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قربانيان برده داري نوين در هزاره سوم
سه چهارم قربانيان قاچاق انسان زن هستند

88498440سرويس اجتماعي

قاچاق انس�ان در دهه ه�اي اخي�ر در کنار 
قاچاق اس�لحه و مواد مخدر از پرسودترين 
تجارت ه�اي جه�ان اس�ت. س�ازمان ملل 
تخمين زده است که قاچاق انسان ساالنه 7 
تا 10 ميليارد دالر براي قاچاقچيان سود دارد. 
حاال طبق آخرين گ�زارش جهاني از قاچاق 
انس�ان، س�هم دختران يعني زن�ان زير 1۸ 
سال از کل قربانيان قاچاق انسان 1۳0درصد 
نسبت به سال ۲00۴ ميالدي افزايش داشته 

و از 10 درصد به ۲۳درصد رسيده است

دوران برده داري هنوز به پايان نرسيده است. در دنيای مدرن 
و فوق مدرن ام�روزي هنوز هم قاچاقچيان�ي وجود دارند که 
کارش�ان قاچاق انس�ان اس�ت و زنان و دختران اصلي ترين 
افرادي هس�تند که در باندهاي مخوف قاچاق انس�ان به دام 
مي افتند. اينها بردگان عصر نوين و هزاره س�وم هستند که 
سرنوشتي ش�وم در انتظارشان اس�ت. بردگي جنسي و کار 
اجباري سرنوش�ت نهايي قربانيان قاچاق انسان است. اداره 
مواد مخدر و جرم س�ازمان ملل در آخرين گ�زارش خود در 
دسامبر ۲01۸ از سهم س�ه چهارمي زنان و دختران در ميان 

قربانيان قاچاق انسان خبر داده است. 
قاچاق انسان در دهه هاي اخير در کنار قاچاق اسلحه و مواد مخدر از 
پرسودترين تجارت هاي جهان است. سازمان ملل تخمين زده است 
که قاچاق انسان س��االنه 7 تا 10 ميليارد دالر براي قاچاقچيان سود 
دارد. حاال طبق آخرين گزارش جهاني از قاچاق انسان، سهم دختران 
يعني زنان زير 1۸ سال از کل قربانيان قاچاق انسان 1۳0درصد نسبت 
به سال ۲00۴ ميالدي افزايش داش��ته و از 10 درصد به ۲۳درصد 
رسيده است. همزمان سهم پسران نيز تقريباً به همين ميزان در ميان 
کل قربانيان افزايش يافته است. در حالي که پسران تنها ۳درصد از 
قربانيان قاچاق انسان را در سال ۲00۴ تشکيل مي دادند، حاال اين 
ميزان به 7 درصد رسيده اس��ت. آنجال مي، مدير پژوهش هاي اداره 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل درباره اين گزارش که داده هاي سال 
۲01۶ را جمع بندي کرده است، مي گويد: پسران بيشتر براي کار و 

دختران بيشتر براي بردگي جنسي تجارت مي شوند. 
 زنان و دختران ۹۴درصد از قربانيان قاچاق جنس��ي و ۳۵درصد از 
قربانيان قاچاق نيروي کار را تشکيل مي دهند. تعداد قربانيان قاچاق 
انسان در سال ۲01۶ نس��بت به ۲011 ميالدي ۴0درصد افزايش 
داشته است. البته ممکن است اين آمار نيز حاکي از بهبود روش هاي 

کشف و نهادهاي ناظر باش��د. از همه مهم تر اينکه کشورهاي مقصد 
قاچاق زنان، عمدتاً امريکا و اروپاي غربي هستند. 

