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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ن کامل اخبار  4 ------------------------------------------------------------------------------------------------- مت 

 4 ----------- گان به مهاجرت دوباره دست بزننداز بازگشت کننده تا برخ   شود سبب یم نیمهاجر  یهادر شهرک ربنا ینبود ز 

 5 ----------------------------- مهاجران افغان صحبت کرد تیوضع یرو  ونانیافغانستان در  ی  امور پناهندگان با سف ی   مع

را در مورد خشونت ها آغاز  قاتی: مقامات فرانسه تحقسیدر پار  انیاردوگاه پناهجو  هیهنگام تخل ی   خشونت آم اتیعمل

 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کردند

 8 ------------------------------------------------------------------- ایتانیدر راه بر  ران  یمرگ خانواده کرد ا تیمهاجرت؛ روا

 16 -------------- افغانستان تعهد کرده اند یدالر کمک برا ارد یلیم ۶حدود  تاکنون جامعه جهان   نوا؛یروز نشست ج نیآخر 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن کامل اخبار  مت 

 

 ویب سایت وزارت 

 

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندهن 
ی
گان در مالقانی که با ذوهتو ورالرحمن اخالق

ود زیربنا داشت بیان کرد که عدم وج (TIKA تیکا)چال رئیس اداره آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه

 .گان دست به مهاجرت دوباره بزنندبرگشت کننده های مهاجرین سبب شده تا برخ  از در شهرک

، فکری و تاریخ  خواندن روابط افغانستان و ترکیه از همکاری آن اداره در  وی دراین نشست ضمن عقیدنی

گزار عنوان کرده افزود: افغانستان، اظهار سپاس و قدردان  نموده بحث صلح را روی مهاجرت افغان ها تاثی 

 به ن  مات"رویکرد ما در قبال خد
کند. ما در نی این هستیم  گان تغیی  یمگان و برگشت کنندهجاشدهرسان 

 ".که میان ادغام و توسعه یک رابطه و پیوند ایجاد شود

 ضمن این اظهارات از اداره
ی
تواند ها یمخواست که در بخش اعمار زیربنای شهرک (TIKAتیکا) آقای اخالق

های اداری برای وزارت در مرکز و والیات قع شود و اعمار ساختمانبرای یک قشر نیازمند جامعه موثر وا

 .همکاری نمائید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اش با افغانستان بیان کرد که موضوع اعمار های دراز مدتدر کنار اعالم همکاری (TIKAتیکا) رئیس اداره 

یک یمها را با مرکز آزیربنای شهرک  .دید گرددجهای سالسازد، تا شامل برنامهن اداره در انقره رسر

 ویب سایت وزارت 

 ۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۹/۶پنجشنبه 

 

 هللا کاکر روز چهارشنبه 
 
ویس صمدی  5وق قوس سال روان در یک تماس تصویری)ویدئو کنفرانس( با می 

 مهاجران افغان صحبت و گفتگو کرد. سفی  کشور در یونان روی وضعیت 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در 
ی

آقای کاکر دراین گفتگو از سفارت افغانستان در یونان و نمایندگ

 یم  
ی

 به وضعیت مهاجران بخصوص کسانیکه در کمپ ها زندگ
ی

آن کشور خواست که در عرصه رسیدگ

 کنند، بیشیی تالش نمایند. 

ونان از ایجاد یک ارتباط خوب با ادارات مهاجرت یونان و مهاجران افغان سخن گفته سفی  افغانستان در ی

در رابطه به بهبود وضعیت مهاجران بیان کرد که در نتیجه خواست های مکرر سفارت افغانستان، مقامات 

ده که تعداد پولیس را در کمپ جدید یم افزاید و خانواده ها و زنان از مردان مج رد جدا یونان وعده سیی

 ساخته شود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کمپ دیگر ساخته شود که از مشکالت مهاجرین یم کاهد. اکنون نسبت   5به گفته وی قرار است در یونان 

هزار کودک که حدود نصف آن افغان ها است یک  4به گذشته مشکالت مهاجران در یونان کاهش یافته از 

  600ه شده و امیدواری وجود دارد که یک تن آن در کشور های چون آلمان و انگلیستان پذیرفت 600هزار و 

 کودک دیگر هم پذیرفته شود. 

