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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ن شب را ن ی کردند) دویچه وله(هزاران مهاجر چهارمی  ن در خیابان های لیسبوس سیر  4 ------------------ ی 

) دویچه وله(  5 --------------- افزایش تقاضاها برای پذیرش مهاجران کمپ موریا توسط کشورهای اروپایی

 7 ---------------- رسد) مهاجر نیوز(به یک میلیارد نفر یم ۲۰۵۰پژوهش: شمار آوارگان در جهان در سال 

 9 --------------------------------------- هزار مهاجر را قبول کنیم) مهاجر نیوز( ۲وزیر توسعه آلمان: باید 

 11 ----------------------------- ده هاخانواده بیجاشده دروالیت نیمروز مساعدت شد) وبسایت وزارت(

 12 --------- ) وبسایت وزارت(یدنواده بیجاشده در قندهار آغازگردتوزی    ع مساعدت نقدی برای هزاران خا

ن نشست صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان با اشاره تلوییح در مورد نظام آینده برگزار ش دنخستی 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
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ً
ین کمپ مهاجرین در اروپا، حاال به خاکسیر مبدل شده است. تقریبا ن هزار مهاجر چهارم ۱۳موریا، بزرگیر ی 

ده شده است و تماشا یم کند. حاال قرار  ن ی کردند. اروپا وحشیر شب را بعد از آتش سوزی در جاده ها سیر

 .است یک کمپ جدید ایجاد شود
     

 

ن ادامه داشته است. گئورگوس کوموتساکوس  ایجاد یک کمپ موقتر در جزیره لیسبوس در شب شنبه نی 

گزاری معاون وزیر مهاجرت یون همه مهاجران باید در آنجا بروند. فقط »در آتن گفت: « اسکای»ان به خیر

 .«ها رسپرستر کردتوان از آنبه این ترتیب یم

ن با تائید اظهارات کوموتساکوس،  ان جهان نی 
یس پاتستوس، رئیس امور ِاسکان سازمان امدادی داکیر دمییر

گزاری آلمان گفت:   .«ممکن به زودی فعال شودکمپ موقتر باید تاحد »به خیر

نگاران در محل گفتند که نیم خواهند به کمپ موقتر برگردند و با استفاده از شانس مهاجرین زیادی به خیر

، یم خواهند سفرشان را از یونان به کشور های اروپای غریر ادامه بدهند. بسیاری از در وضعیت کنوین

 «خواهیم به آلمان برویم، نه در کمپخواهیم و ما یمما آزادی یم»ها یم گویند: آن

https://www.dw.com/fa-af/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-54903793
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ها باید ما را به آتن، به آلمان و یا یک  حکومت حاال باید به ما کمک کند. آن»ها یم گفتند: شماری از آن

ند.  شود  بعد از آتش سوزی، همواره به صورت ناگهاین تظاهرات کوچک برگزار یم« کشور دیگر در اروپا بیر

 .«آزادی، آزادی»زنند: ها مهاجران فریاد یم که در آن

ی کردند. چنانچه فرستنده تلویزیوین  ن شب را در رسک ها سیر هزاران مهاجر از جمله کودکان، چهارمی 

ی و دولتر تالش کردند تا آب و مواد غذایی گزارش داد، سازمان ها برای کمک« ای آر یر »یوناین  های بشر

 .ها توزی    ع کنندرا به آن

هزار پناهجو  ۱۲موریا در جزیره لیسبوس یونان حدود  سوزی بزرگ در کمپ مزدحمدر نتیجه یک آتش

ن امدادگران خواستار پذیرش این رسپناه شده اند. مقامیر  های سیایس، نمایندگان کلیساها و همچنی 

 .ایی شده اندپناهجویان توسط کشورهای اروپ
     

 

سوزی در کمپ موریا یک بار دیگر انتقادها از سیاست های اتحادیه اروپا در قبال مهاجران را شدت آتش

ا بخشیده است. کاترینا باریل، معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا از حزب سوسیال دموکرات این رویداد ر 

 .عنوان کرده است« افتضاح اروپایی »

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/a-54877107
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شنبه در گفتگو با مجله صبحگایه شبکه دوم تلویزیون عامه آلمان )زید دی اف( انتقاد کرد  پنجباریل روز 

