
شهوژپ زا  یراک  تسا /؟ فیرحت  تایلمع  کی  ایدپ  یکیو  ایآ  ون -  دیون 
سیوس تاغیلبت 

rahman-hatefi.net/navidenou-1038-98-475-981222.htm

2020-03-12

لیدبت تاعالطا  بسک  یارب  هعجارم  یلصا  عبانم  زا  یکی  هب  ایدپ  یکیو  زورما ، لاتیجید  یایند  رد 
هب ریز  هلاـقم  رد  .تسا  هدوب  هشقاـنم  دروم  هشیمه  اه  هداد  نیا  هب  داـمتعا  نازیم  .تسا  هدـش 
دوش و یم  هراشا  یـسیلگنا  یایدـپ  یکیو  رد  اـه  هداد  فیرحت  یراکتـسد و  زا  یـصخشم  دراوم 

.دراذگ   یم  هدنناوخ  یور  شیپ  ار  یهجوت  بلاج  قیاقح 

؟ تسا فیرحت  تایلمع  کی  ایدپ  یکیو  ایآ 

ینامحر فتاه  نادرگرب : سیوس  - تاغیلبت  شهوژپ  زا  یراک 

، زورما لاـتیجید  یاـیند  رد  مجرتـم :  نخـس  شیپ 
یارب هعجارم  یلصا  عباـنم  زا  یکی  هب  ایدـپ  یکیو 
دامتعا نازیم  .تسا  هدش  لیدبت  تاعالطا  بسک 
.تسا هدوب  هشقانم  دروم  هشیمه  اه  هداد  نیا  هب 

یراکتسد و زا  یـصخشم  دراوم  هب  ریز  هلاقم  رد 
هراشا یـسیلگنا  یایدپ  یکیو  رد  اه  هداد  فیرحت 
یور شیپ  ار  یهجوـت  بلاـج  قیاـقح  دوـش و  یم 

.دراذگ   یم  هدنناوخ 

***

، زاـب یا ، همانـشناد  هباـثم  هب  هـچ  رگا  ایدـپ  یکیو 
یم یقلت  طخرب  ِداـمتعا  لباق  اـمومع  فاـفش و 

.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  روصت  نیا  رت ، کیدزن  یسررب  اب  اما  دوش ،

لاعف ریدم  طسوت 500  اهنت  دـیدزاب ، هحفص  درایلیم   9 هناهام   اـب  یـسیلگنا  یایدـپ  یکیو  تقیقح ، رد 
.دنام یم  یقاب  سانشان  یدایز  دراوم  رد  اه  نآ  یعقاو  تیوه  هک  دوش ، یم  هرادا 

ناریبد لکزا  دصرد  طسوت 1  اهنت  ایدپ  یکیو  یاوتحم  زا  دصرد  هک 80  دهد  یم  ناشن  تاعلاطم  هوالعب ،
.دریگ یم  رب  رد  ار  سانشان  ابیرقت  دارفا  دصرد  دنچ  اهنت  مه  زاب  هک  دوش ، یم  هتشون  ایدپ  یکیو 

هک تسا ، یراکتـسدو  داـسف  هب  کوکـشم  یبتارم  هلـسلس  فافـش و  ریغ  اراکـشآ  راـتخاس  نینچ  کـی 
.تسا نآ  هنومن  کی  اهنت  اه  تکرش  یوس  زا  ماندب   ریگب " قوقح  نارگ  شیاریو  مادختسا "  
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هلاقم یآ  یب  فا  اـیس و  نادنمراک  هک   دنتفایرد  نارگـشهوژپ  لاـس 2007 ،  رد  نیا  زا  شیپ  عـقاو ، رد 
یم شیاریو  ار  وماناتناوگ  یماظن  نادنز  قارع و  گنج  هلمج  زا  یلاجنج  تاعوضوم  رد  ایدپ  یکیو  یاه 

.دندرک 

یایدپ یکیو  ذوفن  اب  لاعف و  رایسب  ناریدم  زا  یکی  هک  دنتفایرد  نارگشهوژپ  لاس 2007 ،  رد  نینچ  مه 
.تسا هدوب  سیلگنا  یتاعالطا  قباس  نیچ  ربخ  تقیقح  رد  نیجریو " میلس   " هب فورعم  یسیلگنا 

اب هک  سارک " پیلیف   " یلعج مان  اب  ایدپ  یکیو  راک  رپ  رایـسب  نارگـشیاریو  زا  رگید  یکی  ، رخاوا نیمه  رد 
.دش اشفا  تسا  هتشاد  طابترا  طلسم  نایرج  ناراگن  همانزور  زا  یرایسب  زین  ایناتیرب و  تاعالطا 

کی ناونع  هب  ینوناـق ، لادـج  لاسود  زا  دـعب  ایدـپ ، یکیو  نارگـشیاریو  نیرتراکرپ  زا  یکی  ناـملآ ، رد 
اشفا درک  یم  تمدخ  لیئارـسا  شترا  رد  یجراـخ  بلطواد  نوـنع  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یـسایس  لـماع 

