
 چطور   بالیوود   آرشیو   اینترنت   را   از   کار   انداخت
 

 روز   ٧   آگست،   دولت   هند   دسترسی   به   آرشیو   اینترنت   –   بزرگ ترین   کتابخانه ی   غیرانتفاعی   روی   وب   را   که   شامل
 میلیون   کتاب،   فیلم،   موسیقی،   نرم افزار   و   وب سایت   رایگان   است   –   مسدود   کرد.   و   هیچ   کس   نمی دانست   چرا   –   تا

 دیروز.
 

 تولیدکنندگان   دو   فیلم   تازه ی   بالیوود   –    جب   هری   با   سجال   دیدار   کرد    و    رژ   لب   زیر   برقع ام    –   به   دادگاه   رفتند   تا   جلوی
 ٢۶٠٠   وب سایتی   را   که   نسخه ی   به   سرقت رفته ی   فیلم ها   را   توزیع   می کردند،   بگیرند.   وب سایت   آرشیو   اینترنت   یکی   از

  این   وب سایت ها   بود.
 

 ترانه   و   رقصی   بر   سر   سانسور   //   روش   فیلتر   محتوا   در   هند
 

 خب   این   کار   چه   اثری   بر   کاربران   معمولی   داشت؟   تعدادی   از   کاربران   توییتر   گزارش   کردند   که   هنگام   ورود   به   آرشیو
 به   پیام   خطایی   از   سوی   اداره ی   مخابرات   و   ارتباطات   هند   مواجه   شده اند.

 
 

 
 کاربران   هندی   هر   بار   که   دولت   به   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی شان   دستور   مسدود   کردن   وب سایتی   را   می دهد،   با

 MhaskarChief@ :این   پیغام   خطا   آشنا   هستند.   منبع
 

 
 این   سایت   روی   چندین   شبکه ی   ارائه دهنده ی   سرویس   اینترنتی   و   شبکه های   ارتباطی   (که   فهرست شان   این جاست)   مسدود
 شده   است.   این   اولین   باری   نیست   که   شهروندان   هندی   با   این   پیام   مواجه   شده اند.   دولت   هند   بین   ژانویه   تا   ژوئن   ٢٠١٧،
 ٧٣۵   نشانی   اینترنتی   رسانه های   اجتماعی   و   ۵٩۶   وب سایت   را   بنا   به   بخش   ۶٩   الف   قانون   فناوری   اطالعات   (٢٠٠٠)

 مسدود   کرده   است.   معموالً   محتوای   مسدود   شده   شامل   محتوای   پورنوگرافی،   محتوای   محرک   خشونت،   یا   وب سایت هایی
 که   تهدید   برای   امنیت   ملی   تلقی   می شوند،   است.   از   این   قانون   برای   حذف   محتوا   در   فیس بوک   نیز   استفاده   شده   است.   هند
 در   زمره ی   کشورهایی   بوده   است   که   در   صف   اول   درخواست های   بسیار   باال   برای   مسدود   کردن   محتوای   فیس بوک   در

 چند   سال   گذشته   قرار   داشته   است   و   در   سال   ٢٠١۴   و   ٢٠١۵   در   باالترین   رتبه ها   بوده   است.
 

 آرشیو   اینترنت   پیش تر   در   سال   ٢٠١۴   به   خاطر   «اقدامات   ضد   تروریسم»   در   کنار   گیت هاب   و   ویمیو   مسدود   شده   بود.
 آرویند   گوپتا،   ییس   ملی   بخش   فناوری   اطالعات   حزب   بهاراتیا   جاناتا،   توییت   کرده   است   که   به   وب سایت ها   دستور   داده

 شده   که   «محتویات   ضد   هندی»   را   که   داعش   از   عراق   و   سوریه   پست   کرده   است   حذف   کنند.
 
 



 

 
 
 
 رییس   ملی   بخش   فناوری   اطالعات   حزب   بهاراتیا   جاناتا   سعی   می کند   مسدود   کردن   آرشیو   اینترنت،   گیت هاب   و   ویمیو   را

buzzindelhi@    :توجیه   کند.   منبع 
 

 اما   در   آن   مورد،   همه ی   سایت های   فهرست شده   از   سوی   اداره ی   مخابرات   هشداری   دریافت   کرده   بودند.   این   بار   بدون
 هیچ   اخطاری   مسدود   شدند.

 
 خیلی   اوقات   در   هند،   وب سایت ها   بدون   هیچ   هشداری   مسدود   می شوند   و   سؤال ها   درباره ی   منبع،   منطق   یا   مدت   دستور

 مسدود   کردن   به   جایی   نمی رسد   –   مثل   مورد   آرشیو   اینترنت.   نکته ی   مشکل دار   دیگر   این   است   که   دستور   مسدود   کردن
 که   از   سوی   اداره های   ارتباطات   و   مخابرات   به   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی   ابالغ   می شود   هیچ   جایی   روی

 وب سایت شان   منتشر   نمی شود.
 

