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می کامل اخبار

گرویه از سندیکاهای روزنامه نگاران در فرانسه یط کارزاری از وزیر امور خارجه این کشور تقاضا کردهاند
جلو اخراج الیاس احساس ،گزارشگر مهاجر افغان ،از فرانسه به سویدن و سپس به افغانستان را بگبد و به
او پناهندگ اعطا کند .پولیس فرانسه به روزنامه نگار افغان دستور داده برای آمادگ اخراجش به سویدن،
آزمایش کرونا را از رس بگذراند.

الیاس احساس ،گزارشگر پیشین تلویزیون محلی راه فردا در افغانستان .عکس از الیاس احساس

کارزار حمایت از الیاس احساس ،گزارشگر  ۲۷ساله افغان ،در انبنت با حمایت بیش از  ۲۰هزار نفر مواجه
شده است .در ای ن کارزارکه از سوی سه سندیکای روزنامه نگاران فرانسه به راه افتاده ،حامیان روزنامه نگار
مهاجر افغان از ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه ،درخواست کردهاند مانع اخراج او به سویدن
گردد.
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امضا کنندگان فراخوان حمایت از الیاس احساس نوشتهاند که «بر بنیاد توافق دوبلی ،او در معرض تهدید
اخراج به سویدن و در نتیجه به افغانستان قرار دارد ».آنها از وزیر امور خارجه فرانسه خواستهاند به
گزارشگر افغان پناهندگ اعطا کند.
الیاس احساس به مهاجر نیوز گفت روز  ۲۹مارچ ،پولیس شهر رن به او دستور داده است که برای آمادگ
اخراجش به سویدن ،آزمایش کرونا را انجام دهد.
او گفت« :در نامه پولیس گفته شده که باید به روز  ۵اپریل آزمایش کرونا را انجام بدهم و روز  ۶اپریل نب
نتیجه آزمایش را به پولیس ارائه کنم».
خبگزاری فرانسه گفته است که «انجام آزمایش کرونا ییک از
کلمان پیب ،وکیل مدافع آقای احساس به ر
ررسایط ضوری اخراج مهاجران به کشورهای دیگر است ».او گفت« :ما فکر یمکنیم که او [الیاس احساس]
روز  ۷اپریل ،به سویدن اخراج خواهد شد».
گزارشگر پیشی تلویزیون محیل راه فردا در افغانستان ،در سال  ۲۰۱۵به دلیل تهدید جان از سوی گروه
طالبان به سویدن پناهنده شده بود .او بعد از این که در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفت ،در سال
 ۲۰۲۰به فرانسه آمد و بعد از چند روز اقامت در پاریس ،به شهر رن رفت .او حال در بازداشت خانیک به
رس یمبرد.

در ررسق بحبه اژه ،طبق اطالعات گارد ساحیل یونان روز جمعه چندین تحریک از جانب گارد ساحیل ترکیه
صورت گرفته است .بنابراین کشت های گزمه ترکیه تالش کرده اند تا قایق های بادی پناهجویان را به داخل
آب های یونان هدایت کنند .
گارد ساحیل یونان گزارش داده است که یک ویدیو در دست دارد که مانور خطرناک یک قایق گارد ساحیل
ترکیه را نشان یم دهد .نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان ،از ترکیه خواست تا از"تحریکات غب موجه"
دست بردارد و به پیمان پناهندگ سال  ۲۰۱۶با اتحادیه اروپا پابندی داشته باشد.
دریان یونان
براساس گزارش گارد ساحیل یونان ،کشت های گزمه ترکیه چندین قایق بادی مهاجران را تا مرز ی
دریان یونان مانع ورود
در نزدییک جزیره لیسبوس هدایت کرده اند .در ادامه آمده است که سپس نبوهای ی
قایق های پ ناهجویان در آب های یونان شدند که در نتیجه گارد ساحیل ترکیه مهاجران را دوباره به سواحل
ترکیه بازگردانده اند.
ویدیون روز جمعه ( ۲اپریل  )۲۰۲۱گفته است که هیچ تردیدی
وزیر امور مهاجرت یونان یط یک پیام
ی
وجود ندارد که این پناهجویان از سواحل ترکیه حرکت کرده بودند .او گفته است که این گروه از مهاجران
در معرض خطر قرار نداشتند ،بیشب از جانب گارد ساحیل ترکیه به سمت یونان هدایت شده بودند.
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در این عکس که فرماندیه گارد ساحیل ترکیه در اختیار ما گذاشته ،قایق بادی تخریب شده ای دیده یم
شود که مهاجران اغلب از همی نوع قایق ها استفاده یم کنند /عکس :فرماندیه گارد ساحیل ترکیه
همچنی یونان یک مورد دیگری را که نب روز جمعه اتفاق افتاده است ،شدیدا مورد انتقاد قرار داده است.
یونان مدیع است که در همی منطقه یک قایق گزمه گارد ساحیل ترکیه با یک مانور خطرناک و با رسعت
زیاد از نزدیک یک کشت گارد ساحیل یونان گذشته است .گفته یم شود که از این حادثه ویدیوی هم در
دست است.

