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در  یی رسانھ  یھا شركت نیاز بزرگتر یكی ( Nihon Keizai Shimbun) مبونیش یزایھون كین

ز ین (Nikkei) یكیكھ بھ ن ن شركتیات ایھا و نشر انتشار روزنامھ یتخصص ی حوزه. ن استااپج

ات ینشر یكین شركت. . . است و صنعت یت، تجاریرامون امور مالیل و اخبار پیملقب است، مسا

  : كند یر را منتشر میز

و عنوان آن بھ  یاقتصاد ی  روزنامھن یكھ بزرگتر یھ اقتصادیمبون با رویش یزایھون كین ی  روزنامھ

  ن است؛ ااپج یاقتصاد ی  روزنامھ یمعن

   پردازد؛ یم یمال مبون كھ بھ پوشش اخباریوشینیك یكین ی  روزنامھ

   است؛ یو صنعت یتل تجاریو انتشار آن مسا تیفعال ی مبون كھ حوزهیوشیسانگ یكین ی  روزنامھ

   پردازد و یم یتو تجار یابیبازار اخبارمبون كھ بھ پوشش یوستو شیر ی  روزنامھ

  . ورزد  یمبادرت م یسیبھ زبان انگل یاقتصاد كھ بھ انعكاس اخبار یكلیو یكین ی  روزنامھ

اخبار  ین و حاوی، معامالت و قوانیاقتصاد یدادھایرو ع وین مرجع وقایمبون مھمتریش یزایھون كین

شھ در یر ست وین یدیجد ی دهین پدااپجدر  یاقتصاد ی  روزنامھ. ن استااپج ی، صنعت و مالیتتجار

بوكا  یچوگا ی  روزنامھن، یقت جانشیمبون در حقیش یزایھون كین. دارد یجیم یدوران امپراتور

 یھا تیگزارش فعال یبرا ١٨٧٦است كھ در  یو خارج ید اخل یھا متیاخبار ق یمپو بھ معنایش

  . س شده بودیتاس یجیم یدوران امپراتور ی وتوسعھ یاقتصاد

و  یداخل یتتجار یدادھایاخبار رو یمعن مپو بھیو شیشوگ یمپو بھ چوگایبوكا ش یچوگا ١٨٨٩در 

ن روزنامھ یا. آن مبدل شد یبھ نام فعل  نام روزنامھ ١٩٤٦ت در سال یر نام داد و در نھاییتغ یخارج

 یھا انیھا، اصناف، جر ھیت كارخانجات، اتحادین، وضعااپج یھا اطالعات مربوط بھ بورس ی ھیكل

بون یتر یرا منتشر نموده و بھ نوع یاتیو مال ی، ابتكارات صنعتیاقتصاد نینو یھا ، طرحیكارگر

ن و چاپ ااپجن روزنامھ عالوه بر توجھ بھ یا. دیآ یز بھ حساب مین ینااپجتجار  صنعتگران و

جھان،  یبھ درج اخبار اقتصادر خدمات یھا، ارزھا، كاال و سا مت بورسیمختلف درباره ق یھا مھیضم

استگذاران یس جھان، نوسانات ارز و كاال، مصاحبھ با كارشناسان و ی عمده یھا ت بورسیوضع

  . كند یمطرح در جھان مبادرت م یاقتصاد

ا ترجمھ شده بھ یو ) ینااپج( یزبان اصل خود را در سراسر جھان بھ یھا روزنامھ یكیشركت ن

وب  یبر رو یسیات خود را بھ زبان انگلیھا و نشر روزنامھ ینااپجن مقاالت یھمچن. رساند یفروش م

  روزنامھن یروز بزرگتر راژ دریون تیلیمسھ مبون اكنون با یش یزایھون كین. دھد یت خود قرار میسا

برد  یبھره م یی ساده اریبس یبودن از سبك نوشتار یرغم تخصصیروزنامھ عل. ا استیدن یاقتصاد ی

ن یبا عناو یموضوعات. است ینااپجت یبا سبك روا یغرب یاز سبك خبر اقتصاد یقیقت تلفیو در حق