  قاچاق زنان در آينه تاريخ
خريد و فروش زنان در دوران باستان نيز رواج داشته است. قرآن هم 
در آيه ۳۳ سوره نور افراد را از اين عمل نهي کرده که اين امر، دال بر 

شيوع اين عمل در آن زمان است. 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در س��ال 1۹۹۴ قاچاق زنان را 
چنين تعري��ف مي کند: »انتقال غيرقانوني و مخفيانه اش��خاص در 
عرض مرزهاي ملي، عمدتاً از س��وي کش��ورهاي در حال توسعه و 
کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان 
و دختران به وضعيت هاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و 
اقتصادي، به منظور سود به کارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديکاهاي 
جنايتکار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، نظير کار خانگي و 
اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين 

صورت می گيرد.«
قبل از جنگ جهاني دوم، تجارت انسان ها با عنوان »خريد و فروش 
زنان سفيدپوس��ت« شناخته ش��ده بود که در آن زنان سفيدپوست 
اروپايي به ويژه زنان فرانسوي به وسيله قوادان، به روسپي خانه هاي 

امريکاي جنوبي هدايت مي شدند. 
 از ابتداي دهه 1۹۹0 ميالدي، به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي و بلوک شرق، مس��ئله قاچاق زنان در س��طح جهاني ابعاد 
گس��ترده اي يافت؛ به طوري ک��ه امروزه تمام کش��ورهاي اروپايي، 
امريکايي و ژاپن، در امر واردات زن به صورت کاال و کارگر جنس��ي 
فعالي�ت دارند. در آلمان 10 هزار زن اهل کش�ورهاي چک، لهستان و 
بلغارستان، برخالف ميل خود در کلوب ها و ميخانه ها کار مي کنند. در 
آسياي جنوب شرقي دست کم يک ميليون نفر کودک زير 1۵ سال از 
راه فحشا ارتزاق مي کنند. بر اساس برآوردهاي کميسيون اروپا، ساالنه 

۵00 هزار زن و کودک به اروپاي غربي قاچاق مي شوند. 
   قاچاق زنان کشورهاي فقير و در حال توسعه 

قاچاقچيان قربانيان خود را عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه که در 
آن فقر شايع است با زور يا اغوا به چنگ مي آورند. بيشتر اين قربانيان 
جوان بوده و بين ۸ تا 1۸ سال سن دارند. بعضي از آنان تنها چهار تا 

پنج سال سن دارند. 
اين افراد عموماً در س��نين پايين تر از 1۴ تا ۲۵ س��ال هس��تند و به 
همين خاطر هم آس��يب پذيرترند. اغلب قربانيان قاچاق، از اقش��ار 
بس��يار فقير هس��تند و از ميان خانواده هايي فقير يا از هم گسيخته 

انتخاب مي شوند. 
مقصد نهايي بيشترين قربانيان قاچاق زن، امريکا و کشورهاي اروپاي 
غربي از جمله ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگليس مي باشد. نام افغانستان 
در ميان کش��ورهايي است که بيش��ترين قربانيان ثبت شده قاچاق 

زنان را داراست. 
ديويد کامپانيا، بر اساس اطالعات و تحقيقات ۵۹۶ اداره پليس و 1۲۵ 
مؤسسه خدمات اجتماعي در کشور انگليس مي گويد: ميزان درآمد 

حاصله از فحشاي کودکان، بالغ بر ۲ميليارد دالر است. 
کارشناسان شوراي اروپا در گزارشي آماري درباره تجارت زنان اروپاي 
شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي دهند که ميزان درآمد 
ناشي از اين تجارت س��فيد، س��االنه تا 1۳ ميليارد دالر است. زنان 
همچنين گاهي تا 1۸ مرتبه خريد و فروش مي شوند. آلماني ها ساالنه 
70 ميليارد مارک، خرج روسپي ها مي کنند، درآمد اين تجارت بيش 
از تجارت هروئين اس��ت. قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از 
سودآورترين انواع قاچاق است، چنانکه يونيسف يکي از داليل عمده 

قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. 
   قربانيان بي پناه 

هر چند نس��بت به گذشته ميزان کش��ف و مقابله با باندهاي قاچاق 

انسان به ميزان قابل مالحظه اي افزايش يافته است اما دستگيري و 
مبارزه با قاچاق انسان چندان هم کار ساده اي نيست و شايد اين يکي 

