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                                                                                                   عناوین                                                               

 صفحه

 ونانی
 

 4--------------------------------------------- (لهیچو یدر آستانه زمستان)دو  سبوسیدشوار مهاجران در کمپ ل : زندگ

 11 --------------------------------------------------- باند قاچاق انسان را بازداشت کرد کی یتن از اعضا ۱۹ ا یتالیا سیپول

 14 --------------------------------------------------------- و ادغام اجتمایع یر یهمپذ یتا اوپساال؛ مبارزه آزاد برا انیاز بام

 17 -------------------------------------- ندی  گفرا یم یاحرفه یهادر قندهار آموزش جاشده؛ زنان ب  روشن ندهیآ یتقال برا

 20 -------------------------------------------------- تعلق گرفت رانیدر ا ورزش افغانستاب   نانسن پناهندگان به مرب   زهیجا
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 اخبار مت   کامل

 

ایط ناگواری  ، هزاران مهاجر در شر بعد از آتش سوزی ویرانگر کمپ موریا در جزیره لیسبوس در ماه سپتمی 

در کمپ جدید و موقت  نزدیک کاراتپه جابجا شدند. با فرا رسیدن زمستان، ساکنان این کمپ حال با 

ایط بسیار بدتری روبرو هستند  .شر

 

 یم ۷۳۰۰حدود 
 

ایط دشواری زندگ  DR .کنندمهاجر در کمپ جدید لیسبوس در شر

های کمپ جدید را غرق آب و بخشر از کمپ را تخریب کرد. حال در های شدید خیمهدر ماه اکتوبر، باران

ها مهاجر ساکن در خیمه ۷۳۰۰نبود برق، سیستم حرارب  و آب گرم، بادهای شدید و شد زمستاب  حدود 

خانواده همراه با کودکان شان بخشر از  ۱۲۱۰کند. به گفته کمیساریای سازمان ملل متحد، تهدید یم را 

 .دهندساکنان کمپ را تشکیل یم

ها باد چنان شدید است که شب» گوید: ساله است، یم ۲۷محمد، یک مهاجر فلسطیت  از نوار غزه، که 

د. د، خیمه را محکم یمام هنگام وزش بابرد. من و خانوادهخواب مان نیم یم تا باد نی  چند روز پیش، باد  گی 

 «.خیمه ما را به دریا انداخت

، یک مهاجر    ۱و  ۸ساله افغان با همرس و دو دخی   ۲۷غالم عطابی
 

ساله اش در قسمت  از کمپ زندگ

ال و بدون ما تا یک هفته پیش روی یک ترپ» گوید: می  فاصله دارد. او یم ۲۰کند که از دریا حدود یم
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خوابیدیم. با یک کمپل هوا شبانه خییل شد است، مخصوصا برای اطفال. توشک، روی زمت   یم

 «.ایمها راحت شدهاند و ما کیم از شر گل و نم زیر ترپالههای چوب  آورد خوشبختانه حاال برای ما پلیت

 د در لیسبوس از موریا بدتر استاکسفام: کمپ جدی: در همت   باره

 کمپ گل آلود

اندیشند. کمپ جدید که های آینده یمهای اخی  باران نباریده است اما مهاجران با نگراب  به باراندر هفته

اسیون و تخلیه آب ندارد و به محض باریدن باران،  در یک میدان نظایم قدییم ایجاد شده سیستم کانالی  

 .شودیدان گل آلود بدل یمدر مدت کوتایه به یک م

 

، حدود  ی زمت   می  مرب  ع  ۲۰۰۰کمیساریای سازمان ملل متحد به مهاجر نیوز گفت برای حل مشکل آبگی 

های چوب  فرش شده است. اما هیچیک از این اقدامات ها نی   با پلیتجغله در کمپ ریخته شده و خیمه

اش و یک خانواده جهار نفری دیگر، یک خیمه را ادهکند. غالم که با خانو نیاز مهاجران به برق را حل نیم

 فقط دو ساکت برق داریم: ییک برای چراغ خیمه و ییک دیگر هم برای » گوید: اند، یمنصف کرده
ً
ما فعال

 «.شارژر تیلفون

کنند. یک داکی  کمپ، با های شان آتش روشن یمدر این وضعیت، تعدادی خطر را قبول و در داخل خیمه

گزاری فرانسه گفته است: حفظ هویت برخ  از مهاجران برای مشکالت تنفش به ما مراجعه »ش به خی 

 «.کنندیم

ات بهداشت    نبود تجهی  

یس به بهداشت نی   با دشورای روبرو هستند. کابت    های دوش این تنها نیست. مهاجران در کمپ، در دسی 

اش ترجیح م ندارند. غالم و خانوادهم هها دور و تعداد شان اندک است بلکه آب گر نه تنها از خیمه

