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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------- وله( چهیکرده اند) دو   دا یهزار مهاجر کار منظم پ ۳۶۰از  شیآلمان: ب

 4 ---------------------------------------------- سهیل اخراج تا کسب نمره عایل د یجوان افغان در آلمان؛ از تهد

 5 ----------------------------- (وزین ورو ی)  شکستهنجات مهاجران کشت   از کشت   بنکیس مایل تیحما

انهیها بر رس مداروپا به آنکارا: گفتگو  هیاتحاد یهشدار جد  7 (وزین ورو ی)  میکنیم مینرود تحر  شیپ ت 

وط با ترک  8 ---------------------------------------------------------- میکنگفتگو یم  هیماکرون: به صورت مشر

 9 -------------------------------------- (یآزاد و ی) رادکندمهاجر در پاکستان کمک یم یهاقطر به افغان

 10 ------------------------------- (یآزاد و ی) رادرانیکودکان افغان از ا  یاز اخراج اجبار  سفیونی نگران  

 14 ------------------------------ (وزیکرده اند) مهاجر ن  دا یهزار مهاجر کار منظم پ ۳۶۰از  شیآلمان: ب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ورود صدها هزار مهاجر به آلمان، بخش  به گزارش روزنامه های گروه رسانه ای فونکه، پنج سال پس از 
 .کنندبیمه اجتمایع پرداخت یم ها کار منظم پیدا کرده و زیادی از آن

 

روزنامه های گروه انجام شده و  (IAB) براساس یک کار تحقیقاتی که توسط بنیاد بازار کار و تحقیقات شغیل
یا، نایجریا، سومالیا، عراق رسانه ای فونکه راجع به آن گزارش داده اند، ، شمار مهاجران از هشت کشور اریتی

ز بیمه اجتمایع هستند، ا افغانستان، پاکستان و سوریه که کار منظم پیدا کرده اند و ملزم به پرداخت ایران،
رسیده  ۲۰۱۹تن در ماه دسمتر سال  ۶۵۲هزار و  ۳۶۲به  ۲۰۱۵تن در ماه سپتمتر سال  ۵۰۰هزار و  ۸۴

ن هشت  مهاجران از همی 
 .کشور به آلمان آمده اند  است. بیشتی

 جوان افغان در آلمان؛ از تهدید اخراج تا کسب نمره عایل لیسه

از روند ادغام مهاجران در  ما تا به حال»سخنگوی آژانس کاریاتر آلمان فدرال به این روزنامه ها گفت:  یک
که   که در بحران کرونا بسیاری از افرادی»حاال متوجه شده اند  او افزود که البته«. بازار کار راضن بوده ایم

 عامل مختلف در  ه این سخنگو، ترکیبر از دو به گفت«. ادغام شده بودند، دوباره بیکار یم شوند در بازار کار 
ر مهاجران تمام یم شود: این که آن ها به صورت  بر  این بحران به ضن

ن
رسیم آموزش ندیده و به اندازه کاف

 .زبان آلماتن تسلط نداشته باشند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54730655?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یم مهاجرت پنج ساله  آگست، این جمله کلیدی انگال مرکل، صدراعظم آلمان راجع به بحران ۳۱تاری    خ  به
 .«ما بر این بحران فائق خواهیم آمد»شود که گفته بود: 

ن آلمان فدرال درباره بحران مهاجرت و موفقیت های توماس یر، وزیر داخله پیشی  ن کسب شده گفت:   دیمت 
او به روزنامه های گروه «. قرار یم گرفتیم ما پیش از اندازه تحت تاثت  بحث ها و مجادله ها در جامعه»

ی    ح »شعار مرکل گفت:  در رابطه به اینرسانه ای فونکه  این جمله دقیق است، چون یک خط مشی را تشی
معیار  ما به این خاطر از هم فرونیم پاشد. از سوی دیگر این جمله مبهم است، چون یک یم کند: سیستم

