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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4----------------------------------------------------------- وپاکستان، به وطن برگشتند  رانیصدها نفر مهاجرافغان ازا

 5---------------------------------------------------------------------- در بدخشان کمک شدند لیاز چهارصد فام شیب

 6-------------------------------------------------- افغانستان  تیوال ۴هزار خانواده در   ۱۵از  شیکمک ها به ب عیتوز

 6---------------------------------------------------------- شليیو ېته بشري مرست ویکورن ونوګسل  ېپه کابل ک یېترک

 7---------------------------------------------------------- یآداسمهاجر از خطر غرق شدن در سواحل کوش 47نجات 

 8---------------------------------------------- ربوده شده است هیدر ترک یرانیا ۀروزنامه نگار پناهند یمحمدباقر مراد

 9-------------------------------------- و اخراج کرد  یآوراسناد اقامت جمع عیما را به بهانه توز رانیمهاجران افغان: ا

 11 ------------------------------------------------------- "حلقه مهم" قاچاق انسان را بازداشت کرد کیاروپا  سیپول
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 ویب سایت وزارت 

 

 .جوزا طوراجباری وداوطلبانه به کشور برگشته اند 14نفر مهاجر افغان، مقیم ایران وپاکستان، به تاریخ 347

طریق مرز اسالم قلعه  نفر مهاجر افغان، از  137به اساس معلو مات آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت هرات، در اسالم قلعه،

مرد  18خانواده شامل  6تن مجرد طور جبری و27تن زن ، همراه با7تن مرد و6خانواده، شامل  7وارد کشور شدند که ازآن میان ،  

  .تن مجرد داوطلبانه عودت کرده بودند 37زن همراه با 16و

ازآن میان،  IOMطفل غرض دریافت کمک، به دفتر 6تن مجرد و  21زن وهمچنان  7مرد  6خانواده شامل  7منبع عالوه نمود که 

 .معرفی شدندWAR CHILDو
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 .نفر مهاجر دیگر ازطریق مرز میلک والیت نیمروز، ازایران عودت کرده اند   99درعین حال، 

تن افراد مجرد    62تن همراه با    37خانواده ، شامل    9به گفته مسوولین اداره امور مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور

  19خانواده شامل  9تن مجرد بصورت داوطلب برگشت کرده اند و ازآن میان  355تن همراه با  47خانواده شامل  9اجباری و طور

 .معرفی شده اند IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر  52زن و   18مرد ، 

جوزا از طریق   14رک بودند، به تاریخ نفر وهم فاقد مد 111خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان که شامل  17طبق یک خبر دیگر، 

 .مرز سپین بولدک، به کشور برگشته اند 

 ویب سایت وزارت 

 

جوزا    14خانواده بیجاشده ناشی جنگ و حوادث طبیعی ولسوالی های خاش و تشکان والیت بدخشان به تاریخ    424برای  

 .امورمهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت مساعدت شدسال روان، ازطریق ریاست 

خانواده دیگر، دو تخته ترپال  24خانواده یک بوجی برنج مساعدت کشور چین و به    400مساعدت یادشده به هریک از 

تهیه و بعد ازاتمام سروی برای   CONCERN افغانی بود که ازجانب موسسه  800هزارو    9، بسته وسایل آشپزخانه، و  

 .توزیع شدایشان 
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 ډیو د آزدای را

 

   عکس جنبه تزئینی دارد - آرشیف

کمک از  غذا  جهانی  از  برنامۀ  بیش  با  غذایی  مواد  می  ۱۵های  خبر  افغانستان  والیت  چهار  در  خانواده   .دهدهزار 
 

های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع  ها برای نیازمندان در والیتبه نقل از این نهاد، کمک
 .شد
 

به   مجموع  در  که  افزوده  غذا  جهانی  کمک  ۱۸برنامه  افغانستان،  در  تن  استمیلیون  رسانده  بشری   .های 
 

های  میلیون تن با گرسنگی شدید روبرو اند و نیاز به کمک ۲۰بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در افغانستان نزدیک به  
 .فوری دارند

 دویچه وله 

اعالن کړی دی چې د دغه هیواد د بشردوستانه مرستو څلورمه محموله د »نیکي« په نوم    په کابل کې د ترکیې سفارت

 .ریل ګاډي له مسیر څخه افغانستان ته رسیدلې ده

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 7 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷فابریکی شاته ،  پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

په کابل کې د ترکیې سفارت اعالن کړی دی چې د دغه هیواد د بشردوستانه مرستو څلورمه محموله د »نیکي« په نوم  

ن ته رسیدلې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت زیاته کړې ده چې دغه مرستې د پالزمېنې  ریل ګاډي له مسیر څخه افغانستا

 .اړمنو کورنیو ته ویشل شوي دي ۵۰۰په مختلفو برخو کې 

په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته او په دغه هیواد کې د بشري بحران رامنځته کیدو په اړه د ملګرو 

