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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال  دلو  11

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------------- (وزی) مهاجر نافتندیفرانسه نجات  ی  ایدر  یها و ی  مهاجر توسط ن ۷۸کانال مانش: 

 5 -------------------------------------------------------- (لهیو  چهیکرده اند) دو   دا یرا پ انیاجساد پناهجو  ا یمددکاران در بوسن

 7 ------------------------------------------------- (وزیکرونا در پاکستان) مهاجر ن  روسیاز و  دهید بیآس یکمک به افغان ها

 8 ---------- (وزی)مهاجر ن «کنند  یم ونمی  ب ی   ندارم، از خانه ن مایل تیبه من اسناد داده اند اما حما»: سیمهاجر افغان در پار 

 10 ------------------------------------- (وزی) مهاجر ن د یافغان را متوقف کن انیپروتستانت در آلمان: اخراج پناهجو  یسایکل

 12 ------------------------------- (لهیو  چهیشدند) دو  زخیم گر یتن د ۱۰مهاجر کشته و  کی ونانیدر  یکیحادثه تراف کیدر 

 13 ----------------------------------------- (وزیمهاجرت) مهاجر ن بسته اصالیح قسیم یداخله آلمان به اجرا ر یوز  شنهاد یپ

 14 -------------------------- (لهیو  چهیمهاجران به حبس ابد محکوم شد) دو  حایم آلمای   استمدار یس کیفرد متهم به قتل 

 15 ---------------------------------------------- (وزیدر آورد) مهاجر ن قیخود را در مجارستان به تعل یها تیفرانتکس فعال

اض به مسدود شدن کارت بانیک  17 -------------------- (فاریس لهیو  چهی) دو تجمع مهاجران افغان در مشهد و تهران در اعیر

 18 ------------------------------ است) هشت صبح( خوای  فرهنگ کتاب تیتقو  سقف؛ نعمان در ی   کی ر یز  چ  یکتاب و ق
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار متر  کامل

رسیدن به انگلیس را  مهاجر که قصد عبور از کانال مانش برای ۷۸مقامات فرانسوی روز پنجشنبه به 
  ۱۷داشتند، کمک کردند. از سوی دیگر مقامات انگلستان گفتند 

ی
مهاجر را گرفتار کرده اند. در اثر هماهنیک

ی شده است ۱۳۰دو جانب از رسیدن بیش از    .مهاجر به انگلستان جلوگی 

 
مانش فرانسه آرشیف: مهاجران در قایق بادی، دریای شمال فرانسه. عکس: پرفکتور شمال و دریای  

پس از یک هفته و چندی که هوای کانال مانش نامناسب بود، ده ها مهاجر تصمیم گرفتند تا به روز 
 .جنوری خود را به انگلستان برسانند. آنها یم خواستند از کانال مانش عبور کنند ۲۸پنجشنبه 

نجام شد. در اولت   به گفته مقامات فرانسوی سه عملیات نجات در ساحل دانکرک در شمال فرانسه ا
تن دیگر از جمله شش   ۳٥تن و در آخرین مورد  ۱٠مهاجر نجات یافتند. سپس در مرحله بعدی  ۹عملیات 

 .کودک و یک زن که در وضعیت وخیم بودند نجات یافتند

وی دریای  فرانسه که برای سومت   بار به اقدام عملیه نجات در آن روز به محل اعزام شده بودند گفتند   نی 
هنگام عملیه نجات یک زن بیهوش شده بود. به گفته رسانه های محیل، این زن دچار بندش قلب و  که

 .تنفس شده بود که توسط امدادگران نجات یافت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .مهاجر دیگر توسط پلیس مرزی در بندر دانکرک بازگردانده شدند ٥۴

مهاجر  ۲۴این محل  چهارمت   عملیه نجات در ساحل سانگات نزدیک به شهر دانکرک صورت گرفت. در 
 .نجات یافته و به بندر کاله منتقل شده و تحت مراقبت صچ قرار گرفتند

ی شد ۱۳۰بیش از رسیدن   مهاجر به انگلستان جلوگیر

مهاجر را روز پنجشنبه در ساحل این کشور گرفتار نمودند.  ۱۷از سوی دیگر مقامات انگلیس اعالم کردند که 
بتدا مورد آزمایش ویروس کرونا قرار خواهند گرفت و پس از ده روز احتمال به گفته این منبع مهاجران در ا

دارد تا اخراج شوند. وزیر امور مهاجرت انگلستان یادآوری کرد که مهاجران باید در اولت   کشور امن در 
 بدهند

ی
 .خواست پناهدگ

ی عبور مهاجران  از مانش استقبال یم کند. با این حال وزیر کشور انگلستان از همکاری فرانسه جهت جلوگی 
تبادل اطالعات و همکاری با همتایان فرانسوی از طریق مرکز جدید عملیات و نظارت گشت »وی گفت: 

 «.نفر به انگلیس شد ۱۳۰های دریای  و ساحیل در مکان مناسب و در زمان مناسب مانع از رسیدن بیش از 

