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 مقدمه 
 المللنیدر نظام ب یحقوق انسان نیتریادیاز بن یکی به عنوان انیب یآزاد حق

 دهش شناخته تیرسم به هادولتاز  یاریبس یحقوق یهاحقوق بشر و نظام

 المللنینظام ب ریناپذبخش مهم و عنصر انفکاک انیب یآزاد حق اکنون. است

هد دارند که حقوق بشر تع یالمللنیعضو اسناد ب یهاحقوق بشر بوده و دولت

 یاعضااز  یکی انبه عنوافغانستان  کنند. دولت تیرا رعا یحق مهم بشر نیا

و  یحقوق مدن یالمللنیب ونیدر کنوانس تیکه عضو یالمللنیب یجامعه

بوده  نایب یآزاد قو تحقق ح تیحما ت،یمکلف به رعا استرفتهیرا پذ یاسیس

حق تالش کند.  نیشهروندانش از ا یمندبهرهو تعهد دارند در جهت 

 یویهرو  یمل نیاست که در قوان عضو یهادولت همه یوظیفه حالنیدرع

 را یپراکننفرت موضوع جمله از انیب یآزاد حق یهاتیخود محدود یعمل

 .کنند میترس یپراکننفرت و انیب یآزاد انیم یحقوق قیدق مرز و گنجانده

ثر با ؤم یهمقابل و یپراکننفرت شناخت یهنما براامنبع ر کی هرسال نیا 

 یپراکننفرت که ییهابه چالش و است انیب یمحافظت از حق آزاد نیدر ع آن

 زین کند،یم جادیا یقواعد حقوق بشر تیو رعا کیدموکرات ریمشارکت فراگ در

 انندم ینوشته شده است؛ اصول شراساس اصول حقوق ب بر نوشته نیپردازد. ایم

 یمگهاستفاده که وءس و خشونت ض،یبود تبعنو  اهانسان یبرابر ان،یب یآزاد

 تسامهم  تساهل یدارا گرا ومتنوع، کثرت یجامعه کی تیتقوو  جادیا یبرا

 .شوندیم خوردارشان بریاز حقوق بشر جامعه ممردها، تمام آن تیموجود درو 

 تحت نخست فصلاست.  دهش میتقس فصلسه  به یآموزش یهرسال نیا

 یبررس ،یپراکننفرت و انیب یآزاد فیتعر چون یموضوعات، اتیکل عنوان

 یامدهایپ، و اسالم بشر حقوق یالمللنیب اداسندر چارچوب  یپراکننفرت

 .ردیگیبر م را در یپراکنبا نفرت یااخالق رسانه یو رابطه یپراکننفرت

پرازد. یدر افغانستان، م یپراکننفرت یچارچوب حقوق حیدوم به توض فصل

بر  یمبتن یپراکننفرت جمله از یابرجسته اشکالبه  نیچنبخش هم نیا در
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افراد  هیکه عل یزیانگنفرت سخنان و ، سمت و والیتمذهب ت،یقوم ت،یجنس

 .شودیپرداخته م شود،یدر کشور به کار برده م تیمعلول یدارا

ه ک تمرکز دارد یموفق یهایها و استراتژهیرو ربرساله  نیاسوم  فصل

ستفاده کنند. ا هااز آن یپراکننفرتتوانند در مقابل یم یمدن یجامعه ینهادها

، نظارت و یپراکننفرتمردم نسبت به  یآگاه شیافزا یدرباره بخش نیدر ا

مبارزه  یااقدامات دادخواهانه بر یاندازگونه سخنان و راهنیا یدرباره گزارش

 .است شده گفته سخن یپراکننفرت یایقضا با

 ،یمخاطب عام داشته و مخاطبان آن شامل همه شهروندان عاد هرسال نیا

 .شوندیم انیو دانشگاه یمقامات دولت ،یمدن یفعاالن جامعه
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 کلیات :اول فصل 
مورد بحث  یپراکننفرت موضوع به مرتبط یدیکل میمفاه ابتدا فصل نیا در

حقوق  یالمللنیدر اسناد ب یپراکنو نفرت انیب یآزاد گاهیقرار گرفته و بعد جا

 یپراکننفرت یامدهایپ و اسالم نظر از یپراکننفرت از. بحث شودیم یبشر بررس

و  یابه اخالق رسانه زیموضوع ن نیفصل بوده و آخر یموضوعها گرید از

 است. افتهیاختصاص  یپراکننفرت

 الف: مفهوم شناسی 
 مربوط انیب یآزاد بر حق به یپراکننفرت از بحث بشر حقوق اتیادب در

 یپراکننفرت سپس و انیب یآزاد بر حق ابتدا نجایا در لیدل نیهم به. شودیم

 .شودیم یآن دو بررس انیم کیتفک انیو در پا ردیگیقرار م بحث مورد

 حق آزادی بیان. 1
 Right to Freedom of expression اصطالح معادل «انیب یآزاد حق»

ترجمه شده  انیبه ب یکه در زبان فارس Expression یواژهاست.  یسیانگل

. شودیکار برده مه و احساسات ب افکار یآشکارساز یاست، در لغت به معنا

)x28g0b3https://bit.ly/( اصطالح  ،گریدر فرهنگ دFreedom of 

Expression خود  یهادگاهید آزادانه افکار و انیب»شده است:  فیتعر گونهنیا

با  نکهیارتباط بدون ا یاشکال برقرار گرید ایسخن گفتن، نوشتن  قیاز طر

 انیز یگریو اعتبار د تیبه شخص یصورت عمدبه یانحراف ایاظهارات دروغ 

عبارت از  انیب تر،عیوس فیتعر کی در  )/V6ebQh3https://bit.ly(«.وارد کند

 گرانیخود را به د شهیاند و دگاهیآن د لهیوسها بهاست که انسان یاقهیطر

باشد خواه  یو اجتماع یاسیس دگاهید کی دگاهید نیخواه ا کنند،یمنتقل م

 یهنر یهارا در قالب یبل تأملاو ق قیعم یهادهی. اهل نظر ایهنر دهیا کی

 ،ینقاش لیاز قب یآثار هنر دیامروزه تول ،لیدل نی. به همکنندیمنتقل م

در شمول  دیاست و نبا انیب یبارز آزاد یهااز جلوه یقیو موس لمیف کاتور،یکار

 ،یدفاطمیس یکرد )قار دیترد یهنر یهانسبت به فراورده انیب یمفهوم آزاد

https://bit.ly/3b0g28x
https://bit.ly/3ebQh6V
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 یو عام داشته و ازجمله آزاد عیمفهوم وس انیب یآزاد .(11۹-118: 138۹

به  یحق دسترس 2ها(مطبوعات )رسانه یآزاد ،1یاسیسخن و گفتار س

 نترنتیازجمله ا یرساناطالع دیجد یهایبه تکنولوژ ی، حق دسترس3اطالعات

. به گفته ردیگیبه ماهواره را در برم یحق دسترس و یخـبر یهاشبکه ـگریو د

 یآزاد» ان،یب یآزاد ییمعنا یو گستره تیاهم انیدر ب سندگانیاز نو یکی

 یعموم یهایآزاد ریاست که بدون آن سا یعموم یآزاد نیتریاساس انیب

مطبوعات،  یجمله آزاد از یعموم یهایواقع همه آزاد هستند. در معنایب

شرکت در انتخابات  یآزاد طورنیو هم التیاجتماعات و تشکآزادی مذهب، 

: دارد متنوع قیمصاد زین انیب یآزاد خود. گردندیبرم انیب یبه آزاد ینوعبه

 و رفتار و اعمال به اعتراض و انتقاد شامل که یاسیس گفتار یآزاد ازجمله

 از یهمگ پوششآزادی  و هنرآزادی  قلم، یآزاد. است حکومت ماتیتصم

توجه به آنچه در  با .(134: 13۹۷ ،ی)اسالم« .هستند انیب یآزاد قیمصاد

 یحق بر آزاد» یبیگفت اصطالح ترک توانیگفته شد، م انیحق و ب یمعنا

 و اطالعات مختلفبه انواع  توانندیها مو گروه افرادمعنا است که  نیبه ا «انیب

و امکانات الزم برخوردار  فرصت از و داشته یدسترس خود ازیموردن معلومات

 دسترس در که یمختلف لیوسا از استفاده باخود را  دیباشند تا افکار و عقا

 یآزاد و گفتن سخن یآزاد مانند -انیب یآزاد». کنند ارائه گرانید به دارند،

 یهنر ،یاسیحق افراد نسبت به اظهار افکار س در حکومت یتعد از -مطبوعات

 کهیمتکثر تمام اعضا تا وقت یجامعه کی. در کندیم یریجلوگ شانیو فرهنگ

نباشد که  ییهامشتمل بر دروغ اینجابت عبور نکرده و  یاز مرزها اناتیب نیا

 برخوردار خود دگاهید و افکار انیب یآزاد از دیبا زند،یم بیآس گرانیبه د

 .(Maddex, 2000: 134)« .باشند

 افکار گذاشتن اشتراک به یبرا جامعه کی ای فرد کی یآزاد از انیب یآزاد

 ای یدر مورد مسائل مختلف بدون ترس از جبران، مجازات قانون دشانیعقا و
                                                                   
1. Freedom of Speech 
2. Freedom of Press 
3. Access to Information 
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استوار  فرضشیپ نیبر ا انیب یآزاد حق .((Mill, 2017 دکنیم تیحما سانسور

 شهیاحساس و اند ،خرد صاحب گرانیصورت برابر با دبه یکه هر انسان است

 شهیو اند ریحق دارد آنچه در ضم گرانیصورت برابر با دبه جهینت است و در

 نیبد انیب یحق آزاد .(1۶۵: 13۹4 ،ینور) منتقل کند گرانیبه د گذردیم

 ینگران و ترس بدونبرخوردار باشد تا  یآزاد نیاز ا دیمعنا است که هر انسان با

. کند ابراز مختلف لیوسا از استفاده با را خود دیعقا و افکار مجازات، و بیتعق از

 یرزبانیو غ یزبان یهاانیکار رفته و شامل به در مفهوم عام آن ب «انیب» نجایدر ا

. در اکثر شودیم ینوشتار ریو غ ی( نوشتاریااشاره ای یریتصو انی)مانند ب

 تیاشاره دارد که محدود یحکومت یسیپال ای قانون به نبود ان،یب یموارد، آزاد

 یسیپال و قانون نبود»جز به انیب یآزاد مباحث. کندیوضع م یانیب

به  که شودیم هم یگریدمتفرقه  موارد شامل)سانسور(  انیب یکنندهمحدود

 یاقتصاد یدهایتهد ایو  یاجتماع یفشارها از یآزاد از توانیم نمونه عنوان

 ،یعلم هینشر کی یشیرایو یهااستیشغل(، س ایاز دست رفتن تجارت،  د)مانن

 .(323: 13۹۹ ،یدری)ح« برد. نام، یفروشکتاب کیکتاب  دیخر استیس

 پراکنینفرت. 2
 یسیاصطالح انگل نیاست. ا یسیدر انگل Hate Speech معادل یپراکننفرت

قابل ترجمه است اما به نظر  زین زیانگسخنان نفرت ای زیانگنفرت انیهرچند به ب

اصطالح  نیا یلغو فیباشد. در تعر اتریمعادل بهتر و گو یپراکننفرت رسدیم

نفرت را  یبه گروه خاص نسبت که یسخن»گفته شده است:  یسیبه زبان انگل

 یقیدق یاصطالح فیتعر .)https://dictionary.cambridge.org(« ابراز کند.

 نیا تیباشد، اما واقع رتیباعث ح دیشا نیارائه نشده است و ا یپراکناز نفرت

 یهامؤلفه یچه عناصر نکهیدر مورد ا ،ییو آراء قضا یاست که در اسناد رسم

 یقطعنامه در .شودیمشاهده م ینفرت است، کمبود آشکار یدهندهلیتشک

 یناروادار و یپراکننفرت نیحقوق بشر سازمان ملل متحد ب یشورا 18/1۶

 ضیتبع ،ینید یناروادار»ها خواسته شده است تا از دولت و شده قرار بر ارتباط

 ای نید یافراد بر مبنا یمنف یسازشهیکل نیو خشونت مرتبط به آن، همچن

https://dictionary.cambridge.org/
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به  کیباعث تحر که را در مقابل افراد ینیاز نفرت د تی... هر نوع حما ده،یعق

تحت کنترل « بشود دهیعق ای نید بر یمبتن خشونت ای خصومت ض،یتبع

 .(HRC, 2011, Para 2) درآورند

نفرت را  یصورت ضمنبه ،یپراکناروپا در مورد نفرت یشورای هیتوص 

 شد خواهد فهم و ریتفس یطور یپراکننفرت اصطالح»: کندیم فیتعر گونهنیا

 ای یزیستهودی ،یهراسگانهیب ،ینژاد نفرت که شود انیب اشکال تمام شامل که

 ییگرایکه توسط مل یرا ازجمله: ناروادار یبر ناروادار یاشکال نفرت مبتن گرید

 ها،تیو خصومت در برابر اقل ضیتبع شود،یابراز م یتهاجم ییگراقوم ای

 هیتوج ای جیترو ک،یتحر منتشر، دارد، گانهیب یمل یهشیر که یمردم و مهاجران

 به  (.Recommendation No. R (97) 20, Appendix, under Scope)«کندیم

 توانیاست، هرچند م یدور منطق متضمن یادیز حد تا فیتعر نیا رسدیم نظر

 ،یناروادار ،یزیهودستی ،یهراس گانهی)مانند ب یمیمفاه یبه برخ فیتعر نیاز ا

ها که با استفاده از آن افتی( دستضیو تبع ییگراقوم ،یتهاجم ییگرایمل

درک  ترقیو دق ترروشناصطالح نفرت را  یمفهوم یگسترهمعنا و  توانیم

را  یپراکنروآندا نفرت یبرا یفریک یالمللنیب وانید مانایناه یقضیهکرد. در 

 فیتعر «باشد شده بیترک یسازقوم که با بدنام کی یسازشهیکل» به عنوان

 (Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiz and Ngeze, para. 1007) .کرد

نسبتاً اصطالحات منعطف و  یسازو بدنام یسازشهیهرچند دو اصطالح کل

 یاری. بسکندیرا وضع م ینییپا سطحنسبتاً  اریدار بوده و عالوه بر آن معکش

روزمره در  یهایچنانکه در کمد ،یاعم از مثبت و منف یسازشهیکل قیاز مصاد

ممنوع  دیحداقل نبا ایکامالً مجاز هستند  ابد،ییاز کشورها انعکاس م یاریبس

حقوق بشر و دادگاه  یکمیتهکه در نزد  یپراکنمربوط به نفرت یایشود. در قضا

 ،یپراکننفرت از یانتزاع فیتعر یجاشده است، بهحقوق بشر مطرح ییاروپا

 ریخ اینژادپرستانه دارد  تیماه شده،انیاست که اظهارات ب نیبر ا یتمرکز اصل

 نیخوب است در ح نی. بنابراریخ ای کندیوارد م بیآس گرانیو به حقوق د

رساندن آسیب نژادپرستانه داشتن و  تیچون ماه یبه عناصر یابیو ارز یبررس



۷ 

 برابر، حقوق از یمندبهره بر یمنف یرگذاریخصوص تأثو به گرانیبه حقوق د

 .ردیبگ صورت توجه

که  است یگفتار ای انیعبارت از هرگونه ب یپراکننفرت گر،ید فیتعر بر بنا

 انندم خاص تیهو رب یمبتن گروه کیشان در تیبر عضو ها را بناافراد و گروه

 یو روان یجسم تیو معلول تیجنس ،یجنس شیمذهب، نژاد، قوم، سن، گرا

 ای انیب هرگونه شامل نیا (.Curtis, 2010قرار دهد ) هدفمورد انزجار و 

 ت،یبر هو یمبتن یداورشیپ مانند بدخواهانه عمل و تفکر که است یاجمله

 ,Simpson) دکنیم جیرا ترو یافراط یو مذهب یاسیس یو شعارها ییناسزاگو

 ان، با آندیخدمت نکن انسپتمبر! به آن 11و  مسلمانان»، مثال (. به عنوان2013

 ورود» ای، (Waldron, 2019) «دیرا به داخل اجازه نده انو آن دیصحبت نکن

 ورود یهها اجازافغان» ای(، Waldron, 2019) «ستع امنوها مها و سگیهودی

 یپراکننفرت از بارز یها، نمونه(,201۹Bezhan) «ندرا ندار فروشگاه نیا به

 یرهایشود؛ بلکه شامل تصویمحدود نمو گفتار  سخن به یپراکننفرت. است

ها یناز ینشانه ،مثال به عنوان شود.یم زیها ننهنشا مانند یرکالمیغ

 بیصل ینشانه ایکند، یم کیتحر را یزیهودستی( که Swastika/کای)سِوست

 ییامریکا یهاییقایافر دیترساندن و تهد یبرا یخیسوزان که از لحاظ تار

 دشویم شناخته زیانگسخن نفرت از یشد، به عنوان اشکالیم استفاده

(Simpson, 2013 )مقابله با  یبرا سازمان ملل متحد و پالن عمل یاستراتژ در

 کیشده است که  رفتهیپذ شد، یاندازراه 2020جون  18در  که یپراکننفرت

حال،  نیبا ا .وجود ندارد یپراکننفرتاز مفهوم  شمولو همه یالمللنیب فیتعر

 یبرقرارهر نوع »: است دهش فیتعر نیچن یپراکننفرت ،عمل پالن نیا در

اساس  رب که یزیآمضیتبع ای زیآمریتحق یو رفتار ی، نوشتاریارتباط گفتار

تبار،  رنگ، نژاد، ت،یاساس مذهب، قوم، مل بر یعنی گروه ای فرد کی تعلقات

 نیا (.UN, 2020) «به کار برده شودآنان  یتیهو یهاشاخصه رگید ایجنس 

 شیرو به افزاجهان  در یپراکننفرتدهد که کاربرد یعمل نشان م یبرنامه

و اجرا  ییمقابله با آن را شناسا یهااستیخواهد که س یها مو از دولت است
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 رکردنی، تحقبستناتهام یبرا یبه عنوان روش خیطول تار در یپراکننفرت کنند.

در حال  اما ،شده استیها استفاده مگروه ای افراد مقابل در یینامُدارا جیترو ای

 طوربه یپراکننفرت ،یاجتماع یهااز رسانه ندهیفزا یبا استفاده حاضر

 یپراکننفرتاز  یادیز لیبه دال مردم و استسترش گ حال در روزافزونی

 در مثال، عنوان به. است یاسیس منفعت لیدال نیا از یکی .نندکیاستفاده م

از  استفاده با تممکن اس انآن طرفداران و استمدارانی، سانتخابات یهادوره

 گاهیپا انیرا در م تیاحساس وحدت و حما زیآمضیتبع سخنان و یپراکننفرت

 که داد نشان کرونا روسیو یجهان یریگهمه راً،یکنند. اخ تیخود تثب یمردم

 یهاگروه دانستن مقصر یبرا روش کیبه عنوان  یپراکننفرتن از مسئوال

 گسترده صورت به روسیو کنترول تیکردن از مسئولیخالخاص و شانه

 سراسر در کرونا روسیو با رابطه در که یزیانگکنند. سخنان نفرتیم استفاده

تیاقل خصوصاً ت،یاقل یهاگروه دهد کهیشود، نشان میم برده کار به جهان

 .رندیگیم قرار رمض سخنان نیهدف چنبه چه اندازه  یو قوم یمذهب یها

 یپراکننفرتپرداخته شده و  زین یفریک یهیاز زاو ،یپراکننفرت موضوع به

 معروف یهافیتعر از یکیشده است.  فیتعر زیم نرج کیبه عنوان 

 یحدتا  ایکه به طور کامل  ایییجنا یایقضا» از است عبارت یپراکننفرت

 ای تی، جنستیقوم ،یجنس شیگرا ت،یمعلول ن،ید نژاد، هیاز تعصب عل یناش

نفرت میجرا انیقربان (.FBI, 2009) «.است یش کی ای فرد کی یتیجنس تیهو

 شیگرا ،دمذهب، نژاجمله  از یتیهو گروه کیدر  تیعضو لیبه دل یپراکن

یم قرار هدف مورد یمل تیهوو  تی، قومتیجنس ت،یمعلول ،خاص یجنس

 یالمللنیب یهاچارچوب. دندهیم لیرا تشک یامتنوع و گسترده فیو ط درنیگ

خواهد یها م، از دولتینژاد ضیرفع هرگونه تبع یالمللنیب ونیمانند کنوانس

 قوم ای رنگ با افراد از یگروه ای نژاد هر هیعل را زیآم خشونت اعمال هیکل»که 

عمل به تعهدات  یها در راستااز دولت یو برخ جرم اعالم کنند «متفاوت

 ،یبه طور کل .اندکرده اقدام یپراکننفرت یانگارخود نسبت به جرم یالمللنیب

شناخته  ییبه عنوان اعمال جنا یمل نیدر قوان یپراکننفرت جرمکه  ییآنجا از



۹ 

قابل  یرسم یو در مجار شده ینیبشیها جزا پآن یشوند، در قانون برایم

 یبا آزاد دهیچیپ یرابطه کیدر  یپراکننفرته از آنجا ک هستند. یقانون گردیپ

و  ی، برابرکرامت میو مفاه هاتیاقل و یگروه حقوق ،یفرد حقوق ان،یب

 یدر ساختار حقوق وضع مقررات جامع در مورد آن دارد، قرار یفرد تیمصون

 ادامهطور که در اما همان .((UNESCO,2015است  زیچالش برانگ شتریب یداخل

 ،یالمللنیب یها و اسناد حقوقاز چارچوب یاریخواهد شد، بس بحث

 کنند.یبه وضوح منع م یبشر نیادیبن حقوق ناقض به عنوانرا  یپراکننفرت

 زیبرانگبحث یپراکنو نفرت انیب یآزاد نیب رابطه نکهیتوجه اقابل یهنکت

 نیمأت ایو/ یپراکنها تحت عنوان کاهش نفرتکه دولت یهنگام ژهیاست، به و

ساخته و گسترش دهند.  یاسیس را انیب یآزاد یهاتیمحدود ت،یامن

طرفدار عدم سانسور  ان،یب یآزاد تیبا در نظر داشت اهم یسنت یهابرالیل

ها ممکن است دولت سانسور استیس برال،یانداز لبودند. از چشم یپراکننفرت

برساند.  بیآس یدموکراس برالیل یهاارزش به یپراکننفرت یامدهایپ از شیب

سانسور  یاست که ممکن است تالش برا نیشده امطرح یاصل ینگران

 ژهیوبه -اما مشروع- ندیخوشانا یصداهاکردن  خاموش ی، برایپراکننفرت

. رندیگ قرار سوءاستفاده مورد ،کشندیها را به چالش مکه دولت ییصداها

 زین یپراکناگر شامل نفرت یکنند که انتقاد، حتیاستدالل م ان، آنیطورکلبه

 نی، بهترانآن از نظراست.  یاتیح یدموکراس برالیل یاسیسالمت س یباشد، برا

 «هاشهیندبازار باز ا»آن در  ینادرست نشان دادن، یپراکننفرتمقابله با  یراه برا

 اند باور نیبه ا یپراکننه سانسور آن. اما طرفدارانِ محدود کردن نفرت ت،اس

. است دهیفهم اشتباهرا  «یاجتماع یبرابر» برال،یانداز لچشم یسنت موضع که

، یپراکنمقابله با نفرت یبرا یراه به عنوان سخن گفتن شتریاستدالل به سود ب

شده رانده هیکه در جامعه به حاش یورزد که افرادیم غفلت نکته نیاز ا ژهیوبه

را ندارند و  «هاشهیندبازار باز ا»در  یبرابر به صحبت علن یاند، امکان دسترس

را  گرانیعادت حمله به د ت،یوضع نیادامه ا نکهیو ا یپراکناز عواقب نفرت

 یپراکننفرت یجسم یو حت یروان یهابیشوند و آسیغافل م ،سازدیم یمئدا



10 

در مباحث مربوط  لیدل نیبه هم .رندیگیم دهیناد خشونت کیرا در هنگام تحر

شده و  کیتفک یپراکننفرتاز  انیب یآزادمهم است که  اریبس یپراکنبه نفرت

هنگام  .شود دهیکش یپراکننفرت و انیب یآزاد حق از استفاده انیم یقیدق مرز

همه  که داشت ادی به دیبا را نکته نیا ان،یب یآزاد و یپراکننفرت نیب زیتما

 یالمللنیب ی. اسناد حقوقردک یتلق یپراکننفرت دیرا نبا زیآمنیسخنان توه

 ژهیودهند، بهیم ارائه انیب یآزاد یقانون یهاتیمحدود یرا برا ییرهنمودها

 گروه هیموجب نفرت و خشونت عل یطارتبا یابزارها ریسا ایگفتار  کهیهنگام

 مطرح خواهد شد. یشتریخصوص مباحث ب نیو در ادامه در ا شود یخاص

 حقوق بشر المللیبین در اسنادپراکنی نفرت ب: آزادی بیان و
ا حق بر و تنگاتنگ ب کیارتباط نزد یپراکننفرت ،یحقوق بشر اتیادب در

