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 صفحه                                                                                               عناوین                      

 4 -------------- شوند محاکمه یم انیبا پناهجو  یبدرفتار  لیبه دل ونانیدر  سیپول کیو  یچهار مامور مرز 

 5 -------------------------- خوابند یم ابانیتظاهرات هنوز هم در خ نی: صد ها مهاجر پس از چندسیپار 

 7 ---------------- رسدیم ونیلیم ۱۶به  یالدیم ندهیافغانستان در سال آ ازمند یسازمان ملل: شمار افراد ن

  ستمیاروپا در مورد اصالح س هیداخله اتحاد رانیوز 
 

 10 -------------------------- کنند  مشوره یم پناهندگ

 11 -------------------- است مسئوالنهی  افغان از آلمان غ انیشده پناهجو  یز یاخراج برنامه ر «: پروازول»

 13 رانیسفارت افغانستان و وعده وزارت خارجه ا یی  گپ   ن؛یعابربانک مهاجر  یهاکارت  یمشکل مسدود

گزار   13 ----------------------------------------------------------------------------------------- رنایا یخبر
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ن کامل  اخبار مت 

 
 دویچه ویله

 

 

در یونان، سه مامور مرزی و یک افرس پولیس به دلیل بدرفتاری با پناهجویان در جزیره لیسبوس در 
ن در برابر محکمه قرار گرفته  اند. این افراد متهم به لت و کوب، شکنجه پناهجویان و نقض قوانت 
 .جزیره لیسبوس هستند

ن ضد  از ب و شتم، شکنجه و نقض قوانت  محافل پولیس گزارش شده است که از این چهار مرد به دلیل ضن
 .نژادپرست  تحقیق یم شود. متهمان تا آغاز روند محاکمه شان آزاد بودند

ند.  در این ویدیو   نرسر یک ویدیو در شبکه های اجتمایع باعث گردیده است که مردان در برابر محکمه قرار گی 
ب و شتم دو پناهجو در اردوگاه   که روز جمعه در شبکه های اجتمایع منترسر شده است، چهار مرد در حال ضن

رتن به دو فرد پناهجو زوالنه یم بندند، کارا تیپه در جزیره لیسبوس دیده یم شوند. حت  بعد از اینکه این چها
همچنان به لت و کوب آن ها ادامه یم دهند. این حادثه پس از اینکه ساکنان این اردوگاه در یک سوپرمارکیت 
بودند، رخ داده است. براساس معلومات از حلقات پولیس این جزیره، مأموران گفته اند كه این دو پناهجو را 

 .ند، زیرا آنها در حایل كه مست بودند به موتر های روی جاده حمله یم کردندمورد لت و کوب قرار داد
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ین اردوگاه پناهجویان، موریا، در جزیره لیسبوس پس از آتش سوزی، کامال تخریب شد.  ، بزرگی  در ماه سپتمیر
زش نظایم سپس، با رسعت بسیار زیاد یک اردوگاه موقت در منطقه کاراتیپه ایجاد شد که قبال یک میدان آمو 

 یم کنند. به ویژه با رسدی  ۳۰۰هزار و  ۷بود. در حال حاضن 
 

ایط بسیار سخت زندگ نفر در این اردوگاه تحت رسر
 برای پناهجویان در این اردوگاه بدتر شده است. در آخر هفته میالدی 

 
ایط زندگ هوا و آغاز فصل زمستان رسر

زیر آب شدند. ساکنان این اردوگاه تالش کردند با در نتیجه باران های شدید باز هم خیمه های پناهجویان 
ن را یم کندند، گفته  ی ایجاد کنند و در جریان که با بیل زمت  س دارند، برای آب باران مسی  وساییل که در دسی 
 پیدا شده است. شاید این مهمات از دوراپن باشند که از محوطه این اردوگاه برای 

 
شده است که مهمات جنگ

یم استفاده یم شده است. هنوز حکومت یونان و مقامات این اردوگاه در مورد اظهار نظر نکرده تمرین های نظا
ن بعد از باران های شدید، در این اردوگاه یک گودال یا چاله عمیق کشف شده بود  .اند. چند هفته قبل نی 

