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1صفحه  

دماهنامه فریاد غور  منتظر مطالب علمی وفرهنگی قلم به دستان عزیز میباش  .
ماهنامه فریاد غور درویرایش مطالب ارسالی دست باز دارد.
 جز سرمقاله مسؤلیت هرنوشته به دوش نویسنده آن میباشد.

1

دینی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ادبی وسیاسی

مژدهمژدهمژده

....غورمردمانتظاریسالسیزدهازبعد

غورمردمنیازهایوهاخواستازیکی

برقبنداعمارمتمادیسالسیزدهدرطی

آبکگرمبندواقعهریروددریایباالی

واحافتتشاهداکنونکه.استبودلیچپوزه

.میباشیمبنداینتهدابسنگگذاشتن

توسطدالرملیون15هزینهبهبندبرقاین

شنالکتروکنستریکروس)روسیشرکت

سال5الی4طیدروقرارداد(کمپنی

.دشخواهدسپردهبرداریبهرهبهوتکمیل

بنداینبرقتولیدیظرفیتهمچنان

.استشدهگفتهمیگاواتچهارونیم

!اولحرف
زیادتمشکالباغوروالیتمدنیفعالینوگانتحصیلکرده،روشنفکران

،شودمیدادهسازمانعدۀتوسطکهمشکالت،کنندمینرمپنجهودست

وجوانانراۀفراهموجودهایچالشبنایسنگکهدهماطمینانخواهممی

نهاآبدنیتکهاندگذاشتهمدارانسیاستهمانراغوروالیتمدنیهاینهاد

راسیاستپدیده؛قضیهظاهردراماگیردمیقربانیجواننسلازروزهر
.کنندمیاهانتسیاستگرشخصیتبهوتقبیح

گمرامدنیجامعۀسیرتوهامسؤلیتغوروالیتمدنیفعالین؛امروزه

یمدنجامعۀازنیابتبهشماریانگشتتعدادهدفبیهایغوغا،اندکرده

تحصیلکردهجوانانحذفاسباب؛غورجامعۀُکلدرومردمیهاینهاد،

میمنتقدینکهاستجاهمیندرست،استساختهفراهمراصحنهاز

گذاشتنباوگذاشتهشدهحذفومطرودمدنیجامعۀشانۀرویپاخواهند

بزرگانانکاروبه؛یافتهتعلیموتحصیلکردهقشربهنادرستهایبرچسپ

ازراهاهیافتتعلیموهاتحصیلکردهتاگذاشتندرابرنامۀبنایسنگکه
.بپیوندند؛نمایندحذفصحنه

یتوالهایتحصیلکردهمیانداخلیمشکلوتقابل،پذیرییکدیگرعدم

آنهاستدنبایدوشودگرفتهنادیدهنقدازنبایدکهداردبنیانگذارانیغور

هارسانهومردمچشمبههموکنندخیانتهمکهبماندباقیدرازهمچنان

دادهاجازهدانکردهتنبهمدنیفعاللباسکهگیرانباجبهنباید،بزنندخاک

الملیشانخودمیلبهاندکبهایبهرامردممنافعاینازبیشترکهشود
.کنند

جوانانومدنیهاینهادزیادتعداد،عرصههمینبهَدینادایهدفبه

ودهکشیبالیجغرافیایومردمبرابردرخودمسؤلیتمنحیثغوروالیت

وانسجامشورای)نامزیرراشورایتادیدندالزمغوروالیتدیدۀستم

(غورفریاد)نامزیرراماهوارجریدۀو(غوروالیتجوانانهماهنگی

محمدحضرتسّنتبهتمسکبا،(ج)خداوندبهاتکاباکهدهندسامان

نسلهبویژغوروالیتمردمبرابردرکشورنافذۀقوانینروشناییدر(ص)

شوماهدافقربانیماجواناناینازبیشتروشودمسؤلیتادایجوان

ندچازکهشودسعیونگردنددرونیفیایماوکشورخوردۀقسمدشمنان

هایتفعالی؛مدنیفعالینوجوانانتمام،شودجلوگیریجوانانگیدسته

نسل؛نایازبیشترونمایندتنظیمکشورنافذۀقوانینروشناییدرراخود

ومناازهاسالکهافرادآنعدهجلوونگردندمافیاشوماهدافقربانیجوان

شوداهکوتآنهایدستوشودگرفتهکردهنادرستاستفادۀجواننسلهویت

،یافتهتعلیمقشربهخودمادیوشخصیمنافعخاطربههاسالکه

وندیدرکهمودارنددیندردهمکهجغرافیایاینایمانباوتحصیلکرده

اهجایگونانصاحبوزدندچسپبر؛خواهندنمیدیگریچیزیِدینجز

والیتجوانانهماهنگیوانسجامشورایهایبرنامهواهدافبخشیشدند

بیشتراتشودگرفته؛نیستندصادقمردمبهکهآنهایجلوکهاستاینغور
.نکشانندتباهیبهراجواننسلایناز

