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محمد شهریاری بناب*: پس از حمله روسیه به اوکراین که در ۲۴ 
فوریه آغاز شــد و مجتمع های مســکونی، مراکز امدادی و دیگر 
اهداف غیرنظامی مورد اصابت موشــک های روسی قرار گرفت، 
اخبار این تجاوز بالفاصله توســط رسانه های جمعی و اجتماعی 
در ســطح جهانی پخش شد و متعاقب آن افکار جهانی با اعالم 
انزجــار خود، با مــردم اوکراین همدردی کردند. در این شــرایط 
عده ای با اشــاره به جنگ یمن، مردم جهان را به نژادپرســتی و 
برخــورد دوگانه بــا پدیده جنگ متهم کردند. هدف این نوشــتار 

نیز بررســی چرایی این دوگانگی غیرعمدی از ســوی جهانیان و 
کم توجهی به جنگ یمن است.

پــس از آنکه نیروی هوایی روســیه زیرســاخت های حیاتی 
اوکراین را هدف قرار داد، نیروهای زمینی روســیه نیز به ســمت 
شهرهای اوکراین حرکت کردند و با شروع جنگ شهری، تحوالت 
و صحنه هــای جنگ توســط رســانه های جمعــی و اجتماعی 
به صــورت گســترده در جهــان مجــازی پخش شــد. در چنین 
شــرایطی که فضایی عاطفــی در حال  شــکل گیری بود، عده ای 

از کنشــگران رســانه های اجتماعی با یــادآوری جنگ های یمن، 
ســوریه، افغانستان و... مردم را به برخورد دوگانه با پدیده جنگ 
و نژادپرستی متهم کردند که تحت سیطره رسانه های غربی، تنها 
به آن چیزی توجه می کنند که رســانه ها و اربابانشــان بخواهند 
و پس از آن بود که رســانه های ارزشــی با بازپخش این مباحث، 
محکوم کننــدگان جنگ اوکرایــن را به برخــوردی تبعیض آمیز 
محکوم کردند! ضمــن آنکه دغدغه انسان دوســتی این عزیزان 
جــای تقدیــر دارد، ما نیز جنــگ را در هر نقطــه ای از کره زمین 
محکوم و آن را پدیده ای خشن می دانیم که قربانیان آن انسان ها، 
حیوانات و محیط زیســت هستند که نســبت به انسان ها، کمتر 
مورد توجه قرار می گیرند؛ چراکه شاید برخی جنگ را فقط برای 

انسان ها مضر می دانند.
گذشته از این، ضمن رد نگاه صفروصدی به رسانه ها که آنها 
را کامال مستقل یا برعکس کامال وابسته بدانیم، به هیچ وجه منکر 
تأثرپذیری افکار عمومی از رسانه ها نیستیم، بلکه تأکیدمان لزوم 
توجه به عوامل دیگری همچون زمان وقوع جنگ، میزان حمایت 
مردم از حکومت، اســتقالل رســانه ها، کیفیت زیرســاخت های 
ارتباطاتی و در نهایت میزان دسترسی مردم به اینترنت در کشور 
جنگ زده مورد بحث اســت. با توجه به اهمیت هر یک از موارد 
اشار شــده، ما تنها به بررسی موردی که تأثیر آن را بیشتر از دیگر 
عوامل می دانیم، یعنی آزادی رســانه ها و میزان دسترسی مردم 

به فضای اجتماعی در هر دو کشور اوکراین و یمن می پردازیم.
ناگفته پیداست که تفاوت فاحشی میان امکانات زیرساختی، 
فناوری، اینترنت و شــبکه های ارتباطی در اوکراین با یمن، سوریه 
و افغانســتان وجود دارد و آمارهای دسترســی مــردم به تلفن 
همراه و رســانه های اجتماعــی کامال گویای شــرایط هر یک از 
کشورهاســت. در اوکراین زیرســاخت های ارتباطی و مخصوصا 
فضای اجتماعی در حدی اســت که حتی درصد درخور توجهی 
از روســتاییان به اینترنت دسترســی دارند و از کــودک گرفته تا 
بزرگســال و از روســتایی گرفته تا شــهری، در فضای اجتماعی 

