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 ویب سایت وزارت 

 

حمل طور اجباری و داوطلبانه  ۲۳نفر مهاجر، به تاریخ  ۹۳۹ به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو

 برگشت نمودند.ازایران به وطن 

مذکور افراد  میان  شامل    ۲۴از  و    ۱۰۸خانواده،  و  ۱۴۲۷تن  اجباری  طور  که  بودند  مجرد  دیگرافراد  خانواده    ۲تن 

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  تن مجرد ۳۹۶تن و  ۸شامل

میان   ازآن  منبع  گفته  شامل  ۲۶به  و   ۶۱خانواده  وهمچنان    ۵۵مرد  ک  ۵۱۹زن  دریافت  راغرض  مجرد  به تن  مک، 

 معرفی شدند.  IOMدفتر

 مهاجر نیوز 
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چند روز پیش یک نهاد سوری گزارش داده بود که ترکیه هزاران مهاجر سوری و تعدادی از مهاجران افغان را به سوریه  

  .اند گفتگو کرده استهایی که به ادلب اخراج شدهافغاناخراج کرده است. مهاجر نیوز با یک تن از 

نصرت هللا، عطاهللا، صفی هللا و خیالی گل، چهار مهاجر افغان هستند که حدود سه ماه پیش توسط پولیس ترکیه به سوریه  

های ترکیه بعد  ا مقام گویند اگرچه اسنادی داشتند که نشان میدهد آنها شهروندان افغانستان هستند، امها میاخراج شدند. آن 

ها را به یونان خواهند فرستاد، در حالی که در واقعیت آن  ها گفتند در صورت امضای اسناد رسمی، آناز دستگیری، به آن 

 .ها را به سوریه اخراج کردند

یف(، صفی ساله از مزار شر  ۲۵ساله، از والیت ننگرهار افغانستان است و همراه با دوستانش عطا هللا )  ۲۲نصرت هللا  

 .برندحال در سوریه به سر می (ساله از ننگرهار ۲۱ساله از لغمان( و خیالی گل ) ۲۳هللا )

نصرت هللا در مصاحبه با مهاجر نیوز گفت که حدود چهار ماه پیش به دالیل اقتصادی افغانستان را ترک کرد و از طریق 

 .پاکستان و ایران خود را به مرز ترکیه رساند

های زیاد موفق شد خود را به شهر وان برساند: »وقتی به شهر وان رسیدیم قاچاقبران  بعد از تحمل دشواریاو گفت که  

ام تماس گرفتم تا  های دیگر گذراندم. در آنجا با خانوادهما را به یک خوابگاه بردند و من مدتی را در آن جا و خوابگاه

 «.برای ادامه سفر پول قاچاقبر را برایم بفرستند

 راج از ترکیه به یوناناخ
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های انقره، قاچاقبران  های دیگر هم بودند. در نزدیکیمدتی بعد قاچاقبران او را سوار یک بس کردند که در آن تعدادی افغان

 .بس را متوقف و نصرت هللا و همراهانش را پیاده کردند تا با یک بس دیگر به استانبول بروند

کنار سرک منتظر بس ماندیم اما به جای بس، سربازان ترکیه آمدند و ما را به  حدود یک ساعت را در» :نصرت هللا گفت 

 «.یک پوسته انتقال دادند

را امضا کنند به یونان انتقال خواهند   های ترکیه در پوسته اسنادی را به نصرت هللا و دوستانش دادند و گفتند اگر آن مقام

 .یافت

ها ما را سوار یک موتر کردند و کردیم که به یونان خواهیم رفت. آنو فکر مینصرت هللا گفت: »ما اسناد را امضا کردیم 

 «.بعد از دو ساعت نزدیک یک مرز رسیدیم. پولیس دروازه را به ما نشان داد و گفت اینجا مرز یونان است

 «ایماز زندگی در سوریه به تنگ آمده»

ها حدود یک ماه نزد »مجاهدین«، آن .اندسوریه اخراج شده  نصرت هللا و همراهانش وقتی از مرز گذشتند فهمیدند که به

خوابیدند تا این که چند ها یا مساجد مییک گروه افراطی سوری زندانی بودند و بعد از آزادی، حدود دو ماه را در سرک 

 .ها یک اتاق دادروز پیش، یک سوری به آن

زند. ما از او کمک خواستیم و او مساله ما را در  رف مینصرت هللا گفت: »اینجا یک دکاندار است که پشتو و عربی ح 

