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 اخبار کامل  می   

 فدرال آلمان
ی

)بامف( در مصاحبه با دویچه  اورزوال گرفی   پراشما، معاون رئیس اداره مهاجرت و پناهندک
 یک مساله مهم روند  غیې  مذهب برایالبته ت»وله )روز دوشنبه( گفت: 

ی
 به درخواست پناهندک

ی
رسیدک

ی گذار باشد است و باید بر تصمیم گې   «.های ما در این زمینه تاثې 

 
 picture-alliance/Geisler-Fotopress :اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال )بامف(/عکس

 به درخواست پن
ی

 باید به صورتاو در عی   زمان افزود، هر مورد رسیدک
ی

جداگانه برریس شود. این  اهندک
 گفت: 

ی
 اش با پاسخ پناهجو در نخست وقت  که فرد »مقام اداره مهاجرت و پناهندک

ی
ی   درخواست پناهندک

 مطرح  منف  روبرو شده باشد و او پس
ی

از آن، مساله تغیې  مذهب را به عنوان دلییل برای دریافت پناهندک
 «.کندساله فرق یمل تعمید دریافت کند، مو بنا به خواسته اش غس کند 

این اقدام تاکتییک برای دریافت »آیا  شود، باید دید کهبه این خاطر وقت  که تغیې  مذهب در آلمان انجام یم
 بوده است یا خې  

ی
 «.پناهندک

 .بردپناهجون  را که در آلمان غسل تعمید شده، زیر سوال نیم« مسییح بودن»پراشما تاکید کرد که بامف 
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فردی که مسییح شده، بیشې  در  کنیم که آیا اعتقاد جدید برایاما ما در این زمینه تحقیق یم»او گفت: 
کت ذهن رود، یا این که در جشن های مهم مذهتی به کلیسا یم او نقش دارد یا فرد پناهجو فقط برای رسر

 و در آن جا او را به خونی  کند در کلیسا زیاد فعالیت یم منقلب کرده است، مذهب جدید پناهجو را 
 «.شناسندیم

ما هر فرد مسییح در ایران تعقیب ا»شوند، خانم پراشما در ادامه گفت، البته در ایران مسیحیان تعقیب یم
 «.شودنیم

در حال که در افغانستان در صورن  که مشخص شود، فردی مذهبش را تغیې  داده، همیشه تعقیب او را 
 .کندتهدید یم

،ه کرد، او عالو  مذهب شان را تغیې  داده اند و یا  بامف در مورد این که آیا پناهجویان به خاطر اعتقاد قلتی
 این کار را این که برا

ی
در صورن  که ضمن »کند. خانم پراشما افزود: کرده اند، تحقیق نیم  ی دریافت پناهندک

مبدا( به خاطر  ض  در آن جا )کشور دالیل و حقایق این تصور برای ما ایجاد شود که فرد متقا برریس همه
د، در آن مان( محافظت دریافت صورت او )در آل انجام آیی   های مذهتی ممکن است تحت تعقیب قرار بگې 

 «.کندیم

تالش داشتند خود را از طریق دریای  ان  شد کهواژگون شدن قایق باعث کشته شدن شماری از پناهجوی
انه به ایتالیا برسانند. هالل احمر  نفر دیگر از  ۷۰تونس اعالم کرد امدادگران موفق به نجات جان  مدیې 

 .اندشده پناهجویان

انه. دستیک حادثه دردناک دیگر در آب پناهجویان  که قصد رساندن  نفر از  ۲۳کم های دریای مدیې 
ییک اند. این حادثه در نزدقایق، جان خود را از دست داده تالیا را داشتند، در اثر واژگون شدنبه ای خود

 .داده است سواحل تونس روی

اند. این پناهجویان قصد داشتند از لیتی شده نفر دیگر از پناهجویان ۷۰امدادگرایان موفق به نجات جان 
 .ایتالیا برسانند خود را به المپدوسا، واقع در 

یق پناهجوی این قا ۳۹قایق دیگری نې   در نزدییک ساحل صفاقس در تونس غرق شده، اما  شودته یمفگ
 .اندتوسط امدادگران نجات یافته

