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 گفتارپیش 

نا است، جهان را درنوردیده. شیوع این ویروس با رو، که ناشی از نوع جدیدی از ویروس ک۱۹بیماری کووید طی سه ماه گذشته، 

ی مبارزه با ها به بهانهها همراه شده است.  دولترتباآسیاییبار« علیه چینی و های »نفرتپخش اطالعات نادرست و سخنرانی

گرانه، آزادی بیان را تبدیل به یکی از تلفات این اطالعات نادرست و شایعات و با اعمال سانسور و بازداشت و اعمال قوانین سرکوب

   ت. گیر کرده اسبیماری همه 

، ابراز نگرانی کرد. ۱۹ی کووید پیدمی نشر اطالعات نادرست« دربارهدر ماه فوریه نسبت به »ا (WHO) سازمان بهداشت جهانی

های اجتماعی بیش از اخبار موثق در شبکه  پایه و اساس،ی بیهای توطئه های دروغین و تئوریی درماناطالعات نادرست درباره

در بسیاری از نیز بازتاب داشته است. های رسمی رسانه حتی در . در بعضی موارد شایعات و اخبار نادرست است بازخورد داشته

موارد اطالعات غلط حتی باعث انحراف مسئولین در امر خبررسانی موثق شده که همین امر موجب بوجود آمدن جو عدم اعتماد بین 

 .است و در نتیجه ایجاد ابهام در مردم شده ها مردم و دولت

را فراهم آورده است.  در برخی از  نابردباریتبعیض و  جامعه بستربا ایجاد ترس در در برخی نقاط دنیا  ۱۹، کووید همچنین

  ند.ها به تبعیض و حتی حمالت فیزیکی هستاند نگران تبدیل این تهدیدشده کالمیهایی که هدف حمالت جوامع، افراد یا اقلیت

های شدید و عمال ناکارآمد العملبه عکس ها دستآمیز در جوامع، برخی از دولتهای تبعیضبرای مقابله با اخبار نادرست و واکنش

 دولت شد.  ۱۹گیر شدن کووید های اولیه درست به همه های مردمی موجب کندی واکنشدهی اند. در کشور چین مقابله با گزارشزده

افرادی را  نیز ایران حکومتاخبار کذب وضع کرده و  تولید کنندگانهای سنگین برای قوانین و مجازات آسیاجنوب شرق کشورهای 

 دردستگیر کرد، درحالی که از پخش اخبار صحیح و درست را دادند ی شیوع ویروس گزارش میهای اجتماعی دربارهکه در شبکه 

 .نمودهای ملی جلوگیری میرسانه 

حیاتی  ریی اطالعات ام، بحث عمومی و انتقال آزادانه شهروند خبرنگاروجود خبرنگاری مستقل،  ۱۹المللی با کووید برای مقابله بین 

و دسترسی آزادانه به اطالعات را مغتنم  بیانهای مختلف باید قوانین و مقرراتی وضع کنند که اصول آزادی .  دولتدشومحسوب می

جای آن رسد و به آمیز با سانسور و دستگیری افراد به نتیجه نمی های تبعیضرزه با اطالعات نادرست و سخنرانیبشمارند. همچنین مبا

 .ای مورد توجه قرار گیردباید شفافیت و آزادی رسانه 

آمیز در   و تنفر گرایانه های تبعیضباید با انتقال اطالعات نادرست و سخنرانی های اجتماعی نیزشبکهمتولی  هایها و شرکترسانه 

گیری انتقال داده و پروپگانداهای بایست اخبار موجود را بدون هیچ قضاوت یا جبههمبارزه کنند.  خبرنگاران می  ۱۹-رابطه با کووید

های اجتماعی باید با شبکه متولی هایرند. شرکتادولتی را مورد نقد قرار دهند و حق اصالح خبر و جوابگویی را محترم شم

و باشد های نزدیکی داشته بهداشت کشورهای مختلف همکاری و سازمان  WHO المللی مانند سازمان جهانی بهداشتای بینهسازمان

و  ها همچنین باید با وضع قوانین و مقررات شفافبازتاب دهند. این شرکت ۱۹-گیری کوویدی همهاخبار موثق آن مراکز را درباره 

 . آمیز بروندتبعیض سخنانبا نشر اطالعات نادرست و ، به مبارزه قابل درک برای کاربران
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 گفتارپیش 

 

ناویروس رونا بوجود آمده و در ابتدا به عنوان »کوهای کری ویروسی جدیدی از خانوادهای است که توسط رشتهبیماری ۱۹-کووید

شوند ولی تعدادی از شوند دچار بیماری مالیمی میمبتال می ۱۹-که بیشتر افرادی که به کوویدشد. با این« شناخته می۲۰۱۹جدید 

کنند. این بیماری در ابتدا توسط مقامات بهداشتی و درمانی در شهر ووهان پهلو شده و درصد کمی هم فوت میسینه دچارمبتالیان 

 سمار ۶( مشاهده شد. تعداد مبتالیان به این بیماری تا تاریخ ۱۳۹۸میالدی )دی ماه  ۲۰۱۹هوبی در دسامبر  سال چین در ایالت 

  .(۲)اندنفر از آنها فوت کرده ۳۲۸۰رسید که  نفر ۹۵۲۷۰کشور به  ۷۹( در ۱۳۹۸اسفند  ۱۶میالدی ) ۲۰۲۰

ی شیوع آن داشت. اطالعات مربوط به آن بیماری و نحوه دولت چین سعی در کنترل نشر ۱۹-ها پس از شناسایی کوویدتا هفته 

های تعداد بیماران کمتری را اعالم کرده، رسانهه طور سیستماتیک اطالعات مربوطه را از مردم پنهان نموده و ب ،مقامات مسئول

ران و شهروندان گامداد ،نآنالین را سانسور، افشاگران را دستگیر و خبرنگارا صفحاتای را گزارش، شدهدولتی اخبار مهندسی

( سرکوب اطالع رسانی ۴(. بنا به گزارش متخصصین امر )۳قرارداد) آزار و اذیتای که قصد اطالع رسانی داشتند را مورد عادی

 .موقع به شیوع این بیماری آسیب رساندبه واکنش به ۱۹-ی کوویددرباره 

ی عمومی به مبتال شده بود، نارضایتی سرکوب شده ۱۹-بیماری کوویدساله که به  ۳۳پی فوت دکترلی ونلیانگ  درماه فوریه و در

هایش خاطر صحبتی جدیدی وارد شد. دکتر لی از اولین پزشکانی بود که نگرانی خود را از این بیماری اعالم کرد ولی بهمرحله

او را مجبور به امضای سندی کردند که در دستگیرشد و مقامات دولتی او را متهم به »اعالم اطالعات نادرست در اینترنت« کرده و 

مردم چین با وجود سانسور نسبت به رفتار مسئولین با  ،آن دکتر لی به انجام »رفتار غیرقانونی« اعتراف کرده بود. پس از فوت وی

 (.۵دکتر لی اعتراض کرده و رفتار دولت در مواجهه با بحران پیش آمده را زیر سوال بردند )

های ها و مردم با سیل عظیمی از دروغ، شایعه، خرافات و گزارشکشورهای مختلف دنیا شیوع پیدا کرد و دولت سپس به ۱۹-کووید 

در ماه فوریه   (WHO) مواجه شدند. سازمان بهداشت جهانی محلیالمللی و های رسمی بینخالف واقع در اینترنت و حتی در رسانه 

به گفته سازمان  (۶) پخش شد هشدار داد. ۱۹-گیر شدن کوویدکه همراه همهنسبت به »اپیدمی اطالعات نادرست« )اینفودمی( 

را  با شایع شدن بیماری منطقی یموجب عدم دسترسی مردم به اطالعات صحیح و در نتیجه مواجهه (۷) بهداشت جهانی این اینفودمی

 ( ۸) با تهدید روبرو کرد.