 
 

، سازمان دوغوا او لوژما، داوطلبان 5٦تعدادی از سازمان های غی  دولت  مانند سازمان های اتوپیدیا 
دسامیر در مقابل ورودی شهرداری ایل دو فرانس تجمع   11فعال و در حدود صد مهاجر روز جمعه 

ریس آپارتمان های خایل در پاها و کردند. آنها از دولت خواهان انتقال مهاجران پر رسپناه به خانه
 .شدند

 ۵۰۰های پاریس یم خوابند. با وجود اینکه مقامات مسئول به مهاجر هنوز در خیابان ۴۰۰تا  300در حدود 
ایط نادرست در این مکان ها اند اما سازمان ها یممهاجر مسکن یا محل بود و باش اضطراری داده گویند که رسر

 .به خیابان خواهد شدباعث دوباره آمدن پر رسپناهان 

این سازمان ها خواستار جاه دادن مهاجران پر رس پناه به هفت ساختمان خایل در پایتخت از جمله یگ از 
اند. ژان باتیست ایرو سخنگوی سازمان دوغوا او لوژما به های خایل در شهرداری پاریس شدهساختمان

وک و یا ساختماپن یادآوری کنیم که بیش از خانهدر میان آنها ما یم توانیم بخشر از »مهاجرنیوز گفت:  های می 
طبق آمار احصائیه میل کشور، سه میلیون خانه در فرانسه خایل »او یم افزاید: « شود خایل است. سال یم ۲۰

 «:خانه در پاریس ۱۱۷۰۰۰خانه در ایل دوفرانس و  ۴۰۰۰۰۰است، از جمله 
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 در پیاده رو های شمال پاریس ادامه یم دهند. شب

 
ها را در رسمای زمستان با این حال، صدها مهاجر به زندگ

 .در خیابان یم خوابند و در خطر بحران صیح و سالمت  قرار دارند

 خوابند یم بانخیا در  رسپناه بر  ۵۰۰ تا  ۴۰۰ بی   
، سازمان ها خواستار اسکان برای مهاجران شدند. مقامات نوامیر در میدان جهموری پاریس ۲۳تظاهرات  پس از

تن تنها  ۵۰۰گویند که تن اسکان اضطراری دادند اما سازمان های مدافع حقوق مهاجران یم ۵۰۰فرانسه به 
کساپن بودند که در میدان جمهوری پاریس در گردهماپی آمده بودند، در حایل که تعداد زیادی از مهاجران در 

 .نبودند و هنوز پر رسپناه هستند آن روز آنجا 
ن مورد: اردوگاه مهاجران در میدان جمهوری پاریس:  مورد خشونت قرار گرفتیم اما صدای ما شنیده »در همت 

 «شد
تن در خیابان  ۴۰۰تا  ۳۰۰هنوز در حدود »بنام کریل به مهاجرنیوز گفت:  ۵۶یگ از اعضای سازمان اتوپیدیا 

ها را آنار دقیق از پر رسپناهان در خیابان ها را ارائه کنیم زیاو یم افزاید: خییل دشوار است تا آم« به رس یم برند. 
 یم کنند

 
س از ترس پلیس در مکان های دور از پاریس زندگ  «.در جاهای مختلف و گایه هم به دور از دسی 

دسامیر در این جمع بودم. برای ما  11من روز جمعه »ساله افغان به مهاجر نیوز گفت:  ۲۱سهیل * پناهجوی 
کن را دادند تا تکمیل کنیم. سازمان ها و داوطلبان به ما کمک کردند. این یک ایده خوپر است که پر رس فرم مس

های خایل در پاریس انتقال بدهند. اسکان های خایل چه بدرد پناهان را هرچه زودتر در آپارتمان ها و خانه
 «.یابان یم خوابیمخورد در حایل که ما در هوای رسد زمستان در خیم

https://www.infomigrants.net/prs/post/28716/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28798/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28798/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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امیدوارم مقامات صدای ما را بشنوند. چندین بار است که ما جمع یم شویم و تظاهرات یم کنیم »او یم افزاید: 
 یم کنند. زیر خیمه های  ۵۰۰یا  ۴۰۰اما هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. هنوز 