شوند. سانحه یم های حامل پناهجویان در نزدییک ساحل صفاقس دچار نخستی   باری نیست که قایق این
خود به اروپا را داشتند، جان خود را در  د رساندنگر از پناهجویان  که قصنفر دی ۲۱در ماه آوریل نې   

، در حادثه مشابیه،  های این منطقه از دست دادهآب پناهجو جان  ۳۹بودند. در ماه مارس سال جاری نې  
 .باختند
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به سوی  مسې  خود  پناهجو در  ۱۲۰۰، بیش از ۲۰۱۹که تنها در سال  الملیل مهاجرت اعالم کردبی    سازمان
انه جان خود را ا اروپا در دریای  .اندز دست دادهمدیې 

 بازندقایق حامل پناهجویان؛ بارها پناهجویان در اثر واژگون شدن قایق جان می

هزار نفر به علت وضعیت وخیم اقتصادی و فقدان حقوق اجتمایع تالش کرده بودند،  ۱۲یط این مدت 
 .از تونس و لیتی خود را به اروپا برسانند

ې جمع  راهیس   رسول   مهاجرو له فرانس  څخه د مانش کانال له الرې ځانونه برتانیا ته ۷۰۰لږترلږه  له تې 
ره منده سچ   زیات شمې  مهاجر ل د هوا د حاالتو ښه وال د دې سبب شوي دي. په ورته مهال چارواک  وان   

ېدو لپاره هڅه وکړي   .د تې 

و څلورو ورځو ک     په تې 
و له میح  مهاجر د مانش کانال له  ۷۰۰لږترلږه  د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمې 

ي الرې ځان برتانیا ته رسول دی.  ېدو نکو  ویل کې  ږ چ   د هوا د حاالتو ښه وال له دغه کانال څخه د تې 
 .دی شویبب زیاتېدو س مهاجرو د شمې  د 

   راپور نی  نی  یس  په یو 
ه جمعه د یم میاشت   ۳۳۶مه ۲۸ ک  د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له قوله وان   تې 

 ۷تنه نور په  ۱۴۴رځ ه و  پد شنتی   دغه راز  کښتیو ک  سپاره ول دغه هیواد ته رسېدل  دي.   ۱۹کسان چ   په 
ه یکشنبه کښتیو ک  برتانیا ته ورسېدل.  مهاجر ونیول چ   په یوه  ۱۷بیا برتانوي ځواکونو مانش کانال ک   تې 

 ک  
و  سپاره ول.  کښت  برتانوي سواحلو  کسانو ځانونه  ۷۱همدارنګه د دوشنتی  په ورځ کوچنیو کښتیو ک  سې 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-57309175
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%85-%DB%B2%DB%B3-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/a-57763823
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یال سیمون د نی  نی  یس  ته ورسول.  کورنیو چارو وزارت له قوله وان   چ   پرون سه شنبه   د برتانیا د نز جو  خېی
 .سپاره ول برتانیا ته رسېدل  دي کښتیو ک    ۶کسان چ     ۱۳۲

و څو ورځو ک  د مانش کانال له الرې برتانیا ته د زیاتو مهاجرو د ورتګ  په ورته مهال فرانسوي چارواکو تې 
   مخه نیول  ده. 

د پا دو کال  د عایم  امنیت د دیپارتمنت مشر له قوله راپور  له وا دو نور فرانسوۍ ورځپان  
ه دوشنبه سنګات او پو  ورکړی چ   پولیسو   .احلو ک  د څلور کښتیو مخه ونیولهسو  رتلتې 

 
 مانش کانال کې د بریتانیایي ځواکونو لخوا د کډوالو ژغورل. انځور: پېکچر االینز

  ته وییل  چ   هره
 سور مې  مرکزي کمېشې  ارنو ژوبلن یادې ورځپان  

ي د مانش کانال له  د بولون  شپه رستې 
ه ن   د هوا د حاالتو ښه وال د دې سبب شوی  ي. و ک  الرې د ناقانونه سفرونو د مخنیوي لپاره مبارزه په خېی

