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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

ان که پول ماهانه پناهجو   4 ------------- «وزیمهاجر ن» شدند  ب  دستگ کردند یم لیو م فیرا ح انیفرانسه: دو شبکه قاچاقبر

اطالعات روز » هاروارد شد؟  یکه از جنگ فرار کرد، چگونه دانشجو   یمهاجر  یجنگ به دامن هاروارد، دخب   یهیسا ر یاز ز 

» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

 8 ---------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  کند کمک یم  ا یدر بوسن انیپناهجو  یرسخ آلمان برا بیسازمان صل

 10 ---------------------------------------- « وز یمهاجر ن» پس فرستاده نشوند  ونانیحکم دادگاه آلمان: دو دخب  پناهجو به 

 11 -------------------------------------------------------------- «سالم وطندار »  میگردبریم د،یای: صلح بند یگو مهاجران یم

 13 ----------- «وزیمهاجر ن» است  افتهیماه گذشته کاهش  ۳اروپا در  هیبه اتحاد اصیل یهاب  مس قیاز طر  انیورود پناهجو 

 14 --------------------------------------- «مهر  یخبر گزار »  کیشمال مکز  یمرز  کودکان مهاجر به نوایح  میعظ لیورود خ

 16 --------------------------- « وز یمهاجر ن» رصبستان  افغان در دادگاه عایل انیاز پناهجو  گرویه  یوز ب  : پیمرز  یهااخراج
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 اخبار کامل  مت   

دییک پاریس را دستگب  کرد. این دو شبک  و مولداویایی قاچاق مهاجران در نب  
ه پولیس فرانسه دوشبکه اوکراین 

  .اندمیل کردهو اند که مبلغ بیش از یک میلیون یورو کمک پویل مربوط به پناهجویان را حیفمتهم شده

 و سه مولداویایی را در قاچاقبر مهاجران، ش ۹که های فرانسوی روز دوشنبه اعالم کردند  مقام
ش اوکراین 

ق -اِ -منطقه ِسن  .اندپاریس دستگب  کرده مارن در رسر

 
 کارت دریافت حقوق ماهانه برای پناهجویان در فرانسه. عکس از مهدی شبیل/ کهاجر نیوز

قانوی  و کار بدون مدرکب بر بنیاد تحقیقات دفب  مرکزی مبارزه که در ماه جوالی  (Ocriest) ا مهاجرت غب 
 از سوی اتباع اوکراین  و »آغار شده بود  ۲۰۲۰

ی
عادی درخواست پناهندگ در دو سال گذشته شمار غب 

 «.رسیدیم مارن به ثبت -اِ -ِسن مولداویایی در منطقه
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، متهمان ب به گفته اگزاویه دلریو، رئیس دفب  مرکزی مبارزه قانوی  را « وثریشیوه ساده اما م»ا مهاجرت غب 
ی در آن :برای سوء استفاده مایل انتخاب کرده بودند  بهب 

ی
ها اتباع اوکرایت   و مولداویا را که خواهان زندگ

وک در اتاقکفرانسه بودند با بس از این کشورها به فرانسه انتقال یم ها جابجا دادند و سپس در انبارهای مب 
 .کردندیم

ان در شهر   ها و مولداویایی در  عال بودند که تعداد زیادی ازفری له لیس و دما های امرینویلقاچاقبر
اوکراین 

 یم
ی

  دادند و به آنکنند. آنها به مهاجران یک تیلفون موبایل یمآن زندگ
ی

ها برای ارايه درخواست پناهندگ
را یورو برای یک پناهجوی بزرگسال  ۴۲۰  ماهانهکردند تا بعد از ثبت درخواست، کارت کمک مایلکمک یم

 .دریافت کنند

ان از   کردندکارت حقوق ماهانه پناهجویان برای دریافت پول استفاده یم  ۵۰۰قاچاقبر

 
ی

ن پناهجویان ثبت شده را، گایه با زور، دوباره به اوکرای»اعضای هردو شبکه در این مرحله از روند پناهندگ
ماه دوره پناهجویی برای خود حفظ  ۸ا ت ۶ها را برای مدت فرستادند و کارت حقوق ماهانه آنو مولداویا یم

 «.کردندیم

دهد که هردو شبکه توانسته بودند با استفاده از به گفته اگزاویه دلریو، تحقیقات ده ماهه پولیس نشان یم
ها آن« میلیون یورو را حیف و میل کنند.  ۱،۲میلیون تا ۱»کارت حقوق سوسیال پناهجویان، بت     ۵۰۰

کتفرانسه مرصف یم بخشر از این مبلغ را در  ن یونیون و کردند اما باقیمانده آن را از طریق رسر های وشب 
 گرام به اوکرایت   و مولداویا انتقال یم