از رازهاي بقاي اين برده داري در هزاره سوم باشد. 
قاچاقچيان انسان نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر و ديگر انواع قاچاق 
کمتر احساس خطر مي کنند، زيرا در صورت شناسايي و دستگيري 
باندهاي قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانيان به ارائه شهادت عليه 
اين باندها، بسيار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گيري 
قاچاقچيان و باند آنها، از اعض��اي خانواده خود و فقدان حمايت هاي 

الزم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نيستند. 
هيچ نهاد رس��مي از اين بردگان دنياي مدرن پش��تيباني نمي کند. 
در اکثر کش��ورهاي اروپايي، اگر اين زنان بخواهند از اسارت دالالن 
رهايي يابند، در بازداشتگاه هايي گرفتار خواهند شد که براي باز پس 
گرفتن مهاجران غيرقانوني در نظر گرفته ش��ده است. اغلب مواقع 
قربانيان قاچاق به جاي عامالن، تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند. 
آنان به جرم ورود غيرقانوني، نداشتن مدارک شناسايي )که معموالً 
توسط قاچاقچيان از آنها گرفته مي شود( و روسپيگري مورد تعقيب 
و مجازات قرار مي گيرند. همچنين در مواردي، زنان قرباني قاچاق، 
پيش از رسيدن به مرحله اخراج از کشور مقصد، مورد آزار و اذيت و 

سوء رفتار عوامل مجري قانون قرار مي گيرند. 
   زنان هم قرباني مي کنند هم قرباني مي شوند 

شايد برايتان جالب باشد که در قاچاق زنان،  قاچاقچيان زن هم نقش 
مهمي ايف��ا مي کنند!طبق آخرين گ��زارش  اداره مواد مخدر و جرم 
سازمان ملل در دس��امبر ۲01۸ نزديک به ۸0درصد از قاچاقچيان 
اروپاي مرکزي و غربي که عمده قربانيانش��ان زناني هس��تند که به 
بردگي جنسي گرفته شده اند، مرد هستند.  اما زناِن قاچاقچي در دو 
منطقه ديگر اکثريت را دارند؛ امريکاي مرکزي و آسياي شرقي، يعني 

همان دو منطقه اي که دختران سهم بزرگي در ميان قربانيان دارند.

۴0 س�الگي را در عرف به بلوغ فکري و رفتاري تعريف و تفسير 
مي کنند. زماني اس�ت که يک فرد، يک حکوم�ت و يک جامعه 
با طي ک�ردن دوران نوباوگي و با گ�ذر از رويدادها و رخدادهاي 
مختلف ب�ه تثبي�ت آرمان ها و اهداف رس�يده و مي کوش�د در 
دهه جديد عم�ر خويش، فردايي بهت�ر و مطل�وب را رقم بزند. 
۴0 سالگي انقالب اسالمي نيز اينگونه اس��ت. انقالب ايران به مثابه 
انقالب نور به رغم همه مش��کالت در ابتداي اس��تقرار خود، وجود 
ضدانقالب، تح��رکات تجزيه طلبان، جنگ تحميل��ي و تحريم هاي 
مختلف امروز به رغم ادعايي که دشمنانش براي نديدن ۴0سالگي اش 
طرح و بيان مي کردند، هم اکنون در آستانه ايستادن در قله ۴0سالگي 
است؛۴0س��الگي اي که با وجود همه مش��کالت، کي��د و کين هاي 
دشمنانش استقالل، خودباوري و توسعه و تعالي را طي کرده و حاال 
براي ورود به دهه پنجم زيست خود به دهه جديدي از پيشرفت فکر 

مي کند. 
در اين ميان بي ش��ک مروري بر دس��تاوردهاي انقالب در آس��تانه 
۴0سالگي اش ضرورتي است که به نظر مي آيد تا تصويري از تالش ها 

و موفقيت ها را در قالب يک روند به نمايش بگذارد. 
در همين رابطه توجه به قشر زنان و توفيق ها و کاميابي برنامه ها براي 
اصالح نگرش نسبت به زنان و ايجاد شأن واقعي براي آنان نسبت به 

