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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -- (وزیاند) مهاجر نکرونا را فراموش کرده  روسیا و رسپناه، و به غذ ازمند ی: مهاجران نسبوسیل رهیجز 

 9 ------------------------- وله( چهینجات دادند) دو  شیدر اتر  خچایلی یالر  کیها مهاجر خود را از ده

 11 -- (وزی) مهاجر ن"میقرار ده ار یدر اخت کشت    کیاسکان مهاجران  یبرا میتوان ما یم"(وزی) مهاجر ن

 13 ------------------ وزارت( تیشد) وبسا عی    توز  ی  در کن  مواد غذا جاشدهیب یخانواده ها برخ   یبرا

 14 ------------------------------ وزارت( تیشد ) وبسا در کندز کمک رسای   جاشدهیخانواده ب 331به 

 15 ------------------------------- (وزین ورو یاسکان داده شدند)  د یدر اردوگاه جد ا یمور  یهزار پناهجو 

 17 --------------------------------------------- شد عی    توز  کمیک  یبسته ها ابیدر فار  جاشدگانیب یبرا
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ش ویروس کرونا نگرانمهاجر در جزیره لیسبوس، مقام ۱۲۰۰۰ با آواره شدن حدود   های یونانی از گستر
ود بعد از آتش ب ها مثبت اعالم شدهمهاجری که آزمایش کرونای آن ۳۵ها، هستند. بر اساس گزارش

فته به این سو در هک برای مهاجرانی که از ی اند. با این حالسوزی کمپ موریا با سایر مهاجران فرار کرده
ی غذای روزانه بر ت خوابند نگرانی برایها یمجاده  .رس از ویروس کرونا غلبه کرده استیافتر

ی رنگ که به عنوان خیمه برافراشته شده، جسیکا، زن مهاجر کامرونی شانه به شانه  زیر یک چادر خاکستر

نند در میان هزاران اند که بتوا ها از این امر ناامید شدهدو مهاجر مرد هموطنش نشسته است. آن

 یم مهاجری که در امتداد جاده
ی

ی زندگ ی ازابتال به ویروس  میتیلت  کنند، فاصله اجتمایع الزم برای جلوگت 

 کرونا را رعایت کنند. 
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ایم. در وقت توزی    ع غذا همه به اینجا مثل مرغ در مرغانچه گت  افتاده» گوید: این زن جوان با ناراحتر یم

 «سبند و غت  ممکن است که یک متر فاصله را رعایت کنیم. چهم یم

اند، همه ویروس  در میان هزاران مهاجر نجات یافته از کمپ سوخته موریا که در امتداد جاده جابجا شده

غم دشواریاند. آن زمان که مهاجران تالش یمکرونا را فراموش کرده  در کمپ موریا، کردند علت 
ی

های زندگ

ی کنند، حال به گذشته تعلق دارد. از ابتال به و   یروس جلوگت 

آنان بعد از آتش سوزی، نه تنها رعایت فاصله اجتمایع برای مهاجران ناممکن شده بلکه فوریت هم برای 

ان بدون مرز یم ، داکتر روانشناس در سازمان داکتر ا شاسیونر ایط  » گوید: تغیت  کرده است. دیمیتر در شر

یس به غذا و آب است.  ین نگرانی برای این مهاجران دستر  «کنونی بزرگتر

  

ی چند روز پیش هم، بیمروانشناس به یاد یم این نگران بودند؛  انش از ناحیه ویروسار آورد که تا همت 

ی مورد مثبت در کمپ موریا   وقتر که در روز اول سپتمتر اولت 
ً
 .اعالم شد مخصوصا

ساله، صورتش را با  ۱۳اما حال، فقط تعداد محدودی از مهاجران ماسک به صورت دارند. ابوالفضل، 

ت. این نوجوان افغان ای پوشانده که از انجمن ون هتی فمییل گرفته اسیک ماسک آنر تکه
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 را بیشتر مهاجران از کرونا ویروس نیم»گوید: یم
ی

د همگ ترسند اما باید احتیاط کنیم. اگر یک نفر کرونا بگت 

 «مبتال خواهد کرد. 

