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 مشوره:

مشورۀ موجز وضروری برای جوانان که در فیس بوک وساایر ساایت  اا ی اجتمااعر اباراز 

 نظر میکنند ویا مسایلر را به بحث میگیرند.

استفاده از آزادی  ای دموکراتیک منجمله آزادی بیان حق  ر شهر وند وتبعۀ کشوریست کاه 

بایاد  دفمناد ودر  به خواننده  اا میکند. اما این آزادیها ی بیان وتحویل بیانهافرد درآن زندگر 

جهت روشنگری وترویج فر نگ مترقار ومادنر کاه احساساات برخار از گرو اای اجتمااعر 

باار نااه را خااد شااه دار نسااازد ونفاارت وکینااه را علیااه مااروجین واشاااعه گااران فر نااگ نااوین 

رد ااای علاام وداناا  در تمااام عرخااه  ااا   خاا  انگیاازد توجیااه گااردد. تاارویج وگسااتر  فرآو

ادبیاات وفر ناگ کاه متضامن اخال یاک   نر  عرخه  ایمیم دست آورد ا ویافته  ا دروتع

 زمیناه سااز گاردد متمرکاز نمااییمدیگر فهمر وتساند و مگرایر را میان اقوام  مذا ب وملتها 

ت واعتداادات ماردم وباه مددساا ز نماییمگرایر جدن  ر  ی عخب وسکتواز ترویج افتراق   ت

سخنان ا انت آمیز ومحدرانه در  یچ جای وخخوخان در شابکه  اای اجتمااعر اراشاه نشاود 

 رعایت این موضوع برای مخشونیت فردی نیز کمک مینماید.البته 

باارای رساایدن بااه  اادز بایااد از اباازار  ااای باار خراار  قاباال  ااذیر  وراه  ااای شاارافتمندانه 

دینار وملار جریاناات افرارار وانتحااری  اعمال  ضد انسانر  استفاده کرد کافر است اگر ما 

را افشا نماییم وتاوده  اای میلیاونر را از وچورو چ اول محافل ما فیایر از دارایر  ای مردم 

ما یت ددمنشانۀ شاان آگااه ساازیم خافحات شابکه  اای اجتمااعر  ار خوا اد شاد وایان نباردی 

ریاناات تروریساتر خخوخان جنجۀ ایان است  دفمند ونجات بخا  میلیونهاا انساان تحات شاک

در کشاور ای اسایمرم ماا بایاد بار  مگرایاار وکیارت گرایار در  ماه احاوال واوضااع تاکیااد 

اخارار ورزیام  نماییم وباالی بشر دوستر و ومانیزم مرابق کنواسیونهای مجامع بین المللار 

بایاد اضاافه  تا برای فر ناگ مادنر وانساانر راه بااز شاود وماردم باه ایان روحیاه عیاار شاود.

نمااایم کااه باارای بحااث  ااای اکادمیااک وروشاانفکرانه جا ااای مناسااب وجااود دارد کااه جوانااان 

  گار باشید. ممیتوانند گفتمان خودرا تنظیم ودر غنای آگا ر خود به افزایند. شاد وکا