 نیم کند. 
ن
 یم تواند هرگونه ای که یم و به این خاطر هرکس« مشخص برای دستیاتر به موفقیت را معرف

 .خواهد این جمله را تعبت  کند

 

انه  ، بار دیگر از یک کشبی نجات مهاجران درمانده در دریای مدیتی بنکش، نقاش مشهور و ناشناس خیاباتن
 .حمایت مایل کرد

ن   این نام وی نامگذاری شده  یشل، آنارشیست مشهور فرانسوی در قرن نوزدهم بهم-کشبی نجات به یاد لویت 
هاتی به شکل قلب را روی بدنه این  تیوب است. بنکش گرافیبی یک دختی کوچک، جلیقه نجات بر تن و 

 .کشبی صورتی و سفید کشیده است

ن   لمیش-حساب کاربری کشبی لویت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن  کشبی  جویان برای نجات پناه پانیا اوت و با حمایت مایل بنکش از بندر بوریانای در اس ۱۸میشل از -لویت 
انه عملیات خود را آغاز درمانده در آب گزاری فرانسه، تاکنون جان کرد و به گ  های دریای مدیتی  ۸۹زارش ختر
ن   زن و دو  ۱۴نفر، ازجمله   بار  کودک را نجات داده است. روزنامه گاردین بریتانیا بامداد پنجشنبه برای اولی 

ن از عملیات این کشبی ختر داد. این رسانه بدون اعالم موق ش کرد که شناور نجات در گزار   میشل-عیت لویت 
 .یافته است انتقال پناهجویان نجات وجوی بندر یا یک کشبی گارد ساحیل برایجست

ن  های ول سازمانهای نجات معمه نسبت به کشبی کفرانسه است   میشل یک شناور سابق گمرک-لویت 
بحران زده باز  یبر که مهاجران را به این کشور های گارد ساحیل لتواند از قایقاست و یم تر نهاد رسی    عمردم
دیم  .گردانند، سبقت بگت 

ی اعالم کرد کشبی « واچیس»بان دریا، دیده سازمان ن  با انتشار یک پیام توییتی ایت رد حممیشل مو -لویت 
مهاجر را از آب نجات  ۸۹را آغاز کرده و تاکنون  بنکش با یک کادر باتجربه از رسارس اروپا عملیات خود 

 .تمام داوطلبان خواسته تا به کمک کادر نجات این کشبی بروند داده است. این سازمان از 

مند گمنام به گزارش بریتانیاتی در سال  روزنامه گاردین، شخص بنکش در این کشبی حضور ندارد. این هتن
مان اعالم ، برای کمک به این ساز ۳بان دریای دیده هم با تماس با کاپیتان پیا کلمپ، ناخدای عملیات ۲۰۱۹

 کرده و به آن
ی

 .برای خرید یک شناور دیگر، پول داده بود ها آمادگ
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 :رساتن این مطلبهم

فت در   بورل، مسئول سیاست خارجر اتحادیه اروپا روز جمعه هشدار داد که در صورت عدم جوزپ پیشی
انه تحریم ق مدیتی  .آنکارا خواهد بود هاتی جدیدی در انتظار گفتگوها بر رس بحران رسی

نگاران گفت:  بورل در پایان نشست روز جمعه وزرای امور خارجه ن به ختر در صورتی  »اتحادیه اروپا در برلی 
 ترکیه خوب پیش نرود فهرسبی از اقدامات محدود کننده جدید برای بحث و برریس که گفتگوها از جانب

 «.سپتامتر رسان اتحادیه اروپا تهیه خواهد شد ۲۴در اجالس روز 

وزارت امور خارجه ترکیه  تهدید اما بالفاصله با واکنش رسد آنکارا همراه شد. حایم آکسوی، سخنگوی این
، «کندبرای اعمال تحریم و مجازات کمیک به حل مشکل نیم توسل اتحادیه اروپا به تهدید »این که با تاکید بر 