کهداردپالندرغوروالیتجوانانهماهنگیوانسجامشورایهمچنان

وندنگردمخدرموادقربانیغوروالیتجواناناینازبیشترتاشودسعی

اتشودسعیوشودآوردهپایینمعتادینگرافمحلیادارۀباهماهنگیدر

خودمردموهاخانوادهخدمتبهوصحتمندبارهدو؛مخدرموادمبتالیان
.گیرندقرار

درکهداردبرنامهدرغوروالیتجوانانهماهنگیوانسجامشورای

ویمتعلبهجوانانتشویقوآگاهیطریقازمحلیادارۀمسؤلینباهماهنگی

ؤلمسغیرمسلحهایگروهبهجوانانپیوستناز؛سالمهایکاروتربیه

گیریربازسغوروالیتجوانانبینازبیشترنتواندفیاماتاشودپیشگیری
.کند

باهماهنگیدرکهخواهدمیغوروالیتجوانانهماهنگیوانسجامشورای

وکنندمیکاربشریحقوقعرصۀدرکههایارگان،زنحقوقفعالین

وسالمهایبرنامهاجرایودهیآگاهیطریقازغوروالیتمحلیادارۀ

خشونتگراف؛مردمهایباوروهاسنتوعنعناتوعرفباسازگار
.شودآوردهپایینزنانعلیه

احمدیصابرمحمدانجنیر

بهافغانمهاجرینبرگشتبهوابستهافغانستاندرصلحتأمین
استکشور

ستانپاکازافغانمهاجرانزمانیکهتااندگفتهکشورنیزخارجهاموروزارتمقامات
.بودخواهدناممکنکشورایندرصلحتأمیننگردندبرکشوربهایرانو

ولتدمسلحمخالفطرفهایبامصالحهبرایتالشهایافغانستانحکومتدرحالیکه

زاهاافغانبرگشتبهمشروطهاراتالشاینموفقیتمناستبخشیدهشدترا
.دانممیهمسایهکشورهای

وابیهاستجنشستدریکشنبهروزبهخارجهوزارتاداریمعینعاطفملهللاعتیق"

داماتاقمعضلاینحلبرایبایدکشوراینحکومتکهگفتکشورجرگهمشرانو
."بدهدانجامرااساسی

هارچاعشاریهسهمهاجریننشودحلافغانستاندرمهاجرینمشکلکهتامننظربه

غانستانافبهاستپاکستاندرکهملیونیکاعشاریهسهواستایراندرکهماملیون

مسألهورکشفشاردلیلومنبعازیکی.آیدنمیصلحکشورایندرنکنندبازگشت

اینورچطکهشودایجادمیکانیزمبایدلذاگی،زندهآخرتابودخواهدکشورمهاجرین
.شودحلمعضله

بهنیازدیگرهایکشوروایرانپاکستان،ازکشورمهاجرانعودتبرایهمچنانو
.استجهانیکنفرانسیک

تانپاکسوایرانهایکشوردرکشورمهاجرینازاستفادهسومورداینازآنکهبا

هکگفتکشورگانکنندهعودتومهاجرینوزیرامابود،آمدهبوجودهاینگرانی

تیجهنبیومعلومناتاحالاما.استشدهبیشترکشورمهاجرینعودتبرایهاتالش
.استمانده

ازبایدافغانستانحکومتکهمیگویندنیزمشرانوجرگهاعضایازبرخیحالایندر
.کندفراهمراکشورمهاجرینبرگشتزمینهممکنراههر

گفتآزادیرادیوبهکشورجرگهولسیدوممعاوناحمدزیاحمدنذیرهمسویاز"