ون از خیمه آب گرم کنند و بعد از دوشبه به شعت به خیمه برگردند و یم دهند در یک دیگدان در بی 

 .خود را خشک کنند تا شما نخورند

https://www.infomigrants.net/prs/post/28034/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/28034/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 DR .اندهای چوب  فرش شدههای مهاجران با پلیتبرای حفاظت مهاجران از گل و رطوبت، داخل خیمه

 

  به کابت    جوان کامروب   ، یک مهاجرمارتت   
من در »کند: های عمویم پرهی   یمهای تشنابنی   از رفت 

م و برای رفع حاجت نی   پشت درختان یمفضای آزاد دوش یم  از آن استفاده روم. تشنابگی 
 

هابی که همیک

یمها چندین روز دوش نیمبرخ  وقت» گوید: ه یماو در ادام« کنند خییل کثیف است. یم  «.گی 

 با ریتم مالل آور بیکاری
 

 زندگ

 بدون فعالیت بدترین جنبه
 

 در کمپ را تشکیل یم با این حال به نظر برخ  از مهاجران، زندگ
 

دهد. زندگ

گوید وقت  کمپ تازه باز شده بود، چندین شگریم برای کودکان وجود داشت اما به دلیل قرنطت    غالم یم

 .است کمپ، حاال همه چی   متوقف شده

کت یمهای آموزیسر شهم بندی شده در خیمهتعدادی از مهاجران در کورس یت آنان ها شر کنند اما اکیر

 .در طول روز هیچگونه فعالیت  ندارند

این »گوید: برد. او یمابوفاضل، یک مهاجر مرصی، از این که فرزندانش از آموزش محروم هستند رنج یم

گذرانند. به نظرم ها را بدون هیچ کاری یمفرزندانم روزها و ماهیک کابوس هولناک برای من است که 

 از دست یمیم
 

 «.رودرسد که آینده به همت   سادگ

 «سگ ها علیه پناهجویان تحریک یم گردند»نژادپرست  در آلمان: 
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ن کوب جاسال پیش امادئو انتونیو در آلمان مورد یک حمله گرویه نژادگرایانه قرار گرفته و از اثر لت   ۳۰

باخت. روبرت لودکه، سخنگوی مطبوعاب  بنیاد امادئو انتونیو یم گوید که این نوع خشونت هنوز هم در 

 .آلمان وجود دارد

     

 

 ، پس از آنکه از ۱۹۹۰دسمی   ۶آقای لودکه، امادئو انتونیو یک جوان انگوالبی بود که در  :دویچه وله

و نازی های شناخته شده مورد لت و کوب قرار گرفت،  «کله پوست  ها»عضو گروه موسوم به  ۵۰سوی 

 افتاد؟
 
 جان باخت. در آن زمان چه اتفاق

ق آلمان گروه های تندرو  :روبرت لودکه چنت   باید تصور کرد که بیشی  از همه در شهر های کوچک در شر

 
ً
 همه روزه در جاده ها ها گشت و گذار یم کردند. واقعا

ً
ر روزمره  باید از یک ترو راستگرا و نئونازی ها تقریبا

سوالده در ایالت براندنبورگ، که فقط چند کیلومی  از  نژادپرستانه سخن گفت. چنت   وضعیت  در شهر ایی 

ل مرد از گروه های مختلف راستگرا به شمو  ۵۰نوامی  حدود  ۲۴برلت   فاصله دارد، نی   حاکم بود. شبانگاه 

دهم آمده بودند. آنها نخست در یک دیسکوتیک به جشن در این شهر گر « کله پوست  ها»نئونازی ها و 

 .«شکار کنند»و شادماب  پرداختند و پس از آن تصمیم گرفتند در شهر گشت بزنند و سیاهپوستان را 

در شهر آنها با امادئو انتونیو و رفقایش برخوردند، که همه شان کارگران مهمان از کشور انگوال بودند. گروه 

ین سیاهپوستان در شهر دویدند. این یک شکار واقیع )شبیه شکار توسط یک حیوان نفری به دنبال ا ۵۰

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55837359
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درنده( بود. این افراد باالخره به کارگران انگوالبی رسیده و آنها را مورد لت و کوب قرار دادند. چندین تن از 

یت شان از این حمله جان به سالمت بردند، اما  امادئو این سیاهپوستان به شدت زخیم شده و اکیر

انتونیو نه. او تا حدی لت و کوب شد که از هوش رفته و دیگر هرگز از حالت کوما بیدار نشد. امادئو 

 .از اثر جراحاتش درگذشت ۱۹۹۰دسمی   ۶انتونیو به تاری    خ 

رار  هرچند پس از آن مرتکبان به محکمه کشانده شدند، اما روند محاکمه بار ها مورد انتقاد ق :دویچه وله

