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  نفوذ ويكي

  
  

ـــس ها ويكي ـــاينترن عادي كاربران و مخاطبان به كه هستند ايتهايىــ  اجازه تــ
 را اجـازه  ايـن  كـاربران  بـه  هـا  ويكـي . كنند ويرايش و توليد را ها  نآ محتواي ميدهند

 اينترنتـي  صـفحات  ايجـاد  بـه  اقـدام ،  وب بـراي  نويسي  برنامه دانش بدون كه دهند  مي
 .كنندب مختلف موضوعات ي درباره

   1 مديا ويكي
كند يك سازمان خيريه غير انتفاعي        چنان كه خود را معرفي مي      مديا آن  بنياد ويكي 

 شود و كامالً    است كه طبق قوانين ايالت فلوريدا و كشور اياالت متحده آمريكا اداره مي            
هاي  سسهؤمديا هم اكنون در فهرست م       بنياد ويكي . گيرد  مورد حسابرسي مالي قرار مي    

  . و معاف از ماليات استخيريه
 2003ريخ بيستم ژوئن سـال      در تا   2 جيمي ولز  مديا توسط بنيانگذار آن    بنياد ويكي 

  .اعالم موجوديت كرد
كار گماشتن افراد مختلف در سرتاسـر جهـان در           مديا تقويت و به     هدف بنياد ويكي  

الكيت عمـومي،    يا در م   يك مجوز آزاد  جهت توسعه و گسترش محتواي آموزشي تحت        
  . ثر آن در سرتاسر جهان عنوان شده استؤي م و عرضه

                                     
1 .wikimedia.org  
2 .Jimmy Wales 
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، زيرساخت اساسي و چـارچوب      هايش  اي از شعبه    شبكهمديا، با همكاري      بنياد ويكي 
 چنـدزباني مبتنـي بـر ويكـي و          هـاي  پـروژه ي    سازماني الزم بـراي حمايـت و توسـعه        

بنيـاد اطالعـات    . كنـد   كننـد را فـراهم مـي        هاي ديگر كه به اين هدف كمك مي         تالش
 در اينترنت قابل دسترسي هستند به       رايگانطور   هايش كه به   مفيدي را از طريق پروژه    

  . كند طور مداوم ايجاد و نگهداري مي
  كند از جمله  پديا از چند پروژه ديگر نيز حمايت مي بنياد در كنار ويكي

اي اسـت، و در       كه مخزني براي تـصاوير آزاد و سـاير محـصوالت رسـانه             1انبار ويكي
  . است شده   بالغ بر يك ميليون تصوير را شامل مي2006نوامبر سال 

ي فارسـي آن      نامـه اسـت و نـسخه         لغـت  هـشت ي آزاد، شامل      نامه  ، لغت 2واژه  ويكي
  .  سرواژه دارد63228اكنون  هم

بع آزاد، در حـال نزديـك شـدن بـه           ، مخزنـي بـراي مطالـب بـا منـا          3نبـشته   ويكي
  .  صفحه است000/150

  ، )ها نقل قول (4گفتاورد ويكي
  ، )هاي نوشته شده به صورت مشاركتي كتاب (5نسك ويكي
  و ) نگاري شهروندي روزنامه (6اخبار ويكي
  . هم در كنار هم در حال رشد هستند) ي درسي توسعه (1ورزيتي ويكي

                                     
1 .Wikimedia Commons 

2 .Wiktionary 

3 .Wikisource 

4 .Wikiquote 

5 .Wikibooks 

6 .Wikinews 
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  2پديا ويكي
ي نمـايش      اولـين نتيجـه    طور معمول   بهجو شود،     و   گوگل جست  اي در سايت    اگر واژه 

پـديا   ويكـي . خواهـد بـود   » ويكي پديا «داده شده، مدخل مربوط به آن واژه در دانشنامه          
توانـد هـر     مدعي برپايي يك دانشنامه مردمي با دسترسي آزاد است كه هر كـاربري مـي              

