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مـاه هـا قبـل از انجـام رسـمی انتخابـات ریاسـت 
ایـن  تـی  آی  صنعـت  بـزرگان  آمریـکا،  جمهـوری 
دره  در  شـدند.  انتخاباتـی  جریانـات  درگیـر  کشـور 
سـیلیکون عـده ای از شـرکت هـا طرفـدار کلینتون 
از  سرسـختی  شـکل  بـه  هـم  تعـدادی  و  بودنـد 
ترامـپ حمایـت مـی کردنـد. ایـن دو دسـته بـودن 
در احـزاب در بیـن تمامـی شـرکت هـای فنـاوری 
خـورد.  مـی  چشـم  بـه  کشـور  ایـن  در  اطاعـات 
در  گرفـت  صـورت  کـه  هایـی  تـاش  تمامـی  بـا 
آینـده  جمهـور  رئیـس  عنـوان  بـه  ترامـپ  نهایـت 
آمریـکا انتخـاب شـد امـا بعد از گذشـت چنـد هفته 
هنـوز اعتراضاتـی در رابطـه بـا ایـن انتخـاب وجود 
دارد و ظاهـرا شـرکت هـای بزرگـی نظیـر گـوگل، 
از  خوشـی  دل  عنـوان  هیـچ  بـه  اپـل  و  آمـازون 
رئیـس جمهـور آینـده خـود ندارنـد. ظاهـرا ترامپ 
بارهـا  خـود،  انتخاباتـی  هـای  رقابـت  جریـان  در 
کوچکتریـن  داشـتن  بـدون  و  آشـکار  شـکلی  بـه 
ماحظـه ای، شـرکت هـای بزرگـی ماننـد اپـل و 
آمـازون را تهدیـد کـرده اسـت. تهدیدهـای ترامپ 
بـا عکس العمل مسـتقیم فـردی ماننـد جف بزوس 
همـراه شـد و او نتوانسـت سـکوت کنـد و تمامـی 
اظهـارات ترامـپ را بـه تمسـخر گرفـت. در ظاهـر 
ترامـپ هیـچ سـر رشـته ای از آی تـی و صنعـت 
کامپیوتـر نـدارد و حتـی عده ای از افـراد می گویند 
آی  زمینـه  در  بیشـتری  دانـش  او  سـاله   ۱۰ پسـر 
تـی دارد. ایـن کـه او بـا ایـن سـطح از اطاعـات 
چگونـه شـرکت هـای بـزرگ و محبوبـی مانند اپل 

یـا آمـازون را مـورد هـدف حملـه خـود قـرار داده 
اسـت، کمـی جـای تامـل دارد. بزوس که موسـس 
یـک  تنهـا  ترامـپ  اسـت،  معتقـد  اسـت،  آمـازون 
اسـت  امـاک  و  سـاختمان  زمینـه  در  دار  سـرمایه 
و بـه انـدازه کافـی در ایـن زمینـه دانـش نـدارد و 
اظهاراتـی کـه داشـته تنها از سـر بـی اطاعی اش 
بـوده اسـت. امـا ترامپ شـرکت هـای چنـد میلیارد 
روزنامـه  کـه  اسـت  کـرده  متهـم  را  تـی  آی  دالر 
واشـنگتن پسـت را خریـده انـد تـا با اسـتفاده از آن 
در مالیـات هایشـان صرفـه جویـی کـرده و افـکار 
عمومـی را به سـمت منافع خودشـان جهـت دهند. 
یکـی از شـبکه هـای اجتماعـی کـه بـه پایگاهـی 
بـرای نبـرد میـان ترامـپ و آمـازون تبدیـل شـده 
بـود، شـبکه اجتماعـی توییتـر بود. ترامـپ و بزوس 
در ایـن شـبکه عمـا بـه جنـگ پرداخته و شمشـیر 
را از رو بسـتند. ایـن بحـران ها برای اپـل و گوگل 
هـم اتفـاق افتـاد. ترامـپ ادعا کـرده بود کـه اجازه 
نخواهـد داد تـا اپـل محصـوالت خـود را در خـارج 
از ایـاالت متحـده آمریـکا تولیـد کنـد و دقیقـا این 
عبـارت را بـه کار بـرده بود کـه " ما اپـل را مجبور 
را  اش"  "لعنتـی  کامپیوتـر  آن  کـه  کـرد  خواهیـم 
در همیـن کشـور بسـازد. " تمامـی صحبـت هـای 
نسـنجیده و تنـد ترامـپ باعث شـد تا افـرادی نظیر 
لـری پیـچ کـه از بنیانگـذاران گـوگل اسـت، مارک 
زوکربـرگ کـه موسـس فیـس بـوک اسـت و حتی 
تیـم کـوک مدیـر عامل اپـل موضع گیـری تندتری 
حـال  هـر  بـه  باشـند.  داشـته  ترامـپ  بـه  نسـبت 

تمامـی ایـن مـوارد گذشـت و اکنـون شـرایط بـه 
شـکلی اسـت کـه تا مـاه دیگـر تمامی این شـرکت 
هـا بایـد آمـاده مواجـه شـدن بـا تصمیماتی باشـند 

کـه رئیـس جمهـور بـرای آن هـا خواهـد گرفـت.