 یل آن چه بود؟گرفت. دل

 به مجازات بسیار اندک، فقد چند سال زندان،  :روبرت لودکه
ً
متأسفانه باید گفت که مرتکبان واقعا

 .محکوم شدند و آنهم تا پایان حد تعیت   شده در زندان نماندند

ادگرایانه بسیار ناچی   « روح زمانه»این امر با 
ٰ
 ارتباط دارد، یعت  در آن زمان یک موج بزرگ خشونت نژ

اینها همه »جلوه داده شد. این خشونت ب  اهمیت جلوه داده شد و با این جمالت توجیه گردید که: 

نها جواناب  اند که همه شان بیکار اند و پس از وحدت دوباره آلمان هیچ چشم اندازی برای آینده ندارند، آ

 «.نا امید اند و خشم خود را باید در جابی دیگری تبارز دهند

مرگبار نی   کم اهمیت جلوه داده شد، که گویا این یک خشونت جوانان بوده است. به همت   این حمله 

دلیل مرتکبان با جریمه های اندگ مجازات نه، بلکه متأسفانه باید گفت که مکافات شدند. حت  ییک از 

ه راستگرایانه اف رایط سهم عامالن اصیل قتل امادئو انتونیو، پس از چند سال در قتل دیگری با انگی  

 برعکس سبب تشویق 
ً
داشت. پس دیده یم شود که )این مجازات( تأثی  بازدارنده نداشت، بلکه دقیقا

 .مرتکبان گردید

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55837359


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

9 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 هدف حمله راستگرایان تندرو قرار گرفت ۱۹۹۰نوامی   ۲۵ساله از انگوال در  ۲۸امادئو انتونیو 

ه نژادگرایانه پس ا :دویچه وله ست. اسال گذشته  ۳۰ز وحدت دوباره آلمان حاال از این اولت   قتل با انگی  

 وضعیت امروزی را چگونه ارزیاب  یم کنید؟

هنوز هم در خیابان های ما خشونت های شدید نژادپرستانه و راستگرایانه افرایط صورت  :روبرت لودکه

د. تنها در همت   سال روان )میالدی( بیشی  از  ای آنها ثبت حمله باالی پناهجویان و خانه ه ۱۰۰۰یم گی 

 .شده اند، که طور اوسط روزانه سه حمله بوده است

خشونت ها هنوز هم مثل همان زمان هدفمندانه اند. ما از مواردی حرف یم زنیم که طور مثال مردم 

سگ های شان را علیه پناهجویان تحریک کرده اند و یا در روز روشن با بوتل به صورت پناهجو زده اند. 

 .اند ۱۹۹۰مانند همان رویداد های  ۲۰۲۰ این رویداد در سال

تفاوت در اینست که تأثی  راستگرایان بر سیاست در سال های اخی  به وضاحت افزایش یافته و از همت   

 یم بینیم که 
ً
و نو اینهمه راستگرایان  (AfD) «حزب بدیل برای آلمان»رو بسیار خطرناک تر است. ما واقعا

 .دموکرایس حمله یم کننددر اطراف این حزب، از داخل به 

 

ق آلمان پس از وحدت دوباره این کشور  ه نژادپرستانه در شر امادئو انتونیو اولت   قرباب  خشونت با انگی  

 بود
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ا بدر این میان بسیاری از مردم در آلمان گمان یم کنند که امروزه وضعیت تغیی  کرده است.  :دویچه وله

های که متفاوت به نظر یم رسند، در جامعه پذیرفته نیم شوند. آنهم بخشر از جامعه یم گوید که انسان 

 از نظر شما، به عنوان کش که همه روزه با این موضوع ش و کار دارید، آیا وضعیت بهی  شده است؟

سال پس از وحدت مجدد دو آلمان، هنوز هم مناطق  در  ۳۰متأسفانه باید گفت که حت   :روبرت لودکه

 متعلق به اقلیت ها، خود را مصون إحساس نیم کنند،این کشور وجود دارند  
ً
 که در آنها انسان های ظاهرا

 در شهر دورتموند و یا بخش های ا
ً
، مثال ق آلمان. اما در نواخ غرب  ز به ویژه در مناطق روستابی در شر

، نی   این وضعیت وجود دارد  .برلت  

 

 روبرت لودکه، سخنگوی مطبوعاب  بنیاد امادئو انتونیو

سال، پس از وحدت مجدد آلمان، در این رابطه اهمال صورت گرفته و یک موفقیت برای مهار   ۳۰ر د

کردن این وضعیت بدست نیامده است. ناکایم دیگر اینست که جلو صحنه افراط گرایان دست راست  در 

