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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

نگار و مهاجر افغان در پار  اسیال فتیمهاجران خواهان صلح و پ»: سیاحساس خبر  4 ---------------------------«هستند شر

 7 ---------------------------------- وزارت( تیسا بیکرد) و   دار یدر افغانستان د هیحالل احمر ترک سییپناهندگان با ر  ی   مع

  ستمیاروپا در مورد اصالح س هیداخله اتحاد ینشست وزرا
 

 8 --------- (وزی) مهاجر ندیرس انیبه پا تیبدون موفق پناهندگ

 10 ---------------------------------------شد مهیجر  ورو یهزار  ۹۰زن  رانیاز حد مد شیانتصاب ب لیبه دل سیپار  یشهردار 

 11 ----------------------------------------------- وزارت( تیسا بیهلمند مساعدت صورت گرفت ) و  خانواده در 386به 

 12 --------------------------------------- اروپا را گرفتند؟ هیمجوز اقامت در اتحاد نیشب  یاتباع کدام کشورها سال گذشته ب

 14 -------------------------- وزارت(  تیسا بیشد ) و   عی    توز  یمساعدت نقد  رسپلرد مرز شده در  خانواده  27به

 14 ---------------------------------------- (فاریس یس بر  کرونا چقدر نگران کننده است؟) بر   روسیو  د یشدن گونه جد دا یپ

 15 ------------------------------------------ به هم شباهت دارند میکناز آنچه فکر یم شب  یکه ب  ب  هاو رونالدو؛ ستاره میس
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 اخبار می   کامل

 

 
 الیاس احساس خبرنگار و مهاجر افغان. عکس: حق کاپی محفوظ است

ها سفر دور به دراز و آنهاب  که ترک میهن کردند و رایه دیار مهاجرت شدند، تعدادی زیادی از آندر میان 
، برای  بان، برای پناه جسی   دشواری را پشت رسگذشتاندند. یه میدان و یط میدان تا رسیدند به ملک مب  

 دیگر در صلح. این بار با یک جوان مستعد دی
 

شوید که از گر آشنا یمتولد دوباره و برای آغاز یک زندگ
 .گویدهای مهاجرت یمتجربه

سال دارد. او که خود نب   یک مهاجر است، برای مهاجران و پناهجویان  ۲۷نامش الیاس احساس است و 
نگار بود  دیگر با همکاری سازمان های مدافع به گونه داوطلبانه کمک یم کند. الیاس قبال در افغانستان خبر

د. بر و بیشب  از جنگ و از ساحات پرخطر گزارش تهیه یم کرد. از چندین ماه به اینسو در فرانسه به رس یم
 .او تجربه هایش را از دنیای مهاجرت با مهاجرنیوز در مصاحبه ای ارائه کرده است

 شما شهروند اصیل کدام والیت هستید و در چه بخیسر درس خوانده اید؟: مهاجرنیوز
من باشنده اصیل والیت دایکندی هستم اما در شهر پلخمری بغالن تولد شده ام. مکتب : احساس الیاس

لیسه عایل محمود طرزی پدر ژورنالیست   آنجا خواندم و سپس به کابل آمدم و از را تا صنف دهم در 
م را خواندم. قبل از آن برای آموزش فن و   رشته ژورنالب  

افغانستان فارغ شدم. در دانشگاه خصویص باخب 
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اک کردم. خییل جوان که  م به کورس های آموزیسر که توسط شبکه ب  برگزار یم شد اشب   ژورنالب  
بودم هب 

دوست داشتم یک روزی مجری تلویزیون شوم اما وقت  پا به دنیای خبر و تهیه گزارش ها گذاشتم دیدیم 
 و مسائل بزرگ 

 
دنیای دیگری بود. جستجو و تحقیق، آشناب  با شخصیت های مختلف سیایس و فرهنگ

نگار شوم و اولی   کارم را با تلویزیون راه فردا آغاز کردم . در انجا شش ماه به صورت دیگر باعث شد تا خبر

دواطلبانه کار کردم و باالخره کارمند رسیم شدم و گزارش هاب  را از ساحه جنگ و انتحاری و مضوعات 
 .سیایس ساختم

هنگایم که در سویدن بودم، با سازمان اداره مهاجرت در کار های رسانه اب  آنها همکاری یم کردم و از سوی 
ردم. پس از آن با کمیته صلیب رسخ سویدن پیوستم و با آنها کمک و همکاری دیگر مهاجران را نب   کمک یم ک

 .به پناهجویان را ادامه دادم. پس از آن با سازمان دیگری با بنام "سف ده چلدرین" همکاری یم کردم

ی را نب   انجام دادم که برایم یک تجربه خوب بود. به نظرم   در پهلوی کار های رسانه ای کار های حقوق بشر
نگار خوب  م هست، با پشت کار و امکانات الزم یم تواند یک ژورنالیست و یا خبر کیس که عاشق کار ژورنالب  
 را از رس گرفتم و 

 
شود. اما من هنگایم که مجبور شدم به دیار مهاجرت بپیوندم، با دشواری های آن زندگ

 .زمان یم خواهد تا به اهداف مسلیک ام برسم

 فرانسه رسیدید و سفر مهاجرت تان چگونه بود؟ چه زماب  به: مهاجرنیوز
ون شده و مج ۲۰۱۵من دراوایل ماه اکتوبر به فرانسه رسیدم. در سال : احساس الیاس بور از افغانستان بب 

