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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ---------------------------------------------- (وزیروند اخراج به افغانستان را از رس گرفته اند) مهاجر ن ی  اروپا یکشورها

 5 ------------------------------------------------------------- کند  افغان کمک یم ونیلیبه پنج م ندهیان ملل در سال آسازم

 6 ------------------------------ شدند جا یب داخیل یها نا امن   لیبه دل یافغان در سال جار  ۳۰۰۰۰۰از  شیسازمان ملل: ب

 8 --------------------------------- پناهندگان یسازمان ملل متحد برا عایل یایسار یکم  تیسال فعال ی   بزرگداشت از هفتادم

 9 --------------------------------------------------------- افغان از آلمان اخراج شوند انیاز پناهجو  یگر یقرار است گروه د

 10 ----------------------------------------------------------- روند اخراج به افغانستان را از رس گرفته اند ی  اروپا یکشورها

 12 -------------------------------------------------------------------------------- : بان حقوق بش   دهید الملیل ی   سازمان ب

ا عربستان صدها مهاجر خارج    12 ----------------------------------------------------- نگه داشته است سخن   طیرا در رس 

  کی د،یگو کابل یم  سیپول فرماندیه
 
بود،  دهیرصاف را دزد کی هزار افغای   ۱۸۰مرچ،  یکه با استفاده از اسپ    سارق

 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .بازاداشت شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار می   کامل

 

 

 عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

ن رد شده ز چهارشنبه اعالم کردند که بسیاری از کشورهای اروپای  روند اخراج مهاجراهای افغان رو مقام

 .لیل پاندیم کرونا متوقف شده بودهای اخپ  به دافغان را از رس گرفته اند. این روند در ماه

گزاری آلمان )دی ی  ای( گفته که صبیک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت ح کنندگان افغانستان به خپ 

 .مهاجر افغان که از اتریش و بلغاریا اخراج شده اند، به کابل رسیدند ۱۱امروز چهارشنبه 

صبح امروز چهارشنبه  ۱۰پناهجوی رد شده از اتریش و یک تن از بلغاریا حوایل ساعت  ۱۰این پرواز حامل 

 .به وقت محیل در میدان هوای  بی   الملیل حامد کرزی در کابل نشست کرده است

از ای افغان همچنی   گفته اند که قرار بود گرویه دیگری از پناهجویان افغان نپ   از سویدن در این پرو همقام

 .به کابل منتقل شوند، ما به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار صورت نگرفت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا ز مهاجران افغان را اخراج کند، امخواست که شماری اها در افغانستان گفته اند که هنگری نپ   یممقام

اض کرد، "چون این کار مخالف موافقت  ".نامه میان دو کشور استدولت افغانستان اعپ 

 
 

شان رد شده، پس از یک قرار است آلمان نپ   گروه دیگری از پناهجویان افغان را که تقاضاهای پناهندگ

ه ماهه به افغانستان اخراج کند. منابع دولن  گفته اند که بر اساس برنامه ریزی، 
ُ
طیاره حامل این وقفه ن

 .افراد فردا پنجشنبه به کابل خواهد رسید

روند اخراج مهاجران به افغانستان همواره بحث برانگپ   بوده است. فعاالن حقوق مهاجران باور دارند که 

های اخپ  شمار زیادی ها در ماهزده برای مهاجران بسیار خطرناک است. بر اساس گزارشاین کشور جنگ

نظامیان د  .ر این کشور قربای  حمالت گروه طالبان و داعش شده انداز غپ 

یک مقام رسیم سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که سازمان ملل متحد انتظار دارد تا در سال 

به ویژه برای بیجا شده گان داخیل ها به پنج میلیون افغان بیشپ  از سال جاری کمک کند. این کمک ٢٠٢١

ی  .اند خواهد بودها آواره شدهکه به دلیل بحران و افزایش درگپ 

 

 به دلیل ادامه ناامن  ها مجبور به ترک خانه های خود در والیت های هلمند و قندهار شده اند. ع۴۰۰۰حدود
ً
ا کس: هزار خانواده اخپ 

 سازمان ملل در افغانستان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دوستانه در به نقل از  کل سازمان ملل در امور بش  گزاری فرانسه رامش راجاسینگام رسپرست معاون دبپ   خپ 

 نپ   »یک کنفرانس مطبوعای  گفت: 
نیاز ها در حال افزایش است بنا برآن بودجه و یا کمک مایل بیشپ 

