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مرقومه ای بر یک بازنمایی رسانه ای
مهندسی مخاطب به ُیمن ترفند رسانه!
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  هدف گذاری رســانه بر القای پیام خود به مخاطب اســت؛ مصرف کننده ای که 
نقطه انتهای فرایند اطالع رســانی اســت؛ اما در این کانال ارتباطی لزوما هر آنچه 
صحیح اســت و درست از ســوی رسانه به او داده نمی شــود. رسانه و عامالن آن 
کــه بن مایه تفکری او را در بر می گیرد، با ترفندهایی ولو ناصحیح می کوشــد معنا، 
تحلیل و چه بســا تفســیر خود از واقعیت را به ابعاد آشکار و پنهان به مخاطبش 
روا دارد. در این میان شــاید بی آنکــه مخاطب درکی از ابعاد مفهومی پیام رســانه 
داشته باشــد، مفاهیم را درســت یا به غلط اما صدالبته مطابق با آنچه دارندگان 
رسانه می خواهند، درک خواهد کرد. این وجهی از مطالعات مرتبط با وسایل ارتباط 

جمعی است که ابعاد بازنمایی رسانه ای را متبادر می کند.
بنابراین وقتی پای سواد رســانه ای به میان آید، دیگر نمی توان واژه پرطمطراق 
«بازنمایــی رســانه ای» را به عنوان یکی از ترفندهای رســانه برای بیان بخشــی از 
واقعیــت آن هم به شــکلی موهوم دور از ذهن تصور کرد. مخاطب شــاید بپندارد 

همه واقعیت را دیده است؛ اما در عالم واقع آیا این گونه است؟

بازنمایی، فراتر از دایره رســانه در دنیای حقیقی نیز وجود دارد. به این فکر کنید 
که هر بیننده ای حاصل مشاهداتش را بر پس زمینه ذهنی خود قرار می دهد و آنچه 
را در عالم حقیقت درک کرده، بیان می کند. حال آنکه ممکن اســت آنچه او دیده 
نیــز به طور کامل قلب واقعیت باشــد؛ حتی بی آنکه خود از راســتی ماجرا مطلع 
شــود؛ اما در دنیای رســانه عملیات «بازنمایی» به شــکلی کامال آگاهانه و بر پایه 
سیاست های پشت پرده رسانه شکل می گیرد تا ذهن مخاطب به همان  گونه که او 

می خواهد، دست کاری و طراحی شود.
برخی بازنمایی را نمایش واقعیت به شــکل خاص تعریف می کنند. رســانه در 
بازنمایی همانند چراغی اســت که روشــنگری اش را بر بخشی از واقعیت متمرکز 
می کند که این نیز هم چشمان مخاطب را به خود وا می دارد و هم عنصر غفلت او 
را بر بخش تاریک واقعیت قرار می دهد تا آنچه را که قرار نیست، نداند! به عبارتی 
رســانه با عملیات بازنمایی، تصاویر را طوری دست کاری می کند تا آگاهی مخاطب 
را به ســمتی ببرد که خود می خواهد و نهایتا هدف از پیش تعیین شــده اش را به 

کرسی بنشاند. دراین میان هم مخاطب را به وادی «توهم دانایی» سوق می دهد.
رســانه آماده اســت تا در خالل رخدادها و وقایع، مخاطبــش را به چنگ آورد 
و این را با به دســت گرفتن چهار عنصر زاویه خاص دوربین یا قلم، برجسته ســازی، 
بهره گیری از واقعیت و ســرانجام اســتفاده از فرصت های خاص، محقق می کند. 
نهایت این درگیری رسانه ای نیز احتماال کاشت بذر مفاهیم معین در ذهن مخاطب، 
در جهت تســخیر و تشکیل اندیشــه یعنی همان ذهنیت او از پدیده های اجتماعی 

است.
بازنمایی را دو نظریه انعکاســی و ارادی، پشتیبانی نظری می کنند؛ به نحوی که 
اولــی منکر تغییر واقعیت اســت و دومی از اراده و نیت پنهانی در پشــت تصاویر 
حکایت دارد؛ اما بازنمایی سیاســتی تعیین کننده برای مسیریابی رسانه است؛ بلکه 
هدایتگر مســیر نشر اطالعات به سمت مخاطبش قرار گیرد. این گونه هم مخاطبان 
عــام را از نظر دریافت پیــام به فراگیرانی راحت طلب تبدیل می ســازد. این هدفی 

است که نشان از رسالت رسانه ها به عنوان تسهیل کننده اتفاقات آتی دارد.