ین در حایل است که دو هفته پیش معینیت امور پناهندگان با اتحادیه اروپا در مورد تعدیل و تمدید اعالمیه ا 

ک افغانستان و اتحادیه اروپا در عرصه مدیریت مهاجرت صحبت کرده و این سند از آغاز سال جدید  مشیی

 یالدی عمیل خواهد شد. م

 مهاجر نیوز

دوشنبه گذشته یک اردوگاه موقت پناهجویان در میدان جمهوری پاریس با خشونت از سوی پلیس تخلیه 

د تحقیقات در دو مورد خشونت پلیس در برابر یک پناهجو و یک ژورنالیست شد. دادستان  پاریس یم گوی

 .را آغاز کرده است

دادستان  پاریس روز سه شنبه گفت تحقیقات روی دو پرونده خشونت علیه یک پناهجو و یک روزنامه 

 .نگار در جریان تخلیه اردوگاه پناهجویان در میدان جمهوری پاریس آغاز شده است

از سوی پلیس بر توسط پلیس تخلیه گردید، با خشونت ها  نوامی   ۲۳دوشنبه  ت مهاجران کهاردوگاه موق

 .علیه پناهجویان و مدافعان حقوق مهاجران صورت گرفت

اداره عمویم نظارت پولیس میل در فرانسه گفته است که در حال انجام تحقیقات است. وزیر کشور فرانسه 

ژرالد دارمی   روز گذشته گفت که وی از پرفکتور پلیس خواسته است که نتایج تحقیقات خود را در مدت 

 .برای وزارت تسلیم دهدساعت  ۴۸

نگاران در شبکه های اجتمایع منتشر کرده اند، گرویه از پلیس را نشان یم دهد که یک  ویدیوهانی که خی 

جوان مهاجر را که لباس سفید به تن دارد محارصه یم کنند. اگرچه این پناهجو موفق به فرار یم شود اما 

 .اندازدیک رسباز پلیس با پایش آن مهاجر را به زمی   یم

گردد که توسط نیکوال مایار ژورنالیست لو میدیا در صفحه توییی وی مورد دوم خشونت به ویدیونی بر یم

نگار رسانه بریوت را تهدید یم کند.  نشر شده است. این ویدیو نشان یم دهد که رسباز پلیس ریم بویزین خی 

س نگار برده و یم خواهد او را بیی  .اند و به زمی   بیاندازدپلیس دست خود را به سوی خی 

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
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به گفته ریم بویزین رسبازان سه بار علیه او اعمال خشونت کرده اند. رسانه بریوت روز سه شنبه در حساب 

 .توییی خود نوشت که روزنامه نگار وی توسط پلیس "مرتبا مورد آزار و اذیت" قرار گرفته است

 تصاویر تکان دهنده

ر فرانسه برخ  از تصاویر این عملیات را "تکان دهنده" خواند. این در همی   حال ژرالد دارمی   وزیر کشو 

ون رانده یم شوند و توسط رسبازان مورد   که به زور از خیمه های خود بی 
تصاویر نشان یم دهد پناهجویان 

ند. رسبازان پلیس برای پراکنده شدن آنها از گاز اشک آور نی   استفاده یم کنند ب و شتم قرار یم گی   .رص 

وهای امنیتی فرانسه یک اردوگاه بزرگ پناهجویان را در سن دن  شمال پاریس تخلیه کردند. هف ته گذشته نی 

پناهجویان اردوگاه میدان جمهوری پاریس آنهانی هستند که از اردوگاه سن دن  رانده شده بودند. در کنار 

ضی   دو 
شنبه شب در میدان جمهوری آنها صد ها تن دیگر که در خیابان به رس یم بردند پیوستند. معیی

وهای امنیتی متفرق شدند  .پاریس خیمه زدند اما توسط نی 

گزاری فرانسه گفت که پرونده خشونت را یاری خواهد کرد. برخ   کلی  هیدون فعال حقوق فرانسوی به خی 

ان بدون مرز و سکیور کاتولیک گفته اند که آنها نی   در حال درج   .شکایت هستنداز سازمان ها مانند داکیی

 ویب سایت وزارت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

خانواده  398قوس برای  4ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار به روز سه شنبه 

 بیجاشده درآن والیت مساعدت خورایک وغی  خورایک باهمکاری موسسات مدد رسان توزی    ع نمود. 

