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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------- (یس ب   '؛ مستند سفر خانواده افغان در راه اروپا با تلفن همراه) ب  شبمهیرهگذر ن'

خواهند کرد) سالم وطندار( افتیدر باره مهاجرت نامنظم معلومات در  کتب    امیپ قیشهروندان از طر 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ساله شده است)  دهی   و س ازدهیبه دو کودک  شهروند افغانستان در آلمان، متهم به تجاوز جنیس کی

 10 -------------------------------------------------------------------------------------------- (کیسپوتن

ال هیشب یاانهی  سختگ استیس یدنبال اجرابه ا یتانیبر  (وزین رو ی) ا قانوب  ی  در قبال مهاجران غ ا یاسیر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 ----------------------- افق( ی) خی  گزار کنندنفر فردا افغانستان را ترک یم ۱۸۰ ها؛کیمهاجرت س

(وزیداشته است) مهاجر ن ی  اروپا کاهش چشمگ هیبه اتحاد هیافراد از ترک قانوب  ی  گزارش: رقم ورود غ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 ---------------------------- (وزیکرد) مهاجر ن دایپ یالر کیمهاجر را در  ۹۴ سی: پلیشمال هیمقدون

 14 ----------------------- وله( چهیدر برابر مهاجران شد) دو  یاز فرانسه خواستار برخورد جد ا یتانیبر 
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 ای از فیلمصحنه

اجرت خودش، همرس و دو کودک مستند "رهگذر نیمه شب" روایت عینی یک فیلمساز افغانستان از مه
ایران، ترکیه، یونان، بلغاریا  ۵۹۴شان از افغانستان به اروپا است. سفری که  ، روز طول کشیده و از مسیر

 رصبستان و مجارستان عبور کرده اند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

این مستند با سه موبایل دسنی که خانواده با خود به همراه داشته تصویربرداری شده است. این فیلم 
ه جایزه ویژه هیات داوران را از جشنواره ساندنس آمریکا دریافت کرد و در بخش مخاطب سال گذشت

ی تقدیر شد.   پانورامای جشنواره برلیر

وع یم اند. وارسوار  بازی بر یک تاب دایرهشود که در یک شهر فیلم با تصاویری از خانواده مهاجر افغان شر
چرخاند.  که گویا به طناب  درناکجا آباد وصل است اما همچون چرخ و فلک، شنشینان خودش را یمتاب  

خانواده فاضیل شامل حسن، همرسش فاطمه و دو دخیی شان نرگس و زهرای کوچک سوار بر این چرخ و 
 
 
ای و دراین تصاویرآرام، حیس از معلق بودن در فضا، حیس ب  پایان یک سفر اودیسهوارهستند. فلِک د

ی را  ها هزار مهاجر دنیا هستند که به دلیل ابی از صد توان دید. این خانواده نمونهیم حس رهابی ازهمه چیر
تر است که کودکان زیر اند. اضطراب این سفر زمابی زیاد جنگ و ناامنی و یا نابرابری دست به مهاجرت زده

های خاردار مرزی عبور کنند. کودکابی که  ده سال با شما هستند و آنها باید از دریا و جنگل و از میان سیم
 هم لبخند ها روز سفر دشوار، بازیگوشر یمصد  شوند و همان کودکان در میانهگم یم

ی
کنند و به زندگ

 زنند. یم

 

 شبخانواده فاضیل شامل حسن، همرسش فاطمه و دو دخیی شان نرگس و زهرا در مستند رهگذر نیمه

جودت هولس باخ، خانم هلندی که فیلم "رهگذر نیمه شب" را دیده است، در فضای مجازی برای 
رگردان این فیلم نوشته است: "فیلم را دیدم. من هم مانند شما دو فرزند خردسال دارم. نیم توانم کا

ی سفری را کنم و اینکه بتوانیم مثل شما تاب و تحمل بیاوریم".   تصورچنیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 و نگاه مشاهده
 
 گر جذابیت اتوگراف

ها توسط انسان گذاری مستند "رهگذر نیمه شب" در سیر طوالبی سفر و تحمل دشواریجذابیت و تاثیر 
ینمهاجر است.  کاری و حضور نرگس هشت ساله و خواهرش زهرا که سه ساله است با آن همه شیر
 و حس دوست داشتنی داده است. های سخت سفر، به فیلم قدرت تحمل تجربه

