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مت کامل اخبار
یک مهاجر که قصد داشت با عبور از رودخانه مرزی بیداسوا از اسپانیا وارد فرانسه شود ،در آب غرق شد.
یک مهاجر دیگر توانست از رودخانه عبور کند .در پایان ماه یم نب جسد یک مهاجر در کنارههای رودخانه
بیداسوا پیدا شده بود .یک سازمان پذیر یان از مهاجران تالش یمکند که برای پیشگبی از این حوادث
مهاجران را از انتخاب مسبهای رآن منرصف کند .

رودخانه بیداساوا در جنوب غربی فرانسه ،یک بخش طبیعی از مرزهای مشترک فرانسه و اسپانیا به شمار میرود .عکس از مهاجر نیوز

به گزارش رادیو فرانس بلو در فرانسه ،بامداد روز یکشنبه  ۸اگست یک مرد مهاجر که تالش داشت با عبور
غرن فرانسه،
از رودخانه بیداسوا از اسپانیا وارد فرانسه گردد ،در آب غرق شد .رودخانه بیداساوا در جنوب ر
یک بخش طبییع از مرزهای مشبک فرانسه و اسپانیا به شمار یمرود.
یک مهاجر دیگر نب که یمخواست از رودخانه عبور کند ،بدون آسیب از رودخانه عبورکرد .پولیس منطقه
خودمختار باسک تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.
بعد از ظهر روز یکشنبه ،خوزه آنتونیو سانتانو ،شهردار ایرون در منطقه باسک اسپانیا خواستار اعمال یک
اروپان شد تا از فاجعه انسان جلوگبی گردد.
سیاست مهاجرن
ی
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همزمان ،سازمان پذیر یان از مهاجران ) (Irungo Harrera Sareaدر منطقه باسک اسپانیا از سیاست
خودداری از پذیر یان مهاجران در این منطقه انتقاد کرد .شمار زیادی از نبوهای امنیت درمنطقه مرزی
فرانسه و اسپانیا حضور دارند تا مانع عبور مهاجران از مرز و ورود آنها به فرانسه شوند.
به گفته فرمانداری پولیس پبنه-اتالنتیک در فرانسه ،از آغاز سال بت  ۱۲۰۰تا  ۱۶۰۰تن شامل پولیس و
سایر نبوهای امنیت فرانسه در نوایح مرزی هردو کشور مستقر شدهاند.
این تدابب باعث شده که مهاجران برای فرار از کنبول پولیس ،خطرات بیشبی را متحمل شوند .تعدادی
از این مهاجران تالش یمکنند از طریق مرزهای خشکه چانس خود را بیازمایند و تعدادی هم راههای رآن را
ترجیح یمدهند .برخالف ظواهر امر ،جریان آب در مسب رودخانه بیداسوا تند است و یمتواند باعث مرگ
گردد.
در پایان ماه یم گذشته ،جسد یک مهاجر در کنارههای این رودخانه پیدا شده بود .سازمان پذیر یان از
مهاجران برای پیشگبی از این حوادث تالش یمکند مهاجران را از انتخاب مسبهای رآن منرصف کند.
به گفته این سازمان ،در طول سه سال گذشته ،حدود  ۳۰هزار مهاجر از منطقه ایرون در منطقه باسک
اسپانیا ،وارد فرانسه شدهاند.

