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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ----------------------------- « وز یمهاجر ن» جان باخته اند  ا یاسپان ی  ایدر  ی  مهاجر در مس ۲۱۰۰: حدود یسازمان امداد

 5 ---------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » کردند   د یتذکره در تهران بازد عی    دولت از مراکز توز  اعزایم ئتیه

 6 -------------------------------- «یوله در  چی    دو » از افغانستان  یاتوده یهانسبت به احتمال مهاجرت ها نگرای   شیافزا

 8 --------------------- « وز یمهاجر ن»  يړ ته ک ځبحران رامن وال  ډد ک ای   ښ ګ: د طالبانو پرمختر یچارو وز  و ید بهرن ډ نلنید ف

 9 --------------------------------------------- « یآزاد و یراد» از هزار مهاجر آواره از بدخشان پناه داد  شیبه ب کستانیتاج

وک ب یمهاجر را از هنگرها ۱۳۰حدود  سیکاله: پول  10 ---------------------------------------- « وز یمهاجر ن» برد  ونی  میر

ز یرو   12 -------------------------------- « وله فاریس چی    دو » نظر دارد  ر یافغان را ز  د یبه زنان تحت تهد زا یصدور و  کا ی: امر یر

س به سو  قیاز طر  انیعبور پناهجو   13 ------------------------------ « وز یمهاجر ن» است  افتهی شیاروپا افزا هیاتحاد یقیر

 14 ------------------------------------------- «یوله در  چی    دو » کرد   ونی  شهروند خود را از افغانستان ب ۲۰۰از  شیب ی   چ
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 اخبار کامل  میر  

در  مهاجر  ۲۱۰۰اسپانیای  اعالم کرده که از آغاز سال جاری میالدی تاکنون حدود  یک سازمان امدادی
برابر شمار تلفات مهاجران در همی    مسی  دریای  به سوی جزیره های اسپانیای  جان باخته اند. این آمار پنج

 .مدت زمان در سال گذشته است

 
در جزیره "النزاروته" مجموعه جزایر قناری رخ داد.  ۲۰۲۰نوامبر  ۲۶مهاجران را از آب گرفته و انتقال دادند. این رویداد بامداد پنجشنبه  در نزدیکی ساحل "اورزوال" غرق شد. ماموران گارد ساحلی اسپانیا اجساد این مهاجر ۳۵قایق حامل 

 REUTERS/Borja Suarez :عکس از .زیادی از مهاجران به این جزایر می رسند که اکثرشان از کشورهای مغرب هستند اخیرا شمار

اس" در اسپانیا روز چهارشن که از آغاز ماه جنوری تا ماه جون   به اعالم کردهسازمان امدادی "کامینادو فرونیر
سواحل افریقا به جزایر اسپانیای  برسانند، غرق شده و جان  مهاجر که تالش یم کردند خودشان را از  ۲۰۸۷

  .تن بوده است ۲۱۷۰شمار تلفات در این مسی  دریای   ۲۰۲۰تمام سال  باخته اند. در 

قربانیان امسال در « است.  امسال سال بسیار وحشتناک»گفت:   هلنا مالینو، ییک از فعاالن این سازمان
شان از   ۱۸مجموع از   .غرب افریقا هستند کشور مختلف بوده اند که اکیر

حادثه غرق شدن کشتر در مسی   ۵۷درصد را تشکیل یم دهند، در  ۹۰تن از مجموع قربانیان که  ۱۹۲۲
 .دریای  به سوی جزایر قناری جان باخته اند
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ی ساحل شمال افریقا د  ۱۰۰قناری که در  جزایر  مقصد بسیاری از  ر اتالنتیک موقعیت دارند،کیلومیر
ول مسی  دریای  در 

انه شدت یافته، شمار مهاجران در  مهاجران افریقای  هستند. از زمای  که کنیر ه مدییر بحی 
 .مراتب افزایش یافته است به ۲۰۱۹این مسی  در پایان سال 

فان ها و أمواج قدرتمندی در این مسی  دریای  از مراکش به سوی اسپانیا بسیار خطرناک است، چراکه تو 
 .مسی  دریای  وجود دارند

ا مهاجران بیشیر از قایق های بادی استفاده یم کنند. در  براساس آمار این سازمان امدادرسان اسپانیا، اخی 
 و 

