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 1000روز ﻣرزھﺎی اﻣن و ﻣﺳﺗﺣﮑم

اﯾﻧﮏ  1000روز اززﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻗﺎﯾق ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ رﺳﯾد وﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑرﺣﺳب اطﻼع از آﺧرﯾن
ﺑﺎری ﮐﮫ ﻓردی ﺟﺎﻧش را دردرﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران اﻧﺳﺎن ازدﺳت داد ،ﻣﯽ ﮔذرد.
 ،Peter Duttonوزﯾر ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣرزھﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﺻﻣم اﺳت ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ در اﯾن راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
آﻗﺎی  Duttonاظﮭﺎر داﺷت" :ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾن دﺳﺗﺎورد ﻣوﯾد آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻗﺎطﻊ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣرزی دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ
ﻣوﺛر ﺑوده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".
"اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘﯾش ازﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗدار درﻣرزھﺎ ﺷﺎھد ﺑﯾش از  50000ورود ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ازراه درﯾﺎ ،ﺗوﺳط ﺑﯾش از 800
ﻗﺎﯾق ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﺣﺿور ﺑﯾش از  8000ﮐودک در ﮐﻣپ و ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣرگ ﺑﯾش از  1200ﻧﻔر دردرﯾﺎ ﺑود".
"ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗدار درﻣرزھﺎ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ از را درﯾﺎ را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣود و ﺟﺎن اﻓراد ﺑﯾﺷﻣﺎری را ﻧﺟﺎت داد .اﯾن
ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ دوﻟت اﯾن اﻣﮑﺎن را داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن را از ﮐﻣپ ﺧﺎرج ﺳﺎزد و  17ﮐﻣپ را ﻧﯾز ﺗﻌطﯾل ﮐﻧد".
آﻗﺎی  Duttonاﻓزود " :ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ،ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﮭدﯾد ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن
وﺟود دارد".
"ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗدار در ﻣرزھﺎ در  1000روز ﮔذﺷﺗﮫ 30 ،ﻗﺎﯾق ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری و ﺑﯾش از  765ﻧﻔر را ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﺳﻧد را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣوده و ﺑﺎزﮔرداﻧده اﺳت" .
"ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺗﻌددی ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ راھﯽ را ﺑرای ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎدن ﺗداﺑﯾر دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ درھر ﺑﺎر
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣرزی ﻣﺎ در ﻣﺗوﻗف ﻧﻣودن آﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت".
"اﮐﻧون ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ درردﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺗوﻗف ﻧﻣودن و ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻗﺎﯾﻘﮭﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗوﯾﺗر ازھر زﻣﺎن
دﯾﮕری اﺳت" .
"اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﻣرھون  16ﻧﮭﺎد اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗدارﻣرزھﺎ ﺳﮭﯾم ﺑوده و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ازﺧود ﮔذﺷﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای
اﻣن ﻧﮕﺎھداﺷﺗن ﻣرزھﺎی اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".
"ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ از ﻣﺷﺎرﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ،ﺷرﮐﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎ در ﺗوﻗف و اﻧﮭدام ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری
اﻧﺳﺎن ﻧﻣوده اﻧد ،ﻗدرداﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾم".
" اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ﺷرﮐﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود ،ﻣﺻﻣم ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺣو ﭘدﯾده ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".
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" ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﮔردﯾم ﮐﮫ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﻓرﯾب ﻧﺧورده ،ﺟﺎن ﺧود را ﺑر روی ﻗﺎﯾﻘﮭﺎی ﻧﺎاﻣن ﺑﮫ ﺧطر ﻧﺧواھﻧد اﻧداﺧت و
آﯾﻧده اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﮫ واﺳطﮫ دروﻏﮭﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران اﻧﺳﺎن از ﺑﯾن ﻧﺧواھﻧد ﺑرد"
"اﺳﮑﺎن در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھرﮔز ﮔزﯾﻧﮫ ای ﭘﯾش روی اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﻗﺎﯾق و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﻧﺧواھد
ﺑود .اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد".
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