گاردهای ساحلی ترکیه و یونان در بحیره اژه گزمه می زنند/عکس: Picture-alliance/AA/A. Balli

در توافقنامه پناهندگ سال  ۲۰۱۶اتحادیه اروپا با ترکیه از جمله موارد دیگر انقره موظف است تا علیه
مهاجرت های غب قانون از این کشور به اتحادیه اروپا مبارزه کند.
براساس گزارش کمیساریای عایل پناهندگ سازمان ملل متحد) ، (UNHCRاز آغاز سال روان میالدی تا ۲۸
مارچ ۷۷۷ ،مهاجر از طریق راه های رآن و  ۷۶۴پناهجوی دیگر از مسب زمیت به یونان آمده اند.

مبعابدین کابیل در  ۹مردادماه سال  ۱۳۲۲در شهرستان بابل به دنیا آمد .او مقاطع مختلف تحصییل خود
را در بابل گذراند و در خردادماه  ۱۳۴۳دیپلم متوسطه خود را گرفت.
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کابیل که از دوره دبستان به تاری خ عالقمند بود ،در سالهای دهم و یازدهم متوسطه با کاوشهای مارلیک
آشنا شد که خود جرقهای برای ادامهی تحصیالت دانشگایه بود .در مهرماه  ۱۳۴۳دانشجوی کارشنایس
باستانشنایس دانشگاه تهران شد و در سال  ۱۳۴۷بعد از دریافت مدرک کارشنایس و با توجه به رتبهی اول،
مهرماه  ۱۳۵۱در مقطع کارشنایس ارشد ثبت نام کرد ،اما از ادامه تحصیل انرصاف داد.

کابیل فعالیت خود را در ادارهی کل باستانشنایس از سال  ۱۳۵۰آغاز کرد و از آن زمان در بسیاری از
کاوشهای باستانشنایس با مسئولیتهای مختلف ررسکت کرد که از آن جمله یمتوان کاوشهای هفت تپه،
ابوفندوا ،برریس شمال خراسان ،شهداد و اولی برریس مشبک در هلیالن به رسپرست وی و «پدر
مورتنسن» را برشمرد.
او مسؤولیتهای معاونت و ریاست پژوهش ادارهی کل باستانشنایس ،مدیریت بخش کاوشهای
ر
پژوهش مباث فرهنیک استان تهران را نب برعهده داشته است.
باستانشنایس و معاونت
از مبعابدین کابیل یک بار در سال  ۱۳۹۵به عنوان ییک از مفاخر مباث فرهنیک ایران تجلیل شد که همزمان
رونمان شد.
کتان با عنوان «جشنامه مبعابدین کابیل »نب
ی
با آن ،ر
خب درگذشت مبعابدین کابیل در
مصطف دهپهلوان ،رییس مؤسسه باستانشنایس دانشگاه تهران با اعالم ر
صفحه شخیصاش در اینستاگرام نوشت« :در سال  ۱۳۸۴با ایشان در سفر به همایش بی الملیل شمال و
شمال ررسق ایران که در شهر گرگان و به همت زنده یاد استاد مسعود آذرنوش و همکاران پژوهشکده باستان
شنایس برگزار شد با ایشان و استادان بزرگ چون دیبیش هوف ،ریم بوشارال ،برونو جنیتو هم کوپه بودم».
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هان
رییس مؤسسه باستانشنایس دانشگاه تهران گفت« :آنها از خاطرات قدیم خود یم گفتند و تکه کالم ی
که برایشان خاطره آمب شده بود مانند تکه کالم دیبیش هوف در کاوش های تخت سلیمان».
او اضافه کرد « :استاد کابیل گنجینه ای از اتفاقات و خاطرات باستان شنایس ایران را در ذهن و قلب خود
داشت .او بسیار جدی و شوخ طبع بود .چن د بار او را به موزه مقدم دعوت کردم و خاطرات زیادی از استاد
خود محسن مقدم برایمان نقل کرد.

