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گوست  19از  شروع کرده ها در کشور ترکیه به مصاحبه با افغانسیا  در منطقۀ آ، مرکز مهاجرت مختلط  2021آ

تا   از  است  نیازها تجربیات مهاجرتبه فهم بهتری  مهاجرتی دست یابد. طی  ایشان در مسیر    ی، خطرات و 
ار افغان بوده که از جنگ و تعقیب و  ها، ترکیه هم کشور مقصد و هم مرکز ترانزیت مهم برای صدها هزدهه
میثباتیبی اقتصادی  و  سیاسی  و گریختههای  طوالنی  سفرهای  آنها  از  بسیاری  ترکیه،  به  رسیدن  برای  اند. 

در    شان را به کشورهای دیگرسیر مهاجرتکنند به این امید که مخطرناکی را از طریق پاکستان و ایران طی می
روند افزایش داشته و این امر، اند  پا ادامه دهند. امسال، رقم مهاجران افغان که وارد ترکیه شدهداخل اتحادیۀ ارو

بان. در حالی که  لو تصرف بیشتر مناطق کشور توسط طا ثباتی روزافزون سیاسی و اقتصادی واکنشی بوده به بی
رفت آنگونه که انتظار میهای جمعی و در مقیاس کالن در سراسر منطقه  مهاجرتع بحران در افغانستان،  با شرو

به افزایش خواهد  جویان و پناهندگان افغانستان در آینده رو  برند که رقم پناههنوز رخ نداده، اما بسیاری گمان می
 گذاشت.  

 
ه  در مسیر را  طراتی که ممکن است کنند، خها برای رسیدن به ترکیه طی میر مسیرهایی که افغان، باین گزارش

آنها مواجه گردند و همچنین   یجاد  زارش، کمک کردن به اشان به کمک تمرکز دارد. هدف این گدسترسیبا 
 .باشد میافغانستان به ترکیه و در داخل ترکیه  در مسیر مهاجرتی  های هدفمند  ایجاد پاسخشواهدی موثق جهت  

 
 پاسخگویان  پروفایل 
از ده موقعیت در داخل ترکیه )استانبول، ازمیر،   2021سپتامبر    31آگوست و    19این گزارش بین    اطالعات

مصاحبه    436است. در کل،    گردآوری شدهری(  کایسو  ،  لیکسیرارزوروم، ون، آدانا، انقره، اسکیسهیر، قونیه، با 
بودند. اکثریت پاسخگویان  ه ترکیه رسیدهب  ماه قبل از زمان مصاحبه   24یی صورت گرفت که به طی  ها با افغان

 عمدتًا در  سطح سوادشان  ( و  %66آمدند )از شهرها می  بودند، اکثریت  (%77)  ساله  30ـ    18، بین  (%81مرد )

 
( فاقد مدارک قانونی بودند در  %55)از نیمی از ایشان  بود. بیش( %21( یا مکاتب ابتدایی )%47لیسه ) طح س

برای کسانی که کیس پناهندگی خود را در ترکیه صادره    IPAID)قیه نوعی مدرک مثل کارت هویت  حالی که ب
 ( داشتند. %5( یا وضعیت پناهندگی )%8موقت )، مجوز اقامت یا ویزای (%25) اند(داده

 
 هاتوصیه
ذا، آب، و  ها در طول سفرشان، به شمول دسترسی به خدمات اساسی مثل غتأمین کمک برای افغان •

 های روانی ـ اجتماعی؛سرپناه و حمایت

ها در مسیر ترکیه و تأمین حمایت در سراسر مسیر مهاجرتی، با در نظر گرفتن  شناسایی نیازهای افغان •
نیازها بر اساس نیازهای مردان و زنان، و مسیرهای مهاجرتی. به خصوص باال بردن  تفاوت ها در 
رقم باالیی از این کودکان در مسیر راه با  فغان در مسیر راه چرا که  های حمایتی برای کودکان اپاسخ

 ؛رو هستندسطح باالیی از خطرات جدی روبه

نحوی که  ، پاکستان و ترکیه، به  بان از جمله ایراندخیل کردن مقامات در کشورهای ترانزیت و میز •
 یان اولویت داده شود؛و تأمین نیازهای فوری برای پناهجوحق به حمایت 