سواد رسانه ای تلنگری است به مخاطب که در مواجهه با رسانه و در کنار ذات 
آگاهی، از سایر تکنیک های انتقال هدفمند پیام نیز مطلع شود تا در دام حربه هایی 
مثل «بازنمایی» گرفتار نشود؛ وگرنه همه واقعیت را به طور درست درک نمی کند. 
تصور از آگاهی جعلی محصول چنین ترفندهایی است و چه بسا مخاطب را دچار 

جهل مرکب خواهد کرد.
امــروزه فضای مجــازی نیز به این بازنمایــی دامن زده و چه بســیار فیلم  ها و 
تصاویــر و صداهایــی که با تقطیع هدفمند، اصل مطلــب را کامال تغییر داده و در 
چشــم برهم زدنی مؤمنی را کافر، دانایی را نادان، دشمنی را دوست و بیگانه  ای را 
هویتی تصنعی می دهد. این الفبای ســواد رســانه ای است که یادآور نگاه انتقادی 
به ســوژه ها و موضوعات جذاب رســانه ای اســت؛ بلکه به ایــن راحتی در فریب 
«بازنمایی»ها اسیر نشود. شاید دوری از منابع صرف یعنی تک منبعی بودن و کمی 
تقــال در میان منابع اطالعاتی مختلف و متنوع، بتوانــد راه گریزی برای فرار از دام 

«بازنمایی رسانه ای» باشد.
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دادستان تهران درباره تیراندازی در خیابان طالقانی توضیح داد 
ماجرای تیراندازی در تهران

پیــش  از ظهــر دیروز در پی تجمع تعــدادی از افراد مقابل بنیاد شــهید، 
شخصی با ســالح کمری اقدام به تیراندازی به  سمت مأموران و شهروندان 
کرد که در این حادثه، دو نفــر از مأموران پلیس پایتخت بر اثر اصابت گلوله 
از ناحیه پا و صورت مجروح شــدند و برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند. 
در پی این حادثه دادســتان تهران در توضیح ماجرا گفته است: ضارب حادثه 
تیراندازی در خیابان طالقانی دســتگیر شد و تحقیقات درخصوص این حادثه 
در حال انجام اســت. علی صالحی درخصوص جزئیات حادثه تیراندازی در 
خیابان طالقانی، عنوان کرد: صبح پس از اطالع از حادثه تیراندازی در خیابان 
طالقانــی تهران بالفاصله بــه همراه معاون و بازپرس ویــژه قتل در صحنه 
حاضر شدیم. او افزود: در این حادثه فردی با سالح گرم به مأموران انتظامی 
مســتقر در مقابل ســاختمان بنیاد شــهید اقدام به تیراندازی کرده بود که بر 
اثر این حادثه چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی مجروح شــدند. دادستان 
تهران با بیان اینکه در حال حاضر ضارب دســتگیر شــده اســت، عنوان کرد: 
این فرد مجرم روز گذشــته نیز چهار نفر از شــهروندان شهرســتان شهریار را 
با ســالح گرم به قتل رســانده و متواری بود. صالحی افزود: دســتورات الزم 
برای بررســی این پرونده صادر شده است و تحقیقات درخصوص این حادثه 
ادامــه دارد. چنــدی پیش هم در حوالی خیابان مجاهدین اســالم تهران دو 
موتورســوار با شلیک پنج گلوله حســن صیاد خدایی را در هنگامی که قصد 
ورود به منزل داشــت، ترور کردند و به شهادت رساندند. البته جزئیات زیادی 
از این حادثه منتشر نشده است؛ اما ایسنا به نقل از نیویورک تایمز نوشته است: 
«یک سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری 
کــرد؛ اما طبق گفته یک مقام اطالعاتی کــه در جریان گفت وگوها درباره این 
موضوع بوده است، اسرائیل به مقامات آمریکایی اطالع داده است که پشت 
پرده این ترور بوده اســت. در این گزارش آمده اســت که طبق گفته این مقام 
اطالعاتی که می خواست نامش فاش نشــود، مقامات رژیم صهیونیستی در 
تماس ها و گفت وگوهای شــان با مقامات آمریکایی مدعی شــده اند این ترور 
«هشــداری به ایران بوده اســت تا عملیات های گروهی ســری در نیروهای 
قدس [ســپاه پاســداران] موســوم به گردان ۸۴۰ را متوقف کند». در گزارش 
این روزنامه آمده است مقامات دولتی، نظامی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
مدعی هستند «گردان ۸۴۰ در ربایش و ترور افراد خارجی، از جمله شهروندان 
اسرائیلی در سراسر جهان نقش دارد». نیویورک تایمز با پرداختن به ادعاهای 
رژیم صهیونیســتی درباره شــهید صیاد خدایی، نوشــته: «مقامات اسرائیلی 
گفته اند ســرهنگ خدایی معاون فرمانده گــردان ۸۴۰ بوده و در برنامه ریزی 
بــرای طرح ها علیه افراد خارجی از جمله اســرائیلی ها در نقاط مرزی نقش 
داشته است. به گفته آنها، او مســئول عملیات های این گردان در خاورمیانه 
و کشــورهای همســایه ایران بوده و در دو ســال اخیر در حمالت تروریستی 
علیه شــهروندان اســرائیلی، اروپایی و آمریکایی و مقامات دولتی در کلمبیا، 
کنیا، اتیوپی، امارات متحده عربی و قبرس دســت داشته است». هنوز خبری 
مبنی بر دســتگیری ضاربان شــهید خدایی منتشر نشده اســت؛ اما درمورد 
تیر اندازی خیابان طالقانی با دستگیری انجام شده به زودی ابعاد حادثه روشن 
خواهد شــد که آیا این واقعه با ترور شــهید خدایی ارتباطی داشــته است یا 
نه؟ آخر هفته گذشــته هم خبر حادثه ای در پارچین منتشــر شد و به گزارش 
روابط عمومی وزارت دفاع، مهندس احسان قدبیگی به شهادت رسید و یکی 
دیگــر از همکارانش هم دچار جراحت شــد. هیچ اطالعات بیشــتری درباره 