 .اوکراین دستگب  کرد تن را در  ۸دادند. پولیس روز گذشته موی 

، مدیر عمویم دفب  مهاجرت و ادغام فرانسه یان را که پرداخت حقوق سوسیال پناهجو  (OFII) دیدیه لیچی
 در منطقه جنبه»های این دو شبکه به عهده دارد گفت که فعالیت

ی
های منف  سیستم تیلفوی  ثبت پناهندگ

 را ترسی    ع « دهد. ایل دو فرانس را نشان یم
ی

یس به روند ثبت درخواست پناهندگ به گفته او، این سیستم دسب 
 را برای شبک

ی
 .های استفاده جو فراهم کرده استهو زمینه ثبت رسی    ع و شمار متعدد درخواست پناهندگ

شود از تعداد کسای  که ساالنه از رسارس جهان به این ورود به دانشگاه هاروارد دشوار است. این را یم
قط پنج درصد دهندگان، ساالنه فدهند متوجه شد. از مجموع درخواستحصیل یمدانشگاه درخواست ت

ی مهاجری که از جنگ فرار کرده، ورود به هاروارد ممکن  .شوند به هاروارد راه یابندموفق یم اما برای دخب 
 .تر باشداست قدری سخت

ازه ورود به دانشگاه هاروارد را گب  اجنفس ای از والیت بلخ امسال در رقابتساله روستازاده ۲۱ی الهه
ین نمره را برای قبویل در دانشگاه  ۳۳۵دست آورد. او در رقابت با به شمول به .دست آورداروارد بههنفر بهب 

 .نفر موفق شدند به هاروارد راه یابند یعن  کمب  از سه درصد ۱۰الهه فقط 
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یکالهه این روزها آخرین سمسب  مقطع لیسانس گزاس ت« آست   »و نجوم را در دانشگاه  اش در بخش فب  
ی یم اش به امید رهایی از رسزمت   نفریی هفتکند. دخب  مهاجری که شش سال پیش به همراه خانوادهسبی
اش فرار از جنگ و ناامن  افغانستان گوید او فقط هدفی افغانستان کشور را ترک کرد. الهه یمزدهجنگ

ین دانشگاه جهان شود. او حاال کرد روزی دانشجوی مبود و فکر نیم ا در بهب  ی و دکب  ی ورود  در آستانهاسب 
یک و نجوم استبه دانشگاه هاروارد در رشته  .ی فب  

 

 بخشالگوی الهام

. آن زمان بود  الهه هفت ساله بود که با الگوی الهام بخشش آشنا شد؛ انوشه انصاری بانوی فضانورد ایرای 
مند به تحصیل در این رشته شد. رسور حسین  پدر الهه بعد از آن که قهکه مسحور دنیای ستارگان و عال

ش به هاروارد راه یافته، یم همیشه »ترین آرزویش دست یافته است: گوید به بزرگمطلع شد دخب 
سم و از راز کاینات برایم یم خواستم دوست دانشمندی داشته باشم که سواالتم در مورد فضا را ازش ببی

 «حاال چه بخن  بلندتر از این که دانشمند جوای  در خانه دارمسخن بگوید. 

 یم
ی

ون شود. روزهایی که تصمیم به مهاجرت  رسور در هرات زندگ کرد که تصمیم گرفت از افغانستان بب 
کند که گوید هرگز روزی را فراموش نیمربایی شهروندان را به ستوه آورده بود. رسور یمگرفت در هرات آدم

ی دوستش رفته بود. اما در خانه رسور در اندک ر به خانه آمد. در آن روز الهه راه مکتب به خانهالهه دیرت
ب که در همان شربایان نشده بود. درحایلی آدمشانس بود که طعمهزمای  قیامن  برپا شده بود. الهه خوش

ربایان شده، وقن  لهه قربای  آدمزدم احدس یم»نشاند: هایی را به خاک سیاه یمو روزها این پدیده خانواده
ون پیدایش کردیم مصمم شدم هرطور شده خانواده را از مخمصه ای که ممکن است گرفتارش شویم بب 

 «.بکشم
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کت ساختمای  داشت. چرخ روزگار خوب  وقت رسور ناگزیر شد افغانستان را ترک کند در هرات رسر
 یم

ی
 .اش بودچرخید، اما ناامن  چوب الی چرخ زندگ

ی در ی مهاجرت به ایاالت متحده داد. کاری که خانوادهرسور درخواست ویزای ویژه اش آن را رهاکردن تب 
گوید کوچیدن ها یار بود. الهه یمای به دنبال دارد یا نه. اما بخت با آندانست که معلوم نبود نتیجهتارییک یم
بار سفرشان را به خانواده حسین  کوله ۲۰۱۵ال زده کرده بود. اوایل ساش به امریکا او را هیجانخانواده

