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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------- ز(و ی) مهاجر ن«بگذرم، باز هم تالش خواهم کرد ا یها بار تالش کردم از مرز کرواسده»: ا یبوسن

 
 

 8 --------------------- (یله در یچه و یاست)دو  شیکشور به شمول افغانستان در حال افزا  ۲۰در  د یشد ملل متحد: گرسنگ

  یاعطا
 

 10 ----------------------------------------------- (وز فاریسیرو نو ی)  شود دشوارتر یم ا یتانیبه مهاجران در بر  پناهندگ

 11 ------------------------------------------------------------- (فاریس یس ب   ) ب  کایدر مرز آمر  دنیمهاجرت؛ مشکل بزرگ با

 17 --------------------- (له فاریسیچه و یشدند) دو  د یتن ناپد ۶۰ ا یبیسواحل ل گیمهاجران در نزد قیپس از واژگون شدن قا

 18 ---------------------- (وزیاند) مهاجر نآواره شده یعیها و حوادث طبهزار افغان در اثر خشونت ۴۹سازمان ملل: حدود 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

دارند: بعد  برند تنها یک هدفولیکا کالدوشا در نزدیگ مرز بوسنیا با کرواسیا به رس یم مهاجراب  که در شهر 
اند از این بار تالش کرده ۲۰ها حدود برخ   .از ورود به کرواسیا، راه خود به سوی اروپای غرب  ادامه بدهند

 .بار رسما و خشونت پولیس کرواسیا را تحمل کنند مرز بگذرند. مهاجران مجبورند هر 

سوی مرز کرواسیا در حرکت  طریق یک راه خامه بههجرت هللا، مهاجر افغان، سوار بر بایسکل سفیدش، از 
 و سنگین  بکس پشن  که این مهاجر افغان

 
 .کند کرده است  کند، حرکت او را حمل یم است. خستگ

اند به از کرواسیا اخراج شده اش را که توسط پولیسساله رود تا همرس و دو دخت  سه و پنجهجرت هللا یم
 .اندتالش عبور از مرز کرواسیا ناکام شده بار در  ۴۵زنش ولیکا کالدوشا برگرداند. او با 

ش به تنهابی از مرز بگذرند و 
وقن  به زاگرب رسیدند، برای  بار آخر او با همرسش توافق کرد که با دو دخت 

 بدهند. آن درخواست الحاقپیوست   هجرت هللا به آنان،
 

ها در ولیکا کالدوشا اقامت دارند تا به خانوادگ
 .باشند یکمرز نزد

های مرزی در حال های کرواسیا و اتحادیه اروپا را میتوان دید که در پستهای شهر، پرچماز باالی تپه
ازند  .اهت  

وک ولیکا کالدوشا یا در کمهاجران ساکن در ساختمان ال، کههای مت  از سوی سازمان بتر  الملیل  مپ متر
ند! تعدادی  که گیم یا بازی عبور   شود، تنها یک هدف دارند و آن اینمهاجرت اداره یم از مرز کرواسیا را بت 

کت کردهچندین سال اقامت در بوسنیا، دهها بار در این گیم ها بعد از از آن  .اندباخته و بازی را  ها رسر

کنند. مجبور شدم این بایسکل را نیم ها مهاجران را در موترهای شان سوار بوسنیابی »گوید: هجرت هللا یم
م. زنم پیاده به ولیکا کالدوشا بر  انم یم بگتر  «.گردانما با بایسکل بریمر گردد. من دخت 



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 یمهجر 
 

 زکنند. عکس از مهاجرنیو ت هللا، مهاجر افغان از چندین ماه به این سو در ولیکا کالدوشا زندگ

یه  گوید که پولیس کرواسیا، یم به مهاجر نیوز « نو نم کیچن»مریت کولستیت، یک عضو رضاکار سازمان ختر
وهای اسیا را یمه از کرو وسایل مهاجران اخراج شد های موبایل، لباس، پول و در بیشت  موارد تیلفون د. نتر گتر

 .گردانندمهاجران را بعد از لت و کوب به بوسنیا بر یم امنین  کرواسیا 

کنند از مرز عبور کنند و به گوید که با فرارسیدن فصل بهار و بهبودی هوا، مهاجران بیشت  تالش یماو یم
 .همتر  دلیل وضعیت بدتر شده است

