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می کامل اخبار
شعلهور شدن جنگ در ولسوایل شیندند هرات و بدترشدن وضعیت اقتصادی خانواده هفت نفری این
نوجوان ،وی را به سمت سفرقاچاق به ایران کشاند؛ بخی از اینکه به مقصدش نیمرسد و رد مرز یمشود .
او مدیع است که مورد لتوکوب مرزبانان ایراب در هنگام بازداشت به اردوگاه "سفید سنگ" قرار گرفته
است" :نیوهای ایراب باالی رس ما آمد و برای ما گفتند که همیک بخوابید و رس خود را به زمی گذاشتیم و
هواب هم کردند و ما را بردند پاسگاه و یک شب و روز گرسنه و
روی کمر ما پاهای خود را گذاشتند .فی ی
تشنه بودیم و از آنجا به اردوگاه سنگ سفید برد ".
سفر قاچاق به ایران دشوار و حت خطر مرگ را در یب دارد ،اما بکاری و جنگ هم چنان اشتیاق این سفر
را در میان افغانها به شمول این نوجوان  ۱۴ساله را بلند برده .او با گرویه  ۲۰نفری از ساکنان ولسوایل
پشتونزرغون هرات دل به دریا زد و به ایران قاچاق رفت .

آرشیف ،کودکان رد مرز شده از ایران

او روایت یمکند که بیشی مسی سفر به ایران را با پای پیاده از طریق ولسوایل گلران هرات پیموده و گرسنیک
و تشنیک زجر آور بوده است" :رفی قاچاق به ایران خییل سخت است و تا ایران بروید ،داخل راه  ۱۳ایل
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 ۱۴روز در مسی راه گرسنه و تشنیک باید ی
بکش .آخر هم که به ایران بریس ،آدم را ایرابها یمگیند و رد و
مرز یمکنند ".
آمار اخراج کودکان و نوجوانان افغان بدون رسپرست از ایران بلند است .مبی قادری ،رئیس مهاجرین و
عودت کنندگان هرات یمگوید که یط سالجاری میالدی بیش از یک هزار تن از این کودکان از ایران اخراج
شدهاند .
او نی لتوکوب و توهی و تحقی برخ از این کودکان را تأیید یمکند"  ۱۴۰۲:کودک بدون همراه از طریق
مرز اسالمقلعه ،از کشور جمهوری اسالیم ایران وارد افغانستان شدند .هم چنان چالشهای این کودکان
برریس شدند و موارد لتوکوب و اعیاضاتشان را با مقامها یرسیک ساخته شده ".
کمپ "انصار"؛ مکان موقت اسکان مهاجرین رد مرز شده از ایران است .
میویس امیت ،رسپرست دفی ساحوی کمیسیون حقوق ی
بس در هرات نی لتوکوب ،توهی و تحقی برخ
از کودکان و نوجوانان افغان را تأیید یمکند" :کودکاب که از آن طرف مرز وارد کشور یمشوند و مصاحبهی
که از سوی همکاران ما در نوار مرز با آنان صورت یمگید ،گویای مواردی است که در مسی راه و در داخل
کشورهای که به قصد مهاجرت آنجا رفتهاند ،مورد برخوردهای غی انساب قرار گرفتهاند ،لتوکوب ،توهی
و تحقی شدهاند ".
اما مقامهای ایران بارها موضوع بدرفتاری با افغانها را انکار کرده اند.
جواد ظریف وزیر خارجۀ ایران چند ماه قبل در مصاحبه اختصایص به طلوع نیوز گفته بود که مهاجران
افغان چه کساب که سند دارند و چه کساب که سند ندارند ،یمتوانند از امکانات آن کشور بهرهمند شوند.
کارجویان افغان یمگویند که با شدت گرفی جنگ و بدترشدن وضعیت اقتصادی ،تنها راه برای سی کردن
شکم خانوادههایشان سفر قاچاق به ایران است .کشوری که پس از پاکستان ،میبان بیشیین شمار افغانان
در سطح جهان است و همواره گزارشهای در پیوند به شکنجه ،لتوکوب و تحقی به ی
نس رسیده است .
با این وجود ،ییک از این نوجوان اخراج شده از ایران برای رفی دوباره به مکتب و پیدا کردن کار در داخل
افغانستان لحظه شماری یمکند.
او یمگوید" :اگر داخل کشور ما قراری باشد ،ما مرگ یمخواهیم که ایران برویم ".
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بالتکلیفی و دریافتنکردن پاسخ طی سالهای متمادی ،مهاجران افغان در اندونیزیا را با مشکالت بسیار مواجه کرده است .برخی از
این مهاجران دچار بیماریهای روانی شدهاند و برخی حتا دست به خودکشی زدهاند.

