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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 --------------------------------------------------- زره افغان مهاجر وطن ته راستانه شول هځنېشاوخوا پ خهڅد ايران 

 یمرکز رس کیزا به آتش یها: پرتاب بمبا یتانیبر 
 

 2 ----------------------------------------------------- انیبه پناهجو  دگ

 4 ---------------------------------------------------------------- در اقامتگاه مهاجران در شهر باوتسن آلمان یآتش سوز 

 5 -------------------------------------------------- در کنت انیپناهجو  یمرکز نگهدار  کیدر « بارفاجعه»: تراکم نیگارد

 7 ------------------------------------------------------------ "شود ادامه سفر به آلمان نیم یمانع مهاجران برا سیسو "

ي ی: امنهیشمالي مقدون
 8 ---------------------------------------------------------- ده ول  یمخه ن والو ډک  400د  واکونو ځ ت 

 10 ------------------------------------------------------------ "شود ادامه سفر به آلمان نیم یمانع مهاجران برا سیسو 

اضات مردیم یها پناهجو ده رانیا اک در اعت   11 --------------------------------- اخراج کرده است افغان را به اتهام اشت 
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 

( افغان ۴۸۲۲)  ( مه ۸مه او )  (۷په )   دلړم   له الرې واليت د اسالم قلعه  د نيمروز واليت د ورېښمو پل او هرات 

 مهاجر هېواد ته راستانه شول.

( تنه کېږي د ۳۰۶( کورنۍ چې ) ۱۰۴( افغان مهاجر، )۳۰۶۰)   د آمر د معلوماتو پربنسټ  د هرات واليت د ا سالم قعله

 ( تنو نورو مجردينو سره هېواد ته راستانه شوي.۲۷۰۰) 

 ول.( ته ور وپېژندل شIOM( تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان )۴۳۲د سرچينې په خبره له ډلې يې ) 

راستانه شوي او د رياست  ( تنه افغان مهاجر هېواد ته ۱۷۶ورښمو پل له الرې )   واليت د  د نميروز په ورته وخت کې 

 مجردين و. ( تنه نور ۱۱۱۳( تنه کېږي او ) ۶۳( کورنۍ چې ) ۱۵)  د معلوماتو پر بنسټ په يادو راستنېدونکو کې

( ته ور IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان ) تنه  ( ۲۴ې )يادو راستنېدونکو له ډل د سرچينې په خبره د 

 وپېژندل شول.

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

مهاجران زا به يک مرکز رسيدگی به های آتششنبه، مردی پس از پرتاب بمبکنند که روز يکمقامات بريتانيايی تاييد می

شود که اين مرد سه می در بندر دوور، خودکشی کرد. هرچند عوامل و انگيزۀ اين رويداد تا هنوز روشن نيست؛ اما گفته

است. رود، در داخل و بيرون اين مرکز رسيدگی به مهاجران پرتاب کردهبازی به کار میزا را که اصوالً برای آتشبمب آتش

 .استآويز کردهجا خود را حلقترين تانک تيل رفته و در آنآن به نزديک گفته شده است که اين مهاجم پس

اند. همچنان پوليس ها، در اين رويداد، دو تن از کارکنان مرکز رسيدگی به مهاجران زخم برداشتهبه گفتۀ برخی از رسانه

 .استگويد که يک بمب بنزينی ديگر نيز از موتر مظنون پيدا شدهمی

دانيم؛ اما اين رويداد، را نمی« های مظنونما انگيزه»گويد: تالی الفيک، نمايندۀ محافظه کار دوور میدر همين حال نا

های اجتماعی بی نيوز، نوار ويديويی را مرتبط به اين رويداد در رسانهنگار جیاست. همچنان يک رونامه« دهندهتکان»

 .دهددر ديوار اين مرکز نشان می نشر کرده است که کارکنانی را در حال گذاشتن آتش کوچک

https://morr.gov.af/
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تن از ساکنان اين مرکز به محل  ۷۰۰گفته شده است که اين مرکز رسيدگی به پناهجويان هنوز فعال است؛ اما تا اکنون 

 .اندديگر منتقل شده

 عبور يک هزار پناهجو از کانال مانش

قايق کوچک کانال مانش را عبور کرده، وارد  ۲۴در همی حال، يک روز قبل از اين حادثه، نزديک به هزار پناهجو در 