 «.ها مطرح کردرسانه

ها چندین بار  خواهیم به ترکیه برگردیم.« آن ایم و میگویند: »از زندگی در سوریه به تنگ آمده نصرت هللا و دوستانش می

 .اند اند اما موفق نشدهتالش کرده

ان افغان در ترکیه به مهاجر نیوز گفت که شاید اشتباه مترجم باعث شده  علی حکمت، رئیس اتحادیه همبستگی با مهاجر

ها به سوریه اخراج شوند. او افزود که گاهی نیز اتفاق افتاده که مهاجران افغان به دلیل هراس از اخراج،  باشد این افغان

 .وستانش اطالعاتی نداردخود را سوری معرفی کنند. او با این حال تاکید کرد که درباره اخراج نصرت هللا و د

 مهاجر نیوز 
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وروسته له هغه چې پرون سه شنبه په هرات او کابل کې د ایران د کنسولي فعالیتونو د درېدو په هکله خبرونه خپاره 

  .وزارت وایي چې د دغه هیواد ټول فعالیتونه به په افغانستان کې ادامه لريشول، اوس د ایران د کورنیو چارو 

له مخې د یاد وزارت ویاند سعید خطیب زاده یوې خبرې غونډې   خبرد ایران د کورنیو چارو وزارت پاڼه کې خپور شوي  

 .و ټول فعالیتونه ادامه لريته ویلي دي چې افغانستان کې به د دغه هیواد د سفارت او کنسلګری

چې »هرات کې د ایران  ویلي وو  په یو راپور کې   ایسنااژانس    دا په داسې حال کې ده چې پرون سه شنبه د ایران خبري

کنسولګرۍ مخې ته د رامنځ ته شویو ستونزو، د ستونزو د نه کنترولو او دغه راز د امنیتي مشکالتو له امله د ایران د  

مه( د یادې کنسلوګرۍ فعالیتونه تر بیا امر پورې ۱۲بهرنیو چارو وزارت پرېکړه کړې چې سر له شنبې ورځې )د اپریل  

 .«ودروي

انس زیاته کړې وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوېلي اسیا عمومي مشر تهران کې د افغانستان سفارت د  یاد اژ

 .«شارژدافیر په احضارولو سره »کابل او هرات کې د ایران سفارت مخې ته پر تاوتریخجنو مضاهرو اعتراض وکړ

 .د قانوني چلن وشينوموړي ویلي وو چې پر ایران استازولیو له بریدکوونکو سره بای

هغه د افغانستان شارژدافیر ته دا هم ویلي وو چې ایران به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې خپل کنسولي فعالیتونه نه 

 .پیلوي ترڅو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا د ایران د استازولیو د خوندیتوب په هکله ډاډ ترالسه کړي

https://mfa.gov.ir/portal/newsview/676273?fbclid=IwAR3Z6nLh_wLGO-zeqE1XT3oa-SRDjBJZk8cErAj5TwiR0ft4yvnejrw7Dms
https://www.isna.ir/news/1401012313283/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده بیا ویلي چې افغانستان کې به یې ټول   ایرنا خبري اژانسد  

ې له ځایي چارواکو غواړي چې »د هرات او د افغانستان په نورو ښارونو کې د  فعالیتونه ادامه لري خو ټینګار یې کړی چ

 .«ایران د سفارت او کنسلګریو د بشپړ خوندیتوب مسولیت په کامله توګه تامین او ضمانت کړي

ونو  په ورته مهال پر خواله رسنیو خپاره شوي انځورونه ښیي چې کابل کې د ایران سفارت مخې ته لسګونه کسان په قطار

 .کې والړ دي

د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ځینو سیمو لکه هرات، کابل او خوست کې ایران کې د افغان کډوالو  د یادولو ده چې

په هرات کې یو شمېر مظاهره کوونکو د ایران پر کنسولګرۍ برید وکړ   سره د ناوړه چلند پر وړاندې مظاهرې وشوې.

 .وازې ته اور ورکړل شوچې له امله یې د کنسولګرۍ در 

دغه ویډیوګانې او انځورونه له هغې وروسته خپاره شول چې د تېرې سه شنبې په ورځ د ایران د مشهد ښار د امام رضا  

 .زیارت کې یوه سړي یو روحاني په چړو وواژه او دوه تنه نور یې ټپیان کړل

او زیاته یې کړې ده چې د خپرولو موخه یې د ایران او  ایراني چارواکو دغه ویډیویي کلېپونه او راپورونه ناسم بللي  

 .د »اړیکو خرابول« دي افغانستان ترمنځ

ایرانیانو څخه  چې  د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند تېره دوشنبه وویل چې ځینې کسان هڅه کوي افغانانو او  »له 

