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مقدمه
هدف این نوشته بررسی اجمالی برخی از سایت های اینترنتی ایرانیان خارج از کشور، که من آن ها را در
چارچوب گسترده چپ قرار می دهم،  با کمک چند ابزار تحلیلی وبس$ایت ها می باش$$د. همچنی$$ن  مق$$اله
حاضر در پی طرح این سؤالت کلیدی است:  این نشریات تا چد حد در گسترش ای$ده های دموکراتی$$ک
و رادیکال خود موفق بوده اند، و دیگر اینکه آینده این نشریات چیس$ت.  ام$ا قب$ل از ه$ر چی$ز ذک$ر چن$د

نکته لزم است.
انتخاب این سایت ها فقط محدود به سایت هایی شده است که من با آنها کم$$ی آش$$نایی دارم.  از ای$$ن رو
سایت های  بسیار دیگری نیز وجود دارن$د ک$ه  ان ه$ا را ب$ه عل$ت مح$دودیت و ه$دف ای$ن نوش$ته بررس$ی
نکرده ام. از سوی دیگر سایت های رسمی ک$ه کمک ه$ای دول$تی دری$افت می کنن$د و ی$ا توس$ط نش$ریات
بین المللی حمایت می شوند در اینجا مورد توجه قرار نیستند. از آنجا که هدف این نوشته بررسی می$$زان
ت$$أثیر  س$$ایت های اینترن$$تی اس$$ت ک$$ه فق$$ط ب$$ا کوش$$ش و ک$ار ش$$بانه روزی و ب$$دون چشمداش$$ت تن$$ی از
علقه مندان و  اندیشورزان ایرانی می چرخند، سایت های یاد شده دولتی و یا وابسته به نشریات دیگ$$ر از

حیطه این بررسی حذف شده اند. 
نکته دیگر اینکه نویسنده تحلیلگر آمار نیست بلک$ه ب$ه خ$اطر ی$ک اتف$اق س$اده و از روی کنجک$اوی ، ب$ا
گذاشتن مدت محدود چند روزه  به نتایجی رسید که هیچکدام از آن ها به خودی خود عجی$$ب و غری$$ب و
دور از انتظار، حداقل برای نویس$نده و بس$یاری دیگ$ر، نبودن$د. در ن$تیجه ای$ن بررس$ی را بایس$تی  فق$ط
کوششی برای طرح چند سؤال در مورد میزان تأثیر و آینده این سایت ها  در نظر گرف$$ت. ه$$دف در اینج$$ا
تلش برای پاسخ ب$ه س$ؤالت م$ذبور از زاوی$ه داده ه$ای ام$اری اس$ت . م$ن در آخ$ر چن$د ن$تیجه گیری از



مجموعه این تحلیل ها می گیرم، اما همانطور ک$ه گفت$ه ش$د، بس$یاری از ای$ن تحلیل ه$ا را ش$اید از ط$رق
دیگر  و بدون تکیه بر داده های آماری نیز بتوان انجام داد.  بایستی به این امر نیز توجه نمود ک$$ه تحلی$$ل
آماری کار ساده ای نیست و ، می توان استنتاجات مختلفی از داده ها  گرفت. با علم به همه اینها، من در

آخر این نوشته نتایجی که از این منابع آماری می توانم اخذ کنم را اورده ام. 
نکته آخر اینکه  من در طی این مقاله برخ$ی از س$ایت های اینترن$$تی را  در گ$روه چ$پ ق$رار داده ام. ای$ن
گروه بسیار متنوع است و از چپ لیبرال تا چپ چپ را در بر می گیرد. بعضی از سایت های یاد شده خ$ود

. سایت  گوی$$ا  و این  فقط برداشت من از محتوی این سایت ها می باشد   را چپ نمی نامند، در  این موارد،
زیرمجموعه های آن نیز به عنوان یک سایت مرج$ع و ب$ه  دلی$ل  وی$$ژه ای در ای$ن بررس$ی گنجان$ده ش$ده

است. به عبارت دیگر من این سایت و زیر مجموعه های آن را جزء چپ قرار نمی دهم.
ممکن است  برخی از سایت هایی ک$ه در اینج$ا بررس$ی ش$ده اند از اینک$ه چ$پ خوان$ده ش$ده و  در کن$ار
دیگرانی که در  منتها علیه چپ  خود قرار داده شده اند ، بشدت ناراضی  گردند. به صورت مشابه، ممکن
است سایت هایی خود را در کنار دیگرانی بیابند که در منتها علیه راستشان قرار دارن$د، و از ای$ن موض$وع

ند.  احتمال گروه سومی  نیز وجود دارد ک$$ه از اینک$$ه در می$ان چ$پ ج$ای نگ$$رفته   دلخ$ورشودل چرکین 
است. من به دیده احترام به همه این نظرات و اعتراضات احتمالی می نگرم و فقط می ت$$وانم تأکی$$د کن$$م
که  تعریفی که من از چپ دارم کمی گسترده است و شامل همه کس$انی می ش$ود ک$$ه ب$$ه ازادی، براب$$ری
اجتماعی، جدایی دین از سیاست باور داشته و تأکید بر قوانین دولتی و بین الملل$$ی ب$$رای کن$$ترل ب$ازار،
پایداری محیط زیست ، و به منظور ایجاد شرایط سیاسی، اقتصادی،  اجتم$اعی، و فرهنگ$$ی براب$ر ب$رای
همه انسان ها به دور از جنسیت، نژاد، تمایلت جنسی، مذهب، ق$$ومیت،...، و حم$$ایت از پایین دس$$تان
دارند.یکی از پایه های اساسی این چپ همبستگی و اعتقاد به حقوق بشر  در معنای بس$$یار گس$$ترده آن
می باشد. از نظر من چپ به پروژه تعمیق دموکراسی و گسترش ازادی های فردی و اجتماعی عمیقا ب$$اور
دارد.   از آنجا که خود اعتقاد به سوسیالیسم دمکراتیک دارم، طبعا در اینجا تأکیدم را بر موضوعاتی قرار
داده ام که در این چارچوب فکری می گنجد. در هر حال از نظر من، حذف  یک یا دو نش$$ریه اینترن$$تی از
این بررسی و یا اضافه کردن همین تع$داد ب$ه آن، قطع$ا  بعض$ی از اع$داد محاس$به ش$ده در زی$ر را ع$وض

می کند، اما تغییر اساسی در نتایج کلی این بررسی نمی دهد.  



جستجوگرگوگل
  نیکلس ک$ار مق$اله ای در «اتلنتی$ک»  ب$ا عن$وان «آی$ا گوگ$ل م$ا را احم$ق۲۰۰۸سال ها پی$ش در س$ال 

می سازد؟» نوشت که منجر به  بحث های زیادی در رابطه با نقش گوگل در رفتارهای اجتماعی ما گشت.
پس از آن مقالت و کتاب های زیادی در این رابطه نوشته شده اند. چندی قبل نیز در سایت دریچه ها در
رابطه با کتاب « پلت فرم مردم» اثر استر تیلور نق$دی ب$ه ن$ام «فرهن$گ پ$س از گوگ$ل» از امیل$ی بیکرت$ون
منتشر شد. خانم تیلور در کتاب خود ضمن تأکید بر نک$$ات مثب$$ت  و مه$$م تکنول$وژی جدی$$د، و اعتق$$اد و
خوش بینی وی به اینده،  از جنبه های متفاوتی به نقش منفی گوگل پرداخته  و کل  خ$$وش بینی بی$$ش از
حد ما نسبت به پیشرفت های علمی را مورد سؤال قرار می دهد.   از جمله این  موارد می توان مثل  از ای$$ن
استنباط غلط که تقریبا  در میان اکثریت قریب به اتفاق ما در باره  تن$وع ف$راوان وج$ود دارد، ن$ام ب$رد. در
زمانی ک$ه ه$ر روز نش$ریات، مجلت، انتش$اراتی ها، و کتابفروش$ی های بس$یاری تعطی$ل می ش$وند، و ب$ه
عبارتی از میزان تنوع کاسته می شود،  درست در چنین اوضاعی استنباط عم$ومی ب$ر ای$ن اس$ت ک$ه ب$ر
میزان تنوع افزوده شده است. در این مورد مشخص، علت این پارادوکس را می توان اینگ$ونه توض$یح داد
که اگر چه در شهر و کاشانه هر کدام از ما تعداد زیادی از نشریات محلی یا کتابفروشی ها بسته شده اند،
اما به طور همزمان به خاطر امکانات تکنیک$$ی جدی$د  ب$ه راح$تی امک$ان دسترس$ی ب$ه دیگ$ر  نش$ریات و
کتابفروشی ها در سطح ملی و بین المللی برای ما  فراهم گشته است، چیزی که قبل  امکان ناپذیر و ی$ا ب$ه
سختی ممکن بود. همین امر باعث می شود  احساس نمائیم که در کل بر میزان انتخاب ما اف$زدوه ش$ده
است،  امری که  می تواند در این یا آن مورد  درست باشد، اما  اگر کل کشور و یا جهان را در نظر بگیریم،
در واقع به خاطر از بین رفتن خی$$ل بیش$$ماری از نش$ریات ،  انتش$اراتی ها و   کتابفروش$$ی های مس$$تقل از

میزان تنوع کاسته شده است. 
در اینجا ممکن عده ای ادعا کنند که این روند جدیدی نیست، بلکه  پیش از پی$$دایش این$$ترنت، گوگ$$ل و
رس$$انه های اجتم$$اعی ه$$م م$$ا ش$$اهد چنی$$ن رون$$دی ب$$وده ایم. مثل  م$$دتی پ$$س از جن$$گ دوم جه$$انی،
کتابفروشی ها و انتشاراتی های بزرگ کم کم شرکت های مستقل کوچکتر را یا خریدند و یا به ورشکس$$تگی
کشاندند. بنابراین تأکید بیش از حد ب$ر نق$ش گوگ$ل و فیس$بوک ش$اید از روی ناآگ$اهی نس$بت ب$ه س$یر
حوادث در گذشته باشد. دیگر اینکه همیشه شرکت هایی که قدرت رقابت ندارند و محصولت و خدماتی
که از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند از بین می روند. بنابراین نباید به خ$اطر آن ع$زا گرف$ت بلک$ه ای$ن
امر جزئی از روند طبیعی می باشد. واقعیت این است که سرعت پیشروی شرکت های بزرگی چ$$ون گوگ$$ل



و نیز میزان نابودی رقبای کوچک قابل مقایسه با گذشته نیست. از سوی دیگر در ای$$ن می$$ان، ای$$ن فق$$ط
محصولت نامرغوب و شرکت های کوچکی که  به خوبی عمل نمی کنند، نیستند که نابود نمی شوند بلکه
بس$$یاری از نش$$ریات و انتش$$اراتی هایی ب$$ا وج$$ود عمل ک$$رد خ$$وب، ی$$ارای مق$$اومت در مقاب$$ل غول ه$$ای
اقتصادی جهان  معاصر را ندارن$د. ب$ه علوه می ت$وان ب$ه ای$ن تف$اوت مه$م نی$ز اش$اره ک$رد ک$ه هم$ه این 
ورشکستگی ها در هنگامی صورت می گیرند ک$ه م$ا تص$ویر دیگ$ری از واقعی$$ت داری$م. در گذش$$ته م$ا ب$$ه
خوبی ورشکسته  شدن شرکت های کوچک را با چشم خود مشاهده می کردیم و آن را کتمان نمی کردی$$م.