ی
 .همکاری بی   گارد ساحیل مراکش و اسپانیا انتقاد کرده است عی   زمان این سازمان از عدم هماهنیک

برریس وضعیت مهاجران افغان و برریس روند توزی    ع تذکره  هیئتر که از جانب دولت افغانستان به منظور 
ونییک به آنان، سلیمان خای  و  به جمهوری اسالیم ایران اعزام گردیده از مراکز توزی    ع تذکره در اردوگاه الکیر

 .داد گل تپه تهران دیدار و روند توزی    ع تذکره را مورد برریس قرار 

 

علم امله وال  در ترکیب این این هیئت احمد جاوید رسول رئیس عمویم اداره میل احصائیه و معلومات، شی 
 برنامه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نماینده وزارت خارجه حضور  معی   پالییس و تطبیق

 .دارند

ونییک با عبدالغفور  بازدید مراکز توزی    ع رسطان سال جاری پس 14هیئت مذکور روز دوشنبه،  تذکره الکیر
 و  لیوال، سفی  افغانستان

ی
همکاری  در تهران دیدار و با وی در رابطه به مسائل مدیریتر پروسه، ایجاد هماهنیک

 ارائه خدمات بهیر و اولویت بندی برای
ی

صدور تذکره، چالش ها و راه  میان بخش های مربوطه، چگونیک
 .حل های پیشنهادی بحث و تبادل نظر کردند
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  هر نوع همکاری  در این نشست معی   پالییس و تطبیق برنامه های
ی

وزارت امور مهاجرین، اعالم کرد که آمادگ
 .وزی    ع تذکره داردپروسه ت را در جهت بهبود 

 رئیس اداره احصائیه و معلومات که
ً
د که به  ریاست هیئت اعزایم را  متعاقبا نی   به عهده دارد وعده سیر

د تا روند توزی    ع ترسی    ع بخیشده خواهد شد. ایشان مشکالت تخنییک هرچه  صورت یم گی 
ی

 عاجل رسیدگ
،همچنان، از اعضای ادارات ذیربط در روند توزی    ع خواست تا با ا

ی
 .مشکالت را کاهش دهند فزایش هماهنیک

اداره پاسپورت کابل را پیش  خدیجه ییک از یر شمار شهروندان افغانستان است که از مدیر به این سو راه
وی   گرفته تا پاسپورت خود و خانواده اش را تمدید  کند. وی نگران است که شورشیان طالبان بیشیر پیرسر

بیایند،  من کارمند یک موسسه خارجر هستم و اگر طالبان»شهرها را نی   ترصف کنند:  توانند مراکز کرده و ب
ند. آنها تغیی  نکرده اند و هنوز هم یم  «.خواهند با خشونت و زور به قدرت برسند از همه ما انتقام یم گی 

پاکستان  ال خانواده اش به ایران و یا هرات است و در کابل کار یم کند، به فکر انتق این بانو که اصال از والیت
برای ما چاره ای جز فرار نمانده  مجبور هستیم که مهاجرت کنیم. جنگ هر روز شدیدتر یم شود و »است: 
 «.است

  به این کشورها نی   کار آسای  نیست:  گوید که گرفیر  ویزایاو یم
 هر کیس از این وضع به»قانوی  برای رفیر

درخواست ویزا را قبول نیم  های ایران و پاکستان. سفار ت ها و قونسلگرینفع خودش استفاده یم کند 
مجبور شدم با یک کمیشن کار )دالل( صحبت کنم تا  .کنند. همه چی   بازار سیاه و ده برابر شده است

وی هزینه زیادی به این فرد پرداخته که نیم خواهد در « را انجام دهد.  کارهای پاسپورت و ویزای مان
 .صحبت کند موردش

 اش را دوباره از صفر  خدیجه نسبت به آینده اش در مهاجرت نی   نگران است و نیم
ی

داند آیا یم تواند زندگ
 .آغاز کند یا خی   در ییک از کشورهای همسایه

اعالم کرده که وی با ابراهیم رئییس، رئیس جمهور  دفیر عمران خان نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه
 کرده و گفته که "پاکستان و ایران ممکن است با رسازیر شدن پناهجویان افغان   صحبتمنتخب ایران تلفوی  