قانوی  از   تن ۸۴٠٠طبق آمارهای وزارت امور داخله انگلستان حداقل  در سال گذشته موفق به عبور غی 
تالش برای عبور از کانال مانش  ۹٥٠٠کانال مانش شده اند. از سوی دیگر مقامات فرانسه یم گویند بیش از 

ی کرده اند   .جلوگی 

در شمال بوسنیا هنوز بسیار ناگوار و دردآور است. کوواچوی    چ، وضعیت بسیاری از پناهجویان و مهاجران 
یم گوید اروپا خود این بحران را ایجاد کرد و هیچ راه حل  "SOS Bihac" بنیانگذار سازمان محیل کمیک

 .معقویل تا حال ارائه نکرده است

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-56385830?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

احبه ای که توسط روز پنجشنبه در مص "SOS Bihac" زالتان کوواچوی    چ، بنیانگذار سازمان محیل کمیک
ی کاتولیک منتشر شد، گفته است: "بریح  افراد توسط سگ ها گزیده شده اند، دیگران  (KNA) آژانس خیر

او در ادامه گفته است که بسیاری از افراد دو یا سه هفته بدون داشتر    پاها یا دستان شان شکسته است."
 ."جای خواب و یا غذا پیاده روی یم کنند

بریح  از افشان پولیس کرواسیا پناهجویان را آنچنان لت و  "مصاحبه گفته است که  کوواچوی    چ، در این
کوب کرده اند که دندان های شان شکسته و یا جراحت در ناحیه رس برداشته اند". وی و همکارانش نی   

 .اجساد و استخوان های  پناهجویان را پیدا کرده اند

را تأسیس   "SOS Bihac" اوطلب دیگر سال گذشته سازمان کمیکساله با تعدادی از افراد د ۴۳این بوسنیای  
کردند. از آن زمان او شب و روز در تالش است تا لباس، غذا و خدمات صچ عاجل را به پناهجویان یر 

 .بضاعت ارائه کند

 
ً
ه اش گفت:  ۳۰کوواچوی    چ تقریبا با »سال پیش در جنگ بوسنیا یک پایش را از دست داد. وی درباره انگی  

امتنان از کمک خاریحر ها، از همه مشکالت من جان سالم به در بردم. اکنون نیم توانم ببینم که این افراد 
او همچنت   همه دوستان اش را که در گذشته ها خود کمک به دست آورده بودند،   چگونه رنج یم برند."

باید مهاجران را به عنوان یک برای کمک رسای  به پناهجویان، بسیج کرده است." کوواچوی    چ یم گوید که ما 
 ."انسان ببینیم و همه انسان ها را خداوند همسان دوست دارد

 

ایط ناگوار در بوسنیا بش یم برند  یک تعداد زیادی از مهاجران افغان نی   تحت رسر

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-56385830?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در آغاز، وی مورد انتقادات زیادی از طرف مردم محیل به دلیل تعهد اش قرار گرفته بود. با این حال، از 
طریق آگایه رسای  به مردم، سازمان او توانست تا تفاهم بیشیر در قبال پناهجویان و کار شان به دست 

البته هنوز هم افرادی هستند که از ما متنفرند. اما این فقط یک اقلیت کوچک "بیاورد. او میگوید که 
 ."است

در حال حاض  اقامت دارند، از سه  به گفته كواچووی    چ، اوضاع در شمال بوسنیا، جای  كه چند هزار پناهجو 
 مانده است. او احساس یم کند که مقامات او را تنها رها کرده اند. وی 

ر
سال به این طرف بدون تغیی  باق

 «.اتحادیه اروپا این بحران را ایجاد کرده و هیچ راه حل معقویل ارائه نیم دهد»انتقاد کرده یم گوید: 

  
ً
ینا ادیه اروپا تاکنون برای کمک به پناهجویان در اختیار کشور بوسنیاهرزگو میلیون یوروی  که اتح ۹۰تقریبا

 
ی

ایط مناسب زندگ قرار داده است به قول كواچووی    چ "به دست مقامات و سازمان های  که قادر به ارائه رسر
 ".به مردم نیستند، رسیده است

هزار خانواده  ۷۵٠۰۰کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد یم گوید که توزی    ع کمک نقدی به 
  .مهاجر افغان در پاکستان را که به شدت تحت تأثی  ویروس کرونا قرار گرفته اند، به پایان رسانده است

 
 UNHCR :اسالم آباد: یک مهاجر افغان در حال بدست آوردن کمک نقدی. عکس

جنوری در بیانیه  ۲۹در پاکستان روز جمعه  (UNHCR) میساریای عایل سازمان ملل متحد برای مهاجرانک
مطبوعایر گفت: کمک رسای  که در ماه مه سال گذشته آغاز شده بود را به پایان رسانیده است. این کمک 

نظر گرفته شده بود. بر  برای خانواده های مهاجر افغان که در اثر ویروس کرونا آسیب پذیر شده بودند در 
 .هزار کلدار پاکستای  کمک شده است ۱۲اساس این بیانیه برای هر خانواده مبلغ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در این بیانیه همچنان آمده است که برنامه کمک های اضطراری به عنوان بخشر از برنامه حمایت اجتمایع 
غان آسیب دیده از ویروس  پاکستان آغاز شده و هدف آن کمک به بیجاشده گان پاکستای  و مهاجران اف

