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  محمدھارون خپل شعشعی: نگارش وترجمه از 

  ميالدی٢٠١٠لندن، 

٠١/٠٢/١١  

  

  اني وآزادی بءافترامبانی حقوق 

۴  
  ی تحريری و شفاھیافترا تفکيک ميان 

يالدی فتراا مسألۀ تفکيک ميان  دھم م ی تحريری و شفاھی نيز عاری از ابھام و دشواری نبوده است؛ زيرا تا قرن ھف

يلم ی شفاھی به تصويرھا،افترابعدھا . ی کتبی و اشاری اصوالً تفاوتی وجود نداشت افتراميان  ا، ف  عاليم، مجسمه ھ

نصب چوبۀ دار در برابر دروازۀ منزلش؛  آميز مانند به دار آويختن تمثال معترض؛ افتراءک و حتا رفتار ھای متحر

   .) ٧۵٢پروسر ( عدم پرداخت حوالۀ قانونی معترض در بانک مدعی عليه وغيره موضوعات نيز گسترش يافت 

ن تعريف در عمل ةً ی شفاھی عمدافترا  ا اي  به وسيلۀ حس سامعه از يک شخص به شخص ديگری انتقال می يابد؛ ام

ضايای  ه ق راھم فاھی را درافت ردی ش ر نمی گي ارات .  ب راءاش رۀ افت ا توافق نظر از زم ه ب ز را ھم ای افتراء آمي ھ

تار ه شکل نوش ديل شده ب داً تب ی بع دواً صوتی ول د؛ حال آنکه موضوعات ب ه شمار آورده ان ام شفاھی ب د پي ی؛ مانن

ار،هتيليگرافی يا ديکت ه ش  کردن مطلبی به تيزنويس يا تايپيست وحتا مصاحبه با خبرنگ کل صوتی صورت گرچه ب

تۀ ةً عالو. ی تحريری تلقی کرده اندافتراگرفته، ھمه و ھمه را به حيث  راء، ديکلمه کردن يا بلند خواندن نوش ز افت  آمي

ه . ھای کتبی يا تحريری به حساب می آيدافتراءنيز  بنابرخصوصيت نسبتاً دايمی آن از جملۀ  ازين رو، به مجردی ک

ا و(ی شفاھی افترا رهاشارات، آواز ھ ا آن )  غي راه ب ده،  ھم سبتاً دايمی در آم ه شکل ن ذر آن ب ی و زودگ از شکل آن

  ) .٧۵٣پروسر (ی تحريری تغيير می يابدافترای شفاھی نيز به افتراوصف 

دونوع   راء ظھور روش ھای نوين تماس ھاومراسالت، محاکم را با وضع دشواری در زمينۀ تفکيک اين ، مواجه افت

ی تحريری توسط محاکم  با آسانی افترا هرفتن آواز ثبت شده در يک تصوير صدا دار، به مثابمسألۀ پذي. ساخته است 

راه  حل وفصل گرديده است؛ زيرا استدالل به عمل آمده، ده وھم ه حساب آم که آواز ھای مذکور جزء ھمان تصوير ب

ه  به وسيلۀ  نشرات راديو و تلويزون تا حاافتراءآن قابل شناخت می باشد؛ اما  با ل ھم از موضوعات داغ قابل بحث ب

رار افترای تحريری قلمداد کرده؛ شماری آنرا در جملۀ افترابرخی از محاکم آنرا به حيث . شمار می رود فاھی ق ی ش
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انی  م زم دادی ھ ند(داده؛ تع ده باش ی خوان را از روی متن دگان آن ه گوين ه مثاب) در صورتی ک را هآن راب ی افت ی کتب

م  انی ھ ده باشد(شناخته ؛ و زم ان آم ه مي ی ب دون وجود متن ه ب ه حيث ) در صورتی ک راب رده؛ افت ی شفاھی تلقی ک

ته است،ئافترادرحـــــالی که بعضی از محاکم ديگر آنرا ظاھراً به منزلۀ  ه درعين وقت خصوصيات ھر  ی پنداش ک

راءدو نـــوع  ـيری ازافت ـظور جلوگـــ ه منـــ ـالحظه می رسد؛ و ب ه مـــ اس آن دوال   در آن ب صطـالح وحشی  ، اتب

