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ر
مت کامل اخبار

مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه یط دیدار با هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان فدرال در برلت ،اتحادیه
اروپا را متهم کرد که توافقنامه مهاجرت را رعایت نیم کند .این معاهده سال  ۲۰۱۶میان اتحادیه اروپا و
ترکیه بسته شد .

مهاجران سوریایی در ترکیه/ Reuters/Umit Bektas

چاوش اوغلو روز پنجشنبه یط دیدار با هایکو ماس گفت ،بروکسل به وعده هان مانند ر
گسیش اتحادیه
گمرک و تسهیل صدور ویزا (برای شهروندان ترکیه) عمل نکرده است .او گفت ،ترکیه اکنون از اتحادیه اروپا
انتظار دارد که باالخره «اقدامات مشخیص» را برای برآورده کردن وعده هایش انجام دهد.
ترکیه در توافقنامه مهاجرت که در سال  ۲۰۱۶بسته شد ،وعده داده بود ،همه مهاجران را که از این کشور
به جزایر یونان یم رسند ،پس بگید.
در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا وعده های مختلف به ترکیه دادند ،از جمله وعده ر
گسیش اتحادیه گمرک
با ترکیه و تسهیل صدور ویزا برای شهروندان این کشور .ترکیه مدت ها است که یم گوید ،اتحادیه اروپا به
وعده هایش عمل نکرده است.
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ر
بیشی از این به تعویق بیاندازیم و باید
چاووش اوغلو یط دیدار با ماس گفت« :ما نباید اتحادیه گمرک را
راجع به معافیت ویزا (برای شهروندان ترکیه) نی صحبت کنیم ».
چاووش اوغلو مدت کوتایه پیش از این دیدار در روزنامه آلمان «فرانکفورتر الگماینه سایتونگ» اتحادیه
اروپا را متهم کرده بود که حاض نیست به صورت داوطلبانه سیستم انسان دوستانه ای را برای پذیرش
مهاجران سوریان ایجاد کند و از برنامه بازگشت انسان دوستانه ،امن و داوطلبانه مهاجران سوریان به
ر
مناطف که تروریست ها از آن جا بیون رانده شده اند نی حمایت نیم کند .در حایل که این وعده ها در
معاهده سال  ۲۰۱۶درج شده است.
دیدار مولد چاووش اغلو ،وزیر خارجه ترکیه با هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان در برلت ( ۶یم )۲۰۲۱
به گفته او ترکیه به تعهدش در زمینه کاهش شمار مهاجران که به اروپا یم رسند ،عمل کرده است .همچنت
مهاجرت غیقانون از طریق بحیه اژه به اتحادیه اروپا  ۹۲درصد کاهش یافته است.
ماس گفت که با چاووش اوغلو راجع به گفتگو با بروکسل "تبادل نظر کرده است" .او گفت« :ما یم دانیم
که در ترکیه انتظار ران وجود دارد و تنش ها در سال گذشته روابط با ترکیه را متاثر کرده است».
از چندین ماه پیش بدین سو روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا متشنج شده است .به خصوص مناقشه بر
رس موجودیت گاز طبییع در بخش ررس رق بحیه ر
مدییانه ،خروج ترکیه ازکنوانسیون استانبول برای محافظت
ر
بیشی میان ترکیه
از زنان در برابر خشونت و برخورد شدید انقره با مخالفان در این کشور ،باعث ایجاد تنش
و اتحادیه اروپا شده است.
وزیر خارجه آلمان فدرال گفت ،آلمان با وجود این مناقشات همیشه بر این عقیده بوده است که "ما به
گفتگوی سازنده نیاز داریم" و به این خاطر حکومت آلمان فدرال "بسیار خوش است از این که ما در حال
حاض چنت گفتگوهان را انجام یم دهیم".
ماس در این ارتباط به آمادک انقره به گفتگو با کشورهای یونان و رقیس اشاره کرد که اعضای اتحادیه اروپا
هستند .براین اساس ترکیه حاض است با این دو کشور در مورد استخراج گاز در بخش ررس رق بحیه ر
مدییانه
گفتگو کند.
وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت« :ما دقیقا از چنت رایه حمایت یم کنیم ».او به چاووش اوغلو وعده داد
که در نتیجه گفتگو با کشورهای یونان و رقیس ،روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نی بهبود پیدا یم کند.

