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 Scientific  علمی

  

  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از
   ميالدی٢٠١٠لندن، 
١٩/٠٢/١١  

  
  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

١٠  
  

  

تراء آميزمسؤوليت ناشی از غفلت وسھل انگاری درموضوعات اف  

اگون، اشکال مختلف داردمسؤوليت مطلق يا مسؤولانعطاف پذيری  شرات گون ه ن دشوارست . يت جدی در رابطه ب

 آميز داشته؛ افتراءدليلی برای تشخيص ميان  آنچه به طور عمدی يا غير عمدی نشر گرديده؛ اما تصادفاً خصوصيت 

ين  غير عمدی انشتار يافته، آميز داشته، ولی به طور افتراءت يو آنچه عمداً خصوص ز ھم انون ني که موضع کنونی ق

  .بوده است، مالحظه کرد

ه دارد،مسؤوليت وجود نزی ي آمافتراءاصوالً درقبال ھر آن نشريۀ  دان مباشرت نک داً ب ه عم ا  مدعی علي ده؛ وي ورزي

فاھۀ آن را به طور معقول پيشبينی ننتايج حاصل د قضيۀ سخنان ش ه بئیکرده باشد؛ مانن ل خاصی تصور  ک دون دلي

تاده یانمی شود تا کسی ديگری جز شخص معترض قادر به شنيدن آن باشديا نامۀ مھرشده  ام معترض فرس ه ن ه ب  ک

ه . دن به او توسط شخص ديگری به طور غيرمترقبه باز وخوانده شوديشده؛ اما در راه رس العکس، اگر مدعی علي ب

ل با چنان آواز بلندی صحبت کند، ه دلي ر شک ا نيدن آن از جانب شخص ديگر ب ۀ گذشته ي ر اساس تجرب ا ب وده ي ی ب

د شد  اطالعات خاصی باورمند باشد، که نامۀ فرستاده اش عنوانی معترض توسط خانم يا منشی او باز وخوانده خواھ

) هيمدعی عل(ز ي آمافتراء فرستندۀ نامۀ .که شخص نابينا، بی سواد يا نابالغست ز می فرستد،ي آمافتراءيا به کسی نامۀ 

ه از غفلت وسھل انگاری   يابد،ئی رھایيتمسؤولدرھمۀ اين گونه حاالت از چنگال  نمی تواند رددک . او ناشی می گ

راءز به شکل پوستکارد يا افگندن سند ي آمافتراءز به شخص سومی، فرستادن پيام ي آمافتراءدن نامۀ اشتباھاً فرستا  افت

  ) .٧٧۴پروسر (يت ھا به شمار می آيدمسؤولين گونه آميز درکوچه وخيابان، ھمه در رديف ا
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ات  ر از محتوي ی خب ع شده ب ا طب ری ي راءھرگاه موضوعات تحري ردد، در آن افت ه طور عمدی پخش گ ز آن، ب  آمي

ی  ه اول ه در مرحل سانی ک دير مسؤولصورت ک ا م از ي ر صاحب امتي وده؛ نظي شر آن ب سؤول ن ا م ه ي  يک روزنام

ق مسؤولانند بنا بر بی خبری و بی گناھی، از حتاچاپ کنندۀ آن نمی تو ه از طري سانی ک يکن ک د؛ ل يت شانه خالی کنن

ا مسؤولم اطالعات منتشره به وسيلۀ شخص ديگری؛ مانند يوع و تعميش دگان ي ين کتابخانه ھا، فروشندگان، توزيع کنن

ن ات اي ا اثب د ب ته، می توانن ه دوش داش انوی ب اور کردن ي حقانتقال دھندگان اخبار، صرف نقش ث ی در ب ه دليل قت ک

  ). ٧٧۵پروسر (  يابندئیيت درين نوع موارد رھامسؤول آميز مواد منتشره نداشته اند، از افتراءبرخصوصيت 

د؛ مسؤوليتوزيع کنندگان مواد نشراتی چون کتاب فروشان و تفاده کنن اعی اس ن حالت دف د از ي ن کتابخانه ھا می توانن

 آميز افتراءع مواد متذکره مرتکب غفلت وسھل انگاری نشده؛ و از ماھيت يدر امر توزمشروط بر اينکه ثابت سازند 

رددمسؤوليز آگاھی نداشته اند؛ اما اين حالت رفع ينشرات  ن ام شامل حال ناشران نمی گ ن جھت . ت به طور ع ازي

