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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 ورو یاست)  مهاجران و کارگران خارج   هیعل ضیتبع یبرا یز یدستاو  ا ی: کرونا در آسرسخ جهان   بیصل

 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (وزین

 5 ---------- (وزین ورو یدر لسبوس)  د یبه اردوگاه جد انیانتقال پناهجو  یبرا ونانی سیبزرگ پل اتیعمل

 8 ---------- (هیاختصاص داد) العرب ونانیافغان در  انیکمک به پناهجو   یبرا ورو یهزار  600افغانستان 

  تیدر برابر به رسم : موانیعشناس آلمان  اسالم
 

 چهیاسالم در آلمان وجود دارد) دو  شناخت   حقوق

 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- وله(

 11 ----------------- وله( چهیافغان اند) دو  ا یمهاجر کمپ مور  ۸۵۰۰: حدود ونانیافغانستان در  ی  سف

 13 ----------- میخوابها یمرسک یرو  گونه امکانان    چی: بدون داشت   هسبوسیافغان در ل یپناهجو 

انهیمد  13 -- (وزیخود را به آب انداختند) مهاجر ن «یدیناام»اوپن آرمز از  کشت    گر ی: دهها مهاجر دی 

 15 -------------------- (وزی) مهاجر ن ا یدر کمپ مور  یبحث و گفتگو در پارلمان اروپا پس از آتش سوز 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

سپتامبر هشدار داد که شیوع  ۱۷نجشنبه الملیل صلیب رسخ و جمعیت هالل احمر روز پفدراسیون بی   
ی بیماری کووید در جوامع آسیب پذیر آسیا دستاویزی برای تبعیض و نابرابری  ۱۹ویروس کرونا و همه گب 

 .ها استخصوصا علیه مهاجران و خارجر 

دوستانه پس از طرح پرسش اکنان اندونزی، سهزار تن از  ۵هایی در این خصوص از حدود این نهاد بشر
مالزی، میانمار و پاکستان دریافته است که تقریبا نییم از افراد مورد سوال واقع شده گروه خایص را به 

کنند؛ بسیاری از آنها به رصاحت انگشت اتهام را صیل انتشار ویروس در کشورشان متهم یمعنوان متهم ا
، مهاجران و خارجر   .روندها نشانه یمبه سوی مردم چی  

الملیل صلیب رسخ و های فدراسیون بی   دکبر ویویان فالک، ییک از محققان و هماهنگ کننده فعالیت
ز گفته است:  جمعیت هالل احمر در آسیا و اقیانوسیه این نکته بسیار نگران کننده »در این زمینه به رویبر

شوند به دلیل عامل که هر دو از اقشار آسیب پذیر جوامع محسوب یم  است زیرا مهاجران و کارگران خارجر 
ندمورد رسزنش قرار یم ۱۹شیوع کووید  «.گب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های قدرت و مسائل ساختاری محرکهجدیت بیشبر بایستر بر مبارزه با شایعایر باشد که با »وی گفت: 
 «.نابرابری مرتبط هستند

« ها و قانون شکن هاخارجر »اند بیش از نییم از شهروندان اندونزی که در این پویش مورد سوال قرار گرفته
ی ویروس یمرا مقرص اصیل شیوع و همه دانند در حایل که در میانمار، گروه هایی که مسئول اصیل ایجاد گب 

 .سایر افراد خارجر هستند و شوند بیشبر چیت  ها المت ناشر از کرونا شناخته یمبحران س

را مقرص یم دانند   «گروه خایص»بر اساس نتیجه تحقیقات یاد شده، در مالزی دو سوم از سوال شوندگان 
قانوی  »كه اغلب برای نام بردن از آنها از مهاجران، گردشگران خارجر و   .کنندیاد یم« مهاجران غب 

گرانه صدها مهاجر و پناهجوی فاقد اسناد مقامات مالزی یط ماه مه گذشته در چارچوب اقدایم رسکوب
 را دستگب  و بازداشت کردند؛ اقدایم که به زعم سازمان ملل متحد یم

