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الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای رویکرد حقوق بین
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گیری   انکه آن هم به طرز حیرر   تواند بدون حمایت نظر عمومی، جنگ به راه بیندازددر شرایط حاضر، کسی نمی
 بهوسیلۀ مطبوعا  و انواع تبلیغا  خصمانه دستکار  میشود1.
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 چکیده

تدریج متوجه نقر  مرافوت تصرور تبلیغرا  در     ها  ارتباطی، کشورها بهدنبال توسعۀ فناور به
جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبا  جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشرورها و  

د ترا جهانیران را بره ضررور  یرا      کردنر  4افراد اقدام به انتشرار تبلیغرا  خصرمانه یرا اروااگانردا     
طرور ویر ه از   بشردوستانه بودن اقداما  خصمانۀ خود متقاعرد سرازند. در همرین خصروه، بره     

هرا   مراتب استفاده شده است که نمونره تبلیغا  خصمانه برا  تحریک به مخاصمۀ مسلحانه به
داع  شاهد بودیم.  آن را در تجاوز آمریکا به عرات، قضیۀ اوکراین و تبلیغا  گروهک تروریستی

الملر  بره   هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغا  خصمانه برا  جنگ در حقروت برین  
 دهدکه برخالف المل  نشان میتوصیفی است. بررسی قواعد و مقررا  حقوت بین-روش تحلیلی

و محکروم   رفتهگ قرارالمل ، بارها مورد اشاره تصور عموم، تبلیغا  خصمانه در عرصۀ حقوت بین
میثرات حقروت مردنی و سیاسری بره  شرم        02مراد    1ترین نمونۀ آن در بنرد  شده است. مهم

المللری نیری شراهد ایرن     ها  بینها  سازمانخورد. در همین زمینه، رویۀ قضایی و قطعنامهمی
در  الملر  سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، الزم است رویکرد حقوت بینمدعاست. به

 تفصی  بررسی شود.خصوه تبلیغا  خصمانه برا  جنگ به

 کلیدواژگان
 المل ، میثات حقوت مدنی و سیاسی، مخاصمۀ مسلحانه.آزاد  بیان، تبلیغا  خصمانه، حقوت بین

                                                           
1. "One cannot wage war under present conditions without the support of public opinion, which is 

tremendously molded by the press and other forms of propaganda." By: Douglas MacArthur 
At: http://www.brainyquote.com , Last Visit: 25/6/2015 
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 مقدمه
  حملرۀ  دهنرد تکران ی  شم گشرود کره خبرر    در حالجهان  0223در بامداد روز بیستم مارس 
دهنرده برود،   راستی تکران داد؛ اما آنچه بهحا  خبر  را اوش  میآمریکا به عرات تیتر اول صف

آسای  خاطر و تأیید بسیار  از مردم جهان در برابر یکی از نااسندترین اعمال تراریخ بشرریت،   
 یعنی همان جنگ بود. 

  آنهرا  اابهالمللی اارفتند و گیارشگران بینسرعت ای  مینیروها  آمریکایی و انگلیسی به
کردند. مردم سراسر مطلع می آزادساز معروف به  ا یعملوتاب را از آخرین رشته ر تبجهانِ د

دنیا منتظر خبر  بودند که آنها را مشتات تسخیر هر ه زودتر عرات کرده بود؛ اما روزها سررر   
یک از شهرها  عرات یافت نشرد   حاص  ماند. هیچ سالح کشتارجمعی در هیچشد و انتظارها بی

ها  ترین نمونهشدهی ما ِ این فریبکار  جهانی مانده بود. این تنها یکی از شناختهاذهان عموم
 اخیر انتشار تبلیغا  خصمانه برا  اشاعۀ جنگ بود. 

المل  به رسمیت شناخته شرده، امرا   هاست که در حقوت بینممنوعیت مخاصمۀ مسلحانه سال
کرارگیر   و جنگ است. در واقع، برا بره   شود، بسترها  ایجاد اختالفآنچه کمتر در نظر گرفته می

توان جهانیان را به بشردوستانه برودن  ها  جمعی با هدف تأثیر بر اذهان عمومی، میماهرانۀ رسانه
عملی تجاوزکارانه قانع کرد یا آنان را به شرکت در  نین عملی ترغیب نمود. همین مسئله اهمیت 

برد. البته نکتۀ ظریفی کره از  مخاصمۀ مسلحانه باال میمقابله با تبلیغا  خصمانه را تا حد مقابله با 
و تبلیغرا  خصرمانۀ    1نظر برخی نویسندگان به دور مانده، تفکیک تبلیغا  خصرمانه بررا  جنرگ   

است که اولی به زمان ای  از جنگ و مورد دوم، مربوط به زمان مخاصمۀ مسلحانه اسرت   0جنگی
 موضوع این مقاله، خارج است.  که در حوز  حقوت بشردوستانه قرار گرفته و از

المل  نسبت بره تبلیغرا  خصرمانه    مقاله در ااسخ به این ارس  که رویکرد حقوت بین این
انتشرار   الملر  در عرصرۀ  کره حقروت برین    دارد ایرن فرضریه   اثبا  بر سعی برا  جنگ  یست،

آن را ممنروع  صرراحت  االجرا کرده و بهاقدام به وضع مقررا  الزم تبلیغا  خصمانه برا  جنگ،
 کرده است.  نین محکومیتی به هیچ عنوان با احترام به حق آزاد  بیان در تعارض نیست.

المل  برا  جنگ در حقوت بین و جایگاه تبلیغا  خصمانه ابعاد تبیین ا وه ، این از هدف
ایرن   نگرفتره،  صور  زمینه این در زیاد  مطالعا  و از آنجا که است توصیفی-به شیو  تحلیلی

رو مقالۀ حاضر در سه فص ، به مباحث مربوط به ازاین است. علمی بررسی قاب  و وضوع، جدیدم
مفهوم تبلیغا  خصمانه، رابطۀ تبلیغا  خصمانه و آزاد  بیان و تبلیغا  خصمانه بررا  جنرگ   

 اردازد.المل  میدر حقوت بین

                                                           
1. Propaganda for war 
2. War Propaganda or Propaganda during war 
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 مفهوم تبلیغات خصمانه
 مفهوم عام تبلیغات خصمانه. 1

 1«تبلیغا  سیاسی»، «تبلیغا »هایی شام  عنوان یک واژ  التین، معادلااگاندا بهبرا  واژ  ارو
؛ اما واقعیت آن است کره ایچیردگی ایرن    ایشنهاد شده است« ا جنگ روانی یا رسانه»و حتی 

گرذارد. از    دقیق آن، حداق  در مطالب تخصصری، براقی نمری   سازمعادلاصطالح، مجالی برا  
ترر  کرده با توجه به معنا  تخصصی آن در این حروزه، معرادلی مناسرب    همین رو، نگارنده سعی

 استفاده شد.« تبلیغا  خصمانه»برگییند. از همین رو از واژ  
بره   ،اروااگراره  ۀمشتق شده اسرت. کلمر   0«اروااگاره»التین  واژ از « اروااگاندا» ریشۀ کلمۀ

 ۀه در واقرع سره مرحلر   اسرت کر  «  یی  را شناساندن»و « نشأ کردن»، «اخ  کردن»معنا  
اما معنا  دقیرق لغرو    . (304: 1304)محسنیان راد،  دهدکاشت، داشت و برداشت را نشان می

هرا.  ا  از افکرار و دیردگاه  اراره  4«ترویج کرردن »یا  3«منتشر ساختن»اروااگاندا عبار  است از 
رفتارهرا    هرا و براساس این نظر هدف از این کار، تقویت، جرایگیین کرردن یرا تعردی  گررای      

. البته در طول زمان مفهوم این لغت با تحوالتی (Jowett, 2012: 267)گروهی از مخاطبان است 
  ریکرارگ بره رو شد. اگر ه در ابتدا  امر، این واژه از مفهومی خنثی برخوردار بود، ار  از  روبه

هرا   رو دهتا انداز  زیاد  در نتیجۀ زیرا »این تکنیک توسط آلمان ناز  و شورو  کمونیستی، 
(. از همرین رو  10 :1332)ایید ، « در دوران جنگ جهانی اول، معنایی منفی یافت گرفتهانجام