شالنبگ» ،وزیر خارجه اتریش با انتقاد از ترکیه،
خبگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک« ،الکساندر
ر
به گزارش ر
آنکارا را متهم به سوءاستفاده از مسئله پناه جویان کرد.
در همت ارتباط ،وزیرخارجه اتریش از اتحادیه اروپا خواسته است تا به بریح کشورها از جمله ترکیه که سیع
در استفاده از مسئله پناهجویان به عنوان ابزاری علیه این اتحادیه دارند ،واکنش مناسب نشان دهد.
شالنبگ در این ارتباط گفت :ما به عنوان اتحادیه اروپا ،باید در نظر بگبیم که بیشب کشورها
الکساندر
ر
قصد دارند از مسئله مهاجرت به عنوان سالیح علیه ما استفاده کنند ،از جمله «رجب طیب اردوغان»،
رئیس جمهور ترکیه.
وزیرخارجه اتریش خواستار هوشیاری بیشب اتحادیه اروپا دربرابر سوءاستفاده دیگر کشورها از موضوع
پناهجویان شد و گفت :ما نیمتوانیم مسبی که سایر کشورها یمخواهند از موضوع مهاجرت به عنوان
سالیح علیه اتحادیه اروپا و به عنوان فشار بر این اتحادیه استفاده کنند را تحمل کنیم.
ازدحام پناهجویان در مرز ترکیه با یونان به بحران برای اروپا تبدیل شده است .رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه پیشتر تهدید کرده بود که مرزهایش را به سوی اروپا باز یمکند تا این مهاجران وارد اروپا
شوند .این در حایل است که در جزایر یونان شمار قابل توجیه از پناهجویان بالتکلیف ماندهاند.
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براساس توافق سال  ۲۰۱۶بت ترکیه با اتحادیه اروپا ،آنکارا در قبال کمک مایل که از این اتحادیه متعهد
شده که از عبور پناهجویان به سوی اروپا جلوگبی کند.

اتریش باردیگر با انتقاد از ترکیه در قبال مسئله مهاجرت های غیر قانونی ،این کشور را متهم به سوءاستفاده ابزاری از پناه جویان کرده است.

اتحادیه اروپا در تالش است تا از تکرار بحران مهاجرت در سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶میالدی جلوگبی کتد.
در این دوره بیش از یک میلیون تن به ویژه از خاورمیانه و از مسب ترکیه و یونان به اروپا وارد شدند.

دراین نشست در رابطه به توزی ع کمک های ر
بشدوستانه ،ایجاد رسپناه موقت و فراهم سازی خدمات
بهداشت به آن عده خانواده هایکه در ین ناامت های اخب از والیات شمال و شمال ررسق به شهر کابل
آمدهاند ،تصامیم الزم اتخاذ گردید.
نورالرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ،محمدیعقوب حیدری ،وایل کابل و غالم بهاالدین
جیالن ،وزیر دولت در امور حوادث دراین نشست که بعد از ظهر دوشنبه  18اسد سال روان در شهر کابل
دایر شد ،حضور داشتند.
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وزیر دولت در امور حوادث در نشست مذکور اعالم آمادگ کرد که در سه شبانه روز ر
پیشو به این خانواده
غذان توزی ع یم کند.
ها مواد ی
همچنان وایل والیت کابل در زمینه تامت امنیت و تامت خدمات صیح و بهداشت به خانواده های بیجاشده
در کابل اعالم آمادگ کرد.

دراین نشست فیصله شد که برای یک محل جهت رسپناه موقت با ظرفیت سه هزار خیمه در باریک آب
ی
سنیح را آغاز بکنند و کمیته حالت
آماده گ گرفته شود ،تیم های رسوی از همت امروز
شناسان و نیاز ر
اضطرار کابل با حضور مسئوالن والیت کابل ،وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور حوادث زیر نظر
وایل کابل اقدامات الزم را در این زمینه هرچه زودتر انجام دهند.

د یونان پالزمیت اتن ښار په خیتځه برخه گ زرګونه هغه کډوال ییح د سبې اورلګیدن له امله د کډوالو له
کمپونو رن ځایه شوې وې او ببته خپلو سیمو ته استول شوي دي.
کورن ییح د مالکاسا له دوو کمپونو څخه د اور د څپو له ویرې رن
وان هغه زرګونه
ۍ
د کډوا ۍ
یل نړیوال سازمان ی ی
ګرځیدیل دي .
ځایه شوې وې ،نن دوشنبه د اګست په  ۹مه ببته خپلو سیمو ته
ی
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وییل و ییح د پنجشت په شپه له  ۲۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۰کډوال د آتن ښار په ختیځ
د کډوا ۍ
یل نړیوال سازمان ی
گ د مالکاسا له دوو کمپونو څخه د اور د نږدې کیدو له ویرې خوندي ځایونو ته واستول شول .

