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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

و عودت کنندگان بحث صورت گرفت نیدر وزارت امور مهاجر  یجلسه ا یط ران،یافغان درا نیمهاجر  تیجهت بهبود وضع

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 ----------------------------- شد (( دهیما شن یاما صدا می: ))مورد خشونت قرار گرفتسیپار  یجمهور  دانیمهاجران در م

گزار  افغان را به کشور شان یم هزار زندان   ۲۰ رانیا  9 ---------------------------------------------------- افق( یسپارد) خبر

 10 -------------------------------------------- از هزار خانواده در غور آغازشد شیب یبرا ینقد یمساعدت ها عی    روند توز 
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 اخبار  مت   کامل

 ویب سایت وزارت 

 

، رسپرست و نامزد وزیر امور مهاجرین و ی که تحت ریاست نورالرحمدر جلسه
 
عودت کنندگان در  ن اخالق

مقر وزارت دایر شده بود، روی اقامت قانون  مهاجران افغان در ایران و موضع افغانستان در مورد طرح 

، بحث و تبادل نظر شد   .اخبر برخ  از نمایندگان شورای اسالیم ایران در مورد مهاجران غبر قانون 

افغانها در ایران را برای کاهش مشکالت مهاجران، رسپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، اقامه قانون  

ی و همچنان تسهیالت در مدیریت پدیده مهاجرت میان  ی آنان از حقوق و امتیازات مهاجرن  و بشر بهره گبر

دو کشور مهم و ارزنده عنوان کرده، روی تشی    ع روند تثبیت هویت و توزی    ع شناسنامه به مهاجران افغان 

  .تاکید کرد
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نفر تیم تخنییک  20جاوید رسویل رئیس اداره میل احصاییه و معلومات بیان کرد که: "تاکنون همچنان احمد

 برای تثبت هویت مهاجران و توزی    ع تذکره به آنان در ایران اعزام شده و با افزایش این تیم به بیش از یکصد 

 الزم را در زمینه دارد، روند توزی    ع تشی    ع خواهد 
ی

  " .شد نفر که اداره احصاییه آمادگ

ورت است تا روند توزی    ع تذکره در یکسال  به گفته وی؛ برای پوشش همه مهاجران بیشب  از یکهزار نفر ض 

  .ختم شود

، معاون قونسیل وزارت امور خارجه تاکنون به حدود چهار هزار و   500بر اساس معلومات احمدفیاض امتر 

  .یگر تثبت هویت شده اندهزار نفر د 23نفر مهاجر توزی    ع تذکره صورت گرفته و حدود 

دراین جلسه فیصله شد تا در رابطه به طرح اخبر برخ  از نمایندگان مجلس شورای اسالیم ایران، وزیر 

خارجه کشور با وزیر خارجه ایران صحبت نماید و همچنان برای قانونمند شدن حضور افغانها، زمینه اعزام 

 تیم بعدی توزی    ع تذکره فراهم گردد

 

 ویب سایت مهاجر نیوز

ها توسط پلیس و تخلیه های روزانه اردوگاه های آن مهاجران برای اینکه از نر پنایه و رسگردان  ها در خیابان

اریس جمع شدند و خیمه زدند. شامگاه رهانی یابن و برای اینکه دولت به آنها توجه کند، به میدان جمهوری پ

مهاجر به طرز خشونت بار از میدان جمهوری پاریس تخلیه   ۵۰۰تا ۴۰۰نوامبر بتر   ۲۳روز دوشنبه 

 تجمع اردوگاه مهاجران، خشونت ها از سوی پلیس و نتیجه پس از  .گردیدند
ی

مهاجرنیوز در مورد چگونیک

ها را ییک از برگزار کنندگان مصاحبه کرده است. چشمدید آن تخلیه این ارودگاه با دو تن از مهاجران افغان و 