 ها، از بار منفی برخوردار شد. ا  از آن، تعریف این واژه در نوشته
هرا،  واقعیت–انتشار اطالعا  »بریتانیکا  نین آمده است:  المعارف دائرتعریف اروااگاندا در 

. در ایرن  0«با هدف تأثیرگذار  بر افکرار عمرومی   -هاها یا دروغواقعیتشایعا ، نیمه ها،مشاجره
ترا شراهد واکرن  و     شروند صور  گیینشی بیان و بازنمایی میها بهزمینه، اغلب اوقا ، واقعیت

خردمندانه از سو  مخاطب باشیم. نتیجۀ این امر، تغییر گرای   رفتار  احساسی و نه آگاهانه و
منظرور ایشربرد یرک برنامرۀ سیاسری، در      سو  هدفی است کره بررا  مخاطرب و بره    بهدلخواه 

 نظرگرفته شده است. 
هرایی همرراه بروده اسرت. علرت ایرن دشروار         تعریف تبلیغا  خصمانه همیشه با دشوار 

کنند عم  خود را صرف تبلیر،،  گرها تالش میها یا تبلیغا که اصوالً اروااگاندیست روستازآن
د و عم  تبلیغاتی گروه مخالف را تهاجمِ تبلیغراتی یرا اروااگانردا معرفری کننرد. در      نمای  دهن

                                                           
 http://www.persianacademy.ir :ر.ک؛ «فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران» ۀمعادل برگزید .1

2. Propagare 
3. Disseminate 
4. Promote 
5. Encyclopedia Britannica:  http://global.britannica.com/EBchecked/topic/478875/propaganda  

Last visit : 8/7/2015 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/478875/propaganda
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طرور جرد    عنروان اولرین محققرانی کره بره     ، به1همین خصوه، گرث جو  و ویکتوریا اودون 
انرد:  تحقیقا  خود را در این زمینه دنبال کردند، به یک تعریف کاربرد  از این اصطالح رسریده 

مند اسرت بررا  شرک  دادن بره فهرم و درا انسران،       شی عامدانه و نظامتبلیغا  خصمانه تال»
کار  برداشت او و هدایت رفتار به قصد دستیابی به واکنشری در راسرتا  هردف مطلروب     دست

. از آنجا که اساس تبلیغا  خصمانه در این تعریرف، عامدانره   (Jowett, 2012: 269)« گرتبلیغا 
ا  برا  تعیین تبلیغا ، تحقیقا  گسترده گونهنیاتشخیص  منظوربودن هدف آن است، باید به

هدف اصلی آن صرور  گیررد. هردف تبلیغرا  خصرمانه اغلرب کسرب ارذیرش عمرومی بررا            
 .(Jowett, 2012: 269) 0رودشمار میگر بهایدئولوژ  مطلوب تبلیغا 

 کند:  می اروفسور موالنا در تالش برا  تشریح تحول اهداف تبلیغا  در طول زمان، تصریح
هدف اروااگاندا )تبلیغا  خصمانه( دیگر تغییر دادن تبعیت مردمان از یک دکترین معرین  »

دهد؛  راکه اقناع فکرر  هرم   نیست. اروااگاندا معموالً آگاهی مخاطبان را کانون توجه قرار نمی
تر نیی است. درازمد  است و هم غیرقطعی، و بردن مخاطب به سمت کن  از این طریق، سخت

ا  غیرعقالنری بره فراینرد  از کرن      گونهکوشد مخاطب را وادارد تا بهدر عوض، اروااگاندا می
ناارذیر  محض اینکه کن  صور  اذیرفت، تأثیر اروااگانردا قطعری و برگشرت   دست یازد، زیرا به

 . (Mowlana, 1997:20)« شودمی
الح تبلیغا  خصرمانه  با توجه به این توضیحا ، زمان آن فرا رسیده که مفهوم حقوقی اصط

 بررسی شود.

 

 مفهوم حقوقی تبلیغات خصمانه. 2

حاال که از تحوال  مفهوم این اصطالح آگاه شدیم، در اولین اقدام، الزم است بره فرهنرگ لغرت    
حقوقی بلک مراجعه کنیم. این فرهنگ لغت، اروااگاندا یا تبلیغرا  خصرمانه را  نرین تعریرف     

شرده بررا  ارتقرا یرا رواج     ترین، شرایعه یرا اطالعرا  گریین     مند یک دکانتشار نظام»کند: می
 ,Black`s Law Dictionary)« ها و اطالعا  منتشرشدهدکترینی خاه یا نظر یا موضوع یا ایده

نحرو  شود که ممکن اسرت بره  ا  از ارتباطا  میاین تعریف شام  دامنۀ گسترده. (1252 :1384
دلی  گسترده بودن بری   شد. البته  نین تعریفی بهقانونی از طرف دولت یا افراد اخ  شده با

                                                           
1. Garth Jowett & Victoria O`Donnell 

، از اولین «تبلیغا  خصمانه و اقناع»یا  Propaganda and Persuasionاین دو محقق با نگارش کتاب 
المل  اند که اثرشان سنگ بنایی برا  آغاز ا وه  در زمینۀ تبلیغا  خصمانه در عرصۀ حقوت بینمحققانی

 گیرند.مراتب مورد ارجاع نویسندگان در این حوزه قرار میبنا نهاد؛ از همین رو، به
اشاره کرد که معتقد است تبلیغا   0گر ناز ، جوزف گابلیتوان به سخن تبلیغا ن سخن میدر تأیید اهمیت ای .0

 خصمانه هیچ روش معینی ندارد و تنها یک هدف دارد؛ ایروز  و غلبه بر عموم.
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از حد آن، مبنا  مناسبی برا  این تحقیق نیست،  راکه هدف مرا بررسری تبلیغرا  خصرمانۀ     
 المل  است.ممنوع براساس حقوت بین

شرده کلری تقسریم    المل  به سه دستۀ شرناخته تبلیغا  خصمانۀ ممنوع طبق حقوت بین
. تبلیغررا  برررا  جنررگ 3و  0. تبلیغررا  براندازانرره0، 1یرریآم. تبلیغررا  ترروهین1شررود: مرری

 .3تجاوزکارانه
حرمتری، هتراکی و   بری »شود که بره  آمیی شام  ارتباطاتی میدر مرحلۀ اول، تبلیغا  توهین

به کشورها  خارجی، نهادها  آنها، رهبرانشان یا دیگر مأموران، به قصرد برر هرم زدن    « توهین
 امد.روابط دوستانه بین کشورها بینج

گیرد کره برا هردف برانرداز  رهبرر      ، ارتباطاتی را در برمی4در دستۀ دوم، تبلیغا  براندازانه
ی از تبلیغرا  کره   حجمر عبرار  دیگرر،   سیاسی یا نظم سیاسی داخلی موجود صور  گیرد. بره 

طلب در کشور  دیگر، افرراد  ها  شورشی و جداییتوسط یک کشور خارجی در حمایت از گروه
هرا  قرومی یرا    .  نین تبلیغاتی اغلرب اقلیرت  (Smith, 2010:4)دهد دف قرار میآن دولت را ه

ها در خصوه این نوع تبلیغرا  حتری   کند. نگرانیدینی را به شورش علیه دولتشان تحریک می
تر است. دلیر  ایرن موضروع را شراید بتروان در ایرن       از تبلیغا  خصمانه برا  جنگ نیی باسابقه

شد؛ این در حالی است کره از زمران   تاریخ بشر ممنوع محسوب نمیدانست که جنگ از ابتدا  
المل ، هر تالشی توسط نیرو  بیگانه برا  کمک به برانداز  دولت یک کشرور  ظهور حقوت بین

 .(Larson, 1996: 445) 0دوست، همیشه محکوم شده است
المل  مرورد  بینآمیی و براندازانه  ندان در حقوت با وجود اهمیت این بحث، تبلیغا  توهین

تررین و مرورد   کره مهرم   اند. به همین ترتیرب، دسرتۀ سروم تبلیغرا  خصرمانه     بحث واقع نشده
ترین نوع این تبلیغا  در عصر کنونی است، مطرح شد؛ تبلیغا  خصرمانه یرا تحریرک بره     بحث

