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متن کامل اخبار

ویب سایت وزارت

یک هزارو  536نفرمهاجر افغان ،به تاریخ 15حوت ،طورداوطلب وجبری ازایران به کشوربرگشتند

به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز ،از میان افراد مذکور 105خانواده ،شامل  440تن و  795افراد مجرد ،طور
جبری 3 ،فامیل شامل  11تن و 290تن افراد مجرد دیگرطورداوطلبانه واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 98 ،خانواده و 413تن از افراد مجرد نیازمند غرض دریافت کمک ،به دفتر IOMمعرفی
شدند.
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مهاجرین نامنظم به اداره مهاجرت استان موغال تحویل داده شدند
رادیو ترکیه

در
سواحل داتچای استان موغالی ترکیه  36مهاجر نامنظم از خطر غرق شدن ،نجات یافتند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت خبر سرگردانی گروهی مهاجر در یک قایق الستیکی در سواحل داتچا راهی
منطقه شدند.
با تالش این نیروها مهاجرین نامنظم که از سوی نیروهای یونانی به آبهای ترکیه رانده شده بودند ،نجات یافتند.
مهاجرین نامنظم پس از امور الزمه به اداره مهاجرت استان موغال تحویل داده شدند.

ویب سایت وزارت ۷١٥کورنۍ چې د جګړو او وچکالۍ له امله د فاریاب والیت د شېرین تګاب ،قیصار او دولت اباد
ولسوالیو څخه بېځایه شوې وې د کب په ( )١٤مه ورسره نغدي مرسته وشوه.
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یادې مرستې د اکتېد موسسې له لورې اړمنو او مستحقو کورنیو ته په پام کې نیول شوې وې چې هرې کورنۍ ته د
سروې وروسته ( )٦٠٠٠افغانۍ نغدې ووېشل شوې.

صدای امریکا

اناستاسیا کازانکینا ،یک قانوندان اوکراینی در حالی که در داخل موترش در شهر مرزی پولند نشسته بود گفت که زندگی
و مصوونیت شان را از دست داده اند .او افزود" :ما برای آینده برنامهریزی کرده نمیتوانیم زیرا نمیدانیم که فردا چه
اتفاق خواهد افتاد".
این وکیل اوکراینی که از شهر کیف به پولند پناهبرده گفت که در نظر دارد در پولند باقی بماند ،اما نمیداند در آنجا چه
کار کند در حالی که شوهراش سالح برداشته و به اردوی اوکراین پیوسته است.
در پی تهاجم نظامی روسیه ،تا اکنون بیش از دو میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشورشان شده اند که از این میان
بیش از یک میلیون آن در پولند زیست دارند .بیشتر این مهاجرین را زنان و کودکان تشکیل میدهد؛ زنانی که در مورد
امنیت مردان خانوادههای شان نگران اند .این مهاجرین میگویند که انتظار دارند تا روزی دوباره به کشور شان
برگردند.
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یکی از مهاجرین اوکراینی گفت که سفر به پولند نیز مشکل شده است زیرا خطوطآهن ،پلها و جادهها تخریب شده اند.
این در حالی است که درگیریها هنوز هم در اوکراین ادامه دارد.
مقامات اوکراینی امروز گفتند که انفجار یک ماین ضد پرسونل در شمال کیف ،سبب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن
سه کودک شد .به نظر میرسد که این نخستین تلفات غیرنظامی در اثر انفجار ماین در اوکراین است.
مقامات اوکراینی گفته اند که این ماین توسط نیروهای روسی در میان آوار جابجا شده بود و قربانیان این رویداد در
موتر شخصی شان سفر میکردند.
گروههای مدافع حقوق بشر میگویند که تعبی ٔه ماینهای ضد پرسونل در ساحات غیرنظامی خالف قوانین بین المللی است.