  ) .۴١٩ بال و ديگران (ت آنان، جداگانه به َغْور وفحص بپردازدائيت يا برمسؤولبايد محکمۀ ذيصالح در مورد 

ان داردۀ ھای منتشره به وسيلافتراءدر خصوص  ا . راديوھا ھنوز ھم مناقشات ومشاجرات داغ جري  توضيح اينکه ت

وق  شمندان حق ران واندي ان صاحب نظ وز مي راءھن ده،افت ل نيام ه عم ل ب ق کام ه   تواف وط ب ه درموضوعات مرب ک

شر  اری درن رانافتراءھمک ی از ارادۀ ديگ ای ناش وھ شرات رادي ای ن رکت ھ دان ش ا کارمن د ب ای ئی  باي بکه ھ  وش

ديزونی نيتلو ه مثاب ز مانن ه ھاب دان روزنام ردمسؤول هکارمن ا اينکه چن ين درجه اول برخورد ک ه حيث يي راد ب ن اف

ايال وجواب قرار گؤين ثانوی، مورد سمسؤول ا وتلوئیرند؟ با توجه به توان ادۀ راديوھ وق الع ا درجريحه داي ف ر زونھ

ه نظر نمی رسد؛ و يگی مبنی برتفکيک راديو، تلوزرساختن آبرو و عزت اشخاص، ظاھراً دليل ب زون و روزنامه ب

ل بحا به رسميت شناخته شده باشد، الافتراءيت مطلق درقانون مسؤولشۀ يتا وقتی که اند وده،قل اين مسأله قاب ه  ث ب ک

اير وسايل اطالعيراديو وتلو اورای س د در م ز باي ديا(ات جمعی زون ني انون ) مي ام ق ابع احک راءت دافت پروسر (  باش

٧٧۵ - ٧۶. ( 

  

   درقوانين افغانستانافتراء

ع تول نجم خوداز من ادۀ چھل وپ رۀ سوم م انی درفق انه ھای ھمگ انون رس ار يد، تکثيق ا، آث زارش ھ شر گ ر، چاپ ون

ادۀ ب درج م تم ايومطالب در رسانه ھای ھمگانی ومؤسسات من انون يست و ھف د،ن ق ه موجب سخن می ران ھتک  ک

ع توليب، درفقرۀ چھارم ايبه ھمين ترت. احکمی می گردديقی ين به اشخاص حقير وتوھيتحق حرمت، اده از من د، ين م

ده،يشبير، چاپ ونشر گزارش آثار و مطالبی پيتکث ه  نی به عمل آم راءک ه اشخاص حقافت ا حکمی تلقی شده؛ يقی ي ب

انی ين يصرفنظر از. نان گرددت واعتبار آيثيوسبب متضرر شدن ح انه ھای ھمگ اد آوری مختصر، نه در قانون رس

راءق ومشخصی از يفی دقيونه درقانون جزای کشور، تعر ستان . ه شده است ئ، اراافت انون جزای افغان ه، در ق البت

ه  صل جداگان وان یاضمن ف نام « تحت عن ده،» دش ل آم ه عم االتی بحث ب وارد وح د ز از م ا ح ه ت ايک  افتراءادی ب

اً (عالوۀ اختالف درساحۀ استعمال ه افتراء بان دشنام ويکه  م ست،يشکی ن. ھمرنگی وشباھت دارد نام عموم کلمۀ دش

ی  ۀ عرب ه کلم ه؛ در حالی ک راءدرمباحثات عام و روزمره به کار رفت ه مثابي بافت ات ي هشتر ب ک اصطالح درمباحث

اوت ھای د) ومتون حقوقی استعمال می گردد امالت و رسوم کشور ھای  ز وجود دارد،يگری نيتف ه تع ه نظر ب ک

ی اھم. مختلف از ھم اختالف دارد واع ب ه برخی ان ان ک سيچن نام در ب ه ديت دش ان ب دۀ اغماض ياری کشورھای جھ

ر ينگر ه اکث ا، مخصوصاً افتراءسته شده؛ حال آن ک ورد يھای تحرافتراءھ ان م ه کشورھای جھ ستند، درھم ری و م

  .رديی گب عدلی قرار ميتعق
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 ،ري به غیزيدشنام عبارتست از نسبت دادن چ قانون جزای افغانستان، كميمادۀ چھار صدوچھل وبه ھر حال، مطابق 

  .نه نباشديك واقعه معيگرچه متضمن استناد به  حه دار گردد، ي جریت شخصيثياحيكه به اثر آن اعتبار 