 «.مورد نیاز است

 از سفر به افغانستان بازگشته است،
 

از هوای رسد زمستان و دشواری  این مقام سازمان ملل که به تازگ

 .های آوارگان داخیل در این کشور هشدار داد

ی ها" در این کشور  وی گفت که افزایش نیازهای بیجاشده گان "ناش  از بحران کرونا و افزایش درگپ 

 .است

اییط صحبت یم تقاضای حمایت برای  ٢٠٢٠کنیم که در سال رامش راجاسینگام هم چنان گفت: ما از رس 

 .میلیون یم رسد ١٦میلیون نفر را کردیم اما در سال آینده تعداد نیازمندان به  ١١

ی ی از درگپ  ها ادامه دارد. روز دوشنبه از سوی دیگر ادامه مذاکرات بی   طالبان و دولت برای جلوگپ 

ف غن  رئیس جمهور افغانستان اظهارداشت که مذاکرات صلح بی   دولت و طالبان باید در افغانستا ن ارس 

د د نه در قطر زیرا این به نفع مردم افغانستان نیست که در هتل های مجلل صورت گپ   .صورت گپ 

 بی   ایاالت متحده و 
این گفتگوها که در ماه سپتامپ  در دوحه مرکز قطر آغاز شد، یک توافق تاریخ 

وری در قطر منعقد شد. در حال حارص  این گفتگو ها به حالت تعلیق قرار   طالبان است که در ماه فپ 

 .گرفته و از پنجم ماه جنوری ادامه خواهد یافت

ایاالت متحده موافقت کرده است که برای تضمی   امنین  در افغانستان و تعهد برای گفتگو با طالبان، 

 .از افغانستان خارج کند ٢٠٢١همه رسبازان خود را تا ماه مه 

ی ها و حمالت هوای  میان دولت و شورشیان در والیت هایل جنوی   سازمان ملل متحد یم گوید در درگپ 

 .قندهار، هلمند و ارزگان در روزهای گذشته هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های خود شده اند

ی سازمان ملل در افغانستان  امور بش 
 

ی »در گزارش  که هفته گذشته منتش  کرد، گفت:  دفپ  هماهنگ درگپ 

مداوم میان دولت و شورشیان در ولسوایل های ارغنداب، ژیری و پنجوای والیت قندهار باعث شده است 

 «.تن از افراد آواره گردند ۵۰۰۰تا
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 ۲۰۱۷کودکان بیجا شده در چهارایه قمپ  کابل در انتظار کمک. عکس: آرشیف، زمستان 

 در شاهراه بزرگ بی   ولسوایل زاری و پنجوای والیت د
ر این گزارش آمده است: به دلیل می   های پنهای 

دوستانه، بهداشن  و  قندهار، مقامات این شاهراه را بسته اند و در نتیجه مردم محل به کمک های بش 

ش ندارند  .آموزش  دسپ 

افغان به دلیل ادامه جنگ داخیل و  ۳۲۲۸۴۰ سازمان ملل در در این گزارش توضیح یم دهد که در مجموع

 .لیل حوادث طبییع آواره گردیده اندتن دیگر به د ۱۰۴۱۷۰اند و ناامن  بیجا شده

ی ها در هلمند و ارزگان بسیاری از خانواده ها را نپ   تحت تأثپ  قرا ر سازمان ملل همچنان یم گوید که درگپ 

هزار افغان در یک هفته پول نقد، غذا، خیمه و لوازم  ۱۳داده است. آژانس این سازمان گفت بیش از 

 .بهداشن  را دریافت کرده اند

میلیون افغان کمک خواهد کرد و از جامعه جهای   ۱۶سازمان ملل متحد گفته است که در سال آینده نپ   به 

 .خواسته است تا از پروژه های این سازمان برای مردم افغانستان حمایت کند
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بان پناهجویان میز ۲۰۲۰یک نقشه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان: کشورهایی را در جهان نشان می دهد که در اواسط سال 

۲۰۲۰بوده اند | منبع: گزارش شش ماه اول سال   UNHCR 

آغاز به فعالیت کرد. « یو ان اچ ش ار»قبل کمیساریای عایل سازمان ملل متحد برای پناهندگان هفتاد سال 

هدف از تاسیس این سازمان کمک به میلیون ها مهاجر پس از جنگ جهای  دوم بود. با وجودیکه در ابتدا 