 شدم با راه قاچاق روانه راه مهاجرت شوم تا انیکه بالخره به اروپا رسیدم. سفرم مانندم مهاجران دیگر خییل
 را قمار بزنید و دشوار بود. سفر مها

 
جرت از راه غب  قانوب  یک کابوس است اما وقت  مجبور یم شوید زندگ

 برای اینکه از مرگ بگریزید تا زنده بمانید، جز مهاجر شدن انتخاب دیگری ندارید. برای من که از اقلیت آن
 دشوار بود. من گزارش های رس بریدن هزاره ها را تحت پوشش قرار 

 
یم دادم. از ساحات رسزمی   هستم زندگ

 ...جنگ و نا امن گزارش تهیه یم کردم. به کارم صادق بودم اما مجبورم کردند میهن را ترک کنم
پس از یک وقفه کوتاه آیه یم کشد و ادامه یم دهد: گذشی   از مرز میان افغانستان و پاکستان یک کابوس 

 در سفر غب  قانوب  یک قمار است. ده بود. هر دو طرق پلیس ها امر شلیک گلوله را داشتند. خالصه زن
 

دگ
 صد شانس بردن امکان دارد. برای مند نب   این قمار، این سفر خییل سنگی   بود. از منطقه هزاره های 

 
ف

پاکستان یم گذشتیم و از پتان های پاکستاب  هراس داشتیم تا مبادا بر ما شلیک کنند. قاچاقبر یم گفت فقط 
ی مارکیت در شهر کویته رسیدیم سکوت کنید. حتا درست نفس کش یده نیم توانستیم. هنگایم که به سبر 

تن در یک موتر کروال. من معموال در تولبکس موتر  ۱۳ما را مانند یک توته گوشت در موتر جابجا کردند. 
 وحشتناک بود. 

 
 برای تنفس نیست. روز ها را پیاده رفتیم. در راه تشنگ

 
برابر یم شدم جاب  که اکسیجن کاف

تن رسید. در مزر ایران   ۱۰۰تا  ۱۵۰آروزی مرگ را داشتیم. وقت  در نزدیک مرز ایران رسیدیم کاروان ما به 
 .که خییل وحشتناک است. رسبازان شکلیک یم کنند. قاچاقبر به ما یم گفت که خاموش باشید

 یم بردند. گرسنه و در ترکیه وقت  رسیدیم وصعیت افتضاح بود. زنان و کودکاب  بودند که در خیابان به رس 
... سفر دریاب  که مهاجران یط یم کنند از ترکیه به یونان  ت زده و بر رسنوشت در انتظار سفر دریاب  حب 
وی نیست که نجاتت بدهد. مرگ در دریا خاموشانه  خییل دشوار است. یک نوع کابوس دیگریست. هیچ نب 

قاچاقبر مسئولیت قایق را به یگ از مهاجران داد.  و آرام در عمق آب ها فرو یم برد. وقت  در قایق نشستیم
ون شد. در این قایق مهاجران از هر  قایق ران نداشتیم. قایق ما اب گرفت و فریاد های زنان و کودکان بب 
دیت  و کشوری بودند. هر که خدایش را یاد یم کرد. برای من این سفر دریاب  کابوس بود. به آنها گفتم یم 
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ا خاموشانه در دل یاد کنید. فریاد هایتان باعث از بی   رفی   اعتماد به نقس تان یم شود. توانید خایتان ر 
مورال تان را قوی نگهدارید هرچند به مرگ نزدیک باشیم. به من اجازه دهید کمک تان کنم. رفتم در کنار 

ون کینم و ماشی   قایق را که خ اموش شده بود دوباره مهاجر دیگر و با او کوشش کردیم که آب را از قایق بب 
فعال کنیم. دوبار در راه ماشی   قایق خراب شد و قایق از حرکت افتاد. فریاد ها از یک قایق تنها در اقیانوس 

 ...بر یم خواست اما کیس نبود جز صدای طوفان آب و باد

وس های آن سخت  های راه مهاجرت تنها دشواری نیست. زخم هاییست که التیام آن نیاز به زمان دارد. کاب
فراموش شدب  نیست. سفر راه مهاجرت یک قمار است. خالصه سفر مان گذشی   از هفت خوان رستم 

 .بود

 فرانسه را به چه دلییل انتخاب کردید؟: مهاجرنیوز
دند. در ابتدا من خود را به کشور سویدن رساندم زیرا آنجا از دوستان و خانواده های ما بو : احساس الیاس

 دادم اما متاسفانه به من جوابدرخواست پناهند 
 

رد دادند تا اینکه به فرانسه آمدم. مرا پس از رد شدن   گ
نگاران بدون مرز در فرانسه و خانه ژورنالی  نهاد خبر

ستان از سویدن به افغانستان یم فرستادند اما با پشتیباب 
ب  داشتم. فرانسه یک کشور در پاریس توانستم در فرانسه باشم. از سوی دیگر من با فرانسه از قبل آشنا

بر نظب  است. مرکز علم، هب  و ادبیات است. کشور آزادی بیان و حقوق بشر است. من با نویسنده ها و 
شاعران فرانسه از قبل آشناب  داشتم و کتاب هاب  از آنها را یم خواندم. دلیل دیگر اینکه من جاب  دیگر 