 تفاوت های وجود دارد 
ً
ی گرفته نشده است. با آنهم باید گفت که طبعا ، زیرا در آلمان به گونه چشمگی 

آن زمان برای هیچ کش مهم نبود که یک فرد به دلیل رنگ پوست، ملیت و یا مذهبش کشته شود. این 

ده داریم، ما سازمان های غی  دولت  
وضعیت به وضاحت تغیی  کرده است. ما حاال یک جامعه مدب  گسی 

 در برابر همچو موارد بسیار واضح مخالفت یم کنند. این 
ً
 یک تفاوت بسیار بزرگ و البتهداریم که واقعا

 .یک تحول بسیار خوب است

تأسیس شد. این بنیاد از دموکرایس حمایت کرده و علیه افراطگرابی  ۱۹۸۸بنیاد امادئو انتونیو در سال 

ی فعالیت یم کند ، نژادپرست  و یهودستی    .دست راست 

 

 

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55837359
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 

به  پولیس ایتالیا باندی را کشف کرده که مهاجران را از افغانستان، ایران، پاکستان و عراق به ایتالیا و بعد 

فرد مظنون در جریان عملیاب  بازداشت شده اند. افغان ها نی   شامل این  ۱۹شمال اروپا قاچاق یم کرد. 

 .بازداشت شدگان یم باشند

     

 

 عضو مافیا در ایتالیا عکس آرشیف از بازداشت یک

" و بازداشت اعضایش خی  داده اند که در قاچاق  مقام های ایتالیا روز شنبه از کشف یک "سازمان جنابی

 .انسان ها، از جنوب آسیا و خاورمیانه به اروپا دست داشته اند

ت  های تحقیقات بازرسان در شهرهای کاتانیا و سیسییل باعث شد شبکه ای افشا شود که به وسیله کش

 .شقت شده، پناهجویان را از ترکیه و یونان به ایتالیا قاچاق یم کردند

نامه ای گفته است:  برخ  از مهاجران سپس به سوی شمال و مرز فرانسه سفر کرده »پولیس ایتالیا در خی 

و توسط قاچاقچیان انساب  که در شهرهای مرزی فرانسه مستقل هستند، با وسیله نقلیه به داخل این 

https://www.dw.com/fa-af/italian-police-break-up-migrant-trafficking-ring-arrest/a-55832752
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

،  «کشور قاچاق شدند. 
 
پولیس افزوده است که مظنونان بازداشت شده شامل شهروندان افغان، عراق

 .کردی و ایتالیابی یم شوند

 ها پناهجو را در برف و شما رها کردندآلمان؛ قاچاقچیان ده:  مرتبط

ییک از این حلقه های قاچاق انسان در شهر باری در جنوب ایتالیا موقعیت داشته و برای برخ  از مهاجران 

کرد. حلقه های دیگر در شهرهای میالن و تورین در شمال ایتالیا و   و اقامت شان اسناد جعیل نی   تهیه یم

 .یک حلقه نی   در شهر ونتیمیگلیا در نزدییک مرز فرانسه بوده است

 

قانوب  مهاجران به فرانسه بازداشت شده است  ییک از مظنونان در ایستگاه قطار و هنگام انتقال غی 

وند با دادن قراردادهای کاری جعیل به مهاجران کمک یم کرده به گفته مقامات، شماری از مظنونان در این ر 

 .اند که در ایتالیا درخواست اقامت کاری کنند و موفقانه ان را به دست آورند

ق سیسیل آغاز   ۱۰پس از ورود  ۲۰۱۸این تحقیقات در سال  اکوز در شر قایق پناهجویان به ساحل سی 

 حرکت کرده بودند و نه از لیبیا، جابی که گردید. این قایق ها از ترکیه و یونان در در 
 
ق انه شر ال سیای مدیی 

قابل ردیاب  قاچاقچیان رایه ایتالیا شده بودند  های غی 
یت مهاجران با کشت   .ها اکیر

ان انسان بیش از:  مرتبط  میلیون یورو را از دست داده اند ۱۰۰وزیر مهاجرت یونان: قاچاقی 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55791953
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55791953
https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55659356
https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55659356
https://www.dw.com/fa-af/italian-police-break-up-migrant-trafficking-ring-arrest/a-55832752
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

شان دارای  پولیس گفته که تحقیقات، فعالیت شبکه ای از ایتالیابی ها و خارخ  ها را تایید کرده که بیشی 

ب  هستند. بیشی  خارخ  های دخیل در این شبکه خودشان نی   حمایت بت   الملیل یا مجوز اقامت قانو

