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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ---------------------------------- (یدر  لهیو  چهی) دو هیدر ترک قانون  ی  تصادف بس حامل مهاجران غ جهیکشته در نت ۱۲

 بیو » کرد   دار ید رانیجنوب غرب وزارت امور خارجه ا یایکل آس  ر یو مد ر یوز  ار یبرنامه ها با دست قیو تطب یسیپال ی   مع

 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا

 5 ------------------------------------- (وزی) طلوع ناندشده جا یب سیها درهرات و بادغجنگ هزار خانواده درن  ۳ به کینزد

 7 --------------------------------------- (یدر  لهیو  چهیاز اروپا شد) دو  انیاخراج پناهجو  افغانستان خواستار توقف موقت  

 8 ------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف یاز صد خانواده در پروان از خدمات بش   شیب

 9 ---------------------------------- «جامعه باز » افزوده است  تیول  نیبه شمار آوره گان ا سیذدر بادغ ی  اخ یها نا امت  

 10 --------------------------------------------------- «مهر  یخیر گزار »  میهست توان  یمهاجرت از بالروس به ل لینگران س

 11 - «وزارت  تیسا بیو » کرد   دار ید ی   و محصل نیمهاجر  ندگانیاز نما یبرنامه ها در تهران با شمار  قیو تطب یسیپال ی   مع

گزار »  آموزان مهاجر افغانستان   دانش لیاز حق تحص تیحما شیپو  یانداز راه  11 -------------------------- « میتسن یخیر
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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

 اخبار کامل  می   

ق ترکیه دست کمدر نتیج  و قاچاقیر آنها  ۱۱ ه تصادف یک بس حامل مهاجران در ش 
قانون  مهاجر غی 

قاچاقچ  انسان نی   در این رویداد کشته شده است. مهاجران  تن دیگر زخیم گردیدند. یک ۲۶کشته شده و 
 .قربانیان یم باشند افغان نی   شامل

 

 .عکس آرشیف: پولیس ترکیه یک بس را پس از حادثه برریس یم کند

ولیت وان، یک بس حامل  مقامات ترکیه روز یکشنبه خیر داده اند که با استناد به اطالعات مقامات
 در مسی  جاده حادثه کرده و 

قانون  تن دیگر زخیم  ۲۶مهاجر و یک قاچاقیر کشته شده و  ۱۱مهاجران غی 
 .گردیده اند

نوشته هنوز  گزاری فرانسهبه شفاخانه منتقل شده و مالک بس بازداشت گردیده است. خیر  مجروحان
 .افتاده است مشخص نیست که این رویداد که شام شنبه رخ داده، چگونه اتفاق

ز به نقل از دو مقام محیل نوشته این گزاری رویی  تصادف در ولسوایل مرادیه در نزدییک مرز ترکیه با  اما خیر
 .ندق آتش گرفتوسیله نقلیه پس از واژگون شدن در یک خ ایران رخ داد، جانی که این

https://www.dw.com/fa-af/%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/a-58230865
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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

علم امله وال، معی   صاحب پالییس وزارت امور  مهاجرین و عودت کنندگان که در ترکیب یک هیئت  شی 
اعزام گردیده، با سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوب  دولت  به جمهوری اسالیم ایران

 .وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم ایران دیدار و گفتگو کرد غرب

در شهر تهران صورت گرفت، احمدجاوید رسویل رئیس  شطان سال جاری 15راین دیدار که روز سه شنبه د
 معلومات و عبدالغفور لیوال سفی  و نماینده فوق العاده ریاست جمهوری در  عمویم اداره میل احصائیه و 

 .ایران نی   حضور داشتند

ونییک و امکان ا  تشی    ع روند توزی    ع تذکره الکی 
ی

فزایش مراکز توزی    ع موضوعان  بود که در این نشست چگونیک
 .روی آن صحبت شد

همکاری های وزارت خارجه ایران در امر قانونمند سازی  هیئت اعزایم دولت افغانستان در این دیدار از 
مهاجرین،  ایران و همچنی   نقش سازنده آن اداره در ایجاد تسهیالت اجتمایع برای حضور مهاجرین مقیم
 .تقدیر به عمل آوردند