ماسک به مهاجران توزی    ع کرد. به گفته  ۲۰۰در فردای آتش سوزی در موریا، انجمن ون هتی فمییل 

را بگوید، انجمن کیم پیشتر مقداری مایع ضد عفونی و صابون هم  نیکوال، که نخواست اسم خانوادگیش

حال هیچکیس به فکر ویروس کرونا نیست. نیازهای عاجل تری وجود »به مهاجران توزی    ع کرده بود اما 

 «دارند. 

 

 از شیوع ویروس کرونا 
 
 نگرای

نفر  ۳۵از آتش سوزی در موریا، شمار مبتالشدگان به ویروس کرونا در میان مهاجران چند روز پیش 

ها شناسانی بعد از آتش سوزی آنها با سایر مهاجران از کمپ فرار کردند. تا کنون فقط چند تن از آن بود. 

 اند. شده

های محیل از این وضعیت خییل نگران هستند. جزیره لیسبوس در اواخر ماه اگست از سوی مقام

 طق شیوع ویروس قرار داده شده بود. های آتن در فهرست منامقام

ند. افراد مبتال به در کمپ چدید و موقتر کنار بحر، مهاجران تازه وارد مورد آزمایش شی    ع کرونا قرار یم گت 

 تاثت  ندارد. ایل تانو، وکیل مدافع ویروس در انزوا قرار داده یم
ی

شوند اما نتیجه آزمایش در دوسیه پناهندگ
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 ندارد. افراد مبتال به ویروس » گوید: ان یونان یمو عضو شورای پناهندگ
ی

کرونا ویروس ربیط به پناهندگ

ی یم  تاثت  ندارد.... قرنطت 
ی

 «شوند اما این امر در روند پناهندگ

ی یم خوابند چه کیس دشوار است تشخیص داد که در میان هزاران مهاجری که در امتداد جاده میتیلت 

ان بدون مرز که در قسمت باالی جاده مستقر شده تالش  ویروس دارد. یک کلینیک سیار سازمان داکتر

 بیماران احتمایل را ردیانر کند. 
 دارد برخی

اگر کیس عالیم بیماری را داشته باشد ما اورا به شفاخانه »گوید: فارس الجواد، سخنگوی سازمان یم

 یم
ی
ی معرف  «یک کودک پیش آمد.  آید دنبال بیمار. دیروز این مساله برایکنیم. یک امبوالنس یممیتیلت 

 شفه یم» افزاید: او یم
ی

ی بغت  از شفه داشته باشند زیرا در  اینجا همگ
 «کنند. بیماران باید عالییم بیشتر

 وقایه ناممکن است

ول در داخل کمپ فعالیت یم نگونی در ماه ندی، یک مهاجر کاکنند. دادی موکبرخی از مهاجران برای کنتر

ان بدون مرز درباره ویروس کرونا آموزش دیده است. او یم ما یاد گرفتیم » گوید: اگست از سوی داکتر

های خود را بشویند، چگونه ماسک خود را تبدیل  چگونه افراد خود را از ویروس محافظت کنند، دست

نر را به تن دارد « کنند و عالیم ویروس را بشناسند.  ند. که هنگام آموزش به او داده بود  او هنوز هم نر شر

د.  هانی بود که او توانست بعد از آتش سوزی از کمپ موریا با خود بگت 
ی ت یگ از چت   این نر شر
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ی از  دیدی ابتال به ویروس  موکندی، مهاجر کانگونی از سوی سازمان داکتارن بدون مرز در مورد پیشگت 

 زکرونا آموزش دیده است. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیو 

ی از ویروس او هم ممکن است به مهاجران در باره پیشگت   غت 
ایط کنونی کرونا   پذیرفته است که در شر