 

با خوردن سیر از بین  ۱۹-کووید به این موارد اشاره کرد که توانشده میدر میان شایعاتی که بصورت آنالین بین مردم پخش 

 موضوع که این این و نیزتواند در درمان بیماری موثر باشد. کن برقی میخشککننده یا استفاده از دسترود، یا نوشیدن سفید می

ی شیطانی این بیماری را پخش کرده و ز با یک نقشه بیولوژیک آمریکا و چین است. یا بنیاد بیل و ملیندا گیت جنگی بیماری نتیجه 

(.  اغراق در اعالم ۹) است شده ذکر ۱۹۹۳ها« در سال ویروس« در یکی از اپیزودهای کارتون »سیمپسون کروناکه نام » حتی این

ژوهشگران متوجه شدند که ی مواجهه با این بیماری نیز از جمله این شایعات است. پتعداد مبتالیان و تحریف قوانین دولتی درباره

 سازمان بهداشت جهانی و مراکز کنترل و پیشگیری  منابعاز جمله تری نسبت به اطالعات موثق اطالعات نادرست در سطح وسیع

 .(۱۰اند )در جوامع پخش شده ،بیماری

ریزی مبحث  را برانگیخته و موجب پایه  بیگانه ستیزیچینی و  در بسیاری از کشورها احساسات ضد ۱۹-گیر شدن کوویدهمه

های اجتماعی نمود بیشتری داشته و در بسیاری از موارد منابع  « شد. این موضوع در شبکهآمیزو تنفر  آمیزتبعیض سخنان» 

ند.  آمیزی را منتشر کردهای تبعیضهای همگانی نیز از این موضوع مصون نمانده و در مواردی پیامنامشخصی دارد. ولی رسانه

 (.۱۱) منشر شده بوددر اداراتی با مضمون »ورود چینی ممنوع«  های مبتنی بر نصب تابلوهایی بر سرگزارش



 

برخورد کردند. برای مثال کشور چین،  حدبا شدت بیش از  ۱۹-ی کوویدبسیاری از کشورها در مواجهه با نشر اخبار نادرست درباره 

ی کامل و همکاری با مقامات بهداشت جهانی همراه کرد، همچنان به کنترل کامل م قرنطینه که در نهایت رفتار خود را با انجابا این

پردازد.  دول کشورهای دیگر آسیایی نیز با وضع  دهند میمی  ای و آزار افرادی که خط مشی رسمی دولت را مورد نقد قراررسانه 

اند که به سرکوب و دستگیری مخالفانی برآمده ۱۹-ی بیماری کوویدی مبارزه با »اخبار کذب« درباره، به بهانه گرانهقوانین سرکوب

اخبار ضد کذب« دست  نام »مرکز به  سازمانی(. کشور تایلند با دایر کردن ۱۲اند )زده کذبدست به نشر اخبار  ،هابه قول آن دولت

اندازی »ستاد ملی مقابله با (. ایران با راه۱۳)است زده  ۱۹-ی کوویدبه تحقیق و دستگیری تولیدکنندگان اخبار غیرواقعی درباره

منتشر  ۱۹-ی کوویداخبار نادرستی درباره  ،آن ستاد ادعایکردن افرادی پرداخته که به ویروس کرونا« دست به دستگیری و زندانی 

 (.۱۴کند )منتشر نمیرا ی شیوع این بیماری همگانی همزمان اخبار درستی درباره  این ستاد، ولی اند. کرده

ی شبکه، سازمان بهداشت جهانی ،ژانویهماه .  در است ازطرفی چندین ابتکار عمل برای مبارزه با این معضل نیز بدست آمده

هنگام اطالعات صحیح از منابع قابل ی به را به منظور مبارزه با اطالعات نادرست از طریق »ارائه  (EPI-WIN) اطالعات اپیدمی

سنت، بوک، گوگل، تنهای فیسآن، سازمان بهداشت جهانی از طریق مشارکت با شرکت بر ناندازی کرد. افزوراه( ۱۵اعتماد« )

ی اخبار صحیح دنیای مجازی دست به ارائه در ( ها)اینفلوئنسر تاک، ویبو، پینترست و همچنین اشخاص تاثیرگذاربایدو، توییتر، تیک 

ی اخبار معتبر و کمرنگ هایی برای ارائه  های اجتماعی برجسته قدمهمچنین شبکه (.۱۶زده است ) ۱۹-ی بیماری کوویددرباره 

  .(۱۷اند)نمودن اخبار نادرست برداشته 

 

باید به عنوان  ،کند. حق آزادی بیان و اطالعات در کنار دیگر حقوق بشرهای مثبت حمایت میعمل ن ابتکاریاز ا ۱۹آرتیکل

هایی همانند مبارزه با بحران امری حیاتی در ،اطالعات صحیح نشربگیرد. آزادی  قرار ۱۹-ویدزیرساخت حقوقی قوانین مبارزه با کو

طبیعت پراکنده دارند ولی در نهایت سالمت  ،گیر ویروسیهای همهبیماری . اندازدکه سالمت جامعه را به خطر میاست  ۱۹-کووید

بینی پیدایش  د. مسئولین محلی توان نظارت و کنترل کامل شیوع و پیشاندازنالمللی به خطر میجوامع را در سطوح محلی، ملی و بین

های جدید پخش آن ویروس را ندارند. در عوض نظارت مستمر و واکنش مقامات بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس و اپیدمی کانون

گیری امور توانند نقش بسزایی در پی ان میامدادگران و پزشک ،های مردمی باشد. خبرنگاران، پژوهشگرانتواند وابسته به گزارش می

 .گیری ویروس داشته باشندی همهو نحوه انتشار

ها هم بدون دریافت اطالعات دقیق از مسئولین بهداشت و علوم پزشکی، توان محافظت اشخاص، پزشکان و اپیدمیولوژیستهمزمان، 

های (. سازمان۱۸شود )ی اطالعات موجب گسترش اپیدمی ویروسی میاز خود و اطرافیانشان را ندارند. انکار مسئولین و عدم ارائه 

آوری اطالعات وسیعی از منابع داخلی و بنابراین بهترین موقعیت را برای جمع دارند ت اولدس دسترسی مستقیمی به اطالعاتدولتی 

، جوامع و مسئولین بهداشت عمومی )پزشکان و افراددهی به رفتار و خارجی را دارا هستند. دستیابی به این اطالعات برای شکل

هایی از این قبیل )که ربط مستقیم به سالمت ولین نسبت به بحرانها( حیاتی است. افزوده برآن، جهت ارزیابی واکنش مسئبیمارستان

  .عمومی دارد(، مردم نیاز به دسترسی به اطالعات مربوط به قوانین و عملکرد مسئولین دارند

دهد. در این مقاله مورد مطالعه قرار می را بر حق آزادی بیان  ۱۹-ی تاثیر بحران کووید« را درباره ۱۹آرتیکل این مقاله، مواضع » 

گیرد. همچنین نقش شاخص این المللی حق آزادی بیان و اطالعات در رابطه با حق سالمت مورد مطالعه قرار میاستانداردهای بین 

بیان در مقابله  هایی را که حق آزادی شود. این مقاله چالشجامعه بررسی میدرهای سالمت حقوق در توسعه و اجرای موثر استراتژی 

ها و رسانه  از جملهها و افراد موثر در این زمینه، ادهایی را در مورد دولتنهروبرو است را بررسی کرده و پیشبا آن  ۱۹-با کووید

 .سازدهای اجتماعی مطرح میشبکه 



 