های ژیری، پنجوانی میوند و ارغنداب ازاثر جنگ بیجاو قبال شناسانی   یادشده از ولسوایلبیجاشده گان 

 شده بود بودند. 

غذانی از جانب موسسه حمایه اطفال ، ا زجانب 116کمک های یادشده به  خانواده یک بسته غی 

سوی تغذی کیلو موادی 3کیلو نمک،   2کیلو دال نخود،  25کیلوروغن،18، کیلو  116آرد   WFP موسسه

پاکت بسکویت ،بسته ها ی صخ و تشناب های موقت از جانب  20برای اطفال، 

خانواده دیگر پول نقد  282بوده ، وبرای  یک باب خیمه ،  UNHCR ،ازجانب موسسه DACARموسسات

که با حضورداشت نماینده اداره مهاجرین و موسسات  بوده DRC از جانب موسسه  هزار افغان   9مبلغ 

 توزی    ع شد. یاشده 

 یسن  ن  

 

اش در راه بریتانیا در  چندی پیش ویدیونی از یک دخیی کرد ایران  منتشر شد که ماه گذشته همراه خانواده

فرزندانشان ای بهیی برای ای است که برای آیندهکانال مانش غرق شدند. این ویدیو نشان از عزم خانواده

وع کردند.   سفر پر مخاطره ای را رسر

 نژاد است. اهل رسدشتم"تواند بخندد و گریه کند: "اسمم آنیتا ایرانساله در این کلیپ همزمان یم ۹آنیتا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

این آزمون بازیگری برای یک فیلم محیل به نام "درخت گردو" بود که قرار بود در زادگاهش ساخته شود. 

خواهم کند: "یمشود که به آرایم تشویقش یمنژاد شنیده یمسول ایرانپشت صحنه، صدای پدرش ر 

 …"بگو…بازیگر بشوم

ش به دنبال تحقق آرزوهایش برود. ویل این آرزو برای دهد که یماین ویدیو پدری را نشان یم خواهد دخیی

ی از منطقه  ست. قتصادی روبروست و هم فشارهای سیایس کار آسان  نیاای که هم با فقر دخیی

 در مرزهای غرن  ایران با عراق. 
 خانواده آنیتا اهل رسدشت هستند، شهری کوچک کردنشی  

 

رانش آرمی   پنایه و براد-حدود یک سال پس از آزمون بازیگری آنیتا، پدرش رسول، مادرش شیوا رسول

 شوند. ماهه رایه سفری خطرناک به اروپا یم۱۵شش ساله و آرتی   

ماند. قایق  اکتی  در کانال مانش ناکام یم ۲۷تر روز ای بهیی و مکان  امنا برای آیندهاما آرزوهای خانواده آنیت

ایط نامساعد جوی رایه بریتانیا بود، چند کیلومیی پس از آغاز سفر واژگون یم شود. شیوا کوچیک که در رسر

 افتند. گی  یم  و فرزندانش بدون جلیقه نجات در کابی   کشتی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کنند. خویشاوندان آنها مستقیما اش اوایل ماه اوت ایران را ترک یماله و خانوادهس ۳۵رسول ایران نژاد، 

 ر 
ی

ا درباره دلیل ترک ایران اظهار نظری نکردند، ویل دالیل زیادی هست که خواسته باشند جانی دیگر زندگ

 از نو آغاز کنند. 