  دیشی در جنگل لیکا کالدوشا مهاجران بنگله

 یمدهها مهاجر که بیشت  شان بنگله
 

 .کننددیشر هستند در جنگل کوچک ولیکا کالدوشا در نزدیگ مرز، زندگ

ت چهار روز پیش از  غذا اس دیش است. او که در حال پخت   ساله، از شهر سیلهات بنگله ۲۵عتیق هللا، 
ساعت پیاده روی، به ولیکا کالدوشا بازگشتند.  ۱۵ کرواسیا به بوسنیا اخراج شد. او با دوستانش بعد از 

 .ندنشده و تصمیم دارد فردا بار دیگر بختش را آزمایش ک هللا هنوز ناامید عتیق
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 یم ۵دیشر است که در یک خیمه با احمد شومان، یک مهاجر دیگر بنگله
 

 زکند. عکس از مهاجر نیو تن دیگر زندگ

  تن دیگر  ۵دیشر است که در یک خیمه با مهاجر دیگر بنگلهاحمد شومان، یک 
 

کند. او در آغاز یم زندگ
شت بیهاچ رفته بود اما بعدتر دوباره به ولیکا کالدوشا برگ زمستان و بعد از برف باری شدید، به کمپ لیپا در 

کنیم از مرز یم بار تالشایم و هر راه دیگری نداریم. اینجا خیمه زده» مرز نزدیکت  است:  زیرا این کمپ به
 «.بگذریم

وقن  » آید: مشکالت به وجود یم وقن  هوا رسد باشد  گوید که در کمپ در امنیت هستند اما احمد شومان یم
ون رفت   یا ورود به خیمه در وقت باران، از یک  این« بریم. ها پناه یمبارد به خیمهباران یم مهاجران برای بتر
 .کننداستفاده یم طناب
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 زکس از مهاجر نیو های مهاجران در جنگل ولیکا کالدوشا. عخیمه

 بمانندمهاجران نیم»
ی
 «خواهند در بوسنیا باق

وک ولیکا  در ساختمان دیشر به گفته سازمان نو نیم کیچن، هزاران مهاجر افغان، پاکستاب  و بنگله های مت 
 یم

 
وک و  ۴۵مهاجران در »گوید: سازمان یم کنند. مریت کولستیت، عضو اینکالدوشا زندگ ساختمان مت 

 یم اشغال
 

 «.کنیمس و کفش کمک یمها مواد خورایک، لباما به آن کنند و شده زندگ

 .دهدخصوص انتقال یممها را به مراکز گوید پولیس با مهاجران داخل جنگل کاری ندارد اما خانوادهاو یم

خواهند ا یمهآن»خواهند در بوسنیا باق  بمانند: به گفته این فعال حایم مهاجران، هیچ یک از مهاجران نیم
 «.به کشورهای اروپابی بروند
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 زکند. عکس از مهاجر نیو کمک یمسازمان نو نیم کیچن به مهاجران لباس و کفش  

وک به جا ماندهساختمان همانند ولیکا کالدوشا، هزاران مهاجر دیگر نتر  در شهر بیهاچ در  از  های مت 
 یم ۹۰های دهه جنگ

 
، که بیشت  شان افغان هستند، آرزو دارند  ها کنند. آنزندگ از طریق کرواسیا به   نتر 

اما با رفتار خشونت  اند از مرز بگذرند ها بار تالش کردههاجران نتر  دهاروپای غرب  بروند. این م کشورهای
 .اندبار پولیس کرواسیا مواجه شده

غم این وضعیت بازهم ناامید نیستند و برای گذشت   از مرز تالش خواهند  این مهاجران یم گویند که علتر
  .کرد

 شدید در بیش از 
 

جهان به شمول افغانستان هشدار داده  کشور   ۲۰سازمان ملل متحد از افزایش گرسنگ
ی های سیایس خوانده شده است  است. از جمله عوامل این معضل پاندیم  .کرونا، آفات طبییع و درگتر
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  سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد )فائو( و برنامه غذابی جهان در گزارش
 

اختر خود از افزایش گرسنگ
 در شماری از   شدید در جهان هشدار داده و تأکید کرده اند که

 
و وضعیت گرسنگ  در ماه های پیرسر

ً
احتماال

 .وخیم خواهد شد ی جهان به شدتکشورها

یل، رئیس برنامه غذابی جهان ضمن معرق  این ما یم بینیم که فاجعه »گزارش در روم گفته است:   داوید بتر 
دوسعت یم چگونه در برابر چشمان ما   .«گتر

