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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

نتر یا تیسا کیانگلستان   4 ----------------------- « وز یمهاجر ن» کرده است   جاد یاز هجوم مهاجران ا یت  جلوگ یرا برا نتر

  قیو تطب یسیپال ی   مع
 

 6 -------------------- «وزارت  تیسا بیو » کرد   د یادارات مددرسان تاک شتر یب برنامه ها به هماهنگ

 7 -------------------------------- « وز یطلوع ن»  رانیدر مرز ا هیدولت ترک یپناهجو به شمول افغانها از سو  ۳۰۰بازداشت 

 8 ----------«وزارت  تیسا بیو » کرد   د یتاک یبش   یکمک ها  عی    در توز  شتر یب تیبرنامه ها به شفاف قیو تطب یسیپال ی   مع

 9 ------------------------------------------------------------------------- « یدر  TRT» را باز کرد  هیمرز خود با تورک ونانی

 10 ----------------------------- « وز یمهاجر ن»  کند را مسدود یم ا یتوانیاز بازگشت مهاجران مرز با ل یت  جلوگ یبالروس برا

 11 ------ «وزارت  تیسا بیو » قرار گرفتند  یبش   یهادر کندز تحت پوشش مساعدت جاشدهیاز پنجصد خانواده ب شیب

 12 ------------------------------------------------------ « یآزاد و یراد»  ابیدر فار  رسنوشتر شده در ب   جا دانش آموزان ب  
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 اخبار کامل  میر  

ی از ورود مهاجران به این کشور راه اندازی وزارت داخله انگل ستان یک وب سایت غت  رسیم را برای جلوگت 
 .کرده است

ی از موج مهاجرت یک سایت غت  رسیم به نام آن ده موف" را ایجاد کرده " مقامات انگلستان برای جلوگت 
نیتر اطالعات مسائل مهاجرت را  ، است. این سایت انتر فاریس، پشتو، کردی و  به زبان های انگلییس، عرب 

یابی ارائه یم دهد
 .اریتر

 
 "کند. عکس: برگرفته شده از سایت" آن ده موف انگلستان در تالش است تا مهاجران را از سفر غیرقانونی منصرف این سایت در :وفمیگران آن ده م

قانوب  به انگلستان سفرکنید؟ در صفحه اول سایت نوشته شده است: "آیا شما قصد دارید که به گونه « غت 
نتر که با "بیل" پاسخ یم دهند به بخیس  هدایت یم شوند که "خطرات" مربوط به این سفر و  کاربران اینتر

 
 

قانوب   ا را با جزئیات توضیح یم دهد. به گونه مثال، یک پناهجوی که به گونهدر اروپ "واقعیات" زندگ غت 
گردد. در بسیاری موارد به هر پناهجو   به انگلستان آمده است، از کمک های اجتمایع دولت بهره مند نیم

 .یم شود روزانه تنها پنج پوند در روز پرداخته
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همراه با خطر است. به گفته این  این سایت همچنان بیان یم کند که سفر به انگلستان از طریق کانال مانش

نیتر  ایط آب و  به خطر غرق شدن زیاد است،»منبع انتر ویژه اگر جلیقه یا واسکت نجات نپوشید. اگر رس 

 «.تغیت  کند، قایق شما واژگون شده و غرق یم گردد هوای دریا به رسعت

 سفر به انگلستان نت   آمده است اما در 
این موارد معلومات مشخیص  در این صفحه از جایگزین های قانوب 

برای سفر به انگلستان چیست. در عوض، معلومات  نوب  داده نشده است که این جایگزین های امن و قا
 در فرانسه و 

 
بلژیک توضیح داده شده است. در هر همه حال، اطالعات مربوط نظر  درخواست پناهندگ

 .شخص و وارد شدن او در بخش های متفاوت این صفحه داده یم شود به درخواست

 تبلیغات این سایت در فس بوک و انتستاگرام

اما مشخص نیست که توسط  اگر چند این سایت توسط وزارت داخله انگلستان به راه انداخته شده است،
مهاجران در انگلستان یم توانند اطالعات شخیص خود  .چه کیس و کدام نهادی ایجاد شده و اداره یم شود

اک  را در اختیار ادمی   سایت  .بگذارند. سپس این اطالعات به حکومت ارسال یم شودبه اشتر