صنعت آی تی آمریکا بعد از انتخاب شدن 
ترامپ

ایـن طـور به نظر می رسـید که کلینتـون در رابطه با 
بخـش آی تـی و توسـعه اینترنت، برنامه مشـخصی 
داشـت امـا ترامـپ برنامـه ای در ایـن رابطـه اعام 
نکـرده بـود. این در حالی اسـت کـه کمپیـن ترامپ 
فنـی نبـوده امـا موضـع اخیـر ترامـپ دربـاره معامله 
85 میلیـارد دالری AT&T و خریـد تایـم وارنـر کـه 
گفتـه بـود اگـر رئیس جمهـور شـود این معاملـه را بر 
هـم خواهـد زد و همچنیـن ابـراز نگرانـی از انتقـال 
می توانـد  چیـن  و  روسـیه  بـه  اینترنـت  مدیریـت 
دنیـای آی تـی را  وارد مرحلـه تـازه ای از بحـران 
کنـد. موضع ترامـپ در برابر اپل و قـول بازگرداندن 
کارخانـه اپـل از چیـن بـه امریـکا چالـش دیگـری 
اسـت کـه می توانـد بـه ایـن بحـران دامن بزنـد. از 
سـوی دیگـر نامـه ۱۴۰ مدیـر ارشـد سـیلیکون ولی 
علیـه ترامـپ از یـاد رئیس جمهـور برگزیـده نخواهد 
رفـت و قطعـًا چالش هـای جدیـدی را ایجـاد خواهد 
کـرد. حملـه ترامـپ بـه گـوگل و متهـم کـردن این 
کمپانـی بـه تغییـر نتایج جسـتجو به نفـع هیاری را 
یادمـان نمـی رود. موضع ترامپ در مناظره سـایبری 
بـا کلینتـون برای فشـار وارد کردن بـر کمپانی های 
آی تـی بـرای نابـودی داعش در فضـای مجازی نیز 
ترامـپ  بـرای  آنچـه  به هرحـال  اسـت.  ذکـر  قابـل 
مهـم اسـت بازگردانـدن عظمت بـه ایـاالت متحده 
انتخاباتـی  شـعارهای  در  دائمـا  کـه  اسـت  آمریـکا 
روی آن تکیـه کـرد و بخـش آی تـی اگـر باعـث 
رونـق جیـب و اقتصـاد آمریکایی شـود قطعـًا ترامپ 
بـا آن کنـار خواهـد آمـد تـا جایـی که ممکن اسـت 
بـا کمپانی هـای بزرگـی ماننـد اپـل دربیفتـد تـا آن 
را صددرصـد یـک برنـد آمریکایـی کنـد! در افتـادن 
بـزرگان صنعـت آی تی با روسـای جمهـور، موضوع 
جدیـدی نیسـت و در انگلیـس هـم موضـع گیـری 
هـای برگزیـت باعـث شـد تـا بخشـی از صنایـع و 
سـرمایه گـذاران آی تـی از ایـن کشـور فـرار کنند، 
بـه هـر حـال اصـا بعیـد بـه نظـر نمـی رسـد کـه 
اسـتراتژی هـای نسـنجیده ترامـپ برای سـیلیکون 
ولـی گـران تمـام شـود و نـام های بسـیار بـزرگ و 
آشـنایی نظیـر گـوگل، اپل یـا حتی آمـازون که جزء 
نوابـغ آی تـی در این کشـور هسـتند از آمریـکا فرار 
کـرده و محـل دیگـری را بـه عنـوان مرکـز رسـمی 

فعالیـت هـای خـود انتخـاب کنند.