 

 

 استانداردهای قابل اعمال حقوق بشر

 حق آزادی بیان و اطالعات

 

آن توسط  و ضمانت اجرایی اعالم و مفاد( ۱۹ )(UDHR) اعالمیه جهانی حقوق بشر ۱۹کلآرتیآزادی بیان و اطالعات در 

 .( تضمین گردیده است۲۱و معاهدات منطقه ای حقوق بشر ) (۲۰) (ICCPR) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹آرتیکل

ها را دولت (ICCPR) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹آرتیکلگیرد. برمی حق آزادی بیان و اطالعات طیف وسیعی را در

کند تا به مردم آن کشور ضمانت »آزادی هر نوع پژوهش، دریافت و انتقال اطالعات، افکار و عقاید، بدون هرگونه مکلف می

مورد نظر خود« را  یای و از طریق هرگونه رسانه صورت گفتاری، مکتوب یا منتشر شده و در هر شکل یا بستهمرزبندی، به 

 که مسئول تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (HR Committee)  ( کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل۲۲بدهند. )

(ICCPR) تفسیر سیاسی، روزنامه نگاری، تدریس،  :داندمسجل می های زیر حتمی وی این اصل را در زمینهاست گستردگی حوزه

 (۲۳اظهار نظر شخصی و ارتباطات خصوصی و بیان آنالین.)بحث در مورد حقوق بشر، 

 

توانند این حق را به دالیل مختلف از جمله به حق آزادی بیان اساسی است، اما مطلق نیست. این بدین معنی است که کشورها می

الم کرده که این منظور محافظت از منافع مشروع دولت از جمله بهداشت عمومی، محدود کنند. ولی کمیسیون حقوق بشر اع

گوی ها بتوانند بدون هیچ محدودیتی جوابها فقط زمانی قابل اعمال هستند که ابتدا موقعیت بوجود آمده استثنایی بوده و دولتمحدودیت

 :( باشند۲۴بخشی )گانه/سهیک آزمایش سه

 

محدودیت ها باید توسط قانون یا آیین نامه تدوین شده با دقت کافی اعمال شود تا افراد بتوانند خود را با آن  مقرر در قانون باشند:

 .تطبیق دهند

( را هدف قرار دهد،  3) 19هر محدودیتی باید یکی از منافع دولت مندرج در ماده  در راستای دستیابی به یک هدف مشروع  باشد:

به حقوق یا اعتبار دیگران، ذکر شده در حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخالق که منحصراً به عنوان احترام 

 .باشد

های اعمال شده بر چه اساسی و دقیقا نسبت به چه تهدیدی انجام گرفته و  دولت باید ثابت کند که محدودیت  ضروری و متناسب باشد:

 .ها چگونه مستقیم یا غیر مستقیم به تهدید موجود مرتبط استیتی اعمال این محدودباید نشان دهد که نتیجه 

مقرر می دارد که قوانین وضع شده باید هرگونه تنفر و تبعیض قومیتی، نژادی یا مذهبی   ICCPR ( از۲) ۲۰اصل  عالوه بر این،

 .را ممنوع کند شودیا خشونت  تحریک و تهییجرا که موجب 

 

 روش های( را بصورت شفاف و دقیق برای مردم توضیح داده و  ۲۵ها باید ماهیت تهدید )تهدید سالمت عمومی یا منافع ملی( )دولت

 کیفری( کمیسیون حقوق بشر نسبت به استفاده از قوانین ۲۶ی آزادی بیان و اطالعات را نیز به انظار عمومی برساند. )دهمحدودکنن

دهند( هشدار داده برای برخورد با خبرنگاران، پژوهشگران و مدافعین حقوق بشر )که اطالعات مربوط به منافع ملی را گزارش می

 (۲۷است. )



مداران را بیشتر کرده، آنها را سیاست مسئولیت بار ؛های ویروسیاندازند، مانند اپیدمی سالمت جامعه را به خطر میهایی که بحران

در جوامع مختلف  ۱۹-گیر شدن کوویدخاطر همه می دهند. ترس و رنجش عمومی که به قضاوت عمومی قرار یکفه بیش از پیش در 

ی کمیسیون، برخورد شدید با کرد. به عقیده قانون گذارانناحق( را متوجه مسئولین و  حق یا، انتقادهای بیشماری )به هبوجود آمد

گیرند،  هایی که سران جامعه مورد نقد مردم قرار می» آزادی بیان و عقیده در موقعیت و نیز خالف حق آزادی بیان است ،منتقدان

 ( ۲۸ارزش بیشتری میابد.« )

، مردم حق دسترسی به اطالعات به طور مشخصاصل آزادی بیان است.  اساسی هایحق دسترسی به اطالعات یکی از چهارچوب

ها باید بصورت فعاالنه اطالعاتی را که ( کمیسیون حقوق بشر اعالم کرده که دولت۲۹های عمومی را دارند. )موسسات و سازمان

آزادانه به این اطالعات اقدامات الزم، از جمله کرده و نسبت به توانایی مردم به دسترسی  منتشررا مربوط به منافع عمومی است 

تمامی ارکان حکومتی از  ،( حق دسترسی به اطالعات۳۰را بردارند.) تصویب لوایح مرتبط به آزادی دسترسی به اطالعات عمومی

عاتی که ( این حق نسبت به اطال۳۱شود. )جمله قوای مقننه، قضایی و مجریه و در سطوح محلی، استانی و ملی را شامل می

( ۳۲شود.)کنند نیز میغیر منتخب یا دولتی هستند ولی در امور مربوط به منافع مردم در سطوح مختلف فعالیت می ،اشخاص

های اعمال شده بر این حقوق باید در چهارچوب مفاد محدودیتو  براساس قوانین مرتبط با آزادی بیان، عقیده و دسترسی به اطالعات

 .باشد  ICCPR ( مقررات۳) ۱۹آرتیکل قید شده در

 

 

 ایمقررات رسانه

المللی حقوق بشر بارها از نقش  تر و بیشتری دارد. نهادهای بینبرجسته نمودها حق آزادی بیان و دسترسی به اطالعات در رسانه 

اند.  برای مثال کمیسیون گفته ( سخن۳۴( و جوامع دموکراتیک، )۳۳مند،)های قانونهای آزاد در کشورهایی با دولتموثر رسانه 

 :حقوق بشر مٔوکداً اعالم کرده

 

ها در مورد موضوعات عمومی و سیاسی بین شهروندان، نامزدها و نمایندگان ی و انتقال اطالعات و ایده برقراری آزادانه 

منتخب ضروری است. این به معنای وجود مطبوعات آزاد و سایر رسانه ها است که بدون سانسور و محدودیت می توانند 

حق دریافت اطالعات  عموم مردمهمچنین . رسانی کنند در مورد مسائل عمومی اظهار نظر کنند و به افکار عمومی اطالع

 ( ۳۵ای را دارند.)رسانه 

 

گزارشگر ویژه در مورد حق سالمت به طور ویژه بر اهمیت رسانه در اطمینان از پاسخگویی در سیستم های بهداشتی تأکید کرده 

 (۳۶است. )

 

ام به حقوق بشر گذارده، بلکه  ها در حمایت، ترویج و احترهای خطیری بردوش دولتتنها مسئولیتالمللی حقوق بشر، نه قوانین بین 

ی ( راهنمای سازمان ملل درباره۳۷.)است های تجاری را نیز ملزم به رعایت همان قوانین و احترام به حقوق بشر کردهشرکت

ها را در ارتباط با حقوق بشر مشخص شرکت آن مسئولیت است که در الزام آوردستورالعمل غیر ، های تجاری و حقوق بشرشرکت