به گفته او به ویژه وضعیت در کشورهای درگتر جنگ به شمول یمن، سودان جنوب  و شمال نایجریا به 
 .ت وخیم یم باشدشد

 شدید در افریقا موقعیت با 
 

ین کشورهای مواجه با تهدید گرسنگ دارند، اما براساس  وصف اینکه بیشت 
 شدید در شمار دیگری از پیش

 
ی جهان به شمول افغانستان، سوریه، لبنان کشورها  بین  سازمان ملل گرسنگ
ش یم  .باشد و هایین  نتر  رو به گست 

شدید مواجه بوده  میلیون انسان در رستارس جهان با سوء تغذیه ۳۴گزارش در حال حاض  بیش از   بنابراین
 قرار دارند

 
 .و در چند قدیم مرگ نایسر از گرسنگ

 وارد عمل گردیده و برای وظیفه ماست»دانگ یو، رئیس فائو گفته است:  کو 
ً
 انسان ها  تا فورا

 
نجات زندگ

 آنان از وقوع بدترین وضعیت  اقدات رسییع را انجام بدهیم و به این ترتیب با تضمتر  
 

احتیاجات زندگ
ی نماییم  «.جلوگتر

 نزدیک»افزود:  او 
ً
وع یم باشد. بنابراین  در اکتر مناطق جهان زمان کشت و زراعت آغاز شده و یا تقریبا به رسر

 ».دست ندهیم اکنون باید به رسعت عمل نماییم تا زمان را از 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-56972534?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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در بریتانیا را برای  َپتل، وزیر کشور بریتانیا روز چهارشنبه گفت که قوانتر  جدید این کشور ماندن ین  پر 
قانوب  وارد یم  که به طور غتر

 .کنددشوارتر یم شوند،پناهجویاب 

در  جانسون تالش کرده تا رویه مستقیل را برای بریتانیا  از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت بوریس
،  سیاست خارخ  و امور مهاجرت تعیتر  کند. بر همتر  اساس، با بازنگری سیستم های دفاع،حوزه

 
پناهندگ

آن اسکان پناهندگان در معرض  تهیه شده که دولت بریتانیا مدیع است، بر مبنای« طرح جدید مهاجرت»
قانوب   های تحت آزار و شكنجه ترسی    ع و خطر فوری واقلیت  پناهجویان دشوارتر در عتر  حال ورود غتر

 .شودیم

قانوب  وارد بریتانیا یم بر   که به طور غتر
ایط دریافت  شوند حن  پایه این طرح، پناهجویاب  اگر واجد رسر

 تشخیص داده شوند، بر خالف رویه سابق تنها 
 

ند تحت حمایت موقت دولت بریتانیا قرار یم پناهندگ گتر
انه خواهد شدآنها بسیار سخت و اعطای حق اقامت دائیم به   .گتر

برریس تقاضای  طرح جدید، دولت این اختیار را خواهد داشت که پناهجویان را در طول دوره مطابق
 آنها به خارج از کشور و به جزایر و قلمروهای خارخ  

 
 آنهابی را که به طور  پناهندگ

بریتانیا منتقل کند و حن 
 فورا اخراج کنددر صورت رد درخواست  اند را قانوب  وارد کشور شده

 
 .پناهندگ

https://per.euronews.com/2021/03/24/uk-new-asylum-system-harder-for-iligal-migrants#spotim-launcher-widget-1437786
https://per.euronews.com/2021/03/24/uk-new-asylum-system-harder-for-iligal-migrants#spotim-launcher-widget-1437786
https://per.euronews.com/2021/03/24/uk-new-asylum-system-harder-for-iligal-migrants#spotim-launcher-widget-1437786
https://per.euronews.com/2021/03/24/uk-new-asylum-system-harder-for-iligal-migrants#spotim-launcher-widget-1437786
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  پرین  پتل، وزیر کشور 
 

 بریتانیا همچنتر  توضیح داده که قوانتر  جدید از ورود رسی    ع به سیستم پناهندگ
 از طریق کشورهای امن  مانند 

 
فرانسه وارد این کشور  بریتانیا برای افرادی که بدون تقاضای پناهندگ

ی یمیم  .کندشوند، جلوگتر

 پناهجویاب  است که از کشورهای ه در حال مذاکره با کشورهای اروپابی برای بازگرداندنهمچنتر  خت  داد ک او 
اند. وزیر کشور بریتانیا با اشاره به خود را به بریتانیا رسانده امن  مانند آلمان، ایتالیا و بلژیک گذشته و 