بخـش قابـل توجهـی از درآمـد شـرکت هایـی نظیـر گـوگل و فیس بـوک از تبلیغاتی 
اسـت کـه دارنـد. ایـن شـرکت ها بـا بـه کارگیـری الگوریتم های هوشـمند خـود این 
توانایـی را بـه دسـت آورده انـد کـه بـا توجـه بـه اطاعاتی کـه از هـر کاربـر دارند، به 
آن فـرد تبلیغاتـی را نشـان دهنـد که تمایل بیشـتری بهشـان دارد. این موضـوع دارای 
خوبـی هـا و بـدی هایی اسـت که در بعضـی از اوقات تعـادل در آن ها حفظ نمی شـود 
زیـرا داشـتن یـک کنترل و نظـارت جامع بـر تمامی محتوای تبلیغاتی و منتشـر شـده، 
کار بسـیار سـختی خواهـد بـود. در چنـد وقـت اخیـر انتقادها از گـوگل و فیسـبوک در 
زمینـه نمایـش اخبـار قابی سـایت های خبـری بدون اعتبار بسـیار زیاد شـده اسـت. 
عـده ای از افـراد اعتقـاد دارنـد کـه ایـن اخبـار بی اعتبـار در نتیجـه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری آمریـکا هـم تاثیـر گـذار بـوده انـد. با مطـرح شـدن ایـن انتقادها گـوگل و 
فیسـبوک بـه صـورت جدی به دنبال مقابله با این دسـته از وب سـایت ها هسـتند زیرا 
خودشـان هـم جزء مخالفان سرسـخت رئیـس جمهور انتخاب شـده بوده انـد. در حال 
حاضـر گـوگل و فیسـبوک متوجـه شـده  اند که بخشـی از اعتبـار آن ها بـه علت خبر 
پراکنـی های گسـترده سـایت هـای جعلی و بی اعتبار از دسـت رفته اسـت و به همین 
خاطـر تـاش مـی کننـد تا ترافیـک این دسـته از سـرویس ها و سـایت هـا را به طور 
کامـل مسـدود کننـد. بعـد از این که گـوگل اعام کرد کـه به زودی وب سـایت هایی 
کـه اطاعـات دروغین و غلـط را از طریق سـرویس تبلیغاتی گوگل مخابـره می کنند، 
را خواهـد بسـت. اولین نتیجه کار با بسـته شـدن وب سـایت ناشـران خبـری که قصد 
گمراهـی و فریـب خواننـدگان را از طریق شـبکه AdSence داشـتند، مشـخص شـد. 
 AdSence اگـر تـا به حـال نام این شـبکه به گوشـتان نخورده اسـت باید بگوییم کـه
نـام برنامـه ای اسـت کـه گوگل بـا اسـتفاده از آن بـه وب سـایت های مسـتقل اجازه 
نمایـش خبـر و تبلیغـات را مـی دهد. بعـد از انتقادهای شـدیدی که از گـوگل در رابطه 
بـا نشـر اخبـار دروغ منتشـر شـد، سـخنگوی ایـن شـرکت اعـام کـرد که هـر چه به 
جلـو پیـش رویم، وب سـایت هایـی که اخبار اشـتباه یـا توضیحات و اطاعـات جعلی 
را بـه کاربـران ارائـه می کنند و یا اطاعات ناشـر اصلـی را پنهان میکنند، از سـرویس 
تبلیغاتـی گـوگل محروم خواهند شـد. به عنوان مثـال تمامی تبلیغـات نامعتبر در زمینه 
کاهـش وزن یـا فـروش داروهـای غیـر مجاز تـرک اعتیاد توسـط گوگل بسـته خواهد 
شـد. بعـد از گـوگل هم انتقادها متوجه فیسـبوک شـده اسـت و این شـرکت هم مقصر 
بخش زیادی از انتشـار اخبار نامعتبر شـناخته شـده است. کارشناسـان و منتقدان اعتقاد 
دارنـد که شـبکه هـای اجتماعی باید نقش بسـیار پررنگ تری را در بررسـی شـایعه ها 
داشـته باشـند و اجـازه ندهند کـه هر خبر کـذب و دروغی به سـادگی انتشـار پیدا کند. 
البتـه مـارک زوکـر برگ، موسـس فیسـبوک همیشـه تاثیر شـایعات بر عقایـد عمومی 
کاربـران را انـکار کـرده اسـت و این در حالی اسـت کـه دیگر کارکنان فیسـبوک خیلی 
هـم بـا او هـم نظر نیسـتند. بـه هر حـال هیئتی از کارمندان فیسـبوک تشـکیل شـده 
انـد و ایـن افـراد مجازات سـنگینی را بـرای افرادی که اخبـار جعلی را منتشـر کنند، در 
نظـر گرفتـه انـد. بـا توجه بـه این که ایـن روزهـا اینترنت به عنوان رسـانه برتـر، برای 
بسـیاری از مـردم بـه یـک مرجـع معتبـر تبدیـل شـده اسـت، خوب اسـت کـه جلوی 
انتشـار اخبـار و اطاعـات نامعتبـر گرفتـه شـود. متاسـفانه ایـن مـورد در کشـور ما به 
شـکل بسـیار آسـیب زننـده ای وجود دارد و شـاهد هسـتیم که بـه دلیل ایجاد شـایعه 
هـا و اخبـار نامعتبر توسـط شـبکه های اجتماعـی، هر روز بـه افراد مختلـف ضربه می 
خـورد. امیـد اسـت کـه بـا تدوین اسـتراتژی هـای جدیـد این دو شـرکت جلـوی این 

ماجـرا به سـرعت گرفته شـود.

شایعه ها و اخبار جعلی گوگل و فیس بوک
 گلسـا ماهیـان
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