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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------ (رنایا ی) خبر گزار بادیدر تا اتباع افغانستان   ی   ب بسته اقالم بهداشت   ۱۳۰۰روزانه  عی    توز 

 6 --------------------- وله( چهی) دو «زنان در همه سطوح جامعه در آلمان وجود دارد هیخشونت عل»

 7 ------------------------------------------------------ دیزنان را متوقف کن هیدر آلمان؛ خشونت عل ن  مایراهپ

 7 ----------- وله( چهیافغانستان چگونه خواهد بود؟ ) دو  و اجتمایع ایسیس ندهی: آد یایاگر_صلح_ب#

 10 ------------------------------------ (وزین ورو ی) ستین قانون  ب  مهاجران غ یجا گر ید ا یتالی: او یماید

(هیکشور) العرب  نیمهاجرت به ا یبرا ها ران  یدرخواست ا لیاز س لیکالفه شدن وزارت خارجه ارسائ

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

اض کردند یادعا  13 -------------- سالم وطندار( (فساد در سفارت افغانستان در آلمان؛ مهاجران اعب 

 14 ------------- (وزیکنند) مهاجر ن  فرار یم سیکه از ترس پل  ند یگو   خارجه انگلستان: مهاجران یم ر یوز 

 15 ------------ ستین نانهیاروپا واقع ب یدر خارج از مرزها انیپرونده پناهجو  محقق مهاجرت: برریس
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کرونا و در راستای   رییس جمعیت هالل احمر شهرستان تایباد گفت: باتوجه به شیوع بیماری -ایرنا -مشهد
، روزانه هزار و  ه این ویروس همه گیر ن اتباع خارجی افغانستان  بسته ۳۰۰قطع زنجیر اقالم بهداشتی در بیر

ن خروج از مرز دوغارون   .توزی    ع یم شود در حیر

https://www.irna.ir/news/83912121/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/18/4/157312458.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نگار ایرنا افزود: این اقالم شامل غالمرضا  ماسک و انواع مواد  صیادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خیی
ن اتباع خارجی ک ضدعفونن کننده است افغانستانن خود معرف و آن دسته از افرادی   ه به مدت یک ماه در بیر

 .خود بریم گردند توزی    ع یم شود که به صورت داوطلبانه به سمت کشور 

ن الملیلوی اظهار کرد  صلیب رسخ و جمعیت هالل احمر  : در این طرح که با همکاری وزارت کشور، کمیته بیر
د بسته بهداشتی در اختیار  هزار  ۲۶ جمهوری اسالیم ایران در حال اجراست  .اتباع افغانستانن قرار یم گیر

 ۵۰۰میلیارد و  ۶ در مجموع هزار ریایل برآورد شده که ۲۵۰وی ادامه داد: ارزش ریایل هر بسته بهداشتی 
 .میلیون ریال در این باره هزینه یم شود

ن الملیل صلیب رسخ گفت: اقالم بهداشتی با هدف کاهش ریسک ابتال به ویروس کرونا و  مشاور کمیته بیر
ن و  گایه رسانن در مورد خطرات میر ن  توزی    ع بروشورهای آ مهمات به جا مانده از جنگ در افغانستان و همچنیر

ن الملیل صلیب رسخ و هالل احمر  خصوص خدماتاطالع رسانن در  بازپیوند خانواده که توسط نهضت بیر
کالسهای آموزش   ه به طور ویژه به پروژه و ک اسالیم ایران ارائه یم شود از جمله اقدامانی است جمهوری

ن افزوده شده است گایه از خطرات میر  .پیش آ

ن عیل اصغری افزود: طرح توزی    ع اقالم بهداشتی در ماه آی پنج استان خوزستان، ایالم،   ساکنان نده در بیر
 .درگیر جنگ بوده اند توزی    ع خواهد شد کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غرنی که

از خانواده خود جدا  ۱۹کووید   وی ادامه داد: اگر هر یک از مهاجران در اثر جنگ، بالیا و یا شیوع بیماری
ین جمعیت ه د شده یا آنها را گم کرده و به خدمات بازپیون الل نیاز داشته باشد یم تواند با مراجعه به نزدیکیی

