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نگاری اقتصادی در تحوالت قش روزنامهن

 اجتماعی-سیاسی

 تبریزیحسین عبده

دهد نگاری رویدادهایی را توضیح میروزنامه

گذارند. تفاوت که بر زندگی مردم تاثیر می

نگاری اقتصادی با سایر اشکال روزنامه

نگاری در آن است که بر امور روزنامه

کند؛ شغلی وسعه تاکید میاقتصادی و ت

آور که دانش، مهارت، پرتحرک و هیجان

بینی آینده اقتصاد، توان تحقیقی و پیش

برآورد روندهای فعالیت اقتصادی، شناخت 

های فرصتهای تولید، امکانات و ظرفیت

های ریسک ماجراجویی درک گذاری،سرمایه

 طلبد.اقتصادی و اطالعات می

خطاها را برجسته والنه نگاری مسؤروزنامه

دهد یا کند، اصول اخالقی را پیشنهاد میمی

های اخالقی موجود در زندگی از رویه

. در مقابل، کنداقتصادی مردم حمایت می

این یا آن والنه به نگاری غیرمسؤروزنامه

 .رساندبه زندگی مردم آسیب میشکل 

جای انکار نیست که ایران اوضاع ناخوشایند 

گذارد. تورم، سر میو دشواری را پشت

ها و های قیمت ارز، وضعیت بانکجهش

بازار سرمایه، نرخ رشد منفی تولید ملی، 

بیکاری و... بیانگر بحران اقتصادی کشور 

د سیاسی بین ایران و های حااست. تنش

اوضاع افزوده  نیز بر وخامت متحدایاالت

 است.

ها اطمیناندر هنگامه چنین دورانی از عدم

، مردم برای دریافت اخبار و در اقتصاد

ها متکی تحلیل بیش از گذشته به رسانه

خواهند در مورد می و شوندمی

های خود اطمینان حاصل کنند بندیجمع

رو مطلع شوند. آنان به های پیشیا از ریسک

بر  جای شایعات و اظهارنظرهای مبتنی

های وگمان که از برخی شبکهحدس

 شنوند، بهاجتماعی و محافل عمومی می

والنه ؤنگاری اقتصادی مسدنبال روزنامه

 گردند.می

شرایط دشوار اقتصادی، هوشیاری چنین در 

در این  .نگاران نقش کلیدی داردروزنامه

ت، اظهارنظر اثبوضعیت شکننده و بی

ای که نزد مردم اعتباری یافته است، روزنامه

ثیر أبر زندگی و رفاه خواننده و خانواده او ت

، گزارش هر تحول این شرایطارد. در گذمی

خواننده  زیادییا رویداد اقتصادی تعداد 

شود، یابد، مطلب به اشتراک گذاشته میمی

 عنوان منبع موردشود و بهقول مینقل

نگاری گیرد. روزنامهاستفاده وسیع قرار می

کند که والنه در این شرایط ایجاب میؤمس

 به هاوگمانها گزارش نشود؛ حدسشایعه

عنوان منبع اطالعاتی موثق معرفی نشوند؛ با 

ها و های کنترل دادهتعقیب مستمر رویه

و با  ها آشکار شونددروغیابی، حقیقت

نظران، اظهارات رسمی و مراجعه به صاحب

آزمایی شوند. روشن یغیررسمی شایع، راست

است که بیان دروغ مدت زمان طوالنی 

نماید. اما می رهچه پاید و حقیقت نهایتا  نمی

زندگی اقتصادی  در این فاصله زمانی،

مردم ممکن است آسیب جدی از بسیاری 

نگاری اقتصادی ببیند و از این رو روزنامه

هایی در اختیار والنه نباید چنین فرصتؤمس

جویان قرار بازان، احتکارگران و رانتسفته

والنه ؤنگاری غیرمسدهد. هرچند که روزنامه

و حدس و گمان متکی است،  که بر شایعه

بر جامعه دارد، اما در  رنگیآثار کم معموال 

هایی از تاریخ کشورها که نااطمینانی لحظه

ویژه در حوزه اقتصاد، آثار عمیق است، به

 بار باشد.تواند فاجعهمی

دلیل ماهیت فعالیت اقتصادی و مالی، به

برداشت عمومی آن است که در زمان و 

ای اعمال های شدید رسانهمکانی که کنترل

مطبوعات اقتصادی آزادی عمل  ،شودمی

ه محتوای است ک ای دارند. تصور آنویژه

اطالعات فنی از  ها که عمدتا این روزنامه
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قبیل اطالعات در مورد بازارها و 