سال گزارش یم دهد که وزارت داخله انگل ایندیپندنت در همی   حال، روزنامه انگلییس ستان از ماه دسامت 
را برای این  پوند تبلیغات ماهانه ۲۳۰۰۰سال جاری با استفاده از مالیات عمویم، به ارزش  گذشته تا اپریل

 .سایت از طریق فس بوک و انستاگرام راه اندازی کرده است

ی از  سفرهای خطرناک مهاجراب   وزارت داخله کشور به این رسانه گفته است که هدف این تبلیغات جلوگت 
ما از ارائه اطالعات »مقامات این وزارت یم افزایند:  «.است که از فرانسه و بلژیک وارد انگلستان یم شوند

 «.عذرخوایه نیم کنیم حیابر ]به مهاجران[

 مقامات فکر یم کنند یم توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند

این سایت »مهاجرنیوز گفت:  متیو تاردی، محقق مرکز مهاجرت در انستیتیوت روابط بی   الملل فرانسه به
 «.بیانگر سیاست مهاجرت دولت انگلستان است

بر « که بخواهند انجام دهند.   مقامات فکر یم کنند یم توانند هر کاری»به گفته او بنابر قانون برگزیت 
 
 

ات در سیستم پناهندگ انگلستان" که در اوایل جوالی توسط پریتر پاتل وزیر داخله  اساس پیشنهاد "تغیت 
 شد، دولت یم تواند مهاجران را در زماب  که مور  کشور به پارلمان

 
ند، اخراج کند.   د ارزیاب  قرار یممعرف گت 

ناپذیرفته شده در کشورهای فرانسه و بلژیک به  وزارت امور داخله همچنان خواستار آن شد که پناهجویان
قابل قبول" تلقر   .شوند انگلستان "غت 

به  شود. اما دولت انگلستان هیچکس آروز نیم کند که اجساد انسان ها در ساحل پیدا »متیو تاردی افزود: 
 «.عنوان ابزار برای مقاصد انتخابابر خود استفاده یم کند جای مذاکره با اتحادیه اروپا، از مهاجران به

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/english-channel-crossings-home-office-website-b1894092.html
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علم امله وال معی   پالییس و تطبیق برنامه ونیگ به  شت  ها که به منظور افتتاح روند توزی    ع تذکره الکتر
 به والیت بلخ سفر کرده با مسئوالن موسسات مددرسان مقیم آن والیت دیدار کرده بیجاشده های داخیل

 موثر به بیجاشده ها صح
 

 بیشتر دو جانب برای رسیدگ
 

 .نمود بتو در رابطه به هماهنگ

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ دایر  اسد سال روان در  14دراین نشست که روز پنجشنبه 
 الملیل مددرسان در رابطه به فعالیت و برنامه های روی دست شان برای شد، مسئوالن ادارات بی   

دند که تمام تالش شان را برای مدد  رساب  به نیازمندان به  بیجاشدگان داخیل معلومات داده و تعهد ستر
 .خرچ خواهند داد

 

ی سازمان ملل نمایندگان و مسئوالن اداره هماهنگ کننده کمک ، برنامه غذابی (OCHA)های بش 
، (UNICEF)، اداره حمایت اطفال سازمان ملل(UNHCR)سازمان ملل ، اداره پناهندگان(WFP)جهان

ادارات تطبیق  ، موسسه اکتید و برخ  (DRC)، کمیته مهاجرت دانمارک(IOM)الملیل مهاجرتبی    سازمان
 .کننده دیگر دراین نشست حضور داشتند

 عاجل و اولیه و رسانیدن کمک به بیجاشدگان  معی   پالییس و تطبیق برنامه ها ضمن تاکید به
 

رسیدگ
  بصورت شفاف و عادالنه

 
 تاکید کرده از موسسات خواست که در این زمینه با وزارت امور مهاجرین هماهنگ

 .بیشتر داشته باشند
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ی از فشار و تردد نمایندگان بیجاشده ها  ونیگ را در زمینه شفافیت و جلوگت  وی همچنان توزی    ع تذکره الکتر
 .در ادارات مددرسان موثر دانست

هزار تن که در نتیجه ناامت  های اخت   120اخت  بیش از  روز  15این نشست در حایل برگزار یم شود که در 
ی وزارت امور مهاجرین از طرف موسسات کمک دریافت کرده اند  ن را ترکخانه های شا  کرده اند، با رهت 