تواند گروه های آسیب و مدارک قانوی 
به مراکز درمای  در صورت ابتالی راجعه های پنهان سوق دهد و آنها را از مپذیر را به مخف  شدن در الیه

 .احتمایل به بیماری باز دارد

 دولت در مرزهای ایران 
 
ل ناکاف بیشبر افرادی که در پاکستان در این نظرسنجر مورد سوال واقع شدند کنبر

را به عنوان ییک از دالیل اصیل شیوع ویروس در کشورشان قلمداد کرده و معتقدند که بازگشت برج  
 .کشور از سفر به ایران یا چی   نب   در این زمینه نقش موثری داشته است  شهروندان این

ان کم تری از در نتیجه این تحقیق آمده است که افراد دارای تحصیالت دانشگایه در این چهار کشور به مب  
ی ویروس کرونا یم داننددیگر اقشار گرویه خاص را مسئول اصیل همه  .گب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پلیس یونان از صبح پنجشنبه عملیایر را در جزیره لسبوس برای انتقال هزاران مهاجر و پناهجو به یک 
ین کمپ نگهداری پناهجویان در این کشور آغاز کرده است  اردوگاه جدید اضطراری پس از آتش  .گرفیر  بزرگبر

گزاری ف  رانسه با تهیه گزارشر از محل، به جزئیات عملیات انتقال پناهجویان به اردوگاه جدید پرداخته و خبر
را از خواب بیدار  اعالم کرده که ماموران پلیس صبح پنجشنبه چادر به چادر پناهجویان رسگردان در خیابان

 .کردندو به سوی اردوگاه جدید هدایت یم

هفته پس از آتش سوزی در اردوگاه بزرگ موریا در لسبوس برپا شده  اردوگاه جدید به شکل اضطراری، یک
ین اردوگاه پناهجویان در کشورشان را عمدی یماست. مقامات یونای  آتش دانند و در این راستا گرفیر  بزرگبر

 .اندتاکنون پنج پناهجو را به اتهام دست داشیر  در این ماجرا بازداشت کرده

ناهجویان به کمپ جدید در حایل ادامه دارد که ساکنان این اردوگاه سوخته عملیات پلیس برای انتقال پ
ایط و امکانات موجود در آن رضایت نداشتند و پس از آتشپیش سوزی بر ترک این جزیره و تر نب   از رسر

 .انتقال به کشوری دیگر در اروپا ارصار دارند

ایط اسفهزار پناهج ۱۳پس از آتش گرفیر  کمپ موریا، جایی که حدود  بار و بسیار سخت در و تحت رسر
 یم

ی
ها و یا در پارکینگ کردند هزاران تن از ساکنان اردوگاه گوشه کناری در خیابان و جادهآن زندگ

 .رسانندهای بزرگ شب را به صبح یمسوپرمارکت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

گزاری فرانسه گفتند حتر پزشکان بدون مرز که پیش ین منطقه افتتاح  اتر یک کلینیک در برج  از آنها به خبر
ش به محل منع  کرده بودند شب گذشته پس از انتشار خبر عملیات احتمایل تخلیه پناهجویان از دسبر

 .اندشده

سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار توییتر این موضوع را تایید کرد. در این توییت تاکید شده که پلیس 
های پزشیک برای انتقال پناهجویان به ارودگاه جدید آغاز کرده اما این مسئله نباید مانع کمکعملیایر را 

 .شود

یونان با مساعدت سازمان ملل متحد از روز شنبه مشغول ساخت یک اردوگاه جدید هستند که به گفته 
 از رس گرفته خواهد شد. بسیاری از پنا

ی
هجویان از بیم گرفتار مقامات رسیم در آنجا مراحل پذیرش پناهندگ

شدن دوباره در یک روند طوالی  مدت اداری پیش از دریافت اجازه برای ورود به شهرهای یونان و یا عزیمت 
 .زنندبه یک کشور دیگر اروپایی از اسکان مجدد در اردوگاه جدید رسباز یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین اردوگاه پناهجویان و پناهجویان در ار  رفت. سازمان ملل شمار یموپا بهموریا، کمپ سوخته در یونان بزرگبر
، بارها دربارٔه وضعیت وخیم ساکنان در آن هشدار داده و خواستار  در کنار نهادهای مدافع حقوق بشر