 .کرونا است

 را بت   انسان ها ایجاد نیم کند »نوریکو یوشیدا نماینده سازمان ملل در پاکستان گفت: 
. ویروس کرونا تفاویر

د که هیچ کش نباید فراموش شود  «.این کمک نقدی در حایل صورت یم گی 

رده  جازه یم دهد تا نیازهای اسایس خود را برآو خانم نوریکو یوشیدا یم گوید این کمک ها نه تنها به مهاجران ا
یم باشد  مردم نی  

ی
 «.کنند بلکه به معنای همبستیک

میلیون مهاجر افغان ثبت و راجسیر شده اند   ۱،۴در این بیانیه افزوده شده است كه در پاکستان بیش از 
 و مشاغل آنها به شدت تحت تأثی  ویروس كرونا قرار گرفته است. کمیسار 

ی
یای عایل سازمان ملل كه زندگ

برای مهاجران امیدوار است که با این کمک خانواده های آسیب پذیر بتوانند نیازهای اسایس خود را برآورده  
 .کنند

 یم کنند. از این تعداد  ۳گفتن  است که نزدیک به 
ی

میلیون افغان در چهار دهه گذشته در پاکستان زندگ
 یم کنندمیلیون مهاجر راجسیر شده و سند مهاج ۱،۴

ی
 .رت را دارند. اما سایر آنها بدون سند زندگ

 را بدست آوردند، از حمایت مایل و مسکن 
ی

بسیاری از مهاجران هنگایم که اسناد پذیرش درخواست پناهندگ
 یم کند و اسنی   

ی
ناد برخوردار یم شوند. میثم ییک ازپناهجویان افغان که از دو سال به اینسو در فرانسه زندگ

 را نی   بدست آورده است، کمک مایل ندارد. او یم گوید که به زودی مسکن را 
ی

پذیرش درخواست پناهندگ
  .نی   از دست خواهد داد. در ادامه با مهاجرنیوز بخوانید

صالچ است. متولد والیت هرات هستم. خانواده ام از والیت دایکندی هستند. من به دلیل  نام من میثم»
نگرای  های امنینر شش سال پیش افغانستان را ترک کردم. از راه قاچاق به اروپا آمدم و چندین ماه در راه 

 چگونه بودم تا که رسیدم به اطریش. در آنجا از من شست گرفتند. اما هیچ نیم فهمیدم که پر 
ی

وسه پناهندگ
 ام درست توجه نشد و به من ترک خاک دادند تا اینکه به فرانسه 

ی
است. برای همت   در پروسه پناهندگ

 «.آمدم

 یم کند. بنابر قوانت   دوبلت   او باید مدیر را منتظر یم ماند تا 
ی

دوباره  میثم دو سال یم شود که در فرانسه زندگ
 دهد. اما حاال که

ی
ا فرستاده است، تا هنوز حمایت  درخواست پناهندگ  اش را به افی 

ی
درخواست پناهندگ

 یم کند را باید ترک کند
ی

 .مایل نشده است و در ضمن بر اساس گفته او مسکن  که در آن زندگ

 یم کنم که از سوی دفیر »میثم یم گوید: 
ی

من مدت یک سال یم شود در ییک از مراکز پذیرای  مهاجران زندگ
شده است. اما نیم دانم چرا به من گفته اند که خانه را ترک کنم در حایل که اسناد دارم. اوق  به ما داده 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ون شوم. اما من که جای  ندارم، باز هم به   به من نامه فرستاده است که تا دو ماه دیگر از اینجا بی 
 
دفیر اوق

 «.ارمهیچ حمایت مایل ند .خیابان خواهم رفت. تکت برای نان و عذا به من نیم دهند

 

 آرشیف: مهاجران در نزدیک اردوگاه سن دنی در پاریس. عکس: مهدی. نومبر

 پروسه دوبلیر  

از اطریش که آمدم دوبلت   بودم. در فرانسه درخواست دادم به من گفتند اطریش برگردید. در دادگاه »
ی امضای ترک شکایت کردم باختم و نامه آخر امضای ترک خاک را بدست آوردم. وقنر در دفیر آنها برا

ل پائت   بودم گفتند منتظر بمانید. من ترسیدم که مرا   
خاک رفتم، نامه ای دادند که امضا کنم. در می 

ون شدم. پس از مدیر در پرفکتور رسیحر   آنها بی 
نفرستند، به همت   دلیل با رفیقم مشوره کردم و از دفیر

ماه منتظر بمانم. پس از این مدت رس قرار پانتواز درخواست دادم، شستم بر آمد و به من گفتند تا هژده 
ا را دادند. در تاری    خ   جهت فرستادن به افی 

ی
وقت به پرفکتور رقتم و به من برگه و دوسیه درخواست پناهندگ

ایط هستم اما به من نه  ۱۹ ا را انجام دادم. حاال که همه اسناد را دارم و واجد رسر همت   ماه مصاحبه افی 
ونم یم کنند پویل یم دهند و از خانه با سوسیالم صحبتم کردم. او گفت که با وکیل در جریان است.  .هم بی 