صلحوسهپرموفقیتبرایپاکستانوایرانکشورهایازکشورمهاجرینبرگشتکه
."بودخواهدموثر

ورکشمهاجرینبرگشتبرایتاآوردهفشارحکومتبربایدکشورجرگهولسییبناءً 

.آوردمیانبهراهایسهولت

امنیتتأمیندرتردیدوشکبدونبرگردندپاکستانوایرانازکشورمهاجراناگر

ردمودرتامیخواهیمنیزدولتاز.میتوانندکردههمکاریفیصدپنجاشماومابا
.نمایدایجادهاراسهولتکشورشانبهکشورمهاجرانبرگشتن

وهمکاریدرحکومتکهمیکنیمتأکیدملیوحدتحکومتبهماحالایندر

ساعدمکشورمهاجرینتدریجیبازگشتبرایرازمینهمتحدمللسازمانباهمآهنگی

.سازد

لحًبهًنظرًمنًتاًزمانیکهًمهاجرینًافغانًبهًکشورًبرگشتًنکنندًتالشًهایًص
.نخواهدًداشتًحکومتًنیزًطوریکهًالزمًاستًنتایجیًمثبتیًدرًپیً

ارگان نشراتی شورای انسجام امور جوانان غور

.ملیوحدتحکومتازغوروالیتمردمخواست
ازًاینًمرزًوًبومًدفاعًکردندًوًهرًنقطهًافغانستانًراًازًلحاظًوطنًبودنًمقدسًمیًشمارند ملتًوًمردمًکهًسالهًا

،ًًدرًمقابلًجانًخودًمیًجنگندًوًنمیگذارندًکهًًدستًمتجاوزینًدامنًمقدسًاینًخاکًراًآلودهًکند؛ًجوانانًوالیت

قندهار،ًفراهًوًدیگر:غورًبیشًازًبیستًهزارًنفرًبهًاردوملی،ًنظمًعامهًوًپولیس،بهًوالیات هلمند،ًارزگانً،
.واالیاتًناًامنًکشورًایفایًوظیفهًمیکنند؛ًهدفًشانًآزادی،ًبرابری،ًآسایشًوًآرامشًمردمًافغانستانًاست

قابلًذکرًاستًکهًاینًمردمًبصورتًسیلًآسا،ًبهًشوقًوًذوقًبهًطرفًپروسهًانتخاباتًبهًپایًصندوقهایً

انتخابًکردندًوًبهًتمامًوالیات رأیًسرازیرًشدندًوًبطورًآگاهانهًبهًکاندیدانًموردًنظرشانًرأیًدادندًوًآنانًرًا

تعییننیزراخویشآیندهرهبرمیکنیم،دفاعخودکشوربومومرزازطوریکههمانماکهدادندنشانکشور

رومرگبارروبهتهدیدیهایبهکهآنباراخودحقیقیرأی350000ازاضافهغوروالیتمردمنماییم،
....داردادامه.نمودندخودعملوعدهوبهدادندنشانخودراوهمتریختندرایصندوقهایداخلبهبودند؛شجاعانه

گل محمد طارق

را به تمام کافه ملت مسلمان 1394اعضای شورای انسجام امور جوانان غور سال جدید
.افغانستان وبخصوص مردم غیور والیت غور تبریک عرض میدارند 

مژده          مژدهمژده 

اکادمی علمی وآموزشی الحق 
:افتتاح شد 

علمیطبقهازاعمغورومردمجامعهانچه

درانتظارشوبزرگانجونان،وآموزشی

دمیشاحساسغورجامعهمبرمونیازدنبود

خدمتجادهواردوعمال ًافتتاحاکنون

.گردید

رابتکابااکادمیاینافتتاحشکبدون

تحولغورجوانواستادانگانفرهیخته

جامعهدرودانشعلمراستایدرعظیم

.شدخواهدایجادغور
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فضل احمد هاشمی: ارسالی
افغانستاندرجنگجدیدفاز
تهدیدودتهدیاینرفعبرایکرد،اعالموخواندجدیتهدیدیراداعشافغانستان،درخارجینیروهایُکلفرماندهًًکمپبل،جان

سالچندرایبافغانستانافزود،او.استکشورایندرامریکائینیروهایحضورادامًهیبهنیازطالبان،فعالیتازبرخاستههای

درکهبودگفتهنیزامریکادفاعوزیرکارتراشتوناین،ازقبل.استناتووامریکامالیونظامیپشتیبانیادامًهینیازمنددیگر

.کردخواهدنظرتجدیدافغانستانازامریکائینظامیانخروجمورددرامنیتی،اوضاعشدنبدترصورت

:تبصره

برایحاال.بخشیدتحققرؤیایمنطقهدرراامریکاهدفنخستینحقیقتدرواشنگتن،ـکابلمیانامنیتینامۀموافقتامضاء

