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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------- (هیماه) العرب کی یط رانیهزار مهاجر افغان از ا 81از  شیبازگشت ب

ز قانون دوبل نز یجانش یاروپا برا هیاتحاد د یطرح جد ؛ی  بحران پناهجو  6 ------------------ (وزین رو ی) ی 

  سیمهاجران از خشونت پل تیشالق، چوب و باتون؛ روا
ز
 8 ------------------------ (وزین ورو ی)  رومای

 
ز
ز هرگونه رفتار خشونت آم مرزداران رومای  9 ---------------------------------------- کنندرا انکار یم ی 

 
ز
 9 ------------------------------------------------ قایو آفر  انهیحرکت مهاجران خاورم ی  در مس رومای

 10 ------------------------------------------------------ شمار مهاجران شیها با افزانتخشو  شیافزا

 10 ------------------------------------------------------------------------- د؟یگو اروپا چه یم هیاتحاد

 تیکرد) وبسا  دار یآلمان در کابل، د ی  گان با معاون سفو عودت کننده نیرسپرست وزارت امور مهاجر 

 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------ وزارت(

 12 ---------------------------------------------------- ) سالم وطندار(گذرد؟چه یم سبوسیل ۀر یدر جز 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ای نوشت، یط سپتامبر با نشر اعالمیه 23کنندگان افغانستان چهارشنبه وزارت امور مهاجرین و عودت
 .ایران به کشورشان بازگشت کردندمهاجر افغان از  566هزار و  81یک ماه گذشته دست کم 

گونه تن دیگر به 68هزار و  41گونه اجباری و تن به 496هزار و  39در اعالمیه آمده، از میان این آمار 
 دارند 58داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشت کردند که 

ی
 .نفر آنها مدرک پناهندگ

 های نمابر بنیاد گزارش»در این اعالمیه ذکر شده: 
ی

کنندگان در های وزارت امور مهاجرین و عودتیندگ
تن  227هزار و  50کم تن از مرز میلک والیت نیمروز و دست 339هزار و  31مرزها، از میان آماریاد شده 

 «.انددیگر از مرز اسالم قلعه والیت هرات وارد کشور شده و پس از آن به والیات شان رفته 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هزار  500دگان افغانستان عالوه کرد، در جریان سال جاری بیش از کننوزارت امور مهاجرین و عودت
 .مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشت کردند

ن  ن حال، سازمان بی  ن با نشر اعالمیهدر همی   19ای نوشت، از اول ژانویه امسال تا الملیل مهاجرت نب 
غانستان بازگشت کردند که روند بازگشت مهاجر افغان از ایران به اف 999هزار و  544سپتامبر در مجموع 

 .مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته چهار درصد افزایش یافته است

اییط صورت یم د که در سال گفتنن است که بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان در شر گب 
ونیم ماه از حادثه به د که پس از گذشت یکجاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ دا

وهای انتظایم ای اندازی نب  ، حادثه دیگری که تب 
وهای ایرانن ن مهاجرین افغان توسط نب 

ران رودخانه انداخی 
اندازی موتر یادشده حری ق به خودرو )موتر( حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود رخ داد که در این تب 

ن زخم برداشتندشده و در نتیجه سه افغا  جان باختند و شماری نب 
ی

 .ن بر اثر جراحات و سوختگ

ژوئن امسال به ریاست محمد حنیف اتمر شپرست وزارت امور خارجه این   21هیأت افغانستان به تاری    خ 
های ارشد ایرانن از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور کشور در سفری دو روزه وارد تهران شد با مقام

علیه مهاجرین افغان « حوادث ناگوار اخب  »ر مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله خارجه ایران د
 .صحبت کرد

 ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران 22وزارت امور خارجه افغانستان به تاری    خ 
ی جدی حوادث اخب  مرتبط بفغان ن  اهای مصونیت اتباع در زمینه ن افغه جانگب  ان در ایران و باخی 

