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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  اداره مهاجرت آلمان هزاران مورد برریس
 

 4 ------------------------------- (فاریس لهیو  چهیرا متوقف کرده است) دو  پناهندگ

 5 ------------------------ (وزیداد) مهاجرن شیهزارتن افزا ۱۲۵را به  انیساالنه پناهجو  رشیپذ ی  حد نها کا یمتحده امر  االتیا

 6 ------------------------------------------- وزارت( تیسا بیبه کشور ) و  هیهزار مهاجر افغان از ترک به یس کیبازگشت نزد

 7 ---------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف یخانواده در فراه از مساعدت نقد

 7 ----------------------------------------------(وزی) مهاجر نستین فیدر آلمان ضع ی  کارشناس ادغام: فرهنگ خوشآمدگو

 8 ------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیبه صد خانواده در رسپل کمک بدست آوردند ) و  کینزد

 9 --------------------------------------------------------------------- فقر) هشت صبح( دکنندهیو عوامل تشد شیدایپ لیدال 
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ن کامل  اخبار مت 

، تصامیم در 
 

چندین هزار پناهجو را متوقف کرده است.  مورد اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ
 در یونان

ً
 داده بودند این پناهجویان قبال

 
 .پذیرفته شده بودند و بعد در آلمان تقاضای پناهندگ

 

 
 

 اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ

)شنبه( گفت که در « فونکه هایگروه رسانه»سخنگوی وزارت داخله فدرال آلمان به روزنامه های یک 
 .متوقف شده است مورد برریس پرونده همچو پناهجویان ۳۴۲۰حال حاضن 

 
ً
اند و این شمار پیش از آن حق حفاظت در اروپا را شده پناهجو از این امر متأثر  ۸۲۵۲او افزود که مجموعا

 «.از نظر حقوق اقامت، در موقعیت ویژه قرار دارند»این دلیل  اند و بهوردهدست آ به

  تابستان سال گذشته به این سو، شمار آن عده پناهجویان در آلمان آشکارا   از
ً
در   افزایش یافته است که قبال

  ۳۰۰ یونان قبول شده اند: در پایان ماه یم حدود 
 

مورد برریس به اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ
ن  بود، اما در این میان این رقم بیش از ده برابر افزایش یافته است.عامل آن ارائه شده وضعیت فاجعه آمی 

 در جزیره لسبوس
ً
 .باشدیم در کمپ های مهاجران در یونان مثال

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-56481644?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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، در ماه جنوری در دو مورد حکم تصمیم  لن در شهر اداره محکمه عایل برای ایالت نوردراین وستفا مونسی 
 
 

 در یونان از حق حفاظت برخورد شده بودند، گرفت که تقاضا های پناهندگ
ً
 پناهجویان در آلمان که قبال

 به عنوان غی  قانوین نیم بایست رد یم
ً
 .شدنداساسا

صورت  جدی وجود دارد که در  استدالل کرده است که در حال حاضن به صورت کیل این خطر  این محکمه
 .مدت طوالین تر رفع نشود ها برای یکها به آنجا، ممکن است بنیادی ترین نیاز های آنبرگشت آن

یا و دیگری یک فلسطینن تبار از سوریه بوده است که  این حکم محکمه مربوط به قضیه یک پناهجو از  اریی 

ن تهدید یمرا در صورت برگشت شان به یونا ها بر مبنای آن، آن ن آمی   .کندن، خطر برخورد توهت 

 این دو مرد را  اداره
 

 تقاضا های پناهندگ
 

 به این دلیل رد کرده بود  فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ
ً
قبال

ن که آن  .به دست آورده بودند الملیل را ها در یونان حق حفاظت بت 

چون اداره محکمه عایل برای ایالت نوردراین اند که داده های فونکه گزارشگروه رسانه»روزنامه های 
  وستفالن در تصمیم

 
 اش، به تجدید نظر اجازه نیم دهد، اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگ

