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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

هیمهاجر ار  کیمهاجر از کانال مانش؛ مرگ  ۱۶۴نجات   4 -------------------------------- « وز یمهاجر ن» در شفاخانه  یاتر

 5 --------------------- «وزارت  تیسا بیو »  .و شهر نو به رسپناه مؤقت آغاز شد شمایل یاز پارک رسا جاشدگانیانتقال ب

 6 --------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» مهاجر از کانال مانش نجات داده شدند  ۱۰۸فرانسه: 

 8 -------------------------------------- « وز یورونی» بازداشت شدند  یبه اتهام حمله به پناهندگان سور  هیها نفر در ترکده

 9 -------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» رد شده افغان را متوقف کرد  انیدنمارک اخراج پناهجو 

 10 ---------------------------- « یوله در  چی    دو » ن افغان متوقف شد پناهندگا یآلمان در مورد تقاضا ها میگزارش: تصام

 12 ---------------------- « وز یمهاجر ن» است  افتهی شیغرب بالقان به اروپا افزا قیاز طر  ی  ایافغان و سور  انیورود پناهجو 

 13 ---------------------------------------------«هشت صبح » شده است  تر شیها بمخالفت ه؛یموج تازه مهاجرت به ترک

 16 ---------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» به افغانستان را متوقف کرد  انیهم اخراج پناهجو  سیسوئ

غاز شد برند به  باز به رس یم یکه در شهر کابل در فضا  یها جاشدهیروند انتقال ب
ٓ
«وزارت  تیسا بیو » ساحات مناسب ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 ------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» رد شده به افغانستان را متوقف کرد  انیفرانسه اخراج پناهجو 
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 اخبار کامل  متر  

مهاجر را از کانال مانش  ۱۶۴اگست یط چندین عملیات نجات  ۱۲ محافظان ساحیل فرانسه روز پنجشنبه
ه مهاجران نجات داده شده قصد داشتند با قایق به انگلستان بروند. یک مهاجر  .نجات دادند ای بعد از اریتر

 .عملیات نجات در شفاخانه جان داد

 
 ۵۶بندر دنکرک. عکس از یوتوپیا پنجشنبه در تعدادی از مهاجران نجات داده شده در روز

نامه اجر در کانال مانش ختر داد. مه ۱۶۴ای از نجات فرمانداری دریای شمال و مانش فرانسه با انتشار ختر
نه مهاجران نجات داده شده را -در منطقه گری (CROSS) در جریان این عملیات نجات، محافظان ساحیل

 .به بندر انتقال دادند

کاله نجات داد و اندیک بعدتر به   هایمهاجر را از دو قایق در آب ۶و  ۳ابتدا یک کشتر امدادگران به ترتیب 
نامه یک کشتر دیگر محافظان ساحیل،  .ر یک قایق سویم شتافتمهاجر دیگر د ۵کمک  بر اساس ختر

 .به عهده گرفت مهاجر دیگر را  ۳۳عملیات نجات 
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یک عملیات دیگر و با  به گفته فرمانداری دریای شمال و مانش، صبح روز پنجشنبه محافظان ساحیل در 
ی، به  و چندین کشتر ماهیگتر

، هلیکوپتر ها در مهاجری رفتند که قایق حامل آن ۳۶کمک   استفاده از کشتر
 .حال غرق شدن بود

ه  ای در شفاخانهمرگ یک مهاجر اریتر

ه ،از میان این مهاجران، یک اریتر شفاخانه جان داد. این اولتر  مورد مرگ  در  ای بعد از انتقال با هیلیکوپتر
 .شودمحسوب یم ۲۰۲۱سال  های پادوکاله از آغاز یک مهاجر در آب

های از یک قایق در آب مهاجر را  ۵یل در ادامه عملیات نجات در روز پنجشنبه، یک کشتر محافظان ساح
مهاجر دیگر در همتر  منطقه را به عهده  ۵های ساحیل نجات دنکرک نجات داد و یک کشتر دیگر گزمه

 .گرفت

نامه، در دو عملیات جداگانه دیگر، یک هلیکوپتر و یک کشتر  وهای دریای  فرانسه  بر اساس ختر  ۳۷نتر
 .دنکرک نجات دادند در منطقه رامهاجر  ۲۶مهاجر و یک قایق بلژییک نتر  

مر انتقال و بعد از -سور-بولوین تمایم مهاجران نجات داده شده در روز پنجشنبه به بنادر کاله، دنکرک و 
 .داده شدند معاینه توسط امدادگران، به پولیس مرزی تحویل

ه گوید که مهاجران قایقر که مهاجر یم ۵۶با این حال سازمان یوتوپیا ها آن بود، و در میان آن ای سوار اریتر
 «.ها را رهنمای  نکردمورد مواظبت قرار نگرفتند و کیس آن»درست  افراد زیرسن وجود داشتند، به گونه