هـم  . ا در مورد آن، بيـان نمايـد       اي را در آن ايجاد و ويرايش نموده و نظرات خود ر            مقاله
 ردپديا قرار دا    زبان مختلف روي ويكي    293 مقاله در بيش از      3 ميليون چهاراكنون حدود   

  .شود  ارزيابي مي5 هزار مقالهپانصدو زبان فارسي  4 ميليون2/5كه سهم زبان انگليسي 
ل تواند مطالب مد نظـر را در مـدخ         پديا مي  سايت ويكي  هر فردي با عضويت در وب     

مقـاالت ويكـي پــديا در سـاختاري درختـي توســط     . مـرتبط در دانـشنامه قـرار دهــد   
گيرنـد و در     نفر اعالم شـده، مـورد ارزيـابي قـرار مـي            240كارشناساني كه تعدادشان    

  .گردند ها و اصول ويكي از روي دانشنامه حذف مي صورت عدم تطابق با سياست
پديا به   ويكي. اي اجراي آن را دارد    پديا ادع  ترين اصلي است كه ويكي     طرفي، مهم  بي

پذيري از هجوم كـاربران افراطـي و غيردقيـق و نـامعتبر بـودن بـسياري از                   دليل تاثير 
ترين ايرادات كنوني ويكـي پـديا،        يكي از مهم  . مقاالتش، همواره مورد انتقاد بوده است     

 دار بودن مداخل مـرتبط بـا امـور سياسـي نظـام جمهـوري               مند و جهت   سوگيري نظام 
هاي سياسـي بيـشتر شـباهت        چه بعضي مقاالت آن به بيانيه      اسالمي ايران بوده، چنان   

برخي موارد نيز در ويكي، داراي ايرادات تاريخي يا علمي عمدي هستند كه بـه               . دارند
را  تـوان آن    دليل تبديل شدن اين دانشنامه به يكي از منابع اصـلي دانـشي مـردم مـي                

                                                                                         
1 .Wikiversity 

2 .Wikipedia.org 

 1391در سال  ميليون 16 -)1393شهريور : ويكي مديا(ميليون مقاله  34بيش از . 3

 1391 ميليون در سال 2 -)1393شهريور : ويكي مديا( مقاله 4.601.849   .4

 1391 هزار در سال 100 -)1393شهريور : ويكي مديا( مقاله 422.666  . 5
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 و اساس سياسي، تاريخي و جغرافيايي در آينده         پايه  يب نوعي بسترسازي براي ادعاهاي     
 ــ  ي ايجاد كتـاب در ايـن سـايت    خصوص با اضافه شدن قابليت ساده به ـقلمداد كرد  

پـديا وجـود     در ويكـي "الخليج العربي"اي با عنوان مجعول       طوري كه كماكان صفحه     به
  .دارد

  سـايت پـر  2تمـين  سايت پر مخاطب جهـاني و هف 1دانشنامه ويكي در رده ششمين  
در بخـش نتـايج     » مهنـدس موسـوي   « مربـوط بـه       در صفحه . مخاطب ايراني قرار دارد   

هـا در يـك       ي دهم رياست جمهوري موارد ذيل آمده است كه بيـان آن             انتخابات دوره 
  :دانشنامه عمومي، بسيار قابل تامل است

وسـوي از   طرفداران ميرحسين م  . انتخابات دهم با حضور گسترده مردم همراه بود       « 
. دادند  كردند و همبستگي خود را نشان مي        ها تجمع مي    روزها قبل از انتخابات در خيابان     

ها قرار گرفته بود، يـك   برخالف انتخابات قبلي كه مورد تحريم بسياري از مردم و گروه       
 درصـد مـردم در انتخابـات شـركت          80عزم ملي براي انتخابات دهـم وجـود داشـت،           

 نژاد با بـيش      نتخابات، وزارت كشور اعالم كرد كه محمود احمدي       پس از پايان ا   . كردند
اين مسئله بهت و شگفتي بزرگي را براي مـردم بـه            .  درصد آراء پيروز شده است     64از  