  وسیلۀ استفاده از تنفر، ترس، خشم، میجنگ تجاوزکارانه. تبلیغا  خصمانه برا  جنگ نوعاً به
به انتقام و القا کردن می  شدید  برا  خدمت به یک هدف سیاسری، دینری یرا اخالقری، یرا از      

 1322گیرد. نمایند  مطبوعا  شرورو  در سرمینار   طریق قول افتخار یا سایر جوایی صور  می
تحریک به جنگ بین کشورها و ... ابریار  بررا    »در واشنگتن، تبلیغا  خصمانه برا  جنگ را 

. مشرروعیت ایرن   (Bobrakov, 1966: 473)کند تعریف می« برا  جنگ تجاوزکارانه ساز آماده

                                                           
1. Defamatory Propaganda 

2. Subversive Propaganda 

3. Propaganda to Aggressive War  
 شود.نیی خوانده می« بلیغا  خصمانۀ انقالبیت»این تبلیغا  گاهی  .4
. در حقیقت، غیرقانونی بودن انواع تبلیغا  خصمانه از اص  عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها سر شمه 0

گیرد که مفهومی سازگار با اصول حقوقی دفاع از خود، تمامیت ارضی و حاکمیت است که در نظام می
 کند.تواند حیا  یک کشور را تهدید بلیغاتی میوستفالیایی رایج شد.  نین ت
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کره در   گرفتره  قررار الملر  مرورد قانونگرذار     سه نوع تبلیغا  خصمانه در عرصرۀ حقروت برین   
 شود.ها  بعد قواعد مربوط به تبلیغا  خصمانه برا  جنگ بررسی میقسمت

المللری  طور دقیق در اسرناد برین  ا اروااگاندا بهدر نهایت، با آنکه اصطالح تبلیغا  خصمانه ی
شرود. از  تعریف نشده است، این امر مانع از بررسی عملکرد آن و البته اصول حراکم برر آن نمری   

توان گفت که به این اصطالح شاید نتروان تعریفری جهرانی اختصراه داد، امرا برا       همین رو، می
 .(Smith, 2010 :4)  آن در نظر گرفت برا موقعیتیتوان مضمونی تحقیق و تدبر بیشتر، می

ا  از آشنایی با اصطالح تبلیغا  خصمانه، اری  از هرر  یری الزم اسرت بره ایرن مسرئله        
ارداخته شود که آیا ممنوعیت انتشار  نین تبلیغاتی، با حرق آزاد  بیران در تعرارض نیسرت      

مبحثی که در ادامره   المللی با آن بی  از هر  یی درگیرند. الشی که ا وهشگران و قضا  بین
 کند.  المل  را مشخص میروشنی موضع نهایی حقوت بینآید، بهمی

 

 رابطۀ تبلیغات خصمانه و آزادی بیان

 حق آزادی بیان. 1
المللری جهرانی و   ترین سند بینکه مهم بشر، حقوت جهانی اعالمیۀ 13 ماد حق آزاد  بیان در 

. این 1تصریح شده است ،رودشمار میمتحد به ورد کمیسیون حقوت بشر سازمان مل ااولین دست
جرو، دریافرت و   وآزاد  عقیده، بیان، جست»ماده به حق آزاد  در  ند حوزه اشاره کرده است: 

اعالمیۀ جهانی حقروت بشرر، اگر ره در ظراهر      «.انتقال اطالعا  و عقاید از طریق هر نوع رسانه
 المللی بعد  حقوت بشرر و آن در اسناد بینبا توجه به تکرار  ،تصویب شدهه صور  یک اعالمیبه

ها  حقوت بشر  صادرشده توسط مجمع عمومی قطعنامه بسیار  ازآن در  تینیی تأکید بر اهم
 المل  عرفی یافته است. حقوت بین ۀجنب آشکارا کمیسیون حقوت بشر، مفاد آن مل  متحد و

 اشرعار  عقیده آزاد  مورد در سیاسی و مدنی حقوت المللیبین میثات 13 ماد  1همچنین بند 
«. باشرد مری  ا  برخروردار گونره مداخلره  هر ک  از حق آزاد  عقیده و بیان بدون هریچ »: داردمی

 آن برا  رابطره  در میثرات  کره  است حقی این» مل ، سازمان بشر حقوت کمیتۀ تفاسیر کلیبراساس 
 بنرد  دیگر، سو  از .(HRI/GEN/1/Rev.9, 1983, Vol.I)« اذیردنمی را محدودیتی یا استثنا هیچ
 شرام   حرق  ایرن . دارد بیران  آزاد  حق ک  هر»: کندتصریح می بیان آزاد  مورد در ماده این 0

 یرا  شفاهی خواه مرزها، به توجه بدون قبی  هر از افکار و اطالعا  اشاعۀ و تحصی  و تفحص آزاد 
 . «است خود تخابان به دیگر وسیلۀ هر به یا هنر صور  به یا  اپ یا نوشتهصور  به

                                                           
 عقاید داشتن از که است آن شام  میبور حق و دارد بیان و عقیده آزاد  حق ک  هر»: دارد. این ماده مقرر می1

 ممکن وسای  تمام به آن انتشار و دریافت در و افکار و اطالعا  کسب در و باشد نداشته اضطرابی و بیم خود
 «.باشد آزاد مرز ، ا مالحظ بدون و
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م، در رُ 1302نروامبر  4مصروب   کنوانسیون ارواایی حقوت بشرر  12ان در ماد  یحق آزاد  ب
 کنوانسرریون 13، در مرراد  1340اعالمیررۀ آمریکررایی حقرروت و تکررالیف بشررر مصرروب  14مرراد  

 02مرردم مصروب    منشور آفریقایی حقوت بشر و 3، در ماد  1323آمریکایی حقوت بشر مصوب 
 1332مصروب   (قاهره )معروف به اعالمیۀ اعالمیۀ اسالمی حقوت بشر 00و در ماد   1301ژوئن 
. اما سؤال اصلی این است که آیا بین حق آزاد  بیان و ممنوعیت تبلیغا  است شدهتصریح نیی 

 خصمانه برا  جنگ، تعارضی وجود دارد 
 

 استثنائات حق آزادی بیان. 2

شر، از بیان استثنا برا  این حق، خوددار  کرده اسرت،  اعالمیۀ جهانی حقوت ب 13با آنکه ماد  
و  03مراد    0اند. به همرین ترتیرب، بنرد    نویسندگان اعالمیۀ هیچ حقی را مطلق در نظر نگرفته

بر ایرن  اند. عالوهاعالمیه، از مقید بودن این حقوت تحت شرایطی، اطمینان حاص  کرده 32ماد  
 ائاتی بر حق آزاد  بیان وارد شده است.قیود کلی، در موارد  به تصریح، استثن

حفر  امنیرت ملری یرا نظرم      »المللی حقوت مدنی و سیاسی نیری  میثات بین 13ماد   3بند 
شمرد. در تبلیغا  خصمانه برا  جنرگ، هردف، برر هرم     را از استثنائا  این حق برمی« عمومی

ت، آن را از تروان بنرابر مرتن میثرا    زدن نظم عمرومی و شرروع جنرگ اسرت و از همرین رو مری      
میثات حقوت مدنی و سیاسی،  02استثنائا  اص  آزاد  بیان محسوب کرد. از طرف دیگر، ماد  

صراحت دو استثنا  دیگر را برا  آزاد  بیان اضافه کررد: تبلیغرا  خصرمانه بررا  جنرگ و      به
 ترغیب به تنفر ملی، ن اد  یا مذهبی که محرا تبعیض یا اعمال زور باشد. برا وجرود مخالفرت   

میثات، به بهانۀ تعارض برا آزاد  بیران، کمیترۀ حقروت بشرر و مجمرع        02ماد   1ا  با بند عده
اند که آزاد  بیان و ممنوعیت تبلیغرا  خصرمانه، مکمر     کرده خاطرنشانعمومی، هر دو بارها 

