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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------- وله( چهیحقوق بشر را نقض کرده است) دو  نیالملل: مالتا مواز  ی   عفو ب

 5 ----------------- وله( چهی) دو کندیم د یکودک مهاجر را تهد  ها ونیلیم ندهیکرونا آ  ملل متحد: پاندیم

انهیخود را در مد رسنوشت   ماه ب   کیپس از  افتهیمهاجران نجات   7 -------- (وزیمهاجر نانداختند)  ت 

  ت  سف ی   نخست
 

 8 --- (وزین ورو ی)  شود؟یم لیتسه رانیها در اافغان افغانستان در امور مهاجران؛ زندگ

 12 ---------------------------------- (وزی) مهاجر نونانیاژه به  یایدر  قیاحتمال هجوم مهاجران از طر 

 13 «(وزی) مهاجر ندمیبار مرگ را به چشم خود د کی»به انگلستان برود:  خواهد مهاجر افغان که یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

فتار این کشور با مهاجرین در دریای ر به دلیل  الملیل با لحن تندی ازکشور مالتا سازمان حقوق بشر عفو بی   
 انتقاد کرده

ً
انه شدیدا  ی   است. این سازمان گفته است که مالتا با روش خود در برابر مهاجران قوان مدیتر

 .حقوق بشر را نقض یم کند

 

 مهاجران در مالتا

گردید، توضیح داده است که   رگزارشر که امروز سه شنبه منتشر د  «امنیستر »سازمان عفو بی   الملل 
 مهاجرین را 

ی
به این ترتیب قانون حاکم در   به خطر یم اندازند و ادارات مالتا به صورت سیستماتیک زندگ

 .کنند  این مورد را نقض یم

ون   ار های مؤثر نظارت برای مراعاتاین سازمان همزمان خواستار سخت حقوق بشر در مرز های بت 
، ادارات مالتا صدا های پناهجویان برای کمک را  اتحادیه اروپا شد. براساس تحقیقات مدافعان حقوق بشر

ند  .ناشنیده یم گت 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-54849508
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نت   توسط ادارات  پناهجویان و مهاجرین»بیکو، دبت  کل سازمان عفو بی   الملل در آلمان گفت:  مارکوس
واجه یم تخیط های سنگی   دیگراز حقوق بشر م ها با مالتا، دوباره به لییبا فرستاده یم شوند، جانی که آن

 .«شوند

فرار،  های در حالبسیاری از کشور های غرنی در این عمل سهیم اند که از حفاظت انسان او افزود؛ در کل
ون  اتحادیه اروپا به صورت س ی یم شوددر مرز های بت   .یتماتیک جلوگت 

برای  ۲۰۲۰اپریل هایش را در آغاز ماهکند که مالتا بندرگابی   الملل به صورت مشخص انتقاد یم عفو 
مهاجر، توسط  ۵۱یک قایق ماهیگری حامل  پذیرش پناهجویان بسته است؛ افزون برآن در نیمه ماه اپریل

اند  ان مواجه با خطر، دوباره به لیبیا فرستاده شدهکشور برای مهاجر   ادارات مالتا، از حوزه نجات خود این
 .ها زنان و کودکان نت   بوده اندمیان آن که در 

گونه موارد برگشت دادن مهاجرین، به صورت روشن با کنوانسیون حقوق این این سازمان تأکید کرد که
از این نوع را در  انی ال، رخداد هس  اروپا در تضاد یم باشد. عفو بی   الملل پیش از آن در همی    بشر 

ون  اتحادیه اروپا به طور مثال در مرز میان یا مستند ترکیه و یونان و یا مرز میان کرواسیا و بوزن مرزهای بت 
 ن.سازی کرده است

های آینده میلیون ها پناهندگان، پاندیم کرونا فرصت در امور  بر اساس گزارش کمیساریای عایل ملل متحد 
جهان را تهدید یم کند. این سازمان از حکومت های جهان خواهان حمایت  مهاجر کودک و نوجوان در 