دویچه ویله رییس جمهور ایاالت متحده امروز هشتم مارچ ( ١۷حوت) در انتقامجویی از تهاجم مسکو بر اوکراین ،واردات
نفت و گاز روسیه را منع کرد .
جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت" :این به این معنی است که نفت روسیه بیش از این در واردات ایاالت متحده
قابل پذیرش نخواهد بود و مردم امریکا صدم ٔه قدرتمند دیگر را بر ماشین جنگی پوتین وارد خواهند کرد".
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پس از این خبر ،نرخ نفت در بازارهای امریکا افزایش یافت.
رییس جمهور بایدن با متحدین اروپاییاش که بیشتر بر نفت روسیه متکی اند،کار میکند تا والدیمیر پوتین ،رییس
جمهور و اقتصاد روسیه را که به گونهٔ گسترده بر صادرات انرژی استورا است ،منزوی سازد.
پیش از این ،بریتانیا اعالم کرده بود که واردات نفت و گاز روسیه را در اخیر سال جاری متوقف خواهد کرد.
رییس جمهو بایدن گفت که تعزیرات وضع شده توسط امریکا و متحدینش ،اقتصاد روسیه را ضرب ٔه شدید زده است.
او افزود که تصمیم اخیر در مشور ٔه نزدیک با متحدین و شرکا امریکا در سراسر جهان اتخاذ شده است.
والدیمیر زیلنسکی ،رییس جمهور اوکراین ،ضمن سپاسگزاری از اقدام رییس ایاالت متحده گفته است که آقای بایدن از
طریق ممنوعیت نفت ،گاز و زغال سنگ به مارکیت های امریکا ،به ''قلب ماشین جنگی پوتین ضربه زده'' و از
واشنگتن خواسته است تا سایر کشور ها را نیز ترغیب کند تا این عملکرد را دنبال کنند .
ایاالت متحده از سال  ۲٠۲١به اینسو ،به گونهٔ اوسط ماهانه بیش از  ۲٠.۴میلیون بیرل نفت خام و محصوالت تصفیه
شده را از روسیه وارد میکرد که حدود هشت در صد واردات نفت مایع امریکا را تشکیل میدهد .این کشور ضمنا ً
مقادیر قابل مالحظ ٔه ذغال را نیز از روسیه وارد میکند.
رییس جمهور امریکا از قبل پیشبینی کرده بود که نرخ نفت در نتیج ٔه جنگ روسیه بلند خواهد رفت ،اما تعهد کرده است
که تاثیرات آنرا بر مردم امریکا در حد اقل نگهخواهد داشت.
او همچنان به شرکتهای گاز امریکایی هشدار داد تا از این فرصت برای بلند بردن نرخ یا سود جویی استفاده نکنند.
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قصر سفید در خصوص قانون دو حزبی برای منع واردات از روسیه با رهبران کانگرس هماهنگی دارد ،اما تصویب
چنین قانون به گون ٔه گسترده میان قانونگذاران امریکایی به بحث گرفته خواهد شد.

دویچه ویله

بیش از  ١٠٠کودک یتیم از جنگ اوکرایین جان به سالمت برده و به آلمان رسیده اند .آنها در مسیر فرار شان از جنگ
مجبور بودند از پنج کشور بگذرند تا به آلمان برسند .رئیس جمهور از آنها در برلین استقبال کرد.

این کودکان و نوجوانان از یک یتیم خانه در شهر بندری اودسا در اوکرایین حدود  ۶٠ساعت در راه بودند تا به آلمان
برسند.آنها از کشورهای مولداویا ،رومانیا ،مجارستان ،سلواکیا و چک گذشتند.
کوچکترین این کودکان بیش از یک هفته سن ندارد .خاخام یهودا تایشتال از مرکز آموزشی خبد لوباویچ در برلین گفت
که مادر این نوزاد او را پیش از این سفر به امدادگران تسلیم کرد.
این مرکز آموزشی یهودیان این کودکان یتیم را از منطقه جنگی تخلیه کرده و به پایتخت آلمان انتقال داد.
آلمان به عنوان «ستون نجات»
فرانک والتر اشتاینمایر ،رئیس جمهور آلمان ،روز دوشنبه زمانی که با این گروه  ١٠٠نفری کودکان مهاجر در برلین
دیدار کرد ،گفت« :ما خوشحالیم که شما اینجا هستید».
این دیدار برای خاخام یهودا تایشتال یک لحظه بسیار خاص بود .او گفت« :این واقعا ً یک لحظه مملو از احساسات است.
در مقایسه با گذشته ،آلمان برای این کودکان ستون نجات است ».منظور او از گذشته ،اشاره به قتل میلیونها یهودی
توسط نازیهای آلمان است.
این کودکان بعد از رسیدن به برلین در روز جمعه با همراهان شان در یک هوتل اقامت دارند .برلین انتظار حدود ١۳٠
تن دیگر از این گروه مهاجران را دارد.
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شهر اودسا ،زادگاه این کودکان یکی از اهداف عمده حمالت نیروهای نظامی روسیه میباشد .مرکز آموزش یهودیان در
برلین برای نجات این کودکان از جانب حکومت برلین حمایت میشود.
خاخام یهودا تایشتال گفت که با حمایت فوری مقامهای امور نوجوانان و خانواده در برلین انتقال این کودکان ممکن
گردید .او افزود که پولیس فدرال آلمان نیز در هماهنگی این سفر زیاد کمک کرده است ،با وجود آنکه بسیاری از این
کودکان پاسپورت نداشته اند.
رئیس جمهور آلمان «جنگ بیرحمانه» را محکوم کرد
اشتاینمایر ابراز سپاس و خوشنودی کرد که این کودکان و نوجوانان از شهر اودسا به سالمتی همراه با همراهان شان
به برلین رسیده اند.
او از تالشهای خبد ،مرکز آموزشی یهودیان در برلین ،تمجید کرد و گفت« :خبد برلین فورا ً بدون تعلل ابتکار عمل را به
دست گرفت و کمکهای قوی را انجام داد».
رئیس جمهور آلمان در مورد جنگ اوکرایین که باعث آوارگی این کودکان یتیم شده است ،نیز با کلمات روشن سخن
گفت« :این یک جنگ بیرحمانه است که اردوی پوتین علیه اوکرایین راه اندازی کرده است ،جنگی که این کودکان و
نوجوانان را با همراهان شان مجبور به فرار کرده است».