 اسناد رد انیب یآزاد بر حق گاهیجا ابتدا قسمت نیا در لذا و دارد انیب یآزاد

به  یپراکننفرت سپس و شده انیب حق نیا یهاتیمحدود و یبشر حقوق

رار ق بحث مورد انیب یحق بر آزاد یهاتیمحدود نیتراز مهم یکی عنوان

 .ردیگیم

 الملل حقوق بشریحق بر آزادی بیان در قواعد بین گاهیجا .1
شامل حق  یصورت ضمندر مورد حقوق بشر که به یکل داتیبر تأک عالوه

صورت به انیب یآزاد یاز اسناد حقوق بشر یاریدر بس شود،یم انیب یآزاد

حقوق  یجهان یهیاعالم 1۹ یمادهدر  به عنوان مثالشده است. مطرح خاص

 نظرهر کس حق آزادی »آمده است:  انیب یدر مورد حق آزاد 1،(UDHRبشر )

و آزادانه نظرات خود  ،حق شامل آن است که بدون دخالت نیاو بیان دارد و 

ها و بدون توجه به مرزها اطالعات و افکار را رسانه قیرا نگه دارد و از طر

 هیتوج به عنوان ینیسرزم یمرزها حیصر ینف «کند. انیو ب افتیجستجو، در

                                                                   
 یآزاد و حقوق و شده بیتصو متحد ملل سازمان یعموم مجمع توسط بشر حقوق یجهان یاعالمیه .1

 به 1۹48 سال دسمبر دهم در یعموم مجمع توسط هیاعالم نیا .گیردمی بر در را ها انسان همه یها

 شد. رفتهیپذ فرانسه در 21۷ شماره قطعنامه عنوان
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 تیبا توجه به حساس ها،دهیانتقال اطالعات و ا ایو  افتیبر در تیاِعمال محدود

به  یخوببه هیاعالم کنندگانمیتنظ قتیمسئله صورت گرفته است. در حق نیا

 یناموجه در مورد آزاد یهاتیاز محدود یاریاند که بسنکته واقف بوده نیا

 ینیسرزم یمحور است که مرزها-کشور المللنینظام ب یجهینت ان،یب

تالش شده است از  هیدر اعالم رونیآن است. ازا یواحدها یهکنندکیتفک

کاسته  یانسان نیادیبن یهایآزاد دیمحور در تحد-کشور یالمللنیقدرت نظام ب

 .(132: 138۹ ،یفاطمدیس یقار) شود
 زین 1(ICCPR) یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم 1۹ یماده 2 بند در

 شامل حق نیا. دارد انیب یآزاد حق کس هر»است:  شدهانیمورد ب نیدر ا

 مرزها، به توجه بدون افکار، و اطالعاتو اشاعه هر نوع  افتیجستجو، در یآزاد

 قیاز طر ای یصورت هنربه ،یدر قالب نوشته، به شکل چاپ ،یصورت شفاهبه

در مورد  ونیکنوانس نیا 2 یماده 1در بند  «.شودیم گرید یانتخاب یهر رسانه

کردن  نیتضم ی( به معناEnsureها در قبال حقوق بشر، عبارت )تعهدات دولت

که دولت نکهیا بر دارد داللت یخوبواژه به نیرفته است. استفاده از ا کار به

 یو مثبت را بـرا یـجابیاقدامات ا از یسر کیملزم هستند تا  ثاقیعضو م یها

صرف  نیانجام دهند. بنابرا ونیکنوانس در شدهتیتـحقق کـامل حقوق حما

 یعمل یمندبهره یبرا یسازنهیبلکه زم ست،ین یممانعت نکردن دولت کاف

 .است دولت فیتکال از یبخش ،یبشر حق نیا از شهروندان

از  تیحما یالمللنیب ونیحقوق کودک و کنوانس یالمللنیب ونیکنوانس

پرداخته  یحق بشر نیبه ا زیآنان ن یهاخانواده یحقوق کارگران مهاجر و اعضا

عضو  یهاحقوق کودک، دولت ونیکنوانس 12 یاست. بر اساس ماده

هستند که  ییهادگاهیکه قادر به سامان دادن د یکودکان یبرا ونیکنوانس

آزادانه آن  انیحق ب دهد،یقرار م ریکودکان را تحت تأث تیوضع یاگونهبه

 یهمان محتوا ونیکنوانس نیا 13 یخواهند کرد. در ماده نیرا تضم هادگاهید
                                                                   

 مجمع 2200Aقطعنامه در که است جانبه چند یا معاهده یاسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم .1

 1۹۷۶ مارچ 23 از ثاقیم 4۹ یماده طبق و شد بیتصو 1۹۶۶ دسمبر 1۶ در متحد ملل سازمان یعموم

 .است االجرا الزم
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 بارکی یاسیو س یحقوق مدن ونیحقوق بشر و کنوانس یجهان یهیمواد اعالم

در  زیاز حقوق کارگران مهاجر ن تیحما ونیتکرار شده است. کنوانس گرید

 حق و( اول بند) گرانیبدون مداخله د دگاهیو د شهیاند یحق آزاد 13 یماده

 .است کرده انیب کیتفک به را( دوم بند) انیب یآزاد

 یکنفرانس جهـان یجهیکه نت 1نیو بشر حقوق عمل یبرنامه و هیدر اعالم

 یبرگزار شد، به آزاد شیاتر نیو شهردر  1۹۹3 جونحـقوق بشر بود کـه در 

کنفرانس، در  ـنیا درشده است. شمول اشارهجهان ارزش کی به عنوان ـانیب

وفـاق  ـانیب یساالر با آزادو مردم کیدموکرات یجامعه کیخصوص ارتبـاط 

 آزادانه، بر ابراز یدموکراس شبردیو پ تیکه تقو دیگرد دیعام حاصل شد و تا ک

 .است یمبتن هاشهیو اند دیعقا اراده،

تحـت عـنوان حقوق بشر،  2000سـپتامبر  8مصوب  2هـزاره یاعالمیهدر 

 یجهان یاعالمیهبه تمام »شده است که اشاره خوب یدارو حکومت یدموکراس

 یاجرا یها بـرارسانه ی. آزادمیکن تیو از آن حما میحقوق بشر احترام بگذار

 نیرا تضم اطالعاتبه  یدسـترس یحق مـردم برا زیها و نـآن ینـقش اسـاس

موضوع اشاره  نیبه ا زیحقوق بشر ن یااز اسناد منطقه یبرخ (. 11 بند) «.میکن

حقوق بشر و  ییاروپا ونیکنوانس 10 یمادهدر  به عنوان مثالداشته است. 

شده پرداخته انیب یحق آزاد حقوق بشر به ییامریکا ونیکنوانس 14 یماده

 است.

 انیب یسازمان ملل متحد، حق آزاد یحقوق بشر یهاتیچارچوب فعال در

که به آن  یالمللنیبرخوردار است. عالوه بر اسناد ب یبرجسته و مهم گاهیاز جا

حقوق  یحقوق بشر و سپس شورا ونیسیتاکنون کم 1۹۹3اشاره شد، از سال 

. است داشته انیب و دهیعق یآزاد حق از تیحما و جیترو یویژه گزارشگر یبشر

                                                                   
1. Viena Declaration And Program of Action 
2. Miilenuim declaration 
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 از و داشت تیسمت فعال نیدر ا 1هیکا دیداو یآقا 0202 تا 2014سال  از

 سمت منصوب شده است. نیاز بنگالدش به ا 2خان رنیآ خانم 202۶ تا 2020

 های حق آزادی بیان. محدودیت2
به حقوق مطلق و حقوق  توانیرا م یحقوق بشر یکل یبندمیتقس کی در

ها را آن توانیکرد. حقوق مطلق آن دسته از حقوق است که نم میتقس دیمق

 ت،یبشر هیعل تیجنا ،یکشتارجمع به عنوان مثالمحدود و مشروط کرد. 

 رشیپذ کنارحقوق مطلق هستند. در  قیو شکنجه ازجمله مصاد یداربرده

 از، یحقوق بشر المللنیدر جهان امروز و در نظام ب انیب یآزاد مفهوم یعموم

مرز مشخص  و حد انیب یادآز یبرا دیود دارد که باوج یعموم توافق گرید طرف

خارج  دیو مشروط است و نبا دیاز حقوق مق یبخش انیب یآزاد نیبنابرا. کرد

. ردیبگ قرار یبردارمورد بهره یو قانون یشده هنجارشناخته یهااز چارچوب

 و انیب یآزاد از یبرخوردار گر،ید یذکر است که مانند هر حق بشرقابل البته

 ییاستثنا جنبه دیبا تیمحدود اِعمال و است قاعده و اصل کی ت،یمحدود نبود

المعارف حقوق بشر در بخش مربوط به سانسور در مقام دائره در .باشد داشته

زبان »شده است:  انیب یاسیو س یحقوق مدن ونیکنوانس 1۹ یماده ریتفس

که هر نوع  سازدیاز آن واضح م یالمللنیب ریماده و تفس نیاستفاده در ا مورد

سازگار  قیدق یبخشسه اریمع کیبا  دیبا انیب یدر قبال حق آزاد تیمحدود

 زیحقوق بشر سازمان ملل متحد ن ونیسیکم دییکه مورد تأ اریمع نیباشد: ا

: اوالً در قانون مقرر شده تیاست که هر محدود نیقرار گرفته است، مستلزم ا

 1۹ یمادهاز منافع مشروع ذکرشده در  یکیآن حفاظت از  هدف اًیباشد، ثان

 یابیباشد. در زمان ارز یها ضرورهدف نیبه ا دنیرس یباشد و ثالثاً برا 3بند 

منافع متنوع مرتبط  انیتوازن م یبرقرار نهدرست  کردیخاص، رو تیمحدود

به شد.  انیاست که قبالً ب یقیدق اریبا مع تیمحدود یسازگار صیبلکه تشخ

 یابیزمان ارز دراست  دهیعق نیحقوق بشر بر ا ییدگاه اروپادا ،نمونه عنوان

                                                                   
1. David Kaye 
2 . Irene KHAN 
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دو اصل متعارض بلکه  انیم نشینهاد نه با گز نیا ،بحث مورد یهاتیمحدود

 نیتعداد استثنا دارد و ا کیمواجه است که  انیب یآزاد یعنیاصل  کیبا 

و رهنمودها سازگار  ارهایشده و با مع ریتفس قیصورت مضبه دیاستثناها با

 (Lewis, 2001: 641)« باشد.

 انیب یا آزادکه ب یحقوق بشر المللنیاز اسناد ب یمواد لیمطالعه و تحل با

 توانیم ،یاسیو س یدنمحقوق  ونیکنوانس 1۹خصوص مواد در ارتباط است به

 قائل شد: یدو شرط اساس ان،یب یآزاد تیاعمال محدود یبرا

 یمادهسه  یفقرهباشد. طبق  یقانون دیبا تیاِعمال محدود نکهیشرط اول ا 

 شده حیشود که در قانون تصر ییهاتیممکن است تابع محدود انیب ی، آزاد1۹

انون قدر  دیبا انیب یآزاد یدر زمینه تیهر نوع محدود جادیا نیاست. بنابرا

 یاقهیصورت خودسرانه و سلبه توانندینم یو ادار یشده و مقامات حکومت انیب

رط ش کی شتریشرط، ب نیحق را محدود کنند. ا نیا یو خارج از چارچوب قانون

 توانندیم یراحل قانونم یها صرفاً بعد از طاست و متضمن آنکه حکومت یشکل

وضع  انیب یاز حق آزاد یبرخوردار ینهیزم الزم را در یهاتیمحدود یبرخ

 یهاهیرو نتوانند با استفاده از یاستبداد یهاکومتح نکهیا یکنند. اما برا

از اسناد  یبرخ بپردازند، در انیب یگسترده آزاد تیبه اِعمال محدود شده،نییتع

 2۹ یمادهه در جمل شده است. ازاضافه زین گرید طیو شرا ودیق یحقوق بشر

کس در  هر»است:  شدهانیب یصورت کلحقوق بشر به یجهان یاعالمیه

 ی است کهیهاتابع محدودیت ، فقطخود یهایحقوق و آزاد یریکارگبه

 هاییادحقوق و آز احترامی و یشناسا نیتأم هدفقانون منحصراً به  لهیوسبه

در  نظم عمومی و رفاه همگانی ،اخالق درست الزاماتدیگران و برای رعایت 

 یازجمله آزاد هایزادآ نیبنابرا« شده است.مشخص ،دموکراتیک یجامعهیک 

جامعه و  کیا اقتضائات بمحدود ساخت که  یاندازه و تا حدبه توانیرا م انیب

 ساالر مناسب باشد.مردم و کینظام دموکرات

است.  انیب یبر آزادشده اعمال هاتیمحدود یشرط دوم مربوط به محتوا 

 نیتأم یصرفاً برا انیب یآزاد یحوزهدر  تیشرط، اِعمال محدود نیطبق ا
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جنگ  یبرا غیتبل دینبا زین شدهانیاز اهداف خاص امکان دارد و مطالب ب یبرخ

و  یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم 1۹ یماده 3باشد. طبق بند  یپراکننفرت ای

است و  یخاص یهاتیمستلزم حقوق و مسئول ان،یب یحق آزاد اعمال ،یاسیس

ضرورت  لیامور ذ یبرا که بشود ینیمع یهاتیلذا ممکن است تابع محدود

 نظم ای تیامن حفظ. ب. گرانید تیثیح ای حقوق به احترام. الف: باشد داشته

 .یعموم اخالق ای سالمت ای یعموم

 های آزادی بیانیکی از محدودیت یمثابه بهپراکنی نفرت .3

است که در  یپراکننفرت ان،یب یآزاد یهاتیمحدود نیتراز مهم یکی 

به آن پرداخته  ینضم ای حیصورت صرحقوق بشر به یالمللنیاز اسناد ب یبرخ

 انیب یصرفاً به آزاد 1۹48حقوق بشر مصوب  یجهان یاعالمیهشده است. در 

 یبرا تیمحدود کی به عنوان یپراکننفرت از حیصورت صرشده و بهپرداخته

 یمادهو ددر  یصورت ضمناست. اما به امدهین انیبه م یذکر انیب یآزاد

 ۷ یمادهر گفته شده است. ازجمله د یپراکنمرتبط با نفرت یمطالب هیالماع

 یکنندهدارند که در مقابل هر تبعیض نقض استحقاقهمه »شده است که  انیب

قانون  یمساو تیحما از ،تبعیض نوع نیهر تحریک به ا واعالمیه حاضر 

بوده و در  یپراکنمصداق نفرت تواندیم ضیبه تبع کیتحر نیا« مند شود.بهره

 2۹ یماده ی. از محتواردیقرار بگ یعنوان موضوع بحث و بررس نیضمن ا

استنباط کرد.  یصورت ضمنرا به یپراکننفرت تیممنوع توانیم زین هیاعالم

ه است شد یی تلقیهاتابع محدودیت هایماده استفاده از حقوق و آزاد نیدر ا

ی دیگران و برا هاییحقوق و آزاد احترامی و یشناسا نیتأم هدفبه »که 

نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه  ،اخالق درست الزاماترعایت 

 هایدهم گفته شده است این حقوق و آزا 2و در بند  «شودیوضع م کدموکراتی

 نی. بنابراشودیگرفته نم بکاردر هیچ موردی برخالف مقاصد و اصول ملل متحد 

 یاعالمیه کنندگانبیو تصو کنندگاننیکرد که تدو یریگهجینت توانیم

 انیب یآزاد یراب تیمحدود به عنوانرا  یپراکننفرت یصورت ضمنبه یجهان

 اند.کرده یتلق
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 ینژاد ضیرفع تبع ونیدر کنوانس یالمللنیبار در اسناد ب نیاول یبرا

(ICERD)1 نیمطرح شد و مقررات ا حیصورت صربه یپراکنسخن از نفرت 

در موضوع  یالمللنیمقررات ب نیترمشتمل بر جامع زیهنوز ن ونیکنوانس

 هر نوع متعاهد یهاتدول» ونیکنوانس نیا 4است. طبق ماده  یپراکننفرت

نژاد و یا  یک تفوق هایدگاهیدبر افکار و  یمبتن را که و تشکیالتی تبلیغات

تنفر و  بوده یا هر نوع ،معین و یا منشأ قومی نگر یدارا از اشخاصِ گروهی

 شوند کهو متعهد می کنندیم تقبیح ،کند جیترویا  هیجرا تو نژادی تبعیض

 یفور اقدامات ژادین یا تبعیضات تحریکات نیچننیا ساختن کنمنظور ریشهبه

 بشر و نیز حقوقی حقوق جهانی اعالمیه اصول راه اتخاذ کنند و در این مثبت و

قرار دهند.  مورد توجه ،است گردیده قرارداد تصریح این پنجم یمادهدر  را که

 افکار مبتنی ـ نشر هر نوع : الفشوند کهمخصوصاً متعهد می عضو یهادولت

 مالاع و همچنین نژادی تبعیض به کو تحری نژادی یا نفرت یبر برتر

 از حیث که یهر نژاد و یا هر گروه خشونت علیه به یا تحریک زیآمخشونت

 مالی کمک جملهاز مساعدت هر نوع و نیز بذل هستند متفاوت و قومیت رنگ

: نماید. ب اعالم مجازات قابل را قانوناً از جرائم نژادی تبعیضی هایفعالیت به

دیگر  تبلیغاتی فعالیت نوعو هر  افتهیسازمان تبلیغاتی هایها و فعالیتسازمان

کنند  اعالن ممنوع و یرقانونیغ کند،یم جیترو ای کیرا تحر ینژاد ضیتبع را که

 قانون طبقاَعمال را  نیها و مشارکت در چنسازمان نیچننیدر ا و عضویت

در سطح  عمومی ینهادها ای یعموم مقامات : به. جبدانند مجازات قابل جرم

بر اساس « کنند. کیتحر ای جیترورا  نژادی ندهند تبعیضات اجازه یا محلی یمل

چهار نوع  نیب توانیم ،ینژاد ضیرفع تبع ونیماده از کنوانس نیمفاد ا

. نشر 2 ،ینژاد یبر برتر یمبتن یهادگاهی. نشر د1قائل شد:  زیتما یپراکننفرت

به  کی. تحر4 ،ینژاد ضیبه تبع کی. تحر3 ،یبر نفرت نژاد یمبتن یهادگاهید

ماده مشخص  نیدر بند ج ا نکهیانجام شده باشد. ا ینژاد یانگیزهخشونت که با 
                                                                   

 عضو هایدولت است. ملل سازمان ونیکنوانس کی ینژاد ضیتبع هرگونه رفع یالملل نیب ونیکنوانس .1

 کرده اعالم نژادها همه نیب در تفاهم جیترو و ینژاد ضیتبع گونه هر رفع به را خود تعهد کنوانسیون این

 است.
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 یعموم یمقامات و نهادها یاز سو ینژاد ضیبه تبع کیتحر تیبه ممنوع

مقامات و نهادها  نیاست که ا یانکاررقابلیغ راتیتأث لیپرداخته است، به دل

 داشته باشند. تواندیم

 به 20 ماده در 1۹۶۶ مصوب یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم در

مفصل حق بر  انیبعد از ب ونیکنوانس نیشده است. در اموضوع پرداخته نیا

رفع  ونیکنوانس 4 یمادهبا عبارات نسبتاً متفاوت با  1۹ یمادهدر  انیب یآزاد

هر نوع »ماده  نیشده است. طبق ا انیب یپراکنموضوع نفرت ،ینژاد ضیتبع

از نفرت  تیموجب قانون ممنوع شود. هر نوع حمابه دیجنگ با یبرا غیتبل

 دیخشونت باشد، با ای یدشمن ض،یکه محرک تبع یمذهب ای ینژاد ،یمل

 یهدف اصل که گرید یهاونیکنوانس از تعداد کی «موجب قانون ممنوع شود.به

رانده  هیحاش به یخیتار صورتبهکه  است ییهااز حقوق گروه تیحما هاآن

. شود یتلق یپراکننفرت یکنندهممنوع یصورت ضمنبه تواندیم ،شده بودند

، 1(CEDAWزنان ) هیعل ضیرفع انواع تبع ونیکنوانس 2 یماده نمونه، به عنوان

خواهد تا یها ماز دولتکند و یم محکوم یشکل هر به را زنان هیعل ضیتبع

 بیترت نیهم به. کنند جادیا زنان هیعل ضیتبع منع یبرا مناسب نیقوان

فراد، از جمله ا نیبر حقوق ا 2(CRPD) تیمعلول یدارا افراد حقوق ونیکنوانس

 و یآزاد ،ی( و حقوق زندگ1۷ یماده) آنان یو روح یاحترام به سالمت جسم

( 1۶ یمادهاستفاده ) سوء و خشونت استثمار، از یآزاد(، 14 و 10)مواد  تیامن

 نیا مختلف مواد. دکنیم دیتأک یعموم و یاسیس یو حق شرکت در زندگ

نفرت یقربان دینبا هاآن که شودیم نیا شامل جمله از ونیکنوانس از دسته

 .باشند یپراکن

حقوق  یاحقوق بشر، در سه نظام منطقه المللنیبر اسناد نظام ب عالوه

حقوق  ییاروپا ونیپرداخته شده است؛ کنوانس انیب یبه حق آزاد زین یبشر

                                                                   
 توسط 1۹۷۹ سال در که است یالملل نیب یمعاهده کی زنان هیعل ضیتبع انواع رفع ونیکنوانس . 1

 .شد بیتصو متحد ملل سازمان یعموم مجمع
 است متحد ملل سازمان بشر حقوق یالملل نیب یمعاهده کی تیمعلول یدارا افراد حقوق ونیکنوانس .2

 است. معلول افراد تیثیح و حقوق از محافظت آن هدف که
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و منشور  ۹ یمادهحقوق بشر در  ییامریکا ونی، کنوانس10 یمادهبشر در 

افراد  یرا برا انیب یحق بر آزاد 13 یمادهحقوق بشر و مردم در  ییافریقا

و  یحقوق مدن ونیبا آنچه در متن کنوانس ناتیتضم نیاند و اکرده نیتضم

فقط در  یاسه نظام منطقه نیا انیدارد. از م یادیز شباهتشد،  انیب یاسیس

 یپراکننفرت تیبه ممنوع 13 یمادهدر  ییافریقامربوط به نظام  ونیکنوانس

جنگ و هر نوع  غیهر نوع تبل»ماده،  نیصراحت اشاره شده است. طبق ابه

 هر ای یرقانونیخشونت غ سازنهیکه زم یمذهب ای ینژاد ،یاز نفرت مل تیحما

 علل اساسِ بر افراد از یگروه ای فرد هر مقابل در مشابه یرقانونیغ عمل نوع

 یانگارجرم قانون در دیبا بشود، یمل شهیر ای زبان مذهب، رنگ، نژاد، چون

 «شود.