 دریافت کرده اند
 

 .پناهندگ

پولیس اضافه کرده که این حلقه "به تسهیل ورود، حمل و نقل و اقامت مهاجران از ایران، عراق، افغانستان 

 ".و پاکستان اختصاص داده شده بود

 

قانوب  را متوقف کرده استپولیس ایتالیا در مرز با   فرانسه گرویه از مهاجران غی 

به گفته مقام های پولیس، یک مظنون در استانه انتقال مهاجران از ایستگاه قطار ونتیمیگیال به فرانسه 

 .بازداشت شد، جابی که ییک از کشورهای مقصد ترجییح برای قاچاقچیان است

 ک هزار دالر پرداخت یم شد، در حایل که این مهاجران هر کدامبه رانندگان قایق ها برای انتقال هر مهاجر ی

 .تا هفت و نیم هزار دالر برای رفت   از ترکیه و یونان به ایتالیا به قاچاقچیان انسان پرداخته بودند

مقامات ایتالیابی گفته اند باند قاچاق انساب  که توسط پولیس این کشور در هم شکست، یک "حلقه اسایس 

ه گروه های جنایتکار و قاچاقیحی انسان در ترکیه و یونان بود ارتبایط در   ."زنجی 

 

 

https://www.dw.com/fa-af/italian-police-break-up-migrant-trafficking-ring-arrest/a-55832752
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 

شعیب کرار اکریم ییک از هزاران پناهجوی افغان در سویدن است که برای همپذیری و ادغام اجتمایع تالش 

در این کشور اروپابی به نمایش  زه آزاد" چهره ای دیگر از مهاجران افغان را کند. او در رشته ورزیسر "مبار یم

 .گذاردیم

     

 

ی را در آرامش و امنیت بسازد. اما به اروپ  بهی 
 

ا که حدود دو ماه از بامیان تا سویدن را در راه بود تا زندگ

 .ای مبهم مواجه شدشنوشت  و آیندهرسید، با ب  

کرد. اما در سویدن مبارزه آزاد یا "ام افغانستان رشته ورزیسر "موی تای" را تمرین یم شعیب کرار اکریم در 

وع کرد. هرچند در رشته ورزیسر  یل از م تواند به عنوان مبارزاش خوش درخشیده، اما نیمام ای" را شر

 .سویدن رقابت کند؛ چراکه هنوز یک پناهجو است

وط به مثل بسیاری از دیگر جوانان پناهجو در  سویدن اقامت موقت یک ساله دریافت کرده؛ اقامت  مرسر

اک در دوره  .نهایت یافت   کار و پرداخت   مالیات های تحصییل، کارآموزی و در اشی 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/a-55815926
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

بان نشان بدهد که پناهجویان  از زماب  که به سویدن پا گذاشته، همیشه سخت تمرین کرده تا به جامعه می  

خواهم یم»گفت: « نیوزمهاجر »مصاحبه ای با رسانه همکار دویچه وله توانند موفق باشند. وی در نی   یم

ناهجو و مهاجر پخواهم چهره مثبت  از توانیم مثل بقیه ورزش کنیم. یمها هم یماین را ثابت کنم که ما افغان

 «.افغان نشان بدهم

حاال که شخیص رقابت »وارد رینگ یم شود:  مبارز حرفه ای برای باشگایه سویدب   وی حاال به عنوان یک

خواهم برای کشورم افغانستان افتخار آفریت  کرده و مهاجران را در هدف اصیل ام پول نیست. یم  کنم،یم

 «.اروپا خوشحال کنم

د را برای تمرین و آمادهاش یماز پویل که برای مبارزهحت  بیشی   یگی   در پیش مرصف یم گی 
 
کند، اما هدق

 .«هدفم این است که از طریق ورزش همپذیری و وحدت اجتمایع را در جامعه سویدن تقویت کنم»دارد: 

 محاکم آلمان هزاران پاسخ منق  به پناهجویان افغان را لغو کرده اند

 افغانمحاکم اداری آ
 

ها را لغو کرده اند. براساس لمان هزاران پاسخ منق  اداره مهاجرت به تقاضای پناهندگ

درصد از پرونده های رد شده ای که به محکمه مراجعه نموده اند، از محکمه  ۶۰یک گزارش تازه حدود 

 .جواب مثبت دریافت کرده اند

     

 

https://www.mmaviking.com/photos-shoeb-karar-vs-fadi-asfar-at-superior-challenge-21/
https://www.mmaviking.com/photos-shoeb-karar-vs-fadi-asfar-at-superior-challenge-21/
https://www.dw.com/fa-af/afghan-refugees-in-germany/a-55815798
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

تصمیم منق   ۵۶۴۴ر در نه ماه نخست سال جاری ای، محاکم اداری این کشو براساس یک گزارش رسانه

