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 مهاجران افغان  یاز اخراج احتمال
 میکنیم یریگشیپ رانیدر ا

 

 رانیا ۀیپا بلند یها مقام ریبه اظهارات اخ عکس العملگان در و عودت کنند نیوزارت امور مهاجر مسووالن

مهاجران  نیا یگبارکیدر صورت لزوم از خروج  ند،یگویکشور م نیگان افغان از اپناهند یبر خروج احتمال یمبن

 طور رانیافغان از ا نیتا کنون موضوع خروج مهاجر ند،یوگیوزارت م نیمسووالن اخواهند کرد.  یریگشیپ

 ران،یبا جانب ا مذاکره  قیهمراه باشد، از طر تیمسأله با جد نیکه ا یمطرح نشده است و در صورت یرسم

 .مهاجران افغان را فراهم خواهند ساخت یجیبرگشت تدر نهیزم

ثور در صحبت با  ستیگان روز جمعه، بکنندو عودت نیوزارت امور مهاجر یسخنگو ،یانصار دعبدالباسطیس

افغان  یبه خروج احتمال رابطهدر  یرانیا یها و مقام افغان نیمهاجر یها صبح، گفت تا کنون اتشه۸ روزنامه 

موضوع  یکتب  رانیما از ا گانندیکه نما یدر صورت»افزود:  یانصار یاند. آقا خبر نداده یرسم رانیاز ا ها

 یاز اخراج اجبار رانیبا جانب ا مذاکرهکرد با  میتالش خواه قدم اولکنند، در  دییاخراج مهاجران افغان را تا

 «.میسازفراهم ب اهبازگشت داوطلبانه و آبرومندانه آن یرا برا نهیو زم میکن یریگشیمهاجران افغان پ

و ابراز  ندیوگیبا افغانستان سخن م رانیمسووالن وزارت امور خارجه افغانستان از روابط دوستانه ا نانچهم

 یسخنگو ،یهللا احمدافغان برخورد مسووالنه داشته باشد. صبغت نیکه آن کشور با مهاجر دکنن یم یدواریام

و قابل حساب افغانستان است و ما  خوب اریدوست بس رانیا یاسالم یدولت جمهور»: دیگو یوزارت خارجه م

و کشور برخورد د انیموجود م یها ونیدر مطابقت به کنوانس نیدر مسأله برخورد با مهاجر میهست دواریام

 «.کنند

مهاجران افغان  یاز احتمال اخراج اجبار رانیمعاون وزارت خارجه ا ،یعراقچ دعباسیاست که س یدر حال نیا

 از شبکه یکیبا  ۀهجدهم ثور در مصاحب روز چهارشنبه هفته گذشته، یعراقچ یاز کشورش خبر داده است. آقا

آن منابع  جهیو در نت ابدی دیتشد رانیا رب کایامر یها میکه تحر یگفته است، در صورت یرانیا یونیزیتلو یها

 .را ترک کنند رانیمحدود شود، ممکن از مهاجران افغان بخواهند که ا رانیا یمال

محدود شود و فروش نفت به صفر  رانیا یاثر کند و منابع مال کایامر یهامیتحر یوقت»گفته است:  یعراقچ یآقا

اقتصاد خود اتخاذ کند و  یرا برا خاصی یها استیمجبور است س رانیا ما کم شود ینفت یدرآمدها یرسد، وقتب

و در آن صورت ممکن است از  میکن نیرا تأم مصارف میکه نتوان میبرس یا به نقطه یروز کیممکن است 

 یبه کشورها ایگردند را ترک کنند؛ به کشور خودشان بر  که لطفاً کشورما میبرادران و خواهران افغان خواهش کن
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ً یخواهند رفت، طب یگرید از لحاظ » رانیچنان افزوده است که اهم یعراقچ یآقا« انتخاب با خودشان است. عتا

 .خواهد بود کایآن به دوش امر آمد یغان را اخراج کند، اما اگر مجبور شود، پخواهد مهاجران اف ینم «یانسان

 االتیکرده است که ا ادیکشور  نیاز احتمال خروج مهاجران افغان در ا یدر حال رانیا ۀمقام وزارت خارج نیا

چند  کایجمهور امر سییمپ، رکرده است. دونالد تر ترشیب رانیا یمال دیرا بر عوا شیفشارها کایمتحده امر

 رانیو مس ا میلموناآهن، فوالد،  عیاعالم کرد که صنا یبا صدور فرمان یعراقچ یاز اظهارات آقا شیپ یساعت

 شیچنان گفته است که با افزامپ همتر یافزوده است. آقا رانیبر ا کایامر ۀجانب کی یهامیتحر را به مجموعه

 .است افتهیشدت  زیکشور ن نیدر ا یکم شده و گران رانیدرآمد حکومت ا ران،یبر ا کایامر یفشارها

 یبحران در افغانستان است، بحران یقربان رانیباور است که ا نیبه ا رانیهم، معاون وزارت خارجه ا ییسو از

بحران در  یما قربان»باره گفته است:  نیدر ا یعراقچ یآمده است. آقا انیبه م کایامر یکه به گفته او از سو

 نیو تأم دندیرا آفر یستیترور یهاطالبان و گروه کهکردند  جادیا یکشور را کسان نیبحران در ا م،یافغانستان هست

