
 تسن اهلل الشحوي الشحین

 ارتباطات

اص طشیك استثاطات  اًاى،هیاى افشاد جاهؼَ هسلوسالن تمْیت سّاتط . 1مسأله 

تْسط دیي هثیي اسالم، تْصیَ شذٍ ّ اص اُّن حضْسی ّ یا دس ػشصَ ُای هجاصی، 

ششیؼت اسالم حتی دس تشخی ػثادات کَ هْجة تکاهل هؼٌْی فشدی . اهْس است

تَ آى ػثادات ، سفاسش فشهْدٍ است تا (هاًٌذ ًواص جوؼَ ّ جواػت) هی تاشذ

شُّی ّ اجتواػی تشگضاس گشدد، تا هْجة تمْیت سّاتط جاهؼَ اسالهی صْست گ

 .تاشذ

دس استثاطات حضْسی کَ هْسد تشْیك ششع اًْس لشاس داسد، الصم است  .2مسأله 

( هاًٌذ هشاػات حجاب تاًْاى، سػایت حشین غیش هحاسم ّ اهثال آًِا)احکام اسالهی 

 .تَ صْست کاهل سػایت شْد

دس ػشصَ ُای هجاصی  تذّیي صفحات شخصی تشای صًاى هاًٌذ هشداى، .3مسأله 

 .شذاص طشیك ایٌتشًت تا هشاػات همّشسات ششػیَ، جایض هی تا

تشای صى ّ حضْس دس سالي ُای گفتگْ دس ػشصَ ُای هجاصی ّ ایٌتشًتی  .4مسأله 

ّ آشٌایی تا افکاس ّ اًذیشَ ُای یکذیگش تا هشاػات تَ هٌظْس هؼاسفَ هشد هسلواى 

 .احکام ششػیَ، جایض است

اسُای استثاطات دس دًیای شایستَ است هسلواًاى اص جذیذتشیي اتض .5مسأله 

السالم، کوال هذسى، تَ هٌظْس تثلیغ اسالم ّ تشّیج اًذیشَ ُای اُل تیت ػلیِن 

( ػلیِن السالم)استفادٍ سا تٌوایٌذ، ّ هیذاى سا تشای هؼاسضاى اسالم ّ اُل تیت 

 .خالی ًگزاسًذ



تَ ّ غیشٍ  یایٌتشًتّ فضای هجاصی الصم است تَ ٌُگام استفادٍ اص  .6مسأله 

تثلیغ دیي ّ هزُة یا دفاع اص ػمایذ حّمَ، تا استذالل هتمي ّ هشاػات اخالق  هٌظْس

اسالهی دس هحاّسٍ سفتاس شْد، ّ اص آًچَ هْجة ُّي اسالم ّ تشّیغ هی گشدد، 

 .اجتٌاب شْد

 لیسد ّصفحات شخصی دیگشاى دس ایٌتشًت اشکالی ًذاذٍ هشاُ .7مسأله 

ك ُک هٌتشش شْد اص طشیجستجْی اهْس خصْصی افشاد دیگش کَ هایل ًیستٌذ 

 .، جایض ًوی تاشذآًاى ّ ًفْر تَ اطالػات شخصیکشدى صفحات 

اطالػات هْجْد دس صفحات ّ پایگاٍ ُای ایٌتشًتی ( داًلْد)تاسگضاسی  .8مسأله 

 .تذّى اجاصٍ خاص یا ػام آًاى، جایض ًیست ی دیگشافشاد ّ ساصهاًِا

 

 

 