امروز ما با وجود کم شدن نشریات،  فکر می کنیم روز به روز  بر میزان تنوع افزوده می شود. 
  درص$$د۸۰هر روز فیلم های زیادی در یوتیوب به اشتراک گذاشته می شوند. بنا بر برخی امار، در ح$$دود 

از مردمی که به سایت یوتیوب سر میزنند، فقط به  تماشای ده کلیپ برتر رضایت می دهند. آیا ای$$ن ب$$دان
معنی است که بقیه هزاران هزار کلیپ دیگر بی کیفیت هستند؟ آیا ده ها ویا شاید صدها کلیپ« بهتر» از

ده کلیپ برتر، که تحت شرایط خاصی این عنوان را اخذ نموده اند، وجود ندارند؟
 یکی دیگر از واقعیاتی که برخی از متخصصین امور روانشناسی بدان اش$اره می کنن$$د ای$ن اس$ت ک$ه م$ا
انسان ها از تنوع زیاد دچار استرس می ش$ویم. برخ$ی ب$ا ت$وجه ب$ه تن$وع ف$راوان ام$روزی،  از اینک$ه خ$ود
تصمیم بگیرند که به کدام کلیپ نگاه کنند، کدام متن را بخوانند، کدام فیلم را ببینند، یا کدام موزیک را
گوش کنند،  دچار استرس می گردند. از این رو،   به دلیل عمل$ی مختل$ف و ی$ا ح$تی ره$ایی از اس$ترس

انتخاب در بین صدها نوع محصول متفاوت، انتخاب خود را محدود به انتخاب دیگران می کنند.
اما مشکل گوگل و شرکت های مشابه این است که همه چیز را به شکلی ب$ه م$ا تحوی$ل می دهن$د، ک$ه م$ا
مت$$وجه ع$$دم آزادی خ$$ود نمی ش$ویم و ی$$ا وس$$عت آن را درک نمی کنی$$م. اگ$$ر م$$ا م$$اجرای افش$$اگری های
اسنودن را در نظر بگیریم، تا قبل از آن همه کم وبیش از وجود نوعی کنترل این$$ترنت و مکالم$$ات تلفن$$ی
خبر داش$تند، ام$ا می$زان وس$عت چنی$ن کن$ترلی هم$ه را غ$افلگیر ک$رد و م$ا را دچ$ار نگران$ی نم$ود.  ام$ا

متأسفانه امروز  آن نگرانی هم شامل مرور زمان گشته و به فراموشی سپرده شده است.
یکی از نکات دیگر در همین رابطه نیز نحوه عمل کرد جستجوگرهای بزرگی چون گوگ$$ل اس$$ت.  ع$$ده ای
از نحوه ارائه نتیجه واژه هایی که م$ا در کوگ$ل جس$تجو می کنی$م اطلع نداش$ته و بن$ا ب$را ی$ن  از  وس$عت
تصویر نادرستی که الگوریتم های گوگل می توانند برای ما ترسیم نمایند ، خبر نداریم. بسیاری از ما ای$$ن
را پذیرفته ایم که گوگل نتایج واژه های مورد جستجو را  نه بر اساس اهمیت ان ها، بلکه ب$$ر اس$$اس ف$$روش
تبلیغات خود   مرتب و طبقه بندی می کند. اما آنچه که ما عموما نادیده می گیریم جنبه دیگری از قض$$یه
است. اگر م$ن و ف$رد دیگ$ری ک$ه دارای علی$ق ک$امل  متف$اوتی هس$تیم، در جس$تجوگر گوگ$ل ی$ک واژه



یکسان را جستجو نمائیم، به خاطر جستجوهای پیشتر خود  به نتایج متفاوتی می رسیم. به عبارت دیگر
گوگل کم کم یاد می گیرد نتایجی را به من نشان دهد که فکر می کند من بیشتر از آن ه$$ا خوش$$م می ای$$د.
اگر ما انسان ها دارای این گرایش هستیم که با هم اندیشان خود نشست و برخاست کنیم، یا متن هایی را
بخوانیم که نظرات ما را تائید می کنند، یا به عبارت دیگر در حباب خود زندگی کنیم، گوگل این ویژگی را
تشدید می کند وحتی زمانی که ما در جستجوی نظری متفاوت از نظر خ$ود هس$تیم، تلش می کن$د ک$ه

نتیجه جستجوهای خود را به قد و قواره قبلی ما، البته تا جای ممکن، در اورد.

نشریاتاینترنتیایرانی
در اینجا قصد من فق$ط اش$اره ب$ه نتای$ج منف$ی دس$تاوردهای فن$ی نیس$ت. یک$ی از دس$تاوردهای ب$زرگ
اینترنت امکانات فراوانی است که در اختیار ما انسان های کوچک قرار می دهد. آزادی و س$$هولت ارتب$$اط
با افراد دیگر و ترویج و مب$ادله افک$ار یک$ی از دس$تاوردهای ب$زرگ عص$ر این$ترنت می باش$د. ای$ن موض$وع

خصوصا در رابطه با کشور استبدادی چون ایران دارای اهمیت بسیار زیادتری است. 
اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت نشریات اینترنتی رادیکال و چپگ$$رای ایران$$ی داش$$ته باش$$یم، نمی ت$$وانیم
نقش پرتال گویا را نادیده بگیریم. این پرتال بسیار قدیمی به خ$اطر  جم$ع ک$ردن بس$یاری از لینک ه$ای
پرطرفدار سایت های ایرانی در دورانی که چنین امکانی در خارج از کشور تقریبا  وجود نداش$ت، س$ادگی
طراحی آن و نیز نام کوتاه، گویا، و بیاد ماندنی آن بسرعت جای خود در میان ایرانیان، خصوصا ایرانی$$ان
خارج از کشور باز نمود. اگرچه این پرتال به مرور رقبای زیادی پیدا نمود ام$ا ت$ا ب$$ه ام$روز توانس$$ته اس$ت
موقعیت خود را در میان ایرانیان خارج از کشور و حتی شاید ایرانیان  داخل کشور که به مسائل سیاس$$ی

علقه دارند حفظ کند. 
) نگ$اه کنی$م،  س$ایت گوی$ا  اساس$ا  در ای$ران  قاب$ل مقایس$ه ب$اAlexaاگر بخواهیم به رتبه بندی الکسا (

) ، ی$$$$ا س$$$$ایت وبلگ فارس$$$$ی (varzesh3.com (۳س$$$$ایت محب$$$$وب ورزش$$$$ی ایرانی$$$$ان، ورزش
blogfa.com) سایت رقیب یوتیوب یعنی اپارات ، (aparat.comو یا ویکیپدیا  نیست. در ایران ه$$م (

طبق معمول کشورهای دیگر،  موتورهای جستجوگری چون گوگل مقام اول را در رتبه بندی الکس$$ا دارد.
 گوی سبقت را از سایت هایی چون یوتیوب و یا فیسبوک  ربوده اس$ت. یوتی$وب۳در کمال تعجب، ورزش

  در ای$$ران۶۲که در دنیا مقام دوم را دارد  به خاطر مشکلتش در ایران و رقابت اپارات با ان،  باید به مقام 
  اس$ت. در کش$وری مانن$د چی$ن،۱۳۱ و در ای$ران ۳رضایت دهد.  رقم مشابه ب$رای فیس$بوک  در جه$ان 



جس$$تجوگر گوگ$$ل مق$$ام پ$$انزدهم را در رده بن$$دی الکس$$ا (در لحظ$$ه نوش$$تن ای$$ن س$$طور) دارد و س$$ایت
جستجوگر چینی بایدو  مقام اول را داراست.
)  مق$ام پ$انزدهم ، در ح$الی ک$ه  گوی$ا  مق$امpayvandha.irدر ایران سایت رقیب گویا یعنی پیون$دها (

 اس$ت.۴۱۶۶ را دارد. جالب آنکه همی$ن س$ایت در کش$وری مث$ل آلم$ان دارای رتب$$ه به$$تر یعن$$ی ۴۳۸۲
  درصد می باشد. همی$$ن رق$$م در۱۷٫۵بالترین میزان  استفاده از سایت گویا نیز در کشور آلمان، با نرخ 

 درصد است. ب$ا ت$وجه ب$ه می$زان ک$م مه$اجرین ایران$ی در۸٫۸مورد ایران تقریبا  نیمی از آن میزان یعنی 
آلمان، به خوبی می توان درک نمود که چق$در ای$ن س$ایت در می$ان مه$اجرین ایران$ی در خ$ارج از کش$ور
طرفدار دارد (سایت گویا پس از آلمان بیشترین طرف$داران خ$ود را ب$ه ترتی$ب در ای$الت متح$ده، کان$ادا،
ایران و نروژ دارد). البته باید توجه داشت که فیلترینگ سایت ها احتمال   بر ارقام مورد نظر تأثیر دارد. اما

از آنجا که نمی توان میزان این تأثیر را حدس زد، اساسا  در اینجا این عامل در نظر گرفته نمی شود.
اگر سایت های سیاس$ی رادیک$ال و چ$پ ایران$ی  خ$ارج از کش$ور را بخ$واهیم ب$ا یک$$دیگر مقایس$ه کنی$م،
می توانیم به طور خیلی کلی آن ها را در دو دسته تحلیلی-خبری و تحقیقی-ترویج$$$ی تقس$$یم کنی$$م. در
اینجا لزم است تصریح شود که تمام آمار ذیل  بر اساس آمار رایگان  س$$ایت هایی چ$$ون  گوگ$$ل، ام$$ازون،
سیمیلروب، سایت ورث ترافیک و امثالهم تهیه ش$ده اند. در م$ورد دق$ت و ع$دم دق$ت آم$ار ای$ن س$ایت ها،
تفسیر انان، تنظمیات نادرست سایت ها که می تواند به نتایج غلطی خت$م ش$ود، مق$الت فراوان$ی نوش$ته
شده اند که علقمندان می توانند برای درک محدودیت این آمار جمع اوری شده توسط گوگل و ایزاره$$ای
مورد استفاده در اینجا به آن ها مراجعه کنند. با توجه به اینکه من آمار دقیق تری از سایت دریچه ها دارم،
می توانم بگویم که این آمار در برخی از موارد از دقت کافی برخوردار نیستند، اما از آنجا که همه آن ها در
یک زم$ان معی$ن گرفت$ه ش$ده و ه$دف مقایس$ه ای$ن س$ایت ها ب$ا یک$دیگر اس$ت، ب$ه ج$ز در م$وارد معی$ن
سایت های کوچکتر که آمار ضروری برای آن ها وجود ندارند،  برای مقایسه کل$$ی بخ$$وبی  قاب$$ل اس$$تفاده

هستند.
اگر بخواهیم به آمار بازدیدکنندگان یکتا نگاهی بیندازیم آنگاه می توان نمودار زیر را در نظر گرفت.



   تعداد بازدیکنندگان یکتا در روز (سایت های فارسی زبان)

 بازدیدکننده یکتا را می توان چنین تعریف نم$ود: اگ$ر ک$اربردی در ط$ول روز ب$ا اس$$تفاده از ک$$امپیوتر ی$ا
موبایل خود ، از طریق یک مرورگر وب چند بار به یک سایت مراجعه کند، در آمار فقط  بازدید ب$$ار اول آن
فرد به حساب می اید. در اینجا فرض بر این است که افراد از یک کامپیوتر و موبایل (و ح$$تی گ$$اهی ی$$ک
مرورگر) استفاده می کنند. تمام سیستم شمارش نیز ب$ر پ$ایه  ای پ$ی آدرس و ک$وکی اس$ت ک$ه مرورگره$ا
ایجاد می کنند و می توان آن ه$ا  را از ط$رق مختل$$ف دور زد. روبوت ه$ا  چنی$$ن شمارش$ی را دچ$ار نقیص$$ه
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می کنند، اما شرکت هایی که این آمار را جمع می کنند  سعی به فیلتر کردن ای پ$ی ادرس ه$ای ش$ناخته
شده و مشکوکی که به روبوت ها منتسب هستند،  می نمایند. از نمودار بال ب$ه خ$وبی دی$ده می ش$ود ک$ه
کاربران خبرنامه گویا که دارای فرماتی متفاوت با بقیه سایت های نمودار بالست،  کمی کمتر از  مجموع
کاربران سایت های دیگر مورد مطالعه در اینجا می باشد.  همین مقایسه (خبری-تحلیل$$ی و پژوهش$$ی) را

می توانیم در رابطه با سایت های مشابه انگلیسی زبان نیز داشته باشیم.

  تعداد بازدیکنندگان یکتا در روز (سایت های انگلیسی زبان)

لزم به تذکر است در نمودار بال از نشان دادن آمار گاردین (و یا نشریات مشابه) به خاطر اختلف آم$اری
بسیار شدید صرفنظر شده و  به جای آن امار نشریه آمریکایی چپ لیبرال نایشن افزوده گشته است.  

نتیجه اول اینکه تفاوت بسیاری بین تعداد کاربران نش$ریات خ$$بری-تحلیلی و پژوهش$ی وج$ود دارد. در
مجموع تعداد کاربران نشریات پژوهشی به دلیل مختلف$ی، از جمل$ه زب$ان س$خت، تن$وع کم$تر، بلن$دی
نوشته ها،و...کمتر می باشد.   اما حتی در میان نشریات خبری-تحلیلی طبعا ب$$ه ج$ز محت$وی نش$ریات،
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س$$ادگی مت$$ون انتخ$$ابی، طراح$$ی س$$ایت و ه$$واداران پابرج$$ا، وس$$عت و تن$$وع موض$$وعات ب$$ر تع$$داد
بازدیدکنندگان آن تأثیر فراوانی دارد. صفحات ویژه حوادث، طرح موضوعات جنجالی، اخب$$ار ت$ازه و داغ
نیز  می تواند بر تعداد خوانندگان بیافزاید.  اینکه بخش دیدنی های خبرنامه گویا طرفداران زی$$ادی دارد،
احتیاج زیادی به حدس و گمان ندارد. کافیس$ت ب$$ه لیس$ت پرخوانن$$ده ترین های خبرن$$امه گوی$$ا مراجع$$ه

نمود تا صحت این حدس  تائید شود.
به طور کلی ورود  به یک سایت  می تواند از طرق زیر صورت گیرد. 

