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متن کامل اخبار

ویب سایت وزارت

عکس ازآرشیف

آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه  14هزارو
 481تن مهاجرافغان ازایران ،از تاریخ  6الی  12حمل سال روان خبرداد.
از میان افراد مذکور 361خانواده ،شامل  462تن مرد و 480تن زن و  3920تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری
و 545خانواده شامل  701مرد و 725زن و همچنان  6378تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 192،خانواده شامل  231مرد و 238زن وهمچنان  1252تن مجرد غرض دریافت
کمک ،به دفتر IOMوWAR CHILDمعرفی شدند.
به اساس یک خبر دیگر  4هزارو 896نفر مهاجر ،روز گذشته ،ازطریق سرحد والیت نیمروز ،طور اجباری و داوطلبانه
ازایران به وطن برگشت نموده اند.
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به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین والیت نیمروز ،از میان افراد مذکور 151خانواده ،شامل  664تن و  3735تن
دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 6خانواده شامل  20تن و 477تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 124،خانواده شامل  293مرد  268زن وهمچنان  20تن مجرد راغرض دریافت کمک،
به دفتر IOMمعرفی شدند.

دوزارت فیسبوک

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د خوست والیت د مهاجرینو چارو ریاست د کارونو د
ارزونې په موخه دغه والیت ته سفر وکړ
نوموړي په خوست والیت کې نږدې  ۹۰۰سوه بېوزله کورنیو ته د چین هیواد بشري مرستې هم پخپل الس وویشلې
ښاغلي حقاني وویل مونږ هڅه کوو هغه سیمو ته چې د تېر شل کلن اشغال پرمهال ډېرې ځپل شوي؛ مرستې ورسوو او ټولو
ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته مو مواد لیږلي دي ،هڅه کوو چې نور هم ولیږو
هغه زیاته کړه ،چې دغه بشري مرستې د غریبو او بېوزلو لپاره دي ،شتمنو ته اخستل یې له شرعي پلوه ناروا دي او مونږ
هیچاته اجازه نه ورکوو ،چې د بېوزلو حق وخوري.

دویچه ویله
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وزارت مهاجرین وعودتکنندگان حکومت طالبان از اخراج هزاران مهاجر افغان از ایران در روزهای اخیر خبر داده است.
این وزارت میگوید که در دو روز گذشته نزدیک به  ۶۰۰۰مهاجر افغان به شمول خانوادهها از ایران اخراج شده اند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در اعالمیههای جداگانه که در روزهای یک شنبه و دوشنبه منتشر کرده،
از اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان از ایران خبر داده است.

طالبان می گویند که در دو روز گذشته ،نزدیک به شش هزار افغان به شمول اعضای خانوادههای شان از ایران اخراج شده اند

بر بنیاد آمار این وزارت ،روز یک شنبه ۱۴ ،حمل سال روان خورشیدی ،در حدود  ۶هزار و  ۵۸۱مهاجر افغان از مرز
والیت نیمروز وارد خاک افغانستان شدند که در این میان تنها  ۱۵۰۰تن آنان به گونه داوطلبانه و متباقی به شمول ۱۷۰
خانواده و  ۴۳۰۰فرد مجرد به گونه اجباری از سوی حکومت ایران اخراج شده اند.
آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز روز دوشنبه نیز از بازگشت داوطلبانه و اخراج اجباری نزدیک به  ۹۰۰مهاجر افغان
از ایران خبر داده است.
بر بنیاد اطالعات این اداره ،روز دوشنبه از میان  ۸۹۷مهاجر افغان تنها هفت تن که اعضای دو خانواده بودند به گونه
داوطلبانه برگشته و متباقی  ۸۹۰تن دیگر به گونه اجباری اخراج شده اند.
بیشتر کسانی که اخراج و رد مرز شده اند جوانانی اند که به دنبال تحوالت سیاسی اخیر و بحران اقتصادی در افغانستان به
گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند.
در خبرنامه وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان آمده است که شماری از این برگشتکنندگان برای دریافت مساعدت
به سازمان بینالمللی مهاجرت معرفی شده اند.
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رادیونشاط