 کردن نداشتم، کشوری نداشتم و برا
 

 .ی خانه ای جدید اینجا را اختیار کردمبرای زندگ
 جهان بیت  یا دیدگاه تان از مهاجرت چیست؟: مهاجرنیوز

ر دیگری  مهاجرت دردیست که تجربه یم شود. انسان مجبور یم شود رایه دیا به نظرم: احساس الیاس
 را از صفر در 

 
دیاری دیگری آغاز  گردد. هیچ کیس دوست ندارد خاطرات و کودگ هایش را رها کند و زندگ

. بیل مهاجر  ت کند. اما جبر روزگار مجبورت یم کند تا پشت پا به همه چب   بزب  و ترک وطن کت  تا زنده بماب 
 حال زیباب  های خود را دارد. آشناب  با 

وع کردن است. اما در عی    را از صفر رسر
 

 یعت  تولد دوباره و زندگ
اما در کل مهاجرت دردی است تا وقت  که زنده هست  باید فرهنگ جدید دنیای ما را وسیع تر یم سازد. 

 .تحملش کت  
ی دیگری عالقه دارید؟: مهاجرنیوز  به چه چب  

رم. به ادبیات عالقه دارم. به خواندن و مطالعه کردن، به دویدن. ورزش دویدن را دوست دا: احساس الیاس
ود را یم شناسم دویده ام و در جستجو دویدن برایم آرامش یم دهد زیرا از زماب  که دست راست و چپ خ

 .بوده ام. به نظر من توقف یعت  مرگ
 آرزوی تان برای آینده چیست؟: مهاجرنیوز

نگار صلح ب: احساس الیاس نگاری باشم تا از زیباب  ها گزارش تهیه کنم. روزی خبر اشم نه اروز دارم روزی خبر
تهیه کردم. در کشورم جنگ و نا امت  موضوع  ز ترور گزارشا  جنگ. منطورم اینکه من همیشه از جنگ و

نگار است شوخ  کردم و برایش   مهم بود و در صدر رسانه ها قرار داشت. با یک دوست فرانسوی ام که خبر
گفتم: من روزنامه نگار جنگم و تو خبر روزنامه نگار صلح. من از کشور دود و آتش در میان باروت گزارش 

نگار جنگ تهیه کردم و تو تو زیباب  ها  را به تصویر کشیدی. به من گفت: من این جرات را نداشتم تا خبر
ی دارید و اعتماد به نفس قوی داری. بنا امیدوارم روزی با آرامش گز  ارش باشم. تو با این جراتت تواناب  بیشب 

 .هاب  تهیه کنم که بیان گر تصویر های زیبا و مثبت باشند
ین مشکل مهاجران : مهاجرنیوز  در فرانسه چیست و چه پیشنهادی برای راه حل در نظر دارید؟بزرگب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مهاجران از : احساس الیاس
 
به نظر من یگ از مشکالت که یم شود به آن شاره کرد نبود اطالعات کاف

 را برای مهاجران نیم دهد. سیستم اداری اینجا خییل    سیستم است. اداره مهاجرت در فرانسه اطالعات
 
کاف

نجا سیستم اداری بیوکرایس حکم فرماست. باید برای رفع این مشکل سیستم ادری را تغیب  پیچیده است. ای
ی دیگر که مهم است و باید ذکر شود اینکه صدای مهاجران  دهند و به کارهای اداری رسعت بخشند. چب  

ی و عدالت را بشنوند. من به مقامات مسئول پیشنهاد یم کنم که بیائید به شعار فرانسه به برابری، برادر 
ید تا جز جامع ه عمل کنید. کاری را که شما برای مهاجران یم کنید روزی به شما بریم گردد. دست آنها را بگب 
 ها رهاب  یابند. مهاجران خسته از جنگ اند و خواها

ن شما شود و کاری برای آنها انجام دهید تا از رسگرداب 
فت هستند  .صلح و پیشر

 

 

، رئیس حالل   هللا کاکر، معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با فاتح آیتکی  
 
وف

 به برگشت کنندگان از ترکی
 

 بیشب  دو اداره در امور رسیدگ
 

ه احمر ترکیه در افغانستان دیدار و روی هماهنگ
 بحث و تبادل نظر کردند. 

مقر وزارت صورت گرفت در رابطه به آوردن اصالحات در  قوس سال روان در  22دراین نشست که شنبه 
 پالییس برگشت کنندگان افغان از ترکیه به افغانستان بحث و تبادل نظر شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در این نشست، آقای کاکر در پاسخ به در خواست رئیس حالل احمر ترکیه مبت  اصالح عنوان پالییس 
ات الزایم در عنوان این پالییس را عودت گفت که پس از یک نشست تخنیگ و بازنگری این پ الییس، تغب 

 خواهند گنجانید. 

های چندین ساله حالل احمر ترکیه با دولت افغانستان در زمینه مهاجرت و آقای کاکر در اخب  از همکاری
 عودت قدرداب  کرد. 