 افغان
 

های گروه رسانه ای "فونکه" روز ها را لغو کرده اند. روزنامهاداره مهاجرت به تقاضای پناهندگ

ای که برای تجدید نظر به محکمه ارجاع داده شده اند، دوسیه ۹۵۵۷که از میان  پنجشنبه گزارش دادند

 .درصدشان موفق شده اند ۵۹/۱

این آمار از پاسخ حکومت فدرال به یک پرسشنامه فراکسیون حزب چپ در بوندستاک یا پارلمان آلمان 

 .ها قرار داده استبرآمده است. این حزب معلومات این پاسخنامه را در اختیار این رسانه

صمیم های درصد از ت ۵۰یشی  از اگر ب»ها گفت: اوال یلپگه، سیاستمدار حزب چپ آلمان به این روزنامه

قابل قبول است وی «. اداره مهاجرت فدرال پس از برریس های قضابی نادرست باشند، این یک نتیجه غی 

د»اضافه کرد:   «. در این زمینه باید تجدید نظر صورت گی 
 

وی خواستار این شد که اداره مهاجرت و پناهندگ

 از روی محاکم اداری فدرال تصمیم های نادرستش را به تنهابی بازنگری و تصحیح کند تا 
 
بار کار اضاق

 .برداشته شود

مورد دیگر از شکایت های پناهجویان افغان از تصمیم اداره مهاجرت حل و  ۳۷۷۸براساس این گزارش در 

  شدهفصل شده یا مربوط پروسه دوبلت   یم
 

است. در چنت   مواردی، قبویل یا رد درخواست پناهندگ

 توسط کشور عضو اتحادیه اروپا سمطرح نیست، بلکه در مورد صالحیت 
 

 به درخواست پناهندگ
 

رسیدگ

ی یم شود  .تصمیم گی 

ان قابل توجیه افزایش یافته است؛ اگرچه شورشیان طالبان و  ا خشونت ها در افغانستان به می   اخی 

های اخی  حکومت افغانستان در حال حاض  در دوحه پایتخت قطر برای صلح مذاکره یم کنند، اما در هفته

 .نفر کشته شده اند ۵۰در دو حمله بر مراکز آموزیسر و حمالت راکت  به کابل پایتخت این کشور بیش از 
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است. در این مرکز بضاعت در قندهار ایجاد شده جاشده و کمای برای زنان ب  های حرفهیک مرکز درس

ی درس ۱۲۰ گویند، آموزش حرفه های خیایط، آرایشگاه و کوریشنیل هستند. این زنان یمزن در حال فراگی 

اب  مثبت ایجاد کرده است و اکنون آندر زنده  آنان تغیی 
 

خود و  توانند نیازهای اقتصادیها یمگ

کنند. ریاست امور شان یمرا ضف تعلیم فرزندانتر درآمدشان شان را به رفع کنند. آنان بیشهایخانواده

 ولسوایل قندهار زنده ۱۰جاشده در هزار خانواده ب   ۲۰اکنون نزدیک به  گوید که همزنان قندهار یم
 

گ

دهشان با مشکالت گستر کنند و بیشیم رو هستند. به گفته مسووالن در این ریاست، هرچند ای روبهی 

های بدیل تر شده است، اما این نهاد به کمک برنامهاری در مقایسه با گذشته کمها برای زنان قندهسهولت

قانوب  زمینه آموزش کند. زنان قندهاری اما از ای برای زنان را فراهم یمهای حرفهمعیشت و مهاجرت غی 

، به حقوق آنان در جا از فراهم کردن زمینه اشتغالخواهند که جدحکومت یم توجه و  ریان روند صلحزابی

 روی آنان در روند پساصلح حساب کند. 
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ترین سهولت شود، اما زنان در این والیت از کمهای درجه اول کشور شمرده یمهرچند قندهار از والیت

زن در این والیت  ۱۲۰گوید که زمینه آموزش حرفه را برای برخوردار اند. اکنون ریاست امور زنان قندهار یم

صبح گفت که با وجود کمبود سهولت ۸اچکزی، رییس امور زنان قندهار، به روزنامه  فراهم کرده است. رقیه

های کسب حرفه، برای این زنان مفید بوده است. وی افزود که هرچند برای زنان در این والیت، برنامه

بدیل »های هاند با استفاده از برنامشود، اما آنان توانستهامکانات برای زنان در قندهار به سخت  فراهم یم

قانوب  »و « معیشت های آموزش حرفه را برای زنان در این والیت را  زمینه« کاهش دادن به مهاجرت غی 

 کنند. 