 «.امیدوارم که به نتیجه ای برسم

 از جابجایی در مسکن تا یی رسپنایه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یم کنم. وقنر به من نامه ترک این محل را فرستادند 
ی

من یک سال یم شود که در این مرکز پذیرای  زندگ
اجران یر رسپناه بپیوندم که چندی قبل آنها را به جمنازیویم در پاریس انتقال مجبور شدم به اردوگاه مه

دادند. اما وقنر دیدم که رسنوشت این مهاجران در واقع معلوم نیست و بودن آنها در جمنازیوم موقنر است 
ون شدن از این محل به خیابان بروند، بنا تصمیم گرفتم پس بیایم به مرکزی    و شاید هم پس از بی 

ی
که زندگ

 «.یم کنم

 و درمان ۱۹بیماری کوید 

ی کرده است. او یم گوید:   را در شفاخانه سی 
من کرونا »میثم که چندی قبل بیمار بود یم گوید که مدیر

ان خوب بود. نرس ها یم آمدند و گاه گایه از من خیر  ۱۵داشتم و  روز را در شفاخانه بسیر بودم. رویه دکیر
 «.ود و زیر مراقبت بودمیم گرفتند. حالم خوب نب

ایط سخنر را کشیدم و یم کشم. سفر دشوار و پرخطر مهاجرت، انتظار و زمان از دست رفته، عدم » رسر
... قفط همینکه دیوانه نشده ام خدا را شکر یم کنم  «.حمایت مایل و نبود پناهگاه و همچنان مریض 

او قبل از قرنطت   به کورس های آموزش زبان  میثم یم گوید که برای فراگرفتر  زبان فرانسوی تالش یم کند. 
نت به آموزش زبان یم پردازد  .فرانسه در الشاپل پاریس یم رفت اما حاال از طریق انیر

 «.تن هستیم و یک معلم نی   داریم که هفته یکبار به ما درس زبان فرانسوی یم دهد ۳۵ما در این مرکز »

ایط مکتب در آنجا برایم مهیا نبود و باید کار یم  » من در افغانستان تا صنف ششم درس خواندم اما رسر
کردم. برای همت   درس را دادمه ندادم و در دکان کار یم کردم. امیدوارم روزی اینجا بتوانم درس بخوانم و 

 «.رس پایم ایستاد شوم

 از دولت فرانسه یم خواهم تا هرچه زودتر به درخو »
ی

 کند. مسائل پناهندگ
ی

 مهاجران رسیده گ
ی

است پناهندگ
 «.را گنگ و پیچیده نسازند

" خواستار توقف کلیسای منطقه یه پروتستانت "دیاکوی  ای پروتستانت در ایالت بایرن آلمان و موسسه خی 
خرایحر به افغانستان شده اند. در اعالمیه این دو سازمان کلیسای  که امروز به نشر رسیده است، پروازهای ا

مسئوالنهاخراج   .عنوان شده است "ها به افغانستان "غی 

یش بدفورد، اسقف کلیسای منطقه یه هایی  ای پروتستانت در بایرن و میشایل بامسل، رئیس موسسه خی 
ک گفته اند که با درنظرداشت شیوع ویروس کرونا و وضعیت روز جمعه ضمن یک ا« دیاکوی  » عالمیه مشیر

ی اخراج مسئوالنه" استپناهجویان به ا عمویم امنینر در افغانستان، از رسگی   .ین کشور "غی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اخراج پناهجویان افغان از آلمان سال گذشته بعد از شیوع پاندیم کرونا به تعلیق درآمد و در ماه دسمیر  
ها رد شده افغان در دو پرواز به این کشور به این طرف ده ۲۰۲۰ گرفته شد. از ماه دسمیر سال دوباره از رس 

وری برنامه ریزی  .فرستاده شده اند براساس معلومات شورای پناهجویان بایرن یک پرواز دیگر برای ماه فیر
 .شده است

 شان رد شده این دو شخصیت کلیسای  تأکید کردند که آنها در اصول اخراج پناهجویا
ی

ی  را تقاضای پناهندگ
 است زیر سوال نیم برند. به گفته آن

ی
اش مطابق اصول دولت ها، هر پناهجوی  که درخواست پناهندگ

د و رد یم  مورد برریس قرار یم گی 
ً
  .زگرددگردد، باید به کشورش باقانونمدار دقیقا

 

 اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان

ه کلیسای پروتستانت افزوده اند که اما این امر نباید به قیمت جان این پناهجویان در کشورهای این دو چهر 
ایط فعیل، این خطر برای افغان های که به  مبداء شان تمام شود. در ادامه این اعالمیه آمده است که در رسر

 برای افرادی که خشوند، قابل پیشکشورشان بازگشت داده یم
ً
وب در جامعه آلمان بین  است؛ خصوصا

  .ادغام شده اند

ها در این اعالمیه اشاره شده است که با وجود مذاکرات صلح بت   حکومت افغانستان و طالبان، خشونت
ان قابل توجیه افزایش یافته است  .در این کشور به می  