ها ( و وظایف دیگری را برای شرکت۳۹آن این است که »تجارت باید به حقوق بشر احترام بگذارد«.) نخستین اصل( ۳۸د.)کنمی

( طراحی ۴۱المللی،)ها به حقوق بشر مورد توافق بین آن مقید بودن شرکت شمارد. این وظایف شامل بندهایی است که دربرمی 



 های حقوق بشریشناسی در یافتن مشکالت و ریسکوظیفه   (۴۲)در محیط کاری، ی حقوق بشرهای داخلی برای توسعهدستورالعمل

 (۴۴نقض حقوق بشر است. ) و معضالت ریزی برای حل مشکالتبرنامه نیز و  (۴۳)

 

ها ای دارد زیرا این شبکه های اجتماعی جایگاه ویژهاهمیت رعایت قوانین حقوق بشر، مخصوصا در رابطه با آزادی بیان در شبکه 

گزارش های اخیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برخی آنالین دارند. در  مدیریت و ایجاد محدودیت در گفتمان در یبسیار زیادقدرت 

اجتماعی را در این زمینه بررسی کرده است.  های شبکه متولی در مورد آزادی بیان و دسترسی به اطالعات، عملکرد شرکت های 

دودی از شرکت ها در فعالیت های خود از اصول حقوق بشر استفاده می کنند« وی بارها ابراز نگرانی کرده است که »تعداد مع

 نمحصوالت شا یانگیز را تقریباً بطور کامل و بدون اشاره به پیامدهای حقوق بشر ( و شرکت ها موضوعاتی مانند گفتار نفرت۴۵)

حتی درک شود، و به کاربران اطمینان داده شود ( خط مشی های تعدیل محتوا باید به وضوح بیان شده و به را۴۶مدیریت می کنند.)

ی مدیریت هایی درباره گزارشگر ویژه، نگرانی  ۲۰۱۸( در گزارش سال ۴۷نالین آنها ارزیابی می شود.)آ اظهاراتکه چگونه 

های اجتماعی باید تضمین های اساسی در  متولی شبکه( عالوه بر این ، شرکت های ۴۸ها مطرح شد.)این شرکت مبهممغرضانه و 

 ( ۴۹ارائه دهند. )، محتوا و فرصت های تجدید نظر ، از جمله اطالع رسانی و توجیه تصمیمات حذفهامورد فرآیند 

 

 

 بهداشت حق 

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 12قید شده و از طریق اصل UDHR (۵۰ ) حق بهداشت در دستورالعمل

(ICESCR) ( این ۵۱) شود.محقق میندرکاران در جلوگیری، معالجه و کنترل بیماری های همه گیر ا ها و دستدولت کمک، و با

های انفرادی و مشترک دولت برای استفاده و بهبود نظارت اپیدمیولوژیک و جمع آوری داده ها در مورد این  امر همچنین به تالش

شامل حق پژوهش، دریافت و به اشتراک گذاری ، شود که دسترسی به اطالعاتمی ( در ادامه متذکر۵۲بیماری اشاره دارد.)

ها نیز متعهد به همین حقوق )حق دسترسی به اطالعات( در زمان شیوع ده های مربوط به مسائل بهداشتی است. دولتاطالعات و ای

  .باشندمی

( کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  ۵۳حق سالمتی به طور جدایی ناپذیری با حقوق آزادی بیان و اطالعات مرتبط است. )

ها گفتمان مربوط ( هنگامی که دولت۵۴دسترسی به اطالعات یک مؤلفه اصلی حق سالمت است. )سازمان ملل تأکید کرده است که 

به مسائل مربوط به سالمتی را محدود کرده و یا دسترسی به اطالعات مربوط به سالمتی را مسدود می کنند و اطالعات بهداشتی را 

المت می شوند و نمی توانند بصورت کامل از حق سالمت به صورت داوطلبانه منتشر نمی کنند، جمعیت دچار عوارض جانبی س

 .برخوردار شوند

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور خاص نسبت به سانسور اطالعات مربوط به سالمت و یا انجام اقدامات دیگر 

( همانطور که واکنش اولیه دولت ۵۵و ابتکارات بهداشت عمومی هشدار داده است. ) گفتگوهابرای جلوگیری از مشارکت عمومی در 

واکنش ، نظارت صحیح، و نشان داد، سانسور گزارش های عمومی از شیوع بیماری مانع تالش ها COVID-19 ۱۹-چین به کووید

موقع اطالعات جمع آوری شده توسط مردم، ی انتقال بهتضمین کننده ،از آزادی بیان حفاظتشد. در مقابل، به موقع به این بیماری 

 روزنامه نگاران و مقامات بهداشت محلی، به سیاستگذاران و سایر ذینفعان اصلی است. 

ی اطالعات صحیح در پاسخگویی همچنین بر لزوم شفافیت در سیاست های بهداشت عمومی و اهمیت ارائه  بهداشتگزارشگر ویژه 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   (۵۶) ت.توانمندسازی افراد برای حفظ سالمت خود تأکید کرده اس نیز و ،سیاستگذاران



ی عمدی یا ارائه نادرست از اطالعات حیاتی برای حمایت از سالمت یا درمان را محکوم کرده است. عدم ارائه بر همین اساسنیز 

(۵۷) 

 

 

  

 ۱۹ی شیوع کووید های آزادی بیان در سایهچالش

 

 ۱۹- اطالعات نادرست و کووید

اطالعات نادرست یک چالش جدی در پرداختن به یک بیماری همه گیر ویروسی یا سایر بحران های بهداشت عمومی است. در حین 

کشف معمای این اپیدمی بودند. بعضی از باورها یا روشهای پیشنهاد شده به  در پی، افراد زیادی در سراسر جهان  ۱۹-شیوع کووید

مردم را بیشتر به خطر انداختند. دولت ها حق دارند که تهدید اطالعات نادرست را جدی جای کاهش خطرات بیماری، سالمتی  

که از گسترش باورهای نادرست و خرافات جلوگیری کرده و کارزارهایی علیه  پیاده سازی کنندبگیرند. آنها باید سیاست هایی را 

داشت عمومی را مختل می کند بلکه می تواند به نقض سایر های به اطالعات نادرست طراحی کنند. اطالعات نادرست  نه تنها تالش

 .گردد منجرنیز حقوق بشر 

علیرغم تهدید ناشی از اطالعات غلط، هرگونه محدودیتی در انتشار اطالعات )ظاهراً( جعلی هم باید مطابق با الزامات قانونی، 

ارش باشد. در ارزیابی این معیارها باید توجه داشت های اعالم شده در بخش پیشین این گزو متناسب با چارچوب یمشروع، ضرور

از حق  ،( در واقع امکان دارد بیانیه های غیر معتبر۵۸که حمایت از حق آزادی بیان محدود به اظهارات یا اطالعات موثق نیست. )

 .آزادی بیان برخوردار شوند

 ۱۹-ها با کوویدی دولتکه برای مواجهه استی مشترک چهار گزارشگر آزادی بیان دارای نکاتی میالدی بیانیه ۲۰۱۷در سال 

 :دهندی مشترکشان هشدار می( این گزارشگران در بیانیه ۵۹تواند به عنوان راهنما استفاده شود.)می

 

مبهم و نامهفوم از جمله "اخبار دروغین" یا "اطالعات غیر  ممنوعیتهای عمومی در انتشار اطالعات مبتنی بر ایده های

 (۶۰عینی" با استانداردهای بین المللی ناسازگار است. )

 

ی برای مواجهه با نشر اطالعات نادرست دربارهانه ها در سراسر جهان بارها و بارها دقیقاً از قوانین سرکوبگر متأسفانه ، دولت