ر
میاشت
یل هغو  ۴۰۰کسانو ته رسپناه برابره کړې چ پرون پنجشنبه د یم
د فرانس حکومت او د پاریس ښاروا ۍ
۶مه د پاریس په یوه جمنازیم ک ځای پر ځای شوي وو.
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د پاریس د ۱۱یم ناحت یوه جمنازیم ک ځای پر ځای شویو  ۴۰۰کسانو ته رسپناه برابره شوې ده .د دغو
کسانو په ډله ک  ۲۰۰تر  ۳۰۰مهاجر هم دي چ ډېری ن افریقایان او یا افغانان دي .د یوتوپیا  ۵۶سازمان
ر
کورن ۲۶ ،ښځ ۲۲ ،جوړې ۱۳۶ ،مجرد
میاشت ۶مه دغه جمنازیم ک ۸۱
په حواله پرون پنجشنبه د یم
ۍ
نارینه او  ۷۲رن رسپرسته او کم سنه مهاجر ځای پر ځای شوي وو.

مهاجر په دغه جمنازیم کې ځای پر ځای شوي وو .انځور :یوتوپیا ۵۶

جمنازیم ک د مهاجرو د مېشتولو کولکتیف چ تیه ورځ ن دغه عملیات تررسه کړي وان« :دغه بریا کورنیو،
رسکونو پر غاړه د ژوند له کړاوونو څخه ځان
کم سنه مهاجرو ،ښځو او مجردو نارینه و ته اجازه ورکوي چ د ړ
خالص کړي ».یاد سازمان زیاته کړې چ ځینو مهاجر د رسپناه د موندلو لپاره له اونیو راهیس له  ۱۱۵رسه
د تماس نیولو هځ کویل.
پاریس ک د یوتوپیا  ۵۶یو مسول مایل دو مارسلوس ټولو دغو کورنیو او کم سنه کسانو ته د رسپناه د برابر
خیي اژانس ته وییل وو چ «د متعهدو ښاریانو شبکه نور مهاجرو
کېدو غوښتنه کړې وه .نوموړي د فرانس ر
ته رسپناه نه رش برابرویل».
شمې مخ په زیاتېدو دی
د رسپناه نه لرونکو کسانو ر
خیپان په خیولو
بین دی .یوتوپیا  ۵۶پرون د یوې ر
په ورته مهال د مهاجرو د حقونو مدافعان وان وضعیت ړ
خیپاڼه ک زیاته شوې چ د دغو
رسه وویل چ پاریس ک د رسپناه نه لرونکو کسانو شمی مخ په زیاتېدو دی .ر
کسانو کره شمی معلومول سخت دي ځکه چ دوی په مختلفو سیمو ک ژوند کوي .په وینا ن «د دغو
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سخت رسه له پولو څخه تی شوي او اوس فرانسه ک
کسانو په ډله ک زیات شمی مهاجر هم دي چ په
ر ۍ
رسپناه نه لري».
دوی زیاته کړې وه چ دمګړۍ فرانسه ک  ۳،۱میلیونه تش کورونه موجود دي چ  ۴۰۰۰۰۰ن ایل دو
فرانس او  ۱۱۷۰۰۰ن پاریس ک موقعیت لري.
د یوتوپیا یو بل غړي کریل تورییا وان چ د دې اقدام دلیل دا دی چ دوی کومه بله چاره نه لرله .نوموړي
هیله ښودیل وه چ چارواکو د ستونزې د هوارولو لپاره اقدام وکړي.
خیو وویل چ د روغتیان وضعیت له امله  ۳۰۰رسپناه نه لرونکو کسانو
ښاغیل تورییا کډوال نیوز رسه په ر
دغه عملیات ک نه دی ګډون کړی.
رسکونو ته ربېته ورګرځېدل
ړ
دا څلورم ځل دی چ د سازمانونو کولکتیف رسپناه نه لرونک مهاجر جمنازیمونوک ځای پر ځای کوي .دغه
کولکتیف تیه جنوري میاشت د پاریس د ۱۶یم ناحت په یوه ښوونځ ،تیه رفیوري میاشت په هوټل دیو
او تیه مارچ میاشت په رپوبلیک ک مهاجر ځای پر ځای کړي وو .د دغو کمپاینونو له امله تر اوسه ۱۰۶۰
کسانو ته رسپناه برابره شوې ده.
د سازمانونو له مځ تیو درېو کمپاینونو ک  ۷۲۰کسانو ته رسپناه برابره شوه .خو کریل تورییا وان چ زیات
رسکونو ته ورګرځېدیل دي.
شمی کسان بیته ړ
کامرون مهاجره  ۳۰کلنه ارمیل الویا سونفک یوه له دغو کسانو ده .نوموړې درې کاله مخک فرانس ته راغیل
ۍ
رسکونو پر غاړه شپه تیوي او یا کلیساګانو ک.
ده .هغه چ دوه  ۳کلن ماشومان لري یا د ړ
رسکونو ک شپه سبا کوم .د رپوبلیک
خیي اژانس ته وییل« :له
هغه د فرانس ر
ر
دوشنت راهیس یو ځل بیا ړ
اون په یو هوټل ک ځای راکړل شو».
ډګر ک تر خییم درولو وروسته ما ته یوه ۍ
یل ک د مهاجرو د هرکیل مسلو یان بروسا وان چ د ژیم تر پای ته رسېدو او د مهاجرو څت د
پاریس ښاروا ۍ
ر
بیته پیلېدو رسه وضعیت ممکن نور هم سخت ش .په وینا ن« :موږ غواړو چ له دولت رسه یو ځای داییم
حل الره پیدا کړو .دا د دولت مسولیت دی».