ایط سوء استفا شکست  گفت که رویه سابق موجب مهیا شدن رسر
 

ده شبکه   دهقوانتر  قبیل پناهندگ گست 
ش داده روی  آنها را افزایهای پیش  مخاطره قاچاقچیان انسان شده که در عمل آزار و اذیت پناهجویان و نتر  

 .است

ده نهادهای فعال در زمینه دفاع از حقوق پناهجویان از طرح با   جدید دولت بریتانیا، خانم وجود انتقاد گست 
الملیل و کنوانسیون اروپابی کنوانسیون پناهندگان، قوانتر  بتر    پتل تاکید کرده که قوانتر  تازه کشورش با 

 .انطباق کامل خواهد داشت حقوق برسر 

 خود رونمابی کرده بود که هدف آن دولت
 نتر  از طرح جدید مهاجرب 

وهای کار »جذب  بریتانیا پیشت  نتر
ایط الیا بندیستم امتیاز سی در دوران پسابرکسیت بر مبنای یک« واجد رسر ، مشابه آن چه که از سوی است 
 .شود، استاعمال یم

جریان کارزارهای  برای کاهش ورود مهاجران به اتحادیه اروپا یگ از شعارهای آقای جانسون در  تالش
 .ورد خروج از اتحادیه اروپا بوده استدر م ۲۰۱۶پریس سال کار بریتانیا یط همهانتخاباب  و حزب محافظه

 

 

https://per.euronews.com/2020/07/14/uk-sets-out-post-brexit-immigration-plan-including-health-and-care-visa
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رو بود وقتی جو بایدن در ماه ژانویه در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد، با دو بحران بزرگ و مرتبط روبه
ی ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن. همه -  گیر

جمهور با نخستتر  بحران سیایس و بین  بودند. حاال اما آقای رئیساین دو چالش برای همه قابل پیش
ت. این روزها، مرز ایاالت متحده با مکزیک مساله مهاجر  -سیاسن  خود از یک زاویه دیگر مواجه شده است 

قانوب  است. بار دیگر شاهد هجوم بیش از   پیش مهاجران غتر

داری های اختر در دوره زمامجمهورهای سالماهیت این بحران چتر  جدیدی نیست، چرا که بیشت  رئیس
ی که کار را برای آقای بایدن پیچیده وپنجه نرم کردههای مهاجرب  دستخود با شکیل از چالش اند. چتر 

دازد. دهد در ایکند زمان است، چرا که او ترجیح یمیم  ن برهه به مسائل دیگر بتر

کند. افزایش فشارهای انتقادی از طرف حزب های سیاستمداران نیمسیاست اما توجیه به اولویت
تواند خواه و حن  بعض  از اعضای حزب دموکرات به این معن  است که مهاجرت و حوایسر آن یمجمهوری

 های آقای بایدن را از خط خارج کند. دیگر برنامه

  بزرگ""مشکیل

نگاران اذعان کرد که وضعیت فعیل جن سایک، سخنگوی کاخ سفید، در صحبت های روز دوشنبه خود با خت 
 در مرز آمریکا و مکزیک به "مشکیل بزرگ" تبدیل شده است. 
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 وعودت کنندگان

قانوب  حاض  در مرز آمریکا در این مقطع زماب  از هر سه سال گذشته بیشت  بوده  تعداد کل مهاجران غتر
 های گذشته رسیعت  است. رسد نسبت به سالنتر  که معموال در اواخر بهار به اوج یم است، و روند رشد آن

 اند در چند ماه گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است. مهمت  از همه، تعداد کودکاب  که تنها به مرز رسیده

اند. آمار مشابه آوری شدهرسپرست در مرز جمعهزار کودک مهاجر ب   ۱۵های ژانویه و فوریه حدود در ماه
ی ویروس  ، هنگایم که همه۲۰۱۹هزار نفر بود. این آمار در سال  ۳۷حدود  ۲۰۲۰ماه سال  ۱۲ برای گتر

هزار نفر بود. در صورت ادامه پیدا کردن روند فعیل این رکورد  ۷۵کرونا روند مهاجرت را کند نکرده بود، 
 قطعا شکسته خواهد شد. 

