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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز دو هزارمهاجرافغان ازا  شیب

 5---------------------------------------------------------- است دهیتن رس ونیبه شش مل یشده گان داخل  جایشمار ب 

 6------- عمل کنند  انیخود در قبال پناهجو یهاتیو مسئول یالملل نیبه تعهدات ب میکنی: از همه کشورها دعوت مچیلگیب

 7--------------------------------- استرانده  هیترک  یهزار پناهجو را به سمت آبها 17کم دست ری اخ یهاماه یط  ونانی

 8----------------------------------- منتشر شد ه،یترک یبه سو ونانیاز سواحل  یرقانونی شدن مهاجران غرانده ریتصاو

 9---------------------------------------------------------------- و پاکستان اخراج شدند  رانیاز ا دیهزاران مهاجر ناام

 11 -------------------------------------------------------------- کرد  دای پ یموتر باربر کینفر را از  ۱۴آلمان  سیپول
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 ویب سایت وزارت 

 

سرطان طور اجباری و داوطلبانه ازایران و پاکستان، به وطن برگشت    25الی    23نفر مهاجر، از تاریخ    505دو هزارو  

 .نموده اند

تن همراه    243خانواده ، شامل    64نفر،    370به اساس معلو مات آمرامور مهاجرین والیت نیمروز، ازمیان دو هزار و  

تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور   647نفر همراه با    80خانواده شامل    23تن افراد مجرد، طور جبری و    1400با  

 .شده اند

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به    59زن و همچنان    113مرد و    115خانواده شامل    59به گفته منبع ازآن میان،

 .معرفی شدند IOMدفتر

  25تن فاقد مدرک بودند، نیز به تاریخ    135هاجرافغان مقیم پاکستان، که شاملخانواده م  20به اساس یک خبر دیگر،  

 .سرطان ازطریق مرز سپین بولدک به کشور عودت نموده اند
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 آریانا نیوز 

 

به این سو نزدیک به شش ملیون    2012دهد که از سال  سازمان بین المللی مهاجرت نشان مییک گزارش تازه   :آریانانیوز

 ...جا شده اندباشنده افغان در داخل کشور بی

های خارجی و آسیب پذیری این سازمان در یک گزارش تازه در مورد شمار بیجاشدگان داخلی، عودت کننده گان، مهاجرت

 .ارقام جدید را ارایه کرده استها های افغانجوامع و نیازمند

جا  هزار نفر در سراسر افغانستان بی  894پنج ملیون   2022تا ماه اپریل سال    2012در گزارش آمده است که از سال  

مجبور به ترک منازل و نقل مکان شده    2022تا اپریل    2021ملیون آن بین جنوری    1.8شده اند که از این میان بیش از  

 .اند

شان برگشته جاشدگان پیشین دوباره به ساحات زنده گیملیون بی 10سو بیش از  به این   2012که از سال    گزارش افزوده

 .دوباره به ساحات اصلی برگشت کرده اند 2022تا اپریل  2021ملیون از جنوری  406اند که از آن میان بیش از 

ه بیرون از افغانستان مهاجرت کرده اند و بیش از  ملیون نفر دیگر ب  5.6بر اساس ارقام ارایه شده در این مدت بیش از  

 .ملیون نفر دوباره به افغانستان عودت کرده اند  5.6

 .ها در افغانستان هیچ منبع درآمد ندارنددر این گزارش همچنان آمده است که بیش از نصف خانواده
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ها فیصد خانواده  16غذایی مورد نیاز را ندارند،  ها توان خریداری مواد ابتدایی  فیصد خانواده  69بر بنیاد ارقام ارایه شده،  

 ملیون خانواده  2.8ها منبع درآمد ندارند و بیش از  فیصد خانواده  55کنند،  روزانه یک وقت یا کمتر از آن غذا صرف می

 در سراسر افغانستان قرضدار اند

 TRTویب سایت 

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشت، ترکیه اردوگاه پناهجویان یا مرزبان هیچ کشوری نخواهد بود  