جاشده در قندهار، ریاست امور زنان در بخش بانو اچکزی افزود که در کنار آموزش حرفه برای زنان ب  

 کارهابی انجام داده و یک بار برای بیش
 فارم در این والیت زمینه آموزش استفاده از تر زنان زراعت نی  

اساس آمارهای ریاست امور زنان قندهار، هم اکنون خانه را فراهم کرده است. بر داری و گلداری، داممرغ

 یمجاشده در قندهار زندههزار خانواده ب   ۲۰نزدیک به 
 

رو ها با مشکالب  روبهتر این خانوادهکنند و بیشگ

شان زمینه کار فراهم شود و تر شود که برای بیشسووالن، آموزش حرفه برای زنان سبب یماند. به گفته م

تر از جاشده بیشطرف کنند. گفتت  است که زنان ب  شان را بر هایبتوانند مشکالت اقتصادی خانواده

مهاجران زن نی     اند. افزون بر این،هار آمدههای ارزگان و هلمند به شهر قندیتهای قندهار و وال ولسوایل

 یمدهاند که در پاکستان زنکساب  
 

 به این والیت برگشتهکردند و به تازهگ
 

 اند. گ

اب  مثبت در زندهبرخ  از این زنان یم  آنان به وجود آورد. به گویند که آموزش حرفه توانسته است تغیی 
 

گ

کنند و به کمک نیازمند تقویت یم بضاعت اکنون اقتصادشان را جاشده، مهاجر و کمها، زنان ب  گفته آن

ی ۲۵نیستند. سونا، زن  گوید که در حال حاض  جا شده است، یمبه مرکز قندهار ب   ساله که به دلیل درگی 

مرصوف آموزش خیایط در این مرکز است. او افزود که بنا بر مشکالت اقتصادی، ترجیح داده است حرفه 

https://8am.af/wp-content/uploads/2020/12/69ffb8fc-948b-4518-bb90-ceaadebbd495.jpg
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د و نیازهای خانواده های خیایط را در شهر گوید که آموزشاش را تأمت   کند. سونا یمخیایط را یاد بگی 

ی یمقندهار بی  ، دهد. او حاال توانسته است در کنار مردان خانوادهکند و کارهایش را در خانه انجام یمگی 

 اش را با اتکا بر کار خودش تأمت   کند. نیازهای مایل

 

، زنان ها را فرا گرفتهاند، نی   آموزشهبرخ  از زناب  در این مرکز که از مهاجرت برگشت اند. سلما و حجاب 

سامان کشور سبب شده است که بینند. به گفته آنان، وضعیت نابهاند که در این مرکز آموزش یمقندهاری

 نیازهای غذابی و پوشاک خانواده
گویند  زنان یم شان تالش کنند. اینهایزنان به کار روی آورند و برای تأمت  

ی حرفه در این مرکز، یمکه  شان، آینده دیگر کودکان را نی   بهی  سازند، توانند افزون بر آینده فرزندانبا فراگی 

کنند. زنان قندهاری توقع دارند که شان یمزیرا پول به دست آمده از کارشان را ضف نیازهای تعلیم کودکان

 شان را تأمت   کنند. ویژه فرزنداناده، به تر توجه کند تا بتوانند نیازهای خانو حکومت به آنان بیش

توانند به حکومت در روند صلح کمک کنند. مریم، ییک از گویند که در حال حاض  یمچنان یماین زنان هم

گویند که نیاز است سهم زنان قندهاری در روند صلح در نظر گرفته شود، زیرا اکنون آنان این زنان یم

خواهند که روند صلح را ای ایفا کنند. این زنان از طالبان نی   یمقش اسایسصلح نتوانند در روند پسا یم

ها هنوز در همه، خشونتاز این فشار شپرست  را متحمل نشوند. با این تعقیب کنند تا زنان افغان بیش

https://8am.af/wp-content/uploads/2020/12/30a6b2e6-0667-4fb5-b334-52ac62746a6e.jpg
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 از نقاط قندهار ادامه دارد و شمار ب  
ابد. ریاست یگان در این والیت با گذشت هر روز افزایش یمجاشدهبرخ 

ها، فشارها امور زنان قندهار پیش از این در پیایم به مناسبت روز جهاب  زن گفته بود که افزون بر جنگ

 نی   بیشهای خانوادهباالی زنان در این والیت افزایش یافته است و درصدی خشونت
 

تر شده است. گ

 شود. ان شمرده یمراه زنان افغگفتت  است که سنت  بودن جامعه از موانع اصیل فرا 

 

 

 در منطقه آسیا، به ۲۰۲۰جایزه نانسن پناهندگان سال  برای اولت   بار بعد از ورود پناهندگان به کشور،

 .مرب  ورزش و مشاور جوانان تبعه افغانستاب  در ایران تعلق گرفت

گزاری صدای افغان)آوا(، مراسم تقدیر از  به گزارش خی 

،_غفوری_رزما##خانم ورزش و مشاور جوانان در جمهوری اسالیم ایران با _ مرب  # پناهنده_افغانستاب 