در مسیرهای  ها  افغاناز    ای که حمایت ای و فرامنطقههای منطقهمکانیسمموثر    تطبیقحمایت از   •
 دهند؛ مهاجرتی را اولویت می

و پناهجویان،    ز نگاه مهاجرانا دهی جامعه جهانی در طول مسیر مهاجرتی زیرا  سطح پاسخباال بردن   •
ان و  متحد  در حال حاضر  جیملل  تأمین  تأمیناوها  طور خاص،  به  نیستند.  کنندگان مهم کمک 

کمک در نزدیکی نواحی مرزی و مناطقی همچون ون ـ ترکیه ـ بسیار اهمیت زیاد دارد زیرا در آن  
 باشند. بسیار معدود میها و خدمات کمک مناطق خطرات بسیار معمول هستند و در عین حال، 
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ساکن ایران   %11بیشتر پاسخگویان سفرشان را از افغانستان شروع کردند، هرچند  
 اندراهی ترکیه شده از ایران  بوده و 

( پاسخگویان  کرده%89اکثریت  شروع  افغانستان  از  را  ترکیه  به  سفرشان  و  (  کشورهای  معمول اند  ترین 
ایی بودند که ایران ه از ایشان افغان  %11( بوده است. با این حال،  %37( و پاکستان )%84شان ایران )ترانزیت 
ه یا مهاجران  هایی هستند که به عنوان پناهندها معمواًل افغانانتخاب کردند. اینعزیمت خود وان کشور را به عن 

دسترسی به تحصیل، شغل و   طر عوامل مختلفی همچون نداشتنکردند و به خا فاقد مدرک در ایران زندگی می
 1اند. شدهترکیه و مقاصد دورتر  راهی مدارک قانونی، 

 

متداول  زمینی  مسیر  مسیرهای  هستند:  ترین  طریق    مسیر   %12مسافرتی  سفر  از 
 اندهوایی به ترکیه رفته

به ترکیه استفاده کردهترین مسیرولمتدا برای رسیدن  اند، مسیر زمینی از طریق پاکستان و  ی که پاسخگویان 
ل به  او  %4اند، سفر کردهمسیر زمینی به ترکیه ( از طریق %84). اکثریت نگاه کنید( 1نقشۀ  ه)ب ایران بوده است
کرده سفر  و  ایران  رسیده  %12اند  ترکیه  به  هوایی  سفر  طریق  از  مستقیمًا  افغانستان،    اند.هم  ترک  از  پس 

. مسیر  2. مسیر رجا/مشکل از طریق خاک پاکستان؛ و  1اند:  از طریق دو مسیر نامتعارف سفر کردهپاسخگویان  
قادر بودند از طریق  اند،  . آنانی که ویزای ایران داشتهنگاه کنید(  1زابل در امتداد مرز نیمروز با ایران )به نقشۀ  

صورت قانونی وارد ایران شوند. از ایران، پاسخگویان دو مسیر را برای رسیدن به ترکیه  مرز رسمی اسالم قلعه به  
میان  . در  نگاه کنید(  1شۀ  قنت )به  طریق ماکو به دوگوبایزی   . از2ن؛ و  ا. از طریق ارومیه به و 1اند:  طی کرده

استفاده  مورد  مهمپیاده،  وسایل  شایعروی  و  )ترین  بود  شیوه  )%86ترین  موتر/پیکاب  آن،  از  بعد  (،  %54(؛ 
 ( بودند. %16( و موترهای کالن )%45اتوبوس )

 
 ، ر.ک: برای اطالعات بیشتر  1

https://www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights 

 ( n=436ۀ پاسخگویان برای رسیدن به ترکیه ). مسیرهای مهم مورد استفاد1نقشۀ  

 
 اندترین موقعیت در طول مسیر گزارش شده نواحی مرزی، به عنوان خطرناک 

نواحی  پاسخگویان  اکثر  اند.  اجرت به ترکیه اشاره کردهمهبه خطرات زیادی در مسیر    پاسخگویان بسیاری از  
به   را  افغانستان  ـ  ایران  و  ترکیه  ـ  ایران  خطرناکمرزی  کرحیث  شناسایی  مسیرها  از  ترین  نیمی  تقریبًا  دند. 