 .خواهد کرد« ترمصمم»برعکس کشورش را در رایه که برگزیده  افزود این رویکرد 

انه کههاتی از آبآنکارا و آتن بر رس منابع انرژی در بخش ها میانتنش ق مدیتی ر دو ترکیه و یونان ه های رسی
دریاتی تدارک دیده شده از سوی دو طرف مناقشه،  بر آن ادعای مالکیت دارند در هفته گذشته با مانورهای

قترکیه که برای پشتیباتن از کشبی  هایتشدید شد. از یک سو ناوچه  و عملیات حفاری در رسی
ن
 های اکتشاف

انه حضور دارند با یک ناو آمریکاتی تمرین دریاتی برگزار کرد ای سوی دیگر این محل به مکاتن بر  ند و از مدیتی
ک یگانقدرت س، فر  های دریاتی یونان،نماتی مشتی  .انسه و ایتالیا تبدیل شده استقتر

ن حفاری مداخله ترکیه در جنگ داخیل انه که از سوی لیبر و هم چنی  های گازی و نفبی در دریای مدیتی
مجاز» بروکسل ن واکنشقلمداد شده پیش« غت  ن اتحادیه اروپا بر ضد  هایتر نت  آنکارا را برانگیخته  تهدید آمت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن به ترکیه هشدار داده و گفته  بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست یک ماه پیش خود در بروکسل نت 
 .های شدید اقتصادی مجازات خواهد شدرفتارهایش ادامه دهد با تحریم بودند اگر این کشور به

ن حال گفت:  سیاست خارجر اتحادیه اروپا روز جمعه با طرح تهدیدهای تازه علیه آنکارا  مسئول ما »درعی 
ای اتحادیه ههای آلمان به عنوان رئیس دور تالش برای حل مشکل از طریق گفتگو شانش جدی قائلیم و از 

ن راه  «.کنیمبرای این بحران استقبال یم هاتی حلبرای یافیی

 فزاینده نسبت به رفتار آنکارا  کشور عضو اتحادیه اروپا با توجه به یاس و ناامیدی  ۲۷در حایل است که  این
س شناساتی شده و گفته یمبا راهنماتی  هاتی کهها و شخصیتبه ظاهر بر رس تحریم مقام شود که های قتر

 در حفاری
ن
 .اندد، به توافق دست یافتهقش داشتنهای مورد ادعای این جزیره ندر آب های اکتشاف

اجالس رسان  که قرار است در « اقدامات محدودکننده»بورل در پاسخ به سوایل در خصوص نوع  جوزپ
د، گفت:  ۲۴ تواند ممنوعیت استفاده این اقدامات یم به عنوان مثال ییک از »سپتامتر مورد برریس قرار گت 

انه باشدهای مشارکت کننده در حفاریاحتمایل کشبی  از بنادر اتحادیه اروپا و یا توقیف ق مدیتی  «.های رسی

ن از احتمال تحریم مسئول ترکیه به عنوان برجن  هاتی از اقتصاد بخش سیاست خارجر اتحادیه اروپا همچنی 
را اقدامات تنها در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها با آنکا از اقدامات محدود کننده یاد و تاکید کرد که این

 .برریس و اعمال خواهد شد ها اریبر رس حف

وط با ترکیه گفتگو یم  کنیمماکرون: به صورت مشر

ن روز جمعه در سخناتن  از  اعالم کرد که کشورش  سوی دیگر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نت 
 .اما این کار مستلزم مقدماتی خواهد بود خواهان برقراری دوباره گفتگوهای سازنده با ترکیه است

نگاران روشن است است که برای »گفت در این خصوص ترصی    ح کرد: سخن یم ماکرون که در جمع ختر
 «.گفتگوهای اعتماد ساز، به مقدماتی نیاز است  آغاز دوباره

اتژی سال»رئیس جمهوری فرانسه سپس با انتقاد از رویکرد آنکارا گفت:  های اخت  ترکیه تناسبر با استی
د یک متحد ناتو ندارد  «.راهتر