ی از تکرار این حوادث، به تراه  .وافقان  دست یافتندهای جلوگب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ای را به تصویب برساند که به موجب آن کشورهای عضو در قبال اتحادیه اروپا قصد دارد طرح تازه
 .ا در کشور خود بپذیرندشوند پناهجویان شگردان ر ص موظف یمدریافت مبلغ مشخ

یان در یونان خاتمه های شلوغ پناهجو آور، به بحران کمپگویند این طرح الزاممقامات اتحادیه اروپا یم
 .خواهد داد

 اجباری»طرح جدید که 
ی

هزار  ۱۰کند با دریافت نام دارد کشورهای عضو را موظف یم« سازوکار همبستگ
هزار یورو برای کودک پناهجوی بدون شپرست، آنان را در کشور  ۱۲یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و 

 .خود بپذیرند

ده آلمان و صدر اعظم آن آنگال مرکل برخوردار است، پس از آن به  معاهده جدید، که از حمایت گسب 
اهجویان در یونان هزاران مهاجر را مپ پنسوزی در یک کشود که آتشطور علنن به بحث گذاشته یم

 .هزار نفر در آن ساکن بودند ۱۲ هزار نفر را داشت، ویل ۳خانمان کرد. کمپ موریا گنجایش تنها نر 

ی در زمینه پذیرش مهاجران بر   در ن  این حادثه مقامات یونان از اتحادیه اروپا خواستند مسئولیت بیشب 
د  .عهده بگب 

دانسته و گفته است « تعادل منطق  »کمیسیون اروپا، طرح جدید را دارای اورسوال فن در الین، رئیس  
 .ی مسئله پناهجونی سهیم شوند«فشارها»و « مزایا»تمایم کشورهای عضو اتحادیه باید در 



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

7 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یلوا یوهانسون، کمیش امور داخیل اتحادیه اروپا در آستانه نشست شان اتحادیه در روز چهارشنبه گفت: 
ک پناهجونی و کنم کمن فکر یم»

مپ موریا، نه به طور کیل اما تا حدی، حاصل فقدان سیاست مشب 
 «.مهاجرت اروپا است

ک کار سخن  است. صادقانه بگویم که  همه این را یم» :وی افزود دانند که رسیدن به یک سیاست مشب 
ام کنم ما فکر یمشود بسیاری هورا بکشند، انهادی ارائه یمکنم وقن  طرح پیشگمان نیم موافقت و احب 

 «.اعضا را جلب خواهد کرد

اوروسوال فن در الیدن، رئیس کمیسیون اروپا، هفته گذشته گفته بود طرح جدید جایگزین قانون قدییم 
ن »این اتحادیه موسوم به  کرد پناهجو به هر کشوری اول رسید، باید همان  خواهد شد که مقرر یم« دوبلی 

 .ندکشور پرونده مهاجرت او را برریس ک

 اروپانی یم
ن  .گویند سیاست سابق این اتحادیه در حل بحران پناهجونی ناکارآمد بوده استمسئولی 

ن بسته پیشنهادی فعیل را  سیاست مهاجرن  واحد، »مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا نب 
 .خواند« درست و منسجم

ن »به گفته او طرح جدید، طرح قدییم  کرد و باعث اتخاذ رویکردی   را مرخص خواهد « دوبلی 
 .یعب  خواهد شدها با یکدیگر ش تر خواهد شد به نحوی که جمع شدن کودکان و خانوادههوشمندانه

د بنا بر این طرح، پناهجویان حاضن در مرزهای خارجر اتحادیه اروپا پیش از ورود برریس خواهند شد و گار 
 در این کشورهای مرزی خارجر )نظب  ایتالیا و یونان( ۲۰۲۱ساحیل و مرزی اتحادیه به این منظور از سال 

