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در سايه ترديد...

«در سايه ترديد» عنوان بخش ثابتي 
اســت كه عمدتًا به بررســي جنبه هاي 
حقوقــي فضاي ســايبر،  جرائم حوزه 
فنــاوري اطالعات و تأثيرات آن بر اين 

صنعت مي پردازد.

كيم دات كام، بعد از اجاره ملكى 18 ميليون دالرى در تپه هاى سرسبز كوتس ويل در نيوزلند، ايميلى را براى 
همســايه هايش ارسال كرد. بنيان گذار مگاآپلود، يكى از پرطرفدارترين سايت هاى اشتراك فايل، در اين ايميل 
خود را يك هكر سابقه دار كامپيوترى و دالل و فروشنده اسرار داخلى (كسى كه به واسطه كار در يك شركت، 
اطالعاتى از كسب و كار آن دارد و مى تواند بر اين اساس، معامالتى با سود باال را صورت دهد) معرفى كرد و 
برخى از مزيت هاي وجود يك مجرم ســابقه دار در يك محله را برشــمرد! او در ايميلى كه در تاريخ 21 آوريل 
2010 ارســال كرد نوشــته بود: «تسهيالت جديد پول شويى كه در محله شما افتتاح شده است، مى تواند به شما 
در كاله بردارى هاى مالياتى تان كمك كند. شــبكه بين المللى كارمندان هوشــمند ما مى توانند توصيه هاى مفيدى 
درباره بورس و سهام براى شما داشته باشند.» او افزوده بود كه در صورت مواجهه همسايگان با افراد ناجور، 
آشنايانش مى توانند با قدرت و خشونت خود به آن ها كمك كنند. او در ادامه و با جديت تمام گفته بود: «من و 
خانواده  ام نيوزيلند را دوست داريم و با صلح و صفا به اين منطقه آمده ايم.» كيم از همسايگانش دعوت كرده بود 
كه براى صرف قهوه به منزل او بروند و اضافه كرده بود: «كوكائين را هم با خودتان بياوريد.(يك شوخى بود)»

كيم دات كام، بع
همســايه هايش ارس
خود را يك هكر ساب
اطالعاتى از كسب و

گان با افراد ناجور، 
مام گفته بود: «من و 
ش دعوت كرده بود 
.(يك شوخى بود)»

     نويسنده: برايان گرولى    منبع: بيزينس ويك    ترجمه: احمد شريف پور  

ظهور و سقوط مضحك سلطان اشتراك فايل

آيا بنيان گذار مگاآپلود يك بزهكار خطرناك است يا جالب ترين قربانى دنيا؟

و مگا آپلود خاموش شد...
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وزارت  زمــان،  هميــن  در  درســت 
دادگسترى اياالت متحده، كه در حال رسيدگي 
به شكايت اتحاديه فيلم ســازان امريكا است، 
شروع به تحقيق روى اين موضوع كرده بود 
كــه آيا مگاآپلود از طريــق توزيع غيرقانونى 
فيلم ها، موسيقى ها و ساير محتواى ديجيتال 
داراى حق نشر، درآمدى كسب كرده است يا 
خيــر. مقامات امريكايى براى مدتى نزديك به 
دو سال به همراه همتايانشــان در نيوزيلند، 
اســتراليا، آلمان، هنگ كنگ، كانــادا، انگليس، 

هلند و فيليپين روى اين ماجرا كار كردند.
در ژانويــه ســال 2012، دو هليكوپتــر 
در چمــن زار امــالك دات كام و درســت در 
نزديكى باغ هزارتوهاى ســبز و مجسمه هاى 
زرافه فرود آمدند. پليس هاى محلى مسلح به 
تفنگ هــاى خودكار، كلت هــاى كمرى و حتى 
پتك و اره از هليكوپترها پياده شــدند. آن ها 
با راهنمايى ســه مأمــور پليس اياالت متحده 
كه از اداره پليســى در همان نزديكى جريان 
را كنتــرل مى كردند، دات كام را كه با نام هاى 
ديگــرى نظير كيم اشــميتز، كيمبل و كيم تيم 
جيم وســتور نيز شناخته مى شــد، دستگير 
كردند. او خــود را در اتاقى مخفى، محبوس 
كرده بود و هنگامى كــه او را يافتند در كنار 
گاوصندوقى نشســته بود كــه پليس درون 
آن يك شــات گان گلوله گذارى شــده نيز پيدا 
كرد. نيروهاى پليس توانستند سه پاسپورت 
با نام هــاى مختلــف، 25 كارت اعتبارى، يك 
ساعت مچى ضدگلوله و يك مجسمه تمام قد 
از مخلوقات فيلم Predator را نيز در اين اتاق 
بيابند. جرثقيل هــا يك كاديالك صورتى مدل 
1959 و تعــدادى خودرو ديگر كه ارزش كلى 
آن ها به 5 ميليون دالر مى رسيد را نيز با خود 
بردند. پالك برخى از اين خودروها سفارشى 
بــوده و روى آن هــا عباراتى نظيــر مجرم 
 (HACKER) هكــر ،(MAFIA) مافيــا ،(GULTY)
و... نيز به چشم مى خورد. اما هيچ كوكائينى 

پيدا نشد!
بعــد از ظهــر همــان روز، دات كام در 
دادگاه آوكلنــد در برابر قضــات قرار گرفت 
و بــا اتهاماتــى روبه رو شــد كــه مى تواند 
بيســت ســال زندان را بــراى او بــه همراه 
داشته باشد. اين اتهامات شامل نقض قوانين 
كپى رايت، توطئه، اخاذى و پول شــويى براى 
كســب وكارى بــود كــه گفته مى شــد ظرف

 7 ســال توانســته اســت از طريــق معامله 
محتــواى دزدى، به درآمــد ناخالصى حدود 
175 ميليــون دالر دســت يابــد. وكيل او در 