  )) .٧۵٣پـروسر(  رابه کـــار برده است (defamacast  ديفََمکاست ونامأنوس 

ت  ی معتقداس ه يک ه دارد، ک ان ادام دانان کماک ته از حقوق ان  آن دو دس ری مي ۀ فک ال منازع و و : تاح شرات رادي ن

اندن بئلويزون بايد به دليل داشتن توانات ردم،ی بزرگ آن جھت آسيب رس ار م ه مس ه شھرت و اعتب ای ؤکلي وليت ھ

ست، ر آن د نشراتی يک روزنامه را متقبل گردد؛ حال آنکه دستۀ ديگری ب شرات باي ين ن ه چن شتيبانی  ک ازحمايت و پ

که حاکی از اختالف محاکم درچگونگی شناخت و تفکيک  بعدازگذشت زمانه ھای طوالنی،. قانونی برخوردار باشد

ردد، بوافتراءاين دو نوع  يم می گ وانينی تنظ ه  ده، اکنون اين گونه موضوعات به سرعت توسط ق سا از روي ه درب ک

ضا ای ق ورد تأئھ ز م اکم ني ت؛ئی مح ده اس ع ش دوقبول واق ات  ي اری از اختالف ز ع ربط ني وانين ذي فانه ق ا متأس ام

وع  ن دو ن تالط اي اس واخ انونگزاران درالتب راءق وده است افت وا.  نب ی ق ه برخ ز در نين وضتوضيح اينک ده ني ع ش

را افترای محاکم، حمله بر شھرت واعتبار افراد را ئموازات با رويۀ قضا ارۀ ديگری آن سته؛ پ ری دان رای تحري ی افت

 .را برای آن استعمال کرده است افتراءشفاھی نام گذاشته؛ وباالخره تعدادی ھم با خود خشنودی، عنوان ھردو 

ا ئثر از رويۀ قضاا نيز بالنبوه متافتراءقانونگزاران چنان که ديده می شود،  به اين ترتيب، وده؛ وب اکم مختلف ب ی مح

راوصف ھمه تالش ھای خويش قادر نشده اند تا مشکل تشخيص وتفريق  ری از افت رای تحري ه نحو افت ی شفاھی راب

  ). ٧۵۴پروسر( دقيق و ھمه جانبه حل وفصل نمايند

  

  ئی جنایافترا

ۀ شديدی صورت  قرار می گيرد، زمانی مطرح بحث ئیی جناافترا ان حمل ار يک شخص چن ر شھرت و اعتب ه ب ک

رد، د گي اب نماي وده؛ وايج ان ب دنی دور از امک اکم م ساره در مح ران خ ا پرداخت جب ادۀ آن ب ه اع ه مثاب ک رم هتاب  ج

دا البته،. خاصی مورد تعقيب و مجازات قرارگيرد ۀ آغاز کردن اق مات کسب اجازۀ قاضی محکمۀ ذيصالح در زمين

  . ول يا ناشر يک روزنامه، امرضروری تلقی می گردد ؤقانونی عليه صاحب امتياز، مدير مس

ه مئیی جناافتراشايد در برخی موارد رسيدگی به قضايای  ه در و ب ردد، ک تج گ ه افتراءفقيتی من دنی، ب ھای عادی م

  :د؛ مانندحاالت آتی دليل موجوديت حاالت متعدد تبريه کننده و تخفيف کننده، محتمل به نظر نه رس

ان ئیی جناافترا آميز، که در افتراء توجيه  بيان - شان داده شود، بي  از حاالت دفاعی به شمار نمی رود؛ مگر آنکه ن

  .مورد نظر به منفعت عامه بوده؛ و غرضی در طرح ريزی وانتشار آن وجود نداشته است 

 در ميان يی آميز خواھی نخواھی با شخص سومافتراءان  شرط نيست تا بيئیی جناافتراھای مدنی در افتراء خالف -

دافتراءگذاشته شده باشد، بلکه کافيست تا ھمچو بيانات  ده باش زارش ش ام گ ورد اتھ ه شخص م ال و (  آميز  صرفاً ب ب

  )۴١٩ديگران 

يه رسانه  کشورھا درحال حاضر از توسل  به آن علئیکه مقامات عدلی و قضا  يک جرم باستانی بوده،ئیی جناافترا

ان . دنھای ھمگانی، خودداری می ورز دترين قضات مجلس عي ول يکی از بلن ه ق ۀ (ب تره محکم ون اعضای س اکن