 ."روبرو شوند

گزاری دولتر ایران "ایرنا" نوشته است:  از وخیم تر شدن وضعیت امنیتر در افغانستان  عمران خان»خیر
تان و ایران داشته باشد آخرین تحوالت یم تواند عواقب جدی برای پاکس ابراز نگرای  کرد و هشدار داد که

 «.پناهجویان به سمت مناطق مرزی دو کشور رسازیر شوند و 

بان میلیون ایران و پاکستان مهاجر  ها دو کشور همسایه افغانستان هستند که از چند دهه به این سو می  
، معاون سیایس ا عباس عراقچر  افغان هستند. اخی 

قانوی   و غی 
در »ت: وزیر خارجه ایران گفته اس قانوی 

 یم حال حاض  بیش از سه میلیون شهروند افغان در 
ی

های  بر پایه آمار رسیم و داده« کنند. ایران زندگ
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میلیون  های مقیم این کشور در آن زمان نزدیک به یکدر ایران، شمار افغان  ۹۵سال  برگرفته از رس شماری
 .هزار نفر بوده است ۵۸۴و 

 تصویر از آرشیف: مهاجران افغان هنگام بازگشت از ایران

، وزیر امور  ا شاه محمود قرییسر میلیون مهاجر  ۳.۵خارجه گفته که پاکستان در یط سال های گذشته  اخی 
ی  ما نیم»پذیرفته است و بیشیر از این نیم تواند بپذیرد. وی افزوده است:  افغان را  توانیم مهاجران بیشیر

 «.منافع میل خود محافظت کنیم بپذیریم و باید مرزهای خود را ببندیم. ما باید از 

به فکر مهاجرت هستند؛ نه تنها به ایران و پاکستان، بلکه یم  ه و خانواده اشبسیاری ها نی   مثل خدیج
است که  را به کشورهای اروپای  برسانند. تمیم ییک از آوارگان جنگ در شمال افغانستان خواهند خودشان

ماندن افغانستان دیگر جای »بماند:  از کندز با خانواده اش به کابل گریخته است. وی نیم خواهد در کابل
. در  کابل هم حمالت انتحاری و انفجارها آدم را یم کشد. با قاچاقیر   نیست؛ هرجای  که بروی در امان نیستر

ترکیه و بعد اروپا  خود را به خدا کرده و ایران یا پاکستان یم رویم. از آنجا هم ما را به سمت گپ زدیم. پناه
 «.حرکت یم دهد

ی نیم داند و یا هم آن را به جان خریده تا باالخره به جای  خطرن شاید تمیم از نامالیمات این سفر  اک چی  
ین شمار متقاضیان امن  را در کشورهای  برسد. افغانستان هنوز هم دومی   کشوری است که بیشیر

ی
پناهندگ

انه تر شده است اروپای  دارد. سیاست بسیاری از کشورهای اروپای  در   .قبال پناهجویان افغان سختگی 

ی عفو بی   الملل خواهان توقف اخراج های اجباری به افغانستان شده، نکه سازمانبا وصف ای  حقوق برسر
کابل اخراج شوند. این   همی   سه شنبه قرار است گرویه از پناهجویان رد شده افغان دوباره از آلمان به

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-58171784
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ی آنان در   سازمان گفته وضع امنیتر در افغانستان رو به وخامت گراییده و جان اخراج شدگان و حقوق برسر
 .آنجا تهدید یم شود

 
ی

وهای بی   »گفته است:  ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به تازگ این قابل پیش بیت  است که خروج نی 
هنوز معلوم نیست،  افغانستان، منجر به افزایش مهاجرت از این کشور یم شود. شمار این مهاجران الملیل از 

 «.اما همه یم دانند که رقم شان بسیار زیاد خواهد بود

که پس از خروج کامل   گراندی، کمیسار عال سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نی   قبال گفته بود   فیلیپو 
وهای بی   الملیل از افغانستان، احتمال  .بعید نیست افزایش بیجاشدگی و مهاجرت شهروندان افغانستان نی 

میلیون  ۲.۵دارد و  آمار سازمان ملل متحد افغانستان در حال حاض  حدود پنج میلیون آواره داخیل براساس
ات  افغان در رسارس جهان رسما به عنوان مهاجر ثبت گردیده اند. عالوه بر جنگ، حوادث طبییع و تغیی 