باال بودن نرخ اجاره مسکن در پرت استرالیای غربی موجب شده است تا حدود  40خانواده پناهنده که بیشتر آنها از اتباع
افغانستان هستند ،همچنان در هتل اقامت داشته باشند.
این گروه از پناهندگان برای اجاره خانه عالوه بر گرانی با مشکالت دیگر از جمله تعصب موجران و فقدان سابقه اجاره
نیز مواجه هستند.
به گفته قائممقام مرکز پناهجویان ،پناهندگان و بازداشتشدگان ،عدم امکان دسترسی افراد به مسکن مناسب میزان ناراحتی
روانی و نگرانی آنها را دوچندان افزایش میدهد.
او افزود ،فقدان مسکن چالشهای بیشتری را برای پناهندگانی که میخواهند فرزندان خود را در مدرسه ثبتنام کرده و شغل
پیدا کنند ،ایجاد کرده است.
برای از میان برداشتن این مشکل ،وزارت کشور استرالیا با صلیب سرخ برای تهیه یک برنامه ویژه با هدف کمک به این
گروه از پناهندگان جهت تهیه مسکن و از سرگیری زندگی جدید در استرالیا همکاری خواهد کرد.
این در حالی است که اسکان بیش از  5000نفر از اتباع اوکراین در استرالیا که به دنبال تهاجم روسیه مجبور به ترک
کشورشان شدند ،برای صلیب سرخ به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.
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اوایل سال جاری موسسه  Real Estate Instituteدر استرالیای غربی از افزایش  10تا  15درصدی نرخ اجاره در
سال  2022نسبت به سال قبل ،به دلیل کاهش عرضه از یک طرف و باز شدن مرزهای ایالتی از طرف دیگر ،خبر داده
بود.
نرخ خانه خالی در پرت طی ماه فوریه  1.1درصد گزارش شد .این در حالی است که در بازار مسکن متعادل این نرخ باید
بین  2.5تا  3.5درصد در نوسان باشد.
این در حالی است که وزارت کشور استرالیا از تخصیص کمکهزینه اولیه پرداخت اجاره و قبوض آب و برق و همچنین
اهدای بسته کاالهای اساسی برای برخی از پناهجویان خبر داد.

مهاجرنیوز

گروهی از افغانها در حال ورود به بریتانیا ،عکس از رویترز

بی بی سی گزارش داده است که تعدادی از مهاجران افغان ساکن در یک هوتل در لندن ،پیشنهاد مساکن دایمی را نمی
پذیرند .آنها نگرانند که با رفتن به جاهای دیگر ،از همدیگر جدا شوند یا فرصتهای کاری را از دست بدهند
یک گزارش شورای شهر ویست منستر حاکی از آن است که وزارت داخله بریتانیا به آن عده از مهاجران افغان که در یک
هوتل در لندن به سر میبرند ،مساکن دایمی پیشنهاد کرده است اما  ۲۴خانواده این پیشنهاد را رد کردهاند.
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سازمانهای مدافع مهاجران گفتهاند که این خانوادهها نگران هستند که با پذیرفتن سرپناههای دیگر ،از همدیگر جدا شوند و
یا فرصتهای کاری را از دست بدهند.
وزارت داخله گفته است که برای این خانوادهها سرپناههای مناسب را پیشنهاد خواهد کرد.
اداره گزارشگر دموکراسی محلی با استناد بر گزارش شورای ویست منستر گفته است که از اکتوبر  ۲۰۲۱تا کنون ،از
مجموع  ۱۷۹خانواده ۴۵ ،خانواده هوتل را ترک کردهاند .بر اساس گزارش  ۲۴خانواده پیشنهاد مسکن را نپذیرفتهاند.
نسیمه کریمی ،یک کارمند پیشین سفارت بریتانیا در کابل که حال در لندن زندگی میکند گفت که این خانوادهها به دالیلی
مختلفی پیشنهاد مقامها را رد میکنند.
او گفت که بیشتر مهاجران لندن را میشناسند« :اینجا کار یافتن آسان است و مهاجران با مردم آشنایی دارند».
نسیمه کریمی گفت که تعدادی از خانواده هراس دارند که از همدیگر جدا شوند.
او افزود« :اگر این افغانها به جاهای دیگر مانند اسکاتلند فرستاده شوند ،کسی را در آنجا نمیشناسند .در لندن سازمانهایی
وجود دارند که کمک میکنند اما مهاجران نمیدانند کسی دیگری هم کمک خواهد کرد یا خیر».
وزارت داخله بریتانیا  ۲۶۰مهاجر از جمله  ۱۳۴کودک را به هوتلهای مختلف فرستادهاست.
قرار است مقامهای بریتانیایی برای خانوادههایی که از پذیرش پیشنهاد مسکن امتناع میکنند یک سیاست رسمی را تدوین
کنند.
یک سخنگوی وزارت داخله گفت« :اسکان افغانهای تخلیه شده در هوتلها یک راه حل موقتی بود و حال ما میخواهیم در
همکاری با مقامهای محلی ،سرپناههای دایمی برای آنها فراهم کنیم».

