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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------- وله( چهیآمار) دو  تیت مهاجران در آلمان به روایپنج سال پس از بحران مهاجرت؛ وضع

 9 ---------------------------- (وزین رو ی) ا ونانی انیاردوگاه پناهجو  نیمورد ابتال به کرونا در بزرگت   ی   اول

 10 ------------------------- (وزین رو یدر اروپا افغان اند) ا رسپرستهزار کودک مهاجر ب   200از  شت  یب

 11 ------------------------- اند) سالم وطندار(هفته آواره شده کی انیدر جر  اب  یفار  ۀهزار خانوادسه

 12 -----------وزارت( تینمودند) وبسا افتیرا در  صیح یهزارخانواده در قندهار بسته ها کیاز  شیب

 13 ------------- (وزی) مهاجر نافتیبه آلمان انتقال  ونانی یاز کودکان مهاجر از کمپ ها یگر یگروه د

 14 ---------------- (وزیساعت بازداشت آزاد شد) مهاجر ن ۴۸فعال حقوق مهاجران بعد از  کیفرانسه: 
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بود.  برخی دیگر ترس و ناامنی آنان را فرا گرفته در ابتدای بحران مهاجرت برخی به آینده اطمینان داشتند و 
فت کرده است، اما شک و بدگمانی همچنان  پنج سال بعد، ارقام نشان یم دهد که ادغام اجتمایع پیشر

 
 
 .مانده است باق

 

 رسپناه پیدا خواهند کرد؟ این مردم از کجا آمده اند؟ آیا تحصیالت خونی دارند؟ آیا آنها یک شغل و یک

ها برای بسیاری از  زمانی که شمار زیادی از پناهجویان به آلمان آمدند، این پرسش ۲۰۱۵خزان سال  در 
 .مردم این کشور مطرح بود و مباحث زیادی را دامن زده بود

مرکل هنوز هم یک  پنج سال بعد، بحث درباره "ما یم توانیم انجامش دهیم"، جمله معروف انگال  اکنون،
موردش بحث شود: به هر حال، اکنون  بحث عاطفی است؛ اما دیگر الزم نیست با ترس و فرضیات در 

 .دارد حقایق و ارقایم درباره بحران مهاجرت وجود 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/a-54810732
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ی واضح است: تعداد کسانی که   یم کنند، نسبت به سال یک چی 
ی

به  ۲۰۱۵در آلمان درخواست پناهندگ
 .طور قابل توجیه کاهش یافته است

شان از  در    داده بودند. بیشی 
ی

 یک میلیون نفر درخواست پناهندگ
ً
سوریه، افغانستان و  آن زمان تقریبا

 .روزمره است عراق آمده بودند؛ از کشورهانی که جنگ و ترور یک تهدید 
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 داده  به همه کسانی 
ی

 داده نشده است. در زمان  که به آلمان آمده و درخواست پناهندگ
ی

اند، پناهندگ
 به ۲۰۱۵ بحران به اصطالح مهاجرت از سال

ی
ان قبویل یا جواب مثبت به درخواست های پناهندگ ی ، می 

وریه مانند س مخصوصا به خاطر اینکه تعداد زیادی از پناهندگان از کشورهای درگی  جنگ ویژه زیاد بود؛
 .به آلمان آمده بودند

وی کاری ماهر به مهاجران نیاز دارد؟ یا اینکه این انسان ها برا آیا آلمان برای مقابله با کمبود   ی صندوقنی 
ی اجتمایع این کشور هزینه های بسیار سنگینی دارند؟  های تامی 

راستگرای "بدیل برای  ها در این مورد اختالف نظر داشتند و هنوز هم دارند. در حایل که حزب آلمانی 
ن  کند، اما نمایندگان دیگر احزاب در پارلمان ای  آلمان" به خاطر هزینه ها با پذیرش مهاجران مخالفت یم

 .براهمیت پذیرش مهاجران تاکید یم کنند کشور و انجمن های کاری

یت ی شغل افرادی که به عنوان پناهجو به آلمان یم آیند، ابتدا ب امروزه دیده یم شود که اکیر  یاز نرای یافی 
 .به آموزش دارند. سطح تحصیالت بسته به کشورهای مبدأشان بسیار متفاوت است

 

، ییک از دالییل بوده که در ابتدا بسیاری فقدان ان ر آلماز پناهندگان د آموزش نسنی و مهارت زبان آلمانی
عضو در اتحادیه ارو  نتوانستند جای خود را در بازار کار پیدا کنند. از هر  پا در سه نفری که از کشورهای غی 