 .ها )ایاالت متحده امریکا( بستندمقصد رسزمت   فرصت

 ها پیدا کردالهه خییل زود خودش را در رسزمت   فرصت

گویند یم «هارسزمت   فرصت»مهاجرت از یک محیط بسته در آوان جوای  به رسزمین  که مردم آن را 
را در افغانستان آموزش  ۱۰هاست. الهه تا صنف یادنداشت   زبان ییک از آن های خاص خود را دارد و سخن  

کت بود:  ۱۰دیده بود و در این مدت فقط  انگلیش را به خاطر فشار »ماه در آموزشگاه زبان انگلیش رسر
جا رفتم تا ساعت شش آنخانه یمشدیم به کتابمحیط رسی    ع یاد گرفتم. همت   که از مکتب رخصت یم

 «.ابان خالد حسین  بودام نقش داشت هزار خورشید تهای که در تقویت زبان انگلیشاز کتاببودم. 

س بار الهه خییل زود به پایان رسید. او در یک سال در کشور جدید زبانش را تقویت کرده و به روزهای اسب 
فیس دانشگاهش  کرد تا خرچ تحصیل و گرفت و پژوهش یمسطح اکادمیک رساند؛ طوری که دیگر پروژه یم

گوید تا هنوز یک ِسنت هم در قسمت تحصیل الهه مرصف نکرده و این او بوده که را تأمت   کند. پدرش یم
 و تحصیلش را به دوش کشیده است

ی
 .بار زندگ

ایط آنبه قول الهه وفق ا دستبه :چنان رسی    ع پیش رفت. هدف یک چب   بودیافت   او با رسر آوردن سند دکب 
یک  ، و نجوم. رشتهدر رشته فب   ای که وقن  در افغانستان بود با مخالفت پدرش مواجه شد. رسور حسین 

ش به نجوم باخبر شد به الهه پیشنهاد داد رشتهگوید وقن  از عالقهپدر الهه یم
ی را دنبال کند که ا ی دخب 

ی جاییم هر رشتهکه در اینوقن  به امریکا آمدیم به الهه گفتم حاال  »اشد: بهای افغانستان سازگار با واقعیت
 «.دوست داری بخوان

ام عالوه بر حمایت، خانواده» :گب  کرداش را غافلای که خانوادهتالش الهه بعد پنج سال نتیجه داد؛ نتیجه
 «.به من حق انتخاب دادند و تالش کردند مستقل شوم

یف تدایعهای نورای  و آسمان اغلب صاف و آیر مستاره روزهای خوش الهه از شهر ی کنندهزاررسر
ه یم شد و دلییل شد که عاشق نجوم و موالناست. روزهای که او بعد از رصف غذا از پنجره به آن خب 

برق بودیم در  های که اغلب یر بیشب  از همه دلتنگ روزهای آفتایر مزار بودم. روزها و شب» :ستارگان شود
 «.گرما و رسما

یف شود و از آن طریق با دنیای نجوم و ستارگان آشنا ی آسماکه الهه دلباختهپیش از آن ن آفتایر مزاررسر
 با شنیدن داستان 

ی
شود داستان انوشه انصاری رابط او با دنیای ستارگان شد؛ عشق الهه در هفت سالگ

وع و با تالش راهش را برای ورود به دانشگاه هاروارد  نخستت   بانوی فضانورد ایرای  به فضا و علم نجوم رسر
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یف دوست دارد. الهه تگزاس را به»گوید: ی نجوم هموار کرد. پدر الهه یمشتهو ر  دلیل شباهتش با مزاررسر
چون این ایالت نسبت به سایر مناطق امریکا کمب  بارای  است و بیشب  اوقات آسمانش صاف و آفتایر 

 «.است

وری امسال روز به ۱۲گذرد. اما شش سال از مهاجرت الهه به امریکا یم ه الهه رقم یادماندی  برای خانوادفبر
 .رنیا، شیکاگو و هاوایی پذیرفته شدهای ییل، کالیفخورد؛ درخواست تحصیل الهه توسط دانشگاه

وقن  »این خبر اندگ دیرتر به گوش خانواده رسید؛ اما وقن  خبر رسید کل خانواده رس از پا نیم شناخت: 
ای  ی و دکب  کردم الهه توسط دانشگاه هاروارد پذیرفته شده حس یمشنیدم درخواست تحصیل مقطع ماسب 

ممکن های همکارم یمبینم. امریکایی دارم خواب یم گفتند که برای مردم بویم رسیدن به هاروارد تقریبا غب 
ی برای تو ممکن شده است؟  «است، چطور چنت   چب  

ا در  دانشگایه مثل هاروارد ساالنه خرچ و مرصف تحصیل در امریکا باالست. میانگت   مصارف در مقطع دکب 
ای قبویل الهه در هاروارد آن قدر گذارد و نمرهها و دانشجویان یمهزار دالر روی دست خانواده ۵۱بیشب  از 