ی مسئوالن ( و اختیارات گسترده۶۱بطور مداوم نگرانی خود را از چنین قوانینی ابراز کرده ) ۱۹آرتیکلاستفاده کردند.  ۱۹-کووید

های الزم و محروم ماندن از راهنمایی  ،)حتی نادرست( را موجب روی آوردن مردم به منابع ناموثق را برای محدود کردن گفتار

 ( ۶۲داند.) برای تصحیح رفتار خود بر اساس قانون می

 

هایی نگرانی  ،های رسمی به اطالعات نادرست که همراه با سانسور شدید، مجازات جزایی و احکام عامرانه استه براین، واکنشعالو

ها به ویژه دولت چین با  همانطور که در باال گفته شد، برخی از دولت .انگیزدها برمیبودن این واکنش متناسب و همگنرا در مورد 

های مٍوثر دیگر )که کمتر  حلجلوگیری کردند بدون آنکه  راه COVID-19 پخش اطالعات در مورد زتوسل به سانسور گسترده ا

های سنگین کیفری، از  عامرانه باشند( را مورد مطالعه قرار دهند. عالوه بر این، بسیاری از کشورها با استفاده از قوانینی با مجازات



احکام سنگین و شدید را فقط در ۱۹آرتیکلرا هدف قرار داده اند.  می کنندجمله حبس، افرادی را که ظاهراً اطالعات نادرست منتشر 

 (۶۳داند.)کند( مناسب میهای تنفرانگیز )که مردم را دعوت به خشونت علیه گروه دیگری از مردم می رانیرابطه با سخن

 

عمومی محکمی برای خودداری از رویکردهای اجباری برای مقابله با اطالعات نادرست در  تاستدالل های سیاسعالوه بر این ، 

برای   ۱۹-ی کوویدی نگرانی یک فرد درباره عقیده درباره  بیانتوانمندی در  امکان و  همه گیر وجود دارد.    های  زمینه اپیدمی یا بیماری

ی آنها محقانه نباشد. ه افراد این حس را بدهد که آنها حق ابراز عقیده دارند، حتی اگر عقیدهجوامع ضروری است.  این توانمندی باید ب

مانع به اشتراک گذاشتن اطالعات   عمومی گذاشته و  روابطی اطالعات نادرست تاثیر ناگواری بر  ناخواسته  دلیل انتشارمجازات افراد به

های شود. مجازاتمی منجر  موقع در زمان شیوع ویروس  به شناسایی و واکنش به   ،آنهاشود.  اطالعاتی که به اشتراک گذاشتن  به موقع می 

آورد، ارتباطاتی که اگر در زمان مناسب صورت بگیرد می  دسنگین برای نشر اطالعات نادرست، گلوگاهی در ارتباطات مردمی بوجو

 . می شودموقع عملیات درمانی باعث شناسایی اولیه و شروع به

گیرد، خود اقدام به  المللی و حقوق بشر را نادیده می از واکنش به اطالعات نادرستی که قوانین بین  برخی از کشورها، فراترمتاسفانه 

ها در زمان بوجود آمدن یک بحران که سالمتی مردم را به  ( برنامه ها و سیاست دولت۶۴کنند. )پخش و نشر اطالعات نادرست می 

ای برای کنترل روایات و شکل دادن به  بررسی قرار می گیرد، و در نتیجه مقامات و مسئولین انگیزه اندازد، از نزدیک موردخطر می 

های خود  های مربوط به سیاست و پاسخ ۱۹-و چین متهم به توصیفات غلط در گسترش کووید آمریکا دو دولتعملکرد خود دارند. 

 ( یا تبلیغات دروغ برای منافع سیاسی۶۶ی مقابله با شیوع ویروس )کاری دربارهپنهانهای دیگرمتهم به ( برخی دولت۶۵شده اند. )

تر است. این امر هم اعتماد عمومی را نسبت خطرناک  سیارکه از حمایت دولت برخوردار است ب یاند. نشر اطالعات نادرستشده خود

 کند.کننده میهای گمراهواکنشبرد و هم مسئولین امور سالمت را وادار به به مسئولین از بین می

 

 

 سخنان تنفرآمیز

وجود ندارد. با این وجود، دولت، سیاستمداران   در قانون حقوق  باشد  همه جهانیانمورد تایید  که    از »سخنان تنفرآمیز« تعریف مشترکی  

ده و خواستار اعمال محدودیت در استفاده کر دارند،و شهروندان عادی از این اصطالح برای محكوم كردن عقایدی که با آنها مخالفت 

 این نوع خاص از بیان هستند.

به  پیامدهای حقوق بشری  ،چینی یا ضد خارجی استفاده شده هایی که در آنها از جمالت ضد، سخنرانی ۱۹-در واکنش به شیوع کووید

هایی که محق گروه  تواند از واکنش منطقی ومیای برای تبعیض و خشونت بوده و  زمینه توانند پیشدارند. »سخنان تنفرآمیز« میهمراه  

تبارها( جلوگیری کند. از طرف دیگر واکنش تند و برخورد قهرانه با چنین ها یا آسیاییگیرند )برای مثال چینیهدف آن سخنان قرار می

علیه »سخنان تنفرآمیز« باید در  پا بگذارد. بنابراین اعمال هر نوع محدودیت  خودی خود حق آزادی بیان را زیرتواند به سخنانی می

 باشد.  ICCPR( ۲) ۲۰( و ۳) ۱۹آرتیکلچهارچوب مدرج در 

توانند »سخنان تنفرآمیز« را محدود کنند، ولی ها، به منظور ارتقا سالمت عمومی یا محافظت از حقوق دیگران، میبا اینکه دولت

ای تواند نتیجهنباشد می شده، ی بوده و متناسب با عمل انجام گرفتههای تند جزایاز طریق واکنش ها اگری اعمال این محدودیتنحوه

 (۶۷نباید بیش از حد باشد.)  قضایی آنان  باید آخرین راه حل و محکومیت  سخنرانان. دستگیری این  را در پی داشته باشدخالف  انتظارات  

ها دارد. سازمان ملل متحد های دیگر برای دولتحلی باالیی نسبت به راه وابستگی بیش از حد به مجازات کیفری معموال هزینه 

( شورای حقوق بشر  ۶۸) ۱۶/۱۸های مثبت در قطعنامه کند. این اقدام آمیز« پیشنهاد میهای متفاوتی برای مقابله با »سخنان تنفر حلراه

رفع تنش های اجتماعی، آموزش مقامات از جمله ایجاد مکانیسم های رسمی برای شناسایی و  ؛اند( ارائه شده۶۹و برنامه اقدام رباط ،)



، ترویج گفتگو در داخل و بین جوامع ، و پذیرش دولتی برای ارتقاء مدارا، توانمندسازی رهبران برای سخنرانی در برابر عدم تحمل

باید با استفاده ها آمیز.  در طول این اپیدمی، دولتتبعیض همچنین وضع قوانین ضد ای وترویج کثرت گرایی و تنوع در امور رسانه

کنند. بازیگران غیر دولتی، از جمله رسانه ها، شرکت های  مقابله تبارها ها و آسیاییها با سخنان تنفرآمیز علیه چینیاز این راهنمایی

بهداشت آمیز نقش دارند )به ادامه مطلب مراجعه کنید(. سازمان های اجتماعی و عموم مردم نیز در مبارزه با گفتار نفرت شبکه متولی 

ها و رسانه ،هاجدول راهنما برای دولتیک ی المللی صلیب سرخ درحال تهیهبا مشارکت یونیسف و فدراسیون بین WHOجهانی 

 (۷۰هستند. ) ۱۹-آمیز(، مخصوصا در ارتباط با جهانی شدن کوویدی مدنی برای مبارزه با این معضل )سخنان تنفر جامعه

  



 : نقش آزادی بیان و اطالعات ۱۹- واکنش موثر به شیوع کووید

 

 ی اطالعاتانتقال آزادانه

ضروری است. از این  آنان،ز جمله اجرای اقدامات محافظتی توسط ا ۱۹ –  دبه کوویمردم اطالعات برای اطمینان از واکنش مؤثر 

رو، یک قدم اساسی در اجرای راهکارهای بحران بهداشت عمومی باید شناسایی نیازهای مهم اطالعاتی جمعیت، جوامع و افراد باشد. 