كردن  یر بھ عمومیو فراگ جالب یھا  و گزارش یتجارت كوچك، اقتصاد خانواده، اقتصاد شھر
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قت بھ یستند بلكھ در حقیمتخصصان ن ن روزنامھ تنھایكھ مخاطب ا یاند بھ صورت كمك كرده  روزنامھ

 مھم یشتر شھرھایمبون در بیش یزایھون كیشركت ن. ل شده استیعموم تبد یبرا یی  روزنامھ

ن شركت یا. پردازد یز مید خبر نیھ خبر بھ خریق عالوه بر تھین طریجھان دفتر دارد و از ا یتتجار

ن را درساعات ااپج یو بازارھا یز است كھ اخبار مالین NIKKEI CNBC و. TVT. KY مالك

اخبار  بھ پخش مجدد NIKKEI CNBC زیو اواخر ھفتھ ن یركاریدر ساعات غ. كند یپخش م یكار

  . پردازد یاند، م ك ھفتھ پخش شدهیكھ در طول روز و در طول  یاقتصاد

  )چاپان( زنامه آساهی شیمبون رو

  
روزنامھ در جاپان  یعنین یامروز در جوامع ین منبع خبر و اطالع رسانیمھمتر یخ انتشار رسمیتار

اخبار از  ی كھ عمدتا ترجمھ یھفتگ ی ھینشر نین دھھ اولیدر ا. گردد یباز م ١٨٥٠  ی بھ دھھ

تجارت در  ی بود كھ اجازه یا یدھھ ھالند تنھا كشور خارج نیتا ا. بود، منتشر شد یھالند یھا روزنامھ

 یعمال انزوا، بھ جاپان ١٨٥٣ تجارت در سال  یكا برایناوگان آمر دنیپس از رس. جاپان را داشت

در  یبعد ما شاھد چاپ و انتشار سھ روزنامھ خصوص ی و در دو دھھ. افتی خاتمھ سالھ جاپان ٢٣٧ 

مبون در شھر یش یچ ینیما یعنی یجاپان ی  روزنامھن یاول ١٨٧١ سال  یورفبر در. میجاپان ھست

 بون كھ فعآل پریشم یوریومی ی  روزنامھ ١٨٧٤ سھ سال بعد در سال . افتیانتشار  وكوھاما چاپ وی

 ی  روزنامھ) مبونیش یآساھ ی  روزنامھ ١٨٧٩ است، منتشر شد و در سال  ی  روزنامھن یراژتریت

اوكانا آغاز بھ  است، در جاپان یھا ن روزنامھیتر از با وجھھ یكیكھ اكنون ) ید صبحگاھیخورش

 . انتشار كرد

در جاپان بوده و  یان و دموكراسیب یطرفدار آزاد ی  روزنامھك یمبون ھمواره یش یآساھ ی  روزنامھ

شگران یاز ستا یكین روزنامھ ھمواره یا. شود یم شناختھ ك روزنامھ چپ گرایوز بھ عنوان امر

  . گذشتھ بوده است یھا دھھ یط یشمال ی م در كرهیك ی حكومت خانواده
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. ت كردیسرخ در كامبوج حما یخمرھا ن و سقوطیدر چ یاز انقالب فرھنگ نیچن ن روزنامھ ھمیا

و بود، ین در مترو توكیاز گازسار یعامل فاجعھ ناش و كھیكینریان فرقھ آئوم شیمبون از حامیش یآساھ

و  یامور اجتماع ی درباره یستینیدگاه استالیروزنامھ را قائل بھ د نیتوان ا یدر مجموع م. باشد یم

ت یفیپس از آن، ك یحت و، مبون در جاپانیش یآساھ ی  روزنامھتا زمان انتشار . دانست یاسیس

بود  یا ن روزنامھیمبون اولیش یآساھ. بھتر شده بود یھا تا حدود چاپ شده در روزنامھ یھا گزارش

اش را بر صحت  ید اصلیكرد و تاك را در چاپ و انتشار مطالب خود اتخاذ یطرف یاست بیكھ س