 فوری به وضع پناهجویان آن شده بودند
ی

 .رسیدگ

 

 به پناهجویان افغان در یونان  600سپتامبر  17فغانستان پنجشنبه دولت ا
ی

هزار یورو را برای رسیدگ
 .اختصاص داد

 ) ، رییس جمهوری این کشور به وزارت مالیه )دارایی ف غت  ی افغانستان، محمدارسر به گزارش منابع خبر
اص غانستان در یونان اختصجویان افهزار یورو را از بودجه دولت برای کمک به پناه 600دستور داد تا 

 .دهد

سوزی هزار پناهجو به شمول پناهجویان افغان در اثر آتش 13این تصمیم پس ار آن گرفته شد که حدود 
 .خانمان شدندهفته گذشته در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان یر 

آلمان و هورشت زی  هوفر  سپتامبر اعالم کرد که آنگال مرکل صدراعظم 15این در حایل است که آلمان نب   
 که در یونان یر خانمان شدند را بپذیرد 1500وزیر کشور توافق کردند که 

 .پناهجو از جمله پناهجویای 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ز نب   گزارش داد، سخنگوی وزارت کشور آلمان نوشت که طرح پیشنهادی قرار است 
گزاری رویبر خبر

 .مخالف پذیرش مهاجران بررش شود کار حافظهشنبه عرص در پارلمان این کشور از سوی اعضای مسه

 آنبراساس این گزارش، پناهجویای  مورد پذیرش قرار یم
ی

ند که پیش از این درخواست پناهندگ ها بررش گب 
 .های بچه دار خواهد بودشده و اولویت با خانواده

اسالم به آلمان تعلق »سال پیش کریستیان وولف، رئیس جمهور اسبق آلمان با اظهار این جمله که  ۱۰
ده«دارد گونه چها در آلمان ای را در این کشور به راه انداخت. حاال وضعیت مسلمان، بحث و مشاجره گسبر

 است؟

 

 مسجد مرکزی دیتیپ در شهر کلن

 در این   یمشناس آلمای  ، اسالمریم اشپیلهاوس
ر
گوید که در مورد به رسمیت شناخیر  اسالم از نظر حقوف

ی در آلمان سخن فزاینده نسبت به اسالم و افزایش اسالم هایی وجود دارد. او از بدبیت  کشور کمبودی ستب  
 .آوردهایی نب   وجود داردافزاید که دستگوید، اما یمیم

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%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-54979422?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ای مات رسانهخد»شهر گوتینگن آلمان در مقاله ای که برای  شناس در دانشگاهخانم ریم اشپیلهاوس، اسالم
های زیاد، هنوز هم مرجع مستقییم برای نوشته، از جمله انتقاد کرده است که با وجود تالش« ادغام

 از مسلمان
ی

های اسالیم در آلمان در مقایسه های آلمان وجود ندارد. عالو بر این، به گفته او سازماننمایندگ
ی در اختیار دارندبا دو کلی  .سای بزرگ کاتولیک و پروتستانت، منابع مایل و پرسونل کمبر

گفته بود   ۲۰۱۰له کریستیان وولف، رئيس جمهور اسبق آلمان که در سال شناس با اشاره به جماین اسالم
 ، نوشته است که در سطح حکومت فدرال و ایاالت آلمان در آغاز کارهایی «اسالم به آلمان تعلق دارد»

  ۲۰۱۶صورت گرفت، اما از سال 
ً
به این سو این روند و مذاکرات مواجه با رکود شده و حتر قسما

 .صورت گرفته است گشتعقب

انه در آلمان یادآوری  افزون بر آن، خانم اشپیلهاوس از افزایش بدبیت  نسبت به دین و فضای اسالم ستب  
مینه افراط گرایی اسالیم مانع نب دیگر تحوالت در ز ها را دشوارتر نموده است. از جاکرده است که همکاری