 .این پناهجویان شده است بیشتر از 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-54811465
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نا ژنیو منتشر شد، پاندیم کرو  به گزارش کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان که روز پنجشنبه در 
 میلیون ها مهاجر نوجوان و کودک را در 

ی
رسارس جهان متأثر نموده است. به ویژه مسدود شدن  زندگ

ش این کودکان و نوجوانان به تعلیم و تحصیل باعث شده  مکاتب و مشکالت خانواده ها  است که دستر
تحصیل این  محدود شود. این سازمان هشدار داده است که چنی   وضعیتر یم تواند مانع کامل به شدت

پس از »امور پناهندگان گفته است:  نوجوانان گردد. فلیپو گراندی رئیس کمیساریای عایل ملل متحد در 
ش آنها به مکتب آینده را  نان متحمل شدههمه مصایتی که این نوجوا  اند، اکنون نیم توانیم با قطع دستر

 «.کنیم  از آنها سلب

کشورهای مهاجرپذیر گردیده   گراندی از حکومت های جهان خواهان حمایت بیشتر از پناهجویان و 
ت اینشتاین )دی آ اف ای( ب های اکادیماست. کمیساریای ملل متحد از بورسیه  آلتی

وان یک ه عنآلمان 
مهاجر ممکن  ۱۵۵۰۰به این سو زمینه تحصیل را برای  ۱۹۹۲که از سال   مثال نمونه یاد کرده است

 .ساخته است

جهان را در  کشور   ۱۲عایل ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش وضعیت مهاجران در  کمیساریای
مهاجران زیر سن را در کشورهای  مورد بررش و ارزیانی قرار داده است. از جمله وضعیت ۲۰۱۹سال 

باناردن، پاکستان، ترکی  از کودکان مهاجر و خانواده های شان است، ارز  ه و اوگاندا که مت  
ی

یانی  شمار بزرگ
روند  درصد کودکان مهاجر در کشورهای مذکور به مکاتب ابتدانی یم ۷۷اساس این گزارش  کرده است. بر 
 ین نهاد یمباشد، که به گفته ا درصد دیگر زمینه رفیر  به مکاتب متوسطه و عایل مهیا یم ۳۱و برای حدود 

 .تواند یک بهبود نستی خوانده شود

فت هانی را که به گفته کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان مشکالت اخت  یم تواند  اکنون تا  پیشر
اکتر خانواده ها در نتیجه عواقب محدودیت  حال به دست آمده است، نابود کنند. به گزارش این نهاد،

ز از دست داده اند. این خانواده ها دیگر امکانات تهیه مواد مورد نیا خود را های کرونا منابع اقتصادی 
  را به جای مکتب به قرطاسیه و یونیفورم مکتب را برای اطفال خود ندارند و مجبورند فرزندان خود  مانند 

 .کار بفرستند

انمتحد در امور پناهندگان، پاندیم کرونا بیشتر ا بنا بر گزارش کمیساریای عایل ملل  ز همه وضعیت دختر
از  باشد که نییم به شدت متأثر کرده است. این نهاد ابراز نگران  کرده و گفته است که بعید نیم مهاجر را 

گردند. کمیساریای عایل ملل متحد در امور   جمع شاگردان مکاتب متوسطه و عایل ناگزیر به ترک مکتب
ق ارد تا با راه اندازی برنامه های آموزشر از طریسازمان ها تالش د پناهندگان در همکاری با دولت ها و 

نت، زمینه تعلیم و تحصیل را برای کودکان مهیا نموده و از  تلویزیون، زمینه  آموزگاران در این رادیو و اینتر
 .حمایت نماید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

انه ه مدیتر ی نموده بودند، دوباره خود را در بحت   سه مهاجری که مدت یک ماه را در یک کشتر باربری ستر
 .انداختند

ه ( از یک ماه به این سو، گرویه از پناهجویان Etienneکشتر باربری موسوم به ) نجات یافته را در بحت 

انه حمل یم ، تا حال اجازه لنگر انداخیر  و پیاده کردن این مهاجران را از  مدیتر کند. کپیتان این کشتر

 کشوری دریافت نکرده است. 