از طریق مستقیم. در این حالت کاربر از آدرس اینترنتی سایت مورد نظر خود اطلع دارد و ی$$ا.1
آنکه آن را جز پیوندهای محبوبش در مرورگر خود حفظ نموده است

از طریق ارجاعی. یعنی کاربر با مراجعه به سایت ث$$الثی و از طری$$ق  پیون$$دهای موج$$ود در آن.2
سایت به و بسایت مورد نظر رجوع می کند.

از طریق موتورهای جستجوگر. کاربر با استفاده از واژه های مورد نظرش ب$$دون آگ$$اهی قبل$$ی.3
از نام دقیق یک سایت و با استفاده از نتایج واژه جستجو شده وارد  سایت می شود.  اما نتای$$ج
جس$$تجو ب$$ه دو دس$$ته ارگانی$$ک و پ$$ولی تقس$$یم می ش$$ود. موت$$ور جس$$تجوگری مانن$$د گوگ$$ل
متناسب با کلمه جستجوشده سایت هایی را که برای تبلیغات ب$ه گوگ$ل پ$ول می پردازن$د را در
صدر نتایج قرار می دهد. در مقابل، در پایین جستجوی پولی گوگل نتایج جستجوی ارگانی$گ

را مطابق با واژه کلیدی مورد نظر نشان می دهد. 
از طریق رسانه های اجتماعی چون فیسبوک، توئیتر، بالترین و امثال ان..4
ابونه شدن از طریق ایمیل.5
از طریق تبلغیات که در بحث ما اصل  اهمیتی ندارد..6

 ارجاع کنندگان نقش به سزایی در بسیاری از نشریات اینترنتی مورد نظر ما در اینجا بازی می کنند. اگ$$ر
 درص$د مراجعه کنن$$دگان ب$ه ص$ورت مس$تقیم وارد ای$ن س$ایت۷۵به آمار سایت گویا توجه کنی$م بی$ش از 

 درص$د از طری$ق موتوره$ای جس$تجوگر و۹ درص$د از طری$ق دیگ$ر ارجاع کنن$دگان ، ۱۳می شوند. فق$ط 
 درصد نیز از طریق رسانه های اجتماعی وارد این سایت می شوند. مراجعه کنن$$دگان  ای$$ن س$$ایت۳حدود 

پس از سیاحت خود و به هنگام خروج به ترتیب به بی بی سی فارسی، رادی$و ف$ردا، دویچه ول$ه، ب$الترین و
  می رون$$د. ام$ا هم$انطور ک$ه گفت$$ه ش$د مراجعه کنن$$دگان ان عموم$ا ب$ه ط$ور مس$$تقیم وارد گوی$ا۳ورزش

می شوند و اکثر آن ها پیوند مورد نیاز  به سایت های مورد علقه خویش را در آنجا می یابن$$د و ی$ا ب$ه دلی$ل
مختلف به همان لینک های موجود رضایت می دهند.



نرخ شیوه های ورود به سایت های فارسی زبان
  درصد از مراجعه کنندگان سایت «خبرنامه گویا»، زیر مجموعه پرت$ال گوی$ا،  در درج$ه اول از طری$ق۴۹ 

«بک لینکس» یا لینک های ارجاعی -شیوه دوم در لیست بال- وارد  آن می شوند. ای$ن موض$وع در م$ورد
اکثر سایت های دیگر مانند اخبار روز، پیک نت، عص$ر ن$و ...  نی$ز ص$دق می کن$د. ح$تی س$ایت هایی ک$ه
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ارجاع کنندگان پایین تری داشته- مانند ایران امروز، بالترین و ..- و در لیست پیوندهای پرتال گوی$ا ق$رار
دارند، گویا بالترین ارجاع کننده آن سایت ها محسوب  می شود. 

نرخ شیوه های ورود به سایت های انگلیسی زبان
علقمندان سایت هایی که در لیست لینک های گویا قرار ندارند مانند راه توده، راه کارگر، و... می توانن$$د
به طور غیر مستقیم از طریق سایت های دیگری که در لیس$ت گوی$ا ق$رار دارن$د مانن$د «م$ردم ریپ$ورت» (

mardomreport.net ،درص$د ک$$اربران۶۰) وارد سایت  مورد علقه خود گردند. مثل در مورد راه توده  
از طریق لینک گویا ب$ه پیک ن$ت و از پیک ن$ت ب$ه راه ت$وده و از آنج$ا  ب$ه س$ایت رقی$ب داخل$ی گوی$ا یعن$ی

) ازrahegargar.net درص$د ک$اربران  راه ک$ارگر (۶۳«پیون$دها» ب$رای ادام$$ه وبگ$ردی خ$ود می رون$$د.  
طریق وبگردی، عمدتا از طریق مردم ریپورت، پیک نت و یا عص$ر ن$و  وارد آن می ش$وند. اگ$$ر چ$$ه ک$$اربران

 درص$د۳۱  درص$د - ام$ا ۶۵سایت میهن عمدتا ب$ه ط$ور مس$تقیم وارد ای$ن س$ایت می گردن$د-در ح$دود 
کاربران از طریق سایت های دیگر، و در صدر آن گویا، به این سایت رجوع می کنند. کاربران ایران گلوبال

 درص$د) و کم$تر از طری$ق لینک ه$ای۱۷به طور مستقیم و یا از طری$ق رس$انه های اجتم$اعی (در ح$دود 
 درص$د)  ب$ه ای$ن س$ایت مراجع$ه می کنن$د. در ای$ن م$ورد اک$ثر ک$اربران از طری$ق۱۴ارج$اعی(در ح$دود 
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مردم ریپ$ورت، ک$ار انلی$ن،  پی$ک ای$$ران و ف$دایی و ی$ا از طری$ق رس$انه اجتم$اعی، عم$دتا ب$الترین  و ی$ا
فیسبوک راه خود را به این سایت می یابند. 

یکی از سؤالتی که باید بدان پاس$خ داد، تع$داد روزان$ه ک$اربران یکت$ای ای$ن س$ایت ها می باش$د. مش$کل
اصلی این است که ما نمی توانیم به طور مک$انیکی  تع$داد ک$اربران ای$ن س$ایت ها را ب$ا ه$م جم$ع کنی$م.
تعداد زیادی از کاربران این سایت ها مشترک هستند و از این رو نمی ت$$وان آن ه$ا را ب$دون در نظ$ر گرفت$ن
این کاربران مشترک با هم جمع نمود.  اگر سایت های خبری-تحلیلی را ملک ق$$رار دهی$$م، ب$$ا ت$$وجه ب$$ه
آنکه در آمار سایت های خ$$بری-تحلیلی نمی ت$وان نش$انی از  پیون$دهای ارج$اعی  س$ایت های  خ$بری-
تحلیلی دیگر یافت،  فرض اینکه اکثریت کاربران فقط به ی$ک س$ایت خ$بری مراجع$$ه می کنن$$د، چن$$دان
غیرمنطقی نیست. اما ما این را می دانیم که کاربران حرفه ای وجود دارن$د ک$ه ب$ه ط$ور همزم$ان ب$ه هم$ه

  ک$اربر روزان$ه یکت$ا۱۷۷۰۰سایت ها سرکشی می کنند .  مجموع سایت های خبری ب$ال دارای در ح$دود 
 درصد کاربران حداقل ب$ه یک$ی از س$ایت های خ$بری دیگ$ر سرکش$ی کنن$د، آنگ$اه۱۵–۲۰می باشد. اگر 

 ک$اربر اس$ت. مجم$وع ک$$اربران روزان$$ه یکت$ا۱۵۰۰۰تعداد کاربران یکتایی س$ایت های خ$بری در ح$دود 
 (منهای گویا نیوز) نفر می باشد. در بهترین حالت، تعداد۲۱۳۷۰سایت های خبری و پژوهشی در حدود 

  کاربر روزانه یکتا خواهد بود. نمی توان نش$$انی۲۰۰۰۰کاربران این سایت های رادیکال و چپ  در حدود 
 درص$د از ک$اربرانی ک$ه از طری$ق۴۰از وبگردی علقمندان یک حزب ب$ه ح$زب دیگ$ر،  ح$داقل در م$ورد 

ارجاعی وارد یک سایت می شوند ، یافت.  
از همه نکات ذکر شده اخیر می توان به این نتیجه رسید که در حدود نیم$$ی از  ک$$اربران چ$$پ،  وبگ$$ردی
خود را از گویا آغاز نموده و در طی ان به سایت های مورد علقه خود سر می زنند. اگر ای$ن ف$رض درس$ت

 ک$اربر۱۵۰۰۰–۲۰۰۰۰ کاربر روزانه یکت$$ا دارد، آنگ$$اه تخمی$$ن ۱۶۰۰۰باشد، با توجه به آنکه سایت گویا 
روزانه یکتای  رادیکال و چپ خیلی دور از عقل نیست. ضمن آنکه سایت های کوچ$$ک  متمای$$ل ب$$ه چ$$پ
دیگری نیز وجود دارند ک$ه ج$زء ای$ن بررس$ی نیس$$تند. ب$ا احتس$اب آن ه$ا می ت$وان گف$ت ک$ه ارق$ام ب$ال

می توانند واقعی باشند  هر چند که این تخمین بسیار سرانگشتی است.
نکته مهمی که بایستی در نظر داشت این است که این تعداد به هیچوجه بیانگر تعداد اف$$راد متمای$$ل ب$$ه
چپ نیست. این رقم در بهترین حالت فقط  تع$داد مراجعه کنن$$دگان روزان$ه ب$ه ای$ن س$ایت ها را می توان$د
نشان دهد. بسیاری از ما، ممکن است به سایت های بال اصل  مراجعه نکنیم و یا یک بار در هفته مراجعه

نمائیم. 
نکته دیگر اینکه بسیاری از این ک$اربران همچن$ان علی$ق ق$دیم حزب$$ی-سازمانی خ$ود را حف$ظ ک$رده و



اگرچه از گویا به بی بی سی و بالترین می روند اما در نهایت سری هم به سایت هایی ک$ه روزگ$اری ج$وانی
خود را بر سر آن گذاشته اند، می زنند.

نرخ خوانندگان داخل ایران
 معضل بزرگ کلسیک همه مهاجرین دنیا که خصوصا آن هایی که ب$ه کش$وری ه$م زب$ان ب$ا کش$ور م$ادر
مه$$اجرت نکرده ان$$د، گسس$$ت بلفاص$$له  نس$$ل اول و  دوم  مه$$اجرین در  پیگی$$ری مس$$ائل سیاس$$ی و
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اجتماعی وطن اولشان می باشد. اکثریت خوانندگان مهاجر ای$ن س$ایت ها س$نی ب$التر از پنج$اه دارن$د.
اگرچه مهاجرت ایرانیان به خارج همچنان در اشکال مختلف ادام$$ه دارد، ام$$ا مه$$اجرین م$$وج اول و دوم
بیشترین مهاجران ایرانی را تشکیل می دهند. مهاجرین سده کنونی احتمال  درصد کم$$ی از خوانن$$دگان
این سایت ها هستند. متأسفانه  این سایت ها درصد پایینی از خوانن$دگان داخ$ل ای$ران را ب$ه خ$ود جل$ب

 درص$$د از ک$$ل۲۴می کنند. خوانندگان داخلی سایت هایی چون  رادیو زمانه و  رادیو فردا فقط در ح$$دود 
 درصد،  پیک نت۱۱ درصد، اخبار روز ۱۳خوانندگانشان را تشکیل می دهند، این رقم برای خبرنامه گویا 

  درص$$د،۱۶ درص$$د،  راه ت$وده۲۷  درصد، کار انلی$$ن ۱۷ درصد،  ایران گلوبال ۹ درصد، ایران امروز ۱۱
 درص$د۳۶ درصد،  و تز ی$ازدهم ۵۵ درصد، پروبلماتیکا ۲۳  درصد، عصرنو ۵۳ درصد، میهن ۱۳راه کارگر 
می باشند.

