
  بسم رب

،در این عصر قدرت نرم ومدیریت ذهن مشخصه اصلی می باشد.البته  عصر امروز را می توان عصر رسانه ها نامید
، فضاي رسانه اي از سابق شده است و کم رنگ تر فضاي رسانه هاي مکتوب می توان گفت در این عصر 

مهم نباید غافل شد  .البته از این است کردهتحلیلی -سایت هاي خبري و یا سایتهاي خبريبر روي  يبیشترتمرکز
بسیاري از اخبار و نحلیل هاي واقعی را باید در رسانه هاي مکتوب دنبال کرد چه آنکه  که هنوز هم  ژورنالیست

فت .در این جزوه برآن شدیم که گزاري هاي اینترنتی از همین رسانه هاي مکتوب نشات گرفته و خواهد گرخبر
و در کنار  کنیممعرفی  را به اختصاری کشور وجود دارد و داراي تاثیر است ولو اندك نچه در فضاي مطبوعاتهرآ

اسی ها آغاز میکنیم و درادامه رویکردهاي سی تحلیل کوتاهی هم ارائه شود.بنابراین ابتدا از روزنامه ی،این معرف
  تگی و ماهانه میرسیم.تحلیلی را بررسی میکنیم و در نهایت به نشریات هف-خبرگزاري ها و سایت هاي خبري

در این الزم است جمع آوري شود. ی که براي هر دانشجو جزوه سعی شده است اطالعات دقیق و کوتاه در این
و کثرت تعاریف و کثرت منابع معرفت یابی بی داد  عرصه که به حق می توان آن را جهاد فرهنگی دانست

نسب به شناخت کاملی  کهالزم به نظر می رسد  -می باشند افسران جنگ نرمبه منزله  - میکند،براي هر دانشجویی 
نتیجه اي جز شکست در بر  صحیح، نچه بدیهی است این است که عدم شناختد و آداشته باشنشریات و سایت ها 

 نخواهد داشت.

  روزنامه ها

  روزنامه هاي اصولگرا:

ار وزارت ارشاد دریافت کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوري به مدیریت 1386بهمنمجوز انتشار خود را در :  وطن امروز
رسیدانتشار خود را گروه صنعتی سایپااحمدي نژاد به مدیریت  در دورانکه _دانشگاه شریفمسوول بسیج دانشجویی _مهرداد بذرپاش

طن امروز در دوران ریاست جمهوري حسن روحانی به دلیل انتخاب تیتر هاي بسیار خوب به شدت مورد توجه قرار گزفته و.آغاز کرد
اولین شماره آن منتشر شد. اولین شماره روزنامه به 1387آبان13انتشار اولین شماره این روزنامه چند بار به تعویق افتاد و نهایتا در است.

در انتخابات محمد خاتمیبررسی و انتقاد از تحرکات اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوري آینده و خصوصا مساله حضور 
مدیر مسئول این .استرضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز از دوستان بذرپاش و سردبیر سابق سایت شریف نیوز بوده.استپرداخته

  مد آخوندي می باشد.روزنامه مح

جمهوري از طریق درج کاریکاتوروتیتر اولی که در تخریب رابطه با به علت توهین به رییسهیئت نظارت بر مطبوعات، 1393در دي 
  .همسایگان و در مغایرت با مصوبات شوراي عالی امنیت ملیپروندهاین روزنامه را به دادگاه ارجاع داد

  



کند. این روزنامه به صاحب امتیازي بنیاد را منعکس می راست سنتیهاي جناح که معموالً دیدگاهاست خبري تحلیلی روزنامه:  رسالت
گردد که باز می 1366تأسیس روزنامه رسالت به سال .شودمنتشر میمحمدکاظم انبارلوییو سردبیري نبویمرتضی مدیرمسئولی  و رسالت

 هاي خود منتشر کردند.این روزنامه را براي بازتاب دیدگاه،میرحسین موسوين جمعی از مخالفی

جانشین وي شد. در مواقعی کاظم انبارلوئینخستین سردبیر این روزنامه بود که پس از سفر به انگلستان بمنظور ادامه تحصیل، احمد توکلی
د. بعضی از نویسندگان و تحریریه سیاسی این نشریه را نزدیکان شحتی انتقادات تندي از سوي این روزنامه متوجه احمدي نژاد نیز 

  .دهندتشکیل میحزب مؤتلفه اسالمی

  :جوان

  : مستقل و بدون جهت گیري سیاسی خاصروزنامه هاي 

روزنامه .کنداست و در زمینه نشر کتاب، چاپ روزنامه و مجله فعالیت میتأسیس شده 1365که رسماً در سال  ايمؤسسه: کیهان
 .، یکی از دو مؤسسه مطبوعاتی مدرن و بزرگ ایران بودمؤسسه اطالعاتدر کنار .مشهورترین نشریه چاپ این مؤسسه استکیهان

.روزنامه کیهان در همه سالها به دلیل تیترها و ریاست این مؤسسه را بر عهده داردونمایندگی ولی فقیه حسین شریعتمداریاکنون هم
  دداشت هاي حسین شریعتمداري از جمله روزنامه هاي تاثیر گذار و جریان ساز بوده است و به شدت دیده شده است.یا

 :  مؤسسه اطالعات

سید اکنون هم.رفتشمار می، یکی از دو مؤسسه مطبوعاتی مدرن و بزرگ ایران بهمؤسسه کیهانپیش از انقالب این مؤسسه در کنار 
دعایی از اعضاي مجمع روحانیون مبارز بوده است و سابقه .در مؤسسه اطالعات و رئیس آن مؤسسه استولی فقیهنماینده دعاییمحمود 