ېدو لپاره هڅه وکړيله م چ   زیات شمې  مهاجر   .انشه د تې 

 د مهاجرو ترمنځ شخړه

ایطو ک  ژوند 
وي. دغه وضعیت کله ناکله د  د فرانس  شمال  سیمه ک  سلګونه مهاجر په خورا سختو رسر تې 

ي.  مهاجرو ترمنځ شخړې  ۳۰شت   له خوا کال  ک  د نږدې  شنبه د پرون سه  مهاجرو ترمنځ د شخړو سبب کې  ږ
 .ټپیان شول په پایله ک  څلور کسان

  پیل کړې دي
  چارواکو د شخړې دپه اړه پلټت 

  له میح 
 .د ال وا دو نور ورځپان  

یا    لومړۍ نېټه سنت عمر رسړک ته نږدې مګنې  
 سیمه ک  رامنځ ته شوه.  پېښه پرون سه شنبه د جون میاشت 

 .مهاجر ژوند کوي ۳۰۰ماشومانو په ګډون نږدې  ه ک  د ښځو او وا دو نور په حواله دغه سیم د ال 

https://www.lavoixdunord.fr/1017252/article/2021-06-01/littoral-plus-de-500-migrants-ont-traverse-la-manche-depuis-ce-week-end


http://www.morr.gov.af 
 و او عامه اړیکو ریاستد اطالعات

8 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  ټاکل شوې چ   راتلونیک  ک  دغه مهاجر د له کاره لوېدلو 
  فرمان له میح 

  زیاته کړې چ   د یوه دولت 
ورځپان  

  
ل یسر ړ  .هنګرونو څخه ورسر

 دوست  بی   افغانستان و 
در نشست  با ابراهیم آیدن، عضو مجلس نمایندگان ترکیه و رییس گروپ پارلمان 

ورت   هللا کاکر، معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه به ض 
 
ترکیه، وف

 .تفاهمنامه همکاری دو جانبه میان دو کشور در عرصه مهاجرت صحبت کرد

 

ای کاکر ضمن یاد آوری روابط نیک، دیرینه و دوستانه افغانستان و ترکیه از بر حفظ و تداوم همکاری آق

 .ها تاکید کردمیان دو کشور در عرصه مهاجرت افغان

اش با ترکیه کشورهای عنوان کرد که روابط دوستانه  در همی   حال، آقای آیدن نې   افغانستان را از جمله

 .ردپیشینه طوالن  مدت دا

 دوست  بی   افغانستان و ترکیه به افغانستان برای 
 برای سفر گروپ پارلمان 

ی
در همی   حال، وی از هماهنیک

ها خېی های مهاجرت، صلح، تعلیم و تربیه، زراعت و دیگر بخشتقویت همکاری میان دو کشور در عرصه

 .داد
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اروپا پیام واضیح به مهاجران  یابد،ها افزایش یمهای کرونان  مسافرتدر حال که با رفع تدرییحی محدودیت

فته برای نظارت هایدارد: دور باشید! اروپا در بخش فن آوری از مرزها رسمایه گذاری عظییم  دیجیتال پیشر

 .است کردهرا آغاز  

را از یک الری زرهپوش  پولیس مرزی یونان با استفاده از یک دستگاه صون  دوربرد صداهای گوشخرایسر 
ک با ترکیه یم به  «Sound cannon» به اصطالح توپ صون  یا این دستگاه فرستد. به آن سوی مرز مشې 
 .ت را داشته باشدتواند صدای ماشی   یک هواپیمای جیم ، اما اندازه یک تلویزیون کوچک است

ده ی   ۲۰۰بخسر از یک سلسله موانع جدید دیجیتال است که در دوران کرونا در مرز  دستگاه نامېی کیلومې 
گرفته است تا به این وسیله از ورود   یونان با ترکیه نصب شده و به صورت آزمایسر مورد استفاده قرار 

قانون  مها ی شود جران به اتحادیه اروپا غې   .جلوگې 

گرفتند، با یک دیوار فوالدی ان  که در امتداد رودخانه ایوروس زیاد مورد استفاده مهاجران قرار یمهاهگذرگ
 .جدید مسدود شده اند