از آمار فوق می توان به دو نتیجه رسید. اول اینکه سایت های پژوهشی طرفداران بیشتری در ایران دارند.
آمار سایت هایی چون میهن، پروبلماتیکا، تز یازدهم مؤید چنین نتیجه ای هستند. متأسفانه امکان  تهیه

چنین آماری برای سایت های دیگر وجود ندارد.  
نکته دوم اینکه اگر حتی یک چهارم خوانندگان یکتای روزانه این سایت ها را ایرانی فرض کنیم، آنگاه بنا

  نفر از خوانندگان این سایت ها از داخل کشور هستند. با توجه۵۰۰۰به فرض اولمان حداکثر در حدود 
به اینکه احتمال  خوانن$$دگان ایران$$ی نس$ل ج$$وان در خ$ارج درص$د کم$ی از خوانن$$دگان ای$ن س$ایت ها را
تشکیل می دهند و امکان یافتن خوانندگان تازه و جوان در ایران بیشتر است، آینده این سایت ها در یک
پرسپکتیو زمانی کمی طولنی تر بسیار درخشان نخواه$د ب$ود. قطع$ا  ای$ن موض$وع در م$ورد س$ایت هایی
چون بی بی سی، رادیو فردا و رادیو زمانه کمتر صدق می کند. سایت های خبری-تحلیلی در معرض خطر

بیشتری (اگر بتوان از واژه خطر در این رابطه استفاده کرد) قرار دارند.
  دقیق$ه می باش$د.۲–۳میزان  متوسط زمانی که افراد صرف مطالعه در این سایت ها می کنن$د، در ح$دود 

 دقیقه). من می توانم چند حدس مختلف۸۰راه توده یک مورد استثنای بسیار عجیبی است (در حدود  
در این باره بزنم ، مثل  اشتباه در تنظمیات سایت، تماشا کردن فیلم که اگرچه در این سایت وجود ن$دارد
اما به نوعی  به حساب این سایت گذاش$$ته می ش$وند،.... ام$ا هیچک$دام از ای$ن ح$دس ها نویس$نده ای$ن

سطور را راضی نمی کند. رقم مربوط به راه توده در نمودار بال حذف شده است.



نرخ متوسط زمان
در نمودار زیر می توان دید که متوسط زمان برای سایت های انگلیسی زبان نی$$ز در همی$$ن مح$$دوده ق$$رار

دارد.
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نرخ متوسط زمان

آخرین  مسأله قابل بحث ضریب خروج این سایت ها می باشد.  نکته قابل اشاره در ای$ن م$ورد، چگ$ونگی
محاسبه درصد نرخ خروج است. هنگامی که یک کاربر وارد سایتی می گردد، اگر بدون رفتن به صفحات
دیگر و طی مدت کوتاهی سایت را ترک کند، آنگاه این رفتار به عن$$وان نارض$ایتی ک$اربر تلق$ی می گ$ردد.
برنامه های تحلیلگر دلیل ناراضی بودن کاربر را مربوط به طرح و یا محتوی نامناسب، از نظر کاربر، تلقی

۳۰–۴۰می کنند. مسأله دیگر اینکه چ$ه درص$دی را بای$د رق$م خ$وبی تلق$ی نم$ود. بس$یاری ن$رخ خ$روج 
 درص$د ب$ه عن$وان  اش$تباه در تنظیم$ات و ی$ا طراح$ی۲۰درصد را خوب تلقی می کنند، ارقام پ$ایین تر از 

 ، ب$$ه محت$$وی نامناس$$ب و ی$$ا طراح$$ی غل$$ط س$$ایت رب$$ط داده۸۰نامناس$$ب س$$ایت، و ارق$$ام ب$$التر از 
می شود.البته هر چه تعداد کاربران یک سایت بیشتر می گردد، به همان نسبت راضی نگ$$ه داش$تن هم$$ه
آن ها سخت تر می شود.سایت هایی که طرفدران پروپا قرص دارند، معمول  از چنی$$ن پدی$$ده ای کم$$تر رن$$ج
می برند. آن هایی که مس$تقیما  وارد ی$ک س$ایت می ش$وند ب$ا طراح$ی س$ایت آش$نایی دارن$د و معم$ول ب$ه
مطالب  منتشره در آنجا علق$ه نش$ان می دهن$د. ت$رک ناگه$انی ک$اربر ی$ک س$ایت، اگ$ر س$ایت خ$بری-

تحلیلی، باشد معمول  پیدا نکردن خبر یا تحلیل جدید است. 
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نرخ خروج
 ت$$ا۶۰اگر به آمار  درصد ترک ناگهانی سایت های چپ انگلیسی زبان نگاه کنیم، همه آن ها درصدی بین 

 درصد دارند.۷۷

Gooya News

Peyke Iran

Pyknet

Akhbar-rooz

Iran Global

Iran-emrooz

Asre Nou

Naghed Eghtesad Siasi

Rahe Tudeh

Rahe Kargar

Kar Online

Mihan

Problematica

Etahade Fadaian

cpiran

Komala

Thesis11

Daricheha

Socialism

Fadaian

Soscialist

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bounce Rate (%)



نرخ خروج

 درصدی دارد، ام$ا ب$ا ت$وجه ب$ه اینک$ه۶۳  بنا بر نمودار بال سایت  موفقی چون گاردین،  ضریبی معادل   
بسیاری از کاربران در طول روز فقط برای اینک$ه ببین$د اتف$اق مهم$ی -از نظ$ر ک$$اربر-افتاده ی$ا ن$ه ب$ه آن
مراجعه می کنند، شاید این نرخ تقریبا  متوسط قابل توضیح باشد. ول$$ی س$$ایت موف$$ق  و نوپ$$ای ژاک$$وبین

نیز از چنین موضوعی رنج می برد. 
بطور کلی ضریب خروج  یک سایت یکی از موارد بسیار ن$امطمئن در تحلیل ه$ای آم$$اری می باش$$د. مثل 

 درص$د ک$اربران بلفاص$$له آن را ت$رک می نماین$$د. یک$ی از۷۰اگر به س$ایت میه$ن ت$وجه کنی$م،  بی$ش از 
توضیحات این موضوع می تواند این باشد که بسیاری می توانند مطلب م$ورد نی$از خ$ود را در فرم$ات پ$ی
دی اف دانلود کنند و نیازی به سرکشی به صفحات دیگر ندارند. از سوی دیگر این درص$$د ب$$ال می توان$$د
مربوط به عدم تنوع مطالب، و ... باشد. به همین خاطر هنگام بررسی نرخ خ$روج نبای$د کورک$ورانه فق$ط
به ارقام  دقت نمود بلکه آن را، مانند بسیاری دیگر از ارقام آماری در اینجا، به عن$$وان اب$$زاری در توض$$یح
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برخی از مسائل تلقی کرد. 

روندرشد
همان طور که در بخ$ش قبل$ی نی$ز ذک$ر ش$د ب$ه عل$ت ک$اهش تع$داد طرف$داران ق$دیمی ای$ن س$ایت ها و
استقبال نسبتا  کم  خوانندگان داخل  کشور، متأسفانه با وج$ود ف$داکاری های بیش$مار گردانن$دگان ای$ن
سایت ها برای به روز کردن مطالب سایت ها در کنار فعالیت های شغلی و کارهای روزمره ش$ان، ادام$ه ک$ار
بسیاری از این سایت ها در فرمات کنونی و با حفظ محتوی فعل$ی ان$ان بس$یار مش$کل ب$ه نظ$ر می رس$د.
البته همان طور که قبل  نیز متذکر شدم در منطقه بسیار متلطم خاورمیانه امکان تغییرات س$$ریع وج$$ود
دارد و شاید بتوان یک شبه ره صد ساله پیمود، هر چند که با شاید نتوان زیست.  واقعه ای مانند جنب$$ش

سبز به سرعت می تواند پیش بینی های بسیاری را بر هم زند.
از نکات مثب$$ت ای$ن س$ایت ها، همک$اری ازادان$ه و ب$دون چشمداش$ت م$الی هم$$ه دس$ت اندرکاران آن ه$ا
می باشد. به همین خاطر حتی برخی از این سایت ها با وجود تعداد اندک مراجعه کنندگانشان، همچنان

با انرژی به کار خود ادامه می دهند که بایستی به خاطر این رفتار به انان سر تعظیم فرود اورد. 
با این وجود، اگر به آمار اکثریت قریب به اتفاق این س$ایت ها نگ$اه کنی$م، رش$د اک$ثر ان$ان منف$$ی اس$ت.
متأسفانه من امار دقیق کاهش میزان بازدیدکنندگان روزانه یکتای این سایت ها را در اختی$$ار ن$$دارم. ای$ن
جزئی از اسرار درونی هر وبسایت تلقی می شود و اغیار را بدان راهی نیست. تنها راه نشان دادن ک$$اهش
(و در موارد معدودی افزایش) مراجعه کنندگان این سایت ها در صورت امکان اس$تفاده از می$$زان ترافی$$ک
سایت های مذبور می باشد. تعیین  پیشنه میزان این ترافیک نیز به سادگی  امکان پذیر نیست. از آنجا که
شرکت امازون  وبسایت های دنیا را بر اساس ترافیک روزانه اشان رتبه بندی می کند. ابزاری وجود دارد ک$$ه
می تواند این رتبه بندی را به میزان ترافیک تبدیل نماید. در مورد اینکه این شیوه قابل اعتماد است یا ن$$ه
و یا اینکه امازون چگونه میزان ترافیک روزانه را محاسبه می کند، اختلف نظر وجود دارد.  با این وج$$ود،

به نظر من می توان  از این آمار برای نشان دادن روند رشد استفاده نمود.
در زیر نمودارهای رشد اکثر سایت های مورد مطالعه در اینجا را می توانید مشاهده کنید. در کمال تاسف
برای سایت های کوچکتر این آمار موجود نیست و در  چند مورد نیز می$$زان داده ه$ا ک$افی نیس$$تند.  ای$ن
نمودارها میزان رشد سایت ها را در طی هفت سال اخیر نشان می دهند. در پایان این مقاله نیز  می ت$$وان

جدول های مربوط به واژه های کلیدی معمول برای جستجو  را نیز مشاهده نمود.



)sessionsدر اینجا قبل از هر چیز ذکر یک نکته ضروری است. در نمودارهای زیر تعداد «نشست »ها (
در طی یک ماه نشان داده می شود یک نشست به معنی یک بازدید یکتا که قبل  از آن استفاده کرده ای$$م
نیست. یک کاربر می تواند در طی یک روز بیش از یک نشس$$ت داش$$ته باش$$د. بن$$ابراین نمی ت$$وان تع$$داد
نشست های ماهانه نمودارهای زیر را بر عدد  سی تقسیم نمود و تعداد کاربران روزانه یکتا را بدس$ت اورد.
اما   هدف من در اینجا فقط نشان دادن  روندهای رشد اس$$ت و ن$$ه چی$$ز دیگ$$ری. در نموداره$$ای زی$$ر دو
گ$$راف یک$$ی  می$$زان ترافی$$ک ایج$اد ش$ده توس$ط ک$$امپیوتر و دیگ$ری موبای$ل باض$افه ک$$امپیوتر را نش$ان

می دهند.