نيوزيلنــد ادعا مى كرد كه او بى گناه اســت و 
مگاآپلــود تفاوتى با يوتيوب ندارد. دات كام با 
اندامى درشت و هيكلى به اندازه يك يخچال، 
در لباســى ساده و سياه رنگ در يك محفظه 
شيشــه اى براى عكاســان دهن كجى مى كرد. 
او بــه قاضى گفت كه اصــًال اهميتى نمى دهد 
كه مردم از او عكــس بگيرند؛ چرا كه چيزى 
بــراى مخفى كردن نــدارد. دات كام در زندان 
38 ساله شــده و منتظر استرداد احتمالى به 

امريكا است.
مگاآپلــود، تــا پيــش از اين كــه مقامات 
قضايى فعاليــت آن را در ماه ژانويه متوقف 
كنند، توســط ســرويس تحليل وب آلكسا در 
فهرست صد سايت پربيننده جهان قرار گرفته 
بــود. مگاآپلود ادعا مى كند كــه 150 ميليون 
كاربر ثبت شــده و روزانه 50 ميليون بازديد 
كننــده دارد. دات كام و وكيلش ســايت را به 
عنوان يك فضاى ذخيره ســازى كالود يا به 
اصطالح «گنجه آنالين» براى ذخيره موسيقى، 
ويديو، تصاويــر و فايل هاى داده اى كه براى 
ايميل كردن حجيم هســتند، توصيف مى كنند. 
يك عروس در شيكاگو كه مى خواهد ويديوى 
با كيفيت مراســم ازدواجش را به آشنايانش 
در بانكوك نشــان دهد، مى توانــد آن را در 
مگاآپلــود بگذارد و آشــنايانش مى توانند آن 
را ببيننــد يا دانلود كنند. يا يــك نوازنده اهل 
ســائوپائولو مى توانــد آهنگــى را نواخته و 
ضبط كند و آن را از طريق مگاآپلود به دست 
همــكارش در مونت رئال برســاند. مگاآپلود 
ايــن ســرويس ها را بــه رايــگان در اختيار 
كاربران قرار مي داد. مشــتريان اختصاصى 

مي توانستند در ازاى پرداخت مبلغى، از دانلود 
سريع تر و دسترسى نامحدود بهره مند شوند. 
اين كاربران مى توانســتند بــر مبناى ميزان 
آپلودهاى شــان و تعداد دفعاتى كه محتويات 
آپلود شــده آن ها دانلود مى شــد، پول نقد يا 
جوايزى را نيز دريافت كنند. در دادخواســت 
72 صفحه اى كه وزارت دادگسترى امريكا به 
دادگاه عرضه كرده، آمده است كه اين جوايز 
و امتيازهاى اضافى باعث تشويق كاربران به 
انتشــار مطالب مشمول قانون كپى رايت شده 
و از اين طريــق زيانى 500 ميليون دالرى را 
متوجه صاحبان حق نشــر آن محتواها كرده 

است.
ســايت هايى مانند مگاآپلــود، بالى جان 
هاليــوود و صنعت موســيقى هســتند. اين 
صنايع ادعا مى كنند كــه اين تخلفات آن ها را 
از رسيدن به ســود باز مى دارد، هزينه توليد 
را افزايــش مى دهــد و باعث كاهــش انگيزه 
هنرمنــدان بــراى خلق آثار مى شــود. كارى 
شرمن، ســخنگو و مديرعامل اتحاديه صنايع 
ضبط [فيلم و موســيقى] امريكا، معتقد است 
تحــت پيگرد قرار گرفتن مگاآپلود هشــدارى 
جدى براى ناقضان قوانين كپى رايت است كه 
اگر به دزدى دست بزنند، بايد منتظر زندان و 

عواقب آن باشند.
طرفــداران آزادى اينترنــت، پيش از اين 
نيز در واشــنگتون بر ســر قوانين كپى رايت 
با اتحاديــه فيلم ســازان و اتحاديــه صنايع 
ضبــط درگير شــده بودنــد، كه اتفاقــًا اين 
درگيرى ها به خشــونت نيز كشيده شده بود. 
گروه هــاى هك زيرزمينى نيــز حمالتى را به 
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نمايي از امالك كيم دات كام، بنيان گذار مگاآپلود، در نيوزلند شكل1
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اســــتخر آب گــــرم كيم با 
سيستم هاي پخش صوت زير 
آب و آب هــــاي معدني اش 

150 هزار  دالر ارزش دارد.

نام مستعار او كيمبل است 
كــــه از نام نقش اول فيلم 

فراري گرفته شده است.

در سال 2001 ده ميليون 
دالر را صرف يك سفر 
تا  به مونا كرد  تفريحي 
مسابقات جايزه بزرگ را 

از نزديك ببينند.

به گفته گارديــــن دات كام يك 
بار حتي حساب هلموت كوهل 
صدراعظم ســــابق آلمان را هم 

صفر كرده است!

او پانصد هزار دالر 
خرج آتش بازي هاي 
آوكلند در شب سال 

نو 2011 كرد.

درآمد كيم از مگا آپلود تنها در ســــال 2010، 
چهل و دو ميليون دالر بوده است.

قــــد او 2 متــــر 
 136 وزنــــش  و 

تعداد بازديدهاي مگاآپلــــود روزانه به 50 ميليون كيلوگرم است.
رسيده بود.

از بچگــــي 
كف  عاشق 
حبــــاب   و 

بود 

يك بار با مرســــدس بنزش وارد زمين يك  مسابقه 
گلف شد.

در امالكش سه مجسمه تمام قد از 
زرافه ها دارد

آوكلنــــد حدود امالكــــش در 
 24 ميليون دالر قيمت دارد.

