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 نويسنده گان خود مسوول ديـدگاه هايـشان    -
ـ هستند ،وچاپ مقـاالت بـه معنـاي تائ         د آن  ي

  نميباشد
درصورت لزوم مطالب شما ويرايش ،اصالح       -

  .دوكوتاه ميشو
  . مطالب ارسال شده دوباره مسترد نمي گردد-
 با تشكر از آناني كه ما را در اين شـماره از             -

  .طريق فرستادن مطالب شان ياري نموده اند
           

 

  

  
  

چندي قبل دريكي از جلسات جوانان درغور، دانش آموز جواني كه  ازدست فساد اداري وناكارآيي نهادهاي آلودة 
د مرگ برفسا«دولتي، كاسة صبرش لبريز شده بود، دراخيرسخنانش به سبك جوانان انقالبي قرن بيستم فرياد برآورد كه 

  »!!مرگ برفساد اداري! اداري
خوشبختانه در دهه هاي اخير، ما شاهد اين هستيم كه جوانان مبارز فرهنگي  ما تحت تأثير روند اصالح طلبي جهاني 
تاحدود بسياري  با رفتارهاي انقالبي وجزم گرايانه وشعارهاي تند وتيز وافراطي وخشونت آميزِ زنده باد ومرده باد، 

و دريك دگرديسي تاريخي از جانب الگوهاي سرسختِ انقالبي مانند لينين وفيدل كاسترو ومائو يا سيد فاصله گرفته اند 
قطب ودكتور شريعتي وغيره به سوي نظريات وانديشه ها والگوهاي اصالح طلبي همچون دكتورعبدالكريم سروش، 

  .دور زنده اند... يوسف قرضاوي ومحمد مجتهد شبستري و
؛ نشان مي دهد كه مسألة فساد اداري براي بقاي دولت وتأمين امنيت و رضايت شهروندان اهميت  فرياد اين جوان اما

فراواني دارد و بايد با اين پديدة  ويرانگر به صورت جدي ومتعهدانه مبارزه شود، درغيرآن صورت فساد اداري خودش 
عيت مردمي آن را ازبين ببرد وملت را به تنهايي مي تواند پايه هاي نظام را به شكل گسترده اي سست كند ومشرو

پديدة فساد اداري در حقيقت . مجبورسازد كه دست به اعمال خشونت بار وانقالبي بزنند واين به نفع هيچ كسي نيست
  :پيامد ها و بازتاب هاي ناگوار بسياري دارد كه در اين مجال مختصر به برخي ازآنها اجماالً اشاره مي شود

طوري كه آشكاراست تأمين عدالت واعادة حقوق برابرشهروندان . تحقق عدالت درجامعه مي گردد فساد اداري مانع -1
در يك نظام فاسد وآلوده با موجوديت نهادهاي عدلي وقضايي سوداگر، واسطه . يكي از وظايف ذاتي حكومت مي باشد

 يك نظام ظالم وناعادل ومعامله گربه بنابراين . باز وناپاك طبيعتاً عدالت تحقق نمي يابد وحقوق مردم تلف مي گردد
سرعت مورد نفرت وانزجار مردم واقع مي شود ومشروعيت آن به زوال مي رود وخواسته ياناخواسته به ترك ميدان 

  ».اَلملك يبقي مع الكُفر وال يبقي مع الظُلم«: مجبور مي شود كه
يت وحاكميت قانون با مسألة فساد اداري رابطة مستقيم بدون شك تأمين امن.  فساد اداري باعث اخالل امنيت مي شود-2

مردمي كه حكومت شان را يك حكومت ناپاك ، ظالم ، فاسد ونابكار بدانند ، نمي توانند با آن نظام همكاري . دارد
وحسن نيت داشته باشند ودر نتيجه وقتي كه مردم با نهاد هاي امنيتي حكومت همكاري نكنند واز آن متنفرباشند به 

  .صورت قطع هيچ نيروي هم نمي تواند كه به زور باعث تأمين امنيت شود وصلح وثبات را در جامعه تحكيم نمايد
مردم انتظار دارند كه حكومت، تمام شهروندان كشور را به ديده .  فساد اداري ميان دولت وملت فاصله مي اندازد-3

زماني كه متوجه شوند كه حكومت . كلفيت هاي مساوي بدانديكسان ببيند وهمة مردم را در برابر قانون داراي حقوق وم
عادل نيست ، حكومت كار نمي كند ، حكومت آلوده است وكارها بدون واسطه ومعامله پيش نمي رود ، خود به خود 
مردم نااميد مي شوند وميان خود ودولت بيگانگي وفاصله احساس مي كنند وحكومت را ازخود نمي دانند ولذا براي بقا 

  .ودوام آن هم عالقة نمي يابند وشب روز براي نابودي آن به اميد آمدن يك نظام بهتردعا مي كنند
جهانيان به هردليلي كه  هست ، مليون ها دالر .   فساد اداري جامعه جهاني را نسبت به نظام بدبين ونااميد مي سازد-4

ه هاي مشروع ومؤثر وبه خاطرتحكيم پايه هاي دولت دركشورما مصرف مي كنند ولذا انتظار دارند كه اين پول ، در را
وقتي آنها مي بينند كه پول هاي شان در راه . وتأمين صلح وآرامش وتحقق مردمساالري وآزادي در جامعه هزينه گردد