اده،يدر ه مالحظه می رسد، ن م ه ب ان ک نام «  چن دجرم ز مانين» دش راءن ه وسافت ی وارد نمودن  يلۀ نتي ب جۀ آن  يعن

ار اشخاص را يثي که حیانی مقنن ما، ھرکلمه يشبيطبق پ. ف شده است يتعر صدمه به نام و نشان اشخاص، ت واعبت

ام  +  ، دشتمخالف، ضد= ُدش ( بی ُدشنام يکلمۀ ترک بدون شک،. پنداشته می شود» دشنام « حه دار ساخته يجر ) ن

ين وفرھنگ عميببن( قاً ھمين معنا را افاده می کنديظ لغوی دقاز لحا و  )ديدکلمۀ دشنام در لغتنامۀ دھخدا، فرھنگ مع

  .کرنگی دارد ي، مشابھت و افتراءبا ) ت اشخاصيثيصدمه به اعتبار وح( درعنصر مادی جرم 

  : نموده است نیيشبين پيرعلنی راچنين قانون مجازات دشنام عام وغيدوم او  مادۀ چھار صدوچھل 

د، يحه دار نمايت شخص را جريثياحي اعتبارء از انحای بلكه به نحو،نه نباشدياگر دشنام مشتمل به استناد واقعه مع « 

ا ي كه از سه ماه كمتر نباشد یري مرتكب به حبس قص،افته باشدي تحقق یل علني از وسایكي i كه دشنام بیدر صورت 

  ».گرددي محكوم م،شتر نباشدي بیمتر و از دوازده ھزار افغان كی كه از سه ھزار افغانی نقدیجزا

لۀ شخص يرعلنی وتکرار دشنام ابالغ شده به وسيل غين قانون، مجازات دشنام  با وسايسوم او مادۀ چھار صدوچھل 

  : ل نموده است ين تسجيگر را،چنيد

ه باشدیل علنيوساه اگر دشنام ب«  ه توسط ت، صورت نگرفت وني بلك وب و  ارسال،لف ی گريا توسط شخص دي مكت

اه بی حبسیمرتكب به جزا ده باشد، يابالغ گرد ر و از شش م دیاجزايشتر نباشد ي كه از سه ماه كمت ه از سه ی نق  ك

  ». گرددی محكوم م، تجاوز نكندی كمتر واز شش ھزار افغانیھزار افغان

ه،يشبيداگانه، به پ قانون جزای افغانستان در دو فقرۀ جمادۀچھارصدوچھل وچھارمباالخره  ه در  نی حاالتی پرداخت ک

دون سيک حادثۀ خشونت انگيآن مجنی عليه  ل را يثات وغرض تحت تينوءز، ب وری، طرف مقاب ر قھر وغضب ف

  : ن مشعرست ين گونه حاالت چنيک ايح و تفکين ماده درمورد توضياحکام ا. دشنام می دھد

اي از خصوم در محاكم یكي اگر  -١«  دري تحقیادراثن ه ق ه دفاعیق ب دیجاب ميه اي ك ه د، كن نام بدھدیگري ب  ، دش

  . گرددیمحكوم به جزا نم

ه وی واقع گردد و در اثنایگري شخص دی اگر شخص مورد تعد-٢ نامی فوران غضب ب د  دش ه جزا ، دھ وم ب  محك

  ». گرددی نم

واره ا( گرچه قانونگزار ستان ھم انونی افغان وقی وق هيدرتمام متون حق ه را ب ا ي شکل نادرست آن  ن کلم ذار ب ی گ عن

سوند . ح ضروری می باشديکه مستلزم تصح نگاشته شده اند،» ذال« ان پارسی پ زار«در متون کھن زب ا» گ » ز « ب

ر، ي کننده، انجام دھنده، بازگو کننده، بءبه معنای ادا»گزاردن «از مصدر سر، معب ده، مف ده، شارح، وضع کنن ان کنن

ذار«ره؛ درحالی که يدنمازگزار، خوابگزار، سپاسگزار، کارگزار، حقگزار و غره آمده است؛ ماننيمترجم وغ از » گ

ذاردن«مصدر ا» گذاشتن / گ ا» ذال « ب ده وبن ای گذارن ه معن ذار،  ب داب گ ذار، تھ د سرمايه گ وده است؛ مانن ده  ب کنن

مصادرگزاردن وگذاشتن : دبه ينه، مراجعه کنين زميشتر دريبرای معلومات ب. رهيمه گذار و غيانگذار، فروگذار، بيبن