 و مهاجرتاقل
ی

افغان ها یم شود. براساس آمار سازمان ملل متحد، سال جاری این  ییم نی   باعث آوارگ
نییم از  میلیون نفر، یعت  حدود  ۱۸.۵خشکسال روبرو خواهد شد. در حال حاض  نی   حدود  کشور با 

دوستانه نیاز دارند  .جمعیت افغانستان به کمک های برسر

 جدیدی را  هند توانست به سالمت به مقصد نهای  شان برسند و خدیجه و تمیم باالخره خوا اینکه
ی

زندگ
زمان شاید بتواند به آن پاسچ  مناسب  در آرامش و رفاه برای خود بسازند، مسئله ای است که گذشت

، این پرسیسر است که  .این روزها بسیاری افغان ها از یکدیگرشان یم پرسند بدهد. ماندن یا رفیر 

دارۍ ورکړی جر   د فینلنډ د بهرنیو  هیواد  ښای   په افغانستان گ  د طالبانو پرمختګ له دغه چارو وزیر خیر
  
  او اروپا ته د پناه راوړلو المل یسر

 .څخه د خلکو د تیښتر

و گ  وویل:  د فینلنډ د بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د چهار شنتر  په ورځ له رسنیو  که طالبان » رسه په خیر
  او ښای   اروپا له افغانستان رسه به د خل په افغانستان نورې سییم  و نییس  نو له دې

کو ستونزې ډیرې یسر
   څخه د کډوالو 

 «.دیوې نوې څتر  رسه مخامخه یسر

   الرې 
  ترکیه د هغو کډوالو لپاره، جر  غواړي اروپا ته پناه راوړي، په یو ترانزیتر

نوموړی وای   جر  کیدای یسر
  
 .بدله یسر

ته شدت ورکړی او یو شمی   خپلو جګړو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکو له وتلو رسه وسله وال طالبان 
  
 .ولسوال  ی   تر خپیل  ولک  الندې راوستر

ه چهارشنبه ي حقونو څار سازمان په یوه اعالمیه گ  تی 
وویل جر  د افغانستان په ختیځ کندز  بل پلو بیا د برسر

، طالبان له افغان حکومت رسه د  کورنو ته ی   همکارۍ په تور ملکیان له خپلو کورونو ایستیل  او   والیت گ 
  .اور ورته کړی

https://www.dw.com/fa-af/نخست-وزیر-ایتالیا-خروج-نیروهای-بینالمللی-منجر-به-موجی-از-مهاجرت-افغانها-خواهد-شد/a-58016053
https://www.dw.com/fa-af/ملل-متحد-برای-افزایش-احتمالی-بیجاشدگان-داخلی-و-مهاجرت-افغانها-آمادگی-میگیرد/a-57903412
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
 د فینلنډ د بهرنیو چارو وزیر. انځور: فرانس پرس خبري آژانس

  اوسمهال شاوخوا 
و له مچ  هیوادونو گ  د کډوال  شتر   میلیونه افغانان د نړۍ په ګڼو  ۶،۵د رسیم  شمی 

وي جر  له دې ډل  له   .په پاکستان او ایران گ  میشت دي سلنو څخه ډیره برخه ی    ۹۰تی 

های هزار مهاجر افغان که در اثر جنگ از گویند که به بیش های والیت گورنو بدخشان تاجیکستان یممقام
 .انداند، پناه دادهشده اخی  از بدخشان افغانستان آواره

ز گزارش یم رسای  روییر یت این مهاجران زنان، افراد مسن و کودکان اندآژانس خیر  .دهد که اکیر

ی  و تسهیالت طتر کمک غذا  های گورنو بدخشان گفت که برای تهیه کرددنجوالی( مقام ۷اعالمیه دیروز )
 .گرفته اند  به این مهاجران با ملل متحد و بنیاد آغا خان تماس

نظایم درحال به تاجیکستان پناه برده اند که تقریبا دو  رسباز افغان در  ۶۰۰هفته پیش حدود  این افراد غی 
خان به  .تاجیکستان عبور کردند اثر فشار جنگ از بندرگاه شی 
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 مهاجران افغانستان در تاجیکستان

