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مت کامل اخبار
ویدیون جدید نشان یم دهد که گارد ساحیل یونان اخیا یک قایق مهاجران را به اجبار به آب های
یک فلم
ی
ترکیه بازگردانده است .این واقعه در حایل رخ یم دهد که در ماه های گذشته ،رسانه ها و سازمان های
غیدولت گزارش های زیادی راجع به بازگشت اجباری مهاجران از یونان به ترکیه ر
نشکرده بودند.

یک کشتی گارد ساحلی یونان به دور یک قایق مهاجران در دریای اژه می چرخد و باعث ایجاد امواج بزرگ می شود تا اینکه قایق را بی ثبات می کند .عکس :برگرفته شده از یک ویدیو در یوتیوب

خیگزاری فرانسه ،یک مرد مهاجر  ۳۹ساله از کامرون گفت زمان که قایق آن ها به جزیره یونان
به گفته ر
نزدیک شده بود ،کشت های یونان جلوی آن را گرفتند .وی به همراه  ۳۰مهاجر دیگر در این قایق سوار
بودند.
دریان یونان جلوی ما را گرفت ،بعد دو قایق کوچکی به آن
این مهاجر یم گوید« :نخست یک کشت نیوی ی
ملحق شدند».
خیگزاری فرانسه گفت« :گارد ساحیل مسلح بود .آن ها به رس ما فریاد زدند و
او در مصاحبه تیلفون به ر
گفتند که برگردیم».
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ویدیون که این مهاجر با موبایل گرفته است یک قایق مهاجران را نشان یم دهد که قایق گارد ساحیل یونان
ی
جلوی حرکت آن را گرفته و چهارتن از اعضای گارد ساحیل مراقب حرکات مهاجران هستند.
ویدیون یک قایق دیگر و کشت سوم هم که از دیگران فاصله دارد ،دیده یم شود .یک مامور
در این فلم
ی
گارد ساحیل یونان که ماسک و دستکش پوشیده و میله بلندی در دست دارد ،در این فلم یم گوید« :بنشینید
و آرام باشید ،به خاطر امنیت خودتان ».در کنار او یک مامور زن گارد ساحیل ایستاده که انگشتانش بر روی
ماشه اسلحه است.
بیشی این مهاجران مرد ها هستند و واسکت های نجات به تن دارند .یک مرد در میان آنها فریاد یم زند:
«من خسته هستم ».اما نیوهای یونان یم گویند«:برگردید»!
این مهاجرکه نخواست نامش هویدا شود گفت ،فکر یم کند که گارد ساحیل در قبال مهاجران از خشونت
استفاده نکرده زیرا مهاجران فیلم یم گرفتند .اما به گفته او نیوهای یونان امواج ایجاد کردند تا قایق بادی
را به آب های ترکیه به عقب برانند.
وی ادامه یم دهد« :خوشبختانه هیچکس در آب نیفتاد .اما وضعیت بسیار خطرناک بود».
مقامات ترکیه با ر
نش یک بیانیه به تاری خ  ۱۱جون تایید کرد که یک روز قبل نیوهای یونان یک قایق
مهاجران را متوقف کرده و آنها را به عقب رانده است.
سازمان عفو بت الملل ماه گذشته گفت ،به عقب راندن غیقانون آوارگان و مهاجران به ترکیه به سیاست
«عمیل» مرزی یونان تبدیل شده است .اما حکومت یونان این ادعاها را بار ها رد کرده است.
بت ماه جنوری سال  ۲۰۲۰و مارچ سال ُ ۲۰۲۱کمیسار عایل سازمان ملل برای پناهجویان حدود  ۳۰۰واقعه
گزارش شده اخراج اجباری از یونان را ثبت کرده است که ر
اکیا در شمال ررسق یونان و مرز زمیت با ترکیه
صورت گرفته است.
سازمان های حایم مهاجران در یونان در ماه یم از آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا یا (فرانتکس)
به محکمه عایل اروپا شکایت کردند.
این دوسیه بر پایه گفته های یک زن مهاجر از بوروندی تشکیل شده است .به گفته این مهاجر به او و یک
مهاجر خوردسال حمله شده ،وسایل شان را به غارت برده و مقامات یونان آن ها را پس از رسیدن به جزیره
لیسبوس بازداشت کرده اند .سپس آن ها را در قایق بدون موتور ،آب و غذا به حال خودشان رها کرده
اند».
پانایوت دیمییاس ،وکیل این زن مهاجر گفته است که او به تاری خ  ۶جوالی توانست به یونان برسد و به
همراه  ۲۰تن دیگر در جزیره ساموس پیاده شدند.
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پس از پناه جست در جنگل به مدت چند ساعت ،زن مهاجر با وکیلش تماس گرفته و در ضمن «یو ان اچ
یس ار» ،کمپ محیل مهاجران و پلیس را درجریان قرار داد تا مطمت شود که به اجبار به ترکیه بازگردانده
نیم شود.
خیگزاری فرانسه گفت« :پناهجویان ممکن است که بالفاصله پس از بازداشت توسط پلیس
دیمییاس به ر
.
به ترکیه بازگردانده شوند پلیس آن ها را به مدت چند ساعت نگه یم دارد و پس از اخراج آنها ادعا یم کند
که آن ها هیچگاه دراین جزیره نبوده اند».
از زمان که کوریاکوس میتسوتاکیس ،نخست وزیر محافظه کار در سال  ۲۰۱۹قدرت را به دست گرفت،
یونان سیاست سختگیانه تری را در قبال مهاجران پیش یم برد.
در همت حال ،میان گزمه های مرزی یونان افزایش داده شده و روند رسیدک به درخواست های پناهندک
نی به رسعت انجام یم یابد .اما منتقدان یم گویند این اقدام به ضر پناهجویان است و امتیازها برای
هان که پناهندک دریافت کرده اند ،کاهش یافته است .
مهاجران حتا برای آن ی
نخست وزیر یونان در اوایل ماه جوالی به روزنامه یونان " "Ekathimeriniگفت« :من طرح به عقب
راندن اجباری را رد یم کنم .این کلمه در فرهنگ لغتنامه من وجود ندارد ».اما او افزود« :اگر ما قایق را
ببینیم که به سمت آب های ما حرکت یم کند ،هرکاری که از دست مان بریم آید ،انجام یم دهیم تا این
جان بازگردد که از آن جا به راه افتاده است .این کاری است که انجام یم دهیم با در نظرداشت
قایق به ی
ر
احیام کامل به زندک بشی».
وی گفت« :گارد ساحیل یونان مرکز پذیرش آواره گان و مهاجران نیست .آن ها برای محافظت از مرزهای
مان در آنجا به رس یم برند».
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ُ
نورالرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان صبح امروز با جهاد ارگت ای ،سفی جدید کشور
ترکیه برای افغانستان ،دیدار و روی همکاری های مشیک جانبت جهت رسیدک بهی به مهاجران افغان در
آن کشور گفتگو کرد.