حضور داشته و بسته به نیازشان از آن استفاد می کنند.
اما در کشورهایی همچون یمن، افغانستان و سوریه، عالوه بر 
آنکه سطح توســعه فناوری و ارتباطات اینترنتی بسیار مبتدی و 
توسعه نیافته است، استفاده از موبایل و اینترنت در خانواده های 
شــهری هم چندان معمول نیست، چه برســد به خانواده های 
روســتایی! در این جوامع، رســانه های جمعی که آنها هم غالبا 

در اختیــار دولت هســتند، به صورتی گزینشــی اخبــار جهان را 
اطالع رسانی می کنند و اغلب مشغول انجام رسالت اصلی خود، 

یعنی تبلیغ ایدئولوژی دستگاه حاکم هستند.
بــا توجه به موارد مذکور اســت که مــا معتقدیم موبایل هر 
شــهروند اوکراینی عملکردی به مراتب بهتر از تسلیحات مدرن 
روســی ارائه کرده و به وســیله همین موبایــل و تهیه و پخش 
اتفاقــات جنگ، اوال موجب گســترش روحیــه مقاومت ملی و 
ایســتادگی مقابل ارتش متجاوز روســیه در میــان ملت اوکراین 
شده و دوما توانسته افکار جهانی را با خود همراه و همدل کند. 
این عملکرد مورد بحث، نه دســتاوردی یک شــبه توسط دولت 
اوکرایــن، بلکه حاصل ســال ها آموزش اســتفاده از ارتباطات و 
نحوه مشارکت از طریق اجتماعی کردن مردم است که به وسیله 
کارویژه های دموکراسی صورت می گیرد و این همان چیزی است 
که یمن، ســوریه و افغانســتان در رتبه بندی های جهانی، در قعر 

جدول ها هستند.
الزم بــه ذکــر اســت زمانــی کــه کشــور جنــگ زده فاقد 
زیرســاخت های ارتباطی و اینترنتی باشــد و افــزون بر آن، مردم 
نحوه اســتفاده از رســانه های اجتماعی را آموزش ندیده باشند، 
طبیعتا امکان ایجاد ارتبــاط، تولید و تهیه محتوا با جهان خارج 
ممکــن نیســت و به این صــورت جهانیان نیز از آنچــه در آنجا 
می گذرد بی اطالع خواهند ماند. ممکن است عده ای با اشاره به 
حضور برخی خبرنگاران و عکاسان خارجی که برای جمع آوری 
اطالعات به کشــورهای جنگ زده اعزام می شــوند، حضور آنها 
را برای پوشــش وقایع جنگ کافی قلمــداد کنند و آن  اهمیت و 
اولویتی را که ما برای رســانه های اجتماعی قائلیم، قائل نباشند 
که در این صورت ســؤالی که باید این عزیزان به آن پاسخ دهند، 

این است:
آیا ارزش گزارش خبرنگاری که جمع آوری خبر صرفا برایش 
ارزش کاری دارد و جهــت حفظ جان خــود به هیچ وجه حاضر 
نیست وارد صحنه های درگیری شده و آنچه را واقعا رخ می دهد 
به تصویر بکشــد، با ارزش گزارش شهروندانی که بر اثر تجاوز به 
کشورشان زندگی و کاشــانه خود را از دست داده و هیچ امنیتی 
ندارند و یکی از طرفین درگیری خودشــان هســتند، قابل قیاس 
است؟ طبیعتا و عقال شــهروندی که در مرکز درگیری قرار دارد، 
حقیقــت را بهتر از خبرنــگاری ضبط می کند که از دور شــاهد 
درگیری و جنگ اســت و هیچ عالقه ای بــرای خطرکردن ندارد. 