 .شودمستقر یم

شود در طرح جدید مشخص شده است که کشورهای اروپانی هر کدام به چه نحو سهم خود در گفته یم
 .پذیرش مهاجران رسیده به سواحل اروپانی را به عهده خواهند گرفت

ن خصوص، واکنش منقن شماری  های گذشته در رود این پیشنهاد، همچون پیشنهادات سالانتظار یم همی 
داز دولت ن  .ها را برانگب 

ل کشور اتحادیه اروپا بر ش پذیرش آنان به داخ  ۲۷، ۲۰۱۵از زمان آغاز موج پناهندگان به اروپا در سال 
 .اندمرزهای خود اختالف داشته

به نقش کم کشورهای شمایل  ایتالیا و یونان که در خط مقدم مواجهه با بحران پناهجونی قرار دارند 
 
 
ق اض دارند. این در حایل است که کشورهای اروپای مرکزی و شر اتحادیه در پذیرش پناهجویان اعب 

ن سهمیه پناهجو هستند ن مخالف پذیرفی   .همچون لهستان و مجارستان نب 

 اجرانی شدن طرح جدید را مستلزم آن خوانده
ن شده در  اند که پناهجویان رد مقامات اتحادیه همچنی 

 .پروسه پذیرش به کشور مبدأ خود بازگردانده شوند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانونن ورودی به اروپا در سال گذشته  هزار نفر بوده است که در مقایسه با یک  ۱۴۰شمار پناهجویان غب 
قانونن در سال  وع بحران مهاجرت( کاهشر ) ۲۰۱۵میلیون و هشتصد هزار نفر پناهجوی غب  زمان شر

 .دهدچشمگب  نشان یم

 

دولن  در  ۱۹  غب 
اوت سال جاری میالدی، شش پناهجوی سوری به همراه پناهجویانن از مرص به سازمانن

 .بلگراد، پایتخت ضبستان مراجعه و درخواست کمک کردند

ح دادند ک دولن  شر وهای مرزی رومانن آنها را با خشونت آنها برای کارکنان این سازمان غب  ه به چگونه نب 
ن قطع شده بود، مرزبانان رومانن را متهم کرد  ضبستان عقب رانده اند. یگ از مهاجران که یگ از پاهایش نب 

ب و جرح او پرداخته  .اندکه با همان چوب زیر بغلش به ضن

ی تنها علیه این هفت پناهجو انجا ن ن رفتارهای خشونت آمب  م نشده بود؛ گروه دیگری از پناهجویان  چنی 
ح داد ن تجربه مشابیه را شر  رسانده بودند نب 

 .ندکه از مسب  ترکیه، یونان و آلبانن خود را به مرز رومانن

ن  ، توسط دوربی 
 شناسانی و توسط پلیس این پناهجویان هنگام تالش برای عبور از مرز رومانن

های حرارن 
ی شده و درنهایت از  ب و جرح قرار گرفتهمرزی رهگب   .بودند سوی مرزبانان با شالق مورد ضن

بآنها یم ن توسط پلیس مجارستان با چوب مورد ضن جرح قرار گرفته  و  گفتند که اگرچه پیش از آن نب 
 چشم خود را ا

ً
بات شالق تقریبا ن در اثر ضن ز بودند، اما هرگز شالق نخورده بودند. یگ از پناهجویان نب 

 .دست داد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دولن  مختلف در های دردنایک است که اسناد آنها توسط سازمانها از جمله گزارششکایتاین  های غب 
 .مرز ضبستان و رومانن جمع آوری شده است

 و دیگر کشورهانی که در مسب  همه این شهادت
ها حایک از یک موضوع است: اینکه پلیس مرزی رومانن

ده علیه کنند. به گفته شاهدان اکنون آنها از خشونت استفاده یم حرکت مهاجران قرار دارند، بطور گسب 
ب و شتم، ارعاب و بازگرداندن ، رفتارهانی مانند ضن