ایران در هفته های اخت  و در  نگراب  ها درباره موخ  از پناهجوبی های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق
 .بر افزایش ب  سابقه خشونت ها، بیشتر شده اند

 

ز گزارش کرده است که مقامات ترکیه روز  گزاری رویتر وهای  ۱۳چهارشنبه) خت  اسد( اعالم کردند که نت 
ان به را که بیشتر آنان از افغانستان استند و یم خواستند از مرز ایر  پناهجو  ۳۰۰امنیتر این کشور حدود 

 .بروند، بازداشت کردند ترکیه

و های امنیتر ترکیه  شود،نفری که زنان و کودکان را شامل یم ۳۰۰بر اساس این گزارش، این گروه  از سوی نت 
 .در داخل یک موتر بزرگ پیدا شدند
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اخت  و در طریق ایران در هفته های  نگراب  ها درباره موخ  از پناهجوبی های تازه از افغانستان به ترکیه از 
 .کشور، بیشتر شده اند  بر افزایش ب  سابقه خشونت ها در این

هزار افغان از ماه جنوری در  ۲۷۰گان تخمی   یم زند که کمیساری عایل سازمان ملل متحد در امور پناهنده
ون میلی ۳.۵مجبور به ترک خانه های خود شده اند به بیش از  داخل کشور آواره شده اند و تعداد افرادی که

 .تن رسیده است

انرژی و پناهجوبی بحث  وزیران خارجه ترکیه، افغانستان و ایران در ماه جون روی موضوعات امنیت ،
 به موضوع  کردند؛ اما منابع دیپلماتیک ترکیه یم گویند هیچ

 
راهکار خایص بی   انقره و تهران برای رسیدگ

 .افغانستان، وجود ندارد پناهجوبی ها از 

پناهجوی  ۲۰۰بیش از  یه گفته است که مقامات این کشور یک هفته پیش یک قایق حاملگارد ساحیل ترک
 .خواست به اروپا برود، بازداشت کردندیم افغان را در دریای اژه، دریابی میان آسیا و اروپا که

اسد سال روان  14در سفرش به والیت بلخ، روز پنجشنبه  شت  علم امله وال معی   پالن و تطبیق برنامه ها 
بیشتر  امور مهاجرین دیدار، مشکالت و چالش های فراروی شان را استماع و به شفافیت با کارمندان ریاست

ی تاکید کرد  .در توزی    ع کمک های بش 

 

کنندگان در والیت بلخ ضمن ارائه معلومات در رابطه به   مسئوالن محیل وزارت امور مهاجرین و عودت
ایط کنوب  در کنار مسئولیت کاری، تعهد انساب  و  کارکرد های شان،  به نیازمندان را در رس 

 
ی  رسیدگ بش 

 .شان عنوان کردند
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الزم در عرصه بهبود وضعیت کاری د اداری ریاست امور  معی   پالییس و تطبیق برنامه ها ضمن هدایات
ایط کنوب  مها ایط  جرین رس  کنوب  که   کشور را نیازمند را کار و تعهد صادقانه عنوان کرده بیان کرد که "در رس 

رساب  های ما دارند، باید مسئوالنه  یک رقم از هموطنان ما خانه های شان را ترک کرده و چشم به خدمت
 شان تالش

 
 ".نماییم و صادقانه برای رسیدگ

ونیگ به بیجاشده های داخیل و  ه ها به منظور معی   پالییس و تطبیق برنام افتتاح روند توزی    ع تذکره الکتر
 در والیت بلخ سفر کرده و این ورند با حضور وی و برخ  مسئوالن حکومت محیل آن برگشت کنندگان
 .والیت آغاز شد

 ماه قبل تاکنون بسته بودبازمیکند 17گذرگاه های مرزی خودبا تورکیه راکه به علت پاندیم کرونااز  یونان

ماه گذشته تاکنون  17یونان تصمیم گرفت گذرگاه های مرزی خود با تورکیه را که به علت پاندیم کرونا از 

  باز کند.  بسته بود را

 

( وابسته به وزارت زیربنابی و حمل و YPAهوابی ملیک )آگست که توسط اداره  5در بخشنامه سفر مورخ 

نقل یونان منتش  شد، اعالم شد که شهروندان تورکیه ای که دارای رستیفیکیت واکسیناسیون هستند یا 

 را اعالم یم کنند، از امروز یم تواند وارد یونان شود.  19-نتایج آزمایش منق  کووید 
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م سفر" حاوی اطالعات شخیص برای شهروندان همه کشورها در در بخشنامه تأکید شد که پر کردن "فور 

ایط مورد نیاز برای افراد باالی   35 سال از 12قسمت ورودی یونان همچنان ادامه دارد و ذکر شد که رس 

 کشور منجمله تورکیه نت   معتت  است. 

