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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» تن به اتهام قاچاق مهاجران بازداشت شدند  ۱۸: ا یانروم

 5 ----------------« یوله در  چی    دو » آلمان خواهان ادامه برگشت مهاجران به افغانستان شد  یحیرهبر حزب دموکرات مس

 6 -------- «وزیمهاجر ن» کشور   نیبه ا قانون  ب  مهاجرت غ شیبه خاطر افزا ا یتوانیاروپا به ل هیاتحاد سار یکم  یسفر اضطرار 

انهیمد هب  بح یهاتن از آب ۷۰۰از  شیب  8 -------------------------------------------- « یآزاد و یراد» نجات داده شدند  بر

 9 -------------------------------------- «هشت صبح » اند هزار مهاجر در دو هفته گذشته به کشور برگشته ۱۲به  کینزد

ها از درخواست اخراج به افغانستان انتقاد کرد  استمدار یس  10 ----------------------------------- « وز یمهاجر ن» حزب سبر 

 11 ----------------------------------------- «کایآمر  یصدا» هزاران شهروند افغانستان را اعالم کرد  رشی: فرصت پذکا یامر 

 13 ----------------------------------------- « وز ین ورو ی» که نماد کودکان مهاجر است   ؛ عروسیک«امل کوچک»آغاز سفر 
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 اخبار کامل  متر  

ان را که در قاچاق صدها  یوروپول یم گوید  وهای امنیتر و مرزبان  رومانیا یک گروه قاچاقبر مهاجر در  نب 
  .مسب  بالکان نقش داشته است، گرفتار کرده اند

ان از که از ماه اکتبر سال  به قاچاق مهاجران دست داشته اند، از کشور مرص، عراق،  ۲۰۲۰این گروه قاچاقبر
 .سوریه و رومانیا هستند

 
 گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان. عکس: رویترز

ان در مخف  گایه در مسب  بالکان فعالیت داشتند و  یوروپول در بیانیه ا  آمده است: این گروه قاچاقبر اکبر
 و سوری را قاچاق یم کردند. این گروه

ر
، عراق ، ایران  همچنان مهاجران بلغارستان و رصبستان را  اتباع اردن 

غرنر رومانیا به آنها رسپناه موقت داده و آنها را به مجارستان و سپس  ومانیا منتقل کرده و در قسمتبه ر 
 .آلمان منتقل یم کردند به

 .مهاجر هنگام عبور از مرز گرفتار شده اند ۴۹۰یوروپول افزود که تاکنون 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/18-arrested-for-smuggling-more-490-migrants-across-balkan-route
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 .نفری همچنان در قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد نب   دست داشته است ۱۸این آژانس گفت که گروه 

 یورو ۱۰۰۰۰تا  ۴۰۰۰قیمت هر سفر از 

ان پرداخت یم کرد ۱۰۰۰۰تا  ۴۰۰۰به گفته این منبع، هر مهاجر بت     .یورو را به گروه قاچاقبر

ان سفر یم  به رهنمانی این گروه قاچاقبر
قانون   که به گونه غب 

کنند، از جمله خانواده های دارای   مهاجران 
 تمب    فرزند هستند. آنها در مکان های نامناسب

نگهداری یم شوند و اغلب به توالت و آب آشامیدن 
یس ندارند  .دسبر

 فعالیت های خود را در خانه هایگروه ق
ً
ان بازداشت شده، معموال اجاره نی یا در خانه اعضای باند  اچاقبر
، اللومیتا یا   .تمشوار انجام یم دادند واقع در شهرهای چاالرایسی

ان در خانه ای به مساحت  مهاجر را نگه یم داشتند.  ۱۰۰ مبر مرب  ع، همزمان ۶۰به گفته این آژانس قاچاقبر
و از تصفیه کننده هوا برخوردار نبوده،  زیادی را نداشته این مهاجران در کامیون های که گنجایش افرادی