و حسگرهای  های دید در شبدوربی    های دوربرد،های نظارت با کمرهدر حال مجهز کردن برج مسئوالن
ول فرستاده یم یند، بهآهان  که از این طریق به دست یممتعدد هستند. داده  شوند تا رفت و مراکز کنې 

 .مصنویع تشخیص داده شود آمدهای مشکوک با استفاده از هوش

گزاری اسوشیتدپرس گفت:  دیمونستنیس کامارجیوس، رئیس گارد مرزی در  ما با این »منطقه، به خېی
 «.دهد خواهیم داشتآن چه در مرز رخ یم ها تصویر مشخیص از دستگاه

 میلیارد دالر( در  ۳،۷، اتحادیه اروپا سه میلیارد یورو )۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های سال رت در ران مهاجدر ن  بح
بیش از یک میلیون مهاجر  آوری امنیت  رسمایه گذاری کرده است. در آن زمانبخش تحقیقات راجع به فن

 از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان
ً
 .مدندتحادیه اروپا آبودند، به یونان و کشورهای دیگر ا که عمدتا

ی از ورود  شبکه خودکار نظارت در مرز یونان با ترکیه، ردیانی زودهنگام مهاجران و  هدف از ایجاد  جلوگې 
های زنند و از نورافکن و دستگاهخشکه گزمه یم ها به یونان است. ماموران به این منظور در مرز آنی و آن

 .صون  دوربرد استفاده یم کنند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

انسان  استمهاجراید از نبا»  «ن برای مقاصد سیایس استفاده کنند. این غې 

نظارن  تا پایان  های کلیدی این شبکه خودکار رئیس گارد مرزی منطقه در ادامه گفت که بخش کامارجیوس،
ی از »سال به جریان خواهد افتاد. او افزود:  قانون  مهاجران به کشور است. ما  وظیفه ما جلوگې  ورود غې 

ات و ابزار  نظور بهه این مب  «.مدرن نیاز داریم تجهې  

کتمحققان در دانشگاه های بسیار مدرن  را در زمینه آوریکنند، فنخصوض کار یم هایهای اروپا که با رسر
ات را در مرز یونان با ترکیه به صورت آزمایسر  نظارت تولید کرده  از این تجهې  

ی
مورد  اند و بخش بزرک

 .ده انداستفاده قرار دا

 کندگیری می، پولیس یونان از ورود مهاجران جلو۲۰۲۰عکس از سال 

هان  که در مرز مصاحبه هوش مصنویع مجهز هستند و روبات های دروغ سنج که بهاستفاده از دستگاه
های کف دست خطوط منحرص به فرد بر کف دستان اشخاص را  کنند، به جریانیم افتاده است. اسکې 

 .کنندیی   هویت استفاده یمها برای تعداده کنند و از اینیم ثبت

ان  در مجارستان، لتوانیا و کشورهای دیگر در نی   دستگاهاز چ استفاده  اتحادیه اروپا  ها و تجهې  
 
ف مناطق رسر

 .به صورت آزمایسر انجام شده است

ات در سیستم جدید ردیانی شامل شوند. اما گروه  قرار نیست شر حقوق ب های حایمکه همه این تجهې  
امنیت هستند و از جنگ  که به دنبال  برای مهاجران  های در حال ظهور، فضا را آوریگویند که این فنیم

 .کندتر یمکنند، تنگفرار یم

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-57742198
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

جزئیات استفاده از سیستم  برایر، ییک از نمایندگان پارلمان اروپا از کشور آلمان خواهان این شد که پاتریک
 .نویع علت  شوددروغ سنج مجهز به هوش مص

 حضور اعضای داعش در کمپ مهاجران موریا؟

گزاری اسوشیتدپرس گفت که قبال « دزدان دریان  آلمان»که از حزب   برایر  هم در مناطق مرزی  است، به خېی
 در آوریبه صورت آزمایسر از فن