انه که یک سوی آن ترکیه است، امانوئل ق مدیتی من »یادآور شد:  ماکرون سپس با اشاره به بحران رسی
تر گفته شده این اقدامات کامال با آنچه پیش ا یم پذیرم و مسئولیت كامل آنچه تابستان امسال انجام دادیم ر 

 «.بود، تناسب داشت

 و دو جنگنده رافال را برای حمایت از  پاریس
ی

یونان در مناقشه  اواسط ماه جاری میالدی دو کشبی جنیک
انه ق مدیتی   .کرد  دریاتی با ترکیه بر رس منابع هیدروکربن رایه رسی

بان وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود  وزیر  ن ن که کشورش روز جمعه مت  نگاران گفت که  خارجه آلمان نت  به ختر
ن و آنکارا به شدت تحت تاثت  اقدامات ترکیه انه قرار گرفته روابط برلی  ق مدیتی است. این در حایل  در رسی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه انتقاد کرد و گفت که  است که آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان به ضاحت از اقدامات ترکیه در مدیتی
 .کنند  عضو اتحادیه اروپا متعهدند تا در این بحران از آتن در برابر آنکارا حمایت کشورهای

 

ی ویروس کرونا کمک یمکستان در امر مبارزه با همههای مهاجر در پا قطر، به افغان   .کندگت 

ی ویروس کرونا کن در امر مبارزه با همههای مهاجر در پاکستاقطر، به افغان  .کندمک یمگتر

 سفت  قطر در اسالم
ات طبر را به سنلبه( مواد کمیک و تجه ۷آباد دیروز )جمعه، شیخ سعود بن ال ثاتن ن ت 

دمقام  .های پاکستان ستر

 .رادیو دولبی پاکستان این ختر را منتشی کرده

 .ند شدهای مقیم در کدام مناطق پاکستان توزی    ع خواهها به افغاناما این رادیو نگفته که این کمک

ن کمک کرده استقطر پیش از این هم در مبارزه با همه ی ویروس کرونا با حکومت افغانستان نت   .گت 
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  ننگراتن یونیسف از اخراج اجباری کودکان افغان از ایرا

ری کودکان افغان از ایران ابراز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( از اخراج اجبا
 کرده است

 
 .نگران

هزار کودک مهاجر را اخراج کرده  ۱۱بیش از  ۲۰۱۶به گفته مسئوالن دفتی یونیسف در هرات، ایران از سال 
 .است

یونیسف از حکومت ایران خواسته که مانع اخراج اجباری کودکان شود و جلو پیامدهای نایسی از اخراج آنها 
د  .را بگت 

هرات با قاچاقچر  ولسوایل گلران گوید چندی پیشتی با موافقت پدرش از بینم که یمتی را یمپانزده ساله پش 
 .در پیش گرفته بود انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را 

 ۲۱ین سفر ُپرخطر ادر  .اش بود، اما به مقصدش نرسیدساله ۱۳و  ۱۰هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 
 .بودند غانستان از جمله سه کودک با او همراهشهروند اف

 او غم
ی
ن و دردناک استروایت سفر قاچاف  .انگت 
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 این کودک غم
ی
ن و دردناک اسروایت سفر قاچاف   .تانگت 

ن کوهاو یم  و روی یمها بودیم. پیادهگوید:"سه شب بی 
ی

ناک و ها بسیار خطر آتر بود. کوهکم  کردیم. تشنیک
روی کردیم، نزدیک جاده ه شب که پیادهمردی. پس از سافتادی یمیم بلند بودند. اگر از رس کوه به دریا 

دادند. پس از آن بردند نیم یچد و آب و غذا ههای تایباد. یک شب نگهداشتنگرفتند. بردند اردگاه  تربت ما را 
 ".دادآنجا خوب بود که غذا یم به اردوگاه سفید سنگ. دو شب آنجا نگهداشتند و 