وهای امدادی در ایران و  احمر و کمیته د و نیر ن الملیل صلیب رسخ در کشور خود تماس بگیر افغانستان به  بیر
 خواهند کرد

ی
 .درخواست های آنها رسیدگ

ن جمعیت هالل احمر تایباد در مرز دوغا گایه از خطرات میر تنها واحد آموزشی این موضوع  رونمرکز پیش آ
گاه سازی اتباع خارجی را به  .طور رایگان انجام یم دهد در ایران است که آ

افغانستان از خدمات و کالسهای  هزار نفر از اتباع خارجی کشور  ۳۲از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 
ن مرز دوغارون گایه از خطرات میر  .استفاده کرده اند آموزش پیش آ

ی شهر تایباد و   ۱۸رز دوغارون در فاصله م ی شهر هرات افغانستان قرار دارد  ۱۲۰کیلومیی  .کیلومیی

 مشهد قرار دارد  ۲۲۵هزار نفری تایباد در فاصله  ۱۲۰شهرستان 
ی

ق ی جنوب رسی  .کیلومیی
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن از مدافعان حقوق زنان در آلمان  خشونت علیه زنان در این کشور، گفته است که  با انتقاد از تشدید یکیی
دیده یم شود. به گفته او در دو سوم موارد کسانن مرتکب خشونت علیه  این معضل در تمام سطوح جامعه

 .اند که آلمانن بوده اند زنان شده

 

ماه  ۱۷ز دوشنبه چاپ امرو  «ویلت»کریستینا وولف، فعال و مدافع حقوق زنان ضمن گفتگونی با روزنامه 
گست، گفته است که خشونت در برابر زنان در تمام سطوح جامعه دیده یم شود. به گفته خانم وولف،  آ

 عامالن خشونت علیه زنان بیشیی پیشینه مهاجرت دارند؛ این مسئله تا اکنون با  برخالف ادعا هاییکه گویا 
در دو مورد   علیه زنان،  هر سه مورد خشونتاتکاء به ارقام رسیم ثابت نشده است. براساس آمار رسیم از 

   .مرتکب آن یک آلمانن بوده است

وان کاتولیک» وولف در این گفتگو افزوده است:  کریستینا  خشونت علیه زنان و  عالوه براین، در میان پیر
وان مذهب  «.اسالم نیم باشد حاکمیت ساختار های مردساالرانه کمیی از پیر

 رد در میا» به گفته وولف: 
ً

ن کاتولیک های محافظه کار طور مثال حق خودمختاری در مسایل سکس کامال
 .«یم شود

ن زنان محکوم  «انجیل» فعال حقوق زنان در مقایسه به این استدالل که درکتاب مقدس مسیحیان  این کشیی
ی کرده  شده« خیانت به شوهر» شده است و ازسنگسار زنن که مرتکب  ت مسیح خود جلوگیر بود، حضن

ن یک مورد تغییر در » است، گفت:  ا کم ر   ذهب کاتولیک زناناین وارد نیم کند که در جهانبیتن م اما چنیر
 «.تلقی یم کنند ارزش یا فرومایه

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/a-54595299
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 راهپیمان  در آلمان؛ خشونت علیه زنان را متوقف کنید

اضانی را علیهبه روز یکشن« فیمن Femen » که همراه با گروه موسوم به  وولف قتل زنان در برابر  به اعیی
ن راه اندازی کرده  .شیی از زنان شده استخواهان حمایت بیبود، دروازه براندنبورگ شهر برلیر

 خانه های امن» وسوم به م  براساس منابع مجتمع عمویم زنان
ی

هزار خانه امن برای  ۱۴کمبود « همآهنگ
 .زنان در آلمان محسوس یم باشد

توسط آلمانن ها" را  نا وولف عالوه براین، استفاده از "اصطالحات معتدل در قبال قتل زنانکریستی  خانم
  اختالفات» مورد انتقاد قرار داد که پس از هر قتل یا 

ی
یک عمل مرتبط به رابطه دو »یا هم « خانوادگ

ن جنایت ها کمرنگ جلوه عنوان یم شود و به این« انسان فته او یگ از اده یم شوند. به گد  ترتیب چنیر
ن سالت  کمرنگ جلوه دادن قتل زنان توسط همرسان آنان اینست که  پیامدهای زن  ۱۲۵جاری  نها در همیر