احتیاجی نیست همه حوادث را به : «رویه عملکردي او در اطالعات طبق گفته خودش این است حضور در مجلس ششم را نیز دارد 
به عمد کرباسچیبه مرحله نهایی رسید آن موقع حق مردم است که مطلع شوند؛ همچنان که از دادگاه  یاطالع مردم رساند، وقتی حکم

دارد  هاشمی رفسنجانیدعایی معتقد است که بدلیل روابطی که با .حتی یک کلمه در اطالعات چاپ نشد تا زمانی که نتیجه معلوم شود
  .تواند علیه وي باشدگاه نمیگیري روزنامه اطالعات هیچجهت

مسئول آن از طرف دولت مدیر ومی باشدخبرگزاري ایرنامطبوعاتی ایران وابسته به -صاحب امتیاز این روزنامه مؤسسه فرهنگی: ایران
این روزنامه تنها روزنامه رسمی دولت است و به بیان .می باشد هامحمدتقی روغنیآن  هم اکنون مدیر مسئول .وقت انتخاب میشود

ی روزنامه ایران اما نسبت به سایر روزنامه هاي افکار و همچنین دفاع از عملکرد دولت وقت می پردازد.با وجود رویه اصالح طلبانه فعل
  دیگر اصالح طلب به شدت معتدل تر و آرام تر عمل میکند.

و تحت مدیریت ایران 1357انقالب سال ، در اوایل پیروزي حزب جمهوري اسالمیبه عنوان ارگان : جمهوري اسالمی روزنامه
 .آغاز کرد1358نخست وزیر پیشین این کشور، انتشار خود را از نهم خرداد سال میرحسین موسوی



در انتخابات و جنبش اصالح طلبی، بر مواضع مستقل خود از محمد خاتمیو پیروزي  76روزنامه جمهوري اسالمی که تا پیش از سال [
 .جریان اصول گرایی همراه هاي گوناگون باکارانه به راهچپ و راست تاکید داشت، پس از آن به خاطر دفاع از مواضع محافظه

محمود دوران ریاست جمهوري با این حال این رسانه در  می باشد.هاشمی رفسنجانیروزنامه جمهوري اسالمی مدافع نظریات  البته
  به حساب می آمد.منتقد دولت نژاداحمدي

شود.صاحب امتیاز روزنامه خراسان موسسه چاپ میتهرانو مشهدزمان در به طور هم 1377بهمن  5روزنامهخراسان از تاریخ : خراسان
جناح روزنامه خراسان وابسته به هیچ .بودبنیاد شهیدباشد. پس از انقالب این روزنامه مدتی زیر نظر و هنري خراسان میفرهنگی 

  .نیستخاصی سیاسی

 

  روزنامه هاي اصالح طلب و اعتدال گرا

. این مجدداً انتشار خود را از سر گرفتروز رفع توقیف و  75نهایتاً پس از ..توقیف شد 1388این روزنامه در مهر : امروز آرمان
 .تغییر داد» آرمان امروز«به » آرمان روابط عمومی«خود نامش را از  1392بان آ 20روزنامه در عنوان باالي صفحه اول روز دوشنبه 

 اصالحهاي محبوب این روزنامه جزو روزنامه معروف است .هاشمی رفسنجانی از  فراوان هاي مالیاین روزنامه به گرفتن کمک
  ردبیر این روزنامه حسین عبداللهی می باشد..مدیر مسئول و سکشور استطلبان

اصالح از روزنامه هاي روزنامهتاسیس شد.این 1379در سال منصور مظفریو صاحب امتیازي مجتبی واحدیبا سردبیري :  آفتاب یزد
 .حمایت کردمهدي کروبینتخاباتی از در بین نامزدهاي ا1388و 1384انتخابات ریاست جمهوريمی باشد و در طلب

از سردبیري ل سردبیري روزنامه آفتاب یزد، پس از ده سا1388ماه دیدر ،1388انتخابات ، پس از مهدي کروبیاز مشاوران مجتبی واحدی
  و به خارج از کشور رفت و هم اکنون با شبکه هاي ماهواره اي معاند همکاري می کند. وزنامه کناره گیري کرداین ر

است و محمدعلی وکیلیین روزنامه مدیر مسئوالو صاحب امتیاز.رسدبه انتشار می1383است که از طلب اصالحاي روزنامه :ابتکار
گروه تحریریه  ،ت به کار از روزنامه نگاران جوانبا دعو 1393روزنامه ابتکار از فروردین سال .بر عهده دارداهللا یاریفضلآن را سردبیری

هاي به صفحهاقوامو زنان، دو صفحه 1393دبیر تحریریه جدید این روزنامه، از شماره نخست شایان ربیعیخود را تغییر داد. به پیشنهاد 
 .ها از روزنامه حذف شدنداین صفحهمدتی اما پس از .موضوعی اضافه شد 

از الیاس حضرتیشود. مدیرمسئول این روزنامه منتشر میتهراندر  1381سال خرداداز  است که روزنامه خبري ـ تحلیلی :روزنامه اعتماد
در دوره ششم تهرانهاي سوم تا پنجم و نمایندگی از مردم در دورهشتر. وي همچنین نمایندگی از مردم است حزب اعتماد ملیي اعضا
بازگشت اعتماد «با شعار  1390خرداد  28توقیف شده بود، ازشنبه  1388روزنامه اعتماد که در اسفند ماه سال .را در کارنامه داردمجلس