ددعنوان جایزه برای او هزار دالر به ۱۸خوب بود که دانشگاه تصمیم گرفت   .ر نظر بگب 

کند تگزاس دریافت یم« آست   »یک و نجوم از دانشگاه چند روز بعد الهه مدرک لیسانسش را از دو رشته فب   
زده فرار کرد، ورود که از دامن افغانستان جنگ  شود. برای الههو خزان امسال برای ورود به هاروارد آماده یم

به هاروارد فقط یک معنا دارد؛ او خوشبخت بود که مثل هزاران دخب  دیگر در افغانستان این شب و روزها 
ی نکند. اکنون الهه بهدر ترِس آم جای جنگ و شالق طالبان به نجوم و کاینات که د آمد طالبان سبی
های که روی زمت   است در کیهان بیشب  از تمام آدم»کند: داشتن  الهه است، فکر یمای دوستمجموعه

 «.ستاره وجود دارد. من عاشق نجومم

مانده در بوسنیا -سازمان صلیب رسخ آلمان در نظر دارد که با راه اندازی یک پروژه جدید، پناهجویان گب 
 .پناهجو مددرسای  خواهد کرد ۳۰۰۰هرزگوینا را کمک کند. این سازمان برای 

مک اعضای سیار این سازمان، مسئولت   سازمان صلیب رسخ آلمان روز دوشنبه در برلت   اعالم کردند که به ک
مانده در بوسنیا  فوری صورت خواهد گرفت. هرزگوینا رسی-برای حدود سه هزار پناهجو و مهاجر گب 

ی
دگ

ون از مراکز پذیرش به رس یم  که در خارج از اردوگاه ها و بب 
برند، از کمک های این سازمان که پناهجویای 

 .خواهند شد باشد، مستفید حاوی مواد غذایی و بهداشن  یم

یه همچنان در نظر دارد تا افرادی را که به گونه رضاکار در بخش تقسیم برگه های معلومای   این سازمان خب 
 محافظت در برابر ویروس کرونا، همکاری یم

ی
کنند، حمایت مایل نماید. منابع مایل این پروژه در مورد چگونیک

  .شوداز طریق پول های اهدا شده، تامت   یم
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، رئیس سازمان صلیب رسخ آلمان گفته است:  کرستت    ی ویروس کرونا، پناهجویان »رویب  پیش از همه گب 
 «.ماندندرزگوینا یمه-فقط چند روز ایل چند ماه در بوسنیا

، عبور مهاجران از طریق رسحدات محیل، منطقه ای و کشوری به دلیل پاندیم کرونا به گونه به گفته رویب 
 .ای مسدود شدندز پذیرش موقت هم تا اندازهشدید محدود شده و مراک

 
 Photo: Alea Horstگیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج عکس از ماه جنوری امسال 

وکه کارخانه ها، منازل خایل و خیمه های در نتیجه، پناهجویان مجبور یم شوند که به ساختمان های مب 
ند آسیب پذیر پناه   .ببر

ک »کرستت   رویب  گفت:  این مردم نیاز به حمایت ویژه دارند که ما به عنوان صلیب رسخ آلمان به گونه مشب 
 «.دهیمبا اجتماعات همکار ما در محل، آن را انجام یم

بر بنیاد یافته های سازمان های مددرسان، در حال حارص  حدود ده هزار پناهجو و مهاجر از کشورهای 
  .برندرزگوینا گب  مانده اند. بیشب  این افراد در وضعیت بسیار بد، به رس یمه-بوسنیا افریقایی درآسیایی و 
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آلمان تصمیم گرفت که دو دخب  پناهجو به یونان اخراج نشوند. آن ها حق یک دادگاه عایل اداری در 
 مجدد کرده 

ی
 یونان را پیش از این دریافت کرده بودند و پس از آمدن به آلمان، درخواست پناهندگ

ی
پناهندگ
 .بودند

 
 گیردبر بنیاد یک فیصله یک دادگاه آلمان، اخراج دو دختر پناهجو به یونان صورت نمی

 سوریایی دادگا
  ه عایل اداری لونبورگ در ایالت نیدرزاکسن آلمان روز دوشنبه گذشته، در مورد پرونده دو دخب 

 یونان را دریافت کرده بودند، تصمیم گرفت. این دو خواهر با آنکه حق 
ی

که پیش از این حق پناهندگ
 مجدد در آلم

ی
 .ان نب   کرده بودندمحافظت در آتن را به دست آورده بودند، اما تقاضای حق پناهندگ

 مجرد را غب  قابل پذیرش خوانده 
 این دو دخب 

ی
 فدرال آلمان، درخواست پناهندگ

ی
اداره مهاجرت و پناهندگ

توانند از سازمان های مددرسان و شبکه و آن را رد کرده بود. این اداره ترصی    ح کرده بود که این متقاضیان یم
رسیم در یونان کمک دریافت کنند و ز  ند. اما دادگاه عایل اداری لونبورگ با های غب   شان را به پیش ببر