مهاجراب   هابی از مرز کشورش با لیتوانیا را مسدود کند تا به این وسیله از بازگشت بالروس قصد دارد بخش
ی کند   .که وارد لیتوانیا شده اند، جلوگت 

 جنگ یم شود که بالروس ظاهرا به مهاجران اجازهاین اقدام پس از آن انجام یم
ً
دهد از کشورهای عمدتا

 .اتحادیه اروپا است زده وارد لیتوانیا شوند. لیتوانیا عضو 

 
 Janis Laizans/REUTERS Janis Laizans/REUTERS :الروس از مرز عبور می کنند./عکسبرآید که با کمک ب مرز را تشدید کرده است. اما می گوید که نمی تواند از عهده مدیریت مهاجرانی لیتوانیا محافظت از

کشورهابی مانند سوریه، عراق و   لوکاشینکو پیش از این به گونه علت  تهدید کرده بود که به مهاجران از 
شود که این اقدام ظاهرا برای انتقام جوبی از داد. تصور یم افغانستان اجازه ورود به لیتوانیا را خواهد 

  .اتحادیه اروپا علیه مینسک انجام شده است اقدامات تعزیری

گزاری دولتر  به گفته از امروز »روز پنجشنبه گفت:  ، الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بالروس«بلتا»خت 
 نه از جنوب و نه از غرب هیچ کس اجازه نخواهد داشت از مرز عبور کند، از 

 
 «.هیچ طرف
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 به مهاجران اجازه عبور از اتحادیه اروپا بالروس را متهم یم
ً
دیه اروپا را مرز و ورود به اتحا کند که عمدا

 .بالروس وارد لیتوانیا شده اند در هفته های اخت  چند صد مهاجر از  دهد. یم

ی لیتوانیا با   ۶۸۰تن در امتداد مرز  ۳۵۰۰در هشت ماه امسال، حدود  بالروس گرفتار شده اند.  کیلومتر
 داده اند

 
 .بیشتر آن ها درخواست پناهندگ

ی از افزایش موارد  انتکس( در هفته های اخت  برایآژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا )فر  جلوگت 
 به لیتوانیا 

 
  .فرستاده است عبور غت  قانوب  از مرز، پرسنل اضاف

اضات در بالروس ایجاد شده است. در آن  ها یک سال پس از اعتر
 

 از  این کشیدگ
 

زمان بخش های بزرگ
وزی لوکاشینکو را در انتخابات زیر سوال  .دبردن جامعه، پت 

رسکوب خشونت آمت   جامعه  اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بش  در واکنش به تظاهرات صلح آمت   و 
، علیه بالروس اقدامات تعزیری را تصویب کرد  .مدب 

ین حامیان جنبش دموکرایس بالروس است و از مدت ها پیش به این سو به مخالفان  لیتوانیا یگ از بزرگتر
  .استحکومت بالروس پناه داده 

 /NSDOریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز مساعدت غت  غذابی را با همکاری موسسات
SCI  ،خانواده بیجاشده نایس  از جنگ توزی    ع نمود.  547اسد سال روان، برای  13به روز چهار شنبه 

 

 پس از شناسابی به هر خانواده بسته های غت  غذابی توزی    ع شد. 
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وهای ها خانواده در حومهصد  های شهرمیمنه مرکز والیت فار یاب به علت جنگ بی   گروه طالبان و نت 
 ب  

 .جا شده انددولتر

 .آنان به رادیو آزادی گفته اند که کودکان شان از رفیر  به مکتب محروم شده اند

 .در فاریاب از رفیر  به مکتب بازماندهها شاگرد است که به علت افزایش جنگ انیسه یگ از صد 

