
 نفرت" تحریک به "ی ای دربارهاطالعیه یک صفحه 

 :
ی
 چهارچوب حقوق

ن الملیل حقوق مدنن و سیایس ) پیمان نامه از معاهده 2، بند 20ماده  از  تروی    ج کردنهر گونه »کند که ( مقرر یمICCPRبی 
تبعیض، خصومت یا خشونت باشد از جانب قانون ممنوع خواهد  به  تحریکنفرت پراکنن میل، قویم یا مذهنی که همراه با ب 

 «بود. 
 

 تعاریف: 

 

 ار بودن نسبت به گروه  "خصومت" و  "نفرت"های واژه ن ، دشمنن و بی   تحقی 
منطقی به احساسات قوی و غی 

 شود. هدف اطالق یم

  ن نفرت به صورت عمویم نسبت به این گونه تعریف یم "تروی    ج کردن  "واژه شود، قصد و نیت برای برانگیخیی

 گروه هدف، و

  شود که خطر قریب الوقوع تبعیض، مذهنی اطالق یمهای میل، قویم یا اظهارانی درباره گروهبه  " تحریک "واژه

 کنند. ها را ایجاد یمخصومت یا خشونت علیه افراد متعلق به این گروه

 
 آزمون آستانه: 

 بماند آستانه باالنی را الزام یم ICCPR 20ماده 
ی
 . برنامه اقدام رباطکند چرا که محدودیت در آزادی بیان باید یک استثناء باق

به جرم  اظهاریتا  آستانه زیر باید احراز شود  دارد که هر شش قسمت آزمون( بیان یمA/HRC/22/17/Add.4)ضمیمه 

 . کیفری تبدیل شود
 

 برنامه رباط 
 
 به آستانه ماده بیان یم مؤکدا

 
رسیده باشند، مورد تعقیب قانونن قرار  RPCCI 20دارد که مرتکبینن که حقیقتا

ند و مجازات نیم ند، )دو فاکتو( مورد تعقیب قانونن قرار یم های اقلیت به صورت بالفعلشوند. همزمان، اعضای گروهنیمگی  گی 
گذلری های مبهم میل است. دادگاه و سیاست با اثر بازدارنده بر سایرین، که بواسطه سوء استفاده از قانونگذاری، تصمیمات

ان رت اجتناب کنند، اما باید نقش بسیار قابل توج در محکوم کردن و رسی    ع گفتار مذهنی و سیایس باید از هر گونه تحریک  نف رهیی
ن مراجعه   نفرتزا داشته باشند و به روشنن اعالم کنند که خشونت به عنوان پاسخن به تحریک نفرت قابل تحمل نیست. )همچنی 

     کنید به 18 تعهد در باب »دین برای حقوق«(
  
  .  

 

ایط:      (1) (1) ایط هنگام ارزیانی این که آیا گزاره زمینه و شر ای خاص تبعیض، خصومت یا خشونت علیه گروه هدف را زمینه و رسر
، بسیار با اهمیت است، و یمبریم د یا خی  ن ایط انگی  تواند تأثی  مستقییم بر قصد و نیت و/یا علیت داشته باشد. تحلیل زمینه و رسر

د  در زمان ایجاد و اشاعه آن گفتار  حاکمباید کنش گفتاری را درون بافتار اجتمایع و سیایس   ؛در نظر بگی 

گوینده در جامعه باید لحاظ شود، به ویژه موقعیت شخص یا سازمان در بافتار مخاطبانن که   مقامموقعیت یا  گوینده:     ( 2) 
 آن گفتار به آنها خطاب شده است؛

 نیستمالحظهقصد و نیت را لحاظ کرده است. غفلت و نی  ICCPR 20ماده  قصد و نیت: (   3) (2)
ن
تا یک کنش تحت   گری کاق

 پخش و انتشار گفتار ور " را متحریک " و " تروی    ج کردن ن ماده "جرم تلقی شود، چرا که ای ICCPR 20ماده 
 
د نظر قرار داده ورصفا

ن مخاطبان ایجاد شود؛ ن فاعل و مفعول کنش گفتاری و همچنی   مالک نیستند. بدین ترتیب، باید یک ارتباط مثلنی بی 

 تحریک مهیم در ب دادگاه است و عنص  مذاکراتدر برریس مورد محتوای گفتار شامل ییک از نقاط اصیل  محتوا و فرم:   (4)

 و مستقیم بودن گفتار،باشد. تحلیل محتوا یمیم کردن
ی

ان تحریک کنندگ ن ن فرم، سبک و ماهیت گفتار  تواند شامل می  همچنی 

ن مباحث  شده لحاظ استفاده شده در مباحث یا تعادل  ؛شده  بیانبی 

ن یک  شامل عنارصی نظی    وسعت گفتار: وسعت     (5) (3) ه  مخاطبی  گفتار، ماهیت عمویم آن، ب و اندازه مخاطبان آن گسیی
باشد. سایر عنارص قابل برریس عبارتند از اینکه آیا گفتار عمویم است، ابزار انتشار آن چه است، برای مثال تنها از طریق یک یم

ن بروشور یا پخش در رسانه نت، همچنی  ن های اصیل انتشار یافته یا از طریق اینیی ان برقراری ارتباط به چه ن وقوع می  ن ، کمیت و می 
ان بوده است، آیا مخاطب ابزاری برای پاسخ به نی  ن نظر در محییط ، آیا گفتار)یا عمل( موردداشته است یا خی    تحریکمی 

یس است؛  محدود پخش شده یا به طور وسیع برای عموم مردم قابل دسیی

ان قریب الوقوع بودن ( 6) (4) ز اننده   از طریقبر حسب تعریف یک جرم ناقص است. عمیل که تحریک : احتمال و می  ن گفتار برانگی 
انن از یم و حمایت طرفداری ن  شود. با این وجود، می 

 رسانن خطر آسیبشود، الزم به ارتکاب آن نیست تا گفتار مورد نظر جرم تلقی
یک عمل و اقدام  تحریک آن گفتار باعث  یل موجهبه احتماکه دادگاه باید مشخص کند که   ا باید تشخیص داده شود. به این معن

 مستقیم است. شده استواقیع علیه گروه هدف 
 
 ، باید مشخص شود که این سبب نسبتا
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