رادیو ترکیه

 30مهاجر غیرقانونی توسط نیروهای گارد ساحلی  Türşiyeاز خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات یافتند
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اکیپهای فرماندهی گارد ساحلی گروه اژه شمالی در پی شناسایی یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در آبهای شهرستان
آیواجیک استان بالیکاسیر به منطقه اعزام شدند.
اکیپها  30مهاجر غیرقانونی را که توسط عناصر یونان به آبهای  Türkiyeرانده شده بودند نجات دادند.
مهاجران پس از توزیع موادغذایی ،نوشیدنی ،لوازم پزشکی و دارو به اداره کوچ بالیکاسیر فرستاده شدند.
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دوزارت فیسبوک

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیرالحاج خلیل الرحمان حقاني د خپل سفر په ترڅ کې د پکتیا والیت ګردې څېړۍ او
وزې ولسوالیو له چارواکو او قومونو سره ولیدل.
د یادو ولسوالیو قومونو د ښاغلي حقاني تود هرکلی وکړ او د هغه له ورتګ څخه یې مننه وکړه
ښاغلي حقاني دغه راز په وزې ولسوالۍ کې په نږدې  ۹۰۰سوه کورنیو د چین هیواد بشري مرستې هم وویشلې.

مهاجرنیوز
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نیروهای یونان فعالیت های شان را برای پیدا کردن قاچاقبران انسان گسترش داده اند Photo: Nicolas Economou

مقام های یونانی از بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق گروهی از پناهجویان و در خطر انداختن جان آنان خبر داده اند .این
دو تن مظنون اند که گویا پناهجویان را از ترکیه به ایتالیا انتقال میداده اند.
گارد ساحلی یونان میگوید که آنان دو نفر را به ظن قاچاق مهاجران و به خطر انداختن حیات آنان ،دستگیر کرده اند .این
دو تن همچنان مظنون اند که گویا قایق حامل یک گروه  ۶۸نفری پناهجویان که هفته گذشته با مشکل در بحر مواجه شده
بود را نیز هدایت میکرده اند.
به گفته گارد ساحلی یونان ،این دو نفر که شهروند سوریه و عراق هستند ،تا زمان برگزار شدن روند دادگاه شان در زندان
به سر خواهند برد.
در یک رویداد جداگانه دیگر در شمال یونان ،یک مهاجر جوان پاکستانی در اثر برخورد با قطار جان باخت و دو تن دیگر
زخمی شدند .این مهاجران در امتداد خط آهن به سوی مرز مقدونیه شمالی در حرکت بودند.
نیروهای گارد ساحلی یونان همچنان توضیح داده اند که قایق حامل این پناهجویان از ترکیه حرکت کرده بود و در تالش بود
که به ایتالیا برسد .این قایق روز پنجشنبه گذشته در غرب یونان با مشکل فنی روبرو شد .سرنشینان این قایق شامل ۵۲
مرد ۹ ،زن و  ۹کودک ،شهروندان ایران ،سوریه و عراق بودند.
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نیروهای گارد ساحلی یونان با راه اندازی عملیات نجات ،گروهی از پناهجویان را به بندر پیلوس انتقال دادند عکس ازANSA