، محافظان ساحیل  تا  ۲۰۲۱بودند. از آغاز سال  مهاجر را از کانال مانش نجات داده ۱۰۸یک روز پیشتر
 .اندبه انگلستان رفته هزار مهاجر از طریق کانال مانش ۱۰کنون بیش از 

 وزیر امور  ۱:۰۰حوایل 
ر
مهاجرین وعودت کنندگان با محمدیعقوب حیدری وایل  امشب، نور الرحمن اخالق

 رسای شمایل و محیل که برای جابجای  بیجاشدگان در ناحیه هفتم در نظر گرفته کابل از پارک شهر نو، پارک
 .شده است، بازدید نمود

اه آورده طالبان در بدخشان، بغالن و تخار آواره و به کابل پن های اختر ها که در نتیجه خشونتاین بیجاشده
غاز شده و ۲۰و تثبیت این خانواده ها امروز چهارشنبه،  اند، روند رسوی

ٓ
تاکنون  اسد سال روان ا

ی شناسای  شده اندخانواده مستحق دریافت کمک۶۴۶
 .های بشر

از جانب حکومت “ها؛ گفت: باشماری از این خانواده وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در صحبت
 به وضعیت، مد نظر است وکار های عملیایر  نستانجمهوری اسالیم افغا

ی
راهکارهای مناستر برای رسیدیک

 .رودبصورت درست به پیش یم هم
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 اند، در  و روز گذشته ارزیایر به اتمام رسید و یط شب 
ی

بر مبنای آن بیجاشدگان واقیع که مستحق رسیدیک
 الملیل اقداماتکمک موسسات بتر  شوند و در مرحله دوم، به  مناسب جابجا یم مرحله اول در محالت
 “ .اسایس در نظر است

 

 
ر
شان سپاسگذاری نموده وزیر امور مهاجرین، بابت احساس نیک از مردم با عزت شهر کابل نورالرحمن اخالق

 با کمیته اضطرار والیت کابل انجام دهند و از اینکمک :و خواهش کرد؛ که
ی

طریق ما  هایشان را در هماهنیک
 .برسد هایشان به مستحقتر  کمک  جاشدگان واقیع کمک کنند و را در تشخیص بی

مهاجر را از کانال مانش نجات دادند. این مهاجران قصد داشتند  ۱۰۰محافظان ساحیل فرانسوی بیش از 
مانش شدت یافته  های مهاجران برای عبور از کانالهای اختر تالشانگلستان بروند. در هفته با قایق به

 .است

نامه اگست با  ۱۱مال و کانال مانش فرانسه روز چهارشنبه فرمانداری دریای ش  ۱۰۸ای از نجات انتشار ختر
نامه، این مهاجران قصد داشتند در چهار قایق به انگلستان  مهاجر از کانال مانش ختر داد. بر اساس ختر

 .بروند
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ده بود با مرکز مواجه ش مهاجر که با دشواری ۷اولتر  عملیات نجات زمای  انجام شد که یک قایق حامل 
از عملیات نجات به بندر دنکرک انتقال داده  نه تماس گرفت. این مهاجران بعد -محافظان ساحیل گری

 .شدند

دنکرک شتافتند. در جریان  هایمهاجر در آب ۲۹اندیک بعدتر محافظان ساحیل به کمک یک قایق حامل 
یافت و بقیه نتر  در بندر دنکرک به پولیس  انتقال این عملیات یک مهاجر که حالش خوب نبود با هلیکوپتر 

 .مرزی تحویل داده شدند

 
 premarmanche@ اند.. عکس ازهزار مهاجر از طریق کانال مانش به انگلستان رفته ۱۰بیشتر از  ۲۰۲۱از آغاز سال 

 .مهاجر دیگر از منطقه دنکرک نجات داده شدند ۳۵های کاله و مهاجر از آب ۳۷در دو عملیات بعدی، 

  دهند که امواج بلند آب و ترافیک مزدحمهای فرانسوی همواره هشدار یممقام
ی

در کانال مانش خطر بزریک
غم این هشدارها، در ماههای اختر تالش .رودهای کوچک به شمار یمت با کشتر برای مسافر  های اما علتر

 .کانال مانش به شدت افزایش یافته است  مهاجران برای عبور از 

قایق خود را به  ۲۱استفاده از  مهاجر با  ۴۸۲اگست  ۴به گفته وزارت داخله انگلستان، در آخرین مورد روز 
 .اندهزار مهاجر از طریق کانال مانش به انگلستان رفته ۱۰از  دند. از آغاز سال بیشتر سواحل این کشور رسان
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 .ها و مشاغل متعلق به شهروندان سوری بازداشت کردها نفر را در ارتباط با حمله به خانهپلیس ترکیه ده

ی این ها شعار سوری ها پس از آن انجام شد که چهارشنبه گذشته صدها نفر در حایل که علیهدستگتر
داق های پناهندگان سوری در منطقه آلتتر  خانه های آنکارا، پایتخت آمدند و به سمتدادند به خیابانیم

