از ﺑﯿﺮون ﺗﺤﺮﯾﻢ ،از داﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ؛ اﺧﺘﻼﻻت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
»ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ« ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ روی ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ وﺟﻬﻪ رﺳﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد.
ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ،رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره
در ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺣﺎل رﻓﻊ

آﻧﻬﺎﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ
ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺒﻌﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،از ﺣﺠﻢ اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
»ﺷﺎﯾﺎن ﻧﻮﺑﺮاﻧﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آژاﻧﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل آﺑﺎﻧﮕﺎن ،ﮐﻪ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت
ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪه،
در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ:

»ﻣﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرتﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﻮرت  ۲۲ﮐﻪ  SSHاﺳﺖ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ( .ﯾﺎ
ﭘﻮرت  ۲۱ﮐﻪ ﺑﺮای  FTPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺮای آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ روی ﺳﺮورﻫﺎ( و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ…
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﻮرتﻫﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور ﯾﺎ ﺗﻐﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺗﻮﺖ ﻣﺸﺎور رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد ،آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ ویﭘﯽانﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﺎص
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﻮﺑﺮاﻧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺳﺌﻮﮐﺎران ﻫﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶآﻣﺪه در آن ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ:

»ﮔﺎﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺑﺮای
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ از  VPNﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻐﺮ  IPﺗﺤﺮﯾﻢ را دور ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ VPNﻫﺎ از داﺧﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻼ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد دارد و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﻪ را
درآورده«.

او ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻮﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺸﮑﻼت و دﻋﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﻓﻀﺎی

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ:

»اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر )ﭼﻪ ﺷﺎﮐﯽ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﮐﯽ(
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮕﺎﻧﻪ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﺮدن و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﻣﯽداﻧﺪ:

»اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﭘﺮوﺗﮑﻞ  SSL/TLSﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ از
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن روی اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد .ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪی در ﭘﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ زده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ  timeoutدر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺎد ﺑﺸﻮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻬﺎن ،اﮐﺜﺮ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎم درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼل در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ،ﻋﻤ ًﻼ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺿﺮر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽزﻧﺪ«
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از داﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ:

»اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ
اﯾﺮان را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ آی.ﭘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ در ﺣﻮزه ﺟﺎوا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ Oracle ،اﯾﺮان رو ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ  Goﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺑﺰار ﮐﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ را دور ﺑﺰﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺳﺌﻮﮐﺎران و… ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﺧﯿﺮ ،اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و درﯾﺎﻓﺖ

درآﻣﺪ ارزی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪور ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ارز ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻓﺮی ﻟﻨﺴﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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