 .پنهان یم شدند

وهای امنیتر رومانیا،  اسلحه، موتر، تلفن های همراه  خانه بازریس شده و تعدادی از  ۲۲در اثر عملیات نب 
 .یورو پول کشف گردیده است ۲۲۰۰۰و به مقدار

کرده است که مهاجران مجرم بازهم به کشور   کید ارمت   الشت، رهبر حزب دموکرات مسییح آلمان فدرال تأ 
 سوسیال دموکرات آلمان از این اظهارات الشت انتفاد  .شان افغانستان برگشت داده شوند

 
حزب ائتالق

  .کرده است

ما وضعیت در »توضیح داد:  به روز دوشنبه در این باره« بیلد»الشت در مصاحبه با روزنامه آلمان 
وی طالبان و پینیم افغانستان را با دقت بسیار مشاهده یم کنیم. ما  امد های آن را برای مردم توانیم پیشی

یم. به مورد اخراج  این دلیل وضعیت در این کشور، مستلزم ارزیانر های جدید و برخورد دقیق در  نادیده بگب 
در آلمان مرتکب جرم یم شود، حق  ها یم باشد. اما خط مش ما در این ارتباط بازهم روشن است: کیس که

 «مهمان بودنش را از دست یم دهد

پذیرد و به این را نیم کرات مسییح آلمان ترصی    ح کرد که قانون در برابر مجرمان هیچ استثانی حزب دمو  رهبر 
 «.نب   برگشت داده شوند مجرمان باید بازهم به صورت جدی، به افغانستان»دلیل 

هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان در آخر هفته نب   بر موارد اخراج پناهجویان مجرم افغان به کشور شان 
 .ید کردتأک
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کرده و در روزنامه   بوریانس، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان از اظهارات زی  هوفر انتقاد -والبر  نوربرت
دید ضد انسان  عوامگرایان است. مجرمان  این فکر مملو از طرز »به روز دوشنبه گفت: « رایشب  ُپست»

ها را رهسپار مرگ کند. دارد که آنمجازات اند، اما هیچ کیس حق ن ها مستحقخارجر نب   انسان هستند. آن
 «ها متوقف شودرا مرگ تهدید کند، باید موارد برگشت های آن ها اگر آن

 

روند خروج پناهجویان رد شده  در هفته های اخب  کشورهای فنالند، ناروی و سویدن اعالم نمودند که 
 متوقف نموده اند

ً
 .افغان را عجالتا

اتحادیه اروپا امروز  موارد عبور غب  قانون  از مرز بالروس با لیتوانیا، کمیسار امور داخیل در نی افزایش شدید 
 برای کاهش  ا مقامدوشنبه به لیتوانیا سفر یم کند. او یم خواهد ب

 
های این کشور راجع به اقدامات اضاق

قانون     .رایزن  کند شمار مهاجران غب 

داخیل اتحادیه اروپا قبل از ظهر روز  بر بنیاد اطالعات کمیسیون اتحادیه اروپا، یلوا یوهانسون کمیسار امور 
  .ین کشور دیدار خواهد کردلیتوانیا در ویلنیوس، پایتخت ا دوشنبه با اینگریدا سیمونیت، نخست وزیر 

ک از گذرگاه  در نهایت قرار است که یلوا یوهانسون، با اگنه بیلوتایت، وزیر داخله لیتوانیا به صورت مشبر
قانون  از مرز بالروس با  در هفته مرزی پادواریونیس، دیدار کند.  های گذشته، صدها مهاجر به صورت غب 

 .کردند  لیتوانیا عبور 
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ی  ۶۸۰تن در مرز  ۳۵۰۰سیم، در این سال حدود بربنیاد اطالعات ر  لیتوانیا با بالروس توقیف  کیلومبر
 ارائه کردند

ی
 .شدند. بیشبر آن ها درخواست پناهندگ

قبول یم دانند، چون ظاهرا به  مسئوالن در لیتوانیا که عضو اتحادیه اروپا است، این وضعیت را غب  قابل
 .همسایه لیتوانیا ایجاد شده است صورت هدفمندانه توسط حکومت بالروس، کشور 