عات و اطمینان حاصل کردن از قابل فهم ی اطالی ارائهتنها محتوای اطالعات ارائه شده مهم است بلکه نحوهباید توجه داشت که نه

ی اطالعات صحیح بودن آن برای مخاطبان از اهمیت بسیاری برخوردار است. نبود قوانین آزادی اطالعات معموال منجر به عدم ارائه 

و گردش اطالعاتی شود. عالوه بر این، در بسیاری از کشورها قوانین سرکوبگرانه، دسترسی کاری مقامات دولتی میبه مردم و پنهان

گیرد را محدود می کند. در این کشورها به ندرت از آزادی اطالعات به عنوان اصلی حیاتی برای می  بر  که منافع حیاتی عمومی را در

 شود.های حقوق بشری نام برده میگویی به چالشپاسخ

 

 نقش رسانه

سزایی ای برخوردار است. رسانه نقش به از اهمیت ویژه ۱۹-کوویدهایی مانند شیوع ی مستقل، مخصوصا در بحراندارا بودن رسانه 

های ملی تواند با نظارت بر واکنشی آزاد و مستقل میدر اطالع رسانی به مردمی که درخطر ابتال به بیماری هستند دارد. یک رسانه

قا بخشد. این رسانه همچنین می تواند برای انتقال المللی شفافیت و پاسخگویی را در ارائه اقدامات الزم برای بهداشت عمومی ارتو بین

نگاران نقش اساسی در تالش برای کاهش خطرات به سیاستگذاران و سایر ذینفعان مهم باشد. روزنامه   ،پیام های کلیدی افراد آسیب دیده

گیری را  ی پیشعات مربوط به نحوه های مهم را شناسایی کرده، اطالداشتند. آنها کانون ۱۹-مرتبط با ویروس، از ابتدای ظهور کووید 

های خود دانستند. ولی در مواردی نیز خبرنگاران با عدم رعایت استانداردهای ها را مسئول سیاستاعالم، اخبار نادرست را افشا و دولت

های نگاران، عمال تواناییمه ها با حمله به روزناای منجر شد. دولتی عدهای اخبار نادرستی را منتشر کردند که به رفتار تبعیضانه حرفه 

های کیفری علیه خبرنگارانی  کنند. در چندین کشور دستگیری یا تشکیل پرونده را تضعیف می ۱۹-گویی به شیوع کوویدخود در پاسخ

با خبرنگاران حال اشکال دیگری از مقابله  ( با این۷۱ها است.)آن دولت  برخورد شدید ینشانه  ،کنندمی  اطالع رسانیی ویروس  که درباره 

 اند.نتیجهکننده و بییا کنسلی ویزا نیز وجود دارد که همگی ناراحت مانند ارعاب، عدم صدور

ی داشته باشند. تهیه   ۱۹-های عمومی مانند شیوع کوویدتوانند نقش مهمی در بحرانهای سنتی مانند رادیو، تلویزیون و نشریات میرسانه 

پرده برداشته، محیط را برای  پروپاگانداتواند از نگاران میموثق توسط خبرنگاران و روزنامهی مدارک های دقیق و برپایه گزارش

ی تواند به چرخه کننده میآمیز یا گمراههای نادرست، تبعیضگزارش  آمیز« محدود و با آن مبارزه کند. از طرف دیگر»سخنان تنفر

 اطالعات نادرست کمک کند. 

( روزنامه نگاران برای ارائه اطالعات دقیق و قابل اعتماد به مردم ۷۲روزنامه نگاری بسیار مهم است.)پیروی از معیارهای اخالقی 

پیروی کنند. شرکت های رسانه ای باید اطمینان حاصل کنند که استانداردهای حرفه ای در یی باید از استانداردهای حرفه ای باال

روزنامه نگاران را در شناسایی  ،از ساختارهای داخلی با استفاده رتقا یافته است وهایشان شناخته شده، به اشتراک گذاشته و اسازمان

ای باید از استانداردهای عالی حرفه و مطرح کردن موضوعات مرتبط با آن استانداردها پشتیبانی کنند. تنظیم کننده های قوانین رسانه

رسانه  و تصحیح اشتباهات استفاده کنند. انتشار جوابیه، از جمله حق های مناسبحلای پشتیبانی کرده، در دسترس شاکیان بوده و راه

در زمان بحران   مابین فرهنگ هاآمیز و ترویج عدم تبعیض و تفاهم ها همچنین نقش مهمی در مقابله با اطالعات غلط و گفتار نفرت 

توانند نقش (  در جایی که اطالعات نادرست در حال گسترش است ، رسانه ها، به ویژه رسانه های خدمات عمومی، می۷۳دارند.)

. روزنامه نگاران باید با دقت گزارش دهند، از کلیشه های منفی  ایفا کنندمهمی در شناسایی  حقایق و مبارزه با اطالعات نادرست 



دهی  از جمله اقدامات دیگرشان باید گزارش  نیز ی نژاد یا ملیت صحبت کنند، ونباید به طور غیر ضروری درباره و ، هکردخودداری 

ی ای باید پیشنهادهای خود را با جزئیات کامل و برپایهکنندگان قوانین رسانه(  تنظیم۷۴آمیز باشد.)از اعمال تبعیض و اقدامات تبعیض

آمیز و دهند که آنان را در مواجهه با مسائلی مانند اطالعات نادرست و سخنان تنفرقرار اختیار خبرنگاران ای در استانداردهای حرفه 

 آماده سازند. آمیز، تبعیض

 

 

 های اجتماعینقش شبکه

های غالب مانند  فیس های اجتماعی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات، انتشار اطالعات و به اشتراک گذاری نظرات دارند. شبکه شبکه 

یا می توان از آنها برای ایجاد  .می توانند برای منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرند باقی موارد،و  Weiboبوک، توییتر، یوتیوب، 

مشهود است. دولت    ۱۹-های اجتماعی در هنگام شیوع کوویدتمادی استفاده کرد. این امکانات در استفاده از شبکههرج و مرج و بی اع

های ، جوامع و افراد به طور مرتب برای دستیابی به اطالعات ضروری در مورد ویروس، به شبکه و درمان ها، کارمندان بهداشت

اند. این کاربران ولی با این حال، با اخبار متناقض و وفور شایعات نیز مواجه شده اجتماعی و رسانه های اجتماعی روی آورده اند.

ها( پیشی می گیرند. با این حال، آنها به اکنون سیستم عامل های رسانه های اجتماعی قدرت سانسور را دارند که از رقیب خود )دولت

ها معانی معیارهای محدود و ملزوم نیستند، و تعداد کمی از این شبکه  همان استاندارد های بین المللی که دولت ها را الزام می کند ،

 حقوق بشر را در سیاست ها و عملکردهای خود گنجانیده اند. 

