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سياست

چه ت�داد افغان پس از تسلط طالبان وارد شدند؟ | آمار اتباع افغانستان� در ایران
معاون امنیت� وزیر کش�ر در دیدار با کمیساریای عال� پناهندگان، به خاطر ارسال برخ� کمک ها تشکر کرد و گفت: حدود ۴میلیون نفر از آوارگان و اتباع

افعانستان در کش�ر حض�ر دارند و در سال جاری هم حدود ۵۰۰ هزار نفر افزوده شد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از فارس، فیلیپو گرندی کمیسر عال� پناهندگان سازمان ملل متحد ظهر امروز(یکشنبه) در وزارت کش�ر با حسین ذوالفقاری
معاون امنیت� وزیر کش�ر دیدار و گفتگ� کرد.

گرندی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این س�مین سفرم به ایران است و این نشان م� دهد که ما چقدر به شراکتمان با ایران اهمیت
قائلیم، گفت: قدردان زحمات ایران  هستیم که در ۱۴ سال گذشته میلیون ها افغانستان� را میزبان� کردند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط دش�اری را شاهدیم و از طرف� همه گیری کرونا را داریم که بر زمینه های اقتصادی  و اجتماع� اثر داشته و هم از س�یی نیز ت�ییر
سیاس� را در افغانستان داشتیم که چالش هایی را برای همسایگان بوج�د آورده است، گفت: ایران قطعا با چالش های بین الملل� با ت�جه به تحریم ها و

سایر م�ارد روبروست. 

وی افزود: از دولت درخ�است کردم افغانستان� هایی که به ایران آمدند و شرایط خاص� دارند، ایران به میزبان� خ�دش ادامه دهد. 

گرندی ادامه داد: ایران در جامعه بین الملل نیازمند کمک های بیشتری هست که به میزبان� خ�د ادامه دهد؛ در چند ماه گذشته ت�انسته ایم کمک های خ�د را
در این زمینه بیشتر کنیم که یک� از آنها واکسن های اهدایی هست. 

وی با اشاره به اینکه تالش ها و همتمان را مضاعف م� کنیم و صحبت هایمان با طالبان را ادامه م� دهیم که سیاست هایشان ثبات گرایانه تر باشد، تصریح
کرد: از این لحاظ زنان، دختران و امنیت گروه های اقلیت مهم است که م�ض�عات مهم� برای ت�امل با طالبان هستند و یقین داریم که همین همکاری را از

جمه�ری اسالم� ایران شاهد خ�اهیم بود. 

حسین ذوالفقاری نیز در این نشست با تشکر از کمیساریای عال� پناهندگان به خاطر ارسال برخ� کمک ها، گفت: حدود ۴ میلیون نفر از آوارگان و اتباع
افعانستان در کش�ر حض�ر دارند و در سال جاری هم حدود ۵۰۰ هزار نفر افزوده شد. 

وی افزود: کمک های کمیساریای عال� پناهندگان در قبال هزینه هایی که ایران برای مهاجرین و آوارگان م� کند ناچیز است و ما هزینه های تامین امنیت و
جل�گیری از مهاجرت غیرقان�ن� به اروپا را م� پذیریم. 
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