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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

حمایت پیر امیدیار از روزنامه نگاری

فضـــای مجـــازی در کنـــار خوبی  هایـــی کـــه دارد، متاســـفانه نقـــاط منفـــی در آن 
بـــه چشـــم می خـــورد کـــه بـــه ســـادگی از کنـــار آن  هـــا نمی تـــوان عبـــور کـــرد. 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــایعاتی اس ـــود، ش ـــر می ش ـــاد دردس ـــث ایج ـــه باع ـــواردی ک ـــی از م یک
ـــه  ـــا ب ـــعت آن  ه ـــوند و وس ـــش می ش ـــازی پخ ـــای مج ـــوردن در فض ـــادگی آب خ س
ـــم  ـــل ه ـــل تعق ـــود، افـــراد اه ـــه گاهـــی اوقـــات باعـــث می ش ـــت ک انـــدازه ای اس
ـــوان  ـــه عن ـــوان ب ـــه می ت ـــواردی ک ـــی از م ـــد. یک ـــرار بگیرن ـــا ق ـــر آن  ه ـــت تاثی تح
یـــک نمونـــه نزدیـــک از آن نـــام بـــرد، شـــایعاتی اســـت کـــه از طریـــق فضـــای 
ـــن  ـــد. ای ـــر ش ـــته منتش ـــه گذش ـــهد در هفت ـــه مش ـــا زلزل ـــه ب ـــی در رابط ـــازی مبن مج
ــد در  ــود می توانـ ــر می شـ ــم ذکـ ــق هـ ــع موثـ ــر از منبـ ــه ظاهـ ــه بـ ــا کـ خبر هـ
ـــان  ـــن زم ـــردد و در ای ـــردم گ ـــان م ـــت در می ـــب و وحش ـــاد رع ـــث ایج ـــواردی باع م
ـــاس  ـــل احس ـــتر از قب ـــر بیش ـــده و معتب ـــع کنترل کنن ـــک مرج ـــه ی ـــاز ب ـــه نی ـــت ک اس
می شـــود. بایـــد گفـــت کـــه ایـــن مشـــکل تنهـــا بـــه ایـــران مربـــوط نمی شـــود 
و در حـــال حاضـــر تمامـــی مـــردم جهـــان بـــا آن دســـت و پنجـــه نـــرم می کننـــد 
بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد یـــک حرکـــت اساســـی در ایـــن زمینـــه انجـــام گیـــرد. 
ـــرده  ـــالم ک ـــی اع ـــه تازگ ـــدوارOmidyar«s Network، ب ـــر امی ـــه پی ـــرکت خیری ش
ـــه  ـــت روزنام ـــت از صنع ـــور حمای ـــه منظ ـــون دالر ب ـــد دارد 100 میلی ـــه قص ـــت ک اس
نـــگاری تحقیقـــی و همچنیـــن مبـــارزه بـــا اطالعـــات غلـــط و مقابلـــه بـــا نفـــرت 
پراکنـــی در سرتاســـر جهـــان، بـــه ســـه ســـازمان فعـــال در ایـــن زمینه هـــا اهـــدا 
ـــرمایه  ـــن س ـــون دالر از کل ای ـــغ 4,5 میلی ـــت، مبل ـــنگتن ُپس ـــق گزارش واش ـــد. طب کن
ـــق  ـــه طب ـــرد ک ـــق می گی ـــگاران (ICIJ) تعل ـــه ن ـــی روزنام ـــیوم بین الملل ـــه کنسرس ب
گفتـــه مدیـــر ICIJ، ایـــن ســـازمان بـــا مبلـــغ اهدایـــی قـــرار اســـت خبرنـــگاران 
ـــه  ـــی اضاف ـــد کنون ـــع 13 کار من ـــه جم ـــا ب ـــد ت ـــتخدام کن ـــتری اس ـــان بیش ومهندس
ـــری  ـــازمان های دیگ ـــد. س ـــا ده ـــود را ارتق ـــی خ ـــم اطالعات ـــن تی ـــوند و همچنی ش
 کـــه تـــا ســـه ســـال آینـــده از ایـــن مبلـــغ ســـرمایه بهـــره می برنـــد می باشـــند،