 ســايت هاى دولتى امريكا ترتيب داده بودند. 
گروه متخلفــان آنالين قوانيــن كپى رايت، با 
كپى رايت  نقــض  بين المللى  طرفــداران  نــام 
در  ســعى   ،(Pirate Par es Interna onal)
گردهم آوردن كاربران مگاآپلود براى فعاليت 
ســازماندهى شــده در مقابله با پليس امريكا 
داشــتند. منتقدان معتقدند كه از كار انداختن 
سايت، مجازات نادرستى است كه به كاربران 
بى گناهــى كه به صــورت قانونى از ســايت 

استفاده كرده اند نيز تحميل مى شود. 
مايــكل واينبــرگ، از وكالى گروه دانش 
عمومــى (Public Knowledge) كه در زمينه 
دفاع از حقوق مصرف كنندگان فعاليت مى كند، 
مى گويــد كــه او ويديويى را از جلســه هاي 
كنگره روى مگاآپلود گذاشــته بوده است، اما 
زمانى كه سعى كرده آن را دانلود كند، ويديو 
و ســايت با هم از ميان رفتــه بودند. به گفته 
ايرا روتكن، وكيل مدافــع دات كام در امريكا، 
ارائه كننــدگان ســرويس ميزبانــي مگاآپلود 
موافقت كرده اند كه فايل هاى اين ســايت را تا 

پايان فوريه به صورت كامل پاك نكنند.
اين جدال چندين ســاله ميــان طرفداران 
آزادى آنالين و دارندگان حق مالكيت معنوى، 
باعث محكوم شدن خوره هاى تبادل موسيقى 
در نــزاع بــا صنايع ضبط امريــكا و محكوم 
شــدن گوگل در دعوا با رســانه هاي خبرى 

مرداك شده است. 
مگاآپلــود، شــركتى كه تنهــا 30 كارمند 
تنهــا  فعاليتــش  ســال  هفــت  كل  در  دارد، 
175ميليون دالر درآمد داشــته است كه حتى 
از ميزان فروش فيلم رنگو در سال 2011  نيز 
كمتر است. كوين ســو، رئيس دايره محافظت 
محتــواى اينترنتــى در اتحاديه فيلم ســازان 
امريــكا، مى گويد: «هيچ دليلى وجود ندارد كه 
شــما درباره مگاآپلود چيزى شــنيده باشيد. 
بسيارى از دوســتان من تا پيش از اين حتى 
نام اين ســايت را نيز نشــنيده بودند. اما اين 
تنها رأس هرم نقض كپى رايت است. موردى 
كه اگر بزرگ ترين نمونه نباشــد، به يقين يكى 

از بزرگترين ها است.»
دات كام اصًال شــبيه يك نابغه خالف كار 
به نظر نمى رســد. بــا آن موهــاى ژوليده و 
گونه هاى گوشــتالود و تصور متفاوتى كه از 
مــد دارد (او همواره لباس هاى ســياه رنگ و 
كفش هاى تيره با نوك ســفيدرنگ مى پوشد)، 
بيشتر به شــعبده بازى مى ماند كه بايد پشت 
يك ميز شعبده نشسته باشــد. روتكن اجازه 
مصاحبــه بــا دات كام را صــادر نكــرد، اما 

تا پيــــش از اين، نفر اول 
 Call Of Dutty3 مسابقه هاي

بود.

عالقه زيــــادي به پالك هاي 
خــــاص داشــــت. پــــالك 
بعضــــي از ماشــــين هايش
Hacker، Evil و  Guilty  بود.  

در سال 2002 يك كشتي اتمي 
روســـيه را در بســـت كرد تا 
گروهي از دوستانش را به گردش 
در قطب 

ببرد.

اســــم ديگــــر دات كام، دكتــــر اويل
(Dr.Evil) بــــود كه آن را از مجموعه هاي 

تلويزيوني گرفته بود.

بنيان گذار مگاآپلود را بيشتر بشناسيد
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مى گويد كه موكلش «نســخه بسيار باهوشى 
از جانى َكندي (كنايه از آدم خوش صحبت و 
نيك سرشــت) است.» كيوان ميرحيدرى، يكى 
از دوستان دات كام كه مدير يك كافه در مونيخ 
است، مى گويد كه هميشــه از دات كام درباره 
قانونى بودن فعاليت مگاآپلود سؤال مى كرده 
اســت. ميرحيدرى به ياد مــى آورد كه او يك 
بــار گفته بود: «هيچ چيــز غيرقانونى درباره 
كارى كه من مى كنم وجــود ندارد. هيچ چيز. 
متأســفانه نمى توان آن را كامًال قانونى هم به 
شمار آورد، چرا كه در منطقه اي ميان اين دو 
قرار دارد. تو ميدانى كه من احمق نيستم، همه 

اين ها به كمك وكال روشن مى شود.»
دات كام با نام اصلى كيم اشميتز در سال 
1974 بــه دنيا آمد و در كيل (Kiel)، شــهرى 
بندرى در شمال آلمان بزرگ شد. او در سال 
2001 و در مصاحبــه بــا روزنامــه تلگراف 
لندن گفته بود كه ســومين فرزند يك كاپيتان 
كشتى هاى مســافربرى و يك آشپز است. او 
گفته بود كه اولين كامپيوترش را در 9 سالگى 
خريده اســت و كمــى بعدتر، نســخه هايى از 
دوســتانش  به  را  كامپيوترى اش  بازى هــاى 
مى فروختــه اســت. او افزوده بــود: «من دل 
بزرگى دارم، خودم اين را مى دانم. دراين باره 
نگران باشم؟ اصًال فكر مى كنم خيلى هم جالب 