 .وېرې« ته لمن ووهي

کوربه توب کړی دی، خو ایران   «»کریمانه یزو راهیسې د افغان کډوالوزیاته کړه چې ایران له تېرو څلورو لس  نوموړي

 .«موندلی »د افغان کډوالو څپه نور ادامه نه شي  ته

چلند په تړاو ویډیویي کلېپونو په هکله   کې د ناسم اعالمیه همدارنګه څو ورځې مخکې کابل کې د ایران سفارت په یوه

 .»د اړیکو د خرابولو لپاره د توطیې« پر بنسټ خپرې شوي دي ویلي وو چې یادې ویډیوګانې له افغانستان سره

 مهاجر نیوز 

https://www.irna.ir/news/84714121/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://kabul.mfa.ir/portal/NewsView/676017/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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سنترو استالی«، بیشتر از »میزان مهاجرانی که اخیراً از اوکرایین به ایتالیا آمده اند، بر اساس گزارش سازمان امدادی  

 .از مسیر آبی به این کشور آمده اند ۲۰۲۱مهاجرانی است که در تمام سال 

ایتالیا، در سال گذشته  »براساس گزارش ساالنه سازمان امدادی   مهاجر از طریق   ۴۰زار و  ه   ۶۷سنترو استالی« در 

بحیره مدیترانه به ایتالیا رسیدند. اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داده است که از پایان ماه 

هزار اوکرایینی به ایتالیا آمده اند. در ادامه این گزارش آمده است که جنگ در اوکرایین نشان    ۹۰فبروری به این سو،  

 .هستند «ین افراد »نه متهاجم و نه تهدیدی برای امنیت مامی دهد که ا

 ۲۰۲۰از مسیر بحیره مدیترانه به ایتالیا رسیده اند، تقریباً دو برابر بیشتر از سال    ۲۰۲۱شمار مهاجرانی که در سال  

 .تن می رسید ۱۵۴هزار و  ۳۴بوده است. در آن سال تعداد مهاجران به 

نفر   ۴۴۸۷از  » :مهاجران زیر سن بدون همراه بزرگساالن نیز دو برابر افزایش یافته استبراساس این گزارش، شمار  

 «.نفر در سال گذشته افزایش یافته است ۹۴۷۸، به ۲۰۲۰در سال 

کامیلو ریپامونتی، رئیس سازمان »سنترو استالی« انتقاد کرده است که مساله »مهاجرت از دید رسانه ها پنهان می ماند.« 

 «.کرده که »بدرفتاری ها در لیبیا، مرگ و میر در بحر و برگشت دادن های خودسرانه از مرز ها، پایان نمی یابنداو عالوه  
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سال پیش تاسیس   ۴۰سنترو استالی«، متعلق به فرقه مسیحی یسوعی ها، یک سازمان امدادی برای مهاجران است که »

نفر رضاکار، مراکز معتدد خدماتی را در ایتالیا اداره می   ۶۰۰کارمند و بیش از    ۵۴شد. این سازمان در حال حاضر با  

 .کند

هزار مهاجر به مراکز آن ها مراجعه کرده اند. از میان آن ها    ۱۷براساس گزارش های این سازمان، در سال گذشته جمعاً  

 .هزار نفر تنها به مراکز به شهر روم مراجعه کرده اند ۱۰

 .شهر ها و مناطق مختلف ایتالیا مراکز خدماتی داردسازمان امدادی »سنترو استالی« در 

کنند، انتقاد  ها کمک می کارشناسان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از برخورد یونان با مهاجران و کسانی که به آن

های بیشتری را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران به خرج ه اند که تالش ها از حکومت یونان خواستکرده است. آن

  .دهد

 مهاجران در یکی از کمپ های جزیره لسبوس 

کند، روز سه کمیسیون مبارزه با ناپدید سازی اجباری که در چوکات کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد فعالیت می

های جستجو و نجات مهاجران و همچنین اقدامات و تهدیدات علیه فعاالنی که  لیتانگاری فعا شنبه در ژنیو گفت که از جرم

 .کنند، نگران استزدن« غیرقانونی کمک میبه مهاجران متاثر شده از »عقب

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-61459309
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ها شمار زیادی از مهاجرانی که تالش اند که براساس آن های استناد کردهکارشناسان سازمان ملل متحد به گزارش 

اند و حکومت یونان هیچ آماری از این مرز دریایی ماریتسا به یونان برسند، ناپدید شده  یق مدیترانه یاکردند از طرمی