هاي غلط ونامشروع ، فقط به جيب افراد بي كفايت و استفاده جومي رود وافراد معدودي را ثروتمندتر مي كند ، نمي 
بنا براين آنها بانا اميدي كمك هاي شان را قطع مي كنند وبازهم . انند تا قيامت به اين حاتم بخشي خود ادامه بدهندتو

  .مردم ما مي مانند وفقر وبيچارگي وعقب ماندگي وجنگ هاي داخلي
نگفتي را به درسال هاي اخير جامعة جهاني مبالغ ه. ژه هاي باسازي مي گردد  فساد اداري باعث بي كيفتي پرو-5

 ) دوم (ادا	� در���� ... مؤسسات دولتي وغيردولتي سپرده اند 

  !قدرت زن درساختارخانوادة سعادتمند
  ويراكريمي

زنده ، كه ازدواج يك ركن مهم واساسي در زنده گي انسان ها مي باشدكه درنتيجه  همه ميدانيد
گي انسان ها بعد از ازدواج ميتوانند يك زنده         . گي مشترك وتشكيل خانواده به وجود مي آيد       

زيـرا احتـرام بـه كرامـت انـساني ،احتـرام متقابـل               . پر از سعادت وخوشي ومحبـت را بـسازند          
واحترام به طرز تفكر يك ديگر ميتواند كانون خانواده را گرم بسازد وشـكي نيـست كـه منبـع               
اصلي ايجاد اين روش ها در خانواده هاي سعادت مند   زنان بوده و هستند كه با كردار ورفتـار                  

درسـت  . ر وارائه مشوره هاي سالم ميتوانند فضاي زنده گـي خـانوده را دگرگـون سـازند        وگفتا
 خانوده تنها مردان است كه تاحال زمينه كار براي زنان ميسر نبوده ومنبع درآمد وتأمين معيشتِ   

اما حاالهم اگرچه حضور . بوده اند،به همين دليل خود را ذيحق دانسته وبحق زنان ظلم كرده اند     
ه دليل پايين بودن سطح سواد در صحنه كمرنگ است ولي آنعده زنان كه زمينه كار براي                 زنان ب 

شان ميسر شده وبه صحنه راه يافته اند بويژه در خانواده هاي فقيركه مردان بيكـار انـدفراموش               
نكنند كه مردان نيز داراي احساسات وشخصيت اند وكارهاي نكنند كه باعث برهم خوردن نظام 

  . دخانواده شو
اين يك واقعيت است كه قدرت زن در قابليت هاي ويژه زنان او نهفته است ،بـسيار از زنهـا                        

هستند كه به نياز هاي همسرشان توجه نمي كنند ولي خود شان هميـشه آرزوي بـرآورده شـدن              
 ولي بدانيد كه مردها هم مثل شما نيازها وانتظاراتي را از شما دارند      . خواست هاي خود را دارند    

 )��م (ادا	� در���� ... كه الزم است به آن توجه كنيد تازنده گي خود وخانواده

 سرمقاله   

عدل گسترده مانع بروز 

  !خشونت وناهنجاري 
  عثماني

استقامت در طريق حق به وسيله : عدالت در لغت به معني استقامت ودر شرع عبارت است از 
اصطالح فقها،عدالت عبارت از وبه . دوري از آن چيزي كه در دين ازآن نهي شده است

برخي . مجموعه فضايل اخالقي وملكه نفساني كه سبب مالزمت شخص با تقوي ميشود
) رفتارمطابق قانون (دانشمندان عدالت را به مفهوم قانون گرفته اند، زيرا عدالت عبارت از 

اهللا يأمر ان (كلمة عدالت در قرآن كريم بار ها مانند. وايفاي حقوق نيز تعريف نموده اند
عدالت چيزي . جا افتاده است )... اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا باالعدل (و) باالعدل واالحسان

است كه در واقع به مردم آرامش ، رفاه وآسايش ميدهد وتبعيض ، نابرابر، استبداد،زورگويي ، 
  .محروميت،فقر واختناق را ازميان برميدارد

تقسيم نمود  .  عدالت اجتماعي-ب  .   عدالت فردي–   الف :    عدالت را ميتوان به دو دسته 
عدالت فردي اينكه شخص در بند وقيد شريعت ، قانون وفضايل اخالقي وانساني بوده وبهترين . 