کودک را در مراکز نگهداری خود در امتداد مرز    ۴٫۲۰۰تا هفته پیش، اداره گمرک و مرزباب  ایاالت متحده 
شان بتر  ها اضافه یمنفر به آن ۵۶۵گنجانده بود و به طور میانگتر  هر روز 

سال  ۱۳تا  ۷شد که سن بیشت 
 بود. 

توان این افزایش را تا حدی با تصمیمات اتخاذ شده از سوی جو بایدن در ابتدای کارش توضیح داد. او یم
 بر بازگرداندن کودکان ب   سیاست دولت ترامپ

رسپرست از لب مرز را لغو کرد و تصمیم گرفت که به مبن 
 رد. های داوطلب آمریکابی بسپاها را به خانوادهجای آن پرونده این کودکان را برریس کند و رسپرسن  آن

 
 

 انتقاد و پیچیدگ

ر جدا کردن  بدونالد ترامپ مبن   ۲۰۱۸ها منتقد تصمیم سال بایدن نتر  مانند بسیاری از دموکراتجو 
قانوب  از والدینشان  انه سیاستو اعمال سخت -کودکان مهاجر غتر جمهوری های مهاجرب  توسط رئیسگتر

 بود.  -سابق به طور کیل 

رسپرست و بازبین  بازگرداندن کودکان ب  آقای بایدن در فرمان اجرابی خود که به منظور لغو سیاست 
فرایندهای مهاجرب  دولت فدرال صادر شد گفته بود "حفظ امنیت مرزهایمان نیازمند نادیده گرفت   

 یست."ها عبور کنند نخواهند از آنانسانیت کساب  که یم
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اند به هابی نتر  همراه است. مهاجراب  که از آمریکای مرکزی عزم مهاجرت کردهاما چنتر  تحوالب  با پیچیدگ
قانوب  آنین است که فکر یماند که دلیلشان برای رفت   ایس گفتهب  ب   ها را خواهد کنند دولت بایدن ورود غتر
ای نداشته ها تا این لحظه تاثتر قابل مالحظهجمهور نتر  برای منرصف کردن آنهای رئیسخشید. و تالشب

 است. 

 جن سایک در عتر  حال خییل واضح ترامپ را مسئول وضع فعیل معرق  کرد. 

 ای ویران و ناتوان برای ما به ارث گذاشت، و مثل هر مشکل دیگری، ما هر کاری از "دولت پیشتر  سامانه
ایم... حل تمرکز کردهدستمان ساخته باشد برای حل بحران انجام خواهیم داد. برای همتر  روی یافت   راه

 ند وقایع فعیل در مرز در تمایم مراحل امور است."جمهور روی ترسی    ع رو تمرکز آقای رئیس

ری    خ مرصف آن البته تا و  -مقرص جلوه دادن نفر قبیل برای مشکالت فعیل سابقه مدیدی در سیاست دارد 
هم نسبتا محدود است. اگر وضعیت در مرز بهبود پیدا نکند، "مشکل بزرگ" کامال به گردن دولت بایدن 

 خواهد افتاد. 
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 ها در پی فرصتخواهجمهوری

ر دآید که از وضعیت فعیل جمهور در جناح راست بدشان نیمرسد که رقیبان سیایس آقای رئیسبه نظر یم
 ه کنند. مرز به نفع خود استفاد

 

 Getty Imagesمنبع تصویر، 

ب های بسته حماین  مصو همزمان که بایدن و مقامات ارشد دولت با سفر به گوشه و کنار کشور از مزیت
قرص فشار بیش از حد بر مو بایدن را  -اند خواه به مرز مکزیک سفر کردهگفتند، مقامات جمهوریجدید یم
قانوب  شدهکنند که به گفته آنهای مهاجرب  و تصمیماب  معرق  یمسامانه  ها باعث افزایش مهاجران غتر
 است. 