 
نفر در خیابان ها زندگ

 «.ی زمستان قرار داریمما آب است. ما در معرض خطر ابتال به ویروس کرورنا و رسدی هوا

ن خود مجبور به  ۵۶سازمان اتوپیا  ش توضیح یم دهد که مهاجران عالوه بر وضعیت نامطمت  در صفحه تویی 
ی از "آزار و اذیت پلیس" یم س برای جلوگی 

 در محل پنهان شدن به جا های دور و بدون دسی 
ً
ا شوند. و اکیر

 و پر رسپنایه به رس یم
 .برندهای به دور از امکانات در رسگرداپن

 

 
 ۲۰۱۷کودکان بیجا شده در چهارایه قمیر کابل در انتظار کمک. عکس: آرشیف، زمستان 

 بر بر یس
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 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

 پنج میلیون نفر بیشی  نسبت به امسال نیاز به کمک خواهند داشت ۲۰۲۱آقای سنگم گفته که در سال 
 

کل سازمان ملل و معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه این نهاد گفته   رامش راجا سنگم، معاون دبب 
دوستانه در افغانستان نیاز دارند در حال افزایش است. که شمار افرادی که به کمک  های بشر

نگار پر او در گفتگو با خلیل  های به کمک ۲۰۲۱یس گفت که شانزده میلیون افغان در سال پر نوری، خیر
دوستانه نیاز خواهند داشت که نسبت به سال جاری میالدی شمار آنان پنج میلیون بیشی  خواهند  برسر

 شد. 
 از ولسوایل "دند" والیت قندهار در جنوب افغانستان از یک کمپ مهاجرین 

 
دیدار  آقای سنگم که به تازگ

 یم
 

شان هم کشاورزان فقی  هستند که جنگ کرده، گفت که درین اردوگاه شش هزار نفر زندگ
کنند که بیشی 

ن  ن شان را ویران کرده است. به گفته او آنان خانه، دام/موایسر و زمت  های شان را از دست داده و همه چی 
 یممجبور به ترک ولسوایل دند شده و حاال در خیمه

 
 ارند. کنند و هیچ درآمدی ندها/چادر زندگ

  میلیون دالری برای نیازمندان شدند ۵۵۰افغانستان و سازمان ملل خواستار کمک 
  کندمیلیون دالر به افغانستان کمک یم ۵۰۰بانک جهاپن 
 ادامه جنگ در هلمند؛ بیجاشدگان به کمک فوری نیاز دارند 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-38703728
https://www.bbc.com/persian/business-40271337
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54520311
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 
 توضیح تصویر،

 از اردوگاه دند دیدار کرده است
 

 این مقام سازمان ملل بتازگ
نظامی ان آواره شده از مصونیت الزم برخوردار نیستند، گفت که شش ماه پیش یازده او با اشاره به اینکه غی 

ی نیازمند بودند، حاال برای سال میلیون افغان به کمک شود که شمار آنان به پیش بیتن یم ۲۰۲۱های برسر
 میلیون برسند.  ۱۶

ی مسلحانه به روند کمک رساپن چقدر مشکل ایجاد کرده،   آقای سنگم در پاسخ به این پرسش که درگی 
ن تاثی  جنگ این است که مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده و آن زمان نه درآمدی دارند گفت که اولت 

یس دارند و به کمک دوستانه متگ یمو نه هم به منابع دیگری دسی   شوند. های برسر
الر پول نیاز بود میلیون د  ۱۰۰یک میلیارد و  ۲۰۲۰او گفت که برای کمک به آسیب دیدگان جنگ در سال 

های فوری نیاز است و افراد میلیون دالر برای کمک ۳۰۰و در سال آینده میالدی نیاز به یک میلیارد و 
 نیازمند در حال افزایش. 