سایتگویا:رشدمنفی



سایتپیکایران:رشدمنفی

سایتپیکنت:رشدمنفی



سایتاخبارروز:رشدمنفی

سایتایرانگلوبال:رشدمنفی



سایتایرانامروز:رشدمنفی

سایتعصرنو:رشدمنفی



سایتنقداقتصادسیاسی:رشدمثبت

سایتراهتوده:رشدکممثبت



سایتراهکارگر:رشدمنفی

منفی سایتکارانلین:رشدتقریبا 



سایتمیهن:رشدمنفی

سایتپروبلماتیکا:رشدمثبت



سایتحزبکمونیستایران:رشدمنفی

سایتکومله:رشدمثبت



سایتتزیازدهم:رشدمثبت

میزانتاثیرچپ
مهمترین مس$أله ب$رای هم$ه م$ا، می$زان م$وفقیت نیروه$ای رادیک$ال و پیش$رو انقلب$ی در افک$ار عم$ومی
می باشد. ما  ب$ا ت$وجه ب$ه تع$داد نس$بتا  ان$دک مراجعه کنن$دگان ب$ه س$ایت های  چ$پ (ب$ه عن$وان یک$ی از

نمی توانیم به ط$ور مس$$تقیم از ت$أثیر ان$ان در ج$$امعه ص$حبت کنی$$م. از بخش های مهم نیروهای پیشرو )
سوی دیگر بخوبی آگاه هستیم که تع$$داد مراجعه کنن$$دگان ب$$ه دس$$ته معین$$ی از س$ایت ها، نمی توان$$د ب$$ه
تنهایی میزان تأثیر گفتمان آن ها را تعیین نماید. سایت های بسیاری از اطاق ه$$ای فک$$ر و اندیش$$گاه های
بسیار با نفوذ دنیا، طرفداران بسیار کمی را به خود جلب می نمایند، اما همه ما به خوبی آگاه هستیم که
تعدد زیادی از مراجعه کنندگان و  طرفداران این سایت ها از بانفوذترین افراد  کش$$ور مرب$$وطه، و ی$$ا ح$$وزه
فکری خود  محسوب می شوند و به همین خاطر در مباحث عمومی کشور خود و یا دنی$ا می توانن$$د ت$اثیر
به سزایی داشته باشند. (تذکر این نکت$$ه در همی$ن ج$ا لزم اس$ت ک$ه می$$زان پ$ایین ک$اربران س$ایت های
خبری-تحلیلی چپ را به هیچوجه نمی توان با استدلل بال ت$$وجیه نم$$ود). از ای$$ن رو م$$ا بایس$$تی س$$عی
کنیم به روش های دیگری میزان تأثیرگذاری نیروهای چپ در طی یک دوره طولنی را تعیین کنی$$م. لزم



به تذکر نیست که استفاده از سایت های محبوب و پرطرفدار اینترنتی فق$ط یک$$ی از راه ه$ای تاثیرگ$$ذاری
در افکار عمومی است. اینترنت از این نظر ابزاری ک$م عم$ر می باش$د و طرق ه$ای بس$یار متن$وع دیگ$ری
قبل از اینترنت وجود داشته و دارند و نباید به هیچوجه در ارزیابی نقش آن غلو نم$$ود. ام$$ا بررس$$ی م$$ا در
اینجا فقط محدود به این حوزه خاص، و انهم در قلمرو بس$یار مح$دود س$ایت های کن$ونی رادیک$$ال چ$پ

می باشد.
اگر ما بپذیریم که ضعف کنونی  چپ در جلب خوانندگان پروپا ق$رص و ف$راوان خصوص$ا در داخ$ل ای$ران
جدی است، انگاه  باید چاره ای برای این معضل اندیشید. اما ممکن است که بنا به توضیح بال، ع$ده ای
معتقد باشند که چپ علیرغم نیروی اندک خود تأثیر زیادی در مباحث جاری کشور دارد. آن ه$$ا  ب$$ه ح$ق
می توانند مطرح می کنند که حزب توده در اوایل انقلب با وجود  اعض$$ا و امکان$$ات ک$$م، ت$$أثیر زی$$ادی در
مباحث بعد از انقلب داش$ت و رواج بس$یاری از واژه ه$ا در اوای$ل انقلب ن$تیجه مس$تقیم ت$أثیر برخ$ی از
افکار و اندیشه های فعالین آن حزب بود.  قصد من در اینجا به هیچوجه بررسی میزان تأثیر آن ها نیست،
بلکه طرح این مسأله است که یک نیروی کوچک نیز تحت شرایط خاصی می تواند ت$أثیر بس$زایی داش$ته

باشد.
معمول  یکی از راه های تعیین میزان تأثیر یک مقاله علم$ی، بررس$ی تع$داد نقل قول ه$ا از مق$اله مزب$ور در
دیگر نوشته های مهم علمی می باشد. از آنج$ا ک$ه چنی$ن امک$انی، ح$داقل  ب$رای نویس$نده ای$ن س$طور،
وجود ندارد ما می توانیم به آمار گوگل و کلمات معمول جستجو ش$ده مراجع$ه کنی$$م. اگ$ر چ$ه ای$ن روش
بسیار قابل اعتماد  نیست، اما در شرایط کنونی  ع$$دم  وج$$ود نظرخواهی ه$$ای مناس$$ب،  می توان$$د م$$ورد

استفاده قرار گیرد.
در صورتی که به واژه های متداول یک سال گذشته در ایران نگاهی بیاندازیم، آنگاه  بنا به آمار گوگل، در
صدر همه واژه های جستجو شده، واژه های مربوط به سریال محبوب شهرزاد، و پس از آن تلگرام، برن$$امه
تلویزیونی خن$$دوانه و .. ق$رار دارن$د. اگ$ر خ$ود را ب$ه اخب$ار سیاس$ی مح$دود کنی$$م آنگ$اه رای$انه و لیس$ت
اصلح طلبان در صدر آمار واژه های کلیدی جستجو شده قرار می گیرند. در عرصه کتاب و ادبیات صادق
چوبک، حافظ ناظری و فهیمه رحیمی در بالی این لیست جای دارند. چنانچه مدت مورد بررس$$ی را ب$$ه

، یعنی از زمانی که گوگل شروع به جمع اوری آمار خود نمود نمائیم، در آن ص$$ورت ب$$ه۲۰۰۴بعد از سال 
جز واژه ه$ای محب$وب ش$رکت های تلف$ن هم$راه اول و ایرانس$ل،  برنامه ه$ای محب$وبی چ$ون فیس$بوک و

 و تابن$اک، حکوم$$تی چ$ون داع$ش و شخص$یت هایی مانن$$د مرتض$ی پاش$ایی و۳اپ$ارات، س$ایت  ورزش
گلشیفته فراهانی نیز  در صدر لیست قرار خواهند گرفت.



اما ما به کمک این واژه ها نمی توانیم نقش چپ در مباحث جاری را تعیین کنیم. مس$$أله مه$م ای$ن اس$ت
که ما بتوانیم میزان محبوبیت بعضی از واژه های مورد استفاده چپ و یا نیروهای پیشرو را بررس$ی کنی$م.
در میان واژه هایی که چپ گرایان در طی سال های اخی$ر ب$ه انح$ا مختل$ف در نوش$ته های خ$ود اس$تفاده
نموده، می توان از  ازادی، سوسیالیسم،  دموکراسی،  همبستگی، فمینیسم، نئولیبرالیسم،( نا)براب$$ری،
عدالت نام ب$رد. بعض$ی از ای$ن واژه ه$ا، مانن$د ع$دالت ج$زئی  از واژه ه$ای محب$وب طرف$داران جمه$وری
اسلمی نیز  به حساب می ایند. واژه همبستگی در اشکال مختلف غیرسیاس$$ی نی$$ز م$$ورد اس$$تفاده ق$$رار
می گیرد. از این رو بهتر اس$ت آن ه$ا را از لیس$ت م$ورد نظ$ر ح$ذف نم$ود.  ش$اید همی$ن ای$راد را در م$ورد
نابرابری بتوان عنوان نمود، اما در طی سال های اخیر بخش عظیمی از چپ (البته نه فقط انها)، بر ای$$ن
موضوع تأکید کرده اند و نابرابری از نظر سیاسی  واژه ای است که  کم$$تر از س$$وی نیروه$$ای ح$$اکم م$$ورد
استفاده قرار می گیرد . واژه ه$ای دموکراس$ی،  سکولریس$م ، فمینیس$م طرف$داران بس$یاری در خ$ارج از
چپ دارد.  استفاده از واژه نئولیبرالیسم اگرچه منحصر به چپ ها نیست، اما بن$$ا ب$$ه اذع$$ان همگ$$ی ای$$ن
کلمه بیشتر از سوی چپ ها مورد استفاده قرار گرفته است. واژگان  مارکسیسم، سوسیالیسم  نی$ز توس$ط
بسیاری در بررسی تاریخی و یا نقد کمونیسم مورد اس$تفاده واق$ع می ش$وند، ام$ا ب$ا ای$ن ح$ال رش$د ای$ن
کلمات به معنی رشد کمی مباحث مربوط به ایده های اساسی چپ و به نوعی رشد تأثیر انان می باشد. 
 توجه به این نکته ضروری است که اگر مثل  داعش یکی از واژگان مورد استفاده رایج در دنیاست، این به
معنی آن نیست که کسانی که از این کلمه کلیدی در تجسس خ$$ود اس$$تفاده می کنن$$د، طرف$$دار داع$$ش
هستند، بلکه در این مورد خاص عم$دتا برعک$س اس$ت، ام$ا به$ر ح$ال ای$ن موض$وع نش$ان می ده$د ک$ه
طرفداران داعش توانسته اند تأثیر  خود (هر چند عمدتا منفی) را در مباحثات جاری بگذارند. رش$$د ی$$ک
واژه می تواند از سر ترس و نفرت، عشق و علق$ه،  و ی$ا کنجک$اوی باش$د. اگ$ر در س$ده بیس$تم گوگ$ل ب$ه
شکل امروز آن وجود می داشت، آنگاه وحشت جنگ سرد و یا شکست سوسیالیسم موجود، می توانس$$ت
رشد استفاده از کلماتی چون سوسیالیسم و کمونیسم را نشان دهد. نتیجه اینکه رشد هر واژه ای را بای$$د
به طور مجزا تحلیل نمود. دیگر اینکه  رشد و یا نزول یک واژه را هم همیشه نمی توان به تنهایی  به قدرت

و یا ضعف یک نیرو  ربط داد.
ب$$ه ه$$ر ح$$ال در نم$$ودار زی$$ر م$$ا خ$$ود را ب$$ه رون$$د رش$$د واژه ه$$ای سوسیالیس$$م، سکولریس$$م، فمینیس$$م،
مارکسیسم و ن$ابرابری  مح$دود می کنی$م. واژه نئولیبرالیس$م ب$ه خ$اطر می$زان ک$م اس$تفاده آن ج$داگانه
بررسی می شود. گوگل به هنگام مقایسه  واژه ها با هم، واژهای که بیشترین استفاده را در طی یک مدت
معین داشته است را صد در نظر می گیرد و واژه های دیگر بر حسب این نقطه  ماکزیمم، بین صفر تا ص$$د



حساب می شوند. به عبارت دیگر، گوگل تعدا واژه های مورد استفاده در نمودارهای خود  را بر این میزان
حداکثر تقسیم می کند، نتیجه آنکه ارقام نشان داده شده بین صفر تا صد در نوسان ب$وده و م$ا اطلع$$ی
از تعداد واژه های جستجو شده  نداریم. از انجا اطلعات مربوط به سال اول جمع اوری ای$ن واژه ه$ا زی$اد

 ، می یاشد.  چندی قبل تاتوی خ$$انم۲۰۰۴ ، و نه ۲۰۰۵قابل اعتماد نیستند، آغاز نمودار پایین از سال 
ترانه علیدوستی مباحث زیادی را در سایت های ایرانی در مورد فمینیسم به پا کرد، ب$$رای آنک$$ه خ$$ود را از

–۲۰۱۵ نیز حذف شده است. ما  نم$$ودار زی$$ر را  ب$$ه س$$ال های ۲۰۱۶این رشد لحظه ای بری کنیم، سال 
 محدود می نمائیم. نکته آخر اینکه گراف زیر کلمات مورد جستجو به زبان فارسی در تمام دنی$ا، از۲۰۰۵

جمله افغانستان و بقیه کشورهایی که از این کلمات فارسی استفاده می کنن$د را نش$ان می ده$د. ب$ا ای$ن
حال اکثریت قریب به اتفاق این کلمات در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان فارسی در کل دنیا
در نمودار بال می ت$وان دی$د ک$ه  ترتی$ب  واژه ه$ا در ط$ی ی$ک ده$ه ب$ه ترتی$ب سکولریس$م، مارکسیس$م،
فمینیسم، نابرابری و سوسیالیسم می باشد. بالترین نرخ علق$$ه ب$$ه واژه سکولریس$م مرب$$وط ب$$ه م$اه م$$ه
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  است. میزان متوسط علقه متناسب ب$ا ای$ن نقط$ه م$اکزیمم در ط$ی ده س$ال ی$اد ش$ده ب$ه۲۰۱۰سال 
 می باش$د.  واژه ه$ای معم$ول جس$تجو ش$ده س$ؤالتی چ$ون سکولریس$م۱۸، و ۲۸،۲۱، ۳۰، ۴۹ترتیب 

چیست؟، سکولریسم نو، سکولر و ... است. سؤالت متداول در م$ورد فمینیس$$م، فمینیس$$م چیس$ت؟ و
فمینیسم اس$لمی اس$ت. همی$$ن موض$وع در م$ورد مارکسیس$م  و سوسیالیس$م (سوسیالیس$م چیس$ت،
مارکسیسم اسلمی ) صدق می کند. اگر بخواهیم موضوعات یاد شده را فقط به ایران محدود کنیم آنگاه

نمودار زیر  را خواهیم داشت. 