اسقف ایالت بایرن آلمان اعالم کرد که با اخراج مهاجران در جریان پاندیم کرونا مخالف است و به این
خاطر از خواسته یک ائتالف که در این ایالت تشکیل شده ،حمایت یمکند .این ائتالف خواهان تعلیق
اخراج مهاجران به افغانستان شده است.
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هایییش بدفورد ر
اشیوم ،اسقف ایالت بایرن ،در فیس بوک نوشت که براساس تخمتها یک سوم مردم
افغانستان و نییم از باشندگان کابل به کرونا مبتال شده اند .او در ادامه این پیام نوشت که به این خاطر از
خواسته یک ائتالق در ایالت بایرن که خواهان تعلیق اخراج پناهجویان افغان شده است ،حمایت یمکند.

عکس از آرشیف :تظاهرات علیه اخراج پناهجویان افغان

مجتمع یا پارلمان کلیسای پروتستان در ایالت بایرن آلمان در ماه مارچ از حکومت این ایالت خواسته بود
که در جریان پاندیم کرونا اخراج مهاجران را به مناطق در حال منازعه و پرخطر متوقف کند.
اشیوم که همزمان رئیس شورای کلیسای پروتستان در آلمان است ،تاکید کرد خطر ن ر
بدفورد ر
ثبان در
ر
ر
خارچ از این کشور افزایش یمیابد.
افغانستان با خروج نیوهای
در حال حاض با وجود همه گیی کرونا مهاجران که اجازه اقامت ندارند به کشورهای شان پس فرستاده
یم شوند.
قرار بود که روز سه شنبه این هفته یک هواپیمای پناهجویان اخر راچ از بایرن به مقصد افغانستان پرواز
امنیت و تدار ر
ر
کان» به تاخی
کند .به گزارش وزارت داخله آلمان فدرال ،پس فرستادن این مهاجران «به دالیل
ً
انداخته شد .اما اصوال امکان اخراج مهاجران به افغانستان وجود دارد و در این اصل تغییی وارد نیمشود.
یوآخیم هرمن ،وزیر داخله ایالت بایرن گفت که نیمشود قوانت به خاطر پاندیم کرونا نادیده گرفته شوند.
روز سه شنبه به حمایت کلیساها ،احزاب و جامعه مدن ائتالق در شهر مونشن تشکیل شد و خواستار
«تعویق اخراج پناهجویان از آلمان در جریان پاندیم کرونا» و رسیدک عادالنه به تقاضاهای پناهندک گردید.
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آژانس حفاظت از مرز های اتحادیه اروپا"فرانتکس" از مانورهای تحریک آمی گارد ساحیل ترکیه در بحیه
اژه به کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت کرده است .این آژانس از دو حادثه به تاری خ  ۲۶و  ۲۷اپریل نزدیک
خی داده است.
به جزیره خیوس یونان ر

فراتکس به نیروهای مختلف گارد ساحلی ملی در سراسر بحیره مدیترانه کمک می کند | عکس از:picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