پیشبهمریکااپالنبهمطابقافغانستاندرجنگتادربیایداجرامنصهبهجدیدیسناریوهایبایدمنطقویاهدافسایربهرسیدن
.برود

انجامراخاصیهاسازیزمینهکاراینبرایونماینداندازیهراافغانستاندرراجنگجدیدفازتادارندتالشهاامریکائی

وانافغانستدرداعشحضوربرمبنیهارسانهسویازشدیدیهاییپروپاگندوتبلیغاتهاروزاینرو،همیناز.اندداده

نمودهتحریکرامردماحساساتطریق،اینازتاخواهدمیاستعمارگرغربکهسازدمیثابتواضحا ًودارد،جریانپاکستان

ایهبهانهاامریکاییویافتهداومهاناامنیبدینوسیلهتاسازدمنحرفرامردماذهانارهابوهراسوترسفضایایجادباو

رسانهایجنبهباشد،فزیکیحضوراینکهازبیشترافغانستاندرداعشحضورچندهر.دریابندافغانستاندرشانحضوربرای
.داردیی

درخارجینیروهایانحاازنحویبهتادارندتالشملیوحدتدولتدرشانخواهانازهوازیادیشماریوامریکائیمقامات

کاملخروجازهابارغنیاشرفچنانچه.کندپیدادوامجنگتانمودهحفظواهیهایبهانهبهراخویشحضورافغانستان

برونافز.شودغورنیروهااینخروجمورددربایدکهبودکردهاذعانونمودهنگرانیاظهارافغانستانازامریکائینیروهای

گفتهیزنکمپبلجان.هستندامریکائیهاینیروخروجتاریخمورددرنظرتجدیدخواهاننیزامریکائیمقاماتازشماریاین،

اینعرفبرایناتورود،میشماربهجدیتهدیدافغانستانبرایگروهاینوداردخطرناکوتندروانهمفکورًهیداعش»:است

درنشدعملیبسویبرنامهاینامریکادفاعوزیرکارتراشتونرسیدنکرسیبهبااماحاال«.کردخواهدهمکاریهاتهدید
.استحرکت

پایانبهافغانستاندررااشنظامیمأموریتم2014سالپایاندرکهبودکردهاعالمهابارامریکادولتاینازقبلچند،هر

تجهیزوتربیهوآموزشیمأموریتبهودادهچهرهتغییررااشنظامیماموریتم2014سالرسیدنپایانبهباامارساند،می

سربازانتمامم2016سالدرکهنمودنداعالمهمبازامریکانظامیمقاماتازشماریسپس.استساختهمبدلافغانهاینیرو

حضورادامًهیبهنیازاندکردهاعالمونمودهریاکاریومنافقتهمبازحاالولیشوند؛میخارجافغانستانازامریکائی
.استکشورایندرامریکائینیروهای

تانافغانسدرمردم،برایخطروترسفضایایجادوجدیدهایسناریوبناماشاستعماریدرازمدتحضورامریکااینرو،از

اهامریکائیدرازمدتحضوروداعشهایتهدیدزیراگردد؛میبرهاسناریوهمینبهنیزداعشحضور.سازدمیمستحکم

بنامواعشدبنامدیگریکشتارترتیب،بدین.آوردمیبمیانمردممیاندرراانزجارونفرتوساختهشدیدترراجنگانگیزه

کهراالئیبخواهندمیهاامریکائی.استنشستهافغانستانمردمکمیندرخونینیسالهایوشدهانداختهبراهداعشعلیهمبارزه

کشانیدنخونوخاکبهوُکشینسلازدیگریموجوآوردهافغانستانمردمسربرتفاوتکمیباآوردندعراقمسلمانمردمبر
.بیاندازندبراهرا

وحدت وهمدلی مردم غور

نانهمچغورجامعهبینگیپراگندهباعثکهامروزیموضوعاتمهمترینازیکی

ریمکقرآناستوهمدلیوحدتنگرفتندرنظرشدهمختلفاقوامشدنوپارچهتکه

آفریدیمزنومردازراشماهمهمامردمای»:فرمایدمیحجراتسورهء۱۳آیهدر

ضمنریعتیشکتراد.«بشناسیدرایکدیگرتاکردیمهاقبیلهوجماعتهاراشماآنگاه

ودخبهخلقهمچونراملیتهاوضع»:گویدمیآنازقسمتیدرمذکورآیهتوضیح

خلقتردطبیعیواقعیتیکمستقلومشخصملتهایوجودکهیعنیدهدمینسبت
یستناحساسواندیشهدروهمییاسیاسیقراردادیافلسفیفرضیهیکواست