 .توسط همرسان شان کشته شده اند

آزادی زندانیان طالبان، افغانستان را یک گام  بسیاری ها به این باورند که تصمیم لویه جرگه مشورنی به
ا ر  برجن به گروه طالبان اعتماد ندارند. کاربران افغان کارزار #اگر_صلح_بیاید  دیگر به صلح نزدیک کرد، اما 

  .دوباره احیا کرده اند

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-54528113
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اید شما چه خواهید کرد؟تصور شما از افغانستان پس از جنگ چیست؟ اگر صلح بی

نتی "اگر صلح بیاید" اوایل سال جاری پس از آن آغاز شد که ایاالت  کارزار  متحده امریکا و طالبان  اینیی
وری "توافقنامه آوردن صلح به   مذاکرات شان را پس از ماه ها توقف، دوباره از رس  گرفته و در اخیر ماه فیی

 .کردند  افغانستان" را امضا 

ش نوشتدر آن زمان، ه  :یله نجیب، دخیی نجیب هللا احمدزی رئیس جمهور وقت افغانستان در توییی

ده ای داشت. از جمله عطیه مهربان، یک فعال جامعه مدنن در افغانستان در  این تویت واکنش گسیی
 :پاسخش نوشت

 در نی توافقنامه امریکا با طالبان

ن االفغانن گام های بعدیخشونت، تبادله زندانیان، آتش بس و آغاز مذاکرات  کاهش بودند که حاال وارد  بیر
ن افغانن که  .احتماال طوالنن و دشوار خواهد بود مرحله جدید خواهد شد: آغاز مذاکرات بیر

زندانن "خطرناک"  ۴۰۰مشورنی صلح گردهم آمده و با فصیله به آزادی  نماینده مردم در لویه جرگه ۳۶۲۰
 مانده

ی
ن افغانن صلح هموار کردند. این لویهطالبان، راه را برای آغاز  باق ال عضو مبت ۱۷جرگه با  مذاکرات بیر

ف غتن رئیس جمهور افغانستان برگزار ش در میانه بحران کرونا و با فراخوان محمد  ۱۹-به کووید د تا در ارسی
 .طالبان فیصله کند مورد آزادی این زندانیان

اک کنندگانش جرگه ب ماده ای لویه ۲۵آخرین روز و اعالم فیصله نامه  ا شوجن و طبع خوشی سیاسیون و اشیی
ن افغانستان با خوشبیتن گفت:  همراه بود. حامد کرزی  اگر صلح بیاید یک روز هم در »رئیس جمهور پیشیر

 .«زندانن تنگ است خانه نیم نشینم و از این سوی کشور به آن سویش سفر یم کنم. دلم مثل دل یک

ن  ف غتن رئیس جمهور افغانستان نیر اگر صلح بیاید به قریه آبانی ام رفته و  »گفت:   پس از آن محمد ارسی
 .«هست یم نویسم تا برای کودکان یک زمینه ایجاد شود کتاب های زیادی را که در ذهنم

ن در  عبدهللا ه این دو واکنش ب عبدهللا، رئیس شورای عایل مصالحه میل و رئیس لویه جرگه مشورنی صلح نیر
 «.برد آن وقت من امور )حکومتداری( را پیش خواهم»اظهارنظر گفت: 

 اتحاد سیایس؟

 دچار بحران اختالفات سیاش است. بسیاری ها این واکنش سیاستمداران کشور را  افغانستان از دیرزمانن 
ن مرتضوی، مشاور   ری نشانه ای از "همپذیری و اتحاد سیاش" خوانده اند. شاه حسیر

ی
است جمهوری فرهنگ

ن بار صف واحد سیاش شکل  ."گرفت  در فیس بوکش نوشته "برای نخستیر

ن االفغانن صلح که قرار است تا چند روز  اما  دیگر در قطر آغاز شود،  نظر مردم نسبت به نتیجه مذاکرات بیر
ن هستند و برجن  منتج شدن این مذاکرات به صلح را به دیده  متفاوت است. برجن به آمدن صلح خوشبیر
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اک کنندگان در لویه جرگه مشورنی صلح که خودش و سه تن از  شک یم نگرند. معصومه بهار، یگ از  اشیی
ندارد صلح  اش قربانن خشونت طالبان شده اند، به آزادی زندانیان رای داده است؛ اما باور  اعضای خانواده