)به نقشۀ   دانداده  هم در داخل ترکیه گزارش  %26های خطرناک را در داخل ایران و  موقعیت(  %44پاسخگویان )
   بنگرید(. 2
 
تاو ها هم این  های رسانه( ذکر شد. گزارش%24ترین شهر توسط پاسخگویان )به عنوان خطرناکرکیه  ن در 

با بیشترین خطر در آن مواجه  در مسیر ترکیه و اروپا  ها  افغاندهند که  منطقه را به عنوان یکی از مناطقی نشان می
اند، و بعد از از پاسخگویان آن را گزارش داده  %15ارومیه در ایران دومین موقعیت خطرناک است که    .هستند

 2(.%6( و تهران )%7آن، تبریز )

پاکستان و ایران ـ ترکیه اشاره داشتند که  از پاسخگویان به موقعیت های خطرناکی در امتداد مرزهای افغانستان ـ    %02عالوه بر این،    2
 دانستند. شان را در خاطر نداشتند یا نمیامن

زیاد است و  مبر بسیار خطرناک است چون برف  های نوامبر و دسسفر به ترکیه از طریق ایران بعد از ماه
 اند. دهو مرزده  رما یخ  بسیاری از سپاکستان،  ایران و    یها در فصل سرما در کوه ر بد. شنیدم که  هوا هم بسیا 

 . ترکیه، بالیکسیر، مصاحبه شده در ساله افغان 22مرد 

https://www.pri.org/stories/2021-06-24/turkey-s-lake-van-dangerous-crossroads-migrant-trail
https://www.pri.org/stories/2021-06-24/turkey-s-lake-van-dangerous-crossroads-migrant-trail
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ین موقعیت. خطرناک2نقشۀ    ( n=436شده )ش  ها در مسیر رسیدن به ترکیه که توسط پاسخگویان گزار تر

 
 در مسیر بودند سه خطر معمول مهمترین  جسمی، بندی شدن و مرگ خشونت 

( و جراحت/بیماری از شرایط آب و هوایی %27دزدی )  ،(%31(، مرگ )%31، مرگ )(%33خشونت جسمی )
رو به عنوان مهمترین خطراتی ذکر شدند که پاسخگویان در مسیر مهاجرتی به ترکیه با آنها روبه(  %26سخت )

)به  شد مثالً   1  شکل ند  دادند.  گزارش  را  متفاوتی  نسبتًا  خطرات  زنان  و  مردان  کنید(.  بیشتری  نگاه  مردان   ،
(  %36و هوایی سخت )، جراحت/بیماری به خاطر شرایط آب  (%43، بندی شدن )(%52)ی  خشونت جسم

جنسی  از آن طرف، زنان نسبت به مردان خشونت  .  گزارش دادند ان  ( را در قیاس با زن%25و رشوت/اخاذی )
حجم نمونۀ ما برای زنان  شت که  باید دابیشتری را گزارش دادند. هر چند به خاطر  (  %16( و اختطاف )12%)

 ها احتیاط نمود. تفسیر یافتهدر اینجا کوچک است و باید در 

 

ین خطراتی که در مسیر با آنها مواجه شدید، چه ب.  1شکل    ودند؟ مهمتر

 
اند که اطفال در طول  آنها گزارش داده  %70،  (128=  اند )تعداد  در میان پاسخگویانی که با اطفال سفر کرده
از شرایط آب   ، جراحت/مریضی(%49ند به شمول مرگ )رو هستمسیر مهاجرتی با خطرات بسیار زیادی روبه

 (. %40( و خشونت جسمی )%44و هوایی سخت )

  

 . «هرکاری که می توانستم کردم ]که یک وظیفه پیدا کنم[، اما کار نیستمن  »
 . شده در کابل، مصاحبهاستساله افغان که از ترکیه برگشته 24مرد 

آ م  از سفر تا حاال، نگران اطفالمغاز  ، واقعًا  آنها عادت داریم اما  ردان به این سختی ها  و زنم بودم. ما 
 م مانده است. خطر است و تأثیرات خیلی بدی روی زن و اطفالشان مشکل است. راه پر از برای