، رهت  فراکسیون اقلیت در مجلس نماینکوین مک
نفرانش مطبوعاب  در تگزاس گفت دگان، در ککارب 
های شخص کننده این است که اصال نیازی به این اتفاقات نبود. این بحران نتیجه سیاست"مساله ناراحت

 جمهور در این دولت جدید است."رئیس

ها تیجه سیاست جداسازی خانوادهن -کردند ها قبال به ترامپ بابت "کودکان در قفس" حمله یمدموکرات
کنند که کودکان هابی متهم یمکنند و بایدن را به اجرای سیاستها دارند تالق  یمخواهال جمهوریو حا -
اییط قرار یمب    دهد که به همان سخن  است. رسپرست را در رسر

ها خواهبود، و برخ  جمهوری ۲۰۱۶مسائل مهاجرب  و امنیت مرزی برگ برنده دونالد ترامپ در انتخابات 
ی برای رسیدن به قدرت در انتخاباتاحتماال به آن  کنند، از جمله انتخابات های آب  نگاه یمبه عنوان مستر
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جمهور سابق نتر  سکوت نکرده است، اما ظاهرا فراموش شخص رئیس. ۲۰۲۲ای کنگره در سال دورهمیان
 اختر در زمان حضور خودش در قدرت آغاز شده بود. 

 کرده است که روند مهاجرب 

جمهور بودم وضعیت در مرز جنوب  ما عایل ای که هفته پیش منترسر شد گفت "وقن  من رئیساو در بیانیه
، ا -بود   از هر زمان دیگری. کشور ما دارد در مرز جنوب  ویران یممستحکمت 

شود و دیدنش یمنت  و امنت 
 دردناک است!"

آورد و ودشان را به وجد یمخ پایگاه رای -انداز" اصیل است کارها مساله "شکافمهاجرات برای محافظه
 کند. ها در حزب دموکرات را تشدید یمشکاف

 رس آمدن صیر فعاالن

الت  بایدن از ادامه های داخل حزب دموکرات بودهما در روزهای اختر شاهد شکاف ایم. هواداران لیت 
 ها توسط دولت جدید خرسند نیستند. عدم لغو آن و ها و تمهیدات دوره ترامپ سیاست

رسپرست حال حاض  مرز آمریکا با مکزیک عمدتا بسته است. و با این که اجازه عبور از مرز به کودکان ب   در 
 آنو درخواست پ -اند داده شده است، بقیه را غالبا بازگردانده

 
ها به تاختر افتاده است. از طرف ناهندگ

ی ویروس  د، اما به دلیل همهدیگر، ممنوعیت ورود از کشورهای عمدتا مسلمان در دوره ترامپ لغو ش گتر
 ی دانشجوبی نتر  با تاختر عمده همراه است. شود و صدور ویزاها ویزای کار صادر نیمکرونا هنوز برای خارخ  

 رسد. ها دارد به رس یمصت  بعض  از چپ

 

 AFP via Getty Imagesتصویر،  منبع
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ایلهان عمر، عضو مجلس نمایندگان، که خود زماب  پناهنده بود هفته گذشته به وبسایت پولتیکو گفت 
ایط عادی را به تاختر بیاندازیم و تصمییم برای برخورد با مسائل جاری مهاجران در  "هر چه بیشت  ایجاد رسر

یم -رگسال چه کودک باشند چه بز  -مرز  های حاض  شود. وقن  به انسان، مشکالت بیشت  و عمیقت  یمنگتر
ها هابی عادالنه و انساب  داشته باشیم که از کرامت آنتوانیم سیاستدر مرز به چشم انسان نگاه کنیم... یم

 کنند."پاسداری یم

ی کوالر، نماینده یگ از مناطق مرزیهای میانهدر طرف دیگر ماجرا دموکرات در مجلس  رو مانند هت 
ی برای منرصف کردن مهاجراب  بکند که قصد سفر به نمایندگان، یم گویند که تیم بایدن باید تالش بیشت 

 شوند. ایاالت متحده را دارند و استر قاچاقچیان انسان یم

مخالفن  با این کار ندارم. ها متفاوت بودن با ترامپ است و من نامه نیوزویک گفت "قصد آنوی به هفته
' بایدن دارد به این حس دامن یمها را جدا نیمها باید متفاوت باشند؛ ما بچهآن زند  کنیم. اما برخورد 'انساب 

 زب  نیست."ا به اینجا بیاورند؛ االن وقت چانهکنند تا مردم ر های بد دارند خودشان را هالک یمکه آدم

ها در کنگره چندان انداز تصویب آنرونمابی کرده است، اما چشم بایدن از لوایح مهاجرب  جامیع
عضو  ۱۰۰سناتور از  ۶۰امیدوارکننده نیست، حداقل تا زماب  که تایید در سنا مستلزم رای موافق حداقل 

 آن باشد. 