خارخ  وزارت کشورایران، نماینده دفی  کمیساریای عایل سازمان ملل  ومهاجرین حضور مدیر کل امور اتباع

به صورت مجازی برگزار  الملیل های بت   متحد در امور پناهندگان و تعدادی از سفرای کشورها و سازمان

 .شد

https://avapress.com/fa/205840/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارخ  وزارت کشورایران گفت: برنامه جایزه نانسن در سال 

 ۱۹۳۰ -۱۹۲۰ سالهای نانسن دانشمند نروژی که یط فریتیوف میالدی به نام برنده جایزه نوبل ۱۹۵۴

پایه گذاری و به فرد، میالدی اولت   کمیرس عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جامعه ملل بودند 

 غی  دولت  که خدمات بر جسته و مؤثری در حمایت از پناهندگان، ب  
و افراد  جاشدگان گروه و یا سازماب 

شود و در این راستا برای اولت   بار پس از ورود پناهندگان به کشور، کنند اعطا یمب  تابعیت ارائه یم

استان فارس ییک از این افراد است که در راستای  غفوری از پناهندگان افغانستاب  ساکن رزما خانم

ه و مشارکت جدی در قالب های انجام شده توانستهخدمات جمهوری اسالیم ایران و با حمایت اند با انگی  

پناهنده برای تحصیل و ثبت نام در مدارس دولت   التعلیم های جامعه محور در ترغیب کودکان الزمپروژه

ای ارائه کنند که های ورزیسر خدمات شایان توجهپناهنده به سمت فعالیتو همچنت   تشویق جوانان 

ده قابل تقدیر و به عنوان برنده جایزه نانسن پناهندگان در منطقه آسیا انتخاب شده است  .خدمات نامی 

غفوری تنها  رزما مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارخ  وزارت کشورایران نی   ضمن بیان اینکه خانم

ده موفق در ایران نبوده افزود: با توجه به حضور میلیوب  پناهندگان در شاش کشور ایران، پناهن

ها اشتغال به های گوناگون همچون تدریس در دانشگاههای متفاوت در زمینهپناهندگاب  با توانمندی

شمایه  های کشور به عنوان نخبگان علیم و.... مشغول به فعالیت هستند که با تحصیل در دانشگاه

های خوب  در روند بازسازی افغانستان توانند گزینهمناسب کشور افغانستان، یم ریزی گذاری و برنامه

 .محسوب شوند

ده بان گسی  ترین وضعیت وی اعالم کرد: جمهوری اسالیم ایران به عنوان ییک از کشورهای عمده می  

 در جهان بیش از 
 

های آموزش، بهداشت و به ویژه در حوزه عظییم از پناهندگان خیل دهه از ۴پناهندگ

باب  و خدمات رساب  کرده است و   می  
درمان و معیشت آنان بدون هیچ تبعییص  و همانند شهروندان ایراب 

، اجتمایع وآنان با مشارکت فعال در حوزه ، ورزیسر
 

پردازند و توسط جمهوری به فعالیت یم… های فرهنیک

ندگاسالیم ایران مورد حمایت قرار یم  .ی 

فعال در حوزه پناهندگان همچون کمیساریای عایل سازمان  الملیل های بت   محمودی اظهار داشت: سازمان

کنند، البته افزایش نیازهای روز ها را حمایت یمملل متحد در امور پناهندگان بخش کوچیک از این برنامه

 و همچنت   حریمافزون پناهندگان از یک سو، تشدید اقدامات قهری یکجانبه، اعمال ت
های غی  انساب 

اسالیم ایران از پناهندگان را به صورت   از سوی دیگر، ظرفیت حمایت جمهوری کرونا شیوع بیماری

 .جدی خدشه دار نموده است

ان ساخت: ما شاهد افزایش مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارخ  وزارت کشور ایران خاطر نش

های هستیم و میان هزینه کرونا_شیوع# ها به ویژه در حوزه بهداشت و درمان در زمانهزینه آور شسام

تناسب معقویل وجود   هیچ گونه الملیل های بت   مستقیم جمهوری اسالیم ایران با کمکمستقیم و غی  

، های الزم و آموزشارائه_ # ندارد و همانند سنوات گذشته، جمهوری اسالیم ایران ضمن اطالع رساب 
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و  یاب   توزی    ع اقالم بهداشت  و حفاظت شخیص، از هیچ تالیسر برای بیمار

یس_پناهندگان# تضمت     فرو گذار نکردهبه خدمات دارو دسی 
 
 .است  بی و پزشیک کاق
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