 .سنگ پرتاب کردند

 
 خودروی پلیس ترکیه در آنکارا،

 .برخ  نتر  به سمت فروشگاهها هجوم برده و آنها را غارت کردند

نگ به گفتۀ کرک کنیک، رئیس هالل احمر ترکیه، در جریان این حمالت یک کودک سوری در اثر پرتاب س
ی شده است  .زخیم و در بیمارستان بستر

ها جزو کردن خانه  از چه زمای  سنگسار »ضمن نکوهش حمله کنندگان در صفحه توییتر خود نوشت:  او 
 «.امنیت فرزندانشان نگرانند اند و برایرسوم ماست؟ چندین پناهجو با ما تماس گرفته

اک گذاشتر  شنبه به اپنج مظنون را روز  ۷۶پلیس آنکارا اعالم کرد  تهام دست داشتر  در این حمالت یا به اشتر
جمعیت  های اجتمایع که به برانگیخته شدن خشمتحریک آمتر  علیه مهاجران سوری در شبکه هایپست

 .کمک کرده، بازداشت کرده است
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نفر از این مظنونان دارای سوابق کیفری از جمله رسقت، حمله یا  ۳۸کم به گفته مقامات ترکیه، دست
 .چاق مواد مخدر بودندقا

ی  ساله ترک ۱۸در آنکارا زمای  آغاز شد که در اوایل روز چهارشنبه، یک نوجوان  ها خشونت در جریان درگتر
ب چاقو کشته شد  .با یک مهاجر، به ض 

 آناتویل، در یی این حادثه دو تبعه خارخر به اتهام 
گزاری دولتر  .دستگتر شدند« قتل عمد»بنا بر گزارش ختر

 چهار میلیون آواره سوری ترکیه که با اقتصاد نابسامان و بیکاری باال دست و پنجه نرم یم
ی

کند، محل زندیک
 .است

وهای بتر   اکنون  وجود دارد که با خروج نتر
شاین نگرای  حمالت طالبان، ترکیه  الملیل از افغانستان و گستر

 .با هجوم پناهجویان افغان نتر  روبرو شود

دولت افغانستان، اخراج پناهجویان رد شده افغان به این کشور را تا  دنمارک اعالم کرد که به درخواست
، چندیناکتوبر متوقف یم ماه کشور اروپای  از توقف   کند. به دنبال تشدید حمالت طالبان در روزهای اختر

 .اندها به افغانستان ختر دادهاخراج

 
 اش در میدان هوایی کابل )عکس آرشیف(یک پناهجوی اخراج شده افغان با خانواده

نامهحکومت دنمارک  اکتوبر  ۸پناهجویان رد شده افغان به کشور شان را تا  اخراجای گفت که با انتشار ختر
 .کندمتوقف یم

نامه، در ماه جوالی حکومت افغانستان یط یادداشتر به دنمارک ختر داده که پذیرش  بر اساس ختر
 .پناهجویان رد شده را برای سه ماه متوقف کرده است
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نامه اش گفته است:   نمیتوانیم  حکومت افغانستانبر اساس تصمیم »حکومت دنمارک در ختر
ً
ما عمال

حکومت افغانستان باید با پذیرش افراد اخراج شده  اکتوبر انجام بدهیم زیرا  ۸های اجباری را قبل از اخراج
 «.موافقت کند

کردند به این های  را که با دنمارک کار یمتن از افغان ۴۵حکومت دنمارک همچنتر  اعالم کرده است که 
 .کشور انتقال دهد

ها به اروپا خواهان ادامه اخراج ای به کمیسیوندنمارک از جمله شش کشوری بود که چند روز پیش در نامه
آلمان و هالند که از امضاکنندگان نامه بودند از درخواست خود  افغانستان شده بودند. در روزهای گذشته،

 .اندمتوقف کرده ها را افغان اخراج کردند و گفتند که به دلیل تحوالت امنیتر در افغانستان،  عقب نشیت  

هستند. روز چهارشنبه، وزیر امور  ها اتریش، یونان و بلژیک از دیگر امضاکنندگان درخواست ادامه اخراج
ها را تشویق خواهد کرد که برای مهاجرت به افغانستان افغان ها بهمهاجرت یونان گفت که توقف اخراج

 .اروپا تالش کنند

، از آغاز سال جاری تا کنون اتحادیه اروپا  به گفته یک مقام پناهجوی افغان را به کشور شان  ۱۲۰۰اروپای 
تن دیگر نتر  داوطلبانه  ۱۰۰۰اند و اجباری اخراج شده تن به صورت ۲۰۰برگردانده است که از این جمله 

 .اندبرگشته

 و گز « اشپیگل»مجله آلمای  
ی

مهاجرت، تصامیم برای  ارش داده است که اداره آلمان فدرال برای پناهندیک
 متوقف کرده

ً
 افغان ها را موقتا

ی
است. دلیل آن بدتر شدن هرچه بیشتر اوضاع امنیتر  تقاضا های پناهندیک
 .در افغانستان یم باشد