 هاي مطبوعاتی آمد. ، به روي پیشخوان دکه»به جامعه



 توقیف اعتماد

و تکرار و » تخلف از حدود مطبوعات«علت توقیف .توقیف موقت شدنظارت بر مطبوعات هیاتبه دستور 1388اسفنداین روزنامه دهم 
دین نشر مطالب الحادي و اشاعه فحشا و تبلیغ اسراف تا ایجاد اختالف بین قشرها جامعه و اهانت به  .اصرار بر تخلفات قانونی اعالم شد

دولت روزنامه اعتماد پیش از توقیف، از سوي معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دلیل توقیف روزنامه بود. و پخش شایعات اسالم
، نماینده مجلس شوراي اسالمی حدود یک ماه بعد از بسته شدن روزنامه اعتماد در رابطه با مطهري علی.هشت بار تذکر گرفته بوددهم

 .دولت دهم تذکر کتبی دادوزیر فرهنگ و ارشادتوقیف آن به 

 انتشار دوباره

 .مجدداً چاپ خواهد شد 1390گفت که روزنامه اعتماد قبل از شروع سال مردم ساالري  به 1389دي  27روز دوشنبه  حضرتی الیاس

 .اند که حق بیمه آنها پرداخت نشده است عده زیادي از خبرنگاران اعتمادپس از توقیف این روزنامه در مراجعه به بیمه متوجه شده

 توقیف مجدد

اي به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات ارسال نامه با 1390آبان  29دادستان تهران در روز یکشنبه 
  .دولتی به مدت دو ماه توقیف کرد

 
تحریریه این روزنامه، تحریریه .منتشر شدمهدي رحمانیانبا مدیرمسئولی  1382شهریور  2در تاریخ » شرق«. اولین شماره روزنامه : شرق

و انتخاب شوراي شهر تهرانبودند که با روي کار آمدن دومین دوره » همشهري جهان«با نام روزنامه همشهریهاي سابق یکی از ضمیمه
دوران  طی بار 4این روزنامه  .استعفا دادندبوجود آمد روزنامه همشهریبه عنوان شهردار و تغییراتی که در مدیریت محمود احمدي نژاد

و بدلیل پوشش مجلس هفتمپیش از برگزاري انتخابات "نو یاس"فعالیت خود توقیف شد. اولین بار به مدت یک روز و در کنار روزنامه 
رده ایشان بود و همچنین به رهبر انقالب اسالمی پس از رد صالحیت گستمجلس ششمدادن خبر مربوط به نامه اعتراضی نمایندگان 

و عذر خواهی از وي بدلیل انتشار سعید مرتضویاي به در جریان دادگاه بود. پس از ارسال نامهزهرا کاظمیپوشش دادن سخنان وکیل 
 .نامه نمایندگان مجلس ششم، شرق توانست فعالیت خود را از سرگیرد

 توقیف دوم

رفع 1382اسفند7ي کارکنان دولت توقیف و در تاریخ دادسراي ویژه 6ي از سوي شعبه1382دي30بار دیگر در تاریخ این روزنامه یک
مجدداً خبر توقیف آن انتشار یافت که علت آن چاپ یک کاریکاتور در صفحه پایانی 1385شهریور20توقیف شد و بار دوم در تاریخ 

در برابر یک اسب در صفحه شطرنج کشیده خرعنوان شد. در این کاریکاتور تصویري از یک 1385شهریور16روز پنجشنبه  853شماره 
 .بوده استمحمود احمدي نژادشده بود. به گفته مقامات دور سرِ خر هاله نور کشیده شده و مقصود از آن 

 توقیف سوم



و پس از هشت ماه توقیف از سوي هیأت نظارت بر مطبوعات، انتشار  .رفع توقیف شد 1385اسفند  20این روزنامه مجدداً در تاریخ 
در دوره جدید انتشار روزنامه شرق، محمد قوچانی (سردبیر سابق) و محمد .اردیبهشت از سرگرفت 24مجدد خود را از روز دوشنبه 

عطریانفر (رییس سابق شوراي سیاست گذاري) از آن جدا شدند و به همراه بخشی از تحریریه سابق شرق به روزنامه تازه رفع توقیف 
 رفتندغالمحسین کرباسچیبه مدیر مسئولی میهنهمشده 

شاعر ساقی قهرمانتوقیف شد.علت توقیف چاپ مصاحبه با هیأت نظارت بر مطبوعاتبار دیگر به دستور  1386مرداد  15روزنامه شرق در 
اعالم شد. شرق دوبار براي انتشار این مصاحبه  -هاي مختلف به ثبت رسانده استدر روزنامهگراهاهمجنسکه مطالبی را درباره -زن 

 اصالح طلبان مورد توجه می باشد. ترین روزنامهاينوان حرفهشرق بع. بصورت غیر عمد، عذر خواهی کرد اما در نهایت توقیف گردید

اي با را که نشریه"شهروند امروز"نیز اندکی قبل از شرق توقیف شد. هیات تحریریه هر دو روزنامه هفته نامه "میهن "ھمروزنامه 
 .در سطح کشور فعال کردند را دمحدوده توزیع در اصفهان بو

 رفع توقیف و انتشار مجدد

آغاز کرد. احمد غالمیانتشار گسترده را با مدیر مسئولی محمد رحمانیان و سردبیري  1389فروردین  22روزنامه شرق در تاریخ یکشنبه 
 .احمد غالمی بیان کرد که در دور جدید انتشار این روزنامه، بیشتر به مسایل اجتماعی و فرهنگی توجه خواهد شد

