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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
  »کودکان مقدمند«گزارشگر نشريۀ

  ٢٠١۴ فبروری ١۴

  ،تحصيل و ثبت نام کودکان افغان بدون مدرک و اقامت مجاز

  !ممنوع است
 

وقاحت و بيشرمی ضد بشری اين . سياست گذاران جمھوری اسالمی استی رافت اسالمی اآنچه در زير می خوانيد منتھ

  :گوشه ای از جنات جمھوری اسالمی از زبان مدير کل امور اتباع خارجی را بخوانيد. حکومت مرزی ندارد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فغان له که مھلت رواديد خانوارھای اأاين مسمدير کل امور اتباع خارجی وزارت کشور جمھوری اسالمی ضمن اظھار 

صورت غير مجاز در کشور ھستند و مدارک ھويتی ه کودکانی که ب: ن غير قانونی گفتاشود در مورد مھاجر تمديد می

  .توانند در مدرسه ثبت نام شوند ندارند نمی

  ديماه١(که روز يکشنبه  خبری جلسۀن وزارت کشور در ا، مدير کل امور اتباع خارجی و مھاجر"عزيز کاظمی"

 ھزار نفر نيز تبعه ۴۵٠ خارجی افغان داريم که پناھنده و ۀ ھزار نفر تبع٨٠٠حدود : برگزار شد اعالم کرد) ]جدی[

 . صورت قانونی در استانھای مختلف سکونت دارنده داريم که دارای پاسپورت ھستند و ب

افراد مجاز . ونت دارند که آمار دقيقی از آنھا وجود نداردصورت غير مجاز در کشور سکه افرادی ھم وجود دارند که ب

  .شوند به سکونت به دو گروه خانوار و مجرد تقسيم می

ولين وقت در کشور پاسپورت ؤ ھزار نفر ھستند، طبق دستور مس۴٠٠ن مجاز، که حدود اھای مھاجر وارخان: وی افزود

 ھزار نفر ھم ھستند که مجرد ھستند و به افغانستان مراجعت کرده و در آنجا رواديد و پاسپورت ۵٠اند،  و رواديد گرفته

 .اند اند و دوباره بازگشته گرفته

ه  اما آن زمان ب گروه خانوار پايان رواديدش فرا رسيده است و بايد کشور را ترک کنند١۵/۶/٩٢طبق قانون در تاريخ 

له در أعلت ديدار وزير مھاجرت افغانستان و وزير کشور و درخواست وزير کشور افغانستان و با بررسی اين مس

کميسيون مربوطه و وزارت امور خارجه تصميم گرفته شد يک فرصت ديگر به آنھا داده شد و زمانی به آنھا داده شود 

ن ميان ضمانتی نيز داده شود که ما اطمينان پيدا کنيم که آنھا پس از پايان تا مقدمات بازگشت آنھا فراھم شود و در اي

 .گردند مدت تمديد حتما باز می

 .تر کفالت بروند و کارھای اداری خود را تا آن زمان انجام دھند قرار شده است که آنھا به دفا: وی افزود

  .ن بعد نوبت دھی صورت گيرد به در آ٣٠/١١/٩٢ تا ٣/١٠/٩٢ای مقرر شده که از تاريخ  سامانه
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 ]دلو[ بھمن٣٠ تا ١۴/١٠/٩٢تر داير است و از تاريخ  در استانھای البرز فارس، يزد، مرکزی، بوشھر، تھران اين دفا

  .ھا مراجعه کرد توان به آن می

دکانی که توانند در مدرسه ثبت نام شوند اما کو کودکانی که به صورت غير مجاز در کشور ھستند و مدارک ندارند نمی

  .توانند در مدارس ايران درس بخوانند حتی اگر ورودشان غير مجاز باشد مدارک دارند می

فرزندان آنھا بايد برای مشخص شدن وضعيت تابعيتشان تا . اند سی و دو ھزار زن ايرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده

    سالگی صبر کنند١٨

 

 ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن ماه،١١٢ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 

 