 حقوق بشر، تعارض ئیی درحقيقت با مصــــوبات کــــنوانسيون اروپائی جناافترااحکام مربوط به قضايای ) بريتانيا

  .کميسيون حقــــوقی انگلستان  مدتھا قبل الغـــای آنرا پيشـــــنھاد نموده است  ازين جھت،. و منافات دارد
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 (scandalum magnatum)ـنا ـتر ای جـ ـوز اف ـرم مـرم ـخی جـــ ـاظ تاري ـا ئیاز لحــ ـان يــــ ـوسط بيــ  تــــ

  نشريــــــــه

انون مصوب  د،١٢٧۵در ق شبينی گردي ستان پي ـايۀ  م انگل ه منـظورحمـ ه ب شورا«ک در و نيرومــندک ـراد مقت در » فــ

  بـــــرابــــر ناراحتی ھای ناشی از قصه ھای شورش زا وطغيان انگيز مردم عادی جامعه وضع شده بود؛ ودر واقع

ه . ھدف جلوگيری از بحران اعتماد درحکومت را دنبال می کرد اين جرم در بدو امر، از زمرۀ جرايم عليه نظم عام

ی ت؛ ول ه شمار می رف ر ب ه را در ب شتر اختالل صلح وآرامش عام ال بي ردم، احتم ای واقعی م صه ھ ه ق  از آنجاک

زۀ  ت، وجي زرگ، « داش ت ب راحقيق زرگ افت ان آورد،» ی ب ه مي ان  را ب ی مخالف ب سياس ه تعقي ر ب اھراً منج ه ظ ک

 . حکومت گرديد

ه بعداز گذشت زمانه ھای طوالنی اکنون در قلمرو حقوق، شماری از تدابير دفاعی  راعلي اافت ده ئیی جن ه وجود آم  ب

شريۀ ديگری افتراءمطابق اين تدابير دفاعی، پيش از آنکه  نسبت انتشارمقالۀ . است   آميزی در روزنامه، جريده يا ن

ۀ اس ازۀ قاضی محکم د اج رد، باي دام صورت گي رددبه تعقيب عدلی عليه شخصی اق ه اخذ گ قاضی . تيناف در زمين

ضيه وم ن ق ته باشد،ظف به رسيدگی اي ل داش ان شروع رضايت کام د از ھم ه  باي راک ورد نظر خصوصيت افت ی م

ه شود ه مرتکب آن، پرداخت انونی علي دامات ق اذ اق قاضی . نھايت جدی داشته؛ ومنافع عامه مستلزم آن بوده تا به اتخ

ه ظف بايد در برآورده شدن شرايط تذکار يافته، نه تنھا به پھلوی تعقيب عدلی قضيه،وم ال مبلکه ب ۀ و احتم ۀ اقام فقان

شر  ه ن تھم ب شراتی م ان ن رادعوا توسط روزنامه يا رسانۀ ديگر مورد اتھام نيز توجه الزم مبذول دارد؛ چه ارگ ی افت

ان پرداخت ئجنا روزی دعوا، خواھ ه؛ و درصورت پي شريۀ خود پرداخت اع از ن ه دف ا ب د داشت ت ی قانوناً حق خواھ

  . جبران خساره از حضور محکمه گردد

وظ، ن ملح ه  روی اي وم ب ی موس ون جرم را« اکن اافت دارد، » ئیی جن ود ن ل وج صرين  در عم ۀ آن مب ه در نتيج ک

د ه ان ه مصونيت دست يافت وق .  راديوھا وتلويزون ھا حداقل درمالحظات وتبصره ھای شفاھی شان، ب ا آنکه حق ب

ضا در واقع عالمت غيرضروری زمانه ھای گذشته بوده؛ وامروز بئیی جناافترا ۀ ق ومی، در روي ق عم  ئینابر تواف

ا  ندارد؛ اما با آن ھم درحلقات حقوقی کشورھائیکشورھا جا شه ھ ی براينکه ئنظرات واندي ته است مبن ی وجود داش

که نشر عمدی دروغ جدی را   تعويض کرد،ئیی جناافترا را بايدبا نوع جديدی ازحقوق اءچنين حقوق غير قابل اجر

ورد مج د؛با دادن وصف جرمی م رار دھ ا ازات ق ين نظرات و  ام ۀ آن، چن مشکالت درتعريف وطرزالعمل محاکم

  ).  ۶٠ -۵٩نيکل . ل . جيفری رابرتسن و اندرو  ج ( انديشه ھا را صبغۀ غيرعملی بخشيده است 