بدتر شدن رو به افزایش  قعزارت خارجه کشور در باره وضعیت کنوی  افغانستان باشد. این گزارش در وا
داخله آلمان فدرال، این مطلب را برمبنای  وضعیت امنیتر در افغانستان را انعکاس یم دهد. وزارت

 .درخواست این مجله تائید کرده است

انکشافات کنوی  » زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال به روز چهارشنبه تصمیم گرفت که به دلیل هورست
 .متوقف شوند نستان، موارد اخراج ها به این کشور افغا« وضعیت امنیتر 

وری طالبان و جنگ شورا های امور مهاجرت، اتحادیه های اجتمایع و کلیسا ها، های فزاینده با توجه به پیشر
 .به این سو، خواستار یک چنتر  اقدایم شده بودند ها پیشدر افغانستان، از مدت

، یک گزارش جدید را از وضعیت افغانستان تهیه یم وزارت خارجه آلمان قاعده  کند کهفدرال در حال حاض 
 و موارد اخراج ها  اصیل را

ی
در این کشور تشکیل یم دهد. آخرین  تصامیم در مورد برریس تقاضا های پناهندیک
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وی طالبان کهنه میان به دلیل خروج رسبازان بتر   از ماه جوالی، در اینگزارش در این ارتباط  الملیل و پیشر
 .شده است

آزاد آلمان )اف دی  استامپ، وزیر امور ادغام در ایالت نوردراین وستفالن، از حزب دموکرات های یواخیم
( به مجله  وری» گفته است که تغیتر سیاست زی  هوفر « اشپیگل»یی  ض 

ً
 او « موقتا

ً
یم باشد، اما اساسا

پناهجویان به اصطالح خطرناک به افغانستان را   پناهجویان مجرم و خواهد سیاست در مورد برگشتیم
 .حفظ کند

 تصور نمادین از اخراج مهاجران

،  زمان حاض  به دلیل  در»که در ایالتش مسئول امور اخراج ها است، توضیح داد:   استامپ وضعیت امنیتر
 ممکن نیست. این مساله

ً
 و واضحا

ً
زمای  ممکن است تغیتر کند که در افغانستان  پرواز ها برای اخراج واقعا
د  «.یک آتش بس صورت گتر

گفت که براساس آن   الملیل سخنردراین وستفالن از برگزاری یک کنفرانس بتر  امور ادغام ایالت نو  وزیر 
 «.خصوص در معرض خطر قرار دارندطالبان به همه آن افرادی از افغانستان انتقال داده شوند که توسط»

سهیم دیگر  کنفرانس باید ایاالت متحده امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و آن کشور های  او افزود که در این
آلمان باید برای یک »مدار گفت:  شوند که در افغانستان به صورت نظایم فعال بوده اند. این سیاست

د  .چنتر  کنفرانیس ابتکار را به دست گتر

اشاره کرد که در آن روی یک قاعده برای  ۱۹۷۹او در این ارتباط به الگوی تاریخ  کنفرانس ژنیو در سال 
 .ودمهاجرین از ویتنام توافق شده ب

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF/a-58855959
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قانوی  وارد  آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا شمار مهاجرای  که از طریق بالقان غریر به صورت غتر
برابر شده است. بیشتر این مهاجران از کشورهای سوریه و  اتحادیه اروپا یم شوند، در سال روان تقریبا دو 

  .افغانستان هستند

 ۲۲جنوری تا جوالی سال روان،  های خارخر اتحادیه اروپا گفت، از ماهفرانتکس یا آژانس حفاظت از مرز 
قانوی  از  ۶۰۰هزار و  طریق مستر بالقان غریر وارد اتحادیه اروپا یم شدند، گرفتار  مهاجری که به صورت غتر

 .است درصد افزایش یافته ۹۰ترتیب، شمار آن ها نسبت به همتر  دوره زمای  سال گذشته  شدند. به این

 
 Reuters/F.Bensch :زیادی انتظار می کشیدند./عکس موارد مهاجران در آلمان باید برای ثبت مشخصات شان توسط نهادهای دولتی مدت )عکس: ارشیف(/در برخی

انتکس با نشر یک بیانیه گفت، در ماه جوالی امسال شمار آن ها در مقایسه با همتر  ماه در یک سال فر 
 .درصد افزایش یافته است ۶۷پیش، 

جنگجویان طالبان در این  .بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر تحوالت افغانستان نگران هستند
وی هستند و شمار زی ون رانده شده اند.  ادی از کشور به رسعت در حال پیشر مردم از خانه های شان بتر

در اروپا دوباره  ۲۰۱۶/۲۰۱۵این هراس دارند که بحران مهاجران سال های  رسان کشورهای اتحادیه اروپا از 
 .شود تکرار 

بر سیستم های امنیتر و رفایه  در آن زمان رسازیر شدن بیش از یک میلیون مهاجر از خاورمیانه و افغانستان
بحران مهاجرت به تقویت گروه های سیایس راستگراهای  ورهای اروپای  فشار شدیدی را وارد کرد و کش