  .اندسواحل بريتانيا شده

هزار پناهجو با عبور از کانال  ۴۰به أساس آمار ارايه شده از سوی دولت بريتانيا، از آغاز سال جاری تا اکنون نزديک به 

 ۲۰۲۱جويانی است که در طول سال شود، اين آمار به مراتب بيشتر از شمار پناهاند که گفته میمانش به بريتانيا رسيده

 .انداز مسير اين کانال به بريتانيا رسيده

های پناهجويان برای ورود به اين کشور، در اوايل سال جاری قراردادی را کشور رواندا دولت بريتانيا در پی افزايش تالش

های هرچند اين طرح به سبب واکنشرا به رواندا بفرستد. « غيرقانونی»به امضا رسانيد که بر بنياد آن، پناهجويان 

شود، اين های حامی حقوق پناهجويان، فعالين حقوق بشر و فيصلۀ دادگاه اروپا به تعليق درامده است. اما گفته میسازمان

تبار طرح که در زمان مأموريت بوريس جانسون روی دست گرفته شده، از حمايت ريشی سوناک، نخست وزير جديد هندی

 .برخوردار است بريتانيا نيز،

يی در تبار و مهاجر در بريتانيا است، موضع سختگيرانهنخست وزير ريشی سوناک که خود نيز متعلق به خانوادۀ هندی

اش را به سمت جناح برابر پناهجويان در اين کشور دارد. او با گماشتن سوال براومن به وزارت داخلۀ کشور، گرايش

 .تاسراست حزب محافظه کار نشان داده

 در يک مرکز نگهداری مهاجران در کنت« بارفاجعه»گاردين: تراکم  :بيشتر بخوانيد

 نجات بيش از دو صد پناهجو در کانال مانش

 ۲۲۴اند که در تعطيالت پايانی هفتۀ گذشته، طی عمليات متعدد، از عبور ين حال، نيروهای فرانسوی اعالم کردهدر هم

ها را به سواحل فرانسه باز های بريتانيا شوند، جلوگيری کرده و آنهای کوچک وارد آبپناهجو که تالش داشتند با قايق

 .اندگردانده

يی نظارت و نجات، در روزهای شنبه ليات جداگانه در هماهنگی با مرکز عملياتی منطقهگويند که طی پنج عماين نيروها می

های کوچک و نامطمين خود را به سواحل اند که تالش داشتند با قايقاهجو را نجات دادهشنبه، بيشتر از دو صد پنو يک

 .بريتانيا برسانند

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44369/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%3C%3C%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%3E%3E-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA
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 گفتگوی مقامات و تشديد تدابير

ک نخست وزير تازه کار بريتانيا در نخستين تماس تلفونی با امانول مکرون، رييس جمهور در همين حال، ريشی سونا

فرانسه، روی تشديد تدابير امنيتی در کانال مانش و جلوگيری از عبور غيرقانونی پناهجويان صحبت کرده و خواهان 

 .همکاری دو جانبه اين کشورها شده است

سخن « های قاچاق انسانگروه»ی غيرقابل عبور ساختن کانال مانش برای شود که اين دو مقام، روی چگونگگفته می

اش را مراقبت که برای فرانسه کمک مالی خواهند کرد تا اين کشور سواحل اند و جانب بريتانيا وعده سپرده استگفته

 .بيشتر کرده و از عبور پناهجويان به بريتانيا جلوگيری کند

المللی در اين زمينه شده و در کنار افزايش خست وزير سوناک خواهان توافقات بينبه أساس گزارش روزنامۀ تايمز، ن

 .های از قلمرو فرانسه مأمور کرده استهای رهگير، نيروهای مرزی بريتانيا را در بخششمار قايق

تر سخت شور را همچنان گفته شده است که نخست وزير جديد بريتانيا در پی آن است تا شرايط اعطای پناهندگی در اين ک

  .کند

 مهاجرنیوز

 

شهر باوتسن آلمان، که برای اقامت مهاجران در نظر گرفته شده بود، يک حمله با انگيزه آتش سوزی در يک ساختمان در 

 .خارجی ستيزی بوده است. قرار بود که در اين اقامتگاه، درهفته آينده نخستين مهاجران اسکان داده شوند

https://morr.gov.af/
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محکوم نمود. ميشائيل کريچمر،  آرمين شوستر، وزير داخله اياالت زاکسن از محل حادثه ديدار کرده و آن را با لحن شديد

 .را دارد« باالترين اولويت»نخست وزير ايالت زاکسن از يک عمل نفرت آور سخن گفت و تأکيد کرد که پيگيری آن 

چهار نفر که شب را در اين ساختمان سپری کرده بودند، صدمه نديده اند. براساس گزارش مقامات شهر، آن ها کارمندان 

اين ساختمان، قبالً يک هوتل بوده است که از جانب يک مالک خصوصی، در اختيار قرار داده شده صاحب هوتل بوده اند. 

