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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1 ---------------------------------------------------------------- مالقات نمود  قوم جاج   نیبامتنفذ ن،یامور مهاجر  ر یوز 

 2 ------------------------------------------------------------------ زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول   دوه   له

 2 --------------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمودند  رانیصد ها مهاجرافغان ازا

ان انسان در عملا یبلغار  ده بازداشت شدند   اتی: قاچاقب   3 ----------------------------------------------------------- گسبر

اض داده شد  ا یتانیاخراج مهاجران از بر   4 ------------------------------------------------- به رواندا: به مهاجران حق اعبر

 6 -----------------------------------شبر یب انیاز احتمال قربان بالروس و پولند؛ نگران   انیشدن چند جسد در مرز م  دا یپ

 8 ---------------------------------دینمارا متوقف نم  انیاما اخراج پناهجو  کند یم د ییرا تا  رانیآلمان وخامت اوضاع در ا

 11 ------------------------------------------ دهد یم شیرا افزا انیپناهجو  یبرا هیاول رشیزاکسن؛ مراکز پذ  الت یا میتصم

 12 --------------------------------- خب  داد   رانیشهروند افغانستان از ا ۲۵۰۰طالبان از بازگشت حدود  ن یوزارت مهاجر 

 13 ----------------------------------------------- ه یترک مهاجر نامنظم از خطر غرق شدن توسط گارد ساحیل 33نجات 

رانده شده بودند را از   هی به سمت سواحل ترک  یونانی  یروهایمهاجر نامنظم که توسط ن  33  هیترک  یگارد ساحل

 13 --------------------------------------------------------------------- .اژه نجات داد یایخطر غرق شدن در در 
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 متن کامل اخبار 

   ویب سات وزارت

 

 .الحاج خلیل الرحمن حقا ن ی وزیر امور مهاجرین، باجمع از متنفذین قوم جاجی، در دفتر کارش مالقات نمود

 .دراین دیدار حاجی عبدالصمد به نماینده گی ازدیگران صحبت نموده و مشکالت شانرا مطرح نمود

مشکالت مطرح شده، به ایشان اطمینان داد که مشکالت ایشان را با مراجع زیربط مطرح وزیر امور مهاجرین، با استماع  

 .ودر رفع آن سعی می نماید

 وی عالوه نمود که نظام اسالمی، مربوط به همه اقوام ساکن در کشور است و

شریعت اسالم حل حمایت از آن مسوولیت همه ای ما است و باید همه مشکالت موجود محیطی ومنطقوی را در روشنایی  

 .و فصل نموده واز خود سریها جلو گیری نماییم

 

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت 

( تنه افغان مهاجرینو  ۲۴۷۷مه )  (  ۲۵( مه او )  ۲۴په )     د مرغومي   د نیمروز والیت د ورېښمو پل له الرې د ایران څخه

 هېواد ته راستانه شول. 

تنه (  ۹۱( کورنۍ چې )  ۲۶)     د اسالم قلعه د مهاجرینو چارو د آمر په خبره د یادو راستنېدونکو له ډلې    د هرات والیت

تنه  (  ۴۴تنه نارینه، )  (  ۴۷کورنۍ )  (  ۲۶تنو مجردینو سره هېواد ته راستانه شوي، چې له ډلې یې )(  ۲۳۸۶کېږي د )  

 ( ته ور و پېژند شول. IOMمرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان ) تنو مجردینو سره د ( ۹۱ښځینه د )

   ویب سایت وزارت 

 

تن مهاجرافغان ازایران،   766   آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت

 جدی خبرداد.  26به تاریخ 

 غرض دریافت کمک معرفی شدند.  IOMتن به دفتر  63به گفته منبع ازآن میان افراد یاد شده، 

 

 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

گذشته   بلغاریا روز  دادستانی  و  داخله  گزارش رسانه های محلی، وزارت  برای    ۱۶به  را  ای  جنوری عملیات گسترده 

 .بازداشت قاچاقبران انسان در مناطق مختلف این کشور انجام دادند

گوید در عملیات وزارت داخله کشور و دادستانی، سه مظنون که در قاچاق مهاجران دست داشتند، بلغاریا می تلویزیون ملی

 .بازداشت شدند

این منبع افزود: »در نتیجه این عملیات تعدادی از رانندگان نیز بازداشت شدند که در حال انتقال مهاجران از ترکیه به  