ی قاچاقچیان به گروگان های راه، تهدید تصویر کردن سخنی  ی کودکان مهاجر، ترس از دستگیر وسط تگیر
های پراضطراب فیلم است. پلیس و صی  و انتظار طوالبی برای عبور از یک کشور به کشور دیگر از جنبه

ی  های سفررا های موبایل حسن فاضیل، همرسش فاطمه حسینی و دخیی شان نرگس، نه تنها خطر دوربیر
، انسابی و پر ازاحساس را هم به های دوستو ظرافت، صحنه ضبط کرده است بلکه با حساسیت داشتنی

ی نرگس و زهرای کوچک، بازینمایش گذاشته است. از گپ های کودکانه شان، آرامش شان در های دلنشیر
، همه به مستند  بازی دراردوگاه مهاجران و رقصلحظات عصن  پدرو مادر تا برف نرگس با موزیک غرب 

 "رهگذر نیمه شب" جذابیت خاص بخشیده است. 

 

 ای از فیلمصحنه

 ازمهاجرت فامییل و سخنی 
ی
های آنست بلکه در جاهابی به عنوان چشم این فیلم نه تنها یک اتوگراف

ی ثبت کرده است. بطور مثال در بخیسر از فیلم، جوانان راسیست )نژاد مشاهده گر، اتفاقات اطراف را نیر
ی درجمع پرستان( در بلغاریا به گروه کوچیک از مهاجران در بازارحمله یم کنند که فاضیل و کودکان شان نیر

 به ش پرسنوجوان و تنهای مهاجر افغان اصابت کرده و از ناحیه صورت و گردنش خون 
ی

آنهاست. سنیک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی موبایل، چهره بهت زده و بغض کرده این نوجوان مهاجررا دنبال یمریزد. دور یم کند و فیلمساز با بیر
 کند. دیگران هم گفتگو یم

 الملیل با فیلمتباط خوب مخاطب بی   ار 

های بحث مهاجرت از موضوعات مهم امروز در غرب است. مستند "رهگذر نیمه شب" از آن دسته فیلم
است که موضوع آن بر تکنیک و نوع ساختارش غلبه کرده است. ارزش موضویع فیلم چنان است که  

 مهم هم نیست. مخاطب این مستند، با آید و درجاهابی های تکنییک آن به چشم مخاطب عام نیمکمبود 
کند. ارتبایط که هر چهار شخصیت فیلم به خصوص نرگس و زهرای کوچک ارتبایط عمیقی برقرار یم

 اند. شور مختلف دنیا در فضای مجازی به آن پرداختهمخاطبان فیلم از چند ک

ها نفسم جییم اندریا که این مستند را در جشنواره ساندنس تماشا کرده، نوشته است: "فیلم را دیدم و بار 
 در سینه حبس شد. آرزویم این بود پایان خوب  داشته باشد". 

ها دیبا چیسمن مخاطب دیگر فیلم گفته است: "بارها گریستم که خانواده شما مجبور به تحمل سخنی 
 ند. این تجربه بخیسر از وجود آنها خواهد بود. ای کاش در دنیا نفرت وجود نداشت". شد

آنکه وان بروک، معلم یک مدرسه در هلند نوشته است: "به نظرم این فیلم باید در تمام مدارس نمایش 
 ه دلیلداده شود تا همه دانش آموزان بتوانند سخنی سفر شما از افغانستان را ببینند، اینکه مردم فقط ب

ی یم   ان تان را به خاطر شجاعت، اراده و مقاومت تحسیر اقتصادی مهاجرت نیم کنند. همرسشما و دخیی
 کنم". 

 

 این فیلم مستند سال گذشته جایزه ویژه هیات داوران را از جشنواره ساندنس امریکا دریافت کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها درغرب، درک اندگ از جان ویرن که "رهگذر نیمه شب " را تماشا کرده، نوشته است: "بسیاری از ما 
ی و اطالعات زیادی را به ما یم  مهاجرت به اروپا داریم اما این فیلم، دیدگاه شگفت انگیر

ی
دهد. چگونیک

ایط درست نیست که ما به خاطر اینکه در کدام نقطه از خِط خیایل متولد شده ایم باید در دام شر
یم".   ناامیدکننده یا خطرناک قرار بگیر

 نکات ضعف و قوت فیلم 

کند و آنهم بیشیی در یک نگاه کیل، مستند "رهگذر نیمه شب" با مخاطب عمویم ارتباط خوب  برقرار یم
 های پر تعمق فیلم است. ها و فصلضور دو کودک در این سفر و برخی صحنهبه دلیل ح