دها و افتادن پیهم ولسوایل   نیر
نظایم از ترس جنگ  های حوزه غربدر روزهای پسی   با اوج گرفی  بدست طالبان، هزاران غی 

 .انداند و به شهر هرات آواره شدهکرده  های شان فرار ها از خانهو خشونت
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 .اندهای شان شدههزار خانواده مجبور به ترک خانههای هرات و بادغیس، نزدیک به سههای چند روز پسی   در ولیتدر جریان جنگ

های هرات و خانواده از ولسوایل۲۵۰۰ ان هرات،گکنندهبربنیاد آمارهای ریاست امور مهاجران و برگشت
 .اندبه شهر هرات پناه آورده خانواده از شهر قلعۀ نو ولیت بادغیس۳۰۰

خانواده که از  ۴۳۰هزار و  دو »گان هرات بیان داشت: کنندهمبی   قادری، رییس امور مهاجران و برگشت
 «.اندو به شهر هرات آمده اند شده خاطر جنگ بیجا های مختلف هرات استند بهولسوایل

این شب و روزها در فضای باز و زیر  اند و در گویند که تمام دار و ندار شان را رها کردهگان جنگ یمآواره
 ها در اطراف شهر هرات زندهخیمه

ی
 .کنندیم گ

ز شهر قلعه ما سه خانواده ا»است: شده اش از شهر قلعه نو به هرات آوارهعبدهللا با پانزده عضو خانواده
ون آمده های اقوام خود به هراتنو به خانه ایم. در آنجا وضعیت بسیار خراب بود و خودرا از انجا بی 

 «.کردیم

بود و هیچ کس نیم فهمد  وضعیت در شهر قلعه نو بسیار وخیم»عبدالقدوس، آوارۀ دیگر جنگ نی   افزود: 
 «.ت آمدیمهرا که چکار باید بکند. دست کودکان خودرا گرفتیم و به
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دها و افتادن پیهم ولسوایل   نیر
بدست طالبان، هزاران  های حوزه غربدر روزهای پسی   با اوج گرفی 

نظایم از ترس جنگ و خشونت   .انداند و به شهر هرات آواره شدهکرده  های شان فرار ها از خانهغی 

اخراج افغان ها به کشورشان را برای سه ماه  حکومت افغانستان از کشورهای اروپانی تقاضا کرده است که
 .اقدامات فعیل برای اخراج پناهجویان افغان را قابل توجیه یم داند متوقف بسازند. وزیر خارجه آلمان

 

.ای، در یک اعالمیه وزارت امور مهاجرین  دی.ن 
گزاری آلمان  افغانستان آمده است که به خاطر  به قول خیر

ان ابتال به ویروس کرونا در این کشو  تشدید خشونت ها از سوی طالبان تندرو و  ر، همچنان افزایش می  
 .پناهجویان رد شده افغان به کشور شان در حال حاض  نگران کننده است بازگراندن

  این اعالمیه همچنان آمده است که در مورد شمار فزاینده افرادی که در خارج در 
ی

از کشور تقاضای پناهندگ
 .کشور نگران  وجود دارد  کرده اند و همچنان آواره هاو بیجا شدگان داخیل

، به شمول آلمان،بسیاری از کشور  پناهجویان رد شده افغان را به کشورشان اخراج یم کنند.  های اروپانی
 پناهجوی رد شده افغان به میدان هوانی کابل رسید. این ۲۷یک هواپیمای حامل  همی   چهارشنبه گذشته

 .چهلمی   اخراج گرویه افغان ها از آلمان به افغانستان بود

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/a-58230374
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   صورت ۲۰۱۶اخراج گرویه پناهجویان رد شده افغان از آلمان در دسمیر سال  اولی   
ً
گرفت. تا کنون جمعا

 .اخراج گردیده اند افغان از آلمان به افغانستانپناهجوی رد شده  ۱۱۰۴

مذاکرات صلح میان طالبان  افغان ها به کشور درگی  بحران شان مورد اختالف قرار دارد. با وجود آغاز  اخراج
 .گروه تندرو ادامه دارد  و حکومت افغانستان در سپتمیر گذشته، منازعه با این