یونان کې دغه اورلګیدنه چې له تیرو  ۳۰کلونو راهیسې بیساری ګڼل کیږي .انځور :رویټرز

پیښ وروسته نن دوشنبه د اګست په  ۹مه رن ځایه شوي کډوال
وان ییح له یادې ر
د کډوا ۍ
یل نړیوال سازمان ی ی
ببته خپلو سیمو ته استول شوي دي .دغه سازمان په خپله ر
لیکیل «:په آتیکا گ د
ټویب پاڼه گ په دې اړه
ی
ګرځیدیل.
اوسیدونک ی ین ببته خپلو سیمو ته
خایل کولو وروسته،
ی
سبې اورلګیدن له امله د مالکاسا کمپ د ی
ی
له رسیدو رسه سم د خوړو او اوبو ویش پیل شوی».
د اور له امله د کډوالو کړاو
د ګریم هوا له امله دغه اورلګیدنه ییح پنځه ی
وریح وړاندې د یونان په یو شمب ځنګلونو گ پیل شوې وه ،د
څت د دوې کمپ ته
سییم یو شمب کډوال ی ین وروسته له هغه له ستونزو رسه مخامخ کړل ییح د اور سبې ی
نږدې شوې .
خبې شوې» او د
له آتن ښار څخه یو تن
لمت ټولو ځایونو گ ی
کامرون کډوال مهاجر نیوز ته وویل «:د اور ر
ی
پایتخت هوا د تنفس وړ نه ده .
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کبي د لیسبوس د کډوالو نوی کمپ ی ین
یونان گ دغه اورلګیدنه ییح له تبو  ۳۰کلونو راهیښ بیساری ګڼل ږ
وان ییح تر یوې خییم الندې د
د هوا له ګر ۍ
یم رسه مخامخ کړی .په لیسبوس گ د هوګو په نوم یو تن کډوال ی ی
وان دغه خیمه ییح زیانمنو کډوالو لپاره ځانګړې
کولر پر ته له څو تنو رسه یو ځای وخت تبوي .نوموړی ی ی
فعایل دي ییح ګرمه هوا تولیدوي.
شوې ،یوازې یو څو باد پک په گ
ی
هوګو همدارنګه وویل ییح دلته د څښاک اوبه شتون نه لري «:په ورځ گ دوه بوتله اوبو حق لرو خو د سخت
وان ییح له روغتون څخه د څښاکو اوبو غوښتنه
یم له امله تر ماسپښینه دغه اوبه
ګر ۍ
ږ
خالصبي ».هغه ی ی
کوو.

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در پاسخ به سواالت روزنامهنگاران گفت :ترکیه ،در موقعیت
اردوگاه پناهندگان هیچ کشوری قرار ندارد.

رهبی رجب طیب اردوغان رئیس
عمر چلیک در ادامه اجالس شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه به ر
رهب حزب عدالت و توسعه به سواالت منسوبت مطبوعان پاسخ داد.
جمهور و ر
چلیک در سخنان خود به مسئله پناهندگان افغان در ترکیه اشاره کرده و گفت :ترکیه آغوش خود را به
هان که در تالش نجات جان خود هستند ،باز یمکند .به استثمار این جنبه انسان کشورمان هرگز
انسان ی
اجازه نیمدهیم .ترکیه ،اردوگاه پناهندگان هیچ کښ نیست.
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سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه ضمن تاکید بر اینکه ترکیه دیگر نیمتواند بیش از این متحمل بار
سنگت مهاجرین گردد به قوی بودن قدرت حاکمیت ترکیه بر مرزهای خود تاکید کرد.
شایان ذکر است :ترکیه به اظهارات دولت آمریکا مبت بر اینکه بریح از افغانها یمتوانند از طریق کشور
ی
ثالت از جمله ترکیه برای رفت به آمریکا در خواست مهاجرت بکنند ،بشدت واکنش نشان داده بود.
تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعالم کردهبود :ما این تصمیم غبمسئوالنه را که از سوی
آمریکا و بدون رایزن با ترکیه گرفته شده ،نیمپذیریم .اگر آمریکا یمخواهد این افراد را به کشورش رببد،
یمتواند به صورت مستقیم با هواپیما این کار را انجام دهد.