، به بخشر از رفتارهای در مرز رومانن قانونن های غب 
 .روزانه ماموران تبدیل شده است

دولن  در ضبستان، روزانه  ستفاده از زور و ابا « کم پنجاه نفردست»بنا بر برآوردهای یک سازمان غب 
ن نشان های دیگر سازمانشوند. برریسخشونت از رومانن به ضبستان برگردانده یم دولن  نب  های غب 

ن شیوه ا ۶۰۰تا  ۴۰۰دهد که در هفته بطور متوسط حدود یم ز مرز رومانن عقب رانده نفر با همی 
 .شوندیم

ب و شتم پناهجویان از کابلبر اساس این گزارش شود، آنها در معرض تون استفاده یمو با ها، برای ضن
یگ قرار یم ند یا اینکه لباسشوک الکب  ن ماموران با شلیک هوانی هایشان آتش زده یمگب  شود. گاه نب 

 .کنندترسانند و مجبور به بازگشت یممهاجران را یم

باس سیاه که لگویند؛ مأمورانن  سخن یم« کماندو»برجن از پناهجویان از حضور افرادی تحت عنوان 
 .اند و ماسک بر چهره دارند تا شناخته نشوندپوشیده

ز را انکار یم  هرگونه رفتار خشونت آمی 
ز
 کنندمرزداران رومای

ن آن دسته از سازمان گویند که از الملیل مهاجرت همکاری دارند، یمهای رومانیانی که با سازمان بی 
ن در مناطق مرزی اطالیع  ن هرگونه تخلف در این باره  .ندارندرفتارهای خشونت آمب   نب 

پلیس مرزی رومانن
 .را رد کرده است

توان مهاجری را بدون تایید کتنر قاضن یا بدون شود که بر اساس قانون، نیماین رفتارها در حایل گزارش یم
اخراج   کند،هانی که امکان تجدیدنظر درباره تصمیم گرفته شده علیه مهاجران را فراهم یمیط کردن رویه

 .کرد

 محروم کرد و اخراج مهاجران مهمب  از همه اینکه هیچ مهاجری را نیم
ی

توان از حق درخواست پناهندگ
قانونن است یس آنها به روند دادریس، غب   .قبل از دادن امکان دسب 

 در مسی  حرکت مهاجران خاورمیانه و آفریقا
ز
 رومای

دولن   به گفته خانم ایرنا عبدالمقصود، کارشناس كودكان  نر شپرست و جدا افتاده که با انجمن غب 
«Infopark»   همکاری دارد، پناهجویان پس از ناامیدی از رسیدن به اروپای غرنر و شمایل از مسب

ب و شتم کروایس و مجارستان، اکنون به مسب  رومانن روی آورده اند. اما این مسب  در واقع به مسب  ضن
 .آنها تبدیل شده است
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن برفتار خشو  وهای رومانن و ضبستان با مهاجران، حن  در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل نب  ن نب  ه نت آمب 
ن دیده شده بود  .بحث گذاشته شده است. این رفتار پیش از این در مرز کروایس و مجارستان نب 

د با  ها در حایل است که مهاجران قصد ماندن در این کشورها را ندارند و تنها در تالشناین خشونت
ن از آنها، خود را به خانواده  .رسانندبهایشان در شمال و غرب اروپا گذشی 

 سوری»گوید: ایرنا عبدالمقصود یم
 
 که به تنهانی سفر یمها عمدتا به آلمان یمها و عراق

کنند روند. مردانن
ن معموال رهسپار فرانسه یا بلژیک یم شناسند یش یمافرادی که در این کشورها از پ شوند تا به کمکنب 

قانونن کار کنند  «.بطورغب 

 ها با افزایش شمار مهاجرانافزایش خشونت

قانونن و رفتارهای رادوس دورووی    چ، مدیر یگ از مراکز حفاظت از پناهندگان یم گوید فشارهای غب 
ن ماموران رومانن  ن »خشونت آمب   و خونی 

