ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮه اردوﻏﺎن:
دﺳﺘﮕﯿﺮی  ۱۱ﻧﻔﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۱ﻧﻔﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر» ،رﺟﺐ ﻃﯿﺐ
اردوﻏﺎن« و ﭘﺴﺮ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه آنﻫﺎ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،اردوﻏﺎن وﻋﺪه داده ﭘﺲ از ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻫﺪف
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ،
دوﻟﺖ وی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،اﻃﻼع از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اردوﻏﺎن در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ،ﺗﻮﺘﺮ و ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۱ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎد اردوﻏﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪام اردوﻏﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺖ و در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﺸﺘﮓ
» «Don’tTouchMySocialMediaﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪ» .ﻣﺮال آﮐﺸﻨﺮ« ،رﻫﺒﺮ »ﺣﺰب ﺧﻮب« ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اردوﻏﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ
را ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﺎل »ﺗﺎرﯾﮏ« ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اردوﻏﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﺑﺎره ﺧﺒﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داده ،اﻣﺎ
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ از اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻮلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﯾﻮﺗﯿﻮب داده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در
ﺗﻮﺘﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮا  ۷ﻫﺰار و  ۳۴۰ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ و ﻫﮏ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل در ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪان از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺑﺰار ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