ارت از خصوصيت   مستوجب تحقق جزء اضافی ديگری نيز می باشد،ئیی جناافتراچنان که ديده می شود،  ه عب ک

اه . آن است » نجدی بود« تدالل، ھرگ ن اس ای اي ر مبن راءب ا آرامش افت ده؛ ي ه گردي  باعث اختالل نظم وامنيت عام

اً  راءجمعی از مردم  يک جامعه را اخالل نمايد، در آن صورت يقين ه حساب افت ر وجدی ب  دارای خصوصيت خطي

ه  شکايت . آمده؛ قابل مجازات تلقی می شود ده ب رابه ھر حال قاضی رسيدگی کنن اافت ه ئی جن انی از ب ا زم د ت ی باي

شاني ه ک ه مطممحکم اب ورزد، ک ردد ئدن مرتکب آن اجتن ران گ ته؛ افت ر داش دی و خطي ۀ ج اً جنب ده واقع ا ش ی ادع

ه ارا. شته می شودوتعقيب آن از رھگذر منافع عامه امر قابل توجيه پندا ات ئالبت دارک دال برحقانيت بيان نادو م ۀ اس

ا راض و شھرت ن ورد اعت ام ه تنھ ه ب ن مرحل ز دري ام ني ورد اتھ ی نمی شودئیمطلوب شخص م در .  خود وارد تلق

ه  ه حاالت، امر ضروری  ب ن گون يش از آغاز تعقيب عدلی دري انگلستان، به دست آوردن رضايت لوی څارنوال پ

دست نشر ه وليت او بؤ آميز تحت مسافتراءکه مطلب ادعا شدۀ  ھرگاه تعقيب کسی مطرح بحث باشد،. شمار می رود
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ته می شود ق شدن . سپرده شده، در آن صورت اخذ اجازۀ قاضی ذيصالح امر الزمی پنداش راز متحق د غي قاضی باي

  : نمايداذ اقدامات قانونی عليه اوحکم نحاالت آتی به اتخ

  .که دليل مشھود و صريح مبنی براختالل نظم وامنيت عامه، وجود داشته باشد   در صورتی،-

  . در زمينه استمداد به عمل آيدءی جنبۀ بسيار جدی وخطير بوده؛ و ايجاب نمايدتا از حقوق جزاراا دافتراء  -

  . درين خصوص باشدئی  منافع ومصالح عامه مستلزم توسل به اقدامات جنا-

دۀ  خدمات  که تحقق اين شرايط صرف ھنگامی ضروری تلقی می شود، پيداست، که معترض از موقف مھم و برازن

ه ئیردار بوده؛ تماميتش مورد تعرض قرارگرفته؛ ارتکاب جرم جناعامه برخو االخره علي ده؛ و ب  به او منسوب گردي

  ) .٧٣۶سميت و ھوگن (  و دروغ پراگنی سازمان دھی شده باشدئیشخصيت وحيثيت اش ماھھا کارزار بدگو

ضا ت، مقامات عدلی و ق اره رف دامات ئیچنان که اش ه اق د دست ب انی می توانن ا صرف زم  درھمچو حاالت ئیجن

د، بزنند، ده باش سبت داده ش  که مجنی عليه از مقام و موقف مھم خدمات عامه برخوردار بوده؛ ارتکاب جرمی به او ن

ه، افتراءکه تماميت واعتبارش را نزد مردم درھم ريزد؛ وکارزار   آميز عليه شخصيتش نه برای يک روز و يک ھفت

رای اين استدالل، بر مبنا. بلکه ماھھا طول کشيده باشد دان سنگين افت ه چن اری ن اخالف رفت ساب جرم ي ادی، انت ی ع

اذ  عليه  يک فرد عادی جامعه، نه مقام بزرگ خدمات عامه، آن ھم برای مدت کوتاھی، ھيچگاه نمی تواند مجوز اتخ

ين ئیاقدامات جنا رتکبين چن سيختۀافتراء عليه م ام گ شار لج او انت ردد؛ اماترورعمدی شخصيت ھ ا گ  موضوعات ھ

انونی توسط شخص افتراء شدد غيرق  آميز توسط افراد مضروشرير، قطع نظر از بدنامی شخصی وتوجه به امکان ت

  .ديگری، جرم پنداشته می شود

                                       ادامه دارد

  

  