 و تعهدات بین المللی کشورهای ثالث را به هیچ وجه بر عهده نخواهد گرفت 

 

وزیر امور  در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اینکه لیز تراس،    ترکیهسخنگوی وزارت امور خارجه  تانژو بیلگیچ،  

خواستار امضای توافقنامه مشابه انتقال پناهجویان به رواندا با ترکیه خواهد شد، اظهار داشت: از همه  خارجه انگلستان  

 .بال پناهجویان عمل کنندهای خود در ق کنیم به تعهدات بین المللی و مسئولیتکشورها از جمله انگلستان دعوت می

های انگلستان منتشر شده مبنی بر اینکه تراس در صورت انتخاب به سمت نخست  بیلگیچ با بیان اینکه اخباری در رسانه

به ترکیه خواهد شد، گفت: امیدواریم این انتقال مهاجران غیرقانونی  ای با آنکارا برای  وزیری، خواستار امضای توافقنامه 

 .اساس باشدهای انگلستان بیادعاهای رسانه
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تعداد پناهجو در جهان بوده و نمی تواند بنا به درخواست  وی تصریح کرد: ترکیه از هشت سال پیش میزبان بیشترین 

تواند رویکردی اتخاذ کند که با مقررات بین المللی در مورد حق  همچنین نمی .کشورهای ثالث بار بیشتری به دوش بکشد

 .اشدپناهندگی ناسازگار ب 

بیلگیچ افزود: ترکیه اردوگاه پناهجویان یا مرزبان هیچ کشوری نخواهد بود و تعهدات بین المللی کشورهای ثالث را به 

 .هیچ وجه بر عهده نخواهد گرفت

 رادیو ترکیه 

راندن پناهجویان از مرزهای دریایی یونان به سیاست رسمی کشورهای اروپایی تبدیل شده    در این گزارش تاکید شده که 

 .است

 

طی گزارشی اعالم کرد که نیروهای یونانی    گزارشگر ویژه حقوق مهاجران سازمان ملل متحد  فیلیپه گونزالس مورالس،

 .اندخود به سمت آبهای ترکیه رانده مرزهای دریایی هزار پناهجو را از 17کم های اخیر دستطی ماه

مرزهای    ر شده، تاکید شده که راندن پناهجویان ازمنتش  تبعید شدگان اروپا  در این گزارش که توسط شورای پناهجویان و

 .به سیاست رسمی کشورهای اروپایی تبدیل شده است دریایی یونان
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درباره عواقب نگران کننده چنین اقداماتی و   هشدارهای سازمان بین المللی  توجهی کشورهای اروپایی بهمورالس از بی 

 .ادامه این سیاست خبر داده است

های مهاجرتی هشدار داده  کشورهای اروپایی به منظور مخفی کردن نتایج اقدامات و سیاست  ه تالشوی همچنین نسبت ب

 .است

پناهجویان، تاکید کرده که این کشور    ویژه حقوق مهاجران سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از رفتار یونان با   گزارشگر

 .، پاکستان، سومالی و بنگالدش را به ترکیه عودت داده استافغانستان، سوریه  های پناهجویی شهروندانتمامی درخواست

یونان تبدیل شده است، از رانده شدن  همچنین با بیان اینکه راندن پناهجویان به دریاهای آزاد به سیاست عملی دولت وی

 .اده استهای آزاد خبر داند خود را با شناور به یونان برسانند به آبداشته هزار پناهجو که سعی 17کم دست

های مردم نهاد حامی حقوق پناهجویان توسط  های شدید علیه سازماندر این گزارش همچنین نسبت به اعمال محدودیت

 .یونان انتقاد شده است

 کیه رادیو تر

 .استشود که گارد ساحلی یونان حریم آبهای سرزمینی ترکیه را نیز نقض کردهدر این تصاویر مشاهده می
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یونان در شرق   LS-930 قایق توسط گارد ساحلی  2در    مهاجران غیرقانونی  تصاویر رانده شدن  وزارت دفاع ملی ترکیه