های اجتماعی باید به کاربران اطمینان بدهند که هرگونه اقدام آنها علیه مطالب آنالین بصورت شفاف در فهرست قوانین خدماتی شبکه 

ها به اطالعات و اطالعات نادرست آنالین دسترسی دارند و این امر به آنها موقعیت ها بیش از دولت.  این شبکهآنها قید شده است

های ( در مواجهه با اطالعات نادرست آنالین، شبکه۷۵دهد. )میو دستورالعمل ها خاصی برای برخورد مناسب بر اساس قوانین 

افزاری دست به تبلیغ اخبار صحیح و شفاف بزنند، روز کردن الگوریتم نرم جای پاک کردن آن اطالعات، با بهتوانند بهاجتماعی می

تبلیغات منبع اخبار نادرست را محدود کرده و  وار اخبار ناصحیح را گرفته، برچسب اطالعات نادرست برآنها زده  جلوی انتشار ویروس

لینک اخبار درست را در کنار اخبار نادرست درج کنند.  یا و ، یا حتی اکانت کاربران مشکوک را برای مدتی به حالت تعلیق دربیاورند

(۷۶) 

آمیز بسیار موثر باشد و نفرت برخورد با اطالعات اشتباه و سخنان تواند درهای اجتماعی و دیگر مراکز مسئول میبین شبکه  همکاری

سازمان بهداشت جهانی  بوک با همراهیکه در بخش قبلی ذکر شد، برای مثال فیس. همانطوریسازدهای جدیدی را فراهم موقعیت

(WHOو وزارت بهداشت چند کشور ) ، بر  ن( افزو۷۷های مربوط به اطالعات صحیح را در صفحات خود درج کرده است. )لینک  

ی ویروس دست زده است. گزارشگر ویژهاین ی به مبارزه با اخبار نادرست درباره ،یاببا بنیادهای حقیقت  همکاریوک با بفیس ،آن

( ولی ۷۸کند. )را ستوده و چنین حرکاتی را تشویق می  همکاری هاگونه  ی آزادی بیان و دسترسی به اطالعات، اینسازمان ملل درباره

تعامل ها و همکاری ی  ی همههای اجتماعی باید درباره تواند آزادی بیان را محدود کند. شبکهآنالین میکردن مطالب  برای پاک   همکاری

های خود را در چهارچوب استانداردهای های دیگر بصورت شفافانه رفتار کند و اطمینان حاصل کند که فعالیتخود با شرکت های

 دهد.مربوط به آزادی بیان انجام می

های اجتماعی از طریق الزامات شبکه متولی مکرر سعی در تأثیرگذاری بر نحوه مدیریت رفتار و بیان شرکت هایدولت ها بطور 

های مندرج در قوانین، مطالبات در بخش خصوصی یا تهدید به منع دسترسی شرکت ها به بازارها داشته اند. در بعضی موارد درخواست

خودی خود نقض آشکار تقال اطالعات شخصی کاربران و سانسور مسئولین رسمی( بهها، درصورت به انجام رسیدن )مانند اندولت



آید.  همانطور که در اصول راهنما توضیح داده شده است، مشاغل باید در مواجهه با الزامات متناقض به دنبال حقوق بشر به حساب می

 (۷۹ند. )باش جهانیراه هایی برای احترام به اصول حقوق بین المللی شناخته شده 

اگرچه تنظیم بسترهای رسانه های اجتماعی لزوماً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر ناسازگار نیست، اما باید به شکلی انجام شود  

استانداردهای حاکم بر روابط بین دولت ها و سیستم عامل  ،ایکه از آزادی بیان محافظت کند. اصول مانیل در مورد مسئولیت واسطه

های اجتماعی( مسئول اطالعات شبکه  متولی های( یکی از اصول مهم این است که عاملین )شرکت۸۰الین را تعیین می کند.)های آن

های عامل را از هرگونه مسئولیت ها باید قوانینی که شرکت( بنابراین دولت۸۱).باشدها میدر آن شبکهتوسط کاربران شده  منتشر

یا حذف کنند و اطمینان حاصل کنند که چنین قوانینی در آینده و  سازد را یا تصحیح  ها مبرا میی محتوای منتشر شده در آن شبکه درباره 

در روابط خود با دولت را تضمین کنند. گزارشگر ویژه خواستار  های اجتماعی باید شفافیتشبکهکه د. بدیهی است دنگر وضعدوباره 

از سوی دیگر و    ؛گیرد( صورت می۸۲های اجتماعی )های شبکهافشای اطالعات در مورد فعالیت های دولتی است که به کمک شرکت

انتقاد کرده  ،دم کفایت جامعبه دلیل ع ،های اجتماعی متولی شیکه شفافیت« توسط شرکت های از انتشار »گزارش این گزارشگر،

 (۸۳است.)

و واکنش  مقابلههمانطور که گفته شد، اطالعات نادرست تهدیدی جدی برای حقوق بشر به شمار می رود و به شدت مانع تالش برای 

اما باید   همگی در مبارزه با اطالعات نادرست نقش دارند ،اجتماعی شبکه هایمی شود. دولت ها، رسانه ها و  ۱۹-گسترش کووید ه ب

 سیاستی را دنبال کنند که بر اساس احترام به حق آزادی بیان و اطالعات پایه گذاری شود.

  



 پیشنهادها

 

باید منعکس کننده ضمانت های بین المللی حقوق بشر، از جمله موارد مربوط به حق آزادی  ۱۹-مربوط به شیوع کووید واکنش های

خواهد تا اقدامات زیر را انجام های اجتماعی میشبکهمتولی  های  رسانه و شرکت  انها، ارباب  از دولت  ۱۹آرتیکلبیان و اطالعات باشد.  

 دهند. 

 

 )نهادهای حکومتی( هابه دولت

را، از جمله تعداد مبتالیان، توزیع جغرافیایی، آمار   ۱۹-اطالعات مربوط به گسترش کووید صورت فعاالنهدولت ها باید به  •

د. برپایی کارزارهای آموزش عمومی ، صفحات وب ناست ها و اقدامات خود را گزارش دهمرگ و میر و بهبودی، و سی

اولین گام   ،راهبردهای پیشگیری و و توصیه  ،های اجتماعی با اطالعات به روز در مورد ویروس اختصاصی و پیام رسان

سازی و نشر اطالعات باید در کلیه سیاست ها و برنامه های عملیاتی که تعهد به شفاف مهم برای مبارزه با این بحران است.

 .گرددتدوین شده است انجام  ۱۹-در پاسخ به گسترش کووید

ت عمومی استفاده کنند، از جمله دسترسی عموم به اطالعادر برای تسهیل   از قوانین مربوط به آزادی اطالعاتدولت ها باید  •

با صدور مجوز نشر انواع خاصی از اطالعات و ایجاد سیستمی برای افراد و گروه ها برای درخواست اطالعات از نهادهای 

آزادی اطالعات دارند، باید اصالحاتی را در نظر بگیرند    وضع شده ای درباره  کشورهایی که در حال حاضر قوانین  !عمومی

و این راهکارهای موثر، اصالح و تغییر داده ود را مطابق با استانداردهای فعلی بین المللی و منطقه ای و تا قوانین خ

اصالحات را در اولویت قرار دهند. سایر کشورها باید تصویب قانون آزادی اطالعات را از طریق یک فرآیند مشارکت 

 بگیرند.  پیشفراگیر، در 

ا به دادرسی کیفری و سایر اقدامات اجباری بعنوان وسیله اصلی مبارزه با اطالعات باید از اتک )قضایی( مقامات دولتی •

دادرسی کیفری و احکام حضانت باید جدی ترین شکل  خودداری کنند.۱۹ -کووید نادرست و گفتار نفرت در مورد گسترش 

و  شود. در مورد موارد دیگر، دولت های بسیار شدید »مرتبط با سخنان تنفرآمیز« اجرا  جرایم مرتبط فقط باید درمورد جرم