وزیر امور مهاجرین در این دیدار که در مقر وزارت صورت گرفت ،افزایش روند بیجاشدک شهروندان ،به
دلیل جنگ افزاری طالبان را سبب افزایش مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه ،ترکیه و اروپا دانسته
افزود که " بیجاشدگان مهاجران بالقوهای هستند که اگر به آنان رسیدک صورت گید سطح مهاجرت ها
پایت خواهد آمد".
افزون براین ،ایشان با بیان اینکه وزارت تالش یمنماید تا از افغانهای مقیم ترکیه حمایت الزم صورت گید،
نهان سازی تفاهمنامه مشیک مهاجرت و تفاهمنامه اعزام کارگر میان افغانستان و ترکیه برای
افزودند که ی
جلوگیی از مهاجرتهای غیقانون اقدام موثر یمتواند باشد.
در همت حال سفی ترکیه در کابل وضعیت موجود کشور را قابل درک و دلیل عمده مهاجرت و بیجاشدک
افغانها خواند و اعالم کرد که برای رسیدک بیشی به این معضل ،در سطوح مختلف با وزارت همکاری
یمنماید.
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پرفکتور دریای شمال فرانسه اعالم کرد که روز دوشنبه  ۱۲۳مهاجر در ساحل پادو کاله توسط نیوهای
دریان شمال نجات یافتند .آنها یم خواستند تا خود را از راه کانال مانش به انگلستان برسانند.
ی
بر اساس بیانیه ای از سوی پرفکتور کاله و دریای شمال فرانسه ،روز دوشنبه  ۱۲جوالی در حدود ۱۲۳
دریان کشور نجات یافتند .ییک از این قایق ها  ۵۵نفر از جمله
مهاجر در ساحل پادو کاله توسط نیوهای
ی
 ۱۰زن و دو کودک را حمل یم کرد.

