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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------------- ) سالم وطندار(گردمه کشورم بر یممهاجرت نامنظم؛ اگر صلح شود ب

 5 ---------------------------- وله( چهیشدند) دو  نیمسکن گز  د یمهاجر در اردو گاه جد ۳۰۰: سبوسیل

 6 ------------------------------- وله( چهیاند) دو  ا یرسپناه مور  ب   انیپناهجو  رشیده شهرآلمان آماده پذ

 9 ---------------- (وزیهزاران تن در آلمان تظاهرات کردند) مهاجر ن ا،یدر کمپ مور  یپس از آتش سوز 

 10 ------------------------------------ «(وزین ورو ی() یآزاد»با شعار  ونانی سیبا پل انیپناهجو  یی  درگ
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ها و سو در میان مردم وجود داشته، اما افزایش ناامن  های دور به اینمهاجرت از سالهرچند پدیدۀ 
 در چند سال پسی   در کشور سبب شده است که رقم مهاجرت بهب  

پیشینه افزایش یابد. گونۀ ب    ثبابی
 ست که ترس بدترشدن وضعیت امنینی در اینسیدمحمد، باشندۀ والیت رسپل، ییک از هزاران جواب  

 بی که او در آن زندهویژه ولسوایل والیت به
 

طر و رصف هزینۀ  کرد، وادارش کرد تا با پذیرفیی  هزاران خیم گ
د.   گزاف راه مهاجرت نامنظم را در پیش گی 

داشت تا با  گوید که آرزو کند، یمهای مهاجرت نامنظم روایت یمسیدمحمد که از مشکالت و ناهنجاری
اش در ییک از کشورهای امن، به امنیت جسیم و رواب  دست یابند. او دلیل خانوادهمهاجرت خود و 
شد، یگانه مشکل ما نبود امنیت بود؛ چون امنیت درست گرفته نیم»کند: گونه بیان یممهاجرتش را این

ل کمارگان  «تر داشتند. های امنینی کنیی

هایش را نی   فروخته خانه و دیگر داشتهوازم گوید که برای تهیۀ هزینۀ سفرش، حوییل، لسیدمحمد یم
های مهاجران به رس بردند و با هزار مشکل و گوید که حدود دو سال در یونان در اردوگاهاست. او یم

 اند. جا به آلمان رفتهپرداخت پول هنگفت به ایتالیا و از آن
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 وعودت کنندگان

گوید، پس از گذشت چند یم شود،اش به گونۀ روشن دیده یمسیدمحمد که ندامت و پشیماب  در چهره
 در آلمان برایش طاقتسال زنده
 

خواهد به افغانستان برگردد، اما منتظر نتیجۀ  فرسا شده و یمگ
 وگوهای صلح است. گفت

 گوید، موفقیت روند وطندار یمه سالمب  MRCزاده، مشاور مرکز معلومات مهاجرت یا هللا شیخروح
که این روند به تأمی   امنیت، رفاه و احراز ت. به گفتۀ او، در صوربی ستیغۀ دو لبه برای افغانستان ا صلح

جویان ها و بازگشت شمار زیادی از پناهحقوق شهروندی برای مردم کشور بینجامد، سبب کاهش مهاجرت
 تان گواه موج دیگری از مهاجرترو شود، افغانسبست روبهوگوهای صلح با بنخواهد شد، اما اگر گفت

 . خواهد بود 

مهاجر در خیمه گاه  ۳۰۰در جزیره لیسبوس یونان، حدود « کمپ موریا»پس از آتش سوزی بزرگ در 
 .جدید کارا تپه مسکن گزین شدند. شمار زیادی از مهاجران خواهان ادامه سفر شان به اروپای غرب  اند

 

یت افرادی که به خیمه گاه جدید رفته اند، به اساس گزار  ش رسانه تلویزیوب  دولنی ای.آر.بی یونان، اکیر
خانواده ها اند. آنها قبل از ورود به خیمه گاه جدید باید آزمایش رسی    ع کرونا یم دادند. رسانه نام برده از 

خی  آمده است  قول وزارت صحت این کشور گفته است که آزمایش هفت تن آنها مثبت بوده است. در 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-54909812
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که افراد آلوده با ویروس کرونا در یک بخش جداگانه و دورافتاده خیمه گاه جدید در قرنطی   قرار داده 
 .شدند