 

 
 picture-alliance/dpa/M.Schutt :هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال/عکس

  ۲۰۱۵کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زمان اوج بحران مهاجرت در سال 
 

بر رس اصالح سیستم پناهندگ
با یکدیگر شدیدا اختالف نظر دارند. اینک در آخرین نشست وزرای داخله کشور های عضو این اتحادیه 
در سال روان میالدی، باز هم نتیجه ملمویس به دست نیامده است. هنوز معلوم نیست که در آینده 

؟  موفقیت  در این زمینه حاصل خواهد شد یا خب 

 در دوره 
 

ریاست شورای اتحادیه اروپا توسط آلمان موفقیت قابل توجیه در زمینه اصالح سیستم پناهندگ
و هورست زی  هوفر وزیر داخله آلمان باید این مساله را به پرتگال  در اتحادیه اروپا کسب نشده است از ایب 

د  .واگذار کند تا ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را به عهده گب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر، مقام بلندپایه وزارت داخله آلمان پس از برگزاری جلسه وزیران داخله اتحادیه اروپا در روز شتفان مای
 با موانع زیادی همراه است و ما باید به تالش (  ۲۰۲۰دسمبر  ۱۴دوشنبه )

 
گفت، اصالح سیستم پناهندگ

 .های مان ادامه دهیم

 به کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه سپتمبر یک پیشنهاد جدید ارائ
 

ه کرده بود که تشی    ع روند رسیدگ
وب  و تشی    ع روند اخراج پناهجویان قبول نشده را در نظر گرفته   در مرزهای بب 

 
درخواست های پناهندگ

 .است

 مانند هنگری با این پیشنهادها مخالفند. چون سهمیه هاب  برای تقسیم مهاجران 
 
ف اما کشورهای اروپای رسر
  .رنامه ها استدر اتحادیه اروپا شامل این ب

کشورهای اصیل مقصد مهاجران در جنوب اتحادیه اروپا مانند ایتالیا و یونان از این انتقاد یم کنند که در 
 .این پیشنهادها تقسیم عادالنه بار مسئولیت پناهجویان در نظر گرفته نشده است

توسط آلمان که در ماه  هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال در آغاز ریاست شورای اتحادیه اروپا 
 به این مساله را آغاز کرده بود. این سیاستمدار از حزب سوسیال مسییح 

 
جوالی بود، با عزم جدی رسیدگ

بایرن )یس اس یو( در ماه نومبر اظهار خوشبیت  کرده بود که تا پایان سال روان توافق کشورهای اتحادیه 
 .مکان پذیر استبر روی مسائل اسایس ا اروپا

فت»براساس یک  که توسط آلمان نشر شده است، نتایج این تالش ها قابل توجه نیست. « گزارش پیشر
در این سند آمده است که "تالش های الزم برای به جریان انداخی   )روند اصالحات( انجام شده است". 

 ."اما روشن است که "بحث راجع به بسته جدید در مراحل آغازین قرار دارد

ه زی  هوفر پس از ارتباط با یک فرد مبتال به کرونا قرنطی   شده است، نتوانست در آخرین  از آن جاب  ک
د  .کنفرانس ویدیوب  وزیران داخله اتحادیه اروپا که تحت ریاست آلمان برگزار شد، سهم بگب 

های  اشتفان مایر از وزارت داخله آلمان فدرال از این که "هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا" پالن
 را رد نیم کنند، به عنوان یک موفقیت یاد کرد. اما او اذعان کرد که اختالف نظر 

 
اصالح سیستم پناهندگ

ق اروپا "هنوز بیش از حد زیاد است  ."میان کشورهای جنوب و رسر

اتژی آلمان را در دوران ریاست شورای اتحادیه اروپا  ها در پارلمان اروپا اسب  شکست خورده »حزب سبر 
فت»و گفت، آلمان فقط  «خواند فت بدون پیشر  .توانسته ارائه کند« یک گزارش پیشر

یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا حاض  نشد راجع به این که کشورهای عضو چه زماب  در 
 ریاستاما من امیدوارم که تحت »این زمینه به توافق یم رسند، پیش بیت  ارائه کند.ابراز نظر کند. او گفت: 

 با  « پرتگال موفقیت قابل توجیه به دست بیاید. 
 

او در ادامه گفت، روشن است که در زمینه همبستگ
 در مرزها 

 
 به درخواست پناهندگ

 
ی نیاز است»کشورهای مقصد و رسیدگ  .«به گفتگوهای بیشب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فت هم درج شده است. براین اساس پیشنهاد  « س فرستادنواگذاری مسئولیت پ»این مساله در گزارش پیشر
که کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده، مناقشه برانگب   است. به این ترتیب کشورهای عضو براساس این 

 کنند
 

  .پیشنهاد یم توانند به جای پذیرفی   مهاجران، به روند اخراج پناهجویان قبول نشده رسیدگ

عضو باید موظف شوند مهاجران را اما آن چه که باعث برانگیخی   انتقادها شده این است که کشورهای 
 .پس از مدت معیت  قبول کنند، در صورب  که نتوانند پروسه اخراج آن ها را به انجام برسانند

عضو باید در زمینه پس گرفی   مهاجران اخراج شده همکاری کنند، در  اشتفان مایر گفت که کشورهای غب 
ی وارد شود این صورت باید بر آن ها فشار بیشب   .غب 

کای مان فکر خوبر باشد. باید رایه پیدا شود  »وهانسون در این زمینه گفت: ی
من فکر نیم کنم که تهدید رسر

  «.که برای هر دوطرف منفعت آور باشد

 

 
 Photo AP  رایت کپی  -    پاریس شهردار ایدالگو، ان

هزار  ۹۰، ۲۰۱۸الی مدیریت  در سال های باشهرداری پاریس به دلیل استخدام بیش از حد زنان در پست
 .یورو جریمه شد