کره   انرد رفتره یاذکنوانسیون رفرع تبعریض نر اد      4همین کشورها در ماد   عالوهبهیکدیگرند. 
طور خاه، تا حرد  اسرت کره    تأکید بر این دو استثنا به ان، از اطالت برخوردار نیست.آزاد  بی
 بره  عنایرت  برا » کنرد: ، دربار  آزاد  مذهب نیی تصریح می10حقوت بشر در تفسیر ماد   ۀکمیت
 دعرو   یرا  جنرگ  بررا   تبلیغرا  خصرمانه   مصدات نباید مذهب ابراز گونههیچ میثات، 02 ماد 
مذهبی که محرا تبعیض، خصومت یا خشرونت اسرت قررار     یا و ن اد ، یمل کینۀ به (ترغیب)

اعمرال محردودیت برر آزاد  مرذهب تنهرا هنگرامی       اهمیت این تصدیق از آنجاست که «. گیرد
هرا  آن  د و دامنرۀ محردودیت  دیگران باش «اساسی»ها  قاب  با آزاد تاذیر است که در امکان
 .(CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 1993) تر استمراتب از آزاد  بیان، مضیقبه

صراحت تبلیغا  خصرمانه را در شرمار اسرتثنائا     با آنکه کنوانسیون ارواایی حقوت بشر، به
آزاد  بیان، نام نبرده، در آرایی که دادگاه ارواایی حقوت بشر در این خصوه صادر کرده است، 

، دادگراه  1333وئیره  ژ 0رسرد. در همرین خصروه در    نظر مری اذیرش به  نین استثنایی قاب 
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هرایی برود کره طبرق     را منتشر کرد که دربار  مشروعیت محکومیت 1ا  از احکامارواایی، دسته
ها، ادعرا  ها  این اروندهایشگیر  از تروریسم صور  گرفته بود. هر یک از خواهان 1331قانون 
آزاد  بیران   کنوانسیون ارواایی حقروت بشرر دربرار     12کردند که  نین قانونی، نقض ماد  می

اما دادگاه ارواایی، با بررسی این مدعیا ، در هر مورد اعالم کرد با آنکه  نین قرانونی برا    است،
هرایی اسرت کره    نیسرت، زیررا جریح محردودیت     12کند، نقض ماد  آزاد  بیان تعارض ایدا می

 . (Kearney, 2007: 187-189)« توسط قانون توصیه شده است»براساس همین ماده 
دادگاه ارواایی حقوت بشر، عم   (Norwood v. UK, ECHR 2004-XI 343)نوروود  در رأ 

اسالم بایرد  »سرتامبر اقدام به انتشار اوسترهایی با این ایام کرده بود که  11فرد  را که ا  از 
، محکوم کرد. استناد این رأ  دادگاه به ماد  «از مردم بریتانیا حفاظت کنید-از بریتانیا بیرون رود

یک حملرۀ اُرشرور و   ». دادگاه اعالم کرد که این اوستر، 0کنوانسیون ارواایی حقوت بشر بود 1۱
علیه تمام مسلمانان در بریتانیا بود و ارتباط دادن کلیۀ افراد یک گروه مرذهبی برا اعمرال    « کلی

ها  این کنوانسیون ناسازگار است. در این رأ  همچنین اشاره شد که شدید تروریستی، با ارزش
 .(Buyse, 2014: 495)تحدید آزاد  بیان، نه براساس انتقاد بلکه تحریک به خشونت است 

هرر گونره   »، صرراحت بره همین مراده،   0کنوانسیون آمریکایی حقوت بشر در بند در مقاب ، 
تبلیغا  خصمانه برا  جنگ، یا هر نوع دفاع از نفر  ملی، ن اد  یا مذهبی که محرا خشونت 

همرین   «د»بنرد   براسراس  کند. در اعالمیۀ آفریقایی نیری اب  مجازا  اعالم میرا ق« غیرقانونی...
 یی  که به برانگیختن هر نوع ح  تبعریض   برانگیختن احساسا  قومی یا مذهبی یا هر ه،ماد

 .  تد، جایی نیسشون اد  منجر 
دهرد ترا   خرود بره کشرورها اجرازه مری      13حتی کنوانسیون کارگران مهراجر نیری در مراد     

برا  هردف ایشرگیر  از تبلیغرا     »ها  قانونی را برا  آزاد  بیان تصویب کنند که یتمحدود
  3ضرور  باشد.« خصمانه برا  جنگ

                                                           
کنوانسیون ارواایی حقوت  12ها ادعا  نقض ماد  خواهان Polat v. Turkeyو  Surek v. Turkey ها در ارونده .1

رو  نداده و محدودیتی قانونی  هو دادگاه ارواایی در حکم خود اعالم کرد که نقض این ماد کردندبشر را می
 Erdogdu andو  Baikaya and Another v. Turkeyها  ارونده ترکیه است. همچنین در 1331طبق قانون 

Another v. Turkey کنوانسیون ارواایی حقوت بشر  ۱و  12واد مدعیان محکومیت طبق این قانون را نقض م
 :ر.ا خواند. اساسدانستند که دادگاه ارواایی هر دو ادعا را بیمی

ECHR, Polat v. Turkey [GC], No.23500/94, 8 July 1999 
ECHR, Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, ECHR 1999-IV, 8 July 1999. 
ECHR, Erdoğdu and İnce v. Turkey [GC], nos. 25067/94 and 25068/94, ECHR 1999-IV. 

سیر شود که حق ا  تعبیر یا تفگونهتواند بهیک از مفاد کنوانسیون حاضر نمیهیچ»کند: . این ماده مقرر می0
شرکت در هر فعالیتی یا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه یا شخصی با هدف نابود  هر یک از حقوت و 

ها در حد  فراتر از آنچه در این ها  مندرج در این سند یا محدود کردن این حقوت و آزاد آزاد 
 «.بینی شده، مجاز شناخته شودکنوانسیون ای 

3. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their 
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 0در فهرسرت حقروت منردرج در بنرد      و نیست حق آزاد  بیان یک حق مطلق نتیجه آنکه
 اارذیر نیعنوان حقوت غیرقاب  عردول و تخطر  مدنی و سیاسی به حقوت یالمللنیمیثات ب 4ماد  

کارگیر  تبلیغرا   که یکی از آنها، ممنوعیت به است یطیبه قیود و شرا بلکه مقید نیامده است؛
  خصمانه برا  جنگ است.

حال که این معض  را در همان ابتدا  کار، ح  کردیم، در مبحرث بعرد ، رویکررد حقروت     
هرا  هرا و قطعنامره  المل  در خصوه تبلیغا  خصمانه را در معاهدا ، رویۀ قضرایی، اعالمیره  بین
 تفصی  بررسی خواهیم کرد.به

 

 المللتبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین

المل ، برقرار  صلحی اایدار است که جامعرۀ جهرانی بررا     ها  امروز حقوت بینیکی از دغدغه
اطمینان از آن، مجموعه اقداما  مثبرت و منفری را در اری  گرفتره اسرت. از دیردگاه حقروت        

مند شود کره بره صرلح لطمره     تواند از جریان آزاد اطالعا  بهره ، ارتباطا  تا جایی میالملبین
ترین مشرک  زمران معاصرر، در حروز      ضرور »(. در واقع، 00: 130۱درونکال،  وارد نکند )آرائی

بررا  ایرن    .(Bobrakov, 1966:1)« تضمین صلح، زدودن جنگ از صفحۀ نمای  بشریت اسرت 
 راتی مناسبی در زمینۀ تبلیغا  خصمانه برا  جنگ، اهمیت اساسی دارد. کار، اتخاذ نظام مقر

تا حد زیاد  مهجرور مانرده،    -بیشتر به دالی  سیاسی-با آنکه قانونگذار  تبلیغا  خصمانه 
الملر  بیشرتر از سرایرین    این نوع تبلیغا  )تبلیغا  خصمانه برا  جنگ( در منابع حقروت برین  

 مورد توجه قرار گرفته است.
رسد که معنا  واژ  جنگ در تعبیرر  نظر میی  از ورود به بحث، بیان این نکته ضرور  بها
المل  باشرد،  ا  که مخالف حقوت بین، تنها به جنگ تجاوزکارانه«تبلیغا  خصمانه برا  جنگ»