شده است  انیحقوق بشر ب یالمللنیکه در اسناد ب یمقررات نیا یدر نتیجه

د مستهجن ازجمله به دادگاه و موا یحرمتیدر کنار افترا، ب یپراکننفرت»اکنون 

 یبرا عاهداف مشرو به عنوان یصورت جهانبه باًیاست که تقر یموارد

 نیا همه کشورها بر باًیشده است و در تقر رفتهیپذ انیب یآزاد یمحدودساز

 ,Lewis« ).دارد وجود د،شویبر آنچه منتشر و پخش م ییهاتیاساس محدود

از  یپراکنتحت عنوان نفرت اناتیچه سخنان و ب قاًیدق نکهیا اما( ۶42 :2001

ر د یاختالف یممنوع شود، موضوع جنجال تواندیم ای دیبا هادولت یسو

 نیبه ا یمواد یاز اسناد حقوق بشر یبرخ راست. هرچند د یجهان یگستره

 ییقضا یهاوانیناظر و د ینهادها یمواد از سو نیو ا افتهیموضوع اختصاص 

وجود  یدابهامات ج یقرارگرفته است، هنوز هم برخ ریمورد تفس یالمللنیب

 یگسترهو  یپراکنو نفرت انیب یآزاد انیتر شدن نسبت مروشن یدارد. برا

 20و  1۹ یماده یالزم است دو نکته در مورد رابطه یپراکننفرت یمفهوم

 شود. داده حیتوض یپراکننفرت یو عناصر اصل یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم

 حقوق مدنی و سیاسی ثاقیم 20و  19 میان مواد رابطه .1. 3

 یالمللنیب ثاقیم 20 یماده 2 بند و 1۹ یماده 3 بند متن به گذرا نگاه

صورت بالقوه در معرض دو متن به نیکه ا دهدینشان م یاسیو س یحقوق مدن
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 نیتدو یمرحلهدر  لیدل نیهستند و به هم گریکدیتعارض با  یحتتنش و 

بخش جلب شده و مباحث  نیبه ا یادیتوجه ز زین ثاقیم نیا سینوشیپ

گرفته شد مفاد  میتصم یدرستبه انیآن مطرح شد. در پا رامونیپ یمختلف

حق بر  ناتیبه تضم 1۹ یمادهشود و  انیدر دو ماده جداگانه ب ،مورد بحث

 حق نیا از یمندبهره یبرا یهاتیمحدود یبرخ زیتجو نیدر ع انیب یآزاد

سخنان و اظهارات  یبرخ یبر محدودساز تعهد 20 یماده و ابدی اختصاص

 دیبه هدف تأک کنندگاننیتدو ،حالنیا کند. با انیمشتمل بر ابراز نفرت را ب

 گریها در کنار همدگرفتند آن میدو ماده، تصم نیبر ارتباط تنگاتنگ مفاد ا

 متحد ملل سازمان بشر حقوق یهتیکم (Bossuyt, 1987: 398-411) شود. انیب

 ریتفس در دارد عهده بر را یالمللنیب سند نیا بر نظارت و ریتفس تیمسئول که

 1۹ یماده مفاد با 20 یماده 2 بند که است کرده حیتصر ۹ شماره یعموم

مقررات  قیکه به هدف تطب یهر متن قانون یدر نتیجهو سازگار است.  مرتبط

 یآزاد یهاتیاز محدوده مجاز محدود دینبا شود،یوضع م 20 یماده 2بند 

 یماده 3 بندشده است، فراتر برود. برعکس  انیب 1۹ یماده 3که در بند  انیب

 20 یماده 2آن احترام به مفاد بند  ینتیجهشود که  ریتفس یبه روش دیبا 1۹

به عنوان . کندیم دییآن را تأ زیها ندادگاه یهیاست که رو یانکته نیباشد. ا

داد  یصورت خاص رأحقوق بشر به یکمیتهکانادا  هیراس عل یهیدر قض مثال

در  شدهانیب اریمع ایبا ارجاع  دیبا نژادپرستانه اظهارات بر تیمحدود عکه وض

باشد.  هیقابل توج یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم 1۹ یماده 3بند 

(Ross v. New Brunswick School, 1996: para 100) یتوجه به سابقه با 

 ینظارت یو برداشت نهادها ریتفس و ثاقیم 20 یماده 2بند  سینوشیپ یهیته

 ییزهایبند با تجو نیشده در اانیگرفت که تعهدات ب جهینت توانیم ییو قضا

مرتبط  یادیتا حد ز ایهم  نیع ایصورت گرفته است  1۹ یماده 3که در بند 

 است. گریبا همد
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 پراکنینفرت یدهندهعناصر تشکیل .2. 3

 انیب یصورت خاص حق بر آزادو به المللنیشد حقوق ب انیچنانکه ب 

. کندیم وضع شود،یمنع م یپراکنرا بر آنچه تحت عنوان نفرت ییهاتیمحدود

 مؤلفه سه یدارا دیبا شود، ممنوع و شده یتلق یپراکننفرت یعمل نکهیا یبرا

 :باشد لیذ عنصر و

 ۵و بند  یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم 20 یماده 2بند  :قصد: اول عنصر

   تیعنصر حما یپراکنتحقق نفرت یحقوق بشر، برا ییافریقامنشور  13 یماده

 4 یمادهدر بند الف  کهیدرحال داند،یرا الزم م (Advocacy) و طرفداری

 تیشرط نشده است. عنصر حما یزیچ نیچن ینژاد ضیرفع تبع ونیکنوانس

قصد که به یفقط اظهارات نیشرط قصد قلمداد شود و بنابرا به عنوان تواندیم

 تیاهم .ردیگیقرار م یپراکنتحت عنوان نفرت شود،ینفرت انجام م کیتحر

 حینمارک تشرد کشور از هیقض کی در یخوببه یپراکننقش قصد در جرائم نفرت

 یهبرنام لیدل به لدیجرس نام به ینگارروزنامه هیقض نیشده است. در ا

 یهایافراط یاز سو یپراکنمشتمل بر نفرت اناتیکه مشتمل بر ب یونیزیتلو

برنامه  نیشده بود، هرچند هدف از اکشور محکوم نیدادگاه ا درنژادپرست بود، 

 ینژادپرست تیوضع لیو تحل یبلکه آشکارساز یو دفاع از نژادپرست تینه حما

قاطع  تیکه با اکثر یمیتصم کیحقوق بشر در  ییدر دانمارک بود. دادگاه اروپا

حق آن  تیمحکوم نیداد که ا یگرفته شد، رأ یصورت اجماعاما نه به

 نیخود ا یکرده است. دادگاه در رأ نقضرا  انیب ینگار نسبت به آزادروزنامه

 اقیدر س یپراکننفرت یحاو اناتیب نیقرار داده است که ا مورد توجهرا  تیواقع

 یکنندگان مطلع و در رابطه با مسائل اجتماعشرکت یبرا یجد یبرنامه کی

 نیبر ا یادیتا حد ز ییدادگاه اروپا یرأ نیصورت گرفته است. در ا یاسیو س

بلکه  ینژادپرست جینه ترو دلیقصد جرس ایشده است که هدف  هیتک افتهی

 ,Jersild v. Denmark, 1994, paras. 21) آن بوده است. لیبرعکس افشا و تحل

30 and 31.) گرفت که شرط  جهینت توانیم یرأ نیبه ا هیدر پرتو آراء شب

 ضیرفع تبع ونیدر متن کنوانس تیبه عنصر قصد و ن یپراکننشدن تحقق نفرت

 یبا حق بر آزاد یپراکنساز نفرتتعارض آشکار و مشکل یدهندهنشان ،ینژاد
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 نیچن است، شده دانسته الزم قصد عنصر گرید اسناد متن در چوناست و  انیب

 .آمد نخواهد وجود به یتعارض

 یدهما 2حقوق بشر، بند  یجهان یاعالمیه ۷ یماده :کیتحر: دوم عنصر

ق حقو ییافریقامنشور  13 یماده ۵و بند  یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم 20

وجود  (Incitement) کیاعمال دارد که تحر تیقابل یبشر، صرفاً در موارد

مورد از  دو ینژاد ضیرفع تبع ونیکنوانس 4 یمادهداشته باشد. در بند الف از 

صرف نشر  گریاما دو مورد د داند،یرا الزم م کیمورد تحر چهارمجموع 

را ممنوع  ینفرت نژاد ای یبر برتر یمبتن یهادگاهید یعنیمشخص  یهادگاهید

 ریخ ایالزم باشد و در متن سند آورده شود  کیمسئله که تحر نی. همکندیم

مان ساز یدر مجمع عموم ینژاد ضیرفع تبع ونیکنوانس 4 یمادهکه  یدرزمان

 نیحذف ا شنهادیپ یقرار گرفت، محل اختالف بود و حت مورد بحثملل متحد 

 .(Lerner, 1980: 4۶) نشد رفتهیپذ تیقرار گرفت، اما درنها مورد بحثمقررات 

 مسئلهاست، واقعاً  کیتحر یدهندهلیتشک یزیچه چ کهنیا موضوع

 متحد ملل سازمان حقوق یعال یایساریکم یحت. است یاختالف و دهیچیپ

 روشن فیتعر فاقد المللنیب حقوق در اصطالح نیا که تیواقع نیا به نسبت

 یالمللنیب یهادادگاه (HRC, 2008: para. 24)کرده است.  یابراز نگران ،است

به عوامل  ،ریخ ایاست  افتهیتحقق  کیتحر کهنیا یابیو ارز یدر زمان بررس زین

 جیت صورت گرفته و نتااظهارا انیخصوص بر ارتباط ممختلف توجه داشته و به

 اند.شده تمرکز داشتهامکه در آن عمل انج ینهیو زم اقیو س تیسبب ،ممنوع

 قاًیعمل دق کیبه  کیفرق دارد و تحر تیبا سبب کیاست که تحر واضح 

در زمان  یالمللنیب یهادادگاه حالنیاما درع ست،یعمل شدن ن کیسبب 

اغلب به  ر،یخ اینفرت شده است  کیباعث تحر یاظهارات خاص کهنیا یابیارز

 هیراس عل یقضیه. در پردازندیم تیجستجو و کشف عوامل مرتبط با سبب

 کتباز م هولوکاست یکنندهو انکار یهودیضد  اتینشر لیبه دل یکانادا، معلم

 یادار ئتیتوجه کرد که در ه تیواقع نیکانادا به ا یعال وانیاخراج شده بود. د

 تیوضع نیا رد که داد یرأ و بود شده جادیا یمسموم یفضا ،مورد نظر کتبم
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و  جادشدهیا یفضا نیشود که ب یریگجهیمعقول نتصورت ممکن است به

در  زیحقوق بشر ن یکمیتهت برقرار بوده است. یرابطه سبب مورد نظر اتینشر

حق  یمحدودساز اریمع یدهندهلیعناصر تشک انیحکم داد که از م هیقض نیا

حق  هیقض نیدر ا در نتیجهاست و  افتهیتحقق  «ضرورت»عنصر  ان،یب یآزاد

 :Ross v. New Brunswick School, 1996) نقض نشده است. انیب یبر آزاد

para 101)  نیحقوق بشر بر ا ییدادگاه اروپا هیترک هیابراکان عل یقضیهدر 

 یاعتراض درواقع باعث احتمال خطر ضرر نشده است، رأ مورد اناتیاساس که ب

 نیا ینقض شده است. بر اساس رأ انیب یحق بر آزاد هیقض نیداد که در ا

که  یاناتیقرار گرفت، ثابت نشد که ب بیکه متهم تحت تعق یزمان در»نهاد، 

 ایجامعه به وجود آورده  یبرا یو خطر فور یمورد اعتراض احتمال خطر واقع

 ,Erbakan v. Turkey, 2006)« موارد محتمل بوده است. نیوقوع ا نکهیا

para.68) روآندا  یبرا یالمللنیب یفریک وانیاز آراء د یچنانکه در برخ البته

 یالمللنیب یهاوانیدر نظر داشت که د دیبا زینکته را ن نیگفته شده است ا زین

 نیت در ایبلکه سبب کندینگاه نم میت مستقیسبب هیموضع صرفاً از زاو نیبه ا

 ,Prosecutor v. Nahimana) و باواسطه باشد میرمستقیغ توانیم اقیس

Barayagwiz and Ngeze, 2003, para. 1007) 
 کیاحتماالً باعث تحر یاظهارات مشخص نکهیا یابیدر ارز ت،یبر سبب عالوه

از  یاریرا دارد و در بس تیاهم نیشتریب اقیتوجه به س ر،یخ ای شودینفرت م

 یقضیهارجاع داده شده است. در  اقیمرتبط با س عواملبه  یپراکننفرت یایقضا

انکار »را که در آن  هیعدل وقت ریحقوق بشر سخن وز یکمیته سنیفور

مورد شده بود،  فیتوص «یزیهودستی یاصل محرکه موتور به عنوان ،هولوکاست

 (.Communication No. 736/1997, 2002, para. 11.6)قرار داده است.  توجه

صادر شده بود،  یکه در سطح مل ییراس همگام با آرا یقضیهدر  طورنیهم

 یوظیفه یکه مرتکب شغل معلم تیواقع نیحقوق بشر نسبت به ا یکمیته

 در». داد خرج به یادیز تیحساس است، شتهرا بر عهده دا گرانیآموزش د

 یآزاد بر حق از استفاده که کندیم یادآوری تهیکم ،یاحوال و اوضاع نیچن

و  فیوظا نیمشخص را همراه دارد. ا یهاتیو مسئول فیخود وظا با انیب
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با  دارد، مخصوصاً کاتبم یبا نظام آموزش یاژهیخاص ارتباط و یهاتیمسئول

 Ross v. New Brunswick) «.سال و سن کم آموزاندانش میتوجه به تعل

School, 1996: para 101) 

در کنار قصد و تحریک، عنصر  :شدهمنعحمایت از اعمال   :سوم عنصر

اعمال  برخی از پراکنی آن است که در نتیجه آننفرت یدهندهسوم تشکیل

شده حمایت شده باشد و تحریک نسبت اعمالی انجام شده باشد که ممنوع منع

 شوند، میانشده شامل جه مواردی میدر مورد اینکه این اعمال منع هستند.

حقوق  ییافریقامنشور  13 یماده ۵بند  اختالف وجود دارد. یالمللنیب قواعد

 2 بند. است گرید یرقانونیغ مشابه عمل ای خشونت کیبشر محدود به تحر

 کیتحر ،تحریک به خشونت بر عالوه یاسیس و یمدن حقوق ثاقیم 20 یماده

 4 یماده الف بند. شودیم شامل هم را (Hostilityخصومت ) ای ضیتبع به

تمام  تیفراتر رفته و خواستار ممنوع زین نیاز ا ینژاد ضیرفع تبع ونیکنوانس

منوع شده که م یجینتا نی. دو مورد از اشودیم زین طلبانهیبرتر یهادگاهید

 نیبنابرا و هستند یرقانونیال غصالحمعموالً اعم -ضیخشونت و تبع یعنیاست 

 به کیتحر» تیممنوع مورد در تریکل قواعد از ینوع را قواعد نیا توانیم

 . کرد محسوب «جرم ارتکاب

 و هاحق قلمروکرد که در مورد  یبندجمع توانیشد م انیکه ب یمطالب از

مختلف حقوق  یهامیرژ یپردازعبارت ینحوهها در آن انیتوازن م یبرقرار

 یها براتفاوت نیمهم وجود دارد و ا یهاتفاوت یپراکندر مورد نفرت یالمللنیب

را بر  یحقوق بشر یاستانداردها ریتفس یوظیفهکه  یینهادها گریو د هادادگاه

 ییهاها و چالشابهام ست،یچ قاًیدق یپراکننفرت نکهیدر مورد ا ،دارندعهده

در  یکه مفهوم محور کیتحر یواژه در مورد خصوصخلق کرده است. به

 یبرخ ن،یوجود دارد. باوجودا یاست، ابهام جد یپراکننفرت فیتعر

که بدون قصد  یگفت: اظهارات توانیمکان دارد و ما یکل یهایریگجهینت

در  یپراکنتحت عنوان نفرت دیشده باشد، نبابه نفرت انجام گرانید کیتحر

 کینزد یرابطه دیمحقق شود، با کیتحر نکهیا یممنوع شود. برا ینظام حقوق

محتمل  امدیپ ای تیصورت سبببه بیاظهارات مرتبط و احتمال خطر آس انیم



24 

و خشونت تنها  ضیچون تبع یرقانونیداشته باشد. اَعمال خاص و غوجود 

 یکاف یپراکنتحقق نفرت یبرا ستند،یشده نشناخته تیبه رسم یهابیآس

اگر  یکند حت کیرا به انجام نفرت تحر گرانیشده داست که اظهارات انجام

 زیتما ی، برایطورکلبه (Mendel, 2010: 10)نشود.  یمنجر به اقدام عمل

 میابیدر تا میریبگ نظر در را نکات یبرخ است الزم ان،یب یآزاد از یپراکننفرت

، نخست قدم در. ریخ ایشود یم خشونت و نفرت جادیا باعث سخن کی ایآ

که سخن  یانهیزم دوم،. است مهم خاص عبارت ای سخن کی یتوجه به محتوا

ازجمله  رد،یقرار گ لیوتحلهیبه دقت مورد تجز دیشده است با انینظر در آن ب ای

طور )به ناست و چگونه مشخصات آنا یکس چهمعطوف به  یپراکننفرت نکهیا

متأثر  یسخنان نیکه چگونه از چننی( بر اتیگروه اقل کی به عنوانمثال 

 کیاحتمال تحر ینیبشیپ یبراتوان یو سرانجام م دگذاریاثر م ،شوندیم

 .گرفت نظر در را امیعمل پ یساحه ایخشونت، برُد 

بلکه  داندیها را مجاز متنها دولتنه یالمللنیمقررات ب نکهیآخر ا یهنکت

 نکهیبه علت ا عمدتاًا ر یخاص اناتیکه سخنان و ب کندیها را ملزم مدرواقع آن

 یو گاه کندیوارد م بیآس ضیاز تبع ییرها ای ینسبت به برابر گرانیبه حق د

ه نکت نیا ازالزم است، ممنوع کنند.  یحفظ نظم عموم یبرا نکهیبه علت ا

 ووضع مقررات مشتمل بر منع  تیماه نکهیگرفت: اول ا جهینت دو توانیم

 کی دیقوق بشر نباعضو اسناد ح یهادولت یرا برا یپراکننفرت یانگارجرم

 جیروت نکهیکرد. دوم ا یو تعهد تلق فینوع تکل کیحق و جواز بلکه  از،یامت

 دهیا شود،یم زین ضیاز تبع ییجمله شامل رها ها که ازانسان انیم یبرابر

 تیممنوع رسدیبه نظر م و است بشر حقوق المللنیب نظام نیادیبن

 یو پاسدار ریپذبیآس یهاتیاز اقل تیحما یدر راستا توانیرا م یپراکننفرت

 یکنپرانفرت»کرد.  ریستف ضیاز تبع ییو رها یها نسبت به برابراز حقوق آن

ارعاب  به هدف تیبر گروه اقل تیاکثر میرمستقیغ ای میمستق یحمله تواندیم

 گروه آن از هاستفاد با که باشد یتالش ،یپراکنباشد. ممکن است نفرت ریو تحق

 .(Farhan, 2015: 19)« .قبوالندیم گرانیرا به د تیحقارت گروه اقل حاکم
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 پراکنی در اسالمج: نفرت
و  تمسلمانان اس یراهنما نیبهتر و یمنبع احکام اسالم نیترمهم قرآن

 میتنظ آناحکام  یو بر مبنا داده خود را به آن ارجاع یرفتارها شپیروان

 دیه جدمسئل کی آنچه امروزه مطرح است، یبه معنا یپراکننفرت. کنندیم

 حیرص است که در قرآن نص یعیطب نیمدرن است و بنابر ا یجامعهمرتبط به 

احکام  قران اتیمراجعه به آ اب حالنیدرعنشود.  افتی یپراکننفرت یدرباره

 .کرد استنباط را یپراکننفرت تیممنوع توانیمها از آن که شودیم افتی یکل

ساند( ریم بیکه به اعتبار فرد آس ینی)اظهارات دروغ اتهام بستنقرآن به 

 اریبس یپراکنموضوع نفرت بهنکته  کی نیکند. ایاشاره کرده و آن را محکوم م

ت و نشر از تهم غالباً هزاشاره شد، امرو طور که قبالًهمان رایز است؛ مرتبط

 ودشیاستفاده م گرانیکردن د ریتحق ای بردن هیحاشبه  یاطالعات نادرست برا

 شودیسته مبه افراد اتهام ب ست،یآن معلوم ن یکه درست یبا نشر اخبار نکهیا ای

 در .برسد بیآسآنان  ربه اعتبا یرعمدیغ ای یعمد صورتبه نتیجهدر که 

 به موضوع ازجمله ست کهصحبت شده ا در مورد تهمت قرآن یهیآ نیچند

 توانیم (۵8 یهی، آ33 یدر سوره به عنوان مثالتهمت به زنان و مردان )

 یو سوره 20 یهی، آ4 یسوره به عنوان مثال) از قرآن ییهادر بخش اشاره کرد.