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان فارسی در ایران

از مقایسه دو  نمودار به خوبی آشکار می شود، اگر چه نسبت  میزان محبوبیت واژه های ی$اد ش$ده تقریب$$ا 
به یک اندازه است، اما واژه فارسی  سکولریسم در کل جه$ان اهمی$$ت خ$ود را در ط$ی ده س$ال گذش$$ته

۲۰۰۶–۲۰۱۰حفظ کرده است. از طرف دیگر این واژه به نسبت سال اوج محب$وبیت خ$ود در س$ال های 
در ایران روندی نزولی در سال های اخی$ر داش$ته اس$ت. ش$اید بت$وان چنی$ن گرف$ت ک$ه واژه ه$ایی چ$ون
سکولریسم، مارکسیسم و فمینیسم در میان فارس$ی زبانان در خ$ارج از ای$ران ن$ه تنه$ا اهمی$ت خ$ود را از
دست نداده اند، بلکه بر اهمیت شان نیز افزوده شده اس$ت. ب$دین طری$ق می ت$وان ن$$زول محب$وبیت ای$ن

واژه ها در ایران و حفظ تقریبی محبوبیتشان در کل  فارسی زبانان جهان را توضیح داد.
 اگر کنجکاوی در مورد مارکسیسم را بر اساس منطقه در نظر بگیریم، اوج سؤالت مربوط ب$$ه مارکسیس$$م
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  در منطقه فارس بوده است. بیشترین جستجوها درست در زمان یاد شده به ترتی$$ب در۲۰۰۵در نوامبر 
اذربایجان غربی، تهران، خوزستان و استان خراسان پس از فارس  صورت می گیرد. همانطور ک$ه از قب$ل
نیز می توان حدس زد، در کل این دوره ده ساله تهران پیشتاز طرح سؤالت مارکسیستی و سوسیالیستی

است. 

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان انگلیسی در جهان

جالب خواهد بود که در همین جا نظری به مقایسه محبوبیت کلمات یاد شده در جه$$ان انگلیس$$ی زب$$ان
نیز داشته باشیم. به خوبی دیده می شود که سکولریسم به دلی$ل ک$$امل  آش$$کار دارای کم$$ترین اهمی$$ت
است. تفطه ماکزیمم را واژه سوسیالیسم در بحبوبه اوج بحران اقتصادی تعیین می کن$$د. اگ$ر ای$ن نقط$ه
ملک م$$ا باش$$د، ن$$رخ متوس$$ط محب$$وبیت ای$$ن واژه ه$$ا ب$$ه ترتی$$ب اهمی$$ت در ط$$ی تم$$ام دوره ی$$اد ش$$ده
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  می باش$$ند.۳، و ۱۱، ۲۶ ، ۲۷، ۲۸فمینیسم، نابرابری، سوسیالیسم، مارکسیسم و سکولریسم با ارق$$ام 
به راحتی می توان حدس زد که واژه دموکراسی در این کشورها بیشترین اهمیت را دارد. در میان فارسی
زبانان نیز مجموع واژه های دموکراسی و مردمسالری محبوبیت بیش$تری نس$بت ب$ه سکولریس$م دارن$د.
تنها اختلف در میان این دو نمودار اهمیت واژه سکولریسم است که پس از دموکراسی در میان ایرانیان
محبوبیت دارد، در حالی که این واژه اهمی$ت ن$اچیزی در مقایس$ه ب$ا دیگ$ر واژه ه$ای یادش$ده در جه$ان

انگلیسی زبان دارد.

 واژه سکولریسم در منطقهجستجویمقایسه نرخ 

اگر بخواهیم به میزان محبوبیت واژه سکولریسم در منطقه خود نگاه کنیم، آنگاه خ$$واهیم دی$$د ک$$ه ای$$ن
واژه در ترکیه بیشترین محبوبیت را داراست،  اهمیت ان در مصر و ایران تقریبا  به یک اندازه در مقایسه با
ترکیه  می باشد. البته باید در نظر داشت که لئیسیته یک$$ی از پایه ه$ای مه$$م جمه$وری ترکی$$ه را تش$$کیل
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می دهد و از این رو میزان محبوبیت و رواج آن در ترکیه قابل فهم است. اما از سوی دیگر این نمودار به ما
نشان می ده$د ک$ه واژه سکولریس$م در ای$ران، اگ$ر نقط$ه م$اکزیمم محب$وبیت ای$ن واژه در دوران س$قوط
مرسی در مصر را حذف کنیم، در طی کل این دوره اندکی بیش از مصر محبوبیت دارد(اگرچه تش$$خیص

این موضوع در نمودار زیر بسیار مشکل است).
در نهایت به واژه نئولیبرالیسم که از واژهای بسیار محبوب طرفداران چپ است، می توان نظ$$ری افکن$$د.
بایستی گفت که این واژه در مقایسه با دیگر واژه های مورد بررسی ما در سطح دنیا از کمترین محب$$وبیت
برخوردار است. ام$ا رواج ای$ن واژه در واق$ع می$$زان ت$أثیر چ$پ در س$ال های اخی$ر را نش$ان می ده$د. اگ$ر
محبوبیت این واژه در سطح منطقه را بررسی کنیم،  گوی جادویی گوگل به ما  چنی$$ن نم$وداری را نش$ان

می دهد.

 واژه نئولیبرالیسم در منطقهجستجویمقایسه نرخ 
به عبارت دیگر میزان محبوبیت این واژه دست پخ$ت چ$پ، در ای$ران و کش$ورهای عرب$ی تقریب$ا  ب$ه ی$ک
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میزان و در مقایسه با ترکیه بسیار ناچیز است. لزم به تذکر است ک$$ه ای$ن واژه در زب$ان ترک$$ی و لهس$تانی
یکی است، اما بیشترین میزان محبوبیت واژه یاد شده  مربوط به ترکیه و نه لهستان است، اما با توجه ب$$ه
این واقعیت، باید کمی از میزان محبوبیت این واژه در ترکیه کاست. در صورتی که ترکی$$ه و لهس$$تان را در

  ، ن$$رخ متوس$$ط اس$$تفاده از ای$$ن واژه در ترکی$$ه و۲۰۰۴–۲۰۱۶اینج$$ا ملک ق$$رار دهی$$م در ط$$ی دوران 
 می باشد. ۴ و ۷، ۴۳لهستان، ایران و کشورهای عربی به ترتیب 

چنانچه این واژه کمتر محبوب را در سطح جهان انگلیسی زب$ان م$ورد ت$وجه ق$رار دهی$م، آن گ$اه نس$بت
ارقام رواج این کلمه در ترکیه در مقایسه با واژه انگلیسی آن مانند نسبت این واژه  در میان عرب  زبانان  با

ترک و لهستانی زبانان می گردد. 

 واژه نئولیبرالیسم در جهانجستجویمقایسه نرخ 

علیرغم آن که میزان تأثیر چپ در کش$ورهای انگلیس$ی زبان چن$دان زی$اد نیس$ت، ام$ا ای$ن نم$$ودار س$یر
صعودی استفاده از این واژه را نشان می دهد. چنین چیزی را نمی توان در م$$ورد رواج ای$$ن واژه در می$$ان
فارسی زبانان و عربی زبانان  گفت. از طرف دیگر سیاست های نئولیبرالیس$$تی در ترکی$$ه، مص$$ر ، ت$$ونس و
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Neoliberalizm: (Turkish) (Farsi) :نئولیبرالیسم

(Arabic) :النیولیبرالیة neoliberalism: (English)



حتی ایران (اگر چه نه به وسعت کشورهای یاد شده) بسیار شایع بوده است. آیا می توان گف$$ت ک$$ه ت$$أثیر
چپ در ایران حتی در مقایسه با همتایان خود در سطح جهان و منطقه (ترکیه) بسیار ناچیز بوده اس$$ت؟
از همه مهمتر اینکه اگر چه چپ به خاطر اهمیت گذشته خود، در مباحث ایران  همچنان حضور دارد، و
بنا به شرایط کنونی ایران- جایگاه دین در حکومت و موقعیت زنان در جامعه- توانسته است در همیاری
با دیگر نیروهای پیشرو واژه هایی چون سکولریسم و فمینیسم را در ای$$ران رواج ده$$د، ام$$ا در تروی$$ج واژه
نئولیبرالیسم که از اهمیت بسیار کم$تری در ج$امعه ای$ران برخ$وردار اس$ت،  م$$وفقیت چن$دانی نداش$$ته
است. آیا این امر به معنی نقش کم چپ در رواچ این واژه ها در مقایسه با نیروهای دیگر اس$$ت و ی$$ا اینک$$ه
به دلیل وجود شرایط عینی بهتر در جامعه رواج چنین واژه هایی اس$ان تر اس$ت؟ ب$ه عب$ارت دیگ$ر آی$ا در

نقش چپ در رواج چنین واژه هایی غلو نمی شود؟

0

20

40

60

80

100

120

(Iran) :نیچه (Iran) :مارکس (Iran) :فروغ

(Iran) :شاملو (Iran) :سوسیالیسم



 در پایان این بحث می توانیم به اهمیت واژه سوسیالیسم در مقایسه با شخصیت های فرهنگی  محب$$وبی
چون شاملو، فروغ و نیچه نگاه کنیم.  نم$ودار  ب$ال ن$رخ محب$وبیت سوسیالیس$م در مقایس$ه ب$ا دو ش$اعر
معاصر و دو متفکر جهانی در ایران را نشان می دهد. همان طور که انتظ$ار می رود محب$$وبیت ش$عرای ی$$اد
ش$$ده بس$$یار بالس$$ت. ام$$ا ج$$الب اینک$$ه نیچ$$ه در ای$$ران از اعتب$$ار بس$$یار بیش$$تری نس$$بت ب$$ه م$$ارکس،

سوسیالیسم، فمینیسم و ... برخوردار است.

متوسط جستجوی ماهیانه در سراسر جهان

ر  ق$راص$احبان س$ایت هاا در اختی$ار  ر)adwords( اب$زار « ادوردز»  تبلیغ$ات  شرکت گوگل برای فروش 

سکولریسم
سوسیالیسم

فمینیسم
مارکسیسم

کمونیسم
دموکراسی

لیبرلیسم
مردمسالری

شاملو
صمد بهرنگی

علی شریعتی
بیژن جزنی

احسان طبری
سیاوش کسرایی

مارکس
نیچه

نوریزاد
فروغ

سیمین دانشور
فرخ نگهدار
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می دهد. در این سیستم می توان بر اساس بودجه ای که صاحب یک س$ایت، خ$ود تعیی$$ن می کن$$د ب$رای
  بعضی از واژه های مورد درخواست خ$ود را ب$$ه لیس$ت معم$ول واژه ه$ا بیافزای$$د. گوگ$ل می$$زانشتبلیغات

(معمول   متوسط جستجو در یک ماه که آن نی$$ز ب$$ر پ$$ایهجستجو در مورد هر واژه در طی یک مدت معین 
از این ابزار می توان (سوء)استفاده) را نشان می دهد.  ماه گذشته محاسبه می شود۱۲تعداد جستجو در 

نموده و میزان متوسط ماهیانه  جستجو برای هر واژه کلیدی دلخواه را بر اساس ام$ار  جس$تجوگر گوگ$ل
تعیین نمود. البته ابزار مشابه دیگری نیز وجود دارن$د. م$ن براس$اس لیس$ت واژه ه$ای کلی$$دی خ$ودم ب$ا
کمک ابزار یاد شده جدولی از آمار ماهانه جستجو برای بعضی از شخص$یت ها و موض$وعات تهی$ه ک$ردم.
شاید عده ای به لیست انتخابی من ایراد بگیرند، اما هدف من مقایسه بی$$ن اش$$خاص و موض$$وعات (غی$$ر
جنجالی) تقریبا  هم سنگ در حال حاضر است. قطعا  می توان این لیست را با موضوعات و اشخاص دیگر
بهتر نمود. بایستی به چند موضوع در اینجا توجه نمود، اول اینکه سؤال در مورد یک شخص$یت، ی$ا ی$ک
موضوع  را می ت$وان پی$ش از ه$ر چی$ز ب$ه کنجک$اوی رب$ط داد و  ن$ه مس$تقیما ب$ه محب$وبیت. دوم  می$زان
جستجوی م$ردم بس$یار فص$لی اس$ت.  س$وم اینک$$ه « ادوردز» وس$یله ف$روش تبلیغ$ات گوگ$ل ب$ر اس$اس
کلی$$دهای جس$$تجو  اس$$ت. چه$$ارم اینک$$ه ای$$ن آم$$ار مرب$$وط ب$$ه بخش$$ی از ج$$امعه اس$$ت ک$$ه از امکان$$ات
کامپیوتری و موبایل برخوردار است و نه کل جامعه. در صورتی که م$ن ب$ا همی$ن اب$زار از می$زان متوس$ط