ها  دفاعی جمعی و طلبانه، یا جنگها  استقاللعبار  دیگر، شام  جنگیابد. بهاختصاه می
 ,HRI/GEN/1/Rev.9شرود  چه در منشور سازمان مل  مجاز شمرده شرده اسرت، نمری   یا هر آن

Vol. I, 1983: para2) (Nowak, 2005: 473;.       بره  « جنرگ »براسراس ایرن شناسرایی، معنرا
هرا  ملری ماننرد درگیرر  علیره رژیرم آاارتایرد در آفریقرا  جنروبی یرا مداخلرۀ            طلبری آزاد 

برا اقرداما  مقردماتی     نظریابد. این تسر  نمی -ر باشدآنکه مطابق منشو شرطبه–بشردوستانه 
 .(Kearney, 2007: 155-156)مربوط به تدوین و تفسیر کمیته نیی همخوانی دارد 

، براساس نظر مفسر میثات، مانفرد نواا، تنهرا مخاصرمۀ   نجایاشایان ذکر است که جنگ در 
المللری  که به مخاصمۀ برین لی تا زمانیگیرد. به عقید  نواا، مخاصمۀ داخالمللی را در برمیبین

 .(Nowak, 2005: 473)گیرد میثات قرار نمی 02ماد   1تبدی  نشده، در محدود  بند 

                                                                                                                                        
Families, 18 December 1990, entered into force on 1 July 2003. 



 7331پاییز ، 3، شمارۀ 84فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    538

 

 معاهدات. 1

 معاهدات دوجانبه. 1. 1

انعقراد معاهردا  دوجانبره     درصددکشورها ا  از درا گستره و شد  خطر تبلیغا  خصمانه، 
 شود.ر جدول زیر مشاهده میبرآمدند.  ند نمونه از این اسناد د

 

 طرفین معاهده
سال 
 تصویب

 مقررات ناظر بر ممنوعیت تبلیغات خصمانه

 1021 فرانسه و روسیه

کرد به تبعۀ خود اجازه ها  عضو را متعهد میاین معاهده دولت 3ماد  
صور  مستقیم یا ها  دو کشور،  ه بها  با دشمنان دولتندهند مکاتبه

شان یا اصول متعارض با قانون اساسی 1خ  و انتشارغیرمستقیم، برا  ا
 . (Van Dyke, 1940: 59)نظمی و آشوب انجام دهندبرا  تحریک به بی

 1330 0فرانسه و شورو 

کند تا از هر گونه عملی که احتمال داشته باشد به دو طرف را ملیم می
خالت، تحریک یا تشویق هر گونه آشوب یا تبلیغا  خصمانه یا تالش برا  د

احترامی به تمامیت سرزمینی طرف دیگر یا تغییر ساختار با هدف نقض یا بی
سیاسی و اجتماعی تمام یا بخشی از آن سرزمین منجر شود، خوددار  کنند 

(Kearney,2007: 23). 

 استونی و روسیه
 1302 (3)معاهده تارتو

  این معاهده، تبلیغا  خصمانه برا  جنگ و تبلیغا ۱ماد   0در بند 
 (Sinsalu, 2008: 158) براندازانه، ممنوع اعالم شده است.

 1303 4اسرائی  و لبنان
طی آن هر دو کشور تعهد کردند از انتشار هر گونه تبلیغا  خصمانه علیه 

 یکدیگر بررهییند.

آفریقا  جنوبی و 
 0موزامبیک

1304 
ط به ها  مربوشوند که فعالیتاین معاهده، دو کشور متعهد می 0در ماد  

کند، انتشار تبلیغا  خصمانه را که در قلمرویشان، به جنگ تحریک می
 ممنوع کنند.

افغانستان و 
 2ااکستان

1300 
آمیی یا تبلیغا  خصمانه طرفین را به خوددار  از هر گونه کمرین توهین

 .داردبرا  جنگ با هدف مداخله در امور داخلی کشورها  متعاهد، الیام می

ان اسرائی  و سازم
بخ  فلسطین آزاد 

(PLO) ۱ 
1334 

باید از هر »در بند اول این قرارداد دوجانبه آمده است که هر یک از کشورها 
گونه تحریک، شام  تبلیغا  خصمانه برا  جنگ علیه یکدیگر، بدون نقض 
اص  آزاد  بیان، خوددار  کنند. همچنین باید اقداما  قانونی برا  

ها یا افراد  که تحت توسط سازمان، گروههایی ایشگیر  از  نین تحریک
 .«صالحیتشان هستند، اتخاذ کنند

                                                           
1. Propagate 
2. USSR-France: Treaty of Non-Aggression, 29 November 1932: 174-176. 

3. Tartu Peace Treaty, 2 February 1920. 
4. Israel-Lebanon: Agreement on Withdrawal of Troops from Lebanon, 17 May 1983. 
5. Agreement on Aggression and Good Neighborliness between the Government of the Republic of South 

Africa and the Government of the People`s Republic of Mozambique, 16 March 1984. 
6. Bilateral Agreement between the Republic of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan on the 

Principles of Mutual Relations, in Particular on Non-Interference and Non-Intervention, July 1988. 
7. Israel-Palestine Liberation Organization Agreement on the Gaze Strip and the Jericho Area, May 

1994. 
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شد، در نتیجرۀ ایرن امرر کشرورها نگرران تبلیغرا        معاهداتی که با جماهیر شورو  منعقد می
کمونیستیِ انقالبی شورو  در مرزها  خود بودند و قصد داشتند نظم کشور خود را به این وسریله  

هدف از انعقاد معاهد  استونی و روسیه نیی آن برود کره در اری     .(Kearney,2007: 23)حف  کنند 
 .(Sinsalu, 2008: 158)این تبلیغا ، از خاا کشور استونی برا  حمله به روسریه اسرتفاده نشرود    

توان گفت کشورها با انعقاد این معاهدا  دوجانبه، سرعی داشرتند از امنیرت و نظرم     طور ک  میبه
 ها  ایدئولوژیکی، حفاظت کنند.ها  فرامرز  و انقالبب  ناآرامیداخلی کشور خود در مقا

 

 معاهدات چندجانبه. 2. 1

 نام معاهده
سال 

 تصویب
 مقررات ناظر بر ممنوعیت تبلیغات خصمانه

 لیتووسک –برست 
بین روسیه بلشویک )

ها  مرکی  و قدر 
 اولین جنگ جهانی(

1310 
هده باید از هر گونه تحریک دارد که طرفین معاخود مقرر می 0در ماد  

یا تبلیغا  خصمانه علیه دولت یا تأسیسا  نظامی و عمومی طرف دیگر 
 بررهییند.

المللی کنوانسیون بین
استفاده از اخ  
برنامه در خدمت 

 صلح

1332 

، با نشانیسرزمداند که از انتقال اطالعا  از ها میوظیفۀ دولت 0در ماد  
عبار  به؛ متعاهد دیگر جلوگیر  کنندقصد تحریک به جنگ علیه کشور 

دیگر، این ماده ممنوعیت انتشار تبلیغا  خصمانه توسط دولت یا 
این کنوانسیون، بار دیگر  2گیرد. در ماد  اشخاه خصوصی را در برمی

 .(Kearney, 2007: 24)شود بر همین نکته تأکید می

کنوانسیون مخابرا  
المللی اخبار و بین

 1حق اصالح
1343 

کند که کشورها  متعاهد قصد دارند این کنوانسیون در مقدمه اعالم می
ا  که برا  تهدید صلح یا تجاوز طراحی با هر گونه تبلیغا  خصمانه»

هدف از «. شده یا ممکن است به آن ترغیب یا تشویق کند، مبارزه کنند
ها  نادرست انعقاد این معاهده آن بود که  ار وبی تهیه شود تا گیارش

 .طور عمومی تصحیح شودالمللی بتواند بهدربار  روابط بین قیردقیغا ی
المللی میثات بین

حقوت مدنی و 
 سیاسی

1322 
هر گونه تبلیغا  خصمانه برا  جنگ را  صراحتبهمیثات،  02ماد   1بند 

 ممنوع اعالم کرد.