ه که بسیاری کشورهای اروپایی حاضن به پذیرش این پناهجویان نیستند. او افزود که نیاز است تا کشورها ب

در رسحدات خارجر رسعت دست به کار شوند. به گفته او، برای کاهش فشار بر آن کشورهای اروپایی که 

ن باید لغو گردد. از دید این  این اتحادیه موقعیت دارند، قضایای شمرده نشده مربوط به میکانیسم دوبلی 

سیاستمدار آلماین اضار نکردن به میکانیسم تقسیمات پناهجویان شاید راه حل کلیدی این مساله باشد و  

  .ن زمینه کمک کنندایل در ایخواهند پناهجو بپذیرند باید از نظر مکشورهایی که نیم

فرانک راموس، مسئول شعبه آلماین کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان، از حکومت فدرال 

ی را بپذیرد. او به روزنامه  گفت که پافشاری آلمان به « دی ولت»آلمان خواست که پناهجویان بیشیر

ل فعیل از بازبیتن سیاست کنوین استقبال در وضعیت عاج»یک راه حل اروپایی قابل درک است، اما 

  «.کنمیم

 بسیاری ایالت»راموس گفت که به عنوان یک کارمند امدادی 
ی

ها و نواج ]آلمان[ برای پذیرش از آمادگ

 تحت تاثی  قرار گرفته ام. 
ً
 ایالت»او ادامه داد: « پناهجویان عمیقا

ی
ن استفاده از آمادگ ها برای ممکن ساخیر

ن به سازشپذیرش بیشیر پن  چندین ایالت « های بیشیر یک عالمت خوب است. اهجویان و دست یافیر
ً
قبال

 کرده اند که پناهجویان را از کمپ موریا بپذیرند. راموس اتحادیه اروپا را متهم  
ی

رد که به کآلمان ابراز آمادگ

 نیم
ی

 .کندصورت متناسب به این اردوگاه رسیدگ

وم، رئیس شورای   یش بدفورت اشیر کلیساهای پروتستان در آلمان، به این نظر است که اروپا در هایین

ک در قبال پناهجویان غفلت کرده است. او به روزنامه دست پاساور نویه »یایر به یک سیاست مشیر

 راه»گفته است: « پریسه
ً
حل اروپایی برای تقسیمات افراد ریاست آلماین شورای اتحادیه اروپا باید فورا

ن راهنیازمند حفاظت به ک حیل ممکن نباشد، آلمان باید با  شورهای آماده پذیرش پیدا کند. اگر چنی 

 «.کشورهایی که آماده پذیرش پناهجویان اند، وارد اقدام شود
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احتماال جهان بیش از یک میلیارد آواره و  ۲۰۵۰بنا بر تحقیق جدید انستیتوت اقتصاد و صلح تا سال 
بیجا شده خواهد داشت. بر اساس این تحقیق، رشد جمعیت ومشکالت محیط زیستر در بعضن مناطق 

 .ها شودتواند سبب بیجا شدن توده وار انسانیم

 در  احتماال  است، لندن در  نآ مقر  که  وصلح قتصاد ا به وسومم انستیتوت دید ج تحقیق کی بر  بنا 

  در  شد.  خواهند  آواره و  بیجا  انش کشورهای  داخل ر د جهان ر د نفر  یلیارد م کی ز ا بیش ۲۰۵۰ سال

 رشد  که  ستا آمده دهش نشر  حییطم یستز  هدیداتت ثبت  نام زیر  هارشنبهچ روز  به که  گزاریسر 

 نمهاجرا وار  توده شدن بیجا  به حییطم زیست مشکالت ا ب توام تواند یم باتث یر  شورهایک  در  جمعیت

ین نکهآ با  گزارش،  این ساسا ر ب د. ش واهد خ منجر   ینا اما  دهند،یم تشکیل داخیل مهاجران ا ر  رقم بیشیر

ن  جهان یگر د کشورهای  به ناهجویانپ رقم ا ت شد  واهد خ سبب وضعیت  .یابد افزایش نی 

 به ا ر  آیر  منابع کمبود   و  ذایی غ مواد  قلت ها، بسیال  شدن اریج مانند  بییعط های اجعهف بروز  کارشناسان