کت حمل و نقل )  کشنبه ( که این کشتر متعلق به آن است، در صفحه تویتر خود روز یMaerskرسر

انه انداخته اند. در بخشر از این مطلب آمده است که  نوشت که سه مهاجر خود را دوباره ه مدیتر به بحت 

  خدمه های کشتر به گونه فوری وارد عمل شده و آنان را از بحر نجات دادند. 

باشد و کپیتان آن با نشر یک کلیپ ویدیونی خواهان کمک فوری برای این کشتر در نزدییک سواحل مالتا یم

 برند. ن کشتر به رس یممهاجری شده است که در ای ۲۷

( این گروه را در چهارم ماه اگست امسال از بحر نجات داد. از آن زمان تا حال، این Etienneکشتر )

 کشتر در انتظار یک بندر برای پیاده کردن مهاجران نجات یافته است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کت حمل و نقل ) د. به باش( گفته است که این کشتر برای نگه داری مسافران مناسب نیمMaerskرسر

، با گذشت هر روز به  مانده در این کشتر کت باربری بحری، وضعیت مهاجران گت  بیان مسئولی   این رسر

 گراید. وخامت بیشتر یم

د.  ی صورت بگت   آنان خواستار دریافت یک راه حل بی   الملیل شده تا از بدتر شدن بیشتر وضعیت جلوگت 

 

 

ند برنامه هانی برای قانونم سیار افغانستان در امور مهاجران در ایران یم گوید که در سفارت جدید، سفت  
  .ایران در نظر دارد شدن تردد، اقامت و کار مهاجران افغانستان در 

 کرده که در این میان پست سفت  سیار  سفت   ۱۳خارجه افغانستان در چند روز اخت  وزارت 
 
جدید را معرف

با واکنش های زیادی روبرو شده است. افغانستان با « در امور مهاجرین نماینده خاص»و به عبارنر 
 .اولی   سفت  سیار، بزودی صاحب دو سفارت رسیم در ایران خواهد شد تعیی   

 از مردم افغانستان به ایران، همسایه غرنی اینچهار ده حدود 
کشور یم گذرد. در   ه از مهاجرت بخشر

 
ی

های اخت  روابط دو کشور با کنند. در سالیم حال حاض  دو نسل از مهاجران افغانستان در ایران زندگ
 .هانی مواجه بوده استچالش

https://per.euronews.com/2020/09/07/afghanistan-first-mobile-ambassador-for-migrants-which-impact-on-lives-inside-iran#spotim-launcher-widget-1216732
https://per.euronews.com/2020/09/07/afghanistan-first-mobile-ambassador-for-migrants-which-impact-on-lives-inside-iran#spotim-launcher-widget-1216732
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  حدود 
ی

 و غت  قانون  در ایران زندگ
کنند و اگر با آمار یم چهار میلیون مهاجر افغانستان به طور قانون 

جمعیت افغانستان را مهاجرانش در ایران  درصد  ۱۲تقریتی جمعیت افغانستان محاسبه کنیم، حدود 

 .دهدتشکیل یم

 غت  قانون  برای کار، اقامت و تحصیل و استفاده از مهاجران در جنگ سوریه یا  قانون  و مهاجرت های 
 .جمله این چالش هاست اخبار مطرح شده درباره آموزش و تجهت   بخشر از طالبان توسط دولت ایران از 

، سفت  سیار افغانستان در امور 
حدود چهار میلیون »گوید: مهاجران به یورونیوز یم محمد شفق خوانر

 یم مهاجر افغانستان به طور 
ی

 و غت  قانون  در ایران زندگ
 کنند و اگر با آمار تقریتی جمعیتقانون 

تشکیل یم دهد.  درصد جمعیت افغانستان را مهاجرانش در ایران ۱۲افغانستان محاسبه کنیم، حدود 
ونییک، پاسخگوی نیازهای سفارت کنون  افغانستان و سیستم این جمعیت در ایران نیست و  الکتر

