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ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆԸ, ԱԹԱԹՈՒՐՔԸ ԵՎ ՔՐԴԱԿԱՆ
ՇԱՐԺՈՒՄԸ
Հայկակ Արշամյան
Վերջերս հայ օգտատերերից մեկը Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում (Facebook) բախվել էր մի խնդրի,
երբ կարծիք էր գրել այն մասին, որ «Քեմալ Աթաթուրքը նույնպես մեղավոր է եղել Հայոց
ցեղասպանության մեջ»։ Ֆեյսբուքի ադմինիստրացիան նամակ է ուղարկել օգտատիրոջը, որով
հայտնել է, որ հանել է օգտատիրոջ վերը մեջբերված հրապարակումը, քանի այն չարաշահում է
ցանցի «Խախտումների չափորոշիչների» (Abuse standards violations) կամ վարքականոնի
«Համացանցի պրոտոկոլային հասցեների արգելափակման և միջազգային
համապատասխանության» ենթաբաժնի կետերը (IP blocks and international compliance)։ Իհարկե,
ֆեյսբուքյան ադմինիստրացիայի այս պատճառաբանությունն առաջին հայացքից տարօրինակ է,
ուստի անհրաժեշտ է հասկանալ թե ի՞նչ կապ կա Աթաթուրքի վերաբերյալ հրապարակումների
հեռացման ու Ֆեյսբուքի վարքականոնի խախտման միջև (վարքականոնի ամբողջական տեքստն
այստեղ՝ http://www.rawstory.com/wp-content/uploads/2012/02/facebookcensorshiprules.jpg)։
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Իրականում, ներքին օգտագործման այս վարքականոնը գաղտնազրկվել է Gawker.com կայքում
դեռևս 2012 թվականին։ Կայքն այս այս փաստաթուղթը ստացել է Ֆեյսբուքի կողմից վարձած
ընկերության մի աշխատակցից, որի պարտականությունն է եղել ցանցի բովանդակության
մոդերացումը, այն է՝ հետևել ու քննել այդ սոցիալական ցանցում ստեղծվող բովանդակությանը:1
Վարքականոնի՝ «Պրոտոկոլային հասցեների արգելափակման և միջազգային
համապատասխանության» ենթաբաժինը ներառում է հետևյալ կետերը՝
Տարածված՝
1.
Հոլոքոսթի մերժում, որը հիմնվում է ատելության խոսքի վրա
2.
Աթաթուրքին ուղղված հարձակումներ (տեքստային և վիզուալ)
3.
Քրդստանի քարտեզներ (Թուրքիա)
4.
Թուրքիայի դրոշի/ների այրում
Հաստատված (բացի ուղղակիորեն Քրդական բանվորական կուսակցության և/կամ Օջալանի դեմ
ուղղվածներից)՝
1.
ՔԲԿ աջակցություն և նկարագրություն
2.
Աբդլուլլահ «Ափո» Օջալանի վերաբերյալ բովանդակություն
Ատելության խոսքի վրա հիմնված Հոլոքոսթի մերժման դրույթն իհարկե տրամաբանական է, որ
ներառված է ֆեյսբուքյան վարքականոնի խախտումների ցանկում։ Այն նաև տեղավորվում է
«միջազգային համապատասխանություն» կետի տակ։ Այստեղ միակ հարցը, որ կարելի է քննարկել,
այն է, թե ինչո՞ւ են բացակայում մարդկության կողմից ճանաչված մյուս ցեղասպանությունների
դեպքերի նկարագրությունը։ Արդյո՞ք սա կանխակալ վերաբերմունքի արդյունք չէ Մարկ
Ցուկենբերգի թիմի կողմից։
Սակայն հաջորդ կետերն արդեն ոչ միայն վիճահարույց են, այլև լուրջ մտահոգությունների տեղիք են
տալիս։ Աթաթուրքին ուղղված հարձակումներին վերաբերող կետի հետ կապված մի քանի
հարցադրում է ծագում։ Առաջին հերթին, ինչպե՞ս է այս կետը տեղ գտել ֆեյսբուքյան
վարքականոնում՝ ուղղակի այդ ցանցի ղեկավարության որոշման արդյունքում, թե՞ օգտատերերի