 یم کنند و 
ی

 در  در سن کاری هستند، دو نفر اکنون شغل پیدا کرده اند. با این حال، سهم آنها  آلمان زندگ
ای ادغام پناهندگان باید کاره این هنوز در مورد است. بنابر  ۲۰۱۵بازار کار هنوز هم کمی  از قبل از سال 

 .زیادی انجام شود
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 قبال رویدادهای زیادی رخ داده است. بسیاری از کسانی که در م در 
ی

به آلمان  ۲۰۱۶سال  ورد مکان زندگ
 .آپارتمان شان را دارند آمده و در اقامتگاه جمیع اسکان داده شدند، اکنون

قبیل جرایم مرتبط با مهاجران، هنوز هم در مورد جمله  رصف نظر از وضعیت کار، مسکن یا مسائیل از 
 "اختالف نظر وجود دارد. وی در آن زمان گفته بود "ما یم توانیم انجامش دهیم نگال مرکلمعروف ا

ان پذیرش  منظورش این بود که آلمان یم تواند از بحران مهاجرت عبور کند. مردم آلمان در  ی مورد می 
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به این  ۲۰۱۵مهاجران مخالف هستند از سال  که با پذیرش  پناهندگان اختالف نظر دارند. تعداد کسانی 
 .سو افزایش یافته است
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هستند. افزایش  درصد از مردم آلمان موافق پذیرش پناهندگان بیشی  نسبت به گذشته ۱۱تنها  امروزه
 انگال مرکل نظر  سیاست شک و تردید هنگایم آشکار یم شود که به همه پریس ها در مورد 

ی
پناهندگ

 .انداخته شود

 اش حمایت یم کردند، حاال   امروزه بسیاری از کسانی 
ی

که زمانی از جمله معروف مرکل و سیاست پناهندگ
ن اند که آلمان از بحرا آن به دیده شک یم نگرند و یا از آن دیگر حمایت نیم کنند؛ چراکه قانع نشده به

 .مهاجرت عبور کرده است

 

ی مورد ابتال به ویروس کرو  نا در اردوگاه مهاجران موریا به گفته مقامات وزارت مهاجرت یونان نخستی 
 .مشاهده شده است

ده هزار مهاجر را در خود  کمپ ی ین موریا که در جزیره لسبوس قرار دارد، نزدیک به سی   جای داده و بزرگی 
 در یونان محسوب یم

ی
 .شوداردوگاه متقاضیان پناهندگ

ی با تایید این خیی اعالم کرد که له سا ۴۰فرد بیمار یک پناهجوی  یک منبع آگاه در وزارت مهاجرت یونان نی 
 .سومالیانی است

داده است. این اردوگاه  فزایشرا ا ۱۹ها از شیوع بیماری کووید باالی جمعیت در این اردوگاه نگرانی  تراکم
هزار نفر در آن  ۱۳که در حال حارصی نزدیک به   نفر را دارد در حایل ۸۰۰هزار و  ۲تنها ظرفیت پذیرش 

 یم
ی

 .کنندزندگ
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مبتال شده بود.  ۱۹-ساله در اردوگاه چیوس یونان به بیماری کووید ۳۵ماه ژوئیه یک یمنی  ر در تپیش
 . تمدید کرده استپانزدهم سپتامیی  های مهاجران در یونان را تا دولت یونان قرنطینه اردوگاه

ی بیش  داده اند که هزار کودک نی  200ی  از در جریان پنج سال پسی 
ی

رسپرست در اروپا درخواست پناهندگ
 .اکیر شان شهروندان افغانستان استند

پناهجویان سفید د چلدرین در گزاریسر گفته است که اکیر این  به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانانیوز،
 از کشورهای سوریه و آفریقانی اند.  افغان

 
 و متباق

در گزارش آمده است که کودکان که در حال رسیدن به اروپا اند باشد زیرا شمار زیادی از آنان احتماال ثبت 
 نشده و یا هم به دام بهره برداران و مورد سو استفاده قرار گرفته اند. 

ی بیشی  از  ی عبور از  کودک  700 در جریان پنج سال پسی   شان را در راه رسیدن به اروپا حی 
ی

به نوزادان زندگ
 دریا از دست داده اند. 