، همچون بسیاری از مناطق کردنشی   ایران با مشکالت مضاعف   رسدشت در استان آذربایجان غرن 

نسبت به سایر نقاط ایران روبرو است. در نبود صنایع عمده، مناطق مرزی ییک از باالترین آمار بیکاری 

 ایران را دارد. 

 

ی و قاچاق کاال از مرز کردستان عراق به ایران یم شوند. این کار بسیاری از اهایل رسدشت مجبور به کولی 

شان یمسود زیادی ندارد، برای هر سفر ک  از ده دالر گی 
 ر خطر است. پآید، اما سفری میی

وهای مرزبان  ایران کشته یا زخیم شدهدر سال اندازی نی  اند. بسیاری در  های گذشته صدها کولی  در تی 

 اند. اند یا زمستان زیر بهمن مدفون شدههای صعب العبور سقوط کردهکوهستان

کوهستان  و   این مناطق ۱۳۵۷هم هست. از انقالب سال شدت امنیتی و نظایم همچنی   این منطقه به

وهای امنیتی ایران بوده است.  ی بی   آنها و نی   مرزی محل تردد احزاب مسلح کرد و درگی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ضان شدیدتر بوده و احکام دادگاه ها علیه سنگی   تر، حدود ده 
در مناطق کردنشی   ایران برخورد با معیی

ان کرد هستند، اما به گفته سازمان ملل، کردها دست کم نییم از میلیون نفری ایر  ۸۲درصد از جمعیت 

 دهند. آمار اعدامیان زندانیان امنیتی و سیایس در این منطقه باالست. زندانیان سیایس کشور را تشکیل یم

گوید شیوا یس گفت که رسول ایران نژاد از آزار حکومت گریخته بود. او یمن  ییک از دوستان شیوا به ن  

اموالشان را فروخت و از دوستان و خانواده پول قرض کرد تا هزینه سفر قاچاق به اروپا را پرداخت  همه 

 کنند، هدف آنها رسیدن به بریتانیا بود. 

دهد در حایل  اولی   ایستگاه خانواده آنیتا ترکیه بود. کلیتی رسول را در حال خواندن آوازی کردی نشان یم

ند. اش منتظرند که که خانواده  قاچاقچیان آنها را به اروپا بی 

رسول نوا رس …" "قلبم پر درد است، غیم عظیم ... ویل چه کنم که باید کردستانم را رها کنم و بروم 

رود و روی زانویش خندد. فرزند کوچکش آرتی   به سوی او تانی تانی یمدهد. پشش آرمی   شادمانه یمیم

 بزرگ به همرایم
ی
 د. ه پناهجویان دیگر نشسته اننشیند. آنها در اتاق

 ترکیه مقصد نهانی هزاران پناهجوی ایران  بود؛ اما در هفت سال گذشته فضای سیایس ترکیه این 
زمان 

 دفیی کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل با صدها ها هزار پناهجو 
 
ی وضع را تغیی  داده است. از طرق

 سوری درگی  است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وهای امنیتی ترکیه پناهجویان ایران  به خصوص کرد را در پاسگاهبرخ  مهاجران گزارش داده های اند که نی 

اند. شماری از ناراضیان ایران  در استانبول اند یا به محض ورود، آنها را به ایران بازگرداندهپلیس آزار داده

خواستند در ترکیه یموا ناند. برای همی   رسول و شیو به ایران بازگردانده شده اند یا ربوده شدند ترور شده

 کنند. 
ی

 از سازمان ملل تقاضای پناهندگ

روپا یم هزار یورو آنها را از راه دریا با کشتی از ترکیه به ا ۲۴در ماه سپتامی  قاچاقچیان در ازای دریافت 

 رسانند. برند، سپس با کامیون آنها را به کمپ پناهجویان در سواحل شمال فرانسه یم

، دا یه "آدرا" در شهر ساحیل دانکرک فرانسه یمشارلوت دیکنیی -گوید شیوا را در گرانوطلب شاغل در خی 

 سینت، اردوگاه اصیل مهاجران و پناهجویان ایران  هنگام پخش مواد غذانی دید و یم"گوید شیوا رسزنده و 

 امیدوار بود. 