ینب عنوان ید اند.  کرده  بندی بقهط هدیداتت زرگیر ن ن مسلحانه های رگی   که  شده اضافه موارد  این به ی 

ش  مذکور  ایطرسر  تحت تواند یم  .یابد گسیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین یژهو  هب طالعهم این ق و  قاره این جنوب در  مناطقر  فریقا،ا در  صحرا  احلس را  ناطقم خطرناکیر  یانهم رسر

 یستز  های بحران و  جمعیت شد ر  دلیل به ملهج از  ناطقم ینا ست. ا مردهش ر ب پاکستان تا  سوریه از 

 .داشتند قرار  وپایسر فر  کامل  خطر  عرضم در  قرن واسطا تا  محییط

 سابقهیر  فرار 

 جنگ آغاز  زمان از  را  مهاجرت حرانب بدترین سوریه ،«هانج گرسنگان  هب کمک» ازمانس رزیایر ا ر ب بنا 

ه تقریبا  داخیل
ُ
  تا  دسمیر  اوایل از  تحد م ملل سازمان زارشگ  اساس ر ب کند. یم تجربه کشور   این در  ساله ن

 .اند کرده  فرار  خشونت و  نگج تشدید  دلیل هب سوریه ربغ شمال ز ا نفر  هزار  ۹۰۰ حدود کنون

 م احتماال  نعتر ص کشورهای  هچ گر   زارش،گ  ینا براساس
ً
 با  اما  شوند،متاثرنیم ا ه بحران این از  ستقیما

 جهان مناطق این برا  هایی  یامد پ همچنان شمایل، امریکای و  اروپا  هب ناهجویانپ ار و  ودهت تمهاجر  آن وجود 

ن   ن عداد ت یک  تر ح که  داد  نشان ۲۰۱۵ سال در  مهاجرت حرانب داشت.  خواهد  نی 
ً
 مهاجران، کم  سبتا

بانم کشورهای  در  جتمایعا و  یایسس های نشت سبب توانند یم ن  ملل سازمان گزارش  اساس بر  شوند.  ی 

 دهند،یم تشکیل را  جهان معیتج درصد  کی از  یشب که  فر ن میلیون۷۹،۵ حدود ۲۰۱۹ سال در  متحد 

 .اند شده آواره

  

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/a-54877107
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ویران شده استکمپ موریا در نتیجه آتش
ً
 سوزی کامال

ک رئيس شورای کلیساهای پروتستان آلمان توضیح داد که هرگاه کشورهای اروپایی به ارزش های مشیر

هاست. او با دفاع از حمایت  های نیازمند در تناقض با این ارزشمسییح اتکا کنند، پشت کردن به انسان

قابل»گفت: « ۴یس واچ »کلیسای پروتستان از کشتر نجات  انه نتحمل است که انسااین غی  ها در مدییر

 «.های نجات دریایی دولتر متوقف شده اندشوند و برنامهغرق یم

 برای اردوگاه موریا شب چهارشنبه دچار آتش
ً
 ویران گردید. این اردوگاه اصال

ً
 ۳۰۰۰سوزی شد و کامال

ران را بردند. امدادگران وضعیت این مهاجهزار تن در آن به رس یم ۱۲مهاجر ساخته شده بود، اما حدود 

 .دهندوخیم گزارش یم

ن »کریستینه شمیتس که به عنوان پرستار در موسسه  کند، گفت که این کار یم« الملیلرضاکاران صیح بی 

ن بدبختر یممهاجران پیش از آتش ن سوزی در این اردوگاه نی  کشیدند. به گفته او حاال ترس از شیوع کرونا نی 

ناهجویان افزوده شده است. خانم شمیتس گفته است که این بر مشکالت رواین و تراوما در میان این پ

 .مهاجران حاال با یک آینده نامعلوم مواجه اند و به خصوص زنان نیاز به محافظت دارند
 

 

 

 

هزار مهاجر از آن  ۲گرد مولر، وزیر توسعه آلمان فدرال پس از آتش سوزی در کمپ موریا خواهان پذیرش 
ن خواست که وارد عمل شوند  .جا شد. او از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

را « انسان دوستر مان»این سیاستمدار آلماین به کانال یک تلویزیون آلمان )ای ار دی ( گفت، ما باید 