 ده است.ش پرداخته زنان هیتهمت علگسترده به  طوربه( 2۶ تا 4 یهی، آ24

و آن را  رندیپذیمرا زود  گریبه کس د یرا که اتهام کس یها کسانهیآ نیآخر

 رشدر نشر و گست عجله داشتنمعادل امروز آن  .کندیکنند محکوم مینشر م

 .برساند بیدرست نباشد و به اعتبار افراد آس استاست که ممکن  یموارد

 ستا «زنطعنه ای زنتهمت»فرد  یبه معنا «هالهمز» 104 یعنوان سوره یحت

. زنندیطعنه م ای نددبنیم اتهام گرانید به که یکسان یبرا است یخیکه توب

 شود.یم یادآوری است،تهمت  یربارهد که یاتیچند نمونه از آ نجایدر ا

اند آزار که انجام نداده یرا به خاطر کار مانیبااه مردان و زنان ک ینو کسا»

 و اگر» (۵8 هی، آ33)سوره  «اندشده یدهند متحمل بهتان و گناه آشکاریم

 یو مال فراوان دیهمسر خود انتخاب کن یجابه یگرید یهمسر دیگرفت میتصم
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 ایآ. دیریاز آن را پس نگ یزیچ ،دیاپرداخته هاآناز  یکیمهر( به  به عنوان)

، 4 یسوره) «د؟یشویم متوسل آشکار گناه و تهمت به آن گرفتن پس یبرا

( و مؤمن را یگ)از هرگونه آلود خبریو ب دامنپاککه زنان  یکسان» (20 یآیه

 یبرا یدورند و عذاب بزرگ هب یو آخرت از رحمت اله ایدر دن سازند،یمتهم م

 انکه آن یاعمال شان بر ضدیها و پاهاها و دستدر آن روز زبان - هاستآن

آنان را  یواقع ی! آن روز، خداوند جزادهدیم یگواه ،شدندیمرتکب م

 یجوبیبر هر ع یوا» (2۵ یال 23 اتی، آ24 یسوره) «...دهدیم وکاستکمیب

 اول( یآیه، 104 یسوره) «.گرمسخرهو 

ها تیها و قومفرهنگ انیدر م یانسان یبرابر، قرآن در مورد حالنیدرع

وجود  به یاله حکم با ینژاد و یفرهنگ تنوع دیگویتا آنجا که م صراحت دارد

بوده است. در  یبشر یبه تجربه یبخشیو آگاه یسازیآمده و هدف آن غن

مرد و زن  کیاز  شمارامردم! ما  یا»آورده شده است. بارهنیدراچند مثال  لیذ

 دیتردیب. دیبشناس را گریکدی تا میاساخته لیقبا و اقوام به را شما و میادهیآفر

 (13 یآیه، 4۹ یسوره) «.شماست نیارترزگیپره خدا نزد شما نیتریگرام

گرامى داشته و آنان را  (به موهبت عقل و خرد)ما فرزندان آدم را  یراستبه»

هاى مطبوع و از خوراکى کردهها سوار ها و در خشکى بر مرکببر کشتى ایدر در

 دیبا کهچنان میادهیآفر که کسانى از ارىیبه آنان روزى داده و آنان را بر بس

انسان یهمه یبرابر یاتیآ نیچن (۷0 یآیه، 1۷ یسوره) «میادهیبرترى بخش

یروشن م رهیو غ لهیزبان، مذهب، قب ت،یاز نژاد، رنگ، قوم نظر صرفها را 

از کرامت برخوردار هستند.  یضیتبع چیکه همه بدون ه دهدیسازد و نشان م

- آنان تیاذ و آزار ایبه افراد  رساندنبیبه آس یطور ضمنبه اتیآ از دسته نیا

 کهیهنگامکنند. یمتفاوت بودن اشاره م لیبه دل -عمل باچه با گفتار و چه 

پوست به نام بالل بن رباح اهیفرد س کیساخته شد،  نهین مسجد در مدینخست

 مؤذن نینخست به عنوانبرده بود توسط حضرت محمد )ص(  کیکه سابق 

-یاجتماع یهابردن تفاوت نیب از یبرا نیکامالً نماد یکه اقدام دانتخاب ش

و  یاقتصاد - یاجتماع یهاتفاوت شتریکه ب گرید . اقدامبود یو نژاد یاقتصاد
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کرد که اگر  بیخود را ترغ روانیبود که قرآن پ نی، اداد کاهشرا  یتیجنس

ن ازدواج آنا با ،)چه زن و چه مرد( افراد صالح باشند خدمتکارانشانبردگان و 

 .(32 یهی، آ24 ی)سوره ردیصورت بگ

 یاسالم ین رسمسازما نیقرآن، چند یهابر اساس دستورالعمل

قاهره در مورد حقوق بشر در اسالم  یهی. اعالماست کرده منوعرا م یپراکننفرت

(CDHRI)1 نییو انجام آ نیهمه در انتخاب د نکته را که نیو ا دهیعق یآزاد

 ه،یاعالم نیا بر اساسشناسد. یم تیبه رسم ،آزاد هستند شانیمذهب یها

 استفاده انیاد ریسا روانیپ هیفشار عل یبرا یپراکنندارد از نفرت اجازهکس چیه

ضرورت  کیجامعه  یدارد که اطالعات برایم انیب هیاعالم نیا 22 یماده. کند

 ای یاخالق یهاارزش امبران،یپ به نیتوه یاز آن برا دیاست، اما نبا یاتیح

به  یاز حق دسترس تیشود. در کنار حما سوءاستفادهرساندن به جامعه  بیآس

اهداف خاص  هیعل یپراکناز استفاده از نفرت یریماده بر جلوگ نیاطالعات، ا

 عربستان یعلما یعال یشورا ن،یعالوه بر ا (.Alzahrani, 2017) ددار دیتأک

 یستیترور یهاتوسط گروه یپراکنمورد منع استفاده از نفرت رد 2یسعود

)القاعده، داعش  ستانیکارآمد ترور یاز ابزارها یکیکار کرده است.  مؤثر طوربه

 هبود یپراکن، استفاده از نفرتانآن یمغز یمردم و شستشو جیبس ی( برارهیو غ

که  یاهیانیدر ب 3،ها از فتواستیترور یسوءاستفادهدر مورد  شورا نی. ااست و

ندارد که بدون دانش  اجازهکس چیصادر شد، اعالم کرد که ه 2014در سال 

(. Alzahrani, 2017شود ) سمیترور کیصادر کند که منجر به تحر ییفتوا یکاف

                                                                   
 (OIC) یاسالم یهمکار سازمان عضو یکشورها یهیانیب اسالم در بشر حقوق درمورد قاهره یهیاعالم .1

 در یاسالم دگاهید بر ینگاه هیاعالم نیا است. شده بیتصو مصر قاهره در 1۹۹0 آگست ۵ در که است

 را خود هدف مذکور یاعالمیه داند.یم خود منبع گانهی را یاسالم عتیشر و پردازد یم بشر حقوق مورد

 اعالم «بشر حقوق یهنیزم در [یاسالم یکارهم ]سازمان عضو یکشورها یبرا یعموم ییراهنما»

 کند.یم
 مشورت شاه به یمذهب امور در و است یسعود عربستان یپادشاه یمذهب نهاد نیتریعال شورا نیا .2

 .دهدیم
 مورد در محکمه ای دولت فرد، توسط شده مطرح سوال به پاسخ در یرالزامیغ یحقوق حکم کی فتوا .3

 شود. یم ابراز طیشرا واجد فقیه کی طرف از که است موضوع کی
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 اتیقرآن و روا درنه  ز،یانگنفرت سخنان از جامع فیتعر کی ،نیا وجود با

 نبودت. ه شده اسئارا یاسالم یرسم یهاوجود دارد و نه توسط سازمان یاسالم

 دهیعق یآزاد ان،یب یموجب سرکوب آزادتواند یم یپراکننفرت از جامعف یتعر

 .بشود یاسالم جوامع در

 پراکنینفرتپیامدهای د: 
کند. یم وارد یو جسم یروح متنوع یهابیآس ان،یقربان به یپراکننفرت 

جامعه  یضااع گریتوسط د که شوندیم متوجه که یزمان یپراکننفرت نایقربان

. رندیگیقرار م فشار تحت یروان از نظرشوند، یو سرکوب م شدهرانده هیبه حاش

 مکنم شود، یخاص گروه به نسبت خشونت و نفرت موجب یپراکننفرت یوقت

 یامدهایپ نیا به توجه با. شود شخص کی هیعل یجسم بیآس به منجر است

 ازجمله دست گرفته است که یرو ی، سازمان ملل متحد اقداماتیپراکننفرت

 یپراکنفرتمقابله با ن یعمل برا و پالن یاستراتژ یاندازراهبه طرح و  توانیم

 فرصت ،یبرراب ت،یامن اگر یپراکننفرت .شد آغاز 2020جون  18در  نام برد که

حقوق  ضناق تواندی، مدهد قرار دیدهافراد را مورد ت یمشارکت و کرامت انسان

 از ،شته باشددا یادیز راتیتواند تأثیم یپراکننفرت. شود یتلق انسان یاساس

 خشونت ،یروان ینینشهیتواند منجر به حاشیم یپراکننفرت کهنیا جمله

 یعتمااج یدر سطح جامعه برابر یپراکننفرتباعث مرگ شود.  یحت و یجسم

از  یدر ادامه برخ کند.یم فی، تضعاست یدموکراس یاساس اساسرا که 

 .شودیداده م حیتوض یپراکننفرت یاصل یامدهایپ

 روانی انزوای. 1

قرار  یسخنان نیمورد هدف چن کهیهنگام یپراکننفرت انیاگر قربان

کنند حساب نکنند، در آن یم یگکه در آن زند یاهجز جامعخود را  رند،یگیم

 نیچنافراد  نیو ا دبرانرا از جامعه  انآن شتریتواند بیصورت آن سخنان م

. ستین یازین انبه آنجامعه  شرفتیپ یبرا که کرد خواهند احساس

 به عنواننشود، از آن  یریجلوگ یپراکننفرت و گسترش از انتشار کهیدرصورت



2۹ 

ن ، عامالدرواقعد. ش خواهدکنترول استفاده  ای یحفظ برتر یبرا یاستراتژ کی

 یهاارزش یو دارابوده  جامعه در تیاکثر گروه کیاغلب از  یپراکننفرت

 یهادر گروه غالباًکه  یپراکننفرت انیمسلط هستند. قربان یاجتماع-یفرهنگ

 فضا، به برابر یدسترس عدم لیبه دل استهستند، ممکن  تیاقل ای یاهیحاش

 یپراکنمقاومت در برابر نفرت یبرا که کنند احساس ،مخاطبان و نهی، زممنابع

 شدن یمنزوبا گذشت زمان به  تیوضع نی. ادارند اریاخت در یکمتر ینهیزم

 انآن یگزند طیو شرا رفاهو بر  شودیم منجر مشخص در جامعه یهاگروه

 گذارد.یم یمخرب راتیتأث

به  مخرب بوده است. یدهیپد نیاز ا یشماریشاهد موارد بجهان  خیتار

بوده  یپراکننفرت یدر گذشته قربان متحدهاالتیادر  پوستاناهیس عنوان مثال

و  یبر سالمت روان دهیپد نیا و درو هستنهروب ینژاد یپراکننفرتهنوز با  و

 یمنف راتیتأث هانهیزم ریو سا یعموم یندگینماو  مشارکت اقتصاد، ،یجسم

 ددارن یتیوضع نیچن زین رانیمهاجران افغان در ا (,201۹Laub) دارد. داشته و

عامل  به عنوان رانیا کارمحافظه یهااز رسانه یو برخ انینظام یسو ازو 

 کهیهنگام. شوندیم شناخته کشور نیا یاقتصاد، فرهنگ و جامعه یثباتیب

ها ورود افغان» که محتوا نیا با یپراکنمملو از نفرت یبا شعارها نایرانیا یبرخ

 نیا جهینت (Bezhan, 2019 ،کنندیمنتشر م «است ممنوع فروشگاه نیبه ا

 به حقوق انیقربان یو دسترس شده جادیا یروان بیآس انیقربان یبرا که است

نیب یجامعه ،ریاخ یهادر سال .شودیمواجه م چالش اب شانیبشر نیادیبن

 نِ یراخ التیدر ا 1اینگیکه متوجه مردم روه را یپراکننفرت از استفاده یالملل

حمالت به  یدر نتیجه شودیم گفتهکرده است.  قیتصد بوده انماریکشور م

 تاس افتهیکاهش  انماریبه م ننا)اسالم(، حس تعلق آ اینگیمردم روه نید

(Laub, 2019).  گزارش  ازجمله، مختلف سازمان ملل متحد ینهادهاگزارش

 متداول یکه استفاده دهدینشان م حقوق بشر یعال شنریدفتر کم 2018سال 
                                                                   

 اکثر ، 201۷ آگست از قبل هستند. یسن اسالم از ینسخه رویپ عمدتاً که است یقوم تیاقل اینگیروه .1

 که ییجا بودند، ساکن نیراخ التیا در ،کنند یم یزندگ انماریم در که ییاینگیروه ونیلیم کی تیاقل

 دادند. یم لیتشک را تیجمع سوم کی باًیتقر
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 ،یقیحق یو چه در فضا یمجاز یدر فضا، چه زیرآمیتحق ای یاز زبان ضد انسان

، نقض حقوق کندیمرشد  یپراکننفرتآن  که در» منجر شود ییفضا جادیا به

 «.شودیم لیو خشونت تسه ضیبه تبع کیو تحر ابدییم تیبشر مشروع

(OHCHR, 2018.) 

 خشونت فیزیکی. 2

، شود یریدرگ و خشونت و نفرت جادیاباعث  کهیهنگام یپراکننفرت

، شد یادآوری نیا از شیپ هور کطانکند. هم جادیا زین یجسم بیآس ندتوایم

 ایها تیاقل هیعل یپراکننفرتاز  یگاه یاسیس گرانیباز ریو سا استمدارانیس

باعث  در نتیجهو  تخشون سازنهیزمکار  نیکنند، ایم استفاده یخاص گروه

به شود. یم یاسیافع سمن هب آنان یابیدستو  ناستمدارایس گاهیاستحکام پا

 یجزئ به عنوان انماریدر م یبودائ یو رهبران مذهب استمدارانی، سعنوان مثال

 نانبه آ ن،یراخ التیا یاینگیمسلمان روه تیاقل هیعل یقوم یسازپاکاز کارزار 

در سال  .(201۹Laub) دندبنیم به آن اتهام یاجتماع یاهرسانه قیز طرا

 مردم هیعل انهیبه خشونت وحش یپراکننفرت، گریعوامل د انیدر م 201۷

جان خود را از آنجا  انمسلمان از یادیزشمار  در نتیجهدامن زد که  اینگیروه

 هیهمسا یاکشوره در یپناهندگ به مجبور گرید ادیز شماردست دادند و 

 اتیجنا نیا یمتعدد سازمان ملل متحد خواستار بررس یهاهادن. شدند انماریم

 زین روآندا(. در ,201۹OHCHR) .اندادکردهی یکشنسل به عنوانآن  اند و ازشده

دامن  یکشبه نسل 1۹۹4بود که در سال  یایاز استراتژ یبخش ،یپراکننفرت

 ی، در همکارشتشنونده دا یتوجهقابل شمارکه  RTLM ییویراد ستگاهیزد. ا

مورد  در 2،یتوتس تیاقل هیعل 1هوتو یقوم تیاکثر کیدر تحر ت،با رهبران دول

برجسته و  )مار( صدا بزنند، نقش نزوکای)سوسک( و ا نزینیرا ا هانآ نکهیا

                                                                   
 اند Bantu بانتو یاجتماع ای یقوم گروه کی شود،یم گفته زی(نAbahuto) اباهوتو آنها به که هوتوها .1

 شده واقع رواندا و یبوروند در اکنون که یامنطقه هستند، قایافر بزرگ یهااچهیدر منطقه یبوم که

 است.
 است. قایافر بزرگ یها اچهیدر منطقه در یقوم گروه کی Abatutsi ای یتوتس 2
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شد و قوم هوتو  یریدرگ ور شدنشعله کار سبب نیداشت. ا رگذاریتأث

مسلح  ییابتدا یهاسالح ریو سادار خیم یها، چوبزهیبا قالب، ن کهیدرحال

، در شهرهاو  کردند یبررس هایتوتس قتل رساندنبه  یراب را اه، خانهبودند

وابسته به حزب  1یانتراهامو انینظامشبهمسلح  یو اعضا یسربازان دولت

 نیترساده .درا بستن هاسرک «هایو کشتن توتس کردن هیتصف» یمسلط، برا

 100 یبود. در ط انآن یمل ییشناسا یهاکارت انآن تیقوم صیتشخ یبرا راه

 ,Ndahiro) .دکشته شدن ،بودند یتوتس انآن شتریبکه تن  ونیلیمکیروز حدود 

201۹.) 

                                                                   
 شبه گروه کی کنند.یم جنگ ای کار باهم که شودیم گفته یکسان به (Interahamwe) یانتراهامو 1

 است. مستقر اوگاندا و کانگو کیدموکرات یجمهور در اکنون هم که است ییقایافر یستیترور و ینظام
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 نابرابری اجتماعی. 3

 برالیل یشده در کشورهاشناخته اصول نیتریاصل از یکی یجتماعا یبرابر

 تنهانهکه  است یدموکراس

، بلکه یمل نیتوسط قوان

 یتوسط اسناد حقوق

 تیحما زین یالمللنیب

مقابل  درشود. یم

 متضمن که یپراکننفرت

 دهیناد ان،یقربان ریتحق

و  شانتیانسان گرفتن

به  نآنا یدسترس فیتضع

 یبشر نیادیبنحقوق 

را  یاجتماع ی، برابراست

 عامالن. بردیم نیب از

 ییهادهیا یپراکننفرت

 یهاگروه ینابرابر ازجمله

نکته را  نیمورد هدف و ا

 به عنوان آنان که

شهروندان، کمتر مستحق 

حفاظت و حقوق هستند 

و  دکننیم نیبه جامعه تلق

 برالیل یسالمت یبرا نیا

خطرناک و  ،ددانیم ودخ یاساس یهاارزش از یکیرا  یکه برابر یدموکراس

 است. بارانیز

 استفاده با یاجتماع ینقض برابر ارزب یهانمونه زا یکی افغانستان طیشرا

از مردان پنداشته  ترکم زنان معموالً افغانستان یجامعه در. تاس یپراکننفرتاز 

 هامرز یسو آن به ینگاه
نگاهی »به عنوان های اجتماعی ویدیوی رسانه

های نسبت به همه تفاوت «به آن سوی مرزها

در . سازدبرجسته می ها را، انسانیت انسانملی

جویانی خشونت را علیه پناهپراکنی نفرتحالی که 

 ،گرفتندگی میدر اروپا پناهند 201۶که در سال 

را  ویدیوییالملل ، سازمان عفو بینه بودبرانگیخت

منتشر کرد که صفات مشترک انسانی ما را به 

 یواردکشد. این ویدیو پناهندگان تازهتصویر می

شهروندان متولد مقابل دهد که در را نشان می

اند. هردو نفری که مقابل هم نشسته اروپا نشسته

به مدت چهار دقیقه با هم وظیفه داشتند تا  ،بودند

دهد ویدیو نشان می .تماس چشمی برقرار کنند

که این افراد در چند دقیقه به یکدیگر لبخند 

که حس مشترک کالم یزنند. این ویدیوی بمی

گان یادآور ، به بینندرا بر می انگیزدانسانی ما 

نه بین  ،وجود دارد هاها میان دولتزشود که مرمی

 مردم.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7XhrXUoD6U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7XhrXUoD6U&feature=emb_title
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وجود دارد که به در آن  نزنا هیعل یپراکننفرتاز  یادیز یهانمونهو  دشونیم

ها، نمونه نیا از یکی کند.یم کمک زنان هیفرهنگ مسلط خشونت عل استمرار

 یروش به عنوان ژهیوبه د،یدکان زنان هیعل یپراکننفرتاستفاده از  یبه چگونگ

 یرهبر در روندها به عنوانحضور  زا نترساندن و دلسرد کردن آنا یبرا

 یالمللنیب ادیتوسط بن 201۹ سال در که یابیارز کی. گرددیبرم کیدموکرات

 یاسیزنان افغانستان در مورد خشونت س یه( و شبکIFES) یانتخابات یهانظام

زن گزارش دادند  یکند. نامزدهایم دییتأ را تیواقع نی، اشد انجام زنان هیعل

دست  به، اندکه در آن حجاب به سر نداشته انآن یخصوص یهاکه عکس

منتشر شده است. در  یمجاز یدر فضاافتاده و توسط آنان  یاسیمخالفان س

بدن  یرو یکیگراف یهابا استفاده از برنامه انآن یعکس چهره ر،گیموارد د

 ای یخصوص یهاعکس رگذاشته شده بود. در افغانستان نش یزنان غرب

در  ایدارند ن سر بر چادر نکه در آن زنا ییهاعکس ژهیوبه، شدهشیرایو

زنان  یاخالق تیشخص یدربارهناپسند  نگرش، نامناسب قرار دارند یهاتیموقع

گذارد. عالوه بر یم ناگوار ریتأث شانیهاخانوادهآنان و  بر نیا وکند یم جادیا

در  د،سازیرا مساعد م نحمله به آنا ینهیزم که زن ینامزدها رینشر تصاو

زنان  نیا یهاخانواده دیتهد یبرا یپراکننفرتاز  زین یاجتماع یهارسانه

پس از  د،یگویزن م اننامزد نیااز  یکی. است هشد استفادهمکرر  صورتبه

اختطاف بر  یمبن را یمخالفان مطالب ،یانتخابات پارلمان یبرا یو یاعالم نامزد

 حسن کیشدن  اختطاف. دمنتشر کردن یاجتماع یهادر رسانهدختر او  شدن

 اتییجز اب ینادرست یادعاها نیچن است و گرفتن قرار تجاوز مورد یبرا ریتعب

 مرد نبوده است. انمتوجه نامزد مشابه

 پراکنینفرتو  ایرسانهاخالق ه: 