بنابراین از این جهت اســت که ما بر لزوم وجود فضای اجتماعی 
مناســب که گردانندگان آن مردم و بخش خصوصی هســتند و 
هم تولید و هم مصرف محتوا توسط نهادهای غیررسمی صورت 
می گیــرد، تأکید می کنیم و آن را عامل پیــروزی ملت اوکراین در 
نبرد با پوتین می دانیم. عاملی که در کشــورهای یمن، افغانستان 
و ســوریه وجود نداشــت یا به خاطر ضعف اساســی نتوانست 
عملکرد خوبی نشــان دهد وگرنه هیچ انسانی به فکر تبعیض و 

ارزش گذاری نیست!
اینکه در قرن حاضر دولتمردان کشــورهای کمتر توسعه یافته 
اعتنایی به ادغام شدن در دهکده جهانی ندارند، نه از سر احساس 
عدم نیاز، بلکه از ترس به خطر افتادن پایه های دولتشــان است؛ 
چراکه اعمال قدرت بر مردمی بی خبر، سهل تر از اعمال قدرت بر 
مردمی آگاه و مطلع است. شاید از همین رو است که کیم جونگ 
اون در کره شمالی با دیوار صیانت از ارتباط مردمانش با آن سوی 
دیوار جلوگیری می کند تا مبادا مردمان کره شــمالی با نظام های 
دموکراتیکی آشنا شوند که در آن، حکومت تابع اراده جمع مردم 
اســت نه تابع اراده پیشــوا و متعاقب این آشنایی، خواست های 

جدیدی مطرح شود که حاکمیت حاضر به پذیرش آنها نیست.
در جمع بندی مطلب، نکته حائــز اهمیت راه اندازی اینترنت 
ماهــواره ای اســتارلینک اســت کــه متعاقب حمله روســیه و 
تخریــب زیرســاخت های ارتباطاتی اوکراین، با درخواســت وزیر 
تحول دیجیتال اوکراین و موافقت ایالن ماســک فعال شــد. این 
مســئله گویای آن اســت که وقتی منافع دولــت و ملت در یک 
راســتا تعریف شود و حاکمیت اصلی از آن مردم باشد، حکومت 
از حضور مردم در جهان اجتماعی هراســان نخواهد شــد. حال 
آنکه در جهان ســوم برخی از حکومت ها عکس خواسته مردم 
عمل می کنند و در پی محدودیت دسترســی مردم به اینترنت و 
جهان اجتماعی هســتند. با مقایسه فضای اجتماعی و رسانه ای 
دو کشور اوکراین و یمن به این نتیجه می رسیم که پوشش سریع 
و گســترده اخبار که در بعد خارجی باعث آگاهی جهانیان و در 
بعد داخلی باعث وفاق ملی می شــود، تنها یکی از کارکرد های 
رســانه است. به نظر می رســد به همین خاطر است که رسانه و 
مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند؛ چراکه با افزایش 
اطالعات و آگاهی اجتماعی، نه تنها منافع دولت و ملت تعارض 

پیدا نمی کند، بلکه خواست دولت، همان خواست مردم است.
*کارشناس علوم سیاسی

قبض و بسط رسانه 
چرا اوکراین مورد توجه و یمن 
مورد غفلت واقع شد؟

هم زمان با آغاز سال نو، موج رسانه ای وسیعی در شبکه های اجتماعی درباره 
حضور مهاجران افغانســتانی در ایران آغاز شــد. در این وضعیت، کشته شدن دو 
طلبه اهل سنت در استان گلستان با شلیک گلوله و حمله یک شهروند افغانستانی 
در روز ۱۶ فروردین ماه به ســه روحانی در صحن حرم رضوی که به جان باختن دو 
نفر از روحانیون و زخمی شــدن یک نفر دیگر منجر شد، ابعاد مبهم و پیچیده تری 

به این موضوع داد.
۱- روشن است اقدام تبعه یک کشور خارجی در یک رویداد تروریستی به معنای 
حمایت کل شهروندان آن کشور از تروریسم نیست. البته َسَلف های عامالن حمله 
تروریستی خرداد ۹۶ به مجلس، در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه با داعش 
و القاعده همراهی کرده بودند. پیش از این هم در عاشورای سال ۱۳۷۳ حرم امام 
رضا شــاهد بمب گذاری تروریستی خونینی بود که به کشته و زخمی  شدن بیش از 
۳۰۰ نفر انجامید. البته ابعاد مبهم این ماجرا برای افکار عمومی رمزگشایی نشد.