قبل از انقالب نيز از اهميت مضاعفي برخوردار است. 
در همين راستا به صورت اختصار مي توان گفت :

 1-توجه به زن��ان، تعريف نقش و جايگاه شايس��ته ب��راي آنان در 
عرصه ه��اي مختلف جامعه، فراه��م آوردن موجب��ات خودباوري و 
شکوفايي اس��تعدادهاي آنان در عرصه هاي علمي را بايد در ديدگاه 
معمار کبي��ر آن و نيز خلف صالح آنان بررس��ي ک��رد. حضرت امام 
خميني)ره( و مقام معظم رهبري در سيره شان نفي تبعيض جنسي 
در تحصيل علوم وجود داشته و همواره بر اين باور بودند که زنان در 
هر جامعه سالم بشري مي بايد فرصت پيدا کنند که در حد سهم خود، 
تالش و مسابقه خويش را در پيشرفت هاي علمي، اجتماعي، سازندگي 

و حتي اداره اين جهان بر عهده بگيرند. 

۲ - اهميت ب��ه جايگاه زن��ان و فراهم ش��دن موجبات آن��ان براي 
نقش آفريني در جامعه مؤيد اين نکته است که ما با رشد ۳۳ درصدي 
پيشرفت کش��ور در حوزه زنان پس از انقالب مواجه بوده ايم. شايد 

نگاهي به اين آمار گوياي موفقيت در اين حوزه باشد. 
1-۲- در س��ال ۵7 تنها ۳۵ درصد زنان کشور باسواد بودند اما بنا بر 
آمارهاي رسمي ميزان باسوادي زنان و دختران باالي شش سال در 
س��ال ۹0 به ۸1/1 درصد رسيده اس��ت. همچنين ميزان باسوادي 
زنان 1۵- ۲۴ در سال ۹0 نيز به ۹۶/1 درصد رسيده است.  همچنين 
مي توان تصريح داش��ت که تعداد دانش آموختگان دانشگاهي زن از 
ش��ش درصد در س��ال 1۳۵۵ به ۴۴ درصد در زمان حاضر افزايش 

يافته است. 

۲ -۲ - تعداد طالب زن از تع��داد چند ده نفر در قب��ل از انقالب به 
۸0 هزار طلبه و ۴0 هزار دانش آموخته رسيده است. امروز همچنين 
7هزار نفر از استادان دانشگاه ها و ۲هزار و 700 نفر از استادان حوزه 

علميه، زنان هستند.
۳ -۲ - تأسيس دهها دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه ويژه بانوان که 
قباًل مطلقاً وجود نداش��تند؛ دستاورد انقالب اس��المي است. تعداد 
مؤسس��ات مردم نهاد خاص بانوان از پنج م��ورد در قبل از انقالب به 
۲هزار مورد در شرايط کنوني رسيده است. تعداد نويسندگان زن از 

کمتر از ۵0 نفر در سال ۵7 اکنون به ۸ هزار نفر رسيده است. 
۴-۲-  بايد تصريح داشت که ما پس از انقالب با رشد 1۴ برابري حضور 
زنان و دختران در آموزش عالي طي ۲7 س��ال اخير مواجه بوده ايم. 

در اين ميان مي توان گفت که در حوزه پزشکان عمومي زن، ايران با 
فعاليت ۳۵00 نفر مواجه بود که  اين رقم در س��ال ۹۵ با رشدي 1۶ 
برابري با فعاليت ۶0 هزار نفر پزشک زن مواجه شده است. همچنين 
تعداد زنان پرشک متخصص از ۵۹7 مورد در سال ۵7 با بيش از ۵0 

برابر رشد به ۳0 هزار در سال ۹۵ رسيده است.
۵-۲-  به برکت انقالب اسالمي شاهد رش��د 1۲ برابري تعداد زنان 