حادثه امنینر  ۱۷۰روز اخی  فقط در کابل بیش از  ۱۰۰به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهندگای آلمان، در 
 ۲۵۰کشته و زخیم داشته است. روزنامه امریکای  نیویارک تایمز از بیش از   ۵۰۰رخ داده است که بیش از 

 .های افغانستان در ماه جنوری امسال گزارش داده استکشته در خشونت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دوستانه ماست که افرادی  ین خالف سنتا»ای بایرن گفت: اسقف منطقه  حفاظت ه در آلمان کهای بشر
  «.جسته اند، به صورت آگاهانه در معرض چنت   خطری قرار داده شوند

 کم مبتالیان به کرونا 
ً
با شیوع ویروس کرونا اوضاع بدتر شده است. هرچند آمار رسیم بیانگر تعداد نسبتا

 است، اما مجله طنر "دویچه آرتسته بلت" تخمت   زده است که بیش از ده میلیون نفر تا ماه اکتوبر در 
ان ابتال در میان باشندگان کابل حنر  درصد تخمت   شده  ۵۰افغانستان به این ویروس مبتال شده اند. می  

  .است

 همچنت   اشاره کرده اند که طبق برآورد سازمان ملل متحد، اسقف منطقه 
ای بایرن و رئیس موسسه دیاکوی 

 نییم از جمعیت افغانستان در 
ً
های بشر دوستانه به کمک ۲۰۲۱سال به دلیل شیوع ویروس کرونا تقریبا

 .نیازمند اند

بنا بر  .تن دیگر نی   زخیم شده اند ۱۰بر اثر یک رویداد ترافییک در شمال یونان یک مهاجر جان باخت و 
ول پولیس فرار کند، اما بعد از جاده خارج و معلومات پولیس، راننده این موتر تالش ک رد که از پوسته کنیر

  .واژگون شد

در نتیجه یک رویداد ترافییک در شمال یونان یک نفر جان خود را از دست داد. ده تن دیگر نی   زخیم شده 
که   لیس گزارش داده استیونان روز جمعه به نقل از معلومات پو  (ERT-Kozani) اند. رسانه دولنر محیل

 .بنا بر یافته های اولیه این افراد مهاجر اند

ول پولیس فرار کند.  چنانچه پولیس گفته است راننده موتر در هنگام صبح تالش کرده بود از پوسته کنیر
اما این موتر توسط پولیس تعقیب شد. سپس این موتر حامل مهاجران از جاده خارج و واژگون شد. تمایم 

 .جران سوریای  بوده اند که به شفاخانه محیل این منطقه منتقل شدندزخیم های این رویداد مها

ول شدید باز هم مها ای  را گرفتار یم کنند که با وجود کنیر وهای امنینر همواره در شمال یونان قاچاقیر جران نی 
را توسط موترهای سواری یا مخف  کردن در داخل موترهای الری از مناطق مرزی ترکیه به غرب یونان 

 .نتقل یم کنندم

مهاجر  ۶۰۰۰بنا بر معلومات کمیسیاریای عایل پناهجویان ملل متحد در سال گذشته از این مسی  حدود  
از ترکیه به یونان وارد شده اند. تعداد موارد گزارش ناشده مشخص نیست. مهاجران امیدوارند که بتوانند 

نان الیا برسانند. در غی  آن مجبورند خود را در یو از آنجا خود را به اروپای مرکزی و غرب اروپا و یا هم ایت
 .ثبت و راجسیر کنند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اتحادیه اروپا، هورست زی  هوفر وزیر داخله فدرال آلمان 
ی

در مناقشه روی سیاست مهاجرت و پناهندگ
ند و در  هایپیشنهاد کرده است که بخش مورد توافق این بسته اصالیح از همت   حاال مورد اجرا قرار بگی 

 بحث شودمورد بخش
 
  .های اختالق

هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان در حاشیه مذاکره با همتایان اروپای  اش گفته است که همه کشورهای 
د تا مردم راه مهاجرت را در عضو این اتحادیه موافق اند که به کشورهای مبداء پناهجویان کمک صورت   گی 

ند. او در ادامه گفته است که پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا برای همکاری با کشورهای  پیش نگی 
 .سویم، به خصوص در افریقا، باید تحقق یابد

 
 .هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال خواهان افزایش موارد اخراج است

صدق  هرزگوینا نی   -امر در مورد وضعیت مهاجران در یونان و همچنت   بوسنیا زی  هوفر گفته است که همت   
ایط بسیار ناگوار یم کند. بوسنیا عضو اتحادیه اروپا نیست و مهاجران در اردوگاه های این کشور تحت رسر

 به ما کمک یم
ً
 یم کنند. زی  هوفر گفته است: "در این ارتباط تنها پاسچ  که واقعا

ی
به جلو  کند و ما را زندگ
ی کمیسیون اتحادیه اروپا این کشورها را کمک کنند )...( یم برد این است که کشورهای عضو باید تحت رهیر

د". به قول زی  هوفر کمیسیون اتحادیه اروپا در این دو کشور به طور یر و این کار صورت هم یم سابقه گی 
 .فعال گردیده است