است. من كه خيلى لذت مى برم.»
به گفتــه گابريل كيليگ، يكــى از مديران 
سابق مدرسه هاينريش هارمز، كيم اشميتز به 
 (Ploen) مدت دو سال به اين مدرسه در پلون
آلمــان رفته بــود، اما آنجا را بــدون دريافت 
مدرك ديپلم ترك كــرد. كيليگ مى افزايد: «او 
دانش آموز باهوشــى بود؛ فقــط اين هوش را 
در جاى درســتى به كار نمى بــرد. او چندان 
به كار گروهى عالقه نداشــت. بــه يقين او با 
ســاير دانش آموزان همراه مى شــد، چرا كه 
يك بذله گــوى تمام عيار بود امــا هيچ كارى 
در جهت منفعت عمومى نمى كرد، بلكه بيشــتر 
باعث گمراهى ديگران مى شد. هنگامى كه گير 
مى افتاد دوستانه و مؤدب رفتار مى كرد و به 
راحتى مى توانســت خــود را تبرئه كرده و از 

مخمصه نجات دهد.»
وقتــى 18 ســاله بــود، با نام مســتعار 
كيمبــل كه از نام بازيگر نقش اول فيلم فرارى

The Fugi) برگرفته شــده بود، در مقاله  ve)
مجله فوربس درباره هكرها از او صحبت شد. 
فوربــس گفته بود كــه او گروهى از هكرهاى 
بين المللى با نــام Dope را رهبرى مى كند، با 
قيافه مبــدل در تلويزيون آلمان ظاهر شــده 

اســت و به بســيارى از سيســتم هاى تلفنى 
شــركت هاى مختلف نفوذ كرده اســت. ظرف 
چند ســال، كيم ادعا كرد كه به كامپيوترهاى 
پنتاگون و ســيتى بانك نفوذ كرده است. حتى 
اگر او اين كار را كرده بود، هيچ كس به دنبال 
او نبود و حتى كسى متوجه اين خرابكارى ها 
نشــده بود. اما مقامات آلمانى او را به واسطه 
اســتفاده از يك حقه نه چنــدان پيچيده براى 
برقرارى تماس هاى تلفنى رايگان، بازداشــت 
كردند. در سال 1998 او به جرم كالهبردارى 
به دو سال حبس تعليقى محكوم شد. او در يكى 

از مصاحبه هــا گفته بود كه اين محكوميت به او 
كمك كرده تا پست هايى به عنوان مشاور امنيت 
سيســتم هاى كامپيوترى در شــركت هايى نظير 
لوفت هانزا بيابد! يكى از ســخنگويان لوفت هانزا 
گفته اســت كه هيچ سابقه اى از همكارى اشميتز 

با اين شركت وجود ندارد.

مشــخص نيســت كــه او در آن زمان از 
فعاليت هايــش چقــدر درآمد داشــته اســت، 
 DataProtect چرا كه شــركت هاى او يعنــى
بودنــد.  خصوصــى  دو  هــر   KimVestor و 
اشــميتز در ســال هاى بعد ادعا كرده بود كه 
فعاليت هــاى تجــارى اش در آن زمان چيزى 
نزديــك بــه 200 ميليــون يــورو (نزديك به 
262/4 ميليــون دالر امــروز) برايش ســود 
بــه ارمغان آورده اســت. او در ســال 2000 
هشــتاد درصــد ســهام DataProtect را به 
TUV Rheinland، يــك شــركت فراهم كننــده 

خدمات مهندســى در آلمــان فروخت. هرچند 
اين معامله آن طور كه بايــد پيش نرفت؛ زيرا 
كمتر از 2 ســال بعد، اين شــركت مشــاوره 
اعالم ورشكســتگى كــرد كه ايــن امر باعث 
بروز درگيرى هــاى قانونى ميان اشــميتز و

TUV Rheinland شد.

حضور دات كام با نام مســتعار كيمبل در 
عكس ها و ويديوهاى آنالين، آن هم ســال ها 
پيــش از آن كه مــردم به احتمال ويروســى 
بودن آن ها فكر كنند، موجب شــد كه داستان 
زندگى او در سراســر اينترنت پخش شــود. 
تفنگ هــاي شــكاري، ماشــين هاى اســپرت، 
جت هاى شخصى و هليكوپترها از مشخصات 
بارز تمــام اين عكس ها بودنــد، بدون اين كه 
مشخص شــود آيا اين ها واقعًا به كيم متعلق 
هســتند يا خير. يك كارتون آنالين كه در آن 
زمان منتشر شد، شخصى شــبيه جيمز باند 
را نشــان مى داد كه در حال راندن ماشين ها 
و قايق هاى فوق پيشرفته به سمت مقر اصلى 
مايكروســافت اســت و در آن جا، اين مأمور 

دات كام و ديگر دستگير شدگان در برابر قاضي دادگاه نيوزيلند شكل2

مگاآپلود، شركتى كه تنها
 30  كارمند دارد، در كل 7 
سال فعاليتش تنها 175 
ميليون دالر درآمد داشته 
است كه حتى از ميزان 

فروش فيلم رنگو در سال 
2011 كمتر است
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ويژه با نام كيمبل با بيل گيتس كه گيج و منگ 
شده است روبه رو مى شود. و هنگامى كه اين 
مأمور ويژه با شــليك گلوله روى ديوار كلمه 
«لينوكس» را مى نويسد، بيل گيتس خودش را 

خيس مى كند. 
پس از آن تصاويرى از وى در يك ســفر 
تفريحــى به موناكو و در حــال حرف زدن با 
ريچارد برانسون در يك كافه، منتشر شد. در 
اين زمان او با يك مرسدس بنز سياه رنگ در 
حومه شهر ويراژ مى داد و در هنگام خواندن 