برج  از این رسبازان توسط  قول یک منبع امنیتر این کشور گزارش داد که بخش تاجییک رادیو آزادی از 
ها در روزهای آینده انتقال داده خواهند نفر دیگر آن ۳۰۰ ها دوباره به کابل انتقال داده شدند و حدود طیاره
 .شد

وهای امنیتر شهر  شهر را  مهاجر یر رسپناه در نزدییک این ۱۳۰کاله در شمال فرانسه یک کمپ متشکل از   نی 
، مهاجران ساکن در هنگرهای تحتتخلیه کردند. به گفته مقام ایط خطرنایک به  های امنیتر ساختمان در رسر

یه یمبردند اما یک سارس یم  .ها بودکمپ تنها پناهنگاه مهاجران از باران  گوید اینزمان خی 

یا را تخیله کرد و  جوالی، پولیس شهر کاله یک کمپ مهاجران در هنگرهای ۹بامداد روز جمعه  منطقه مانی  
 .داد مهاجر را به رسپناه های فوری انتقال ۱۳۰حدود 

های امنیتر انجام شد و مقام جوالی ۵دستور روز  های مسئول، عملیات تخلیه در چارچوببه گفته مقام
 .مهاجران به مراکز پذیرای  مسئول رهنمای  شدند

یا  ۶۵۰حدود  پولیس در اوایل ماه جون نی    وک مانی  
 ایرای  و سودای  را از منطقه صنعتر و میر

ً
مهاجر عمدتا

 .به رسپناه ها انتقال داده بود

یا آغاز شده اما  مسکن اجتمایع ۲۰۰برنامه ساخت حدود یک  بعد از این عملیات تخلیه مهاجران، در مانی  
 یم تعدادی از مهاجران که آرزوی رفیر  به انگلستان را 

ی
 .کردنددارند، همچنان در این محل زندگ
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 روبرو بودند« خطر جدی»مسئوالن: مهاجران با 

خطر »هنگرها، مهاجران با  فرمانداری پولیس گفته است که به دلیل کارهای ساختمای  و آسیب پذیر بودن
این محل تنها پناهگاه  گوید کهمسافرخانه مهاجران یم روبرو بودند اما فرانسوا گنوک، رئیس انجمن« جدی

ایط بد آب وهوا »بود. او در ادامه گفت:  ها مهاجران از باران ون  این یک فاجعه است که مردم را در رسر بی 
 «.کنندیم

 
 عکس از مهدی شبیل. ۲۰۲۱مهاجران در یک هنگر متروک منطقه صنعتی مانیزیا در نزدیکی شهر کاله، جون 

 افراد یر رسپناهعملیات مکرر تخلیه کمپ
ی

در اطراف کاله را دشوار ساخته  های مهاجران در این اواخر زندگ
پوشش یا حفاظتر در جادها بخوابند زیرا تعداد  ه بدون هیچگونهاست. تعدادی از آنها مجبورند ک

یه دیگر توانای  پولیس به اندازه ای افزایش یافته که سازمان های امدادی ضبط شده توسطخیمه های خی 
 .های جدید را ندارندخیمه توزی    ع

یه کمک گرویه خیمه به  ۳۰۰۰حدود  گوید که در زمستان گذشتهیم (Collective Aid) سازمان خی 
ه برای زمستان آینده، متوقف کرده است مهاجران توزی    ع کرده بود اما توزی    ع خیمه های جدید را برای  .ذخی 

ها، در شهر کاله و اطراف خانواده مهاجر یر رسپناه، از جمله ۱۵۰۰های اجتمایع، حدود به گفته سازمان
 یم

ی
  .ند که از طریق کانال مانش به انگلستان بروندتالش هست کنند. بیشیر این مهاجران در آن زندگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

پذیر به شمول های آسیبامریکا، حکومت جو بایدن در نظر دارد به افغان براساس اظهارات یک مقام رسیم
 .دارند، ویزا صادر کند طالبان قرار  کنند و در تهدید حمالتها کار یمکه در عرصه سیاست و رسانه  زنای  

ی از وزارت خارجه و کاخ سفید تقاضا کردهگروه ون کردن هزاران  اند که در های حقوق برسر چوکات برنامه بی 
وهای امریکای  کار کرده ویزای دیگر را برای زنان و مدافعان حقوق زنان اختصاص  ۲۰۰۰اند، تا  افغان که با نی 