جزئیات این حادثه یا علت وقوع آن تاکنون منتشر نشده است.
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در پــی توقیف یک نفت کش ایرانی از ســوی 
دولــت یونــان و در اختیار قــرار دادن نفت آن به 
آمریکایی ها، ایران تصمیم به اقدامی متقابل علیه 
این کشور گرفت و دو کشتی یونانی را توقیف کرد. 
یکــی از نفت کش های یونانی در نزدیکی آب های 
بنــدر لنگه و در حوالی جزیره فــارور و دیگری در 
محدوده آب های عســلویه در غرب استان بوشهر 
Delta Posei- توقیف شد. هر دو کشتی با نام های
IMO (don: ۹۴۶۸۶۷۱) و Prudent Warrior و 
تحت پرچم یونان حرکت می کرده اند که از سوی 
نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
توقیف شــدند. هر دو کشتی توقیف شده ظرفیتی 
مجموعا حدود ۳۰۰ هزار ُتن (هر کدام حدود ۱۵۰ 
هزار ُتن) معادل ۱.۸ میلیون بشــکه نفت یا دیگر 
فراورده های نفتی را دارند که در صورت بارگیری 
کامل، اکنون این مقدار از محصول در اختیار ایران 

است.
زمانــی کــه محموله کشــتی تحــت پرچم 
جمهوری اسالمی ایران در آب های یونان توقیف 
شــد، اقدام متقابل ایــران قابــل پیش بینی بود. 
هرچند در ابتدا سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان 
مرجع حاکمیت دریایی کشــور نســبت به اقدام 
دولت یونان درباره نگه داشــتن کشــتی با پرچم 
جمهوری اســالمی ایران و توقیف بار آن، واکنش 