اسپانیان "اوپن آرمز" ،بیش از  ۲۰۰مهاجر نجات یافته از آب های مدیبانه را
کشت امدادرسان خصویص
ی
به سیسییل انتقال داد .شماری از این پناهچویان نجات یافته قبال به دالیل صیح اجازه ترک کشت "اوپن
ارمز" را به دست آورده بودند.

یکی از کشتی ها "اوپن آرمز" در بندر پوزالو در ایتالیا عکس از :رویترز

خب دادند که خدمه این کشت در اواخر ماه مارچ این پناهجویان
روز پنجشنبه مسئوالن کشت "اوپن آرمز" ر
را در چندین مأموریت نجات داده و انتظار مجوز انتقال و لنگر انداخی در ییک از بندر ها بودد.
ً
ایتالیان قبال در دو مأموریت کمک رسان ،شماری از
"اوپن آرمز" همچنی گزارش داده است که مقامات
ی
پناهجویان را به دالیل صیح از کشت ببون کردند .اکنون مقامات ایتالیا مجوز انتقال  ۲۰۹پناهجو دیگر را
به پوزالو واقع در راگوسا داده اند.
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در حال حاض ،چندین سازمان خصویص با کشت های شان در آب های مدیبانه مرکزی ،جای که مهاجران
هان کوچک شان نیازمند کمک یم باشند ،فعال اند .این اقدامات کمک رسان از نظر سیایس بحث
با قایق ی
برانگب است .
اغلب مهاجران از سواحل لیبیا با قایق های کوچک حرکت یم کنند و یم خواهند از طریق آب های مدیبانه
وارد اروپا شوند.

گرویه از مهاجران زیرسن ،از جمله یک افغان ،در یک خانه امن در شهر تور فرانسه زندگ یمکنند .مقامهای
فرانسوی زیرسن بودن این مهاجران را به رسمیت نشناخته اند .برخ از این مهاجران از دادگاه خواستار
تجدید نظر شدهاند.

خانه امن برای مهاجران زیرسن در شهر تور از سوی سازمان یوتوپیا  ۵۶اداره یمشود .مسئوالن این خانه
رهنمان و همرایه
امن مهاجران را در روند تثبیت زیرسن بودن شان و یا درخواست تجدید نطر در دادگاه،
ی
یمکنند.
آنها همچنان زمینه آموزش زبان و آموزش حرفهای برای این نوجوانان را مساعد کردهاند.
نانوان-
امام الدین احدی ،یک نوجوان افغان است که در این خانه امن زندگ یمکند و آموزش حرفهای
ی
کلچهپزی را فرا یمگبد.
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او به گونه رسیم در یونان زیرسن شناخته شده و از طریق روند الحاق خانوادگ قانون به فرانسه آمده
است اما مسئوالن زیرسن بودن او را به رسمیت نشناختهاند.