فکر نیم کنم طالبان »گفت:   دویچه وله به این زودی ها در افغانستان برقرار شود. وی در مصاحبه ای با 
 .«حداقل صلح در نسل من برقرار نخواهد شد .به این زودی ها دست از جنگ بردارند

 هشتک: اگر صلح بیاید

ن صلح چه سخنان کرد، باعث شد   کارهانی خواهند   سیاستمداران افغانستان در مورد اینکه در صورت تامیر
ن به  یع برجستههشتک "اگر صلح بیاید" دوباره در شبکه های اجتما شود. بسیاری از افغان های خوشبیر

 .افغانستان بعد از جنگ و آرزوهانی که دارند را نوشته اند صلح در شبکه های اجتمایع تصورشان از 

 اش را 
ی

احمد جواد، یک داروساز و فعال مدنن و یگ از کاربران افغان در توییی نوشت اگر صلح بیاید زندگ
 

ی
 :یم کندوقف تداوی قربانیان جنگ

 افغانستانن صحبت کرده اند که پس برجن 
ی

ن با احتیاط در مورد چگونگ از صلح با طالبان به  از کاربران نیر
 :میان خواهد آمد. دالرام یگ از کاربران توییی نوشت

ن گفته اند که حقوق اساش شهروندان و ارزش ها و آزادی های به دست آمده برجن  دوران پسا طالبان  نیر
ن یگ از کاربران افغان در نباید قربا  :توییی نوشت نن صلح شوند. رامیر

ن نوشته اند اگر صلح بیاید نه تنها مردم این کشور دیگر  برجن  ند مجبور به مهاجرت نخواه از کاربران افغان نیر
صلح و امنیت باعث رشد و شکوفانی این کشور خواهد  شد، بلکه بسیاری ها بازیم گردند. برجن گفته اند 

یعت اسالیم را بر مردم تطبیق   دیگر با تردید شد و برجن  انه از رسی  گفته اند طالبان دوباره تعبیر سخت گیر
 .خواهند کرد

پرسش دیگری که ذهن افغانها را به خود مشغول کرده، این است که افغانستان پس از صلح با طالبان 
 چگونه خواهد بود؟

افغانستان پس از صلح" " ای از گزارش ها را در مورد  برنامه "مکالمه" دویچه وله از این به بعد رشته :نوت
ها بر خواسته ها و دل نگرانن های مردم افغانستان  با #اگر_صلح_بیاید و #مکالمه نرسی یم کند. این گزارش

 گفتگو در مورد آینده پسا جنگ افغانستان را فراهم خواهند کرد. از نظرهای  متمرکز خواهند بود و زمینه
 .ش ها استفاده یم شودشما در این گزار 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

جمهوری تونس تاکید   دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا روز دوشنبه پس از دیدار با قیس سعید، رئیس لوئیجی 
قانونن نداردکرد    .که کشورش دیگر جانی برای مهاجران غیر

ن حال اعالم کرد که رم برای هرگونه کمگ به تونس در  وزیر  راستای مقابله با مهاجرت  خارجه ایتالیا در عیر
 دارد. به گفته وی مهاجرانن که به

ی
قانونن آمادگ قانونن به ایتالیا یم آیند دیگر نیم توانند  غیر ر این  دطور غیر

 .بمانند کشور 

رس یلوا یوهانسون، دو کمی دی مایو به همراه لوچانا المورجزه، وزیر کشور ایتالیا، اولیور وارهییل و  لوئیجی 
 .اتحادیه اروپا به تونس سفر کرده است
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

صفحه رسیم فارش وزارت خارجه  وزارت خارجه ارسائيل، به گفته یوناتان گونن، رئیس بخش رسانه نوین
ها که خواستار کمک این های ایرانن سیل عظییم از درخواست های اخیر با ارسائيل در اینستاگرام در هفته