قانوتن شهرو فقر و بیکاری از دلیل ایران است. این پش با دل  ندان افغانستان بههای عمده مهاجرت غت 
، رئیس ف غبن ن فرصتگالیه دارد. به گفته او، آقای غبن در تام  جمهور افغانستانپردرد از محمدارسی های ی 

ن خانواده، رایه جز تن دادناو یم .شغیل ناتوان بوده است به  گوید که کودکان فقت  برای زنده نگهداشیی
 به ایران و کشورهای دیگر را ندارند

ی
 .سفر قاچاف

کند که کشور کند. تالش نیمیمن اقتصادی کشور را گوش افزاید: "رئیس جمهور مقرص است. مشکالتاو یم
ف غبن است  کند و ما چه بدبخبی یم .و آماده و تیار کند. مشکل ارسی

ی
کشیم. باید به همه مشکالت رسیدگ

 ".باید برریس شود

 ساله دیگری که از ایران رد مرز شده است از تجربۀ زنده ۱۲از کودک 
ی

گوید مادر در ایران پرسیدم. یم اشگ
عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان سه سال داشت.  مرگ پدرش در افغانستان،و دو خواهرش پس از 

 .ایران به مشکالت او افزود ازدواج مجدد مادرش در 
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 یران رد مرز شده است از تجربۀ زندهساله دیگری که از ا ۱۲کودک 
ی

  .گویداش در ایران یمگ

مکاری دولت ایران در راستای هعدم  پرواند، اما فقر فزاینده و او در ایران رویای آموزش در مکتب را در رس یم
، مانع مکتب رفتنش شد. او هر چند امید داشت که روزی داکتی شود و به  فراهم کردن زمینه آموزیسی

 .افغانستان کمک کند خود در  هموطنان

کرد که پولیس ایران او را دستگت  یم او با فروش ساجق در شهر قم ایران، لقمه ناتن برای خانواده خود تهیه
 .رد و مرز کرد اش به افغانستانو بدون اطالع خانواده

ل زیارت، دو تا پولیس قم، در داخ ه ایران. به کرج و قم رفتم. در بگوید: "من سه ساله بودم که رفتم او یم
   بودند. من را زدند و کبود کردند. بردند به

ا
ی. مرا با آژانس به اردوگاه بردند. در اردوگاه غذا کل  بیمزه کالنتی

داد. مرا اذیت یم دادند و غذای ناپخته و بویکردند و فحش ناموس یمکشیدند و پوف یمسیگار یم بود و 
ا من را یک شب نگهداشتند و من سنگ آنج سفید  ز من را فرستادند،ها. بعد از چهار رو کردند پولیسیم

 ".من کار کشیدند پول نداشتم و من را اذیت کردند و از 

دفتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(، در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار 
 .نگراتن کرده است

، مسئول برنامه حفاظت از   وع شد و از  ۲۰۱۶کودکان این دفتی گفت: "از سال فرزان حسیبن این برنامه رسی
 ".داز این میان، یک فیصد اطفال جدا شده از فامیل هستن .اندطفل از ایران برگشته ۱۱۱۶۵آن زمان تا حاال 
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  نگراتن یونیسف از اخراج اجباری کودکان افغان از ایران

اند. که از ایران برگشته  طفل مساعدت کردیم ۱۴۵۲ما تنها در حدود  ۲۰۲۰آقای حسیبن افزود: "در سال 
، برای این اطفال و اسنادشان، ارائه خدمات روج و ر  ها شامل شناساتی اطفال، تکمیلاین مساعدت واتن

 ردیاتر 
ن  ".هاشان در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد شان با فامیلهایخانواده هم چنی 

در قبال شماری از   دفتی محیل کمیسیون حقوق بشی در غرب افغانستان، ایران را به نقض حقوق بشی 
با « نادرست»خواهد که مانع برخورد از ایران یم ر رحییم، رئیس این دفتی کند. عبدالقادکارجویان متهم یم