آذر( در نشست شورای شهر پاریس با اعالم این  ۲۵دسامبر ) ۱۵ان ایدالگو، شهردار پاریس روز سه شنبه 
مسئوالنه»، «ناعادالنه»، «پوچ»موضوع، این تصمیم علیه شهرداری را   .خواند« خطرناک»و « غب 

https://per.euronews.com/2020/12/15/france-too-many-women-in-management-city-hall-of-paris-fined-90000-euros?utm_source=1sada&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

همه ما باید موضوع انتصاب زنان را با جدیت و قاطعیت »تصمیم دولت  گفت: ایدالگو با محکوم کردن این 
( در پست یم زیرا شکاف )جنسیت  های مدیریت  در تمام فرانسه همچنان زیاد است و این به پیش ببر

( دقیقا باید  عقب ان شود. بله، برای پیش بردن این موضوع و رسیدن به برابری )جنسیت   باید جبر
 

ماندگ
ی را به مدیریت گماشت. من حت  دارم نامگذاری خیابانرا پرشتاب ها گام ها به تر کرد و همچنان زنان بیشب 

 «.دهمنام زنان را هم افزایش یم

 

 

قوس، از مساعدت خورایک و  24هلمند به روز دو شنبه  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت
داد.  386غب  خوارگ برای   خانواده بیجا شده نایسر از جنگ در آن والیت خبر

به مرکز والیت بیجا و توسط این اداره شناساب  شده محالت مختلف این خانواده ها قبال از اثر جنگ از 
 بود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کیلو مواد 3کیلو نمک،   ۲کیلو دال ،   ۲۵کیلو روغن، ۱۸ کیلو آرد،۱۸۰کمک های یادشده به هر فامیل 
ز جانب موسسه ، بسته های صیح اWFP طرف موسسهز ا  کیلو بسکویت2  سوی تغذیه برای اطفال،

DACAR دو عدد   ۴، بسته وسایل آشب   خانه، دو تخته ترپال، سه تخته کمپل، یک عدد بالون گاز ، کیلوب 
که با حضور نماینده این اداره و موسسات یاد بوده  UNHCR ه سطل آب، یک باب خیمه از طرف موسس

 شده توزی    ع شد. 

 

 
  یورونیوز  رایت کپی  -    اروپا اتحادیه

ین موارد دریافت نخستی   کارت اقامت اتحادیه اروپا در سال  مربوط به اتباع اوکراین و مراکش  ۲۰۱۹بیشب 
 .بوده است

ترین گزارش آماری خود اعالم کرد که در سال گذشته میالدی یورواستات، سازمان آمار اتحادیه اروپا در تازه
شوند، به اتباع اوکراین داده های اقامت  که برای نخستی   بار صادر یمبیش از یک چهارم از شمار کل کارت

سوم کل آمار مجوزهای اول را به خود شده و شهروندان این کشور به همراه شهروندان مراکش بیش از یک 
 .انداختصاص داده

کشور عضو   ۲۷حدود سه میلیون مجوز اقامت اول به دست مقامات  ۲۰۱۹بر پایه این گزارش، در سال 
درصد کل این آمار  ۲۵.۶هزار مورد، یعت   ۷۵۷اتحادیه اروپا صادر شده که از این میان سهم اتباع اوکرایت  

 .طبعا شامل موارد تمدید مجوز اقامت نیستبوده است. این آمار 

https://per.euronews.com/2020/12/10/eurostat-ukrainians-represent-a-quarter-of-first-residence-permit-holders-in-2019-in-eu-27
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین مجوز را گرفته  اند؟اتباع کدام کشورها بیشتر
ین تعداد پروانه اقامت اول در  دریافت  ۲۰۱۹کشور اروپاب  را در سال   ۲۷کشورهاب  که اتباع آنها بیشب 

درصد؛ چی   و هنگ  ۴.۴ا هزار نفر ی ۱۳۱درصد؛ هند با  ۴.۵هزار نفر یا  ۱۳۳اند عبارتند از: مراکش با کرده
 .درصد ۳.۴هزار نفر یا  ۱۰۱درصد؛ برزیل با  ۳.۷هزار نفر یا  ۱۱۰کنگ با 

 ۱۰۰متقاضیان تبعه سوریه، روسیه، ترکیه، ایاالت متحده آمریکا و بالروس نب   به ترتیب با آماری کمب  از 
ین ده  ای اول صادر شده به ااند. مجوزههزار نفر در سال گذشته موفق به اخذ پروانه اقامت  اروپا شده

های عضو درصد از کل مجوزهای اقامت اول صادر شده توسط دولت ۵۴.۹کشور از جمله اوکراین، 
 .دهداتحادیه اروپا را نشان یم

مندی شهروندانش از کارت اقامت اروپا، گزارش یورواستات همچنی   اشاره دارد که اوکراین از لحاظ بهره
ترین رشد ، رسی    ع۲۰۱۹تا  ۲۰۱۸درصد از سال  ۱۹.۳اه سوم است و با رشد در مجموع کشورها در جایگ

های کنندگان مجوزاقامت اول را داشته است. برزیل و هند نب   از نظر رسعت رشد آمار در مکانآمار دریافت
 .بعدی هستند