وجود ندارد؟  الیکه آب اصال های خود را بشویند در حبه آنها گفت دست حرف زد. چگونه میتوان

 ؟غذا باید یکدیگر را تیله کنند  چگونه باید به آنها گفت فاصله را رعایت کنند در حایل که هنگام توزی    ع

ان بدون مرز روی یک مساله فوری دیگر تمرکز کرده است: فارس الجواد  در این میان سازمان داکتر

اند. اما برای ما، نفر مبتال به ویروس پراگنده شده ۳۵درست است که بعد از آتش سوزی » گوید: یم

عاجل ترین مساله این است که مهاجران در یک محل امن جابجا شوند. این محل امن، شک و جاده 

 «  نیست. 
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ی نجات دهند. این حادثه خاطرات تراژد جر توانستند خود را از یک الری یخچایل در اتریشها مهاده
های اتریش مهاجر در یک الری یخچایل جان داده بودند. مقام ۷۱را در اذهان زنده کرد که در آن  ۲۰۱۵

 .انسان ختر داده اند از افزایش قاچاق

 

 تصویر از آرشیف: پولیس اتریش

حادثه خاطرات تراژدی سال  ز یک الری یخچایل در اتریش نجات دهند. ایناها مهاجر توانستند خود را ده
های اتریش یک الری یخچایل جان داده بودند. مقام مهاجر در  ۷۱را در اذهان زنده کرد که در آن  ۲۰۱۵

 .داده اند قاچاق انسان ختر  از افزایش

ایالت اتریش سفیل نجات دهند. پولیس   مهاجر موفق شدند خود را از یک الری یخچایل در  ۴۰بیش از 
ی در میان شان  گفته است که این مهاجران از کشورهای سوریه، عراق و ترکیه اند و افراد زیر سن نت 

 .تپولیس، وضعیت صیح این مهاجران خراب اس هستند. به گفته

مهاجران در وضعیت سختر قرار گرفته بودند و در داخل این الری چنان ش و  ها گفته اند که اینمقام
که ترس داشتند در   ایجاد کردند که راننده مجبور شد الری را متوقف کند. این مهاجران گفته اند  صدا 

ا نداشته است و چندین سیستم تهویه هو  داخل این الری به دلیل کمبود اکسیجن جان بدهند. این الری
 .تن از مهاجران بیهوش شده بودند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-54959707
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کنار یک شاهراه   اتریش روز چهارشنبه اعالم کرد که این الری یک هفته پیش در نزدیگ یک پل در  پولیس
شاهدان عیتی گزارش داده اند که چندین تن از  .کیلومتر فاصله دارد  ۴۰یافت شده است که از شهر ویانا 

ی انداخته و به مزرعه فرار کردند. پولیس با استفاده از هلیکوپتر ا این الری مهاجران خود را از  محل  ینپایت 
 بازداشت نمود که اکتر آن ۳۸را جستجو کرد و 

ً
 .گرفتندتداوی صیح قرار یم ها باید تحتتن را موقتا

ی در جمع بازداشت  ساله این الری که یک شهروند  ۵۱راننده  شدگان است. ترگ مقیم رومانیا است، نت 
است.  که این الری از رومانیا حرکت کرده و با عبور از مجارستان وارد اتریش شده  بازجویان گفته اند 

 .کرده بودند  مهاجر مخفیگاه ایجاد  ۴۳قاچاقچیان با دقت زیاد در این الری برای این 

های  انیا آورده شده و مدتمتفاوت از ترکیه به روم این مهاجران به ماموران پولیس گفته اند که از مست 
ها سپس به یک منطقه جنگیل در نزدیگ مرز مجارستان برده شده اند. آن طوالنی در این کشور نگهداری

 .در این الری یخچایل جابجا گردیده اند شده و 

قانونی باید ادامه یابد  کارل نهامر، وزیر داخله اتریش  .گفت که مبارزه علیه قاچاق انسان و مهاجرت غت 
ویان انسان ختر داده است. بازج ه مبارزه با جرایم جنانی در ایالت اتریش سفیل از افزایش موارد قاچاقادار 