  را  نش$ان می ده$د. از۴۹۵۰۰ماهی$انه جس$تجو در م$ورد خ$انم کی$$م کارداش$یان بپرس$م، گوگ$$ل ع$دد   
شخصیت های تاریخی محب$وب ای$ران فق$ط ح$افظ می توان$د  از خ$انم کارداش$یان پیش$ی گی$رد (ب$ا رق$م

)  ، سعدی و مولنا با هم به اندازه خانم کارداشیان سؤال ایجاد می کنند. لزم به هیچ توض$$یحی۶۰۵۰۰
نیست چه کسی محبوب ایرانیان است، کی ماندنی و کی فرام$وش ش$دنی. ام$ا طبع$ا مقایس$ه س$عدی و
حافظ تحت شرایط مساعد و یکسان می تواند تا ح$$دی ب$$رای درک محب$$وبیت آن دو مفی$$د باش$$د.  ب$$اری،

 نشان می دهد. ماه  جستجو شده در هر مورد را در طی یک ج کلمات رایمتوسطشکل بال   تعداد 

نتیجه
با توجه به همه آمار و ارقام یاد شده و در عین حال سختی تفسیر ای$ن آم$$ار و احتم$$ال اش$$تباه در تفس$$یر
آنها،  باید بر این نکته تأکید نمود که در برخی از موارد نمی توان آمار یاد شده را به تنهایی  مبن$$ای نتای$$ج
معینی قرار داد.  با این حال می توان گفت که ارقام یاد شده در اکثر موارد تأیید بسیاری از واقعیت ه$$ایی
است که ما از قبل می توانستیم آن ها را حدس بزنیم . از این رو شاید بتوان از ای$ن ارق$ام در م$وارد مش$ابه



که ما نمی توانیم به درستی تحلیل نمائیم نیز استفاده کرد. رئوس  نتایج کل$ی  ای$ن ارق$ام  را می ت$وان ب$ه
شرح زیر خلصه نمود.

اینترنت   مانند  برخی  دیگر از اشکال ارتباطات و مباحثه،  می تواند ما را حباب های ویژه ای ک$$ه دوس$$ت
داریم محبوس نماید. این پدیده تازه ای نیست و همیشه وجود داش$ته اس$ت. این$ترنت و ب$ویژه گوگ$ل ب$ه
این گرایش کمک می کنن$$د. رفت$ار اینترن$$تی ک$اربران رادیک$ال و چ$پ ایران$ی،  چرخ$ه بس$ته ای را نش$ان
می دهد که در بس$یاری از م$وارد از پرت$ال گوی$ا ش$روع می ش$ود و وبگ$ردی در س$ایت های مختل$ف ادام$ه

می یابد.
نحوه استفاده کاربران چپ و وبگردی انه$ا ب$از ه$م ب$ه خ$وبی نش$ان می دهن$د ک$ه دی$وار تعلق$ات حزب$ی
همچنان بلند و آشکار است. بسیاری از کاربران در صورت امکان از یک پرتال یا س$$ایت خ$$$بری-تحلیلی

شروع می نمایند  و به سایت های مشابه با نظرات چپ خود سر می کشند. 
همچون دیگر کشورها،  اگر موضوعات جنجالی و یا مد روز به شکل عکس و فیلم به این سایت ها اف$زوده
شوند، طبعا ب$ر می$زان ک$اربران اف$زوده خواه$د گش$ت. از آنج$ا ک$ه معم$ول   ای$ن س$ایت ها از ت$وان م$الی
برخوردار نیستند، گوگل از این لحاظ کمتر در رده بندی این سایت ها از نظر تبلیغاتی دخیل است، بلک$$ه
رده بن$$دی گوگ$$ل ب$$ه هنگ$$ام جس$$تجو ،  ب$$ر اس$$اس درج$$ه مط$ابقت ب$$ا واژه کلی$$دی م$$ورد تجس$$س و نی$$ز

جستجوهای قبلی کاربر می باشد.
اکثر سایت های چپ اینترنتی به میزان کمی از جستجوگر گوگل و امثالهم اس$تفاده می کنن$$د. در خ$ارج
از ایران جستجو از طریق واژه های فارسی  شاید به خاطر عدم دسترسی به کیبورد فارسی کمی سخت تر
باشد. (ه$ر چن$$دامروزه بخ$اطر اس$تفاده گس$ترده از موبای$ل و ت$ابلت، اس$تفاده از کیب$ورد فارس$ی ب$رای
جستجوی کلمات فارسی چندان مشکل به نظر نمی رسد). ورود به  اکثر سایت های چپ از ی$$ک پرت$$ال و
یا پیوندهای سایت های خبری-تحلیلی صورت می گیرد. در این میان هن$وز ن$رخ اس$تفاده از رس$انه های

اجتماعی بسیار پایین است.
ورود به سایت های پژوهشی به خاطر وسعت مطالب مورد بررسی،  و نیز گمنام بودن نسبی این س$$ایت ها
از طریق جستجوی یک واژه کلیدی و یا در موارد کمتر دیگری از طریق رس$انه های اجتم$$اعی می باش$د.
باید توجه داشت که میزان علقه به این سایت ها در تمام جهان به خ$$اطر زب$$ان س$$خت و علم$$ی مب$$احث

چندان زیاد نمی باشد.
سایت های خارج از کشور به دلیل میزان کم علقه ایرانیان داخل کشور و نیز عدم امک$$ان ادامه ک$$اری در
خارج از کشور، با کم شدن تعداد مهاجرین علقه مند به دلیل مختلف، با مرگ تدریجی دس$$ت بگریب$$ان



هستند. البته این امر با وقوع حوادث نامترقبه در کشور می تواند بس$رعت تغیی$ر نمای$د. ام$ا  دس$ت روی
دست گذاشتن و منتظر وقوع حوادث پیش بینی نشده  ماندن ، ح$اکی از ع$دم وج$ود ی$ک برن$امه ح$تی

برای آینده نزدیک می باشد.
اگر به میزان واژه های جستجوشده محبوب در می$ان ایرانی$$ان دق$ت کنی$$م، ه$ر چن$$د بعض$ی از واژه ه$ا ،
همچون سکولریسم ، جای خود در ایران باز کرده اند، ام$$ا  می$$زان اس$تفاده از برخ$$ی از واژه ه$ا در ای$$ران
نماینگر ضعف و تشت چپ ایران حتی در مقایسه با همتایان ضعیف شان در جهان و منطقه ما می باشد.
تقلیل  و کم رنگ کردن پایه های اساسی چپ در مباحث منجر به اضمحلل و از بین رفتن هویت مستقل
چپ در آینده می گردد. نمی توان فقط در مباحث جاری و ساری خود را به ص$ورت دیگ$ر نیروه$ا درآورد و

اساسا  یادی از نکات کلیدی دیگر  در جهت تعمیق دمکراسی ننمود.
 همه ما به  این واقعیت واقف هستند ک$ه اگ$ر بخ$واهیم ب$ر می$زان اعتب$ار چ$پ در مب$احث ج$اری کش$ور
بیافزائیم و بالطبع تأثیر بیشتری در جامعه باقی بگ$ذاریم، بایس$تی نیروه$ای تقریب$ا  همفک$ر چ$پ ش$یوه

خود را تغییر دهند. راه اتحاده$ای همفک$$ران حزب$ی بس$یار س$خت و ص$بع العبور اس$ت، ام$ا ش$ایدعمل 
همکاری چند سایت اینترنتی نه در فرمات کنونی بلکه در شکلی جدید و تاره، کمک م$$وثری در ای$$ن راه

باشد. شاید این موضوع  بتواند ،به قول چامسکی،  «نقطه روشنی در دوران تاریک ما» گردد.

پیوست
 در جداول زیر می توانید کلمات کلیدی که در جستجوی ارگانیک  از آن ها استفاده شده است را بیابی$$د.

جستجو، جستجوگر گوگل (یا دیگر موتورهای جستجو)  نتایج خود را به ترتی$$ب س$$تون دومهردر نتیجه  
این جدول ها (در زیر) معرفی می کند. مثل  اگر کاربر ما از واژه کلیدی «پیک نت» در  جستجوی خ$$ود در
گوگل استفاده کند، گوگل در ردیف اول  خود ، س$ایت پیک ن$ت را معرف$ی می کن$د. تع$داد بازدی$د نش$ان
می دهد که آیا کاربران از این نتیجه راضی بوده و در طی یک ماه چند بار بر اس$اس جس$تجوی خ$ود  ب$ه
سایت پیک نت مراجعه کرده اند . ستون آخر تعداد تم$ام جس$تجوها در ط$ی ی$ک م$اه را نش$ان می ده$د.
بنابراین تعداد بازدید نشان می دهد که آیا جستجو به ورود به سایت مزبور انجامیده است ی$$ا ن$$ه. در اک$$ثر
جدول های زیر، در صورت وجود کلمات کلیدی جس$تجو، فق$ط بیس$ت کلم$ه اول جس$تجو، نش$ان داده

می شوند.   



سایت پیک ایران
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو
peykeiran 1 0 0
peykiran 1 0 0
پیک� ایران 1 0 0
peyknet 3 0 0
پتکین آذرم�هر� 7 6 890
ش�رکت آتی آس�ا 7 0 0
پیک� نت 7 0 0

8 0 0
درگیر�ی� در کوه�دش�ت 9 0 0
درگیر�ی� ام�رو�ز ایر�انش�هر 10 5 780
خدم�ت ه�ای� رض�ا ش�اه 11 7 1900
ناه�ید گر�جی 11 3 940
کاندیداه�ای� ش�وش 12 80 21000
ف�رو�ش تجهیزات نظام�ی 12 5 1500
بطحایی تکذیب کر�د 13 0 0

13 0 0
دیگر�بان 13 0 0
ترم�ینال بیهق�ی 14 0 0
ع�کس�های� پر�وژه ه�ای� اروم�یه 15 8 2100
که که خوری� 16 7 1800

کارگر� ش�رکت م�ع�دن س�نگ� آه�ن باف�ق� س�ه م�اه
م�طالبات م�زدی� پرداخت

 تن اع�دام�۹۶۶احمد ش�هید: س�ال گذش�ته در ایران 
ش�ده اند



سایت پیک نت

وا�ژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

پیک� نت 1 0 0
pyknet 1 0 0

1 0 0
peyknet 1 0 0
peiknet 1 0 0
peykiran 4 0 0
پیک� ایر�ان 4 0 0
peykeiran 10 0 0
پیک� رو�زنه 11 0 0
ostan-qz.ir 18 1 300
roozno 19 0 0
ه�ش�ت پیک� 20 9 2500
خس�روانی 23 1 680

رتبه در
جس�تجوگر

peiknet پیك نت



سایت اخبار روز

وا�ژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

1 0 0

1 0 0
akhbar rooz 1 0 0
akhbare rooz 1 0 0
یوسف باقرپور 2 400 2800
ه�رمنوتیک و نو اندیشی 2 50 350

3 40 400
اخبارروز 3 0 0
بهار لندی 4 60 850
مالجو قرارداد موقت کارگران 5 3000 49000
بیشترین گلزن الکلسیکو 5 100 1700

5 6 120
کاکاباوه 5 0 0
درک مارکس از بدیل سرمایه داری 6 3 410
لیبرالیزم 6 2 280
برائت امامی کاشانی از رفسنجانی 6 0 0
اخبار روز 6 0 0
حمید اشرف� 7 8 1100
بي تا گشت ارس 8 7 1000
پتکین آذرمهر 8 6 890

رتبه در
جس�تجوگر

تاملی بر مص�احبه رفیق علی خاوری «راه
توده» چرا با .�..� - ص�دای مردم
مبارزه طبقاتی در شبکه ه�ای مجازی م.�
چابکی