 توقیف چهارم

این .؛ براي چهارمین بار توقیف شدبندانچشمبا عنوان هادي حیدری، روزنامه شرق به دلیل انتشار کاریکاتوري از 1391در پنجم مهر 
آمیز توهین«داد؛ بنا بر حکم هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، بند زدن به یکدیگر نشان میاز افراد را درحال چشم کاریکاتور که صفی

 .خوانده شد و براي مهدي رحمانیان مدیرمسئول این روزنامه به دلیل انتشار آن قرار بازداشت صادر شد» علیه رزمندگان اسالم

 رفع توقیف

در تهران از سر گرفت. هیأت نظارت بر مطبوعات دلیل توقیف روزنامه شرق را انتشار کاریکاتوري اعالم ، انتشار خود را 1391دي  11
  این اتهام را وارد ندانستهیأت منصفه مطبوعاتتلقی می شد، اما  "توهین به ایثارگران"کرده بود که از نظر این هیأت 

 

دبیر کل این مصطفی کواکبیاناست و مدیر مسئولی آن را مردم ساالریطلب این روزنامه ارگان رسمی حزب اصالح : ساالريمردم
و یکبار هم توقیف نشده است.مردم  تاکنون بدون وقفه منتشر شده است 1380ساالري از یکم دي روزنامه مردم.حزب بر عهده دارد

 نیست.ساالري در میان اصالح طلبان از ارزش باالیی برخوردار 

 



  سایت هاي خبري تحلیلی:

  اصولگرا : خبرگزاري هاي

 :رجانیوز

شهید است که احمدي جمهور رئیسمحمدعلی رجایینام وبگاه برگرفته از  فعالیت خود را آغاز کرد. دولت نهماین پایگاه در دوران 
اطرافیان احمدي نژاد از او فاصله گرفته و نژاد را زنده کننده یاد و خاطره رجایی می دانست و بعد از اتفاقات خانه نشینی احمدي نژاد و 

جمهوري انتخابات ریاستنیز نزدیک است و در جبههپایداري انقالب اسالمیبه  به نقد منصفانه دولت دهم پرداختند. سایت رجا
 سردبیر این سایت علی نادري است و مدیر مسئولی این سایت هم به عهده میثم نیلی می باشد..بودسعید جلیلیاز حامیان یازدهم

پرویز است که مدیرمسئول آن و علی زاکانی جمعیت رهپویان انقالب اسالمیمنسوب به اصولگرایخبري گاهوب: جهان نیوز
این خبرگزاري در کنار نشریه پنجره به فعالیت پرداخته است و داراي مشی سیاسی یکسانی می باشد.در انتخابات مجلس .استسروری

نهایتا حمایت خود را از قالیباف  ،نهم طرفدار جبهه متحد اصولگرایی بود و در انتخابات ریاست جمهوري پس از تکیه بر افراد مختلف
 رد.اعالم ک

 : خبرگزاري فارس

شود. در این منتشر میترکیو انگلیسی، عربی، فارسیدر حال حاضر به چهار زبان شروع به فعالیت کرد. 1381در بهمن خبرگزاري فارس
اندازي شده که هرکدام به صورت مستقل اقدام به فعالیت کرده و اخبار و مطالب خود را در هاي مختلفی راهخبرگزاري سرویس

فارس پربازدید کننده ترین شود.نمایش داده می ترین اخبار در صفحه اول سایتکنند و در نهایت مهمهاي مربوطه منتشر میبخش
طراحی شده است و کل طرح امواج مدور آب را نمایش » فا«آرم این خبرگزاري به صورت حرف سایت خبري در ایران می باشد.

رس،سیدنظام .مدیر مسئول فعلی خبرگزاري فاهاي خبر یعنی ایجاد امواج و حرکت در جامعه استدهد که به نشانی یکی از قابلیتمی
 الدین موسوي می باشد.

 جهان اسالم بود. براي تاسیس خبرگزاري:پس از تجربه موفق مقدم فر در ایجاد خبرگزاري فارس این بار به فکر خبرگزاري تسنیم
 رنک خود را در میانسرعت باگذشت زمان و گرفتن بسیار ي از نیروهاي مجرب سایر خبرگزاري ها و مخصوصا خبرگزاري فارس به 

فاصله گرفت و به یک خبرگزاري عادي بدون  خود که جهان اسالم بود مرور زمان از هدف اولیه به.اماخبرگزاري ها کاهش داد
  است.سرعت شگفت انگیزي داراي اطالع رسانی در  فقط کارویژه خاص تبدیل شد که

سایت خبري برهان از جمله سایت هاي نخبگانی است که در آن تحلیل هاي مهم و مفید در مورد مسایل گوناگون با نگاهی  برهان:
مفید است.اکثر تحریریه این سایت دانشجویان دکتراي رشته هاي مختلف اصیل به انقالب اسالمی مطرح میشود که براي هر دانشجویی 

 هستند.



هسته اي که از دولت دهم احمدي نژاد شروع به فعالیت کرده است.کارویژه خود را مسایل مربوط به : سایت ایران ایران هسته اي
پرونده هسته اي ایران و تحلیل ها  و اخبار مرتبط به آن و مواضع سایر کشورها به موضوع هسته اي ایران قرار داده است. و با توجه به 

این سایت به شدت بیشتر شده است وبه مراتب بازدید هاي این سایت هم باال رفته است تاکید دولت روحانی بر مسئله هسته اي، فعالیت  
  . این سایت زیر نظر مهدي محمدي کارشناس معروف مسائل هسته اي فعالیت میکند.