  .در مورد یم خوانید

 صورت 
ی

اینکه اردوگاه مهاجران در میدان جمهوری پاریس چگونه تمجع یافت و چرا در این مکان به یکبارگ

گرفت آقای رضا جعفری مسئول مؤسسه کودکان افغانستان و جاهای دیگر و همچنان فعال حقوق 

ان در پاریس به مهاجرنیوز گفت: مهاجران افغان هر روز از سوی پلیس مورد آزار و اذیت و تحقبر مهاجر 
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وزارت امور مهاجرین 
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ها نیم شد، بنا شد و از سوی دولت هیچ توجه به آنها همه روزه تخریب یمقرار یم گرفتند. خیمه های آن

ی ویروس کرونا بخش از این رسگردان    روزمره آنهای تخلیه در هوای رسد زمستان و همه گبر
ی

ها شده زندگ

دهد اما ها جا یمبود. از سوی دیگر پس از تخلیه اردوگاه سن دون  ما فکر کردیم که دولت باالخره به آن

ون برانند  اینگونه نشد. هدف شان این بود تا مردم از مهاجران خسته شوند و اینکه مهاجران را از پاریس ببر

خواستند یک طرف دیگر این خواست خود مهاجران بود که یمها رسپنایه دهند. از بدون اینکه به آن

ها گقتیم که این کار شما نتیجه نخواهد داشت زیرا به تنهانی مظاهره در مقابل سنا انجام دهند اما ما به آن

گوییم که به شما جانی را در نظر صدای شما را کیس نیم شنود، صبر کنید ما تا یک هفته به شهرداری یم

ند. ا ما دیدیم که پاسخ  نداریم و در ضمن مقامات شهرداری نبر  به ما گفتند که یم خواهیم از مهاجران بگبر

ی از دست ما بر نیم آید زیرا پرفکتور در مورد حمایت کنیم و صالون ما را در اختیار آنها قرار دهیم اما چبر 

 سازمان اتوپیدیا 
ی

 آقای ٥٦پاسخ  ندارد. بنا ما با هماهنیک
ی

یان مانزی و پس از آن با سازمان  به نمایندگ

اض سازمان دیه کردیم  .ویلسون سولیداریت  و مهاجران این اردوگاه را به عنوان یک اعب 

اض ما میدان جمهوری پاریس  شهرداری نبر  حمایت خود را با ما در آن روز اعالم کرد. برای ابراز صدای اعب 

ها را نبر  در جریان گذاشتیم تا اینکه سوی دیگر رسانهاز  .را در نظر گرفتیم زیرا یک مکان سمبولیک است

کس و نر فاع را به مسئوالن برسانند و مسئوالن باالخره برای این مهاجران نر رسپناه  صدای این مهاجران نر 

 .کاری کنند

اض به هیچ وجه شهرت و یا استفاده از مهاجران نبود وی در ادامه صحبت هایش گفت: هدف این اعب 

ها را کمک کنیم و خواستیم به تخلیه های روزانه خواست خود مهاجران بود و ما خواستیم که آن بلکه این

 .های مداوم در خیابان و نر رسپنایه آنها خاتمه دهیمو بدون حمایت و اذیت و آزار روزانه پلیس و رسگردان  

حضور داشت یم گوید:  از سوی دیگر جمشید* ییک از مهاجران که در اردوگاه میدان جمهوری در پاریس

ما از آقای رضا جعفری سپاسگذاریم اینکه از مهاجران حمایت یم کنند. او یگانه افغانیست که واقعن برای »

کشد. این گردهمانی در میدان جمهوری باعث شد تا مقامات صدای ما را بشنوند. مهاجران زحمت یم

د اما هرچند لت خوردیم و مورد خشونت پلیس قرار گرفتیم، کاری   که هر روز در برابر ما صورت یم گبر

 «.باالخره ما را آورند در یک رسپناه و دیگر در خیابان نیستیم
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 اتفاقات و خشونت ها در هنگام تخلیه
ی