 .در اداره محکمه فدرال اقامه دعوا کند  خواهد از قرار معلوم حاالیم

  ایاالت متحده امریکا 
ً
ی جو بایدن، رئیس جمهور جدید در آینده تقریبا پناهجوی  برابر  ۹یم خواهد تحت رهیر

جمهوری ترامپ حد نهای  پذیرش  با حکومت دونالد ترامپ، بپذیرد. در دوره ریاست بیشی  را در مقایسه
 .هزار تن بود ۱۵ساالنه پناهجویان 

بایدن، رئیس جمهور جدید دیروز  فت. اما جو هزار پناهجو را یم پذیر  ۱۵حکومت ترامپ در نهایت ساالنه 
در سال افزایش پیدا یم کند. این مصوبه از ماه اکتوبر امسال  هزار تن ۱۲۵پنجشنبه اعالم کرد که این رقم به 

 .آید به اجرا در یم

این دیروزی اش با اشاره به سنت پذیرش پناهجویان در ایاالت بازسازی آنچه »متحده گفت:  بایدن در سخین
او به وزارت امور خارجه کشورش دستور « یم برد.  شدیدا آسیب دیده است، کار دشواری است و زمان که

 مذاکره کند تا هر چه زودتر برنامه پذیرش پناهجویان بیشی  در این کشور آغاز  داد، در این مورد با کنگره
 .شود

ن آورد که ان پذیرش پناهجویان را پایت  ن  به ا ترامپ چندین بار حد باالی می 
ً
ا هزار تن رسیده بود. این  ۱۵خی 

ین تعداد از زمان اجرای برنامه  .به شمار یم رود ۱۹۸۰پذیرش پناهجویان در سال  کمی 

  ۲۰۱۶قبل از دوره ریاست جمهوری ترامپ، در سال 
ً
ن شده بود ۸۵این رقم تقریبا  .هزارتن تعیت 
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از جانب هر دو حزب بزرگ حمایت شده بایدن در ادامه گفت، برنامه پذیرش پناهجویان سال های متمادی 
 .است

 
 ۴رئیس جمهور جو بایدن در هنگام سخنرانی اش در مورد خط مشی سیاست خارجی اش در وزارت خارجه در واشنگتن )

(۲۰۲۱فبروری   

امریکا افتخار یم کند که به  ایاالت متحده» جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالت متحده امریکا گفت: 
 «.کنند، آزادی و پناهگاه امن ارائه یم کند  افرادی که از خشونت یا آزار و اذیت فرار یم

ن رد یم حکومت ترامپ پذرش پناهجویان را براساس برنامه کرد که این امر منجر به   های سازمان ملل نی 
 سازمان ملل متحد و هم متحدین اروپای  

 .ایاالت متحده امریکا شده بود نارضاین 

 

تن در طول سال  601هزار و  29بر بنیاد آمارهای سفارت و قونسلگری جمهوری اسالمی افغانستان در ترکیه، 

.میالدی از ترکیه به افغانستان عودت کرده اند 2020  

تن از این کشور دوباره به کشور برگشته  368هزار و  39( 2019این در حالیست که در سال گذشته میالدی )

  بودند.
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خانواده بیجاشده  67دلو( برای  16شنبه )آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز پنج
 . نقدی توزی    ع نمود   در فراه مساعدت

با حضورداشت نماینده  DRC هزار افغاین پول نقد از سوی موسسه 9به هر خانواده پس از رسوی مبلغ 
 . اداره مهاجرین توزی    ع شد 

 خوشآمدگوی  در آلمان
بهی  از آن است که  از نظر اولریش کوبر، کارشناس امور ادغام، فرهنگ کنوین

 
 

از مردم فکر یم کنند که از مهاجران باید  بسیاری فکر یم کنند. براساس یک کار تحقیقای  بخش بزرگ
 .استقبال شود

پنجشنبه شام در  «Bertelsmann-Stiftung» نامه ادغام و آموزش از بنیاد برتلسَمنکوبر، مدیر بر 
 از 