 هند   سیاستی   روشن   یا   راهبرد   تعریف شده ی   خوبی   برای   مسدود   کردن   دسترسی   به   محتوای   آنالین   ندارد.   در   حال
 حاضر،   مسؤول   نودال   شکایتی   را   دریافت   می کند   و   سپس   آن   را   به   مسؤول   منصوب شده ای   می فرستند   که   محتوا   را

 بررسی   می کند   و   به   اشخاص   یا   واسطه ی   میزبان   اطالع   می دهد.   این   واسطه   یا   شخص   می تواند   ظرف   ۴٨   ساعت   به
 کمیته ی   بررسی   پاسخ   بدهد   و   اداره ی   فناوری   اطالعات   از   توصیه های   این   کمیته   استفاده   می کند   تا   تصمیم    بگیرد   آیا

 وب سایت   را   مسدود   کند   یا   نه.   اما   اگر   مطالب   مربوط   به   یک   وضعیت   اضطراری   عمومی   باشد   مسؤول   منصوب   شده
 خود   می تواند   مستقیماً   درخواستی   را   به   اداره ی   فناوری   اطالعات   ارسال   کند   و   از   آن ها   بخواهد   محتوا   را   بدون   ارائه ی

 فرصتی   به   طرف   برای   ارائه ی   مدعای اش   مسدود   کنند.
 

 در   این   صورت،   مسدودسازی   آرشیو   اینترنت   نشان   می دهد   که   دولت   محتوای   سایت   را   تهدیدی   برای   دموکراسی   هند   یا
 امنیت   عمومی   می داند   –   که   برای   یک   آرشیو   آنالین   کمی   مبالغه آمیز   به   نظر   می رسد.   پس   چه   انگیزه های   واقعی   ممکن

 است   در   میان   باشند؟
 

 آرشیو   اینترنت   ابزاری   مفید   برای   دور   زدن   سانسور   دولتی   بوده   است   چون   دسترسی   به   صفحات   آرشیو   شده   یا   حذف
 شده   را   فراهم   می کند.   به   این   ترتیب،   در   رژیم های   خودکامه ای   که   در   آن ها   محتوا   حذف   شده   یا   دسترسی   به   آن ها   مسدود

 می شود،   آرشیو   اینترنت   نقش   منبعی   ارزش مند   را   برای   دسترسی   به   محتوای   محدودشده   ایفا   می کند.   اما   به   سرعت



 متوجه   شدیم   که   دولت   هند   به   خاطر   میل   به   محدود   کردن   آزادی   بیان   آنالین   و   صرفاً   مقاصد   سیاسی   دست   به   چنین   کاری
 نزده   است.

 
 روز   نهم   آگست،   تیم   آرشیو   اینترنت   پاسخی   به   تقاضای   توضیح   از   دولت   هند   دریافت   کرد   که   شامل   دو   حکم   دادگاه   از
 سوی   دادگاه   عالی   َمدرس   بود   که   منشاء   مسدودسازی   بوده   است.   این   حکم   ٢۶٠٠   وب سایت   را   که   به   خاطر   توزیع   دو

 فیلم      -    جب   هری   با   سجال   دیدار   کرد    و    رژ   لب   زیر   برقع ام   –    مسدود   شده   بودند   فهرست   کرده   بود.   گویا   آرشیو   اینترنت
 به   خاطر   ادعای   داشتن   نسخه ی   مسروقه ی   این   فیلم ها   مسدود   شده   بود.   اما   این   احکام   چگونه   صادر   شده   بودند؟

 
 

 آشوک   کومار،   ستاره ی   فیلم های   بالیوود   //   صنعت   فیلم   و   مسدودسازی   محتوا   در   هند
 

 بدون   شک   این   بار   اولی   نبود   که   دولت   هند   به   این   شکل   قاطعانه   برای   سرکوب   راهزنی   آنالین   و   در   دفاع   از   بالیوود
 اقدام   کرده   بود.   در   سال   ٢٠١١،   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی   وب سایت های   به   اشتراک   گذاشتن   فایل   را   برای

 جلوگیری   از   نقض   کپی رایت   فیلم    سینگام    مسدود   کردند.   این   مسدودسازی   بعد   از   صدور   حکم   جان   دو   (یا   «آشوک
 کومار»)   علیه   راهزنان   ناشناس   اجرا   شده   بود.