ز هم نیاز شدید به قرار بود این سازمان تنها برای چند سال محدود فعالیت کند، اما هفتاد سال بعد هنو 

ود  .فعالیت های این سازمان مپ 

روز دوشنبه به مناسبت  «UNO-Flüchtlingshilfe» شاخه آلمای  سازمان کمک به پناهندگان ملل متحد

در  (UNHCR) بزرگداشت از هفتادمی   سال فعالیت کمیساریای عایل سازمان ملل متحد برای پناهندگان

جنگ جهای  دوم در اروپا آغاز شد "به یک وظیفه جهای  تبدیل شده شهر بن آلمان گفت کاری که پس از 

  ."میلیون مهاجر در رسارس جهان کمک شود ۸۰تا به بیش از 

وت باور، مدیر کل شاخه آلمای  سازمان کمک به پناهنده ملل متحد -UNO» پپ  روبن شپ 

Flüchtlingshilfe»  :یک آلمای  سال پیش بدین  ۴۰سازمان ما از »در این باره گفت سو به عنوان رس 

کت در فعالیت های حیای    «.بسیج یم کند« یو ان اچ ش ار»سازمان ملل متحد، جامعه مدی  را برای رس 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

با کمال اطمینان یم توان گفت که کمک های حیای  و برخورد مناسب با مهاجران جزء »او در ادامه گفت: 

ین چالش های زمانه ما است. زیرا هنوز معلوم نیست که آمار بلند مهاجران چه زمای  کاهش پیدا یم   بزرگپ 

 «.کند

وت باور، این سازمان از زمان تاسیس در سال  میلیون  ۲۵۰با کمک حامیانش بیش از  ۱۹۸۰به گفته شپ 

س گذاشته است  .یورو برای پروژه های کمک به مهاجران در دسپ 

ش را آغاز کرد. هدف از تاسیس آن کمک به صورت رسیم کار « یو ان اچ ش ار» ۱۹۵۰دسمپ   ۱۴از تاری    خ 

به میلیون ها مهاجر پس از جنگ جهای  دوم بود. اصوال قرار بود که فعالیت این سازمان فقط به چند سال 

 .هزار کارمند دارد ۱۷محدود باشد. امروز این سازمان بیش از 

 درازمدت د به خاطر مناقشه های شمار مهاجران «UNO-Flüchtlingshilfe» به گفته سازمان

یا رکشورهای  مانند سوریه یا سودان جنوی  و بحران های جدیدتر در کشورهای  مانند ونزوئال، میانمار و اتیوپ

ات اقلییم نپ   به افزایش ی  سابقه مهاجران منجر شده است  .افزایش یافته است. تغیپ 

از  نه ماه پس از توقف روند اخراج مهاجران رد شده از آلمان، قرار است گروه دیگری از پناهجویان افغان 

 .این کشور اخراج شوند. هواپیمای حامل این افراد فردا پنجشنبه در میدان هوای  کابل نشست خواهد کرد

 

 تصویر نمادین از اخراج ها

https://www.dw.com/fa-af/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-55961373
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزاری آلمان به نقل از وزارت امور  مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه گزارش داد که خپ 

بعد از توقف اخراج ها به دلیل پاندیم کرونا، بار دیگر کشورهای اروپای  پروازهای شان را برای فرستادن 

ند  .پناهجویان رد شده از رس یم گپ 

بلغاریا، به کابل رسیده است و  براساس این گزارش، روز چهارشنبه یک هواپیما با یازده مهاجر از اتریش و 

ی کرده اند  .فعاالن از یک مورد اخراج از سویدن به افغانستان جلوگپ 

 شان رد شده بود، از آلمان به کابل در ماه 
 

آخرین مورد اخراج گرویه پناهجویای  که درخواست پناهندگ

 .مارچ صورت گرفت

نستان مشاجره برانگپ   است. باوجود آغاز اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به کشور جنگ زده افغا

مذاکرات صلح بی   االفغای  در دوحه میان افراطگرایان طالبان و حکومت افغانستان، منازعه در این کشور 

 .ادامه دارد

هزار فرد ملیک در افغانستان کشته و یا زخیم شده اند. اقتصاد و سیستم  ۱۰۰گذشته بیش از   در ده سال

 بیشپ  زیر فشار قرار گرفته استصخ که در این کشو 
ً
 .ر از قبل ضعیف بوده است، با پاندیم کرونا قویا