بھ طور گسترده چاپ   در روزنامھ یر واقعیغ یھا ھا نھ فقط گزارش درآن سال. ش گذاشتیھا گزارش

  . شد یروز كمتر م در چاپ مطالب روز بھ یطرف یشد بلكھ ب یم

ران یز عضو انجمن ناشران و مدین یھمگ شوند كھ یروزنامھ در جاپان چاپ م ١٢١ ن اکنون یھم

ن یا یھا روزنامھ راژیا است بلكھ تین كشور دنیبرتر جاپان. باشند یم (NSK) جاپان یھا روزنامھ

ھزار تن  ١٠ راژ بالغ بر یت زانین میا. ر استینظ یرسد كھ ب یون نسخھ در روز میلیم ٧١ كشور بھ 

 ینسخھ در روز، آساھ ونیلیم ٣/١٠ راژ یمبون با تیش یوریومی ی  روزنامھ. كاغذ روزنامھ است

اول تا  یھا ون نسخھ در روز مقامیلیم ٤ مبون با یش یچ ینینسخھ و ما ونیلیم ٣/٨ راژ یمبون با تیش

در  یا سھیكھ بھ صورت مقا یراژھا زمانین تیا. دارند ار خودیسوم طبع روزنامھ در جاپان را در اخت

كا یآمر یتود یا. اس. وی ی  روزنامھمثال . رسند یر بھ نظر میمطرح شوند، چشمگ یجھان سطح

و  ونیلیم ١/١ مز یارك تایویون نسخھ، نیلیم ٨/١ ت ژورنال ینسخھ، وال استرون یلیم ٢/٢  یروز

  . شوند یھزار نسخھ در روز چاپ م ٧٥٠ س فقط یمز انگلیتا ی  روزنامھ

با  یاز نرخ باال یزان حاكین میشود كھ ا یم ان فرستادهیمشتر یبرا جاپان یھا درصد روزنامھ ٩٠ 

اند كھ ھر  ز اعالم كردهیدرصد آنھا ن ٧٥ درصد مردم با سوادند و  ٩٩ اكنون . در جاپان است یسواد

ان خوانندگان خود یدر م یمبون از اعتبار خاصیش یامروزآساھ. كنند یم روز روزنامھ مطالعھ

ل نترنشنیا زبان یسیانگل ی  روزنامھبون یل ھرالدترنترنشنیا ین روزنامھ با ھمكاریا. است برخوردار

مبون را منتشر یش یآساھ ی  روزنامھكھ  یشركت. كند یمبون را منتشر میش یآساھ/ بون یھرالدتر

 نیا. كند یز منتشر میرا ن یگر، كتب مختلف، مجالت و منابع مرجع مختلفید یھا روزنامھ كند یم

  . ز داردیخاص خود را ن ینترنتیگاه ایو پا یونیزیتلو ی ن شبكھیچن شركت ھم

 ٦٥٠ بالغ بر  یخالص ی ھیروزنامھ سرما نیا. در حال طلوع است یدیمبون خورشیش یآساس یلوگو

ن یا یانتشارات داخل یھا اداره. ر داردلاارد دیلیم ٤/٤١٧ بالغ بر  یا ر و فروش ساالنھلاون دیلیم

 یخارج یادارات اصل. دو واقع ھستندیا و ھوكایوكا، ناگویو، اوزاكا، فوكویروزنامھ در پنج شھر توك

آنجلس، سنگاپور، و  ارك، السیوی، ن)ھالند(رلن یلندن، ھ یدر شھرھا و كشورھا زین روزنامھ نیا
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 یكھ حت یا بھ گونھ اش شھره است یاسیس یمبون بھ لحاظ كادر قویش یآساھ. واقع ھستند ھانگ كانگ

  . بگذارد ریز تاثیر جاپان نیتواند بر انتخاب نخست وز ین روزنامھ میا

شرو یپ یا دارد بھ عنوان روزنامھ یمقامات دولت ان مردم ویكھ در م ین نفوذیروزنامھ در عن یا

 ٢٠ ش از ین روزنامھ آبونھ بیا. شود یروشنفكرانھ شناختھ م آزاد منشانھ و یھا دگاهید یدارا