 .ایجاد یک فضای مثبت شده است

شناس، به این ترتیب مواضع بدبینانه نسبت به سیاست، ادارات و همچنی   جامعه در از دید این اسالم
 مانده و حتر تقویت نب   شدهدرون سازمان

ر
 .اند های اسالیم باف

 

 اس در دانشگاه شهر گوتینگن آلمانشنخانم ریم اشپیلهاوس، اسالم

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%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-54979422?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها های مثبت یاد کرده است. این دو ایالت مدتهای هامبورگ و بریمن به عنوان نمونهاشپیلهاوس از ایالت
های اسالیم که به عنوان نهادهای عامه به هایی را با سازمانتوافقنامه ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲پیش در سال های 

کند. ها را تنظیم یمها انجام مناسک دیت  و همکاری. این توافقنامهرسمیت شناخته نشده اند، امضا کردند 
وی کنند، اما های نیدرزاکسن و راینلندفالتس یماشپیلهاوس نوشته است که ایالت خواستند از این الگو پب 

 .مذاکرات در این مورد متوقف شده است

، هامباین دانشمند نوشته است که در بعض  ایالت گ قواعدی ورگ، بریمن و بادن و ها مانند برلی   ورتمبر
 در اعیاد اسالیم یا براوجود دارند که به مسلمانان امکان یم

ً
نماز جمعه از کار یا مراکز آموزشر  یدهند مثال

ند. او توضیح داده است که در دیگر ایالت  یر رخصتر بگب 
معاش های آلمان هرچند قانون عمویم رخصتر

 .اسالیم به رصاحت به رسمیت شناخته نشده استوجود دارد، اما روزهای رخصتر 

فتاز دید این اسالم ی شناس، در مورد به رسمیت شناش مراسم خاکسپاری مسلمانان نب   پیشر های بیشبر
ستان  نواج زیادی نیاز فزاینده به قبر

ً
اند و جاهایی را های اسالیم را در نظر گرفته صورت گرفته است. مثال
ستان اسالیم  یافتگان طبق موازین اسالیم به جهت مکه دفن تعیی   کرده اند که در آن، وفاتبرای قبر

 .گردندیم

خانم ریم اشپیلهاوس افزوده است که رفع نیازهای دیگر اسالیم مانند تدفی   اموات به زودترین فرصت و 
گ امکان خاکبباشد. در ایاالت بدون تابوت به عهده هر ایالت یم ، هسن و بادن ورتمبر سپاری بدون رلی  

ها میش استتابوت و نب   ماندن داییم وفات  یافتگان در قبر

ف غت  رئیس جمهور افغانستان به وزارت مالیه دستور داد  هزار یور برای کمک به مهاجرین  ۶۰۰که   ارسر
مهاجر یر جا شده کمپ موریا  ۸۵۰۰ افغانستان در یونان سفب   افغان در یونان اختصاص دهد. به گفته

 .افغان اند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

یر رسپناه  پناهجوی این کمپ هفته گذشته بر اثر آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لیسبوس هزاران
تن از مهاجران کمپ موریا  ۸۵۰۰دویچه وله گفت که  شدند. سفب  افغانستان در یونان امروز جمعه به

 .افغان ها بوده اند

ف ، رئیس جمهور افغانستان عرص روز پنجشنبه ) ارسر ( در جلسه ۱۸سنبله / ۱۷غت  کابینه به وزارت   سپتمبر
این   پناه افغان در یونان اختصاص دهند. رس  یورو به مهاجرین یر  هزار ۶۰۰مالیه این کشور دستور داد که 

 .این مهاجران کمک خواهد شد پول از بودجه حکومت افغانستان به

اتباع مهاجر   رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی با »بخشر از اعالمیه ریاست جمهوری آمده است:  در 
یورو از بودجه دولت افغانستان  کشورساکن یونان، وزارت مالیه را جهت اختصاص و کمک ششصد هزار 