ح شد روی نوع ساختار و بودن و نبودن آن بخشمواردی هم است که یم ها در فیلم تمرکزکرد. مثال شر
با ییک از دوستان سابق فیلمساز که علت مهاجرت، روایت گذشته فامییل فیلمساز و قضیه ارتباط طالبان 

د از جمله مواردی است که حذف آن یمدر زندان بگرام یم فیلم کمک کند. توانست به کوتاه شدن میر
ی فیلم قدری زیاد است و در یک فصل، صدای فیلمساز لحن روابی پلییس به خود   نریشن یا صدای میی

اتر است و فیلم حتا یمگرفته است. لحن بیابی نریشن فیلم توسط نرگس به بدون  توانستمراتب گیر
فت

ُ
های مستقیم اعضای خانواده در جریان سفر پرمخاطره شان باشد که در موارد زیادی نریشن، گپ و گ

ی است.   چنیر

از نتوانسته است به دلیل مشکل امکانات، استفاده خوب  از تاثیر حیس صداهای محیط، فیلمس در بخش
ها شد همزمان به صورت جداگانه در ییک ازموبایلهای محیط را یمها در فیلم داشته باشد. برخی صدا صدا 

 کوچک صدا ضبط کرد تا استفاده شود.   یا یک ریکادر 

س گریز درجنگل و فصل های پراضطراب، تصاویر بسیار گذرا و شتابزده گرفته فیلمساز در لحظات پراسیی
ی داشته، تصاویر متفاوبی هابی که فرصت انتخاب، تعمق بیشیی و تصمیمست اما برعکس در صحنها گیر

ین صحنهرا ضبط کرده است. برخی  های این مستند است. از نما  های شاعرانه و نمادین هم جزو بهیی
چرخد، نمای ازعقب یک پنکه در جمله فصل آغازین فیلم و نمای نمادین سوار بودن بر تاب  که یم

یف که زهرای کوچک مقابل آن نشسته است، گردبا ی که نرگس در ها در صحنهد برگتابستان داغ مزارشر
یف روی تصویر گپ یم وبی اردوگاه مهاجران در رصبستان و زند، پرواز قاصدکمزار شر ها در صحن بیر

در زندان مجارستان که نرگس هشت ساله های فلزی بلند ها و نردههای خاردار، حصار های از سیمنمای
 وسط آن ایستاده است. 

، ششاراز حس است. "ژان روش" از بنیان گذاران سینما وریته گفته بود: "سینمای خودآموخته و تجرب 
 شود". کند و ماندگار یمها را ثبت یمساز آن لحظهگر مستند حیس که نگاه مشاهده

، توانسته است "رهگذر نیمه شب" فیلیم ششار از حس است. حیس که با وجود برخی کمبود  های فنی
، ایدفا، مخاطب عمویم سینمای مستند را به خود جذب کند. این فیلم تاکنون درجشنواره ی های برلیر

امده استکهلم، یاماگاتا و چندین جشنواره دیگر به نمایش در ساندنس، سان فرانسیسکو، برگن نروژ، 
 است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های فرهنگ، داخله و اداره تنظیم خدمات با وزارت گان در همکاریکنندهوزارت مهاجران و عودت
منظم را راهمخابرابی )اترا( به تازه ی از مهاجرت غیر  کارزار جلوگیر
ی

 اند. اندازی کردهگ

شنبه، شانزدهم اسد در کابل برگزار گان در نشسنی که امروز پنجکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و عودت
، فقر و عدم آگایهجنگ، ناام گویند کهیم شده بود، دیه در مورد خطرات ناشر از مهاجرات نامنظم، نی

 سبب افزایش مهاجرت شهروندان از کشور شده است. 

میلیون شهروند افغانستابی به عنوان مهاجر و یا  6به گفتۀ مسئوالن این وزارت، در حال حارصی بیش از 
 یمپناهنده در خارج از کشور زنده
ی

 .کنندگ

ی   عالمه، معیر
گوید، فقر فراگیر و عدم گان یمکنندهگان وزارت مهاجران وعودت امور پناهندهداکیی

دیه در مورد خطرات برخاسته از مهاجرت، سبب افزایش این پدیده شده است و شمار زیادی از آگایه
 اند. جبور به ترک کشور شدهم مان در غیبت اطالعت،وطنانهم