 چگونیک

من در خیمه بودم و از آغاز تا پایان تخلیه در میدان جمهوری پاریس حضور داشتم. »گوید: جمشید یم

 آمدند و 
ی

ان در آنجا نه تنها مهاجران را بلکه افراد دیگر از سازم .از خشونت کار گرفتندپلیس ها به یکبارگ

ها و ژورنالیستان را نبر  مورد خشونت و تحقبر قرار دادند. پلیس مرا از عقب چند چوپ زد اما من گریختم 

 نبر  ما را مورد خشونت قرار دادند از گاز اشک آور استفاده
ین کردند. من ا  و فرار کردم. در اردوگاه سن دون 

 واقیع آنهم در فرانسه به چشم رس یم بینم و 
ی

صحنه ها را قبال در فیلم ها دیده بودم اما حاال در زندگ

 .متحمل یم شوم

 در دورادور ما نماینده گان سازمان ها حلقه زده بودند تا از سوی پلیس اذیت نشویم. اما پلیس به آنها نبر  »

پلیس باالی ما گاز اشک آور رها کرد و هم چنان فشنگ ها را به  .ساختفشار وارد کرد و همه را پراگنده 

سوی ما پرتاب کرد. ییک از فشنگ ها از از پهلویم عبور کرد اگر مستقیم بر رسم یم خورد زنده نبودم. خوب 

 دیگر برای اینکه از بدبخت  نجات یابیم باید دنبال حق خود باشیم و صدای ما را بکشیم وگرنه در بدبخت  

یم  «.بار بار یم مبر

وقت  پلیس یک کارمند سوسیال را به زمتر  انداخت من به پلیس گفتم که این کار خونر نیست »او یم افزاید: 

اض کردم اما مرا به قوماندان  پلیس برد و قردایش رهایم کردند  «.و در برابرش اعب 

عنوان پناهجو در پاریس به رس یم برد یم  الیاس احساس ژورنالیست افغان که او نبر  از دو ماه به اینسو به 

ی که من به آن نی بردم اینست که دموکرایس و حقوق بشر در این کشور ها فقط یک شعار و »گوید: 
چبر 

وش شان را علیه مهاجران نر پنایه که هزاران کیلومب  را در سخت  ها  ی دیگری نیست.آنها توانانی و نبر چبر 

ه خواب و خیمه شان است  و دشواری ها راه رفتند، استفاده  شان بسب 
ی

یم کنند. این مهاجران که تمام زندگ

ند و نیم گذارند بخوابند. آیا حقوق بشر همتر  است؟ من در ابتدا تخلیه در شامگاه  آنها را از آنها یم گبر

همان روز در میدان جمهوری بودم اما قبل از ساعت هشت شب به خانه رفتم زیرا جانی که به من دادند 

ون شدن را نداریم. اما من ویدیو هانی را دیدیم که دوستانم برایم پ س از ساعت هشت شب اجازه ببر

یه نبر  مورد خشونت قرار   فرستادند واقعن تعجب آور بود. ژورنالیستان تهدید یم شدند و کارمندان خبر

 .گرفتند
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ورت گرفته بود گفت: پلیس با الیاس از خشونت  که در اردوگاه سن دون  از سوی پلیس در برابر مهاجران ص

چوب دست داشته به سوی مهاجران حمله یم کرد.مهاجران بسیاری را دستگبر کردند. مرا نبر  به استیشن 

را پلیس آوردند. از آنها پرسیدم مرا به چه جریم اینجا آورده اید؟ اما پاسخ  ندادند. از آنها آب خواستم زی

آن روز خییل تشنه بودم حتا در استیشن پلیس به من آب نداند. چندین روز در اردوگاه آب نداشتیم و من 

ون شدن به من یک گیالس آب آوردند اما من گفتم تشکر  چند ساعت  را آنجا ماندم و باالخره در موقع ببر