պահանջով, և կամ թե՞ Թուրքիայի Հանրապետության անմիջական միջնորդությամբ։ Այստեղից
բխում է հաջորդ կարևոր հարցը, այն է՝ ինչո՞ւ են բացակայում նմանատիպ կետերը, որ կվերաբերեն
օրինակ՝ Լենինին, Ստալինին, կամ թեկուզ Քադաֆիին ու Մաոյին։ Չէ՞ որ սույն գործիչներին ու
նրանց գաղափարներին աջակցող մարդկանց հսկայական բանակ կա ոչ միայն այդ երկրներում, այլև
ամբողջ աշխարհում։ Ու շատ հնարավոր է, որ հիշյալ գործիչների դեմ գրված ստատուսները նույնպես
արժանացել են օգտատերերի քննադատությանը և բողոքներ են ուղարկվել Ֆեյսբուքի
ղեկավարությանը։ Ավելին, այսօր ՌԴ նախագահ Պուտինի դեմ լինում են բազմաթիվ
հրապարակումներ, հատկապես՝ ուկրաինական սոցիալական ցանցերում ու բլոգներում, որոնք
լայնորեն տարածվում են Ֆեյսբուքում։ Արդյո՞ք Ֆեյսբուքի ղեկավարությունը կհամաձայնվի դրանք
դուրս մղել իր սոցիալական ցանցից, եթե մի քանի միլիոն օգտատեր բողոքի դրանց դեմ, կամ եթե ՌԴ
իշխանությունները պաշտոնապես փորձեն միջամտել այս խնդրին։ Վերջապես, կարելի է բերել նաև
Ջորջ Վաշինգթոնի ու Բենջամին Ֆրանկլինի օրինակները։ Չէ՞ որ նրանք մեծ ներդրում ունեն
ամերիկյան պետության հիմնադրման գործում, ուստի կարելի է նրանց դեմ ցանկացած
բովանդակություն նույնպես պետք է համարել խախտում և ներառել խախտումների ցանկում։
Նույն հարցադրումները կարելի է անել կապված Քրդստանի այն քարտեզներին, որոնք գծված են
այսօրվա Թուրքիայի տարածքի վրա, ինչպես նաև՝ Թուրքիայի դրոշի այրելու ակցիաների
վերաբերյալ։ Աշխարհում տարբեր անհատների, գիտնականների, շարժումների կամ պետությունների
կողմից գծվում են տարատեսակ քարտեզներ, որոնք չեն համապատասխանում արդի
աշխարհաքաղաքական ստատուս-քվոյին ու միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին։ Օրինակ
կարելի է բերել Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի, Լեռնային Ղարաբաղի նորագույն քարտեզները,
որոնք ստեղծվում ու տարածվում են բոլոր սոցիալական ցանցերով ու մեդիաներով։ Քրդերն էլ ունեն
իրենց պատկերացումները ապագայի վերաբերյալ ու նույնիսկ չեն էլ թաքցնում, որ հավակնում են
ստեղծել իրենց պետականությունը, որը ներառելու է նաև Թուրքիայի Հանրապետության հարավ1
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արևելյան շրջանները։ Սա զուտ քաղաքական հարց է, իսկ Ֆեյսբուքը ազատ տարածք է օգտատերերի
համար, ովքեր հնարավորություն ունեն տարածելու ու կիսելու իրենց գաղափարները, բնականաբար՝
առանց ատելության խոսքի և հայհոյանքի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի դրոշի այրելուն, ապա
աշխարհում այսօր այրվում են բազմաթիվ երկրների դրոշներ, որոնց մասին վիզուալ կադրերը ազատ
տարածվում են ոչ միայն համացանցում, այլև ԶԼՄ-ներում։ Ինչո՞ւ կարելի է տարածել ենթադրենք
ԱՄՆ կամ Իսրայելի դրոշի այրման փաստը, բայց չի կարելի դա անել թուրքական դրոշի
պարագայում։ Դրոշի այրումը քաղաքական ակցիայի տեսակ է, ինչպես օրինակ որևէ անընդունելի
քաղաքական գործչի խրտվիլակի այրումը։ Ֆեյսբուքյան ադմինիստրացիան ինչո՞ւ պետք է այդքան
մտահոգվի հատկապես թուրքական դրոշի այրման պարագայում։