 
 Reuters :یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا/عکس

بود که در واکنش به اقدامات  الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بالروس در گذشته به رصاحت تهدید کرده
که مهاجران از کشورهانی مانند عراق، أفغانستان یا   تعزیری اتحادیه اروپا علیه کشورش، اجازه یم دهد 

 .کنند  لیتوانیا عبور  سوریه از مرز بالروس با 

 
 
یوهانسون، کمیسار داخیل اتحادیه اروپا یم خواهد با نمایندگان حکومت لیتوانیا درباره حمایت های اضاق

 .از سوی این اتحادیه گفتگو کند

ی را به  در هفته های گذشته، آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا )فرانتکس( محافظان مرزی بیشبر
ی به آنلیتوانیا فرستاد و قرار است شما  .ها ملحق شوند ر بیشبر
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ی علیه بالروس وضع کند روابط اتحادیه اروپا با بالروس  .احتمال دارد که اتحادیه اروپا تحریم های بیشبر
دموکراتیک به شدت متشنج است. لیتوانیا در سطح بت    به خاطر ادامه رسکوب جامعه مدن  و اپوزیسیون

ین  .وکرایس در بالروس استطرفداران جنبش دم الملیل ییک از بزرگبر

انه عبور کنند، خواستند با کشتر تن که یم ۷۰۰گوید که بیش از یک گروه مدد رسان یم ۀ مدیبر ها از بحب 
 .نجات داده شدند

 
 آرشیف

ان  این گروه موسوم ب گفت که بخش اعظم   دیروز اول آگست "SOS Mediterranee ه "اس او اس مدیبر
 .از عملیات نجات در نزدیک سواحل لیبیا و مالتا انجام شده

الملیل راه های بت   جوالی به این طرف شش عملیات جداگانه در آب۳۱به گفتۀ این گروه، از روز شنبه 
 .اندازی شده است

خواستند که خود را به ها شده بودند و یماجران از لیبیا و تونس سوار کشتر ها حایک است که مهگزارش
 .کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برسانند

انه جان باخته اند ۹۳۰بر بنیاد معلومات ملل متحد،   .مهاجر در سال روان در ساحات مرکزی مدیبر
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 ۸رسطان تا  ۲۶اعالم کرد که در جریان دو هفته گذشته )گان کنندهصبح، کابل: وزارت مهاجرین و عودت۸
 اند. نفر از مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته ۹۲۳هزار و  ۱۱اسد( 

نفر از ایران  ۸۸۲هزار و  ۱۱طبق معلومات بخش مرزی وزارت امور مهاجرین مرز ملیک در والیت نیمروز، 
 اند. بازگشته

 

 کسان  بودهاین افراد عمدت
ً
اند که به قصد سفر به اند که برای کار به ایران سفر کرده بودند و یا کسان  ا

 کشورهای دیگر به ایران رفته بودند. 

وهای مرزی ایران بازگشت داده  وزارت مهاجرین تأیید کرده است که شماری از این مهاجران توسط نب 
 اند. شده

 اند. مرز تورخم از پاکستان به کشور برگشته مهاجر دیگر از طریق ۳۱در دو هفته گذشته 

گان پنج درصد آن نیازمند شناسانی کنندهگان گفته است که از میان بازگشتکنندهوزارت مهاجرین و عودت
دوستانه دریافت یماند و کمکشده  کنند. های بشی
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های آلمان از درخواست برای اخراج به افغانستان انتقاد  امید نوری پور، کرده و آن را   سیاستمدار حزب سبر 
انسان  خواند. منظور او ارمت   الشت، رئیس حزب دموکرات مسییح آلمان )یس دی یو( است که یم  غب 