ه تعقیب، ترکیې هم لکه د یو شمیر نورو هیوادونو په افغانستان کې له سلګونو کورنیو سره بشري  ملتونو د خبرداري پ

 .مرستې کړي دي

  .زرو کورنیو سره مرسته کړې ده ۵۰په کابل کې د ترکیې سفارت وایي چې تر اوسه پورې یې په مجموع کې له 

 ادیو ترکیه ر

 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند  47ای گارد ساحلی ترکیه در استان آیدین نیروه
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مهاجر غیرقانونی را از  47 آداسیگارد ساحلی ترکیه در استان آیدین طی عملیاتی در سواحل شهرستان کوش نیروهای

 .خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند

نان با ممانعت نیروهای گارد  به یو ساحلی ترکیه اعالم کرد که این پناهجویان هنگام تالش برای ورود غیرقانونی گارد

 .اندهای ترکیه رانده شدهآنها به سمت آب  های حاملساحلی این کشور مواجه و قایق

 .افراد مذکور پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان آیدین انتقال یافتند

 رادیو ترکیه 

ام ماه مه ناپدید شده   ایرانی، به نام محمدباقر مرادی، از سی  نگار های ترکیه خبر دادند که یک پناهندۀ روزنامه رسانه

  .سال پیش به عنوان پناهنده در آنکارا زندگی کرده است ٩ مرادی از  است. محمدرضا

محمدباقر مرادی در سی ام ماه مه برای خریدن نان   یافته است.  پلیس ترکیه خودروی وی را که در محلی رها شده بود

به دادستانی ترکیه  شده، اما هرگز بازنگشته است. به نوشتۀ روزنامۀ "حریت" خانواده وی شکایتی را از خانه خارج

کیه تحقیق  های اطالعاتی ایران ربوده شده است. پلیس تر سرویس است که محمدباقر مرادی توسط و گفته تسلیم کرده

   .را آغاز کرده است برای یافتن وی
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 دویچه ویله 

بودند، اما ماموران ایرانی بازداشت و اخراج   اقامت خواسته شده  گویند که برای توزیع کارتشماری از مهاجران افغان می

 .افغان شروع کرده است ایران از مدتی به این سو روند توزیع کارت اقامت چهار ماهه را برای مهاجرین .شان کردند

 عکس آرشیف از روند اخراج مهاجران افغان از ایران 

کنند، باید در زمان تعیین شده کارت می   زندگی  های که در این کشوروزارت خارجه ایران چندی قبل گفته بود که همه افغان

 .عنوان مهاجر شناخته شوند مهاجرت دریافت کنند تا به

بود    گویند که برای آنها از سوی اداره مهاجرت وقت داده شدهاخراج شده اند، می   هایی که به تازگیاما شماری از افغان

ها را از صف اداره مهاجرت گرفته و به  زیاد آن  ان تعدادکه کارت مهاجرت خود را دریافت کنند، اما نیروهای انتظامی ایر

 .افغانستان رد مرز کردند

اش به پایان رسیده بود مهاجرت قبلی  گوید زمان کارتهللا که شش سال در شهر مشهد ایران زندگی کرده است، می   نجیب

مهاجرت    کرده بود تا کارت چهار ماهه دریافت کند، اما او خبر نبود که از صف اداره  و با اعالن توزیع کارت جدید، ثبت نام

 .شودگرفتار و به هرات رد مرز می 

کردیم. برای  می  های ایران »ظالمانه« است، گفت: »در شهر مشهد در چوک امام رضا کارمقام  او با ابراز این که این کار

که در صف ایستاد بودیم،  تا به شما مزاحمت نشود. اما زمانی  اجرت خود را بگیریدهای مهما گفته شده بود که بیایید کارت
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دهیم. اما بعداً  کارت می  نفر را خارج کردند و گفتند که برای شما در جای دیگر  ۳۰۰تا    ۲۵۰از جمع ما    ماموران آمدند،

 «.فرستادند. حتی پول ما نزد صاحب کار ماندپس از آن به افغانستان  متوجه شدیم که همه ما را به اردوگاه انتقال داده و

کند. او هرچند از در ایران زندگی می  شود همراه با فامیل خودهای است که چندین سال می یگر از افغانیاسر، یکی د  محمد

 .گوید این کارت نیز مشکالتی داردمی  مهاجرت خرسند است، اماتوزیع کارت 

 

 عکس آرشیف از گروهی از مهاجران افغان که با وجود داشتن کارت اقامت از این کشور اخراج شدند

گوید  اقتصادی بر این مهاجران است. او می   شود که یک فشارگفته او، اول این که کارت مهاجرت در بدل پول داده می  به

شهرهای   توانند بهمهاجرت نمی  ارندگان این کارت برای چهار ماه مشکل دیگر است و د  هامحدود بودن اعتبار این کارت

  .دیگر ایران رفت و آمد کنند

روز    بخواهد مهاجرین افغان را رد مرز کند، همه مشخصات مهاجرین ثبت است و در یک  گوید هر روزی که ایراناو می