 معاون رئیس پارلمان فدرال و» پروازول« انتقاد

یا حایم پناهجویان، همواره خواستار پایان اخراج پناهجویان » پروازول«سازمان مدافع حقوق بش  آلمان 

 غپ  «اجرای  این سازمان انتقاد کرده است:  به افغانستان شده است. گونپ  بورکهارت مدیر 
ً
این کامال

های شدید در سطح آلمان، بالجاجت به این پرواز در یک کشور مسئوالنه است که حی   وضع محدودیت

ی و حق برخورداری از صحت، تقاضا یم کند که این اخراج ها متوقف ناامن پافشاری یم شود. کرامت بش 

دپر »او تأکید کرد که » شوند.   به سوی کابل نباید صورت گپ 
 .»واز کنوی 

های آلمان و معاون رئیس پارلمان فدرال نپ   با ابراز خشم از این   خانم کلودیا روت، سیاستمدار حزب سپ  

گزاری آلمان گفت:  ، حمالت و کشتارهای  که در افغانستان «اقدام انتقاد کرده و به خپ 
حمالت تروریسن 

 وجود داردهر روزی رخ یم دهند، اخراج 
 

 ».ها به این کشور را ممنوع یم کند. در آنجا خطر برای جان و زندگ

 از ویروس کرونا متاثر شده است و 
ً
افغانستان در وضعین  »او ترصی    ح کرد که افزون برآن افغانستان شدیدا

 ».ها را تأمی   نمایدنیست که از مردم مراقبت کند و امنیت آن

های افغان روز چهارشنبه اعالم کردند که بسیاری از کشورهای اروپای  روند اخراج مهاجران رد شده مقام

 .لیل پاندیم کرونا متوقف شده بودهای اخپ  به دافغان را از رس گرفته اند. این روند در ماه
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های  را برای اخراج آن عده از مهاجران افغان که درخواست قدمآلمان، اتریش، سویدن، بلغاریا و هنگری 

 
 

 .شان رد شده است، برداشته اندپناهندگ

گزاری آلمان )دی ی  ای( گفته که صبح یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به خپ 

 .به کابل رسیدندمهاجر افغان که از اتریش و بلغاریا اخراج شده اند،  ۱۱امروز چهارشنبه 

صبح امروز چهارشنبه  ۱۰پناهجوی رد شده از اتریش و یک تن از بلغاریا حوایل ساعت  ۱۰این پرواز حامل 

 .به وقت محیل در میدان هوای  بی   الملیل حامد کرزی در کابل نشست کرده است

پ   از سویدن در این پرواز ند که قرار بود گرویه دیگری از پناهجویان افغان نهای افغان همچنی   گفته امقام

 .به کابل منتقل شوند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار صورت نگرفت

های مدافع مهاجران در سویدن در فیس بوکش نوشته که اما احمد خلیل اکلیل، مسئول یگ از سازمان

ی کردند  .فعاالن از اخراج این مهاجران جلوگپ 

خواست که شماری از مهاجران افغان را اخراج کند، اما که هنگری نپ   یمها در افغانستان گفته اند  مقام

اض کرد، "چون این کار مخالف موافقت  ".نامه میان دو کشور استدولت افغانستان اعپ 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55956435
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شان رد شده، پس از یک قرار است آلمان نپ   گروه دیگری از پناهجویان افغان را که تقاضاهای پناهندگ

ه ماهه به اف
ُ
غانستان اخراج کند. منابع دولن  گفته اند که بر اساس برنامه ریزی، طیاره حامل این وقفه ن

 .افراد فردا پنجشنبه به کابل خواهد رسید

روند اخراج مهاجران به افغانستان همواره بحث برانگپ   بوده است. فعاالن حقوق مهاجران باور دارند که 

های اخپ  شمار زیادی ها در ماهاست. بر اساس گزارشزده برای مهاجران بسیار خطرناک این کشور جنگ

نظامیان در این کشور قربای  حمالت گروه طالبان و داعش شده اند  .از غپ 

 

 

 ایرنا

 

سازمان بی   الملیل دیده بان حقوق بش  اعالم کرد که رژیم سعودی صدها مهاجر را که  –ایرنا  –تهران 