نشــان داد و در بیانیه ای از دولت یونان خواست 
که فورا به تعهــدات بین المللی خود عمل کند. 
کاردار ســفارت یونان در تهران (در غیاب ســفیر) 
به وزارت امور خارجه کشــورمان احضار و مراتب 
اعتراض شــدید دولت جمهوری اسالمی ایران به 
او ابالغ شــد. مقامات گارد ســاحلی یونان اعالم 
کردند بنا بر درخواست وزارت دادگستری آمریکا، 
محموله نفتی توقیف شــده ایران را در راســتای 
اجــرای تحریم های آمریکا به این کشــور تحویل 
می دهند. در همین راســتا نیز خبرگزاری رویترز با 
استناد به اظهارات سه منبع مطلع مدعی شد که 
نفت توقیف شــده ایران از یک کشتی در یونان به 
آمریکا تحویل داده شده و تحت مصادره آن است. 
در ادامه تالش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
برای رفع توقیف محموله کشتی تحت حاکمیت 
جمهوری اسالمی ایران در آب های ساحلی یونان 
که با فشار و مداخله دولت آمریکا در حال انجام 
است، کاردار سفارت سوئیس در تهران، در غیاب 
سفیر این کشور از سوی مدیر کل آمریکای وزارت 
امور خارجه کشــورمان احضار و مراتب نگرانی و 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
تداوم نقض صریــح قوانین و مقررات بین المللی 
حقــوق دریاهــا و کنوانســیون های بین المللــی 
مربوطه به ویژه اصل آزادی کشــتیرانی و تجارت 

آزاد بین المللی از ســوی دولت آمریکا، اعالم و بر 
رفع فوری توقیف کشــتی و محموله آن تأکید به 
عمل آمد. در نهایت ششــم خرداد ایران تصمیم 
بــه اقدام متقابل علیه یونــان گرفت. طبق اعالم 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیروی دریایی ســپاه دو فروند نفت کش یونانی را 
به دلیل تخلفات انجام گرفته در آب های نیلگون 

خلیج همیشه فارس توقیف کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نیز در صفحات شخصی خود در توییتر به توقیف 
کشتی نفت کش ایرانی از سوی دولت یونان و در 
اختیار قراردادن نفت آن به آمریکایی ها و همچنین 
اقدام متقابــل ایران در توقیف دو نفت کش یونان 
واکنش نشان دادند و جلیل رحیمی جهان آبادی، 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
دراین باره نوشته اســت: «اقدام  سپاه پاسداران  در 
توقیف دو کشتی  متخلف  یونانی ، عملی منطبق بر 
موازین حقوق دریاهاست. سپاه نیروی دفاعی ما و 
مورد حمایت همه ارکان حاکمیت و مردم است. 
غرب نمی تواند دزدی نفت ما را قانونی و برخورد 
سپاه با  نفت کش های متخلف را غیر قانونی بداند، 
استاندارد دوگانه بین المللی وجود ندارد». بهروز 
محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار، نیز نوشته است: 
«به عنوان عضو گروه دوســتی پارلمانی یونان، از 

دولت یونان درخواســت اســتیفای کامل حقوق 
ملت مقتدر ایران اســالمی را دارم. یونان ســریعا 
خطای نابخشــودنی خود در همکاری با شیطان 
بــزرگ و دزدی دریایی نفت ایران را جبران کند. ما 
سال هاست شــاخ بزرگ ترین غارتگر بین المللی، 
آمریکای جهان خوار را شکســته ایم». ســیدناصر 
موســوی الرگانی، نماینــده فالورجــان، هــم در 
توییتی نوشته است: «کشــورهایی که به تبعیت 
از آمریکا علیه منافــع ایران اقدام می کنند، بدانند 
خلیج فارس دباغ خانه اســت و گذر پوســت هم 
به  دباغ خانه  خواهــد افتاد. خیال نکنند با توقیف 
نفت کش و دزدیدن نفت  ملت ایران می توانند قسر 
در بروند. دســت مریزاد می گوییم به دالورمردان 

سپاه که یونانیان را خوب تنبیه کردند».
هــادی بیگی نژاد، دیگر نماینــده مجلس، نیز 
نوشته اســت: «اقدام مذبوحانه یونان در توقیف 
نفت کــش ایرانی با توقیــف دو  نفت کش یونانی 
 از ســوی نیروی دریایی ســپاه پاســخ داده شــد. 
دســت مریزاد به سبزپوشــان جمهوری اسالمی 

