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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ مارچ ٠۵
  

   گاردين ۀ روزنامۀدھندگزارش تکان
 از بازار سکس توريسم مذھبی در مشھد

 
ی ايرانی برای زائران عراقی در شھر مشھد ئ ای از آنچه بازار پر سود زنان صيغه  با انتشار مقاله گاردينۀروزنام

ير لوای مذھب را از پيامدھای گسترش صنعت گردشگری خوانده است، پرده برداشته و رواج تن فروشی زنان ايرانی ز

  .مذھبی در ايران دانسته است

ى گاردين در گزارشی مفصل به موضوع اھداف زائران عراقى در شھر مشھد ايران پرداخته است و ئ بريتانياۀروزنام

ام مذھب شيعه به شھر ھا ھزار زائر عراقى براى موضوعات دينى مورد احتر با وجودی که ھر ساله ده«: نوشته است

ى جنسى و ازدواج موقت با زنان ايرانی در ئكنند، اما ھزاران تن ازاين زائرين به دنبال لذت جو مشھد در ايران سفر مى

  ».اين شھر ھستند

بعد از ظھور گروه داعش، تعداد «: اين روزنامه به نقل از يک مقام رسمی در فرودگاه ھاشمی نژاد مشھد نوشته است

  ».راقى براى زيارت مراقد شيعى در ايران افزايش يافته است زائران ع

ھای شيعه به ايران سفر   بسياری از عراقی٢٠٠٣بعد از سقوط دولت صدام حسين در سال«: اين مقام رسمی افزوده

  .رسند  ھزار نفر در سال می١٠٠ تعداد اين زائران که به فرودگاه مشھد وارد می شوند به بيش از یکنند و گاھ می

ھا ھتل پنج ستاره در  ھای روسپی و زنان صيغه در کنار ده  گاردين ذکر شده است تعداد زياد زنۀدر گزارش روزنام

دھد که به سھولت به ھدف خود  ھا اين امکان را می خيابان امام رضا در مرکز شھر مشھد، به مشتريان اينگونه زن

  .برسند
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ھا در شھر مشھد به راحتی  روسپی«: يگری در شھر مشھد نوشته استى گاردين با اشاره به روسپئ بريتانياۀروزنام

  .دھند  ر تن به روسپيگری میال د١٠۵ تا٧٠شوند و در ازای مبلغ کمی بين  برای مشتريان پيدا می

ھای پولداراز اين زنان روسپی حتی به مدت يک  بعضی از مشتری«: است اين روزنامه به نقل از يک منبع مطلع افزوده

ی به خارج از شھر مشھد ھمچون شيراز، اصفھان واماکن ديگر نيز ئھا به سفرھا کنند و با آن نيز استفاده میھفته 

  .روند  می

 گردشگری مذھبی در دستور کار دولت ايران قرار داشته است و مقامات رسمی ۀھای گذشته سياست توسع در سال

 ۀھای ايدئولوژيک خود ھزاران تبع ای ويژه و در راستای سياستھ  تخفيفۀاند تا با تبليغات گسترده، ارائ ايران کوشيده

  . به شھرھای مشھد و قم دعوت کنندًشيعی تبار کشورھای مجاور را برای بازديد از اماکن مذھبی در ايران خصوصا

ھا ترويج  جلوگيری از آنچه آنۀی مانند مشھد به بھانئ در شھرھاًاين ھمه در حالی است که مقامات مذھبی ايران خصوصا

ھا  کند تا آنجا که برگزاری ده ای برای جوانان و زنان ايرانی اعمال می  قوانين سختگيرانهاند، خوانده ءفساد و فحشا

  .کنسرت موسيقی در اين شھر تا کنون کنسل شده است

  آسمان ديلی نيوز: برگرفته از

  

 