Վերջապես մյուս արգելափակումները վերաբերում են Օջալանին ու Քրդական բանվորական
կուսակցությունը նկարագրող ու աջակցող բովանդակությանը։ Ըստ վարքականոնի, կարելի է
ստեղծել ու տարածել Օջալանի ու ՔԲԿ դեմ բովանդակություն, սակայն հակառակն անելն արգելվում
է։ Նույն տրամաբանությամբ, ինչո՞ւ Ֆեյսբուքը չի արգելափակում օրինակ Սիրիայի ընդիմությանը
վերաբերող բովանդակությունը, կամ՝ ցանկացած այլ երկրում գործող ընդիմադիր ուժերին
գործունեությունը նկարագրող վիզուալ և տեքստային բովանդակությունը։
Թուրքական իշխանությունները, ըստ մի շարք աղբյուրների, բացահայտ խոսել են Ֆեյսբուքի հետ
իրենց համագործակցության մասին դեռևս 2013 թվականին հունիսի վերջին, երբ Թուրքիայի կապի
նախարար Բինալի Յըլդըմը հայտարերել էր, որ «ֆեյսբուքը երկարատև հարմոնիկ
համագործակցություն ունի» իշխանությունների հետ։2 Ընդ որում, Ֆեյսբուքի կողմից Թուքիայում
ապրող օգտատերերի հաշիվները սկսել է արգելափակվել հիմնականում 2013 թվականի մայիսից՝
կապված Ստամբուլում գտնվող Գեզի այգու պահպանման համար սկսված պայքարի հետ։ Ընդ
որում, հետաքրքիր է, որ Թվիթերի ղեկավարությունն այդ նույն ժամանակ հրաժարվել է
համագործակցել և արգելափակել Թուրքիայի կողմից գրաքննվող բովանդակությունը։ Ընդ որում,
Ֆեյսբուքի կողմից Թուքիայում ապրող օգտատերերի հաշիվները սկսել է արգելափակվել
հիմնականում 2013 թվականի մայիսից՝ կապված Ստամբուլում գտնվող Գեզի այգու պահպանման
համար սկսված պայքարի հետ։ Ընդ որում, հետաքրքիր է, որ Թվիթերի ղեկավարությունն այդ նույն
ժամանակ հրաժարվել է համագործակցել և արգելափակել Թուրքիայի կողմից գրաքննվող
բովանդակությունը։
Նույն, 2013թ. ամռանը Change.org կայքի միջոցով բողոք-նամակ է հղվել Ֆեյսբուքի ղեկավար Մարկ
Ցուկենբերգին, պահանջով՝ դադարեցնել քրդական բովանդակության գրաքննությունը ցանցում և
հարգել խոսքի ազատության իրավունքը:3 Սակայն, հիշյալ պահանջը մնացել է անարձագանք։
Քննելով վերոհիշյալ բոլոր փաստերը, ակնհայտ է դառնում, որ ֆեյսբուքյան ցանցի ղեկավարությունը
բացահայտ համագործակցության մեջ է թուրքական իշխանությունների հետ, կամ առնվազն վարում
է պրոթուրքական քաղաքականություն, դրանով խախտելով Թուրքիայում ապրող միլիոնավոր
քաղաքացիների ազատություններն ու իրավունքները։ Մնում է միայն եզրակացնել, որ այստեղ
միախառնված են տնտեսական ու քաղաքական տարբեր շահեր, որոնք էլ ստիպել են Ֆեյսբուքի
ղեկավարությանը գնալ նմանատիպ քայլերի, այն է՝ Թուրքիայի քաղաքացիների ազատ խոսքի
իրավունքի խախտման հաշվին պաշտպանել թուրքական պետության ու գործող իշխանությունների
իրավունքներն ու շահերը։

տես՝ www.gagrule.net/facebook-censorship-against-turkeys-kurds-continues/,
http://kurdishrights.org/2013/11/13/how-turkey-uses-facebook-to-repress-kurds/, and www.kurdishinfo.com/facebookcensorship-against-kurds-continues
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տես՝ www.change.org/p/mark-zuckerberg-ceo-of-facebook-stop-censoring-kurdish-content-on-facebook
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