ازقصودمکهگرددمیآشکارقبیلاینازمطالببسیاریوفوقمطلببیانباپس

واصولهمهیاکردنفکریکسانواشتراکیبطورجهاتهمه،دروهمدلیوحدت
گذاشتنکنارراخوداعتقاداتازبخشیگروهیهریاوپذیرفتنراهمفروع

تنهانه-علمیفکری،مسائلدربرداشتونگرشوتفکردراختالفنیست،چراکه

ترقیورفتپیشثانیا ًفکرآزادیواندیشیآزاددهندهءنشاناوال ًبلکهنیستمنفی

اختالفشناختنرسمیتبهوجودباوهمدلیوحدتازمنظور.استآنبهمنوط

ویانسانحقوقوداردتعقلوتفکرحقکسهراینکهپذیرفتندیدگاهونظر

فکرفاوتمتدیگریاینکهدلیلبهوبنهدارجرایکدیگراجتماعیوحیاتیاعتقادی

نصیبراهادشناموهادروغها،لعنها،اتهامونساختهضایعرااوکندمی

سیقوتفتکفیررادیگریوندهدقرارخویشانحصاردرراحقوننمایددیگری
.نکند

اهلزرگانبوخلفاهمچنینسیرهوعظامانبیاءوکریمقرآنتاکیدبهعنایتباحال

رفنظرصافرادکلیتبهانسانینگاهیخصوصدرعرفانوتفکرواندیشهوعلم

ازیکیعنوانبهآنازهاییقسمتبهکهسنیوشیعهبخصوصآئینودیناز

بدبینیاینتمامیکهنمودباوریاپذیرفتمیتوانبراستیآیا.گردیداشارههزاران

نمودنهمنثارنفرینولعنویکدیگربهآمیزحقارتنگاههایها،ظنسوءها،

وامعجوسازانسانمکتبازپیرویعنوانبهماوداشتهدینیاعتقاداتدرریشه

باایشان،تاریخعینیشواهدبنابرکه)خویشحسنهوممتازالگوهایهمچنین

نچنیبه(گرفتندمیاختیاردرراعالمینظروسعتوصدروسعهایمانقدرت

وهامدیریتامروزهحتیکهاستچگونه.ایمآمدهنائلمنشیوروشواعتقاد

سیاریبخویشتعقلیوعلمی،فطریهایمایهدرونازاستفادهبابشریتفکرات

المتمسهمزیستیومتقابلحقوقرعایتوصحیحتعاملبهمربوطکهمواردیاز

پویا،بمکتموقعیتومقامتنزلاینآیا.اندکردهحلنسبهبهگرددمیغیرهوآمیز

ازبرخیکهنیستآنهاممتازوعینیالگوهایواسالمسازانسانوجامع

پسد؟نماینفراهمراالفتووحدتوهمسانیوهمدلیهایزمینهنتوانندپیروانشان

ازانپردتئوریوعاملینگردد،کهتحلیلاینگونهاستترنزدیکواقعیتبه

بهرهویگیربهرهوجودبادیگرسویازآنقربانیانوسوییازتفرقهواختالفات

وعقیدهلباسبهتلبسواعتقادیودینیابزارهایواهرمهاازفراوانبرداری

زایدخسارتهایووهاگردیدهکینهوهاها،کدورتفاصلهبهمنجرکهمذهب

باورهایهمچنینومعنویومادیبعددراسالمیجوامعهایبنیانبهالوصفی

قادیاعتودینیهایآموزهبانهاصوال ً،نمودهواردمردمتربیتیوفطریایمانی

شریبمکاتبباحتینهوتوحیدیادیانازکدامهیچبانهوداردسازگاریاسالمی

اساسبرومعمولطبقراآنعواملبلکه.داردعلموتفکرتعقل،درریشهکه

ربجانبههمهتسلطجهتبهکهدانستکسانیجانبازسوییازتاریخیشواهد

ازومردممعنویومادیهایسرمایهوکیانوحقیقیاعتقادهایپشتوانهبلعیدن

وحقارتهاکمبودها،احساسفرهنگی،هایناهنجاری،اخالقیرذائلدیگرسوی

کرتفوپاکفطرتازگرفتنفاصلهواقعدرنادانیوجهلوجامعتحلیلعدم

.دانستحقیقتنورتاللوازشدهدورومعقول

بنهعذرراهمهملتدووهفتادجنگ