ً
مورد شهروندان اروپان  مورد استفاده قرار  هان  استفاده شده که بعدا

این خاطر مردم باید به خاطر خودشان هم که شده، چشم و گوش شان را  گفته است که به  گرفته اند. او 
 که وجود دارد، بر  هایاجازه دهند به خاطر نگران   های مسئول خواست،نگهدارند. او از مقام باز 

 
اخالف

ده نظارت شود و از  ول مرزی به صورت گسې  فتهآوریفروش این فن سیستم کنې  به  های بسیار پیشر
ی شودهای اقرژیم  .تدارگرا جلوگې 

های مال اتحادیه کمک  در این باره گفت، این که از  «EDRi» یاکوبوفسکا از گروه حایم حقوق دیجیتال اال 
جرم انگاری علیه مهاجران مورد استفاده قرار  گردد که به هدفقیمت  تهیه یمهای گرانآوریاروپا فن

 نگران کنندهیم
ً
ند، واقعا  .ستا گې 

ی کرونا شمار مهاجران در بسیاری از کشورهای اروپان  در طول همه   داشته است. به طور  سیر نزولی گې 
 ۲۰۲۰تن در سال  ۱۵۷۰۰به  ۲۰۱۹هزار تن در سال  ۷۵مثال در یونان شمار مهاجران تازه رسیده از تقریبا 

 .درصدی است ۷۸رسید که به معنای کاهش 

تا سال  ۲۰۰۰های افزایش خواهد یافت. بی   سال های سازمان ملل، تعداد مهاجران دوبارهاما براساس داده
 .ن تن رسیدلیو می ۲۷۲درصد افزایش یافته و به  ۸۰سطح جهان بیش از  تعداد مجمویع مهاجران در  ۲۰۲۰

وکهپوروس که یک قریه در مرز یونان با ترکیه است، بسیاری از خانه در  هستند و در حال  ها مې 
 . ها در حکم یک مانع در برابر باد را دارد و آن دیوار فوالدی ایجاد شده در این منطقه برای گاوها  فروپایسر

احت یم  .کنندآن نزدییک اسې 

ان ورود  گوید که دیوار و اقدامات بازدارندهشندگان پوروس یمبا کورجیانیس، ییک از   پاناجیوتیس دیگر مې  
کنند و در دیدیم که چگونه از مرز عبور یمیم ها را ما آن»مهاجران را به صفر رسانده است. او گفت: 

مانند. ب ا خواهند این جها )مهاجران( نیمترسیدیم. آنگذرند. ما نیمقریه ما یم نفری از  ۱۰۰تا  ۸۰های گروه
د  دهد، به ما ارتباط نیمهمه این اتفاقان  که در اطراف ما رخ یم  «.گې 

 

شهرهای اروپا تبدیل به جهنیم  ترین و زیباترینتن، ییک از تارییح  بعد از لسبوس و خیوس و ساموس، حاال آ

ین امکانات برای پناهجویان شده است. از کمپ الئوناس تا  وزی در آتن پناهجویان با کمې   میدان پې 

 .رسگردانند

https://www.dw.com/fa-af/بحران-کرونا-مهاجرت-ها-به-اتحادیه-اروپا-شدیدا-کاهش-یافته-است/a-56392762
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

پناهجویان الئوناس واقع  در یک منطقه صنعت  که یک رب  ع ساعت با ماشی   از مرکز آتن فاصله دارد، کمپ

ین  شده است. این کمپ در ابتدا که برای سکونت پناهجویان تغیې  کاربری داده شد، جزو ییک از بهې 

 .ده استها شاما حاال تبدیل به ییک از بدترین های پناهجویان بود،کمپ

سال  ۲۲تلویزیون آلمان در این کمپ با یک ایران  به نام عیل صحبت کرده است. عیل  گزارشگر شبکه اول
ین کمپ  کند که ایناقامت دارد. او تایید یم  چهارسال است در الئوناس دارد و  های کمپ ییک از بهې 

ض  تبدیل به محیل آلوده، بدتر شده و در حال حا پناهجویان در یونان بوده اما وضعیت آن هرروز 
ب  هداشت  و مرکزی برای  .کارهای خالف از جمله دزدی شده است  غې 