  . محكمه وجدان خود را تلقي ودر امورات يوميه عدالت را درهمه عرصه تطبيق وعملي ميسازد
 وافراد اجتماع در تطبيق قانون در قضاوت ، در   عدالت اجتماعي اينكه نسبت به ديگران

تجارت ، در انكشاف وتعليم وآموزش به انصاف وعدل عمل كرده  ودر بارة كسي ستم را روا 
  4ادامه صفحه  ... بايد دانست. نداشته وحق كسي را ضايع نمي سازد

  

 مرگ برفساد اداري
 ���� ��� 
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  ادامه خالصه اعالميه جهاني حقوق بشر
  .ه$� #" دار�� !� ����ن �� ���� ر���ر ��ا�� دا��� ����. ٦•
  .����ن ��ا0 ه$� ,/.�ن ا�- و ��,� �� ,+ �)�* �� ه$� !(�)" '�دد. ٧•
ا'� #�7ق 5.� 	�رد ا#��ام ��ار �4)�د، او #" دارد !� �2اه�ن . ٨•

�ددو #$�,- 	.��9ت ' ������.  
 ز��ا�� 5=� ,� �$� را از 5;�ر!�ن �2د ��ا�� 5.� #" ��ارد !� �$� را . ٩•

  .ا2�اج 5=�
  .دار��را  �9د��D و ��B��  �=C9 و	��A5�$5	�� د����� �� ه$� #" . ١٠•
�، ه$� #" دار�� �� '=�* �$�د* ����. ١١•(E7! ت��Fا �Bا.  
�����، او #" دارد �2اه�ن . ١٢•� �	0 ����د د,4� �� �=5 �H� 0د�� �ا'

وارد ���2 �$� ��د، ��	� �2د��ا�� ، ا	� 5.� �$� !�ا�� ,- ������ '�دد #$�
  . 	Iا#A �$� ,� ���2اد* !�ن ��د#/A ����نون ه�0 �$� را ��ز 5=� ,� ��

�ت 5==�. ١٣•�  .ه$� #" دار�� !� �� 	)K �2د 	.�
•١٤ . ، �,���و�� و در ��رت �زار ,� !� �ه$� #" دار�� �� ,+ 5;�ر د,4

  .�2اه�ن #$�,- ����
را �$)��ان از #" 5.� ه)N  . �5 داراH��! 0)- ���=�،ه$� #" دار�� . ١٥•

�((O! از �, -(H��!د��وم 5�	 -(H��! ..  
•١٦ .K(	�� Pدار�� را ه$� #" ازدواج و دا�� .  
�دأ ,� �(�ر  "# �H$Q	�B/)- دارد. ١٧•�=	 ST��ه)U5 N را �$)��ان .ه

�وم 5�د�	 -(/B�	 "# ا�� از�  .�2د �
ه$� #" دار�� �� د,P �2د K$9 5==� و ا'� 	� �2اه=�، د,P �2د را . ١٨•

� ده=�((O!.  
•١٩ ./�  	�CH	�ت� �2د را ��4,=� و 	�CH	�ت ��ه=� وه$� #" دار�� 

�==5 -�  .در,�
�K و!�Xه�اته$� #" دار�� !� �� �Wر � VC�	I( در . ٢٠•��	 Yا�  ا��

�����(Z� ه� P$[5==�5==� و �� ا� U(�\! �,�Q 0ه� P$[ا� �, .  
•٢١ .�==5 Yا�  .ه$� #" دار�� #/�	- 5;�ر �2د را ا���Tب و در �ن ا��
��رت ه�0 �2د را دار��ه$� #" ا	=)- ا. ٢٢•	 �H��! -���  .�Q$��9 و 
� ,+ د��$Iد �9د��D در ,+ 	�)^ ا	P �5ر . ٢٣•W�2 �� ه$� #" دار��

�����(Z� ��=� �,5==�5==� و �� ,+ ا!��د U(�\! �,ا!��د +, �, .  
  .ه$� #" ا���ا#- و !��,V دار��. ٢٤•
!� �5  ز��گ دار�� و در ��ر#� ا� K	H)�ر د����� �� ,+ ه$� #" . •

�,` ����، #" 	.��9ت ��W دار��	. 
  .!�K(E 5==�ه$� #" دار�� . ٢٦
•٢٧ .���(4� A��ه=�Q �4	�H �2د ��  .ه$� #" دار�� در ز��'� 
Dزم ��ا�C$9 0 ��ن ا,AX� " P ا�Q$��9 "#" دار�� درا,]�ده$� . ٢٨•

���#�7ق (4� A��.  
�ام ه$� ��,� �� #�7ق د,4�ان، �Q	�H و دارا,� ه�0 9$�	� ا. ٢٩•�#

  .�I4ار��
٣٠ .�=5 bC� را �(	c9ا P,=�رج  در ا	5.� #" ��ارد #�7ق . 
  

  درد كهنه
  سارارضايي

  !طبق معمول باز هم همان سروصدا و گفتگو
  شاه بوبو سرش را تكان داده پاهاي چاقش رااز پله ها به زحمت برداشته به سوي سالن رفت

تا نمي آمد جر و بحث آنقدر بين اين زن و شوهر باال گرفت كه صداي شكـستن  صدايي بيژن بلند و بلندتر مي شد و مهناز هم كو     
  .گلدان و ريختن شيشه پنجره و سپس فرياد مهناز به گوش رسيد

  .شابوبو به پهلوي رانش زده زده رفت تا احمد خان را با خبر سازد
  .بيا كه بازم بيژن و مهناز شروع كردند! بيا احمد خان

احمد خان با چشمان از حديقه بيرون، درحاليكه به پشتي قاليني تكيه زده بود كمي از حالتي لم دادگي برخاسته پرده پنجره را كنار  
اين دختر راروز اول كـه ديـدم        : زد و نگاهي از دل تاريكي شب به پنجره آنان انداخت، اوف كشيد و سر جايش نشست و گفت                  