 «.به آنان، توظیف نمود

 سبوس به شهر تسالونییکانتقال شماری از کودکان افغان از لی

ویس  از  مب 
ی

سوی کابینه  صمدی، سفب  افغانستان در یونان به دویچه وله گفت که این پول به تازه گ
م اجرایی 

 میکانب  
ی

این کمک از سوی وزارت های مالیه،  افغانستان تصویب شده است و به زودی روی چگونیک
 .امور خارجه و مهاجران کار خواهد شد

کمپ موریا حدود   مهاجر یر جا شده ۵۰۰هزار و  ۱۲آمارهای سفارت افغانستان در یونان از میان  بربنیاد  
 .تن شهروندان افغانستان هستند  ۸۵۰۰

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54974114
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 روی رسک
 
 خوابیمها یمپناهجوی افغان در لیسبوس: بدون داشت   هیچ گونه امکانان

واقع در جزیره لیسبوس  تن ازکودکان کمپ موریا  ۴۰۶ه در حدود افغانستان مقیم یونان یم افزاید ک سفب  
  .درصد آنان کودکان افغان هستند ۸۸به شهر تسالونییک یونان انتقال داده شده اند که 

ین اردوگاه مهاجرین در جزیره لیسبوس یونان خوانده یم شود، آتش گرفت.  هفته پیش کمپ موریا که بزرگبر
 .مپ به شمول مهاجران افغان یر رسپناه شدنداز ساکنان این ک هزاران تن

ه  ببه رس یم بردند، اما  هزار مهاجر و پناهجو در این اردوگاه ۱۲برمنابع وزارت مهاجرت یونان در حدود  بنا  
 .دارد نفر را  ۲۸۰۰موریا فقط گنجایش   گونه رسیم اردوگاه

رای این مهاجران اختصاص داده ب ، یونان یک اردوگاه جدید «کمپ موریا»پس از آتش سوزی بزرگ در  
 اردوگاه جدید خودداری یم کنند و خواستار ادامه سفر از یونان به است، اما بسیاری از مهاجران از رفیر  به

 .های اروپایی هستند سایر کشور 

 

دوستانه اوپن آرمز خود را به آب ۷۰بیشبر از  یک روز بعد از آن که تند، انداخ مهاجر رسنشی   کشتر بشر
،  تن دیگر از مهاجران به اقدام مشابه ۴۰سپتمبر حدود  ۱۸روز جمعه  دست زدند. به گفته مسئوالن کشتر

اوپن آرمز با  .شده است مهاجران به این اقدام متوسل شوند انتظار طوالی  و ناامیدی از وضعیت باعث
بندر  تا مهاجران را در یککشد های سیسیل انتظار یمباقیمانده در عرشه اش در آب مهاجر  ۱۴۰حدود 

 .امن پیاده کند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا بتن از مهاجران  ۴۸»خبر داد که  اسکار کامپس، بنیانگذار سازمان اسپانیایی پرواکتیوا اوپن آرمز در تویتر 
 «.ناامیدی خود را به دریا انداختند

شوند که با ملبس با یم در تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی اسکار کامپس، تعدادی از مهاجران دیده
 .حال شنا به سوی ساحل هستند اند و در های نجات از کشتر خود را به دریا انداختهواسکت

, nos deja #OpenArmsformalmente la situación límite del  #ItaliaConociendo 
, sin solución ni información alguna. Se alarga #Palermoabandonados a 1500m de 

innecesariamente el sufrimiento a bordo no solo de los rescatados, también de la 
pic.twitter.com/6BRVSKPYBltripulación.48 más saltan desesperados al mar  

 September 18, 2020Oscar Camps (@campsoscar)  — 

 «ناامید» شدن در یک بندر امن  مهاجر کشتر اوپن آرمز که از انتظار طوالی  برای پیاد  ۷۵روز پنجشنبه نب   
احیل کردند. این مهاجران سپس توسط نگهبانان س  شده بودند خود را به آب انداختند و به سوی ساحل شنا 