 .است

 ۲۰۰نيز متقاضيان پناهندگی در آنجا انتقال داده شده بودند که شمار آن ها جمعاً به حدود  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۵در سال های 

نيز يک آتش سوزی صورت گرفته بود. در آن وقت سه مرد جوان مواد  ۲۰۱۶نفر می رسيد. در اين ساختمان در سال 

 .آتشزا را از باالی يک حصار به سوی ساختمان پرتاپ کرده بودند

اداره امور جنايی ايالت زاکسن گفته است که بعد از آتش سوزی در اين اقامتگاه به روز جمعه، به دليل آتش افروزی شديد 

 .رای مبارزه با تروريسم و افراطگرايی، تحقيقات را به عهده گرفته استتحقيق می شود و مرکز پوليس ب

در هفته  «.يک پيش زمينه سياسی را نمی توان ناديده گرفت»يک سخنگوی اداره امور جنايی گفت که در اين ارتباط 

براثر حمله با آتش گذشته نيز در يک منطقه در ايالت مکلنبورگ فورپومرن، يک اقامتگاه برای مهاجران از اوکرايين، 

 .سوزی کامالً سوخت. مامورين تحقيق، گمان می کنند که آتش سوزی انگيزه سياسی داشته است

براساس اظهارات اداره ايالتی،  .مهاجر در اين اقامتگاه انتقال يابند ۳۰در هفته آينده قرار بود که در مرحله نخستين 

يه شمالی، ترکيه، گرجستان و فدراسيون روسيه اند. فعالً روشن نيست خانواده های مهاجران از افغانستان، سوريه، مقدون

 .که برنامه های اولی در مورد اِسکان آن ها در اين ساختمان عملی خواهد شد يا خير

 مهاجرنیوز

به »مقامات بريتانيا نوشته است که يک مرکز رسيدگی به مهاجران در کنت، روزنامۀ گاردين در يک گزارش، به نقل از 

و پناهجويانی که منتظر رسيدگی به درخواست پناهندگی شان هستند، در شرايط غير انسانی « باری شلوغ استطور فاجعه

  .يی ندارندها برخورد حرفهشوند و نگهبانان با آننگهداری می

دها از نحوۀ مديريت دولت در امور پناهندگی در بريتانيا، افزايش يافته است. رييس کميتۀ به اساس اين گزارش، انتقا

« بحران»هزار درخواست پناهندگی، يک  ۱۰۰منتخب پارلمانی در امور پناهندگی گفته است که با توجه به تعداد بيش از 

 .گيری استدر بريتانيا در حال شکل

https://morr.gov.af/
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در همين حال، نديم زهاوی، رييس 

گويد که محافظه کار بريتانيا میحزب 

جلوگيری از قاچاق پناهجويان در 

های کوچک کانال مانش که با قايق

است. « کار سختی»کنند، عبور می

به گفتۀ او، وزيران، تمام تالش شان 

دهند تا مشکالت ايجاد را به خرج می

شده در سيستم رسيدگی به درخواست 

پناهندگان رفع شود، در حالی که 

با دولت آلبانيا همکار « دستباال»

درصد  ۸۰است؛ کشوری که امروزه 

جا به بريتانيا پناهجويان از آن

 .آيندمی

 ۲۴شود که مرکز رسيدگی به پناهجويان منستون که در ماه جنوری افتتاح شده است، اصوالً پناهجويان برای گفته می

ها های پناهندگی که اکنون هوتلگاهمراکز بازداشت يا اقامت ساعت بايد در آن نگهداری شوند. پس از آن پناهجويان بايد به

 .هستند، منتقل شوند

اند. در حالی که اين مرکز هزار پناهجو جا به جا شده ۳اند که در اين مرکز نزديک به در همين حال، مسوولين تاييد کرده