ماه ها در سفارت و کنسولگری های افغانستان منتظر یم  مهاجران برای دریافت اسناد قانون  هویتر خود،
 «.افغانستان با دشواری های متعددی برای خدمات رسان  به این جمعیت مواجه است مانند و سفارت

 

ود و مسایل سیاش افغانستان ش گفته وی، قرار نیست این سفارت وارد مسایل دیپلماتیک میان ایران و   به
فعیل افغانستان پیش خواهد برد و تمرکز سفارت  مربوط به روابط دو کشور را همچون گذشته، سفارت

 .مور کنسویل، اقامت و کارشان خواهد بودهای مهاجران در اچالش سیار بر روی مشکالت و 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 و افغانستان ساکن در ایران یم گویند که برای گرفیر  مجوز سیم کارت، ر  مهاجران
ی

تمدید اقامت و   انندگ
انه ای از   مدت و سختگت 

طرف دولت ایران مواجه یم شوند و  کارگری، گایه با پروسه های طوالن 
 های دولت افغانستان در ایران

ی
 .همکاری های موثری برای کاهش مشکالت آنان انجام نیم دهد نمایندگ

کاری با فعالیت   از نگران  های مطرح شده این است که فعالیت های سفارت سیار در حالت موازی ییک
د و این باعث دوچندان  .شدن مشکالت مهاجران در ایران نشود های سفارت فعیل افغانستان قرار نگت 

 و با وظایف مشخص و تفکیک شده فعالیت  محمد شفق خوانر یم گوید که هر دو 
ی

سفارت در هماهنیک
 سیار افغانستان، تعدادی از کارشناسان حقوق بی   الملل و حقوق خصویص را برای خواهد کرد و سفارت

د  مهاجران بکار یم گت 
ر
 .شناسانی چالش ها و راه های حل مشکالت حقوف

دفتر مرکزی در تهران و  کابل دارد و بزودی یکحال حاض  سفارت سیار، یک دفتر در وزارت خارجه در   در 
 .ایجاد یم کند تعدادی از دفاتر محیل در شهرهای پرتردد مهاجران

 جامعه مهاجر در 
ی

ی از ظرفیت های فت  و اقتصادی و فرهنیک ییک از برنامه های سفت  سیار، بکارگت 
 .افغانستان است

، رویدادهای تلخ  همچون آتش گرفیر  و ماه در  تعدادی از مهاجران  ودخانه انداخته شدنر به  های اخت 

ی به وضعیت مهاجران در ایران شود  .باعث شد که توجه بیشتر

 سفارت سیار از سهمیه قویم تا صالحیت اجراب  

ی روابط بی   الملل و استاد دانش محمد 
سیار در امور  گاه در مورد تعیی   سفت  موش جعفری، دکتر

ما اولی   بار در افغانستان مطرح یم شود ا هر چند مفهوم سفت  سیار برای»مهاجران به یورونیوز یم گوید: 
ان سیار برای یاری رساندن به وزرای خارجه  موضوع جدیدی در سیاست بی   الملل نیست. پست سفت 

های سیار با ماموریت  ایجاد یم شود،  «.های مختلف در کشورها مشغول به فعالیت هستندسفت 

ی که بی   مقام های افغانستان و ایران صورت گرفته  به است، احتمال دارد در  گفته وی، در سفرهای اخت 
ک به این نتیجه رسیده باشند که یک اداره د و  نشست های مشتر ای مشابه سفارت سیار شکل بگت 

، رویدادهای تلخ  همچون  .دوضعیت مهاجران در ایران، ساماندیه شو  بخصوص اینکه در ماه های اخت 
ی به وضعیت  آتش گرفیر  و به رودخانه انداخته شدن تعدادی از مهاجران باعث شد که توجه بیشتر

 «.در ایران شود مهاجران
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

ان صالحیت های سفت  سیار به نوع نگاه ارگ ریاست جمهوری و »یم گوید:  وی ،  مت   الیجه وظایف سفت 
یفانر  وابسته است و همچنی   این نگران  وجود دارد که این پست بخاطر توزی    ع سهمیه قویم، جنبه تشر