 ستیگونه ن نیرا متقبل شوند، ا مصارف دیبال را سر مردم افغانستان آوردند، حاال خودشان با نیکردند و ا یمال

 «.را پرداخت کند مصارف دیاب رانیکه ا

است  دیبه افغانستان ندارد و ام یربط ران،یو ا کایامر انیروابط م شدن رهیت د،یگویکشور م ۀوزارت امور خارج

 االتیوزارت، ا نیا یسخنگو ،یهللا احمدنگذارد. صبغت یریتاث رانیموجود بر مهاجران افغان در ا مشکالت

کننده به افغانستان عنوان کرد و افزود:  کمک نیترگربز ودولت افغانستان  یراهبر کیرا شر کایمتحده امر

 انیموجود م مشکلتمام  میدواریبه ما ندارد بلکه ما ام یآمده، ربط شیپ رانیو ا کایدولت امر انیکه م یمشکالت»

چنان موزارت خارجه ه یسخنگو« حل شود. مذاکره یهامنطقه از راه یکشورها طور خاصجهان و  یکشورها

 یجیتدر ینحوبه  دیبرگشت با نیعنوان کرد و خاطرنشان ساخت که ا یاریامر اخت کیمهاجران افغان را  شتبرگ

 .و محترمانه باشد

 رانیها از ا به احتمال اخراج افغان ها عکس العمل

 یها عکس العملبا  مهاجران افغان از آن کشور، یبر خروج احتمال یمبن رانیمعاون وزارت خارجه ا اظهارات

 یسیو افغانستان همراه بوده است. ع رانیا یاسیمطرح س یهاو چهره یاجتماع یها کاربران شبکه یادیز

 یریگ گروگان»را  رانیخاک ا ازنوشته است که خروج مهاجران افغان  بوکش سیف صفحۀدر  یرانیا ز،یسحرخ

است. به  یانسان ریو غ یاخالق ریخطا، غ یاز هر منظر یاقدام نیعنوان کرده و گفته است چن« روشندر روز 

استفاده از  ،یطیشرا نیدر چن»کرده و  جادیرا در دل مهاجران افغان ا یهراس یعراقچ یآقا یهاگفته گفتۀ وی

چنان مه زیسحرخ یآقا«. مردانه است سپر بال در مذاکرات با غرب، اقدام ناجوان عنوانمهاجران افغان به 

 یاقدام ناجوانمردانه و نژاد نیبه شکل شفاف از ا یا هیانیدر ب ترعیدولت بهتر است هر چه سر»افزوده است: 

 «.کند جادیا ینمهاجران افغا یرا برا یامن یکند و فضا یعذرخواه

نوشته  بوکش سیف صفحۀدر  یاسیس لیدر کابل و آگاه مسا پوهنتوناز  یکیاستاد در  ،یمحمد یلعلعبدا همچنان

 ،یمحمد یبه باور آقا« است. رانیسخن دل حکومت ا ران،یخارجه ا ریمعاون وز ،یسخن عباس عراقچ»است: 

 لهیوس کیران و در مجموع با افغانستان به عنوان یا میمق یها با افغان یرانیا یها که مقام ستین بار نینخست نیا

هزاره هستند که در اثر  ران،یا میمق یهاافغان نیترشیب»که به گفته او،  ی. در حالنندیب یم استیس یدر باز

ً ارتباط مذهب یمهاجرت جبر اند. اما متأسفانه  پناه برده رانیبه ا ،یو ناخواسته، به خاطر اشتراک و نُه لزوما
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 نیاو از ا« قرار گرفته است. رانیبه اخراج از ا دیو تهد ریتحق ن،یتوه ض،یهمواره مورد تبع یقوم روهگ نیهم

 .شدیندیبه اشتراک منافع ب یاشتراک مذهب یمهاجران خواسته است که به جا

ها گفته است که  کشور در سازمان ملل متحد در صحبت با رسانه نیشیپ یمیدا ۀندینما قل،یمحمود ص ،قبل از این

چنان افزوده است: هم قلیص یخود بکند. آقا یالمللنیو ب یروابط جهان یروابطش با افغانستان را قربان دینبا رانیا

که  است یروابط گریاز د ترقیبه مراتب عم رانیا یاسالم یافغانستان و جمهور یاسالم یجمهور نیرابطه ب»

 «.میکن ترشیب یگذار هیسرما ۀیهمسا کیروابط ن نیالعاده مهم است که بر ابا جهان. و فوق میما دار

از سه  شیمطرح شده است که در حال حاضر ب یدر حال رانیمهاجران افغان از خاک ا یخروج احتمال موضوع

 سونیها به اکار از سالۀ نیو زم تینبود امن لیبه دلها آن ترشیکشور حضور دارند و ب نیمهاجر افغان در ا ونیلیم

 .برند یبه سر م رانیدر ا

فرصت  ونیلیموضوع گفته است مهاجران افغان دو م نیا دییبا تا رانیمعاون وزارت خارجه ا ،یعراقچ دعباسیس

از  شیب ران،یمهاجر افغان در ا ونیلیسه م انیته است از مچنان گفاند. او هم گرفته رانیا مردمرا از  یشغل

 .دهندیل میتشک پوهنتونمکاتب و  محصلینمهاجران را  نیهزار ا۴۶۸

 

 

 