واد چھارگان) ن ولغتنامۀ دھخدايد، فرھنگ فارسی معيدر فرھنگ عم ا در م ه ۀم وط ب نام «  مرب برخی اشکال » دش

شخيگر چون معيل اھم دين جرم را مورد َغْور و بررسی قرار داده است؛ ولی با آن ھم مسايوپھلوھای مھم ا ص يارت

نام، حاالت يت نمسؤوليت بيانات فحش وناسزا، ياھی شخص ثالث از ماھدشنام ، عناصر متشکلۀ آن، نقش آگ ابتی دش

گر، يل ديف کننده و برخی مسايه کننده و تخفئف کننده درھمچو موضوعات، تکليف اثبات حالت تبريه کننده وتخفئتبر

  . اورده است يان نيحرفی به م
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ع تول در مادۀ چھل وپنجم قانون رسانه ھای ھمگانی ضمن ھشت فقرۀ ج شر گزارش يد، تکثيداگانه از من ر، چاپ ون

ز وتوھين کننده ي آمافتراءکه آثار و مطالب  نی به عمل آمده،يشبيھا، آثار ومطالب گوناگون در رسانه ھای ھمگانی، پ

  :ن ماده چنين برشمرده شده است ين حاالت ھشت گانه در متن ايا. ز شامل آنستيقی وُحکمی نيبه اشخاص حق

ن يست و ھفتم ايل در رسانه ھای ھمگانی ومؤسسات مندرج مادۀ بيچاپ ونشر گزارش ھا ومطالب ذ ر،يثد، تکيتول« 

  :قانون جواز ندارد

  .ن مقدس اسالم باشدير با اصول واحکام دي  آثار ومطالبی که مغا-١

  .ان ومذاھب باشدير ادين به ساي  آثار ومطالبی که موجب توھ-٢

  .ا حکمی گردديقی ين به اشخاص حقير وتوھيحرمت، تحق  آثار ومطالبی که موجب ھتک -٣

  .ت واعتبار آنان گرددياحکمی بوده وسبب متضرر شدن شخصيقی ي به اشخاص حقافتراء  آثار ومطالبی که -۴

  .ر قانون اساسی بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شودي  آثار ومطالبی که مغا-۵

  .قدس اسالم ن مير از ديگر غيان ديج اديغ وتروي  تبل-۶

  .ديت اجتماعی آنان صدمه وارد نمايثيان خشونت وتجاوز به نحوی که به حير قربانيت وپخش تصاوي  افشای ھو-٧

  .ب می رسانديت روانی وسالمت اخالقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسي  آثار ومطالبی که به امن-٨

ارم ا ا صراحت ميچنان که دربند سوم و چھ اده ب ان م شر، تولئيشاھده می نم ع، ن ب، گزارشھا يدوتکثيم، طب ر مطال

ه اشخاص حقي آمافتراءوآثار اھانتبار و ا درخصوص مؤيز ب انونگزار م ا ق وده؛ ام ع ب دات و يقی وُحکمی اصوالً من

ه مؤي دتبه عبار. زی به دست نمی دھديچ مجازات ممکن آن، سانی يگر قانونگزار ما در رابطه ب دات و مجازات ک

ارم ايرت با نصوص صريکه در مغا ارکرده است،ي اختسکوت شر، توليح بند سوم وچھ ه چاپ، ن اده، دست ب د ين م

ت و اعتبار آنان يثيله حين وسيقی و ُحکمی زده؛ وبديه اشخاص حقيز علي آمافتراءر کننده، اھانتزا و ير مواد تحقيوتکث

ه معترض يثيلۀ اعادۀ حن منوال، از مسأيبه ھم. ان مردم خدشه دار می سازد يرا در م ران خسارات وارده ب ت و جب

  . زی به مالحظه نمی رسديز چين

زا انون ج ه در ق انی ون ای ھمگ انه ھ انون رس ه درق ا ن نن م ه مق ا تأسف ک شکلۀ ءب راء درخصوص عناصر مت ، افت

راءا نوشتۀ يان يانصراف از ب راز، ي آمافت راابتی، يی نافت ان و شرايط سراافت ه بازيی مردگ رات ت آن ب دگان، اث مان

اگر . کرده است  نیا، اشاره افتراءگر مربوط به يل ديی انفرادی وجمعی و بسا مساافتراه اشخاص ثالث، ي علافتراء

ه و نويگری بازتاب يکنامی اشخاص در قانون ديه شھرت و نير جرايم علي وساافتراءموضوعات مربوط به  سندۀ يافت