قبول نكرد كه نكـرد تـا       . اين به درد تو نمي خورد خيلي تيز معلوم مي شود          . يم خود را تغيير بده    اين تصم ! بيژن را گفتم، كه نكن    
  .اينكه اين روز و احوالش شده فقط بگو زن نكرده شوي كرده

  .بگو مگو ها ادامه داشت
  :احمد خان بي طاقت شده صورتش را اين طرف و آنطرف دور داد سپس از جا بلند شده غريده گفت

  :باصدايي شبيه فرياد ادامه داد.   زنكه بيژن را پاالن كرده سوارش شدهاصأل اي
با اين قمچيني كه برايش جـور كـردم         ! ؟ در مقابل شوي خود زبان بازي كرده كه اين ناشزه مي كند، مثل كه نمي ماند                !كدام زن 

  !!!عادت كرده، تا چند تا ازين در سر و رويش نزنم آرام نمي شود
 كمي پشتي قاليني را كه تا حال تكيه گاهش بود به طرفي  خود كشيد و رشته را كه از طناب ساخته بـود ،                      احمد خان برخاست و   

  .بيرون آورده و به سوي خانه ي بيژن رفت
شابوبو چادر گاج ابريشمي اش را دور سرش پيچاند و نگاهي به نواسه هاي خود كه در وسط اتاق به خواب رفته بود، انداخت و بـا       

  .چهارتا دختر دارد خجالت هم نمي كشد و بيژنه زن كردن نمي ماند!!! زنكه دختر زا: ر كنان گفتخود غر غ
  در اين لحظه سرو صدا بلند شد و شا بوبو ورخطا شده به سوي خانه بيژن رفت تا بيبيندچه گپ است؟

از . وبو رفت تـا شـوهرش را مـانع شـود          شا ب . اما عروسش را ديد كه از پاهاي احمد خان گرفته زير باران شالق هايش قرار دارد               
خوب است كه آدم عيب خودش را قبول    : اين زدنها برايش فايده نداره بعد با غيظ  گفت         ! بانش ديگر نزن  : بازويش كشيد و گفت   

  .كند كه دختر زا است بعد نگاهش را از چهره عروسش دور داده به طرف ديگر معطوف ساخت كه پسرش بيژن ايستاد بود
چرا : اما مهناز مرتبأ مي گفت. كه تا آن لحظه مهناز را زير لت و كوب قرار داده بود، خسته و مانده  به نظر مي رسيداحمد خان 

باور نداري برو از كدام داكتر .  بابا جان مرا مي زني خود داكتر گفته كه وقتي طفل جنسيتش تشكيل مي شود به مرد بستگي دارد
  ...در حاليكه. رده اند دروغ نمي گويندداكتران قسم خو! اين سوال را بكن

  )��م (ادا	� در���� 

سون مــستقل حقــوق بــشر كميــ

  افغانستان

 دفتر واليتي غور

 حجاب اسالمي 
رمضان عادل                              

زنها نبايد زينـت خـود را   «. اهر نمايد وزينت هاي كه زن حق ظاهر كردن آنها را ندارد          زينت هاي كه زن حق دارد آنها را ظ        
  30سوره نورآيه . »ظاهر نمايند ،مگرآنچه عادتاً ظاهر ميگردد

ويااينكـه  ... مثالً صـورت ، مـو       .  زينت چيست؟ هرچيزيكه باعث زيبايي زن ميگردد زينت گويند،خواه اين زينت طبعي باشد            
وغيره اما رنگها و دواهاي كه در زمان ما زنها براي تزيين سر و صـورت                ... مثالً لباس ،زيور آالت     .  كرده باشد    خود زن ايجاد  

خود بكار ميبرند همه  در حد اسراف  بوده ونا معقول مي باشد و زنان مسلمان حق ندارند  جز در داخـل منـزل از آن اسـتفاده                              
د واز اين رنگها در خارج منزل به منظور جلب توجه مردان استفاده مي نمايند مـسلماً                 نمايند و آنچه كه زنان امروزه انجام ميدهن       

تعيين كرده است رعايت نمايند،زيرا عـدم رعايـت حجـاب         )ج(به زنان مسلمان الزم است كه حجاب را كه خداوند         . حرام است 
ب اعمال ناشايسته شوند كـه حيثيـت ومقـام زن            انساني پابند نباشند مرتك    –اسالمي باعث ميشود افراد كه به  باور هاي اسالمي           

بناء حفظ حجاب براي زنان مسلمان الزم و براي نگاة مردان مسلمان به زنان مـسلمان حـرام اسـت                     . مسلمان را خدشه دار بسازد    
  :،انسان هاي كه درذيل تذكر داده ميشوند مستثني اند

   )سوم ( ادامه درصفحه 
 

  ...مرگ برفساد 
وژه ها به تا با آن پول براي مردم كارنمايند متأسفانه اما؛ بسياري اين پر

علت موجوديت فساد در دستگاه هاي دولتي، ازكيفت مناسبي برخوردار 
اگريك دستگاه پاك ودلسوز ومتعهد براي نظارت وجود . نبوده اند

نداشته باشد، نمي توان  به كيفيت معياري يا مناسب پروژه ها اميد 
ه واربود ولذا تا چنين كارهاي ناكارا وبه درد نخوري به مردم تحويل داد