زدندافسانهرهندیدندحقیقتچــــــون

:گویدمیسعدی

بنــــــیًآدمًاعضــــایًیکدیگرنـد
کهًدرًآفرینشًزًیکًگـــــوهرند

بهًدردًآوردًروزگارچـوعضویً

نماندً رًا قـــــــــراردگرًعضوهًا

شفقت اله انوری

ملیوحدتحکومتازمردمخواستادامه
درغیرایند،نمعملخودهایوعدهوبهبودهپایبندخویشهداتعتبهکههستنداینستارخوانیزملیوحدتازحکومتبرینبنا

دداخواهددستازراخودمفهومدیگرعهدبهووفاشدخواهدایجادوحکومتمردمایندربینگستردۀبسیارباوریبیآن

مردمنایومهماولیهضرورتبراینبنا((سیخبههزارمرغلشکریانشزنندداردرواستمگرسلطانبیضهنیمهبه))چون
:شودمینگاشتهذیلقرار

.داردبرترینیزامنیتدیدازومیکندکمراراهمصافهکههراتالیغورازوغورالیکابلازپختهسرکاعمار-1

یروزکوهشهرفشرقمتریکیلودهدرکهلیچپوزهآبکگرممنطقهدرهریرود،خروشاندریایباالیبهبرقبندیکاعمار-2
.میشوندمستفیدبرقاینازوالیتاینمردماکثریتوداردقرارغوروالیتمرکز

تصورمردماینقبالدرکهدولتسالهسیزدهتلفیحقکردنجبرانوملیوحدتحکومتدرغورمردمساختنسهیم-3
.استگرفته

خواستارغوروالیتمردماست،کمبسیارامنیتینیروهاییچونوالیت،ایندرامنیتینیروهایتشکیالتنمودناضافه-4

درراتامنیبتوانندامنیتینیروهایتاشود،زیادهمپولیسنیروهایضمندرعامه،نظمواردوملیلیواحیککههستنداین
.کنندتأمینبهتروالیتاین

رارسفرقخطزیردراقتصاددیدازغوروالیتمردم،والیتایندرباشددانشکدهچندیندارایکهدانشگاهیکایجاد-5

رددانشگاهاگرواندماندهبازتحصیلادامهازغوروالیتجوانانکه(استسالسیزدهطیدردولتآورددستاین)دارند،
.میدهندادامهراخودتحصیلوخوردارشدهبردانشوعلمنعمتازهموالیتاینجوانانشودساختهوالیتاین

امتیازاینمستحقهموالیتاینجوانانکشور،ازخارجدرتحصیلیهایبورسیهبهغوروالیتاستعدادباجوانانفرستادن-6

.هستند
.ًًًًًًًًًًًًًًًوندایجادًمدارسًدینی،ًدرًمرکزًوًولسوالیًهایًاینًوالیتًکهًجوانانًجهتًآموختنًعلومًدینی،ًبهًایرانًوًپاکستانًنر-7

ارتباط انترنتی بین مرد وزن 

:اولپرسش 

دهًبودًكهًدرًیكیًازًنشسًتًها،ًدرًموردًگفتگویًانترنتیًبینًزنًوًمردًچنینًبیانًش

نًهایًخودًدرًانترنتًمسوولًنبودهًوًدرًصحبتًكردنًبینًمردًوًزكسیًازًگفته

چونًانترنتًیكًدنیاییًمجازیًاستًوًاختالطیًسرً.ًکدامًمشكلیًوجودًندارد
.فیكمآیاًاینًسخنًدرستًاست؟ًلطفأًدرًاینًبارهًتوضیحًدهید،ًباركًهللاًو.زندنمیً

:پرسش دوم

اسالمًعلیکمًوًرحمتهًهللاًوًبرکاته

؟ًچونًهایًمخالفًدرًفیسًبوكًوًایمیلًگناهًداردًیاًخیرآیاًصحبتًكردنًبینًجنس

...ادامه دارد . درًعصرًحاضرًجوانانًزیادیًباًاینًموضوعًسرًوًکارًدارند
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....وزنمردبینانترنتیارتباطادامه
اركبهدستمعصیت،ازجامعهحفظبرایاستضروریباشد،مثبتجواباگر