فابریس لگری ،رئیس فرانتکس به کمیسیون اتحادیه اروپا نوشته است « :ر
کشت های گارد ساحیل ترکیه به
ر
کشت های گارد
آب های یونان وارد شده و قوانت بت الملیل را نقض کرده اند .گارد ساحیل ترکیه در نزدیک
ساحیل فینلند و سویدن که تحت ماموریت فرانتکس فعالیت یم کنند ،با انجام مانورهای خطرناک قوانت
بت الملیل را نقض کرده است».
لگری دراین باره گفت ،برای مأموریت های "فرانتکس" در منطقه همواره ضوری است تا از ررسایط حاکم،
ارزیان جدیدی داشته باشیم .گارد ساحیل ترکیه بعیص اوقات خود را آماده همکاری نشان یم دهد و قایق
ر
های پناهجویان را در آب های ترکیه یم پذیرد وگایه "رفتار خصمانه" نشان داده و سیع یم کند قایق های
پناهجویان را به طرف جزایر یونان هدایت کند.
رسانه های یونان نی قبال گز ر
ارش هان را دراین باره ر
نش کرده بودند .رابطه بت کشورهای یونان و ترکیه که
عضو ناتو هستند ،از سال گذشته به این طرف متشنج است .مشکل پناهجویان یک از موضوعات مناقشه
برانگی بت این دو کشور است .از طرف دیگر اختالفات در مورد ذخایر گاز طبییع در بحر که هر دو کشور
ادعای مالکیت آن را دارند ،روابط این دو کشور را تیه ساخته است .یونان بارها از رفتار تهاجیم ترکیه ،از
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جمله نقض حریم هوان توسط جت های جنک و همچنت رفتار تحریک آمی توسط گارد ساحیل این کشور
در آبهای یونان ،انتقادات شدید کرده است.

تفاهمنامه همکاری هفت پروژه که به منظور رسیدک به بیجاشده های داخیل و برگشت کنندگان در کشور
طرح شده و ارزش مجمویع آن  153میلیون و  261هزار و  502افغان یم شود ،میان وزارت امور مهاجرین
و چهار موسسه تطبیق کننده به امضا رسید.

شیعلم امله وال معت پالیس و تطبیق برنامه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مسئوالن
ادارات همآهنک کمکهای انسان) ، (CHAمؤسسه ، Union Aidمؤسسه رفاه برای انکشاف افغانستان
)(WADANو مؤسسه هیئت معانیت بتالملیل ) (IAMبه پای این تفاهمنامه ها امضا کردند.
بر اساس این تفاهمنامه ها ،ادارات همکار در بخش های توزی ع کمک های ر
بشی به خانواده های بیجاشده
و برگشت کننده نیازمند ،ادغام این خانواده ها در جامعه و تامت معیشت پایدار آنان با وزارت امور مهاجرین
و عودت کنندگان همکاری و از فعالیت های شان به وزارت گزارش یم دهند.
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معت پالیس و تطبیق برنامه های وزارت تاکید کرد که ادارات همکار باید در رسیدک ها و ارایه خدمات با
وزارت هماهنک الزم را داشته باشد و بر اساس تفاهمنامه ها زمینه نظارت از جریان کار را نی فراهم سازد.

توافق بت دانمارک و رواندا ممکن است باعث شود پناهجویان که وارد این کشور حوزه اسکاندیناوی
شدهاند به رواندا در ررسق آفریقا فرستاده شوند.
روز چهارشنبه وزارت خارجه دانمارک نسحه ای از تفاهم نامه همکاری خود با وزارت مهاجرت رواندا را در
زمینه پناهندک و مهاجرت ر
منتش کرد.