به نظر من باید پیشنهادهای ایاالت »شان دهیم و در زمینه پذیرش مهاجران پیشتاز باشیم. او گفت: ن

 «.آلمان را قبول کنیم

 

ی در این زمینه خودداری کرده و فقط از کمک به یونان  حکومت آلمان فدرال تا به حال از موضع گی 

 .سخن زده است

ن شده( هستند و چند ایالت آلمان قبال اعالم کرده بودند که ح ی از )حد تعیی 
اضن به پذیرش شمار بیشیر

ارقام مشخض را ذکر کرده بودند. این ایاالت از حکومت فدرال خواسته بودند که به پیشنهادشان پاسخ 

 از هزینه ها را به گردن 
ی

مثبت بدهد. البته حکومت فدرال باید در صورت پذیرش این پیشنهاد بخش بزرگ

د   .بگی 

 

 کنند. او گفت: مولر از کشو 
ی

رهای اتحادیه اروپا خواست که برای پذیرش بخشر از مهاجران اعالم آمادگ

خواهم که توانند این مشکل را حل کنند. من از فرانسه و کشورهای دیگر یمهشت کشور قدرتمند یم»

ند توانیم صیر کنیم تا همه تصمیموارد عمل شوند. در این زمینه توافق نظر وجود ندارد. ما نیم  «.بگی 

 کنند. او  وزیر توسعه آلمان فدرال گفت، نیم
ی

شود بگذاریم که مردم در جنگل خیمه بزنند و آن جا زندگ

مولر با اشاره به این که شمار ساکنان   گفت که از دست کمیسیون اتحادیه اروپا رنجیده خاطر است. 

ن فاجعه ای رخ یم معلوم بود که»موریا بسیار بیشیر از حد گنجایش آن بوده است، گفت:    «.دهدچنی 

اما بروکسل تا به حال در این زمینه واکنش نشان نداده است. به گفته وزیر توسعه آلمان فقط در جزایر 

 یم
ی

فاجعه بعدی به احتمال زیاد »کنند. او گفت: یونان نیست که مهاجران در وضعیت فاجعه باری زندگ

 در بالقان یا در لبنان رخ خواهد داد. در آن 
ی

ن مهاجران در وضعیت بسیار فاجعه باری زندگ جا نی 

 «.کنندیم

کمپ موریا در جزیره لیسبوس در یر آتش سوزی هایی که مشخص است عمدی بوده اند، تقریبا به 

 .صورت کامل ویران شد

  .هزار تن اسکان داده شده بودند ۱۲هزار تن را داشت، بیش از  ۳در این کمپ که گنجایش 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

خانواده  ۴۵سنبله سال روان برای  ۱۹ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت نیمروز به تاری    خ 
 .بیجاشده مساعدت خورایک و غی  خورایک را توزی    ع نمود

با  خانواده ها که قبال از محالت ناامن آنوالیت به مناطق امن بیجاشده بودند ،ازجانب اداره مهاجریناین 
 موسسات مدد رسان شناسایی وبرای هرفامیل، 

ی
کیلو دال نخود،   14کیلو روغن،   14بوجر آرد،  4هماهنگ

حضور ، در  UNHCRو DACAR و یک بسته صیح، کمک دفاتر WFP ویک کیلو نمک مساعدت دفیر 
 .داشت نماینده های اداره مهاجرین ،مقام والیت، وموسسات یادشده توزی    ع شد

 میهن_من_عزت_من#

 زما_هیواد_زما_ویاړ#

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXygcFjAJferIUEj6-11n_a2r0_SohOAyvwuPdQ4ebe7thdCJOLdpajw0w4Cu2UlVJAuXlhikrv2bdpLyNni_bfw0Q86zxy_4YaZJiRdhsPUF2JmdOyH_B6VAbL4bPPIn8F3SLsDjGWviOqHZrhOr3t77jcxTi143cMAi2L6R_TiQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%A7%DA%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXygcFjAJferIUEj6-11n_a2r0_SohOAyvwuPdQ4ebe7thdCJOLdpajw0w4Cu2UlVJAuXlhikrv2bdpLyNni_bfw0Q86zxy_4YaZJiRdhsPUF2JmdOyH_B6VAbL4bPPIn8F3SLsDjGWviOqHZrhOr3t77jcxTi143cMAi2L6R_TiQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/morr.gov/photos/a.1635433060020930/2797755043788720/?__cft__[0]=AZXygcFjAJferIUEj6-11n_a2r0_SohOAyvwuPdQ4ebe7thdCJOLdpajw0w4Cu2UlVJAuXlhikrv2bdpLyNni_bfw0Q86zxy_4YaZJiRdhsPUF2JmdOyH_B6VAbL4bPPIn8F3SLsDjGWviOqHZrhOr3t77jcxTi143cMAi2L6R_TiQ&__tn__=EH-R
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