 .اخراج کند خواهد مجرمان را کماکان به أفغانستان

گزاری آلمان )دی نی ای( گ )اس نی دی( به حق از این  فت، حزب سوسیال دموکرات آلماننوری پور به خبر
براساس گزارش وزارت خارجه آلمان فدرال راجع به  گفته ها انتقاد کرده است. اما اخراج به افغانستان

مسئولیت این وزارت را هایکو ماس به عهده دارد که سیاستمدار حزب  وضعیت امنیتر انجام یم شود و 
 .استدموکرات آلمان  سوسیال

 
 picture-alliance/dpa/M. Jawad :فغانی که از آلمان اخراج شدند، به کابل رسیدند /عکس، مهاجران ا۲۰۱۷فبروری سال 

باالخره یک گزارش به روز  اگر انتقاد حزب سوسیال دموکرات آلمان جدی است، باید »نوری پور افزود: 
از اخراج، تظاهر است و در راستای مبارزه های انتخابانر  شده و واقع بینانه ارائه کند. تا آن زمان انتقاد 

 «.انجام یم شود

وی طالبان گروه  خارجه نشی شده است، با  براساس گزارش کنون  وضعیت امنیتر که توسط وزارت پیشی
 .مهاجران عودت کننده عموما در خطر باشند های مشخیص به خطر یم افتند، اما اینگونه نیست که همه

وهای  اما اطالعات مورد استفاده در این گزارش از ماه یم سال روان است، یعت   مدت کوتایه پیش از آنکه نب 
گذشته فقط مهاجران مرد به اجبار به افغانستان بازگردانده   ند. در سال هایخارجر از افغانستان خارج شو 

 .آن ها مجرمان و خطرآفرینان بودند یم شدند که بیشبر 
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أفغانستان به پایان رساند. همزمان با  اردوی آلمان فدرال )بوندس ور( در أواخر ماه جون ماموریتش را در 
وهای بت   الملیل، طالبان  .و ولسوایل های متعددی را ترصف کردند ختلف  را انجام دادهحمالت م خروج نب 

( در  )شماره روز دوشنبه( گفت، با « بیلد»الشت، در مصاحبه با روزنامه آلمان   توجه به وضعیت )امنیتر
ک و محتاطانه را در پیش گرفت. اما،  افغانستان باید در زمینه بازگرداندن )مهاجران( یک خط میسی مشبر

 اجازه هیچگونه استثنانی را نیم دهد. مجرمان باید کماکان به صورت« مجرمان اری دربرابر عدم بردب»اصل 
 «.جدی اخراج شوند، همچنت   به افغانستان

را  یم خواهد اخراج به افغانستان پیش از آن، هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال نب   اعالم کرده بود،
دو رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس نی دی( در انتقاد از  از ادامه دهد. نوربرت والبر بوریانس، ییک 

انه پوپولیست ها مطابقت»گفت:   گفته های زی  هوفر  او « دارد.  این گفته ها کامال با خط میسی انسان ستب  
هستند، آن ها نب   باید مجازات شوند،  گفت، مجرمان خارجر نب   انسان« راینیشه پست»به روزنامه آلمان  

مرگ بفرستد. اگر خطری وجود داشته باشد، اخراج باید متوقف  کس حق ندارد آن ها را به کاماما هیچ  
 «.شود

 ایاالت متحده امروز دوم اگست )
ٔ
به هزاران شهروند افغانستان که به  اسد( اعالم کرد که۱۱وزیر خارجه

 شان با ایاالت متحده با خطر 
ی

  دلیل وابستیک
ٔ
جدید فرصت  خشونت طالبان مواجه اند، تحت یک برنامه

  .سازدپناهنده مساعد یم اقامت را منحیث

 مهاجرت "اولویت شماره دو" برای افغان
ٔ
در نظر گرفته شده است که در  هایانتون  بلیکن گفت که برنامه

 .یا موسسانر که مقر شان در امریکا است، کار کرده اند هانی که از سوی ایاالت متحده تمویل شدهپروژه