 
درصد( کماکان فکر یم کند که به مهاجران در محل باید  ۷۱مردم ) ارفورت آلمان گفت، بخش بزرگ
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 است، اشاره در این باره انجام شده ۲۰۱۹شود. او به کار تحقیقای  برتلسمن که در سال  خوشآمد گفته
 .کرد

عقیده هستند که از آوارگان در  درصد براین ۵۹البته مساله در مورد آوارگان متفاوت است: در آلمان غریر 

ق فقط  یم شود. اما در آلمان« بسیار استقبال»جامعه   .درصد اینگونه فکر یم کردند ۴۲رسر

نایسر از مهاجرت  فشارهای باعث شد که بر  ۲۰۱۶/۲۰۱۵به گفته کوبر رسازیری شدید مهاجران در سال 
کت کنندگان در این کار  دند بیشی  تاکید شود. اما رسر  .تحقیقای  اهمیت ادغام )مهاجران( را زیر سوال نیر

ان مهاجرت به آلمان بیش از حد  ۵۲البته  ن کت کنندگان در این کار تحقیقای  فکر یم کنند که می  درصد از رسر
 .زیاد است

برگزار شد، تاکید کرد که فرهنگ   گفتگو در ایالت تورینگن آلمانکوبر در برنامه ای که در تاالر کاتولییک
توسعه داده شود. مهم این است که دستاوردهای مهاجران  ، اما باید «نسبتا مستحکم است»خوشآمدگوی  

 بر بدبینن نسبت به مهاجران با هدایت و طرایح بهی  مهاجرت غلبه شود، با  به رسمیت شناخته شوند،
 .زه شود و ادغام در بخش آموزش، کار و جامعه بهبود یابدتبعیض بهی  مبار 

گاه آن موقف مردم،   نسبتا مبهم است. اما تکیه« خوشآمدگوی  »به گفته کوبر، در مجموع اصطالح 
مشاوره به مهاجران، نهادهای مختلف مانند  عملکردهای اجتمایع مانند فعالیت های شهروندان و ارائه

 به اتباع خار 
 

ن قانونگذاری در این باره است یحر و ادارات رسیدگ  .مراکز ادغام در نوایح و همچنت 
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خانواده بیجاشده  96دلو( برای  16شنبه )آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت رسپل به روز پنج
 . در آن والیت مساعدت غذای  و غی  غذای  را توزی    ع نمود 

و  کیلو نمک طعام ۲کیلو دالنخود ،۲۵کیلو روغن ،   18آرد ،  کیلو   ۱۸۴پس از رسوی به هر خانواده 
و   ACTED هزار افغاین پول نقد از طرف موسسه 9، مبلغ  WFP کیلو آرد سوپر رسیال از طرف موسسه  7

جرین و نهاد بوده که با حضورداشت نماینده اداره مهاDACAR هاز جانب موسس  یک بسته حفظ الصحه
 . های یادشده توزی    ع شد 

 

ن نیازهای اسایس انسان. فقی  به کیس گفته ن تمام یا بریحن یم فقر عبارت است از ناتواین تأمت  شود که از تأمت 
وریات اسایس زنده ، مانند غذا،از ضن
 

حروم لباس، مسکن و وسایل آساییسر و رفایه معمول در جامعه م گ
 .باشد

شده و روی آن مباحث زیادی  ها گنجانیدهدر مورد پیدایش فقر، دالیل و نظریات زیادی در البالی کتاب
بنابر نظام ساختاری هر جامعه متفاوت باشد. ییک از  صورت گرفته و ممکن است که هرکدام از این دالیل،

گویند که یم تواند، صحیح باشد. بریحن دیگر یمدانند. در صوری  که این امر نمنابع یم های فقر را نبود ریشه
اند. بنابر نظر بازار آزاد را درک و تجربه نکرده مردم به این دلیل فقی  هستند که هنوز اقتصاد آزاد، رقابت و 