ون آورده شدند ، مسئوب بخش ایتالیای سازمان پرواکتیوا به مهاجر نیوز گف .ایتالیا از آب بب  ت  ریکاردو گایر
 .حال در ایتالیا هستند که این مهاجران

 .انداخته بودند مهاجر خود را به آب ۱۰او در ادامه گفت برای اولی   بار روز سه شنبه 

انه نجات داده بود در  مهاجر را از  ۲۷۸ت جداگانه حدود کشتر اوپن آرمز که یط سه عملیات نجا مدیبر
اند. کردن مهاجران در بندر این کشور را نداده  اجازه پیاده های ایتالیایی برد اما مقامنزدییک سیسیل به رس یم

 .برندمهاجر هنوز هم در این کشتر به رس یم ۱۴۰حال حدود 

ها و توافق برج  کشورها »گفت که  های ایتالیا اسکار کامپس، بنیانگذار پرواکتیوا با اشاره به امتناع مقام
 «.کنندحقوق بشر را زیر پا یم

 مهاجران در کشتر اوپن آرمز رو 
ی

ایط زندگ نیاز به »رود و به وخامت یم او قبال هم هشدار داده بود که رسر
 «.انتقال عاجل طتر وجود داد

ال با یر تفاویر اتحادیه رت حمهاج های لیبیا و سفر طوالی  مهاجران بعد از تحمل رنج»او تاکید کرده بود که 
 «.رو هستند و این برای شان خییل دشوار استروب اروپا 

های ایتالیایی درخواست کمک هایهای مهاجران از مقامگوید که برای رفع نیازمندیسازمان پرواکتیوا یم
  .غذایی کرده است اما پاسج  نگرفته است

 

 

https://twitter.com/hashtag/OpenArms?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Italia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Palermo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/6BRVSKPYBl
https://twitter.com/campsoscar/status/1306860939296362498?ref_src=twsrc%5Etfw
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

بحث  ان بهکمپ موریا، نمایندگان اتحادیه اروپا راجع به چگونگی برخورد با مهاجر پس از آتش سوزی در

اری دیگر از مهاجران بودند، بسی و گفتگو پرداختند. در حالی که نمایندگان راستگرا خواهان اخراج فوری

ت یونان تر شدن آن شدند. یکی از نمایندگان از حکوم آن ها خواهان اصالح سیستم پناهندگی و انسانی

 ز بروکسلیونانی را نیز به خاطر وضعیت مهاجران مسئول دانست. برند ریگرت ا انتقاد کرد و مقام های

  .گزارشی در این باره تهیه کرده است

یرانی وراجع به آتش سوزی و  تیری راینتکه، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از حزب سبزها در بحث

 تلفون موبایلش را نشر کرد. این پناهجو از کمپ موریا، صدای ثبت شده یک پناهجوی افغان در

واست خلیسبوس سخن زد و از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا  در جزیره« وضعیت به شدت وحشتناک»

چرا »پرسد:  یمسرک بخوابند. او در ادامه  های شان به این جا بیایند و بدون آب و غذا در که با خانواده

  «.اروپا ایمان داشتیم کار به این جا رسیده است؟ در حالی که ما به رعایت حقوق بشر در

دامه نشر این دموکرات آلمان( از ا کاتارینا بارلی، معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا )از حزب سوسیال

  .تکه خواست که خودش صحبت کندراین صدای ثبت شده جلوگیری کرد و از تری
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

  «اخراج مهاجران غیرقانونی»

یوانیس الگوس، نماینده پارلمان  .جناح راست در پارلمان اروپا فورا به گفته های راینتکه واکنش نشان داد

مهاجر کمپ موریا را به  ۵۰۰ادعا کرد که هفته گذشته  «طلوع طالیی»اتحادیه اروپا از حزب یونانی 

بیشتر  آن ها مردان جوانی بوده اند که ابایی از تجاوز به زنان ندارند و از پخش گفت، آتش کشیده اند. او