چرا بازیکنان بزرگ بایرن شماره ه�ای غیر
مع�مول می پوشند

نامه سرگشاده بر گنگره ششم حزب توده
ایران



سایت ایران امروز
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو
iranemrooz 1 0 0
ایر�ان امرو�ز 1 0 0
iran emrooz 1 0 0
ترک ستیز�ی� 2 50 380
امرو�ز 5 0 0
ش�رکت ف�راگ آروماتیک� 6 3 520
احمد کس�رو�ی�؛ با او� بدتر� از داع�ش 9 0 0
تاریخ رو�ز مادر 11 70 18000
پیام� و�یدئویی سید محمد خاتمی برای� لیس�ت امید 12 3 890

13 0 96
درنا س�رخ س�ر 14 2 610
ع�رض�ه مس�تق�یم� کلوچه له�یجان 14 0 0
ف�ق�ر فر�ه�نگی چیس�ت 14 0 0
دلیل نابه س�امانی اقتص�ادی� ایر�ان 16 9 2300
محص�ولت ف�رو�شگاه زنجیره ای� رف�اه 17 2 540
مر�یم� آرامف�ر 18 2 520
احتمال بودجه بع�د از اجرایی ش�دن بر�جام� به مجلس بر�ود 18 1 410
جامع�ه امر�وزی� ایران 18 0 24
اخبار امرو�ز ایر�ان 18 0 0
چرم� اذین 19 0 0

"حس�ین ق�دیم�"



سایت عصر نو
واژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو

ق�بیله کایا 1 1000 3700
ع�ص�ر نو 1 500 1600
ايراندخت غ�ف�اري� 1 0 0
نازلی یع�قوب شاه�ی 2 0 0
لوکاچ نابودی� ع�ق�ل 3 100 1200
ش�ع�رجدید شیل 3 70 680
3 تولد کدام� یک� از انق�لبیون زیر ه�م�زمان با زادروز حض�رت  زه�را 0 0

3 0 0
4 30 480

حمید اشرف� 5 60 1100
س�ایت ع�ص�ر سیاست 5 0 0
دیپلمات خامنه ای� 5 0 0
ش�یوه ترانه سرايي 6 3 460
س�ازمان باله ایران 7 20 3000
متن آه�نگ� تیرم� چند 7 20 2300
س�وم� برادران سوش�یانت 7 0 0
ص�ولتان موزیک� 7 0 0
پیک� سرع�ت رس�ان 8 30 4600
اخبارامروز 8 10 1500
س�ونا ه�دایتی 9 5 680

رتبه در میان
نتایج جس�تجوگر

! ،دیگر وقت آن نیس�ت که بدانیم� چه کس�ی جهان را آفریده است
(نوريه گا)



سایت نقد اقتصاد سیاسی
واژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

مالجو قرارداد موقت کارگران 1 20000 49000
نادیده گرفتن زنان باعث زن ستیزی می شود 1 2000 6100
درک مارکس از بدیل سرمایه داری 1 100 410
نقد اقتصاد سیاسی 1 0 0
مشکلت و مسائل دموکراسی معاصر 2 300 1800
مارکسیسم جامعه شناسانه 2 100 900

2 0 0
اقتصاد جهان سرمایه داری 3 2000 25000
گسترش دین و توسعه در مکتب نئوکلسیک ما قبل اسلم 5 90 1700
مدیران اقتصادی کارامد چه میزان از درامدشان را پس انداز میکنند 6 20 2200
کتاب اقتصاد سیاسی ارتباطات 6 4 610
چین چگونه سرمایه داری شد 6 0 0
هال فاستر 8 1 170
مقاله امتداد جریان فکری رض�ایی 8 0 0
دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک 9 20 2400
امریکا این همه پول را از کجا قرض می کند 10 2 290
آیا روسیه یک کشور امپریالیستی است 12 20 4000
خلصه کتاب صرف و نحو استاد عونی 12 8 2100
اوشیدا 12 3 860

12 3 790

1930شرکت های چند ملیتی مفهومی است که از اوایل دهه 

.کسی که به یافته های خود بسنده کند و از دنیای واقعی می شود



سایت راه توده
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو

در تله اف�تاده آه�و بچگان را آب دادن 1 100 440
راه توده 1 0 0
واژه نامه س�یاس�ی 2 0 0
دکتر ارانی 5 50 850
کنار غ�ریبم� که برده نسیبم� 5 30 510
گز�ینش و ترجمه رض�ا ناف�ع�ی 5 0 16
نامه سرگش�اده بر گنگره شش�م� حزب توده ایران 7 0 120
نهض�ت اجتماعی زنان 8 40 5100
روزنامه پذیرف�تن ش�ع�ر 8 7 1000
نیک� ایین باند 9 10 1400
خس�رو روزبه 9 2 360
م�ازند نومه 11 0 0
خالو ق�ربان 11 0 0
م�خالفان چه گوارا 14 6 1600
س�رو س�رور 17 0 0
انس�ان ه�ای� موف�ق�ی که دست و پا چلفتی بودند 18 0 0
ه�فته نامه ص�بح ص�ادق 21 0 77
خاطرات زندان 22 100 75000
م�ارکس�یس�م� 22 0 0

سایت راه کارگر
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

مازیار و�احدی� 6 9 1300
نامه سر�گش�اده بر گنگر�ه شش�م� حز�ب توده ایر�ان 11 0 120
حل رادیکال با فر�جه بز�رگ 14 2 710
تع�ظیم� جرج بوش 15 4 1100
آیا رو�سیه یک� کش�ور امپر�یالیس�تی است 19 20 4000
nnsroj 19 0 160
دکتر� س�ع�ید کارگر 21 1 960
گیدئون لوی� 21 0 200
لوگو شهر�داری� تهران ویکی پدیا 21 0 0
ممنوع�یت و�لنتاین در ایران 24 0 0



سایت کارانلین
واژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعداد بازدید تعداد جس�تجو

کار 1 200 720
چه چالش ه�ا و موانع�ی در داخل کش�ور وجود دارد که دولت؟ 9 100 18000
حمید اشرف� 9 8 1100
شع�ر ف�رامرز سلیمانی 13 0 0
آدرس محمد نوری� زاد 14 2 620
تاریخچه روز جهانی زن 19 30 7700
مشارکت سیاسی و ع�مومی زنان در اف�غ�انس�تان 20 10 3200
راه�برد آنلین 20 0 0
حلیل و بررسی حروف� ف�ارسی 21 1 800
محل ص�ندوق� ه�ای� رای� در زاه�دان 22 0 0
peyvandha 22 0 0
علی ع�لیزاده تحلیلگر سیاسی 23 0 0
زنان و انتخابات 24 0 530
وه�اب انلی� 24 0 0

سایت میهن
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعداد بازدید تعداد جس�تجو

میهن 1 0 0
حکمرانی خوب در اف�غ�انس�تان 5 0 0
خواس�ته ه�ای� زنان از کاندیدای� انتخابات 6 900 120000
mihan 10 100 14000
نق�د بر کتاب حکومت ولیی دکتر کدیور 13 4 1200
ش�رکت در انتخابات وایجاد امید در مردم� 13 1 260
ق�رارداد تسلیحاتی ایران پس ازبرجام� 14 0 0
ماه�نامه 15 1 500
مجلس را چه کس�ی به توپ بس�ت 19 40 11000



سایت پروبلماتیکا
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

تف�او�ت ابژه و� س�وژه 5 40 730
کتاب ظهور و سق�وط لیبر�الیس�م� 5 0 0
ه�گل و ایران 10 40 5800
ص�رف� اف�ع�ال انع�کاسی در زبان ف�رانس�ه 12 2 670
درسگف�تار ه�گل 12 0 0
نق�د اقتص�اد س�یاس�ی 12 0 0

13 10 3100
تف�س�یر اش�ع�ار فر�وغ� ف�رخزاد 13 3 760
دانلود کتاب خرد و� انق�لب 13 0 0
کتاب جمش�ید بهنام� 14 3 960
دانلود درس گف�تاره�ای� سید جواد طباطبایی 14 0 0
مش�کلت و� مس�ائل دموکر�اس�ی مع�اص�ر 16 7 1800
نق�د میش�ل فوکو 16 2 530
ف�لس�ف�ه تاریخ ه�گل 20 300 80000
نادیده گرف�تن زنان باع�ث زن س�تیزی� می ش�ود 20 20 6100
لوترک نق�اش 20 2 590
دانلود موسیق�ی متن فیلم� شوه�ر آه�وخانم� 21 2 1900

functionalization مع�نی



سایت حزب کمونیست ایران
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

ع�لل پیدایش حاشیه نش�ینی 5 0 0
فش�ار و� تبع�یض جمهوری� اس�لمی بر�ع�لیه قش�ق�ائیها 12 1 290
رادیو کوچه 13 1 420
پژ�واک ایر�ان 14 4 1200
نر�خ سواد بزرگس�الن ایران ایران 14 0 0
شماره مانیف�س�ت 14 0 0
ایران تر�انه 15 800 200000
تلف�ات ایران در سوریه 15 3 760
سر�وده�ای� انق�لبی 18 10 3700
سخنرانی محمد مالجو و�یدیو 18 2 530
طلیه داران ع�ف�اف� و� حجاب 20 0 0
تاریخچه روز جهانی زن 21 10 7700
گر�ایش کارکنان س�ازمان مالیاتی و سازمان بیمه در 23 2 1300
انتق�اد ص�ف�ر نع�یمی 23 0 260
دارسی در ق�اجار 24 2 1500
اع�ض�ای� جدید ه�یات مدیره ش�رکت توس گس�تر 24 0 610

سایت کومله
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

ابوبکر� م�درس�ی 1 300 820
ه�ەڵبژاردنەکانی م�ەجلیس�ی شواری� ئیس�لمی ئێران 4 20 350
بەرنامەی� مۆنتاژ 16 0 0

سایت تز یازدهم
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

نادر ف�توره چی 9 30 4200
س�انتیمانتال 9 3 490
حاتم� ق�ادری� 11 0 0
نق�د اقتص�اد س�یاس�ی 16 0 0



سایت گویا
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو
portal entekhab 1 30000 91000
gooya 1 2000 5400
کویا 1 200 580
gooya.com 1 0 0
gooya news 1 0 0
گویا 1 0 0
irangooya 2 50 390
portan entekhab 3 100 1100
ایران گویا 3 0 0
iran news farsi 3 0 0
گویا نیوز 3 0 0
ف�س�ت ف�ود رض�ا ایرانش�هر 6 30 4600
ebtekar newspaper.ir 6 10 1600
peykiran 6 0 0
iranjava 7 0 0
peiknet 7 0 0
footbalitarin 8 0 0
iran press news 8 0 0
iranian magazine uk 9 400 54000
news portal 11 0 0
shabake salam 12 9 2400
marde rooz 12 2 700
irangooya.ir 12 0 0
digarban 13 0 0
mardomrepot 14 0 0
enghelab eslami 14 0 0
digichat 14 0 0
irib 14 0 0
mardomreport 15 0 0
varzeshi tv 15 0 0
www.mardomreport.net 16 0 0
varzesh se 17 10 3200
mardomreport.net 17 4 1000
iranianuk.tv 17 0 0
iran emrooz 17 0 0
iran varzeshi email contact 18 4 1000
س�ایت ه�ای� خبری� 18 3 880
parspake 18 0 45
س�ایتهای� خبری� 18 0 0
persian models 19 1 480
lenziran persian 19 1 450
mashregh news 19 0 0
iranpressnews 19 0 0
andisheh tv online 20 2 530
www.iraniancards 20 0 200
iranian news 20 0 0
1varzesh 22 0 0



سایت ایران گلوبال

واژه جس�تجو شده تعداد بازدید تعداد جستجو
1 400 1200

ایران گلوبال 1 400 1200
iran global 1 0 0
iranglobal 1 0 0
امیرحسین ص�یرفی 1 0 0

14 0 120
سایت خبری نگام 14 0 0
دادمردان 15 0 0
peyvandha 16 0 0
محمدحسین نوری زاد 17 0 0
کامران متین 18 0 100
احمد کسروی؛ با او بدتر از داعش 19 0 0
مجید کاووسی فر 20 2 630
اقتص�ادنیوز 20 0 0
مررض�یه وفامهر 20 0 0
شهید رجایی در سازمان ملل 21 1 680

21 0 360
بهار بهار چه اسم آشنایی 21 0 0
تبریزیان 22 0 0

23 1 640

رتبه در 
جس�تجوگر

نقاب زيتون (بخش اول

نامه سرگشاده بر گنگره ششم حزب
توده ایران

call of duty:enemy insight درباره

علی قربانی مدیرعامل سابق شرکت
تجهیزات ایمنی راه ه�ا
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