ترانه هاى روز دنيا با صداى بلند مى خنديد.
ميرحيدرى كه با اشــميتز به سفر موناكو 
رفته بود، از او به عنوان كسى كه عالقه دارد 
با دوســتانش خوش بگذراند، يــاد مى كند و 
مى گويد: «گاهى مانند كودكى بود كه در لباس 
يك بزرگ  ســال گير افتاده باشد.» ميرحيدرى 
با مقايســه او و اســتيو جابز فقيــد مى گويد: 
«چنــدان به پول اهميت نمــى داد، مانند برخى 
از مديــران، افراد را بــا ايده هايش هيپنوتيزم 

مى كرد.»
در ســال 2001، يعنــى زمانــى كه رالى 
چنــد  بــرد،  را   Gumball 3000 بين المللــى 
 LetsBuyIt.com صد هــزار دالر در ســايت
سرمايه گذارى كرد. سپس به صورت رسمى 
اعالم كــرده بود كــه آماده ســرمايه گذارى 
بيشــتر (50 ميليون يورو) در اين سايت است 
در حالى كه چنين پولى در اختيار نداشت. اين 
كار ارزش سهام اين شركت را تا 300 درصد 
افزايش داد و او بالفاصله توانســت سهامش 
را با ســودى 1/5 ميليون دالرى بفروشد. در 
سال 2002 او دوباره به دليل انتشار رازهاى 
داخلــى شــركت ها، متهم و بــه مجازات  هاى 

تعليقى محكوم شد.
پس از آن اشــميتز تا حدودى از ديده ها 
پنهان شد. در دهه اول قرن حاضر به صورت 
رســمى نامش را به كيم دات كام تغيير داد و 
مركــز فعاليتــش را به هنگ كنــگ منتقل كرد. 
در اســناد ايــن كشــور او به عنــوان مدير

10 شــركت از جملــه مگاآپلــود ثبت شــده 
اســت. در تصويــرى كه به تازگي از ســوى 
وزارت ماليــات و گمركات هنگ كنگ منتشــر 
شــده اســت، دفتر اصلــى مگاآپلــود با يك 
ورودى شيشــه اى ديــده مى شــود كه روى 
آن كلمــه MEGA بــا حروف آبى و مشــكى

 نقش بسته است.
بر اساس مســتندات دادگاه، مگاآپلود كار 
خود را در ســال 2005 آغاز كرد. اين سايت 
در كنار نمونه هاى ديگرى مانند PirateBay و 

TorrentSpy نخســتين سرويس هاى اشتراك 

فايلى بودند كه در دهه اول قرن حاضر به راه 
افتادند. مگاآپلود در سپتامبر 2005 با برنامه 
«جايزه براى آپلود كنندگان» بر ســر زبان ها 

افتاد.
برنامــه اى كــه در آن بــه كاربرانــى كه 
آپلودهاى فراوانى در ســايت داشــته باشند، 
جوايز مالــى و  نقدى داده مى شــد. مگاآپلود 
در آن زمــان اعــالم كرده بــود: «اين برنامه 
مگاآپلود را به نخستين و تنها سايت اينترنتى 
تبديل مى كند كه براى ميزبانى فايل هاى شما، 
به شــما پول پرداخت مى كند. شــما فايل هاى 
پرطرفدار و موفــق را آپلود كنيد، ما ميزبانى 
قدرتمند و ســرويس دانلود را فراهم مى كنيم. 

بياييد با هم كار كنيم!»
كاربــران «ويــژه» بايد پيــش از دريافت 

جوايز، حق اشــتراكى را كــه از چند دالر در 
روز تا 260 دالر بــراى تمام عمر متغير بود، 
به مگاآپلود مى پرداختنــد. پس از آن و براى 
فايل هايشــان  بايد  كاربران  جايــزه،  دريافت 
را آپلــود مى كردنــد و الزم بود ايــن فايل ها 
آن قــدر پرطرفدار باشــند كه در عرض ســه 
ماه پنجاه هزار بار دانلود شــوند. مگاآپلود در 
ابتــداى كار جايزه اى پنج هزار دالرى را براى 
برتريــن كاربر در نظر گرفته بود و بعدتر آن 
را تا ده هزار دالر نيز افزايش داد. حتى بنا به 
ادعاهاى دادخواســت، يكى از كاربران حدود 
55 هزار دالر از اين طريق درآمد كسب كرده 

است.
افــرادى كه مى خواهند محتوايى را دانلود 
كننــد، نمى تواننــد آن را در مگاآپلــود بيابند. 
يافتن فايل ها بــه اين ســادگى ها نبود. وقتى 
يك كاربــر فايلى نظير فيلــم Taken را آپلود 

مى كرد، مگاآپلود يك آدرس اينترنتى را به آن 
فايل نسبت مى داد. سپس اين سايت كاربر را 
تشويق مى كرد كه اين لينك را ميان دوستانش 
پخــش كنــد و آن را در ســايت هايى ماننــد 
thepiratecity.org نيز به اشتراك بگذارد. اگر 

كسى در گوگل به دنبال فيلم Taken مى گشت، 
به يكــى از اين ســايت هاى ثالــث راهنمايى 
مى شد. جســت وجوكننده از طريق اين سايت 
به صفحه دانلود سايت مگاآپلود منتقل مى شد 
كه فيلم مورد  نظرش در آن آماده دانلود بود. 
دانلود كننده مى توانســت فايــل را به رايگان 
دانلود كند، اما تشــويق مى شــد كه اشتراك 
اختصاصــى را بخرد تا بتواند از ســرويس 
اياالت متحده  دولت  كند.  اســتفاده  سريع ترى 
معتقد است كه اين سيستم از ابتدا به گونه اى 
طراحى شــده اســت كه افــراد را بــه نقض 

كپى رايت تشويق كند.
بر اساس محتويات دادخواست، اين سايت 
از ســال 2005 تا 2012 توانسته است حدود 
150 ميليون دالر از طريق فروش حساب هاى 
اختصاصى و 25 ميليون دالر ديگر از طريق 
تبليغاتى كه در سايت و صفحات دانلودش به 