 .کردند، خبر داده اندداشت تعدادی از مهاجران که بدون مدارک در بلغاریا زندگی میبلغاریا بودند.« مقامات همچنان از باز

در میان افراد بازداشت شده یک مهاجر سوری نیز شامل است که دارای مجوز اقامت در بلغاریا بوده و در منطقه دوم  

 .کردندخانواده اش در یک خانه اجاره ای زندگی میسو با  برد. او از سه ما به اینشهر صوفیه پایتخت این کشور به سر می 

در این خبر آمده است که در جریان این عملیات برخی خانه ها در منطقه دوم صوفیه در شهرهای سردیکا، دراگومان، 

 .بولیارفو، سولنگراد و هرمانلی مورد بازرسی قرار گرفتند

 مهاجر از جمله افغان ها از سوی پلیس بازداشت شدند  ۷۰بلغاریا:  :در همین زمینه

https://morr.gov.af/
https://bnt.bg/news/major-operation-disrupts-migrant-smuggling-rings-313962news.html
https://www.infomigrants.net/prs/post/45334/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%B7%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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بلغاریا، صربستان    افراد بازداشت شده متهم به انتقال پناهجویان از ترکیه به کشورهای اروپای مرکزی و غربی از طریق

 .و رومانیا هستند

 همکاری دوجانبه 

های  گفت که عملیات پلیس برای انهدام گروه  در همین حال، ایوان دمیردیژییف، وزیر امور داخله بلغاریا نیز در بیانیه

در بلغاریا بلکه در  قاچاق ادامه خواهد یافت. در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که عملیات در برابر قاچاقبران نه تنها  

 .شودترکیه نیز انجام می

وی گفت که ترکیه اطمینان داده است که با مقامات بلغاریا برای از بین بردن گروه های قاچاق همکاری کند. از سوی  

 .اند که عملیات مشترک با بلغاریا "برای حل مسئله مهاجرت غیرقانونی" را انجام دهنددیگر، مقامات یونان قول داده

 هزار مهاجر جلوگیری کردیم  ۲۵۶از ورود  ۲۰۲۲یونان: در سال   :یشتر بخوانید ب

کنند از طریق بلغاریا و ترکیه به کشورهای اروپایی برسند. روزیتسا  شماری از اتباع کشورها از جمله افغان ها تالش می

مورد عبور مهاجران که از ترکیه    ۱۶۴حدود    ۲۰۲۲فت که در سال  دیمیترویا، رییس پلیس مرزی بلغاریا جمعه گذشته گ

اند، ثبت شده است. وی همچنان از بازسازی موانع مرزی که توسط قاچاقبران در سال جاری  به این کشور عبور کرده

 .تخریب شده بود خبر داد

 مهاجرنیوز

 

خراج از بریتانیا به رواندا روبرو هستند، حق اعتراض و تجدید نظر به دادگاه را دارند. در همین مهاجرانی که به تهدید ا

 .حال، سویال براورمن، سکرتر وزارت داخله بریتانیا گفت که مصمم است سیاست رواندا را عملی کند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45939/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
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کنند، تصمیم خروج فوری آنها به رواندا مقامات بریتانیا اعالم کردند مهاجران تا زمانی که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه می 

انجام نخواهد یافت. این در حالی است که ماه گذشته دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که طرح اخراج مهاجران به رواندا  

 .قانونی است

 .دادگاه عالی بریتانیا به روز دوشنبه حکم تجدید نظر به پرونده اخراج مهاجران به روندا را صادر کرد

توانند به دادگاه مهاجر می  ۱۱گزارش بی بی سی، در جریان جلسه دادگاه عالی، قاضی لویس و قاضی سویفت گفتند که  به  

 .استیناف درخواست کنند تا پرونده فرستادن آنها به روندا را بررسی کند

ت داخله کشور به دستور  تا هنوز تاریخ مشخصی برای ارسال پرونده های آنها به دادگاه استیناف تعیین نشده است. وزار

 .دادگاه حقوق بشر اروپا، پروازها را تا زمانی که قضات بریتانیایی در نهایت رای ندهند، توقف داده بود

 .کندسویال براورمن، سکرتر وزارت داخله بریتانیا گفت که تصمیم سیاست اخراج مهاجران به رواندا را عملی می