های داشته است. به قول وزیر داخله کارل نهامر نی   صحبتزی  هوفر عرص روز گذشته با همتای اتریشر اش  
های  از اصالحات که مورد توافق همه قرار دارند آلمان، کارل نهامر نی   گفته که بهیر است به اجرای بخش
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وع شود و روی بقیه پیشنهادها یم توان کار کرد تا به مرحله اجرای  برسند. زی  هوفر گفته است که او خود رسر
  .کندین امر حمایت یمنی   از ا

 و مهاجرت 
ی

وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در مورد سه بخش سیاست پناهندگ
 در )با هم گفتگو کردند: همکاری با کشورهای سویم 

ی
د روند پناهندگ عضو اتحادیه اروپا(، امکان پیشیر غی 

 کمک به کشور 
ی

 های  که به دلیل تعداد زیاد پناهجویان زیر فشار قرار مرزهای خاریحر اتحادیه اروپا، و چگونیک
 .دارند، مانند یونان و ایتالیا

برانگی   بوده است. کشورهای هاست که در میان کشورهای اتحادیه اروپا اختالفبه ویژه مورد اخی  سال
ند و جنویر اروپا مانند ایتالیا یا یونان خواستار این هستند که سایر کشورها در پذیرش مهاجر  ان سهم بگی 

 اتحادیه 
ی

فشار را از دوش آنها کم کنند. این کشورها مخالف اجرای قسیم بسته اصالیح مهاجرت و پناهندگ
  .اروپا اند. زیران در آن صورت، اهرم فشار را از دست یم دهند

« زندههای سامشورت»ایوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا پس از جلسه روز پنجشنبه از 
سخن گفت و بیان داشت که در این نشست بیشیر روی روابط خاریحر تمرکز شد. او در ادامه گفت که این 
ی یم توان در این ساحه انجام داد. به عنوان  مساله یک نقش مهم در سیاست مهاجرت دارد و کارهای بیشیر

 پ.نمثال در بازگشت پناهجویان رد شده یا در مبارزه با باندهای قاچاق انسا

فرد متهم به قتل والیر لوبکه، رئيس حکومت محیل شهر کسل آلمان، به حبس ابد محکوم شد. والیر لوبکه 
 .از حامیان سیاست مهاجرپذیری انگال مرکل صدراعظم آلمان بود

رشد این دوسیه، گفت که جرم ارنست بسیار سنگت   است و به این دلیل مدت زمای   توماس زاگبیل، قاض  ا
ی کند، تمدید یم شود. در آلمان کسای  که  وط اش باید در زندان سی  که پیش از در نظر گرفتر  آزادی مشر

ند، اما در مورد مجرمای  م ۱۵به حبس ابد محکوم یم شوند باید دست کم  انند سال را در زندان به رس بیر
ی کردن  محتمل به نظر یم رسد که پیش از سی  وط شان در نظر   ۲۲ارنست غی  سال در زندان، آزادی مشر

 .گرفته شود

ه راست ۴۷به گفته سارنوال فدرال، این مرد  هراسانه داشته است. اشتفان ارنست گرایانه و بیگانهساله انگی  
ئه شداز دومت   اتهام که اقدام به قتل یک پناهجوی عراقر بود   .، تیر

مارکوس اچ. متهم دیگر این دوسیه به جرم نقض قانون اسلحه به یک سال و شش ماه حبس تعلیفر محکوم 
 .شده است. او در اصل به همدسنر در قتل متهم شده بود

 عمل راستگرایانه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر در بالکن خانه اش در شهر ولف هاگن در نزدییک کسل د ۲۰۱۹پیکر بیجان لوبکه در شب دوم جون سال 
شمال ایالت هسن آلمان یافت شد. به گفته سارنوایل، فرد متهم با گلوله به رس او شلیک کرده بود. لوبکه 

میالدی از سیاست مهاجرپذیری انگال مرکل، صدراعظم آلمان،  ۲۰۱۵از جمله سیاستمدارای  بود که در سال 
ه قتل  انگی  

ً
 کرده بود. همت   دفاع او از پناهجویان احتماال

 .بوده است پشتیبای 

 

 باشدمردی که متهم به قتل والتر لوبکه می

اف کرده است، اما به سه روایت مختلف او در آخرین مورد گفته بود   .فرد متهم به تکرار به جرم خود اعیر
ی نگفته است.  که مارکوس اچ. در هنگام ارتکاب جرم با او بوده است. مارکوس خودش در این رابطه چی  

 .ت داشتر  او در قتل را رد کرده و خواستار برائت او شده اندوکالی مدافع اش دس

آژانس نظارت بر مرز اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد که پس از تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در خصوص 
 .فعالیت های خود را در مجارستان متوقف یم کند انتقاد از عقب راندن مهاجران به ضبستان،

فرانتکس تمام فعالیت های عملیایر اش را در مجارستان به حالت تعلیق درآورده است. کریس بوروسیک 
جنوری اعالم کرد که به فعالیت های نظارت  ۲۷سخنگوی آژانس نظارت بر مرز اروپا روز چهارشنبه 