  :ی نیاز دبه کمک ۲۰۱۷میلیون افغان در  ۹سازمان ملل  ارندهای برسر
 میلیون دالری برای نیازمندان افغانستان ۴۳۰درخواست کمک 

 
، اوضاع در جهان و افغانستان در حال بدتر شدن است. ۱۹آقای سنگم گفت که به دلیل شیوع کووید 

 افغان ها بر رفت و آمد و حمل و نقل به شدت بر محدودیت
 

ها تاثی  گذاشته و باعث افزایش بیکاری زندگ
 در بخش دولت  و خصویص شده است. 

ن االفغاپن صلح دوحه نتیجه الزم را بدهد و از این مذاکرات یک تواف ق او ابراز امیداوری کرد که مذاکرات بت 
 قوی، معتیر و پخته صلح بدست بیاید که به بازسازی افغانستان کمک کند. 

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-38657841
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-42680333
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 مهاجرنیوز

 این اتحادیه 
ی

وزرای داخله اتحادیه اروپا در اجالس امروزی شان در مورد اصالح سیستم پناهندگ
با هم مشوره یم کنند. تقسیم مهاجران در کشورهای عضو ییک از موضوعات مهم و مورد اختالف  

 .اتحادیه اروپا است که در نشست امروزی مورد بحث قرار دارد کشور های عضو 

 اتحادیه اروپا را پس از سال ها 
 

هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال یم خواست اصالح سیستم پناهندگ
فت زیادی حاصل نشده است. ریاست دوره ای  توقف دوباره به جریان بیاندازد. اما تا به حال در این زمینه پیرسر

 رای اتحادیه اروپا توسط آلمان در سال روان به پایان یم رسد و امروز این آخرین جلسه وزیران داخله اتحادیهشو 
 .اروپا با ریاست آلمان است

  ۱۰وزیران داخله اتحادیه اروپا امروز از ساعت 
 

یط یک نشست ویدیوپی راجع به اصالح سیستم پناهندگ
 .اتحادیه اروپا مشوره یم کنند

زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال قصد داشت مذاکرات را تا آخر سال روان و قبل از واگذار کردن هورست 
د. اما تا به حال در این زمینه تقریبا هیچ موفقیت  به دست نیامده است  .ریاست شورای اتحادیه اروپا به پیش بیر

 شدی
 

دا با یکدیگر اختالف دارند. آن ها کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال ها است که باالی سیاست پناهندگ
 آن به توافق نیم رسند

 
 .به خصوص در مورد تقسیم مهاجران در میان کشورهای عضو و چگونگ

 
 

 
ن یونان و ترکیه است / عکس  Reuters/A.Konstantinidis :عبور مهاجران از رودخانه ماریتسا )ایوروس(، این رودخانه یک مرز آپر بت 
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خصوص بر کشورهای جنوپر اتحادیه اروپا فشار یم آید، از آن جاپی که بسیاری از در سیستم کنوپن به 
ن کشور ها یم رسند  .پناهجویان نخست به همت 

اما کشورهای دیگر مانند هنگری، پولند یا اتریش نیم خواهند به هیچ صورت موظف به پذیرش مهاجران شوند.  
د اصالحات پیشنهادهای جدیدی کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه سپتمیر برای به  ن گفتگوها و پیشیر

جریان انداخت 
 .را ارائه کرده بود

کمک به کشورهاپی مانند یونان و ایتالیا برای تقویت محافظت مرزی و پس فرستادن پناهجویان ردشده از آن 
مه کشورها جا به کشورهای مبدا شامل این پیشنهادها است. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا یم خواهد که ه

ند  به مهاجران سهم بگی 
 

 .در زمینه رسیدگ

به طور مثال کشورهاپی که از پذیرش مهاجران خودداری یم کنند، باید مسئولیت پس فرستادن پناهجویان قبول 
 .نشده را بپذیرند

 .براساس این پیشنهادها تقسیم اجباری مهاجران فقط در موارد بسیار استثناپی انجام یم شود

وری چک و هنگری همزمان اعالم کردند که به هیچ وجه حاضن نیستند مسئولیت پس فرستادن البته جمه
 .مهاجراپن را قبول کنند که به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا یم رسند

ا کشورهای مالتا، اسپانیا، ایتالیا و یونان خواهان حمایت بیشی  کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا شده و  اخی 
 .کمیسیون را نامتوازن خوانده بودندپیشنهادهای  