سازمان ملل متحد میگوید که پس از تهاجم روسیه به اوکرایین ،اروپا با بزرگترین بحران پناهجویان پس از جنگ دوم
جهانی مواجه است .سازمان ملل این بحران را در نوع خود ،در چندین دهه اخیر بی پیشینه میداند.
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فلیپو گراندی ،کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز یکشنبه در صفحه تویتراش نوشته است« :در ده
روز گذشته ،حدود یک و نیم میلیون اوکرایینی وطن خود را ترک کرده و به کشورهای همسایه فرار کرده اند».
از دید سازمان ملل متحد ،بحران کنونی پناهجویان در اوکرایین ،پس از از جنگ دوم جهانی تا حال سابقه نداشته و به
گونه سریع در حال گسترش است.
بر بنیاد معلومات سازمان ملل ،بیش از نیمی از این پناهجویان به کشور همسایه اوکرایین پولند رسیده اند .پولیس
فدرال آلمان گفته است که آنان حدود  ۳٠هزار پناهجو را تا حال ثبت کرده اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ،بیش از ١.۵میلیون نفر به دلیل جنگ در اوکرایین ،از این کشور فرار کرده اند .
سازمان ملل متحد روز یکشنبه در صفحه تویتر خود اعالم کرد که این "سریع ترین بحران رو به رشد پناهجویان" در
اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است .با توجه به تشدید درگیری ها ،تعداد افرادی که هر روز از کشور فرار میکنند،
احتماالً افزایش مییابد ".
یافته های سازمان ملل نشان میدهند که در مجموع احتماالً چهار میلیون نفر از اوکرایین بیرون شوند .قبل از حمله
روسیه به اوکرایین ،حدود  ۳۷میلیون نفر در مناطق تحت کنترل دولت در کییف زندگی میکردند.
با توجه به تشدید وخامت اوضاع دراوکرایین ،قرار است سران هردو کشور اوکرایین و روسیه روز دوشنبه برای بار
سوم به منظور پایان منازعه اوکرایین مذاکره نمایند .

پناهجویانی که از اوکرایین فرار کرده اند

با آنکه قبل از این هردو کشور درگیر جنگ به روز پنجشنبه سوم ماه روان میالدی در مورد ایجاد دهلیز های امن
برای تخلیه غیرنظامیان به توافق رسیدند؛ اما تخلیه غیرنظامیان از ماریپول و ولنوواخا موفقانه انجام نشد ،زیرا هردو
جناح درگیر همدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند.
در همین حال اوکرایین با وجود بی نتیجه ماندن دو دور مذاکرات جوانب روسیه و اوکرایین بر ادامه مذاکرات ادامه
تاکید دارد.
سرگی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته است که درخواست زلنسکی از ناتو برای کمک بیشتر نظامی ،روند
مذاکرات را متاثر خواهد کرد؛ اما وزیرخارجه روسیه با وصف آن از آمادگی کشورش برای دور سوم مذاکرات سخن
گفته است.
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مهاجرنیوز

یک مرد به دلیل کمک به مهاجران برای رسیدن به انگلستان به  ۲۴ماه حبس تعلیقی و پسر کاکایش ،به هشت ماه
حبس تعلیقی محکوم شدند .یکی از متهمان در ماه می سال گذشته در شمال فرانسه هنگامی دستگیر شد که تجهیزات
دریایی را در اختیار مهاجران قرار می داد.
دادگاه بولونی سورمر در شمال فرانسه ،دیروز دوشنبه هفتم مارچ مردی را به  ۲۴ماه زندان و پسر کاکایش را به هشت
ماه حبس تعلیقی محکوم کرد .بر اساس گزارش رسانه محلی "له واه دونور "شخص متهم که در یکی از حوزه های
پاریس زندگی می کند ،ظاهرا ً در چندین نوبت به مهاجران کمک کرده است تا به انگلستان بروند.