در موسسه پروآزول در حال حاض  به این کمپ رفته است. او به  هندگانبهروز اسدی، فعال حقوق پنا
 یم وله فاریسدویچه

ی
 .کنندیم گوید که اکېر پناهجویان این کمپ ایران  و افغان هستند و در چادر زندک

ایط بسیار بد کرونا هیچگونه اصول»گوید: او یم بهداشت  از قبیل استفاده از ماسک، لوازم  در این رسر
شود . کمپ الئوناس تبدیل به مرکز داد و ستد سطح پایی   و یک بازار نیم شت  و ضدعفون  و.....رعایتبهدا
 «.شده است مکاره

از به نام غالمرضا صحبت  از شې 
کرده که شش سال است اینجاست و تقاضای   اسدی با یک پناهجوی ایران 

 
ی

ضعیت بسیار بدی قرار دارد. پناهجوی نظر روچ و روان  در و  اش رد شده است. غالمرضا از پناهندک
اییط مشابه غالمرضاست دیگری به نام محمد   .از افغانستان هم در رسر
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

برند تا بتوانند یم آوری کرده و برای فروش به شهر ناهجویان در این کمپ کارتن و مقوا جمعپ به گفته اسدی
 .ت استسن ۲۰تا  ۱۵اندک درآمد کسب کنند. قیمت هر کیلو کارتن برای فروش 

 ساکنان دوبرابر ظرفیت

، حاال" کار پیشی   شهردار آتن که در حال حاض  با موسسه کمک جانشی   
ی

کند به یم رسان  "همبستیک
ایط ها داشته و به عنوان متفاون  با سایر کمپ گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان گفته که الئوناس واقعا رسر

های مجهز به آب آشامیدن  سکونت داشتندهمه پناهج مثال اصال چادر در آنجا نبوده و   .ویان در کانتیې 

یس پاپاگیاناکیس، در گذشته حدود   به درصد آنها زن  ۶۰که   اند ر این کمپ بودهپناهجو د ۱۹۰۰گفته لفې 
الئوناس سکونت دارند و هر روز نې   بر تعداد آنها  و کودک بودند. در حال حاض  اما حدود سه هزار نفر در 

اند برای تعداد اضافه در محوطه کمپ چادر دلیل مسئوالن شهر مجبور شده د. به همی   شو افزوده یم
 .بزنند

ز از موریا آغاز شد  همه چی 

شد. کمپ موریا  گوید همه مشکالت از زمان آتش سوزی در کمپ موریا آغاز سابق شهردار آتن یم معاون
اض   و که در جزیره لسبوس قرار داشت، سپتامېی گذشته توسط چند پناهج که به وضعیت این کمپ اعې 

در زمان آتش  سکونت سه هزار نفر تعبیه شده بود اما  داشتند به آتش کشیده شد. این کمپ در اصل برای
 .شدند خانمانپناهجو در آن اقامت داشتند. تمایم این افراد بعد از آتش سوزی نی  ۶۰۰هزار و  ۱۲سوزی 

  موریا را که تقاضای اهجویاناز این حادثه دولت یونان آن دسته از پن بعد 
ی

شان پذیرفته شده بود پناهندک
ها نې   باید این جزایر دلیل شیوع کرونا، پناهجویان سایر جزیره به آتن منتقل کرد. به گفته دولت یونان، به

  را ترک کنند و 
ی

باالست و نې    شان بسیار به آتن بروند، از جمله کسان  که احتمال پذیرش تقاضای پناهندک
 .ه، افراد بیمار و سالخورده و کودکانان حاملزن

 در خیابان
ی

 زندگ

پناهجو در جزایر لسبوس،  هزار  ۹اساس آخرین آمار وزارت حمایت از شهروندان یونان، در حال حاض   بر 
هزار نفر بود. در آتن نې    ۴۰تعداد بیش از  خیوس، کس، لروس و ساموس اقامت دارند. سال گذشته این