لذا وقتي . مي شود، آنها نمي توانند به بقاي اين رژيم راضي وقانع باشند
مي بينيم كه اين مسأله اين قدر براي دولت مهم وحياتي وسرنوشت ساز 

است ، بايد مديران دولتي اهميت وحساسيت موضوع را درك نمايند 
اگرپديدة بدنام فساد اداري . وبراي حل اين مسأله چاره جويي كنند

ان نرود ويا كم ازكم، كاهش قناعت بخشي پيدا نكند به زودي اين ازمي
حكومت ازهم خواهد پاشيد ومردم ما بازهم  با فقر وبدبختي وامراض 

  .وعقب ماندگي وبي سوادي دست به گريبان خواهندماند
 



  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  

  
    

  
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

 ٣ 2010  فبروي مطابق به / 1388 دلو                                  پنجم     شماره                                                             ششمسال 

تجرد تابه 

  هژده
      مالغالم نبي شاعرمحلي

  
  تقلب در ريسي مصلحت نيست

  به سوگندي غموسي مصلحت نيست
  مذهبوتعصب در امور دين 

  به سيمائي عبوسي مصلحت نيست
  تجرد تابه هژده امر قانون
  تبه نابالغ عروسي مصلحت نيس
  تخطي در امور اعتقادات

  چو استبداد روسي مصلحت نيست
  تّقلش از نگاهي قلچماقي

  به شكل انگليسي مصلحت نيست
  تسلّط در شكم امر ضرور است

  عزيزان كاسه ليسي مصلحت نيست
  تملق را وداع كن جان كاكا
  برادر چاپلوسي مصلحت نيست
  تّكبردر قيافه نيست زيبا

  ماكيان را خروسي مصلحت نيست
  تحقق را غالم نبي بداني

  نويسي مصلحت نيستي،گرندان
  

  چكيده اي اخبارغور
P.R.T- رالمعلمين عالي غوركمك كردبه دا!  

بـه  . مقيم چغچران درعرصة بازسازي وسازندگي هميشه به مردم غوركمك نموده اسـت           P.R.Tتيم  
پايـة  )150(بـه ارزش هـشت هزاردالرآمريكـايي شـامل          P.R.Tسلسلة همين همكاري هـا اخيـراً      

يل برقـي   تخته سياه سـمنتي ويـك مقداروسـا       ) 8(پاية الماري و  ) 8(مترمربع فرش ،    )584(چوكي،
همچنين وعده داده است كه P.R.T . وموادممددرسي به دارالمعلمين عالي غور مساعدت نموده است

ايـن درحـالي اسـت كـه سـال گذشـته            . درآينده نيزبه اين مؤسسة تحصيلي كمـك خواهنـدكرد        
  .كمك هاي مفيدوقابل مالحظة به دارالمعلمين عالي غورداشته استP.R.Tنيز

بپيوتر ديكستاپ توسط سناتورمحمد داود  غفاري به رسانه هاي به تعداد يازده پايه كم -
  .چاپي وتصويري وليسه هاي داخل شهر چغچران توزيع واهداگرديد

جلسه بزرگي تحت نام مبارزه بافساد اخالقي واجتماعي توسط ارگان ملي به اشترات  -
وحقوق كي  ادارات ملارگانهاي عدلي ،قضاي ، نهادهاي مدني ،ارگانها ي كشفي ،امنيتي 

تدويريافت كه روي جلوگيري ومبارزه بافساد اداري ومفاسد اخالقي واجتماعي تبادل بشر 
  .نظرصور پذيرفت 

مركز چغچران و يكتعداد درملتون تيم نظارتي رياست صحت عامه غور ازمراكز صحي  -
هاي غيرقانوني نظارت وبررسي به عمل آوردند ويكمقدارادويه تاريخ گذشته نيز جمع 

 .ونابود گرديدآوري 

مطبوعاتي  با مسوولين هنگي  هما روي موضوع رئيس بنياد جوانان وتحصيل كردگان -
PRTازطرف هان همكاري مالقات نموده و خوا PRTبا رسانه هاي غورشدند . 

،نهاد هاي مدني ، رسانه وموسسات غور  سي پن به اشتراك ادارات دولتي  نوبتي جلسه -
 . غوربرگزارگرديددردفتر واليتي كميسون حقوق بشر

دفتر واليتي كميسون مستقل حقوق بشر غور وركشاپ سه روزه را روي موضوعات  -
دررابطه به خشونت هاي فاملي ،اجتماعي وتاثرات نادرست مهريه هاي آگاهي دهي 

گزاف ، براي اهالي قريه جات شانزده گانه زرتلي برگزار نمود كه ازطرف مردم مورد 
   .تقبال قرارگرفتند اس

 

با با جان وقتي گناهم نيست پس چرا بچه تـان هـر شـب جگـر        : اشك از چشمان مهناز مثل سيل سرازير مي شد گفت         
 بعد از پيش پاي خسرش كه تا حاال       ! چه گفته؟ زن مي كند    . مرامي خورد  و مي گويد من زن ديگري را اختيار مي كنم            