ی
 ندگ

باشد. این محکمه ها، خطرات جدی در یونان موجود یمرد این دالیل تاکید کرده است که در برابر آن
کند و حن  به اسایس همچنان توضیح داده است که این دو خواهر را یر خانمان شدن در یونان نب   تهدید یم

یس نخواهند داشتترین نیازم " دسب   .ندی ها مانند "تخت خواب، مواد خورایک و بهداشن 

 توسط محکمه ها باطل یم شوند
ی

 یک سوم از پاسخ های منفی به درخواست های پناهندگ

درصد از همه شکایای  که به محکمه ها ارائه شده، موفقیت آمب   بوده است. بر  ۳۱، تقریبا ۲۰۲۰در سال 
  این اساس، پناهجویان

ی
 دریافت کرده اند. در حایل که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ

ی
شایک مدرک پناهندگ

 .آلمان )بامف( از دادن این مدرک به آن ها به ناحق خودداری کرده بود
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این ارقام بخشر از پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپ در پارلمان این کشور است. 
 .)شماره روز سه شنبه( دریافت کرده است« نویه اوسنابروکر سایتونگ»ا روزنامه نسخه ای از این پاسخ ر 

قانوی   ۲۲۴هزار و  ۲۱پاسخ بازبین  شده توسط بامف،  ۶۸۰۶۱محکمه ها در سال گذشته از  مورد را غب 
 .خواندند

ان پاسخ های منف  بامف که پس از برریس قضایی لغو شدند، دوباره افزایش یا فته است. در براین اساس مب  
درصد یم رسید   ۴۰،۸این رقم به  ۲۰۱۷حایل که این ارقام در سال های گذشته روند نزویل داشتند. در سال 

 .درصد رسید ۲۶،۴به  ۲۰۱۹درصد کاهش یافت و در سال  ۳۱،۴به  ۲۰۱۸که بعد در سال 

وگریبان است. بر بنیاد آمارهای رسیم وزارت شود با جنگ و ناامن  دستچهار دهه یمکم افغانستان دست
، میلیون شهروند افغانستان به دلیل چندی ۸گان، حدود کنندهمهاجران و بازگشت ن دهه جنگ، ناامن 

ون از کشور آواره شدهیر   اند. کاری و فقر در داخل و بب 

گان طالبان و دولت روزنۀ امید برای بازگشت امنیت، آمدن مایندهوگوهای صلح میان ناکنون با آغاز گفت
صلح و ایجاد فضای مناسب کاری در افغانستان ایجاد شده است. به همت   منظور شماری از مهاجرای  که 

، مشکالت اقتصادی و یر در نتیجۀ جنگ و ناامن   های دشوارگذر کاری کشور را ترک کرده و از راههای اخب 
االفغای  وگوهای صلح بت   گویند که از آغاز گفتاند، یمخودشان را به کشورهای اروپایی رساندهو نامنظم 

وگوهای صلح افغانستان نتیجه دهد و امنیت در کشور خرسند هستند. به گفتۀ آنان، در صوری  که گفت
 شان برگردند. هایتأمت   شود، حارص  اند به خانه

 ۵مایم که حدود از راه نامنظم خودش را به فرانسه رسانده و احمد ا سال پیش ۴هللا تالش که حدود عتیق
گویند، جا به یونان و رسانجام خودش را به آلمان رسانده است یمسال پیش از مسب  ایران به ترکیه و از آن

 کنند. گردند و برای کشور خودشان کار یمدر صوری  که صلح بیاید، بر یم

 قبویل»گوید: یمهللا تالش در این باره عتیق
ً
د. یک گپ واضح ش ام و کاغذهایم یط مراحلام را گرفتهفعال

 پاسخش 
ً
است اگر در کشور ما صلح بیایید اگر این سوال را از هر کش از هر مسافری پرسان بکنید، طبعا

 وطن خود را دوست دآید و همهمثبت است، به وطن خود یم
ی

ارد. اگر در حقیقت ببینید، اینجا هیچ گ
ی مطابق به خواست و میل ما نیست. هر کس وطن خود را دوست دارد و یم خواهد در وطن خود چب  

 «باشد. 
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شود؛ اما  معلوم نیست که نتیجۀ پروندۀ من چه وقت معلوم یم»گوید: احمد امایم نب   در این باره یم
وطن دیگر خود  هزار همدار است که مثل کارهایش در جریان است. اگر در افغانستان صلح بیاید، معلوم

