبری آمریکا به خود اختصاص داد. 
طی دو سال اخیر، شــبکه کابلی فاکس نیوز نیز حایز 
رتبه نخست بوده است و بینندگان آن تقریبا دو برابر 
بیش از رقبایی چون CNN و MSNBC هستند. 

 نگاهی به سریال »بلندترین صدا«
 و مدیریت محبوب ترین و تندروترین شبکه خبری در آمریکا

 فاکس نیوز چگونه 
افکار عمومی آمریکا را مهندسی می کند؟

در سریال »بلندترین صدا« راسل کرو نقش راجر ایلز را بازی 
می کند و البته در این ســریال نیز به مدد گریم بسیار خوب 
ثابت می کند که چرا برنده دو اسکار است. راجر ایلزی که همه 
می شناســند، فردی بود حامی  نژادپرستی، به دفعات به زنان 
زیر دســتش تعرض کرده بود و در به راه انداختن پروپاگاندای 
محافظه کارانه بسیار مهارت داشت. از این جهت می توان او را 

فردی ترسناک تصور کرد. 
اما در سریال شــما چهره ای متفاوت از ایلز می بینید. شما 
فردی متخصص در کار خود را می بینید که باهوش است، مدیر 
است، می داند چطور مجموعه یک شبکه خبری را مدیریت کند 
و در عین حال شخصیت پیچیده ای نیز دارد. راسل کرو نیز با این 
برداشت موافق است. او می گوید ایلز پیچیده ترین شخصیتی 
بوده که او نقشش را ایفا کرده است. راسل کرو می گوید که برای 
ایفای نقش ایلز تحقیق کرده است. او ارتباط شخصی با مرداک و 
پسرانش که اتفاقا استرالیایی هستند، داشت اما ایلز را تنها یک 
بار مالقات کرده بود. کرو می گوید بر اساس آن چه که شنیده 
است بسیاری هم بوده اند که ایلز را دوست داشتند. هنوز هم 
برخی از کارکنان شــبکه فاکس هســتند که معتقدند همه 
آن چه درباره ایلز گفته می شود، دروغ است. ظاهرا ایلز فردی 

خوش مشرب نیز بوده است؛ در عین حال به آنها که به او نزدیک 
بودند نیز بسیار وفادار بوده است. 

این سریال براســاس کتابی که نوشته شرمن است، ساخته 
شده است. گفته می شود وقتی که شبکه شوتایم کار نوشتن 
فیلمنامه را براساس کتاب شرمن آغاز کرده بود، ایلز همچنان 
زنده بود؛ از این جهت نویســندگان فیلمنامه مجبور بودند 
بسیار بااحتیاط بنویسند. اما مرگ ناگهانی ایلز در  سال ۲۰17 
دست نویسندگان را باز گذاشــت. شرمن نیز خود در نوشتن 
برخی اپیزودها با تیم نویسندگان همکاری کرد. حاال شرمن 
نیز می توانست با خیال راحت آن چه را که می خواهد، بنویسد. 
شــرمن همان خبرنگاری است که در ســریال سعی می کند 
با نزدیکان ایلز و خود برای نوشــتن کتابش مصاحبه کند. او 
می گوید وقتی کار نوشتن کتاب را شــروع کرد، ایلز در اوج 
قدرت خود در فاکس نیوز بــود. ایلز که به خوبی به خطر کاری 
که شــرمن در حال انجامش بود واقف بود، تعدادی از افراد را 
استخدام کرد تا شرمن را تحت نظر بگیرند. او سعی کرد با هر 
ابزاری که می شد شهرت و اعتبار شرمن را تخریب کند. شرمن 
درنهایت بعد از مصاحبه با 6۰۰ نفر از افرادی که با ایلز در ارتباط 

بودند حتی به مرگ نیز تهدید شد. 

بهتدریجنفوذفاکسنیوزدر
افکارعمومیآمریکاآنقدر

افزایشیافتکهاینشبکهحتی
میتوانستبرسیاستهایکالن
دولتآمریکانیزتاثیرگذارباشد.
درتحقیقیکهمحققاندانشگاه
استانفوردانجامدادهاند،به

ایننتیجهرسیدهاندکهشبکه
فاکسنیوزدرپیروزیجورج

بوشپسردردودورهپیاپینقش
اساسیایفاکردهاست

راسل کرو ستاره درخشان »بلندترین صدا«

عالقه وافر ترامپ به فاکس نیوز

  راجر ایلز مشاور چند تن از روسای جمهور آمریکا بوده است. او به ریگان، بوش 
پدر، بوش پسر و حتی ترامپ مشاوره رسانه ای داده است. در این عکس او را در 

کنار بوش پدر می بینید.

   گرچن کارلسون مجری خبر فاکس نیوز بود که بارها مورد آزار جنسی راجر ایلز 
قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفت به طور رسمی از او شکایت کند. در سریال 

نقش کارلسون را نوآمی واتس باز ی می کند.
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