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شماري  گشتاي اكنون عرصه غلبه تعداد انسازد كه هر رسانهچزني خاطرنشان مياستاد دانشگاه ايلينوي، رابرت مك
تايم وارنر، ديزني، : ها عميقاً تحت سلطه هشت شركت بزرگ استمالكيت در قلمرو رسانه. افراد استها و از شركت

كه صاحب ان بي سي، و تي سي ( 2، سوني، بِرتلزمان، و جنرال الكتريك)شركت خبر(واياكام، سيگرَم، نيوز كُرپريشن 
 معدودگر رأي نداده است كه چند تبليغهيچ كس در هيچ جامعه مردم ساالري ). ها رسانه ديگر استآي و ده

بيني كمابيش ها جهانبا اين وجود، همين چند شركت غول آسا، كه همگي آن. ها باشندمسئول تمام اين رسانه
و در تمام طول سال  مكرّراًهاي خود را هر شب پردازياند كه اطالعات و تصويرشدهكنند، موفقيكساني را عرضه مي

  ].1[و نمايش دهند رد نمودههاي ما واذهن به

ها معموالً گرايش دادن افراد به سوي خود به عنوان نيروهايي است كه با هزينه اندك اولين راهبرد برخي از رسانه
توانند تابعي از زمان و مكان، و جامعه هاي جذب افراد ميمكانيزم. كنترل شده و براي مقاصد بعدي در اختيار هستند

هاي به كار رفته براي مخاطب آسيايي متفاوت از مكانيزم به كاررفته براي مخاطب اروپايي مهدف باشد، و مكانيز
مشكل اين روش در . روداما براي صاحبان اين شبكه گسترده اطالعاتي، همه چيز هم به اين آساني پيش نمي. باشد

براي : وجود داردگردانندگان تار گردد كه ميان عمل و گفاداره افكار، قبل از هر چيز به يك تعارض ذاتي برمي
هاي انساني نزديك باشد، چرا كه مخاطبان بر حسب طبيعت اثرگزاري بر اذهان عمومي، بايستي گفتار به ارزش

... ها از صلح، آرامش بشر، آزادي و چه در اين شبكهاز سوي ديگر آن. ها محتاج و راغب هستندانساني خويش به آن
لذا ميان بازي روي صحنه . شود تطابق نداردتنظيم مي، كه بر اساس منافع گروهي نندگانگردا شود با عملگفته مي

ناگزير، دنيايي . هاي آنان نبايد در تمام امور ناظر به حقيقت باشدپيامو و پشت صحنه تفاوت قابل توجهي وجود دارد 
هاي فاصله دارد و اين فاصله منافع گروهشود، اغلب از دنياي واقعي ها براي مخاطب ترسيم ميكه در اين رسانه
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