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نفرت پراکنی،
شوراندن و

حتریک طرف 
مقابل ؟مقابل ؟

ارتباطات جمازی جزئی از زندگی روزمره ما هستند. چه از 
طریق تویرت، فیس بوک، تیک توک و یا ایسنستاگرام. ما از 

این طریق اطالعات خود را با سایر کاربران فضای جمازی در 
جهان به اشرتاک میگذاریم، تصاویر خود در زمان فراغت را به 
منایش میگذاریم و یا اطالعات مربوط به شغل خود را به اطالع 

میرسانیم. برای بسیاری زندگی بدون حضور در رسانه های 
اجمتاعی قابل تصور نیست.

متاسفانه سوئاستفاده از این اطالعات به جزئی از زندگی روزمره 
ما تبدیل شده است. در اینگونه موارد یعنی زمانیکه به خشصیت 

کاربران در در رسانه های اجمتاعی توهین میشود و یا آهنا مورد 
محله قرار میگیرند، آنگاه خسن از نفرت پراکنی است. بویژه 

زمانیکه این اخشاص به اقلیت های اجمتاعی تعلق داشته باشند.

زمانیکه زنان مورد اهانت های جنسی قرار میگیرند یا افراد سیاه 
پوست باید حفاشی های نژادپرستانه را محتل منایند و یا زنان و 
مردان کلیمی با نفرت پراکنی هایی علیه افراد سامی تبار روبرو 

میشوند، حسن از نفرت پراکنی است. کسانیکه در فضای جمازی 
پست های نفرت افکنانه به اشرتاک میگذارند، در واقعیت دست 
به حتریک دیگران میزنند. نفرت پراکنان خود را بر روی افرادی 

ممترکز میکنند که به دالیل خمتلف به دنبال آهنا هستند.

اینکه این افراد چه انگیزه هایی دارند، امهیت چندانی ندارد. 
آنچه که مهم است، اثرات آن بر افراد مورد نظر است و اثری که 

این رفتار بر زندگی مشرتک ما میگذارد.
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عقب نشینی یا
دفاع از خود ؟

نفرت پراکنی نوعی از خشونت است و میتواند عوارض سوئی 
داشته باشد. نفرت پراکنی میتواند جراحات روحی به بار بیاورد، 
منجر به رضبه روحی (تراما) شود و کاربران را به ترک فضای 

جمازی جمبور سازد

نفرت پراکنی اخشاص را بیامر میکند:
نفرت پراکنی میتواند فشار های روحی 

طوالنی مدت جبا گذارد و بعنوان مثال منجر 
به وحشت زدگی افراد شود و افراد را به 
اسرتس بی خوابی و یا کم خوابی دچار 

مناید.
در سطح اجمتاعی نفرت پراکنی میتواند 

منجر به این شود که گروه های اجمتاعی 
که در هرصورت از آهنا بعنوان گروه های 

ضعیف نامربده میشود از زندگی اجمتاعی 
عقب نشینی کنند.

ما میخواهیم در مضن محایت از کاربران نه فقط علیه نفرت 
پراکنی در فضای جمازی اقدام کنیم بلکه دنبال این هدف ایده 
آل نیزهستیم که نفرت پراکنی را در فضای جمازی با مهکاری 

یکدیگر تضعیف مناییم.

لذا حائز امهیت است 
که با نفرت پراکنی 

مبارزه کنیم !

عقب نشینی یاعقب نشینی یا
دفاع از خود ؟
عقب نشینی یا
دفاع از خود ؟
عقب نشینی یا
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در رشایط در رشایط 
حبرانی چه باید 

کرد ؟کرد ؟

اگر اسرتاتژی مقابله با نفرت 
پراکنی را بشناسیم، قادر خواهیم 

بود از خود و دیگران حفاظت 
کنیم.

در پروازهای مسافرتی این اصل را آموخته ایم که گفته 
شده است، اول از خودت حفاظت کن بعداز آن میتوانی 

به دیگران کمک کنی. 
بعنوان مثال اطالعات خشصی مشا هرگز نباید برای 

دیگران قابل رویت باشد. از آن مجله است حمل 
سکونت تو و این که در حال حارض در کجا هستی. 
در صورتیکه مایل به کسب اطالعات بیشرت در این 
خصوص باشید، میتوانید به آدرس ذیل در اینرتنت 
.www.kompass-social.media: مراجعه کنید

تالش مشا در این راه امر مهمی است ولی میتواند 
طاقت فرسا باشد و به روان مشا فشار بیاورد. بنابراین 

در فکر سالمتی خودتان باشید، حتی اگرفعالیت مشا 
فقط خواندن باشد. در اینصورت به موقع کنار برو. 

سالمتی مشا در الویت قرار دارد.

 تو تهنا نیستی! از کمک دیگران استفاده کن. چه 
کمک از سازماهنا و هناد ها و یا کمک از دوستان و 

آشنایان . مشا در مقابل این جتربه ها تهنا نیستید! از 
کمک دیگران استفاده کن و از ارتباطات دنیای جمازی 

استفاده کنید.