ی به دلیل ترس از اخراج شدن و  از میان شماری پناهنده، تعدادی در کمپ های مهاجران و شماری دیگر نی 
ند.  یا   بازداشت شدن با خانواده های شان تماس نیم گی 

https://af.sputniknews.com/world/20171105/1803414.html
https://af.sputniknews.com/world/20171105/1803414.html
https://af.sputniknews.com/world/20171105/1803414.html
https://af.sputniknews.com/world/20180624/2426947.html
https://af.sputniknews.com/world/20180624/2426947.html
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 کنند. ای بحران زده فرار یمگوید که این کودکان از کشور هسیف د چلدرین یم

ی ترین کشور »در گزارش آمده است:  ین مهاجر در اروپا دارد، خونی 
ی در افغانستان، کشوری که بیشی  درگی 

 «.برای کودکان بوده است

 ز کشورهای اروپانی گفته اند که افغانستان برای بازگشت این کودکان امن است. با این حایل شماری ا

در این گزارش مشکالت روانی این کودکان مورد اشاره قرار گرفته و بیان شده است که آنها بخاطر ترس از 
 از جمله خودآزاری به دلیل 

ی
تجربه پناهنده نشدن و اخراج شدن همواره دچار کابوس و سایر عالیم افشدگ

 شوند. در کشور اصیل و سفر دشوار، یم

فن  صورت گرفته است اما تحت سیاست »آنیتا نی بندیگارد مدیر سیف د چلدرین گفته است:  با آنکه پیشر

ی از ورود کودکان آسیب پذیر به اروپا است. اروپا باید از گذشته  انه مرزی و اقدامات جلوگی  های سختگی 

د. سیاست های جدید م  «.هاجرت نباید به قیمت جان کودکان تمام شوددرس بگی 

ین این  ه در کشورهای  200بر اساس گزارش این نهاد بیشی  ا و غی 
هزار کودک از افغانستان، سوریه، اریی 

 یمآلمان
ی

 کنند. ، یونان، ایتالیا و سویدن زندگ

 اطمینان  این
ی

ی حقوق کودکان در جریان تصامیم پناهندگ نهاد از اتحادیه اروپا خواسته است که از تامی 
 دهند. 

های این والیت، های اخی  در شماری از ولسوایلامنی گویند که جنگ و نامسئوالن محیل فاریاب یم
 است.  شان کردههایهزار خانواده را مجبور به ترک خانهسه

هزار کم سهگوید که در جریان هفته جاری، دستغالم فاروق محمدی، رئیس مهاجرین فاریاب یم
به گفته او، این آمار ابتدانی است و  .اندوردهآجا شده و به شهر میمنه پناه ولسوایل فاریاب نی  7خانواده از 

 تر از این باشد. گان بیشجاشدهممکن شمار نی 

گوید، تنها از ولسوایل قیصار فاریاب بیش از وطندار یمنادر سعیدی، عضو شورای والین  فاریاب به سالم
، نی یک  .اندجا شدههزار خانواده در جریان هفتۀ اخی 

 گان کمیک نکرده است. جاشدهگوید که دولت تا کنون به این نی این عضو شورای والین  فاریاب یم

گویند که تا هنوز از سوی یمکنند و پروانی متهم یمگان این والیت حکومت را به نی جاشدهشماری از نی 
 اند. حکومت کمیک دریافت نکرده

https://af.sputniknews.com/world/20200803/5538686.html
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 از نی به گفته باشنده
 را در اختیار ندارند. ترین امکانات زندهگان، اندکجاشدهگان فاریاب، برخی

ی
گ

 اند. شان را گذاشته و فرار کردهرانی گویند که تمایم اموال و داگان یمجاشدهنی 

وهای امنین  عشان شدههایها پس از آن مجبور به ترک خانهگان این ولسوایلباشنده ملیان  را اند که نی 
ی »زیر نام  گان گان، باشندهجاشدهتر نی اند. بیشکرده  اندازیندخوی راها –راه میمنه در بزرگ« 117شاهی 
 جویان طالبان جریان دارد. سازی جنگهای هستند که در آن عملیات پاکولسوایل

ده  و  آیدهای ناامن به حساب یمفاریاب، در شمال افغانستان از والیت طالبان در آن حضور فعال و گسی 
 دارند. 

