اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه وﺻﻞ ﺷﺪ؛
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ۳۰۰ﺳﺎﯾﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺗﺎرﯾﺦ  15ژاﻧﻮﯾﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2Gرا ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اداﻣﻪ دﺳﺘﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  301ﺳﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺧﺒﺮی در اﯾﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻮ و ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺳﺘﺮﯾﻢ
وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻮزﯾﮏ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎه اوت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﻣﺎده  370ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﯾﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻮ و ﮐﺸﻤﯿﺮ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻤﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺻﻞ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
و ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻫﻨﻮز وﺻﻞ ﻧﺸﺪه و ﻗﻄﻌﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﯿﻦ  301وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺻﻞ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد«.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻼف
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻮده و دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