 .تن طراحی شده است ۶۰۰برای هزار تا هزار و 

 کانال مانش: نزديک به صد تن از مهاجران نجات يافتند :بيشتر بخوانيد

افرادی که بازداشت  گويد:که نمايندۀ مقامات مرزی، پناهندگی و گمرک است، می ISU لوسی مورتون، سخنگوی گروه

 .شدندنگهداری نمی« در شرايط انسانی»شده بودند، در 

گونه آموزشی را به عنوان نگهبان زندان يا مسوول نظم عمومی کارکنان اين مرکز، هيچ»ام همچنان گفته است: اين مق

 «.اندفرا نگرفته

گويد که سيستم پناهندگی در اين کشور، به بحران رفته است. به گفتۀ او، بيش ديانا جانسون، عضو مجلس نمايندگان می

بردند و ها به سر میگيری ماندند که پناهجويان در هوتلها منتظر تصميمهزار درخواست پناهندگی در حالی هفته ۱۰۰از 

داشت. مليون پوند هزينه بر می ۷ها، روزانه ها از طريق سيستم وجود نداشت و نگهداری شان در هوتلامکان نقل مکان آن

 .ون کاهش يافته استملي ۴.۷شود که اکنون اين هزينه به اما گفته

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44348/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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های های خطرناک با قايقتداوم و افزايش گذرگاه»گويد: در همين حال يکی از سخنگويان وزارت داخله اين کشور می

 «.يی را بر سيستم پناهندگی وارد کرده استسابقهکوچک در کانال مانش، فشار بی

گويد که جان شان را به دست قاچاقچيان انسان به ، میاين مقام خطاب به پناهجويانی که در پی ورود به بريتانيا هستند

 .خطر نياندازند

 مهاجرنیوز

 

سويس صدها مهاجر تازه واردی را که می خواهند به کشورهای ديگر سفر کنند، به شهر بازل تا مرز آلمان و فرانسه، 

 اين کار توافقات دبلين را نقض می کند؟می فرستد. آيا سويس با 

ما به طور رسمی اجازه ادامه سفر را «پوليس سويس در شهر بوک در کانتون سنت گالن، با تاييد اين امر گفته است: 

اکنون انتقاداتی از آلمان مبنی بر اين کار مقامات پوليس سويس وارد شده است. آندريا ليندهولس، معاون « می دهيم.

پارلمانی اتحاد احزاب سوسيال مسيحی و دموکرات مسيحی در بوندستاگ يا پارلمان آلمان گفته است که اگر  رئيس گروه

اين گزارش ها درست باشند، سويس يک سفر بدون کنترول را اجازه می دهد. او در ادامه می گويد که "خودخواهی های 

 ."ملی به حوزه شينگن آسيب می رساند

https://morr.gov.af/


 

8 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

وندشاو" در آغاز ماه اکتوبر گزارش داد مهاجرانی که با قطار سويسی از اتريش به "کانتون مجله تلويزيونی سويسی "ر

سنت گالن" می رسند، آنها با واگن های اختصاص داده شده به سمت بازل از طريق زوريخ فرستاده می شوند. ليندهولس 

خواستار اقدامات از جانب مقامات سويس  اين امر را يک نوع تبليغ برای ورود غيرقانونی به آلمان عنوان می کند. او

شده و گفته است که "سويس بايد به عنوان يک عضو حوزه شينگن به تعهدات خود عمل کند و اقدامی عليه مهاجرت 

اداره دولتی مهاجرت سويس هيچ مبنای قانونی برای بازداشت مهاجران را نمی بيند. قبل « غيرقانونی روی دست گيرد.

قعطنامه دبلين مشخص شود که کدام کشور مسئول اجرای روند پناهندگی است، مهاجران به سفر شان  از اينکه به اساس

ادامه داده و از سويس خارج می شوند. سخنگوی اداره مهاجرات سويس می گويد که "برای افرادی که ديگر حضور 

 «.ندارند، توافقنامه دبلين را نمی توان تطبيق کرد

اد حقوق اروپا و حقوق مهاجرت اروپا در دانشگاه فرايبورگ، اشاره به ارسال مهاجران به توئرکاف است-سارا پروگين

نقض قانون" عنوان کرده و گفته است که اين امر با توافقنامه دبلين سازگار "ديگر کشورها توسط مقامات سويسی را 

 .وارد آن شده استنيست"، چرا که بايد درخواست پناهندگی به کشوری ارائه شود که ابتدا پناهجو 

مقررات دبلين تنها زمانی اعمال می »البرتو آخرمن يکی ديگر از استادان حقوق مهاجرت، اين امر را متفاوت می بيند: 

او در ادامه می گويد که اما اين کار را مهاجران که در شهر "بوک" « شود که شخصی برای پناهندگی درخواست کند.