 .برای مهاجرت از ایران به ارسائیل هستند، مواجه شده است وزارتخانه به آنها 

یه ها هزار نظر را به ده ما هر روز »ئن از قول یوناتان گونن نوشت: ژو  1در نیویورک دوشنبه « الگمیین » نرسی
  های خصویص و کامنت گذاری، مبتن بر درخواستصورت پیام

ی
 «.کنیمدر ارسائیل دریافت یم پناهندگ

و در  » ین باشد کهها به مهاجرت به إرسائيل اافزود که چه بسا علت تمایل ایرانن  گونن ارسائيل را پیرسی
 «.یابندیم تلف فناوری و کشوری آزاد و دموکراتیکهای مخعرصه

بود و در صدد فرار هستند و بر این باورند که  برجن از آنها هم تحت پیگرد مقامات ایران»به گفته گونن، 
 «.کند  تواند به آنها کمکارسائیل یم
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها به قدری زیاد است که غیر درخواست ، وزارت خارجه ارسائیل اعالم کرده که شمار «الگمیین »به نوشته 
 .آنها را بررش کند ممکن است این وزارتخانه بتواند تمام

ن  کنندگان شمار دنبال»یکشنبه گذشته یط توئیتی نوشت:  یوال راتم، مدیر کل وزارت امور خارجه ارسائيل نیر
 «.ا تر رفته استهزار نفر فر  500فارش )وزارت خارجه ارسائیل( از مرز  حساب اینستاگرام بخش

ن روزنامه ارسائيیل جروزالم پست به نقل از وزارت خارجه ارسائيل نوشت پیشیی   هزاران ایرانن از ارسائیل نیر
 و کمک کرده

ی
 .انددرخواست پناهندگ

ویروس کرونا،  مه گذشته اعالم کرد که با شیوع 20گزارش، وزارت خارجه ارسائيل روز چهارشنبه   طبق این
 .یافته است اند، افزایشکه از ارسائيل درخواست کمک کرده  شمار ایرانیانن 

هزاران »گوید: دیجیتال وزارت خارجه ارسائیل، یم این گزارش به نقل از یفتا کوریل، رئيس بخش دیپلماش
 «.جرت وارد ارسائیل شوندهای پزشگ و یا مهابرای کمک اند کهنفر خواستار آن شده

ژیم ایران با ر  رانیان در ایران و خارج از آن کشور از ارسائیل حمایت کرده و بسیاری از ای» :افزایدوی یم
 «.کشور باشند  خواهند شاهد آینده متفاونی در روابط میان دو مخالفند، و یم

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

13 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن رم و تونس برای   .ادامه خواهد یافت« دستیانی به ساز و کار همکاری دوجانبه»به گفته او مذاکرات بیر

ن در جریان دیدار با لوئیجی دی مایو تاکید کرد که  رئیس به تنهانی « های امنیتی  راه حل»جمهوری تونس نیر
 .کند  نیم تواند به مقابله با مهاجرت سازمان نیافته کمک

قانونن به ایتالیا یط  ورود  درصد افزایش  ۱۵۰به  ماه گذشته نزدیک ۱۲مهاجران و پناهجویان از طریق غیر
 .پناهجویان از تونس خود را به ایتالیا یم رسانند یافته است. به گفته لوچانا المورجزه اکیر مهاجران و 

قانونن  مهاجر و پناهجو به طور  ۶۱۸هزار و  ۲۱تا پایان ماه ژوئیه سال جاری  ۲۰۱۹ از اول ماه اوت سال غیر
 .نفر بود ۶۹۱هزار و  رقم سال گذشته هشتوارد ایتالیا شدند. این در حایل است که این 

 

توجیه و برخورد نادرست در سفارت انگاری، نی شماری از مهاجران کشور مقیم آلمان از وجود فساد، سهل
ن شکایت دارند.   افغانستان در برلیر

کنند و این سبب شده تا شان را به زودی یط مراحل نیمگویند، کارمندان سفارت اسناد مهاجرنی آنان یم
 ت دهند. شماری از مهاجران کارهای خود را از دس