 زین یاخالق اصول، یالمللنیو ب یدر سطح مل یقانون یهاعالوه بر چارچوب

 کی ،نفرت و خشونت یرعمدیانتشار غ از یریشگیپدر  ژهیوبه تواندیم

نگاران با توجه به نقش روزنامه یبرا اغلب اخالق تیکارآمد باشد. اهم یاستراتژ

 شود.یبرجسته م ،ها به مردم دارنددهیدر انتشار اطالعات و ا آنان که یمهم
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 قرار شهروندان اریاخت در راانواع مختلف اطالعات  توانندیم یارسانه فعاالن

، کنندینگاران منتشر مروزنامهچه آن ریتحت تأث یراحتبه یافکار عموم و دهد

در سال  روآندا یکش، نسل1۹۹0 یبالکان در دهه یهاجنگ. ردیگیقرار م

ها بر افکار رسانه مهم راتی، تأث201۷ سال در انماریم یکشو نسل 1۹۹4

 دهد.یرا نشان م یعموم

 غانستاندر اف یریچشمگ طوربهها ، رسانهطالبان میرژ یبه دنبال فروپاش

، حق اهرسانه ینسبتاً امن برا یک فضاینوپا و  یرشد کردند. به لطف دموکراس

 بهبود اریبس یاجتماع یهارسانه ازجملهها رسانه به یدسترس ابزار و انیب یآزاد

ق حقبه ت یاجتماع یهارسانه ژهیوبه ا،هاست. اگرچه گسترش رسانه افتهی

ر و انتشا دیتول یبرا یمناسب یهانهی، اما زماست کرده کمک انیب یآزاد

فغانستان، در مانند ا یدر فضا لیدل نی. به هماست شده جادیا زین یپراکننفرت

 ضرورت کی به یاآموزش اخالق رسانه ،یمل نیو قوان یالمللنیکنار قواعد ب

ها که انهنگاران شاغل در رسروزنامه مورد در ژهیوبه امر نی. ااست شده لیتبد

 ریال تأثو احتم هستند یو زبان یقوم یهایتوزنهیمستعد ابتال به کتجربه و یب

 ،نیبنابرادارد.  تیاهم شتریب است، ادیز شانیگزارش دهبر  اتیخصوص نیا

 و نندیبدارا آموزش بصلح و م جیو ترو جادیا یدر زمینه دینگاران باروزنامه

ته نقش برجس لیبه دل و دخود را درک کنن یهای، حقوق و آزادتعهدات نقش،

تالش  انیب یاز آزاد یپراکننفرت زیتما درک یبرا دیبا اتنههن رگذارشانیتأثو 

 ازیموردنزم و ال یهامهارتو  دانش هب یپراکننفرتمقابله با  یبلکه برا ،کنند

 نیز باید مجهز شوند.
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 افغانستان در پراکنینفرت :دوم فصل
 لیبه دل ریاخ ی، اما در دههستین یدیجد یدهیپد زیانگنان نفرتاگرچه سخ

 یجهان یهندیفزا ینگران کی، به یاجتماع یهارسانه قیخش آن از طرنشر و پ

 یقانون اقدامات قیاز طر یپراکننفرتمهار  منظوربها هدولتشده است.  لیتبد

 گرفتار زین افغانستان یکنون یجامعه .ددر حال مبارزه هستن یآموزش یفرهنگ و

 نیاه ب یجد صورتبه دیبوده و دولت افغانستان با یپراکنشوم نفرت یهدیپد

 یمتسال برابر در یساسا یهاالشچ از یکینمونه،  به عنوان بپردازد. دهیپد

 یهاتیعالفدر چالش  نیو ا تاس یپراکننفرت، گسترش در افغانستان انتخابات

 رانگیدوانده است. باز شهیر یمختلف انتخابات یهاو دورهروزمره در سطوح 

 یالگو نیا و شوندیل مسمتو یپراکننفرتمنافع خود به  شبردیپ یمختلف برا

 2014 یجمهور استیر نیشیپدر انتخابات  یاسیس یکنندهثباتیب یرفتار

 استمدارانی، سانتخابات دور دو نیا ی. در طاست هشهود بودم 201۹و 

بر اساس  زیآمتعصب تایادبو  یپراکننفرتبه استفاده از  مداوم طوربهافغانستان 

 نیچن انیل شده و احساسات مردم را با بسمتو، مذهب و زبان تیقوم

 ینامزدها انیمدر  ژهیوبه یپراکننفرت یهانمونه نیا. دختنیبرانگ ییهاحرف

شهیکل لاشکا ری، زبان و سابر اساس نژاد و آنان بود انتخابات مشهود یبازنده

 و موارد نی. با وجود ادندکریم هیشان را توجیاسیباخت سعلت  یمنف یا

 امهاحساسات ع کیتحر افغانستان یکود جزا کهنیابا در نظرداشت  نیهمچن

، ستمنع کرده ا یاو منطقه یزبان ،یقوم ،ینژاد ،یمذهب لیرا بر اساس دال

 غاتیتبل یبرا ییهایلفاظ نیکه از چن انتخابات اننامزد هیعل یقانون اقدام چیه

 شده است.ن گرفتهدست  یرو، اندکرده ستفادها یانتخابات

افغانستان  نیدر قوان یپراکنو نفرت انیب یآزادابتدا  ،از رساله فصل نیا در

قرار  حثمورد بدر افغانستان  یپراکنبرجسته نفرت اشکالشده و سپس  انیب

 خواهد گرفت.
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 افغانستانپراکنی در قوانین الف: آزادی بیان و نفرت 

 یالمللنیتعهدات ب انجام یاست که در راستا ییازجمله کشورها افغانستان

 یاساس نیقوان در را یبشر حقوق یهاونیو کنوانس یجهان یاعالمیهخود مفاد 

کرده است.  ینیبشیآن را پ یاجرا یبرا یمناسب یهاو ضمانت دهگنجان شیخو

 یجهان یاعالمیهمنشور ملل متحد و  تیبر رعا یقانون اساس یمقدمهمثالً در 

( قانون ۶) یمادهشده است. در  دیتأک یکرامت و حقوق انسان زیحقوق بشر و ن

 یمرفه و مترق یجامعه کی جادیدولت به ا»افغانستان مقرر داشته است:  یاساس

حقوق بشر، تحقق  تیحما ،یحفظ کرامت انسان ،یعدالت اجتماع اساس بر

ف و انکشا لیقبا واقوام  یهمه نیب یبرابر ،یوحدت مل نیتأم ،یدموکراس

 موجببه ،بیترت نیبه هم« .باشدیمناطق کشور، مکلف م یهمهمتوازن در 

دات منشور ملل متحد، معاه» تیدولت مکلف به رعا ،یقانون اساس ۷ یماده

 یاعالمیه ولحق شده مکه افغانستان به آن  یالمللنیب یهاثاقیم، الدولنیب

 یهافوق که به تمام حق داتیبر تأک عالوه شده است.« حقوق بشر یجهان

اتباع  بیکه به حقوق و وجا یفصل دوم قانون اساس شود،یمربوط م یبشر

 بشر را نیادیاز حقوق بن یفهرست شود،یماده م 38و شامل  افتهیاختصاص

ر د یقانون اساس 34 یمادهجمله در  است. از کرده نیداده و تضم تیرسم

غان بیان از تعرض مصون است. هر اف یآزاد»ذکرشده است:  انیب یمورد آزاد

یگر با رعایت دگفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل  یلهیوسحق دارد فکر خود را به

 احکام هب مطابق دارد حقاظهار نماید. هر افغان  یاحکام مندرج این قانون اساس

 «.بپردازد ،یدولت مقامات به آن یقبل یارائه بدون مطالب، نشر و طبع به قانون

به  به اطالعات یافغانستان در مورد حق دسترس یقانون اساس ۵0 یمادهدر 

 اتباع»آمده است:  ان،یب یحق آزاد یاصل یهااز عناصر و مؤلفه یکی عنوان

 نیا را در حدود احکام یبه اطالعات از ادارات دولت یافغانستان حق دسترس

 یدودح عامه تیامن و گرانید حقوق به صدمه جز حق نیا. باشندیقانون دارا م

 «.ندارد
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مسئوالن  از نظر انیب یحق آزاد یشایسته گاهیو جا تیاهم لیدل به

ر د یقانون عاد چند تاکنون 1380 سال از ،افغانستان شهروندانو  یحکومت

 شده است تا سیتأس یتیچند نهاد حما و دهیرس بیتصو بهخصوص  نیا

 حق را نیکشور از ا شهروندان یمندبهره یحقوق یهانهیصورت مشخص زمبه

 حقوق و یمدن یجامعه شبکه یقیتحق گزارش در چنانکه هرچند. کندفراهم 

 در بشر حقوق مدافعان یبرا یمدن یفضا شدن محدود» به عنوان بشر

 ،ده استمستند و مستدل ش یخوببهمنتشر شد،  1400که در بهار  «افغانستان

ه بعد ( بیالدیم 2014) 13۹3سال  از را فراموش کرد که تیواقع نیا توانینم

 تالش یعمل یعرصه در هم و یگذارقانون یعرصه در همدولت افغانستان 

 لیدل به. کند محدود را انیب یآزاد بر حق و کل در یمدن یفضا است کرده

 ختنپردا یبرا نجایا در ،یآموزش یرساله نیا شدن ترمیحج از یریشگیپ

 انیب یآزاد یعرصه در افغانستان یهایناکام و یدستاوردها به تریلیتفص

 اکتفا تانافغانس نیقوان در یپراکننفرت مورد در بحث به ادامه در و ستین

 .شودیم

 و انیب یآزاد مورد در یالمللنیب یهنجارها به مربوط بخش در چنانکه

 فیتکل کی یپراکننفرت یانگارو جرم یقانون تیممنوع شد، گفته یپراکننفرت

 یحقوق بشر یهااز ارزش تیحما یها در راستاها است و آندولت یوظیفهو 

 نیقوان در دیبا ضیتبع از ییو رها یاز حق برابر گرانید یمندخصوص بهرهبه

زات کنند. در را ممنوع کرده و مرتکبان آن را محاکمه و مجا یپراکنخود نفرت

 یهوظیفتعهد  نیافغانستان به ا ایکه آ شودیم ینکته بررس نیقسمت ا نیا

 .ریخ ایخود عمل کرده است 

دولت افغانستان متعهد  ،یهفتم قانون اساس یبر اساس ماده نکهیا وجود با 

حقوق بشر  یجهان یهیاعالم ازجملهحقوق بشر،  یالمللنیاسناد ب تیبه رعا

برداشته نشده  یپراکننفرت یانگارجرم یبرا یجد یملع گام چیهنوز ه ،است

را  آنو استفاده از  جیترو ای یپراکنها که نفرتدولتاز  یبرخ برخالفاست. 

افغانستان  یاند، قانون اساسممنوع کرده شانیاساسدر قانون  میمستق طوربه
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 التهاب یکنندهجادیا یو اظهارنظرها یپراکننفرت از استفاده طور خاص بهبه

به وجود آمدن خشونت  سازنهیزم تواندیم نیاشاره نکرده است و ا یزبان و یقوم

 یافریقا ی، در قانون اساسبه عنوان مثالشود.  یاجتماع یهاشکافو  یکیزیف

 کیتحر جنگ، یبرا غاتیتبل شامل[ انیب یحق ]آزاد»آمده است که  یجنوب

 ای تیجنس ت،یقوم نژاد، اساس بر که نفرت از تیحما ایالوقوع بیقر خشونت

 (IFES, 2018) «.شودینم باشد، مذهب

 آن به حق بر 34در ماده  نکهیافغانستان باوجودا یکنون یقانون اساس در

نداشته و با  یااشاره چیه یپراکنپرداخته است، به موضوع نفرت انیب یآزاد

 ری، نشر مطبوعات و ساونیزیط به مطابع، رادیو و تلواحکام مربو» نکهیا انیب

توسط قانون  یجمعوسایل ارتباط

 و اتیجزئ «گرددیتنظیم م

 بر حق از یبرخوردار یچگونگ

که بعداً  ینیقوان به را انیب یآزاد

واگذار کرده  ،خواهد شد بیتصو

بار  یقانون اساس 24 یاست. ماده

 یآزاد»کند که یم دیتأک گرید

 حق نیا. است انسان یعیحق طب

 بر نکهیا مگر ندارد یتیمحدود

که توسط قانون  بگذارد ریتأث یعموم منافع نیهمچن و گرانید یهایآزاد

 ن،یبنابرا «مصون است. رضو کرامت انسان از تع یشود. آزادیم میتنظ

به  دنیرس بیآس باعثکه  را یپراکننفرتافغانستان  یقانون اساس کهیدرحال

کرده است، اما دولت را ملزم نمنع  میمستق طوربه د،شویم یانسجام اجتماع

 یکه منجر به نقض حقوق اساس ییدر برابر اقدامات و عملکردها کهسازد یم

دهد، اقدامات یم قرار هدف مورد را یانسان کرامت و یمنیشود و ایشهروندان م

شده  بیکه در افغانستان تصو یگرید یعاد نیقوان یبررسانجام دهد.  یقانون

 افغانستان یقانون اساس 24 یماده

آزادی حق طبیعی انسان است. این »

حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که 

توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی 

آزادی و کرامت انسان از تعرض ندارد. 

مصون است. دولت به احترام و حمایت 

 «آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
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 اصالً  یپراکنبه موضوع نفرت ای زین یعاد نیکه در قوان دهدیم نشان هماست 

 توجه نشده است. یپراکننفرت ابعاد تمامبه  حاًیحداقل صر ایپرداخته نشده 

هفتم به نشرات ممنوعه  فصل 1383 سال مصوب مطبوعات قانون در

 تیموضوع ممنوع 30که در ماده  یچهار مورد یاست ول افتهیاختصاص

. شودیمربوط نم یپراکنبه نفرت میصورت مستقبه کدامچیقرارگرفته است، ه

 اسالم، قدسم نید نیهکه موجب تو ی. مطالب1اند از: چهار مورد عبارت نیا

 ای گردد اشخاص حرمت هتک باعث که یمطالب. 2 گردد، مذاهب و انیاد سائر

 هک مستهجن ای حیقب ریتصاو ای نیمضام یهاشاع. 3 باشد، قلم عفت یمناف

 یاردو ساختن فیضع غرض به لبمطا نشر. 4 شود، یعموم اخالق فساد موجب

بق ترک آن که مطا ایعمل  هر»شده است:  انیب 31 یمادهافغانستان. در 

 لهیوسبه ارتکاب آن به کیدولت جرم شناخته شده باشد، ارتکاب و تحر نیقوان

در  االجراالزم یدر قانون جزا ییاز آنجا« .شودیجرم شناخته م زیمطبوعات ن

و  ضینفرت، تبع (13۵۵مصوب سال  یجزا قانون) 13۹۷افغانستان تا سال 

 کیتحر یانگاردر مورد جرم 31 یمادهنشده است، وجود  یانگارخشونت جرم

مصوب  یهمگان یهانخواهد داشت. در قانون رسانه یخاص ینتیجهبه نفرت، 

که  ی. مطالب1و گفته شده است: افتهیموارد ممنوعه به دو مورد کاهش 1383

ه هتک ک ی. مطالب2و مذاهب باشد و  انیبه سائر اد نیاصول اسالم و توه ریمغا

ه از قانون ماد نیبه انسان باشد، جواز ندارد. چنانکه آشکار است ا افترا و حرمت

کرده است و نه  نییمجازات تع رمجاز،یآن دو عمل غ ینه برا 1383سال 

 نیا نکهیا . با توجه بهشودیم یپراکناعالم شده در آن شامل نفرت تیممنوع

 زادیون اکه توسط قان ستین یاز مواد یجزئ یهمگان یهاماده از قانون رسانه

 نیوانقگفت در متن  توانیاست، م افتهی رییتغ 13۹3مصوب  لیو تعد

 یپراکناست، نفرت انیب یبر آزاد حقو مربوط  متضمن افغانستان که

 .است نشده یانگارجرم

 مرتبط مختلف ینهادها یهاتیها تالش و فعالبعد از سال ریاخ یهاسال در

که به  دیرس بیجزا به تصو کود عنوان تحت افغانستان در دیجد یجزا قانون
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حقوق بشر  یالمللنیب قواعدآنچه در  از یعناصر و هابخش اقلدح رسدینظر م

نمونه در  به عنوانقرارگرفته است.  مورد توجه شود،یم دهینام یپراکننفرت

 یتفرقه ای ضیرا به تبع یگریکه د یکس»قانون آمده است:  نیا 2۵۶ یماده

کند، به حبس  کیتحر ایدعوت  یامنطقه ای یزبان ،یقوم ،ینژاد ،یمذهب

. هرگاه جرم مندرج در گرددیسال تا پنج سال( محکوم م کیاز  شیبمتوسط )

توأم باشد، مرتکب  دیبا عنف و تهد ایگردد  جهیمنجر به نت ماده نیا 1 یفقره

 کیتحر و دعوت ماده نیا در« .گرددیتا هفت سال محکوم م لیبه حبس طو

 اما است، شده نییتع مجازات آن یبرا و شده یانگارجرم تفرقه ضیتبع به

 ن،یعالوه بر ا .است مانده مسکوت نفرت به کیتحر و خشونت به کیتحر بازهم

 از استفاده با را یگریکه فرد د یشخص د،کنیم دیتأککود جزا  ۶۷8 یماده

یم یتلق نیدهد، مرتکب توهیم قرار خطاب زیآماهانت و زیرآمیتحق کلمات

در  8۷0 یماده کند،یم دایموضوع ارتباط پ نیکه به ا گرید یمادهشود. 

. 1»ماده  نیاست. طبق ا یمجاز یدر فضا زیآمتعصب یهاتیخصوص فعال

 ،یبا نشر نوار صوت ینترنتیا ای یوتریکامپ لیبا استفاده از وسا یهرگاه شخص

 ای یلسان ،ینید ،یمذهب ،یتعصبات قوم بریسا ینوشته در فضا ای یریتصو

. هرگاه جرم 2. گرددیمحکوم م ریرا در جامعه دامن بزند، به حبس قص یسمت

موجب شورش  اینفرت  جادیا ایماده منجر به خشونت  نیا 1 یفقرهج در مندر

، حالنیباا «.گرددیشهروندان کشور گردد، به حبس متوسط محکوم م انیم

 یاسیابعاد س ای تیمعلول یافراد دارا ،یتیقانون نتوانسته است بُعد جنس نیا

جامع در نظر گرفته و به همه ابعاد  طوربهدر افغانستان را  یپراکننفرت

 بپردازد. یپراکننفرت

 -ناقص طوربهالبته - زیافغانستان ن یاسیقانون احزاب س ب،یترت نیبه هم

 باعث که یزیآمکیتحر یهاتیفعال دینبا یاسیکند که احزاب سیم حیتصر

قانون  ۶ یند. بر اساس مادهده انجامد، شو یو قوم یمذهب یهاتنش جادیا

 «یمذهب و ینژاد ،یقوم یهاخشونت کیبه تحر» دینبا یاسیاحزاب، احزاب س

 یداهایکاند به مربوط یهاطرزالعمل و مقرراتصورت،  نیهم . بهددامن بزنن
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 مذهب، نژاد، ت،یمانند قوم یخواهد تا از تنوع اجتماعیم هاآناز  یانتخابات

 ابزار کی ثیشان به حیانتخابات مبارزات در موارد ریسا و تیجنس زبان،

 (.2014مستقل انتخابات،  ونیسی)کمنکنند استفاده زیآمکیتحر

مرتبط  مسائل تیسحسا نیو همچن یقانون موجود یهاخأل نیهم لیدل به

 دایارتباط پ یو مذهب یزبان ،یقوم یکه قاعدتاً با مسائل چالش یپراکنبا نفرت

ته نشده موضوع پرداخ نیافغانستان اصالً به ا ییو قضا یدر نظام عدل کند،یم

گفت که دولت  توانیم نی. بنابراردیشکل بگ ییقضا یسابقهو  هیتا رو است

و مجازات  و سپس محاکمه یپراکننفرت یانگارافغانستان در خصوص جرم

ان موفق چند خود یبشر حقوق عهداز ت یبخش به عنوان یپراکنمرتکبان نفرت

 نیوانق، هنوز در در افغانستان یپراکننفرترواج  رغمیعلو  است نبوده

جرم  حاًیو صر میمستق طوربه را ینکپرال به نفرتس، توکشور نیا یاالجراالزم

 شناخته نشده است.
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 پراکنی در افغانستانشکال نفرتاَ نیترمهمب: 

 هایگزینه اب اتارتباط و اطالعات هایناوریف انگیزحیرت پیشرفت

 مانند یآفرینتحول

 و هافرصت نترنت،یا

 با را متعددی هاییچالش

 .است آورده همراه به خود

 هایچالش از ییک

 با مرتبط یکنندهنگران

 گسترش ،نترنتیا

 سخنان و پراکنینفرت

 فضای در آمیزتحریک

 هایرسانه و مجازی

 ازجمله اجتماعی،

 و تویتر ،بوکیسف

 است. اینستاگرام

، در افغانستان

 یاست و دسترس گسترشدر حال  نهیشیپیبشکل  هب نترنتابه  یدسترس

ارتباطات و اطالعات شده است.  لیموجب تسه یاجتماع یهابه رسانه یعموم

و  استمدارانی، سهااز گروه یاریبس ،یاجتماع یهارسانه یآماده بستر نیا از

 جهت یپراکننفرت جیترو یبرامناسب  یفضا به عنوان یحال در نآنا انیحام

در مورد عواقب  ینگران نیترکوچک که کنندیاستفاده م منافع خود شبردیپ

 نیب یریدرگ یبه صحنه یاجتماع یهارسانه اکنون. ندارندکارشان  یمنف

حساس  یهادر زمان ژهیوبه، افغانستان شهروندان و یاسیس یهاتیشخص

به  سرعتبه بوکسیفشده است.  لیتبد یمبارزات انتخابات انیدر جر ازجمله

 شانیانتخابات یهاامیانتشار پ یبرا انو طرفداران آن زداننام یدهیبرگز یسکو

یم زیآمبتعص یفضا جادیها اغلب باعث اامیپ نیا یشده است. محتوا لیتبد

 یبرا ایکن «نیا از بهتر#» نیکمپا

 کشور نیزنان در ا هیمقابله با خشونت عل
، ایکن 201۷سال  یاز انتخابات مل شیپ

 ونیسیها و کم، رسانهیمدن یجامعه نهادهای

 را «نیبهتر از ا#»کمپاینمستقل انتخابات 

 نیآنال یهالمیفاز در آن کردند، که  یاندازراه

 مبارزه با یبخش براالهامهای و پیام

و خشونت  تیبر اساس جنس پراکنینفرت

 .شدمیاستفاده  استیزنان در س هیعل یانتخابات

 نفر در کنیا ونیلیم 1۶از  شیبه ب کمپاین این

 یدر مورد مسئله یآگاه شی، و باعث افزادیرس

 .زنان شد هیعل یمهم خشونت انتخابات
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 جیترو نیآفال صورتبهخشونت را  ایزند یم دامن هدفمند ضیشود که به تبع