 

سنبله سال توزی    ع مساعدت نقدی  ۱۷ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار به تاری    خ 
 .خانواده بیجاشده آغاز نمود 642هزارو 6، برای DRC را به همکاری موسسه

د این خانواده ها قبال از اثر ناامتن ها از مناطق مرکزی و نواج شهر قندهار به مناطق امن بیجاشده بو 
 با موسسات همکار رسوی وشناسایی شده است

ی
 .وتوسط اداره مهاجرین در هماهنگ

است که با حضور داشت نماینده آن  DRC افغاین ازجانب موسسه ۹۰۰هزارو  ۶مساعدت متذکره مبلغ 
 .موسسه واداره امور مهاجرین در مرکز قندهار توزی    ع میگردد

 ده بودندقابل یادآوری است که این خانواده ها قبال هم مساعدت های غذایی و صحی را نیز دریافت نمو

مریکا در آخستین نشست نمایندگان دولت افغانستان با گروه طالبان با حضور مایک پمپئو، وزیر خارجه ن
 .دسنبله/شهریور، برگزار ش۲۲ها تاخیر، روز شنبه دوحه قطر، بعد از ماه

ه رهبری بشورای مصالحه ملی، و هیات گروه طالبان هیات افغانستان به رهبری عبدهللا عبدهللا، رئیس 
 .مولوی عبدالحکیم حقانی، همراه با همرهان شان، در دو طرف تالر در برابر هم قرار گرفتند

تحانی،  ریاست جلسه افتتاحیه را مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، محمد بن عبدالرحمن بن جسیم آل
 .طر برعهده داشتندمعاون نخست وزیر و وزیر خارجه دولت ق

ها و رسیدن به راه حلی بر اساس اراده مردم سخن گفت. آقای عبدهللا عبدهللا، از کنار گذاشتن اختالف
 .عبدهللا گفت که آنها خواهان اعالن آتش بس بشردوستانه هستند

ظام ن ولی، مال برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، که سخنران دوم این نشست بود، بر تشکیل
خواهیم که افغانستان مستقل، پیشرفته و دارای یک نظام اسالمی اسالمی تاکید داشت. او گفت که ما می

 .باشد که تمام شهروندان افغانستان در آن خود را ببینند و به صورت برادرانه زندگی کنند
یستم س"انتخاب مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان گفت: 

 ".سیاسی آینده شما، انتخاب شماست

https://www.facebook.com/morr.gov/photos/a.1635433060020930/2795882923975932/?__cft__[0]=AZWvQL-ybCSZmzd-cq3T-fI8w7Psv9ZE2p2qv-S62bVJaOuHFON_lFwfwUhx3b2IT_N-UEyniE9NgxEjme1ecuaObEtqO-lAYFbzPzfE1HHJZfeFW5eLxsDYp1qDlNFc0kUL9m_nZiw883nOZ1R3SmQ0M7KM4229jy1cqyzFFLGlUQ&__tn__=EH-R
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

او افزود که آمریکا دریافته که دموکراسی، به ویژه اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی، بهترین 
های دموکراتیک به بار آورده روش است. این مدل، "صلح و سعادت بزرگی را برای ما و سایر ملت

 ".است
اتو و شماری از وزیران خارجه نیز از طریق ویدئو کنفرانس سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل ن

 .کردند
ای نیز عبدهللا عبدهللا، رئیس های حاشیهسی از محل جلسه، نشستبیبراساس گزارش خبرنگاران بی

شورای عالی مصاله ملی افغانستان با مایک پمپئو، وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد و گفته شد که وزیر 
 .کندجه آمریکا با هیأت طالبان نیز دیدار میخار