 .افرایط منجر شد
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قانوی  به اتحادیه اروپا از  ان ورود غتر هزار  ۸۲آغاز این سال به بیش از  به گزارش فرانتکس، در مجموع متر 
 .درصد افزایش یافته است ۵۹گذشته، زمای  در سال   مورد رسیده است که در مقایسه با همتر  دوره

برگزار خواهد شد، راجع به  وزیران امور داخیل اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری که روز چهارشنبه
 .گفتگو یم کنند  افزایش مهاجرت در مرز بتر  بالروس و لیتوانیا 

ی از وضع اقدامات دهد ری اتحادیه اروپا، اجازه یمتعزی اتحادیه اروپا، بالروس را متهم کرد که برای انتقام گتر
قانوی  با عبور از مرز   .این کشور وارد لیتوانیا شوند که مهاجران غتر

قانوی  را از بالروس ثبت  مورد ورود  ۳۷۰۰فرانتکس گفت، لیتوانیا بتر  ماه های جنوری تا جوالی حدود  غتر
جوالی رخ داده است. بر این اساس، پولند در ماه  هزار مورد آن فقط در ماه ۳کرده است که بیش از 

 .مورد عبور غتر قانوی  از مرز را ثبت کرده است ۲۰۰لتوانیا حدود  مورد و  ۱۸۰جوالی حدود 

شده در رسانهبراساس گزارش ، همهای ترکیه، در هفتههای نشر ها زمان با شدت گرفتر  خشونتهای اختر
قانوی  وارد ترکیه یمدر افغانستان، تعداد   تر شده است. شوند، بیشمهاجران افغان که از ایران به شکل غتر

وهای با خروج شتاب وهای ایاالت متحده امریکا از افغانستان، طالبان حمالت خود را برعلیه نتر زده نتر
 به مراکز شهرها، هزاران فامیل مجبو اند. با پیشامنیتر افزایش داده

ً
ر به ترک روی طالبان، خصوصا

یت آنان به مواد غذای  و خدمات اولیه دستشان شدههایخانه ها، در ریس ندارند. بنا بر گزارشاند که اکتر
 نییم از جمعیت افغانستان نیاز جدی به کمک

ً
دوستانه دارند. تعداد یر حال حاض  تقریبا

گان جاشدههای بشر
بار دیگر گان یکجاشدهشود و نرسیدن کمک به یر تر یمبا گذشت هر روز در نقاط مختلف افغانستان بیش

 ها از تشدید بحران انسای  را در کشور افزایش داده است. نگرای  

اند در دست نیست؛ اما های اختر افغانستان را ترک کردههرچند آمار دقیق از تعداد کسای  که در هفته
 گفته یم

ً
ت امنیتر و مشکالت اقتصادی مجبور به ترک هزار تن بنا بر تهدیدا ۳۰شود، در یک هفته تقریبا

های پرخطر، از مستر کنند، بعد از گذشتر  از راهتر کسای  که افغانستان را ترک یماند. بیشاین کشور شده
های کنند از ترکیه به کشورهای اروپای  برسند. برعالوه آن، به دلیل تحریمآیند و تالش یمایران به ترکیه یم
یشدن وضیعت اقتصادی ایران و افزایش سختامریکا و بدتر  ها در آن کشور، شمار زیادی از مهاجران گتر

 یمافغان که در ایران زنده
ی

کردند، به خاطر رسیدن به کشورهای اروپای  در تالش عبور از مرزهای ترکیه یک
قانوی  از مرز ترکیه عبور یم  که به شکل غتر

دست نیست؛ اما بنا بر کنند، در هستند. آمار دقیق از مهاجرای 
، روزانه بیش از زی  گمانه  شوند. تن از این مستر وارد ترکیه یم ۱۰۰۰های فعاالن حقوق بشر

بان بیشUNHCRگان )براساس آمارهای کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهنده ترین (، ترکیه متر 
بان جمعیت  پناهنده در جهان است. در عتر  حال، ترکیه بعد از پاکستان و ایران، سومتر  کشوری است که متر 

 از مهاجران افغانستان است. افغان
ی

ترین جمعیت مهاجران ها در ترکیه بعد از شهروندان سوریه، بیشبزریک
 هزار افغان در ترکیه به شکل قانوی  زنده ۱۷۰دهند. براساس آمارهای رسیم، نزدیک به را تشکیل یم

ی
یک
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رسیم، بیشکنند. براساس آمارهای یم قانوی  در این کشور زنده ۲۰۰تر از غتر  هزار افغان به شکل غتر
ی

یک
 ریس ندارند. دست -خدمات صخ و آموزیسر -کنند که به خدمات دولتر یم

ها به ترکیه، های اختر در افغانستان و موج تازه مهاجرت افغانشدت گرفتر  جنگ و خشونت در هفته
 نگران کرده است. ترک