 کنند، »فورا« اخراج خواهند شداز کانال مانش عبور می وزیر بریتانیا: پناهجویانی کهنخست :مرتبط

بر اساس این طرح بحث برانگیز، مهاجرانی که از یک کشور امن مانند فرانسه توسط قایق به بریتانیا می رسند، به رواندا  

 .یابدرواندا انجام میشوند. به گفته مقامات امور پناهندگی آنها نیز در فرستاده می

میلیون پوند برای دولت بریتانیا هزینه داشته است اما هیچ مهاجری به رواندا    ۱۴۰بر اساس گزارش ها، این طرح تاکنون  

 .فرستاده نشده است

این سیسدادگاه گفت که مهاجران می آنها در  از  آنها به رواندا به دلیل عدم حمایت  استدالل کنند که فرستادن  تم  توانند 

 .ناعادالنه است

 .این در حالی است که دادگاه عالی در دسامبر سال گذشته حکم داده بود که فرستادن مهاجران به رواندا قانونی است

خواهد شواهدی را  کند. این سازمان مییک سازمان غیردولتی بنام "اسیلیوم اید" نیز از داداگاه درخواست تجدیدنظر می

 .ناعادالنه استگیری وزارت داخله کشور در اخراج مهاجران به روندا دهد تصمیمدر اختیار دادگاه قرار دهد که نشان می

سه سازمان؛ کییرفور کالی، اتحادیه کارگران مهاجر و دیتینشن اکشن که در ماه دسامبر گذشته در برابر اخارج مهاجران  

 .خواهند دوباره برای تجدید نظر به داداگاه مراجعه کنندبه روندا اعتراض کرده بودند، می

ستند تا تنها در مورد درخواست مهاجران به دادگاه تجدید نظر  صبح امروز، نمایندگان وزرات داخله کشور از قضات خوا

 .تواند به دیوان عالی برسداجازه دهند. در حالی که پرونده مهاجران پس از آن می 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/46078/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%3C%3C%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%3E%3E-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 .ای از ابهام باقی بمانددر هاله ۲۰۲۳تواند در سال در واقع اجرای این طرح می

قصد داشت تعدادی از مهاجران را به رواندا بفرستد، اما این پرواز در آخرین لحظه به دلیل    ۲۰۲۲دولت بریتانیا در جون  

 .تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد

 مهاجرنیوز

 

اجساد دست کم سه مهاجر در مرز میان پولند و بالروس پیدا شدند. افزون بر مشکالت دیگر، زمستان  در ده روز گذشته  

 .سرد وضعیت را برای پناهجویان در این منطقه دشوارتر ساخته است

وی انا میشالسکا، سخنگ .نگرانی در مورد احتمال افزایش مهاجران قربانی در مرز میان بالروس و پولند افزایش یافته است

جنوری اعالم کرد: »شاید اجساد بیشتری آن جا باشند، به این خاطر ما در این منطقه    ۱۳گارد مرزی پولند به تاریخ  

 «.پولیس، گارد مرزی و نیروهای ارتش این کشور، در این عملیات جستجو شرکت دارند .کنیمجستجو می

جنوری( هفته گذشته دو جسد پیدا شدند.    ۱۳معه )جنوری( و ج  ۱۲به گزارش خبرگزاری رویترز، در روزهای پنجشنبه )

 .هویت آن ها هنوز تایید نشده است

https://morr.gov.af/
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گروپا گرانیسا( )سازمان متشکل از سازمان های غیردولتی که به مهاجران ) «Grupa Granica» جنوری  ۷به تاریخ  

نام داکتر ابراهیم دیهیا نیز به کنند( خبر داد که جسد یک داکتر یمنی به  و پناهجویان در مرز پولند با بالروس کمک می

 .دست آمده است

 یک مهاجر افغان در اثر سرمازدگی در التویا جان باخت  :بیشتر بخوانید 

که مهاجران استفاده از مسیر بالروس را برای ورود به اتحادیه اروپا آغاز   ۲۰۲۱به گفته گروپا گرانیسا از تابستان سال  

 .تن« مفقود شده اند ۲۸۵کردند. براساس گزارش ها تا به حال، »حدود 

جلوگیری از مرگ تعداد بیشتری اقدامات این سازمان غیردولتی در طول آخر هفته از گارد مرزی پولند خواست که »برای  