در امور مهاجرین، این طور استنباط یم شود که این پست برای حل  داشته باشد اما از عنوان سفت  سیار 
 و 
ر
دیپلماتیک  اجتمایع مهاجران باشد و از این محدوده فراتر نرود، بخصوص اینکه روابط مشکالت حقوف

نیم توان انتظاری فراتر  افغانستان با کشورهای جهان برمبنای نگاه عمیق دیپلماتیک نیست، پس
 «.داشت

قانون  افغانستان در ایران  رسیم وزارت کشور ایران،طبق آمارهای   و غت 
حدود سه میلیون مهاجر قانون 

 یم کنند 
ی

دولت  که چهار درصد جمعیت ایران را تشکیل یم دهند. به نظر یم رسد این آمارهای دو   زندگ
  ایران و افغانستان دقیق نباشد، چون آمار مهاجران  که به طور 

ی
قانون  در ایران زندگ ص یم کنند، مشخغت 

استان های بزرگ ایران شامل استان های خراسان رضوی و  نشده است. این مهاجران در شهرها و 
 یم کنند سیستان و بلوچستان و 

ی
 .شهرهای تهران، اصفهان، کرمان، قم، بوشهر زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ی ک با ترکیه مستقر  یونان برای جلوگت   را در مرز مشتر
 
وهای اضاف کرده   از ورود مهاجران در آینده، نت 

قلمرو این کشور هجوم خواهند  یق دریای اژه بهکند که موج تازه مهاجران از طر است. آتن پیش بیت  یم
 .برد

لمرو این کشور در آینده سخن گفته وزارت امور مهاجرت یونان از احتمال هجوم مهاجران از ترکیه به ق

میان ترکیه و   گیورگوس کوموتساکوس، رسپرست این وزارت روز یکشنبه گفت که اختالف موجود است. 

انه، منتج به تنش های مرزی میان آتن و انقره خواهد شد.   مدیتر
ر
ف  یونان در مناطق رسر

ی   در گفتگو با رسانه )اسکای( افزود که رهتی
ابزاری  ترکیه شاید در روزهای آینده با استفادهاین مقام یونان 

ی کند  . او  از مهاجران کوشش کند که با اعمال فشار باالی اتحادیه اروپا، از وضع تحریم ها بر انقره جلوگت 

 «دهیم. ما در برابر این موضوع آماده هستیم و مانند ماه مارچ پاسخ یم»گفت: 

وها ی حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا )فرانتکس( نت   با این حال، مناطق مرزی دریای اژه، نت 

 حضور دارند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، اتحادیه اروپا از تحقیقات ترکیه روی نفت در مناطق جنونی یونان انتقاد کرده است.  در روزهای پسی  

ماه جاری برگزار  ۲۵و  ۲۴اتحادیه اروپا در نظر دارد که در جریان یک نشست که قرار است به تاری    خ 

د.  شود، روی  اعمال تحریم ها باالی ترکیه تصمیم بگت 
ی

 چگونیک

است.  های مهاجران برای عبور از کانال مانش و رفیر  به انگلستان افزایش یافتهتالش های اخت  در هفته
از سواحل  بیشتر مهاجران .ساعت به انگلستان بروند ۲۴مهاجر توانستند یط  ۴۰۰هفته گذشته بیش از 

ند. مهاجر نیوز گزارش کانال مانش را در پیش یم  های کوچک راهشهر کاله در شمال فرانسه با کشتر  گت 
 .دهدیم

 و بته کیلومتر از بندر کاله فاصله دارد، در میان تپه  ۳۰در ییک از سواحل شمال فرانسه که حدود 
ی

های رییک

های تیلفون موبایل روی زمی   دیده ب و چارجر های آزارها، دو کشتر بادی، چند واسکت نجات، بشکه