 .اطفال شود شهروندان افغان به ویژه

د، این برخورد خییلورت یمگوید: "برخوردی که با این اطفال صاو یم نامناسب است، ما نه تنها از  گت 
های کنند و ما قصهشایک هستیم، کساتن که اطفال استخدام یم عملکرد نظایم دولت ایران در قبال این افراد 

یبسیار غم ن ال پایم داریم. از اطفایل که در داخل ایران مورد خشم و خشونت قرار گرفتند و حقوقشان انگت 
 ".شده

 بهشان از خطرات و دشواریهایبسیاری از اطفال و خانواده
ی
ایران ختر ندارند، اما در  های سفر قاچاف

ن مصارفمست      راه مجبور هستند که برای تامی 
ی

شان با این خاطرات بسازند. از سوتی هم، اغلب اطفایل  زندگ
 به این کشور سفر کنندشوند، دوباره مجبور هستاخراج یم که از ایران

ی
 .ند که قاچاف
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 گروه رسانه ای فونکه، پنج سال پس از ورود صدها هزار مهاجر به آلمان، بخش  به گزارش روزنامه های
  .زیادی از آن ها کار منظم پیدا کرده و ملزم به پرداخت بیمه اجتمایع هستند

و روزنامه های گروه  هانجام شد (IAB) براساس یک کار تحقیقاتی که توسط بنیاد بازار کار و تحقیقات شغیل

یا، نایجریا، سومالیا، عرا شمار   جع به آن گزارش داده اند،رسانه ای فونکه را ق، مهاجران از هشت کشور اریتی

 ز و سوریه که کار منظم پیدا کرده اند و ملزم به پرداخت بیمه اجتمایع هستند، ا ایران، افغانستان، پاکستان

رسیده  ۲۰۱۹  سالتن در ماه دسمتر  ۶۵۲هزار و  ۳۶۲به  ۲۰۱۵ پتمتر سالستن در ماه  ۵۰۰هزار و  ۸۴

 .لمان آمده اندآکشور به   بیشتی مهاجران از این هشت است. 

ما تا به حال از روند ادغام مهاجران »به روزنامه ها گفت:  یاتر آلمان فدرالیک خانم سخنگوی آژانس کار 

که   ری از افرادیکه در بحران کرونا بسیا»او افزود، البته حاال متوجه شده ایم «. در بازار کار راضن بوده ایم

لف به گفته این خانم سخنگو، ترکیبر از دو عامل مخت«. در بازار کار ادغام شده بودند، دوباره بیکار یم شوند

ر مهاجران تمام یم شود: این که آن ها به صورت رسیم آموزش ندیده باشند و به اندازه   در این بحران به ضن

 بر زبان آلماتن تسلط نداشته باشند. 
ن
 کاف

، جمله کلیدی انگال مرکل، صدراعظم آلمان راجع به بحران مهاجرت پنج ساله یم شود: اگست ۳۱تاری    خ  به

 «. ما بر این بحران فائق خواهیم آمد»

ن آلمان فدرال درباره بحران مهاجرت و موفقیت های کسب شده گفت:  توماس دیمزیر، وزیر داخله پیشی 

او به روزنامه های گروه «. دله ها در جامعه قرار یم گرفتیمبحث ها و مجاما پیش از اندازه تحت تاثت  »

این جمله دقیق است، »رسانه ای فونکه گفت که جمله مرکل دقیق و هم زمان مبهم است. دیمزیر افزود: 
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ی    ح یم کند: سیستم ما به این خاطر از هم فرونیم پاشد. از سوی دیگر این جمله  چون یک خط مشی را تشی

 نیم کندمبهم است، چون یک 
ن
و به این خاطر هرکس « معیار مشخص برای دستیاتر به موفقیت را معرف

 یم تواند هرگونه ای که یم خواهد این جمله را تعبت  کند. 

 