ی امور پناهنده گوید که براساس آمار سازمان ملل متحد، گان یمعودت کننده گان وزارت مهاجران و معیر
ان تشکیل یم 70 دهد و یک سوم قربانیان مهاجرت درصد قربانیان مهاجرت نامنظم را زنان ودخیی

منظم کودکان اند.   غیر

گوید که این اداره در این  های اداره تنظیم خدمات مخابرابی )اترا( یمسید شینواری، رئیس بخش رسانه
بگویند. به گفته « نه»کند تا در کشور بمانند و به مهاجرت نامنظم ارزار، شهروندان کشور را تشویق یمک

های فعال، شهروندان را از خطرات احتمایل او، اداره اترا با ارسال پیام کوتاه کتن  برای تمایم شماره
 مهاجرت نامنظم آگاه خواهد ساخت. 

ر بسم اتیر
گونۀ گوید، وزارت داخله متعهد است تا بهی وزارت امور داخله یمهللا تابان، رئیس عمویم اسیی
 .جدی با قاچاق انسان مبارزه کند

، چهارده قاچاق آقای تابان خی انسان را از نقاط مختلف گفت که وزارت داخله در یک سال اخیر
 ت. های عدیل و قضابی تسلیم کرده اسآنان را به نهاد افغانستان بازداشت کرده و پرونده

 2002گان، از سال کنندهگردد که براساس آمار وزارت مهاجران و عودتاندازی یماین کارزار در حایل راه
اند که از این میان، میلیون مهاجر و پناهنده دوباره به کشور بازگشت کرده 10سو، حدود میالدی به این

 اند. ازگشت کردهزار مهاجر دوباره به کشور به تنها در سال جاری میالدی، چهار صد
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 13اند که این جوان، کودک های آلمابی گزارش دادهبه گزارش اسپوتنیک، به نقل از "سالم وطندار" رسانه
 است. برده و سپس به او تجاوز کردهاش گابی نشده است، به خانهبی را که هنوز هویتش همهساله

ی شکاینی از این جوان افغان مبنی بر آزارواذیت یک کودک  به گفتۀ پلیس آلمان، در اوایل ماه جون امسال نیر

ئه شد.  ، از دادگاه تی 
ی
 یازده ساله ثبت شده بود، اما به دلیل نبود مدارک و شواهد کاف

 

 یمشماری در آلمان به این باورند که اگر به پروندۀ نخست به درسنی رسیده
ی

 داد. شد، قضیۀ دویم رخ نیمگ

ی برای این پناهوستفالِن آلم-مهاجران ایالت نوردراینیواخیم استامپ، وزیر  جو ان خواستار مجازات سنگیر
دانند وضعیت امنینی در افغانستان مناسب نیست، اما مجرمان و آنابی  که یمگوید، با اینشده است. او یم

 گردانند. که پروندۀ جریم دارند را به کشورشان بر یم

ی آلمان، عامل یا عام  الن تجاوز در این کشور از هیچ مصونینی برخوردار نیستند و مهاجران با بر پایۀ قوانیر
ی جریم، تمام پشنی   مهاجربی خود را از دست یمچنیر

ی
 دهند. بابی حقوف

، بر اساس گزارش این پناه سال سن دارد و مدرک اقامت در آلمان را داشته، اما در  23جوی افغانستابی
ی به چشم یماش یک مورد فروش مواد پروندۀ جنابی   خورد. مخدر نیر

https://af.sputniknews.com/world/20160826840689/
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قانوبی را، پیش از ورود به آبهای خود، در کانال مانش متوقف  بریتانیا در نظر دارد قایق های مهاجران غیر
 .کند

ای است  منابع، این همان شیوه خی  از سوی روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه اعالم شد. به گفته این این
الیا برا  .شودمهاجرابی که قصد ورود به آن کشور را دارند، اجرا یم ی مقابله با که از سوی دولت اسیی

الیا مدتهاس»گویند: منابع یم این کند که تا کنون موفق بوده یم ت عملیابی به نام "پس راندن" را اجرا اسیی
ی در حال بررش این  «.گزینه است  است. دولت بریتانیا نیر

های بریتانیا ارائه شده، قرار است مسیر قایق وزیر کشور در چهارچوب طرخ که از سوی پرینی پتل، 
وی دریابی سلطننی و کشنی آبهای فرانسه، به مهاجران در هنگام خروج آنها از   نیر