 .کنند  های قاچاق انسان را نابود تالش دارند که شبکه

 ۲۰۱۵زنده شدن خاطرات تراژدی 

داخل یک الری  مهاجر در  ۷۱را در خاطرات زنده کرد. در آن سال  ۲۰۱۵قضیه یک تراژدی تلخ سال  این
چندین قاچاقتر انسان را بازداشت کرد.  یخچایل خفه شده و جان دادند. پس از آن واقعه پولیس اتریش

انی را که در این حادثه دست داش ای در مجارستان چهار تن از محکمه تند، به حبس ابد محکوم  قاچاقتر
 .کرد
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 وعودت کنندگان

 

کت برگزارکننده قفنوس( اعالم کرده   سفرهای) «Phönix Reisen» سفرهای تفرییح بحری به نام یک شر
  .قرار دهد حاضی است برای مهاجران نر خانمان در جزیره لیسبوس یک کشتر تفرییح در اختیار  که

ده کت نامتر گزاری پروتستانت )ای نی  یوهانس سورنیدن، مدیرکل شر ما حاضی هستیم »دی( گفت:  به ختر

 هانی که به خاطر بحر « رایگان یک کشتر در اختیار )نیازمندان( بگذاریم، به صورت
ان  او با اشاره به کشتر

 این افرادی هستند که به کمک نیاز دارند و ما »بدون استفاده مانده اند، گفت:  کرونا در بندرهای مختلف

« الباتروس»استفاده از کشتر  سورنیدن در ادامه گفت، به طور مثال امکان« یت خایل داریم. جا یک ظرف

انداخته و از آن استفاده نیم شود. این کشتر که گنجایش  وجود دارد که در بندر شهر بریمن آلمان لنگر 

  .روز به یونان برساند ۱۴تواند خود را در عرض  تن را دارد، یم ۹۰۰

کت دست کم هزینه های  در ادامه گفت، در این صورت ما حاضی هستیم «Phönix Reisen» مدیرکل شر

یم و امید است هزینه های دیگر مانند « افراد دیگری»که   اجاره کشتر و استهالک آن را به عهده بگت 

ند. اما سازمان دیه آن را مقام های یونانی یا به عبارت بهتر  پرداخت معاش به پرسونل را به عهده  بگت 

د. ایده استفاده از کشتر های تفرییح برای مهاجرانی  اتحادیه که در جزایر یونان   اروپا باید به عهده بگت 

  .ساکن هستند، در اوائل بحران کرونا مطرح شده بود
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 وعودت کنندگان

توسعه ای است، گفت،   سال دارد و عضو دفتر مرکزی کلیسای کاتولیک برای کمک های ۷۰سورنیدن که 

ده سوسیال دموکرات آلمان( در آن زمان و حاال هم ای ون رئیس پارلمان اروپا )از حزبکاتارینا باریل، معا

 تفرییح برای مهاجران را مطرح کرد. اما در آن زمان با وجود تالش های زیاد و  استفاده از کشتر های

کت برقراری ارتباط با بسیاری از مراکز اتحادیه اروپا، این ایده اجرانی نشد، در   Phönix» حایل که شر

Reisen» اش را برای کمک اعالم کرده بود 
ی

  .آمادگ

کشتر های تفرییح مطرح شده   سورنیدن در ادامه گفت، در اوائل بحران کرونا که ایده اسکان مهاجران در 

م هاجرانی شدن آن را گرفتند. او گفت، فکر نیم کند که حاال  بود، ظاهرا مقام های یونانی بودند که جلوی

جزیره  اجرا در بیاید. اما باید به زودی راه حیل برای اسکان مهاجران نر خانمان )در  و بهپیشنهاد ا