 . ترکیه، اآدان، مصاحبه شده در ساله افغان 33مرد 
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. (%51ست )طول مسیر ذکر شده اامکان خطرات در  مسافرت گروهی به عنوان مهمترین وسیله برای کاهش  
نامه ریزی دقیق سفر  (، برn=49(. در میان زنان )%29پول نقد )  ملخودداری از حچنین اقداماتی مثل  هم

( از جمله  %10ای مختلف با افراد مورداعتماد ) ( و توقف در جاه%24ها )روی از توصیه(، تحقیق و پی33%)
 ز خود داشتند. ی بودند که برای حفاظت ا هایرویه

 

 
همچن مهمترین قاچاقبران،  اردو/پلیس  و  مهاجرتی  مرزی/مقامات  گاردهای  ین 

خشونت  کسان مرتکب  که  بودند  مسیرعلیه  ی  در  پناهندگان  و  مهاجرت    مهاجران 
 شوند.می 
بران را  شان گزارش داده بودند، قاچاقحداقل یک موقعیت خطرناک را در مسیر مهاجرتیی که  اسخگویان پ  44%

عامالن   عنوان  کردند.  به  ذکر  خطرات  مهاجرتآن  مرزی/مقامات  )گاردهای  اردو/(%35ی   ،( و %34پلیس   )
زنند که  و کارهای دیگر میکه دست به خشونت  های دیگری بودند  ( مهمترین گروه %28جنایتکار )های  گروه 

های اخیر است و بر  ها همسو با گزارشاین یافتهانداخت.  میو پناهندگان در مسیر را به خطر  امنیت مهاجران  
 یشتر به قاچاقبرها تأکید دارند. و اتکای ب سازی مرزهامنیتیافزایش ا تبعات 

 
ا به عنوان کسانی  ( ر%6( و اعضای خانواده )%19)همراه  مهاجران  در قیاس با مردان،  زنان،  تعداد بیشتری از  

 میان مردان(. در   %1و  %8قیاس با اند )در اند که مرتکب خشونت شدهگزارش کرده
 
 
 

 و خطرات علیه شما بودند؟ چه کسانی مرتکب حوادث.  2شکل  
 

 
 ترین نیازها در مسیر راه بودند سرپناه مهم ، غذا و آب

( %31( و کمک صحی )%36(، پول نقد )%42، سرپناه )(%57(، آب )%58ا )های پاسخگو به غذبیشتر افغان
نیاز بیشتری  نگاه کنید(. مردان    3)به شکل    نداشاره کردبه ترکیه  شان در مسیر راه  به عنوان مهمترین نیازهای

ه  در میان زنان باالتر بودسرپناه، کمک صحی و حمایت روانی  ح نیاز به سط برای غذا و آب داشتند در حالی که 
 است. 

  

من. من چهار طفل دارم که مادر ندارند. آنهایی که    سفر بسیار خطرناک و سختی بود به خصوص برای
کردم ویزا می گرفتم  طفل دارند هیچوقت نباید به فکر سفر زمینی و پای پیاده بیفتند. ای کاش تالش می 

 و هوایی به ترکیه می آمدم. 
 . ترکیه، ارزوروم، مصاحبه شده در ساله افغان 38 مرد

 . «هرکاری که می توانستم کردم ]که یک وظیفه پیدا کنم[، اما کار نیستمن  »
 . شده در کابل، مصاحبهاستساله افغان که از ترکیه برگشته 24مرد 

https://mixedmigration.org/articles/the-impact-of-the-afghanistan-crisis-on-migration/
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ین نیازهای. 3شکل  راه کمک دریافت کردند:  ر  در مسیپاسخگویان    %27علیرغم سطح باالی نیاز، فقط   بود؟ تان در مسیر راه چه مهمتر
 نمودندتر کمترین میزان کمک را دریافت های جوان افغان

اند.  شان به ترکیه هیچ کمکی دریافت نکردهگزارش دادند که آنها در مسیر مهاجرتی  (%73بیشتر پاسخگویان )
های سنی  ف سنی، پاسخگویان جوانتر دسترسی کمتری به کمک در قیاس با دیگر گروههای مختل در میان گروه

  % 21اند، اما فقط  ساله گزارش دادند کمک دریافت کرده  30پاسخگویان باالی    %40؛ در حالی که  اندشتهدا
 اند کمک دریافت کرده بودند.  سال داشته  30تا  18بین  آنانی که 