 
 

 پرونده ی    سینگام    اولین   مورد   صدور   حکم   «آشوک   کومار»   علیه   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی   بود.   هر   چند   در
 گذشته   هم   از   این   حکم   علیه   اپراتورهای   سرویس های   کابلی   استفاده   شده   بود.   به   جای   مسدود   کردن   صفحات   زیردامنه ای
 که   میزبان   محتوای   خاطی   بودند،   کل   دامنه ها   مسدود   شدند.   این   مسدودسازی   یک   ماه   بعد   هم   دوباره   به   عنوان   راهکاری

 پیشگیرانه   علیه   راهزنی   آنالین   پس   از   انتشار   فیلم    دان   ٢   به   اجرا   گذاشته   شد.
 این   کار   رویه ای   را   ایجاد   کرد   که   تولیدکنندگان   فیلم   برای   تقاضای   حکم   آشوک   کومار   پیش   از   انتشار   فیلم های شان   به

 دادگاه ها   مراجعه   می کردند:
 
 

 
 فهرستی   از   فیلم هایی   که   از   دادگاه ها   تقاضای   حکم   آشوک    کومار   کرده اند.

 
 

 مدیاناما   یادآور   شده   است   که   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی   هدفی   آسان   برای   صاحبان   محتوا   هستند   چون   این ها
 واسطه ی   دسترسی   به   محتوا   هستند.   تحمیل   دستور   مسدودسازی   بر   ارائه دهندگان   سرویس های   اینترنتی   راهی   مؤثر   برای

 محدودسازی   دسترسی   به   محتوای   آنالین   است.   موسسه های   تولید   فیلم   در   اخذ   حکم   آشوک   کومار   پیش   از   نشر   و   به
 بازار   رفتن   فیلم های   مهم   بسیار   فعال   بوده اند.   از   آن جا   که   بیشتر   فیلم ها   ٧٠   درصد   از   درآمدشان   را   کمابیش   در   اولین
 تعطیلی   آخر   هفته   به   دست   می آورند،   برای   استودیوها   بسیار   مهم   است   که   همه ی   شبکه های   توزیع   غیرقانونی   فیلم   را

 حداقل   در   هفته ی   اول   انتشار   فیلم   مسدود   کنند.
 
 

 در   جوالی   سال   ٢٠١۶،   دادگاه   عالی   بمبئی   دو   تقاضای   حکم   آشوک   کومار   را   رد   کرد   و   به   ماهیت   مشکل آفرین   اجرای
 آن ها   اشاره   کرد   که   کل   دامنه ها   را   مسدود   می کنند   در   حالی   که   فقط   بعضی   از   زیردامنه های   خاص   دارای   محتوای

 مشکل دار   هستند.   این   مسدودسازی   در   حال   حاضر   بدون   هیچ   ارزیابی   محتوای   بقیه ی   دامنه   انجام   می شود   –   و   به   این
 ترتیب   دسترسی   به   طیف   گسترده ای   از   محتوای   مشروع   را   محدود   می کند.

 
 مسدودسازی   فعلی   علیه   آرشیو   اینترنت   بخشی   از   راهبرد   قاطعانه ی   ضد   راهزنی   صنعت   فیلم سازی   است.   این   محدویت ها

 فقط   یک   هفته   اعتبار   داشتند   و   بنا   به   گزارش ها   اکنون   مرتفع   شده اند.   ولی   نقطه ی   پایان   طبیعی   این   کنترل ها   کجاست؟
 بالیوود   یک   صنعت   عظیم   است   که   هر   سال   صدها   فیلم   بیرون   می دهد   و   به   این   ترتیب   خطری   جدی   وجود   دارد   که   این



 مسدودسازی ها   در   آینده   به   دفعات   بسیاری   بیشتری   رخ   بدهند.
 

 بهبود   فرایند   وضع   مقررات   می تواند   زیاده روی های   فراوان   سیستم   مسدودسازی   را   محدود   کند.   شفافیت   بیشتر   و   گردن
 نهادن   به   فرایندهای   بازنگری   به   جای   صدور   حکم   کلی   ممنوعیت   برای   دامنه های   مشکوک   اقدامی   مناسب   است.

 تصمیم هایی   مانند   تصمیم   دادگاه   عالی   بمبئی   تشویق کننده اند   و   می توان   امیدوار   بود   که   دستگاه   قضایی   هند   تصمیم   بگیرد
 که   اصالح   سیستم   بازنگری   برای   محافظت   از   دسترسی   به   اطالعات   ضروری   است.

 
 به   قول   معروف   در   بالیوود:   «فیلم   هنوز   تمام   نشده،   رفیق!»

 
 اگر   عالقه   دارید   اطالعات   بیشتری   درباره ی   حکم   کامل   دادگاه   عالی   بمبئی   به   دست   بیاورید،   این جا   را   ببینید:

 
 جب   هری   با   سجال   دیدار   کرد

 
 رژ   لب   زیر   برقع ام

 
 

 باز   و   بسته   پروژه ای   از   تیم   اسمال مدیا   است.   اسمال   مدیا   سازمانی   است   که   برای   حمایت   از   آزادی   اطالعات   در
 جامعه های   بسته   کار   می کند   و   پایگاه   داده    باز   ایران   را   ایجاد   کرده   است.

 
 طرح   جلد   از   سوراستی   پوری،   ویرایش   از   جیمز   مارچنت
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