عملیات جستجو و نجات این پناهجویان سپس آغاز شد و همه سرنشینان این قایق به بندر پیلوس در منطقه جنوب غربی
یونان انتقال یافتند.
یونان در مسیر یکی از گذرگاه های عمده پناهجویان و مهاجران موقعیت دارد .این پناهجویان و مهاجران که اغلب شهروندان
کشورهای افریقایی ،خاور میانه و آسیایی هستند ،به دلیل فقر و ناامنی کشورهای شان را ترک میکنند.
یونان با عملی کردن سیاست سختگیرانه و انجام ماموریت های بازدارنده مرزی تالش میکنند که مانع ورود پناهجویان از
ترکیه به قلمرو این کشور شوند.
گروههای مدافع حقوق بشری و مددرسانان ،با انتقاد از حکومت یونان مدعی اند که نیروهای مرزی این کشور ،پناهجویان
و مهاجران را به گونه اجباری در مناطق آبی و خشکه پس میفرستند.
با وجود نشانههای بارز از ارتکاب چنین اعمال ،مقام های حکومت یونان ،این ادعاها را همواره رد کرده اند.

مهاجرنیوز

به گزارش رسانههای داخلی ،مقامهای ایرانی جریمه استخدام خارجیهای بدون مدرک را در این کشور افزایش دادهاند.
پیش از این ،مقامها یک پلتفرم تیلفونی ایجاد کرده بودند تا مردم تخلفات را به افراد مسئول اطالع دهند.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 14
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

مهاجران افغان در ایران .عکس از پیکچر الیانس/تون کوئن

خبرگزاری دولتی ایران ،ایسنا ،گزارش داده است که اداره کل اشتغال اتباع خارجی ،جریمه استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز
را به  ۶۹۶هزار و  ۶۲۵تومان تومان (بیشتر از  ۱۵۰یورو) در روز افزایش داده است .سال گذشته جریمه استخدام اتباع
خارجی غیرمجاز  ۴۴۴هزار و  ۵۸۰تومان (بیشتر از  ۹۰یورو) بود.
محسن کریمی ،مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی کار ،میزان جریمه
افزایش یافته است.
به گفته وی ،در صورت تکرار تخلف ،مبلغ دو برابر می شود و در صورت خودداری کارفرما از پرداخت جریمه ،مراتب
به مراجع قضایی محول خواهد شد.
پیش از این وزارت کار ایران یک پلتفرم تیلفونی ایجاد کرده بود که ایرانیان می توانند با استفاده از آن ،به کارگیری مهاجران
غیرقانونی را به مقامها اطالع دهند.
تصمیم جدید در حالی اعالم شده که پناهجویان افغان در شهر بوشهر ایران به رسانهها گفته اند که مقامات ایرانی به آنها
اجازه کار یا اجاره خانه را نمی دهند.
مقامهای ایرانی اوایل این هفته اعالم کردند که حضور مهاجران افغان در سه شهر استان بوشهر را ممنوع کردهاند.
بر اساس گزارش شبکه طلوع نیوز افغانستان ،مقامهای استان بوشهر به مردم محلی گفتهاند که افغان ها را استخدام نکنند و
از کرایه دادن خانه به آنها خودداری کنند.
ذبیح هللا مجاهد ،سخنگوی طالبان ،روزر سه شنبه از مقامهای ایرانی خواست تا با پناهجویان افغان منصفانه رفتار کنند.
روز گذشته ،وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از اخراج هزاران مهاجر افغان از ایران در روزهای اخیر
خبر داد .این وزارت گفت که در روز یکشنبه و دوشنبه گذشته ،نزدیک به  ۶۰۰۰مهاجر افغان به شمول خانوادهها از ایران
اخراج شده اند.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 15
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

