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جامعه

پناه آوردن دوس�م بی جاشدگان افغانستان به ایران | ک�دکان در صدر مهاجران
ویدئ�هایی از کاربران ایران� در شبکه های اجتماع�، به ویژه در ت�طیالت ن�روز، منتشر شده است که آنها از زیاد بودن ت�داد مهاجران افغان در مراکز تفریح� و

گردشگری ایران گالیه م� کنند و البته به این نکته نیز م� پردازند که شهروندان خ�د ایران با مشکالت بسیاری به ویژه ت�رم و گران� و بیکاری دست و پنجه نرم
م� کنند.

به گزارش همشهری آنالین، مدت� است ویدئ�هایی در شبکه های اجتماع� منتشر شده که مدع� است مهاجران افغانستان� در ایران م�رد آزار قرار م� گیرند و
همین ویدئ�ها نیز باعث حمله مردم این کش�ر به سفارت ایران در کابل شد. 

همچنین، ویدئ�هایی از کاربران ایران� در شبکه های مذک�ر، به ویژه در ت�طیالت ن�روز، هست که آنها از زیاد بودن ت�داد مهاجران افغان در مراکز تفریح� و
گردشگری ایران گالیه م� کنند و البته به این نکته نیز م� پردازند که شهروندان خ�د ایران با مشکالت بسیاری به خص�ص ت�رم و گران� و بیکاری دست و پنجه

نرم م� کنند. 

در این میان، این س�ال مطرح م� ش�د که واقعا چه ت�داد از اتباع افغانستان در ایران زندگ� م� کنند که چنین باعث نگران� شهروندان ایران� شده است. 

ایسنا ن�شت: بر اساس گزارش کمیساریای عال� سازمان ملل در ام�ر پناهندگان، از ابتدای سال ۲۰۲۱ میالدی حدود ۷۳۶ هزار و ۸۰۰ نفر در افغانستان بی جا
و مکان شده اند که ۶۰ درصدشان ک�دک و ۲۰ درصدشان زنان هستند. 

مطابق با این گزارش در سال ۲۰۲۱ ایران شاهد ورود ۵۰۰ هزار نفر پناهج�ی افغانستان� بوده است و حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مهاجران افغانستان�
در کش�رهای همسایه  افغانستان در وضعیت دریافت کمک از کمیساریا هستند که ۲/۲ میلیون نفرشان در ایران ساکنند. 
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