.نشونددچارآنبهجوانانتاشویم

:پاسخ

بركاتهوهللاورحمتوالسالمعلیكمو

مشابهوالسچندبرایکهاستافتادهاتفاقبسیاربناءً است،مشابهشماهایپرسش

الیلددارنددوستسواالتهمچوبهپاسخدرمردمبعضی.استشدهارایهپاسخیک

اختالطبوك،فیسدرارتباطآیا":کهکنندتمرکزگفتهاینبهبیشتروبیاورندفلسفی

یکرنتانتآنهاتعبیربهکهگویندمیدلیلیبهراگپاین"خیر؟یاشودمیتلقی

یكلاستدالاینکهگفتتوانمیانترنت،واقعیتشناختباامااست؛مجازیجهان

!استباطلوخامخیال

سفیبارۀدراماباشند،میشرعیاحکامازمتأثرموضوعاتبعضیدرآنهاچون

شتباهیاباشد،نداشتهوجوداختالطكهزمانیتاكنند،میفكرچون.هستندنادانبوك
.شودمیظاهرگیجیوجهالتهاگفتهاینازواضحا ً.دهدنمیرخ

وشتهنمخاطببهنویسندهازنامهیكدركهسخنیچوننیست،پیچدهزیادموضوع

مخاطببهنویسندهشخصپیشامداگر.استمخاطببهنویسندهپیشامدمبینشود،می

كدامود،گیرمیراشخصدوبینمستقیمایمباحثهحكمشود،ثابتنامهرسیدنبا

رساننامهانتقالبینتفاوتیهمچنان.نداردکمپیوتریادستبانامهنوشتنبینتفاوتی

اتاثببهمهم.نداردوجوددیگریوسیلههریابوكفیسوانترنتومخاطببه

تحقیق)عیشرقضاوتازقبلواقعیتتحلیل.استمخاطببهنویسندهپیشامدرسیدن
.شودمیفهمیغلطاینبهمنتج(المنات

مسوولکسهروبودهیكیآنبهمشابههایحالتونامهبهمتعلققوانیناینبنابر

:فرمایدمیوسلمعلیههللاصلیپیامبرچنانچه.باشدمیخوداعمال

َثْت بِِه أَْنفُ » تِی َما َحدَّ َ َتَجاَوَز َعْن أُمَّ ََّّمْ إِنَّ َّللاَّ ََ ا  َما ََْم َتْعَملْ أَْو َتَت ََ «َس

ب" بهًآنچهًبرتریًدادًكهًپیشًخودًمیًگویند،ًامًا هًآنًهللاًسبحانهًوتعالیًامتًمرًا
".زنندًعملًنکردهًوًدرًموردًباًکسیًسخنًنمیً

[بهًوسیلهًالبخاری(ًرح)بهًروایتیًازًالبخاریًوًمسلمًازًابوًهریرهً]

هاًراًبهًافزونًبرًاینًازًپیامبرًهللاًصلیًهللاًعلیهًوسلمًروایتًشدهًاستًكهًپیامً

ساندًراثباتًمیاینًخودًبهً.ًپادشاهانًوًُحكامًفرستادًتاًآنهاًراًازًاسالمًآگاهًسازد
.ایًمستقیمًراًداردكهًآگاهًساختنًازًطریقًپیامًنوشتهًشدهًعینًحكمًمباحثهً

:بنابرًاین،ًپاسخًبهًپرسشًفوقًالذكرًقرارًذیلًاست

د،ًیكسانًباش....ًحكمًهرًنوعًارتباطًانترنتیًچهًتوسطًایمیل،ًفیسًبوك،ًتیوتر1

ن دنیایی ای»ً:توانًگفتًكههمچنانًنمی.ًاستًوًهیچًتفاوتیًباًگفتارًحضوریًندارد

صیتًبلكهًاینًبهًمعنیًفروًرفتنًدرًنادانیًوًمع.ً«مجازی است و آن دنیایی واقعی

كلماتًزشتیًراًبهًیكًزنًبیگانهًخواهًروًبهًروًبگویدًیاًدرًا.ًاست نترنت،ًاگرًشمًا

ازًطرفًشریعتًقابلًمجازاتًهستید،ًچونًکدامًتفاوتًبینًهردوًشیوهًازًدید
ًعینًحکمًراًدارد.ًرسیدنًموجودًنیست .بناء 