 .هدفرانتکس در مرز مجارستان پایان یم د
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فرانتکس این تصمیم را بر اساس عدم رعایت قوانت   اتحادیه اروپا از سوی ویکتور اوربان رهیر محافظه کار  
 در مجارستان را مورد 

ی
کشور مجارستان توجیه یم کند. در ماه دسامیر دادگاه اتحادیه اروپا روند پناهندگ

 .ان به ضبستان غی  قانوی  اعالم کرده بوداین دادگاه روند اخراج مهاجران را از مجارست .برریس قرار داد

ک ما برای حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا تنها در صوریر یم »کریس بوروسیک گفت:  تالش های مشیر
تواند موفقیت آمی   باشد که همکاری میان کشور های عضو و بر اساس قوانت   اتحادیه اروپا وجود داشته 

 «.باشد

 
صربستان. عکس از رویترزپلیس مجارستان در مرز با   

دولنر است، مجارستان پس از آخرین  (HHC) به گفته کمیته هلسینیک مجارستان که یک کمیته نظارت غی 
 .مهاجر را اخراج کرده است ۴۴۰۰رای دادگاه اتحادیه اروپا 

 به گفته« تصمیم فرانتکس در مورد توقف فعالیت هایش مهم است. »آندراس لدرر عضو این کمیته گفت: 
وی فرانتکس مجبور شده است تا فعالیت خود را در مجارستان به حالت تعلیق درآورد زیرا احتمال دارد که 

 به عنوان "همدست" سیاست مهاجرت مجارستان شناخته شود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د اعالم شده مهاجرین افغان در ایران به دلیل عدم اعالم کد اتباع به بانک، مسدو های بانیک بریح  کارت
 به وضعیت 

ی
اض به این اقدام در مشهد و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگ است. مهاجرین افغان در اعیر

  .شان شدندحساب بانیک

 

ژانویه( به دلیل عدم اعالم کد  ۲۸بهمن ) ۱۰افغان از صبح روز پنجشنبه  های بانیک بریح  مهاجرانکارت
های های ساکن ایران در مشهد و تهران تجمعاز افغانستای   اتباع به بانک، مسدود شده است. گرویه

اض  جلوی بانک   ها برگزار کردند. آنها با تجمع در برابر شعب بانیک تجارت و صادراتاعیر
ی

خواستار رسیدگ
 .شان شدندبه وضعیت حساب بانیک

 مهاجرین افغان مختل شده استخیر آنال 
ی

   .ین با انتشار فیلیم در تویییر نوشته است که زندگ

شنبه به شعبایر وله فاریس گفت که بستگانش روز پنجییک از شهروندان افغان ساکن جنوب تهران به دویچه
اض کرده  دیان بانکاند. متصاز بانک صادرات مراجعه کرده و نسبت به مسدود شدن کارت بانیک خود اعیر

های مسدود شده برریس و مجددا باز خواهند شد. اند پس از تسلیم اوراق هوینر آنها حساببه آنها گفته
های صادرات در این است که هر خانواده افغان ییک از این  گوید اهمیت عابر بانکاین شهروند افغان یم

 .ها را در اختیار داردکارت

 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C/a-56384735
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 در رس دارد. او که از   ر دوکان کوچکش، آرزوهایای از شهر پرهیاهوی هرات، نوجوای  ددر گوشه
ی

بزرگ
خانه تبدیل  خواهد دکانش را به کتابمکتب است، یم آموز  را آموخته و هنوز دانشکودگ حرفه سلمای  

 .کند

یان فهمید این نوجوان عالقه وع شد که ییک از مشیر  از جای  رسر
ای خوای  دارد؛ ایدهزیادی به کتاب همه چی  

اندازی که داشت، کند. نعمان، مالک دوکان، با اندک پول پس  به ذهنش رسید و از او خواست آن را عمیل
 .ای کوچک، ایده را عمیل کردخانهو با ساختر  کتاب چند جلد کتاب خرید 

یان او زمای  که منتظر رسیدن نوبت هستند، یم خانه را مطالعه های کتابقفسه های داخلتوانند کتابمشیر
ود. ایجاد این ششود و هم وقت آنان تلف نیمتقویت یم خوای  کنند. به این ترتیب، هم فرهنگ کتاب

یان روبه خانه، با استقبالکتاب ند و پس از چند ها را قرض یمرو شده است. بریح  افراد کتابمشیر روز  گی 
ترشان کارهای صنعنر هم که بیش های دوکاندهند. همسایهخانه تحویل یمها را دوباره به کتابمطالعه، آن
 .آیندوقات فراغت و بیکاری برای مطالعه به این دکان یمدر ا اند و باخته کتاب شدهدهند، دلرا انجام یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یان دوکانش  که نوجوای  در بوک، مطلنر را نشر کرد مبن  بر اینییک از کاربران فیس هرات، برای مشیر
نشای  دوکان را گرفتم و به دیدار او رفتم. وارد دوکان  ای کوچک ساخته است. شماره تماس و خانهکتاب

 افتاد که پتوی  را دور خود پچیده است تا از رسمای زمستان در امان به کوچیک شدم و چشمم
 نوجوای 