 .شده است« تربیشب 

وع شداگرچه رفتارهای خشونت آم»گوید: او یم ن از حدود یکسال پیش شر ها در سه ه اما شدت خشونتب 
شود، خشونت ن بیشب  یمچهار ماه اخب  بسیار افزایش یافه است. هرچه تعداد مهاجران بیشب   «.گرددها نب 

ن این موضوع را تایید یمسازمان دولن  ضبستان نب  های کنند. ایوانا ووکاچوی    چ، از مرکز فعالیتهای غب 
دوستانه یک کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد است، یم «HCIT» بشر گوید که از نیمه که شر

اند بطور قابل توجیه افزایش یافته و این میالدی شمار مهاجرانن که از رومانن برگردانده شده ۲۰۱۹سال 
 .روند هر ماه رو به فزونن است

ن ا را روی پوست پناهجویان دیدههما با چشمان خودمان کبودی»گوید: ایوانا ووکاچوی    چ یم ایم. هیچ چب 
گر این خشونت وحشیانه نیست. به این رفتارها باید اخاذی، تخریب وسایل مهاجران و تلفن همراه توجیه

ن اضافه کرد  «.آنها را نب 

 گوید؟اتحادیه اروپا چه یم

رفتارهای ماموران کشورهای  ادیه اروپا قدرت تحقیق درباره اتهام سوءگوید که نهاد اجرانی اتحبروکسل یم
ها هستند که باید درباره عملکرد و اتهام سوء رفتار عضو را در سطح اروپا ندارد بلکه این خود دولت
وهای تحت امرشان دست به تحقیق بزنند  .نب 

ن  ن مهاجرت اروپا در دانشگاه لوزان، قوانی  ، متخصص قوانی   با این حال به گفته پروفسور فرانچسکو مایانن
  این

ی
ن مقررات شنگن، برگرداندن پناهجویان )پیش از برریس پرونده درخواست پناهندگ اتحادیه همچنی 

اییط کمیسیون اروپا یم ن شر تواند وارد عمل شود و در صورت نقض آنها( را ممنوع کرده است. در چنی 
، مجازاتهای اقتصادی را علیه کشور متخلف وضع کند ن  .قوانی 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن یک م  یک کشور به دادگاه اتحادیهاما در این زمینه نب 
ن
 شکل وجود دارد. کمیسیون اروپا در موضوع معرق

ن کاری نداشته باشد،  اروپا از اختیار تام برخوردار است و اگر از نظر سیایس تماییل برای انجام چنی 
ن کاری بکندهیچکس نیم  تواند این نهاد را مجبور به چنی 

 نامزد وزیر و شپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده
 
گان با معاون سفب  آلمان دیدار نور رحمن اخالق

، رفع کارینشست دو طرف به همنمود. در این ها و  ها، موثریت برنامهجاشدههای نر نیازمندیهای بیشب 
  .ها به مهاجرین تاکید کردندکمک

" در این
 
های داخیل را از مباحث عمده و مشکالت اسایس کشور دانسته جاشدهدیدار، نر آقای "اخالق

 ههای داخیل رسیدجاشدهافزود: " اگر بخواهیم مهاجرت را کاهش بدهیم؛ بدون شک باید به وضعیت نر 
ی

گ
د   ".صورت گب 

 بیشب  با ادارات همکنندهشپرست وزارت مهاجرین و عودت
ی

ن گان، ضمن تاکیداش بر هماهنگ کار و تامی 
کاری این وزارت؛ متعهدانه با فساد اداری که یگ از مشکالت ادارات افغانستان است، شفافیت گفت:"تیم

ن کند و در این عرصه به هممبارزه یم ن نیاز است. اراده ما جدی و حمایت شما مهم اکاری دوستان بی  لملیل نب 
  ".شودپنداشته یم