 یم زار ه ۴۰ود در حال حاض  حد
ی

 .کنندپناهنده و پناهجو هستند که بسیاری از آنها در خیابان زندک

بسیار زیباست، تعداد  گوید که در میدان ویکتوریای آتن که میدان  تارییح  و وله یماسدی به دویچه بهروز 
 .برندزیادی پناهجو در خیابان و زیر چادر به رس یم

نظې  الئوناس و دیگر  هان  ر به این میدان رفته و پناهجویان را به کمپشهرداری و پلیس هرچند یکبا ماموران
 .برندیم هاست تکمیل شده،شان مدتهای آتن که ظرفیتکمپ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 در شمال دولت تصمیم دارد کمپ ها پیچیده مبت  بر این کهای در کمپگوید شایعهاسدی یم
ی

های بزرک
ون از این کمپهای بسته هسکمپ  معروف بهیونان درست کند که  ها تند بدین معنا که رفت و آمد به بې 

وری یم بسیار   .توانند کمپ را ترک کنندسخت است و پناهجویان فقط برای کارهای ض 

 فقط 
ی

 روز ۳۰حقوق پناهندگ

شته سال گذ تر شدن وضعیت پناهندگان در یونان شده قانون جدیدی است که از که باعث سخت  آنچه
 اجران  شده و به موجب 

ی
روز پس از پذیرش اجازه دارند  ۳۰تنها  شود شان پذیرفته یمآن کسان  که پناهندک

روز این پناهندگان  ۳۰مند شوند. پس از تامی   غذا و پول توجیتی بهره در کمپ مانده و از مزایای آن از قبیل
 .ت قبال شش ماه بودکمپ را ترک و خودشان کار و خانه پیدا کنند. این مهل  باید 

اروپای شمال برسانند.  کنند خود را به ییک از کشورهای دلیل بسیاری از این پناهندگان سع یمهمی    به
ا دادگایه در آلمان تصویب کرد که  در یک کشور اروپان  مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا  پناهندگان  کهاخې 

ایط انسان    .توانند در آلمان اقامت کنندبرخوردار نیستند یم از رسر

 که تقاضایشان در یونان پذیرفته شده به همی   یم هروز اسدیب
دلیل در تالش  گوید، بسیاری از پناهندگان 

هزار نفر از این طریق وارد  ۱۳مه نزدیک به  از اول ژانویه تا اواسط ماه رفی   به آلمان هستند. به گفته او 
به همی   منوال پیش برود، ممکن است وضع  بیش از دو هزار نفر و اگر اند، یعت  ماهیانهخاک آلمان شده

 .دیگر این پناهندگان را نپذیرد آلمان هم

یس پاپاگیاناکیس یم شمار پناهندگان را در این کشور کاهش دهد. دولت یونان این است که  گوید هدفلفې 
جمله  اروپان  از  برد و به بسیاری از کشورهایاز یک دهه است که در بحران اقتصادی به رس یم یونان بیش

 .آلمان مقروض است

 
ز
قانون  "پناهجویان "غی 

" یم بهروز  قانون  افراد کسان  هستند که  این داند. اسدی ییک دیگر از معضالت در یونان را پناهجویان "غې 
 بدهند و در نتیجه بدون مدارک   خواهند در ایناند، اما نیمخود را به یونان رسانده

ی
کشور تقاضای پناهندک

 .آتن رسگردانند تا بلکه روزی بتوانند خود را به کشورهای شمال برسانند یشې  در و بدون اجازه ب

قانون  نیست".  پناهندگان این است که "هیچ انسان   از شعارهای اصیل نهادهای حمایت از حقوق ییک غې 
ر داشی   هان  هستند که تنها به خاطواقعیت، انسان .اما از این شعار تا واقعیت، فاصله بسیار زیاد است

 بهې  و بسیاری از 
ی

 رایه اروپا یم یک زندک
ی

آنها  شوند اما مقصد بیشې  آنها در فرار از جنگ و قحیط و گرسنیک
 و غرنی و یا جنگل در نهایت