 .دهند سويس می رسند معموالً انجام نمی

 کدوال نیوز

کډوالو د ننوتو  ۴۰۰د شمالي مقدونيې پوليس وايي چې په تېرو څلورو ورځو کې يې له يونانه دغه هېواد ته د شاوخوا 

 .مخه نيولې ده. ډېری دغه کډوال د افغانستان او سوريې اصلي اوسېدونکي دي

پوليسو د يکشنبې په ورځ وويل چې په تېرو څلورو ورځو کې د دغه هېواد د امنيتي ځواکونو او د اروپا  شمالي مقدونيېد 

کډوالو د ننوتو  ۴۰۰پلي کولو ادارې يا پوروپول په ګډو عملياتو کې له يونان څخه شمالي مقدونيې ته د شاوخوا د قانون 

 .مخه نيول شوې ده

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
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کډوال چې ډېری يې د افغانستان او سوريې  ۳۸۹پورې  ۲۹تر  ۲۵پوليسو په يوه خبرپاڼه کې ويلي دي چې د اکټوبر له 

اتباع وو له پولې څخه په شا 

په خبرپاڼه  شوي دي.تمبول 

کې راغلي دي چې ياد عمليات 

جد  -د عمل ورځې »چې 

« سوېل ختيځه اروپا - ۲۰۲۲

نومېدل د غيرقانوني وسلو، 

مخدره توکو او ناقانونه 

کډوالو د مخنيوي په موخه 

 .ترسره شوي دي

دغو عملياتو کې د اروپايي 

ټولنې د غړو هېوادونو او د 

 .ن ځينو هېوادونو هم ګډون درلودفرانتکس سرتېرو سربېره د بالکا

بل پلو د شمالي مقدونيې د کورنيو چارو وزير اوليور سپاسووسکي له ځايي ټلويزون سيټل سره خبرو کې ويلي دي چې د 

سلنه ډېروالی راغلی  ۷مياشتو کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله د هغو کډوالو په شمېر کې  ۹روان کال په لومړيو 

 .يونان له پولې شمالي مقدونيې ته واوړي دی چې غواړي د

 کډوال نيولي ۱۴۲د شمالي مقدونيې ځواکونو د پاکستانيانو په ګډون  :بيا ولولئ

ه لرې کېدو سره سم سږ کال د بالکان له الرې اروپا د چارواکو په وينا، د کورونا ويروس له امله د لګول شويو بنديزونو ل

 .ته د راتلونکو کډوالو شمېر تر پخوا ډېر شوی دی

 له اروپايي ټولنې سره تړون

د يادولو ده چې اروپايي ټولنې تېره اونۍ د شمالي مقدونيې سره يو تړون السليک کړ چې له مخې به يې د اروپا د پولې 

 .و شمېر په مقدونيه کې زيات کړل شيساتنې ادارې يا فرانتکس سرتېر

 اروپايي اتحاديه د بالکان پر مسير د خپلو سرحداتو ساتنه پراخوي :بيا ولولئ

الکان له الرې اروپايي ټولنې ته د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده. د فرانتکس په حواله، د روان راهيسې د لوېديځ ب ۲۰۱۸د 

زره تر سرحد اوښتنې پېښې ثبت  ۱۰۵کال د جنورۍ او سپتمبر مياشتې تر منځ د بالکان له الرې اروپايي اتحاديې ته 

 .ل موارد ثبت شوي ووزره دا ډو ۶۰ټول کال کې نږدې  ۲۰۲۱شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43396/%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%DB%90-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/44307/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AF-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%8A
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د مهاجرو د قاچاقولو کې ويلي وو چې د بالکان له الرې  تېر کال د سازمان يافته جرمونو ضد نړيوال سازمان په يو راپور

د راپور له مخې ډېری هغه کسان چې غواړي د بالکان له الرې ځانونه اروپايي  .ميليونه يورو ته رسېږي ۵۰کلني عوايد 

 .هيوادونو ته ورسوي د افغانستان، سوريې، پاکستان او بنګله دېش اتباع دي

 کاکاويا او کاپچتيکا د مهاجرو د قاچاق د اصلي سيمو په توګه پېژندل کېږيپه شمالي مقدونيه کې ګوګليا او البانيا کې 