 «خواهیم به کشور خود برگردیم. که تشنۀ صلح هستند، ما هم یم

وگوهای صلح و نشست استانبول قرار دارد، امیدها برای بازگشت در حایل که افغانستان در آستانۀ گفت
احتمال رسد. به همت   منظور تر به نظر یمیافتن  ی  دستتر از هر زماصلح و پایان جنگ در کشور بیش

آسای مهاجران افغانستان به کشور دور از امکان نیست. مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت سیل
 گونهاند که شامل چهیی زیر نام عودِت پس از صلح کار کردهگویند، آنان روی برنامهگان یمکنندهبازگشت

ی
گ

 شود. کننده یمبرگشتیایر برای مهاجران مدیریت بازگشت مهاجران، توزی    ع زمت   و اشتغال

گوید که این وزارت با وزارت کار و امور گان یمکنندهرضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشت
 های کاریایر گان در برنامهکنندهدرصد بازگشت ۴۰اند که با تطبیق آن به یی را امضا کردهنامهاجتمایع تفاهم

 شود. شهروندی سهم داده یم درصد دیگر در برنامۀ میثاق ۴۰و به 

یک موضوع دیگر هم تعهدات افغانستان »گوید: گان یمکنندهمعاون سخنگوی وزارت مهاجران و بازگشت
درصد  ۳۰زایی شود و برای ها اشتغالکنندهدرصد بازگشت ۳۰در نشست ژنوا است که ساالنه باید برای 

هایی که داریم روی پالن پس از صلح هم کار  مهمسکن فراهم شود که با توجه به همت   تعهدات و برنا
 «کردیم. 
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وزارت امور مهاجرین 

 ندگانوعودت کن

 با وزارت مهاجران و بازگشتمسئوالن وزارت کار و امور اجتمایع نب   یم
ی

گان کنندهگویند که در هماهنیک
نامه، ین تفاهمااند. به گفتۀ آنان، بر بنیاد کننده، امضا کردهزایی مهاجران بازگشتتفاهیم را به هدف اشتغال

 شود. گان در بخش کاریایر کمک یمکنندهدرصد بازگشت ۴۰به 

رسای  گویند که در بخش اطالعدر افغانستان نب   یم MRCدر کنار این، مسئوالن مرکز معلومات مهاجرت یا 
دیه از مهاجرت نامنظم و تشویق افرادی که با تصمیم آگاهانه قصد مهاجرت دارند، فعالیت و آگایه

 کنند. یم

 رسیدهگونهها و چهبارۀ برنامهخواستیم در 
ی

 به مهاجران بازگشتگ
ی

کننده پس از صلح دیدگاه مسئوالن گ
وگو را نب   داشته باشیم؛ اما مسئوالن این نهاد حارص  به گفت IOMسازمان جهای  مهاجرت در افغانستان یا 

 نشدند. 

 و یر ن دهه جنگ، نمیلیون شهروند افغانستان که به دلیل چندی ۸کم ست از میان دستگفتن  
کاری اامن 

رس ستان بههزار تن دیگر در پاک ۳۴۰میلیون و  ۲هزار تن در ایران و  ۵۰۰میلیون و  ۲اند، حدود آواره شده
 برند. یم

قانوی  پنا از  ۲۰۲۰هجویان در سه ماه نخست سال روان، در مقایسه به زمان مشابه سال رقم عبور غب 
هزار مورد  ۲۴مرزهای اتحادیه اروپا کاهش یافته است. از ماه جنوری تا پایان ماه مارچ امسال، در مجموع 

  .ثبت شده است

اعالم کرد که یافته آژانس محافظت از رسحدات خاریحر اتحادیه اروپا )فرانتکس( روز دوشنبه در شهر وارسا 
قانوی  پناهجویان و مهاجران در مرزهای این اتحادیه،  های آنان، کاهش هفت درصدی را در آمار ورود غب 

دهند. بر بنیاد اطالعات این آژانس، از ماه جنوری تا پایان ماه مارچ امسال حدود در سه ماه گذشته نشان یم
، حدود هفت درصد کاهش در ۲۰۲۰اه نخست سال مورد ثبت شده است که در مقایسه به سه م ۲۴۰۰۰

 .این رقم رونما شده است

 .فرانتکس هیچ گونه دالییل که منتج به این کاهش شده باشند را بیان نکرده است

رسد. مورد یم ۳۳۲۲در سه ماه گذشته از طریق ترکیه وارد یونان شده اند، به  شود، پناهجویای  کهگفته یم
 .درصد کمب  شده است ۷۰بیش از  ۲۰۲۰سه ماه سال این آمار در مقایسه به 
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وزارت امور مهاجرین 

 ندگانوعودت کن

 
 شوندعکس از آرشیف/ پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان، با خشونت های گوناگون روبرو می