وزارت صحت عامه کشور میگوید که روند تطبیق واکسین کرونا بر افراد باالتر از  ۵۰سال ،مهاجرین،
بیجاشدگان و افراد دارای امراض مزمن را نیز آغاز کرده است.
دستگیر نظری ،سخنگوی وزارت صحت عامه امروز (جمعه ۱۳ ،حمل) به روزنامه اطالعات روز گفت
که در حال حاضر ده کتگوری از افراد جامعه شامل روند تطبیق واکسین کرونا شدهاند.
به گفتهی او ،این ده کتگوری شامل  ۲۰درصد نفوس کشور اند که قرار است در گام نخست واکسین کرونا
دریافت کنند.

این درحالی است که به تازگی عبدالحکیم تمنا ،رییس صحت عامه والیت هرات نسبت به شیوع موج سوم
ویروس کرونا بهویژه نوع جهشیافتهی این ویروس (ویروس انگلیسی) در افغانستان هشدار داده است.
آقای تمنا در یادداشتی در صفحهی رسمی فیسبوک نوشته که واکسین به اندازهی کافی وجود دارد .او از
مردم خواسته است که افراد باالی  ۵۰سال را برای تطبیق واکسین کرونا به مراکز صحی ببرند.
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روند تطبیق واکسین کرونا در پنجم حوت آغاز شد .پیش از این تنها کارمندان صحی ،نیروهای امنیتی،
کارمندان رسانهها و آموزگاران در اولویت تطبیق واکسین کرونا قرار داشتند.
افغانستان تا کنون نزدیک به یک میلیون دوز واکسین کرونا را از هند و سازمان کواکس دریافت کرده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه ،طی نزدیک به چهل روز گذشته بیش از  ۵۱هزار نفر در سراسر
کشور واکسین کرونا دریافت کردهاند.

فعاالن حقوق ر
بش و شورای کلیسای پروتستانت در آلمان ) (EKDخواستار کمک بیشب اروپا به پناهجویان
و مهاجران در مسب بالقان هستند .آنها به این باور اند که داستان های که از پناهجویان در کراوسیا و بوسنیا
اروپان و مسیحیت ،کامال در تناقض قرار دارند.
به گوش یم رسند ،با ارزش های
ی