ن یا. خود دارد یروزنامھ نگار در ادارات خارج ٥١ ن حال یدر ع مختلف جھان است و یخبرگزار

از اخبار دست  یاریار مشھور است و بسیز بسین یاخبار دست اول خارج ی ارائھ روزنامھ بھ خاطر

  . رسد یمبون میش یبھ دفتر آساھ یمحل یھا ش از درج درروزنامھیپ یحت اول جھان

 یانھ و باالیان قشر میمبون در میش یآساھ. شود ینوبت صبح و عصر چاپ م ن روزنامھ در دویا

در  نفر آنھا ٢٢١٩ ار دارد كھ یپرسونل در اخت ٦٨٩٠ مبون یش یآساھ. دارد یشتریخوانندگان ب جاپان

چاپ و  تن كاغذ روزنامھ اختصاص بھ ١٩٠٠ روزانھ . آن مشغول بھ كار ھستند یراستاریواحد و

تن جوھر  ٢٩  باالست كھ ھر روز حدود ین روزنامھ بھ حدیراژ ایت. ابدی ین روزنامھ میانتشار ا

 یھا ھر روز نسخھ رویھزار ن ٨٤ ار داشتن یع با در اختیواحد توز ٣٤٠٠ . شود یرف چاپ آن مص

  . كنند یع مین خوانندگان توزیمبون را بیش یآساھ

كشور،  یدادھایتوان بھ صفحات خبر، رو یم ل شده است كھیمبون از صفحات گوناگون تشكیش یآساھ

ن روزنامھ یا. نما اشاره كردیون و سیزی، تلویتكنولوژ، فرھنگ و ھنر، یالملل، ورزش نیو ب یخارج

  . شود یتك رنگ منتشر م در قطع بزرگ و بھ دو صورت چھار رنگ و

 

  ی آلمانی اشپیگل  نامه  هفته

  
قرار  یآلمان ی ران برجستھین، از سردبیار رودلف آگستین مجلھ در اختیھا ا یسیپس از خروج انگل

مرگش درھفت  ن تا زمانیآگست. افتیر ییگل تغیگرفت و از آن زمان بود كھ نام آن بھ اشپ
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گل از سال نوزده یھفتھ نامھ اشپ. ت مجلھ را بر عھده داشتیتملك و مسوول یالدینوامبردوھزارودوم

 یدالیجار درسال نوزده شصت ودوم. و جان جار قرار گرفت نیت آگستین سو تحت مالكیپنجاه بھ ا

ن سھم گرونر را ی، آگستیالدینوزده شصت ونوم در سال. چارد گرونر فروختیسھم خود را بھ ر

  . گل شدید و تنھا سھامدار اشپیون مارك خریلیچھل ودوم

آلمان  ی ن ھفتھ نامھین و با نفوذتریبزرگتر) نھ كھ نماد انعكاس استیآ یبھ معنا(گل یاشپ ی ھفتھ نامھ

ون نسخھ در ھر نوبت یلیك مین ھفتھ نامھ حدود یشمارگان ا. شود یاست كھ درھامبورگ منتشر م

تا  ١٩٤٦از نوامبر . در ھانوفر منتشر شد ١٩٤٧ یچھارجنورگل در یاشپ ی ن شمارهیاول. است

س یت دولت انگلین ھفتھ با ابتكار و حمایا یبھ معن Diese wocheن مجلھ با نام یا ١٩٤٧ یجتور

 سندگانینون، ازیار رودلف آگستین مجلھ در اختیھا ا یسیاز خروج انگل اما پس. شد یدر آلمان منتشر م

ن تا زمان یآگست. افتیر ییگل تغیقرار گرفت و از آن زمان بود كھ نام آن بھ اشپ یآلمان ی برجستھ

  . مجلھ را بر عھده داشت تیمسوولتملك و ٢٠٠٢نوامبر  ھفتمرگش در 

جار در . ن و جان جار قرار گرفتیت آگستیتحت مالكن سو یبھ ا ١٩٥٠گل از سال یھفتھ نامھ اشپ