ن   با این حال، هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال بارها گفته بود که در مورد دستیاپر به موفقیت تعیت 
ن است  .کننده تا پایان سال روان خوشبت 

ای از آن اما گزارش محرمانه ای که توسط مقام های آلماپن در شورای اتحادیه اروپا نرسر شده است و نسخه 
گزاری آلمان )دی پ  ای( رسیده است، نشان یم دهد که کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم دراین  به دست خیر

 .مورد به شدت بایکدیگر اختالف نظر دارند

 آن به توافق نرسیده اند
 

 .آن ها هنوز هم در مورد تقسیم مهاجران در میان کشورهای عضو و چگونگ

 دویچه ویله

 برنامه« پروازول»سازمان 
ً
ریزی شده پناهجویان به افغانستان انتقاد کرده و آن را از اخراج جدیدا

مسئوالنه خوانده است. کارشناسان به این نظر اند که افغانستان با توجه به نتایج کنفرانس ژنیو،  غی 

 .اخراجر را خواهد پذیرفتپناهجویان 

     



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

12 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 

ی  گفته است که بعد از توقف اخراج پناهجویان افغان از آلمان در ماه مارچ، « پروازول»سازمان حقوق برسر

ن اخراج گرویه برای روز چهارشنبه این هفته برنامه ریزی شده است. این سازمان از این اخراج برنامه  اولت 

 .ریزی شده انتقاد کرده است

ن اخراج  پناهجویان افغان از آلمان در ماه مارچ به دلیل شیوع پاندیم کرونا متوقف شده بود. ماه گذشته نی 

 .یک پرواز اخراجر برنامه ریزی شده بود، اما به تعلیق درآمد

 بورکهارت، مدیر اجراپی این سازمان روز یک شنبه گفته است:  
این که با وجود پاندیم کرونا و »گونی 

مسئوالنه است. وضعیت امنیت  ف د، غی  « اجعه بار حاال قرار است بار دیگر اخراج به افغانستان صورت گی 

 .شونداو افزوده است که اگر این برنامه اجرا شود، پناهجویان اخراجر با خطر حیاپ  مواجه یم

حکومت متاثر شده است، ۱۹بورکهارت افزوده است که با وجود آنکه افغانستان به شدت از پاندیم کووید 

لیل دآلمان پیش از این در ماه نوامیر یک پرواز پناهجویان اخراجر به افغانستان را برنامه ریزی کرده بود. به 

پاندیم این اخراج از جانب حکومت افغانستان برای کوتاه مدت رد شد. اما حاال قرار است روز چهارشنبه 

د یگ هال آلمان صورت گی  ن  .یک پرواز از میدان هواپی الیی 

، توماس روتیگ، کارشناس مسائل افغانستان به این نظر است که با وجود ادامه «پروازول»به گزارش 

پاندیم کرونا، حکومت افغانستان آماده پذیرش پناهجویان اخراجر خواهد بود، چونکه در اواخر ماه نوامیر 

https://www.dw.com/fa-af/germany-to-resume-deportation-of-afghan-refugees/a-55933384
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ن تعهد کمک ک علیه مهاجرت »الملیل را به دست آورد و در بدل آن در مورد های مایل جامعه بت  مبارزه مشی 

قانوپن   .توافق صورت گرفت« غی 

گزاری ایرنا  خبر

 

امون سفارت جمهوری اسالیم افغانستان در تهران از پ   ی مشکل اخی  برجن از مهاجرین در ایران پی  گی 

تمایم  داده و گفته که طبق آخرین ابالغیه بانک مرکزی ایران،شان خیر  های عابربانکمسدود شدن کارت

، حساب بانگ افتتاح کرده و کارت ها موظف هستند برای افغانبانک های دارای مدارک معتیر اقامت 

  عابربانک در اختیارشان قرار دهند. این سفارت از مهاجرین خواسته شعب بانک
ن
های متخلف را معرف

ن حال، م ن گفته که این مشکل به زودی حل خواهد کنند. در همت  دیرکل آسیای غرپر وزارت خارجه ایران نی 