نمايش گذاشته شده اند، درآمد داشته است. 
حــدود ســال 2010  در  دات كام  خــود 
 42 ميليون دالر درآمد داشــته است. روتكن، 
وكيل دات كام، درباره مزيت اصلى و رقابتى 
مگاآپلود در مقايسه با ســاير رقبا مى گويد: 
«اين مزيت فراهم آوردن زيرساختى قدرتمند 
بود كه به رايگان يا با قيمتى بســيار اندك در 
اختيار عمــوم قرار مى گرفت و كارايى بااليى 
براى افراد يا ســازمان هاى كوچك داشــت. 
مگاآپلود به كپى رايت كارى نداشــت! و تازه 
در جايگاهــى نبــود كه قضاوت كنــد كه آيا 
كاربــران از آن براى مقاصد خير اســتفاده 
مى كننــد يا نيــت بــدى دارنــد.» در مدارك 
دادگاهى نيوزيلند، دات كام مدعى شــده است 
كه مگاآپلود به روشــنى آپلود كردن محتواى 
ســرقت شــده را منع مى كرده است و راهى 
را فراهم آورده بود كه دارندگان حق مالكيت 
معنوى مى توانســتند چنين محتواهايى را از 

سايت حذف كنند.
بعــد از اين كه شــركت هاى موســيقى و 
فيلم سازى اعتراض كردند، بيش از 15 ميليون 
فايل (برخى توســط دارنــدگان حق مالكيت 
معنوى و برخى توســط خــود مگاآپلود) از 
سرورهاى مگاآپلود پاك شدند. سال گذشته 
اين شركت برنامه جايزه به آپلودكنندگان را 

نيزمتوقف كرد.

مگاآپلود در سپتامبر 2005 
با برنامه «جايزه براى آپلود 
كنندگان» بر سر زبان ها افتاد.

برنامه اى كه در آن به كاربرانى 
كه آپلودهاى فراوانى در سايت 

داشته باشند، جوايز مالى و 
 نقدى داده مى شد.
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 در 24 ژوئن 2010 مقامات 
امريكايى به مگاآپلود اعالم 

كردند كه محققان داراي مجوز 
جست وجو، توانسته اند در 

سرورهايى كه اين شركت در 
ويرجينيا اجاره كرده است، 

39 كپى از فايل هاى 
سرقت شده را بيابند.

در اوايل ســال 2010 وزارت دادگسترى 
امريكا، يك گروه ويژه مالكيت معنوى تشكيل 
داد كه وظيفه آن ســرعت بخشيدن به اجراى 
قوانين مربوطــه بود. در 24 ژوئن آن ســال 
مقامــات امريكايى به مگاآپلود اعالم كردند كه 
محققان داراي مجوز جســت وجو، توانسته اند 
در ســرورهايى كه اين شــركت در ويرجينيا 
اجــاره كــرده اســت، 39 كپــى از فايل هاى 
سرقت شده را بيابند. شــش روز بعد مقامات 
فدرال، سايت لينك پراكنى NinjaVideo.net كه 
توسط مگاآپلود اســتفاده مى شد را به همراه

8 ســايت ديگرى كه گفته مى شــد بــه توزيع 
فيلم ها و سريال هاى سرقت شده مى پرداختند، 
تعطيــل كردند. در 8 جوالى، دات كام ايميلى را 
براى دو نفر از كارمندان مگاآپلود ارسال كرد 
كه در آن نوشته بود: «اين تهديدى جدى براى 
تجارت ما است. لطفًا اين مورد را بررسى كنيد 
و ببينيد چگونه مى توانيم از خودمان محافظت 

كنيم.»
امــالك دات كام در سراشــيبى يك منطقه 
نيمه روستايى در شمال آوكلند گسترده شده 
است. يك ديواره سنگى دورتادور اين ملك را 
احاطه كرده اســت و دوربين هــاى امنيتى كه 
بر فــراز پايه هاى بلندى نصب شــده اند، تمام 
ورودى هــا را اســكن مى كنند. كســانى كه به 
ورودى اصلى نزديك مى شوند، با نگهبانى كه 
لباس مشــكى پوشيده است روبه رو مى شوند 
و او آن ها را مؤدبانه از آنجا دور مى كند. تمام 
چيزى كــه او درباره اهالــى و زندگى در اين 
امالك خواهد گفت اين اســت كه: «هنوز كامًال 

عادى و معمولى است.»
دات كام از ابتدا مى خواست ملك را بخرد، 
اما افــراد خارجى براى خريــد ملك به اجازه 
مقامــات دولتــى احتياج دارند. براى ســرعت 
بخشيدن به روند كار، دات كام تقاضاى ويزاى 
ويــژه اى كرد كه به افــرادى تعلق مى گيرد كه 
انجام  كشور  در  هنگفتى  ســرمايه گذارى هاى 
دهنــد. به هميــن منظور و براســاس مدارك 
دادگاهى، او اســناد وثيقه اى به مبلغ 8 ميليون 
دالر را بــراى مقامات نيوزلند امضاء كرد. در 
ژوئن گذشته او به روزنامه نيوزلند هرالد گفته 
بود: «شــايد من يكى از پر زرق  و برق ترين و 
جنجالى ترين شخصيت هايى باشم كه نيوزلند 
به خود ديده اســت، اما نيات مــن كامًال خير 
اســت. من دوست دارم شــكوفايى نيوزلند را 
ببينــم.» در نهايت اما اجــازه خريد به او داده 
نشــد، و دليل اصلى اين بود كه مقامات به اين 
نتيجه رسيده بودند كه او بر اساس معيارهاى 

نيوزلند «شــخصيت خوبى» به شمار نمى آيد. 
در عوض او اين ملك را اجاره كرد و به همراه 
همســر باردار و سه فرزندش به اين ملك نقل 