ذندوارم خوانندگايست، امين سطور را بنا بر دوری از وطن اطالعی در دست نيا ده را بپ ه . رد ي گرامی معذرت بن ب

دوئیی جناافترال مربوط به يھر حال، ھرگاه مسا انون خاصی ت ا ي ومدنی درق ده، در آن صورت بيج ن وتنظيم گردي

ه ھتک حرمت، تحق وط ب ا ضمن بحث از موضوعات مرب وھينبود ت را و نير، ت قی وُحکمی در يی اشخاص حقافت

ه نيشبيدات پي ھای ھمگانی، به مجازات و مؤهقانون رسان انون جداگان ه ينی شدۀ آن در ق  داده می شد؛ در یاز حوال

  .  داً لطمه خواھد زديم و جزاھا، شديت جراير قانونی، به اصل مشروعيدات غيا مؤيق مجازات ير آن تطبيغ

  

   وتخفيف کننده درقضايای افتراءکننده)تبرئه(حاالت تبريه 

ه عمل می آافتراءدر حقوق کنونی  واردی بحث ب اع، از م وان دف ه مدعی عل د،ي، تحت عن ه آن می يک ا توسل ب ه ب

  . ابدي ئیا قسمی، رھاي، به طورکلی افتراءای يت درقضامسؤوليتوانداز 
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ه ئ  در زمرۀ حاالت تبر- امتياز وحقيقت -کننده ه ئدو نوع دفاع يا حالت تبر. ف داردحاالت دفاع انواع  واشکال مختل

ده، ه حساب آم ل ب دۀ کام ه  کنن ه ھم سؤولک واع ديگر آن چون م ه ان الی ک ازد؛ درح ل می س ه طورُکلی زاي يت را ب

ه،  ه جانب مدعی علي برگشت يا انصراف از اتھام، شھرت بد معترض وعقيدۀ بی غل وغش يا انگيزۀ درست وحق ب

ه ياز. برده؛ تنھا به منظورکاھش جبران خساره، به کار برده می شودن نييت را کالًاز بمسؤول وان آن را ب ن رو می ت

  .ادکرديف کننده ياتخفينام حاالت مخففه 

ودن وا ميقت يدر حق راجه ب ده افت ام کنن ر اتھ ا ثابت سازد،) هيمدعی عل(ی وارده ب ز  است ت ان جنجال برانگي ه بي ک

ی است،لۀ وی چييی عنوان شده به وسافترا ر واقعيت وده، بلکه متکی ب ان تھی ودروغين نب وان از  زی مي ه نمی ت ک

رد راءگرچه ثابت ساختن ادعای ھای  .وجودش انکار ک وده است؛ ي آمافت ز در عمل خودکارعاری از دشواری نب

ست، ات  زيرافرض قانون بر آن ه بيان راءک ا اراافت ه ب ز در اساس صحت نداشته؛ مگر آنکه مدعی علي ناد ۀ ائ آمي س

  . جه، حقانيت و درستی آن را درپيشگاه محکمه، به اثبات رساندووشواھدم

ذيب، اگر مدعی علين ترتيبد ه ثابت سازد،يه با پيشکش نمودن اسناد و مدارک انکار ناپ ه ب ر درحضور محکم ان يک

ران خساره يزش علي آمافتراء ه پرداخت جب ا مجازات يه معترض، جنبۀ واقعی داشته است، در آن صورت مکلف ب

ضا. خواھد شدگری نيد املی، در ق ه، تحت  قواعدحقوق تع اافتراءای يالبت ا ي امتئیھای جن اعی حقيقت ي از حالت دف

ردم افتراء بيان هتوجي شاش م ه باعث اغت  آميز ، به مدعی عليه تفويض نمی گردد؛ چه از لحاظ تاريخی درجرايمی ک

شار  ده، انت ه گردي ت درجامع تالل صلح وامني ا اخ ت موضوفتراءاي ه حقيق ا تمسک ب ه ھاب اعی ب االت دف ع آن، از ح

ن ياز آنجاکه ارتکاب جرا.مده است ياحساب ن ودن ) ليدو(م شورش وتحريکات جنگ تن به ت سبت حقيقت ب ران ی افت

ودئیآن کمی نيافت، ازين رو محاکم جنا ارمول مؤجز اعالم نم ن ف زرگ، « :  فيصلۀ خود را در اي راحقيقت ب ی افت