 .شد

گزاری صدای افغان)آوا(   تهران: در دوره ن دو کشور ایران و افغانستان روز خیر  بت 
 

ای که همدیل و همبستگ

ش است، عیل ن به روز رو به گسی  ایط می  باپن از مهاجرین رغم اینکه دولت ایران همواره در تالش بوده تا رسر

ایط که بیماری کروناافغانستاپن را بیش از پیش مهیا و مناسب ش است و   تر بسازد، در این رسر رو به گسی 

وری به بانکبیم آن یم ضن ش این بیماری در جامعه شود؛ در رود که مراجعه غی  ها، خود عامیل جهت گسی 

https://avapress.com/fa/206572/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://cdn.avapress.com/97/37d/9737d466ec284dd96f6208d8a0030b41-544x390.jpg


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

14 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستاپن از شهرهای مختلف جمهوری اسالیم ایران از مسدود شدن 

 .اندخن گفتهس  های عابربانک، بانک صادرات خیر داده و از پیامدهای آنکارت

د که اداره کل اموراتباع وزارت داخله ایران از صدور ابالغیه جدید این اقدام چند روز پس از آن صورت یم گی 

ها و انجام امور بانگ برای تمام اتباع خارجر دارای ها برای صدور کارتبانک مرکزی این کشور به تمام بانک

 .مداراک اقامت  معتیر در ایران خیر داده بود

قوس، پایگاه اطالع رساپن وزارت داخله ایران گزارش داد که دکی  مهدی محمودی، مدیرکل  13به تاری    خ  

مهاجرین خارجر این وزارت اعالم کرده است: "با توجه به مشکالت پناهندگان در خصوص اموراتباع و 

یاستفاده از کارت ونیگ، با پیگی 
جلسات کارشنایس با های متعدد و های عابر بانک و خدمات الکی 

، موضوع معتیر بودن کارت بانکدستگاه های اتباع های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و داراپی

ها و موسسات اعتباری باشند، به کلیه بانکخارجر برای آن دسته از اتبایع که دارای مدارک اقامت  معتیر یم

 ."ابالغ گردید

شناساپی معتیر افزود: "اتباع خارجر که مدارک آمایش صادره توسط وزارت محمودی، در خصوص مدارک 

وط به معتیر بودن آن، شامل کارت آمایش ن گذرنامه با روادید و  ۱۴ ، کارت هویت۱۵ کشور مرسر و همچنت 

ط دارابودن  وی انتظایم جمهوری اسالیم ایران به رسر چه اقامت صادره از سوی نی  ، دفی  با پروانه اقامت معتیر

ط دارا بودن مجوز اقامت معتیر و مجوز اقامت چه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به رسر ، دفی  معتیر

ط دارا بودن اعتبار را داشته باشند، مشمول صدور و   صاره از سوی ناجا به رسر
 

چه پناهندگ ن دفی  همچنت 

 ."های بانگ هستندتمدید کارت

از جمله بانک صادرات به صورت برعکس تعبی  و اجراپی ها اما گویا این ابالغیه جدید توسط برجن بانک

فعال شده بودند،شده و به جای فعال شدن کارت های فعال کارت  های بانگ اتباع خارجر که در گذشته غی 

فعال شده است ن غی   .نی 

ح زیر استبرجن از پیام گزاری صدای افغان)آوا( در این مورد رسیده، به رسر  :های مهاجرین که به خیر

ن چیه؟ یا همون عده" ای هم که حساب دارند را علت اینکه بانک ها برای مهاجرین حساب باز نمیکتن

؟ با اینکه کارت آمایش هم دارن و تمدید هم شده؟ ن  "مسدود میکتن

های صادرات؛ من یک دخی  افغان هستم کارت منو روز شنبه بدون اطالع در خصوص مسدود کردن کارت"

به محل کارم تجریش رفته بودم، برف میومد و من هیچ پول نقدی نداشتم. برای مسدود کرده بودن، و من 

 "کرایه میخاستم پول بردارم که متوجه شدم کارتم مسدوده. تاسف داره

ن طور هست و عابرها رو این قطیع کارت" های عابر بانک فقط برای مشهد نیست، حت  تهران هم همت 

