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ویب سایت وزارت

آمریت امورمهاجرین نیمروز ازبرگشت جبری و داوطلبانه 897تن مهاجرافغان ازایران ،به تاریخ  14حمل خبرداد.
از میان افراد مذکور 94خانواده ،شامل  383تن و  507تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و 2خانواده شامل  7تن
بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 31،خانواده شامل  81مرد و 79زن وهمچنان  51تن مجرد راغرض دریافت کمک ،به
دفتر IOMمعرفی شدند .

صدای امریکا

سیدرصد پناه جویان مذکورکه خود را به مکزیک رسانده اند کودک هستند و منتظر اجازه عبور از مرز و ورود به ایاالت
متحده هستند.
آنها هماینک به یک مرکز ورزشی در شهر تیخوآنا منتقل شدهاند .گفتنی است بیش از چهار میلیون اوکراینی ناچار به ترک
کشورشان شدهاند.
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رادیو ترکیه

سازمان پزشکانی که مرزنمیشناسند ،اطالعیهای در این زمینه صادرکرد
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گزارشات رسیده حاکی از کشته شدن بیش از نود مهاجر نامنظم در یک واقعه دردناک دیگر در دریای مدیترانه است.
فلیپوگراندی کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد در مطلبی که با نقل و قول از پیام سازمان پزشکانی که مرز نمیشناسند ،پیرامون
سانحه دریایی در دریای مدیترانه از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ،چنین نوشت :در یک حادثه تراژیک دیگر در
دریای مدیترانه بیش از نود تن جان باختند.
گراندی در توئیت خود با عطف به سیاست دوگانه کشورهای غربی در قبال مسئله مهاجرین نوشت :اروپا قابلیت خود در
میزبانی موثر و سخاوتمندانه از چهار میلیون پناهنده اوکراینی را به ثبوت رساند .اکنون باید به نحوه استفاده از این قابلیت
خود در قبال دیگر پناهندگانی که در شرایط اضطراری درب اینکشورها را میزنند ،بیاندیشد.
سازمان پزشکانی که مرز نمیشناسند ،اعالم کرده بود :بیش از نود مهاجر نامنظم در یک قایق پر ازدحام که چند روز قبل
سواحل لیبی را به مقصد دریای مدیترانه ترک کرده بود ،در آبهای بینالمللی غرق شده است.
لیبی به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهای عبور مهاجران غیرقانونی برای رفتن از شمال آفریقا به اروپا شناخته
میشود.

صدای امریکا

در سال  ،۱۴۰۰حدود چهارهزار پزشک ،متقاضی مهاجرت از ایران بودهاند ،درحالی که این آماردر سال  ،۹۴به ششصد نفر
در سال میرسید.
ایران با موج مهاجرت پرستاران نیز روبروست .معاون وزیر بهداشت اخیرا اذعان کردهبود که ایران حداقل به صدهزار
پرستار نیاز دارد.
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ویب سایت وزارت

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غور مساعدت نقدی را برای  90تن عودت کننده اجباری ازایران به تاریخ
 14حمل توزیع نمود.
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مساعدت مذکور ،برایهریک از  3تن مبلغ  34هزارو  600افغانی وبرای هریک از  83تن دیگر مبلغ  26هزار افغانی همچنان
برای  2تن ،مبلغ  18هزار افغانی بود که از جانب سازمان بین المللی مهاجرت یا  ،IOMتهیه و ازطریق اداره امور مهاجرین آنوالیت
توزیع شد.

دویچه ویله

به گزارش ملل متحد و داکتران بدون مرز ،در پی واژگونی یک قایق مهاجران در بحیره مدیترانه نزدیک به  ۱۰۰تن جان
باخته اند .تنها چهار تن از سرنشینان قایق غرق شده نجات یافته اند .