ٔ
ی مر وسیله  زیهای رهگیر

 .مسدود شود

اض بسیاری از وکالی مدافع حقوق گویند این مهاجران را برانگیخته است. آنها یم انتشار این خی  اعیی
قانوبی و شی ی جان مهاجران را به خطر یم وۀ مقابله، غیر  .اندازدخطرناک بوده، و نیر

ی اما خانم پتل یم ی دریانوردی بیر وی دریابی برای متوقف  گوید که در چهارچوب قوانیر الملیل، فرستادن نیر
 .کردن این مهاجران، مجاز است
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قانوبی که سیع دارند  هاجراندولت بریتانیا برای اجرای این شیوه از آن روست که بر شمار م تمایل غیر
طور قابل توجیه ای برسانند، بهبه این کشور جزیره خاک فرانسه را ترک کرده، از مسیر کانال مانش خود را 

 .افزایش یافته است

قانوبی با  ۲۳۵شنبه در روز پنج تنها  اند. دهشآبهای بریتانیا  قایق کوچک از این مسیر وارد  ۱۷مهاجر غیر
ی   .خود را به خاک بریتانیا رساندند قایق کوچک ۱۳نفر دیگر با  ۱۳۰ بیش از روز جمعه نیر

قا ۲در ماه ژوئن بیش از  ها حایک از آن است که تنها گزارش  از این مسیر وارد بریتانیا هزار مهاجر غیر
 نوبی

قانوبی که در سال   اند؛ رقیم چهار برابر بیشیی از شده ور پا  میالدی به این کش ۲۰۱۸کل مهاجران غیر
 .اندگذاشته

که فردا افغانستان، قرار است   ها از وند مهاجرت سیکر های هندی خی  دادند که در ادامه رسانه
این گروه از « تایمز آف ایندیا»به نوشتۀ روزنامه .نفری عازم هند شوند ۱۸۰)چهارشنبه( یک گروه 

 .ودندها، جان باخته بتن از سیک ۲۵بستگان قربانیان یک انفجار در کابل اند که در آن 

شود هند به این افراد ه یمکردند. گفت  های افغان، افغانستان را ترکپیش از این هم چند گروه از سیک
 .دهدویزای دراز مدت یم

مذهن  با تهدیدات امنینی و تبعیض  شود این اقلیتکنند که گفته یمها در حایل کشور را ترک یمسیک
 .اندمواجه

 ۲۵گاه هندوها در کابل حمله کرد و در این حمله اوایل سال جاری خورشیدی گروه داعش به یک عبادت
 .به شمول زنان و کودکان کشته شدند نفر 

قانوبی از ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند، در شش ماه نخست امسال به   شمار افرادی که به گونه غیر
 .حظه کاهش یافته استگونه قابل مال 

 بر بنیاد یک گزارش روزنامه آلمابی "ولت ام زونتگ" که نظر به یک گزارش داخیل کمیسیون اتحادیه اروپا 

  مهاجر از طریق ترکیه وارد  ۲۵۷هزارو  ۱۰به نرسر رسیده است، از ماه جنوری تا اوایل ماه جوالی امسال، 

ه روه، به یونان سفر کرده اند. این رقم در زمان مشابکشورهای عضو اتحادیه اروپا شده اند. بیشیی این گ

 .رسیدتن یم ۸۱۲هزارو  ۱۹سال گذشته، به 
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وری امسال اعالم کرد که مرزهایش با یونان را  رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اواخر ماه فی 

 از مهگذارد. پس از این اعال به روی پناهجویان و مهاجران باز یم
ی

اجران و پناهجویان به م، موج بزرگ

  مرزهای یونان هجوم برد. 

نقره توافقنامه را امضا کردند. بر اساس این توافق، ا یک ۲۰۱۶اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال 

قانوبی پناهجویان در متعهد شد که در بدل منابع مایل که از بروکسل به دست یم آورد، مانع عبور غیر

 شود. مرزهایش یم

 در معلومات کمیسیون اتحادیه اروپا یم
ی

ین درخواست های پناهندگ رساند که در شش ماه گذشته، بیشیی

 اسپانیا اسپانی
ی

درخواست  ۷۳۶هزارو  ۴۵ا به ثبت رسیده اند. در این مدت، ادارات مسئول پناهندگ

 را به دست آورده اند. آلمان با ثبت بیش از 
ی

هزار درخواست، در جایگاه دوم قرار دارد و  ۴۱پناهندگ

 .هزار درخواست را در شش ماه گذشته امسال ثبت کرده است ۳۷فرانسه کمیی از 

مهاجران می  این .مهاجر را روز شنبه در یک الری در منطقه مرزی این کشور پیدا کرد ۹۴می گوید  پلیس مقدونیه شمالی