استقبال کرد. چند شماره  پریس و از منروی  و صمیمیت احوالباشد. نعمان حیدری، مالک دوکان، با خوش
های حهها، خوشحال شد و بدون مقدمه صفروزنامه صبح را برایش دادم و با دیدن۸از نسخه چای  روزنامه 

 .روزنامه را مرور کرد

مکتب، با خواندن اولت   کتاب  که از صنف هفتمخانه در دوکانش برایم قصه کرد و ایناز ایده ایجاد کتاب
دریس، شوق کتاب تواند از است و نیم اشحاال کتاب همدم و رفیق تنهای   خوای  در دلش جوانه زده و تا غی 

کاری   بکند. نعمان از کودگ عالقمند حرفه سلمای  بود و چند سال در این حرفه سابقه خواندن دلکتاب
آموز این نوجوان که هنوز دانش .شود که دوکان باز کرده و مستقل شده استسال یم دارد. او حدود یک

 .بردحرفه سلمای  را هم پیش یم های مکتب،زمان با درسصنف دهم مکتب است، هم

 تخوای  اساش در ی  تقویت فرهنگ کتابکوچک در سلمای    خانهنعمان با ساخت کتاب

یان وقنر متوجه شد که او عالقمند کتاب است، ای از پیشنهاد کرد که گوشه چندی پیش، ییک از مشیر
رده بود، رایه بازار شد و چند جلد انداز کاندگ که پس پول ای کوچک بسازد. نعمان، با خانهدوکانش را کتاب

یای   ها گذاشت تا هم خودش در اوقات فراغت مطالعه کند و همها را داخل قفسهکتاب .کتاب خرید مشیر

https://8am.af/wp-content/uploads/2021/01/bd7568c0-23fe-43ce-8444-93e64212df26.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یان از ایجاد که منتظر رسیدن نوبت هستند، وقت خانه استقبال کردند و چنان کتاب  شان تلف نشود. مشیر
 .از نعمان گرفتند تا در خانه بخوانند را  ها خوای  شدند که بریح  کتابغرق در کتاب

های کتاب وجود دارد. از کتاب  های گوناگونبندی شده و در حوزهها دستهخانه، کتابهای کتابدر قفسه
، جامعه ، کتاب شنایس، فنعلوم سیایس گرفته، تا طنر ای  یسر و کتابسخی  های دین  در این های انگی  

یان دوکان، نخستت   فردی بود که پیشنهاد یونس قاری خورد. یم خانه کوچک به چشمکتاب
 زاده، از مشیر

خانه، مهیا کرد. با ایجاد کتاب ای کوچکخانهخانه را مطرح کرد و نعمان آن را پذیرفت و کتابایجاد کتاب
یانوکار نعمان رونق بیشکسب  .هم از این ایده استقبال کردند تری گرفت و مشیر

یان یم کننده است، اما حاال انتظار برای رسیدن نوبت کسل زاده،از دید آقای قاری شان توانند از وقتمشیر
های گوناگون افزایش شان را در زمینهکتاب بخوانند و معلومات  ،به خویر استفاده کنند و در زمان انتظار 

زانه چند دقیقه رو  دهند،ترشان کارهای صنعنر مانند فلزکاری انجام یمهای نعمان، که بیشهمسایه .دهند
، کتاب گذارند و با حضور در دوکانهم برای مطالعه وقت یم  .کنندشان را مطالعه یمهای مورد عالقهسلمای 

ی دوکان، برایم قصه کرد که با دیدن کتاب هر روز مدیر برای مطالعه  ها،مصطف  محمدی، همسایه و مشیر
احت چاشت، کتابوقت یم تواند الگوی مناسنر خواند. او باور دارد که این اقدام یمیم گذارد و در زمان اسیر

 .خوای  باشدفرهنگ مطالعه و کتاب برای تقویت

های ترین خواستاز مهم خانه تشویق کردند و ییکاعضای خانواده نعمان حیدری، او را در ایجاد کتاب
، درسزمان با فهم خوای  را ادامه دهد و پدرش این بود که مطالعه و کتاب های عالیت در دوکان سلمای 

 .مکتب را هم بخواند

یان در آن تلفتفاوت این دوکان با سایر دوکان شود و افراد در کنار اصالح نیم ها این است که وقت مشیر
ند، یمموی خواهد با درآمد اندگ که دارد، یک قفسه دیگر کتاب در نعمان یم .توانند از مطالعه هم لذت بیر

ش دهد و کند. او در ذهنش روزهای  را تصور یم  فهدوکانش اضا ای خانهکتاب  کند که بتواند دوکانش را گسیر
 .بزرگ با هزاران جلد کتاب بسازد

تلویزیون، موبایل، »گفت:   پس از گذشت حدود یک ساعت، وقنر در حال خارج شدن از دوکان بودم، نعمان
نت زنده  افراد را قبضه کرده و کمتبلت و انیر
ی

در چنت   اوضایع، او « گذارند. خوای  وقت یمبرای کتاب ر تگ
 .خوای  انجام دهدچه در توان دارد، باید برای تقویت فرهنگ کتابآن باور دارد هر کش هر 

 

 

 

 