شود؛ چون هرچه جمعیت تر یمجمعیت است که این مشکل در بلندمدت جدی گروه دیگر، عامل فقر،
ن عده بیش تر بیش رسد. اما در جای یم تریشود و به افراد سهم کمتری توزی    ع یمشود، امکانات موجود بت 

گذار بر  ی یمطور نتیجهپندارند. هانتینگتون اینفقر یم دیگر، آب و هوا را به عنوان ییک از عوامل تأثی  کند گی 
 :که آب و هوا
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 دارد؛اول، به طور مستقیم بر سالمن  و فعالیت افراد اثر 

مستقیم از طریق نوع غذا، انگل ن شیوه زندهها و میکروبدوم، به طور غی   بر افراد اثر یمها و نی 
 

 گذارد؛گ

ترین عامل برای مهاجرت، اختالط نژادی و گزینش تواند عامل قوی و شاید هم قویسوم، این خود یم
 .طبییع باشد

ن رقم خورده  ریحن افراد، این است کهپندارند که علت فقی  بودن بگونه یمعده دیگری این رسنوشت آنان چنت 
اور فقر هستند. در نهایت گروه دیگری معتقد است  و علت آن عدم کارای  خودشان است و در واقع آنان رسن

ن فقی  است که مورد استثمار واقع شده است. ارزش که جامعه به این دلیل  جامعه توسط مالکت 
ن
 های اضاف

آید به جیب آنچه که به دست یم یابد؛ زیرا هر شود و لذا این نوع فقر ادامه یمیم داران چپاولیا رسمایه
 .شودصاحبان امالک واریز یم

ی در کتاب  ن یم در مورد علل پیدایش فقر « رفت و توسعهفقر، پیش»پاول مارک هین در بسیاری »گوید: چنت 
(، حوادث اجتمایع )از قبیل جنگ، سیل و زلزله سایل،از موارد، بروز سوانح طبییع )از قبیل خشک

 نظام اقتصادی( و یا فرازونشیبگسیخته  ومرج سیایس و از همهرج
 

 های اقتصادی )رکود اقتصادی،گ
است، حتا امکان اشتغال  های مختلف( ممکنزا و تقلیل تقاضا برای مهارتهای اشتغالجای  فعالیتجابه

ن معاش افراد جوان و تندرست را تقلیل  ی قرار دهدها را در معرض فقر و یر آن دهد و و تأمت  ن  «.چی 

ها، تیوری ترین نظریهاز معروف اند. ییکهای گوناگوین ارایه دادهپردازان در مورد علت فقر، تیورینظریه
انداز کم یا اصیل فقر در رسمایه کم، بازدیه کم، درآمد کم و پس دایره فقر است. طبق این نظریه، علل اولیه

ن و  های تولیدی نظی  ای، ثروتهای منطقهعامل نابرابری و به خصوص نابرابری ت کهنهفته اس زمت 
ییک است که به نسل بعد از خود منتقل یمرسمایه ن پردازان، عوامل ای از نظریهعده .شودهای مایل و فی 

ییک و رویح نامناسب را  ن ایط فی  ار برای افراد که باعث عدم امکان رقابت کامل در بازار ک  شخیص مانند رسر
پیدایش  دیگر عوامل اجتمایع )آموزش، تکنیک و دانش( را در  دانند. عدهپیدایش فقر یم شود، موجبیم

 از نظام اقتصادی جامعه نایسر فقر مهم یم
ً
 .شودیم دانند که این عوامل عمدتا

است. به « مالکیت»و « کمبود» ترین دالیل فقر، دو عاملاما شاید بتوان گفت که از نظر اقتصادی، مهم
ن به قدر این معنا که در بسیاری از جوامع همه کافن وجود ندارد و تقاضا بیش از عرضه است؛ در نتیجه   چی 