وضعیت در جزیره لیسبوس به روز شنبه نی   متشنج بود. چندین هزار پناهجو شب و روز را در خیابان 
ی یم کنند. شاید چندین هفته طول بکشد   که آنها دوباره یک رسپناه داشته باشند. های این جزیره سیر

مقامات یونان در جست و جوی محالت دیگری برای برپا کردن خیمه گاه ها اند. شمار زیادی از مهاجران 
 .خواستار فراهم ساخیی  امکانات برای ادامه سفر شان به اروپای غرب  اند

 

ی میان مهاجران و پولیس نی   شد   .ای، روز شنبه چند مظاهره و درگی   دی.بر
گزاری آلماب  . به قول خی 

مهاجران به سوی پولیس سنگ پرتاب کردند و پولیس در برابر آنها از گاز اشک آور کار گرفت. پس از آتش 
 .هزار مهاجر یک باره ب  رسپناه شدند ۱۲سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس یونان، حدود 

بعد از آتش سوزی مهیب در اردوگاه پناهجویان موریا در جزیره لیسبوس یونان، ده شهر آلمان ضمن 
  .ارسال نامه ای عنواب  حکومت آلمان فدرال، خواستار پذیرش پناهجویان ب  رسپناه موریا شده اند

https://www.dw.com/fa-af/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-54909812
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ر آلمان ضمن ارسال نامه ای عنواب  حکومت آلمان هموریا در یونان، ده ش ر اردوگاهد بعد از آتش سوزی
 .فدرال، خواستار پذیرش پناهجویان ب  رسپناه موریا شده اند

شهرداران شهرهای هنوفر، پوتسدام، فرایبورگ، اولدنبورگ، دوسلدورف، گوتینگن، گیسن و همچنان 
برای  ستیم که پناهجویان موریا را ما آماده ه»شهرداران شهرهای کلن، بی ِل فلد و کریفلد آلمان نوشته اند: 

ی از فاجعه انساب  بپذیریم.   این نامه که به آنگال مرکل صدر اعظم و هورست زی  هوفر وزیر داخله« جلوگی 
س رسانه  « موسوم به هیئت تحریه آلمان»فدرال آلمان فرستاده شده است، به روز پنجشنبه به دسیی

 .قرارگرفته است

نفر در کمپ موریا آخرین رسپناه شان را نی   از دست داده اند.  ۱۳۰۰۰در این نامه آمده است که حاال
 حکومت فدرال باید اکنون کاری کند و نباید همچنان منتظر یک راه حل اروپابی باشد. در این نامه تأکید 
ا  هیشده است که شهرداری های رسارس اروپا آماده همکاری اند، بناًء باید زمینه این همکاری  ها برای آنان م
 زمینه هابی برای 

  چنی  
گردد. هورست زی  هوفر وزیر امور داخله آلمان فدرال تا اکنون از مهیا ساخیی

  .شهرداری  های این کشور خودداری کرده است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54896297
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خارج  و نامزد ریاست این حزب، در   دموکرات مسییح آلمان در امور  نوربرت روتگن، سیاستمدار حزب
عضو اتحاد  ۱۶أکید کرد که ت «Brennpunkt»- در همی   مورد آلمان «ARD» شبکه  یک برنامه ویژه

ن پناهجوی ب  رسپناه یونان را در مناطق خود که از آنا ۵۰۰۰مسیحیان در پارلمان این کشور حارص  اند تا 
 یم کنند، بپذیرند و گفت که از این خواست آنان حمایت یم کند

 
  .در پارلمان نمایندگ

 یم کند و حنی از چندین هریک از »روتگن گفته است: 
 

پناهجویاب  که در بدترین وضعیت در موریا زندگ
 .«.سال به اینسو، همان کرامت انساب  را دارد که ما در اینجا در اروپا داریم

ک پناهجو در آلمان و دیگر کشورهای اروپابی پذیرفته شوند، یم تواند ی ۵۰۰۰او تأکید کرد: در صوربی که 
وضعیت در » ط به این وضعیت در همان جا )موریا( یم باشد و گفت: در ارتبا«کمک واقیع»

ی( استبه طور عری  لیسبوس   «.ان )وضعیت وخیم بشر

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54896297
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چهارشنبه هزاران تن در پس از فاجعه آتش سوزی در کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار دارد، شام 
ش پناهجویان از این اردوگاه شدند که تقریبا به صورت   ضان خواهان پی 