پناهجویان در یک فابریکه قدیمی در مرز کرواسیا

هایبیش بدفورد-اشبوهم ،رئیس شورای کلیسای پروتستانت آلمان و داگمار پروین مدیر سازمان جهان"نان
برای جهان"" ،یک سفر مجازی" به اردوگاه های پناهجویان در بوسنیا انجام دادند .همچنی چندین
کارشناس محیل در امور حقوق ر
بش و نمایندگان سازمان های امدادرسان در این سفر مجازی حضور داشتند
ر
خارخ اتحادیه اروپا گزارش دادند.
و در مورد وضعیت مرزهای
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ودران جزیکیچ  ،دانشمند علوم سیایس از ویانا ،عرص پنجشنبه در این نشست مجازی که توسط
آکادیم پروتستانت در برلی درباره اوضاع اردوگاه های پناهجویان در بالقان راه اندازی شده بود گفت:
«ارزش های اتحادیه اروپا در مرز بوسنیا و کرواسیا در لرزه درآمده است».
در مرکز صحبت ها مساله "عقب راندن اجباری" مهاجران قرار داشت که خود را به خاک کرواسیا رسیده
اند ،اما برخالف قانون پناهندگ اتحادیه اروپا ،اغلب توسط مقامات کرواسیا با استفاده از نبوی فبییک به
ر
بوسنیا عقب رانده شده اند .در این نشست آنتونیا پیندولیچ ،فعال حقوق ر
"رویس
بش در کرواسیا ،از
سیستماتیک" و آزار و اذیت پولیس کرواسیا صحبت کرد .پیندولیچ گفت« :این فقط یک مشکل کرواسیا
نیست ،بلکه یک مشکل برای کل اتحادیه اروپا است .زیرا سیستم پناهندگ اتحادیه اروپا در این بخش کاری
نیست».
طت ارائه یم کند ،همچنی از خشونت
داکب کریستینا هیلز که به پناهجویان در منطقه مرزی خدمات ر
خب داد .او در ادامه یم گوید که برخ از پناهجویان حت تا  ۵۰بار از
سیستماتیک علیه نوزادان و کودکان ر
کرواسیا اخراج شده اند ،اگرچه آنها به وضوح به پولیس کرواسیا خواست شانرا مبت بر ارائه درخواست
پناهندگ ابراز داشته اند.
داکب کریستینا هیلز در ادامه یم گوید که بیشب پناهجویان که در بوسنیا اند ،در اردوگاه ها زندگ نیم کنند،
بلکه در خانه های خایل و تخریب شده زندگ یم کنند .او یم گوید که امدادگران اجازه ندارند که به طور
قانون در آنجا ها به پناهجویان کمک کنند .به اساس گفته های هیلز ،او و دیگر امدادگران ،مجبور اند کار
شان را شبانه و به طور مخف انجام دهند .هیلز یم گوید که بیشب اوقات او به خانواده های افغان کمک
طت ارائه یم کند و شاهد است که "این خانواده ها حت آب آشامیدن هم ندارند" .داکب هیلز در
های ر
ادامه یم گوید که شمار زیادی از این خانواده های افغان ،از جمله زنان و کودکان ،اخراج های اجباری را با
وجودیکه در خاک اروپا خود را رسانده بودند ،تجربه کرده اند .او همچنی ابراز یم دارد که مردم توسط
پولیس مورد ضب و شتم قرار گرفته ،شکنجه و تهدید شده اند و تلفون های همراه و پول شان از نزد شان
گرفته شده است.
هایبیش بدفورد-اشبوهم ،رئیس شورای کلیسای پروتستانت آلمان ،تأکید کرد که "مهم است چنی داستان
ها بیان شوند" .او یم گوید که داستان های پناهجویان ،با هر آنچه اروپا و مسیحیت روی آن ایستادگ
دارد ،در تناقض است .این کارشناس امور الهیات در ادامه یم گوید« :زمانیکه از ارزش های مسیحیت در
اروپا سخن یم زنیم ،ما وظیفه داریم از این افراد (پناهجویان) حمایت کنیم.
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محافان ساحیل فرانسه در یک روز  ۱۵۹مهاجر را از کانال مانش نجات دادند .در هفتههای اخب وضعیت
مساعد آب و هوا باعث شده تالش های مهاجران برای عبور از کانال مانش به مقصد انگلستان افزایش
یابد.
خب داد که  ۱۵۹مهاجر در  ۸کشت کوچک
فرماندیه دریای شمال و مانش فرانسه روز پنجشنبه  ۱اپریل ر
از آبهای بولوین-سور-مر و دنکرک نجات داده شدند.

عکس آرشیف :عملیات نجات گروهی از مهاجران در کانال مانش ۱۴ ،جوالی  .۲۰۲۰عکس از فرماندهی دریای شمال

در میان این مهاجران  ۱۰کودک و یک زن حامله نب وجود داشتند که یمخواستند به انگلستان بروند.
محافظان ساحیل در اولی دور عملیات  ۲۶مهاجر از جمله  ۴کودک را نجات دادند .چندین تن از مهاجران
که دچار رسمازدگ شده بودند از سوی نبوهای امدادی در دنکرک تحت مراقبت قرار گرفتند.
در عملیات بعدی ،ابتدا چهار و سپس  ۲۳مهاجر دیگر از آب ببون آورده شدند .یک عملیات دیگر در
نزدییک تنگه پادوکاله باغث نجات  ۱۸مهاجر شد.
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دریان فرانسه ابتدا  ۳و بعدتر  ۴۱مهاجر را از آب ببون آورده و به
از سوی دیگر ،یک کشت نبوهای
ی
بولوین-سور-مر انتقال داد.
و باالخره کشت تجارن اوریان انجل ،به نوبه خود  ۱۲مهاجر را نجات داد.
از سال  ،۲۰۱۸کانال مانش به یک گذرگاه عمده برای مهاجران بدل شده که یمخواهند با کشتهای کوچک
از کانال عبور کنند و به انگلستان بروند.
در سال  ۲۰۲۰بیش از  ۹۵۰۰مهاجر موفق شده یا تالش کردهاند تا خود را به انگلستان برسانند.
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