انه،  قانوی  به ثبت رسیده که  ۲۶۱۵در این سه ماه از طریق مناطق غریر دریای مدیب   ۱۲بار، ورود غب 
   .دهددرصد کاهش را نشان یم

انه وارد ایتالیا و مالتا شده اند، در  اما در  ه مدیب   که از طریق مناطق مرکزی بحب 
سه  عت   زمان، آمار کسای 

مورد بوده  ۸۸۴۵ماه گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است. رقم کیل عبور غب  قانوی  در این مناطق 
 .است

ی رونما نشده است. از ماه جنوری با این همه، در مسب  مناطق غریر بالقان در سه ماه امسال چندان ت غیب 
قانوی  به ثبت رسیده که تقریبا مشابه به سه ماه اول ۶۰۰۰تا پایان ماه مارچ امسال، حدود   مورد، ورود غب 

 .باشدسال گذشته یم

گزاری مهر  به گزارش )یونیسف( روز دوشنبه « صندوق کودکان سازمان ملل متحد»به نقل از الجزیره،  خبر
اعالم کرد که کشور مکزیک شاهد ورود خیل عظییم از کودکان مهاجری است که از ابتدای سال میالدی 

های بسیار شلوغ در نزدییک مرز هشدار داد که در اردوگاهاند و جاری به سمت مرزهای این کشور روانه شده
 شوند. این کشور با ایاالت متحده، تعداد زیادی از این کودکان مهاجر نگهداری یم

 ۳۸۰میالدی، شمار این کودکان از  ۲۰۲۱یونیسف در بخشر دیگر از بیانیه خود افزود که از ابتدای سال 
 رسیده است. برابر(  ۹نفر )نزدیک به  ۳،۵۰۰تن به 

https://www.mehrnews.com/news/5193353/ورود-خیل-عظیم-کودکان-مهاجر-به-نواحی-مرزی-شمال-مکزیک
https://www.mehrnews.com/
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سمت مرز این کشور  افزایش ُنه برابری شمار کودکان مهاجری است که از ابتدای سال میالدی جاری به صندوق کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعالم کرد که کشور مکزیک شاهد

 .با آمریکا روانه شده اند

الملیل همچنت   اعالم کرد نییم از کودکای  که از هندوراس، گوآتماال، السالوادور و مکزیک به این نهاد بت   
ییک از باالترین شمار مهاجرای  است  »این  و  -کننداند، بدون والدین خود سفر یمسمت شمال روانه شده

 «.که تاکنون در مکزیک ثبت شده است

   الزم به ذکر است که
ً
دهند که هم اکنون در بریح  از مهاجرای  را تشکیل یم درصد  ۳۰کودکان تقریبا

 .شونددر مکزیک نگهداری یم های پناهجویاناردوگاه

یت اردوگاه های پناهجویان در مکزیک بسیار به گفته مدیر منطقه آمریکای التت   و کارائیب در یونیسف، اکبر
هایی که به سوی شمال مهاجرت مار فزاینده کودکان و خانوادهرو قادر به اسکان ششلوغ بوده و از این

 کنند، نیستند. یم

مثلث »پناهجو از منطقه آمریکای مرکزی به ویژه کشورهای  گفتن  است، در ماههای اخب  هزاران مهاجر و 
حده ایاالت مت جنوب مکزیک به امید راه یافت   به خاک و  -السالوادور، هندوراس، گوآتماال شامل« شمایل

 .اندبه سمت شمال سفر کرده
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قانوی  خوانده است. یک  ۲۰۱۷مهاجر افغان به بلغاریا در سال  ۲۵ستان، اخراج دادگاه عایل رصب را غب 
 از 

ی
گوید که تن از این مهاجران علیه پولیس به دادگاه شکایت کرده بود یم ۱۷وکیل رصب که به نمایندگ

مات مرزی های رصبستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپاست تا در اقداحکم دادگاه پیام محکیم به مقام
 .خود در برابر مهاجران، حقوق میل و بت   الملیل را رعایت کنند

وری  نفری از  ۲۴ساله و یک گروه  ۱۷، پولیس رصبستان حمید احمدی، مهاجر ۲۰۱۷شب دوم فبر
نزدییک مرز با بلغاریا دستگب  کرد و به مرکز پولیس انتقال  زیرسن را در  ۹مهاجر مهاجران افغان از جمله

 .داد

 
 .آرشیف: نیروهای صربستان در حال گزمه مشترک با نیروهای مقدونیه و بلغاریا عکس

، بهمقام اتهام تالش برای عبور  های رصب این مهاجران را بعد از چندین ساعت بازداشت در یک زیرزمین 
قانوی  از مرز به یک قاض  معرف  کردند اما خالف انتظار آن ان مانند ها، قاض  دستور داد با این مهاجر غب 

