
 

 

 

یمش کنید!گوگل، ایرانی  ها را دوست ندارد، تحر
 رف شود.تواند برطهای حوزه فناوری، میهای جدید گوگل برای کاربران ایرانی با شکل گرفتن جنبش اعتراضی به تحریممحدودیت

های هنگامی که از سوی برخی کاربران شبکه
اجتماعی اعالم شد که گوگل در حال 

های ایرانی است و کاربران پیشناسایی آی
توانند به ان هم نمیپیایرانی حتی با وی

ها دسترسی داشته باشند، بعضی از سرویس
های متفاوتی در مورد این اقدام گوگل پرسش

طرفدار مطرح شد. همچنین کسانی که 
های بومی در این زمینه بودند معادل

دستاویزی یافتند تا بار دیگر بر طبل 
محدودیت و بستن بکوبند. اما در این میان، 

تی و امنیت اطالعات بر این باورند که این اقدام گوگل برای هدف قرار دادن ایران نبوده و در واقع ایران بعضی از کارشناسان حوزه آی
 در تور افتاده است.طور ناخواسته به

 های ایرانیپیروش تشخیص آی

های ایرانی را تشخیص دهد و از ارائه سرویس پیتواند آیشود این است که گوگل چگونه میهایی که اکنون مطرح مییکی از پرسش
ند و کزاده که کارشناس امنیت اطالعات است به تجربه شخصی خود اشاره میبه کاربران ایرانی جلوگیری کند؟ یاشار شاهین

های اصلی های یکی از اپراتورتواند کاربران ایرانی را تشخیص دهد. من وقتی خطپی میریق آیگوید: فرض کنیم که گوگل از طمی
 کنم.را مشاهده می ۶پی ورژن و آی ۴پی ورژن های آیورژن به نام ۲کنم را چک می

 ۴که با این حال، با ورژن  گویدوصل شود، می ۶تواند به ورژن تی با اشاره به اینکه در هنگام اتصال نمیاین کارشناس حوزه آی
در این سرویس  ۶پی ورژن زاده، گوگل آنالیتیکس هم در دسترس نبود که با بررسی متوجه وجود آیگفته شاهینمشکلی ندارم. به

پی( ویIP Leakتواند افشای اطالعات )گیرد که یکی از دالیل میشود. این کارشناس امنیت اطالعات از این اتفاق نتیجه میمی
 های ما باشد.ان

 های شناساییسایر روش

زاده به استفاده گوگل برای شناسایی قرار بگیرد. شاهینتواند موردپی، موارد دیگری هم میپس از شناسایی کاربران از طریق آی
ای موارد حتی افشدر این »گفته او، تواند کاربران ایرانی را تشخیص دهد، بهپی نمیکند که گوگل از طریق آیشواهدی اشاره می



های شناسایی دیگر مانند تایم زون، اطالعات وجود نداشته، اما گوگل دسترسی کاربر را محدود کرده است. این موضوع با روش
 «.پذیر استاس امکانپیالگین و جی

 

 توصیه برای امنیت

های ترین پرسش کاربران این است که در شرایط فعلی چه کنیم تا هم دسترسی امن داشته باشیم و هم بتوانیم از سرویساکنون مهم
 دارای محدودیت استفاده کنیم؟

گوید کند و میزاده در ابتدا تجربه خود را توصیه میشاهین
ان دارد پیکند، روی آن وییک سرور دارد که با آن کار میکه 

پی آن هم پاک است. با این حال ممکن است این روش و آی
صرفه نباشد. پس چه باید بهبرای بسیاری از کاربران مقرون

 کرد؟

بهتر است تعدادی از دوستان و »گوید:زاده میشاهین
ها د تا هزینهآشنایان با مشارکت هم اقدام به این کار کنن

کند، های موجود را توصیه نمیانپیاو وی« سرشکن شود.
های ه از دادهکند ککنند توصیه میمیل کار میها بدافزار هستند، با این حال به کسانی که با جیچون بر این باور است که بعضی از آن

 های خود را بیرون بکشند.در گوگل مراجعه کنند و کل داده take outتوانند به بخش آپ بگیرند. کاربران برای این کار میخود بک

 تبدیل شدن به خواست همگانی

 بسیاری از مسئوالن، کاربران و حتی طرفداران فیلترینگ، این اتفاق را نوعی تحریم جدید عنوان کردند.

اعتراض مدنی همیشه مخاطبش دولت نیست؛ گاهی مخاطبش همان »ت: امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری در توییتر نوش
مراتب حق شهروندی ماست، باید اعتراض کرد به هر چیزی که سد آن سازند! اینترنت آزادانه و بدون سلسلهکسانی است که بهانه می

 «نع از حقوق شهروندی است.الملل باشد، مانیاز توسعه است و هر چیزی که مانع روابط بینالملل پیششود! روابط بین

هاب هم رفتار مشابهی با ماه پیش گیتچندین
 ها باعث شدکاربران ایرانی داشت، اما اعتراض

باز  ها به این پلتفرم بار دیگرتا دسترسی ایرانی
 من دقیقا»گوید: زاده هم میشود. شاهین

نظر اما به دانم چرا این اتفاق افتاده،نمی
رد ایران کار جدیدی رسد که گوگل در مومی

عنوان مثال، شاید قصد فعال نکرده است. به
ور طکردن یک فیچر را داشته و این اتفاق به

ناخواسته رخ داده یا فرضا در قسمتی که هویت 



تر تند سخزنها را دور میان محدودیتپیها را برای کسانی که با ویدهد، سیستم خود را ارتقا داده است تا ورودافراد را تشخیص می
 «ایم.کند، اما لزوما هدفش ایران نبوده و ما ناخواسته در این تور گرفتار شده

های ایرانی از پیهنگامی که موضوع شناسایی آی
سوی کاربران ایرانی مطرح شد، تعدادی از کسانی 

سازی همه ها و بومیکه طرفدار فیلترینگ، پلتفرم
های خود را به این بهانه دیگر خواستهچیز هستند بار 

زاده تکرار کردند. این در حالی است که شاهین
گوید: اگرچه ساخت هواپیمای مسافری اقدامی می

شود، اما لزوما به این معنی نیست مطلوب تلقی می
 ای وجود دارد.که توانایی ساخت چنین وسیله

دهد: شاید بتوانیم چیزی شبیه کند و ادامه مینیروی متخصص اشاره می هایی، چون ساخت قطعات، دانش الزم واو به محدودیت
شود، بسیار محدودتر از گوگل خواهد بود و انتظارات کاربران گوگل بسازیم، اما آنچه در شرایط فعلی و با امکانات موجود ساخته می

مند های ایمیل مایکروسافت بسیار قدرتداشتیم و سرویسهاب را گفته او، این در حالی است که ما تجربه گیتکند. بهرا برآورده نمی
 توانند جایگزین گوگل شوند.و امن هستند که می
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