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 ، اینکه علی کردان ندانسته بود که در دنیای امروز دروغ های بزرگ را نمیمی نویسدمسعود بهنود 
 توان در ملء عام بیان کرد خود دلیلی کافی است برای اینکه آن «کاغذ پاره» نمی توانسته است از

 آکسفورد بیرون آمده باشد. در مورد اینکه علی کردان و محمود احمدی نژاد چرا چنین کردند و چگونه
 می توان این غائله را ختم به خیر کرد بسیار نوشته شده است. این نوشته ی کوتاه نگاهی گذرا می

کند به پدیده ی «انفجار کردان» در وبلگستان.

  خوراک اشتراکی است که اهالی وبلگستان برای اشتراک لینک استفاده می933این بررسی شامل 
  منتشر می شوند و گروهی دیگر در خوراک وبلگها گنجاندهفرندفیدکنند. دسته ای از این خوراک ها در 

 شده اند. بسیاری دیگر از این خوراک ها کنار وبلگ صاحبِ  خوراک به بازدید کنندگان عرضه می شوند.
 بنابراین، بیراه نیست که بگوییم که خوراک های اشتراکی یکی از مسیرهای تبادل و انتشار اطلعات در

وبلگستان هستند.

1شکل 

  را نشان1387 مرداد 31اد تا  مرد8 درصد روزانه ی مطالب به اشتراک گذاشته شده در بازه ی 1شکل 
 می دهد که در عنوان آنها یکی از کلمات کلیدی «مدرک»، «آکسفورد» یا «کردان» بکار رفته شده بوده

 است. برای ترسیم این شکل، نخست تعداد  مطالبِ  به اشتراک گذاشته شده در هر روز، که کلمه
 کلیدی مورد نظر در آنها بکار رفته بوده است، محاسبه شده و سپس این عدد بر تعداد کل مطالبِ  به

  منحنی مشابهی را برای تعداد کل2اشتراک گذاشته شده در آن روز تقسیم شده است. شکل 
پستهایی که حداقل یکی از این سه کلمه ی کلیدی در عنوان آنها بکار رفته است نشان می دهد.
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2شکل 
  مرداد نشان26 و 21، قله های واضحی را در روزهای 2 و 1ر منحنیِ  نمایش داده در شکل های هر چها

می دهند. 

 خبر اشکالت تایپی متعدد درمصادف است با فردای روزی که الف 1387 ام مرداد ماه 21قله ی روز 
 بیانیه رسمی دانشگاه آکسفورد در مورد جعلی ام نیز الف «21 را منتشر کرد. در روز مدرک علی کردان

 آیا وزیر» را در خروجی خود گذاشت. در همین روز، جمهور هم مطلبی با عنوان «بودن مدرک آقای کردان
 26» نوشت. دومین قله ی منحنی ها، مصادف با روز نابغه قرن، وزیر آکسفوردی را ضایع می کند؟

 ». کمیاز کردان شکایت می کنممرداد، متناظر است با مطلب نویسنده ی «خواب بزرگ» با عنوان «
بعدتر به هر دو این پستها خواهیم پرداخت.

 ام تاکید روی نام «کردان» بیشتر شده26ام مرداد، در روز 21 دیده می شود که به نسبت روز 1در شکل 
 و تعداد مطالب با عنوان شامل «مدرک» کاهش داشته است. این موضوع می تواند نشان دهنده ی
 تمرکز وبلگستان روی پیامدهای رفتار وزیر، و بنابراین ذکر نام او، در برابر ذکرِ  خود رفتار باشد. بعد از

 ام، ذکر نام دانشگاه (آکسفورد) در عنوان مطالب کاهش قابل ملحظه ای پیدا21شوکِ  اولین در روز 
کرده است.

  دیده می شود که شوک دوم کم دامنه تر از ضربه اول است. این موضوع می تواند نشان2در شکل 
دهنده ی زایل شدن علقه ی وبلگستان به موضوع باشد.

 در بین تمام مطالبی که یکی از سه کلمه کلیدی را در عنوان خود ذکر کرده اند، مطلب سروش
  مورد اشتراک پرطرفدارترین نوشته ی تمام این دوره44روحبخش (نویسنده ی وبلگ «خواب بزرگ») با 

 از کردان شکایتدر زمینه ی مردک دکترای علی کردان بوده است. در این پستِ  وبلگی که با عنوان «
» نوشته شده است، می خوانیم،می کنم

 دادسرای ویژه کارکنان دولتروز دوشنبه در مقام یک شهروند به 
  قانون مجازات اسلمی  527  ماده خواهم رفت و از علی کردان براساس 

 به دلیل جعل مدرک دانشگاهی شکایت خواهم کرد.شما چه
می کنید؟ 

 واکنش حیوانات به مدرک جعلیدر ردیف بعدی، مطلبی با عنوان «
  مورد اشتراک دیده می شود. نویسنده این پست، به22» با کردان!

 کمک تصاویر حیواناتِ  خندان، متعجب، و در حال دویدن به برخورد طنز
به مساله ی مدرک دکترای علی کردان می پردازد (تصویر روبرو)
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 » سومین مطلبآیا وزیر نابغه قرن، وزیر آکسفوردی را ضایع می کند؟نوشته ی جمهور با عنوان «
  اشتراک است و به پیگیری اصالت مدرک وزیر کشور توسط وزیر علومی می پردازد که18رفدار با پرط

خود یک نشانِ  مرد علمی سالِ  مشکوک در کارنامه اش دارد.

  در مکان چهارم لیست قرار دارد و مطلبی بابیانیه رسمی آکسفورد در مورد مدرک کردان اشتراک، 16با 
 » از وبلگ «پسر فهمیده» پنجمین مطلبِ  بیشتر به اشتراک گذاشته در اینمدرک دکتر کردانعنوان «

 زمینه در وبلگستان است. نویسنده ی این مطلبِ  طنز، که توسط وبلگ نویس در گروه «تفکر عمیق»
 قرار داده شده است، با توجه به تحقیقاتِ  دکتر رولز، که نامش زیر پایان نامه ی «جعلی» دیده می
شود، به طنز اظهار می کند که دکتر کردان کامل شایستگی دریافت مدرک دکتری را داشته  است.

3شکل 
  بار به اشتراک گذاشته شده اند مورد استفاده قرار459 مطلب که در کل به تعدادِ  166در این بررسی، 

  سهم وبلگ ها و منابع دیگر را در تعداد کل مطالب و تعداد کل دفعات به اشتراک3گرفته اند. شکل 
 % کل مطالب در زمینه ی مدرک دکترای علی45گذاشته شدن مطالب نشان می دهد. به این ترتیب، 

 % کل لینک های اشتراکی مربوط را تشکیل می49کردان در وبلگستان تولید شده اند که این تعداد 
دهند.
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