امسال به این طرف وخیم تر شده است. طالبان حمالت  وضعیت امنیت  در افغانستان از آغاز ماه یم
 تمام کشور شدت بخشیده اند دهشت افکنانه خود را در 

ً
 .تقریبا

 

 

 یریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولیت پروان مساعدت نقدی و صچ را با همکار 
خانواده بیجاشده نایس  از جنگ  127شطان سال روان، برای  19به روز شنبه  DRC و  DACARتموسسا

 . ختلف که به ولیت پروان بیجا گردیده است، توزی    ع نمود محالت م

 . هزار افغان  و یک بسته بهداشت  دریافت کردند  28مبلغ  هر خانواده
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اند که به دلیل وخیم شدن اوضاع جنگ و افزایش حمالت وحشیانه مسوولن محیل در ولیت بادغیس گفته
پیکارجویان طالب، هزاران خانواده از خانه و کاشانه خود شهر قلعه نو آواره شده و دستکم چهار هزار 

 .اندخانواده به ولیت هرات پناه برده
 

 
 

اند هزینه رفت  که پیکارجویان طالب در بادغیس به راه انداختهبه گفته مسوولن محیل، در نتیجه وحشت  
 .هزار افغان  افزایش پیدا کرده است ۲۵ایل  ۱۵هرات از دو هزار افغان  به -و آمد میان بادغیس

اند که حدود پنج هزار خانواده دیگر نی   از مرکز بادغیس به روستاهای اطراف مسوولن محیل تاکید ورزیده
 .اندپناه برده شهر قلعه نو 

های بسیاری را برای مردم عبدالعزیز بیگ، رییس شورای ولیت  بادغیس نی   گفته است که جنگ چالش
ین آسیب از نگاه مادی و معنوی به مردم بیگناه افغانستان وارد یم  .شودایجاد کرده و بیشی 
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ز،  خبرگزاری مهربه گزارش  معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا از نگران  « جورج کنت»به نقل از رویی 
 خیر داد. کشورش در خصوص سیل جدید مهاجرین اهل آفریقا و خاورمیانه از بالروس به سمت ل

 یتوان 

ایط را زیر  ی در لیتوان  گفت: ما از نزدیک ش  بر اساس این گزارش، کنت یط گفتگونی با یک وب سایت خیر
 نظر داشته و در این خصوص نگران هستیم. 

 .مهاجرین اهل آفریقا و خاورمیانه از بالروس به سمت لیتوانی خبر دادمعاون دستیار وزیر خارجه آمریکا از نگرانی کشورش در خصوص سیل جدید 

ی است که ما از مقامات بالرویس یم خواهیم تا جلوی آن را این دیپلمات آمریکانی افزود: این همان چی  
ند  . یعت  س –بگی   وق دادن مهاجرین از کشورهای دیگر به سمت مرز لیتوان 

 ۲۰۱۵وی همچنی   این موج جدید مهاجرت را با سیل مهاجرین رویس به سمت فنالند و نروژ در سال 
ند. مقایسه کرده و از دولت بالروس خواست تا هر چه شی    ع  تر جلوی این رخداد را بگی 

گل بلوتیت»گفتت  است، 
َ
ن  هفته گذشته، یط سخنان  از شازیر شدن سیل عظییم از وزیر کشور لیتوا« ا

مهاجرین بالرویس به سمت مرزهای این کشور ابراز نگران  کرد و نقش گارد مرزی را در این میان بسیار مهم 

 خواند. 

https://www.mehrnews.com/news/5255591/نگران-سیل-مهاجرت-از-بلاروس-به-لیتوانی-هستیم
https://www.mehrnews.com/
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گفت: داشی   یک سیستم قانون  و ابزارهای لزم بسیار مهم است تا بتوانیم از این طریق، تصمیمات وی  

 های پیش رو )در خصوص مساله مهاجرین( را اتخاذ کنیم. لزم برای پاسخ دادن به چالش

 روز جمعه هفته گذشته در ن  دریافت گزارش
کم هانی مبت  بر عبور دستلزم به ذکر است دولت لیتوان 