 .بدهند

 
 نیز در خیزش ها علیه طالبان خود را مسلح کردند زنان

ز گفته است گفت که اداره رئیس جمهور بایدن نهیک مقام امریکای   تنها در مورد زنان در معرض   به روییر
 .کندکارهای با ریسک باال مرصوف اند، نی   غور یم  های که در تهدید، بلکه در مورد مردان و اقلیت

که در یط   اند، زنای  کرده  های حقوق برسر در این تقاضای شان از وزارت خارجه و کاخ سفید استداللگروه
وهای ایاالت متحده امریکا به آوردهای  نائل شده اند و حامیان حقوق زنان باید دست دو دهه حضور نی 

 .کنندکه ویزای امریکا را دریافت یم  شامل لیست کسای  شوند 

ها در زنان در حکومت که برای حضور  (Mina's List) ترزا کاسال، رئيس بخش دادخوایه در موسسه
های ها در خطر اند. زنان در مقامجان»گفت:   کند، در مورد اوضاع افغانستاندادخوایه یمرسارس جهان 

 هدف حمالت طالبان
ً
ی عمال ند و کشته یمقرار یم رهیر ها به صورت روزمره تهدید جای  و شوند. آنگی 

 «.کننددریافت یم امنیتر 
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متحده امریکا یک روند رسی    ع  خارجه ایاالت  کنند که وزارتهای دیگر توصیه یماین گروه همراه با سازمان
های دیپلوماتیک کشورهای ایجاد کند و همچنی   از راه های در معرض خطر صدور ویزا را برای این افغان

 را برای تامی   امنیت این افغان دیگر را ترغیب کند که
نداقدامایر  .ها روی دست بگی 

در افغانستان خودداری کرده   برای مدافعان حقوق زنانکاخ سفید از اظهارنظر در مورد تهیه ویزای بیشیر 
به وقت محل در باره خروج اردوی ایاالت متحده امریکا  شنبهاست. رئیس جمهور جو بایدن بعد از ظهر پنج

ای    .رود که از حقوق زنان نی   یاد کندکند و انتظار یمیم از افغانستان سخی 

کنند، به تکرار هدف حمله قرار گرفته و ضای  و بخش صچ کار یمها، دستگاه قزنای  که در پولیس، رسانه
 .شوندکشته یم

شوند و یا در رادیو کار ظاهر یم بان حقوق برسر در ماه اپریل گفت زنای  که در پرده تلویزیونسازمان دیده
نگار ممکن است نه تنها به دلیل گزار » :کنند، به صورت خاص با تهدید مواجه اندیم شدیه، بلکه زنان خیر

چالش  های اجتمایع مانع شونده در برابر کار و حضور زنان در امور عامه را بهنورم به این دلیل نی   که
ندیم  «.کشند، هدف حمالت قرار بگی 

ون از خانه باید تمام  در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان زنان از آموزش و کار کردن محروم بودند و در بی 
ون بروند. زنان،  پوشاندند و ادری یمبدن شان را با چ همچنی   اجازه نداشتند بدون یک عضو مرد خانواده بی 

 »آنچه طالبان آن را  به دلیل
ر
 .گردیدندسنگسار یم شدند و یا کردند، شالق زده یمتلقر یم« جرایم اخالق

س بار دیگر  س گردیده اند، متوقف کرده است. رسانه ۱۸ پولیس قیر  مهاجر را که از ترکیه وارد شمال قیر
یس گزارش داده اند که این پناهجو    بان شهروندان سوریه هستند. قرس از های قیر

ی
اتحادیه اروپا برای رسیدگ

 .به وضع مهاجران خواهان کمک شده است

س متوقف گردیدند. عبور متداوم ۲۲همی   چند روز قبل نی    س در گروه های  مهاجر در قیر مهاجران از قیر
در اتحادیه اروپا شدت بخشیده در این کشور کوچک جزیره ای  کوچک، بار دیگر افزایش یافته و نگرای  ها را 

ان مهاجرت س  است. می    .درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان یم دهد ۳۰ها به قیر

 به بحران مهاجرت
ی

س گفته به حد نهای  توانای  اش برای رسیدگ رسیده، چراکه شمار مهاجرای   دولت قیر
 .از کل جمعیت رسیده استبه چهار درصد  که حفاظت دریافت کرده اند، در این کشور اکنون

