»ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ«؛ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ »ﺑﺎگ«
ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻫﻢ از آن دﺳﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎی دارد .در
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﺘﺨﺎب اول
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۲۶۰ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ،اﻣﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را در وب ﺳﺎﯾﺖ  Change.orgﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و از ﮔﻮﮔﻞ

درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ اش را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻧﺎم “ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن” و “ﻧﻮار
ﻏﺰه” از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻻن و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺳﺎﮐﻦ ﻏﺰه ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ » «#PalestineIsHereدر ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده و اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ،ﻧﺎم »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« را از
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ اش ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ،ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
روﯾﮑﺮدی ﺧﺎص را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺧﻄﻮط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮزﻫﺎ ،از
ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺟﺪا از ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ،ﻗﺪرت اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ دارد» .اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮده» :ﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف
ﺷﺪن ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ،از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ »اﻧﮕﺠﺖ« ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
در ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎگ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻐﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻋﻨﻮان “ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ” ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ

ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ “ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن” و “ﻧﻮار ﻏﺰه” اﮐﻨﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه
اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﭙﺲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ«.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋه دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺧﻄﻮط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ،از ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻮار ﻏﺰه ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﺎگ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ
» «#PalestineIsHereدر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را
دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺟﺪای از ﺑﺤﺚ ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎدﯾﻦ
آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﮔﻮﮔﻞ درﺑﺎره ﻣﻮردی ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
روﯾﮑﺮدی ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ را در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻗﺎدر ﺑﻪ
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رخ دادن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در

ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

