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لری کینگ در سال  ۱۹۳۳در منطقه بروکلین نیویورک آمریکا به دنیا آمد .او در دهه  ۵۰کار خود را به عنوان
خبرنگار یک رادیو محلی در فلوریدا آغاز کرد .وی پرسابقهترین و مشهورترین مجری شبکه تلویزیونی سی ان
ان آمریکا است به طوری که در مورد اجراهای او گفته میشود؛ بیش از  4۰هزار گفت و گوی رادیو تلویزیونی
اجرا کرده است .لری از زمان ریاست جمهوری جرالد فورد با همه روسای جمهور آمریکا گفت و گو کرده است.
همچنین او مدتی مجری برنامهای شبانه در شبکه تلویزیونی سی ان ان با نام «اجرای زنده لری کینگ» بود.
شهرت لری کینگ به خاطر گفت و گوی زنده با چهرههای مشهور سیاسی و هنری از سراسر جهان است.
لری کینگ  ۱6دسامبر سال 2۰۱۰پس از  2۵سال پخش در یک روز معین و از یک شبکه ،آخرین برنامه خود را
از آنتن پخش شبکه سی ان ان اجرا و برای همیشه خداحافظی کرد.
همچنین نام لری کینگ به عنوان مجری قوی و محبوبی که سالهای مدید مردم را پای برنامهاش نشانده
است ،در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
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•
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لری کینگ با نام اصلی "الرنس لیبل هاروی زیگر" در منطقه بروکلین نیویورک متولد شد .پدر وی "ادوارد
زیگر" یک مهاجر اتریشی ،صاحب یک رستوران و کارگر کارخانه صنایع تسلیحاتی بود .مادرش ،جنی گیتلز یک
خیاط بود که از بالروس به آمریکا مهاجرت کرده بود .هر دوی والدین وی یهودیان ارتودکس بودند.
پدر کینگ در سن  44سالگی درگذشت و مادر وی مجبور شد برای تأمین هزینههای زندگی خود و دو پسرش
از کمکهای دولتی استفاده نماید .مرگ پدر به شدت کینگ را تحت تأثیر قرار داد و وی دیگر تمایلی برای
رفتن به مدرسه از خود نشان نداد .وی پس از اینکه دبیرستان را تمام کرد برای کمک به مادرش شروع به کار
نمود .با این حال از همان دوران نوجوانی دوست داشت به رادیو بپیوندد.
وی کار خود را به عنوان یک روزنامهنگار محلی در فلوریدا آغاز نمود و در سال  ۱۹۵۰و  ۱۹6۰به مصاحبهگری
در رادیو پرداخت .وی از سال  ۱۹78به عنوان یک چهره رادیویی محبوب و مشهور در تمام کشور شناخته
میشد.
لری کینگ تا کنون هشت بار با  7زن متفاوت ازدواج کرده است و پنچ فرزند حاصل این ازدواجها بوده است.

لریکینگ و اسرائیل
• لری کینگ همچنین نگارش یکی از فصول "اسرائیل برای من چه معنایی دارد" را نیز بر عهده داشت .در این
کتاب نظرات  8۰نفر از نویسندگان ،چهرههای تلویزیونی ،سیاستمداران و ژورنالیستهای حامی اسرائیل درج
شده است .این کتاب توسط آلن دارشوویتز صهیونیست معروف در سال  2۰۰7منتشر شده است.
• در این کتاب کینگ نظر خود در مورد رژیم آپارتاید اسرائیل را چنین بیان میکند:
"چیزی مهیج و نفس گیر در مورد چکونگی ایجاد اسرائیل وجود دارد .صهیونیستها از حدود شصت سال
قبل از تولد اسرائیل در مورد تشکیل یک دولت یهودی فعالیت میکردند .تشکیل دولت اسرائیل یک رویداد
تاریخی منحصر بفرد بود".
• لری کینگ در کتاب "اسرائیل چه معنایی برای من دارد" به بیان دیدگاهش در مورد اسرائیل میپردازد .وی
رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی را مظهر امید ،آزادی و خوداتکایی میخواند:
"اسرائیل صرفا یک نماد نیست .اسرائیل مظهر عملی امید ،آزادی و خوداتکایی است  .زمانی که دستاوردهای اسرائیل را نگاه
میکنم ،به قدرت و دموکراسی پرطراوت آن ،از اینکه یک یهودی هستم احساس غرور میکنم".

نمونه مصاحبههای لری کینگ با افراد مشهور
• شخصیتهای سیاسی مشهور :محمود احمدی نژاد ،باراک اوباما ،والدیمیر پوتین،
هوگو چاوز ،جورج دبلیو بوش ،جورج بوش ،بیل کلینتون ،هیالری کلینتون ،مونیکا
لوینسکی ،کالین پاول ،الگور ،نانسی ریگان (همسر رونالد ریگان) ،لورا بوش (همسر
جورج بوش) و ...
• ستارههای سینما و موسیقی :مارلون براندو ،الیزابت تیلور ،سلین دیون ،آنجلینا جولی،
جیم کری ،مدونا ،تام کروز ،آرنولد شوآرتزینگر و ...