و متعدد  عاشکال متنو یپراکننفرتافغانستان  یامروز یمجاز ی. در فضاکندیم

 یپراکناشکال نفرت نیتربخش از رساله، مهم نیا ادامه درو  ردیگیبه خود م

 قرار خواهد گرفت. مورد بحثدر افغانستان 

اکنش افغانستان باعث و یکنون یبحران تیدر وضع یپراکننفرت گسترش

 یگفتگوها سوکی از کهیدرحالسازمان ملل متحد شده است.  ندهینما حیصر

و  تایح 1۹ دیکوو ریگهمه یماریب گرید یسو ازدارد و  انیجر یفغاناالنیب

 یتحد براسازمان ملل م یندهینما ونز،یکند، دبرا لیم دیرا تهد مردم یسالمت

لط در افغانستان و اطالعات غ یپراکنناگوار نفرت یامدهایبه پ نسبت ن،افغانستا

 یهاتیفعال ریبه خشونت و سا کیتحر ونز،یل بانو ی. به گفتهاست ههشدار داد

 هیا علها رتواند افغانیحقوق بشر است و م یجهان یهاارزش خالف زیآمنیتوه

 ا،ی. )قلب آسسازد فیصلح را تضع یهاتالش و انداخته جنگ به گریهمد

 یمسئله بودن یجد یدهندهنشان یخوبهبنوع هشدار  نی(. ا2020

 در افغانستان است. یعموم تیبودن وضع یو بحران یپراکننفرت

 جنسیت مبتنی برپراکنی نفرت. 1

نهیدر زم ،یجهان یجامعه تیبا حمازنان افغان ، ریخا یدو دهه یدر ط

 اناند. آنداشته یتوجهقابل یهاشرفتی، پیاسیس یعرصه جمله از فمختل یها

حال  درگون اگون یهاو در مقام یردولتیو غ یدولت ادارات مختلف در اکنون

 طی، شراوجودنیباا کنند.یم تیریرا مد یشخص یهاو تجارتهستند  تیفعال

و  کرده است جادیزنان ا شتریب شرفتیپ یرا برا یخاص یهاتیمحدود یفعل

زن افکار تیحاکم مسلحانه و یهایریدرگاستمرار  ،از مجازات تیفرهنگ معاف

شده  مختلف سطوح در یتیجنس یهاخشونت جیترو باعث ادامه و موجود زیست

 و یجنس تی، آزار و اذ، ارعاب، شکنجه، قتلدیزنان همچنان مورد تهد است.

، زنان در گرید عبارت بهزننده قرار دارند.  یانواع مختلف اظهارنظرها در معرض

 یهاتیفعال ای یاسیمشارکت س لیبه دل تنهانهمردساالر افغانستان  یجامعه

با  زمانهم و درنیگیهدف قرار م زین زن بودن لیبه دلشان، بلکه خواهانهیترق
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 یاز قبل قربان شتریب هاآن ،یاجتماع و یاسیس یدر عرصه شانیهاتیفعالرشد 

 .رندیگیقرار م یپراکننفرت

 یهاشهیو ر یطوالن یسابقه افغانستان درزنان  هیعل ضیخشونت و تبع

بر  یمبتن یپراکننفرتاز  استفاده رسدیبه نظر م حال نیا با ،دارد قیعم

 یعموم یعرصه درمشارکت از  زنانترساندن و دلسرد کردن  یبرا تیجنس

 یفضا قیطر از تیدر مورد آزار و اذ ژهیو صورتبه ر،ام نی. ااست دیجد یپدیده

 شانیهاخانوادهزن و  انحمله بر نامزد موضوع زیو قبالً ن کندیم صدق یمجاز

منکر  شودیتلخ را نم تیواقع نیا .قرار گرفت مورداشاره یمجاز یفضا قیاز طر

ن دارند و به زنا نییاز باال به پا ینگاه در افغانستان انمرد زا یاریبس شد که

 از یاریبس نظر ازکه  یمعن نیا به. کنندیناقص تصور م یفکر نظر ازرا  انآن

 یمترک یینااتو و تیظرف یدارا یفطر صورتبه نمردان در افغانستان، زنا

کت هاست که مشارمدت زنان به نسبت نگاه نوع نیاند. هست ننسبت به مردا

فکار ا نیا ریتأثتحت  ساخته است. متأثرزنان در کشور را  یو اجتماع یاسیس

به  نیتوه یبرا زن یهکلم زا ستاناز مردان افغان یرخب ،زیستزنمردساالر و 

 ،یمی)رحترسو است.  یمتضمن معنا نجایا درکنند که یاستفاده م مخالفانشان

 یعیطب طوربهموجود در افغانستان، زنان  یسنت یهاطبق برداشت(. ۷، 1۹۹1

وند. ش خانه گماشته یبه کارهااست  بهتر یعموم یمشارکت در زندگ یجابه

بق که مطا ندنکیم برقرار یمرز «یامور عموم»و  «یمشاغل خانگ» نیب انآن

 .شودیم یلقمردان ت خاص قلمرو یدومو  نانز یبرا یاولبا آن، 

از ترور  یعمد ی، استفادهزنان هیعل یپراکننفرتاز  یگرید ینمونه

 شیافزا یهنگام مرا نیاست. ا ندار کردن شهرت آناخدشه یبرا تیشخص

به  شتریب یاسیو س یدر محافل اجتماع ایکند  دیخود را کاند یزنکه  ابدییم

 ریتصاو یاسیدهد که مخالفان سیها نشان مافتهیمثال،  طوربه. دیآچشم 

 کیتاکت کی به عنوان ،کامل حجاب ندارند صورتبهکه  را نامزد زنان یخصوص

 یسنت یجامعه در .کنندیمنتشر م یاجتماع یهادر شبکه کنندهابزار بدنام ای

مهیپوشش نزن با  یاسیفعاالن س ژهیوبه زنان، ریتصاو پخش شدنافغانستان، 
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که  رودیبه شمار م یادهعم ، چالشمدرن جوامع در معمولبه سبک  ایبرهنه 

کنند. یابزار فشار استفاده م به عنواناز آن آنان  یاسیس فانیحر اغلب اوقات

 تجاوز بر یمبن یعاتی، شا2018 یانتخابات پارلمان انیمثال، در جر طوربه

 یاجتماع یهادر رسانه یپارلمان انتخابات زن نامزدان از یکی دختر بر یجنس

 نیآن بزند تا از ا خانوادهرا به  یبدنام یداشت لکه دکه قص ییادعا د؛منتشر ش

 ینامزد انتخابات پارلمان ندادن به آ یرأ یبراعامه را  تیبتواند ذهن قیطر

 با مشابه طیشرا در مردان که است یحال در نیا. (IFES, 2019) .دکنمنحرف 

 شتریب یریپذبیآس رانگینما موضوع نیاو  ستندیمواجه ن ییهاچالش نیچن

در معرض  زین نز دگانخوانن و گرانیباز ن،یعالوه بر ا. تدر افغانستان اس زنان

نان در از ز یادیزشمار  ،سونیابه  2001قرار دارند. از سال  یپراکننفرت

گوناگون  یهاند که با واکنشاهوردآ رو نمایس و هنر ،یقیافغانستان به موس

 به ورود ررا به خاط نآنازنان  نیا ند. طرفدارااندهرو شهروب کشور نیمردم در ا

 و یآوازخوان لیدل هرا ب نآنا مخالفانشان اما، ندیستایم نمایس و هنر یعرصه

کنند یمتهم م «فحشا»به گسترش  یونیزیتلو یهاشدن در برنامه انینما

زنان  هیعل یپراکنموج از نفرت نیا یدر نتیجه(. 201۹ کل،یو ن یمی)حک

اند و در زمان از آنان به خارج از افغانستان رفته یادیز یهنرمند، تعداد

 .هستند مواجه ادیز یهاتیبا محدود زیبه افغانستان ن وآمدرفت

 بر قومیتمبتنی  پراکنینفرت. 2

اند. پرداخته یزافگ یبها یمنازعات قوم یدر نتیجه افغانستان شهروندان

 یروهایکه به دنبال خروج ن یجنگ داخل انیجر رد تن 100،000 از شیب

 نیا د؛رخ داد، کشته شدن 1۹80 یانستان در اواخر دههافغ از یشورو

(. 2014 ،ی)احمد و زاهور .بود هاوج گرفت یاختالفات قوم دنبالبه  هایریدرگ

مدت  نیشده در ادیتول زیرآمیتحق یشعارها و تیبر قوم یمبتن یپراکننفرت

. تکرده اسفراهم  یقوم نیب یهایریدرگ جادیا یرا برا یشتریب یهاانهبه

 یادیتا حد ز که است یادهیدو پد یقوم یهاجنگ و یقوم یپراکننفرت

 هو با ب 2001طالبان در سال  میرژ یفروپاشکنند. پس از یم تیرا تقو گریکدی
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و اختالفات  یری، درگیحقوق بشر یهاارزش بر یمبتن دیوجود آمدن نظام جد

ها بر ها و تنشضی، تبعحالنیباا. افتیکاهش  ینسب طوربه مختلف اقوام نیب

 به کیدموکرات داریپا یفضا کی جادیا یبرا یجد یمانع هنوز تیاساس قوم

 اساس بر افغانستان در فعال ییویراد و یونیزیتلو یاهشبکه شتریبد. رویم شمار

یها رهبران قومشبکه نیاز ا کیهر  و ده استش جادیا یقوم یهایمرزبند

ند. نکیم جیرا ترو خودشانمربوط به قوم  یهاو ارزش ندیستایمرا  شان

 یقوم یهایمرزبند اساس بر کشور در موجود یاسیهمچنان تمام احزاب س

یشان تالش میو قوم یحفظ منافع حزب یبرا هرکدامشکل گرفته است و 

 د.نکن

عملکرد  ،2014سال  یاز انتخابات جنجال یناش یاسیبه دنبال بحران س

موجود را دوباره  یفضا یپراکننفرتصاحبان قدرت و استفاده از  یانهیگراقوم

اقوام  نیب ،تیبر قوم یمبتن ییهاتیروا گرید بارکی ،در نتیجهو  آلوده ساخت

 نیب یقوم یهایمرزبند .تاوج گرف یاسیمختلف و در سطوح مختلف س

 و زد بیآس شدتبهو تساهل  یبردبار یفضا بهپارلمان افغانستان  ندگانینما

 یمبتن زیانگشروع به استفاده از الفاظ نفرت یاجتماع یهاشبکه قیاز طرآنان 

 یملجام نسا ،یتحوالت منف نیا ینتیجهدر دند. کر رگیدکی هیعل تیقوم بر

 2014 سال یجمهور استیدو انتخابات ر. دید بیآس شیپ از شتریب شکننده

. اختالفات بر است هگذشته بود یدهه دو یط انتخابات نیترپرچالش 201۹ و

 تیرفتن مشروع نیانتخابات و موضوع تقلب گسترده باعث از ب یجهیسر نت

 یانتخابات سرسخت بیدو رق یعبداهلل و محمداشرف غند. عبداهلل شروند  نیا

با استفاده از آنان  نند. طرفداراکرد روروبه بحران اب را کشور دوره، دو نیا در

 هیعل زبان و تیاساس قوم رب یپراکننفرتاستفاده از  به یاجتماع یهاشبکه

انتخابات های معاون یکی از کاندیدامثال،  طوربهشدند. متوسل  رگیدکی

 هیو نژادپرستانه عل زیرآمیتحق یاظهارات مشتمل بر قولنقل جمهوریریاست

واکنش از یکه موج گذاشت اشتراک به دخو بوکسیف یرا در صفحهها هزاره

 رهبران سیاسی متعلق به زمحمد محقق که اداشت.  یها و انتقادات را در پ
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 میت» :تگف طرف مقابل و خطاب بهدر صدد پاسخ برآمد  هزاره است، تیقوم

 «.دارد یبستگ تیاخالق و انسان به دماغ بلکه به نهبداند که افتخار  دیبا مقابل

انتخابات  انیدر جر وناما،یعالوه بر آن، طبق گزارش (. 201۹واک افغان، ژ)پ

 کی یط انتخابات، مستقل ونیسیکم یاعضااز  یکی، 201۹ یجمهور استیر

 کارمندان از یکی متحد، ملل سازمان انتخابات یبانیپشت گروه با یرسم دارید

و مذهبش دشنام  تیقوم بر اساسرا  یرده و وک مرگ به دیتهد را ونیسیکم

 (.201۹افغان،  یصدا ی)خبرگزار بود دهدا

 یدر حومه عمدتاًفروش که یو چور یبه نام جوگ تیگروه کوچک اقل 

 انیقرباناز  ینمونه بارز ساکن هستند، یشمال یهاتیشهر کابل و وال

 مسئول معموالً مردان ،یقوم تیاقل نیا انیدر م .است یقوم یپراکننفرت

نه کار در خارج از خا یزندگ نیتأم یبرا انآن زنان اما هستند، خانه یکارها

 در مرسوم یزندگ سبک با آنان یزندگ سبک نیا تفاوت لیدل به. کنندیم

مانند یه مدر خان نامردانش که لیدل نیفقط به ا ار نآنا گریافراد د افغانستان،

مات کل یگاه یحت .دنخوانیترسو م ،کنندیم کار امرارمعاش یبرا زنانشانو 

د و در کنینمکار و تالش  ادیز هک یکس یبرا و گریکدی یجابه و ترسو یجوگ

 ینتس یهاارزش رخاط هب هایجوگ بیترت نیبد شود.یماند استفاده میخانه م

از شهروندان  یشمار نیتوه و یپراکننفرتهدف  هموارهشان یخاص اجتماع

 .رندیگیقرار م ورکش

 افراد دارای معلولیتعلیه پراکنی نفرت. 3

افغانستان، پیامدهای وحشتناکی مانند  سوز درچهار دهه جنگ خانمان

افراد  هزاران تنو  های بهداشتیخدمات صحی و مراقبتکمبود ، سوء تغذی

دارای  افرادشمار آمار دقیقی از اگرچه جا گذاشته است. بهت را دارای معلولی

دهد که نزدیک نشان می 201۹ارزیابی سال معلولیت در کشور وجود ندارد، 

)بنیاد  .برندشدید و خفیف رنج می معلولیتبه دو میلیون تن در افغانستان از 

نستان برای حل مشکالت این تعداد زیاد از شهروندان، دولت افغا (.201۹آسیا، 

، 2008در سال ، به عنوان مثالمتعددی را روی دست گرفته است.  اقدامات



48 

 حقوق به یدگیرس یبرا افغانستان نیمعلول و شهدا ،یوزارت کار، امور اجتماع

عمل  یها، برنامهنیماانفجار  انیقربان ازجمله، تیمعلول یدارا افراد یازهاین و

 یاندازو راه طرح 2011 یال 2008 یهاسال یرا برا تیمعلول یافراد دارا یمل

 یافراد دارا یایحقوق و مزا ن، افغانستان قانو2010در سال و به دنبال آن  کر

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیحما ینهیزم قانون نید. اش بیتصو تیمعلول

 زنان، شمول به تیمعلول یافراد دارا یسازتیظرف و یآموزش ،یفرهنگ ،یاسیس

، 2012سال  روند در نیا یادامه . دراست ساخته فراهمرا  و مردان اطفال

 تیمعلول یسازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دار ونیافغانستان کنوانس

در مورد  یمل یو استراتژ یسیپال نیچند نیکشور همچن نیکرد. ا بیرا تصو

 یتاقداما رسدینظر م به حال،نیکرده است. باا هیته زین تیمعلول یافراد دارا

چندان  ،در کشور صورت گرفته تیمعلول یافراد دارا تیدر جهت بهبود وضعکه 

افغانستان در انجام  دولت یهکارنام تواندیم در نتیجه ومؤثر نبوده است 

 .کرد یابیارز ناکام تیمعلول یاز افراد دارا تیدر حما اشیالمللنیب تعهدات

 ینهیزم افراد، نیا به نسبت یاجتماع زیآمضیتبع و زیرآمیتحق یهانگرش

محدود  شدتبهرا  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یهاعرصهدر  آنان تمشارک

نامناسب  ظالفا از استفاده و یاجتماع زیآمضیتبع یهاتیذهنساخته است. 

از  شتری، بلکه آنان را بگرفته انفرصت مشارکت را از آن تنهانهافراد،  نیا هیعل

در  تیمعلولمنکر شد که  شودیتلخ را نم تیواقع نیاه است. کرد یمنزو شیپ

 یافراد دارا انیدر م و شودیم یآور تلقننگ یپدیده کی هنوز افغانستان

 سوکی از یعنی -هستندرو هروبمضاعف  ینینشهیکه با حاش ییهاگروه ت،یمعلول

 -نداقتعلمو زنان  یو مذهب یقوم یهاتیبه گروه اقل ییو از سو تیمعلول یدارا

 یهابا روش ریتعصب و تحق نیدچار مشکل هستند. ا یگرید ساز هرک شتریب

و محدود  زیآمنیتوه و زیرآمی، تحقآلودنفرت یهاواژهمانند استفاده از  یمختلف

ینجام ما یاسیس و یاقتصاد ،یآموزش یهاتیساختن فرصت مشارکت در فعال

 انیب نیخود را چن یتجربه تیمعلول یدارا فراداتن از فعاالن حقوق  کی. شود

 و میبرو بازار به خود یلچرهایو با میگرفت میمن و دوستانم تصم»کرده است: 
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 میتصم لیدل نیکردند. به همیصدا م ملخ را ما مردم اما م،یکن دیخر خودمان

 یداراپا  ای دست یهیکه از ناح یافرادبه  همچنان «.میبمان خانه در میگرفت

افغانستان  یعهشود که در جامیزده م «لل و شُشَ»هستند، برچسب  تیمعلول

 صدا «کر»را  یو یاریناشنوا باشد، بس یاست. اگر کس یفنم ییبار معنا یدارا

سال در انگلستان، در محققان از نقل به. است یمنف برچسب کید که نکنیم

 شیافزا تیمعلول یادار افراد هیعل یپراکننفرتاستفاده از  متأسفانه ریاخ یها

 (.201۹)واکر،  .است افتهی

 مذهب بر مبنای پراکنینفرت. 4

 از یبرخ در و نبوده سابقهیبمذهب در افغانستان  یمبنا بر یپراکننفرت

طالبان  میرژ یدوره. در شده است نیخون یهاکشمکشباعث  یخیتار مقاطع

افغانستان  کیهندو و س یمذهب یهاتیاقل و عهی، مسلمانان ش1۹۹0 یدر دهه

 بر یمبتن زیآمضیو تبع زیرآمیتحق یرفتارها ،انشیمذهب اداتاعتق لیدل به

 یاز سو بارهادوره  نیا رد عهیسلمانان شم ازجمله .دکردن تجربه را مذهب

. دطالبان روا دانسته شده بو یاز سو شانکشتنطالبان کافر قلمداد شدند و 

 یامامدوازده عهیمسلمانان ش یبرا یعموم تیوضع، 2001پس از سال  هرچند

بخش  خروجدنبال  به ت،افی بهبود کشور کیو شهروندان هندو و س یلیو اسماع

تر شدن اوضاع میوخ یدر نتیجه و 2014 سال در یخارج یروهایناز  یادیز

و  دکردن ظهور طالبان کنار در داعش مانند گرید یستیترور یهاگروه ،یتیامن

 گروه مدت، نیا یقرار گرفتند. ط تنگنا رد گرید بارکی یمذهب یهاتیاقل

 تحمال مذهب،عهیخواندن مسلمانان ش کافرضمن  ارهاب داعش یستیترور

 یفرهنگ یهاگروه یبرخ ،یستیترور یکنار گروها در. داد انجام آنان بر یدیشد

 غیرا تبل یمذهب یکه افکار افراط اندکردهظهور  ریاخ یهادر سال زیتندرو ن

 یصدا رسدیم نظر به ها،گروه نیا یهاآموزشو  غاتیتبل یجهینت در. کنندیم

 دهیشن قبل از بلندتر ینید یرسم یهاگاهیجا و منابر از هم یپراکننفرت از مملو

 شیافزا یپراکننفرت بر مشتمل یهاتیفعال زین یمجاز یفضا در هم و شودیم

 .است افتهی
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 محل سکونتسمت، والیت و پراکنی بر مبنای . نفرت5
 شد، انیب یقبل یهاعنوان در که یپراکننفرت تربرجسته اشکال بر عالوه

محل سکونت  وسمت، والیت  یبر مبنا یپراکناز نفرت ترفیخف متفاوت و شکل

 یفرهنگ یهاشهیکل یشهروندان عاد انیدر افغانستان رواج دارد. در م زیافراد ن

از  یساکنان برخمردم متعلق به سمت خاص یا شکل گرفته که  یمختلف

 نی. اشاسندمی صفات اخالق ناپسند یشهرها و مناطق را با برخ ها،تیوال

از  حالنیباا یول ستین دییتأقابل یو اخالق یشناختجامعه از نظر هاشهیکل

 هیعل یو شوخ یجد صورتبه قیطر نیا ازو  شودیمردم استفاده م یسو

صورت  یپراکنهستند، نفرت گریمناطق دسمت، والیت و  که از  یکسان

پراکنی کمتر از انواع دیگر هر چند میزان خطرآفرینی این نوع از نفرت .ردیگیم

نیز مورد توجه قرار گرفته و از  باید این مورد پراکنی است، با این حالنفرت

 سازی با آن مقابله شود.طریق فرهنگ
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 اکنیپرنفرت با مقابله سوم: فصل
 ،یمدن جامعه یانهاده یهاشتال جهان، در یپراکننفرت گسترش موازاتبه