. من چند کلمه به کردی صحبت   کردم. کیل خندید به "زن ریز نقشر بود، خییل مهربان و دوست داشتت 

 من، ماتش برده بود."

های شیوا سه روز  دزدند. ن  ن  یس به پیامکدر اردوگاه پناهجویان در فرانسه وسائل شیوا و رسول را یم

نویسد که سفر با قایق شان دست یافته. او در پیایم به دوستش در کاله فرانسه یمپیش از غرق شدن قایق

 برای سفر با کامیون ندارند، چون هزینه آن بیشیی است. خطرناک است اما گفته پویل 

گوید که برای یافیی  روشت  یمدانم خطرناک است ویل چاره دیگری نداریم". شیوا بهاو در پیامیک گفته: "یم

خواهم  ام یمکند "هزاران درد در سینه دارم و حاال که از ایران رفتهاش تقال یمپناهگایه برای خانواده

 را فراموش کنم." امگذشته

 یم کند از ایران تا فرانسه همراه خانواده او س
 
فر کرد. ییک از دوستان رسول که خود را با نام "آواره" معرق

اکتی  قاچاقخی در دانکرک فرانسه گفت که روز بعد وقت گذشیی  از کانال است.  ۲۶گوید که شب آواره یم

 پرت در کنار یک انبار نفت است راه افتادند.  ایصبح زود از ساحیل به نام لون پالز، که نقطه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

رسید با امواخ  به ارتفاع یک و کیلومیی در ساعت یم  ۳۰آن روز هوا بسیار نامساعد بود، رسعت باد به 

. آواره از سفر منرصف یم شود و یم گوید ارزش خطر کردن نداشت: "ترسیده بودم. نرفتم. به  نیم میی

 رود. ویل او گفت چاره دیگری ندارد."رسول التماس کردم که او هم ن

میلیون تومان  ۲۰۰ها برای عبور خانواده اش از کانال مانش برادر رسول در ایران گفت، او به قاچاقخی 

 پرداخته بود. 

 ۱۷ساله و پش  ۲۷ساله اهل رسدشت همراه برادرش محمد  ۴۷ابراهیم محمدپور، بازیگر و مستندساز 

ته شده بود، اما او یم گوید قایق کوچک بود و برای حمل هشت نفر ساخاش در همان قایق بود. ساله

گوید: "چشمهایمان کور شده بود، چون در این نفر را در آن "چپانده" بودند. ابراهیم یم ۲۳قاچاقچیان 

خواهم سوار این قایق بشوم، ویل بعد گفتم سوار سفر خییل زجر کشیده بودیم. اولش فکر کردم نیم

 ستکم از این مصیبت نجات پیدا کنم و به مقصد برسیم."شوم تا دیم

، پش  اهل رسدشت هم در این قایق بود. تنها او و دو نفر دیگر جلیقه نجات داشتند. او یم   ساله ۱۶یاسی  

گوید هیچ یک از اعضا خانواده آنیتا جلیقه نجات نداشتند. بیست و دو مسافر قایق اهل رسدشت بودند 

 دست پناهجونی از شمال ایران بود.  و هدایت کشتی هم به

اند یم گویند قاچاقچیان معموال از مسافری که از همه مهاجران ایران  که پیشیی از این راه به بریتانیا رسیده

ی دارد یم  خواهند قایق را هدایت کند یا پناهجونی را به زور وادار یم کنند که قایق را براند. پول کمیی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 توضیح تصویر،

 گوید که این حادثه برایش فراموش نشدن  استمحمدپور، بازیگر و مستندساز اهل رسدشت یمابراهیم 

رسید. اما این کابی   تر یمتر و امنروند که به نظر گرمای قایق یمآنیتا، مادرش و برادرانش به کابی   شیشه

 شود. برای آنها تله مرگ یم

، قا ون یق پر از آب شد. او یمبه گفته ابراهیم، پس از حدود هشت نه کیلومیی گوید: "سیع کردیم آب را بی 

 م."خواستیم به کاله برگردیم ویل نتوانستیبریزیم ویل نشد. یم

رفتند تا آنکه قایق گوید که مسافران وحشت کردند و از یک سو به سوی دیگر قایق یمبرادرش محمد یم

 واژگون شد. 