های مهاجر از ایالت 60گوید، سه روز پیش حدود سیدنسیم سادات، فعال حقوق مهاجران در آلمان یم
 به خواستمختلف این کشور برای دادخوایه و رسیده

ی
ن هایگ شان در برابر سفارت افغانستان در برلیر

د. جلو راه تظاهرات کردند، اما سفارت با نرسی اسناد جعیل در میان آنان تالش کرده تا   اندازی تظاهرات را بگیر

ن اخطاریه دریافت کردند که در صورت  ض از سوی سفارت افغانستان در برلیر به گفتۀ سادات، مهاجران معیی
اک در تظاهرات از آلمان اخراج یم  شوند. اشیی

ده بودند که ها وعده دامان به آنهای سفارت افغانستان در آلافزایند که پیش از این مقاماین مهاجران یم
 یمشان رسیدههایبه خواست

ی
 اند. گونه اقدایم نکردهکنند، اما تاکنون هیچگ

ن به خواستدهند، در صورنی این مهاجران هشدار یم  شان رسیدههایکه سفارت افغانستان در برلیر
ی

گ
ده خواهند زد. نکند، دست به تظاهرات  های گسیی

 کشور و سفارت افغانستان در آلمان را داشته باشیم. اما آنان در   خواستیم در این باره دیدگاه وزارت خارجۀ
 گونی نشدند. این باره حاضن به پاسخ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فرانسه  خارجه انگلستان به نمایندگان مجلس گفت بسیاری از پناهجویان گفته اند كه از  پریتی پاتل وزیر 
ا مورد "شكنجه" پلیس فرار یم کنند ت گویند که از ترس  فرار یم كنند زیرا یک كشور "نژادپرست" است و یم

ند   .قرار نگیر

 مهاجران :گفت  با نمایندگان پارلمان از حزب محافظه کار  تن پاتل وزیر خارجه انگلستان در تماس تلف پریتی 
  .تاس "تنژادپرس" که فرانسه یک کشور   شوند زیرا آنها معتقدند وارد انگلستان یم

 به گفته خانم پریتی پاتل به نقل از مهاجران، آنها یم گویند که از ترس پلیس فرار یم کنند تا مورد شکنجه
ند  .قرار نگیر

اک نگذاشته است بلکه مطبوعات انگلیس گفته اند که وزیر کشور  هدولتی ب منابع  او  این عقیده را به اشیی
 .درا توضیح ده یم خواهد عوامل ارائه شده توسط مهاجران

ن حال سازمان های مدافع حقوق مهاجران در  سینت  ه از چندین سال به اینسو در کاله و شهر گراند ک   همیر
 .مهاجران در این دو شهر شکایت دارند اسب پلیس در برابر فعالیت یم کنند، از رفتار نا من

حقوق مهاجران در کاله، دانکرک و   از اعضای سازمان اوبرژ دی میگران به نقض یگ سنید نیلسن کلوه
 در کاله، جوالی۳۰و ۱۰خزمان تخلیه اردوگاه ها به تاری     از  :به مهاجرنیوز گفت او  .یم پردازد سینت-گراند

 .در تالش عبور از کانال مانش هستیم مهاجران ما شاهد افزایش

 به رس یم برند آنها در » 
 
انسان  غب 

ً
ایط کامال  «رسر

 نزدیک در منطقه  پیش :سنید نیلسن همچنان در ادامه صحبت هایش گفت خانم
ی

از این اردوگاه بزرگ
ی از مهاج از  .تصنعتی وجود داش ران در خیمه های خودرس در رسگردانن زمان تخلیه این اردوگاه تعداد بیشیی

ایط کامال .دبه رس یم برن انسانن به رس یم برن آنها در رسی  "مبنیم خوا من" آنها به ما یم گویند  برجن از .دغیر
  .مهر روز وسایل خود را از جانی به جانی دیگری انتقال یم ده زیرا 

ملل در  ویژه سازمان نبا دوازده سازمان دیگر از جمله نماینده گا ، ناظران حقوق برسی تاگس ۱۴ه جمع روز 
 نامناسب آنها به مقامات  .دمورد حقوق برسی نشست داشتن