 .ها در یک مرکز پناهجویان جابجا گردندپناهجو رفتار شود و آن

گزاری آسوشتیدپرس گفت به خویر به یاد دارد که حمید احمدی که حال در آلمان به رس یم برد به خبر
 .داده بودند ها جواب مثبتخواهند در رصبستان باف  بمانند و آنقاض  از مهاجران پرسیده بود که آیا یم
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 ولیس رصبستان مهاجران را در یک جنگل رها کردپ

با این حال چندین ساعت بعد از سوارشدن او و همراهانش در یک کامیون پولیس، حمید دریافت که 
قبه مب  ، رسنوشت غب  هاست: پولیس آنان را در یک جنگل از کامیون ای در انتظار آنبرخالف حکم قاض 

 .پیاده و رها کرد

تارییک و رسمای شب پیاده به سوی بلغاریا بازگشتند و به دست پولیس این کشور حمید و همسفرانش در 
ند و مدافعان حقوق مهاجران در  جم در رصبستان تماس بگب  افتادند. آنها موفق شدند تیلفوی  با یک مب 

 .هردو کشور را در جریان بگذارند

 ماندند و عدهدر آن هنگام، تعدادی از این مهاجران در یک کمپ پناهجویان در بل
 
ای هم به  غاریا باف

 کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه و آلمان رفتند اما وکالی مدافع حایم این مهاجران تمایم اسناد 
 .ا گردآوری و به دادگاه عایل رصبستان شکایت کردندهای بلغاریا ر دادگاه رصبستان و مقام

گزاری آسوشتیدپرس گفت: چهار سال بعد از این ماجرا، نیکوال کوواسووی    چ،  وکیل مدافع در بلگراد به خبر
اند اما های مرزی اروپایی به گونه سیستماتیک اصل ممنوعیت اخراج گرویه را زیرپا کردهتمایم مقام»

 ، دولن  محیل یا خاریحر ین مرجع حفاظت از حقوق برسر ]در رصبستان[، و نه یک سازمان غب  دستکم بزرگب 
 «.را تائید کردبه صورت رسیم این موضوع 

 
ی

 نقض سیستماتیک حق درخواست پناهندگ

های رصبستان از سوی دادگاه عایل این کشور یک مورد نادر به گفته این وکیل مدافع، محکومیت مقام
، بدون برریس وضعیتاست که نشان یم های فردی و مساعد کردن زمینه دهد کشورهای اروپایی

، به اخراج
ی

 را نقض مهاجران اقدام و قوانت   اتحادیه اروپا و بت   الملیل های گرویهدرخواست پناهندگ
 .کنندیم

اند ها را بازگو کردهاند به تکرار این تخیطپناهجویان و مهاجران اقتصادی که از کشورهای بالکان عبور کرده
 .اندها این موارد را نادیده گرفته و بدون مجازات گذاشتهاما در نبود اسناد و مدارک بارز، حکومت

دولن  به نوبه خود بارها از حکومتسازمان ها خواستار رعایت حقوق مهاجران شده و اتحادیه های غب 
دها در این موارد را نادیده یماند که تخیط  اروپا را متهم کرده  .گب 

 سازمان ملل در بوسنیا از حکومت
ی

های بوسنیا و کرواسیا در آخرین مورد در آغاز ماه اپریل، نمایندگ
ک شان پایان دهند  .خواست به عقب راندن مهاجران در امتداد مرزهای مشب 

 پرداخت خسارت مایل به مهاجران اخراج شده 

ها هایی که در دادگاه از آننیکوال کوواسووی    چ، وکیل مدافع در رصبستان حال تالش دارد با تمایم افغان
 یم

ی
د و خسارات مایل تجویز شده از نمایندگ ها سوی دادگاه به این مهاجران را به آنکرد تماس بگب 
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های رصبستان، دستور داده است که به بفرستد: دادگاه در حکم ماه دسمبر خود، ضمن محکومیت مقام
 .یورو پرداخت گردد ۱۰۰۰مهاجری که به دادگاه شکایت کرده بودند مبلغ ۱۷هریک از 

ی  ها با مهاجران و سازماندیه کرونا، تماسهای نایسر از وضعیت بهداشن   به گفته وکیل مدافع، سختگب 
 .گب  ساخته است اما این کار انجام خواهد شدارسال پول خسارت به آنان را دشوار و زمان

 دریافت کرده است یم ۵حمید احمدی که 
ی

گوید او و همرسش پول خسارت را ماه پیش در آلمان پناهندگ
 جدید در اروپا، از جمله 

ی
مرصف « د یک بسب  خواب برای اپارتمان آینده شانخری»برای آغاز یک زندگ

 .خواهند کرد


