ش ــرکتهای خصوص ــی اختی ــار اینک ــه چ ــه کس ــی از چ ــه جای ــی محت ــوای آنه ــا را ببینن ــد ،دارن ــد ام ــا ش ــرکتهای دولت ــی عموم ــا ب ــا چنی ــن حرکت ــی صرف ــا
مش ــکالتی ب ــرای ش ــهروندان بهوج ــود میآورن ــد

گزارش

میکند .به بیان سادهتر شرکتهای خصوصی اختیار
اینکه چه کسی از چه جایی محتوای آنها را ببینند،
دارنــد اما شرکتهای دولتی عموما با چنین حرکتی
صرفا مشکالتی برای شهروندان بهوجود میآورند.

محدودی�های
اینترنتیسب�میشود
موتور جس�وجوی
گوگلام�انفراخوانی
محتوا را نداشته باشد
و م�ا�� و مقاالت
یکرسانه صرفا در آنجا
با�یبماند

مزایا و م�ایب م�دودیتهای سایتهای ایرانی برای ایرانیان �ار ج از ک�ور!

محدودنت؟!

زمانی که اینترنت در دنیا رشد و شروع به عرضه کرد ،بسیاری نام جدید »دهکدهجهانی« را برای زندگی شهروندان کرهزمین

بهکار بردند اما دیری ن�ایید که شبکه اینترنت با محدودیتهای ج�رافیای� روبهرو شد .دانش و علم شناسای� موقعیت

عباسملکحسینی

ایدهپرداز
در زمینه تجارت الکترونیک

ج�رافیای� که برای ارا�ه خدمات بهتر و اختصاصیتر برای شهروندان کشورهای مختلف ساخته شده بود به ابزاری برای
ایجاد محدودیت بدل شد .این محدودیتها ابتدا با تحریمهای ایاالتمتحده علیه برخی کشورها ازجمله ایران آ�از شد.
شرکتهای� که در آمریکا فعالیت میکنند ،اجازه ارا�ه برخی خدمات تجاری را به ایرانیان ندارند .از این رو اگر شما از کشور
ایران وارد سایتی م�ل  Courseraشوید با پیام عدم ارا�ه خدمات به کشور ایران مواجه میشوید .این محدودیتها پیروی

از قوانینی است که کنگره و وزارت خزانهداری ایاالتمتحده آنها را تصویب کردهاند و طبیعتا برای تجارت و کسبوکار با آن کشور رعایت آنها الزامی است

محدودیت به بهانه امنیت

ب ــس ــی ــاری از سـ ــازمـ ــانهـ ــای ح ــس ــاس و ام ـن ـی ـتــی،
مــحــدودیــتهــایــی بـ ــرای دســتــرســی بــه بـخــشهــای
مختلف ایــجــاد می کنند .بــرای مثال سرویس های
بانکی ،شبکه اختصاصی خود را دارنــد تا کسی خار ج
از آن و به صورت عمده توانایی برای دسترسی به آن
نداشته باشند .ایــن نــوع محدودیت کامال طبیعی
اســت و ســازمــان بــا الیــهبــنــدی ردهه ــای دسترسی و
اطالعاتی ،مشخصه ورودی را مدیریت میکند.
بــرای مثال در نظر بگیرید بــانــکهــای داخـلــی ایــران
از شبکه داخلی بــرای مدیریت امــورمــا لــی استفاده
می کنند .بــا ایــن حــال مشتریان نیازمند خدمات
مالی و بانکی هستند و مشتریان به یک الیه دیگر و
عمومی دسترسی پیدا میکنند که در بستر اینترنت
قــابــل دسترسی هــســت .بــا ورود بــه اینترنت بانک
درخــوا ســت هــای خــود را از شبکه اینترنت ارســال
میکنند و سپس بــا رســیــدن درخــواســت بــه شبکه
داخلی ،فرآیند بانکی در کمال امنیت انجام میشود.
اما اگر سازمان از کارشناسان خبره بــرای الیه بندی
استفاده نکند ،مجبور می شود تمام دسترسی به
اینترنت را ببندد یا صرفا به یک موقعیت جغرافیایی
محدود شود .ضعف امنیتی هی�گاه نباید با بستن
درها رفع شود.

اما هی�گاه محدودیتها برای شهروندان ایاالتمتحده در خار ج از این کشور اعمال نمیشود! در واقع محدودیت صرفا برای برخی موقعیتهای
ج�رافیای� م�ل ح�ور در ایران است و نه اینکه صرفا خارج از آمریکابودن برابر باشد با ایجاد محدودیت!