ایران، آمریکا هم بداند که مصادره کشــتی ایرانی 
بدون هزینه و بی پاســخ نخواهد ماند. به وقتش 
ســیلی مقتدرانه ای خواهیــم زد». علی حدادی، 
نماینده ســاوجبالغ، هم نوشــته اســت: «آفرین 
بــه  عناصر مؤمن  در جمهوری اســالمی ایران که 
خوش خدمتی برخــی برای آمریــکا را بی جواب 
نگذاشــتند». محمدرضا احمدی سنگری، نماینده 
رشــت، نیز توییت کــرده: «جمله معــروف امام 
خمینی (ره) که اگر ســپاه نبود، کشــور هم نبود، 
در توقیــف نفت کش یونانی نمــود پیدا می کند. 
اگر معادله بازدارندگی و مقابله به مثل سپاه نبود، 
چه بســا امروز جریان صادرات نفت کشور به طور 
کلی قطع می شــد». علی بابایی کارنامی، نماینده 
ساری، هم معتقد است: «توقیف نفت کش یونانی 
حامل یک پیام مهم اســت: از ایــن به بعد فقط 
ایران نیست که هزینه تحریم ها را می پردازد؛ بلکه 
کشــورهایی که پیرو آمریکا هستند، نیز باید هزینه 
آن را بپردازند، دنیا باید بداند که آمریکا دیگر قادر 

به حمایت از هم پیمانان خود نیست».

احسان هوشمند: در ماه های گذشته به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
و تســلط طالب ها بر این کشور، به شکل شتابانی بر شــمار مهاجران افغانستانی در ایران 
افزوده شــده اســت. بنا بر برخی از برآوردهــا امروزه بیش از پنج تا شــش میلیون نفر از 
مهاجران افغانستانی در ایران مستقر هستند. ایران در پنج دهه گذشته بدون هیچ سیاست 
مدوِن مهاجرتی   پذیرای میلیون ها نفر از مهاجران افغانســتانی و عراقی بوده است. گروه 
درخور توجهی از مهاجران افغانســتانی، کشورهای پاکستان و ایران را برای زندگی انتخاب 
کرده اند. گروهی نیز وارد ایران شده تا از طریق ایران عازم ترکیه و سپس کشورهای اروپایی 
شوند. برآوردهای موجود نشان می دهد بخش درخور توجهی از مهاجران افغانستانی در 
ایران را نیروی کار و کارگری به ویژه کارگری ســاختمان و ســپس کارگری در دیگر حوزه ها 
مانند حوزه های دامی و شــهری و مانند آن تشــکیل می دهند. بخشــی از این مهاجران با 
خانواده هــای خود به ایران مهاجرت کرده اند. در موج مهاجرتی اخیر به ایران شــماری از 
نیروهای فکری و نخبگان و استادان دانشگاه و نویسندگان و ناشران و روزنامه نگاران حضور 
دارند. همچنین گروهی از نخبگان سیاســی هم در میان مهاجران هستند؛ یعنی برخالف 
تصور عمومی که مهاجران افغانســتانی همگی از اقشــار کارگری و روســتایی و کم سواد 
هستند، گروه تأمل برانگیزی از مهاجران افغانستانی در ایران، متخصصان و صاحبان سرمایه 
و نویسندگان و استادان دانشگاه و اقشار فرهنگی هستند. در شرایط اقتصادی دشوار امروز 
ایران حضور چند میلیون مهاجر افغانستانی هزینه و بار بسیار سنگینی بر کشورمان تحمیل 
می کند. این جمعیت بــه صورت روزانه مانند جامعه میزبــان از یارانه پنهان ازجمله در 
حوزه نان و انرژی و آب و برق و دیگر یارانه های بهداشــتی و درمانی و خدماتی اســتفاده 
می کنند؛ اما نبود سیاست مدون و مقررات دست وپاگیر اداری موجب شده تا جامعه میزبان 
یعنی کشورمان نتواند تفکیکی میان مهاجران قائل شود و برای نخبگان فرهنگی و علمی 
و دانشــگاهی و اســتادان دانشگاه و نویســندگان و دیگر مهاجران دارای تحصیالت عالی 
برنامه ای را به اجرا بگذارد که بتواند از خدمات و توان و ظرفیت های این قشر استفاده الزم 
را برده و در راستای منافع ملی از خدمات آنان برخوردار شود. عناصر فرهنگی و تمدنی و 
زبانی نقش روشنی در اقبال این گروه از شهروندان افغانستانی به ایران دارد. زبان مشترک 
با افغانســتان یعنی زبان فارسی موجب می شــود تا ارتباط اجتماعی و فرهنگی راحت تر 
برقرار شود. مشترکات تاریخی و فرهنگی دیگری را نیز می توان برشمرد که موجب می شود 
نخبگان افغانستانی در ایران احساس بیگانگی نکنند؛ اما برخالف این زمینه های فرهنگی 
برخی موانع برای این مهاجران آزاردهنده اســت که در ادامه دو مشکل اساسی را از میان 