ده گفت:  کت نامتر   پناهجویان باید در »لیسبوس( پیدا شود. مدیرکل شر
ی

 کنند و زندگ
ی

ایط انسانی زندگ شر

اییط بهتر از خوابیدن در حاشیه های منفی  او در ادامه گفت که از واکنش« شک ها است.  در هر شر

یان سفرهای دریانی 
نگران نیست. گرچه چندی پیش یک ای میل نر نام و نشان از یک زن دریافت   مشتر

 کرده و نوشته اگر مهاجران در این کشتر ها   کرده
ی
ی دائیم معرف اسکان داده شوند، او  که خود را مشتر

 .دیگر هیچوقت پا به آن جا نخواهد گذاشت

سفرهای تفرییح در بحر و حدود  بابت اصال نگران نیست و پنج کشتر برای اما سورنیدن گفت که از این

هزار  ۲۵۰ما در سال »اداره یم کند. او در ادامه گفت:  کشتر را برای سفرهای تفرییح در رودخانه ها   ۴۰

اه مدر  تن از آن ها طرز فکر متفاونر داشته باشند. ما به این خاطر نگران نیستیم و  مهمان داریم. شاید ده

  «.دادند مارچ مهمان های دائیم مان واکنش های مثبتر نسبت به این ایده نشان
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 با همکاری اداره برنامه غذانی جهانریاست امور مهاجرین و ع
 28( به WFP)ودت کنندگان والیت کتی

  خانواده بیجاشده در شهر اسعدآباد مرکز آن والیت بسته های غذانی کمک کرد. 

کیلو دال نخود   7سنبله توزی    ع شد، دو بوخر آرد، دو قطیع روغن،  27دراین بسته های کمگ که پنجشنبه 
  واده جا گذاری شده بود. و یک کیلو نمک برای یک خان

این خانواده ها از اثر ناامتی ها از ولسوایل های مختلف به محالت امن در شهر اسعدآباد بیجا و توسط 
 . ریاست امور مهاجرین و نهادهای همکار شوی و نیاز سنیحر گردیده اند 

همچنان از سوی وزارت روند توزی    ع کمک به بیجاشده های نیازمند در کتی و سایر والیات به خانواده ها 
  امور مهاجرین وعودت کنندگان ادامه دارد . 
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ی نیازمندیهای شان در عرصه  22به هر کدام ازین خانواده ها  هزار افغانی پول نقد به منظور برآورده ساختر
، وسایل مورد نیاز و کرایه خانه توزی    ع شد.   مواد غذانی

ی   تامت 

آباد و مناطق ناامن شهر کندز به  ز اثر ناامتی و جنگ از ولسوایل های امام صاحب، خانا  این خانواده ها
ساحات امن آن شهر بیجا شده اند. ریاست امور مهاجرین والیت کندز با همکاری موسسات این خانواده 

  سنبله اداره اکتید به آنان مدد رسانی کرد.  27ها را نیاز سنیحر کرده و روز پنجشنبه 

شپرست والیت کندز و برخی از مسئوالن در جریان توزی    ع این کمک معاون امور اجتمایع و اقتصادی و 
  حکومت محیل آن والیت حضور داشتند. 

ی در کندز ازاین مساعدت های نقدی مستفید شده  20در  روز گذشته حدود هزار خانواده بیجاشده دیگر نت 
 دان
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 :رسانی این مطلبهم

 ۱۰سوزی در اثر آتش نفری که ۷۰۰هزار و  ۱۲هزار پناهجو از  ۹گفته وزیر مهاجرت یونان تا کنون   طبق
بودند، در یک اردوگاه موقت جدید در جزیره لسبوس  ت دادهروز پیش اردوگاه موریا شپناه خود را از دس

 .این کشور، اسکان داده شدند

ی اردوگاه طبق گفته مقام این  بت 
ر محیل که پیش از شعت د هزار نفر ظرفیت دارد و با  ۱۰تا  ۸های یونانی