د و از جمله خبرگزاري هایی است که زیر نظر سازمان بسیج دانشجویی فعالیت خود را شروع کرsnn: یا همان خبرگزاري دانشجو
نوشتاري این سایت هم می توان  فضايطی دو سال اخیر با طنز دکتر سالم،طرفداران بسیار زیادي را براي خود پیدا کرده است و در 

گفت که کارویژه خود را دانشگاه هاي سطح کشور تعریف کرده است و مسایل و مشکالت صنفی تا سیاسی دانشگاه ها را پوشش می 
 مدیر مسئول فعلی هادي قاسمی می باشد.یی دانشگاه نگاه ویژه اي دارد.دهد و به تشکل هاي دانشجو

شروع به کار کرد و داراي دیدي اصولگرا می باشد.کارویژه مشرق بیشتر فضاي تحلیلی  89سایت خبري تحلیلی مشرق از سال مشرق:
وب و حرفه اي است. تحلیل هاي مشرق تحلیل هاي خداراي بر تحوالت خارج از کشور و منطقه و اندیشکده هاي خارجی می باشد. 

  مخصوصا در زمینه تحوالت منطقه براي هر فردي قابل استفاده است.

اولین سایت خبري پیامکی ایران می باشد که به خبرهاي کوتاه معروف است و با دیدي اصولگرا به مسایل نگاه میکند و  نسیم آنالین:
است.رضا سراج از جمله افراد خبري موضوعات را مطرح و گاها تحلیل میکند.سرعت عمل در اطالع رسانی اولین ویژگی این سایت 

  .موسس این خبرگزاري می باشد

ت خبري تحلیلی است که در همه استان هاي کشور داراي شعبه می باشد و هرکدام از این سرشاخه ها به اتفاقات استان خود :  سایدانا
 می پردازند و داراي رویکردي اصولگرا می باشد.

سراسر کشور می پردازد  این سایت یبشتر به اخبار دانشجویی و تشکل هاي دانشجویی و اتفاقات رخ داده در دانشگاه هايخبرنامه دانشجویان:
می باشد. کارویژه این سایت مدیر مسئول خبرنامه دانشجویانعلی خضریان و زیر نظر اتحادیه انجمن هاي اسالمی مستقل دانشگاه فعالیت میکند.

  مقابله با جریان اصالحات و مخصوصا فتنه گران می باشد.

تاسیس شد و بیشتر به اخبار مجلس و فراکسیون اصولگراي  91سایت خبري تحلیلی نزدیک به حداد عادل است که در سال  نماینده:
 .می باشدامیر ابراهیم رسولی رییس دفتر حدادعادلمدیر مسئول این سایت مجلس نهم می پردازد.

آغاز به کار  1387باشد که در بهمن میمحمدباقر قالیبافمنسوب به اصولگرایان منتقدخبري  گاهوب:سایت خبري شفاف
 توجه ها به آن فروکش کرده است. دانست و بعد از آن میزان 92کارویژه اصلی این سایت را می توان انتخابات ریاست جمهوري.کرد



بود که سایرین بر عملکرد شهردار تهران اف است که به بررسی عملکرد قالیباف و پاسخ به شبهات ب: از سایت هاي نزدیک به قالیفردا
زمان  درکارویژه خود را تغییر داد و به یک سایت خبري تحلیلی معمولی تبدیل شد. 1392بعد از انتخابات ریاست جمهوري سال 

  مدیر مسئول فعلی سایت مجید رفیعی می باشد.انتخابات اصلی ترین سایت منسوب به قالیباف بود.

انتقادات مدیر مسئول این سایت می باشد.این سایت اصولگرا در زمان دولت احمدي نژاد بیشترین  -نماینده مجلس-احمد توکلیالف:
. سرانجام بسیار بیشتر بود گاها از سایت ها و روزنامه هاي اصالح طلب ، تحلیلی-دهم داشت.انتقادات این سایت خبريرا به دولت 

چند شکایت دیگر مجرم شناخت.پس از شکایت احمدي نژاد و به دلیل  احمدي نژاد از احمد توکلی شکایت کرد و دادگاه توکلی را 
 کلی اعالم کرد.اعالم راي دادگاه ،احمدي نژاد طی نامه اي در رسانه ها رضایت خود را از احمد تو

نارمک برداشته شده است  72اد است که از آدرس منزل رییس جمهور دولت نهم و دهم در میدان ژ: سایت حامیان احمدي ن72میدان
 می باشد به دولت بهار و نکات پرس دارد و طرفدار تمام قد احمدي نژاد و اطرافیان مسئله دار او خبري این سایت،ظباهت زیادي  مشی .

نتقادي را نسبت به عملکرد هشت ساله احمدي نژاد بر نمی تابند و وظیفه خطیر خود را پاسخگویی به شبهات  پیرامون احمدي و هیچ ا
نیز  پا را فراتر از حد گذاشته و به انتقاد از علما و بزرگان ،منتقد عملکرد احمدي نژاد ياد می دانند و گاها در مواجه با بزرگان و علماژن

  می پردازند.