تصویر از آرشیف :قایق مهاجران در مدیترانه
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فیلیپو گراندی ،کمیسار عالی سازمان ملل برای پناهندگان (یو ان اچ سی ار) روز یکشنبه در توییتر نوشت« :طی یک
تراژیدی دیگر در بحیره مدیترانه بیش از  ۹۰تن جان باخته اند».
به گزارش سازمان داکتران بدون مرز ،روز شنبه یک تانکر تجاری نفت چهار فرد بازمانده از این سانحه را که سوار یک
قایق نجات شده بودند ،نجات داد.
بر این اساس افراد نجات یافته گفتند که دست کم چهار روز در قایقی که حامل تقریبا  ۱۰۰تن بوده است ،در راه بوده اند.
بر بنیاد گزارشها حدود  ۹۶تن غرق شده اند .گفته میشود که این قایق از لیبیا به سوی اروپا در حرکت بوده است.
افزایش مهاجران از مسیر مدیترانه به ایتالیا
به گفته داکتران بدون مرز ،افراد بازمانده «شدیدا به محافظت و رسیدگی» نیاز دارند و نباید به لیبیا بازگردانده شوند.
مقامهای این سازمان گفتند« :هیچ فرد بازماندهای نباید به محلی بازگردانده شود که در آن جا خطر بازداشت ،سوءاستفاده
جنسی و بدرفتاری او را تهدید میکند».
لیبیا یک کشور مهم ترانزیتی برای مهاجران و آوارگان از افریقا و خاورمیانه است که میخواهند از طریق بحیره مدیترانه
به اروپا برسند.
در صورتی که این پناهجویان به لیبیا بازگردانده شوند ،در کمپهای اقامت اجباری اسکان داده میشوند .حامیان حقوق بشر
پیوسته از شرایط زندگی در این کمپها شدیدا انتقاد میکنند.
گراندی از اتحادیه اروپا خواست که وارد عمل شود .او گفت« :اروپا ثابت کرده است که میتواند سخاوتمند باشد  ...و چهار
میلیون پناهجو را از اوکرایین قبول کرده است» .به گفته او حاال اروپا باید هرچه سریعتر به این فکر کند که چگونه میتواند
همین عملکرد را در قبال پناهجویان و مهاجران دیگری داشته باشد که در وضعیت اضطراری هستند.

•
عکس ازآرشیف
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مهاجر نیوز

د هنګري نشنلیست سیاستوال ویکتور اوربان د څلورم ځل لپاره د دغه هیواد د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو .ویکتور
اوربان د مهاجرو ضد دریځ لري چې له امله یې څو ځله د اروپایي محکمو له خوا محکوم شوی دی.
د هنګري نشنلیست سیاستوال ویکتور اوربان چې د مهاجرو ضد دریځ لري پرون یکشنبه د اپریل دریمه د څلورم ځل لپاره
د دغه هیواد د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو .نوموړي  ۵۳سلنه رایې خپلې کړې دي.
دغه  ۵۸کلن سیاستوال د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو مخکې ویلي وو چې د هنګري «له ارضي تمامیت او ازادۍ څخه» یې
دفاع کړې ده.
د ویکتور اوربان بیا ټاکل کېدو له یوې خوا د اکراین جګړې په هکله د نوموړي محتاط دریځ تاییدوي ،خو له بلې خوا بیا د
ده مهاجرتي سیاست هم تاییدولی شي .نوموړي چې له  ۱۲کلونو راهیسې د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کوي ځان
«لوېدیځ ته د کډوالو د راتلو پر وړاندې خنډ» بولي.
د پناه غوښتنې سیاست« ،غیرانساني چلند»
له  ۲۰۱۵راهیسې د هنګري لومړي وزیر خپل هیواد ته د مهاجرو د مخنیوي لپاره د د دغه هیواد په سوېلي سیمه کې خنډونه
جوړ کړي چې سلګونه کیلومتره اوږدوالي لري.
نوم وړي دغه راز هغو کسانو ته د پناه غوښتنې د وړاندې کولو حق نه ورکوي چې د افریقا او منځني ختیځ څخه ورغلي
دي .د دغه قانون له مخې هغه کسان چې له داسې هیوادونو څخه هنګري ته راځي چې هلته یې ژوند له خطر سره مخ نه
دی ،هنګري کې د پناه غوښتنه نه شي کولی.
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له  ۲۰۱۸راهیس ې د سازمانونو له خوا له هغو مهاجرو سره مرسته چې د پناه غوښتنې شرایط یې پوره کړي نه دي ،جرم
ګڼل کېږي .مانا یې دا ده چې د بېلګې په توګه یوه پناه غوښتونکي ته خواړه ورکول له قانونه سرغړونه بلل کېږي.
همداراز هنګري په وار وار په دې تورنه شوې ده چې مهاجر په ناقانونه او تاوتریخجنه طریقه له خپلو پولو څخه په شا
تمبوي.
د اروپایي محکمو دریځ
د  ۲۰۲۰په پای کې د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې وویل چې د هنګري او صربیا پر پوله پناه غوښتونکي داسې ځایونو
کې ساتل کېږي چې د «ترانزیټ زونونه »نومېږي .محکمې له هنګري څخه غوښتي وو چې مهاجرو ته باید له یادو زونونو
د وتلو اجازه ورکړي .هنګري بیا دغه کمپونه وتړل.
همدارنګه د  ۲۰۲۱په مارچ میاشت کې د اروپا د بشري حقونو محکمې وویل چې هنګري له یوې مهاجرې کورنۍ سره
غیرانساني او د کرامت خالف چلند کړی دی.
دغه کورنۍ چې  ۳ماشومان یې درلودل په  ۲۰۱۷کې هنګري کې د پناه غوښتنه کړې وه .د کورنۍ غړي لومړی د هنګري
د ترانزیت زون په  ۱۳متر مربع کانتینر کې اوسېدل ،خو کله چې د یادې کورنۍ د ځینو غړو د هیپاتیټ بي ازموینو پایلې
مثبتې را وختلې ،چارواکو یو بل کانتینر کې تجرید کړل.
د اروپا د بشري حقونو محکمې ویلي وو چې د دغې کورنۍ پالر د درېم ځل لپاره هنګري کې د پناه غوښتنه کړې وه چې
له امله یې چارواکو پر هغه د خوړو وېشل بند کړي وو .نوموړي به کثافتدانیو ته اچول شوې ډوډۍ خوړلې.
همداشان په  ۲۰۲۰کې د اروپایي ټولنې محکمې وویل چې د کډوالۍ کړکېچ پر مهال هنګري  -لکه پولنډ او چک جمهوریت
د کډوالو د منلو په ډډه کولو سره د اروپایي ټولنې له موافقې څخه سرغړونه کړې ده.خو د محکمو د پرېکړو سربېره داسې معلومېږي چې اوربان پر خپل دریځ ال هم ټینګار کوي.
نوموړي د کورونا ویروس پر مهال یو ځل بیا د بهرنیانو ضد سیاست سخت کړی و .ویکتور اوربان په  ۲۰۲۰کې وویل
چې کورونا دوو ایراني محصالنو هنګري ته انتقال کړې ده .دغه دوه ځوانان او اته نور محصلین له روغتیایي تدابیرو د
سرغړونې په تور له هنګري څخه وشړل شول.
که څه هم کراین کې د روسیې تر یرغل وروسته ویکتور اوربان د اکراینیانو د منلو هرکلی وکړ ،خو حکومت یې بیا دغو
کسانو ته هېڅ ډول خدمات نه وړاندې نه کوي .