سوریه و  دهد که تعداد مجوزهای اقامت اول صادر شده برای شهروندانها نشان یماز سوی دیگر، داده
کاهش یافته و در مورد اتباع سوریه تقریبا به نصف رسیده   ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸های ایاالت متحده بی   سال

 .است

 لهستان، مقصد مطلوب

درصد از کل مجوزهای اقامت اول برای  ۷۹.۲، ۲۰۱۹دهد که در سال گزارش یورواستات نشان یم
ها در اتحادیه اروپا توسط دولت لهستان صادر شده است. این کشور ظاهرا برای اقامت، مقصد اوکرایت  

های اقامت اول اروپاب  درصد از کل پروانه ۷۷.۲مورد عالقه اتباع بالروس نب   بوده است زیرا در همان سال، 
 .ن صادر شده استبرای شهروندان بالروس در لهستا

مجوز اقامت اول اروپا را   ۲۰۱۹هاب  که در سال گوید بیشب  اوکرایت  نهاد رسیم آمار اتحادیه اروپا یم
 .انده بودهاند، برای کار و به دالیل شغیل درخواست دادگرفته

 معیارهای اصیل انتخاب کشور مقصد

 .کنداتباع خارخر را این گونه ذکر یم یورواستات معیارهای اصیل انتخاب کشور اروپاب  برای اقامت

: اوکرایت   -۱ ها که به دنبال اقامت در کشور اروپاب  همسایه خود یعت  لهستان و مجاورت جغرافیاب 
 .خواهندها که اقامت اسپانیا را یممراکیسر 

، کلمبیاب  و پروب  برای اقامت در اسپانیا؛ مراکیسر  -۲ : متقاضیان ونزوئالب 
ها و ها، الجزایریپیوندهای زباب 

 .های خواهان اقامت فرانسه؛ اتباع برزیل، آنگوال و دماغه سبر  )کیپ ورد( متقایص  اقامتدر پرتغالتونیس
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شان در وطنهای بزرگ جمعیت  مهاجران همهای مهاجران: اتباع ترکیه که به دلیل وجود هستهشبکه -۳
 .آلمان در ب  کسب اجازه اقامت این کشور هستند

 

قوس، مساعدت نقدی را برای  23آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت رسپل به روز یک شنبه 
 خانواده رد مرزی از کشور ایران توزی    ع نمود.  27

یا سازمان بی   الملیل  IOMافغاب  از جانب موسسه  400هزار و  22کمک مذکور به هر خانواده مبلغ 
 .نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شده توزی    ع گردیدمهاجرت بوده که با حضور 

 

 

 Getty Imagesمنبع تصویر، 

های مربوط به "گونه جدید" یا "نوع جدید" ویروس کرونا یک قانون ساده دارم؛  من برای درک اهمیت خبر
ها بریم  پرسم: "آیا رفتار ویروس هم عوض شده است یا نه؟"خورم از خودم یمهر وقت به این خبر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 از ماهیت شاید جهش ویروس خییل ترسناک به نظر برسد ویل باید بدانیم جهش و تغیب  بخیسر 
 هاست. ویروس

 مواقع تغیب  ویروس یا بر 
کند یا اینکه گونه جدید بتدری    ج از بی   تأثب  است یا رسایت آن را بیشب  یمبیشب 
 رود. یم

 
 
ف  در جنوب رسر

 
دالیل و شواهد محکیم در دست نیست که نشان دهد گونه جدید ویروس کرونا که بتازگ

های فعیل کند یا واکسنکند، بیماری شدیدتری ایجاد یمایت یمتر رس انگلستان شناساب  شده است، راحت
 اند. اثر شدهبر آن بر 

 با این حال به دو دلیل محققان بدقت این گونه جدید را زیر نظر دارند: 

ند. شاید این هشداری باشد اما به دو این گونه جدید در مناطق  شایع تر است که مبتالیان به کرونا بیشب 
 آن را تعبب  کرد:  توانصورت یم

ی را آلوده یمتر پخش یمویروس طوری جهش یافته که رسی    ع  کند. شود بنابراین افراد بیشب 

اند. درباره یا اینکه بخت با گونه جدید یار بوده و افراد زیادی در زمان و مکان مناسب در معرضش قرار گرفته
" کرونا که تابستان در کشورهای اروپاب  ا ز جمله بریتانیا شایع شد، یگ از توضیحات این "گونه اسپانیاب 

 اند. بود که مردم در تعطیالت آلوده شده و سپس آن را به شهرهایشان برده

 

شود: "رونالدو یا میس؟ کدام  ان سئوایل بیشب  از این پرسیدهرسد که در فوتبال امروز جهبعید به نظر یم
 ترین بازیکن تاری    خ فوتبال است؟"یک بزرگ

 این دو فوق ستاره جهان پس از نزدیک به دو سال و نیم بار دیگر در مسابقه بارسلونا و یوونتوس در لیگ
ممکن است که بتوان گفت   قهرمانان اروپا باهم بازی کردند و بار دیگر این سوال مطرح شد؛ گرچه غب 

ین هستند. ستاره بهب  است اما جواب به این سئوال بسیار ساده است: هر دوی آن کدام  ها بهب 