.دش

هراـب رد  ایدـپ  یکیو  یاـه  یدورو  یلامتسام  لاـح  رد  تلود  سانـش  اـن  نادـنمراک  سیئوـس ، رد  یتـح 
.دندش ریگتسد  نامزاس  نآ  هراب  رد  یمومع  مودنارفر  زا  لبق  تسرد  سیئوس  یفخم  سیورس 

هک دنتسه  اه  هلاقم  شیاریو  لاح  رد  هزور   همه  زور و  مامت  ابیرقت  ایدپ  یکیو  صاخشا  نیا   زا  یرایسب 
نیا یرجم  دارفا  زا  یهورگ  عقاو ، رد  ای  یصاصتخا   تدش  هب  یصاخشا   ای  اه  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

.دنتسه  لمع 

نوچ دنتـسین ، رظن  دـیدجت  لـباق  یتـحار  هب  دارفا  نیا  یوـس  زا  هدـش  شیاریو  یاـه  هلاـقم  هوـالع ، هب 
اب هارمه  یگداس   هب  ای  دـننادرگ  رب  ار  تارییغت  دـنناوت  یم  هشیمه  تفر   ناشرکذ  الاب  رد  هک  یناریدـم 

.دننک دودسم  ار  فلاخم  ناربراک  یسرتسد  نآ  

رد لیئارسا  ، یبرغ و  یاه  تلود  عضاوم  ندرب  شیپ  هنایفخم  شیوپ  نیا  هیلوا  فده  دسر  یم  رظن  هب 
. دشاب لقتسم  نارادم  تسایس  ناراگن و  همانزور  ترهش  ندرک  بارخ  لاح  نیع 

یاه عوضوم  و  یکیتیلوپوئژ  یـسایس ، تالاقم  فیرحت ، عون  نیا  زا  هدـید  بیـسآ  یاه  هلاـقم  نیرتشیب 
رد ار  راگزاسان  نارادم  تسایس  ناراگن و  همانزور  نایهاگشناد ، یاه   همان  یگدنز  زین  یخیرات و  نیعم 

.دریگ یم  رب 

قباس ریزو  تسخن  رلب  ینوت  تسود  ایدـپ ، یکیو  راذـگ  ناینب  زلیو  یمیج  هک  دـشابن  روآ  بجعت  دـیاش 
 . تسا هدرک  عافد  تایلمع  نیا  زا  اهراب  سوواد  شیامه  ناوج " ربهر   " ایناتیرب و

نایوجشناد یوس  زا  هن  هک  رالد ، نویلیم  زا 160 شیب  یتورث   ، سوواد رد  ینارنخس  اب  ایدم ، یکیو  دوخ 
هدروآ تسد  هب  دوب  هدـش  ادـها  ذوفناب  یاه  داینب  ییاـکیرما و  گرزب  یاه  تکرش  یوس  زا  هکلب  لـبنت 

.تسا

تروص هب  مجرتم ) بویت - وی  دننام   ) یئویدیو راشتنا  یاه  متسیس  اکیرما و  یعمج  یاه  هناسر  هوالع  هب 
راکشآ .دنهد  یم  عاجرا  ایدپ  یکیو  هب  یلاجنج " تاعوضوم " اب  هزرابم  ای  یدنب  بلاق  یارب  یا  هدـنیازف 

.دنک کمک  نآ  ییارچ  حیضوت  هب  دیاش  الاب  رد  ثحب  دروم  یزاس 
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http://wikipediocracy.com/2015/06/01/how-jimmy-wales-rode-tony-blairs-coattails/
http://reports.weforum.org/the-forum-of-young-global-leaders-2014/ygl-stories/crowdsourced/
https://gosint.wordpress.com/2018/06/02/wikipedia-the-spooks-the-remake-update-philip-cross-identified/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
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https://www.dailydot.com/business/wikipedia-conflict-editing-donation-benefactors/
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/13/youtube-wikipedia-flag-conspiracy-theory-videos


ار  WikiWho وه یکیو  مان  هب  یناگیار  رگ  رورم  رتشیب  تیفافش   ندوزفا  یارب  یناملا ، نارگـشهوژپ 
یکیو رد  ار  یزیچ  هچ  یسک  هچ  یگزات  هب  دنبایرد  دهد  یم  هزاجا  ناگدنناوخ  هب  هک  دـنا ، هدرک  یروآرف 

.تسا هدرک  شیاریو  ایدپ 

.دسر یم  رظن  هبراظتنا  دح  زا  رت  هدننک  تحاران  هجیتن  یرایسب  ، دراوم  رد 

نیدراگ فآ  همشچرس : 
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https://f-squared.org/whovisual/
https://off-guardian.org/2020/03/07/wikipedia-a-disinformation-operation/
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