معاهده فضا  ماورا  
 0جو 

132۱ 
مجمع عمومی،  112عنامۀ در مقدمۀ این معاهده بر اجرا  محتوا  قط

ا  که هر گونه تهدید علیه صلح را مبنی بر محکومیت تبلیغا  خصمانه
 .کندترغیب یا تشویق کند، تأکید می

کنوانسیون آمریکایی 
 حقوت بشر

1323 
هر گونه تبلیغا  خصمانه برا  »کند: خود تصریح می 13ماد   0در بند 

یا مذهبی که تحریک به جنگ و هر گونه تشویق به تنفر ملی، ن اد  

                                                           
1. Convention on the International Right of Correction, 31 March 1953. 
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 

Including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967. 
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خشونت غیرقانونی یا هر عم  مشابه دیگر  را تشکی  دهد که علیه فرد 
یا گروهی از افراد به دالیلی اعم از ن اد، رنگ، مذهب، زبان یا ریشۀ ملی 

 «.باشد، باید جرم قاب  مجازا  توسط قانون محسوب شود

کنوانسیون سازمان 
مل  درباره حقوت 

 دریاها
1300 

شود که این کنوانسیون، تصریح می 13بند دوم ماد  « د»ت در قسم
هر گونه فعالیت مرتبط »اقدام به  کهیدرصورتها  خارجی عبور کشتی

« با انتشار تبلیغا  خصمانه با هدف تأثیر بر دفاع یا امنیت دولت ساحلی
نکند، مضر به صلح، نظم عمومی و امنیت دولت ساحلی محسوب 

ضرر  نین شور ساحلی حق دارد از عبور بی، کبیترتنیبدشود. می
 1جلوگیر  کند. ا کشتی

منشور آسیایی حقوت 
 بشر

1330 

در بخ  سوم در مبحث مربوط به حق زندگی، دربار  ممنوعیت تبلیغا  
منظور تأمین حق زندگی، تبلیغا  خصمانه به»...خصمانه آمده است: 

و خشونت در تمام  برا  جنگ یا منازعۀ قومی یا تحریک به ایجاد نفر 
« المللی باید ممنوع شودها  زندگی فرد ، اجتماعی، ملی یا بینحوزه

 (.30: 1303)ساعد ، 

 
که اشاره شد، اولین نمونه و کد حاکمیتی که بین تعداد  از کشورها منعقد شرده  طورهمان

نسریون  و موضوع اصلی آن متوجه ممنوعیت و خوددار  از انتشار تبلیغرا  خصرمانه برود، کنوا   
المللی استفاده از اخ  برنامه در خدمت صلح بود. با اینکه این کنوانسریون را تنهرا سرییده    بین

ا  از کُد حاکمیتی در ایرن حروزه   کشور تصویب کردند، از این نظر دارا  اهمیت است که نمونه
 .(Kearney, 2007: 24)گرفت  کمدستاست و اهمیت تاریخی و تأثیر روانی آن را نباید 

المللی حقوت مدنی و سیاسی موفق شرد برا جلرب نظرر و تصرویب      ، میثات بینتینهاما در ا
طورکره از  ها را متوجه ضرور  مقابله با تبلیغا  خصمانه سازد. همانکشور، دولت 102بی  از 

میثات ممنوع است که هدف  02، تنها تبلیغاتی براساس ماد  دیآیبرمتعریف مخاصمۀ مسلحانه 
استفاده از نیرو  مسلح علیه اقتدار، تمامیت ارضی یرا اسرتقالل سیاسری کشرور     آن، تشویق به 

دیگررر  باشررد؛ یررا اینکرره برره طریقرری دیگررر بررا منشررور سررازمان ملرر  متحررد ناسررازگار باشررد  
(Timmermann: 85)   دربرار  ایرن مراده در سرال      11. تفسیر عمومی کمیتۀ حقوت بشر شرمار

بند اول، به تمام انواعی از تبلیغا  خصمانه تسر   ممنوعیت مذکور در»کند: تصریح می 1303
ایرن  «. یابد که به تجاوز یا نقض صلح معارض با منشور سازمان مل  تهدید کند یا منجر شودمی

، دفاع از حق حاکمیتی دفراع از  02مقررا  بند نخست ماد  »کند که کمیته همچنین اضافه می
تقالل را که سازگار برا منشرور باشرد، ممنروع     خود یا حق مردم برا  تعیین سرنوشت خود و اس

، کشرورها  عضرو   02بعد از بررسی ماهیت مراد   »در این تفسیر عمومی آمده است: «. کندنمی
اقداما  الزم را برا  قانونگذار  ممنوعیت اعمالی که به آنها اشاره شد، اتخاذ کنند ...  اندموظف

                                                           
1. Article 19(2) d. 
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 HRI/GEN/1/Rev.9, 29)« خوددار  کننرد و باید خودشان از دست زدن به  نین تبلیغراتی... 

July 1983: para2)از شررکت در   انرد موظفکشورها »شود: . در این تفسیر همچنین تصریح می
تبلیغا  خصمانۀ رسمی دولتی خوددار  کرده و هر گونه تبلیغا  خصمانه بررا  جنرگ را کره    

ایرن نوشرته   «. شرود، ممنروع کننرد   ی انجرام مری  دولتر مره ینها  افراد خصوصی یا توسط رسانه
وضع قانون خاصی در ایرن زمینره در کشرورها الزم اسرت،      تنهانهکند که ی یادآور  میسادگبه

بلکه قانونی نیاز است که تبلیغا  خصمانه برا  جنگ از سو  افرراد خصوصری و سرایر عوامر      
 غیردولتی را نیی ممنوع کند.
هایی دربار  ممنوعیت تحریک به جنگ و ی بحثنوی  اساسنامۀ رُم نیدر زمان تصویب ای 

 . (Collins, 2010: 825)تبلیغا  خصمانه برا  جنگ مطرح اما متأسفانه بر سر آن توافق نشد 

 

 المللیرویۀ قضایی بین. 3. 1

المللری ترا حرد زیراد      المللی در روشن ساختن مروارد و مصرادیق قواعرد برین    رویۀ قضایی بین
منظور حصرول اطمینران از   المللی بهها  بینه نیی اشاره به رویۀ دادگاهگشاست. در این زمینراه

 المللی حیاتی است. قابلیت اعمال این قواعد در عرصۀ بین
  جنگ تأکید کرده است. سازهآمادمنشور نورمبرگ بر نق  اساسی تبلیغا  خصمانه در 

دانسرت. یرک   د  جررم نمری  دهنیی تشکی تنهابهبا وجود این، تبلیغا  خصمانه یا تحریک را 
هرا در  المللی بر نق  تبلیغا  نراز  سال بعد از تصویب این اساسنامه، این دادگاه نظامی بین

عنوان جررم تلقری کررد و در خرالل آن در  نرد ارونرده       ایجاد جنگ تأکید کرد؛ توطئه را به
؛ اشاره کررد ( به تبلیغا  خصمانه برا  جنگ 3و آلفرد روزنبرگ 0، ویلهلم کیت 1)رادولف ه 

ها  اساسری دیگرر  برود و تبلیغرا      ها نیی محکومیت بر مبنا  جرماما حتی در این ارونده
شد. در دو اروند  دیگر، اتهاما  تنها برر مبنرا    کننده محسوب میخصمانه تنها عام  کمک

متهم به تبلیغا  خصمانه برا  جنگ و همچنین  4«جولیوس اشترایشر»سخنرانی صرف بود. 
گر اصلی ترویج نفر  و خشونت علیه یهودیان برود. در جریران محاکمره،    ق  تبلیغا ایفا  ن

نیری مرتهم بره تبلیغرا       0«هران  فریچره  »و  از اتهام اول تبرئه و به اتهام دوم محکوم شد. 
سبب فعالیت  در وزار  اروااگاندا  ناز (   )بههودیضد ها  خصمانه برا  جنگ و فعالیت

ر این مبنا که در تحریک مستقیم به جنگ نقشی نداشته و اثبا  نشده بود که دیوان، و  را ب
که از طرح کلی برانداز  و نابود  یهودیان مطلع بوده باشد، از تمام اتهاما  تبرئره کررد. برا    

                                                           
1. Rudolf Hess 
2. Wilhelm Keitel 
3. Alfred Rosenberg 
4. Julius Streicher 

5. Hans Fritzche 
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شرد، ایرن اتهامرا ، بردون هریچ      وجود این، دیوان اشاره کرد که اگر  نین  یی  ثابرت مری  
 تردید ، معتبر بودند.