 شوند. یم

رود از یک ایران  باشد. چند متر دورتر هم چندین شود که گمان یمکیم آنسوتر، یک نامه پستر دیده یم

 خورند. ر در کناره دریا به چشم یمهای سفری و اشیای دیگواسکت نجات دیگر، بیک

اند با دو کشتر از کانال مانش عبور  خواستهادی از مهاجران یمدهند که تعداین اسباب و اشیا نشان یم

 از ترس پولیس همه چت   را گذاشته و فرار کرده
ً
 اند. کنند و به انگلستان بروند اما احتماال

ی کرده اند فرانک و ژویل، یک زوج جوان فرانسوی که شب را در موتر کاروان خود در این محل ستر

حوایل ساعت یک نیمه شب بود که » اند راحت بخوابند: ه پولیس نتوانستهگویند از رس وصدای گزمیم

زدند. آمده بودند که مهاجران را های بزرگ را روشن کردند و با همدیگر حرف یمها آمدند. چراغپولیس

 «دستگت  کنند. 

ان سفر خود به انگلستان را از سواحل بولوین ها کنند. آنمر آغاز یم-ورس-بیشتر مهاجران با کمک قاچاقتی

 کنند. ها استفاده یمی یا قایقهای کوچ گازی و بادبرای عبور از کانال، از کشتر 

یط هشت ماه گذشته » سپتمر به مهاجر نیوز گفت:  ۲یک مقام فرمانداری پولیس فرانسه در کاله روز 

نفر  ۲۲۹۴انش عبور کنند. در طول سال گذشته این رقم اند از کانال ممهاجر تالش کرده ۶۲۰۰حدود 

 «بود. 

ان در کاله  فعالیت قاچاقت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان ایران  با استفاده از قایق، مهاجران را  ۲۰۱۸گویند در سال های فرانسوی یممقام برای اولی   بار قاچاقتی

ان کشورها  ی دیگر نت   در کاله فعالیت دارند. به انگلستان فرستادند اما حال قاچاقتی

 یک 

انگلستان باعث  ها بهآمد الریو کاهش رفت» ادستان شهر کاله به مهاجر نیوز گفت: مارکونویل، د پاسکال

از مهاجران افریقانی که پول  های کوچک استفاده کنند. با این حال تعدادیشده که مهاجران از کشتر 

 «.شوند ها پنهانکنند در الریزیادی ندارند، هنوز هم تالش یم

ها آن» برند: کنند و نفع یمهای کوچک به آسان  استفاده یمن از کشتر های قاچاق انسااو گفت که شبکه

 «روند. کنند و بعد از تهیه وسایل دریانی دنبال مسافر یمهای دریا، محل حرکت را پیدا یماول در کناره

-مر به مهاجر نیوز گفت که سواحل کپ-سور -ماکسیم، یک فروشنده وسایل دریانی در شهر بولوین 

لیتر تیل الزم  ۳۰تا  ۲۰کیلومتر فاصله دارد. برای یط این فاصله   ۳۲ر فرانسه از سواحل بریتانیا نه د-گری

های بریتانیا خواهند خود را به آبدارد. مهاجران یم است اما تعداد مسافران و وزن کشتر نت   اهمیت

 «برسانند و به محافظان ساحیل تسلیم شوند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مقصد سفر  های رسخ رنگ مخابرانر در سواحل انگلستان را به عنواناز سواحل فرانسه چراغ مهاجران

  عکس از مهدی شبیل. ۲۰۲۰اگست  ۳۱ کنند،خود تعیی   یم

، چندین بار تالش کرده است با کشتر به بریتانیا برود اما ناکا ،*آریا است. او در  م شدهیک مهاجر ایران 

اما پولیس در ساحل مانع ما شد.  روز اول اگست تالش کردم»میان گرویه از مهاجران ایران  در کاله گفت: 

آمد و ما همه فرار کردیم. چون هوا تاریک بود من  ساعت چهار کشتر در دریا آماده بود که ناگهان پولیس

 «.بودند یا مهاجران نفهیمدم که افراد دنبال من پولیس

خواهند بدون گوید که برج  از مهاجران یمآریا هنوز هم تالش دارد با کشتر از کانال مانش عبور کند. او یم

 کمک قاچاقتی مسافرت کنند اما خییل دشوار است. 