در نشست امروز وزیر خارجه ایران در فهرست سخنرانان بود ولی سخنرانی نکرد. وزارت امور 
ای تاکید کرد که جمهوری اسالمی از شروع گفتگوهای بین االفغانی بین خارجه ایران با صدور بیانیه

 .استقبال می کندهای سیاسی و طالبان دولت افغانستان، گروه
به نمایندگی از روسیه نیز در این نشست کسی سخنرانی نکرد، ولی ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس 

 .جمهور روسیه در امور افغانستان در این نشست حضور داشت

 

 SOCAIL MEDIAمنبع تصویر،
باید به استقالل  کرد گفت کهوزیر خارجه هند در نشست امروز که از طریق ویدئو کنفرانس صحبت می

و حاکمیت افغانستان، همچنین حقوق بشر، دموکراسی و حقوق اقلیتها و افراد آسیب پذیر در افغانستان 
احترام گذاشته شود. او گفت که خشونتها نباید در این کشور ادامه یابد و خاک افغانستان نباید از سوی 

 ."عناصر ضد هند" استفاده شود
کرد گفت که چین به عنوان یک که از طریق ویدئو کنفرانس صحبت می وانگ ایی، وزیر خارجه چین

 .دوست واقعی افغانستان حمایت کننده، میانجی و تسهیل کننده صلح در افغانستان بوده است
 GETTY IMAGESمنبع تصویر،
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

خانم کوفی، عضو هیات مذاکره کننده افغانستان در واکنش به سخنان مال برادر، رئیس دفتر سیاسی 
خواهیم بر این معناست که البان در قطر نیز گفت: "تاکید بر این که ما نظام اسالمی در افغانستان میط

 ".یک نظام اسالمی در افغانستان نداریم، در حالی که ما یک نظام اسالمی هستیم
سی گفت که همان طور که مال برادر گفت که ما بینعیم وردک، سخنگوی طالبان در مصاحبه با بی

 .خواهیم یک نظام اسالمی و شرایط خوب اقتصادی ایجاد کنیممی
 های مذاکره کننده چه کسانی هستند؟اعضای هیات

نگرانی از حقوق زنان نیز موضوع عمده در مذاکرات صلح با طالبان است که همیشه خبرساز و سوال 
 .برانگیز بوده است

سی گفت: بیه با ضیا شهریار خبرنگار بیفوزیه کوفی، عضو هیات مذاکره کننده افغانسنتان در مصاحب
ها تاکید و حمایت از حقوق زنان کردند و تمام هیات افغانستان متعهد آنچه مهم بود این است که اکثر مقام

هایی به آن هستند و مخصوصا زنانی عضو این هیات، چون بحث حقوق زنان ربط داره به تمام پیشرفت
 .شودخواهند حفظ که مردم افغانستان می

سی درباره حقوق زنان گفت: چیزی که بینعیم وردک، سخنگوی طالبان در پاسخ به سوال خبرنگار بی
بس سراسری گفت که در وقت مناسب در موردش بحث شریعت گفته باشد. آقای وردک در ارتباط به آتش

 .خواهد شد

 

 ایجاد گروه تماس :مذاکره گام اول
های طالبان و دولت افغانستان پشت درهای بسته نیز جلسه کوتاهی هیاتپس از ختم مراسم افتتاحیه، 

 .برگزار کردند که در آن بر ایجاد یک گروه تماس از هر دو تیم مذاکره کننده توافق شد
نادر نادری، عضو هیأت مذکره کننده افغانستان و سخنگوی این هیات گفته که نشست دو تیم مذاکره کننده 

گر دایر شد و دو طرف به منظور ترتیب اجندا و سایر موضوعات گروه تماس به خاطر شناخت همدی
 .تعیین کردند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وزارت دولت در امور صلح افغانستان در توئیتر اسامی گروه تماس با جانب طالبان را به منظور ترتیب 
 اجندا و سایر موضوعات با ترکیب زیر تعیین کرده است. اعضای گروه تماس محمد معصوم ستانکزی،

 .هللا بلیغ، محمد ناطقی و خالد نور هستنداحمد نادر نادری، ضرار احمد مقبل، فوزیه کوفی، مولوی عنایت