، ابراز نگران  کرد.  ۱۵۰ قانون  بالرویس از مرز و ورود به خاک لیتوان   پناهجوی غی 

بالرویس روانه شده به سمت  قانون  بالرویس و غی   و غی 
، تعداد مهاجرین قانون  به گفته مقامات لیتوان 

ی میان دو کیلو   ۶۷۹مرزهای این کشور، به نسبت گذشته افزاییس  سه برابری داشته و با توجه به مرز  می 

 های بزرگ پیش روی بالروس تبدیل شود. تواند به ییک از چالشکشور، موضوع پناهجویان بالروس یم

علم امله وال معی   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت که در ترکیب یک هیئت دولت  به جمهوری  شی 
ن سال جاری با شماری از نمایندگان مهاجرین و محصلی   شطا 15سه شنبه  اسالیم ایران سفر کرده، روز 

 .آن کشور دیدار و مشکالت و پیشنهادات آنان را استماع کرد مقیم

و درخواست هایشان را در مورد دریافت تذکره  در ین نشست نمایندگان مهاجرین و محصلی   مشکالت
ونییک عنوان داشتند که ، طولن  بودن دریافت نوبت، عدم موارد همچون؛ کاهش هزینه های تذکره الکی 

 و تاخی  در تثبیت هویت را شامل ارائه
 .یم شود خدمات پس از توزی    ع، ایجاد سیستم اطالع رسان 

دفی  توزی    ع تذکره در ولیات شان شده و بیان کردند؛ از  همچنی   برخ  از نمایندگان مهاجر خواهان ایجاد 
مشکالت  دانیم به منظور کاهشهران بسیار زیاد است، لزم یمبرای مهاجرین خارج از ت آنجانی که مسافت راه

 .مهاجران، دفاتر توزی    ع تذکره در ولیات دیگر ایران نی   ایجاد شود

 هیئت اعزایم ضمن صحبت های همه جانبه
ً
در مورد تذکره و اقدامان  که قرار است روی دست  متعاقبا

دندمهاجران در ایران بخصو  گرفته شود، بخاطر حل مشکالت  .ص مسائل مربوط به توزی    ع تذکره وعده سی 

اتشه امور مهاجرین در تهران دیدار و نحوه ارائه خدمات  پس از ديدار با مهاجران، هیئت یادشده از دفی  
 .را برریس نمودند رسان  را به مهاجرین

نگار گروه دانشگاه  بسیج دانشجونی به همت هسته بی    ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خیر
الملل امام خمیت 

، پویش  .اندازی شدآموزان مهاجر افغانستان  راه حق تحصیل دانش حمایت از دانشگاه بهشت 

 :در نامه اعالم موجودیت این پویش آمده است
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 وعودت کنندگانوزارت امور مهاجرین 

 و نر   هیچ
قانون   حت  مهاجریت  که به صورت غی 

دارند، نباید از  حضور  مدرک در ایرانکودک افغانستان 
 .نام شوندثبت ها باید در مدارس ایران  تحصیل باز بمانند و همه آن

 .اندازی شدآموزان مهاجر افغانستانی راه حمایت از حق تحصیل دانش تی، پویشامام خمینی بسیج دانشجویی دانشگاه بهش المللبینبه همت هسته 

بر لزوم تحصیل  رغم دستور ضی    ح رهیر معظم انقالب اسالیم مدظله مبت  های گذشته، عیلهفته در 
اندازی و عدم ثبت نام آنها در مدارس سنگ ها در مدارس، دوباره شاهد فرزندان مهاجرین و ثبت نام آن
اض  که مورد اعی 

 
 الملل قرار گرفت و در نهایت وزارت کشور،بسیاری از فعالن مردیم حوزه بی    بودیم. اتفاق

 .دادها را رفع مشکل آن ای جدید وعدهبا صدور بخشنامه

مذکور  بخشنامه روز از آغاز ثبت نام مدارس و گذشت بیش از یک هفته از صدور  19پس از گذشت  امروز 
  .ها هستیمتحصییل برای آن حمایت اتباع و عدم صدور برگه دوباره شاهد کارشکت  اداره

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/19/2535827/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