ارنسرت ون  »و « اوترو دیترریچ  »شد، ناز  رسیدگی می 00بعد  که به اتهاما  در محاکمۀ 
ها  گفتار  مانند تبلیغا  خصمانه برا  جنگ بودند. دیروان اعرالم   متهم به فعالیت 1«وییسکر

از متهمان از نقشۀ جنگ هیتلرر مطلرع    هر کدامکرد که محکومیت، نیازمند اثبا  این است که 
نبودن مدارا کافی حاکی بر این مسئله، تبرئره شردند، ولری دادگراه برار       دلی اند. هر دو بهبوده

 معتبر خواند. نفسهیفدیگر اتهاما  را 
در محاکمۀ توکیو، جرم توطئه به شروع جنگ تجاوزکارانره، شناسرایی و تبلیغرا  خصرمانه     

 سبب توطئره و برر مبنرا  ایرن نروع     بهنفر از متهمان  0برا  جنگ، بخشی از آن محسوب شد. 
جررم   بره  محکروم ، 0«توکیو رز»زن تحت عنوان  10تبلیغا ، گناهکار شناخته شدند. همچنین 

 .(Collins, 2010: 821-822)انتشار تبلیغا  خصمانه شدند 
بره جررم تحریرک بره      0223سرال   در و دیگرران  3دادگاه کیفر  رواندا در اروند  ناهیمانرا 

شرونت، راه بررا  تحریرک بره جررائم      شک با ممنوعیرت تحریرک بره خ   اردازد و بیخشونت می
شرود  المللی مانند جنگ تجاوزکارانه و ارتکاب تبلیغا  خصمانه در همین خصوه بسته میبین

(Prosecutor v. Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza & Hassan Ngeze, 3 December 

دارد: دا اظهار میکشی رواناین دادگاه کیفر  با توجه به نق  تبلیغا  خصمانه در نس . (2003
بیانی که با عنوان تحریک به خشرونت محاکمره شرود، در واقرع تهدیرد  علیره امنیرت ملری         »

شود...بر همین اساس، توجیهی محاکمه می المللیبینشود، بلکه در دفاع از امنیت محسوب نمی
را بررا    رأ  دادگراه کیفرر  روانردا زمینره    «. المللی وجود داردکارگیر  معیارها  بینبرا  به

 میثات آماده کرد. 02ماد   1اعمال بند 
ها  قضایی در محاکما  نورمبرگ و دادگاه کیفر  رواندا به عقید  اکثریرت، ایرن   رسیدگی

اص  را تأسی  کرد که تبلیغا  خصمانه در کمک به یک جنگ تجاوزکارانره، خرود یرک جررم     
طور مکررر در  داز  یک جنگ، بهانشود. استناد به تبلیغا  خصمانه در کمک به راهمحسوب می
 ا، شواهد و آرا صور  گرفته است.هکیفرخواست

 

 هاها و اعالمیهقطعنامه. 4. 1
ترین ادله و شواهد اذیرش نامشروعیت تبلیغرا  خصرمانه بررا  جنرگ در حقروت      یکی از قو 

در القرول اعضرا  سرازمان ملر  برر ایرن موضروع،        ها  مکرر، ایوسته و متفرق المل ، تأکیدبین
. این نکتره  است 1302و  1340، 134۱ها  مجمع عمومی مصوب هایی مانند قطعنامهقطعنامه

                                                           
1. Ernest Von Weizsaeker 

2. Tokyo Rose 

3. Ferdinand Nahimana 
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بین بلروا شررت    نظراختالفها، در اثنا  جنگ سرد، با وجود را نباید از یاد برد که در این سال
ا  با این محتروا آسران   و غرب دربار  ممنوعیت تبلیغا  خصمانه، توافق بر سر تصویب قطعنامه

، امرا بره ثمرر    رفرت   یار هرایی  ود. بارها با ایشنهاد شورو ، کار تا تصویب  نرین قطعنامره  نب
 شود.ها  مصوب در این موضوع در قالب جدول زیر مشاهده میها و اعالمیهننشست. قطعنامه

 

 نام اعالمیه
سال 

 تصویب
 مقررات ناظر بر ممنوعیت تبلیغات خصمانه

قطعنامۀ دفتر 
المللی بین
ز  حقوت سایکسان

 1کیفر 

1331 
جامعۀ مل   ک  ریدبا  تصویب کرد که طی آن، قطعنامهاین دفتر 

المللی با هدف تصویب مجازاتی را به برگیار  یک کنفران  بین
 کرد.جهانی برا  تبلیغا  خصمانه برا  جنگ، ترغیب می

مجمع  112قطعنامۀ 
 عمومی

(A/RES/110(II), 

1947) 

134۱ 

یغاتی را که توسط کشورها طراحی شده، هر گونه تبل صراحتبه
خواه با قصد تحریک، تشویق یا تهدید علیه صلح، نقض صلح و عم  

ا  از آن محتم  تجاوزکارانه یا هر گونه عملی را که  نین نتیجه
 کرد.باشد محکوم می

مجمع  10۱قطعنامۀ 
 عمومی

(A/RES/127(II), 15 

November 1947) 

134۱ 

قداما  ممکن، در سطح ملی، برا  برخورد با کشورها را به مطالعۀ ا
ا  که به روابط دوستانه شدهها  نادرست یا تحریفاخ  گیارش»

و ارسال گیارش در این زمینه به کنفران  « کشورها آسیب بیند
 آزاد  اطالعا ، دعو  کرد.

نوی  کنوانسیون ای 
آزاد  اطالعا  و 

 مطبوعا 
1340 

« تحریک به خشونت و جرم»رد و ا  اضافه کمقرره 1322در سال 
 .(Collins, 2005 :822)را ممنوع اعالم کرد 

اعالمیۀ اتحادیۀ 
 اارلمانیبین

1340 

تبلیغا  خصمانه برا  جنگ و هر گونه تحریک به آن را مانع صلح 
دانسته و ممنوع اعالم کرد و از کشورها خواست تا در زمینۀ اجرا  

 1340قطعنامۀ  مجمع عمومی و 134۱محتویا  قطعنامۀ 
 .(Kearney, 2007: 62-63)کنفران  آزاد  اطالعا ، تالش کنند 

مجمع  404قطعنامۀ 
 عمومی

(A/RES/427(V), 14 

December 1950). 

1302 
ها خواست تا با گیارش در محکومیت اارازیت رادیویی، از همۀ دولت

طرفانه، رفتار  اخالقی در جهت صور  صحیح و بیها بهواقعیت
 جهانی داشته باشند.صلح 

مجمع  301قطعنامۀ 
 عمومی

(A/RES/381(V), 17 

November 1950) 

 کند.تأکید می 112بر محتوا  قطعنامۀ  1302

بنا بر این قطعنامه، هیچ تعارضی بین ممنوعیت تبلیغا  خصمانه  1304مجمع  013قطعنامۀ 

                                                           
1. The International Bureau for the Unification of Criminal Law. 
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 عمومی
(A/RES/819(IX), 11 

December 1954). 

  آزاد  بیان وجود ندارد و در حقیقت، هر برا  جنگ و حق فرد
 دو برا  تحقق صلح، ضرور  هستند.