 ایاالت متحده گفته است که اعضای خانواده
ٔ
توانند از این افغان نب   یم انهای این شهروندوزارت خارجه

 (فرزندان مجرد و متاهل - ها و فرزندان شانبرنامه مستفید شوند. )زوج

ایط اند یک   ها واجد شر

ایط ویزٔه خاص مهاجرت نیستند؛  کنند اما واجد ها کار کرده اند یا کار یمهانی که با قراردادیافغان رسی
کنند؛ ترجمانان  که توسط امریکا تمویل شده است، کار یم ههانی که در افغانستان برای موسسات کافغان

وهای ایساف یا ماموریت حمایت قاطع کار کرده برای حکومت ایاالت  ، نب  وهای امریکانی   .اند متحده، نب 

مستقر در ایاالت متحده کار کرده  هایهای غب  دولتر و رسانههانی که برای سازمانهمچنان، آنعده افغان
  .شوند توانند از این برنامه مستفید اند نب   یم
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توسط حکومت ایاالت متحده  هانی کههای غب  دولتر و رسانههانی که برای سازمانبرای آنعده از افغان
تواند پیشنهاد کارکنان بلندرتبه ترین شهروند امریکانی آن یم تمویل نشده، اما مقر آن در ایاالت متحده است،

  .را راجع سازد

 ایاالت متحده
ٔ
گفته است که ایاالت متحده خواستار یک افغانستان امن و صلح آمب   است،  وزارت خارجه

شمار مشخیص از  الت متحده تالش دارد تا بهبلند گروه طالبان، حکومت ایا در روشت  خشونت اما 
  .فرصت اقامت در این کشور را مساعد سازد ها، به شمول آنان  که با ایاالت متحده کار کرده اند،افغان

 

وهای خود را از   ایاالت متحده افزود: "با وجود آنکه نب 
ٔ
ون یم وزیر خارجه کنیم، ایاالت متحده افغانستان بب 

 و متحدین ما در افغ
ً
 میمانند. ما به کار بسوی افغانستان  ادامه یم انستان عمقیا

ر
 دهیم جاییکه تمامدرگب  باق
 کنند

ی
 مصوون و امن زندگ

ٔ
 ".افغانها به گونه

ساله در این کشور ادامه  ۲۰او عالوه کرد "ما به حمایت خویش از تاسیسات افغانستان و دست آورد های 
وها با افغانستان ادامه خواهد داشت ن  پس از دهیم" و "مشارکت ما برای مدنر طوالیم  ."خروج نب 

اضطراری را امضا کرد  جوالی )هشتم اسد( قانون ۳۰جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده روز جمعه 
 و 

 
هزینه برای انتقال اضطراری، مسکن و سایر  میلیون دالر  ۵۰۰که براساس آن هشت هزار ویزه اضاق

وری همکاران افغ وهایخدمات رص   .امریکانی فراهم خواهد شد ان نب 

 ۳۰یک پرواز ویژه روز جمعه  های شان در این در حایل است که نخستت   گروه ترجمانان و اعضای خانواده
 "عملیات پناه

ٔ
 .متحدین" وارد ایاالت متحده شدند جوالی )هشتم اسد( تحت برنامه

https://www.state.gov/u-s-refugee-admissions-program-priority-2-designation-for-afghan-nationals/
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 بهتییم از عروسک
ی

َمل کوچک»نام  گردانان، عروسک بزرگ
َ
های شهر غازی عینتاب ترکیه را در خیابان« ا

 .ساله سوری است ۹عروسک نماد یک مهاجر  برند. اینراه یم

 

ها کودک آواره منظور افزایش آگایه مردم نسبت به وضعیت میلیوندارند به برگزارکنندگان این رویداد قصد 
ی  در  ی را به همراه این عروسک بپیمایند و آن را در هشت  ۸۰۰۰جهان، مسب  کشور اروپانی   کیلومبر

 .بگردانند
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