ً
تر طوری که بحران اقتصادی را در جهان عمیقهمان ۱۹-بحران کوویدها را شدیدا

ها، هزاران شهروند کرده، تأثتر شدید منق  بر اقتصاد ترکیه هم داشته است. با بسته شدن بسیاری از فابریکه
ان بیکاری در این کشور، مخالفتترک کارهای ت ها با موج تازه مهاجر شان را از دست دادند. با افزایش متر 

 تر شده است. ها هم بیشافغان

 

انهها، سیاست سختزمان با موج تازه مهاجرت افغانها همدولت ترکیه با باال گرفتر  مخالفت ای را در گتر
قانوی  زنده  که به شکل غتر

 یمپیش گرفته است و کسای 
ی

کردند، به خصوص مهاجرای  که دست به اخالل یک
شده از طرف اداره مهاجرت ترکیه، تعداد گتر کرده اسزدند را دستنظم عامه یم ت. براساس آمارهای منتشر

قانوی  که تا   ۲۵۶۴۳ها با نفر هستند. افغان ۶۲۶۸۷اند، گتر شدهدست ۲۰۲۱جوالی سال  ۷مهاجران غتر
ها، به ترتیب شهروندان سوریه، دهند. بعد از افغانترین تعداد را در بتر  این افراد تشکیل یمنفر، بیش

ترین تعداد را دارند. این ن، اوزبیکستان، عراق، بنگالدش، ترکمنستان، ایران، سومایل و فلسطتر  بیشپاکستا
قانوی  افغانستان که تا آمارها نشان یم اند، گتر شدهدست ۲۰۲۱جوالی سال  ۷دهد که تعداد مهاجران غتر
 های گذشته افزایش جدی داشته است. نسبت به سال
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 به پروندهطرف وزارت خارجه امریکا مبت  بر رسیده از طرف دیگر، نشر ختر از 
ی

های  که با های افغانیک
العمل جدی مقامات این کشور اند، از طریق کشورهای  مانند ترکیه، باعث عکسها همکاری داشتهامریکای  

ی در دوم آگست گفت، افغان های  که به شده است. وزارت خارجه ایاالت متحده در یک کنفرانس ختر
ایط الزم را دارند، پس از تکمیل فرم به درخواستور دیگری مانند ترکیه یمکش  شان رسیدههایآیند و رسر

ی
یک

توانند از دولت ترکیه یا کمیساریای عایل سازمان ملل شود. برعالوه آن، گفته شد که مهاجران افغان یمیم
 بدهند. ( درخواست پناهندهUNHCRگان )متحد در امور پناهنده

ی
 یک

ترکیه »ای گفت: رت خارجه ترکیه در پاسخ به بیانیه مقامات امریکای  در چهارم آگست با نشر اعالمیهوزا
این وزارت تصمیم ایاالت « ظرفیت این را ندارد که به عنوان کشور سوم با بحران مهاجرت تازه مقابله کند. 

مسووالنه خواند. در اعالمیه آمده اس دولت ترکیه تصمیم امریکا در »ت: متحده امریکا در این زمینه را غتر
کند. اگر مسوولیتر و عدم مشورت با مقامات ترکیه صورت گرفته است را قبول نیماین خصوص را که با یر 

ها را به امریکا منتقل کند. تواند به صورت مستقیم آنامریکا تصمیم پذیرفتر  این افراد را داشته باشد، یم
ی، این بیانیه باعث ایجاد یک موج بزرگ مهاجرت در منطقه ما خواهد شد و در این مستر  پیش از هر چتر 

سال گذشته  ۷ترکیه یط »چنان آمده است: در اعالمیه هم« تر رنج خواهند دید. مهاجران افغانستان بیش
بان بیش ترین مهاجر بوده است و این کشور ظرفیت جدیدی برای پذیرش موج جدید مهاجران به نام متر 

یم. قوانتر  ندارد. ما به هیچ وجه مسوولیت اقدامات کشور ثالث در دنیا را برعهده نیمکشور ثالث را  گتر
یم. کشور ما اجازه نیم  «دهد که از سوی کشورهای ثالث مورد سوءاستفاده قرار بگتر

ها در افغانستان، ورود موج تازه مهاجران افغان به ترکیه باعث شده است با شدت گرفتر  جنگ و خشونت
های مخالف دولت از این موج برعلیه حزب حاکم استفاده کند. کمل کیلیچدار اوغلو، اب و رسانهکه احز 

ترین مورد، از سیاست مهاجریر حکومت حزب عدالت و توسعه انتقاد رهتر حزب مخالف حکومت، در تازه
فغان را به کرده و خواهان برگرداندن مهاجران سوری به کشورشان شده است. کلیچدار اوغلو، مهاجران ا

قانوی  آنان، خواهان بسته شدن مرزهای  ی از عبور غتر  یاد کرده و به خاطر جلوگتر
عنوان عساکر افغای 
 ترکیه شده است. 