  ». بزرگ 

ه شمارنافترات يبدين روال، حقان ه بزرگی و اھميی وارده نه تنھا حالت دفاعی ب وازی ب قت آن، يت حقيامده، بلکه م

ديل گشت،  اين قاعده،. ديدتری تلقی گرديمستوجب مجازات سنگين تر وشد ستان تع انونی درانگل که بعدھا به وسيلۀ ق

ائیا در تصاميم  ابتدافتراءھمراه با ساير بخش ھای قانون  اکم امريک ی باسياست عمومی ائی مح ه شد؛ ول ن ي پذيرفت

رار داشت  ود،ياز ھم. کشور مبنی برحمايت از نشر آزادانۀ حقايق درتناقض وناسازگاری واضح ق ه  ن جھت ب ه ب ک

ا نيمرور زمان تقريباً درھر ايالت امر انون جديک رار گرفت يز توسط ق ديل ق ورد تع ر ا. دی م وانياکث د، ين جدين ق

ات يقت بحقي راءان ه حساب آورده، مشروط ي آمافت اعی ب ا ومقاصد مز را از حاالت دف زه ھ ا انگي ه ب ن ک ر اي جه وب

  . منتشرگرديده باشد

ل اجريدر پاسخ به ا دنی قاب وده، دالاءن پرسش که چرا قواعدحقوق جزا در دعاوی م ه  ئل ونظرات مختلفی اراي نب

عن که شخص متخلف به دليل رفتيا. ده است يگرد ه من رفتن درمحکم رار گ ن ار زشت و ناپسنديده اش از ق ا اي  شده ي

ه سياست اءکه مدعی عليه با افش ن ک ل اي ه دلي ا فقط ب ام داده وي ردم  انج ه م نمودن معترض در واقعيت امر خدمتی ب

ان نعمومی متقاضی آنست تا حقيقت به دليل ترس از پرداخت ج ا کتم رده ھ ران خساره، در پ ه از جمب ۀ  گردد، ھم ل

راز در ھرگونه دعاوی ي آمافتراءان يجه بودن بوم. که در زمينه اظھار می گردد ل و نظراتی است،يدال دنی، افت ی م

ه مثاب صله ھای هچه کتبی چه شفاھی، از ھمان آغاز ب سياری في ز در ب ا حال ني ود؛ و ت ه شده ب اعی پذيرفت  حالت دف

  . ، وضع به ھمين منوال بوده است ئیقضا

زه ھای ومدعی عليه حقايق را بدون داليل مکه  مسأله اھميتی نخواھد داشت تا گفته شود،بناًء  اين  دترين انگي ا ب جه ي

ن . ، به درست بودن آن بی باور بودافتراءممکن آن نشرکرده؛ ويا حتا اين که ادعا گردد، مدعی عليه در زمان نشر اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

دون  ده،ي شد باعث ايجاد مصونيت برای کسانی گردکه گفته می ن جھت مورد انتقاد قرار گرفت،يقاعده بعدھا از که ب

اده ي زده؛ وبه لگدمال شدن ناجاافتراءه اخالقی دست به يتوج شانه . ، منجر می گرددیاز شخص افت درحال حاظر ن

ن قاعده، پنداشته می شود ی به چشم می خورد،ئھا ق اي رايش جھت اغماض از تطبي اً ده ايالت . که حاکی ازگ تقريب

جه يا و آميز تحت انگيزه ھای مافتراءا نشريۀ يان يکه مبتنی بر آن بايدب درقوانين خود احکامی گنجانيده است،امريکا 

  ).  ٧٩۶پروسر( افته باشديمقاصد قابل توجيه، انتشار 

ه  ی القاعده ھم انون عل راد، ق امی اف وده؛ ازافتراءبا درنظرداشت حساسيت واھميت نيکن ی اساس تلقی نم ا را ب ن يھ

وده است جھت ر.  مدعی عليه را مکلف به دفاع واثبات درستی آن نم ه مدعی عليعالوه ب م ين، توجي ام ک دبا تم ه باي

ام وارده . ی وارده اش، مطابقت کامل داشته باشدافتراف يوک بدين معنا که او با ثابت ساختن اين که گويا بخشی از اتھ

شان ی وارده اش متوجه افتراکه  اش صحت داشته يا درصورتی، رفتار دارای خصوصيت متداوم معترض بوده، با ن

ابد؛ چه ي ئیيت رھامسؤولخصوص حقيقت داشته، نمی توانداز ه دادن اين امرکه گويا اتھام وارده اش در يک مورد ب