شان اتیوپیای  هستند در 
ایط بسیار سخت و دشواری نگه داشته است اکپر  .رس 

https://www.irna.ir/news/84150693/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84150693/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/sd/628c53b238cb99d7c24043a7b67fc12f51b184ee999d5e1935c9e98aafe9fea9a631fad0f0bacf526941701ea1d02d25.jpg
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ز، سازمان مزبور به نقل از برج  از اتباع خارج  یاد شده گفت که  گزاری رویپ  به گزارش روز چهارشنبه خپ 

ب و شتم قرار گرفته اند و دست کم سه تن از آنان از اکتپ    برج  از آنان شکنجه شده اند و یا مورد رص 

 .از دست داده اند گذشته تا کنون جان خود را 

این سازمان بی   الملیل شب گذشته با صدور گزارش  خاطرنشان کرد که با هفت اتیوپیای  که هم اکنون در 

ا از عربستان اخراج شدند، مصاحبه انجام داده و همه آنها گفته  حرص بش یم برند و دو تبعه هندی که اخپ 

 .تن دیگر بش یم بردند ۳۵۰ه اند که در اتاق های کوچک در مرکز بازداشت به همرا

ش برج  از افراد توقیف شده یم گویند که نگهبانان آنان را شکنجه یم کنند و یا با میله های فلزی دارای پوش

 .پالستیگ آنها را کتک یم زنند. دو تن از آنان گفتند که بیش از یک سال است در بازداشت بش یم برند

ت سعودی هیچ گونه اقدایم به منظور عدم انتشار ویروس کرونا در افراد توقیف شده یم گویند که مقاما

ن میان آنان اتخاذ نکرده اند و نشانه های ابتال به ویروس کرونا در میان برج  از افراد بازداشت شده نمایا

 .شده است

بیده به کلیپ های ویدیوی  منتش  شده همراه با گزارش ده ها مهاجر را نشان یم دهد در حایل که کامال چس

 از آنان در دستشوی  در کنار انبویه از زباله ها خوابیده اند
 .هم خوابیده اند و برج 

نادیه هاردمان " پژوهشگر ویژه حقوق پناهجویان و مهاجران در سازمان دیده بان حقوق بش  یم گوید:  "

داشی   کارگران مهاجر در عربستان به عنوان یگ از ثروتمندترین کشورهای جهان هیچ بهانه ای برای نگه 

ی کووید ایط وحشتناک موجود با توجه به شیوع همه گپ   .ظرف چند ماه گذشته ندارد ۱۹  رس 

ن اکپر اتباع خارج  که هم اکنون در مرکز بازداشت بش یم برند، اتیوپیای  هستند . البته برج  دیگر از آنا

ون در انتظار اخراج در بازداشت بش یم برند. تبعه سایر کشورهای آفریقای  و یا آسیای  هستند و هم اکن

شان را به دلیل نداشی   مجوز اقامت دستگپ  کرده اند  .مقامات سعودی اکپر

میلیون و  ۱۲کارگران خارج  که عامل چرخش اقتصاد در کشورهای خلیج فارس به شمار یم روند، تقریبا 

را تشکیل یم دهند. چند میلیون تن از  هزار نفری عربستان ۴۰۰میلیون و  ۳۳هزار نفر از جمعیت  ۶۰۰

قانوی  در عربستان بش یم برند  .آنان به طور غپ 
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 خامه پرس

است که یک سارق به قوس( گفته ۲۷شنبه، کابل امروز )پنجفردوس فرامرز، سخنگوی فرماندیه پولیس  

وهای پولیس بازداشت  نام قاسم از ساحه رس زیرزمین  مربوط حوزه دوم امنین  شهر کابل از سوی نپ 

 .استشده

ی مرچ، مبلغ وی افزوده هزار افغای  یک رصاف را در ساحه روبری  ۱۸۰است که این سارق با استفاده از اسپ 

 .العات و فرهنگ از دست وی ربوده بودوزارت اط

ی مرچ نپ   بدست است که از نز آقای فرامرز بیان داشته  .استآمدهد سارق بازداشن  دو عدد اسپ 

این در حایل است که روز گذشته نپ   سارقان مسلح قصد ربودن یک رصاف از ساحه پروان سه مربوط 

 .بودن وی نشدندحوزه چهارم امنین  شهر کابل را داشت که موفق به ر 
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کابل در روزهای اخپ  گواه افزایش رویدادهای جنای  و ترورهای هدفمند بود، رویدادهای که نگرای  جدی 

 .استشهروندان پایتخت را برانگیخته

 


