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  شوم قاچاق دختران ايرانیۀ خبری تازه از پديد
 لنجی پر از دختران ايرانی برای شيوخ عرب

ر ران خب ا: آژانس اي يس دري شورئیپل رد ک ی را توقيف ک ران جوان ايران ر از دخت افتی  . لنجی پ ای دري زارش ھ گ

ی استئیپليس درياۀ وموثق از حوز ران جوان ايران و از دخت ن .  ايران در خليج فارس حاکی از توقيف لنجی ممل اي

شيه خليج قاچاق دختران جوان ايرانی به مقصد کشورھای حا. لنج به مقصد دبی، دختران ايرانی را قاچاق کرده است

اۀفارس يکی از دردھای کھن ه ھرگز شناس ن زمين یئی جامعه ايران است که باندھای فعال در اي ی نم . شوند  و معرف

ه ھفت ن است ک اۀخبرھای دريافتی حاکی از اي ان دري ز ناوگ يش ني نج مشکوک در ئی پ ه توقيف يک ل دام ب يس اق  پل

رده است آب ارس ک ار اي. ھای سرزمينی ايران در خليج ف ران ايرانيب ز دخت نج ني رای مقاصد شوم ین ل ه ب د ک  بودن

يج . شيوخ عرب در حال انتقال به دبی بودند وب خل اطق متمول جن اير من ی و س ترانزيت دختران ايرانی به مقصد دب

وده استئ فارس ھمواره در محافل رسانه د ب ا وجود دست. ی و اجتماعی کشور مورد نق ال برخی ھای  ام وده و فع آل

واره  سياستمداران و سودجويان اقتصادی، در کنار ممنوعيت ھا و سانسورھای مذھبی و اجتماعی رايج در کشور ھم

داد ًاخيرا.  شوم شده استۀمانع ريشه کنی و مبارزه علنی با اين پديد ا تع  از منابع موثق خبری مبنی بر توقيف لنجی ب

سافر  وان م ه عن ر جوان ب ادی دخت دزي ه دست آم ری. ب د پيگي شان دھن ا ن ر استۀھ ن ام انه.  واقيعت اي ا رس ای  ام ھ

دندئ حکومتی به دستور مقامات امنيتی و سياسی مجبور به سکوت رسانه ه ش ن زمين ه نظر می. ی کامل در اي رسد  ب

ه له در عدم انعکاس اخبأ واقعی فقر و فساد موجود در جامعه مھمترين مسۀترس نظام از ھويدا شدن چھر ار مربوط ب

از سوی ديگر برخی تابوھای مذھبی و قشری گری در . قاچاق دختران ايرانی به کشورھای حاشيه خليج فارس است

رد رار نگي ورد بررسی جدی ق ده ھرگز م ن پدي ا اي د. سطح محافل اجتماعی موجب شده است ت ران ۀپدي  قاچاق دخت

وان سفر و اقامت چن ه عن ز ب ع ني یايرانی که در بيشتر مواق ه صورت م م  د ماھ اری، از ھ ر، بيک رد ناشی از فق گي

ه طور . ھای خانوادگی و ساير مشکالت اجتماعی کشور است گسيختگی بنيان ر ب شور فق ه در ک انی ک ا زم بنابراين ت

ن سوداگری  از سوی ديگر وجود دست. اساسی ريشه کن نشود امکان اصالح اين وضع وجود ندارد ھای پنھان در اي

  . مھمی برای روشن شدن ابعاد مختلف قاچاق دختران ايرانی بوده استسف بار مانعأت

 