ات نایسر از عدم همکاری دولت ترامپ در دوره   از طرف دیگر، دولت او هنوز کامل نشده است، و تاختر
 و محاکمه ماه فوریه وی در سنا مانع از تایید رسی    ع نامزدهای مناصب مهم دولن  شد.  گذار 

ات عمده ای در برخورد دولت فدرال با مهاجرت ایجاد کرد. دولت ترامپ در دوره چهار ساله خود تغیتر
ال ین زمان ممکن به عقب برگردانده شوند، اما لیت  ات در رسیعت  بایدن وقت و ها انتظار دارند که این تغیتر

 ها برایش سخت خواهد بود. رسمایه سیایس محدودی دارد و راض  نگه داشت   آن

های ای در حفظ ائتالف گروهها را راض  نگه دارد یا نه قطعا نقش عمدهاما این که آقای باید بتواند آن
وز انتخابات ریاست  ایفا خواهد کرد که سال گذشته او را پتر

 جمهوری کردند. مختلف 

قایق مهاجران در نزدیگ سواحل لیبیا احتماال  دادرساب  در اثر واژگوب  یکبنا بر معلومات یک سازمان ام
 نفر رسنشتر  داشته، ۱۰۰این سازمان گفته که موتور این قایق که بیش از  .نفر جان باخته اند ۶۰حدود 

 .احتماال دچار آتش سوزی شده بود
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انه ه مدیت   عکس از آرشیف: مهاجران در حتر  عبور از بحتر

 حدود  بر اساس معلومات یک سازمان امدادی، در نتیجه واژگوب  یک قایق در نزدیگ
ً
سواحل لیبیا احتماال

راری مهاجران را دریافت کرده،  که تماس اضط «Alarm Phone » نفر جان داده اند. سازمان امدادی ۶۰
ناپدید شده اند. موتور قایق آنها در شب پنج شنبه هفته گذشته دچار آتش  نفر  ۶۰گفته است که حدود 

رخ داده که  این رویداد در یک قایق چوب   «Alarm Phone » شده بود. بنا بر معلومات سازمان سوزی
 .نفر رسنشتر  داشته است ۱۰۰بیش از 

ی سازمان ملل متحد در افغانستان )اوچا( یمکمک  اداره هماهنگ کننده اول  گوید که در دو ماههای برسر
اند. این ر آواره شدهکشو   ها و حوادث طبییع در داخل اینهزار افغان در اثر جنگ ۴۹حدود  ۲۰۲۱سال 

هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان  ۱۴۷اداره همچنتر  گفته است که یط همتر  مدت حدود 
 .اندبازگشته

ت که از میان خود نوشته اس تازه ترین گزارش رهای سازمان ملل در افغانستان داداره هماهنگ کننده کمک
و ماه اول سال دارند. این افراد در د ۱۸ها کمت  از آن درصد  ۵۹هزار افغان آواره در داخل این کشور  ۴۹
 .اندها و حوادث طبییع بیجا شدهاثر جنگ ل میالدی جاری در سا

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-56968509
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ق ین رقم بیجاشدگان در والیت ننگرهار در رسر مشاهده شده که شمار  افغانستان بر اساس گزارش، بزرگت 
های هلمند، بغالن، قندهار، فراه، بلخ، نیمروز، از والیت رسد. سایر بیجاشدگانهزار تن یم۱۶ها به آن

 .هستند اتسمنگان و هر 

 
اردوگاه آوارگان داخلی در اطراف کابل پایتخت افغانستانعکس آرشیف: یک   

 سازمان ملل درگزارش خود همچنتر  گفته است که در دو ماه اول
 

 ۱۴۷حدود  ۲۰۲۱سال  اداره هماهنگ
هزار مهاجر در ایران و ۱۴۵»اند. از این رقم بازگشته هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان

 .بردندبه رس یم« پاکستان تن در  ۱۶۰۰حدود 

ایران به کشور شان برگشته بودند.  هزار افغان از  ۶۴ان ملل، سال گذشته در همتر  مدت به گفته اداره سازم
 .ها از ایران دو برابر افزایش یافته استافغان دهد که بازگشترقم جدید امسال نشان یم

ی نیاز دارند. از این رقم میلیون افغان به کمک ۱۸بر بنیاد آمار رسیم، همتر  اکنون حدود   ۵،۱های برسر
 .میلیون تن کودکان هستند

 

 

 

 