ی
ایط زندگ آنها از نقض حقوق مهاجران و رسی

 .خیی دادند

 افع حقوق برسی تخلفاتسازمان های مد اعضای .صحبت شد این نشست ازتخلیه اردوگاه های مهاجران در 
  گویند کهسازمان ها یم این .در برابر حقوق فردی را محکوم کردند

ی
ار مهاجران آواره بسی وضعیت زندگ

ش به آب، بهدداشت و غذا ندارند دشوار است. آنها  های  سازمان ها همچنان در مورد تخلیه این .دسیی
برسی به دولت فرانسه  پلیس در برابر مهاجران و کارمندان حقوق اجباری اردوگاه های مهاجران و خشونت

  .هشدار یم دهند
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کید کردند تا دولت هرچه سازمان های مدافع در بیانیه مطبوعانی منترسی شده زودتر  در روز جمعه تأ
 .عمیل کند های الزیم را برای مهاجراناقدام

 

 گوید که طرح وزارت داخله فدرال آلمان برای ارزیانی پرونده پناهجویان در یم یک محقق امور مهاجرت
ون از قلمرو اتحادیه اروپا واقع بینانه نیست  .بیر

الد کناوس، یک محقق امور مهاجرت دیدگاه هورست ز  ی  هوفر، وزیر داخله فدرال آلمان مبتن بر بررش گیر

ون از مرزهای اتحادیه اروپا را واقع بینانه نیم  داند. پرونده پناهجویان در بیر

ن من کیس را در اتحادیه نیم»کناوس در گفتگو با روزنامه آلمانن "ولت" گفت:   به این چیر
ً

بینم که واقعا

ن مانند جزیره لیسبوس روپا این ریسک را نیممعتقد باشد. هیچ کشور در خارج از اتحادیه ا ن چیر پذیرد که چنیر

 «افتد. با آن اتفاق نی 

 اتحادیه 
ی

نظر به عالقه هورست زی  هوفر، وزیر داخله فدرال آلمان برای اینکه در اصالح سیستم پناهندگ

د، باید همه کشورهای عضو این اتحادیه در مورد بررش پ فت های فوری صورت بگیر رونده اروپا، پیرسی

 پناهجویان در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا توافق کنند. 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

الد کناوس، ایتالیا و سایر کشورهانی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند زمانن به این  از منظر گیر

ری کنند "که پناهجویان پذیرفته نشده دوباره اخراج شده بتوانند و پناهندگان به گونه فو موضوع توافق یم

 شوند."دیگر این اتحادیه تقسیم  ایدر کشوره

الد کناوس، محقق در امور مهاجر   تگیر

نی شورای اتحادیه اروپا که به عهده آلمان تا پایان ریاست دوره ق امور مهاجرت تردید دارد کهاین محق

د باشد، روی یک سیستمیم  در اتحادیه اروپا توافق صورت بگیر
ی

آلمان، ریاست شش ماهه  .موثر پناهندگ

 .دارد شورای اتحادیه اروپا را تا اخیر ماه دسمیی امسال به دست

ن عالقه شدید و تجربه زیاد در دوره ریاست» کناوس عالوه کرد:   هرگاه آلمان با چنیر
ً

اش موفق نشود، مطمینا

 این اتفاق نخواهد افتاد. 
ی

 «که در سال های بعدی هم به سادگ

توافق مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه سهم بارز داشته است،  این محقق امور مهاجرت که در طرح

 اتحادیه اروپا باید »دشده میان بروکسل و انقره احیای مجدد شود. او گفت: توافق یا کنند کهپیشنهاد یم

دیگر بدهد و  افزون بر شش میلیارد یورو که برای ترکیه داده است، در سال های آینده یک میلیارد یوروی

 «.پناهجویان نیازمند به محافظت را بپذیرد ۲۰۱۶ مانند سال
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

الد کناوس اروپا یک  یورو تقاضا کند، برای اتحادیه کیه در هر سال دو میلیارداظهار کرد که "حتی اگر تر  گیر

در ترکیه برای یونان و  رسمایه گذاری معقول خواهد بود. وضعیت کنونن مردم در جزایر، حالت مهاجران

 آلمان بد اس

 