 .Anti-Defamation League (ADL Latin America Alliance for Civic Technologyو 

ـــی و  ـــارکت مدن ـــش مش ـــدف افزای ـــا ه ـــز ب ـــازمان Latin America Alliance نی س
ـــون  ـــت 2,9 میلی ـــرار اس ـــت دارد و ق ـــن فعالی ـــکای التی ـــت در آمری ـــخگویی دول پاس
دالر از ایـــن ســـرمایه را در اختیـــار بگیـــرد. Stephen King کـــه ِســـمت مدیریـــت 
شـــبکه امیدیـــار را بـــه عهـــده دارد در گـــزارش بـــا واشـــنگتن ُپســـت گفـــت: « 
مـــا معتقدیـــم بـــرای تهیـــه و انتشـــار مطالـــب واقعـــی و مســـتدل، یـــک رســـانه 
ـــا  ـــارزه ب ـــی و مب ـــزی فرهنگ ـــن پایه ری ـــت و همچنی ـــاز اس ـــورد نی ـــتقل م آزاد و مس
ــرد.  ــدام کـ ــاال اقـ ــن حـ ــد همیـ ــار بایـ ــط و ناهنجـ ــنت های غلـ ــا و سـ رفتار هـ
ـــی  ـــم بخش ـــزان ه ـــترین می ـــم، بیش ـــر گرفته ای ـــدا در نظ ـــرای اه ـــا ب ـــه م ـــی ک مبلغ
ــام داده اســـت. موســـس  ــون انجـ ــار تاکنـ ــبکه امیدیـ ــه شـ ــی اســـت کـ و کمکـ
خیریـــه امیدیـــار، پیـــر امیدیـــار، میلیـــاردر آمریکایـــی- ایرانـــی تبـــار اســـت کـــه 
ــت  ــم گیری دسـ ــای چشـ ــه موفقیت هـ ــزرگ Ebay بـ ــبکه بـ ــیس شـ ــا تاسـ بـ
یافـــت و در ســـن 31 ســـالگی بـــه ثـــروت میلیـــاردی رســـید. وی از ســـال 2004 
بـــه بعـــد بـــا اســـتفاده از ُحســـن شـــهرت خـــود، خیریـــه امیدیـــار را اداره کـــرده 
اســـت. امیدیـــار در لیســـت بخشـــنده ترین افـــراد سرشـــناس در آمریـــکا، در ســـال 
2015 در جایـــگاه ششـــم قـــرار گرفـــت. بـــه گفتـــه فوربـــس، ارزش دارایی هـــای 
ــارد  ــال 2015، 1,9 میلیـ ــامبر سـ ــا 31 دسـ ــت و وی تـ ــارد دالر اسـ وی، 8,1 میلیـ
دالر از ســـرمایه شـــخصی خـــود را بـــا اهـــداف بشردوســـتانه، اهـــدا کـــرده اســـت.

به  رو  صنایع  از  یکی  که  گفت  باید  تردید  و  شک  بدون 
صنعت  دارد،  وجود  جهان  در  حاضر  حال  در  که  رشدی 
تولید اپلیکیشن  های موبایلی است. دقیقا به همین خاطر 
هم است که شرکت  هایی که در این زمینه فعالیت دارند 
مانند قارچ سبز شده و هر روز یک برنامه جدید به بازار ارائه 
می کنند. برای این که این موضوع را به خوبی درك کنید 
یک لحظه به این فکر کنید که از سال گذشته تا به حال نام 
چند برنامه پیام رسان موبایلی به گوشتان خورده است یا این 
که خودتان در حال حاضر چند برنامه با این زمینه کاربردی 
روی گوشی تان نصب کرده اید؟ نام برنامه  هایی نظیر گوگل 
الو، ایمو، وایبر، واتس اپ، وی چت، تلگرام و الین در عرض 
چند وقت اخیر بسیار شنیده شده است و اگر شما تازه تصمیم 
به خرید یک گوشی هوشمند گرفته باشید، احتماال تمامی 
این برنامه  ها روی گوشی شما نصب خواهد شد. این روز ها 
ارتباط بسیاری از افراد با یکدیگر تنها از طریق این برنامه  ها 
انجام می گیرد و این موضوع به قدری در میان کاربران به 
خصوص کاربران ایرانی جدی است که اپلیکیشنی مانند 
تلگرام و قبل از آن هم وایبر، بیشترین تعداد کاربر را از میان 
کاربران ایرانی خود دارند. به هر حال هر کدام از این برنامه  ها 
را  نسبی  محبوبیت  و  موفقیت  توانسته اند  حاضر  حال  در 
برای خود دست و پا کنند. ایده تمامی این برنامه  ها تقریب 
یکسان بوده و اگر میزان موفقیت آن  ها متفاوت است، به 
نحوه اجرا و محیط کاربری این برنامه  ها ارتباط پیدا می کند. 
واتس اپ یکی از اپلیکیشن  هایی است که در میانه راه قرار 
گرفته و تعداد کاربران آن نه به زیادی تلگرام و نه به کمی 
اپلیکیشن  های نوپایی نظیر الو است. اگر خواننده بایت بوده 
باشید حتما به خاطر دارید که در گذشته در رابطه با خرید 
واتس اپ توسط فیس بوك مطلب نوشتیم. زمانی که مدیر 