 «.فوری را روی دست بگیرند

 «به اخراج پایان دهید»

کند، حصارهای ایجاد شده و ادعاهای به عقب راندن اجباری مهاجران غیرقانونی توسط نهادهای گروپا گرانیسا فکر می

 .شوددولتی پولند بخشی از این مشکل است که در نهایت به مرگ مهاجران منجر می

روز یکشنبه، مایا اوستاژیوسکا از این گروه نامبرده با نشر یک بیانیه ویدیویی در توییتر اعالم کرد که او و گروهش  

 «.خواهان »پایان دادن به اخراج ها و در پیش گرفتن رفتار بشردوستانه با مهاجران در مرز پولند با بالروس شده اند

کنند با عبور از مرز بالروس خود را به اتحادیه اروپا برسانند، جرانی که سعی میبه گفته اوستاژیوسکا، زمستان برای مها

 .یک تهدید جدی دیگر است

گارد مرزی  .متر بخش بیشتر مرز پولند با بالروس را محافظت کرده است  ۵.۵به گفته رویترز، یک حصار به ارتفاع  

 .رد تالش برای عبور از مرز را ثبت کرده اندمو ۵۳۰گوید آن ها از آغاز سال تا به حال دست کم پولند می

 لیتوانیا وضعیت اضطراری را در مرز با بالروس تمدید کرد :بیشتر بخوانید 

 مهاجر در سر مرز جان باخته اند ۳۳تا  ۱۴احتماال بین 

تن   ۸۴درخواست کمک دریافت کرده اند و به    ۱۲۱ز گفت که آن ها از سوی مهاجران  گروپا گرانیسا به خبرگزاری رویتر

 .کمک نموده اند

مهاجر در مرز پولند با بالروس جان باخته اند. اما گروپا گرانیسا    ۱۴،  ۲۰۲۱گارد مرزی پولند تایید کرد که از ماه اگست  

 .زندمورد مرگ سخن می   ۳۳این ارقام را رد کرده و از 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45557/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/45401/%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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فرد را دریافت کرده ایم. او افزود،    ۲۰۰الکساندرا لوبودا از گروپا گرانیسا به رویترز گفت، در مجموع ما خبر مفقود شدن  

شوند و برخی  کنیم که توسط نیروهای گارد مرزی اداره میبرخی اوقات ما افراد مفقود شده را در مراکز بازداشت پیدا می

 «.کنیمدا میاوقات اجساد افراد مفقود شده را پی

دهد، برای بستن آژانس های مسافرتی که به مهاجران تکت پرواز به مینسک، پایتخت بالروس رویترز در ادامه گزارش می

فروشند، تالش هایی انجام شده است. این مهاجران که عمدتا از خاورمیانه هستند امیدوارند که بتوانند با عبور از  را می 

د. اما با وجود همه این تالش ها برای جلوگیری از کار اینگونه آژانس های مسافرتی، مهاجران  مرز وارد اتحادیه اروپا شون

 .کنندکماکان به بالروس مسافرت می

 کاهش یافته است  ۲۰۲۲میزان تالش های مهاجران در  

ران غیرقانونی  گارد مرزی پولند برای خبرگزاری آلمان »دی پی ای« تایید کرد که میزان تالش های مهاج  ۲۰۲۲در سال  

هزار مورد در   ۴۰برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق بالروس در مقایسه با یک سال قبل از آن کاهش یافته و از حدود  

 .رسیده است ۲۰۲۲مورد در سال  ۷۰۰هزار و  ۱۵به  ۲۰۲۱سال 

 برند پولند: مهاجران در جریان عبور از مرز بالروس سیستم نظارتی را از بین می :بیشتر بخوانید 

خبرگزاری پولند »پی ای پی« گفت، آن ها اطمینان دارند که حصار بلند در امتداد مرز این  یک سخنگوی گارد مرزی به  

کشور با بالروس نقش بازدارنده ای داشته است. بسیاری از آن ها به خاطر قرار گرفتن در معرض سرما جان شان را در 

 .مرز از دست داده اند

رسد. افزون براین بیشتر این منطقه از باتالق، جنگل و تاالب  می  در این منطقه درجه حرارت در فصل زمستان به زیر صفر