بند پاهايش رامحكم گرفته بود، برخاست و با چـادر كـه در سـرش داشـت اشـكانش را پـاك كـرده در گوشـه اي                            
احمد خان با نگاهاي از حديقه درآمده به سوي مهناز لحظه اي نگريست و بعد نگاهي تند خود را به طرف بيـژن                       .نشست

  .يك زبان دارد و صد زبانچه!! نتوانستي بيبينتقصير تو پدر لعنت است كه اي زن را اداره : انداخته با تحكم گفت
خودت را  جگر خون نكن احمد خان ازين عروس يك روز      : شا بوبو از دستان احمد خان به سوي دروازه كشيد و گفت           

  .و هردو از دروازه بيرون شدند.نيست دو روز نيست ده سال است كه خرش همين بار را برده بيا كه برويم
مهناز گـوش  . بود و بيژن هم پيش پنجره، به بيرون نظرش را دوخته زير لبش چيزي را نجوا نمود       مهناز در گوشه نشسته     

  بيژن چه گفتي؟: هايش را تيز كرد وپرسيد
ازت تنفر دارم؛ اگر جنسيت دختر يا بچه به مرد بستگي هم داشـته باشـد مـن بـازهم                    . چيزي كه شنيدي درست شنيدي    

  :ش را كه از فرد خشم سرخ شده بود دور داده گفتبعد صورت.نيلوفر را سرت گرفتني هستم
  ؟ كه با خواهرانم چه قسم رويه داري؟ با مادرم با پدرم با كدام شان تو رويه خوب داشتي؟ ! اصآل ميداني

از فاميل خود ! من كه براي يك زن!!! تو نمي فهمي كه شوهر كردي؟ خشو داري؟ ننو داري؟ و بايد در خدمتشان باشي             
وقتي كه برايت مي گويند كه كهنه هاي دختر خواهر مرا بشويي چه حال انداختـه بـودي؟ يـادت                    .  توانم سير شده نمي  

  .اين جمله آخرين را با فرياد گفت و به طرف مهناز نگاه عميقي حاكي از نفرتش را انداخت!!است؟
گرتش را بيرون كـشيد و بـه        و با گامهاي بلند از كنارش رفت و كرتي خود را از باالي چوب لباسي گرفته بسته ي سي                  

  .مهناز سرش را باالي دو زانويش گذاشت و شديدآ احساس سر دردي نمود. سوي دروازه رفت
آن شب گذشت اما اين اولين جنگ خانوادگي شان نبود  بار ها مهناز به خاطر اينكه چهار دختر داشت، به بهانـه هـاي                         

  .مختلف مورد لت و كوب و شكنجه قرار مي گرفت
فكر مي كرد كه به راستي او مقصر است وخودش را گناهكار مـي              . ز نظر رواني كامأل اين پديده را پذيرفته بود        او هم ا  

شمرد  هميشه پيش شوهرش خجالت زده بود تا اينكه امروز اين خبر خوش كه همانند شكستن زنجير هاي طلـسم، روح                
 نبوده است، چقدر مجازات شـده و تقـاص گناهـان            پيش خود فكر كرد، درحاليكه تقصير از او       . روان اورا آزاد ساخت   

  ...نكرده را پس داده است
  .به غم بي پايان از تقدير فرو رفته و تمام شب را در تاريكي و تنهايي گذراند

0�H� *در�$�ر �	ادا 

  

  

  ... حجاب اسالمي
 -5 اوالد -4پدري باشد يا مـادري   پدر وپدر بزرگ زن برابر است كه  -3 پدرشوهر -2 شوهر   -1

 بـردر زاده  -7.  برادر خواه پدري و مادري باشد يا پدري ويامـادري        -6 زن پدر    -6پسران شوهر   
 خواهر زاده چون كـه نكـاح خـواهرزاده نيـز بـا              -8. چون كه نكاح عمه به برادر زاده حرام است        

چه از لحاظ نسبي به هم مربـوط        زن هاي كه بازن مسلمان چه از لحاظ ديني و          -9. خاله حرام است  
 ملـك اليمـين   -10. باشند اما زنان غير مسلمان حق ندارند زينت پنهان زنان مسلمان را تماشا كنند           

ولـي  . خواه عبد يا كنيز باشد چون اسالم ملك اليمين را جز و افراد خانواده قرار داده اسـت   : زن  
 خدمه وكارگران كه بـه      -11. دانسته اند بعض علما ملك اليمين را در اين جا خاص كنيز وجاريه            

. واسطه  آفت جسمي ياعقلي تمايل جنسي ندارند در اين مورد بايد دو مسئله  در نظر گرفته شـود             
فاقـد شـهوت    : دوم  . اول خدمه وكارگراني باشند كه رفت وآمد شـان نـزد زنـان ضـروري باشـد                

بـا  . ر آنان تحريك نشده باشد  بچه ئي كه هنوز احساس غريزه جنسي د       -12. وعالقه جنسي باشند  
كمال تأسف كه امروزه دختران مسلمان  با اين همه حقوق كه اسالم براي  شان هديه نموده اسـت            

رنگها و دواهاي كـه بـدون    . اكتفا نمي كنند ميروند به طرف بي حجابي و استعمال مواد غير مجاز            
حفـظ حجـاب از   .  اسـتفاده ميكننـد     به خاطر زينت  . از خانه به ديگر جاها استعمال آن جواز ندارد        