 .آوری و رد مرز کندتواند جمعهزارن تن را می

کارت مهاجرت داده    شود. در بدل پول،اریخ دهم این ماه هویت مهاجرین ثبت میدر ایران گفت: »تا ت  این مهاجر افغان

 «.کنندخواهند و از ایران اخراج می این نام به اداره مهاجرت می   شود اما تعداد زیادی را که به خواست آنان نیست، زیرمی
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ها افغان از ایران حکایت دارد که اکثر آن  های طالبان از افزایش بازگشت مهاجرانالمللی مهاجرت و مقامسازمان بین آمار

 .شوندجبراً اخراج می

  ۳۵۰   گذشته از راه اسالم قلعه  همایون همت، معاون کمیسار گمرک سرحدی اسالم قلعه به دویچه وله گفت: »روز  مولوی

آنان  ۴۰۰تا   دیده می فامیل  تن رد مرز شدند. در میان  اخیراً  ایران نسبت به مجردها،های زیادی هم بودند و   شود که 

 «.کنندها را بیشتر رد مرز میخانواده

ندارند. وزارت   تکرار گفته اند که بیش از این توانایی رسیدگی و پذیرش مهاجران افغان را  ت ایران بههای حکوممقام

که حدود پنج میلیون افغان در این کشور زندگی    خارجه این کشور پیش از شروع سرشماری مهاجران افغان گفته بود

 .کنندمی

 دویچه ویله 

دهد. این گروه متالشی کردن یک شبکه بزرگ مخفی آنان خبر می  سرگروه مهم قاچاق انسان و  ۸پولیس اروپا از بازداشت  

 .ها بوده اندها و سوریاییپاکستانی ها،هزار نفر را به اتحادیه اروپا انتقال داده که بیشتر افغان ۱۰ ست که حدودمتهم ا
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

عملیات توانسته یک باند مهم قاچاق انسان را در    گوید با راه اندازی چندینآژانس پولیس اتحادیه اروپا )یوروپول( می

قاچاقبران    شناسایی و دستگیر کند. در جریان عملیات این آژانس، یک شبکه بزرگ و مخفی  ی از کشورهای این اتحادیهبرخ

 .انسان نیز متالشی شده است

رومانیا،   های ویژه این آژانس به رهبری آلمان و اشتراک کشورهای اتریش، مجارستان، به گفته یوروپول، واحد عملیات

شمار بیشتر این افراد در اتریش دستگیر شده  .دست این شبکه را هم بازداشت کنندهم  ۱۲۶سته  صربستان و هالند توان

  .اند

آهنگ کرده، "سرگروه قاچاق مهاجران" را "بسیار خطرناک" توصیف یوروپول که عملیات ماه اگست سال گذشته را هم 

 .نموده است

تصریح شده "تحقیقات نشان دادند که   گ است، بخشی از اعالمیه آژانس پولیس اتحادیه اروپا که مقر آن در شهر دنها  در

 مهاجر را که عمدتاً شهروندان افغانستان، پاکستان و سوریه بودند، به اتحادیه  هزار  ۱۰این گروه، زمینه قاچاق حداقل  

 ".اروپا فراهم کرده است

 مقر آژانس پولیس اروپا در شهر الهه، هالند 

خانه را بازرسی و  ۱۵۱  ا کشف،مورد قاچاق" ر"  ٩۱۶افزوده ماموران موظف در این عملیات، سال گذشته    یوروپول

 .حدود یک میلیون یورو دارایی را نیز ظبط نمودند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

رومانیا، مجارستان، اتریش، آلمان و    شود که قاچاقبران برای انتقال مهاجران از ترکیه به غرب بالکان و سپسمی  گفته

 .کرده اندموترهای شخصی استفاده می ها و واگون های باربری وهالند از الری

تا آنان   گرفتندهزار یورو می  ۱۰کرد که این گروه مظنون از هر نفر، از چهار هزار تا  انس پولیس اتحادیه اروپا عالوهآژ

 .اغلب مرگبار" انتقال بدهند را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، آن هم "در شرایط بسیار بد و

را در رسانه های اجتماعی    های خودبرای متقاعد کردن اقارب مهاجران برای ایمن بودن سفر آنان "فعالیت"  قاچاقبران

 .دادندویدیوهای کوتاه، خدمات قاچاق ظاهراً امن خود را بازتاب می ا نشرکردند". گفته شده که آنان اغلب بتبلیغ می

داد. در این شیوه، پول  حواله انجام می  شود که این شبکه، پرداخت پول را بیشتر از طریق سیستم مالی غیررسمیمی  گفته

 .های بانکی دشوار استآن نسبت به انتقال شود و ردیابیبه گونه فزیکی داده می

 .ین همه، پولیس فدرال آلمان گفته است که آنان در تالش اند که شش فرد مظنون دیگر را نیز دستگیر کنندبا ا
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