شماری از این پناهجویان میگویند تاکنون  ۱۳پناهجو خودکشی کرده که  ۱۲تن آنها شهروندان افغانستاناند.
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در ارزیاب که از طرف کمسیون دسییس به اطالعات و سایر نهاد های همکار ،از برنامه حسابدیه دولت به
ملت در سال  1399صورت گرفته است ،از مجموع  64نهاد دولت ف یازده اداره در کتگوری ادارات عایل،
 45اداره در کتگوری نهاد های متوسط و  9اداره در کتگوری ادارات ضعیف قرار گرفته و وزارت امور
مهاجرین  ،با  %63رعایت شاخصها ف در کتگوری دوم و در شماره  16قرار گرفته است .

اهيش په آلمان یگ
خ له  ۵کالو ر
د آلمان په ويورڅبورګ یگ په چاړه بريد
کوونیک کس په هکله ويل سوي ی ی
ی
ی
مهاجر دی.
جمع په ماځيګر يو  ۲۴کلن کس په ناڅاپه توګه پر الرويانو د
د آلمان د بايرن ايالت په ويورڅبورګ یگ د
ې
چړې بريدونه وکړل .په دې ترڅ یگ درې انسانان ووژل سول او پنځه نور ژوبل سول .له ژوبل سوو کسانو
سيیم ته
اندېښت وړ بلل سوې ده .پوليس د بريد د خی رسېدو لږ وروسته
روغتياب وضعه د
څخه د دوو
یی
ی
ې
ورسېدل او پر پښه د ډز کولو په مرسته ی ېب بريدګر ژوبل او ونيوی.
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رواب
پلټت
د آلمان د خیي آژانس د خی له ی
ې
مخ تر ماخسی ناوخته پوري ال د بريد په ځای یگ د پوليسو ې
وې او تر سلو میو پوري شاوخوا سيمه ی ېب کالبنده کړې وه .د بريد څخه وروسته په لومړۍ ورځ ال پر دې
ی
خ د صوماليا رسه تړاو
خ د بريدګر د بريد المل څه یس ؤ .تر اوسه ال دا نه ده څرګنده ی ی
پلټت ادامه لري ی ی
ې
ویل په يوه مغازه یگ پر خلکو د چړې بريد وکړ.
کس
دغه
لرونیک
ی
ی

مخ دغه کس په تیو وختونو یگ د
خ د راپورونو له ی
د اټکل له ی
مخ بريدګر ی
رواب ستونزي لري .دا ځکه ی ی
خ د بريد پر وخت بريدګر د
رواب ستونزو له کبله تر
ی
ويیل ی ی
درملت الندي ېتی سوی دی .خو دا ی ی
خ يو شاهد ی
ې
کیي .البته پوليسو وروسته
هم
کبله
له
الملونو
ترهګریزو
ممکنه
د
بريد
دغه
د
نو
،
وهیل
نعرې
اکی
هللا
پلټت ږ
ی
ې
ښاب نور کسان هم ملګري وي.
خ په دغه بريد یگ د بريدګر رسه ی ی
هغه شکونه رد کړل ی ی
اهيش د ويورڅبورګ په ښار یگ مقيم ؤ .د ډبليو ډي آر راډيو د
مخ بريدګر له  ۲۰۱۵کال ر
د راپورونو له ی
ی
وروست وختونو یگ د ېب رسپنا
ورخ د سهار د يو راپور پر اساس دغه کس رد سوی مهاجر دی او په
شنت د ی
ی
ې
کویل.
شت
ب
گ
کور
ځانګړي
په
پاره
له
کسانو
ې
ی یې ی ې
ښاب بريدګر ال زيات انسانانو ته زيان رسویل وای ،که الرويانو د هغه د مخنيوي
د پوليسو د اټکل له ی
مخ ی ی
خ يو شمی الرويانو د هغه د مخنيوي کوښښ وکړ .په خواله رسنيو یگ
کوښښ نه وای کړی .ويل سوي ی ی
گ د بريدګر د مخه نيولو هڅه کوي او يو بل کس
دایس
لرگ په چو ۍ
ويډيوګاب تر سیګو ږ
ی
کیي ی ی
خ يو الروي د ی
ی
لرگ اوږد جارو په مرسته د بريدګر د مخه نيولو کوښښ کوي.
د
بيا
ی
د بايرن ايالت د کورنيو چارو وزير يوآخيم هیمن د «ماين پوست» ته ويیل دي یخ د بريدګر ر
اکیيت قربانيان
ې
ی
ی
ی
خ بريدګر خپل قربانيان نه ېپیندل بلکه بېله د هغوی تر منځ د انتخاب کولو
ې
مت دي .خو ويل سوي ی ی
می ی
څخه ی ېب بريد پر وکړ.
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وروست معلومات د رسنيو رسه یرسيکوي .دغه
پيش په تړاو خپل
دیع
شنت
د
ی
ی
ورخ په جريان یگ پوليسو د ې
ې
ی
اپارویل دي.
سيایس ګوندونو یگ غیګونونه ر
بريد په ټول آلمان او
ی
ی

دولت جو بایدن ،با ارائه یک طرح مهاجرب جدید ،به دادگاههای امور مهاجرت در ده شهر ایاالت متحده
پناهجوب که از مرز مکزیک وارد آمریکا یمشوند را تسی ــع و
دستور داد رسیدگ به پروندههای خانوادههای
ی
تسهیل کنند.