کاری آن  ها و هممعاون سفب  آلمان در کشور با یادآوری از روابط نیک افغانستان و آلمان از ادامه کمک
" ها خوانده افزود: جا شدن خانوادهها را دلیل عمده مهاجرت و نر کشور به افغانستان خبر داده، خشونت

 نر خشونت
ن  را در داخل کشور نب 

جا ساخته که قابل ترحم است و به عنوان ها عالوه از مهاجرت، کسانن
  ".وظیفه انسانن باید برای آنان کمک شود

ن  نامه حال هردو جانب تاکید کردند که در عرصه مدیریت مهاجران افغان در آلمان بر اساس تفاهمدر همی 
 .از قبل امضا شده، عمل شود

ن دیدار و روی قاب ن مایل و اداری وزارت نب  ل یادآوری است که معاون سفب  آلمان با احمدویل حکیم معی 
ک صحبت و گفتگو کردند.  ین موضوعات همکاری مشب   مهمب 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ن بامداد چهارشنبه، همه ترین اردوگاه که اردوگاه موریا، بزرگ  سپتامبر آغاز شد. درست زمانن  ۹چب 
نی بود  اجعهفسوزی نبود، بل داد آتشویاین تنها یک ر  .جویان در جزیرۀ لیسبوس یونان، آتش گرفتپناه

 خانمان کرد. جو را نر هزار پناه ۱۰که بیش از 

شان را بردارند، بقیه همه طمعۀ آتش جویان موفق شدند که لباس و مواد خوارگشمار اندگ از پناه
 .شدند
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن نشانن به مشکل توانست آتش را خاموش کند، اما همهموتر آتش ۹نشان و آتش ۳۰دولت یونان با  چب 
ها، و روز را در فضای آزاد در کنار جاده شب ها ریختند و چندینجویان به جادهسوخته بود. سییل از پناه

ی کردند و هنوز هم برجن ها و جنگلگاهتفری    ح  ها در وضعیت بدی قرار دارند. ها سب 

روز، هزاران باشندۀ لیسبوس به تر کرد. فردای آنجویان، وضعیت را پیچیدهتقابل مردم محل با پناه
ها از دولت یونان خواستند که جویان شدند. آنرسانن به پناهکاروان کمکها بر آمدند و مانع  جاده
 .جویان را از جزیرۀ لیسبوس اخراج کندپناه

جویان حتا آب و نان برای خوردن نداشتند. برجن نهادهای شد، پناهوضعیت با گذشت هر روز بدتر یم
هم به کمک ساحه انتقال دهند، آن امدادرسان به سخن  توانستند مقدار مواد خوارگ، آب و نان به

ن کمک، حکایت از بحرانن های طوالنن پناهها. صفبالچرخ  .شدن وضعیت انسانن داردجویان برای گرفی 

سوزی، هیأت دولت یونان نشست اضطراری برگزار کرد و خواهان کمک شد. سوئیس پس از آتش
ن کشوری بود که به این درخواست لبیک گفت  .نخستی 

، خواهان رسیدهاتحادیۀ   فوری به وضعیت پناهاروپا در نشسن 
ی

جویان شد. چندین کشور از جمله گ
ن پناه  پذیر از جمله زنان و کودکان، آمادهجویان آسیبآلمان و سوئیس، برای پذیرفی 

ی
شان را اعالم کردند. گ

 .دندگام شکودک، در این راستا پیش  ۲۰تن و سوئیس هم با پذیرش  ۱۵۰۰آلمان با پذیرش 

ن بر بنیاد فیصلۀ اتحادیۀ اروپا، در جریان یک هفته ساخته شد؛ اردوگایه که هم زمان اردوگاه جدید نب 
 .جو را داردهزار پناه ۱۳ظرفیت 