سنبله سال روان برای یک  13قندهار به تاری    خ  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت
 .دراین والیت بسته های صیح توزی    ع نمود هزارویکصد خانواده بیجاشده

ی بولدک به مناطق امن بیجاشد وتوسط ادا این خانواده ها قبال از اثر جنگ و ناامنی ها  ره از ولسوایل سپی 
 
ی

 .با موسسات همکار رسوی وشناسانی شده بوند مهاجرین در هماهنیک

ی  UNICEF از ویروس کرونا از جانب موسسه مساعدت متذکره شامل یک بسته صیح جهت جلوگی 
 .متذکره توزی    ع شداداره وموسسه یادشده در ولسوایل  بوده که با حضور داشت نماینده این

ی دریافت نموده بودند  .قابل یادآوری است که این خانواده ها قبال هم همچو مساعدت را نی 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ه دارد ک . آلمان قصد خانواده های شان از اردوگاه های جزایر یونان به آلمان رسیدند  و  ده ها کودک بیمار 
  .کند  کودک بیمار را همراه با خانواده های شان از یونان قبول  ۲۴۳در کل، 

حامل ده ها مهاجر از یونان  وزارت داخله ایالت نیدرزاکسن روز پنجشنبه اعالم کرد که یک هواپیمای

کودک بیمار و اعضای خانواده های شان به آلمان  ۱۱۸ پرواز کرد و در آلمان نشست نمود. در این پرواز،

 .انتقال یافتند

استقبال کرد و خواهان این شد که   بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن از پذیرش مهاجران

ی بیشی  در  ند. او گفت:  کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نی   وضعیت در جزایر یونان که»این زمینه سهم بگی 

قابل تحمل است به خصوص برای کودکان که آسیب پذیرترین از اتحادیه بخشر    اروپا است، کماکان غی 

 «.گروه در میان مهاجران هستند
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 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی بار است که گرویه از کودکان مهاجر به آلمان انتقال داده یم  .شونداین چهارمی 

های یونان به آلمان انتقال  تن از کمپ ۴۶۵به گزارش وزارت داخله آلمان فدرال، در سال روان مجموعا 

 .یافتند

 آلمان اعالم کرد که  هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال پس از توافق اعضای حکومت
ی
  ۲۴۳ائتالق

  .کندقبول یم کودک بیمار و خانواده های شان را از یونان

 شان را بر فرانسه و پ کشور عضو اتحادیه اروپا به شمول بلجیم، بلغاریا،  ۱۱در این میان 
ی

ای رتگال آمادگ

 .کرده و برخی از آن ها این وعده شان را عمیل کرده اند  پذیرش مهاجران خوردسال از یونان اعالم
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 ناحیه کابل افغانستان ۷راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د کډوالو او 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در فرانسه که بعد از مشاجره با پولیس بازداشت شده بود، آزاد شد. وکیل یک فعال حقوق مهاجران
منصفانه خواند و گفت مقام دفاع از مهاجران ناراضی  ها از اقدامات او در مدافع او این بازداشت را غی 

 .هستند

یه یوتوپیا  ی، بنیانگذار سازمان خی  ی شنبه شب اول سپتمیی هنگایم بازداشت شد که در  ، سه۵۶یان میی

ول یک مهاجر  اض کرد شهر سن دنی به کنی   .توسط پولیس اعی 

روی یک قطعه کارتن زیر پل خوابیده »خواست این مهاجر را که او به مهاجر نیوز گفت که پولیس یم

ون کند« بود  .از محل بی 

حال » نخورد اما پولیس باخشونت به او گفت:  انمهاجر یاد شده که زبان فرانسوی نمیدانست از جا تک

 «! کنی   یادت میدهم که چگونه اینجا را ترک

ی، که این صحنه را در تیلفون موبایلش ی داری کرده خطاب به پولیس یم یان میی او زبان » گوید: فیلمیی

پاک ویدیوی یاد شده در جریان بازداشت توسط پولیس !« است. بس کن  فرانسوی نمیداند و ترسیده

 .شده است

ی   ۵۶به گفته لودوین کوال، یک عضو دیگر سازمان یوتوپیا  ی که در صحنه حارصی بود، پولیس به یان میی

ی انداخت او را به کمیساریا برد حمله کرد و پس از این که او را به  .زمی 

ی در مورد بازداشت  ی دام ساعته این مدافع مهاجران گفت این اق ۴۸نوویم سیدی کوتیه، وکیل یان میی

 «.کنندکه به مهاجران کمک یم  برای ارعاب رضاکارانی صورت گرفته»

ی، بازداشت او توسط پولیس که درست بعد  ی از ایجاد کمپ مهاجران در میدان شهرداری  به گفته یان میی

 نبوده 
ی
 .دهداو گفت این اقدام اعمال زور از سوی پولیس را نشان یم .استپاریس صورت گرفت تصاق

ی از بازداشت رها  ی ی به یک مامور دولت»شده اما به دلیل  دادستانی پاریس گفته است که یان میی « توهی 

ی و وکیلش این اتهام را رد کردند به او تذکر داده خواهد شد. یان ی  .میی

 

 

 