مطابق طرح مهاجرب جدید ،این خانوادهها ،بر خالف دوران دولتهای قبیل ،دیگر پس از عبور از مرز،
جایگزین بازداشت ،مورد
توقیف نشده و در بازداشتگاه نگهداری نخواهند شد ،بلکه بر اساس برنامههای
ِ
نظارت مقامات و نهادهای مهاجرب قرار خواهند گرفت .این طرح جدید قرار است در دنور ،دییویت،
الپاسو ،لسآنجلس ،میایم ،نیوآرک ،نیویورک ،سندیگو ،سانفرانسیسکو ،و سیاتل اجرا شود.
هاب برای تسی ــع
به گزارش «بازفیدنیوز» ،دولتهای قبیل آمریکا نی به نوبه خود تالش کرده بودند تا برنامه ی
رسیدگ به پروندههای پناهجویان طرح کنند .به عنوان مثال ،دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری پیشی
آمریکا ،به دادگاهها دستور داده بود هرچه رسیعی به پروندههای پناهجویان رسیدگ کنند .با این وجود،
مقامات دولت ترامپ به قضات گفته بودند که باید رسیدگ به پروندهها را در مدت زیر یک سال به اتمام
برسانند.
پناهجوب اکتفا کرده و پس از تکمیل
دولت ترامپ همچنی قضات را مجبور کرده بود تا به سهمیه ساالنه
ی
.
ظرفیت ،باق پناهجویان را بدون برریس پروندهشان و در نظر گرفی وضعیتشان رد کنند طبق گفته
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«موسسه امور مهاجرت» ،تنها تا سال 2019تحت فرمان مهاجرب ترامپ ،قضات به صورت غیحضوری
حکم اخراج  ٪80از خانوادههای پناهجو از آمریکا را صادر کرده بودند.
به گفته یک مقام وزارت امنیت داخله آمریکا ،مقامات دولت بایدن ادعا یمکنند که طرح جدیدشان با طرح
ترامپ متفاوت است .آنها یمگویند که برای کمک به خانوادههای پناهجویان برنامههای مدون دارند ،و به
آنها خدمات پشتیباب ارائه یمکنند ،و با وکال و دیگر ارائهدهندگان خدمات حقوق رایگان برای تسهیل
تواناب مهاجران برای استخدام
استفاده مهاجران از امکانات قانوب همکاری نزدیک یمکنند .گفتت است که
ی
نهاب پروندههایشان تاثی جدی یمگذارد.
وکیل ،اغلب بر نتیجه ی

وق هللا کاکر ،معی امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با عبدالغفور لیوال ،سفی
جمهوری اسالیم افغانستان در ایران روی اصالح تفاهمنامه سه جانبه افغانستان با ایران برای توزی ــع تذکره
الکیونییک و تسی ــع این روند بگونه مجازی بحث و تبادل نظر کردند.

معی امور پناهندگان با اشاره به مشکالت مهاجران افغان در خصوص تمدید کارتهای آمایش و
پاسپورتهای خانوار ،بر ضورت تسی ــع روند توزی ــع تذکره الکیونییک تاکید و بیان کرد که برای موثریت
این روند نیاز است تا میکانیم نظارب بر مراکز توزی ــع تذکره فعال گردد.
اخیا کشور ایران تمدید کارتهای آمایش و تمدید اقامت پاسپورت مهاجران افغان را ی
مسوط به داشی
تذکره الکیونییک ساخته از همی رو وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تالش دارد تا پروسه توزی ــع
تذکره الکیونییک را رسعت ببخشد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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ی
ماریو دراگ ،صدراعظم ایتالیا از احتمال رسازیر شدن مهاجران به اروپا ابراز نگراب کرده گفت که بعد از
خروج نیوهای خارخ از افغانستان امکان دارد یک تعداد زیاد افغانها به اروپا مهاجرت کنند.

آرشیف ،قایق مهاجران به شمول افغانها در یونان

قرار است همه نیوهای خارخ تا یازدهم سپتمی افغانستان را ترک گویند.
ی
آقای دراگ در آستانۀ اجالس رسان اتحادیه اروپا دیروز ( ۲۳جون) هشدار داد که برای حل این مشکل
همه باید همکاری کنند.
ر
اکی مهاجران از آسیا و افریقا از طریق یونان به اروپا قاچاق یمروند.
اجالس دو روزۀ رسان اتحادیۀ اروپا امروز ( ۲۴جون) در بروکسل آغاز یمشود.