 چھل ودون سھم گرونر را ی، آگست١٩٦٩در سال . چارد گرونر فروختیسھم خود را بھ ر ١٩٦٢سال 

ست یب، شركت گرونر وجار مجددا ١٩٧١در سال . گل شدید و تنھا سھامدار اشپیون مارك خریلیم

كرد و بھ  یگل را از نو ساختار بندین اشپیگست، ا١٩٧٤در سال . دیدرصد سھام مجلھ را خروپنج 

كرد فرصت و حق  یھر كس كھ سھ سال در مجلھ كار م. كاركنان فرصت داد كھ سھامدار مجلھ شوند

  . ت مجلھ شركت داشتھ باشدیریداشت كھ سھامدار شود و در مد

 یشد بھ بازسازروبرو  یاز آنجا كھ با استقبال خوب. گل بھ ھامبورگ منتقل شدی، اشپ١٩٥٢از سال 

شتر مطالب خود یك خود اقدام كرد و عالوه بر توجھ بھ موضوعات، بیھ و گرافیری، تحریكادر خبر

ز یمربوط بھ موضوع را ن یھا االمكان عكس یكرد حت یگل سعیاز آن زمان اشپ. دیز بھبود بخشیرا ن

م و یر تایكا نظیآمر یمطالب بھ مجالت خبر ی ارائھ ی گل از لحاظ سبك و نحوهیاشپ. دیارائھ نما

كا یدر آمر یك مونتلیسھ با آتالنتیقابل مقا یھ است اما از لحاظ حجم مطالب و مقاالت عمقیك شبیوزوین

ن وجھ یقت ماجرا مھمتریخبر و گزارش از حق یھا شھیافتن ری. س استیست در انگلیو اكونوم

ند با یآ یا بھ حساب میاران دنن خبرنگیھ كھ از موفق ترین نشریخبرنگاران ا. گل استیاشپ ی مشخصھ

از  یكین ھفتھ نامھ یل این دلیكنند و بھ ھم یدا میت خبر و گزارش دست پیكھ شده بھ واقع یھر مشقت

  . دیآ یات آلمان و اروپا بھ حساب مین نشریر گذارترین و تاثیمھمتر

حزب  یو انتخابات یصدر اعظم سابق آلمان، ھلموت كھل، كشف تقلبات مال یكشف اختالس مال

از  یآلمان ھمگ یاسلحھ ساز یھا كارخانھ ی پشت پرده یآلمان و كشف قراردادھا یحیدموكرات مس

  . ھ طرح شدندین نشرین بار توسط ایاند كھ نخست بوده ییخبرھا
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گردد،  یباز م ١٩٥٠گل بھ سال یاشپ یھا از سو ییو رسوا یاسیس یھا عمل سوء یبر مالساز ی ھیرو

 یبرا یمیگل تیاشپ ی لھیكھ پارلمان فدرال ناچار شد در خصوص اتھامات مطرح شده بوس یزمان یعنی

افت یپارلمان با در یاز اعضا یگل ادعا كرد كھ تعدادین سال اشپیدر ا. دھد ل یتشك یق و بررسیتحق

تخت نقش ین آن بھ عنوان پاییدر شھر بن و تع ین مكان استقرار دولت آلمان غربییرشوه در تع

  . دھند" یدموكراس یسالح تھاجم"گل باعث شده كھ بھ آن لقب ین نوع اقدامات اشپیھم. اند ھداشت

كھ  یھ و دست اندركاران آن مشكل ساز بوده بھ طورینشر یگل بارھا برایاشپ ی ھین روینكھ ایبا ا

ر و چھارتن یباعث شد كھ سردب ١٩٦٢مسلح آلمان در سال  یروھایدر ن یانتشار خبر مشكالت مال

روز را در زندان  صدوچھار یاسناد دولت یگل بھ اتھام افشایاشپ ی ھیریتحر یگر از اعضاید

ن یتریاز قو یكینك بھ عنوان یخود ادامھ داده و ا ی ھین رویگل ھمچنان بھ این حال اشپیبگذارنند، با ا