۲- ایران در نیم ســده گذشــته شــاهد حضور میلیونی مهاجران از کشورهای 

عراق و افغانســتان بوده اســت. به دلیــل ناکارآمدی دســتگاه های ذی ربط، آمار 
دقیقــی از میزان حضور مهاجران خارجی در این دوره در دســت نیســت. برخی 
برآوردهــا حکایت از آن دارد که بــا توجه به تعداد میلیونی و اســتمرار طوالنی 
چنددهه ای حضور، ایران در رتبه نخســت میزان و اســتمرار میزبانی چند میلیون 
خارجی قرار دارد. اگرچه آمارهای موجود که توســط نهادهای بین المللی درباره 
مهاجران منتشــر شده، تنها به مهاجران رســمی ثبت شده در ایران اشاره دارد. بنا 
بر آمارهای این ســازمان ها، ایران با میزبانی از ۸۰۰ هزار پناهنده (کسانی که تحت 
حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد قرار دارند) جایگاه دهم را در جهان 
بــه لحاظ میزبانی از پناهندگان به خود اختصاص داده اســت. البته کمیســاریای 
عالی پناهندگان اشــاره می کند ۲٫۶ میلیون افغانســتانی بدون مدرک و ۶۰۰ هزار 
دارنده پاســپورت افغانســتانی نیز در ایران زندگی می کنند که سرجمع این ارقام 
یعنی ســه میلیون نفر مهاجر افغانســتانی در ایران حضور دارند. برخی برآوردها 

حضور شهروندان افغانستان در ایران را بیش از پنج میلیون نفر برآورد می کنند.
۳- آیــا همچون بســیاری دیگر از کشــورها، ایران دارای قانون و سیاســت 
مهاجرتی کارشناسی شــده ای اســت؟ حضور طوالنی مدت صدها هزار مهاجر 
خارجــی در ایــران می توانــد به معنــای تجربه چنددهــه ای نظــام اداری و 
بوروکراتیک در مدیریت مهاجران خارجی باشــد؛ درحالی که متأسفانه واقعیات 
موجود نشــان می دهد تاکنون متناسب با این وضعیت، سیاست گذاری و سپس 
برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده ای صورت نگرفته است. اساسی ترین مبنای 

هر نوع برنامه ریزی در این باره مســتلزم اطالع دقیق از آمــار و تعداد مهاجران 
واردشــده به کشــور اســت که تاکنون به جز سرشــماری ۱۳۹۵، آمار دقیق و و 
روشــنی از حضور اتباع خارجی در کشور در دسترس نیست. بر مبنای داده های 
سرشــماری ۱۳۹۵ یک میلیون و ۵۸۳هزارو ۹۷۹ نفر اتباع افغانســتانی در ایران 
ســاکن بوده اند؛ یعنی بنا بر این آمار، افغانستانی ها ۱٫۹۸ درصد جمعیت ایران 
در ســال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده اند. البته این نکته الزم به ذکر اســت 
که در این گزارش اشاره نشــده که این آمار تنها شامل مهاجران قانونی است یا 
مهاجران غیرقانونــی را نیز دربر می  گیرد؟ اگر آمار دقیقــی از میزان و پراکنش 
مهاجران افغانستانی در کشور وجود ندارد، پس چندان نمی توان به برنامه ریزی 
کارشناسی شــده و دقیقی برای مدیریت ایــن مهاجران امیدوار بود! طبق آماری 
که وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانســتان در ســال ۱۳۹۶ منتشــر 
کرده اســت، ۸۴۰هزارو ۵۲۰ نفر از مهاجران افغانســتانی در ایران دارای کارت 
پناهندگــی آمایش، ۳۰ هزار نفر دارای ســند طوالنی مدت، ۴۵۰ هزار نفر دارای 
گذرنامــه کوتاه مدت و ۷۳۵هزار و ۶۲۲ نفر فاقد مدرک در ایران زندگی می کنند؛ 
درحالی که در سال ۱۴۰۰ به دلیل تحوالت سیاسی در افغانستان، موج مهاجرت 
شــهروندان افغانستان به سوی ایران افزوده شد. بنا بر گزارش مسئوالن رسمی 
حدود ۳۵۰ هزار نفر از دانش آموزان افغانســتانی در مدارس کشور و بیش از ۱۱ 
هزار نفر از دانشجویان افغانســتانی در دانشگاه های کشور به تحصیل اشتغال 
دارند. برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که ۳۰ هزار دانشجو و فارغ التحصیل 