در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته ،مردم در بیش از  ۱۵شهر آلمان به طرفداری از نجات مهاجران در بحبه
گردهمان ها ررسکت
مدیبانه تظاهرات کردند .بر بنیاد اطالعات برگزارکنندگان ،چندین هزارتن در این
ی
داشتند .

ماریا هتیش ،از سازمان «یس بروکه» که در سازمان دیه این تظاهرات ررسکت داشت ،گفت« :ما نیم
خواهیم به مرگ در بحبه مدیبانه عادت کنیم ».آخن ،برلت ،براون شوایگ ،دریسدن ،فرایبورگ ،کارلس
هان بودند که در آن جا تظاهرات برگزار شد.
روهه ،کولن و مونشن از جمله شهر ی
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در روز یکشنبه ،یک تظاهرات دیگر در هامبورگ برگزار شد که به گفته پولیس حدود  ۸۰۰تن در آن ررسکت
داشتند.
اروپان به توقیف کشت های غبدولت نجات
هتیش از سازمان «یس بروکه» خواهان این شد که کشورهای
ی
اروپان نجات از بحر ایجاد کنند.
مهاجران پایان دهند و یک برنامه
ی
یک ائتالف متشکل از سازمان های حایم مهاجران و نجات از بحر به این تظاهرات فراخوانده بود .سازمان
لیبوم»(«United4Rescue» ،متحد برای
های «یس واچ»« ،یس آی»« ،اس او اس مدیبانه»« ،ماره ر
نجات) ،عفو بت الملل ،اکسفام ،داکبان بدون مرز و «پرو ازول» از اعضای این ائتالف هستند.
این تظاهرات با شعار «در مورد نجات مهاجران نیم شود مذاکره کرد» برگزار شد .سازمان های حایم
مهاجران یم گویند که تنها در سال روان بیش از  ۱۱۰۰تن در بحبه مدیبانه غرق شده اند .به گفته آن ها
بیش از  ۱۴۰۰تن برخالف قوانت بت الملیل «توسط نبوهای موسوم به گارد ساحیل لیبیا به این کشور
بازگردانده شدند ».در اردوگاه ها در لیبیا مهاجران در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

غذان
ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت لغمان به روز شنبه 16 ،اسد سال روان مساعدت ی
را برای  190خانواده بیجاشده توزی ع نمود.

این خانواده ها به دلیل خشونتهای طالبان مجبور به ترک خانههای شان شده اند.
آرد،روغن ،نمک و دال مشمول این مساعدتها اند.
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امریکان و کارشناس مهاجرت از ساکنان کشورهای مرفه به خاطر نادیده گرفت وضعیت
یک کشیش
ی
اضطراری مهاجران در بسیاری از مناطق جهان ،انتقاد کرد .او گفت ،به مهاجران باید به عنوان «هدیه
خداوند» نگریسته شود .