پلیس فرانسه .عکس از رویترز

تحقیقات پلیس زمانی آغاز شد که متهم که در ماه می سال گذشته در شمال فرانسه تجهیزات دریایی را در اختیار
مهاجران قرار می داد از سوی پلیس گرفتار شد .اما وی ادعا کرده بود که می خواست این تجهیزات را به فروش
برساند .متهم پس از تحقیقات و بازرسی ،به دست داشتن در قاچاق مهاجران اعتراف کرد.
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متهم با این حال مدعی شد که نمی داند این نوع کمک به مهاجران چقدر خطرناک است .مرد متهم گفت« :اگر می دانستم
این کار از نظر کیفری جرم است ،هرگز این کار را نمی کردم ».او برعالوه حکم زندان ،باید مبلغ  ١٥٠٠یورو جریمه
بپردازد.
متهم دومی نیز حقایق را پذیرفت و به مدت دو سال از اقامت در فرانسه محروم شد.
سواحل شمال فرانسه شاهد افزایش محسوس تالشهای مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر بوده است .آلن لداژینل،
رئیس انجمن ملی نجات دریایی در مصاحبهای گفت« :فعالیتهای ما در چهار ماه گذشته شش برابر شده است».
از جنوری سال روان ،تقریبا ً  ١۳۴١مهاجر به خاک انگلستان رسیده اند .این رقم شش برابر تعداد مهاجران در مدت
مشابه سال گذشته است.
بر اساس ارقام رسمی ،در سال گذشته ،حدود  ۲٨۳٨١نفر با قایق از کانال مانش عبور کردند.

رادیوفرانسه

بسیاری از مردم سوریه که طی سالهای جنگ آواره شدند ،اینک تکرار تجربۀ تلخ خود را در اوکراین میبینند .آنان
میگویند اگر جامعۀ بینالمللی در برابر حمالت روسیه در سوریه واکنش جدی نشان داده بود ،والدیمیر پوتین چنین
گستاخ نمیشد .
طی هفت سال گذشته ،سوریها قدرت نظامی روسیه را خود مستقیما ً تجربه کردند .آنان به خاطر میآورند که
هواپیماهای روسی بدون هیچ مالحظهای غیرنظامیان را در شهرهای سوریه هدف قرار میدادند .امروزه ،آنان میدانند
که کشورشان عمالً به تحت الحمایۀ مسکو تبدیل شده است.
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جنگزدگان سوری می گویند مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه و مصونیت پوتین از هرگونه مجازات ،باعث جسارت
بیشتر وی شد.
برخی ناظران نیز معتقدند که اگر روسیه در سوریه مستقر نمیشد ،حمله به اوکراین را آغاز نمیکرد.
در واقع تصمیم مسکو در سال  ۲٠١۵برای ورود به جنگ سوریه ،اولین اقدام نظامی این کشور در خارج از محدودۀ
اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.
سوریها به خاطر میآورند که نیروهای روسی بیمحابا بیمارستانها و مدارس را بمباران میکردند .آنها میگویند:
متأسفانه همین وضعیت در اوکراین در حال تکرار است...