مكان كردند.
نيوزلندى هايــى كــه دات كام را ديده انــد 
مى گوينــد كه او با شــخصيتى كه در يوتيوب 
از خود نشــان مى دهد، متفاوت اســت. ديويد 
هندرســون، از كاركنــان يك بنــگاه معامالت 
امالكى كه آپارتمانى را در طبقه باالى هتلى در 
آوكلنــد به دات كام اجاره داده بود تا او بتواند 
آتش بازى هاى پايان ســال را از آن جا تماشا 
كنــد درباره او مى گويد: «او فردى به نســبت 

خجالتى است.» 
ديويــد بلك مــور، يكــى ديگــر از فعاالن 
بنگاه هاى معامالتى كه مانند دات كام، عاشــق 
ماشــين هاى سريع و اســپرت است، مى گويد 
كه دات كام او را به صــرف ناهار به وياليش 
دعوت كرده و پــس از آن يك ميليون دالر به 

او قرض داده اســت. بلك مور به ياد مى آورد 
كــه دات كام به او گفته بــود: «آيا به كمى پول 
احتياج داريد؟ من مقــدارى دارم.» او دات كام 
را فردى شــوخ طبع و بســيار ســرگرم كننده 
مى داند و معتقد است كه تصورى كه مردم از 
او دارند، تحت تأثير ظاهر او قرار گرفته اســت 
و مى گويد: «او ممكن است چاق باشد، اما ابله 

نيست.»
دات كام در مــاه دســامبر، ويديويــى از 
آهنگ Mega Song را در يك ســايت اشتراك 
ويديو منتشــر كرد. اين ويديوى جذاب چهار 
دقيقه اى كه در مدح و ســتايش مگاآپلود تهيه 
شده است، توسط شــان ديدى كامبز، آليشيا  
كيز، جيمى فاكس، ويــل آى ام و خود دات كام 
اجرا شــده بود. شــركت يونيورسال موزيك 
كه نماينده برخــى از هنرمندان اين كليپ بود، 

ويديو را از سايت حذف كرد. 
دات كام شــكايت كرد و مدعى شــد كه از 
هنرمندان اجازه گرفته اســت و ويديو دوباره 
در ســايت مذكــور ظاهــر شــد. دات كام در 
مصاحبه اى كه با TorrentFreak داشــت، گفته 
بود كه يونيورســال موزيك در واقع در برابر 
مگاباكس، ســرويس جديــد مگاآپلود واكنش 
نشان داده است. سرويســى كه به هنرمندان 
اجازه مى دهد آهنگ هايشان را به طور مستقيم 
بــه مشــتريان بفروشــند و 90 درصد قيمت 
فــروش را دريافت كنند. گــروه Universal از 
پاســخ دادن به اين ادعا طفره رفته اســت. در 
همين زمان، قانون SOPA در كنگره امريكا در 
حال بررسى بود و واكنش هاى شديدى را در 

سطح جهان برانگيخته بود. 

كيم دات كام پرزرق وبرق ترين و جنجالي ترين فرد نيوزلند بود. شكل3
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بــه  اظهارنظــرى  طــى  هــم  دات كام 
TorrentFreak گفته بود: «صنايع موســيقى و 

فيلم سازى مى خواهند كه اينترنت را سانسور 
كنند و با وادار كردن واشــنگتن به حمايت از 

انحصار آن ها، نوآورى را نيز متوقف كنند.»
تصميم گيرى ها در هفته ســوم ژانويه در 
كاپيتول هيل انجام شــدند. نخســتين ساعات 
صبــح 20 ژانويه در نيوزلنــد بود كه بيش از 
هفتاد افسر پليس محلى به زور وارد 10 ملك 
شخصى شــدند و دات كام و سه نفر ديگر از 
كاركنان مگاآپلود (كه دو نفر آن  ها در ســفر 
موناكو نيز همراه او بودند) را دستگير كردند. 
يك مظنون ديگر نيز در هلند دستگير شد 
و دو نفر ديگر هنوز متوارى هســتند. مقامات 
هنگ كنگ حســاب هاى بانكى اين شركت را با 
اندوخته اى حــدود 40 ميليون دالر مســدود 
كردند. در ادامه هميــن روند، فرداى آن روز 
دادگاه فــدرال ويرجينيا يكــى از پايه گذاران 
NinjaVideo.net را بــه جــرم توطئه و نقض  

عمــدي و مجرمانه حق كپى رايــت به 14 ماه 
حبس محكوم كرد.

آيا چنين سرنوشتى در انتظار دات كام هم 
خواهد بود؟ پاســخ اين سؤال در واقع به اين 
بستگى دارد كه وزارت دادگسترى بتواند اثبات 
كند كه او و همكارانش عامدانه و از روى قصد 
به دنبال كسب سود از طريق فروش كاالهاى 
مســروقه ديجيتال بوده اند. در دادخواســت 
اين دعــوى، 154 بــار از كلمه «ابــر توطئه» 
(Mega Conspiracy) اســتفاده شــده است و 
وزارت دادگســتري با اســتناد به ايميل هاى 
رد و بدل شــده ميان اعضاى شــركت مدعى 
شــده كه دات كام و همكارانش مى دانستند كه 

در حال انجام فعاليتى غيرقانونى هستند. 
در نامه اى كــه در تاريخ 9 جوالى 2009 
ميان دو نفر از كاركنان رد و بدل شــده است، 
يكى به شــوخى مى نويســد: «ما كســب وكار 
خنــده دارى داريــم. مــا دزدان عصــر جديد 
هســتيم:)» و ديگرى پاســخ مى دهد: «ما دزد 
نيستيم! ما فقط امكان نقل و انتقال كاال را براى 

دزدان فراهم مى كنيم.»
قوانيــن درباره نقــض كپى رايــت كامًال 
آشكار و  صريح هستند. كريستوفر اسپريگمن 
از اساتيد حقوق دانشگاه ويرجينيا مى گويد كه 
نقض عامدانه حق كپى، به صراحت غيرقانونى 
اســت. اما قانون درباره نقض «ســطح دوم» 
چيزى نمى گويد. نقض سطح دوم به اين معنا 
است كه شخصى، شخص ديگرى را وادار يا 

تشويق به نقض كپى رايت كند.