اض زدند. معیی آلمان دست به اعیی
  .کامل ویران شده است

اض به وضعیت ناگوار پناهجویان در جزیره  شهرهای مختلف آلمان، شاهد برگزاری تظاهرات در اعیی

اران تن در شهر برلی   گردهم آمدند و از حکومت این کشور لیسبوس بوده است. شام چهارشنبه، هز 

د  .خواستند که در پذیرش پناهجویان از جزیره لیسبوس اقدامات عمیل را روی دست بگی 

وکه»آنگونه که سازمان  ین تظاهرات در برلی   « زیی  ( اطالع داد، بزرگیی گزاری فرانسه )ای اف بر به خی 

اک داشتندهزار تن در آ ۱۰برگزار شد و حدود     .ن اشیی

 

هزار  ۳طبق اطالعات سازمان دهندگان، دربرج  از شهرهای دیگر آلمان نی   تظاهرات برگزار شد و حدود 

کت در تظاهرات خواهان پذیرش مهاجران شدند ۲۵۰۰تن در کولن و    .تن در هامبورگ با رسر

وکه»سازمان    .ابی فراخوانددر رسارس کشور مردم را به برگزاری تظاهرات و گردهم« زیی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

باید فورا »یولیا زولباخ از اعضای این سازمان گفت، ساکنان موریا که دیگر سقف  بر روی رس ندارند، 

پذیرفته شوند. ]...[ راه حل اروپابی در چشمرس نیست و هر کدام از کشورهای اتحادیه اروپا باید 

 «.خودشان دست به کار شوند

آتش سوزی رخ داد و تقریبا به ویراب  کامل آن منجر شد. بیش سه شنبه شب در چندین بخش کمپ موریا 

 یم ۳هزار تن در این اردوگاه که گنجایش  ۱۲از 
 

 .کردندهزار تن را دارد، زندگ

 

وهای پلیس یونان در جزیره لسبوس روز شنبه  ضاب  که به سوی آنها سنگ  ۲۲نی  شهریور به سمت معیی
اض کمابیش آرام پناهجویان و سکنه کردند گاز اشکپرتاب یم آور شلیک کردند. این واقعه در حی   اعیی

 .جزیره لسبوس علیه احداث اردوگاه جدید رخ داد

تعطییل آن شد  ا که منجر بهسوزی اردوگاه موریهزار پناهجوی بزرگسال و کودک از زمان آتش ۱۲حدود 
 .اندها ماندهاند و اکنون چهار شبانه روز است که در چادر و درکنار جادهرسپناه شدهب  

اض پناهجویان شده است.   به این وضعیت باعث خشم و اعیی
 

کندی مسئوالن جزیره لسبوس در رسیدگ
ز ورود به دیگر کشورهای خواهند در اردوگاه بمانند و خواستار کسب مجو بعالوه اکیر پناهجویان دیگر نیم

شنبه سکنه لسبوس با برپابی موانع عبور تالش کردند اروپابی هستند. این در حایل است که روز پنج
ورودی اردوگاه موریا را مسدود کنند تا پناهجویان دوباره در آن مکان ساکن نشوند. گرویه از اهایل جزیره 

ض خواستار جابجابی پنا
هجویان به مکاب  دیگر هستند و به احداث اردوگایه نی   مانند پناهجویان معیی

اض دارند  .دیگر اعیی
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 مجموعهمسئوالن جزیره لسبوس نی   تا کنون از بازسازی اردوگاه موریا سخن نگفته
ً
ای اند و قرار است فعال

ی بندر جزیره برای پناه دادن به پناهجویان برپاشوداز چادرهای شش نفره در محوطه  .ای در سه کیلومیی

اما فرستادن پناهجوها به کشورهای دیگر خالف مقررات اتحادیه اروپاست. بر اساس قوانی   اتحادیه 
 خود در اروپا، پناهجویاب  که از ترکیه وارد اتحادیه اروپا یم

 
شوند باید تا زمان جواب درخواست پناهندگ

مر باعث فشار بر کشورهای مرزی شوند. این ااردوگاه بمانند و در صورت رد پرونده به ترکیه فرستاده یم
اتحادیه اروپا شده است. یونان از جمله کشورهای مرزی اتحادیه اروپاست که هر ساله تعداد زیادی 

پذیرد. این در حایل است که دولت یونان از سال گذشته سیاست مبارزه های خود یمپناهجو را در اردوگاه
 .با پناهجوبی را اتخاذ کرده است