رادیو فرانسه

تصویری از پناهندگان در شهر ایرپین در اوکراین. © Bertrand Haeckler/RFI ،

صندوق کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف ضمن ابراز نگرانی در مورد قربانیان غیرنظامی حمله نظامی روسیه به
اوکراین ،روز دوشنبه هفتم مارس ١۶/اسفندماه ،با انتشار گزارشی خواستار حفاظت از کودکان
پناهجوی بیسرپرست اوکراینی شد .یونیسف میگوید ،کودکان بیسرپرست و جدا شده از والدین اوکراینی در معرض
خطر قاچاق انسان و خشونت قرار دارند .
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در حالی که حمله نظامی روسیه به اوکراین برای سیزدهمین روز متوالی ادامه دارد ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد،
یونیسف روز دوشنبه هفتم مارس ١۶/اسفندماه ،در گزارشی نسبت وضعیت کودکان پناهجوی اوکراینی ابراز نگرانی
کرد .
یونیسف در گزارش اخیر خود خواستار حفاظت از کودکان پناهجوی اوکراینی شد و تاکید کرد که به دلیل بحران
جنگ ،شمار زیادی از کودکان بیسرپرست و جدا شده از والدین در این کشور در مرزها گرفتار پیامدیهای این
بحران شدهاند .
طبق گزارش روز دوشنبه یونیسف ،کودکان پناهجو و کودکان بیسرپرست اوکراینی که به دلیل تشدید درگیریها راهی
مرزهای کشورهای همسایه شدهاند ،در معرض خطرهای بسیاری از جمله سوء استفاده ،خشونت و قاچاق انسان قرار
دارند .
در همین حال ،یونیسف و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از کشوهای همسایه اوکراین خواستند که پس از
عبور کودکان بیسرپرست و جدا شده از والدین اوکراینی به داخل مرزهای شان ،آنها را هر چه زودتر شناسایی کنند و
مورد حفاظت قرار دهند .
صندوق کودکان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید دارند ،هنگامی که کودکان بیسرپرست و جدا شده
از والدین اوکراینی از مرزهای اوکراین عبور میکنند ،خطر سوء استفاده ،خشونت و قاچاق انسان نیز بیشتر میشود .
این دو نهاد بینالمللی همچنین افزودند ،کودکان بدون والدین اوکراینی که با اقوام یا قیم قانونی خود زندگی میکنند نباید
تحت هیچ شرایطی هنگام جابجایی در مرزهای اوکراین و کشورهای همسایه از خانواده خود جدا شوند.
صندوق کودکان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصریح کردند ،اگرچه سرپرستی موقت برای کودکان
بیسرپرست و جدا شده از والدین بسیار مهم است اما ،فرزندخواندگی نباید بالفاصله پس از شرایط اضطراری انجام
شود.
عالوه بر این ،در گزارش اخیر این دو نهاد بینالمللی تاکید شده است که «در صورت امکان ،باید تمام تالشها برای
پیوستن مجدد کودکان با خانوادههای و یا قیم قانونی شان انجام شود».
از سوی دیگر ،کاترین راسل ،مدیر اجرایی یونیسف در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه (هفتم
مارس) اعالم کرد که تشدید درگیریها در این کشور تهدید جدی برای بیش از  ۷.۵میلیون کودک اوکراینی شمرده
میشود .
مدیر اجرایی یونیسف در این نشست که در مورد بحران انسانی در اوکراین برگزار شد همچنین افزود« :آنچه برای
کودکان در اوکراین رخ میدهد ،یک بیداد اخالقی فاحش است ».
طبق آمار ارائه شده در گزارش یونیسف ،از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در  ۲۴فوریه تاکنون ،دستکم
 ۲۷کودک اوکراینی کشته و  ۴۲کودک زخمی شدهاند .در این گزارش همچنین آمده است که بسیاری مدارس ،مهدهای
کودک ،مراکز نگاهداری ،بیمارستانها و تاسیسات حیاتی غیرنظامیان مورد حمله نظامی قرار گرفتهاند .
در حالی شمار پناهجویان اوکراینی به دو میلیون نفر رسیده است ،صندوق کودکان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل میگویند که نصف این تعداد را کودکان و افراد زیر سن تشکیل میدهند .
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یورونیوز

در سال  ، ۲٠١۶ترکیه با اتحادیه اروپا و یونان توافق کرد تا مانع از حرکت پناهجویان به سمت غرب شود .با این حال،
این تعهد در سال های بعد عمال به اهرم فشاری در دستان آنکارا در اختالفات با کشورهای غربی و حتی روسیه در
بحرانهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی تبدیل شد .
هر ساله هزاران پناهجو تالش میکنند با قایقهای ابتدایی و حتی بادی از ترکیه خود را به یونان برسانند .حوادث مرگبار
در این مسیر به امری عادی تبدیل شده است .

گارد مرزی یونان قایق پناهجویان را در نزدیکی یونان متوقف کرده است /آرشیو اکتبر ۲۰۲۱

 -کپی رایت Uncredited/AP

عملیات مشترک گارد دریایی یونان و فرونتکس در دو سال گذشته باعث کاهش جدی آمار پناهجویان در دریای اژه شده
است .با این حال بسیاری از نهاده ای مدافع حقوق بشر پلیس یونان را به اخراج و پس فرستادن غیرقانونی مهاجرانی
متهم میکنند که وارد قلمروی این کشور شده اند .یونان این اتهام را رد میکند .
مقامهای یونان روز جمعه همچنین اعالم کردند  ۵مرد ،چهار تبعه سوریه و یک تبعه الجزایری را در نزدیکی مرز زمینی
با ترکیه بازداشت کرده اند .به گفته پلیس یونان این افراد  ۲١تا  ۳۲ساله بدون مجوز وارد این کشور شده و مسلح بودند.
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