  .اروپایی برسانند نیه شمالی گذشته و خود را به کشور هایخواستند از مرز مقدو

الی پیدا رادیوویش در مرز مقدونیه شم نیروهای های پلیس روز یکشنه به رسانه ها گفت این الری را در نزدیک شهر

  .فرار کرده است نمودند. به گفته پلیس راننده آن از محل

غانستان و پاکستان گفته این منبع مهاجران از کشور های سوریه، عراق، اف مهاجر سوار بودند. به ۹۴ در این الری به تعداد

  .هستند

  .واهند داده شدمهاجران به شهر گیوجیلیا در یک مرکز موقتی فرستاده شدند. به گفته پلیس آنها به کشور یونان برگشت خ

 مهاجر پاکستانی و ۱۱ که در میان آنها مهاجر را در دو کامیون پیدا کرد ۵۵ پلیس این کشور این در حالیست که ماه گذشته

 .مهاجر افغان شامل بودند ۵

بران در منطقه فعال باوجود آنکه راه های مرزی میان مقدونیه شمالی و یونان به دلیل بحران کرونا بسته شده است اما قاچاق

  .هستند

https://www.infomigrants.net/prs/post/26133/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DB%B5%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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از طریق کانال که با قایق های کوچک   حکومت بریتانیا از فرانسه خواسته است که در برابر مهاجرین
مهاجر تالش کردند تا از  ۲۳۵برخورد جدی کند. در آخرین مورد،  مانش به بریتانیا خود را یم رسانند،

 .مانش به بریتانیا برسند طریق کانال

 

 پولیس فرانسه در جریان تخلیه ییک از اردوگاه های خود ساخته مهاجران در پاریس

شت که فرانسه نو « دییل تلگراف» ای در روزنامهبریتانیا به روز شنبه در مقاله کریس فیلپ دبیر دولنی 
ها را دوباره برگشت دهد. فیلپ افزوده است: ند، باید آنک  یم  مهاجرینی را که در برابر ساحل اش گرفتار

ی سازد، مهاجرینی که در تالش برای آمدن به بریتانیا گرفتار یم فرانسه باید مار »  وند،شرا مطمی 
 «.های شان ادامه دهندتوانند باردیگر به تالشن  دیگر

، توسط نشان انگشت  او پیشنهاد  راجسیی   کرد که مهاجرین را بعد از تالش شان برای آمدن غیر قانوبی
ها شد. او افزود که پیشنهاد هایش را آن کنند؛ او خواستار اتخاذ تدابیر شدید مانند اخراج یا زندابی کردن

 .اریس مطرح کندپ  فرانسوی اش در خواهد در هفته آینده با همتاییم

ی مهاجر با یک ۲۳۵شنبه به روز پنج ها ت آنریکارد جدید، تالش کردند تا از کانال مانش عبور کنند. اکیر
 .توسط گارساحیل بریتانیا گرفتار شدند آب  در

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-54495839
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 از عراق، ایران، سوریه و نفر یم رسید. آن ۱۰۰۰ن تنها در ماه جوالی به بیش شمار این مهاجرا
ً
ها قسما

یا بودند  .ارییی

ابراز وحشت کرد. او در  پتل وزیر داخله بریتانیا با درنظرداشت این رقم باالی مهاجرین با قایق ها، پرینی 
ی نوشت:  خواهند گویند که یمها یم، وقنی آنفکر یم کنند  دانم که بریتانیابی ها چهمن یم»پیام توییی

ول مرزهای شان را  ی فکر یم کننددوباره به دست آورند؛ آن کنیی  چنیر
ً
 «.ها دقیقا

 ها بر ش عملیات با کشنی او افزود که وزارت اش گزارش هابی را تائید کرده است که براساس آن
ی

های جنیک
 .در کانال مانش غور یم شود

گزاری بریتانیا اسو شیتد پرس، ییک از کارمندان وزارت دفاع کشور،  براساس  »این فکر را  گزارش خی 
ً
کامال

ی عملیابی  خوانده است. او که نامش ذکر نشده است، گفته« ابلهانه غیر متناسب و »است که یک چنیر
وری  با خطر بزرگ مواجه یم کند ها در قایقاست و انسان« غیر رصی

ً
 .را احتماال