بهزاد محمودی ،پناهجوی سیایس اهل بوکان کە سەشنبە گذشتە مقابل دفی سازمان ملل در اربیل اقدام
بە خودسوزی کرده بود ،بامداد دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر جراحات ی
نایس از شدت سوختیک در ییک از
بیمارستانهای اربیل جانباخت.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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اعیاض و در نهایت خودسوزی بهزاد محمودی بە دلیل بتوجیه کمیساریای سازمان نسبت بە پرونده
پناهندگاش بود .او یک پناهجوی  ۲۵ساله و اهل بوکان بود که از چهار سال پیش در اقلیم کردستان عراق
زندگ یمکرد.
پناهجوب و بتوجیه دفی کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل
محمودی به دلیل یرسایط دشوار زندگ
ی
متحد به پرونده و رسنوش خود روز سهشنبه  ۲۸اردیبهشت ماه مقابل دفی سازمان ملل در اربیل اقدام به
خودسوزی کرد.

این پناهجوی سیایس بارها برای پیگیی پرونده پناهندگ خود بە دفی سازمان ملل مراجعە کرده بود اما
هیچگاه پاسخ دریافت نکرد.
به گفتە پزشکان ،کلیەهای بهزاد محمودی به دلیل جراحات ی
نایس از شدت سوختیک دچار آسیبدیدگ
فراوان شده بودند و بدن این پناهجوی معیض دچار سوختیک  ٩٣درصدی شده بود.
بعد از خودسوزی و هنگایم که این پناهجوی کرد ایراب در بیمارستان بسیی بود ،استاندار اربیل روز شنبه
بە دیدار او رفتە و اعالم کرده بود برای کمک بە بهزاد محمودی هر کاری کە الزم باشد انجام خواهد داد.
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مرگ این پناهجوی سیایس در یب خودسوزی مقابل دفی سازمان ملل در اربیل در حایل رخ داد کە هنوز
بسیاری از پناهجویان ایراب در اقلیم کردستان پاسخ مشخیص در رابطە با اعیاض به وضعیت خود دریافت
نکردهاند.
خودسوزی روز سه شنبه بهزاد محمودی که مقابل دوربیهای تلویزیوب و مقابل دفی کمیساریای عایل
سازمان ملل در اربیل رخ داد ،در چند روز اخی اعیاضات و تحصن فعاالن سیایس و همچنی پناهجویان
درب داشت.
کرد ایراب در مقابل دفی سازمان ملل در این شهر را ی
پناهجویان معیض همچنی نامە  ٨مادهای به دفی سازمان ملل در اربیل ارائه کردند که در آن یرسایط و
خواستههای خود را اعالم کردند.
با این حال تاکنون دفی سازمان ملل در اربیل و همچنی دیگر مقامهای کمیساریای عایل پناهندگان سازمان
ملل ،پاسخ به نامه پناهجویان معیض ندادهاند.
به گفتە نمایندگان احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالیم ایران ،قرار است روز سەشنبە یک دور دیگر
گفتوگو میان نماینده پناهجویان و احزاب با نمایندە دفتر سازمان ملل و با حضور نمایندە حکومت اقلیم کردستان عراق
برگزار شود.

با افزایش آب سطح دریا به دلیل تغییات اقلییم تا سال  ،2050ممکن است 17درصد سواحل بنگالدش
زیر آب برود و باعث آوارگ بیش از  20میلیون نفر شود.
ابوالقاسم محمد عبدالمومن ،وزیر امور خارجه بنگالدش یط سخناب در برنامه تغییات اقلییم در لندن که
از سوی کمیسیون عایل بنگالدش برگزار شد ،گفت :تعداد مهاجران اقلییم در کشور از  10میلیون نفر فراتر
رفته است.
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وی با یرسکت در این برنامه از طریق ویدئو کنفرانس ،با بیان اینکه کشورش در حال حاض از  1.1میلیون
مسلمان آراکاب میباب یمکند ،اظهار داشت که به دلیل تغییات اقلییم بیش از  10میلیون نفر در این کشور
مجبور به مهاجرت شدهاند.
عبدالمومن ،افرادی را که به دلیل تغییات اقلییم مجبور به تغیی مکان یمشوند« ،مهاجران اقلییم» خواند.
وزیر امور خارجه بنگالدش با بیان اینکه کشورش ییک از قربانیان گرمایش زمی شده است ،ترصی ــح کرد :با
افزایش آب سطح دریا به دلیل تغییات اقلییم تا سال  ،2050ممکن است  17درصد سواحل بنگالدش زیر
آب برود و باعث آوارگ بیش از  20میلیون نفر شود.
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