 کشور اروپانی یگ ن  دیگر آماده  ۱۰
ی

 .جویان اعالم کردندشان را برای پذیرش پناهگ

اض به جریان ن در اعب  جویان، از این کشور برخورد نادرست دولت یونان با پناههای سیایس در اروپا نب 
ن اظهار نارضاین  کردند. برجن حزبانتقاد کرده و از سیاست  اتحادیۀ اروپا نب 

ها و افراد حاکم های مهاجرن 
های متفاوت دیگر داشتند، مانند اتریش و هالند که به شدت به در شماری از کشورهای اروپانی موضع گب 

جویان را نکوهش کردند. صدها جویان مخالفت و فیصلۀ اتحادیۀ اروپا برای پذیرش پناهپناهاسکان مجدد 
ن به جاده  جدی به وضعیت ها برآمدند و علیه دولت اتریش شعار داده و خواهان رسیدهتن نب 

ی
گ

 .جویان در یونان شدندپناه

 گونه است؟وضعیت در اردوگاه جدید چه
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ن به یل شی    ع به ساخت اردوگاه جدید اقدام کرد، اما برجن پناهبا وجودی که دولت یونان خی جویان از رفی 
 .شان از یونان به سایر کشورهای اروپانی شدنداین اردوگاه ش باز زده و خواهان انتقال

چ از هی»وطندار گفت: جویان به سالمیگ از پناه .های اولیه را نداردگویند که این اردوگاه حتا امکانآنان یم
کنیم، امکانات ها را محکم یمها تناب ندارند. ما خودمان آننگایه امکانات وجود ندارد، حتا خیمه

دهد، باید در صف طوالنن ایستاد بهداشن  وجود ندارد، حمام ندارد، توالیت ندارد، یک وعده غذا یم
 «.روز وقن  نوبت من رسید، غذا تمام شده بودشوی، دی

اضن که پولیس با پاشیدن گاز اشکها ریختنآنان به جاده اض کردند. اعب  آور و د و علیه این تصمیم اعب 
 .های پالستیگ به آن پاسخ دادشلیک گلوله

من از راه کوه فرار کردم. پولیس مرا دشنام داد و خییل »وطندار گفت: جویان به سالمیگ دیگر از پناه
ن نیستیچجا هخواهم به کمپ بروم، آنوکوب کرد، من نیملت  «.چب 

ست و هر فردی که از جویان در اردوگاه جدید اجباریدولت یونان اعالم کرده است که اسکان مجدد پناه
 نخواهد شداش رسیدهجونی این امر ش باز زند، به پروندۀ پناه

ی
 .گ

ن به اردوگاه خودداری یمست که پناهترس از ابتال به کرونا عامِل دیگری  .کنندجویان از رفی 

ن زخیم شدند ض از جمله کودکان نب 
 .پولیس از خشونت کار گرفت، چندین معب 

جویان را تهدید دهد که پولیس با بدترین برخورد پناههای اجتمایع نشان یمشده در رسانهتصاویر پخش
 .کندوکوب یمجویان از جمله زنان را لتکرده و حتا برجن پناه
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

آور سوخته است و مادرش فریاد ه کودگ با پاشیدن گاز اشکترین قسمت ماجرا این است کآزاردهنده
 .رسدکس به دادش نیمزند، اما هیچیم

 از پناهبا این
ی

جویان ناگذیر شدند به اردوگاه تازه ساکن شوند، اما بخش دیگر هنوز هم هم، بخش بزرگ
ض  .کننداند و در برابر این تصمیم مقاومت یممعب 

 از کرونا
ز
 نگرای

ن دلیل اردوگاه پیش از آتشچند روز  ن اردوگاه موریا، نزدیک به چهل تن به کرونا مبتال شدند و به همی  گرفی 
جویان حکایت دارد. دولت ها، از آمار رو به افزایش کرونا در میان پناهترین گزارشقرنطینه شده بود. تازه