 .که توسط پهپاد تصویربرداری شده را منتشر کرد آبهای سرزمینی ترکیه تنگه دیلک به سمت

 .استحریم آبهای سرزمینی ترکیه را نیز نقض کرده گارد ساحلی یونان شود کهاویر مشاهده میدر این تص

کیلومتری سواحل    1.5سرزمینی در    این اطالعیه تاکید شده است: وضعیت راندن مهاجران غیرقانونی و نقض آبهای  در

ن غیرقانونی توسط گارد ساحلی ترکیه نجات ساحلی اطالع داده شد و مهاجرا  ترکیه رخ داد و بالفاصله به فرماندهی گارد

 .شدند داده

 دویچه ویله 

 

  Tanha :عکس

ایران و پاکستان به گونه اجباری    مهاجر افغان از  ۲۵۰۰مهاجرین طالبان خبر داده که در سه روز گذشته، بیش از    وزارت

 .تن به گونه اجباری به کشورشان فرستاده شده اند ۱۵۰۰نزدیک به  .برگشته اند اخراج شده یا داوطلبانه به افغانستان

مهاجر افغان از ایران و   ۲۵۰۰  ن و عودت کنندگان طالبان خبر داده است که در سه روز گذشته، بیش ازمهاجری  وزارت

 تن به گونه  ۱۵۰۰داوطلبانه به افغانستان برگشته اند. در این میان نزدیک به    پاکستان به گونه اجباری اخراج شده یا

 .اجباری به کشورشان فرستاده شده اند
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خبرنامه ای گفته است که در سه روز گذشته،   کنندگان حکومت طالبان امروز یک شنبه با نشروزارت مهاجرین و عودت 

 .به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران و پاکستان به افغاستان برگشته اند تن از مهاجرین افغان ۵۰۵دو هزارو 

 تنش در مرز نیمروز با ایران؛ کشته شدن مرزبان ایرانی و یک طفل افغان : بیشتر بخوانید 

مهاجر   ۲۳۷۰مهاجرین والیت نیمروز، از میان    در یک خبرنامه این نهاد آمده است که بر بنیاد معلومات آمریت امور 

می    تن  ۸۰خانواده که شامل    ۲۳مجرد به گونه اجباری از ایران اخراج شده اند. اما    فرد  ۱۴۰۰خانواده و    ۵۴افغان،  

 .فرد مجرد به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشته اند ۶۴۷شوند با 

ماه سرطان سال روان    ۲۲و    ۲۱روز های    عالوه بر این، بر اساس معلومات بخش امور مهاجرین در والیت نیمروز، به

 .مهاجرین افغان به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان برگشته اند تن از ۴۲۵یز یک هزارو خورشیدی ن 

 آوری و اخراج کردبهانه توزیع اسناد اقامت جمع مهاجران افغان: ایران ما را به:بیشتر بخوانید 

فرد مجرد به گونه داوطلبانه   ۱۷مرد مجرد بوده اند. اما چهار خانواده دیگر با    ۴۰۰خانواده و    ۱۵   اخراج شدگان مشمول

 .برگشته اند

ن المللی مهاجرت )آی  دریافت کمک به سازمان بی  مرد مجرد برای  ۵۲خانواده و    ۱۳به گفته برخی از منابع، از این میان  

 .او ام( معرفی شده اند

 .در این مدت پاکستان نیز افغانان بدون مدرک را اخراج کرده است 

خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان   ۲۰  وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اداره طالبان می گوید که در سه روز گذشته 

پاکستان دو    یق مرز سپین بولدک به افغانستان برگشته اند. ایران وبوده اند، از طر  تن فاقد مدرک  ۱۳۵که در این میان  