مشکالت قشر نخبه افغانستانی در ایران یادآور می شوم:
۱- برآوردهای راقم این ســطور که از طریق گفت وگو و پیگیری با کارشناسان مربوطه و 
شماری از مهاجران افغانستانی صورت گرفته، نشان می دهد صدها نفر از نخبگان فرهنگی 
افغانســتانی در کشور ســاکن هســتند. بخش درخور توجهی از این نخبگان با روادید و به 
صورت قانونی وارد ایران شــده اند. ویزای این مهاجران به صورت عمومی سه ماهه است 
و پس از پایان زمان سه ماهه اعتبار روادید اگر بتوانند از هفت خان موانع و مقررات اداری 
بگذرند، در مجموع دو بار روادیدشــان تمدید می شود؛ یعنی در مجموع شاید شش ماه تا 

۹ ماه بتوانند از روادید قانونی استفاده کنند. مشکل اینجاست که بخش بزرگی از این قشر 
اگر عازم کشورشــان شوند، ممکن اســت با برخورد طالب ها در افغانستان روبه رو شوند؛ 
بنابراین این قشر مجبور است یا به شکلی غیرقانونی به ماندن خود و خانواده های شان در 
ایران ادامه دهند یا اینکه به افغانســتان بازگردند یا عازم ترکیه و کشورهای اروپایی شوند. 
گروهی که در ایران می مانند؛ چون اقامت قانونی ندارند، برای امرار معاش و تأمین درآمد 
مجبور می شــوند به کارهای خدماتی و کارگری روی آورند. پیشــنهاد می شود این مشکل 
اساسی که موجب می شود تا این گروه از مهاجران افغانستانی با مسائل و معضالت بزرگی 
روبه رو شوند، به صورت قانونی برطرف و از طریق وزارت خارجه و وزارت کشور و نهادهای 
برنامه ریزی و اقتصادی کشور، با تدوین نقشه راه و برنامه ای کارشناسی شده برای استفاده 
از ظرفیت این گروه در ایران از طریق اعطای روادید قانونی طوالنی مدت اجرائی شود. نباید 

ظرفیت بزرگ نخبگان مهاجر افغانستانی مغفول بماند.
۲- مشــکل اساســی دوم این گروه کاریابی و موضوع اشتغال این نخبگان افغانستانی 
در ایران است که تاکنون در این باره هم برنامه کارشناسی و منسجمی طراحی نشده است. 
درحالی که نداشــتن درآمد ثابت شرایط را برای زندگی شــرافتمدانه این گروه از مهاجران 
ســخت و دشوار کرده است، گروهی از این نخبگان تالش می کنند در عرصه های علمی و 
فرهنگی برای خود شغلی دست وپا کنند و اگر موفق نشوند گروهی نیز به کار اقتصادی و 

تجارت روی می آورند.
افغانســتان همسایه بسیار راهبردی و اثرگذاری برای ایران مسحوب می شود. هم اینک 

افغانستان یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی کشور محسوب می شود. مشترکات تاریخی 
و تمدنی ایران و افغانستان ظرفیت بزرگی است که باید در سیاست خارجی کشور مد نظر 
باشــد. این در  حالی  است که دانش افغانستان شناســی در ایران بسیار ضعیف و کم رمق 
است. استفاده کارشناسی شده و سازمان یافته از این قشر افغانستانی مهاجر و تحصیل کرده 
و عالقه مند به ایران می تواند در ارتقای دانش افغانستان شناســی کشــور بســیار اثرگذار 
باشــد. این گروه برآمده از درون جامعه افغانســتان و از مناطق مختلف این کشور هستند. 
هدفمندســازی و گزینش مهاجران ورودی به کشــور یکی از اصول بدیهی سیاست گذاری 
مهاجرتی در کشور است. با چنین سیاستی هم مصالح عمومی و ملی تأمین می شود، هم 

می توان با دست پرتری برای موج مهاجران واردشده به کشور به اتخاذ تصمیم پرداخت.

واکنش نمایندگان به اقدام متقابل ایران علیه یونان

دوران استاندارد دوگانه 
بین المللی گذشته است

مشکالت اساسی مهاجران نخبه افغانستانی در ایران