،هرچه که برای زنده
 

وری و کمیاب است، ارزش اقتصادی پیدا یم گ  که ارزشمند کند و به محض اینضن
ی از آن کنند شود، در بسیاری از کشورها عده قلییل آن را تصاحب یم گردند. به دنبال محروم یم و عده کثی 

نادر را ندارند، نسبت به آن احساس فقر کنند. شاید  یایر به اشیایاین امر، شاید کساین که امکان دست
 شوند. به این ترتیب که امکانات الزم برای شخصافراد منجر به فقر خودشان یم بتوان گفت که گایه خود 

 وجود داشته و در زنده
 

کوشش نکرده است.   رفت برایش فراهم بوده؛ ویل خود فرد سیع و زمینه پیش گ
 دانند؛ اما جامعههم مقرص یم کنند و خود فرد را تر روانشناسان این علت را تأیید یمبیش

ً
شناسان معموال

 
ً
 .شندنتیجه رفتارهای فردی باشد و اشخاص به عنوان فرد، مسوول فقر خویش با باور ندارند که فقر اساسا

 مسوول رفتارهای اجتمایع خویش هستیم، اما جامعه
ً
تالش هستند تا ثابت  شناسان در هرچند که ما شخصا
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وهای اجتمایع کیل وجود دارند که مسوول وجود فقر به  کنند که فراسوی رفتارها و امکانات شخیص، نی 
 .اندعنوان یک پدیده اجتمایع

 عوامل تشدیدکننده فقر

ن وجود دارد که فقر در کنار عوامیل به و  زند و آن را موجود را دامن یم جود آورنده فقر، عوامل دیگری نی 
 :کند. این عوامل عبارت است ازتشدید یم

های سنگینن را به دنبال هزینه رسوم اجتمایع: رسوم اجتمایع به خصوص در روستاهای کشورهای فقی  که
یه، ثروت و دارای  عروس، ن ن استهزینه عرو  دارد، شامل جهی   .یس و تدفت 

بشر است، مانند دزدی،  ها ساخته دستها اشکال متعددی دارد. بریحن از این مصیبتها: مصیبتمصیبت
ن آن قتل، جنگ، شکنجه، آزار رساندن از طریق تخریب و یا  ها ترصف محصوالت دیگران و محروم ساخت 

ن از حقوق خویش. سایر مصیبت سایل، دهد. سیل و خشکبه صورت طبییع در سطح وسیع رخ یم ها نی 
، بیماری زلزله، اشاعه امراض  از جمله این مصیبتها و گرسنهنبای 

 
 .ها استگ

: عدم توانای  جسیم از سه عامل نشأت یم
د؛ بیماری،ناتواین جسماین مسایل نایسر از دوران بارداری و  گی 

ن از دو جنبه وی کسبقابل توجه است: در ردیف او  باالخره حوادث. اثرات آن نی  وکار ل، ضعف و تحلیل نی 
ن مایحتاج برای خانواده ساالن سبببزرگ شود، از یم تقلیل و یا توقف جریان درآمد و در نتیجه عدم تأمت 

 .تواند به فقر کامل بینجامدیم ها، هزینه بر است. یک بیماری طوالین طرف دیگر اغلب معالجه

مولد: هزینههزینه مولد و نامطلهای غی  ن اشکال مختلف داردهای غی  ها ضف خرید این قبیل هزینه .وب نی 
وبات، مواد مخدر، قمار بازی و یا سایر  ی شود. این موارد، امروز به طور چشمهای مرصفن یمهزینه مشر گی 

ش یافته و در بسیاری از جوامع به یک معضل بسیار پیچیده تبدیل شده در تمام سطوح است.  جهان گسی 
ن ظهور حساب ها ممکن است در قالب رشوت، ایجاد تعهدات نامناسب و تسویهاین هزینه های شخیص نی 

آموزش تجیل پیدا کند که تا قبل از به ثمر رسیدن،  های کارآموزی و یابد و یا ممکن است، به صورت هزینه
 .ای نخواهد داشتفایده
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