ی اندازی بوده است و در سه کلیومتر ی ایجاد شده است این میدان تت   .بندر میتلت 

قرار است امروز شنبه،  ها اند که چهار نفر آنهم شدهزدن اردوگاه موریا مت هجوی افغان به آتشپنا شش
 .شوند شهریور( در برابر قاضی تحقیق حاضی  ۲۹سپتامتر ) ۱۹

ی روی آسفالت، در ساختمان پناهجویان اردوگاه موریا، در این مدت در حاشیه جاده موریا به های میتلت 
وکه یا مزارع، روزها و شب ی کردند. پلیس یونان پس از آنکه اعالم شد، اردوگاه جدید  های خود را متر ستی
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را  خیابان عملیات پاکسازی صبح پنجشنبه گذشته، چادر به چادر پناهجویان شگردان در  آماده است، در 
 .کردید هدایت یماز خواب بیدار و به سوی اردوگاه جد

 

ایط با  اییط مشابه شر ار اردوگاه موریا برگردند دچ این حال بسیاری از مهاجران، از اینکه بار دیگر به شر
ی به ارودگاه جدید امتناع یم وحشت هستند. پلیس روز پنجشنبه پناهجویانی را که کردند، تهدید کرد  از رفتر

 آن که به پرونده
ی

 نخواهد شدپناهندگ
ی

 .ها رسیدگ

ی در واکنش به ایجاد ارودگاه جدید برای کمیساریای پناهجویان ساکن در  عایل پناهندگان سازمان ملل نت 
کند. این نهاد تاکید کرد که این اردوگاه تنها یم حمایت« راه حل موقت»ک عنوان یموریا گفت که از آن به
توان برای مدت طوالنی پناهجویان در آنجا پناهجویان مناسب است و نیم برای اسکان اضطراری

 .کرد  نگهداری

 .کمیساریای عایل پناهندگان از یونان خواست که آینده این مکان را مشخص کند

گزاری   طبق قرار  ۱۹-آزمایش کووید فرانسه، هر پناهجو در بدو ورود به اردوگاه جدید مورد گزارش ختر
د و طبق گزارش وزارت مهاجرت یونان تا کنون یم ی مهاجران گزارش شده م ۲۱۴گت  ورد ابتال به کرونا در بت 

 .است
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 حریق شد و بسیاری از بخش اردوگاه موریا 
ٔ
هزار  ۱۳های آن سوخت و حدود شامگاه هشتم سپتامتر طعمه

ین اردو مهاجر ساکن آن نر  رود که شمار یم پناهجویان در اروپا به گاه مهاجران و شپناه شدند. موریا بزرگتر
اندازی شد. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق اروپا راه سال پیش در اوج بحران مهاجرت به ۵

انسانی این اردوگاه هشد بشر بارها   .بودند ار دادهدربارٔه وضعیت وخیم و غت 

با حوادث امور مبارزه  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب به همکاری ریاست دولت در 
  .و غت  غذانی مساعدت نمود خانواده بیجاشده مواد غذانی  11و شه میاشت به یکصد و 

ولسوایل قیصار به محالت امن شهر میمنه مرکز آن والیت بیجا  را از  جنگ و ناامتی ها این خانواده ها 
ی الملیل شوی و نیا شده ساخته که   .اند زسنیحر شدهتوسط ریاست امور مهاجرین با همکاری نهادهای بت 
یک بوخر ارد، دو قیط روغن، بسته  سنبله سال روان در جریان برنامه مساعدنر یادشده 27روز پنجشنبه 

خانه، بسته وسایل بهداشتر به ی ش شیوع ویروس کرونا، چهار تخته   وسایل آشتی ی از گستر منظور جلوگت 
  .خانواده توزی    ع شد کمپل و ترپال به هر 

ی به  ک ها معاون و شپرستدر جریان توزی    ع این کم والیت فاریاب حضور داشت و گفته شد که قبال نت 
 .این خانواده ها مدد رسانی شده است

 