 بحران پناهجویان در اروپا را پررنگ کرده است و رسان اتحادیه اروپا از روز سوزی اردآتش
ً
وگاه موریا مجددا
یت پنجشنبه تا کنون به دنبال راه  به پناهجویان اردوگاه موریا هستند. قرار است اکیر

 
کاری برای رسیدگ

سه و آلمان پذیرفته سال تنها که ساکن اردوگاه موریا بودند توسط فران ۱۸کودک و نوجوان زیر   ۴۰۰
 .شوند

وزیر یونان دیدار و گفتگو داشت و کمیش اتحادیه اروپا در امور مهاجرت مارگاریتیس شیناس نی   با نخست
های اروپابی را متحد کنیم تمام دولتما تالش یم» :از همدیل اروپابی سخن گفت. او در این باره اعالم کرد

 «.ضویع چنی   مهم شکست بخوردتواند دوبار در مو کنیم چون اروپا نیم

 تأکید کرد که یونان به تنهابی نیمنخست
تواند بحران پناهجویان را به دوش بکشد. او در این وزیر یونان نی  

شاید این تراژدی الزم بود تا همه در اروپا بفهمند که مشکل مهاجرت نیم تواند تنها توسط »باره گفت: 
بان و کشورهای مرزی اتحا  «.دیه اروپا حل شودکشورهای می  

 از اروپابی 
ها خواست مشکالت گذشته را تکرار نکنند. او با اشاره به اینکه آلمان وزیر امور داخیل آلمان نی  

اگر ما »سیاست پذیرش مهاجران را بدون مشارکت دیگر کشورهای اروپابی اتخاذ نخواهد کرد، تأکید کرد: 
یم که یمبه عنوان جمهوری فدرال آلمان فرض را بر این  توانیم به تنهابی خودمان مشکل سیاست بگی 

تکرار خواهد شد و نخواهیم توانست درباره سیاست  ۲۰۱۵پناهنده پذیری اروپا را حل کنیم اتفاق سال 
 «.اروپابی پناهجو پذیری صحبت کنیم

اردوگاه موریا برای پذیرابی از کمیی از سه هزار پناهجو ایجاد شده بود اما پس از آتشسوزی هفته گذشته 
 .اندرسپناه شدههزار پناهجو اکنون ب   ۱۲بیش از 

شنبه و چهارشنبه اقدام به آتش زدن به گفته ماموران تفحص، گرویه از پناهجویان بودند که شب سه
اض به قرنطینه اردوگاه بود. ارودگاه موریا پس از آنکه اردوگاه کردند. به گفته م اموران، علت این امر اعیی

 .مورد ابتال به ویروس کرونا در میان پناهجویان ثبت شد قرنطینه گردید ۳۵
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 وعودت کنندگان

 

سنبله  20ودت کنندگان والیت غور با همکاری ادارات بی   الملیل روز پنجشنبه آمریت امور مهاجرین و ع
 نفر بیجاشده و ب  بضاعت پول نقد کمک کرد تا زمینه کار برای شان فراهم گردد.  ۸۵سال روان به 

 و لحاف 
 

، خیایط، دکانداری، مرغداری، خامکدوزی، بافندگ
 
این افراد در بخش های مالداری،گلیم باف

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان)یو. ان. اچ. یس. آر( دایر  دوزی که از سوی اداره کمیشی 
 ریافت کردند. گردیده است آموزش دیده و جهت ورود شان به بازار و راه اندازی کار پول نقد د

، به  24نفر  46در جریان این کمک ها به  تن دیگر که توانابی کار  8هزار افغاب  و به  ۱۲نفر  ۳۱هزار افغاب 
 هزار افغاب  توزی    ع شد.  8و فعالیت را نداشتند 

 این افراد رسپرست خانواده های اند که از مناطق مختلف والیت غور در نتیجه ناامن  ها بیجاشده اند. 

 

  

 

https://www.facebook.com/morr.gov/photos/a.1635433060020930/2795871890643702/?__cft__[0]=AZV37Jgk1rg_0S5fF-dJN2E2X_geKhQiOO3egtWoQ66Farnaqbpvwx6Ve7PKBMho_4PMdB10CX-oz4ZoN_I0iQiS5pzKylGSsgk6-v2Jh_jincPygLcHgvMx0hl54sgeoG9D8WZCoI_ZNmIxA2aE2OiRR67SxY0aQ42AZDGYmYYtmQ&__tn__=EH-R
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