در ایران سازمانهای دولتی که رو به خدمات اینترنتی و
دولت الکترونیک آوردهاند ،بسیاری از خدمات خود را در
اینترنت ارائه میکنند .برای نمونه جهت پیگیری سوابق
بیمه شما صرفا از طریق سایت رسمی تامیناجتماعی
میتوانید امور بیمهای خود را انجام دهید .این خدمات
الکترونیک موجب تسهیل مراجعه ا فــراد به شعبات
مختلف ســازمــانهــا شــده و باتوجه بــه وضعیت کرونا
به حفظ فاصلهاجتماعی و قرنطینه کمک شایانی کرده
امــا اشتباه بــزرگ اینجاست کــه ایــن خــدمــات صرفا به
شهروندان داخــل کشور عرضه شــود و ایرانیانی که به
هر دلیلی)مسافرت یا مهاجرت( در حال حاضر در کشور
نیستند از ارائه خدمات محروم شوند .این روند میتواند
عواقب سنگینی برای افراد بهوجود آورد .برای مثال یکی
از دوستان نگارنده در خــار ج از ایــران است به و همین
دلیل امکان ثبتنام بــرای مراجعه واکسن کرونای پدر
خویش را از دست داد! درخواست از دیگران برای انجام
ایــن ثبتنام س ــهروز زم ــان بــرد و کافیست مسووالن
مربوط به ایــن موضوع بیندیشند که اگــر خدایناکرده
در این مدت پدر ایشان به ویروس مبتال شد ،چه کسی
پاسخگو بود؟

الزاما باید در این کشور حضور داشته باشید؛ زیرا مالیات محتوای این رسانههای
ملی و داخلی ،توسط شهروندان مقیم پرداخت میشود و کامال طبیعی است کسی
که خار ج از این محدوده باشد توانایی دسترسی به محتوا را نداشته باشد اما اگر
خدمات دولتی برای شهروندان در سراسر دنیا محدود شود ،ایراد و اشتباه است
چرا که دولتها وظیفه دارند برای شهروندان خود در سراسر دنیا خدمات ارائه کنند.
در م ــورد مشابه ،صداوسیما ب ــرای پخش بــازی هــای ورزش ــی مانند فوتبال به
پــرداخــت حــق پخش و ارائ ــه بــه شـهــرونــدان داخ ــل ای ــران کــه بــه تلویزیون ملی
دسترسی دارنــد ،اقــدام میکند .این سازمان با ایجاد محدودیت بــرای تماشای
برنامههای ورزشــی بــرای کسانی که در جغرافیای ایــران نیستند ،کامال یک عمل
قانونی و حقوقی درستی را انجام می دهد امــا دیگر برنامه ها که تولید سازمان
هستند شامل چنین محدودیتی نباید بشود چرا که بودجه سازمان برای ارائه
خدمات به تمام ایرانیانی که دارای کدملی در سراسر دنیا هستند در نظر گرفته
شــده اســت .سازمان صداوسیما با هــدف ارائــه خدمات و محتوای فرهنگی به
تمام ایرانیان فعالیت میکند و اگر محتوای تولیدی خود را بهراحتی در دسترسی
ایرانیان در سراسر دنیا قــرار دهــد ،رضایت بیشتری از جانب مخاطبان کسب

محدودیتها چه زمانی درست و چه زمانی
اشتباه هستند؟

ا گــر شما شهروند بریتانیا باشید ،بــرای دسترسی به
محتوای رسانه های داخلی انگلیس مثل »کانال«۴

2

یکشنبه  3مرداد  • 1۴00شماره 808

مشکالت دسترسی
برای رسانهها

بسیاریازسازمانهای
حساسوامنیتی،
محدودیتهاییبرای
دسترسیبهبخشهای
مختل�ایجادمیکنند.
برایم�السرویسهای
بانکی،شبکه
اختصاصیخودرادارند

متاسفانه ا یــن بدعت مــحــدودیــت دسترسی
روزب ـ ـ ـ ــهروز گ ــس ــت ــردهت ــر م ــیش ــود و ح ـتــی به
رســانــههــای رســمــی ایـ ــران نــیــز رســیــده اســت.
خبرها برای نشر و دیده شدن هستند و ایجاد
محدودیت جغرافیایی صرفا پنهانکردن حرف
یــک رســانــه اســت .اکثر رسانه ها از طریق حق
اشــتــرا� کــســب درآمـ ــد مــیکــنــنــد .مـحــدودیــت
محتوا به شرط پرداخت حق اشترا� یک عمل
درست و منطقی است اما نباید صرفا به خاطر
موقعیت جغرافیایی ایجاد شود.
ایــن محدودیت ها حتی سبب می شود موتور
جست وجوی گوگل امکان فراخوانی محتوا را
نداشته باشد و مطالب و مــقــاالت یــک رسانه
صرفا در آنجا باقیبماند!
دولــت آمریکا با هدف آزار مــردم ایــران به ایجاد
محدودیت بــرای ایــرانـیــان داخــل کشور اقــدام
می کند ،آیا مسووالن نهادهای عمومی و ملی
کــه از دول ــت جمهوری اســالمــی ای ــران ،بودجه
دریــافــت مــیکــنــنــد ،مــیخــواهــنــد ه ـمــان مسیر
آمریکا را تــکــرار کنند؟ از نظر حقوقی و شرعی
دسترسی به خدمات دولتی حق الناس است
و امــیــدوارم مسووالن ما ناخواسته آن را زیر پا
نگذارند.