  رگزاري هاي اصالح طلب و اعتدالی :خب

 طاز سایت هاي نزدیک به قالیباف به نظر میرسید که توس 92در انتخابات  اصالح طلبان مجدد سایت فرارو قبل از زنده شدن :فرارو
الح طلب صبیشتر درخط جریانات ا انوقت اداره میشد و برخالف مشی پدر بزرگوارششمحمد حسین خوشوقت فرزند آیت اهللا خو

 .هم اکنون هم از سایت هاي حامی دولت و اصالح طلبان به شمار می آید.عمل میکند

مسئولیت جریان اصالحات و دولت حسن روحانی است وسایت خبري تحلیلی قدیمی و باسبقه اي است که نزدیک به  :عصر ایران
عصر ایران که به همراه تابناك  .بر عهده داردبازتابسابق سایت ، خبرنگار جعفر محمدياست را به کار کرده آغاز 84سایت که از سال سردبیري این 

با نگاهی به آمار مخاطبین سایت هاي ایرانی، این پایگاه خبري پس  .رودبه شمار می» بازتاب«هاي برآمده از سایت توقیف شده نیوز از سایتو آینده
الکسا جایگاه سومین پایگاه پرمخاطب خبري ایران را در اختیار دارد، البته برخی از متخصصین فضاي مجازي  28از فارس نیوز و تابناك با رتبه ي 

واقعی نیست و این سایت با استفاده از تکنیکی پنهان، اطالعات صفحات داخلی را نیز در صفحه ي اصلی » عصر ایران«بر این باورند که این جایگاه 
موجب می شود که هر بازدید از صفحه ي اصلی به تعداد بازدید از همه ي صفحات سایت شمارش شود که خود را به صورت فریم لود می کند و 

عصر ایران ادعا می کند که یک رسانه ي کامال مستقل است و صرفا از محل درآمد جذب آگهی اداره می شود.  .در این جایگاه تثبیت کرده است
عصر ایران اگر .براي این سایت رقم زده است» تابناك«ذب آگهی در میان رسانه هاي خبري را پس از درآمدي که طبق برخی آمار، مقام دوم ج

آن  چه سعی بر آن دارد تا خود را یک سایت مردمی و فراجناحی نشان دهد؛ اما نگاه متمایل به گروه موسوم به کارگزاران بر رویکردهاي تحلیلی
  .اصالح طلبی قلمداد کرد -ت را یک سایت کارگزارانیچیرگی دارد و از این رو می توان این سای



به صورت » خبرآنالین«شروع کرده است، اخبار منتشر شده در  1387خبري است که کار خود را از سال گاهوبیک  :خبر آنالین
علی رسانی نزدیک به خبر آنالین پایگاه اطالع.متوقف شد 1390شد اما چاپ این روزنامه در سال اي با عنوان خبر نیز منتشر میروزنامه

  الریجانی و طیف راست سنتی می باشد.

سایت اصالح طلب نزدیک به محمد خاتمی است و جز ء معدود سایت هاي خبري اصالح طلب است که به این میزان اخبار  :هارب
 در نوع خود جالب توجه است. عملکرد و این رییس دولت هفتم و هشتم و همچنین سایر فتنه گران را به وضوح مطرح میکند

با سروصداي بسیار زیادي شروع به کار کرد و با بی مهري  -مشاور ارشد خاتمی-نسل دوم اصالح طلبان به سرپرستی خرازي :ندا
و اکثر اقدامات خرازي را  اصالح طلبان روبرو شد.این سایت به فعالیت هاي اصالح طلبان و عملکرد نسل دوم اصالح طلبان می پردازد

 پوشش می دهد.

ست و بیشتر اعضاي آن را دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه تهران است که به اصالح طلبان نزدیک ا ی: سایت خبري تحلیلانصاف
 است.نزدیک –وزیر بهداشت زمان اصالحات -سایت به پزشکیاناین تشکیل داده اند و 

بوسیله سردار  1386در سال بازتابو تعطیلی فیلترینگباشد که پس از میرضاییمحسن منسوب به اصولگرایخبري گاهوبیک  : تابناك
  .مدیرمسئول آن استامیری سردبیر فعلی تابناك و سردار محمود ملکی.شدراه اندازیامیري و جمعی از همکاران قبلی 

ده پنهانی که اکثرا و گاها تیتر ها و خبرهاي شنیده شسردبیري فواد صادقی بر این خبرگزاري سروصداي بسیار زیادي رو به وجود آورد 
 .در این برهه زمانی رعایت نمیشدصدق بود را منتشر میکرد و اخالق رسانه اي  فاقد

آغاز 1999که  خبرگزاري دانشجویان ایرانیا  (Iranian Students' News Agency مخفف ISNA :انگلیسیبه :  ایسنا
یسنا با جذب .اهستندایرانهاي هاي مختلف در دانشگاهدانشجویان رشتهگزارشگران و تحریریه این خبرگزاري عموماً .به کار کرد

گذاري ، پایهبوالفضل فاتحااین خبرگزاري توسط .کندفعالیت میجهاد دانشگاهیهاي مالی از دولت و نیز با حمایت تشکیالتی کمک
.این خبرگزاري با وجود اینکه از امکانات دولتی نهایت استفاده  مدیرعامل این خبرگزاري بود1384است. او که از ابتدا تا مهر ماه شده

را می کند و در ظاهر ادعاي بی طرفی جناحی میکند اما داراي خط مشی کامال اصالح طلبانه می باشد و محلی براي جمع شدن ادوار 
 88مشاور میرحسین موسوي در انتخابات  ابوالفضل فاتحایسنا اولین خبرگزاري غیر رسمی ایران است.مختلف انجمن اسالمی شده است.

  بود.