 .های شهرمیمنه مرکز والیت فاریاب استاو متعلم صنف هشتم یگ از مکاتب حومه

اش مجبور شده که به خانواده رو شان جنگ است و از همی   گوید در نزدیگ مکتباو به رادیو آزادی یم
های ما را ادامه دهیم ما به قطور برویم درستوانیم به نیم شهر میمنه پناه آرد: "این یک حس بد است ما 

انگلییس باشم، مکتب  خواستم در آینده یک استاد عایلهای زیادی داشتیم، یمتوانیم امید نیم مکتب رفته
 ".ما آتش گرفت

ده ولسوایل فاریاب بشمول حومه ل گروه ست   های شهر میمنه از مدت بیشتر از یک ماه بدین طرف در کنتر
 .طالبان است

ان را بههرچند حاال در فاریاب طالبان در ساحات زیر حاکمیت مکتب منع نکرده اند اما انیسه  شان رفیر  دختر
هایش به باد رود. چون در زمان حاکمیت شود و آرزو  نگران است که روزی دروازه مکتب به رویش بسته

ان و  ون از خانه درس بخوانند زنان نیم گروه طالبان دختر   .و کار کنند توانستند در بت 

 از قریه قطور میمنه به مرکز شهر پناه برده  ۴۵عبدالغت  
 

ساله رئیس فامیل شش نفری است که بتازگ
 .است

زده شد شان آتشگوید که فقط تا صنف سوم درس خوانده چون در آن زمان هم جنگ بود و مکتباو یم
 .و او نتوانست به آرزویش برسد

 .سواد بمانندحاال عبدالغت  بیم دارد که فرزندانش با رسنوشت او روبرو شوند و ب  

 .رفیر  به مکتب محروم شده انددو پش و یک دختر عبدالغت  هم اکنون به علت جنگ در قریه قطور از 

وع شده امتحان یمگویند که مکتباو گفت: یم ند از ما خو جنگ شد ها رس  م مهاجر شدیم بچه گت  ها و دختر
آمدیم. جنگ ما را و بچه های ما را بد بخت کرد اگر  خواندند حاال جنگ است ما به شهر در آنجا مکتب یم

 پیدا کند بچه های ما نتوانند به مکتب بروند و درس بخوانند و امتحان بدهند  همی   رقم وضعیت ادامه
 ".شود، مثل من کارگری کنند و دربدر شوندآینده آنها هم مثل من یم
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وع مکاتب در مناطق رسدست  افغانستان بعد از رفع وض ها بخاطر شیوع ویروس کرونا ع محدودیتاز رس 
 .حدود دو هفته گذشته است

جا گویند تالش دارند تا به این مشکل دانش آموزان ب  در همی   حال مسئولی   ریاست معارف فاریاب یم
 کنند

 
 .شده رسیدگ

 
 جا شده داخلی در والیت فاریابهای بیخانواده

شده جا دانش آموزان ب   احمدهللا عرب رسپرست ریاست معارف فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که
کنند. به گفته رسپرست اند ثبت یم که بیجا شده  ترین مکتب به محل  شان به نزدیکرا بخاطر ادامه دروس

 جا شده شامل مکتب شده اند: "ما تدابت  گرفتیم تمامدو هزار دانش آموز ب   ریاست معارف فاریاب تا حال
شان در مکاتب درخواست خود  ه اساسشاگردان مکاتب ساحه ناامن را که مربوط معارف شهر است آنها را ب

یمکنیم و تحت پوشش یمتبدییل تنظیم یم مختلف والیت فاریاب بدون در نظر داشت سه پارچه  ".گت 

ی های اخت  در والیت فاریاب چه تعداد دانش آموز از رفیر  به آقای عرب نگفت که در جریان جنگ و درگت 
  .مکتب محروم شده اند

های شان هزار فامیل در فاریاب به علت جنگ از خانه ۴۵اما نظر به آمارهای رسیم در دوسال گذشته 
 .جا شده اندب  

 .خوردای از پایان یافیر  جنگ به چشم نیمها را تغیت  داده و هنوز نشانهجنگ بسیاری از چت   

شان باز خواهند گشت. از کاشانه  دانند که چه وقت به خانه و جا شدگان هم به درستر نیمبسیاری از ب  
 .آیدنظر نیم شان هم چندان روشن بهدید آنان آینده کودکان