ون کردند  .از آب اما به من بگوئید که جرمم چیست؟ مرا بدون پاسخ از ستیشن ببر

فرانسه که بیایید شعار دموکرایس و حقوق بشر را ندهید بلکه در  تنها خواست من این است از مقامات»

و و توان تان علیه مهاجران نر پناه استفاده نکنید. مهاجر هم یک انسان است و از  عمل پیاده کنید. از نبر

 «.مرگ فرار کرده است او را کمک کنید

 سن دون  تخلیه شده بودند مهاجران  که در میدان جهموری پاریس جمع شده بودند قبال از اردوگاه

 مهاجران باز هم نر رسپناه بودند. او یم
گوید به گفته جمشید مهاجر افغان، پس از تخلیه ارودگاه سن دن 

مهاجر را پس از تخلیه اردوگاه  ١٥٠٠واقع عتر  خشونت و قضیه را ما در تخلیه اردوگاه سن دن  دیدیم. در 

ون از پاریس در خیابان رها کردند. تن را در اتوب ٧٠٠سن دن  جا نداند. فقط  وس ها سوار کردند و در ببر

دهیم اما در حالیکه واقعیت اینطور نبود ها را به رسپناه ها انتقال یمها رو به روی رسانه گفتند که ما آنآن

ون از ها ما را فقط یمو آن نیم و در ها و مردم پنهان بماپاریس بیندازند تا اینکه از چشم رسانه خواستند ببر

یم. ما که حیوان نیستیم. انسانیم من نه ها در خیابانها و رسگردان  بدبخت   های به دور از پاریس به رس ببر

سال را در اروپا گذراندم، قبل از آن در ایران بودم و شکنجه و تحقبر دولت ایران را کشیدم، هیچ کشوری 

ه اروپا آمدم حاال اینجا هم تحقبر یم شوم. به من کمک نکرد، در هیچ جانی رسنوشتم درست نشد. من ک

ام آب گرم از  شعار عدالت و برابری فرانسه کجاست؟ انسانیت کجاست؟ از روزی که مهاجر به دنیا آمده

 و تا حال تحقبر شده
ام . چرا با مهاجر اینطور رفتار یم کنند. کاش کشورم گلویم تبر نشده از کودگ تا نوجوان 

 کند اما کشوری نداریم. ما حق آرام بود که آنجا یم
ی

بودم. گ دوست دارد در مهاجرت و غم هایش زندگ

 کنیم. ما مهاجر هستیم اما مجرم نیستیم
ی

  .داریم زنده بمانیم و حق داریم در یک کشور امن در صلح زندگ

 اما نتیجه پس از خشونت ها چیست؟
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

میدان جمهوری پاریس، و اتفاقات خشونت  پس از تخلیه اردوگاه مهاجران در » آقای رضا جعفری یم گوید: 

اض شان دستاورد مثبت  داشت. حاال پرفکتور پاریس روزانه  بار بالخره صدای مهاجران شنیده شد و اعب 

دند. مهاجر را به رسپناه ها انتقال یم دهد. تعدادی از این مهاجران قبال به رسپناه ها جا بجا ش ١٥٠تا  ١٠٠از

 در خیابان ها در هوای رسد زمستان نجات یافتند و در جاهای ما خوشحالیم که آنها از رس 
ی

گردان  و آواره گ

 .امن انتقال داده شدند. رویه پلیس نبر  در برابر مهاجران بهب  شده است

 یم  :» از سوی دیگر جمشید یم گوید 
ی

به من بالخره جا دادند و حاال در یک مرکز پذیرانی از مهاجران زندگ

 با آنهانی که هنوز در بیابان هستند و منتظر نوبت انتکنم و خدا را شکر د
قال یگر در بیابان نیستم. پلیس نبر 

اض پلیس با ما مهربان شده  شان به رسپناه ها هستند رویه مناسب گ کند. باورم نیم شود پس از این اعب 