دانمارک

در حایل که در این تفاهمنامه به هیچ برنامه مشخیص در زمینه میبان پناهجویان در رواندا اشاره نشده اما
پیشینه بحثهای مقامهای دانمارک و همچنت بخشهان از این سند همکاری نگرانهان را نزد سازمانهای
حقوق ر
بشی و همچنت فعالت حقوق پناهجویان ایجاد کرده است.
در این تفاهم نامه دو کشور سیستم کنون پناهندک را محکوم کرده و آنرا ساختاری «ناعادالنه و
ر
ر
هاجرن ،سفرهای
غیاخالق» دانسته اند که در آن کودکان ،زنان و مردان را تشویق یمکند تا در مسیهای م
خطرناک را آغاز کنند و این مسئله بیش از همه برای قاچاقچیان ثروت به همراه داشته است.
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در بخش دیگری از این تفاهمنامه آمده است که نیاز به ر
یافت راههای جدید برای رفع چالشهای مهاجرت
از طریق تروی ج یک سیستم پناهندک منصفانه و انسانتر که بر یک رویکرد جامع استوار باشد کامال
احساس یمشود.
ر
پرداخت به دالیل اصیل مهاجرتهای
در این سند همکاری همچنت گفته شده که چنت رویکردی باید شامل
غیقانون ،حمایت ر
بهی از پناهندگان در مناطق درگیی و افزایش کمک به کشورهای میبان ،مبدا و ترانزیت
باشد .در ادامه همچنت تأکید یمکند که چشم انداز دولت دانمارک این است که درخواستهای پناهندک
در خارج از اتحادیه اروپا انجام شود تا ساختار منف سیستم پناهندک فعیل شکسته شود.
موضوع انتقال مراحل پناهندک به خارج از اتحادیه اروپا همواره با هشدار سازمان عفو بتالملل به دانمارک
همراه بوده است.
در اوایل سال جاری میالدی ،ماتیاس تسفای ،وزیر امور مهاجرت دانمارک در بیانیهای گفته بود که کپنهاگ
چندین کشور را شناسان کرده که یمتوانند به اروپا کمک کنند تا چشمانداز رسیدک به پروندههای پناهندک
و حمایت از پناهندگان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا به ثمر بنشیند.
وی همچنت گفته بود« :هیچ دلییل وجود ندارد که به دلیل قرار ر
گرفت در قایق الستیک به قاچاقچیان
انسان پول پرداخت کنیم .بعد از آن هم ما مجبور نیستیم ساالنه  ۳۰۰هزار کرون برای هر پناهجوی رد
شده که از سفر به خانه خود خودداری یمکند هزینه کنیم».
وزیر مهاجرت دانمارک همچنت گفته بود کپنهاگ به زودی گفتگوهای مشخصتری را در این زمینه با
کشورهای شناسان شده آغاز خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست توافق با رواندا ربیط به این موضوع دارد یا خی اما وجود چنت پیشینهای سبب شده
تا فعالت حقوق پناهجویان از این ماجرا نگران شوند.
ر
پیشی سازمان عفو بتالملل و دیگر گروههای حایم مهاجرت و حقوق ر
بش در مخالفت با تصمیم اخی
دانمارک در مورد خطر بازگرداندن پناهندگان سوری به دشمق سخن گفته بودند.
عفو بتالملل با اشاره به اینکه دانمارک در سال گذشته بیش از  ۱۵۰۰درخواست پناهندک دریافت کرده
که ر
ر
نوشت نامه به وزارت
کمیین تعداد در دو دهه گذشته را نشان یمدهد ،از طرفداران خود خواست با
مهاجرت دانمارک ،خواستار حمایت مداوم از پناهندگان سوری در دانمارک شوند.
سخنگوی وزارت مهاجرت دانمارک در بیانیهای که برای یورونیوز ارسال کرده و در پاسخ به این سوال که
آیا توافق با رواندا یمتواند منجر به اسکان پناهندگان در این کشور آفریقان شود گفت« :سفر هفته گذشته
به رواندا بر تقویت روابط خوب دوجانبه که درسالهای گذشته ایجاده شده متمرکز بوده است».
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در ادامه این بیانیه ،وزارت مهاجرت دانمارک با اشاره به اینکه دو کشور توافقنامههان را در خصوص
ر
موضوعان نظی
موضوعات مهاجرت امضا کردند ،یمافزاید« :طرفت ابراز عالقه کردند که در مورد
پناهندک ،مهاجرت و ر
گسیش رایزنهای سیاش در این رابطه با یکدیگر همکاری نزدیکتری داشته باشند».
با این حال یک سخنگوی وزارت امور خارجه دانمارک به یورونیوز گفت که گمانهزنها حایک از آن است
که توافقهای انجام شده یمتواند به اسکان پناهندگان در رواندا منجر شود.

ر
مدییانه  ۳۸مهاجر را از یک قایق که در حال غرق شدن بود ،نجات
نیوهای نظایم اردوی تونس در بحیه
دادند .تنها در ماه مارچ امسال  ۳۹نفر در برابر سواحل تونس جان های شانرا از دست داده اند .

: Reuters/Hani Amaraعکس :ارشیف /مسئولین در تونس اجساد  ۱۴مهاجر را از آب بیرون کشیدند ۹ .مارچ سال /۲۰۲۱عکس

ر
دولت » «TAPروز پنجشنبه با استناد از وزارت دفاع تونس گزارش داد که این قایق در نزدیک
خیگزاری
ر
.
.
شهر ساحیل صفاقس غرق شده است براین اساس ،این سانحه در روز چهارشنبه رخ داده است رسنشینان
این قایق از چند کشور افریقان بوده و قصد سفر به اروپا را داشته اند.
هر سال هزاران مهاجر سیع یم کنند از طریق تونس و لیبیا به اروپا بیایند و در این راه جانشان را به خطر
یم اندازند.
ون یا بادی به
سازمان خصویص » «See-Watchتنها در هفته گذشته چند صد تن را که در قایق های چ ر
سوی اروپا سفر یم کردند ،نجات داد.
در ماه مارچ ۳۹ ،تن در برابر سواحل تونس جانشان را در ن غرق شدن قایق های شان از دست دادند و
بیش از  ۱۶۰تن دیگر نجات داده شدند.
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