جو مثبت ثابت شده و همه پناه ۲۵۰یونان به روز دوشنبه، هفدهم سنبله، اعالم کرد که آزمایش 
اند. دولت این کشور نگران است که اگر وضعیت بهداشن  مراعات نشود، ممکن است آمار قرنطینه شده

 .تر شودمبتالیان به کرونا از این هم بیش

مرز به ساحه رفته و روند آزمایش تمام ویژه پزشکان بدونهای صیح زیادی از کشورهای اروپانی بهتیم
دلیل ترس از این وضعیت هنوز به اردوگاه نرفته و ترجیح جویان بهجویان را آغاز کردند. برجن پناهپناه
ی کنندها و کنار جادهاند در جنگلداده  .ها بمانند و شب و روز شان را سب 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

جویان را متهم کرده اهسوزی اعالم نکرده، اما پنهایش را در مورد علت این آتشدولت یونان هنوز برریس
 .انداست که گویا قصدی اردوگاه را آتش زده

داد از سوی پولیس یونان جوی زیر سن، در پیوند به این رویجوی افغانستانن از جمله دو پناهپناه ۶
روز مهلت داده است تا از خود در برابر این اتهام دفاع کنند، اما  ها سهناند. پولیس به آ بازداشت شده

، این اقدام دولت یونان را ظالمانه یمناهپ  .دانندجویان افغانستانن

های خودم با چشمانم دیدم که کمپ را یونانن »وطندار گفت: جوی افغانستانن به سالمجمشید، پناه
ها با موترسایکل آمدند، ساکن در جزیرۀ لیسبوس آتش زدند. کمپ از چندین طرف آتش گرفته بود، آن

ین و همه ن ن ببن  «. با خود داشتندچب 

کشور اسکان داشت. هرچند آمار دقیق وجود ندارد که چه   ۷۰جو از هزار پناه ۱۳در اردوگاه موریا بیش از 
اند که نزدیک به هشتاد درصد این های اروپانی گزارش دادهاند، اما رسانه شمار آنان شهروندان افغانستان

 .هستند جویان شهروندان افغانستانپناه

 به پناهصد هزار یورو برای رسیدهافغانستان اعالم کرده است که شش حکومت
ی

جویان افغانستانن در گ
گونه و با چه دستورالعمیل به آنان رسانده ها چهکند، اما هنوز روشن نیست که این کمکیونان کمک یم

 شود؟یم

 فوری به وضعیت پناهرسیده
ی

ن جویان با توجه به اختالف دیدگاه میان کشو گ رهای عضو اتحادیۀ اروپا و نب 
 .نمایدگراهای افرایط اندک مشکل یمشدن راستفعال

ویژه افغانستان، کشورهای اروپانی نگران موج دوم ها در خاورمیانه، بهبا توجه به افزایش خشونت
 دلیل، بسیاری از کشورهای اروپانی پیشمهاجرت

ن نهاد کردند که ها به سمت اروپا هستند. به همی 
های تر از سیاستجویان ارگانیک و کشوری شود؛ به این معنا که کمویژه در مورد پناهشان بههایسیاست

ول مرزی وی کنند و هر کشور به شدت کنب   .اش را افزایش دهدمرز باز پب 

انه، به این نگرانن افزوده است. ترکیههم، تنش مرزی میان ترکیه و یونان بر ش آب از سوی ، های مدیب 
ن حل نکند، با برخورد سخت و جدی این یونان را تهدید کرده است که اگر این مشکل را از راه مسالمت آمب 

 رو خواهد شد. کشور روبه

ول مرزهایش آماده  یمبا توجه به این موارد، اتحادیۀ اروپا به شدت برای کنب 
ی

د و سیاستگ های گب 
ن سخت  را نب 

ها هر چه باشد، نتیجه این است که بازیین سیاستتر کرده است. اکنون دلیل امهاجرن 
 کشنداند و زجر یمها شدهخانمان قربانن این سیاستجوی نر هزاران پناه