اض با ما بوند و سپاسگزار از برگزاری و همکاری  «.شان هستیماست. تشکر از کسان  که در این اعب 

 افغان در  ۲۰است که کشورش حاضر است حدود سفیر ایران در افغانستان اعالم کرده
ر

هزار زندان

.ایران را به این کشور بسپارد

https://i2.wp.com/ufuqnews.com/una/wp-content/uploads/2020/11/128179885_2793003181017983_7647110397002799675_o.jpg?ssl=1
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گفته است که کشورش   احمد معنوی؛ وزیر عدلیهبهادر امینیان؛ سفبر ایران در کابل در دیدار با فضل

 .هزار زندان  شهروند افغانستان را به این کشور بسپارد ۲۰آماده است تا حدود 

، شنبه)یک است که این دیدار صبح امروز است، آمدهای که از سوی وزارت عدلیه منتشر شدهدر اعالمیه

داد مجرمان»های عدیل و قضانی میان کابل و تهران و همکاری قوس( انجام شده و دوطرف درباره ۹ « اسب 

 .اندگفتگو کرده

 .استسفبر ایران همچنتر  از وزیر عدلیه کشور برای سفر به تهران دعوت کرده

هزار شهروند  ۲۰میلیون پناهجوی افغان در ایران حضور دارند و حدود  ۳.۵او گفته است که حدود 

زندان  شهروند  ۲۶۰۰های ند. او عالوه کرده که پروندهاهای آن کشور زندان  افغانستان نبر  در زندان

 .انتقال به افغانستان است های ایران تکمیل و آمادهافغانستان در زندان

ی مهاجر در هاهنوز آمار دقیق مهاجرین افغانستان  در ایران مشخص نیست. اکبر نهادها حضور افغان

 .اندایران را نزدیک به دو میلیون نفر برآورد کرده

دن این زندانیان به دولت افغانستان، همچنتر  از دولت افغانستا  برای سبی
ی

ن سفبر ایران ضمن اعالم آمادگ

دن   .زندان  ایران  به این کشور همکاری کند ۲۵خواسته است که در مورد سبی

شود تا برای هم در این دیدار گفته است که تالش یم یر عدلیهاحمد معنوی؛ وز در همتر  حال، فضل

 .مشکل مهاجران افغان در ایران و انتقال زندانیان افغان از آن کشور یک راه حل منطق  جستجو شود

ه یمروابط ایران و افغانستان هرازگایه به  تبر
 .شودخاطر بدرفتاری پولیس ایران با مهاجرین افغانستان 

 .کرونا، دولت ایران هزاران زندان  را به مرخیص فرستاد یا آزاد کرددر نی شیوع  

 ویب سایت وزارت 
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قوس، روند توزی    ع مساعدت نقدی را 8آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت غور به روز شنبه 

 نمود.   بیجاشده در آن والیت آغازخانواده 1300برای 

 خانواده های یادشده از ولسوایل ها و مرکز بوده که قبال شناسانی شده بود. 

افغان  از جانب موسسه ) افغان اید(  1550دالر امریکانی معادل  20کمک یاد شده در مرحله اول شامل 

 ه در مرکز آغاز شد. با حضور معاون وایل، نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شد  بوده

دالر و  ۲۰دالر آمریکانی توزی    ع میشود که در مرحله اول  ۲۶۰قابل یاد آوری است که برای هر فامیل مبلغ 

 
 
 هزار افغان  میگردد در مرحله دوم توزی    ع میگردد.  18دالر معادل  ۲۴۰باق

یت میدان وردک با خانواده بیجاشده نایسر از جنگ و ناامت  ها در وال  150همچنان، رسوی و شناسانی 

ی در آینده نزدیک مستفید   و همکاری موسسات تکمیل و قرار است که از مساعدت های بشر
ی

هماهنیک

 خواهند شوند. 
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