 ."رای مهاجرین در این زمان شیوع کرونامسدود کردن و خییل مشکالت درست کردن ب
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

. لطفا اطالع" ن  "رساپن کنید. ممنونسالم خوب هستید ؟؟ تهران رو هم حساب صادرات رو بست 

 "من تهرانم، امروز کارتم که از بانک صادرات بود را مسدود کردن، چرا؟؟"

مسدود شده است. من امروز گزاران اخبار مهاجرین. کارت بانک مهاجرین در اصفهان هم سالم بر خدمت"

ن کارت بانگ ما مسدود شده، آخر  رفته بودم بانک صادرات محله زینبیه اصفهان. خییل از مهاجرین یم گفت 

من از رئیس شعبه سوال کردم، آقاچند روز میشود رییس اتباع اعالم کرده ک برای مهاجرین ک مدرک معتیر 

ن داده میشود و پیام را هم ن  دارند، کارت بانک شان دادم، گفت از بانک مرکزی است. لطفا بگوش مسئولت 

 "برسانید آیا ممکن است یکبار برای همیشه این مشکل مهاجرین حل شود؟

 "چرا بانک صادرات حساب مهاجرین و اتباع خارجر را مسدود کرد؟"

ن مهاجرین و اتباع خارجر را مسدود کرد"  ."بانک صادرات در مشهد حساب برجن افراد و همچنت 

ی نگاران جوان در مشهد با پیگی  های فراوان علت را از مدیر بانک صادرات در این در این زمینه، باشگاه خیر

 .شهر جویا شده، اما به هیچ عنوان حاضن به مصاحبه نشدند

ن که کارت بانگ نگار آوا در تهران نی  گوید: اش توسط بانک صادرات مسدود شده، یماین در حایل است که خیر

یس کلیه اتباع خارجر به خدمات بانگ، بانک جود صدور بخش"با و  نامه جدید بانک مرکزی برای دسی 

، اعم از گذرنامه با اقامت معتیر مسدود صادرات، بیشی  عابر بانک های مربوط به مهاجرین و اتباع خارجر

نامه ین که بخششده است. من خودم شخصا به یگ از شعب بانک صادرات در تهران رفتم، اما با وجود ا

یس به کارت عابر بانک را ندارند. در اختیار رییس بانک بود، اما همچنان یم گفت که اتباع خارجر حق دسی 

ها از سوی بانک مرکزی مسدود شده است؛ در نهایت پاسخ قناعت بخش نداشت و گفت که این کارت

ی و صحبت با مراجع ز دو روز پ  نامه تازه آمده، چند روز بعد مراجعه کنید". در نهایت، پس ابخش گی 

 بانک صادرات در تهران، مدیر شعبه پذیرفت که صدور کارت عابر بانک برای 
 
مختلف حراست و حقوف

، بالمانع است و این مشکل حل شد  .دارندگان گذرنامه و اقامت معتیر

ن در گفت نگار آوا هیچ آگایه از ببخش دریافت شکایات بانک صادرات نی  نامه جدید بانک خشوگو با خیر

ن استناد کرده که دارندگان کارت آمایش نیممرکزی نداشته و ضفا بر اساس بخش توانند کارت نامه پیشت 

نگار، بخش نامه جدید در یک شعبه بانک صادرات عابر بانک داشته باشند. این در حایل است که این خیر

ونیک بانگ محروم هستندمشاهده کرده، اما همچنان اتباع خارجر از دریافت خدمات   .الکی 

یبا پ    بانک صادرات وعده داده که این مشکالت گی 
 
ن بخش حراست و حقوف نگار آوا در تهران نی  های خیر

 .را به زودی حل خواهد کرد

رسد مسدود شدن ها، به نظر یمهای مختلف و ابالغ به بانکنامهرغم صدور بخشبر این اساس، عیل

هاجرین در ایران در شعب مختلف بانگ، به نویع عدم آگایه الزم و یا برخوردهای های عابربانک مکارت
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ای است، چون مواردی وجود داشته که در یک شعبه مربوط به یک بانک، کار مهاجرین به مشکل سلیقه