 ۱۲۳مهاجر در نزدیک ساحل پادو کاله توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات یافتند .جوالی ۲۰۲۱

به گفته این منبع ،نجات داده شده گان که در وضعیت دشوار در ساحل دریا به رس یم بردند ،توسط
دریان فرانسه از آب به قایق ها انتقال داده شده و سپس در بندر بولون سور مر فرستاده شدند.
نیوهای ی
دقایق پس از آن ۳۷ ،تن دیگر ،از جمله یک زن در یک قایق مشاهده شد .قایق آنها بنابر تصادم با توده
ریگ از کار افتاده و در کنار ساحل دانکرک گی مانده بود.
دریان فرانسه با
در ابتدا نیوهای نجات به آنجا دسییس پیدا نکردند اما پس از آن یک هیل کوپی نیوی
ی
"فرودهای ین در ین" مهاجران را از آنجا به ساحل امن انتقال دادند.
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این مهاجران پس از انتقال به ساحل و سالمت صیح آنها به پلیس مرزی تحویل داده شدند.
دریان  ۲۷مهاجر دیگر را نزدیک به منطقه گراولت در ساحل شمال کشور نجات
در همان روز نیوهای
ی
دریان نزدیک به ساحل سانگت انجام یافت.
دادند .رسانجام چهارعملیات نجات دیگرتوسط نیوهای
ی
مهاجران نجات داده شده پس از آن به بندر کاله بازگردانده شدند.
ً
از سوی دیگر سایمون جونز روزنامه نگار انگلییس در توییی نوشته است که تقریبا  ۳۵٠مهاجر با  ۱۵قایق
ً
در یک روز خود را به انگلستان رساندند .روز قبل ۲۵۴ ،نفر قبال به انگلستان رسیده بودند.
از اواخر سال  ۲٠۱۸عبور های غیقانون مهاجران از راه کانال مانش افزایش یافته است .بر اساس گزارش
پرفکتور شمال فرانسه ،در سال  ۲٠۲٠بیش از  ۹۵٠٠تالش عبور از کانال مانش صورت گرفته است.
سال قبل تمام اعضای یک خانواده ایران جان شان را در کانال مانش از دست دادند .جسد کودک آنها پس
از دو ماه در ساحل کشوری ناروی پیدا شد.
خطر غرق شدن در دریای مانش به دلیل آب و هوای نا مناسب و جریان های شدید چند برابر است .از
سوی دیگر مقامات انگلستان نی ررسایط سخت را در کنیل مرزهای انگلستان در درست گرفتند .اما مهاجران
باز هم به سفرهای غی قانون از طریق کانال مانش ادامه یم دهند.

دوشنت په ورځ د چنګاښ په ۲۱مه دخوست واليت په قملوال
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د
ر
ګون ک  ۵۰۰کورنيو ته د لمريزې برېښنا تخت ووېشیل.
مېت کډوالو ښار ی

کیي ،د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د
دغه دستګاوې یچ ټول قيمت ین يولس ميليونه
ۍ
افغان ږ
بوديیح څخه ورته ورکړل شوې ،یچ بېځايه شوو کورنيو ته پرې لمريزې تخت ،بطرئ،د برق لت،
اختيان
پر
ر
یی
ګروپ ،ساکټونه او نورو اړوند وسايل ووېشل شول.
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پارلمان لیتوان قانون جدیدی را برای محدود کردن هجوم مهاجران از سمت مرز بالروس تصویب کرد.
دولت ویلنیوس به دلیل افزایش ورود مهاجران و پناهجویان در روزهای اخی ،ضمن اعالم وضعیت
اضطراری در کشور ،مقامات بالروس را به برنامهریزی عمدی برای ایجاد این وضعیت متهم کرده است.
نمایندگان مجلس لیتوان روز سهشنبه  ۱۳ژوئیه ( ۲۲تی) به یک الیحه اصالحیه قانون رأی دادند که امکان
قضان این کشور فراهم یمکند.
اخراج رسی عتر و آسانتر پناهجویان را برای دستگاه
ی