جلوگیری شود. الگوس در ادامه  باید بدبخت و بیچاره خورد سال  مهاجران« داستان های افسانه ای»

قانونی به چرا این مهاجران مسلمان غیر»او پرسید: « فرستاد. آن ها را باید اخراج کرد و به خانه»گفت: 

اتحادیه  این جا بود که مالین یورک، نماینده چپ گرای پارلمان« ثروتمند نمی روند؟ کشورهای مسلمان و

نفرت پراکنی کرد. اکثریت  اروپا از حزب کارگر سویدن به میان حرف او پرید و الگوس را متهم به

عی سیاست پناهندگی این اتحادیه، انسانی تر شدن آن و واق نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا خواهان تغییر

 کشورهای عضو شدند. شمار اندکی از نمایندگان در پارلمان خواهان بستن فوری همبستگی بیشتر میان

  .مرزها و رد پناهجویان شدند

اهندگی راجع به اصالح سیستم پن در هفته های آینده، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد پیشنهادهایی را

فدرال که در حال حاضر ریاست شورای وزیران داخله  معرفی کند. هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان

مراکز بسته نگهداری »بر عهده دارد، خواهان این است که تاسیس  کشورهای اتحادیه اروپا را

  .مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا شامل این اصالحات شود در« پناهجویان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  «نباید موریای جدیدی ایجاد شود»

نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا  یلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت که در گفتگو میان

و ما نباید اجازه دهیم که مهاجران مجبور « نمی شود! موریای دیگری ایجاد»شرکت داشت، وعده داد: 

گفته  به« به مراکز دائمی جدید و منظم نیاز داریم.  ما». او گفت: شرایطی باشند به زندگی تحت چنین

 ۱۲اند تا شرایط زندگی  کشور اتحادیه اروپا وعده کمک های فوری به یونان را داده ۱۲یوهانسون، 

 ۵این میان یک کمپ جدید ایجاد شده که گنجایش  هزار پناهجوی بی خانمان در موریا بهبود یابد و در

تن به آن جا وارد شده اند. کمیسار اتحادیه اروپا برای  ۸۰۰حال فقط  دارد. اما تا به هزار مهاجر را

از رفتن به آن  اما پروسه انتقال مهاجران به طول خواهد انجامید، چون مردم»در ادامه گفت:  مهاجرت

  «.جا هراس دارند

موریا را آتش زده اند، رد  نراجع به این که مهاجرا« طلوع طالیی»او ادعای نماینده راستگرای حزب 

راه افتاده است. من نمی خواهم در این زمینه  معلوم نیست که این آتش سوزی چگونه به»کرد و گفت: 

یونانی علیه دو فرد مظنون به آتش افروزی که از افغانستان هستند، اقامه  اما مقام های« گمانه زنی کنم.

  .کرده اند دعوی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ع

  «یونانی ها مسئول هستند»

انتقاد کرد. این نماینده لیبرال از هالند  سوفیا اینت فلد، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از نقش حکومت یونان

اتحادیه اروپا به عنوان کمک برای اسکان و پیشبرد رسیدگی به  صدها میلیون یورویی که»پرسید: 

 «پناهندگی پناهجویان وعده داده بود، کجا مانده است؟ درخواست

اروپایی است. اما  فت، درست است که رسیدگی به پناهجویان و درخواست های آن ها یک مشکلاو گ

هزار تن در  ۲گفت، با درخواست پناهندگی  یونانی ها هم مسئول هستند. این نماینده هالندی در ادامه

  .این وجود بازهم اجازه ندارند جزیره را ترک کنند لیسبوس موافقت شده است و آن ها با

بحث با اشاره به شمار پناهجویان  یلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، در پایان این

زمینه هشدار داد و خطاب به نمایندگان راستگرا در پارلمان  دراین« مبالغه»و وسعت اتحادیه اروپا از 

تجربه  هستند که یک بحران رااروپا نیست که به بحران دچار شده است. بلکه مهاجران  این»اروپا گفت: 

 «.می کنند

 