هيئت علمي در دانشگاه ها نسبت به قبل از انقالب هستيم.
۶-۲-  ام��روز ح��دود ۲۲۸ ايراني در جمع يک درصد دانش��مندان 
برتر جهان هستند که حضور زنان دانشمند کشورمان در ميان آنها 
همچون دکتر زهرا عليزاده ثاني متخصص قلب و عروق، دکتر فرنوش 
فريدبد، سازنده نخستين دستگاه تشخيص ديابت با تست قند بزاق، 

قابل توجه و درخور تقدير است.
7-۲-  طب��ق گ��زارش مرکز آم��ار اي��ران در س��ال ۹۴ از مجموع 
1۹1هزارو۳01 پژوهشگري که در کارگاه هاي تحقيق و توسعه کار 
مي کنند،1۲7هزارو۳۴۲ نفر مرد و ۶۳هزار و ۹۶۹ نفر زن هس��تند. 
به عبارت ديگر زنان حدود ۳۳/۵ درصد محققان در حوزه تحقيق و 

توسعه در کشور را تشکيل مي دهند.
۳- پيش��رفت هاي مطرح ش��ده در خصوص پيش��رفت هاي علمي 
زنان و دختران علمي را بايد فارغ از مسئله بررسي جايگاه مديريتي 
آنان در جمهوري اسالمي دانست که خود نيازمند تدقيق و بررسي 

مجزايي است.
۴- اين بررسي ها نشان مي دهد که انقالب اسالمي ايران بر پايه نگاه 
بنيانگذار خود و بر اساس سياست هاي اعالمي شرايط را براي شکوفا 
شدن پتانسيل ها و ظرفيت هاي زنان ايراني در حد مقدورات فراهم 
ساخته و اين زنان شايس��ته ايراني بودند که عالوه بر اعتالي دانش 
خود اس��تعداد بي نظير خود را در جهش علمي شان به منصه ظهور 
رسانده اند. به نظر مي رسد در شرايط کنوني بهترين راه ارج گذاري به 
اين تغيير نشئت گرفته و اين برکت انقالب اسالمي، استفاده بهينه 
از دستاوردهاي آنان است؛استفاده اي که موجب شتاب بيشتري در 

دانش اندوزي زنان ايران اسالمي خواهد شد. 

دل سپردن دختران به قل قل قليان!
مصرف قليان در دختران دانشجو 10 برابر شده است

يک جمع دوس�تانه و دورهم�ي خودماني دانش�جويي؛  همه دور 
هم جمعند و فضا فضايي دخترانه و دوس�تانه است اما تمام ماجرا 
همين دورهمي و بس�اط خوراکي و گپ و گفت دوس�تانه نيس�ت 
و خيل�ي وقت ه�ا در پاتوق هاي دوس�تانه دختران دانش�جو پاي 
بس�اط دود و قل قل قليان هم در ميان اس�ت. ماجرا ت�ا به جايي 
پيش رفته ک�ه رئي�س ش�بکه مل�ي پيش�گيري از بيماري هاي 
غيرواگي�ر از رش�د قاب�ل تأمل مي�زان مص�رف قلي�ان در ميان 
دختران دانش�جو خب�ر مي ده�د و مي گوي�د: ۳5 ت�ا ۴0 درصد 
دانش�جويان کش�ور تجربه مصرف قليان را دارن�د و مصرف اين 
ماده دخاني در دخت�ران دانش�جو 10 برابر افزايش يافته اس�ت. 
س��ال ها قبل دخانيات در س��يگار کشيدن خالصه مي ش��د و بس. به 
همين خاطر هم مضرات مص��رف دخانيات تنها دامن س��يگاري ها و 
البته اطرافيان آنها را مي گرفت. در اين بين خانم هايي هم بودند که پا 
به پاي آقايان سيگار بکشند. هر چند تعداد زنان سيگاري در مقايسه 
با مردان س��يگاري انگشت ش��مار و اندک بود تا اينکه قليان دوباره از 
صندوق خانه هاي قديمي بيرون آمد و بعد از س��اليان س��ال که کنار 
گذاشته شده بود و ديگر کس��ي از آن اس��تفاده نمي کرد به يکباره نه 
فقط در خانه ه��ا و قهوه خانه که حاال در اغلب پاتوق هاي گردش��گري 
و تفريحي و بسياري از رستوران ها و سفره خانه ها قليان براي خودش 
جايي ثابت دس��ت و پا کرده و زور قانون منع استعمال دخانيات هم تا 
کنون به قليان و قليان کشان و قهوه خانه داران نرسيده است. نکته منفي 
ماجرا اما اين است که سيگار کشيدن براي يک خانم قبح داشت و هيچ 
زني به سادگي نمي توانست سيگار بکشد اما درباره قليان با وجود تمام 
تالش ها و تذکرهايي که از سوي کارشناسان امر داده مي شود هنوز قبح 
اجتماعي وجود ندارد و گاهي وقت ها پدر و دختري در کنار هم نشسته و 
قليان مي کشند. همين مسئله هم معضل قليان کشيدن زنان و دختران 