کنند، هرچند به کارها منتشر میوکسب

آید، اما مخاطبان چشم عامه مردم نمی

محدود و با نفوذی دارند که از طریق آنان 

ویژه در ر عمومی، بهتاثیرگذاری بر افکا

ممکن  پرتالطم،سیاسی و اقتصادی شرایط 

های حتی این امکان رسانه شود.می

های سیاسی اقتصادی و مالی را در رژیم

تفصیل مورد بحث رن بیستم بهبسته در ق

اند ها نتیجه گرفتهاند. این پژوهشقرار داده

که نشریات اقتصادی نقش مهمی در تغییر 

طرز فکر طبقات حاکم در کشورهای 

مختلف، قبل و بعد از تغییرات سیاسی و در 

زمانی که آزادی مطبوعات برای سایر 

 اند.ها محدود شده بود، داشتهرسانه

اقتصادی و اجتماعی ایران شرایط امروز 

حاکی از چنین وضعیتی نیست؛ این 

تعمیم به روزنامه بندی قابلجمع

نیست. بازبودن دست  «اقتصاددنیای»

ی شبیه به امروز روزنامه اقتصادی، در شرایط

نیست. به دالیلی که خارج از ایران ممکن 

 اقتصاد دنیایاوال  حوصله این مقاله است، 

ای خوانندگان گسترده نیز میان عامه مردم

شرایط جاری حساس اقتصاد و ثانیا  و  هیافت

رسانه اجازه و سرمایه به این  پولبازارهای 

های حتی به فرض نبود محدودیتدهد )نمی

دغدغه و نگرانی، ای عمومی( که بیرسانه

های کارشناسان خود را با عامه بندیجمع

گذارد یا بتواند در شرایط مردم به اشتراک 

أثیر اقتصادی، ت هایبحث شدهسیاسی

بر طرح درست و دقیق  الزم را مالحظهقابل

و در  بگذارد،محافل رسمی کشور  برمسائل 

گذاران حاکم تغییری طرز فکر سیاست

 اساسی ایجاد کند.

تواند آثار کس نمیباال، هیچ رغم نکتهبه

 اقتصاد دنیایشماره  5000گسترده انتشار 

محیط را بر  طوالنیهای در طول سال

اقتصادی و اجتماعی ایران نادیده بگیرد. 

ت تحریریه و مدیریت این نشریه أتالش هی

ها انتقال تحلیل یهابرای روزآمدی در شیوه

های متعدد و خبرها؛ استفاده از رسانه

-رسانهنوشتاری، صوتی و تصویری در گروه 

گذاری ؛ سرمایهاقتصاد دنیای ای

وری ای برخورداری از فنای برامالحظهقابل

ای و حفظ ساختار مالکیت خصوصی رسانه

اجازه داده که محوریت و  اقتصاد دنیایبه 

اهمیت خود را در میان مطبوعات اقتصادی 

و عمومی ایران حفظ و فاصله خود را با 

بیشتر کند. با  رقیب دیگر نشریات ایرانی

های عمومی نداین همه، با توجه به رو

 ا  ن و مشکالت مالی تقریبمطبوعات در جها

باید آرزو کنیم  ،تمامی مطبوعات در ایران

بتواند در این شرایط  اقتصاد دنیایکه 

دشوار اقتصادی، استقالل مالی خود را حفظ 

کند و در کنار ادامه فعالیت خود به مثابه 

بنگاه اقتصادی  ول،ؤنگاری مسنهاد روزنامه

 موفقی هم باشد.


