اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  - VPNدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده از  VPNﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن ﺑﻪ  ۷ﺳﺎل زﻧﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﻫﻨﺪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﯾﺎﻟﺖ اﮐﺜﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ »ﺟﺎﻣﻮ و
ﮐﺸﻤﯿﺮ« را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ از ﺑﯿﻢ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺰاران ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ و در ﺣﺪ  2Gدر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  VPNروی آوردﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺎزی
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد روی آورده اﺳﺖ.

اﻋﺘﺮاض روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﮐﺸﻤﯿﺮی ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
»ﻃﺎﻫﺮ اﺷﺮف« ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺨﺶ »ﺳﺮﯾﻨﮕﺎر« در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره
ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺲ از رای دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻮدن ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻤﯿﺮ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﯾﺖ را دوﺑﺎره ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای »ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی« ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دادﮔﺎه داده اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک
و ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از  2Gﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود و ﻧﯿﻤﯽ از  ۳۰۱ﺳﺎﯾﺖ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ» .آوﯾﻨﺎش ﮐﻮﻣﺎر« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﻬﻢ راه ﺣﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻤﯿﺮ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺰﻧﺪ.
»ﻣﯿﺸﯽ ﭼﻮدﻫﺎری« ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ

اﻓﺮاد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ آﻧﺮا اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