اردوگاه پناهجویان در لیتوانی

لیتوانیان ،زمان رسیدک به درخواستهای پناهندک در این کشور
همچنت بر پایه تصمیم تازه قانونگذاران
ی
از چندین ماه به  ۱۰روز کاهش خواهد یافت.
از مجموع  ۱۴۱نماینده مجلس لیتوان ۸۴ ،نماینده به این الیحه رأی مثبت دادند  ۵۸.نماینده به اصالحیه
پیشنهادی رأی ممتنع و تنها یک نماینده به آن رأی منق داد.
با این حال این قانون که مانع از حرکت آزادانه مهاجران یمشود و حقوق آنها را محدود یمکند ،به شدت
مورد انتقاد گروههای حقوق ر
بشی قرار گرفته است.
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گابریلیوس لندزبرگیس ،وزیر امور خارجه لیتوان گفت مهاجران که وارد این کشور یمشوند از «طاعون،
جنگ یا قحیط» فرار نیمکنند بلکه «ابزاری» هستند که بالروس برای مقاصد خود از آنها استفاده یمکند.
او گفت افرادی که به لیتوان وارد شدهاند ،دانشجویان هستند که ویزای طوالن مدت بالروس داشته و در
ً
« ررسایط کامال امن» در آنجا زندک یمکنند.
لندزبرگیس در برابر نمایندگان مجلس گفت« :آنها به طور اجباری به عنوان سالچ علیه ما فرستاده یمشوند
و ما باید حمله را دفع کنیم».
آگنه بیلوتایته ،وزیر کشور لیتوان نی اظهار داشت که این کشور باید راهحیل «رسی ع ،بازدارنده و یگانه»
برای شدت گرفت مهاجرت پیدا کند.
برچ سازمانهای مردمنهاد با انتشار بیانیهای مشیک ،از این که اصالحات جدید موجب نقض حقوق ر
بش
شده است ،ابراز نگران کردهاند .این گروهها گفتهاند که قانون جدید به مقامات اجازه یمدهد تا مهاجران را
برای مدت نامشخص و بدون حکم دادگاه بازداشت کنند .به گفته آنها این قانون همچنت دسییس
سازمانهای مردمنهاد به مراکز بازداشت مهاجران را محدود یمکند.
روابط بت لیتوان و بالروس پس از انتخاب مجدد بحثبرانگی الكساندر لوكاشنكو به ریاست جمهوری
بالروس در اوت  ،۲۰۲۰تیه شد و همچنان نی متشنج باق مانده است .اعالم نتایج انتخابات در بالروس
به اعیاضات خیابان گسیده مخالفان و رسکوب شدید آنها به دست رژیم استبدادی لوکاشنکو انجامید.
لیتوان که به چهرههای برجسته اپوزیسیون بالروس پناهندک داده ،مقامات بالروس را به سازماندیه
حرکت مهاجران متهم کرده است .مقامات ویلنیوس یمگویند بالروس تعمدا گذرگاههای مرزی را به روی
پناهجویانی که عمدتا از عراق و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا هستند ،باز کرده است.
آژانس مرزی اتحادیه اروپا ،فرانتکس متعهد شده است که برای کمک به مهار موج مهاجران ،پشتیبان خود
از اقدامات دولت لیتوان را افزایش یمدهد.
لوکاشنکو گفته است که به تالق تحریمهای جدید اقتصادی علیه مینسک ،کشورش همکاری با اتحادیه
اروپا در زمینه جلوگیی از مهاجرت را متوقف خواهد کرد.
در سال جاری میالدی بیش از هزار و  ۷۰۰نفر در مرز لیتوان با بالروس بازداشت شدهاند که این رقم بیش
از  ۲۰برابر بیشی از سال  ۲۰۲۰است.
لیتوان از روز جمعه به منظور مقابله با هجوم مهاجران ،کار حصارکشی مرز  ۵۵۰کیلومتری خود با
بالروس را آغاز کرد.
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مقامهای محیل والبت قندهار یمگویند در نتیجه شدت گرفت جنگ در روز های اخی  ۱۰۰تن کشته و
زخیم شده اند و  ۵۰۰۰خانواده بیجا شده اند .این بیجاشدگان یمگویند که طالبان از آنان خواسته اند تا
خانههای شان را ترک کنند.

