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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

اض   یهامهیمهاجر بعد از برپا کردن خ ۵۰۰: حدود سیپار   4 -------------------- ز(و ی) مهاجر نافتندیها انتقال به رسپناه اعتر
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 اخبار کامل  متر  

اض  برپا   هایبعد از این که در یک میدان مرکزی پاریس خیمه مهاجران بی رسپناه، تن از  ۵۰۰حدود  اعتر
 .حضور داشتند ها و زنان و کودکان نت   خانواده نها انتقال یافتند. در این میان این مهاجراکردند، به رسپناه

 
رویترز عکس از. ۲۰۲۱ارچ م ۲۵های اعتراضی برپا کردند، میدان جمهوری پاریس خیمه تن ا زمهاجران بی سرپناه، در ۵۰۰حدود   

اض  در میدان جمهوری )رپعملیات برافراشتر  خیمه  قهای اعتر  و نیم ۶پاریس حوایل ساعت  وبلیک( در رسر
 .ها جابجا شدندمهاجر در خیمه ۴۸۰مارچ آغاز شد و در جریان آن  ۲۵شام پنجشنبه 

 »عملیات شب گذشته درچارچوب عملیات ساالنه 
 

آن از افراد بی رسپناه  برگزار شد که یط« شب همبستگ
یه یوتوپیا در فرانسه حمایت یم مشابیه را سازمان داده  که سال گذشته نت   عملیات  ،۵۶شود. سازمان خت 

یه، شب گذشته خواهان سازمان بود، در همکاری با گرویه از   هایانتقال فوری مهاجران به رسپناه»های خت 
 .شدند« ثابت و آبرومندانه

ن مشکالت مهاجران  به نمایش گذاشت 
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ی، از بنیانگذاران یوتو  مهاجران را در معرض دید قرار  وظیفه ماست تا »به مهاجر نیوز گفت:  ۵۶پیا یان مت  
پذیر ترین افراد حکومت از این امر غافل است که آسیب .دهیم. ما به جای کمپ، خواهان مسکن هستیم

ی  «.کرونا فراموش کرده است  را در گرماگرم همه گت 

ی، در میان مهاجراب  که در میدان جمه خانواده وجود  ۲۰حدود  وری خیمه زده بودند به گفته یان مت  
شد. تعداد دیگری از این مهاجران، از ترس داده یم ها جا داشتند که هر شب از سوی شبکه شهروندان به آن

 یم هایپولیس، مخفیانه زیر پل
 

 ها بودند اما اتباعکردند. بخش عمده این مهاجران افغانپایتخت زندگ
 .شدندها دیده یمیان آنکشورهای افریقابی نت   در م

، یک عضو انجمن اتحاد و فرهنگ افغان
 
 ۳۰۰گفت که فهرستر از   ها در پاریس به مهاجر نیوز رومل صاف

 .است های مسئول دادهمهاجر افغان و بی رسپناه را به مقام

اض  میدان جمهوری حضور داشت گفت سه هابی که تازه به فرانافغان» :او که شب گذشته در تجمع اعتر
 آیند در هوای رسد در کنار رسکیم

 
 آرام ترک کنند. آنیم ها زندگ

 
ها کشور خود را در آرزوی یک زندگ

 «.برند و مشکالت زیادی دارندبه رس یم زیر خیمه اند اما اینجا کرده

 هاانتقال مهاجران به رسپناه

ای هم پناهندگاب  هستند که عده اما  اگرچه تعدای از افراد بی رسپناه پناهجویان و مهاجران دوبلیت  هستند 
یس ندارندقبول شده  .اند ویل به مسکن دستر

یگ از مهاجراب  است که این  برد در فرانسه به رس یم ۲۰۱۹ساله افغان که از سال  ۲۴صفابی یک مهاجر  
گزاری کند. وضعیت رقت بار را تجربه یم  گرفتم اما »فرانسه گفت:  او به ختی

 
من دو هفته پیش پناهندگ

 او « کنم. خوابم و گایه هم یک جای خواب کرابی پیدا یمها یمها در رسکوقت وضعیت تغیت  نکرد. بعض  
 دشوار است

 
، زندگ  .در ادامه گفت که بدون رسپناه و خواب کاف 

ها ساعت مذاکره، مقام و بعد از چندیناشغال میدان جمهوری توسط مهاجران تا دیروقت شب دوام یافت 
یه تعهد کردند که همه مهاجران را با سازمان  .دهندبه رسپناه ها انتقال یم های خت 

ها را آغاز کردند و این عملیات جمنازیوم ها و ها کار انتقال مهاجران به هوتلحوایل نیمه شب تعدادی از بس
  .شب پایان یافت ۲حوایل ساعت 

 