ات يچنان که به مشاھده می رسد، مدعی عل نجا،يدر راه در دفاع واثب ه قافت ود و شروطی اشاره می يی وارده اش، ب

صيه ي علافتراءکه برای حقانيت و درستی  د،ينما ی تق افی تلقی نمی شود ر،يک شخص ب ام  واردۀ ياز. ک ن رو، اتھ

ه درياوبا ان ن ل ومجموع وھمچن وارد وحاالت مصداق ادعاھايش يد نه درجزء بلکه درُک ه م ورد، بلکه درھم ک م

یبه ھمين منوال، ھرگاه مدعی عليه به تکرار . باشد ردازد، بافترائ ه اص پ والً توسط شخص ديگری گزارش شده ک

راءی گزارش شده، تنھا اثبات  صحت ودرستی گزارش افتراباشد، در آن صورت بدون ثابت ساختن کليه جوانب   افت

ا محض معرفی مؤجدينکه، مدعی عليح ايتوض. آميز، کافی نخواھد بود د ب راءمبتکر اصلی  و ه نمی توان ، خود افت

تن وماھت کند؛ براوست تا به اائکسب بر رات يثبات آنچه درم ده، نافت ادرت ورزديی گزارش شده آم اتھامات . ز مب

  .ل رفتار زشت و ناپسند معترض، طور مجموعی، توجيه کرديز نمی توان به دلي خاص رانیھاافتراءو

ه جای دال ا ب دد؛ ام ل يبدين ترتيب، اگر کسی عليه ديگری اتھام خيانت، رشوت، فساد اخالقی يا جرم ديگری می بن

وان دل ه عن امطلوب معترض راب رای توجيوشواھدمعتبر، شخصيت ن د، ايل ب ات خود ذکر می کن ه يه اتھام ن امرب

د،يه نمی تواند درتوجيھکذا، مدعی عل. نمی گردد) هيمدعی عل(ت او ائ خود موجب برئیتنھا ا کن اتش ادع ه  ه اتھام ک

ی از ار يفالن رد زناک ار است،يا فرين سبب م اھ بک ی ش ه درمحفل اک ا از آن جھت خ وده ام ي وارگی او ب ن يد می خ

روش است، ی  ووطنف الن حزب  ضد مل ه بااعضای ف رديک ام می ک ا صرف طع ا . ک ج ادآوری يدر ھمچو مثالھ

ات جرايت معترض، دليات نامطلوب مربوط به شخصيخصوص رای اثب ی ب وان شده عليل ديم عن وده نمی توان . ه او ب

ام  ره نمی توانديو وغيک راديا ي خاصی؛ مانند سرقت کردن يک ساعت ه برای اثبات جرميھمچنان، مدعی عل از اتھ

ک يبه ارتکاب جرم  ديگری، ولو شديدتر از جرم عنوان شده، سخن بزند؛ مثالً اونمی تواند برای اثبات اتھام سرقت 

  . له معترض، حرف بزندي به وسئیاساعت طاليساعت کم بھای دستی، از سرقت انگشتر الماس 

ه وسيه کننده وتخفئکه ھر حالت تبر جه گرفت،ين استدالل، می توان نتيوجه به ابا ت تفاده ب لۀ مدعی يف کنندۀ مورداس

اعی توج. خصوصی باشده قاً پاسخگوی، اتھام بيه بايددقيعل اکم حالت دف ين ملحوظ، مح راء هيروی ھم د افت ا دي  را ب

  .مساعدی ننگريسته است 

ورد تطبھرچنداين قاعده درگذشته ھا باجد وم ييت مضحکی م ورد توافق عم ه م ن نکت ون اي ی اکن ه؛ ول رار گرفت ق ق

ع شده، ه ھوی حق حقوقدانان واق ات ھوب ه اثب راءقت دريک يک وده استافت ات حقان.  شرط ضروری نب رای اثب ت يب

» نيش « ، »مغز « که  ده،يان گرديت آن درست بوده و يا به نحوی بيی عنوان شده کافی پنداشته می شود تا ماھافترا

ر از يبد.  را توجيه نمايدافتراء» حقيقت ماھوی « و ه شاروال فالن شھر ھشتاد ھزاردال راين ک ی ب ام مبن ج، اتھ ن نھ
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گرچه  جه پنداشته شود؛وز، ميست ھزار دالر نيع شدن ھژده يابيپول ماليه دھندگان راضايع ساخته، بايد با ثبوت ضا