 «مرگ را به چشم خود دیدم»

ان با کشتر  ۲۴خالد خان، یک مهاجر   از ساله افغان است که دو هفته پیش تالش کرد با کمک قاچاقتی

 کانال مانش عبور کند اما کشتر آب گرفت و او دوباره برگشت. 

ان داده بود تا او را با کشتر به بریتانیا  او گفت که پش کاکایش در انگلستان سه هزار پوند به قاچاقتی

، و  ۶برسانند. در این سفر سه مهاجر دیگر افغان،  ه با هم بودند. ۴ایران   ویتنایم در یک کشتر پنج متر

ان  ۳های ساعت نزدیک» د خان که هنوز هم منتظر رفیر  به بریتانیاست گفت: خال شب بود که قاچاقتی

ما را به کنار دریا انتقال دادند. به غت  از من و یک افغان دیگر، همه واسکت نجات پوشیدند و مسافرت ما 

 آغاز شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

سپتمتی  ۲خالد، مهاجر افغان که دستش هنگام تالش برای پنهان شدن در یک الری زخیم شده است، 

 لعکس از مهدی شبی. ۲۰۲۰

نم گفتم که کشتر را آب گرفت. به همسفرا  از گذشت یک ساعت، موتور کشتر خراب شد و داخل بعد »

شدید کشتر به ساحل  بعد از یک دعوای لفیط   پذیرفت. باالخره برگردیم به ساحل فرانسه اما کش نیم

وزن کشتر سبک شد، دیگران دوباره به سوی  برگشت اما بعد از این که چهار افغان از کشتر پیاده شدیم و 

 «!هستند بریتانیا حرکت کردند و حال در آنجا 

ن اواخر یک بار تالش کرد تا در یک الری پنهان شود اما موفق نشد و دستش هم زخیم گوید در ایخالد یم

 «من مرگ را به چشم خود دیدم! » گوید از سفر در کشتر سخت ترسیده است: شد. او یم

 دشوار مهاجران در کاله 
 

 زندگ

پیش در یک کمپ  رود. چند سالشهر بندری کاله محل اصیل حرکت مهاجران به سوی بریتانیا به شمار یم

 یم ۸۰۰۰بزرگ مهاجران در این منطقه که جنگل نام داشت، حدود 
ی

 ۲۰۱۶کردند. در سال مهاجر زندگ

های فرانسوی این کمپ را مسدود کردند و حال تمایم مناطق اطراف با دیوار و حصارهای آهت  مقام

 مسدود شده است. 
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 وعودت کنندگان

 

 مهاجران در منطقه روز به روز تنگتر یمگو یم امدادگران
ی

البته  .شودیند که با فشار پولیس، ساحه زندگ

یه هم از این فشارها نی نصیب نماندهسازمان  .اندهای خت 

از ماه جنوری به بعد عملیات  »فرانسوا کینوک، معاون سازمان مسافرخانه مهاجران به مهاجر نیوز گفت: 

ایط بسیار دشوار در  ۴۰۰تا  ۳۵۰ آغاز شده و حال حدود ها در منطقه صنعتر تخلیه کمپ مهاجر در رسر

 یمها، زیر پلکنار رسک
ی

 «کنند. ها و جاهای دیگر زندگ

 یم ۷۰۰او گفت همی   اکنون حدود  
ی

 ۷کنند. در آنجا فقط مهاجر در مناطق نزدیک شفاخانه زندگ

به گفته فرانسوا، فشار پولیس بر « های غذانی هم متوقف شده است. تشناب وجود دارد و توزی    ع کمک

یه نت   وضعیت مهاجران را روز به روز بدتر کرده است وسازمانسازمان شاهد بدتر » ها هر روز های خت 

 «شدن وضعیت هستند. 

 