گوید که رسول زیر آب رفت و کوشید نجاتشان دهد، هیم یمافتند. ابراشیوا و فرزندانش در کابی   گی  یم

ون آمد و فریاد یم  زد کمک کنید. بعد بی 

و، جوان   گوید ساله دانشجوی رشته اقتصاد و اهل رسدشت است. او هم در آن قایق بود. او یم ۲۷پیشر

  شیشه کابی   با تیغ موکت
"آرتی   خردسال را توی  گوید: و یمابری به جانی نرسید. تالش آنها برای شکسیی

 کابی   دیدم که روی آب شناور شده بود". 



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

15 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

رسول برادر شیوا که در آلمان پناهنده است پس از غرق شدن قایق به دانکرک رفت. او در تمایس تلفت  

ون بکشد، و بعد برگشته بود تا بقیه را ب ون به ما گفت که شنیده رسول، دامادش توانسته بود آرتی   را بی  ی 

 اما موج آرتی   را با خود یم برد.  بیاورد. 

ند: کابراهیم محمدپور آنیتا را یم بیند که روی آب شناور بوده. او با گریه آن لحظات دردناک را تعریف یم  

ا. "بچه را از آب گرفتم، خیال کردم شاید زنده باشد. با یک دست قایق را گرفته بودم و با دست دیگر او ر 

کنان ادامه یم دهد: داد." گریهاست یا نه، ویل هیچ واکنشر نشان نیم دادم تا ببینم زندهتکانش یم

 توانم خودم را ببخشم.""نیم

ون آمد و نام اعضای خانوادهبه گفته محمد برادر ابراهیم، رسول ناله اش را فریاد یم زد کنان از قایق بی 

اج شده رها کرد و عمدا خود را به امو و بعد دستش را از قایق واژگون …. شیوا … آرتی   … آرمی   … "آنیتا 

د".  د و بمی   سیی

 

، شیوا محمدپنایه، ماهه ۱۵ساله، و فرزند  ۳۵نژاد، رسول ایران ساله، و  ۹ساله، آنیتا،  ۳۵اش آرتی  

 ،  ساله ۶آرمی  

دقیقه صبح به وقت محیل، یک قایق بادبان  که از محل عبور  ۹:۳۰های فرانسه، ساعت به گفته مقام

رود. اولی   کشتی نجات به  کند و به کمک مسافران قایق غرق شده یم، عالمت هشدار مخابره یمکردهیم

 رسد. دقیقه بعد یم ۱۷گفته آنها 

ون کشیده یمنفر نجات داده یم ۱۵ شود. برادر و خواهر شیوا جنازه را شوند و چهار جنازه از آب بی 

ماهه نیست. مقامات محیل میگویند او  ۱۵ی   ثری از آرتکنند، آنها خانواده آنیتا بودند. اما اشناسانی یم

 در دریا ناپدید شده است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های کوچک خود نفر با قایق ۲۹۷میالدی  ۲۰۱۸یس و وزارت کشور بریتانیا، در سال ن  بنا به تحقیقات ن  

میالدی هم نفر رسید، و در نه ماهه سال جاری  ۱۸۴۰این رقم به  ۲۰۱۹اند. در سال را به بریتانیا رسانده

ا ایران  هستند.   هشت هزار نفر از این راه وارد بریتانیا شدند که اکیر

ده ای را در چند سال گذشته در ایران به دنبال داشته، این  اضات گسیی فساد مایل، گران  و بیکاری اعیی

اضات به شدت رسکوب شده ای اند و باعث مهاجرت هزاران نفر از ایران گردیده، هر چه بر فشارهاعیی