جز دست وصورت، آنهـا را تـر ك ميكننـد بامـد را ه ميرونـد اگـر از                    . مردان بيگانه فرض است     
يـا اينكـه ديموكراسـي    . ايشان سوال شود چرا اينكار را ميكنيد؟ پاسخ شان اين است كه مد است    

ــر داشــت شــان از ديموكراســي آزادي مطلــق بــدون حــد ومــرز شــده ا   ســت در حاليكــه اســت ب
ديموكراسي قابل تطبيق در جامعه ما ديموكراسي برابر بامعيار هاي اسالمي است وهرچه در تضاد               
. با شريعت اسالم قرار داشته باشد هم ازنظر ايدئولوژي اسالمي وهم از ديدقانون اساسي غيرمجاز            

( و عايـشه    ) ص(الگوي واقعي خود را كه فاطمـه دختـر رسـول خـدا              . الگوي خود را نمي دانند      
  .و ديگر ازواج مطهرات است ترك ميكنند )  ص(زوجه پيغمبر) رض

 

  ...قدرت زن درساختار
 نوازش ي همان طوريكه به نهايت تقاضا. تانرا را راحت بسازيد
سرتان را داريد مردان هم ، چنين انتظارات را وكمك از طرف هم

زمان كه يك مرد به زنده گي روز مره خود از طرف . ازشما دارند
همسر خود مورد قدرداني وتشويق قرار گيرد، بسيارخوشنود ميشود 

نظرمن در مورد خوشنود شدن خانواده اين است كه هر زن با . 
ار كند، و همسرخود مانند يك دوست صميمي وهمراز خوب رفت

در مقابل مردان نيز بايد متعهد وباورمند به شخصيت زنان شوند، آن 
وقت است كه ازعهده حل هر مشكل به آساني مي برايند چون يك 
زن ميتواند قلب خسته همسر خود را راحت  بسازد و او را به زنده 

ر قرار دهد واما اگر او را مورد تنّف. گي فرداي خوب وادار سازد 
ه عنوان شريك زنده گي وعضو خانواده متشكر نباشد واز او ب

معلوم است كه او خود را بد بخت خوانده وخود را ضعيف فكر 
دلسرد از زنده گي وحتي بعضي ها هم اين گونه مردان  . ميكند

وبه طرف كارهاي ناشايسته ونادرست ونامشروع  ند گمراه ميشو
نبودزمينه فقر،(تشويق ميشود چون از يكطرف  مشكالت بيروني 
وازطرف ديگر ) هاي كاري،وبرآورده نشدن خواست هاي بهزيستي 

مشكالت خانواده بصورت هماهنگ منجر به امراض رواني مرد شده 
  كار براي همه زنان ميسر نيست كه ةو همچنان درجامعه فقيرما زمين

درنتيجة سرخوردگي و دل نياز هاي زنده گي خود را تهيه نمايند ، 
و بيكاري زنان كه منبع درآمد خانواده ها هستند شكستگي مردان 

فضاي خانواده ها نامطلوب وزمينه هاي زنده گي باسعادت از دست 
بنابراين زنان بايد با بكارگيري قدرت زنانه خود . داده ميشود

 ايجاد كنند كه سعادت  خود وهمسرخود تغييرات  را در زنده گي 
 .دوعالم را نصيب خانواده خود كنند

 ...نه ـــــــــــدردكه
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  حل كنيدوجايزه بگيريد
ــين باراســت كــه ميخواهيــد ايــن جــدول را حــل   ــراي اول اگرب
كنيد،ونميدانيدكه چگونه حل ميشود،يك پنسيل ويك پنسيل پاك        

  :برداريدوشروع به حل اين جدول كنيد
خانه اي قراردهيدكه   81ول مربع    راطوري داخل جد   9 تا   1عددهاي  

                                         وعمودي هرعددفقط يكبارآمده باشددرهمه ستون هاي افقي
روز قبـل   10 براي سه تن ازعزيزان كه اين جدول را حل نمايند، و          

ازنشر شماره بعدي بدست ما بسپارند،به قيد قرعـه مـستحق جـايزه            
ام دوستان حـل كننـده جـدول، درشـماره          شناخته شده ،واسامي تم   

 .موفق باشيد.بعدي فيروز كوه بدست نشر سپرده ميشود

 شهر چغچران رياسـت بنيادجوانـان       :آدرس دفترماهنامه فيروزكوه  
ــالي و   ــالي ع ــين ع ــل دارالمعلم ــور مقاب ــان غ ــصيل كردگ  وتح

   .كناردفترارگان ملي جوانان،منزل دوم
  

  !فراخوان
 حـال بنياد جوانان وتحصيل كردگان غور ازآغازتاسـيس تا       

. مــستقل وازلحــاظ پيونــد هــاي سياســي غيروابــسته اســت 
اعضاي اين بنياد طوري خستگي ناپـذير درراسـتاي تـامين           

زحقوق انساني ومدني ازطريق    آزادي بيان وآگاهي مردم ا    
ينارها ازهيچگونه بذل مساعي    نشريه فيروزكوه وتدوير سم   