با محمدباقر قالیباف،  ۲۰۲۱در همتر  حال، مصطق  شنتوپ، رییس مجلس ترکیه، در شش آگست سال 
وگو کرده است. هاجران افغان دیدار و گفتهمتای ایرای  خود، درباره وضعیت افغانستان و موج تازه م

شوند؛ ما باید تر از هر کشور دیگری متأثر یمها بیشایران و ترکیه از بحران مهاجرت افغان»شنتوپ گفته: 
ی از موج مهاجرت افزایش دهیم.   «همکاری خود را برای اطمینان از ثبات در افغانستان و جلوگتر

ی از ورو  قانوی  مهاجران از مرزهای خود، برعالوه رسعت دادن به اعمار دولت ترکیه به هدف جلوگتر د غتر
شده دیوار مرزی بتر  ایران و ترکیه تدابتر امنیتر در مرز خود را افزایش داده است. نظر به گزارش های منتشر

 خط مرزی بتر  این کشور و ایران دیوار امنیتر ساخته شده است.   ۱۵۲از وزارت داخله ترکیه، در 
کیلومتر

ها، سیستم دوربتر  است. عالوه بر این« روشنای  »عالوه بر این، یک قسمت بزرگ دیوار، مجهز به سیستم 
کند. در عتر  حال، مرز ترکیه های مهاجران را فراهم یمساخته شده است که امکان نظارت مداوم بر حرکت

ل قرار یم د. با این تداببه طور منظم با استفاده از پهپادها تحت کنتر ، مقامات ترکیه در تالش هستند گتر تر
لتا مانع مهاجرت  نشده شوند. های جمیع کنتر



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

16 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

دار والیت وان، شهر مرزی ترکیه، منتشر جوالی سال جاری میالدی از طرف فرمان ۱۹در گزاریسر که در 
قانوی  انجام شده است، شده، آمده، در چارچوب فعالیت ی از مهاجرت غتر های  که با هدف جلوگتر

قانوی  گرفتار شده  ۲۰۲۱نفر در خط مرزی ترکیه و ایران در سال  ۲۷۲۳۰ نفر  ۳۴۳۰۸اند و از ورود غتر
ی شده است. گفته یم قانوی  جلوگتر ی از ورود غتر شود که با افزایش تدابتر جدی امنیتر به هدف جلوگتر

 بهتر را به یک زنده سوی مرز انتظار عبور به ترکیه و رویای  رسیدنمهاجران، هزاران مهاجر افغان در آن
ی

یک
، به خصوص کشورهای بلغاریا و کشند. در همتر  حال، نتیجه سیاست سختیم انه کشورهای اروپای  گتر

، تدابتر امنیتر را در مرزهای
قانوی  اند و ورود مهاجران شان افزایش دادهیونان، در خصوص ورود مهاجران غتر

 هم ناممکن شده است. 

، وزیر ام
ر
در دیدار  ۱۴۰۰رسطان  ۲۲گان افغانستان، در تاری    خ کنندهور مهاجرین و عودتنورالرحمن اخالق

نامه سازی تفاهمبا جهاد ایرگتر  آی، سفتر کشور ترکیه در کابل، بحث کرده است. در این دیدار، روی نهای  
ک مهاجرت و تفاهم  وگو شده است. نامه اعزام کارگر از افغانستان به ترکیه گفتمشتر

ی از ورود پناهنامه، امیدوارییل شدن این تفاهمدر صورت عم قانوی  افغانستان ها برای جلوگتر جویان غتر
ها به ترکیه با ویزای کار افزایش خواهد تر خواهد شد؛ اما در مقابل، مسافرت قانوی  افغانبه ترکیه بیش

 از ها در کشور و نرسیدن به صلح، احتمال بحران انسایافت. در صورت تدوام خشونت
ی

ی  و موج بزریک
 ها به ترکیه وجود دارد. مهاجرت افغان

ها در افغانستان اخراج پناهجویان یل تشدید ناامت  اعالم کرد که به دل بعد از آلمان و هالند، سوئیس هم
، سویدن، ناروی و فنلند هم اخراج افغان افغان ها را متوقف کرده  به این کشور را متوقف کرده است. پیشتر
 .بودند

ها در افغانستان تشدید جنگ اگست اعالم کرد که به دلیل ۱۱اداره امور مهاجرت سوئیس روز چهارشنبه 
 .متوقف کرده است یان رد شده افغان به این کشور را اخراج پناهجو 

ش نوشت:  دلیل تحول وضعیت در  اداره امور مهاجرت سوئیس به»این اداره در پیایم در صفحه تویتر
در ادامه این پیام گفته شده که تنها « یم کند.  ها به این کشور را متوقفافغانستان تا دستور جدید اخراج

 .خواهد یافت دامهروند اخراج افراد مجرم ا

هفته شش کشور عضو  تصمیم اداره امور مهاجرت سوئیس در حایل اعالم شده که روز سه شنبه این
یک روز بعدتر، آلمان و هالند، که شامل این  .ها به افغانستان شدنداتحادیه اروپا خواهان ادامه اخراج

ها نشیت  کردند و گفتند به دلیل تحول وضعیت در افغانستان اخراج کشورها بودند، از موضع خود عقب
 .اندکرده  را متوقف