تن مهاجر هستند، در حال که  ۱۲۰۰براساس آمار اتحادیه اروپا، در میان هر یک میلیون نفر ساکن آلمان، 
س به   .نفر یم رسد ۸۴۰۰این آمار در قیر

 را در 
ی

ین درخواست های پناهندگ ان جمعیت، بیشیر اتحادیه اروپا دریافت کرده  این کشور با توجه به می  
س ترگ در  ۷۰ است. قاچاقچیان انسان مهاجران را از ترکیه که در  س موقعیت دارد، به قیر ی قیر

کیلومیر
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یس، مهاجران از  شمال این کشور جزیره ای یم ی پنهای  به خاکآورند. به گفته رسانه های قیر  آنجا از مسی 
س منتقل یم گردند. آنان همی   که به جنوب جزیره برسند، شامل قوانی     .اتحادیه اروپا یم گردند اصیل قیر

 
 پناهجویان سوریایی در قبرس )عکس آرشیف(

"  اورزوال فون دیر الین، رئیس اجرای  اتحادیه اروپا گفته که در حال جستجوی راه های  برای "حمایت بیشیر
وی س و تقویت "فرانتکس" یا نی  مرزی اتحادیه اروپا یم باشد تا از ورود بیشیر مهاجران به  حفاظت از قیر

ی شود این کشور در حاشیه  جلوگی 
ر
ق انه رسر  .مدییر

وی  کمک به نی 
ی

حفاظت مرزی اتحادیه  وی که روز پنجشنبه در این مورد صحبت کرد، در مورد چگونیک
 در  اروپا جزئیایر ارائه نکرد، اما گفت که دفیر حمایت از 

ی
 به  پناهندگ

ی
اروپا یم تواند به ترسی    ع رسیدگ

 در 
ی

س کمک کند درخواست های پناهندگ  .قیر

 ۲۰۰افغانستان، بیش از  های دولتر چی   گزارش داده اند که پکینگ به دلیل خرایر اوضاع امنیتر رسانه

ون کشیده است. همزمان وها از افغانستان، جنگ در این  شهروند خود را از این کشور بی  با ادامه خروج نی 

 .کشور تشدید یافته است

 ۲۱۰افغانستان فرستاده و  های دولتر چی   روز جمعه گزارش دادند که این کشور یک هواپیما را بهرسانه
 .شهروندش را از این کشور خارج کرده است
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که هواپیمای   شود، گزارش داده استکه توسط حزب حاکم کمونیست چی   نرسر یم« گلوبال تایمز» روزنامه
کت هواپیمای  سیامن به تاری    خ  برخاست و در والیت مرکزی هوبای به  جوالی از پایتخت افغانستان ۲رسر

 .زمی   نشست

 از آرشیف عکس

کشور   ایناست که این هواپیما توسط حکومت چی   به کابل فرستاده شد تا شهروندان  این روزنامه افزوده
ده این گزارش را در  کت هواپیمای  نامیر ای مشابه تویییر است، وایبو که شبکه را از افغانستان خارج کند. رسر

ی ارائه  .نکرد تایید کرد، اما جزئیات بیشیر

تن از رسنشینان این هواپیما  ۲۲آزمایش کرونای  های دیگر،و رسانه« گلوبال تایمز»براساس گزارش روزنامه 
  .ارقام در گزارش روزمره کمیسیون میل صحت چی   درج نشده است ه است. گرچه اینمثبت بود

وهای آگست ترک  ۳۱تاری    خ  سال مبارزه با طالبان، افغانستان را تا  ۲۰امریکای  قرار است که پس از  نی 
وها   تاری    خ خروج این نی 

ً
ده است که بود، اما رئیس جمهور امریکا اعالم کر  سپتمیر تعیی   شده ۱۱کنند. قبال

 .شودیم این روند تا آخر آگست تکمیل

کت افغانستان رسمایه گذاری کردند. اما به نظر  ها در های چیت  در بخش استخراج معدن و زیرساخترسر
افتاده اند، چرا که طالبان مناطق زیادی را به ترصف خود درآورده اند و  آید که این دستاوردها به خطر یم

 .خطر باشدنی   شاید در معرض  کابل
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