  . در يغ نورزيده اند
اكنون به هدف بهتر شدن كـارپنجر ه را بـروي همـه گـان           

واهل قلم وكتـاب  گشوده است ،وازهمه جوانا پاك طينت      
خــويش صــميمانه دعــوت مينمايــد تابــا تــشريك مــساعي 

يخواهيـد دسـتان قـوي خـودرا روي         اگرم. ماراياري كنيد   
 رياست بنياد جوانان وتحـصيل      .دست مابگذاريد به آدرس   

 كردگان غورمراجعه فرمائيد

  

 

 جدول خانه خالي
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عزيرانيكه موفق به حل جدول خانه خالي شماره 

  به ترتيب الفبا نده اقبلي ماهنامه فيروزكوه شد

 احمد -1

 احمدشعيب -2

 اسرايل -3

 اسماعيل  -4

 اسماعيل نصرت -5

 امان اهللا اميني  -6

 اميرخان -7

 بشارت -8

 تاج الدين  -9

 جالل الدين 10

 حسام الدين -11

 حكمت اهللا -13

 ذبيح اهللا -14

 سليمان -15

 سيدعارف حسيني -16

 شامحمد -17

 شيراحمد -18

 عبدالبشير -19

 عبدالبشيرسلمي -20

 عبدالبصير -21

 عبدالشكور -22

 عبدالطيف -23

 

  ...عدل گسترده مانع بروز خشونت و
  

ة عدالت است كه انكشافات اجتماعي، اقتصادي، علمي ، صلح          كه عدالت حق است ونمي توان برضد آن عمل كرد، در ساي           
برعكس ظلم به مفهوم بي عدالتي ، ضد عدالت بوده بدين اساس ادارة جامعه با بي عدالتي راة سـعادت          . وامنيت بميان ميĤيد  

رجامعـه مـا اكثـر    امـروز د . را پيداننموده و در عمق فقر اقتصادي ، نابرابر،ناهنجاري هاي سياسي وامنيتي غرق خواهد شـد        
 عدلي وقضايي، ادارات ملكـي ،   نهادهاي    بي عدالتي هاي حاكم در سطوح      نت هاي اجتماعي وفاميلي وناامني ناشي از      خشو

 نظامي ، موجوديت فساد وارتشا گسترده ، استبداد باز سازي وانكشافي بوده كه به تدريج مردم پايمال ظلـم وسـتم               امنيتي و 
 اعتماد واميد ملت از ارگان هاي تطبيق كننده وحامي قانون ورهبري دولت سـلب گرديـده          چنانچه. گري ها گرديده است     

   .شده استزيرا عدالت وتوازن در كشور ما صرف در قالب حرف وكاغذ بوده ودرعمل كم مشاهده . است 
يـضات نـژادي از        در صورت موجوديت عدالت ضوابط بر روابط ترجيح پيداكرده ، ناامني ، بي اعتمادي، تعـصبات وتبع                

بين رفته ومردم به اميد آينده روشن ومطمئن در ساية عدالت اجتماعي ، سياسي ، انكشافي ، اقتـصادي وقانونيـت بـدون در         
نظر داشت رنگ وقوم در انشكاف وامنيت كشور همكار ي كرده وخود را منحيث شهروندمسول دانسته وقـانون را از جـان         

دالتي واستبداد اجتماعي وسياسي جاگزين عدالت واقعي گـردد، حقـوق شـهروندي ،           در اجتماع كه بي ع    . دنودل مي پذير  
حقوق انساني ، تمام فضايل اخالقي ، حقوق مدني وحقوق آزادي بيان وساير ارزش هاي اجتمـاعي ،ملـي وبـشري اهميـت              

اعي وفـاميلي  در عـوض ، خـشونت هـاي اجتمـ    . خويش را از دست داده وقرباني هوا وهوس سفلگان وظالمان خواهـد شـد          
وبحران هاي اقتصادي ، بي اعتمادي وتعصبات دامن گيـر ملـت وجامعـه گرديـده ، در يـن گونـه مـاحول عـدالت سياسـي                           

در ايـن حالـت خـرِ    .  باشـند  داشـته بازسازي واجتماعي به نفع وبه خدمت كساني قرار خواهد گرفت كه زور وزر وتفنـگ        
 كننده گان قانون از ترس اعمال ظالمانه را عادالنـه توجيـه كـرده وقـانون     قدرت ظالمان انسان ها را لگد مال نموده وتطبيق        

خادم ستم گران وقانون شكنان قرار ميگيرد وفراموش نبايد كرد كه اداره جامعه ومملكت با كفر ميتواند ادامه داشته باشـد            
 .ولي با ظلم وبي عدالتي امكان پذير نيست 

 عبدالقيوم -24

 عبدالكريم ميثاق -25

 عبدالمومين -26

 عبدالناصرمدقيق -27

 عبدالوارث -28

 عبيداهللا يعقوبي -29

 غالم سخي سخا -30

 
 گل احمد  -31

 لعل محمد -32

 محمداكبر -33

 محمدامين -34

 محمدحسين -35

 محمدحسين -36

 محمدحيدر -37
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 محمدنصير -44

 محمدنيكو -45

 نصيراحمد -46

  هدايت اهللا -47
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