صدای امریکا

وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته ،حدود  ۷۵۰۰پناهجوی افغان از ایران به
کشور شان برگشت کرده یا از آن کشور اخراج شده اند.
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این وزارت گفته است که تنها روز گذشته ،ششهزار و  ۵۸۱نفر از مرز والیت نیمروز وارد خاک افغانستان شده اند .به
گفتۀ این وزارت ،از این میان ،حدود  ۱۵۰۰نفر آنان داوطلب و متباقی دیگر به گونۀ اجباری توسط دولت ایران اخراج شده
اند.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان همچنین گفت که امروز دوشنبه چهارم اپریل ( ۱۵حمل)  ۹۰۰مهاجر
افغان وارد کشور شان شده اند.
بر اسا س معلومات این وزارت از میان ،تنها دو فامیل به گونۀ داوطلب و تمامی افراد دیگر از آن کشور اخراج شده اند.
بسیاری افرادی که توسط دولت ایران رد و مرز شده اند ،جوانانی اند که در پی تحوالت اخیر سیاسی در افغانستان به گونۀ
قاچاق به آن کشور رفته بودند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که با این مهاجران در زمان برگشت از سوی سازمان بینالمللی
مهاجرت کمک صورت گرفته است.
پیش از این ،مقامهای این وزارت گفته بودند که در شش ماه گذشته۵۵۰ ،هزار پناهجوی افغان از ایران ،پاکستان و برخی
کشورهای دیگر به وطن خود برگشته اند.
محمد ارسالح خروتی ،معین این وزارت ماه گذشته که بررسیهای آنان نشان میدهد که در حال حاضر ،هفت میلیون
پناهجوی افغان در ایران ،پاکستان و سایر کشورهای جهان زندگی میکنند.
اخیرا ً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ) (UNHCRاز افزایش مهاجرت از افغانستان به دلیل هراس
روز افزون از سقوط اقتصادی در این کشور هشدار داده و گفته بود که در سال گذشتۀ میالدی ،دستکم ۵۰۰هزار نفر از
افغانستان به ایران مهاجر شدند.
ایران در حالی تالشهایش را برای اخراج مهاجرین افغان از آن کشور افزایش داده است که پیش از این ،برخی از مهاجرین
افغان گفته بودند که گشت و گذار پولیس این کشور برای بازداشت شهروندان افغان بیشتر شده است.
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آنان همچنین گفتند که مهاجرین افغان پیش از منتقل شدن به مرز افغانستان ،در "بازداشتگاههای مزدحم و کثیف در ایران"
نگهداری شده و مسووالن ایرانی با آنان بدرفتاری کرده اند.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ۳.۴ ،میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی
میکنند که نزدیک به دو میلیون آن مهاجرین غیرقانونی اند.
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