 ندگانینما انتخابات، تیریمد ینهادها ان،یدانشگاه ،یاسیس رهبران یبرخ

 که یاقدامات و هایاستراتژ طرح یبرا جهان، سراسر در نفعانیذ ریسا و هارسانه

 ینکپرانفرت یپدیده با مبارزه یبرا ترگسترده تالش از یبخش به عنوان تواندیم

 مورداستفاده مدارا فرهنگ نه شدنینهاد و یاجتماع انسجام تیتقو جهت در و

نفرت با مؤثر یهمقابل .است افتهی شیافزا ریچشمگ صورتبه زین رد،یگ قرار

 یهابرنامه ازجمله و مستمر ریفراگ یهاتالش از یاهمجموع مستلزم ینکپرا

 یماهنگه و یهمکار نیهمچن و رییتغ یبرا یآموزش، دادخواه، یبخشیگاهآ

 یمدن جامعه فعاالن و محاکم قانون، یمجر ینهادها ژهیوبه عامه ینهادها نیب

مقابله با  یهاتیفعال و هااز روش یبه برخ یلیرداختن تفص. قبل از پاست

 شود.یمهم پرداخته م ینکتهنجا به دو ی، در ایپراکننفرت

 یفرهنگ یهاتیسبه حسا توجهدر منازعات:  یتنوع فرهنگدرک  :اول

 در یمنازعات جار که به یخصوص آن مواردافغانستان به یجامعه به مربوط

 یکنونمنازعات  در کهیدرحال .است مهم اریبس شود،یمربوط م افغانستان

 وهگر کی یاعضا عمدتاً مخالف دولت و حکومت افغانستان انیشورش افغانستان،

 هددا نسبت جامعه آن کل به موجود شورش که ستیمنصفانه ن ،هستند یقوم

 نیا در ینگریکل و یقالب تفکرات ،یسازشهیکل از دیبا گریدعبارتبه. شود

 یاسیس نظام از تیحما در که یقوم گروه یاعضا سهم و شود اجتناب خصوص

 هب دیاب نیهمچناند فراموش نشود. داده یو قربان دهیجنگ انیشورش برابر در و

 احترام تیواقع کی به عنوان جامعه در موجود یهاسنت و هافرهنگ تنوع

 اله،مق نوشتن هنگام در ازجمله تیفعال زمان رد نگارانروزنامه و شود گذاشته

 اشند.داشته ب بر مدارا یو مبتن یبرخورد مسلک مردم، با تعامل ای برنامه پخش

 و دهیچیپ یامسئله یپراکننفرت: ییافزاهم و تعامل دوم: ضرورت

بپردازد و آن را  آن به مؤثر صورتتواند بهینم ییتنهابه گروه کی و است ریفراگ

روزنامه ،یدولت مقامات ،یمدن یجامعه ازجمله نفعان،یذ از یاریحل کند. بس
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 کی هر که یارسانه یهاشرکت و ناظر ینهادها ،یانتخابات ینهادها نگاران،

 یبرا یجمع تالش کی در دیبا هستند، متفاوت یکار یحوزهمخاطب و  یدارا

 کاربران ،یمدن یجامعه باهم کار کنند. الزم است فعاالن یپراکننفرت کاهش

 مقامات و کنندیم تیحما یمدن یهاتیفعال از که یاجتماع یهاشبکه رگذاریتأث

 هیعل هماهنگ طور، بهیاحتمال خشونت هرگونه بروز از یریجلوگ یبرا یدولت

 و یهماهنگ نبود در و آن ریغ در .ندوارد عمل شو یپراکننفرت یپدیده

 یهاتالش تیموفق احتمال ،ییافزاهم تحقق عدم و منظم و مستمر یهمکار

 .افتی شدت کاهش خواهدبه یپراکنمقابله با نفرت

ها و روش از یبرخ، در ضمن چند عنوان جداگانه ن فصل از رسالهیادر 

 گزارش، و نظارت ،یبخشیآگاه یهابرنامه ازجمله یپراکنمقابله با نفرت

 یهابرنامه یاندازراه و یسازتیظرف و یآموزش یهابرنامه قیتطب ،یدادخواه

 .گرفت خواهد قرار یبررس و مورد بحث یقیتحق

 بخشیهای آگاهیبرنامهالف: 
 مردم یآگاه است که نیا یپراکنمقابله با نفرت یبرا مؤثر یهاروش از یکی

 یزندگ و یاجتماع انسجام بر ازجمله یپراکننفرت مخرب راتیتأث مورد در

 یپراکننفرت یهماهنگ به پدیدهپاسخ 
 وزارت ،یاندونز در 201۵درسال  یامنطقه انتخابات یهآستان در

 انتخابات ونیسیکم و انتخابات بر نظارت آژانس ،یمل سیپول مخابرات،

 ریوز .دادند شیافزا ینکپرانفرت با مبارزه و نظارت یبرا را خود یهمکار

 یورفنا بر یمبتن ینظارت یهایاستراتژ به استناد ضمن یاندونز مخابرات

 عنوان به یعموم یآگاه یهانیکمپا از شود،یم اجرا حکومت توسط که

 نفرت و زیآمضیتبع سخنان گسترش از یریجلوگ یبرا ثرترمؤ روش کی»

 تهبرجس افراد و یمدن یجامعه ها،تیشخص از ریوز. کرد تیحما« زیانگ

 .بپردازند بخش یآگاه یهاتیفعال به تا خواست
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 تیماه مورد در یآگاه شیافزا قیطر . ازابدی شیافزا جوامع زیآممسالمت

 به نسبت یشتریب یآگاه توانندیم مردم آن، یمنف راتیتأث و یپراکننفرت

 یآگاه شیفزاا. دکنن کسب یپراکنضد نفرت یهاتیروا یمعرف و ختشنا

و البته ممکن  باشد مؤثرروش  یپراکننفرت رشیپذ زانیکاهش م یبرا تواندیم

مملو از  یهاامیپ قبالً مشغول نشر و پخش که یکسان کردن متقاعد یاست برا

 .نکند یاند، کمک چندانبوده یپراکننفرت

مؤثر و  یهاامیپ دیدر مورد تول یابتدا نکات رساله، از قسمت نیا یهادام در

س شده و سپ انیب یبخشیآگاهبرنامه  نوع هر مورد در یکاربرد ینکاتبعد 

تر مفصل صورتبه یبخشیآگاه یهادر برنامه مورداستفادهمتنوع  یابزارها

 خواهد شد. یبررس

 مؤثرهای پیام تولید. نکاتی در مورد 1
 دیطرح و تول ،شودیم استفاده رسانامیپ یاستراتژ کدام از که ستین مهم

د. بو خواهد یپراکننفرت با مقابله یبرا تالش یاصل یهسته ،امیپ یمحتوا

 د،باش ینکپرانفرت با مبارزه هرگونه خاص هدف با متناسب دیبا محتوا گرچها

تنفر با مقابله یبرا جهان یکشورها گرید از هشدآموخته یهادرس است مهم

 نیاد ر سپرخاطه ب دیبا که ینکته نیترمهم دیشا. سپرده شود به خاطر ینکپرا

 و یحام یولوژئدیا و هاگروه عضو ای یپراکننفرت طرفدار که یکسان که است

 نیآنال صورتهب را خود یهادگاهید که یسانژه کیود، بههستن یپراکننفرت مبلغ

 ن نکاتیا به دیبا نیبنابرا .دارنداصرار خود  مواضع سر بر غالباً کنند،یم انیب

 رتباطا یبرقرار قیطر از افراد یباورهادر  نیادیبن رییتغ جادیاتوجه داشت که 

 یدودح تا را نیآنال یهنجارها تواندیم ما دشدهیتول یهاامیپ و تاس دشوار

 .دهد اهشک یمقدار را یپراکننفرت از یطرفدار به افراد لیتما ور داده ییتغ

 :شود ظر گرفتهن در ریز موارد دیبا یپراکنم مقابله با نفرتایپ دیتول هنگام

 هاییگام خودشان تا کند قانع را بینندگان که کنید اندازیراه را هاییمپاینک •

 به توسل د.شون تغییر برای یعامل خود و بردارند پراکنینفرت با مقابله برای
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 ندتوامی ملی وحدت و برابر حقوق و انسانی کرامت اجتماعی، انسجام هایایده

 کند. کمک پراکنینفرت با مقابله برای مؤثر هایپیام خلق در

 یا دروغین یهاادعا بنابراین ،کرد تمیز را آیینه تواننمی کثیف دستمال با •

 ؛کنید تکرار نباید ،دیکنیم مقابله هاپدیده این با کهیدرحال را پراکنینفرت

 .دشو منجر پراکنینفرت فزایشا به ناآگاهانه شکل به تواندمی امر این زیرا

 ستا الزم کار این برای و نکنید تقویت ناخواسته را هاهکلیش که باشید متوجه •

 و الگو نوانع به باشند، قربانی فقط اینکه یجابه را دیدهآسیب هایوهگر

 کنید. رجستهب و ادهد نشان موفقیت هاینمونه

 صورت در ،دارند تمایل دیگران با همراهی به عتیطب هاانسان کهییازآنجا •

 لفمخا و اشم موافق که دهید نشان اکثریت گروه از را یموارد امکان،

 .ندهست پراکنینفرت

 موارد این زیرا ؛کنید دغاما خود هایپیام در را هافیلم و هاگرافیک ها،عکس •

 به اجتماعی هایبکهش در و دهش دیده ،است متن نهات که پیامی زا بیشتر

 ند.شومی گذاشته اشتراک

 و سازنده گفتار ضد از ،تحقیرآمیز کلمات از استفاده و مثلبهبلهمقا یجابه •

 .دارد قانونی مستحکم بناهایم که شوید یمباحث وارد و کنید استفاده مثبت

 در که کسی عنوان به اشم هایرفح د.باش برخوردار اعتبار از باید شما پیام •

 که کسی .باشد معتبر انمخاطبانت برای باید کندمی صحبت پراکنینفرت برابر

 نعنوا به .دباش موجه و برمعت یشخص باید کندمی صحبت پراکنینفرت علیه

 هایصحبت که یارجستهب یچهره یا عاجتما در نامشوخ شخص یک ،مثال

 حضور برای فرادیا چنین زا است هترب نابراینب .دارد شنونده بر یمثبت تأثیر او

 شود. قولنقل آنان سخنان زا و شده دعوت یپراکننفرت با مقابله میدان در

 بخشیآگاهی یبرنامه در مورد هر نوع نکات کاربردی .2
الزم است که مسئوالن و  یبخشیآگاه یبرنامه هر نوع یکارآمد یبرا 

 توجه داشته باشند. ریز یو کاربرد برنامه به نکات مهم انیمجر
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 چگونگی و پراکنینفرت مخرب پیامدهای و هاآسیب مورد در مردم عموم به •

 که ار نکته این و دهید آگاهی اجتماعی انسجام و هماهنگی بر پدیده این تأثیر

 یزمینه و دهدا کاهش را اجتماعی ردباریب میزان چگونه پراکنینفرت

 سازد،یم فراهم را مسلحانه هایدرگیری تیح و جتماعیا هایکشمکش

 کنید. برجسته

 تندهس همسو شما با که اکثریت هایگروه به متعلق افراد ژهیوبه مردم، عموم •

 زبانی، قومی، هایاقلیت گرفتن قرار هدف هایشیوه از تا کنید تشویق را

 مشترکی منافع و سئولیتم تا شود الشت باید .باشند آگاه جنسیتی و مذهبی

 .کنند بازی نقش هاگروه این متحدان عنوان به آنان تا شود دایجا مردم بین در

 پراکنینفرت به آنان اگر که کنید رسانیاطالع پراکنینفرت احتمالی ناشران به •

 استفاده هاآن علیه تواندمی که دارد وجود اییقانون ایوکارهساز ،شوند متوسل

 از ادیزاحتمالبه شوند، آگاه خود قداماتا ناگوار یامدهایپ از گرا آنان .شود

 کرد. واهندخ اجتناب پراکنیفرتن به اقدام

 و کشور سطح در موجود تخسار جبران هایراه از پراکنینفرت قربانیان به •

 .ددهی اطالع شکایات ثبت یا گزارش یهنحو

 .کنید آگاه شکایت ثبت سازوکارهای و دهیگزارش اهمیت مورد در را مردم •

 های اجتماعی برای افزایش آگاهیستفاده از رسانها .3
 یاجتماع یهارسانه که یسرعت اما ست،ین یدیجد یپدیده یپراکننفرت 

 هنیشیپیب، کرده فراهم یپراکننفرت عیش سرگستر امکاندر  بوکسیف مانند

 ریسا مانند و است ییشکوفا حال در افغانستان در یاجتماع یهاسانهت. راس

 شیباعث افزا ،یاجتماع یهارسانه و نترنتیا به روزافزون یدسترس کشورها،

 فراهم بودن از گراقوممتعصب  یهاگروه ،درواقعت. اسشده  یپراکننفرتموارد 

 یشعارها گسترش یبرا ماندن ناشناس و آسان یدسترس ،یاجتماع یهارسانه

 در. ندریگیم بهره یقوم یهابحث و هالمیف ن،یآنال یهاپست قیطر از یقوم

 هر یندهینما و است مغرضانه تیقوم رامونیپ یبحث هر باًیتقر یکنون یفضا
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 نیکند. ا یلخود را بر سر طرف مقابل خا یکند عقدهیم یسع یقوم گروه

 یبندقطب تیقوم یبر مبنا معموالً که یجمهور استیر انتخابات یط در دهیپد

 شدن یتیثیح و یقوم یبندقطب نیهم لیبه دلد. ابییتبلور م شتریب شود،یم

 مورد یجد صورتبه یجمهور استیر یانتخاباتها همه جینتا تاکنون انتخابات

 .است بوده مناقشه

ورد م یمنف یهاامیپ انتشار یبرا کهنیا کنار در یاجتماع یهاشبکه

 یبرا هاابزار نیقدرتمندتر از یکی به عنوان توانندیم د،رنیگیقرار م استفاده

 موجود تیوضع اصالح یبرا نانآ یصدا دنیشن ای شهروندان یهاینگران طرح

 تواندیم یاجتماع یهارسانه یهانیاکمپ ب،یترت نیهم بهبه کار برده شوند.  هم

ن یان از اتویم و لذاشوند  یپراکننفرت راتیتأث مورد در یآگاه شیافزا باعث

ن شهروندا حقوق ت ازیو حما یم اجتماعانسجا مورد در یمثبت یهاامیق پیطر

 یراب ارزان و مؤثر روش کی یاجتماع یهاگذاشت. استفاده از رسانه اشتراک به

و  رگذاریتأث نیاکمپ کی جادیا یبرا و تاس جامعه در یپراکننفرت با مقابله

 اقلحد ای د همهیبا یمدن فعاالن ،یاجتماع یهارسانه قیطر از بخشجهینت

 .رندیبگ نظر در را ریز از مراحل یبرخ

 باید ،آورید دست هب خواهیدمی آنچه گریدعبارتبه :کنید تعیین را خود اهداف •

 آیا ،مثال عنوان به د.کنی صمشخ را خود پیام هدف .باشد مشخص و دقیق

 مقابله جامعه رد رشد حال در مضر روایت یا پدیده یک با خواهیدمی شما

 دهید؟می افزایش پراکنینفرت تأثیر مورد در را مردم آگاهی یطورکلبه یا کنید

 بگیرید نظر در خود، یناکمپ هدف اساس بر :کنید شناسایی را خود مخاطبان •

 ردنک درگیر که باشید داشته یاد به د.برس کسی چه به شما هایپیام که

 .است مؤثر کمتر ،کنندمی حمایت انگیزنفرت اظهارات از قبل از که افرادی

 .بزنید تخمین را کمپیاین آمیزموفقیت انجام یبرا الزم بودجه •

 بود. خواهد ترموفق فردی کار به نسبت تیمی کار چون بسازید را خود تیم •
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 مطابق و است مناسب شما اهداف به دستیابی برای بستر کدام کنید تحقیق •

 .دیکن انتخاب را خود تیعالف بستر گیرید،می خود حقیقت از که یانتیجه

 کنید تالش ،شد بیان مؤثر یرسانامیپ برای که نکاتی سپردن خاطر به با •

 باشد. بخشنتیجه و رگذاریتأث که کنید تولید ییمحتوا

 یاستراتژ و منابع یازهاین ،یاصل مخاطبان اهداف، ییشناسا در فوق مراحل

 انتشار و یبخشیآگاه یهانیاکمپ یطراح یبرا زین (بستر مناسب) انتشار

 ای ،هانشست وها رساله قیطر معموالً از ن مراحلیت و ااس مهم اریبس اطالعات

 .شودیم انجامها ر روشیسا

 ها و هنرهای خیابانی، پوستر، آگهیرسالهاستفاده از . 4
 به یدسترس یبرا و مناسب ارزان یبستر یاجتماع یهارسانه کهیدرحال

 قیطر از اطالعات انتشار یسنت یهاروش کنند،یم فراهم هانبو مخاطبان

 به است ممکن که یمخاطبان به یدسترس یبرا یابانیخ هنر و پوستر ه،یاعالم

 رایبس دوردست مناطق در ژهیوبه باشند، نداشته یدسترس یاجتماع یهارسانه

 از شیپ هاروش نیا از استفاده تیموفق زانیم شیافزا یبرا اما .تاس یاتیح

ن یا در مطالب یمحتوا ده شود.یشیاند خوب امیپ یمحتوا مورد در دیبا اقدام،

 ریز تنکا به توجه اما دباش داشته یمختلف اشکال تواندیم تریسنت یهاروش

 کمک کند. مخاطب جذب به تواندیم

 هایپیام و کنید مشخص را شماست مخاطب کسی چه کهاین و خود هدف •

 .دکنی تنظیم خود هدف و مخاطب با متناسب را خود

 .کنید استفاده جذاب هاینقاشی و تصاویر از •

 .کند بیان را شما پیام مهم ینکته که کنید انتخاب را عنوانی •

 کنید، تنظیم مخاطبانتان سواد سطحهم و نیازها با متناسب را خود محتوای •

 از تریادماندنیبه و تأثیرگذارتر اغلب تصاویر و هاعکس که باشید داشته یاد به

 .هستند سنگین متن



۵8 

 کنید انتخاب خود مخاطب و پیام به توجه اب را تانیهاامیپ پخش مکان •

 غیره.( و مکاتب خانه، به خانه عمومی، هایمکان)

 شوراهای محل جلسات طریق از اطالعات انتشار .5

 در اطالعات گذاشتن اشتراک به برای راهی تواندمی محلی شوراهای جلسات

 چنین برابر در مقاومت برای محل مردم نظر جلب و پراکنینفرت تأثیر مورد

 ایوسیله عنوان به حلیم شوراهای تجمعات از توانمی بنابراین باشد. نانسخ

 قومی هایگروه بین بیشتر انسجام یعنی است همه نفع به ازآنچه حمایت برای

 یمناسب فرصت مدنی فعاالن برای همچنین محل شوراهای جلسات .ردب هرهب

 هایفعالیت و کنند درک نزدیک از را مردم یهاینگران تا کندمی فراهم را

 بنابراین د.کنن تنظیم محل مردم هایاولویت به مطابق را خود یدادخواهانه

 از محلی، شوراهای تجمعات در شرکت قیطر از مدنی فعاالن هک است مهم

 باشند. ارتباط در مردم عموم با واسطه بدون و نزدیک

 اهیخارج هیعل یپراکننفرت با یجنوب سودان در جوانان

 کنندیم مقابله
 مورد در نادرست و اطالعات ینکپرانفرت ،یجنوب سودان در

مردم  یدسترس دهند،یم گسترش راکرونا  ایگو که یخارج امدادگران

با  شد کهیم باعث و کردیم فیتضع یصح یهاکمک به را روستاها

 یهشبک .دافزایش یاب یهراسگانهیب ،هایخارج هحمله بگسترش 

 ددادن لیتشک را «یجنوب سودان در عهیشا برخورد با»یهاگروه جوانان

 رد نانینشروستا یآگاه شیافزابرای  شانیهاتیفعال گرید انیم در که

 هب را روسیو مهاجر کارگران و هایخارج ایگو که غلط اطالعات مورد

 تیاهم یدهندهنشان برنامه نیا تیموفق .کردند، تالش میدارند همراه

 .است یمخاطبان محل یبرا یمحل لیوسا قیاز طر یمحل هایحلراه
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 تلویزیون و رادیواستفاده از . 6

 بیشتر وستاییر مناطق با مقایسه در پراکنینفرت قضایای که شهرهاکالن در

 ارند،د دسترسی اجتماعی هایرسانه خصوصاً و هارسانه به معموالً مردم و است

 یبیشتر خاطبانم به آسان و گسترده طوربه رادیویی و تلویزیونی هایپیام

 هک ستا همم ذال و برسد مخاطبانتان بیشتر به تواندمی شما پیام رسد.می

 با مقابله برای مگانیه هایرسانه مادهآ ابزارهای ینا زا دنیم فعاالن

 .کنند استفاده پراکنینفرت

 ررسیو بگزارش  ،نظارتب: 

 مطرح سنتی و اجتماعی هایرسانه در معموالً پراکنینفرت قضایای از بسیاری

 برای بستری عنوان هب رسانه از موارد، از بسیاری در نکهای دلیل به .شوندمی

 نظارت برای مؤثر و کارآمد یسازوکار وجود ،دشومی استفاده نفرت گسترش

 دائمی نظارت برای توانندمی مدنی یجامعه هایدنها ت.اس حیاتی هارسانه بر

 دیداری، و شنیداری چاپی، زا اعم همگانی هایرسانه و اجتماعی هایرسانه بر

 قرار هاآن تخصص یحیطه در که بگیرند نظر در رسانه بر نظارت واحد یک

 کنند،می کار ولیتمعل دارای افراد برای که یهاینهاد ،مثال عنوان به .ددار

 یکلیشه زا استفاده و معلولیت دارای افراد علیه پراکنینفرت توانندمی

 که را پراکنیفرتن موارد توانندمی زنان هایگروه و کنند ثبت را «توانمندی»

 تواندمی هارسانه بر نظارت ولئمس د.کنن ثبت شود،می زنان علیه خشونت باعث

 هارادیو و تلویزیونی هایکانال اجتماعی، هایرسانه در را پراکنینفرت قضایای

/ صفحات رد موجود محتوای تواندمی همچنین وی کند. ثبت و نظارت

 حقوقی عیارهایم هب وجهت با و ندک شناسایی را اجتماعی هایشبکه هایپست

 کدام که کند مشخص و کرده تعیین را بیان آزادی و پراکنیفرتن میان مرز

 شود. محسوب پراکنیفرتن داقمص تواندمی مورد

 مربوطه یهاکانال قیطر از دیبا ،یپراکننفرت یهامصداق ییشناسا از پس

 ییمحتوا یگذارنشانه یهاهنیگز از بوکسیف ،به عنوان مثال. شود گزارش
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به شمار  یپراکننفرت بوکسیف فیتعر مطابق که را یموارد و کرده استفاده

 با و یمذهب و یزبان ،یقوم یهاه گروهیعل نفرت یحاو یمانند محتوا ود،ریم

 یدهگزارش از نانیاطم منظوربه. کندی، مشخص منبه آنا رساندن بیآس هدف

یذ ریسا و یمدن یجامعه ربطیذ ینهادها ،یپراکننفرت یایقضا مورد در مؤثر

جاد یا تیشکا افتیدر زمیمکان کی ،اتیشکا ثبت و افتیدر یبرا توانندیم نفعان

 .انجام شود دیبا ریمراحل ز تیشکا کیبه  مؤثر یدگیرس یبراکند. 