 .کندپوشانده شده که جان به در بردن از سرما را دشوار می 

  .در این مقاله از گزارش های رویترز، »دی پی ای« و»پی ای پی« استفاده شده است

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44619/%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
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بر اساس یک گزارش تازه وزارت خارجه آلمان، وضعیت در ایران وخیم ارزیابی شده است. با وجود وضعیت نامناسب، 

 .کندحکومت آلمان ممنوعیت اخراج پناهجویان پذیرفته نشده را به ایران توصیه نمی

دریافته است که وضعیت حقوق بشر در این کشور مناسب نیست. اداره حکومت آلمان در ارزیابی هایش در مورد ایران  

مهاجرت و پناهجویان آلمان فدرال )بامف( برای تصمیم گیری درباره درخواست های پناهجویان ایرانی از این گزارش 

  .کنداستفاده می

آمده است که منتقدان حکومت  در این گزارش داخلی که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری آلمان »دی پی ای« رسیده،  

شوند. این گزارش به شمار رو به افزایش موارد اعدام و مرگ های »روشن نشده« ایران و فعاالن کماکان تعقیب می

 .های ایران اشاره شده استبازداشتی ها در زندان

دارند، میزان محکومیت به مرگ  افزون بر این در واکنش به اعتراض ها که از اواسط ماه سپتمبر به اینسو در ایران ادامه  

در موارد سیاسی افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، حتی افرادی که در زمان ارتکاب به جرم خوردسال بوده اند، 

 .حکم اعدام در مورد آن ها اجرا شده است

 انجمن نویسندگان آلمان خواهان پذیرش مخالفان حکومت ایران شد :بیشتر بخوانید 

 عدم ممنوعیت اخراج در سطح ملی 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46005/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%3C%3Cpen%3E%3E-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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هزار اعتراض کننده در ایران بازداشت   ۱۸بیش از    ۲۰۲۲از ماه سپتمبر سال   «PEN» غیردولتیبه گزارش سازمان  

 .تن کشته شده اند ۴۵۰شده و بیش از 

این سازمان غیردولتی بر این تاکید کرد که حکومت آلمان باید در چارچوب یک برنامه ویژه امکان مهاجرت دگراندیشان  

برنامه های مشابهی برای پناهجویان اوکرایینی و کارمندان سابق محلی در افغانستان نیز  ایرانی به آلمان را فراهم کند.  

 .وجود دارد

به گفته خبرگزاری آلمان »دی پی ای«، در گزارش وزارت خارجه این کشور ممنوعیت اخراج یا دستور پذیرش عمومی 

 .درخواست های پناهندگی شهروندان ایرانی مطرح نشده است

رش وزارت خارجه آلمان آمده است: »تاثیر اعتراض های کنونی و سرکوب خونین آن ها بر عودت کنندگان  در ادامه گزا

پذیرند که اخراج  نویسندگان این گزارش این را می  شود در حال حاضر به صورت قطعی ارزیابی کرد«، امااحتمالی را نمی

 .گیرندشدید قرار میشدگان به ایران احتماال )از سوی نهادهای حکومتی( تحت نظارت 

 سرکوب معترضین در ایران، خودکشی کرد یک مرد ایرانی ساکن فرانسه در اعتراض به  :بیشتر بخوانید 

 تعداد اندکی از ایرانیان اخراج شده اند

انجام شده  ۲۰۲۲اکتوبر سال  ۱۳به گفته وزارت داخله آلمان فدرال، آخرین مورد اخراج از این کشور به ایران به تاریخ 

  .است، اما حکمی درباره ممنوعیت اخراج به ایران تا به حال به صورت رسمی صادر نشده است

به تهران را »در وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در    نانسی فیزر، وزیر داخله فدرال آلمان در ماه اکتوبر سال گذشته اخراج

 «.ایران غیرمسئوالنه خواند

ایالت آلمان در این باره به توافق رسیدند که »با توجه به وضعیت حقوق بشری فاجعه   ۱۶یک ماه بعد از آن وزیران داخله  

 «.بار در ایران تا اطالع ثانوی هیچ فردی به ایران اخراج نشود

که »اخراج افراد خطرناک را کماکان در نظر می گیرند ]...[ در صورت لزوم پس از بررسی دقیق و    این وزیران گفتند