دانشــگاهی از اتباع کشور افغانســتان از امکانات تحصیلی کشور استفاده کرده 
و ۱۲ هزار طلبه افغانســتانی نیز زیر نظر جامعه المصطفی مشغول به تحصیل 
هستند. شهروندان افغانستانی ســاکن در ایران در رویدادهای سیاسی مرتبط با 
ایران نیز ایفاگر نقش بوده اند و برخی منابع غیررســمی از ســه هزار شــهید و 
زخمی افغانســتانی ها در جریان جنگ تحمیلی هشت ســاله و نیز درگیری های 

عراق و سوریه حکایت دارد.
۴- ورود گسترده و بی نظارت مهاجران افغانستانی از مرزهای شرقی، افزون بر 
گســترش قاچاق انسان، موجب نفوذ فساد در میان نیروهای مرزی و دستگاه های 
ذی ربط مسئول نیز می شود. همچنین حرکت بخشی از این مهاجران برای ورود به 
اروپا از طریق همســایه غربی ایران نیز به گسترش فساد در مسیر قاچاق انسان به 
سوی این مرزها منجر می شود. ســامان دهی این وضعیت نیازمند سیاست گذاری 
کارشناسی شــده و برنامــه ای ملی اســت. البتــه موضوع مهاجرت بــا توجه به 

رویدادهای اخیر افغانستان می تواند ابعاد و پیامدهای دیگری هم داشته باشد.
اگر این مفروض درســت باشــد که ضارب ســه روحانی گرایش تکفیری دارد، 
آیــا حاکمیت طالبان بر افغانســتان می توانــد به تقویت تکفیری هــا و در نتیجه 
گســترش اقدامات تروریســتی به ویژه در ایران منجر شــود؟ آیا با توجه به شرایط 
موجود افغانســتان، منطقه و جهان باید در رویکرد به ورود مهاجران افغانستانی 
به داخل کشــور تغییراتی صورت گیرد؟ این موضوع در یادداشــت بعدی واکاوی

و تحلیل می شود.

لزوم سیاست گذاری مهاجرتی

احسان هوشمند
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برگ سبز خودرو  پژو  پارس XU7P  به رنگ سفید              
 مدل  ۱۴۰۰ به شماره پالک ۴۰ایران۱۳۵م۴۹ و 

شماره موتور 125K0001051  و شماره شاسی 
NAANA15E8MH860547  به نام سعيد 

هاشم لو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  شاهین  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۶۸ _ ۷۹۶ د ۴۴ و شماره 
موتور M15TC/2019877 و شماره شاسی 

 NAS111100M1020282 به نام مهدی مجاور 

صدرآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  کوئیک  رنگ سفید مشکی روغنی 
 مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۶۱۷ ج ۵۱ 

 و شماره موتور M15/9015934 و شماره شاسی 
 NAS841100L3356414  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  دنا  EF7  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران  ۴۰ _  ۳۳۴ ج  ۹۹ 
و شماره موتور 147H0520487 و شماره شاسی 

NAAW01HE4LE228132 به نام شهرزاد احمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۲۱  م  ۵۸   و شماره موتور 

*SQRE4T15C*ACMK02251  و شماره شاسی 

NAGC1AB49M1004878 به نام  محمد رفيع 

رفيعي نيا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کارخانه خودروی سواری  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس آی 
 مدل ۱۳۸۹ به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک

 ۹۲ ج ۸۹۶ ایران ۷۴ شماره موتور ۱۲۴۸۸۳۳۷۴۰۹ و شماره 
شاسی NAAM01CA5AR329929 به نام آقای مهدی 

عباس پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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براي درج تبلیغات خود در وبسایت 
روزنامه شرق با ما تماس بگیرید

دومین روزنامه پر بازدید 
ایران در فضاي مجازي

۸۶۰۳۶۱۱۹
sharghdaily.ir