 ند؟چه کساب  جای رونالدو و میس را یم  گب 
    ششمی   توپ طال رکورد شکستمیس با گرفی 
  ؛ میس اول شد، رونالدو در رتبه دوم ایستاد۲۰۲۰پردرآمدترین بازیکنان جهان در سال 
 یمگوید: باید از هر کر از میس یملینه  دقیقه بازی او لذت ببر
  آیا نیمار بهب  از میس و رونالدو است؟ 

https://www.bbc.com/persian/sport-51009188
https://www.bbc.com/persian/sport-51009188
https://www.bbc.com/persian/sport-51009188
https://www.bbc.com/persian/sport-50638240
https://www.bbc.com/persian/sport-54146304
https://www.bbc.com/persian/sport-52867450
https://www.bbc.com/persian/sport/2015/11/151123_l43_neymar_messi_ronaldo
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین مهاجم تاری    خ این ورزش است. اما نکته ین بازیکن تاری    خ فوتبال و رونالدو بهب  ای به نظر من میس بهب 
دانیم بهم شباهت دانند این است که میس و رونالدو بیشب  از آن چه ما یمی احتماال نیمکه بسیار 
 دارند.... 

 

کپیش  زمینه مشتر

اند. کریستیانو چهارمی   فرزند خانواده هاب  نه چندان پر زرق و برق به دنیا آمدهرونالدو و میس در خانواده
.  بود و در مادیرا به دنیا آمد. پدرش، ژوزه دنیس  آویرو یک باغبان فقب  بود و مادرش ماریا دولورس یک آشب  

لئو فرزند سوم از چهار فرزند خانواده است. پدرش خورخه کارگر کارخانه فوالد بود و مادرش سلیا کوچیتیت  
 در یک کارگاه شاغل بود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر دو نفر در راه تبدیل وار عاشق فوتبال شدند. ههر دو بچه از همان زمان که توانستند راه بروند، دیوانه
های شجایع شدن به فوتبالیست  بزرگ حاض  به قبول هر ریسگ شدند؛ نه فقط به این دلیل که انسان

ها انتخاب دیگری وجود نداشت و همی   طور هیچ بودند بلکه در واقع گزینه دیگری نداشتند. در ذهن آن
 شگ در راه رسیدن به هدف؛ تردید قاتل آرزوهاست. 

وع شد. او مادیرا را برای نخستی   بار ترک کرد و در حایل که  ۱۲الدو در راه موفقیت از سفر رون  رسر
 
سالیک

اهنش نوشته شده بود برای بازی در اسپورتینگ به لیسبون سفر کرد. کریستیانو ماه ها تنهاب  اسمش روی پب 
" مادر تییمرا تحمل کرد در حایل که در تمام این مدت هم  کردند. یاب  او را مسخره یمهایش لهجه "دهاب 

 آرژانتیت  که عاشقش بود را ترگ کرد و رایه اسپانیا شد. برخالف رونالدو او  ۱۲میس نب   در 
 
سالیک

ناپذیر او موجب شد خطر ها. در پایان اراده انعطافکم بعض  وقتاش را همراه داشت؛ دستخانواده
 جداب  از خانواده کامال از بی   برود. 

 همان آغاز کاردرخشش از 

 ۲ماه و  ۸سال و  ۱۷نخستی   بازی خود برای اسپورتینگ را انجام داد؛ او آن موقع  ۲۰۰۲اکتبر  ۷رونالدو 
روز داشت، نخستی   بازی خود برای تیم بزرگساالن  ۲۳ماه و  ۴سال،  ۱۶روز سن داشت. میس زماب  که 

ازی دوستانه مقابل پورتو )با هدایت ژوزه ب ۷۵و در دقیقه  ۲۰۰۳نوامبر  ۱۶بارسلونا را تجربه کرد. او 
 مورینیو( وارد زمی   شد. 

 ها از همان اولی   مسابقه نشان دادند که تبدیل به بازیکناب  بزرگ در کالس جهاب  خواهند شد. هر دوی آن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های اخب  به تعدادی از در مورد رونالدو گفت: "در سال ۲۰۰۳جرج بست، اسطوره منچسب  یونایتد سال 
اند، اما این اولی   باری است که چنی   لقتر تعریف از من به شمار داده« جرج بست جدید»کنان لقب بازی
رسید کاته، کمک مربر بارسلونا پس از اولی   حضور میس گفت: "به نظر یمآید." از سوی دیگر هنک تنیم

 
 

 اش با ما بازی کرده است."که او تمام زندگ

بازیکنان فوتبال جهان، پس از این که برای اولی   بار تمرین میس را دید، گفت:  ترینرونالدینیو، یگ از تکنیگ
ین بازیکن جهان خواهد شد."  "او به زودی بهب 

 در موفقیت تیم
ر

 هایشاننقش حیات

وزی موجب  تواناب  میس در تعداد زیادی بازی پشت رس هم در مورد تبدیل یک شکست واضح به یک پب 
اع شود: "   به میس(. ) "Messidependenciaشده که لغت جدیدی در فوتبال جهان اخب 

 
 وابستگ

نوان دست بار به این ع ۷فصل گذشته نب    ۱۱ستاره آرژانتیت  در سه سال گذشته آقای گل اللیگا شده و در 
 یافته است. در سه سال از چهار سال باقیمانده هم این افتخار به رونالدو رسید. 

گونه رونالدو بیش از هم وقت  به چشم رسید که رئال مادرید توانست در فینال لیگ قهرمانان نمایش ستاره
ترین یوونتوس را شکست دهد؛ او برای پنجمی   بار )چهار بار همراه با رئال مادرید(  ۲۰۱۷ قهرمان معتبر

 رقابت فوتبال باشگایه جهان شد. 