مهاجرنیوز

برخی از زنان اوکرایینی از آزار و اذیت جنسی در آلمان شکایت کرده اند

وزارت داخله آلمان میگوید که پس از تهاجم روسیه بر اوکرایین ،رقم حمالت باالی مهاجران روسی و اوکرایینی در آلمان
بیشتر شده است .در  ۹مورد زنان اوکرایینی از آزار و اذیت جنسی در آلمان شکایت کرده اند.
نانسی فیزر ،وزیر امور داخله آلمان در گفتگو با روزنامه آلمانی "اوزنابروکر" روز سه شنبه گفت که از پایان ماه فبروری
به این طرف ،پولیس آلمان  ۳۰۸مورد حمله بر مهاجران روسی را ثبت کرده است .در این میان ۱۵ ،حمله خشونت آمیز
بوده است.
او گفت« :تخلفات علیه روسیه و تاسیسات روسیه در حال افزایش است».
پیش از حمله والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه بر اوکرایین ،حدود  ۲۵۰هزار شهروند روسیه و  ۱۵۰هزار شهروند
اوکرایین در آلمان زندگی میکردند .از آغاز تهاجم بر اوکرایین ،بیش از  ۳۰۰هزار اوکرایینی دیگر مجبور شده اند که به
آلمان پناه ببرند.
از اخیر ماه فبروری سال روان تا حال ۱۰۹ ،مورد تخلف بر ضد شهروندان اوکرایینی در آلمان به ثبت رسیده است .بیشتر
این تخلفات خسارت مالی ،توهین و تهدید کالمی بوده اند .سیزده مورد آن خشونت آمیز بوده که به جسم قربانیان نیز آسیب
رسیده است.
نانسی فیزر ،وزیر داخله آلمان گفت« :نباید اجازه داد که این درگیری در جامعه ما رخنه کند .ما باید به مردم یادآوری کنیم
که این جنگ جنایتکارانه پوتین است .این جنگ مردم با ریشه روسی نیست که اینجا در آلمان زندگی میکنند».
از جانب دیگر ،در دست کم  ۹مورد ،زنانی که پیش از جنگ در اوکرایین فرار کرده بودند ،در آلمان آزار و اذیت جنسی
را تجربه کرده اند.
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هولگر مونش ،رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی فدرال آلمان در برلین گفت که تا حال این رقم در اداره پولیس ثبت شده
است .به گتفه مونش ،تقریبا ً بیشتر این اتفاقات در محالت بود و باش به ویژه سرپناههای گروهی رخ داده اند .اقامتگاه های
خصوصی ظاهرا ً مصون بوده اند.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکرایین ،بسیاری از کودکان و زنان ناگزیر شدند که به کشورهای همسایه و آلمان فرار نمایند.

دویچه ویله

وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از اخراج هزاران مهاجر افغان از ایران در روزهای اخیر خبر داده
است .این وزارت میگوید که در دو روز گذشته نزدیک به  ۶۰۰۰مهاجر افغان به شمول خانوادهها از ایران اخراج شده
اند.

تصویر آرشیف :بازگشت مهاجران افغان از ایران به افغانستان

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در اعالمیههای جداگانه که در روزهای یک شنبه و دوشنبه منتشر کرده،
از اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان از ایران خبر داده است.
بر بنیاد آمار این وزارت ،روز یک شنبه ۱۴ ،حمل سال روان خورشیدی ،در حدود  ۶هزار و  ۵۸۱مهاجر افغان از مرز
والیت نیمروز وارد خاک افغانستان شدند که در این میان تنها  ۱۵۰۰تن آنان به گونه داوطلبانه و متباقی به شمول ۱۷۰
خانواده و  ۴۳۰۰فرد مجرد به گونه اجباری از سوی حکومت ایران اخراج شده اند.
آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز روز دوشنبه نیز از بازگشت داوطلبانه و اخراج اجباری نزدیک به  ۹۰۰مهاجر افغان
از ایران خبر داده است.
بر بنیاد اطالعات این اداره ،روز دوشنبه از میان  ۸۹۷مهاجر افغان تنها هفت تن که اعضای دو خانواده بودند به گونه
داوطلبانه برگشته و متباقی  ۸۹۰تن دیگر به گونه اجباری اخراج شده اند.
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بیشتر کسانی که اخراج و رد مرز شده اند جوانانی اند که به دنبال تحوالت سیاسی اخیر و بحران اقتصادی در افغانستان به
گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند.
در خبرنامه وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان آمده است که شماری از این برگشتکنندگان برای دریافت مساعدت
به سازمان بینالمللی مهاجرت معرفی شده اند.
وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در ماه اگست سال  ۲۰۲۱میالدی با موج
جدید مهاجرت أفغانها مواجه شده و این روند در ماههای اخیر شدت یافته است .او گفته است که شمار مهاجران تازه وارد
افغان به آن کشور به یک میلیون نفر رسیده است.
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وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