عامل فیس بوك احساس کرد که واتس اپ روندی رو به 
پیشرفت دارد و این امکان وجود دارد که تعداد کاربران این 
برنامه زیاد شود، تصمیم به خرید این شرکت گرفت. مدیر 
عامل شرکت واتس اپ آقای جان کوم است که سرنوشت 
و دوران کودکی جالبی دارد. جان کوم مدیرعامل واتس اپ 
زمانی که پسر 16 ساله ای در اوکراین بود به دلیل فقر و 
نداشتن امکانات کافی از شهر خود به آمریکا مهاجرت کرد 
توفان  است.  انتظارش  در  آینده ای  چه  که  نمی دانست  و 
تغییرات اوکراین سراغ زندگی جان کوم و خانواده اش هم 
آمده بود. اول قرار بود پدرش به آمریکا رفته و بعد آن ها را نزد 
خود فرابخواند اما همه چیز کامال برعکس شد. جان همراه 
با مادر و مادربزرگش مسافر آمریکا شد. سفری به مانتین ویو 
در کالیفرنیا. سفری که مشخص بود برای همیشه سرنوشت 
او را تغییر خواهد داد. در ادامه مصاحبه ای او را خواهیم آورد 

تا بیشتر با زندگی موسس این اپلیکیشن آشنایی پیدا کنید.

J    حضور در دانشگاه ایالتی سن خوزه، برای 
شما یک گام مهم در زندگی تان بود؟

در ابتدا فکر می کردم که مهم ترین و اصلی ترین اتفاق 
باید  واقع  در  اما  بود  دانشگاه  این  در  حضور  زندگی ام، 
شرکت  در  اکتون  برایان  با  که  مالقاتی  قرار  که  بگویم 
آن  از  بعد  داد.  تغییر  من  برای  را  چیز  همه  داشتم  یاهو 
من  برایان،  با  من  رابطه  شدن  صمیمی تر  و  مالقات 

توانستم شغلی تمام وقت در یاهو به دست آوردم.

J    چه شد که به فکر درست کردن واتس 

اپ افتادید؟
ژانویه 2009 هیچ گاه از ذهن من و برایان نمی رود زیرا در 
 App Store آن تاریخ خرید یک دستگاه آیفون و بررسی
برای ما به سادگی مشخص کرد که آینده دنیای آی تی 
در اختیار برنامه  های کوچک خواهد بود. این نتیجه گیری 
نیازی به نوشتن راهبرد های چندساله یا برنامه ریزی بلند 

مدت نداشت و ما کارمان را همان موقع آغاز کردیم.

J   طرح اولیه واتس اپ چگونه ریخته شد؟ 
همه چیز از قبل در ذهن من برنامه ریزی شده بود. اولین 
دوستان  از  یکی  که  فیشمن  الکس  با  کردم  که  کاری 
روسی ام بود. یک مالقات چند ساعته داشتم و همان جا 
 Whats طرح اصلی یک اپلیکیشن پیام رسان را ریختم. نام
app را هم برای این برنامه انتخاب کردم زیرا از لحاظ تلفظ 

با whats up شباهت بسیاری دارد. دقیقا یک هفته بعد هم 
شرکت واتس اپ را به صورت رسمی ثبت کردم و تمامی 

کار ها با سرعت بسیار زیادی پیش می رفت.

J    که بودید  ننوشته  برنامه ای  هنوز  یعنی   
شرکت را ثبت کردید؟

بله دقیقا، همین موضوع باعث ترس اطرافیانم شده بود 
زیرا هنوز یک خط کد از واتس اپ هم نوشته نشده بود 
که  ایده ای  مورد  در  همه  با  من  و  شد  ثبت  شرکت  که 

داشتم صحبت کردم.

J   واتس اپ چگونه فراگیر شد؟ 
واتس اپ ابتدا در جامعه روسی فراگیر شد. در این میان 
به  سرسختی  رقبای  من  برای  تالک  جی  و  اسکایپ 
حساب می آمدند اما با توجه به این که محیط کاربری 
آن  کاربران  تعداد  داشت  جذابی  سادگی  اپ  واتس 

روز به روز افزایش پیدا کردند.

J    در نهایـت صبر و تالش شـما نتیجه ای 
19 میلیارد دالری برایتان داشـت.

من همیشه دلم می خواهد بر یک کار تمرکز کرده و آن کار 
را خوب انجام دهم، در مورد واتس اپ هم شرایط به همین 
صورت بود و در نهایت پیشنهادی که مارك زاکربرگ برای 
خرید واتس اپ به من داد خستگی کار را از تنم بیرون کرد. 
دالیل مالی خرید واتس اپ هم کامال قانع کننده هستند. 
تزریق  تعداد،  این  افزایش  و  کاربر  میلیون   450 داشتن 
تعداد کم  طرفی  از  و  دالر  میلیون   450 حداقل  سالیانه 
کارمندان و هزینه های پایین نگهداری، یک سرمایه گذاری 

ایمن و سودده را برای فیس بوك به ارمغان می آورد.

 App Store هیچ گاه از ذهن من و برایان نمی رود در ژانویه 2009 خرید یک دستگاه آیفون و بررسی 
برای ما به سادگی مشخص کرد که آینده دنیای آی تی در اختیار برنامه  های کوچک خواهد بود

واتس اپ، از کجا آمده و به کجا می رود؟
موسس اپلیکیشن واتس اپ

599 هزار تومان