هـاي خيابـاني      طوري كه مردم از روز پس از انتخابات شروع به اعتراض           همراه داشت به  
بسياري نتيجه  . شورش همراه بود  هاي ضد   كردند كه با سركوب نيروهاي انتظامي و يگان       

ميرحسين موسوي، با اشاره به نتيجه انتخابات، مردم را ناظر          . انتخابات را تقلب خواندند   
  . خواند"صدا و سيما"بازي دست اندركاران انتخابات و  شعبده

نـژاد در      امـا محمـود احمـدي     . مهدي كروبي نتايج انتخابـات را مـضحك دانـست         
عـصر تهـران، انتخابـات را سـالم دانـست و        در ميدان ولي   خرداد   24اش در     سخنراني

 خـرداد، تظـاهرات     25در روز   . معترضين به نتيجه انتخابات را خس و خاشاك ناميـد         
ميليوني طرفداران موسوي از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي در اعتراض بـه تقلـب               

وي محمـدباقر   در گزارشي كـه از سـ      . در انتخابات و اعالم نتايج غلط صورت پذيرفت       
                                     

 1391 هفتمين در سال -)1393شهريور : الكسا(ششمين . 1

 1391 نهمين در سال -)1393شهريور : الكسا(دوازدهمين . 2
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قاليبــاف شــهردار تهــران بــه مجلــس ارائــه شــده، آمــده اســت براســاس متراژهــا و 
هاي صورت گرفته در تجمع حاميان ميرحسين موسوي، در ميـدان آزادي              گيري اندازه

  .اند حداقل سه ميليون معترض حضور داشته
ـ       . ها نيز تظاهرات برپا شد     در هر يك از شهرستان     ن در تظاهرات تهـران چنـدين ت

ها تجمع   ايرانيان خارج از كشور نيز در حمايت مردم در روبروي سفارت          . كشته شدند 
ي ديگري در تهـران و   هاي گسترده در طي روزهاي بعدي، تظاهرات و اعتراض . كردند

توان به تظـاهرات مـردم        از جمله اين تظاهرات مي    . ها صورت پذيرفت   ساير شهرستان 
 خرداد و تجمع بزرگ مـردم       27تهران از ميدان هفتم تير تا ميدان انقالب در در روز            

  . خرداد اشاره كرد28در روز  ) ره(در ميدان امام خميني 
هبـان  پس از حمايت رهبر جمهوري اسالمي، از نتايج انتخابات، سرانجام شوراي نگ           

 را تأييد كرد و پرونده انتخابات       1388 تير نتايج انتخابات رياست جمهوري       8در روز   
طلـب و مهـدي كروبـي بـه ايـن تـصميم شـديدا                احزاب اصالح . را مختومه اعالم كرد   
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز نتيجـه انتخابـات و             . واكنش نشان دادند  

هـا و     سـركوب . ركوب معترضان را محكوم كردند    دولت دهم را نامشروع دانستند و س      
با اين . داشت  هاي پس از انتخابات، انتقاد شديد برخي مراجع تقليد را نيز در پي      حبس

نژاد و فرماندهان سپاه و بسيج       هاي نزديك به دولت احمدي     حال روحانيون و شخصيت   
  .د دانستنداز اين نتيجه استقبال كردند و اعتراض كانديداهاي ديگر را غيرمستن

آنان اصالح طلبان و معترضان را به برپايي يك انقالب رنگي يـا مخملـي و همـين                  
هاي اعتراضـات را بـر عهـده         طور ارتباط با بيگانگان متهم كرده و مسئوليت خونريزي        

ست كه قاضي محمد حسين شـاملو، بـازپرس         ااين در حالي    . برپاكنندگان آن دانستند  
ي قـضاييه، صـادق آملـي الريجـاني،          د بـه رئـيس قـوه      ي خـو    ويژه قتل تهران در نامه    