 .هستند کشور همسایه افغانستان میزبان میلیون ها شهروند مهاجر افغان

 .ها مواجه شده استپس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ، ایران با موج جدیدی از مهاجرت افغان 

 و افغانستان، مهاجران در تنگنا قرار گرفته اند  با افزایش تنش میان ایران: بیشتر بخوانید 

ها به علت فقر، بیکاری، ترس از طالبان و ناامنی به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان ها هزار تن از افغانده 

 .مهاجر شده اند

پناهجوی افغان وارد    وزیر خارجه ایران در اواخر ماه مارچ امسال گفته بود که پس از تسلط طالبان حدود یک میلیون

 .ایران شده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

حمایت جامعه جهانی شده اند اما از سوی دیگر   هرچند مقام های ایرانی برای میزبانی از مهاجرین افغان خواستار کمک و 

ایران   ادامه دارد و گزارش ها از خشونت ، شکنجه و لت و کوب مهاجرین افغان در  اخراج مهاجرین افغان از آن کشور

 .ر شده است. اما ایران این گزارش ها را همواره رد می کندنیز منتش

 مندی داشته باشد طالبان: ایران در تصمیم اخراج مهاجران افغان حوصله:بیشتر بخوانید 

آن عده از مهاجرینی را که تا کنون اسناد    گی وزارت داخله ایران اعالم کرده که از اول ماه سرطان سال روان،به تازه

 .اقامت نگرفتند، اخراج خواهد کرد

برخی از پناهجویان افغان مقیم ایران گفته اند که پس از این اعالم، فشارهای نیروهای نظامی ایران بر آنان بیشتر شده   

 .است

افغان که به شکل غیرمجاز وارد این کشور شده    هزار مهاجر  ۲۷۰آمار وزارت داخله ایران تا کنون دو میلیون و    بنا به

داده   ها مشخصات خود را کامل ارائهکرده اند که یک میلیون و هشتصد هزار نفر از آن بودند، در طرح سرشماری شرکت

 .اند

 دویچه ویله 

 

  Andy Eberlein/dpa/picture alliance :عکس عکس از آرشیف
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

پیدا کرده است. در میان این گروه،   اربری رومانیایینفر را پولیس فدرال آلمان از یک موتر ب  ۱۴گروه متشکل از    یک

 .دارند شماری از شهروندان افغانستان نیز حضور

نفری را از یک واسطه نقلیه  ۱۴  فدرال آلمان روز جمعه اعالم کرد که آنان در جریان ماموریت بازرسی، یک گروه  پولیس

  اند. پاساو یک منطقه در نزدیکی مرز مشترک میان آلمان و اتریش است. این   ی در نزدیک منطقه پاساو، پیدا کردهباربر 

 .کردند که به وسیله این موتر باربری، وارد آلمان شوندافراد سعی می

 المللی قاچاقبران را متالشی کرد پولیس اتریش یک باند بین:مرتبط

از   گروه  این  دارند  ۴۶تا    ۱۷اعضای  حضور  نیز  زنان  از  شماری  آنان،  میان  در  و  هستند    .ساله 

ا از حضور این گروه در موترش خبر ابتد  راننده رومانیایی این واسطه نقلیه در جریان بازجویی ها گفته است که او در

 .صداها شده بود نداشت، اما در مسیر راه متوجه سرو

 مان یافت شدند هفت مهاجر افغان و پاکستانی از داخل یک الری در آل:بیشتر بخوانید 

این راننده رومانیایی گشوده شده، اما   یک پرونده به اتهام قاچاق شهروندان خارجی آن هم تحت شرایط خطرناک، علیه

این که  است  داده  اجازه  آلمان  بدهد  پولیس  ادامه  سفرش  به    .راننده 

ال شدن این افراد در واسطه نقلیه باربری  با  شود که این افراد دوباره به اتریش فرستاده شده اند. در مورد چگونگیگفته می

 .آلمان شده اند، معلومات بیشتر ارایه نشده است و اینکه از کدام مسیر وارد
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