 ۱۱ماه می سال  ،۲۰۲۱شهر میدان در صربستان ،مهاجران در طول شب سعی می کنند از مرز بین صربستان و رومانیا عبور کنند/.عکس: Picture Alliance/Michael Bunel

رابرت ویتیو ،دببکل کمیسیون مهاجرت که یک سازمان کاتولیک بت الملیل )(ICMCاست ،به پرتال
»«Vatican Newsگفت ،مردم هر روز در بحر ،صحرا یا در مناطق رسد کوهستان جانشان را از دست
یم دهند .او گفت ،دراین باره در اروپا بسیار کم گزارش داده یم شود.
امریکان از همه مسیحیان خواست که مهاجران و آوارگان را به عنوان «هدیه خداوند» ببینند.
این کشیش
ی
ویتیو گفت ،اگر مردم در این زمینه دیدگاهشان را تغیب دهند ،یم شود از دنیا مکان بهبی ساخت.
او در ادامه گفت ،به خصوص مهم این است که با مهاجران شخصا آشنا شویم .وقت که آن ها فقط به
هان هستند با آرزوها و نیازهای
عنوان یک مشکل دیده شوند ،فراموش یم شود که مهاجران نب انسان ی
کامال عادی.
نامبده که مقر آن در ژنیو است ۷۰ ،سال پیش برای کمک به رن جاشدگان در جنگ جهان دوم
سازمان ر
تاسیس شد .در این میان ده ها سازمان و تاسیسات در رسارس جهان به عضویت آن درآمده اند که کنفرانس
اسقف های آلمان ،اتریش و سویس از آن جمله هستند.
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ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب بستههای مساعدت غب خورایک را برای  145خانواده
بیجاشده به روز یکشنبه 17 ،اسد سال توزی ع کرد.

آشبخانه،چهار تخته کمپل ،بسته فامییل مشمول این کمک ها اند.
بسته های وسایل ی

روز شنبه دو کشت «اوشت وایکینگ» و «یس واچ  »3که حامل مهاجران نجات یافته بودند ،اجازه یافتند
در ایتالیا لنگر بیاندازند .شمار رسنشینان این دو کشت به بیش از  ۸۰۰تن یم رسید .
سازمان «اس او اس مدیبانه» روز یکشنبه گفت ،کشت «اوشت وایکینگ» با  ۵۴۹مهاجر در یک از
بندرهای ایتالیا لنگر انداخت.
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روز شنبه به این کشت اجازه داده شد که در پوزالو ،در جنوب ررسق جزیره سیسییل لنگر بیاندازند .پرسونل
ایتالیان پس از
این کشت و مهاجران پیش از این چند روز در بحر انتظار کشیدند تا این که مقام های
ی
بدترشدن ررسایط در کشت ،یک بندر امن را به آن ها اختصاص دادند.

کشتی «اوشین وایکینگ» متعلق به سازمان «اس او اس مدیترانه» است/.عکس: Twitter / @SOSMedFrance

طت از کشت خارج کرده بودند .این
ماموران امدادگر قبال شماری از مهاجران را به خاطر مشکالت عاجل ر
پناهجویان یط چند عملیات مختلف در بخش مرکزی بحبه مدیبانه نجات داده شدند.
مهاجران از سواحل لیبیا و تونس سیع یم کنند با استفاده از قایق های پرازدحام و نامناسب و از طریق
دریان خطرناک خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند.
مسبهای ی
در نخستت ساعات روز شنبه ،کشت «یس واچ  »3با  ۲۵۷مهاجر نجات یافته به بندر تراپان در غرب
نامبده متعلق به سازمان «یس واچ »است که در برلت مستقر است.
سیسییل رسید .کشت ر
به گفته سازمان های «اس او اس مدیبانه» و «یس واچ» مهاجران در دو کشت «اوشت وایکینگ» و «یس
واچ  »3به شدت خسته بودند و عالئم مشکالت روان در بریح از آن ها بروز کرده بود.
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وزارت داخله ایتالیا تا به حال در سال روان بیش از  ۳۰هزار و  ۳۰۰مهاجر را ثبت کرده که با قایق به این
کشور آمده اند .به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با همت دوره زمان در سال گذشته دو برابر شده
است.
ایتالیان المپدوسا یم رسند که بت مالتا و تونس قرار دارد .ایتالیا خواهان کمک
بسیاری از مهاجران به جزیره
ی
کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و تقسیم مهاجران در میان آن ها است.
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