را برجسته تر و حساس تر کرده است. 
   جنگ نرم با سالمت 

محمدرضا مسجدي با بيان اينکه  ۳۵ تا ۴0 درصد دانشجويان کشور 
تجربه مصرف قليان را دارن��د و مصرف اين ماده دخان��ي در دختران 
دانش��جو 10 برابر افزايش يافته اس��ت،مي گويد:» ۲0 ت��ا ۲۵ درصد 
دانش آموزان دبيرستاني در کش��ور نيز تجربه مصرف قليان را دارند و 
مصرف دخانيات در نسل جوان ما سرسام آور افزايش مي يابد. همچنين 
۲۴ درصد مردان و ۲/۴ درصد زنان در کش��ور س��يگار مي کش��ند و 

متأسفانه کنترل دخانيات با جديت دنبال نمي شود.«
بر اساس مطالعات انجام شده با کنترل مصرف سيگار و قليان يک سوم 
سرطان هاي را مي توان کم کرد. هزينه داروهاي سرطان بيش از ۴هزار 
ميليارد تومان در سال اعالم شده است و با گسترش راه هاي عرضه قليان 
و دخانيات و ورود گسترده تر زنان و دختران جوان به اين بازار آن هم 
با ترفندهايي همچون الغري با سيگارهاي اليت يا فست دودهايي که 
قليان آماده دود شدن را در خانه ها تحويل مي دهند تا تمام دردسرهاي 
راه انداختن يک محف��ل دودي را کاهش دهند، نگران��ي درباره آثار و 
پيامدهاي قليان و مص��رف دخانيات بر س��المت جامعه هم جدي تر 
مي شود. مسجدي هم با ابراز نگراني از اين ماجرا مي افزايد:» با گسترش 
مصرف قليان در خانه ها نمي دانيم وضع ابتال به سرطان در دانش آموزان، 

دانشجويان و دختران جوان چگونه خواهد بود.«
   سرنوشت مبهم نسل آينده در دود قليان

دکتر محمداسماعيل اکبري هم درباره اقبال خانم ها به قليان معتقد 
اس��ت:»  قليان چند مختصه دارد که آن را بسيار خطرناک تر از سيگار 
مي کند؛  نخست اينکه قبح اس��تعمال مواد دخاني را ندارد و شاهد آن 
هس��تيم که در مواردي پدر و دختر در کنار هم مي نش��ينند و قليان 

مي کشند.«
به گفته رئيس مرکز تحقيقات سرطان دانش��گاه علوم پزشکي شهيد 
بهشتي در گذشته کمتر از ۳ درصد خانم ها سيگاري بودند اما با متداول 
شدن قليان در کشور هم اکنون باالي 7 درصد زنان ما قلياني هستند 
و از آنجا که زنان بنيان جامعه ما هستند،  قلياني شدن آنان خطري به 