وت ھژاده يدر. در دست نباشد) تاد ھزار دالرھش( ثبوتی حمل بر ضايع نمودن ھمه مبلغ  ا ثب ر يابين ج ست ھزار دال

انديی افترا» قت ماھوی يحق« و» ش ين« ،»مغز« به خودی خود ات می رس ه،. اد شده را به اثب ه  البت اگر مدعی علي

دچن اشخصی خود رانيز میۀ اتبصريشگاه محکمه، نظر يه شده در پئبرحقايق ارا ين تبصره فزايد، در آن صورت باي

  ).  ٩٩ - ٧٩٨پروسر( جه ومعقول، مورد قبول واقع گرددوک تبصرۀ ميث يدر روشنی حقايق ثابت شده، به ح

ه حساب می آافترادفاع از صحت ودرستی  ه ب را اگر او از يی وارده معموالً تشبث خطرناک برای مدعی علي د؛ زي

صفه متقاعد  أت من د،ايفای مؤفقانۀ آن باز ماند، در آن صورت ھي ن حقيقت خواھدگردي ه درک اي ه  ب ع ب ه اودر واق ک

ضايای . ديه او اقدام نمايی قبالًعنوان شده پرداخته؛ و بدين وسيله  به تحميل جبران خسارۀ شديدتر علافتراتکرار  درق

وده است، ر آن ب ل ب واره تماي امالً درست، ھم ری ک اذ موضع گي ا اتخ دون ترس از  معاصر ب د ب ه باي ه مدعی علي ک

ه يۀ دفاع صادقانه شناخته شده؛ وحکم مبنی برتشديد جبران خساره علئت، مستحق ارامجازا ه او را صرف محدود ب

  ).   ٧٩٩پروسر ( که دفاع در آن ظاھراً توأم با حسن نيت و مدرک اثبات آن نبوده است  مواردی ساخته است،

ضايای  ا مصونيت درق راءحالت دفاعی امتياز ي انونیافت ازات  ق انی ، از امتي اع از خود، نگھب د حق دف  ديگری مانن

دارد اوتی ن ر شخص، تف ا فزيکی ب وی ي ۀ معن ه . ودفاع از ملکيت وداشتن صالحيت قانونی در صورت حمل ن گون اي

ه ب افته است،ي ا بنیاحاالت دفاعی در واقع بر انديشه  اعی، هک افع و مصالح اجتم د ھرعمل پاسبان من  اساس آن باي

راءقت به خاطر ارزش اجتماعی آن دست به چنين عمل يه شود؛ زيرا مدعی عليه درحقيت شناختمسؤولعاری از   افت

رض، مسؤولبنابرين، حق دارد تا بدون احساس ترس و . ز می زنديآم ار معت ه شھرت و اعتب اندن ب يت از صدمه رس

  . مورد دفاع وحمايت قرار گيرد

ه عمل   ه را وادار ب دعی علي ه م افع ومصالحی ک افع شخصی يآمافتراءمن امل حراست از من د ش اخته، می توان ز س

اعی . شخص او، منافع شخص سوم يا منافع عموم مردم باشد سزای اجتم چنانچه اين گونه منافع و مصالح از اھميت ب

ات  ر بيان ه در براب ا مصونيت مدعی علي ود ت د ب ستلزم آن خواھ برخوردار بوده، در آن صورت مالحظات سياسی م

بالعکس، در صورتی .  به ھدف وانگيزۀ  آن ويا معقوليت رفتار خودش، شکل مطلق داشته باشدنادرست، بدون توجه

رای ئيکه ارزش اجتماعی منافع تحت حراست، قدری ضعيف وپا ه شده ب ن جلوه نموده، آنگاه مصونيت درنظر گرفت

وده،يمدعی عل ق ب ا غيرمطل ار م ه، دارای صبغۀ مشروط ي زه ھای خوب و رفت ه صرف برانگي ول او، استوار ک عق

ه عمل ه باورمندی مدعی عليه ب. خواھد بود اراتش، مقصداو از توسل ب االخره يآمافتراءحقانيت و درستی اظھ ز و ب

ه حساب يي آميز، ھمه و ھمه از زمرۀ مسايل تعافتراءيۀ چگونگی نشر تفاده از مصونيت مشروط ، ب ن کننده حين اس

   ) .٧٧ - ٧٧۶پروسر( ديمی آ

  :م ئيبر اشکال و برخی از پھلو ھای حقوقی اين دو نوع امتياز، مکث مختصر می نمادر مباحث آتی 

  ادامه دارد                                                                                                                    

 