1

2

3
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مهه سامانه های مهم از این قاعده پیروی میکنند 
که طی آهنا توهین و اخبار کذب ممنوع هستند. در 

صورتیکه در این سامانه ها با چنین اظهاراتی ربرو 
شدید، در آنصورت میتوانید و حتی باید آن موارد را 

اعالم کنید. از مجله میتوانید از این آدرس کمک دریافت 
www.hassmelden.de کنید

نفرت پراکنی را برمال کنید، و هبرتین شکل اعالم علنی 
آن است. بدین وسیله دیگران نیز متوجه میشوند که 

موضوع فقط یک خالف  ساده نیست بلکه به خشونت 
کالمی مربوط میشود

ابراز خمالفت: اخبار کذب را باید بطور کلی تکذیب 
کرد. تکذیب اخبار کذب به نفع کسانی نیز هست که 
آهنا را خوانده و سکوت میکنند. یک تفسیر انتقادی 

در مورد خرب کذب میتواند به آغاز گفتگو در این مورد 
بیاجنامد و دورمنای جدیدی را بگشاید و توجه ها را به 

نفرت پراکنی ها جلب مناید.

ولی " به حتریک کنندگان در فضای جمازی نباید 
فرصت داد". کاربرانی در فضای جمازی آگاهانه نفرت 

پراکنی میکنند و قصد حتریک دیگران و وارد کردن 
صدمات روحی به آهنا را دارند. زمانیکه آهنا متوجه 
بشوند مشا نسبت به امعال آهنا عکس العمل نشان 

میدهید، ممکن است که عکس العمل مشا بنوبه خود آهنا 
را تشویق و بیشرت حتریک کند. مشا میتوانید اینگونه 

کاربران را بلوک منایید و یا مسدود منائید.

به حتریک 
کنندگانکنندگان

در فضای 
جمازیجمازی
نبایدنباید

 فرصت داد فرصت داد
!!

را تشویق و بیشرت حتریک کند. مشا میتوانید اینگونه 

به حتریک 
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ابنرتنت فضای بدون قانون نیست. در اینجا نیز میتوان 
به اهتام توهین، حتریک و نفرت پراکنی علیه گروهی 

ازمردم (گروه های قومی، مذهبی، جنسیتی و .....) و 
یا به اهتام تبلغ خشونت علیه دیگران شکایت کرد. پلیس 

در اغلب ایالهتا دارای ایستگاه پلیس جمازی است. 
تعداد زیادی از دادستنانی ها نیز اعالم شکایت از 

طریق ارسال ایمیل را میپذیرند. ولی باید توجه داشته 
باشید که در صورت اعالم شکایت، فردی که علیه او 
شکایت کرده اید، در مورد شاکی مطلع خواهد شد.

التقط داًمئا لقطات شاشة ذات معىن لفضح املتصيدين 
املستفزين أو كشف التناقضات أو تأمني األدلة يف حالة 

تقدمي شكوى جنائية.

طریق ارسال ایمیل را میپذیرند. ولی باید توجه داشته 



14 15

پروژه ماپروژه ما
تواتمنند سازی 

علیهعلیه
 نفرت پراکنی

در آملان گروه های بیسمشاری با نژادپرستی و یهودی ستیزی 
مبارزه میکنند و از گروهای خودگردان مهاجرین و یا از از گروه 

های حملی محایت میکنند.این گروه ها اغلب از ترس نفرت پراکنی 
از دنیای جمازی کناره گیری میکنند. در صورتیکه حضور در 

اجمتاع و افکار معومی برای آهنا امهیت فراوانی دارد.

آهنا از طریق ارتباط جمازی و فعالیت متحد 
و در مقابله با نفرت پراکنی نژادی و یهودی 

ستیزی بر امهیت اجمتاعی خود تاکید 
میکنند و محایت خود را از زندگی مشرتک 

چندگونه و از جامه مد نی قوی اعالم 
میکنند.

ما میخواهیم از گروه های حملی که در آملان 
فعالیت میکنند محایت کنیم تا آهنا قادر 

باشند با نفرت پراکنی مقابله کنند. ما به 
توامنند شدن در مقابل محالت کمک میکنیم، 

اسرتاتژی های الزم برای خمالفت خوانی 
را طراحی میکنیم و راه های زندگی مشرتک 

توامئ با مهبستگی را نشان میدهیم.

متناسب با نیازهای این گروه ها آهنا را از طریق کالس های 
درس، کالهسای درسی اینرتنتی و مشاوره در باره اطالعات روز، 
خدمات، مدیریت جامعه، امنیت و خطوط ارتباطی مطلع میسازیم.
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و در مقابله با نفرت پراکنی نژادی و یهودی 

ستیزی بر امهیت اجمتاعی خود تاکید 
میکنند و محایت خود را از زندگی مشرتک 

چندگونه و از جامه مد نی قوی اعالم 

ما میخواهیم از گروه های حملی که در آملان 
فعالیت میکنند محایت کنیم تا آهنا قادر 

باشند با نفرت پراکنی مقابله کنند. ما به 
توامنند شدن در مقابل محالت کمک میکنیم، 

اسرتاتژی های الزم برای خمالفت خوانی 
را طراحی میکنیم و راه های زندگی مشرتک 

توامئ با مهبستگی را نشان میدهیم.

متناسب با نیازهای این گروه ها آهنا را از طریق کالس های 
درس، کالهسای درسی اینرتنتی و مشاوره در باره اطالعات روز، 
خدمات، مدیریت جامعه، امنیت و خطوط ارتباطی مطلع میسازیم.
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