 دویچه وله

 

سويس صدها مهاجر تازه واردی را که می خواهند به کشورهای ديگر سفر کنند، به شهر بازل تا مرز آلمان و فرانسه، 

 ا اين کار توافقات دبلين را نقض می کند؟می فرستد. آيا سويس ب

ما به طور رسمی اجازه ادامه سفر را «پوليس سويس در شهر بوک در کانتون سنت گالن، با تاييد اين امر گفته است:  

اکنون انتقاداتی از آلمان مبنی بر اين کار مقامات پوليس سويس وارد شده است. آندريا ليندهولس، معاون « می دهيم.

روه پارلمانی اتحاد احزاب سوسيال مسيحی و دموکرات مسيحی در بوندستاگ يا پارلمان آلمان گفته است که اگر رئيس گ

ها درست باشند، سويس يک سفر بدون کنترول را اجازه می دهد. او در ادامه می گويد که "خودخواهی های اين گزارش

 ."ملی به حوزه شينگن آسيب می رساند

"روندشاو" در آغاز ماه اکتوبر گزارش داد مهاجرانی که با قطار سويسی از اتريش به "کانتون  مجله تلويزيونی سويسی

سنت گالن" می رسند، آنها با واگن های اختصاص داده شده به سمت بازل از طريق زوريخ فرستاده می شوند. ليندهولس 

او خواستار اقدامات از جانب مقامات سويس  اين امر را يک نوع تبليغ برای ورود غيرقانونی به آلمان عنوان می کند.

شده و گفته است که "سويس بايد به عنوان يک عضو حوزه شينگن به تعهدات خود عمل کند و اقدامی عليه مهاجرت 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/32168/%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%DA%96%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/32168/%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%DA%96%D9%8A
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اداره دولتی مهاجرت سويس هيچ مبنای قانونی برای بازداشت مهاجران را نمی بيند. قبل « غيرقانونی روی دست گيرد.

ساس قعطنامه دبلين مشخص شود که کدام کشور مسئول اجرای روند پناهندگی است، مهاجران به سفر شان از اينکه به ا

ادامه داده و از سويس خارج می شوند. سخنگوی اداره مهاجرات سويس می گويد که "برای افرادی که ديگر حضور 

 «.ندارند، توافقنامه دبلين را نمی توان تطبيق کرد

 شهرداری های آلمان: ظرفيت پذيرش پناهجويان بيشتر تقريباً تمام شده است: مرتبط

يبورگ، اشاره به ارسال مهاجران به توئرکاف استاد حقوق اروپا و حقوق مهاجرت اروپا در دانشگاه فرا-سارا پروگين

نقض قانون" عنوان کرده و گفته است که اين امر با توافقنامه دبلين سازگار "ديگر کشورها توسط مقامات سويسی را 

 .نيست"، چرا که بايد درخواست پناهندگی به کشوری ارائه شود که ابتدا پناهجو وارد آن شده است

مقررات دبلين تنها زمانی اعمال می »ن حقوق مهاجرت، اين امر را متفاوت می بيند: البرتو آخرمن يکی ديگر از استادا

بوک" "او در ادامه می گويد که اما اين کار را مهاجران که در شهر « شود که شخصی برای پناهندگی درخواست کند.

 .سويس می رسند معموالً انجام نمی دهند

 آزادیرادیوی 

 

  .تعدادی از پناهجويان افغان که به تازه گی از ايران اخراج شده و به واليت هرات آمده اند

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/شهرداری-های-آلمان-ظرفیت-پذیرش-پناهجویان-بیشتر-تقریباً-تمام-شده-است/a-63531270
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  شريک ساختن

 .دشوار شده است ٬با ادامه اعتراض های ضد حکومتی در ايران، زندگی مهاجران افغان در شهر های مختلف ايران

از مهاجران افغان اخراج شده از ايران، مدعی اند که حکومت ايران ده ها مهاجر افغان را به اتهام اشتراک در برخی 

 .اعتراض های ضد حکومتی بازداشت کرده است

مقام های محلی طالبان در هرات هم می گويند که در جريان اعتراض ها، حکومت ايران روند اخراج مهاجرين افغان را 

 .است افزايش داده

ساله می گويد که پوليس ايران او را از داخل باغی در جنوب تهران بازداشت کرد و به بهانه آنکه در  ۲۲محمد 

