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ھی استک )) (Haystackترجمه :کاھدان( نرم افزاری برای فراھم ساختن دسترسی به اينترنت فيلتر نشده در ايران ،به زودی ارائه
می شود.
امروز آستين ھيپ ) (Austin Heapو دانيل کوالسيون ) (Daniel Colascioneاعالم کردند که به زودی نرم افزاری برای فراھم
ساختن دسترسی به اينترنت فيلتر نشده برای مردم ايران ارائه خواھد شد .در ھفته آينده ،آنھا بسته نرم افزاری به نام ھی استک
)) (Haystackترجمه :کاھدان( برای سيستم عامل ھای ويندوز ) ،(Windowsمک ) (Macو يونيکس ) (Unixارائه خواھند کرد که
به طور ويژه روش ھای فيلترينگ دولت ايران را ھدف قرار می دھد.
مشابه با فری گيت ) ،(http://blog.austinheap.com/2009/07/02/state-of-freegate-in-iran/) (Freegateنرم
افزاری که »ديوار آنشين بزرگ« ،يا روش ھای فيلترينگ دولت چين را ھدف می گيرد ،ھی استک پس از نصب در عين حالی که
از ھويت کاربر محافظت می کند ،دسترسی به اينترنت کامالً سانسور نشده را در ايران فراھم می سازد.
به گفته آستين ھيپ »ديگر نه فيلتر شدن فيس بوک ) (Facebookو نه آن صفحه ھای پيام دولتی ھنگامی که می خواھيد از تويتر
) (Twitterاستفاده کنيد .فقط اينترنت فيلتر نشده«.
شبکه مورد نياز ،توسط سرورھای با کيفيت اھدا شده در خارج از ايران پشتيبانی می گردد .ما قادر خواھيم بود که برای يک کاربر
دسترسی آزاد به اينرتنت فراھم کنيم به طوری که برای اھدا کننده تنھا ماھيانه ) $0.015يک و نيم سنت( تا ) $0.0375سه و ھفتاد و
پنج صدم سنت( ھزينه داشته باشد.
پراکسی ھيپ ) ،(http://blog.austinheap.com/2009/06/22/state-of-the-iran-proxies/) (Proxyheapکه در واقع
پيش زمينه ھی استک بود در  ٢٢ژوئن ) ١تير( ،تنھا ده روز پس از انتخابات راه اندازی شد .امّا آن پروژه تنھا در نقش يک چسب
زخم ديده می شد و متکی بر راه اندازی پراکسی ) (Proxyتوسط کاربران مختلف بود که متأسفانه با وجود ھزاران شرکت کننده از
خود گذشته ،موقت و غير قابل اطمينان بودند .عالوه بر اين کاربران فردی در ايران بايد تقاضای دريافت پراکسی می کردند .ھی
استک يک راه حل کاراتر ،اثربخش تر ،و دراز مدت تر است.
ما ھم اکنون در حال انجام تست حساسيت روی شبکه سرور ھا و سنجش کارکرد آنھا ھستيم .نرم افزار مورد نظر ابتدا از طريق
سايت  http://haystack.austinheap.comو سپس به زودی از طريق روش ھای ديگر توزيع قابل دسترسی خواھد بود تا از
بيشترين دسترسی ممکن در داخل ايران اطمينان حاصل شود.
دانيل کوالسيون در اين باره می گويد» :من ھمواره پايبند به اصول بوده ام .و کمک کردن به انسان ھايی درست مانند خودم برای
دستيابی به آزادی ھايی که برای ما طبيعی به نظر می رسد ،بزرگترين آرمانی است که می توانم در راھش تالش کنم«
دولت خامنه ای  /احمدی نژاد تا کنون در ساکت کردن مخالفان برجسته اش به غايت اثربخش بوده است .امّا خيزش مردمی در ايران
حاصل رھبری باال به پايين نبوده است ،بلکه حاصل استفاده ھمگان از تمام ابزار ممکن برای سازماندھی و ارتباط بوده است .ما می
خواھيم به ھر روشی که می توانيم به پشتيبانی خود از کسانی که اين تالش را آغاز کردند و آن را جلو می برند ،يعنی مردم ،ادامه
دھيم.