رامًاست،ًچنانچهًدرًشریعتًصحبتًكردنًمستقیمًباًیكًزنًبیگانهًبدونًضرورتًح

ًآنچهًدرًصحبتًكردنًمست.ًباشدهمانًطورًارتباطًدرًانترنتًهمًحرامًمیً قیمًبناء 

.باشدجایزًاست،ًدرًمكاتبۀًانترنتیًهمًجایزًمی

گرًا.ًاختالطًغیرًضروریًدرًشریعتًممنوعًاست،ًاماًنفسًاختالطًحرامًنیست2

بزنید،ًحرامًراًمرتکبًشده دورًاستًباًالفاظًبدًصدًا زنیًراًكهًازًشمًا د؛ًایشمًا

نباشد جنسیًراًدرًماركیتًبهًیكًزنًمیً.ًحتیًاگرًاوًدرًپهلویًشمًا اگرًشمًا

حرامًاست،ًباوجودًكهً فروشیدًوًباًلذتًبهًطرفًاوًمیًنگرید،ًاینًعملًشمًا

یهًیًاگرًشماًیكًوسیلهًیًنقل.ًاختالطًبهًخاطرًتجارتًكردنًدرًماركیتًمجازًاست

د،ًعامهًراًمیرانیدًوًباًكلماتًنادرستًباًیكًزنًكهًازًشماًدورًاستًصحبتًكردی

همًنباشد،ًحرامًاست همینًطور،ًازًهرًچیزیًكهًشماً.ًحتیًاگرًاوًدرًپهلویًشمًا

.روًاستدرًیكًمكاتبهًمیًنویسید،ًمسوولًهستید،ًچونًبرابرًبهًسخنًگفتنًروًبه

هرًمردًوًزنًمسلمانًبهًویژهًجوانانًکاربرًدرًانترنتًراًبهًپابندیًازًقو3 انینًمًا

هایًشریعتًباًتعهدًقویًدعوتًمیًنمایم،ًکهًنهًتنهاًازًحرامًدورًشوید؛ًبلكهًچیز

ازًچنانچهًاصحابًرضیًهللاًعنهم.ًكهًاحتمالًنزدیكًشدنًبهًحرامًاست،ًدورًشوید

شدنداشیاییًمجازیًكهًاحتمالًافتادنًدرًحرامًبودًدورًمیً

همچنانًباالیًهرًمسلمانًتاكیدًمیًكنیم،ًبهًخصوصًجوانانًکارًبرًدر4ً مًا

جًاسالمًانترنت،ًتاًباًسختًكوشیًوًجدیتًبرایًاستفادهًیًپربارًازًآنًبرایًتروی

زًدرًعینًزمانًعاقلًوًهوشیارًبوده،ًنهًتنهاًا.ًدرًزندگیًدرًیكًراهًموثرًكارًكنند
.خاكسترهایًناپاكًدروًباشید،ًبلكهًازًخاكًخاكسترهایًناپاكًهمًدورًشوید

آخرتًمنًازًهللاًمتعالًمیًطلبمًكهًماًراًپرهیزگارًوًپاكًنگهدارد،ًتاًكامیابیًدنیاًو
.راًحاصلًنمایمًوًدرًاینًامرًبشارتًخوشًبرایًمتقیانًاست

ابوالرشتهشما عطاء بن خلیل برادر 

.میگرددشادابوسبزطبیعتسیمایوپوشیدهتنبهسبزقبایوگشته
ودینیوجیبهوگرفتهسهمخویشمحیططبیعتزیبایبهاسالمشرینفرموداتطبقکهمیباشدالزممسلمانانتمامبرایبناءً 

.ادانمایدراخویشوطنی

ادآبوعمارتبهوشماراکردخلقزمیندرشماراخداوند:ترجمه"فیهاواستعمرکماالرضمنهوانشأکم":میفرمایدخداوند
.گماشتزمینکردن

بهکنیدحفاطتزمینازیعنی:ترجمه"امکمفانهااالرضمنتحفظوا":فرمودنداسالمبزرگوارپیامبرشریفحدیثچنانچه

یدتأکآنغرسوشانینهالدرمورد"ص"پیامبرصراحتبطورکهداریمدیگریحدیثهمچنین.شماستمادرآنکهدرستی

رایشبمییشودخوردهآنازآنچهاینکهجزرانهالیبنشاندکهنیستمسلمانیهیچ:ترجمه"غرما ًیغرسملسممنوما"دارد
.میباشدصدقهبرایشاینکهمگرنمیکندکمهیچکسو.استصدقهبرایشمیشوددزدیدهآنازآنچهواست،صدقه
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