ایم  رونالدو در یگ از دعواهای بسیاری که با رئال داشت )رسچشمه گرفته از طرز فکرش که معتقد بود، احب 
شود(، به فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه گفت: "اگر مسئله پول گذارد از او دری    غ یمکه بارسلونا به میس یم

خوایه بروی، برای من گردم." پرس بالفاصله پاسخ داده بود: "اگر یممیلیون یورو بریم ۱۰۰است من با 
 پویل را بیاور که بتوانم با میس قرارداد امضا کنم."

چهارم نهاب  لیگ قهرمانان که رنالدو این تیم را ترک کرده نتوانسته از مرحله یک  ۲۰۱۸رئال مادرید از سال 
 باالتر برود. 

 تنفر از شکست

اند که شکست چقدر برایشان دردناک است. رونالدو نفرتش ای متفاوت نشان دادههر دو بازیکن به شیوه
دهد و میس آرام و درونگرا و گایه حت  چند روز محابا، بلند، عصباب  و باضاحت نشان یماز باخت را بر 
 بعد از مسابقه. 

ها در های حس دروب  آنا بروز ندهند، نشانهها غم نایسر از شکست را هیچگاه آشکار در حایل که شاید آن
 توان مشاهده کرد. لحظاب  خاص یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 به یوونتوس ملحق شد ۲۰۱۸رونالدو ژوئیه 

 هیچکدام از آن
 

وزی تیمدر دوران بچگ شدند، اگر در آن شان خوشحال نیمها هرگز با تمام وجود از پب 
 نقش اسایس نداشتند. 

 نداشت؛
 
توانست در یک مسابقه گل بزند، با چشم میس در دوران کودگ اگر نیم برد، باخت یا تساوی فرف
ون یم وزی منچسب  یونایتد مقابل چلیس را رفت. اشکگریان از زمی   بب  های کریستیانو رونالدو پس از پب 

بسیاری به حساب اشک شوق نایسر از قهرماب  در لیگ قهرمانان اروپا دانستند در حایل که کریس به عنوان 
 کرد. اش را از دست داده بود، احساس حقارت یمها بازیکن یونایتد که پنالت  تن

 تغیتر شیوه بازی به طور کامل

های پیاب  اند. مصدومیتای به طور کامل شیوه فوتبالشان را تغیب  دادههر دو بازیکن در طول دوران حرفه
انداخت، کاسته شده، ه دل مدافعان یمالعاده که ترس بزانو و آگایه از این حقیقت که از آن رسعت فوق

موجب شد رونالدو خودش را از یک بال رسی    ع به مرگبارترین مهاجیم که فوتبال به خود دیده است، تبدیل 
 کند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 رسدرسد دوران طوالب  حضور میس در بارسلونا تابستان آینده به پایان یمبه نظر یم

کرد. او سپس تبدیل به عمویل( شود در پست بال بازی یممیس قبل از این که تبدیل به مهاجم )کاذب یا م
ین شماره   ام. گو مارادونا را فراموش نکردهتاری    خ فوتبال شد؛ بله مطمی   باشید که پله و دیه ۱۰بهب 

کند و برای تر به میانه زمی   بازی یمبرد، او حاال نزیکرسد که میس دیگر فقط از گل زدن لذت نیمبه نظر یم
ین شانس گلزب  ایجاد یمبقیه هم  ین گلزن اللیگا است بلکه عنوان بهب  کند. به بیان دیگر حاال نه تنها بهب 

 ساز لیگ اسپانیا را هم در اختیار دارد؛ یک مهاجم کامل. گل

 نیاز به دیگری برای موفقیت بیشتر 

. آیا میس و رونالدو اگر با یکدیگر رقابت مستقیم نداشتند، به همی   اندازه موفق یم  شدند؟ احتماال خب 

کرد، گفت: "داشی   یک دشمن موهبت یک بار وقت  نیگ الئودا در مورد رقابتش با جیمز هانت صحبت یم
 است."

تریک کرد، تنها چند ساعت بعد از این که میس چهار گل به رونالدو مقابل ختافه هت ۲۰۱۳ژانویه  ۲۷
 بود؟ من که قبول ندارم. اوساسونا زده بود. فکر یم

 
 کنید تصادف
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

تمام شد و پای هر  ۲-۲آخرین باری که میس و رونالدو در اسپانیا با یکدیگر روبرو شدند، در الکالسیکوی دو سال پیش بود که با تساوی 
 ها به گل باز شددوی آن

کردم به گوید، یک بار هنگایم که برای زندگینامه میس تحقیق یمپدرو گومز، نویسنده و مربر بدنسازی یم
شان کنند نسبت به دستاوردهای دشمنها برای خودشان طلب یممن گفت که از نظر او: "سطیح که آن

 کند."متغب  است و با آن افزایش پیدا یم

"اگر کوچک فکر کنیم، رشدمان هم ناچب   خواهد بود. اگر سطیح که از خودمان انتظار داریم، روزانه زیاد 
 شد."گل رایص  یم  ۲۵ها نبود، دیگری احتماال به زدن کنیم. اگر یگ از آننشود، تکامل پیدا نیم

فت دیگری شدهها در رقابت باهم، قبال در اسپانیا و حاال در به همی   دلیل هم آن  اند. اروپا، موجب پیشر

 

 

 

 