اعضای خانواده هایی بیجا شدگان در مرکز شهر قندهار در خانه های نزدیکان شان به سر می برند

همزمان با شدت گرفت جنگها در والیتهای شمایل افغانستان ،درگییها اکنون در نزدییکهای شهر
قندهار در جنوب این کشور نی گسیش یافته است .مقامهای محیل و مردم یمگویند که طالبان حمالت
شان را در حومههای این شهر شدت بخشیده اند .بسیاری خانوادهها به مرکز شهر آواره شده اند.
مسئوالن ریاست امور مهاجرین و عودتکنندگان این والیت یمگویند که در پنج روز اخی از مناطق میویس
پنجوان و شمار دیگری از مناطق این والیت  ۵۰۰۰خانواده بیجا شده اند.
مینه ،رسپوزی ،دورایه
ی
هان که در نتیجه ناامتها به مرکز شهر فرارکرده اند مدیع اند که طالبان از آنان خواسته
شماری از خانواده ی
اند تا خانههایشان را ترک کنند .شماری از این بیجاشدگان در حوزه سیدهم شهر قندهار آواره شده و
یمگویند که پس از آن که دامنه جنگ به نزدک دروازههای خانههایشان رسید ،فرار کردند.
امریکان در
امریکانها در شهر قندهار است .این پایگاه نیوهای
این منطقه نزدیکیین محل به پایگاه پیشت
ی
ی
رهی گروه طالبان
این شهر بنام «رسای مال صاحب» معروف است که  ۲۰سال پیش خانه مال محمد عمر ر
بود.
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عبدالخالق ییک از این بیجاشدگان است که خانهاش را با تمایم لوازماش رها کرده و با اعضای خانوادهاش
فرار کرده است .او خطاب به طالبان گفت« :شهر را نگهداری کرده نیمتوانید ،چرا ناحق مسلمانان را اذیت
یمکنید و آواره یمسازید؟»
رن رن خدیجه ییک دیگر از بیجاشدگان در شهر قندهار است که با خانوادهاش در خانههای بستهگان شان
به رس یمبرند .این زن کهنسال از طرفهای درگی جنگ یمخواهد تا جنگ را متوقف سازند« :طالبان اند
بالن که هستند به بامهای خانه های ما باال شدند .نه به فکر ما شدند و نه هم به فکر مسلمانان
یا هر ی
دیگر ،یک بار جنگ را آغاز کردند .حاال اعضای خانواده ما به خانههای نزدیکان ما تقسیمات شده اند و در
آنجا به رس یمبرند».
این زن آواره با نگران یمگوید« :تنها تامت صلح یمتواند این مشکل را حل کند».
مسئوالن امنیت والیت قندهار یمگویند که شب دوشنبه عالوه بر ولسوایلهای دند و ارغنداب ،در
هان از شهر نی عملیات نظایم راه اندازی کرده اند.
بخش ی
بخش مطبوعان قطعات خاص قول اردوی  ۲۰۵اتل یمگوید که در تمایم این مناطق حمالت طالبان را به
عقب رانده اند که در نتیجه این عملیات تصفیوی  ۶۰تن از طالبان کشته شده و  ۱۵تن دیگر زخم برداشته
اند« :عملیات ما ادامه دارد و به زودی دامنه جنگ را از شهر قندهار و شماری از ولسوایلها برخواهیم
چید».
اما طالبان این ادعا را رد کرده و یمگویند که در این بخشها ر
پیشفتهای زیادی داشته اند.
شاهدان عیت یمگویند که همت اکنون در بخشهای گوناگون پوستههای حوزههای پنجم ،هفتم ،هشتم
و سیدهم امنیت جنگ ادامه دارد که هر روز از غینظامیان قربان یمگید.
داکی محمد داود فرهاد ،آمر شفاخانه حوزوی میویس والیت قندهار به دویچه وله یمگوید که از آغاز
جنگ تاکنون  ۱۰۰تن کشته و زخیم شدند که بیشی آنان زنان و کودکان اند.
داکی فرهاد از مردم یمخواهد تا به زخمیان خون بدهند« :ما برای خدمت به مردم آماده هستیم اما مشکل
عمده ما این است که این جا تعداد زیاد زخمیان وجود دارند و هنوز هم آورده یمشوند .ما با کمبود خون رو
به رو هستیم ».افزون بر تلفات جان ،خسارات هنگفت مایل نی به مردم وارد شده است.
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