اعالمیۀ اصول حقوقی 
ها  حاکم بر فعالیت

کشورها در اکتشاف و 
استفاده از فضا  

 1ماورا  جو

1323 
 مجمع عمومی 112مقدمۀ این اعالمیه، محتوا  قطعنامۀ شمار  

کننده یا تشویقمبنی بر محکومیت تبلیغا  خصمانه طراحی شده 
 دانست. اجراقاب به تهدید علیه صلح را بر فضا  ماورا  جو نیی 

ارتقا  آرمان »اعالمیۀ 
صلح، احترام متقاب  و 
تفاهم بین مردم در 

 0«بین جوانان

 .بار دیگر تکرار شد 112محتوا  قطعنامه  1320

اعالمیۀ روابط 
 3دوستانه

13۱2 
شار تبلیغا  خصمانه برا  ها در خوددار  از انتبر وظیفۀ دولت

 .جنگ تجاوزکارانه تأکید کرد

 13۱0 سند نهایی هلسینکی

این سند در تالش برا  ایجاد آشتی بین دو بلوا شرت و غرب، به 
کند. در بخشی از ممنوعیت تبلیغا  خصمانه برا  جنگ اشاره می

کند که جو  از اعتماد و احترام بین این سند، کشورها را متعهد می
را تقویت کنند که هماهنگ با وظیفۀ آنها به خوددار  از  مردم

تبلیغا  خصمانه برا  جنگ تجاوزکارانه یا هر تهدید یا استفاده از 
 .(Kearney, 2007: 74-75)زور باشد 

اعالمیه دربار  آمادگی 
جوامع برا  زندگی در 

 4صلح
13۱0 

لیغا  این اعالمیۀ، کشورها را بار دیگر به خوددار  از انتشار تب
آمیی بودن خصمانه برا  جنگ تجاوزکارانه و اطمینان از صلح

 .0خواندمیهایشان فراها  رسانهسیاست
 کند.صراحت به ممنوعیت این نوع تبلیغا  خصمانه اشاره میبه 13۱3اعالمیۀ همکار  

                                                           
1. Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer 

Space, 13 December 1963. 
2. Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding 

between People, 7 December 1965. 
3. Friendly Relations Declaration, 24 October 1970. 
4. Preamble to the Declaration on the Preparation for Societies for Life in Peace, 15 December 1978. 

هایی با این موضوع در زمینۀ تصویب اعالمیهیکی از نکا  شایان مالحظه در این حوزه، رویکرد ایاال  متحده  .0
رأ  و بدون مخالفت تصویب شده  130دربار  آمادگی جوامع برا  زندگی در صلح که با  13۱0است. اعالمیۀ 

قلمداد « خطر  برا  آزاد  بیان»رو شد؛ زیرا آن را به قول خود، آمریکا و اسرائی  روبه بود، با رأ  ممتنع
شد، زیرا این کشور ای  از این، تعهد به ی اسرفت محسوب مینوعبهمتحده یاال  کردند. این اقدام امی

خوددار  از تبلیغا  خصمانه را در اعالمیۀ روابط دوستانه اذیرفته بود. در ااسخ به این انتقادها، وزیر امور 
 .خارجۀ آمریکا اعالم کرد که علت این اقدام آن بود که تعریفی از تجاوز ارائه نشده بود
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المللی در خلع بین
 1سالح

اعالمیۀه دربار  
غیرمجاز بودن مداخله 
و دخالت در امور 

 0خلی کشورهادا

 کند.صراحت به ممنوعیت این نوع تبلیغا  خصمانه اشاره میبه 1301

باال اعالمیه دربار  
تأثیر اص   بردن

خوددار  از تهدید یا 
استعمال زور در روابط 

 3المل بین

 کند.صراحت به ممنوعیت این نوع تبلیغا  خصمانه اشاره میبه 130۱

 
ممنوعیرت تبلیغرا  خصرمانه    »برا عنروان    1302مصوب  301ۀ قطعنامدر این میان تعریف 

. تحریرک بره مخاصرمه و اعمرال     1» از تبلیغا  خصمانه ممنوع، جالب توجه اسرت:  «علیه صلح
هایی از مردم از هر گونه ارتباط با جهان بیرونری  . اقداماتی با نیت جدا کردن گروه0تجاوزکارانه؛

المللی و در ها  ارتباطی از گیارش حوادث بینوسیلۀ جلوگیر  مطبوعا ، رادیو و دیگر رسانهبه
. اقداماتی برا نیرت مسرکو  گذاشرتن یرا      3نتیجه مانع شدن از تفاهم و درا متقاب  بین مردم؛

تحریف کردن اعمال سازمان مل  در طرفدار  از صرلح یرا جلروگیر  افرادشران از آشرنایی برا       
 «ها.نظرها  دیگر ملت

المللری در ترالش بررا     ررا  بسیار  است که جوامع برین هایی از مقهمۀ این موارد، نمونه
رسد با توجره  نظر میممنوعیت تبلیغا  خصمانه برا  جنگ در نظر گرفته است. با وجود این به

به استفاد  رو به رشد از این نوع تبلیغا ، هنوز راه زیاد  تا توقف دائمی تبلیغا  خصمانه برا  
 تر به برخورد با این نوع تبلیغا  همت گماشت.جد جنگ وجود دارد. در این زمینه باید 

 

 گیرینتیجه
عنوان یکی از ابیارها  جنگ روانی از سابقۀ زیراد  برخروردار اسرت.    انتشار تبلیغا  خصمانه به

کشورها در تالش برا  توجیه اعمال خصمانۀ خوی  و تحریک افراد به شرکت در ایرن اعمرال،   
کردند ترا اذهران عمرومی را    ها  جمعی منتشر میطریق رسانهصور  هدفمند از هایی را بهایام

                                                           
1. Declaration on International Co-operation on Disarmament, 11 December 1979. 
2. Declaration on the inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States, 9 

December 1981. 

3. Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or 

Use of Force in International Relations, 18 November 1987. 
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برا  رفتار مدنظر خود آماده کنند و واکن  مطلوب را در جهت سیاست خود برانگییند. این امر 
در ای توسعۀ فناور  و فراگیر  دسترسی به وسای  ارتباطی مانند اینترنرت در سراسرر جهران    

مللی حقوت مدنی و سیاسی در کنار سرایر اسرناد، برار    البی  از گذشته استفاده شد. میثات بین
، نرورنبرگ هرا   طور صریح و شفاف صحه گذاشت. دادگاهتبلیغا  به گونهنیادیگر بر ممنوعیت 

ICTY  وICTR   نیی در آرا  خود جرم تبلیغا  خصمانه برا  جنگ را به رسمیت شناختند کره
 قواعد ناظر بر ممنوعیت آن، مؤثر بود. در اذیرش باور جهانی برا  تصویب دیتردیباین امر 

راهی که برا  اطمینان از آگاهی جامعۀ جهرانی از خطرهرا  تبلیغرا  خصرمانه و نااسرند      
ا  قائ  شد و نبایرد  العادهبودن آن طی شد، راهی ب  طوالنی بود که باید برا  آن اهمیت فوت

ه فراموشی سررد. در حقیقت با ها  افراطی، آن را بطلبیبه صرف ظهور ادعاها  جدید و آزاد 
ها  اجتماعی، ضرور  مقابله با تبلیغا  خصمانه بررا     و گسترده شدن شبکهفناورایشرفت 

 جنگ بی  از گذشته محسوس شده است. 
هرا، انتشرار تبلیغرا  خصرمانه توسرط کشرورها       اندیشری در حال حاضر، با وجود برخی  اره

در واقع، برا ارذیرش جهرانی ممنوعیرت مخاصرما       همچنان از استقبال زیاد  برخوردار است. 
مسلحانه، کشورها نا ارند اعمال خصمانۀ خود را در قالب امرر  دفراعی یرا بشردوسرتانه نشران      

کرار  ها  جهانی در امان بمانند و برا  این امر، ابریار تبلیغرا  خصرمانه را بره    دهند تا از واکن 
ها  اجتمراعی  ا  خصمانه، در ای گسترش شبکهبرند. با در نظر گرفتن ابعاد نوینی که تبلیغمی

شود به این موارد توجه شود: توجه کشورها و جامعۀ جهرانی  و اینترنت یافته است، ایشنهاد می
المللری از آگراهی   هرا  برین  را به این موضوع مبذول داشت و با طرح این مسرئله در کنفرران   

هایی بر همین مبنرا در  م دادخواستجهانی نسبت به آن اطمینان خاطر یافت؛ همچنین با تقدی
هرا  المللی به تقویت رویۀ قضایی ارداخت؛ در همین زمینه احراز مسئولیت دولتها  بیندادگاه
ورزند، برر رونرد مقابلره برا آن تأثیرگرذار      تبلیغا  مبادر  می گونهنیاهایی که به انتشار و گروه

ر تبلیغا  خصمانه به همران انردازه اهمیرت    خواهد بود. نباید از خاطر برد که ایشگیر  از انتشا
 افروز  دارد که ایشگیر  از وقوع مخاصما  مسلحانه و توقف جنگ
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