ن بانک، مشکالت رفع شده است  .برخورده، اما در شعبه دیگر همت 

نگ ار آوا گفته است: که علت اصیل و مهم در امر مسدودسازی در این زمینه، یک کارمند بانک به خیر

ی از وقاییع نظی  پولهای بانگ، نظارت بانک مرکز به حسابکارت باشد؛ شوپی یمهای مهاجرین و جلوگی 

ها دستوری را ابالغ نموده که بعد از اتمام تاری    خ اعتبار بنابراین بانک مرکزی بدین منظور یط حکیم به بانک

ها مسدود شود تا بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند و سپس با ارائه مدارک جدید اجرین، حسابمدارک مه

، اقدام به فعال  ها نمایند. سازی حسابمعتیر

ای از زمان امکان صدور آپن عابربانک، عالوه بر مهاجرین برای اتباع ایران وی، خاطرنشان شد که در برهه

ن میرس نبوده و باید فرم  دادند. درخواست آنان را به شعب مرکزی ارجاع یم هاینی 

ها و کارمندان بنا وی، ابراز داشت ابالغیه بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد، ویل در این موارد بانک

ی کنند. البته چون دستور ها اقدام یمها برای تمدید و یا مسدودسازی حساببه شناخت خودشان از مشی 

های بانگ را( وصل کنند و با مراجعه به بانک، رسی    ع )کارتکیل یه بار مسدود یم  بانک مرکزی هست، بطور 

 ."کنندیم

 .با این حال، سفارت افغانستان به این مشکل واکنش نشان داده است

م  در یک اعالمیه این سفارت آمده است: "قرار مراجعه و تماس های تلیفوپن عده ای از مهاجرین محی 

ی افغان مقیم ایران، م ، این سفارت با پیگی  بتن بر مسدود شدن کارت های عابربانک شان یط روزهای اخی 

ن این معضل با وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم  موضوع فوق از مجاری دیپلوماتیک با در میان گذاشت 

، موضوع را در ارسع وقت دنبال نمود  ".ایران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجر

یسفارت افغان م جمهوری اسالیم ایران اظهار داشتند ستان افزوده است:" پس از پیگی  ن محی  ها، مسئولت 

های دارای مدارک معتیر که طبق آخرین ابالغیه بانک مرکزی، تمایم بانکها موظف هستند برای افغان

، حساب بانگ افتتاح کرده و کارت عابربانک در اختیارشان قرار دهند. در صورپ  که ش ای از این عبهاقامت 

وی ننماید، مهاجرین با اطالع دقیق از شعبه و محل مورد نظر، دفی  امور مهاجرین این  دستورالعمل پی 

د ی قرار گی   ."سفارت را در جریان قرار دهند تا به اطالع بخش نظارت بانک مرکزی رسانیده و مورد پیگی 

ی ن ادارات ذیاین سفارت از پیگی  ط جمهوری اسالیمی ايران نسبت به این موضوع ربهای همه جانبه مسئولت 

 .نمایداظهار سپاس و قدرداپن یم

از سوی دیگر، در واکنش به این مشکالت، سید رسول موسوی، مديركل غرب آسيا وزارت خارجه ایران از 

ی خیر داده است
 .حل مشكل كارت اعتباري مهاجرين افغانستاپن
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ها به دلیل های مقيم ايران. برجن از بانکخوب برای افغان خیر آقای موسوي در تویيی  خود نوشته است: "

یهای قانوپن کارت اعتباری به مهاجرین نیممحدودیت های انجام شده، این مشکل به زودی دادند، با پیگی 

 در زمان شیوع بیماری کرونا را کامال درک  حل خواهد شد. 
ً
من مشکالت خواهران و برادران مهاجر خصوصا

 ."کنمیم

ونیک برای ح ایط ویژه کرونا که استفاده از خدمات بانکداری الکی  ال باید دید که به خصوص در این رسر

شود، آیا خط بطالپن بر مشکالت بانگ مهاجرین کشیده خواهد قطع شیوع ویروس کرونا مهم پنداشته یم

 شد؟! 

 

 

 