هاي غيرموجه و برخوردهاي غير شـرعي بـا          بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت   
درايتـي و    برخي افراد بازداشت شده و كشته شدن برخي افراد را ناشي از تغافـل، بـي               

  1 ».كند والن مطرح ميؤمسامحه برخي مس

                                     
دفتـر  : تهـران ) 310-313:صـص . (جنگ واقعي در فضاي مجـازي     . 1391. ري، محمد مهدي  انصا. 1

 .ها مطالعات و برنامه ريزي رسانه
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 كشور جهان دريافـت     50هايي از بيش از       كرده كمك مديا اعالم     هرچند بنياد ويكي  
آمريكـا، انگلـستان، كانـادا و       (ها از كشورهاي انگليسي زبان        كند كه بيشترين كمك     مي

ها بـه صـورت گمنـام هـستند؛          گيرند و بيش از نيمي از اين كمك        صورت مي ) استراليا
  : ساتندسؤپديا اين م ترين حاميان مالي ويكي شود مهم ولي گفته مي

  موسسه جامعه باز كه همان بنياد سورس استـ 1
  )يهودي صهيونيست(بنياد ميچل كيهود ـ 2
  بنياد خانوادگي گلداشتاين كه متعلق به يك خانواده يهودي حامي اسراييل استـ 3
  .بنياد صهيونيستي اسلووانـ 4

هـاي ويكـي پـديا تعـاريف خـود را بـراي               ها با دست بـردن در مـدخل         صهيونيست
  1 .گذارند ينده به جا ميهاي آ نسل

ي   تـوان مـدل مكتـوب رسـانه         سبك نوشتاري مقاالت خروجي ويكـي پـديا را مـي          
سي دانست كه سعي دارد با دادن اطالعات تاريخي و جغرافيايي به ظاهر دقيق و                بي بي

ي مخاطـب برتـري يابـد و او را دچـار              جزيي و متنوع از منابع متعدد بر اطالعات اوليه        
بنـدي محـسوس و يـا برآينـد           سـپس در جمـع     ،رده و متحير نمايـد    شوك اطالعاتي ك  

 كـافي اسـت كـه       عنوان مثال   به. ي مد نظر خود را قالب كند        نامحسوس مقاالت، نتيجه  
هاي مربوط به انقالب و نهادهايش مثل سپاه پاسـداران و يـا وزارت اطالعـات و                  عنوان

عنوان مثال در ذيـل      به. دريابيدمطالب مرتبط با آن را بنگريد و نگاه اپوزوسيوني آن را            
اي به نقـش سـپاه در         ه  عنوان سپاه پس از دادن كلي اطالعات جزيي و بدون هيچ اشار           

  : نويسد مي... جنگ با صدام و مبارزه با اشرار و منافقين و
سپاه گاه براي ابراز ناخرسندي خود از انعقاد قراردادهـاي اقتـصادي دسـت بـه                « 

 دولت سيد محمد خاتمي هنگـام       2004وان مثال در سال     به عن . زند  نمايش قدرت مي  
                                     

 1393 سازمان سراج،"WikiPedia: هاي پركاربرد جهان بررسي سايت"كليپ . 1



AbbasDavudi.ir

 

8 

المللي امام خميني در تهران مجبور شد قـراردادي را كـه بـا يـك                  افتتاح فرودگاه بين  
كـه خـود طـرف     اي بسته بود لغو كند زيرا پاسداران، خـشمگين از ايـن             شركت تركيه 

  ».قرارداد نبودند، باند فرودگاه را در روز افتتاح اشغال كردند
كـه كالمـي     زنـد بـدون ايـن       هاي گوناگوني را از منابع مختلف به سپاه مي         يا اتهام و  

گـذاري در هنـد و بحـرين يـا           ها برآورد مانند اتهام بـه بمـب        حتي از تكذيب شدن آن    
  .جاسوسي در كويت