 که به کشورهای غرن  
اقتصادی و رسکوب فعاالن سیایس و مخالفان افزوده یم شود تعداد ایرانیان 

 شود. پناهنده یم شوند بیشیی یم

نفر ایران  در بریتانیا تقاضای  ۵۰۰هزار  ۵بیش از  ۲۰۱۹دهد در سال آمار وزارت کشور بریتانیا نشان یم

 کرده
ی

د اگر به ایران برگردند به دالیل با ماموران مهاجرت باید ثابت کنن اند. این افراد در مصاحبهپناهندگ

، نژادی، ملیتی و جنسیتی در ایران تحت تعقیب خواهند بود. تعداد زیادی از پناهجویان  سیایس، مذهت 

 ایران  گرویدن به مسیحیت را دلیل فرار از ایران یم خوانند. 

انش جانشان را از دست داده ن به بریتانیا در کانال مکم ده نفر در تالش برای رسیددست ۲۰۱۹از سال 

 اند. 

یه اند که پناهجویان پیش از ورود به های حمایت از پناهجویان به سیاستمداران فرانسوی توصیه کردهخی 

 بدهند. 
ی

 بریتانیا اجازه داشته باشند درخواست پناهندگ

پوند  ۲۵۰۰ش توانستند با پرداخت نفری سه روز پس از غرق شدن قایق، ابراهیم محمدپور، پش و برادر 

شور یم کبه قاچاقچیان خود را به بریتانیا برسانند. وزارت کشور بریتانیا قصد دارد کسان  که با قایق به این  

 آیند را به کشورهای مبدا همچون فرانسه و بلژیک بازگرداند. 

تر برای فرزندانشان ای بهیی و امنآینده داستان خانواده آنیتا، داستان هزاران خانواده ایران  است که برای

انشان وطنشان را ترک یم خرند. با توجه به وضعیت کنند و خطر سفر را به جان یمو به خصوص دخیی

ها متوقف شود. آید موج پناهندگان ایران  به این زودیاقتصادی ایران و فشارهای سیایس به نظر نیم

 نوشت خانواده آنیتا گرفتار شوند زیاد است. احتمال اینکه پناهجویان دیگری هم به رس 

 ویب سایت خبر نامه

میلیارد  ۶برای افغانستان وزارت مالیه یم گوید تا کنون حدود  ۲۰۲۰در دومی   و آخرین روز نشست جینوا 

 سال آینده افغانستان از سوی جامعه جهان  کمک ها اعالن شده است.  ۴ریکانی برای دالر ام
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پیام ویدیونی گفته است که کشورهای کمک کننده تا حال 

 ساله و چهارساله با افغانستان اعالم کرده اند. ساله، سهکمک های شان را به صورت یک

میلیارد دالر امریکانی است و  ۶کمک های اعالم شده از سوی جامعه جهان  تاکنون حدود مسجدی افزوده  

کمک کننده های بزرگ مانند آیاالت متحده امریکا، عربستان سعودی، بانک جهان  و بانک انکشاف آسیانی 

 تا آخر امروز کمک های شان را اعالن یم کنند. 

اش را به افغانستان که از میلیون دالری ۹۳۲سازد، سویدن کمک توت در کابل را یمبه گفته او هند بند شاه

الیا  ۲۰۲۴تا  ۲۰۱۵سال  ، ناروی  ۲۰۰ادامه یم دهد، آسیی الیانی
میلیون دالر، دنمارک  ۷۰میلیون دالر اسیی

میلیون پوند، چاپان  ۱۵۵میلیون دالر، بریتانیا ساالنه  ۲۷۰میلیون دالر، کانادا ۲۲۰میلیون دالر، هالند  ۶۴

میلیون دالر، پاکستان یک میلیارد دالر و اتحادیۀ اروپا یک میلیارد دالر در چهار سال آینده به افغانستان  ۷۲۰

 کمک یم کنند. 