هاي ، یکی از خبرگزاري(Iran Labour News Agancey مخفف ILNA :انگلیسیبه : ایلنایا  خبرگزاري کار ایران
محسوب در ایران غیر دولتیهاي ایلنا از خبرگزاري.استشروع به فعالیت کرده1381ماه سال اسفنداست که از تاریخ پنجم ایرانرسمی 

است که ریاست آن برعهده علیرضا محجوب نماینده اصالح طلب مجلس می  جمهوري اسالمیخانه کارگر شود که تحت حمایت می
  .می پرداختنداصالح طلبان.این خبرگزاري در کنار خبرگزاري هاي ایرنا و ایسنا به پوشش اخبار باشد



 
به )ایرناواژه که بیشتر با سر (Islamic Republic News Agency :انگلیسیبه :ایرنا  ،خبرگزاري جمهوري اسالمی

که با توجه به گرایش سیاسی دولت وقت  استجمهوري اسالمی ایرانرسمی دولت خبرگزاریشود، نام شناخته می IRNA :انگلیسی
دستور خورشیدي و به 1313بود. این خبرگزاري در سال  خبرگزاري پارس، نام آن ایران 1357انقالب . پیش از عمل میکند

به ایرانرسانی دارترین آژانس خبرسال سابقه خبررسانی، ریشه 80تاسیس شد. امروزه ایرنا با وزارت امور خارجه ایرانو زیر نظر رضاشاه
 .آیدحساب می

دارد در نتیجه این خبرگزاري امروزه جهاندفتر در سراسر  30و بیش از هاشهرستانو هااستاندفتر نمایندگی در مراکز  60اکنون ایرنا هم
  .دهدهاي خود قرار میهاي داخلی روي خروجیو سازماننشریاتایران و سراسر جهان را براي استفاده اخبار

  نشریات:

  نشریات اصولگرا :

در روزنامه ایران منتشر شد و پس  ضمیمهبه صورت ویژه نامه  88اولین شماره رمز عبور پس از انتخابات ریاست جمهوري : رمز عبور
در روزنامه ایران،تیم گرداننده این  در دولت و به تبع از آن سه شماره دیگر هم در موضوعات مختلف منتشر شد ولی پس از تغییرات

.مدیر مسئول این نشریه مشودمنتشر  روحانی، مجوز رسمی گرفت و به صورت ماهنامه با روي کار آمدن دولت .ه نامه جدا شدندژوی
 این نشریه نزدیک به جبهه پایداري انقالب اسالمی است.کاوه اشتهاردي و سردبیر آن حسن روزي طلب است.

سردبیر سید مرتضی فاطمیمدیرمسئول و علیرضا زاکانی.نزدیک به جمعیت رهپویان انقالب اسالمی استتحلیلی  –خبري نامههفته:پنجره
این هفته نامه سیاست هاي خبري شبیه به سایت ریات نزدیک به جبهه متحد اصولگرا در مجلس نهم بود.نش.از جمله این نشریه هستند
 جهان نیوز دارد.

سعید مدیرمسئول و مصطفی آجورلو.فعالیت خود را شروع کرد 1388از مرداد که گرااصولتحلیلی  –خبري نامههفته:مثلث
 .گفته میشود که این هفته نامه به محسن رضایی نزدیک است.یه هستندسردبیر این نشرآجورلو

لغو امتیاز 1390خرداد  23است. حمید رساییاي با دوره انتشار هفتگی و به مدیر مسئولی و صاحب امتیازي نشریه :ديهفته نامه نه 
است) و انتشار انتشار مطالب اقتصادي (که در مجوز نشریه نبوده.شد و دوباره پس از مدت کوتاهی انتشار خود را از سر گرفت

نیز حمید رسایی، مدیرمسئول  92در دي ماه سال .بدون لباس روحانیت از دالیل توقیف این نشریه اعالم شدمحمد خاتمیکاریکاتوري از 
اکنون به حبس و شالق محکوم شد.این حکم با اعتراض متهمان همعلی الریجانیشتی انتقادي درباره دي به دلیل انتشار یاددا 9نامه هفته

دي توقیف شد. طبق گفته علیرضا معاف سردبیر هفته نامه، بدلیل  9هفته نامه  92گر در اسفند ماه یکبار دی.در مرحله تجدیدنظر قرار دارد
حمید رسایی با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود از رفع  93اردیبهشت سال  2در  .انتقادات از رئیس جمهور هفته نامه توقیف شد



جبهه پایداري می  مجددا توقیف شد.این نشریه متمایل به 1393بهمن  27ر همچنین این هفته نامه د .دي خبر داد 9توقیف هفته نامه 
 باشد.

سردبیري .انتشار یافت 1368از سال ، ي سازمان تبلیغات اسالمیحوزه هنرهنري سوره، به صاحب امتیازي -ماهنامه فرهنگی: سوره
برادر سید محمد جایگزین وي شد و کار انتشار سید مرتضی آوینیبر عهده داشت. بعد از مدتی کوتاهی سید محمد آوینیتحریریه اول را 

، مدتی متوقف ماند و پس از آن دیگرانی 72در فروردین سید مرتضی آوینیشماره ادامه داد. کار نشریه بعد از شهادت  40ماهنامه را تا 
سردبیري این وحید جلیلی 81از اواخر سال .کار وي را ادامه دادندسید عبدالجواد موسویو سید علی میرفتاح، سید محمد آوینیهمچون 

شماره به دلیل اختالفات فکري بین هئیت تحریریه و مسئوالن حوزه هنري، تحریریه  30ماهنامه را بر عهده گرفت. اما پس از انتشار 
 .گذاشته شد و تاکنون نیز وي این مسئولیت را داردمحمد حمزه زادهپس از آن سردبیري این ماهنامه بر عهده .چهارم اخراج شدند

تحریریه چهارم سوره، به دلیل اختالف با شیوه مدیریت وقت حوزه هنري و سازمان تبلیغات اسالمی (حسن بنیانیان و حجت  راه :
اي بود که وحید جلیلی با عنوان وشی) از سوره اخراج شدند. دلیل اصلی اخراج که به خودتوقیفی سوره نیز انجامید سرمقالهاالسالم خام