مراتب بيشتر دارد. 
اکبري به » جوان« مي گويد: » هر اتفاقي که در بدن يک انسان مي افتد 
يک واکنش ژنتيکي است و يک ژن تغيير ماهيت مي دهد. وقتي مادري 
قليان مي کشد، ژن وي تغيير ماهيت مي دهد. بر اين اساس فرض کنيد 
خودش هيچ مشکلي پيدا نمي کند اما اين ژن تغيير ماهيت داده را به 
فرزندش منتقل مي کند. بر اين اساس آن فرزند با يک قليان کوچک تر 
يا يک سيگار کوچک تر ژنش متحول مي ش��ود و به اين ترتيب همين 
قليان يا سيگار کشيدن در دو يا سه نسل به يک بيماري العالج تبديل 

مي شود.« 
از اينها گذشته نقش زنان در جامعه ايران نقشي محوري است.  دختران 
دانشجوي امروز مادران فردا هستند و قرار است نقش ستون خانواده 
را بازي کنند؛ مادراني که اگر سيگاري يا قلياني باشند هم خودشان در 
معرض خطرهاي مصرف سيگار و قليان قرار مي گيرند و هم فرزندانشان 

ممکن است سالمت خود را از دست بدهند. 

پاسخ »ترگل« به ۲۰ سؤال عقلي و روانشناسي
من يک دخت��رم! زيبا و جذاب! احساس��ي در من نهفته اس��ت به نام 

دلربايي، انگار بايد اوقاتي از روزم را دلربايي کنم. 
من زيبا هستم، مي خواهم عالم و آدم زيبايي ام را ببينند، مي خواهم با 
ديدنم انگشت  به  دهان ش��وند! من اصاًل کاري به دين ندارم، من عقل 

دارم، چرا بايد خودم را با يک چادر مشکي بپوشانم؟
ترگل سعي کرده است به اين پرس��ش، ۲0 پاسخ عقلي و روانشناسانه 

بدهد. 
ترگل کتابي است تمام رنگي که با ادبياتي روان و امروزي ۲0 دليل عقلي 
و روانشناس��ي براي حجاب بيان مي کند. اين کتاب به مقدمه حضرت 
آيت اهلل سيدابوالحسن مهدوي مزين شده است. يکي از ويژگي هاي مهم 
اين کتاب عالوه بر قلم روان، تصويري و تمام رنگي بودن آن اس��ت که 

جذابيتي دوچندان به متن بخشيده است. 
ترگل سعي کرده است ۲0 پاسخ عقلي و روانشناسانه به موضوع حجاب 
بدهد. اين کتاب در دو نسخه رقعي )مصور( و پالتويي )دورنگ( منتشر 
شده است. همچنين در انتهاي کتاب، مسابقه و پرسشنامه تستي قرار 

گرفته است. 
ترگل دومين اثر عماد داوري دولت آبادي است. عماد داوري دولت آبادي، 
جوان طلبه اي اس��ت که در اين کتاب س��عي کرده با تلفيقي از کتاب 
مسئله حجاب شهيد مطهري و بيانات آيت اهلل سيدابوالحسن مهدوي به 

بيان عقلي و روانشناسانه حجاب و عفاف به صورت خالصه بپردازد. 
به گفته داوري دولت آبادي، کتابچه  »تَرُگل« توس��ط مرکز فرهنگي 
سابحات ويژه ايام اعتکاف و به دليل نياز جامعه جوان به داليل عيني و 

البته خالصه در موضوع حجاب تهيه شده است. 
اين کتاب به مقدمه حضرت آيت اهلل سيد ابوالحسن مهدوي مزين و به 
قلم آقاي عماد داوري دولت آبادي نگاشته شده است. يکي از ويژگي هاي 
مهم اين کتاب عالوه بر قلم روان، تصويري و تمام رنگي بودن آن است 

که جذابيتي دوچندان به متن بخشيده است. 
قلمي روان و مناسب براي نس��ل جوان مهم ترين ويژگي اين کتاب به  
شمار مي رود.  کتاب ترگل در 1۲0 صفحه تمام رنگي و در قطع رقعي از 

سوي انتشارات اعتالي وطن منتشر شده است. 

کبري فرشچي 

زهرا چیذری
  گزارش  

زنان در آينه 40 سالگي انقالب محمدمهدي نیک ضمیر
  تحلیل  