اخراج پناهجویان افغان را  دولت افغانستان در ماه جوالی از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست کرده بود 
 .سویدن و فنلند به این درخواست پاسخ مثبت دادند برای مدت سه ماه متوقف کنند. در آن زمان تنها 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

عودت کنندگان در گفت  دوشنبه این هفته، مهر خدا صبار، رئیس امور اضطراری وزارت مهاجرین و روز 
 .افغانستان شد وگو با مهاجر نیوز با ردیگر خواهان توقف اخراج ها به

 
 پیکچر الیانس اتحادیه اروپا شده بود. عکس تزئینی از ها ازدولت افغانستان در ماه جوالی خواهان توقف اخراج

تشدید یافته است. روز  در روزهای اختر حمالت گروه طالبان در رستارس افغانستان به گونه یر سابقه
ی  ۱۵۰پنجشنبه جنگجویان این گروه شهر غزی  در  جنوب غرب کابل را ترصف کردند و به این  کیلومتر

ول این گروه درآمد والیت ۳۴والیت از  ۱۰ترتیب مرکز   .افغانستان تحت کنتر
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
ی

ن عده  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در هماهنیک
ٓ
با وزارت دولت در امور حوادث روند انتقال ا

غاز رسای شمایل و پارک شهر نو در فضای باز به رس یم برند به محالت  بیجاشده های را که در 
ٓ
 مناسب ا

 .کرد

 

های طالبان از والیات بدخشان، بغالن و تخار آواره و به کابل پناه آورده این خانواده ها در نتیجه خشونت
 .اند

غاز شده و تاکنون  20چهارشنبه،  روند رسوی و تثبیت این خانواده ها امروز 
ٓ
خانواده  646اسد سال روان ا

ی شناسای  شده اکمک  مستحق دریافت
 .ندهای بشر

 .در حال حاض  که پایس از شب نتر  گذشته کارمندان دو اداره به انتقال بیجاشده ها ادامه یم دهند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

جوالی اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشور شان را متوقف کرده  فرانسه اعالم کرد که از اوایل ماه
وهای دولتر  گفته وزارت داخله فرانسه این تصمیم به دلیل تشدید جنگ میان گروه طالبان و   است. به نتر

 .دارد پاریس تحوالت افغانستان را از نزدیک تحت نظر اتخاذ شده و 

 
 مخالفت با اخراج پناهجویان افغان در آلمان. عکس از پیکچر الیانس

شده افغان به کشور شان ختر  یک روز بعد از آن که آلمان، هالند و سوئیس از توقف اخراج پناهجویان رد 
نامه اگست ۱۲دادند، وزارت داخله فرانسه روز پنجشنبه  ای گفت که پاریس از اوایل ماه با انتشار ختر

 .کرده است  میلجوالی این تصمیم را ع

نامه آمده است:  گزاری فرانسه در ختر امنیتر در افغانستان فرانسه  با درنظرداشت وضعیت»به گزارش ختر
 «.متوقف کرده است ها به این کشور را از اوایل ماه جوالی اخراج

ز تشدید یافته است. رو  در روزهای اختر حمالت گروه طالبان در رستارس افغانستان به گونه یر سابقه
ی  ۱۵۰پنجشنبه جنگجویان این گروه شهر غزی  در  جنوب غرب کابل را ترصف کردند و به این  کیلومتر

ول این گروه درآمد والیت ۳۴والیت از  ۱۰ترتیب مرکز   .افغانستان تحت کنتر

تحول »کشورهای اروپای    وزارت داخله فرانسه افزوده است که حکومت این کشور در پیوند با سایر 
 .افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارددر « وضعیت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

در « تحوالت امنیتر »دلیل  جوالی به شهروندان این کشور در افغانستان دستور داده بود به۱۳فرانسه در 
 .کنند  این کشور با یک پرواز اختصایص افغانستان را ترک

یه اروپا درخواست اتحاد جوالی( دولت افغانستان از کشورهای۱۱دو روز پیشتر از این تصمیم فرانسه )
 .به این کشور را برای سه ماه متوقف کنند ها اخراج پناهجویان رد شدهکرد به دلیل تشدید ناامت  

ها کمیسیون اروپا خواستند اخراج  روز سه شنبه شش کشور آلمان هالند، یونان، اتریش، بلژیک و دنمارک از 
ها را د از مواصع خود عقب نشیت  و توقف اخراجآلمان و هالن به افغانستان ادامه یابد اما یک روز بعدتر 

 .اعالم کردند

ین گروه پناهجویان را تشکیل۲۰۲۰در سال  درخواست  ۱۰۳۶۵دادند و یم ، مهاجران افغان در فرانسه بزرگتر
 از سوی آنان در

ی
ا(  فرانسه ثبت شده بود. بر  پناهندیک  فرانسه )اوفتی

ی
اساس آخرین گزارش اداره پناهندیک

 .اندها پاسخ مثبت دریافت کردهدرخواست رصد ایند ۶۰حدود 

 


