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شبکه های  در اخبار تنفرآمیز روز افزون رویجت
 اجتماعی

 
 

شبکه های  درفضای مجازی در  آمیز و تروریستیپرستانه یا توهین رویج اخبار تنفرآمیز و نژادت و رشد رور افزون تبعیض نژادی

 در شرایط ناجور کنونی در کشور عزیز ما افغانستان است.  بخصوصبزرگ در سراسر جهان  نزاعیک  اجتماعی

به اندازه امروز مورد توهین مختلف افغانستان که مثل یک خانواده قرن ها در کنار هم زیست کرده اند اقوام  خدر هیچ مرحله تاری

  تهدید و تحقیر یکدیگر قرار نگرفته اند.

در کشور و با ازیاد استفاده افراد از شبکه  در فضای مجازی با گسترش رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعیدرین آواخر و 

به شکل  ، و یا همدیگر پذیری های اجتماعی با تاسف بعضی از رسانه ها و افراد بدون رعایت اصول و پرنسیب های اجتماعی 

کدیگر توهین و تحقیر ر هویت ، قوم و نژاد یببیان  مبانی دموکراسی و آزادی بسیار بیرحمانه ، غیر مسوالنه و خارج از اصول و 

 .روا میدارند

پرستانه یا  رویج اخبار تنفرآمیز و نژادتتعبیر کرده و با استقاده از آن دست به  ؤسبا تاسف و درد که بسیاری ها آزادی بیان را 

 میزنند. تروریستیو حتی آمیز توهین

بی مسولیتی کامل و حتی بشکل آگاهانه و  در بسیاری از موارد افراد با سواد و تحصیلکرده این سرزمین بادردآور تر از همه که 

 نژاد ، قوم و زبان یگدیگر میتازند.بر  ،بدون در نظرداشت منافغ ملی و همدیگر پذیری

را بستر مناسب برای تخریب و فضای مجازی در شبکه های اجتماعی   قومی یافراد مریض و مافیا درین میان و با تاسف که

 تحقیر یکدیگر یافته اند. 

سهل است. از چند دلیل  شبکه های اجتماعی درفضای مجازی در  آمیز و تروریستیپرستانه یا توهین اخبار تنفرآمیز و نژاد نشر

روفایل های مستعار و پ اول اینکه دسترسی به فضای مجازی در شبکه های اجتماعی آسان و ارزان است. دوم اینکه با بکار گیری

 .اشته باشنددیا جعلی میتوان هویت اصلی را پنهان 

 تروریستی و حتیآمیز پرستانه یا توهین اخبار تنفرآمیز و نژادبه بسیار سادگی میتوان  نظر به دالیل فوق همانگونه که همه میدانیم  

 را در ظرف ثانیه ها به هزاران مخاطب رساند.

در شرایط ناجور  بخصوصبزرگ در سراسر جهان  نزاعیک های اجتماعی در فضای مجازی به بلی ! این مسله با گسترش شبکه  

 .مبدل شده استکنونی در کشور عزیز ما افغانستان 

را روی  سالمدیده ناپست به کار شده و راه های مبارزه و جلوگیری از این د کشور های مختلف بزرگ نزاعجهت مبارزه با این  

 دست گرفته اند.
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و تیم های کاری را تشکیل داده اند تا پست  مخصوصدر اکثر کشور ها نهاد های امنیتی و ادارات مخابرات و تکنالوژی بخش های 

 میرسانند. مسولین شبکه های اجتماعیها و یا تبصره های نژادپرستانه و توهین آمیز را شناسی نموده و به اطالع 

ا زیر فشار قرار داده تا چنین تبصره ها را در ظرف چند دقیقه و یا ساعت حذف کشور های مذکور مسولین شبکه های اجتماعی ر

 نمایند.

تیم های ذکر  .چنین پست ها تشکیل داده استبگونه مثال صرف در آلمان فیس بوک چندین مرکز با تیم های بزرگ برای حذف 

 شبکه فیس بوک حذف میکنند.را از تنفرآمیز و نژادپرستانه  شده روزانه صد ها پست ، تبصره و یااخبار

بلی  ! با توجه به وضعیت ناجور و سال ها جنگ ، وحشت و بالخره فقر و آورگی کنونی در کشور و با توجه به تجاوز نظامی 

ی قدرت های منطقه و جهانی از طریق گروه های ترورستی در افغانستان ، فرهنگ هم دیگر پذیر

را  بیشتر پاشی و گسستگی مردم ما دیگر مجال از همت و بقدر کافی در میان ما از هم پاشیده اس

   ندارند.

و لیسی مشابه را روی دست گرفته پااست تا مثل سایر کشور ها  رات مخابرات و تکنالوژی افغانستان انهاد های امنیتی و ادوظیفه 

مسولین شبکه سایی نموده و با همآهنگی با را شنا تنفرآمیز و نژادپرستانه پست ها، تبصره ها و یا اخباربا تشکیل تیم های کاری 

 .و سایر شبکه های آن ها را حذف نمایندهای اجتماعی مثل فیس بوک و تویتر 

صرف شامل شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نشده و دولت  ،ناسالمو  نزاع برانگیز ای مبارزه با چنین پدیده در نهایت 

رسانه ها تصویری را که تربیون های شانرا در  بخصوصو تصویری را مسولیت دارد تا با مسولین رسانه های چاپی و صوتی 

که تا باشد  گیردصورت برخورد جدی باید با آنها  ،قرار میدهند و سمتی قومی ییا هم مافیامزور اختیار افراد مضر ، مریض و 

 .میتوانسته باشیم تا حدی از هم پاشی بیشتر ملت مظلوم خود جلوگیری نمایمسولیت خود را ادا نموده و درین زمینۀ ناسالم 
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