 بس و تداوم حمایت در افغانستانتاکید بر تامی   آتش

ان  رییس جمهور غت  و نمایندگان شماری از کشورها و نهاد های بی    دومی   روز نشست جینوا با سخی 

الملیل نی   همراه بود. رییس جمهور در این نشست از حکومت فنلند و ملل متحد به خاطر فراهم آوری 

کای افغانستان و سازمان های بی   الملیل و از حمایت های دوامدار  ایط برای برگزاری نشست و از رسر رسر

وهای امنیتی و دفایع در راستای مبارزه با تروریزم، سپاسگزا  ری کرد. سازمان ناتو از نی 

از تعهد ثابت قدم جامعه بی   الملیل با افغانستان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا نی   ابراز امتنان »غت  افزود: 

ک افغانستان و همکاران بی   کرده، کنفرانس امروزی نتیجه تالش
های اش و نتیجه پروسهالملیلهای مشیی

 «.باشدمملو از همکاری و تعامل یم

سازی و مارکیت سازی استوار است سازی، دولترویکرد افغانستان بر سه اصل صلحاو با بیان اینکه 

 خواستار دوام همکاری ها شد. 

رییس جمهور با اشاره بر اینکه اولویت مهم مردم افغانستان، تامی   صلح پایدار است، گفت که رسیدن به 

با خود، منطقه و جهان که هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح 

ک مردم و حکومت افغانستان  توانانی حراست و توسعه دستاوردهای دو دهه گذشته را دارد، دیدگاه مشیی

 دهد. و جامعه جهان  را تشکیل یم

د این روند  غت  خاطرنشان کرد که تیم مذاکرانی حکومت در دوحه روی صلح کار یم کند و مسؤولیت پیشی 

 های مذاکره کننده جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان است. دوش تیمدر حال حارص  بر 



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

18 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها، از ماه او تاکید کرد که افغانستان از خود تعهد، شجاعت و اراده نشان داده و با وجود افزایش خشونت

وهای خویش را در میدان های جنگ در وضعیت دفایع نگه داشته و نی   روی آزادی پنج  وری بدینسو نی  فی 

یت بودند، موافقت کرده است. هزا  ر زندان  طالب که محکوم به جرایم سنگی   علیه بشر

ایط رفاه، کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال زانی را اقدامانی برای رییس جمهور ایجاد رسر

 ناپذیر با اعمار صلحبرقراری صلح پایدار دانست و گفت که مارکیت سازی و دولت سازی رابطه جدانی 

 دارند. 

غت  ترصی    ح کرد که تقریبا نییم از جمعیت افغانستان در یک دموکرایس نوپا متولد شده و رشد کرده اند و 

های گذشته غالب شده و یک صدای منسجم و هدف مشخص در دموکرایس پیدا آنان بر اختالفات نسل

 کرده اند. 

، کار بیشیی او از همکاران بی   الملیل افغانستان خواست که با دولت افغانست ان کمک کنند تا با امکانات کمیی

 را انجام دهد. 

ان   ش، رسمنشر ملل متحد در سخی  ان بلند خشونتآنالین از سوی هم آنتونیو گوتی  های اش از تداوم می  

نظامیان به ویژه شاگردان مکاتب را شنیع خواند.   کرد و حمالت بر غی 
 در افغانستان نگران 

ش بیشیی کوویدمن برای نجات ج»او گفت:  ی از گسیی ها برای بر دو برابرشدن تالش ۱۹ان مردم و جلوگی 

ط تاکید یمآتش کنم. این یک زمینه مناسب را برای مذاکرات صلح افغانستان بس فوری و بدون قید و رسر

 «.کند و یک فرصت مهم برای تحقق آرزوهای دیرینه مردم افغانستان استدر دوحه خلق یم

ش تاکید کرد  های جدی، از جمله جنگ، فقر و تطبیق نابرابر حاکمیت که مردم افغانستان با چالش  گوتی 

کای افغانستان خواست که با استفاده از این فرصت های قانون روبرو هستند و از کشورهای همسایه و رسر

 آمی   و مرفه انجام دهند. همکاری، سهم خود را در ساخیی  آیندۀ صلح

 

 