 ايــن اتهام در موارد قبلى مناقشــات بر 
ســر كپي رايت نيز مطرح شــده اســت. به 
عنوان نمونه در دعواى ميان اســتوديوهاى 
متروگلدويــن مايــر و شــركت گروكســتر 
سايت  اياالت متحده  عالى  دادگاه   (Grokster)
اشــتراك فايل را به جرم نقض ســطح دوم 

قانون كپى رايت محكوم كرد.
اما قضيــه دات كام يك دعــواى مدنى و 
حقوقى اســت. روتكن وكيل دات كام و ساير 
متخصصــان تأكيــد مى كنند كــه در قوانين 
كيفرى كپى رايت، چيزى به نام نقض ســطح 
دوم وجــود ندارد. روتكن مى گويد: «هســته 
ادعاهــاى مقامات دولتى بر مبناى يك نظريه 
من درآوردى اســت. اســتفاده از هليكوپتر 

و شكســتن درهاى ورودى بيشــتر حركتى 
سياسى اســت تا حركتى بر مبناى حقايق و 

واقعيت ها». 
عــالوه بــر اين هــا، مدافعــان مگاآپلود 
تأكيد دارند كه اين ســايت هر چند به روشى 
«ناخودآگاه» ســعى كرده اســت افراد را از 
نقض قوانيــن كپى رايت بر حــذر دارد. البته 
هيچ  كس هم شكى ندارد كه دات كام مى تواند 

وكالى بسيار خوبى را به كار بگيرد.
آيــا او بايد به مقام هاي امريكايى تحويل 
ايــاالت  در  دات كام  محاكمــه  شــود؟  داده 
متحــده ممكن اســت ماه ها و حتى ســال ها 
به طــول بيانجامد. اما همين دســتگيرى هم 
تأثيرات خود را برجاى گذاشــته است. ساير 

 UploadBox سايت هاى اشــتراك فايل نظير
و FileSonic سيســتم كســب وكار قبلى خود 
را تعطيل كــرده يا آن را تغيير داده اند. هنوز 
مشخص نيســت كه اين حركات چه معنايى 
دارد. آيا اين دعوا باعث كاهش تخلف خواهد 
شد يا كاهش نوآورى؟ شركت هاى رسانه اى 
هزينه هاى زيــادى را متحمل شــده اند تا از 
طريق يافتن راه هاى مناســب، تماشــاى فيلم 
و گوش دادن به موســيقى را براى همه و به 
خصوص عالقه مندان فنــاوري در همه جا و 
در هر زمانى ممكن ســازند. جولى ساموئلز 
وكيل بنياد پيشتازان الكترونيك (مؤسسه اى 
غيرانتفاعــى كــه بــه ترويج رعايــت حقوق 
معنوي محتواى ديجيتال مى پردازد) مى گويد: 
«توليدكنندگان محتوا به جاى صرف وقت و 
توان خود در راه رقابت، مى خواهند راه هاى 
رشــد هر مدل جديدى از كســب وكار را سد 

كنند. 
راهى كه آن ها در پيش گرفته اند به ضرر 
نوآورى، مشــتريان و هنرمندانى اســت كه 
سعى مى كنند راه هاى جديدى براى ارتباط با 

طرفدارانشان بيابند.»
دات كام در زنــدان نيوزيلنــد در انتظار 
جلســه دادگاه 22 فوريــه بــه ســر مى برد. 
از آزادى او بــه قيــد وثيقه جلوگيرى شــده 
اســت، چرا كه اگر بتواند خــود را به آلمان 
برســاند، ديگر امكان اســترداد او به امريكا 
وجود نخواهد داشــت. دوستش ميرحيدرى 
مى گويد: «شما مى توانيد او را بدون لباس و 
 غذا در صحراى آفريقا رها كنيد و يك ســال 
بعد ببينيد كه او در بهترين ســوئيت هتل هاى 
لوكس دوبى، در حال انجام معامله اســت. او 
همــواره مى تواند از نو شــروع كند. به زبان 

ساده، او به شدت باهوش است.» 
عده اى در نيوزلند با دات كام كه همسرش 
مونا در بهار دوقلوهايــش را به دنيا خواهد 
آورد، ابراز همدردى كرده اند. در 29 ژانويه، 
ســرمقاله روزنامه هرالد دســتگيرى توام با 
خشــونت او را زير ســؤال برده و مى گويد: 
«او اســتحقاق اين را داشــت كه به وســيله 
مــا در برابــر آزار و اذيت مقامــات قضايى 
خارجــى محافظــت شــود.» در عيــن حال، 
يكى از نويســندگان روزنامه، از خوانندگان 
پرسيده اســت كه به نظرشان چه كسى بايد 
در فيلم تلويزيونى كــه به يقين از اين ماجرا 
ســاخته خواهد شــد، نقش دات كام را بازى 
كنــد. كانديداهاى ايــن كار جونا هيل و جك 

بلك هستند!

برخي معتقدند كه 
توليدكنندگان محتوا به جاى 
صرف وقت و توان خود در راه 

رقابت، مى خواهند راه هاى 
رشد هر مدل جديدى از 
كسب وكار را سد كنند. 
راهى كه آن ها در پيش 

گرفته اند به ضرر نوآورى، 
مشتريان و هنرمندانى است كه 
سعى مى كنند راه هاى جديدى 
براى ارتباط با طرفدارانشان 

بيابند.