منتشر شد. پس از این  85راه در اسفند » انقالب«نامه نوشته بود که این مقاله بعداً در ویژه» انقالب فرهنگی منهاي فرهنگ انقالبی!«
برگرفته از یکی از » راه«گذاري کردند. نام اش، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی را پایهاخراج شدهاخراج، وي و همکاران 

  .خود راه نمایدت که چون باید رفت«هاي جلیلی در سوره است با عنوان: سرمقاله

 پنجاه و هفت: 

 نشریات دگر اندیش و اصالح طلب :

نامه هفتهنامه به دنبال توقیف شود. این هفتهمنتشر می 1393فروردین  30است که از سعید لیالزسردبیریبه تحلیلیخبری، نامههفته: صدا
محوري ترین نشریه اصالح طلبان است. این مجله را باید صدا .شد، انتشار یافتسال منتشر می 2که به مدت حدود  1392در بهمن آسمان

 . حاصل پیوند کارگزاران و دوم خرداد دانست

در حمایت از  فرهنگو جامعه، اقتصاد، جهان،سیاستهاي هاي متعددي در زمینهها، گفتگوها و گزارشنامه شامل یادداشتاین هفته
واگذار شد و متین غفاریان لیالزسعید و با انتشار شماره جدید صدا در قطع جدید، سردبیري آن به  1393آذر  24از .استدولت روحانی 

 نیز معرفی شده است. صدا ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی.نیز دبیر تحریریه این نشریه شد

به روزنامه تبدیل شد و با روي کار آمدن دولت یازدهم فضایی بی حد و  92شروع به فعالیت کرد و در بهمن  89از سال نشریهآسمان :
مجوزش توقیف شد.عوامل و دست اندرکاران آسمان بسرعت مجله صدا را تاسیس  92و سرانجام در اسفند   مرز را پیش روي خود دید

 کردند. سردبیر این نشریه محمد قوچانی بود.



رضا این نشریه  سردبیرد.شومنتشر می به صورت دوماهنامه  1391است که از اردیبهشت علوم انسانیاي در زمینه نشریه:  اندیشه پویا
در مجموعه ي مطبوعات زنجیره اي اصالح طلب فعال و حرفه اي، مجله اندیشه پویا را باید تندترین عضو به شمار است.رحیمیخجسته

اندیشه  امتیاز و مدیرمسئولصاحبین موضوعات و مواضع و چهره هاي اصالح طلب می پردازد.آورد.مجله اي که به رادیکال تر
 اشد.می ب اهللا صمدي رادبراتپویا

فعالیت خود را از سر گرفت.این نشریه در دهه هفتاد تریبون رسمی جریان  93سال توقیف ،در اردیبهشت ماه  14پس از  :ایران فردا
 مذهبی و سردسته عناد با نظام بوده است..سردبیر این نشریه بدرالسادات مفیدي است.–ملی 

شروع به فعالیت کرد.عمده مطالب این نشریه نقد جامعه امروز و  93سال  : نشریه فمینیستی که پس از ده سال در ابتدايزنان امروز
 یه شهال شرکت است.نشرصاحب امتیاز و سردبیر این کشور است. ساختارهاي قانونی و مدیریتی

فروزنده شود. مدیر مسئول این نشریه منتشر میتهراندر ماهنامهبه صورت  1388است که از اسفند علوم انسانیدر زمینه ایمجله:مهرنامه
هاي مجلهنگارانروزنامهاست. تحریریه مهرنامه را برخی محمد قوچانیسردبیر این ماهنامه  .استمهدي شمشیریانقائم مقام آن و ادیبی

گفتمانی تفکر ماموریت اساسی خود را در سطح  .مهرنامه ،دهندتشکیل میاعتماد ملیو روزنامه تجربه، نافه، ایران دخت، شهروند امروز
اصالح طلب بوده و بیان تحلیلی خود را اصالح طلبی تعریف نموده است.نشریه مهرنامه به بیان خود سرگروه نشریات زنجیره اي 

.یکی از کارویژه ه استمهرنامه دو عنصر ژورنالیسم و معرفت شناسی را باهم تلفیق کردبرگفتمان روشن فکر دینی استوار کرده است.
 هاي این نشریه شبهه افکنی در باب مفاهیم ایرانی اسالمی است.

این ماهنامه شامل چند . منتشر شد 1388است که اولین شماره آن در آذرماه اصالح طلبو فرهنگی، سیاسیاي ماهنامه :نسیم بیداري
ها وجود دارد و همچنین چند عنوان که گه گاه افزوده هاي پیشخوان سیاست و نامه ماه است که در همه شمارهقسمت کلی با عنوان

رابه آیت اهللا صانعیو سید حسن خمینی،  سید محمد خاتمیمعموال اخبارکه است اصالح طلبهاي ماهنامه جزء معدود ماهنامهاین  .شودمی
این  .ین نشریه استهاي خواندنی انیز از دیگر بخش» ویژه«با عنوان » نسیم بیداري«هاي سیاسی . تحلیلدهدصورت ویژه پوشش می

هاي مکتوب ایران است که تاریخ و مسائل ایران را از نگاه اصالح طلبانه بررسی کرده است. انتشار برخی نشریه از جمله معدود رسانه
، ابوالقاسم سرحدي زاده، فائزه هاشمیو بهزاد نبویهایی چون در کنار مصاحبه با چهرهسید محمد خاتمیو میرحسین موسویهاي سخنرانی

اي ایران شده است. نسیم بیداري بیشتر به تاریخ معاصر توجه داشته رسانههایی در فضاي موجب جنجال صادق زیباکالم، فرشاد مومنی
 .اي داشته استهاي گستردهودر این زمینه فعالیت