برخی فعالیتهای شاخص
 -1برنامه Larry King Live
• "لری کینگ الیو" عنوان برنامه ویژه کینگ در شبکهسیانان آمریکا است که از سال  ۱۹8۵تا  2۰۱۰پخش
شد .این برنامه محبوبترین و طوالنیترین شوی تلویزیونی سیانان بوده و هر شب بیش از  ۱میلیون بیننده را
جلب خود میکرد.
• "لری کینگ الیو" به مدت  2۵سال محبوبترین برنامه شبکه خبری سیانان آمریکا بود.
• این برنامه اغلب از استدیوهای سیانان در لوسآنجلس و برخی اوقات از استدیوهای این شبکه در نیویورک یا
واشنگتن پخش میشد.
• لری کینگ برخالف بسیاری از مصاحبهگرهای دیگر رویکردی مستقیم و غیرمجادلهای در مصاحبههای خود
داشت .شهرت کینگ در طرح سؤاالت آسان باعث محبوبیت وی نزد چهره هایی شده بود که میخواستند
مواضع خود را در مورد موضوعات اعالم کرده و در عین حال در یک مباحثه مجادله برانگیز درگیر نشوند .این
برنامه یک ساعته در برخی مناطق روزانه سه بار تکرار میشد و مخاطبین سراسر جهان از طریق سیانان
اینترنشنال میتوانستند بیننده آن باشند.

برخی فعالیتهای شاخص
 -2برنامه لری کینگ پیرامون حادثه  11سپنامبر
در حادثه برجهای دو قلو و برخورد هواپیما در  ۱۱سپنامبر  ،2۰۰۱لری کینگ با برگزاری میزگرد تلویزیونی با
حضور  4نفر از سیاستمداران آمریکا تاثیر به سزایی در رویکردها ضد تروریستی آمریکا و افکار عمومی در برخورد
با تروریست در افغانستان داشت.
این میزگرد با حضور جان وارنر ،سناتور مجلس سنا از ایالت ویرجینیا از حزب جمهوریخواه ،جان کری رئیس
کمیته بازرگانی و عضو کیته ضد تروریسم بینالمللی از حزب دموکرات ،داین فاینستاین ،سناتور ایلت کالیفرنیا از
حزب دموکرات ،فرد تامسون عضو سنا و رئیس کمیته امور دولتی از حزب جمهوریخواه برگزار شد.

برخی فعالیتهای شاخص
 -3مصاحبه با باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا
لری کینگ در سال  ، 2۰۱۰دو سال پس از پیروزی باراک اوباما در اولین دوره ریاست جمهوریاش با وی مصاحبه
کرد .در این مصاحبه باراک اوباما در خصوص چند مسئله از جمله عوامل و نشت نفت در اقیانوس توسط شرکت
بریتیشپترولیوم و اقدامات کاخ سفید ،حمالت هوایی اسرائیل به نوار غزه و ستاره بسکتبال مورد عالقهاش
توضیحاتی را ارائه کرد .این مصاحبه در محل کاخ سفید انجام گرفت.
در این مصاحبه اوباما به پرسش لی کینگ درباره اینکه شغل ریاست جمهوری چگونه است گفت که او جالبترین
شغل جهان را دارد.
پیش از این هم در سال  ،2۰۰7هنگامی که اوباما از سناتورهای مجلس سنا بود ،لری کینگ در برنامهای بصورت
تلویزیونی با او مصاحبهای انجام داده بود.

برخی فعالیتهای شاخص
 2 -4بار مصاحبه با محمود احمدینژار ،رئیس جمهور ایران
لری کینگ در مدت ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد  2مرتبه با وی به گفتگو نشست .اولین بار در
مهرماه  87و بار دوم ،تقریبا دو سال بعد در شهریورماه  .8۹هر دوی این مصاحبهها در حاشیه حضور محمود
احمدینژاد در اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد.
در مصاحبه اول لری کینگ به موضوعاتی از قبیل روابط ایران و آمریکا ،نامزهای انتخاباتی آمریکا ،مسئله هستهای
ایران ،رژیم اسرائیل ،هولوکاست و ضعیت عراق پرداخت و در مصاحبه دوم به زندانیان آمریکایی در ایران ،دیدار با
اوباما ،برنامه هستهای ایران ،حقوق بشر در ایران ،زندانیان سیاسی و هولوکاست پرداخت.
پروفسور حمید موالنا درباره مصاحبه کینگ با احمدی نژاد گفت« :در مصاحبه رئیس جمهور با لری کینگ،
کارگردانان این برنامه وی را مجبور کردند که  ۱۳بار برنامهاش را قطع کند و در آن حین سواالت جدید به وی
دادند ،اما نتوانستند احمدینژاد را در آن راهی که میخواستند بکشانند».

برخی فعالیتهای شاخص
 -5مصاحبه لری کینگ با معمر قذافی  2سال پیش ار مرگش
در تاریخ  28سپتامبر  2۰۰۹معمر قذافی در برنام لری کنیگ حاضر شد .او که در اکتبر سال  ،2۰۱۱پس از
قیامهای مردمی لیبی مرد 2 ،سال پیش از مرگش در مجاورت ساختمان سازمان ملل در نیویورک این مصاحبه را
انجام داد.
در این مصاحبه معمر قذافی خود را رهبری انقالب لیبی معرفی کرد.
لری کینگ در مصاحبهای که با پیرس مورگان در شبکه CNNدر فوریه  2۰۱۱داشت درباره معمر قذافی و
مصاحبهاش چنین گفت« :معمر قذافی یکی از بدترین دیکتاتورها جهان و همچنین یکی از بدترین مصاحبه
شوندگان است».