 .اعتراض های ضد حکومتی اخير سهم گرفته، او را به زور به افغانستان بازگرداند

 .مسافرتی به ايران رفته بودمحمد که در اصل باشنده واليت بغالن است پنج ماه پيش برای کارگری با ويزای 

اما وی بيش از يک هفته می شود که اخراج شده و در داخل کمپ ملل متحد در گوشه از شهر هرات در بی سرنوشتی به 

 .سر می برد

 :محمد به راديو آزادی می گويد که اصال در اعتراض های اخير در ايران اشتراک نکرده بود

و تحويل اردوگاه می دهند می گويند که در تظاهرات شرکت کرده اند. اما نه اينگونه  ماموران که مهاجرين را می گيرند"

نيست. نيروهای امنيتی آمدند، من را از سر کار در يک باغ گرفتار کردند. وقتی که به اردوگاه بردند، گفتند که در 

 ".تظاهرات شرکت کرده ايد، اما نه هيچ افغان در تظاهرات شرکت نمی کند
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روزانه صد ها تن به کشور  ٬ن روند اخراج پناهجويان افغان را افزايش داده و به گفته مقامات محلی طالبان در هراتايرا

  بازگردانده ميشوند

ساله ايرانی در حبس نيروهای گشت ارشاد  ۲۲اعتراض های سراسری ضد حکومتی در ايران به دنبال کشته شدن مهسا امينی دختر 

 .يش آغاز شده استروز پ ۴۵حدود  ٬ايران

 .سرکوب اعتراض کنندگان از سوی نيروهای امنيتی ايران، واکنش های جهانی را در پی داشته است

 ۲۵مسئوالن محلی طالبان در هرات : با آغاز اعتراض های مردمی در ايران، روند اخراج مهاجران افغان از اين کشور 

 .درصد افزايش يافته است

 ۲۵مسئوالن محلی طالبان در هرات می گويند که با آغاز اعتراض های مردمی در ايران، روند اخراج مهاجران افغان از اين کشور 

 .درصد افزايش يافته است

 :امر هللا حبيبی مدير حمايت حقوقی رياست امور مهاجرين حکومت طالبان در واليت هرات در اين باره به راديو آزادی می گويد

تن نسبت به گذشته  ۴۰۰تا  ۳۰۰تن ميامدند. تقريبا  ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰نفر ميايند. قبال حدود  ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰روزانه حدود  "

 ".زيادتر شده است

 .ساله يکی ديگر از مهاجران اخراج شده از ايران است ۴۲جمعه خان 

 .ستگير شدن از سوی پوليس ايران ناپديد شده انداو می گويد که شماری از مهاجران افغان به اتهام شرکت درتظاهرات، پس از د

 ".کسی نمی داند که اين افغان ها را کجا بردند و با آنان چه کردند"

 .از کشته شدن برخی از مهاجران افغان هم گزارش شده است
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  تبرخی از اخراج شده ها گفته اند که هيچ افغان در اعتراضات اخير مردمی در ايران اشتراک نداشته اس

عفو بين الملل نزديک به بيست روزقبل )به تاريخ سيزدهم اکتوبر( با انتشار گزارشی در باره سرکوب اعتراض ها در ايران، از کشته 

 .شدن دو کودک افغان در جريان اين اعتراض ها از سوی نيروهای امنيتی ايران خبر داده بود

سپتامبر بر اثر لت و کوب نيروهای امنيتی ايران در جنوب  ۲۲ساله افغان به تاريخ  ۱۷در اين گزارش آمده که ستاره تاجيک دختر 

 .تهران کشته شده است

 .ساله را در تهران با ضرب گلوله کشته اند ۱۴سپتامبر، محمد رضا يک افغان  ۲۱بر بنياد اين گزارش، نظاميان ايرانی به تاريخ 

 

 اين افغان ها در تظاهرات اشتراک کرده بودند ياخير؟در گزارش عفو بين الملل گفته نشده است که 

 .مقام های ايرانی در اين باره اظهار نظر نکرده اند

در همين حال امير عبداللهيان وزير خارجه ايران در ماه حمل سال روان در نشست همسايگان افغانستان در چين گفت، پنج ميليون 

 .مهاجر افغان در ايران زندگی می کنند

فته وزير خارجه ايران، حدود يک ميليون شهروند افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت از راه های قانونی و غيرقانونی به گ

 .به ايران رفته اند
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