گفتاورد ذيل     در ويكي  عنوان مثال   بهباشد     پديا نمي   اين نوع تزوير فقط مختص ويكي     
صـورت    سخنان حضرت آقـا بـه        پس از نقل مفصل گزيده     »اي  منهسيد علي خا  «عنوان  
 خط و نقل تعاريف ديگـران در وصـف          400در حدود   ) 1394 تا   1360از سال   (ساالنه  

صـدر عليـه ايـشان بحـث را          اساس بني  هاي بي   ايشان، ناگهان با نقل چند خط از گفته       
  : كند  تمام مي

هـاي    اي تنها در جنـگ      آقاي خامنه  .آمد  او بر خالف من به خطوط مقدم جبهه نمي        «
حتي در نبـرد كرخـه كـور، فـرار ايـن آقـا              . غيرمنظم با آقاي چمران همكاري داشت     

  ».مصيبت به بار آورد و موجب فرار سربازها شد
 در  1360 خـرداد    31اي در      خامنه امام ديگري است و     طوركه اصل مطلب      در حالي 

انـد و در       توضيح داده   كرده و مفصالً   صدر را رو   صحن مجلس با سند، چندين دروغ بني      
  :يندفرما انتها با كمال رعايت انصاف مي

» ... هـاي مـا شـهيد شـدند، مـن            حال در ماجراي هويزه كه تعدادي از بچه         علي اي
وجه نشاني از يك تعلل عمدي و سـستي عمـدي،            كنم اما به هيچ    طور قطع نفي نمي    هب

گفتند كه ايـن   روز شنيده شد كساني مي خداي نكرده خيانتي مشاهده نكردم، چون دي      
قـدر اشـكال و ايـراد         صدر اين   صدر بوده است، نه؛ ما درباره آقاي بني         كار، كار آقاي بني   

اي كه هيچ راهي بـراي        وارد و بجا و منطقي داريم كه محتاج اين نيست كه اين مساله            



  ويكي نفوذ
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  1».اثبات ندارد، به ايشان ما نسبت بدهيم
 كـه  ايـن  جملـه  از دارد؛ جريـان  نيـز  اعتقـادي  موضوع با هاي مقاله در شيطنت اين
ــا مــصادف شــعبان مــاه  نيمــه  آســتانه در امــسال  الزمــان صــاحب حــضرت مــيالد ب

 شده گذاشته اي مقاله فارسي پدياي ويكي ورودي  صفحه )الشريف فرجه تعالي اهللا عجل(
  .كند تشكيك ايجاد شيعيان مهدوي باور در تا بود

 بـراي  بنيـاد  ايـن . طلبـد   مي وسيع مجالي و فرصت ولي است بسيار ها نمونه اين از
 بـه  فارسـي  مقاالت تعداد رسيدن بهانه به اش داخلي نگارندگان و خود تقويت و تثبيت

 اسـناد  سـازمان  در تاالر قلم     1395 مرداد   15روز جمعه    در جشني مراسم ميليون نيم
  !!!درك برگزار ملي  وكتابخانه
 كـه  صهيونيـستي  بنيـاد  يـك  بـا  دولتي نهادي و زمانسا بايد چرا پرسيد بايد حال
 تقويـت  باعـث  و كنـد  همكـاري  باشد مي مردم فرهنگ و مملكت عليه كارش خروجي

  !شود آن اطالعاتي برداري بهره و نفوذ
  : انبارويكي 
 اي  چندرسـانه  هاي  پرونده ديگر و تصويري،  آوايي هاي  پرونده از اي  مجموعه و مخزن

 در كـه  هـايي   پرونـده . است رايگان و آزاد همگان ي  استفاده براي آن محتواي كه است
 مـديا   ويكـي  بنيـاد  هـاي   پـروژه  ديگـر  در نمايش و استفاده قابل شوند  مي بار انبار  ويكي

 يـك  نـشاني  از استفاده با،  بنابراين هستند؛ خبر  ويكي و كتاب  ويكي،  پديا  ويكي همچون
 هـا   پـروژه  ديگر يا پديا  ويكي در آن ارهدوب باركردن به نيازي،  انبار  ويكي در موجود فايل

  .نيست
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