 .موارد را در دسترس قرار نداده است

های بیشتری را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران روی دست  این کمیسیون از حکومت یونان خواسته است که اقدام

 .یدادها توضیح بدهد و مسئولین این اعمال را مورد پیگرد قانونی قرار دهدگیرد، در مورد چنین رو

الملل غیرقانونی  زدن« مهاجران انتقاد کرده اند که از نظر حقوق بینکارشناسان سازمان ملل متحد صریحاً از »عقب

سازد، مهاجران جان باخته را ها برای جستجوی مهاجران ناپدید شده را بیشتر ها از یونان خواسته اند که تالشاست. آن 

 .ها را به کشورهای شان بازگرداندشناسایی کند و اجساد آن

سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در ارتباط با برخورد یونان با مهاجران، از یک »روند نگران کننده« سخن گفت. به 

 .گیرندن کشور مورد پیگرد قضایی قرار میکنند، در ایگفته این سازمان، کسانی که به مهاجران و پناهجویان کمک می

 

زدن« بان حقوق بشر با نشر گزارشی محافظان مرزی یونان را متهم کرده است که مهاجران را برای »عقبهمچنان دیده

 .پناهجوی افغان مصاحبه کرده است ۲۶کنند. این سازمان برای تهیه این گزارش با مهاجران دیگر استخدام می

 صدای امریکا
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   ناتال افریقای جنوبی-های شدید و سیالب در والیت کوازولو های ناشی از بارندگیبخشی از ویرانی 

-نفر در والیت کوازولو  ۵۹کم،  های شدید توام با سیالب و لغزش زمین دستهای افریقای جنوبی گفتند که در اثر بارندگیمقام

  .اتال آن کشور جان باخته اندن

در ایستگاه مترو دوربان واقع در منطقٔه    —نفر    ۴۵  —ای گفته اند که بسیاری از قربانیانهای محلی با نشر اعالمیهمقام

 .شان را از دست دادندهاینفر دیگر در ولسوالی ایلمبی، جان ۱۴اثکونی" جان باختند و بیش از "

های  بینی کرده است که بارندگیهوا شناسی افریقای جنوبی همچنین پیش  ادارهٔ   پرس،بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس

 .ر همچنین ادامه خواهد یافتهای گسترده سه شنبه شب به وقت محل در آن کشوشدید توام با سیالب

ها  بر اساس این اعالمیه، این فاجعٔه ویرانی زیادی و خسارات هنگفتی به زندگی و زیربناها از مناطق روستایی گرفته تا شهر

 .و مناطق متمول نشین وارد کرده است

او در واکنش به تلفات ناشی از  رییس جمهور افریقای جنوبی، قرار است از مناطق آسیب دیده دیدن کند.    سیریل رامافوزا،

 ".انگیز قدرت طبیعت است و این وضعیت نیاز به واکنش موثر حکومت دارداین تلفات غم" :این آفات طبیعی گفته است

این ها و خانهها، موترها شده و پلها همچنین موجب مسدود شدن شاهراهها و سیالببارندگی برده است.  بین  از  را  ها 

 .مکتب را نیز متاثر کرده است ۱۴۰یالب بیش از ها و سبارندگی
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ناتال  -خانۀ غیر پالنی یا خارج از نقشه در والیت کوازولو  ۴۰۰۰منزل رهایشی و    ۲۰۰۰های محلی، بیش از  به گفتٔه مقام

 .آسیب دیده است

شان باقی بمانند و از مردمی    ناتال از مردم مناطق آسیب دیده خواسته است تا در منازل-ادارٔه مدیریت حوادث والیت کوازولو

 .خواسته است تا به مناطق مرتفع پناه ببرند کنند،که در مناطق کم ارتفاع زندگی می

های شدید و سیالب، چور و چپاول نیز در این والیت صورت گرفته است. خبرگزاری  ها، در جریان بارندگیبر اساس گزارش

چور و چپاول  ها راها و گدامش داده است که مردم در جریان بارندگی کانتینرپرس به استناد تصاویر تلویزیونی گزارفرانس

 .کردند

رود، بیشتر از تغییرات اقلیمی متاثر شده  ترین کشور در قارٔه افریقا به شمار میهای جنوب افریقای جنوبی که صنعتیبخش

 .استهای پیهم موسمی در این کشور همواره در حال بدتر شدن است و بارندگی

 .نفر در افریقای جنوبی شده بود ۷۰میالدی نیز موجب مرگ حدود  ۲۰۱۹های شدید در اپریل سیالب