 شکایت دریافت 

 شکایت یاولیه ثبت 

 دارد رییپیگ ادامه قابلیت چقدر اینکه تشخص برای شکایت یک یابیزار 

 هاشکایت دقیق و منظم بررسی 

 هاشکایت ایحرفه و منصفانه بررسی 

 هابررسی مورد در دقیق و دوره گزارش یتهیه 

 دولتی یهمربوط نهادهای با بررسی یهنتیج ساختن یکشر 
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 تغییر برایدادخواهی ج: 
 با و گرانیخود به گوش د یرساندن صدا یبرا است یابزار یدادخواه

ادآور شد که به تعهدات خود ی گذاراناستیسبه  توانیم ابزار نیا از استفاده

 تواندیم یدادخواهد. سازنمحقق را  خود یشدهانعمل یهاوعدهو  نندعمل ک

مورد  نیقوان اصالح مقامات، نگرش در رییتغ یبرا یگریالب یبرا را نهاد کی نفوذ

 ،یطورکلبهد. ده شیافزا رگذاریتأث افراد دگاهید رییتغ و پارلمان در بحث

 ،یالب ،یهمکار قیطر از تواندیم نیا و تاس یرگذاریتأث یبه معن یدادخواه

 .شود حاصل رهیغ و هارسانه با ارتباط محل، در یمدن یهاتیفعال قیتشو ائتالف،

با  توانندیم یمدن ینهادها افغانستان، در یپراکننفرت یایقضا مورد در

در  کردشانیرو نوع و هیقض نوع به توجه با و مختلف یهایاستفاده از استراتژ

 نظارت از ،یاندونز در بازیا حقهب مقابله یبراMAFINDO نهاد 

 کندیم استفاده یعموم یآگاه یاتفاقات برا یبررس ها ورسانه بر
 داشت وجود نگرانی زیادی ، 201۹سال در اندونزی ملی انتخابات از پیش

 انتخابات در خشونت دایجا باعث بازی و شایعاتاز حقه گسترده یاستفاده که

 رب نظارت سکوی یک MAFINDO یا اندونزیبازی حقه ضد یجامعه شود.

 ندازیااهر را از طریق موبایل کوتاه پیام یبرنامه و اتفاقات بررسی ها،رسانه

 انتخابات به مربوط هایبازیحقه بررسی برای آن از توانستندمی مردم که کرد

 آگاهی یناکمپ خود، بازیحقهضد  مرکز تکمیل با کنند. این نهاد استفاده

 ینآفال و آنالین هایپلتفرم از کمپاین این کرد و در آغاز نیز را عمومی

 آگاهی وبازی حقهموضوع سازیبرجسته برای( بروشورها ها،رساله ویدئوها،)

 نگذاشت اشتراک به از جلوگیری مورد شان درمسئولیت از شهروندان

 .کرد استفاده های زیانبارروایت
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 یپراکننفرت یپدیدهه با همواج

 یحداقل برخ کهیدرحالمبارزه کنند. 

 یجزا قانون در یپراکننفرت از اشکال

 شده یانگارجرم افغانستان دیجد

 یاریبس فاقد یقانون متن نیا اما است،

 تمام فیتعر یبرا ازیموردن عناصر از

 نیا ازجمله. است یپراکننفرت ابعاد

 بر تواندیم یپراکننفرت که نکته

 و تیمعلول و تیجنس ن،ید اساس

 غفلت، مورد ردیصورت بگ زین رهیغ

 در ماده نیا یاجرا .است قرارگرفته

 عدم با نیهمچن ییجزا قانون

یم که یقانون خاص اقدامات ییشناسا

 را مقررات نیا که یکسان هیعل توان

. شودیم فیتضع کنند،یم نقض

 تمام دیبا افغانستان یمدن یجامعه

 با امر مبارزه در را خود ابتکارات

 و ردیبگ کار به یپراکننفرت یدهیپد

در سطح  یدادخواه راستا نیا در

 مهم و العادهفوق یاقدام یسیپال

 .است رگذاریتأث

 یسیدر سطح پال یدادخواه

 یسیپال کی نیتدو مورد تواند دریم

 که یسیپال دنیکش چالش به د،یجد

 ای کندینقض م را شده رانده هیحاش به و ریپذبیآس یهاگروه ازاتیامت و حقوق

 یحوزه در یدادخواه موجود باشد. یهایسیپال یهایکاست بهبود و اصالح

 یهاچارچوب و بالقوه یهاسیپال

 یپراکننفرت به پرداختن یبرا ینظارت

 اساسی قانون 

 جزایی/ کیفری قانون 

 همزیستی / انسجام / ادغام ملی قوانین 

 انتخابات قانون 

 سیاسی احزاب قانون 

 هارسانه قانون 

 گوییکفر ضد قانون 

 تبعیض ضد قانون 

 بشر حقوق قانون 

 ملی یتوسعه یبرنامه 

 جندر عمل یبرنامه/ ملی پالیسی 

 بشر حقوق ملی عمل یبرنامه 

 پراکنینفرت قانون 

 نفرت جرائم قانون 

 سایبری امنیت قانون 

 ملی امنیت قانون 

 رفتاری کدهای 

IFES White Paper on Source: 

Countering Hate Speech in Elections 

https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_countering_hate_speech_white_paper_final.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_countering_hate_speech_white_paper_final.pdf
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 یارائه به کمک ازمندین بلکه، مشکل ییشناسا تِیفمستلزم ظر تنهانه یسیپال

 یبرا توانندیم یمدن یجامعه ینهادها. است زین لیبد مناسب یهانهیگز

 اعمال و یپراکننفرت یانگارجرم یبرا یدیکل نفعانیذ ریسا و دولت بیترغ

 تیحما درو  درنیدست بگ یرو را یمشترک عمل ابتکار، یقانون یهاتیمحدود

 یپراکنفرتن گفتار یهاتیمحدود تیتقو هدف با اقدامات ریسا و اقدامات نیا از

 .دنباش داشته یاساس ینقش

در  راتییتغ از تیحما هرگونه که است مهم تیموفق به یابیدست یبرا

 یهاتیدودمح یاجرا و یانگارجرم یرو بر یسازیسیو پال یگذارقانون یحوزه

که  تمرکز است آن است نیبر ا دیتأک لی. دلدباش متمرکز یپراکننفرت

د مانن) یتیهو یهاگروه هیعل خشونت کیتحر به ماًیمستق یپراکننفرت

یم مربوط (رهیغ و تیمعلول یدارا افراد ،یتیجنس ،یقوم ،یمذهب یهاگروه

 که ینیقوان و اهاستیس قراردادها، از یپراکننفرت با مبارزه روند در اگر. شود

 در و اثریب حالت نیبهتر درها استفاده شود، تالش هستند، گسترده ازحدشیب

 هیتوج یابر هاحهیال از تا بود خواهد اهدولت یبرا یمناسب ابزار ،حالت نیبدتر

 .کنند استفاده مخالف یاسیس یباورها نامشروع یهاتیمحدود

 سازیو ظرفیت های آموزشیتطبیق برنامهد: 
 ملل یفرهنگ و یعلم ،یآموزش سازمان) ونسکوی یهاساسنام یمقدمه در

 آغاز انسان ذهن در جنگ نکهیا لیدل به»: است شده انیب یجالب نکته( متحد

 کی به جمله نیا «.شود ساخته انسان ذهن در دیبا زین صلح از دفاع شود،یم

 و جنگ به عمالً نکهیا از قبل هاانسان نکهیا آن و است کردهاشاره مهم تیواقع

 ماتیتعل اثر در شوند، ظلم و یعدالتیب ض،یتبع مرتکب و کنند اقدام خشونت

اند. حاال شدهکارها آماده نیا انجام یبرا یفکر و یذهن از نظر غلط و نادرست

به دفاع از صلح، ها ن چرخه برعکس شده و انسانین باشد که ایاگر هدف ا

ر ییتغ یجز تالش برا یاچاره زند،یبرخ یدوستآرامش، عدالت، مدارا و نوع

در  یلیبدیب نقش میتعل و آموزش ،گریدعبارتبه .ستیت و افکار افراد نیذهن

ن در یادیر و تحول بنییجاد تغیا یر و تحول در جامعه دارد و براییجاد تغیا
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که  یاجامعه در نیجز آموزش وجود ندارد. بنابرا یسطح جامعه راهِ کارآمد

 قیعم یهاشهیر مجازات از تیمعاف و یعدالتیب ض،ینفرت، خشونت، جنگ، تبع

 متفاوت یهاارزش ینیگزیجا و جیترو تحول، جادیا راهکار تنها باشد، دوانده

ق آموزش به یاز طر یدوستنوع و مدارا ،یخواه، عدالتیطلبصلح چون

 و ستین مستثنا یکل قاعده نیا از زین بشر حقوق. است جامعهشهروندان 

 و یبشر حقوق یهاارزش یسازنهینهاد یهان راهیترمهم از یکی آموزش

است که به نقض گسترده حقوق بشر  یجوامع در یربش حقوق فرهنگ گسترش

آموزشتمام  که است مهم اریبس شد، انیب آنچهبه  با توجهعادت کرده است. 

انجام شود  یحقوق بشر یارهایمطابق مع ،مورد نظر یهاگروه از نظرصرف ها

 تیممنوع و انیب یآزاد ،ضیاز تبع ییحق بر رها یریادگیبر  آموزش و

 متمرکز ریپذبیآس یهاگروه گرید و هاتیاقل مورد در خصوصبه یپراکننفرت

 صورتبه یپراکننفرت ا ختمیکاهش  یبراآموزش از ابزار  به دیبا نیبنابرا. باشد

 .کرد استفاده یحداکثر

 طوربه را خود یهاتیفعال بتواند تا است مهم نهاد کی یبرا یسازتیظرف

 نجاما خود اهداف یبرا که ییکارها بهبود در را خود ییتوانا و دهد انجام مؤثر

 دیجد یپدیده افغانستان در یپراکننفرت نکهیا به توجه باد. بخش ارتقا دهد،یم

و  یآموزش یهاتیفعاللسله س کی انجام است،حال گسترده نیدرع و

 نیچنبه ت. اس برخوردار ییباال تیاهم از نهادها یبرخ یبرا یسازتیظرف

به  را هاآن دیاب بلکه ،دنگاه کر بارمصرفکی تالش به عنوان دینبا ییهاآموزش

 .ش گرفتیدر پ مؤثر و داریپا نهاد کی جادیا جهت در مداوم یاستراتژ عنوان

 سارنواالنو  پولیسآموزش . 1
 دیبا نفرت بر یمبتن اتیجنا و یپراکننفرت یایقضا بامؤثر  یمقابله یبرا

 نید. اشو برگزار سیلوپ یروهاین یبرا هدفمند یآموزش یهارنامهلسله بس کی

 آنچه درک در سیلپو یهامهارتدانش و اء ارتق منظوربه دیبا یآموزش یبرنامه

 یتلق یپراکننفرت ن افغانستانیقوان و بشر حقوق یالمللنیب قواعد مطابق

 نیاد. شو و اجرا یطراح ،مرتبط به آن ییو اجرا یعمل یسازوکارها وود شیم
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 یمستندساز یچگونگ مورد در یاطالعات شامل تواندیم نیهمچن هاآموزش

 یپراکننفرت یهامصداق ازجمله باشد، یپراکننفرت از استفادهمربوط به  شواهد

 شامل نیهمچن برنامه نیا. دشویم گذاشته اشتراک به نیآنال قیطر از که

 خود تیمسئول مداوم طوربه سیلوپ که امعن نیا به ،تاس یسازحساب آموزش

خودش  بلکه مدنظر داشته باشد، یپراکننفرت به ییپاسخگو مورد در تنهانه را

 ینحوه مورد در دیبا نیهمچن سیلد. پونشو یپراکننفرت مرتکب تکرار زین

 یعموم اعتماد جادیا و مظنونان، متهمان و محکومان با رفتار ان،یقربان با تعامل

 شیازپشیبم مرد سیپول یاحرفه و یمسلک رفتار یدر نتیجه تا ندیبب آموزش

 .کنند یهمکار سیلپو با

 واالنسارن یبرا یسازتیو ظرف یآموزش یهابرنامهلسله س کی الزم است

 یونقان گردیپ و قیتحق درک، در نآنا دانش و تیظرف تا ددر نظر گرفته شو زین

 یآموزش یهاهبرنامد. ابیش یافزا یقانون یارهایمع مطابق یپراکننفرت یایقضا

 و متهمان و محکومان با رفتار یچگونگ مل برتمش دیبا نیهمچن سارنواالن

 عدالت باشد.ق یهد و تطبشوا یهارائ یبرا انیقربان با تعامل

 مدنی یجامعه نهادهایآموزش . 2
 و یمستندساز نظارت، در یاتیح ینقش یمدن یجامعه فعاالن کهییازآنجا

 از دیبا آنان د،دارن محورنفرت اتیو جنا یپراکننفرت یایاز قضا یده گزارش

 آگاه ایقضا نوع نیا به موقعبه یدگیرس تیاهم و جوامع بر یپراکننفرت اتریتأث

 یهاتالششده در کسب یآگاه از توانندیم یمدن یجامعه یهانهاد. دباشن

 یریپذتحملو  انسجام که یمبارزه با اقدامات یحوزهخود در  یدادخواهانه

 تالش هدف هب توانندیم نیهمچن انآن. دکنن زند، استفادهیرا لطمه م یاجتماع

تمام اشکال  یانگارجرم یبرا را یتیحما یهانیاکمپ قانون، بیتصو یبرا

 ینهادها آموزش که گفته شد، یمطالب به توجه با. کنند برگزار یپراکننفرت

 یالمللنیقواعد ب مانند انجام شود، مختلف یهانهیزم در تواندیم یمدن یجامعه

 کیتفک ،پراکنینفرتدر مورد  یمل نیقوان ،یپراکندر مورد نفرت یحقوق بشر

 یهاامیپ انتشار یبرا کارآمد یاستراتژ یحاو طر انیب یو آزاد یپراکننفرت نیب
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 تواندیم یمدن یجامعه ضد نفرت، یهاامیپ بر انتشار عالوه. یپراکننفرتضد 

 ساختن پاسخگو یبرا یقانون یهازمیمکان مورد در یآگاه شیافزا در یمهم نقش

 یفهیرا که در انجام وظ یمسئوالن و نهادها کند و یباز یپراکننفرت رتکبانم

 یآگاه کهیدرصورت .کنند مشخص ،اندکرده یکوتاه یپراکنمقابله با نفرت

 نیدتریشد یحت وجود رد،ینگ شکل یپراکننفرت تیممنوع مورد در یعموم

است که  جانیهمو از  ماند خواهد ریتأثیب زین یپراکننفرت به مربوط مقررات

 نیفعاالن ا یسازتیو ضرورت آموزش و ظرف یمدن یجامعه لیبدینقش ب

 .شودیم آشکار یپراکننفرت با ؤثرمقابله م یعرصه برا

 نگارانروزنامه آموزش .3
و  است یارسانه تیفعال و انیب یآزاد یبرا یاساس چالش کی یپراکننفرت

 نفرت، بوده و یپراکننفرت انگرینما که یعبارات از یمتنوع و متعدد اشکال

 قیطر از عمدتاً ،کندیج میر را ترویپذبیآس یهاگروه هیعل ضیتبع و خشونت

 نیا با که هستند یکسان نینخست اغلب نگارانروزنامه .شودیم انیب هارسانه

 در یپراکنمشتمل بر نفرت یهاامیپ نفوذ سرعت ازو  شوندیم روهروب موضوع

 .هستند آگاه زین یاجتماع یهارسانه ژهیوبه ها،رسانه

، اما در است یاخالق ینگارروزنامه مهم اصل کی یپراکننفرت آرمان مهار

 یحام یروهاین مبلغ و مشوق به عنوان که دارد وجود ییهارسانه افغانستان

-یقوم یهاستیشوون از هارسانه از دسته نیا در و کنندیم عمل یپراکننفرت

روزنامه .ردیگیم صورت تیحما و غیتبل یمذهب انیگراافراط تا گرفته یزبان

 یاسیس-یقوم غاتیتبل در یعمد و آگاهانه که دارند تیفعال هم ینگاران

 یبرا یابزار به را هارسانه سهم گرفته و هدفمندانه یستیشوون یهاگروه

 در نگارانروزنامه از یاریبس گر،ید ی. از سوکنندیم لیتبد یپراکننفرت

 ندانسته است ممکن عملکرد آنان اوقات یگاه هستند، تجربهکم افغانستان

 بدون نگارانروزنامه از دسته نیا کند. تیتقو را یپراکنمبلغان نفرت یصدا

 یهاستایس ابزاردست و تعصب یقربان ناسالم، یفضا کی در بخواهند خود نکهیا

 نگارانروزنامه یسازتیو ظرف آموزش ،ییفضا نیچن درد. شونیم پست و آلوده
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 یبرخدام  در تا دهند انجام دیبا آنچه و یپراکننفرت یدهیپد مورد در

 استفاده سوء یارسانه تیفعال مقدس یهحرف از و فتندین استمداران آلودهیس

نگاران ن دسته دوم از روزنامهی. آموزش استا برخوردار یاتیح تیاهم از ،نکنند

ساز رشد نهیزم ،یپراکننفرت در مورد یناآگاه غالباً که دارد تیاهم جهتازآن

 زبان، احترام به عدم چون یموارد ،نکهیگر اید ینکته .شودیو گسترش آن م

 کمک مغرضانه یهانگرش شیافزا به زین هاسنت و هافرهنگ ،یمذهب اعتقادات

 یاحرفه یهاظرافت نیا مورد در یاو لذا خوب است که فعاالن رسانه کندیم

 موفق یپراکننفرت با مقابله ریمس در یخوببه بتوانند تا نندیبب آموزش یخوببه

 .شوند

 یتحقیقهای طرح و تطبیق برنامهه: 
 حاکمان خ،یتار طول دردارد.  یطوالن ینهیشیپ افغانستان در یپراکننفرت

 و یقوم یهاتیاقل کردنب خطا «کافر» ازجمله مذهب، از یابزار یاستفاده با

 دنیرس یبرا یالهیوس به عنوان نید ازا ی کردهوب سرک را آنان یمذهب

 یپراکننفرت ،حالنیدرع .انداستفاده کرده خود یگروه و یشخص یهاخواسته

به  یاز جدیها نیژگیو نیا. است یفرهنگ قیعم یهاشهیر یدارا افغانستان در

آورد یمرا به وجود  یپراکندر خصوص نفرت یقیکرد تحقیش گرفتن رویدر پ

 پرداخته شود. یپراکنتر به مسئله نفرتیادیو بن تریاشهیصورت رتا به

 چیه و دهنش یبررس یکردیرو نیچن با یپراکنن نفرتتاکنو ،وجودنیباا

 افغانستان در یپراکننفرت یامدهایپ و جینتا و هانهیزم و لعل مورد در یقیتحق

 معجا قیک تحقی به یدیشد ازین ،با توجه به آنچه گفته شد .تاس نشده انجام

 ینشگاهدا ینهادها و دشویاحساس م آن عواقب و علل ،یپراکننفرتدر مورد 

 مورد رد یاریمع قیتحق کی انجام یبرا. کنند پر را خأل نیا یروز دیبا یمدن و

 .شود یط ریز ازین مورد مراحل است، الزم یپراکننفرت

 در یپراکننفرت یابیرد و یآورجمع یبرا یشناختشرو ابزار کی یهیته

 .یاجتماع و یداریشن ،یدارید ،ینوشتار یهارسانه
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 طریق از پراکنینفرت مصادیق یاولیه هایداده یمجموعه ایجاد 

 یمحدوده یک در دیداری و شنیداری نوشتاری، اجتماعی، هایرسانه

 یگستره از ینیتخم میزان ،شدهیآورجمع یهاداده این .زمانی

 .کرد خواهد فراهم را افغانستان در پراکنینفرت

 هاینباید و هاباید بررسی و دهیگزارش دقیق مکانیزم یک یطراح 

 زیچ چه و باید را زیچ چه ینکها دقیق تعیین گریدعبارتبه ،یدهگزارش

 .داد گزارش نباید را

 هرچهد. هستن یقیدر هر پروژه تحق یمهم منبع هاداده ،امروز یایدن در

 بهتر د،یباش داشته خود قیموضوع تحق یرهدربا یشتریب هیاول اطالعات

 مخاطبان قیالع و هاینگران ازها،ین و به کرده یبررس ترقیدق را د موضوعیتوانیم

 وندش یآورجمع کیستماتیس یروش به دیبا ازیموردن یهاداده .دیده پاسخ خود

 آمدهدستبه جینتا و دیبگو پاسخ درست قیتحق سؤاالت به بتواند فرد کی تا

 یآورجمع یبرا است یندیافر اطالعات یآورجمع .کند یابیارز درست را آمد

 پنجاطالعات،  یآورجمع یبرا محقق و موردعالقه یرهایمتغ مورد در اطالعات

 دارد. یادیت زیاهم ریز یلهمرح

 ؛کنید آوریجمع باید را یردامو چه که کنید مشخص 

 ؛کنید مشخص را اطالعات آوریجمع پایان و آغاز نزما 

 استفاده هاداده آوریجمع برای یروش و یاستراتژ چه از که کنید مشخص 

 ؛کنیدمی

 ؛برسانید پایان به شدهمشخص مدت در و کنید شروع را هاداده آوریجمع 

 کنید. ارائه را شدهحاصل نتایج و کنید تحلیل را شدهیآورجمع هایداده 

 یپراکننفرت مورد در هاداده یآورجمع یبرا ریز یهاروش از دیتوانیم شما

 .دیکن استفاده

 ؛هانظرسنجی 
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 ؛عمیق هایمصاحبه 

 اعیاجتم هایرسانه خصوصبه هاهرسان بر ارتنظ. 
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