اتهاماتی را   کند وزندانی یا محکوم کرده آزاد و این بیماری، باید تمام کسانی را که در رابطه با نشر اخبار ویروس  حکومت

شده  کسانی را که قبالً به دالیل مشابه زندانیو نیز  ،علیه همه افرادی که در حال حاضر با آنها روبرو هستند را پس گرفته

، اقدامات الزم برای اصالح قوانین  ۱۹-ها باید در پاسخ به ارتباطات مربوط به کووید اند، آزاد کنند. عالوه بر این، دولت

 آغاز کنند. را المللی در رابطه با آزادی بیانبرای اطمینان از رعایت استانداردهای بین 

ها باید از نشر پروپاگانداهای نادرست جلوگیری کرده و دولتمقامات دولتی باید اطمینان حاصل کنند که از پخش اطالعات  •

 .ممانعت به عمل آورندسیاسی و اطالعات نادرست 

ها باید از افشاگران حمایت جدی کنند. بسیاری از کشورها قوانین خاصی در حمایت از افشاگران  تحت لوای قوانین دولت •

کشورها باید بر روی اجرای مداوم این قوانین تمرکز کنند تا از نگرانی های  این  آزادی اطالعات یا قوانین مستقل دارند.

هایی که قوانین محافظت کنند. دولت ۱۹-مربوط به سوء رفتار دولت یا عدم موفقیت خط مشی مربوط به مبارزه با کووید

 کنند جلوگیری کنند.افشاگری می ۱۹-ی کوویدی افشاگران ندارند باید از تعقیب و مجازات کسانی که دربارهخاصی درباره

با استفاده از معیارهای بین المللی حقوق بشر و بهترین شیوه ها،  ”تعصب“و  ”آمیزگفتار نفرت“دولتها باید برای مقابله با  •

 راهنمایی های مهمی را در این زمینه  ،شورای حقوق بشر و برنامه اقدام رباط  ۱۶/۱۸کنند. قطعنامه   اعمالاقدامات مثبت را  

 ارائه می دهد. 



به ویژه از طریق چارچوب های نظارتی  فضای رسانه ای آزاد، مستقل و متنوع،وجود یک  باید برای اطمینان از مقامات •

توانند . کشورها همچنین میتالش کنندبرای رسانه و بخش پخش تضمین می کند ،  بوده و استقالل را که مدارا محورشفاف، 

حمایت از رسانه های عمومی مستقل را با یک دستورالعمل روشن برای خدمت به منافع عمومی مخصوصا در برخورد به  

  مد نظر قرار دهند.و سایر بحران های بهداشت عمومی  ۱۹-بحران کووید

های رسمی دولتی در این موارد گزارش تهیه و واکنش  ۱۹  -ی کوویدمقامات باید به آزار و اذیت روزنامه نگارانی که درباره  •

 کنند پایان دهند.می

و حالت   ۱۹-هایی مانند کوویددهی در بحران ی گزارشای و دیجیتال دربارههای رسانه ها باید مقدرات برگزاری آموزش دولت •

نه دیجیتالی در برنامه درسی در  های رساهای آموزشی می تواند شامل برگزاری کالسدر نظر بگیرند. این دورهرا عادی 

 های اجتماعی باشد.مدارس و تعامل با جامعه مدنی و شبکه

 

 به رسانه

تواند در مورد ها میگزارش تهیه کنند. این گزارش   ۱۹-در زمینه شیوع کووید فعاالنهرسانه ها و روزنامه نگاران باید  •

باشد. گزارش دهی دقیق  ۱۹-اطالعات نادرست، تبلیغ و تبعیض دولتیان یا  افراد و مراکز غیر دولتی در زمینه شیوع کووید

 آمیز است.نفرت  اظهاراتسوء اطالعات و  و برپایه منابع معتبر روزنامه نگاری یکی از ابزارهای قدرتمند برای عقب راندن  

های مؤثر »خود نظم دهنده«، اعم از نهادهای شکایتی مطبوعات، مأمورین حقوق   رسانه ها و روزنامه نگاران باید از سیستم •

پشتیبانی کنند. این ارگان ها یا مقامات باید به تضمین حق  به طور مجزا ،بشر یا سردبیرهای عمومی در رسانه های خبری

 کمک کنند. ۱۹-رسیدگی به گزارش های نادرست یا تبعیض آمیز در زمینه شیوع کووید در جوابیهیا  اصالحیه

نگاران( باید از باالترین معیارهای اخالقی، از  گران )روزنامهها و گزارش ، رسانه ۱۹-ی کوویددهی درباره هنگام گزارش •

تعصب، قضاوت و با پرهیز از استفاده از هرگونه کلیشه یا  جمله »اصل برابری« پیروی کنند و گزارشات خود را بدون

 ملیت یا نژاد تهیه کنند.اشاره به قومیت،

 

 های اجتماعیشبکه

های اجتماعی باید با وضع قوانین و مقررات کامال شفاف و ساده )برای فهم عموم کابران( با شبکهشرکت های متولی  •

ی سازمان ملل در رابطه میز« و در چهارچوب راهبردهای گزارشگر ویژهآ»اطالعات نادرست« و »سخنان و گفتار نفرت

 ،ها با تصحیح و بهینه کردن قوانین و مقررات خودهای اخیر، بسیاری از شبکه با آزادی بیان، برخورد داشته باشند. در سال

برآن،  نکار خود ادامه دهند.  افزوها باید به .  این شبکهارائه کرده اندی »محتویات نامناسب« تری دربارهتعاریف مشخص

مشخص کردند باید دقیق، شفاف و در چهارچوب قوانین و  ۱۹-های اجتماعی در برخورد با شیوع کوویدمقرراتی که شبکه 

 المللی حقوق بشر باشد.استانداردهای قوانین بین 

رآمیز« و »اطالعات نادرست« را در های »سخنان تنف« رسیدگی به پرونده حداقل روند فرایندهای اجتماعی باید » شبکه  •

ی موضوع و خاطی، درباره  تضمین کنند. آنها باید قبل از هر اقدامی به کاربر  ۱۹-گیر شدن کوویدی همهدهی درباره گزارش

یا بالک شدن کاربر( اطالع دهند. حذف یا مخدوش  و واکنش مربوطه )حذف خبر مربوطه، محدود ساختن دسترسی به پست

کردن عکس یا پست مربوطه باید در چهارچوب مقررات شفاف انجام شده و کاربر خاطی حق اعتراض و استیناف و واخواهی 

 داشته باشد.



- بطه با کوویددر رانشر اخبار نادرست و گزارشدر ، ها های اجتماعی باید در تعامل خود با دولتشبکهمتولی شرکت های  •

ای  کامل و جامع »شفافیت« درج شود. عالوه د. چنین اطالعاتی می تواند در گزارش های دورهنشفافیت کامل داشته باش   ۱۹

 ، مقاومت کنند.است نقض حقوق بشر ها در مواردی کهبر این، شرکت ها باید در برابر درخواست دولت 

، ۱۹-ی شیوع کوویدآمیز« و نشر »اخبار نادرست« درباره ا »سخنان نفرتهای اجتماعی باید در مبارزه بو در آخر، شبکه  •

های بهداشت در خانهی خود را با سازمان بهداشت جهانی و وزارتکند. آنها رابطه همکاری و تعاملهای دیگر با شرکت

 و همکاری مشارکتهمچنین  .نمایندو مستمر کنند و اطالعات دقیق در مورد ویروس و اپیدمی را منتشر  تعمیقسراسر دنیا 

. با این حال، شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که خواهد بود امیدبخش ی،یابحقیقتدر حوزه با اشخاص حقیقی و حقوقی 

 .گردداین نوع تعامل ها مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر انجام 

 