 
ف ارهای بی   اروپای رسر  

 .های آتن و پاریسیا خیابان های کاله است، یا کشې 



http://www.morr.gov.af 
 و او عامه اړیکو ریاستد اطالعات

15 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  په 
د مهاجرو د مالتړ بيل سازمانونه غواړي چ   راتلونیک  شنتی  و افغانستان د مهاجرو د اخراج د ضد ورچ 

  
 .توګه ولمانیح 

آلمان ک  د يو شمې  الريونونو او  مه نېټه( په۵د جون کال   ۲۰۲۱مهاجر او د مهاجرو مالتړي دغه شنبه )د 
  .افغانستان ته د مهاجرو د اخراجونو پر ضد احتجاج وکړي احتجاجونو اراده لري. هغوی غواړي و 

ه توګه د آلمان په     ښارونو ک  الريونونه او احتجاجونه پالن سوي ۹په ټولې  
 

دي. د اخراج ضد کامپاين د دیع
  په تړاو معلوما

ک  د مهاجرو د مالتړ شورا د سه شنتی  په ورځ ورکړل. د نورو   ت د آلمان په هانوور ښار ورچ 
، کولن او مونشن ک  دغه غونډي تر رسه یس   ښارونو تر څنګ

 .به په برلی  

ي چ   جګړې ادامه لري او  په وروستيو وختونو ک  په دغه  په افغانستان ک  له څلويښتو څخه زيات کالونه کې  ږ
  
ه د اخراج ضد شبیک  او په نيدر زاکسن ک  د مهاجرو د   وضعيت ال نازک سوی دی. دا هيواد ک  امنيت  خېی

 .مالتړ شورا کړې ده

  او بريدونه تر رسه
  وژن 

 
ي. هغوی زياتوي چ   د کرونا   د هغوی په وينا په افغانستان ک  هره ورځ هدف کې  ږ
يت په نی  وزلۍ  پاندیم  په افغانستان ک  د خلکو خراب حالت ال  بدتر کړی دی. په دغه هيواد ک  د ولس اکېر

يت ن   د کار بازار، طتی  مراقبت او تعليم او تربت   ته اړين الرسیس نه ک  ژوند کوي او   .لري اکېر

  افغانستان د نړۍ له« ګلوبل پيس اندکس»يادو سازمانونو ويیل  چ   د 
تر ټولو ناامنه هيوادونو څخه  له میح 

و ګاونډي هيوادونو ته مهاجر سوي دي چ   هلته هيڅ ډول  مليونه افغانان ۲،۶نا تقريبا دی. د هغوی په وي
  مهاجرو شمې  ډېر زيات دی حقونه نه لري. زياته

 .سوې چ   پخپله د هيواد دننه هم د کورن 

  فدرال  ايالتونو حکومتونه د 
ته  کال د پاي راهيس  و افغانستان  ۲۰۱۶خو د آلمان حکومت او د زياتو آلمان 

ورباندي ټينګار کوي. د يادو سازمانونو په وينا له هغه راهيس   رد سوو مهاجرو د اخراج پاليس  عمیل  کوي او 
 .زيات انسانان په هوان   الره افغانستان ته اخراج سوي دي څخه ۱۰۰۰تر 
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 Photo: Imago/M.Trammer | وکابل ته د افغان مهاجرو د اخراج د پرواز چمتو والی

لکه دغه درولو غوښتنه کړېده، ب د اخراج ضد شبیک  نه يوازي و افغانستان ته د افغان مهاجرو د اخراج د 
ۍ  شبکه دغو افغانانو ته د اقایم  ورکولو غوښتنه

هم کوي. هغوی غوښتنه کوي چ   د افغان مهاجرو کورن 
  
 .بيوروکرایسۍ ورته راوغوښتل یس   دي هم بېله زيان 

 

 

 

 

 

 

وهای مرزی این کشور را به دلیل اخراج  پناهجویان زیرسن به مراکش نهادهای عدل و قضان  اسپانیا، نې 
 تحت پیگرد قانون  قرار داده اند. 
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 برخورد رسبازان اسپانیان  با یک  

ی
ز به نشر رسیده، چگونیک گزاری رویې  در یک نوار تصویری که از سوی خېی

 .نوجوان مهاجر بازتاب یافته است

 

 