 «.)جداگانه( هر دوسیه

 وستفالن آلمان نمی خواهد پناهجویان رد شده ایرانی را اخراج کند-ایالت نوردراین  :بیشتر بخوانید 

هزار ایرانی در آلمان حق اقامت قانونی ندارند، اما تعداد اندکی از آن ها اخراج شده اند. همزمان از زمان    ۱۱بیش از  

شوند،  آغاز اعتراض ها در ایران در ماه سپتمبر سال گذشته، شمار شهروندان ایرانی که در آلمان خواهان حق پناهندگی می

 .افزایش یافته است

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45736/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45760/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ازول« هفته گذشته با توجه به وضعیت کنونی ایران و اشتباهات زیادی که بامف در مورد  سازمان حامی پناهجویان »پرو  

درخواست های پناهجویان ایرانی مرتکب شده است، خواهان این شد که نهادهای دولتی آلمان اخراج به این کشور را کامال  

 .ممنوع کنند

 مهاجرنیوز

 

ایالت زاکسن آلمان در نظر دارد که مراکز پذیرش اولیه را برای پناهجویان بیشتر سازد. این تصمیم در پی افزایش نگرانی  

 .های کافی، در این ایالت روی دست گرفته شده استها در مورد نبود سرپناه

دوشنبه در شهر درسدن گفت که آنان مصمم به افزایش مراکز پذیرش میشایل کرتچمر، نخست وزیر ایالت زاکسن روز  

 .اولیه برای پناهجویان اند

این مقام ارشد ایالت زاکسن افزود که آنان راه حل های انعطاف پذیر را حتی اگر برای زمان محدود هم باشد، فراهم کنند.  

 .رند، ابراز نظر نکردگیاو در مورد اینکه سرپناه ها را برای چه تعداد نفر در نظر می

 افزایش پناهجویان؛ شهرهای آلمان با کمبود محل بود و باش روبرو شده اند :مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44702/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
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کرتچمر در عین زمان از حکومت فدرال آلمان خواسته است "کسانی که واجد شرایط ماندن در آلمان نیستند را به کشورهای 

 ".شان پس بفرستد

 .شود که در میان سایر کشورها، آلما نبا گرجستان در این مورد توافقاتی را انجام داده استگفته می

 دهی پناهجویان ایجاد کند ای برای اسکانخواهد یک شهرک خیمه برلین می:تر بخوانید بیش

نماینده از شهرداری ها، نواحی، ادارات ایالتی، اتحادیه ها و اداره مهاجرت و پناهندگی    ۳۰حدود    کرتچمر پیش از این با

 .فدرال در جریان یک نشست در مورد پناهجویان در شهر درسدن مالقات نموده است

  ۶۰کنند.  هزار پناهجو و پناهنده در این ایالت زندگی می  ۱۲۰به گفته نخست وزیر ایالت زاکسن، در حال حاضر حدود  

 .دهندهزار تن از این افراد را شهروندان اوکرایین تشکیل می

 افغانستان انترنشنال 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44569/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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شهروند افغانستان از ایران    ۴۷۷هزار و    ۲وزارت مهاجرین وعودت کنندگان طالبان اعالم کرده است که در دو روز اخیر  

 .اندبه کشور برگشته 

المللی این وزارت گفته است که این فراد از راه اسالم قلعه وارد والیت هرات شده و برای دریافت کمک به سازمان بین

 .اندمعرفی شده (IOM) مهاجرت

 .که آنها اخراج شده یا دواطلبانه برگشته اند چیزی نگفته استطالبان در باره این

 ۲۳۸۶خانواده و    ۲۶در اعالمیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان آمده است افرادی که به افغانستان برگشته اند  

 .مجرد شامل اند

 .از یک هزار شهروند افغانستان از ایران خبر داد طالبان هفته گذشته نیز از برگشت بیش

 صدای ترکیه 

سواحل ترکیه رانده شده بودند را از خطر غرق مهاجر نامنظم که توسط نیروهای یونانی به سمت    33گارد ساحلی ترکیه  

 .شدن در دریای اژه نجات داد
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مهاجر نامنظم که توسط نیروهای یونان به آبهای    33قلعه  گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان آیواجیک استان چاناک

 سرزمینی ترکیه رانده شده بودند را از خطر غرق شدن نجات داد.

 مهاجران نامنظم پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت آیواجیک انتقال یافتند. تمامی این 
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