 
  (، آب %85کمک بشردوستانۀ اضطراری مثل غذا )،  (n=117ه کمک دریافت کرده بودند )در میان آنانی ک

های مورد نیاز بودند. دسترسی به حمایت ( مهمترین کمک%15( و کمک صحی ) %24(، سرپناه موقت )81%)
پایینی بودند ) آنانی که کمک دریافت کرد  %3و    %3روانی و کمک حقوقی در سطوح  ه  به ترتیب(. در میان 

نیمی تقربیًا  مردم  بودند،  از  / داوطلبان محلی )شان کمک را  از %44محلی  بودند؛ همچنین  ( دریافت کرده 
اوها  جیکمک از ایجنسی های ملل متحد و انبه دریافت    %2(. فقط  %36قاچاقبران )  ( و%37مهاجران همراه )

کردند. یافته  اشاره  این  با  منتشها.  همسو  تازه  دنمارک گزارشی  پناهندگان  انجمن  سوی  از  دهد    ره  می  نشان 
 ها در مسیر مهاجرت به اروپا بسیار محدود و کم است. افغاندسترسی به حمایت برای 

 
افغانهایی  موقعیتترین  مهم حمایت  که  و  کمک  نیازمند  مهاجرتی  مسیر  در  ها 
 است  بوده داخل ترکیه و ایران اند، اند و آن را نیافته بوده

به عنوان مهمترین موقعیتی گزارش کردهافغان  36% ترکیه را  در  آنجا  های مورد مصاحبه شهر وان  در  اند که 
و    ها معمواًل پس از سفری طوالنی با پای پیادهند اما آن را دریافت نکردند. افغانکمک و حمایت بود نیازمند  

تر  مسیر مهاجرتی، همانطور که پیش. خطرهای  رسندمیوان  شهر  به    هترکیه از طریق ارومیگذشتن از مرز ایران ـ  
کمک مورد نیاز ـ اما برآورده   ذکر شد، در این ناحیه بسیار باال هستند و در همین ناحیه است که باالترین سطح

تبریز موقعیت و  تهران  ارومیه،  ـ گزارش شده است.  نوان  ه عپاسخگویان بهای مهم دیگری هستند که  نشده 
 نگاه کنید(. 3به نقشۀ در آنجا نیازمند کمک بودند )اشاره کردند که   یمناطق

 
  

https://drc.ngo/media/3fbfdhi0/210625-drc-mapping-final-report.pdf
https://drc.ngo/media/3fbfdhi0/210625-drc-mapping-final-report.pdf
https://drc.ngo/media/3fbfdhi0/210625-drc-mapping-final-report.pdf
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یافت کمک و حمایت را داشتند اما آن . موقعیت3نقشۀ   هایی که پاسخگویان در آنجا بیشتر نیاز به در
یافت نکردند )  ( n=344را در

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 4Miهای آوری داده جمع                                                
4Mi  ( مختلط  مهاجرت  مرکز  در  دادها  آوری  جمع  اصلی  ( Mixed Migration Centerسیستم 

است، یک روش مبتکرانه برای پر کردن خال دانش، و مطلع ساختن سیاست گذاری و اقدامات در رابطه  
در حرکت است.    جویانبا طبیعت تحرکات مهاجرت مختلط و خطرهای حفاظتی برای مهاجرین و پناه

( در افریقای غربی، افریقای شرقی، آفریقای شمالی، آسیا و امریکای  4Mi Monitorsسروی کننده ها )
هایی که وضعیت کووید  و تنها در موقعیت  داده جمع می کنندتلفنی  از طریق مصاحبه مستقیم    التین فعالً 

های بهداشتی انجام  ها به صورت حضوری و با رعایت پروتکلرو به بهبود است، برخی مصاحبه  19
 شود. می

متوجه باشید که روش نمونه گیری به این معنی است که یافته های دست آمده از نمونه سروی اطالعات  
در مورد تمام جمعیت استفاده شود. برای    و تعمیم  ید برای نتیجه گیری نبا   ارقامپر ارزش ارائه می کند، اما  

و جزئیات در مورد روش شناسی به آدرس ذیل مراجعه نمائید:    4Miمعلومات بیشتر در مورد تحلیل  
www.mixedmigration.org/4mi 

 

http://www.mixedmigration.org/4mi