  . جھان مطرح است یھا ھفتھ نامھ

ل یھ و تحلیو تجز یع خبریبھ خاطر پوشش وس یكی. ار مورد توجھ استیگل بھ دو جھت بسیاشپ

  . اش نگارش ھوشمندانھ، جھت دار و منتقدانھ ی گر بھ خاطر نحوهیدادھا و دیاخبار و رو

ن ھفتھ یراژتریاز پر ت یكیگل یا محدود است اما اشپیزبان در دن یآلمان ینكھ تعداد كشورھایبا ا

 یاخبار و اطالعات سودمند ین كھ حاویوز یا نامھد و بھ عنوان ھفتھ یآ یجھان بھ شمار م یھا نامھ

  . شود یم یآلمان است در سرتاسر اروپا و جھان خوانده و بررس ی جھان و چھ درباره ی چھ درباره

تنھا زبان  ین مجلھ زبان آلمانین است كھ در ایشود ا یگل ھمواره وارد میكھ بھ اشپ یاز انتقادات مھم

گل در یاشپ ی سندگان برجستھین و اوتو كوھلر، از نویتقدند كھ آگستز معین یبرخ. انتشار مطالب است

  . اس داشتند. آلمان خصوصا ماموران اس یھا یبا ناز یكیگذشتھ، روابط نزد

ق بودن اخبار و یان بھ لحاظ موثق بودن و دقیگل ھمچنان مورد قبول جھانین انتقادات اشپیبا وجود ا

صفحھ مطلب دارد صفحات خود را بھ  سھ صدش از یمواقع ب شتریگل كھ بیاشپ. باشد یش میھا گزارش

  : ر اختصاص داده استین زیعناو

اقتصاد و  -آلمان است،  یو اقتصاد یاجتماع ، یاسیآلمان كھ شامل اخبار س یدادھایرو - اھم اخبار،  -

ل یكھ شامل خبر و تحل یاجتماع -نما است، ینترنت و سیا ون، یزیرسانھ كھ شامل تلو -تجارت، 

 - ، یورزش -دھد،  ین الملل را پوشش میكھ اخبار ب یخارج -است،  یاجتماع یدادھایرامون رویپ

علم  - كند،  یم یكتاب را معرف یھا درج و ھنرمندان و تازه یو ھنر یفرھنگ و ادب كھ اخبار فرھنگ

خبر ساز ھفتھ  یھا تیشخص یاشخاص كھ بھ معرف - كند  یرا درج م یكھ اخبارعلم و فناور یو فناور

  . پردازد  یم
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ا یموضوع  یز با عنوان گزارشگر دارد كھ در آن بھ بررسین یار مھمیبس ی مھیگل ضمیاشپ

از موضوع را بھ  یكامل ی پردازد و پرونده یر و ھمھ جانبھ میموضوعات خاص بھ صورت فراگ

  . دھد  یار خواننده قرار میمرتبط با آن در اخت یھا ھمراه مصاحبھ

ن یا. كنند یت میش از صد نفر فعالیز بیھ آن نیریكھ در تحریدارد، در حال یاریخبرنگاران بسگل یاشپ

ن یما از ایخود را مستق یخارج یھا تخت جھان دفتر دارد و اخبار و گزارشیپا ستیبش ازیھ در بینشر

 یورق گالسھ سبك بھ صورت چھاررنگ، مصور و مفتول ین مجلھ بر رویا. كند یھ میدفاتر تھ

. كرده است یز راه اندازین یونیزیك شبكھ تلویگل یاشپ - نوزده ھشتادوھشت از سال . شود یرضھ مع

اكتبر  کیست ویبدر . شد یراه انداز) SPON(ن یال گل آنیاشپ -نوزده نودوچھاردر سال 

ن یال گل آنیاشپ. نترنشنل آغاز بھ كار كردیگل ایگل با نام اشپیاشپ یسیانگل ی نسخھ - دوھزاروچھار

لندن را مطرح دوھزاروپنج  یجوال ھفت یبود كھ دست داشتن القاعده در انفجارھا ین منبع خبریاول

  . كرد
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