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دولت

باید جوابگو باشد
محمدرضا هویدا
افغانستان سرزمین فاجعه هاســت .فاجعه ای پشت فاجعه ای
دیگر رخ می دهد .دولت ناتوان از کنترول این فاجعه هاست .در
کمتر از یک سال ،حوادث تکان دهنده ای پی در پی رخ داده اند
و روح و روان مردم افغانســتان را آزار داده اند .فاجعه ای که در
زابل رخ داد روح و روان مردم افغانســتان را سخت آزرده کرد.
گروگان گیری و راه گیری در راه ها و شاهراه های کشور از مدتی
به دینسو رشد فزاینده ای داشته است .تروریستان با بهانه و یا
بدون بهانه ،مردم مظلوم و بیچاره را که هیچ گناهی ندارند و تنها
رهگذری از مناطق آنها می باشند را اسیر کرده و ماه ها با خود
نگهداشته اند.
تروریستان با این اعمال ،نیات پلیدی از جمله وارد ساختن مردم
مناطق مرکزی به یک جنگ ناخواســته را در سر می پرورانند،
اما تا کنون مردم این مناطق با صبر و حوصله هر نوع مشــکلی
را تحمل کرده و از مقابله بالمثل اجتناب نموده اند .تنها موردی
از مقابله بالمثل نیز با وســاطت وکال و دولت به طور یک جانبه
با رهایی افراد طرف مقابل پایان یافت .اما تروریســتان در یک
اقدام غیر منتظره هفت گروگان را که زنان و کودکان نیز در میان
آنها بود ،را کشتند .تروریستان این افراد را به صورت فجیعی با
بریدن گلوی شان به قتل رسانیده اند.
بحثی که در این گونه مواقع داغ می شــود این است که وظیفه
دولت در قبال شــهروندانش چیست؟ آیا دولت به آنچه وظیفه
دارد و می باید انجام دهد ،عمل کرده است؟ آیا دولت از فرصت
چند ماهه ای که داشته برای رهایی گروگان ها به خوبی استفاده
کرده است؟ و مهمتر اینکه ،آیا دولت به مشکل نا امنی راه های
مناطق مرکزی که مشکلی همیشگی و دایمی است ،توجه داشته
و اقدامی برای امنیت آن کرده است؟
وقتی مســئله دولت به میان می آید ،همــه نهادهای دولت به
شمول ریاســت جمهوری ،معاونین و ریاست اجرائیه و معاونین،
کابینه ،قوه قضائیه و سارنوالی و پارلمان و مشرانو جرگه و همه
نهادهای دیگر را شامل می شود .اینکه اینها به وظایف شان عمل
کنند ،درخواست زیادی و فوق وظایف شان نیز نیست که کسی
منتی بر مردم داشته باشد .دولت وظیفه دارد تا از جان و مال و
ناموس مردم دفاع کند .اصوال فلسفه وجودی دولت این است ،در
غیر این صورت معنایی برای وجود دولت نمی توان یافت.
بحران گروگان گیری و گســترش دامنــه جنگ به مناطق امن
کشور ،تازه نیست .دولت باید پاســخ بدهد که چه کاری برای
حل این بحران انجام داده اســت .و همان گونه که گفته شــد،
مخاطب این درخواست مردم نیز ،تنها یک یا دو شخص نیست.
همه آنهایی که در دولت وظیفه ای در این قبال دارند باید پاسخ
دهند .به همان اندازه ای کــه یک وزیر یا رئیس جمهور موظف
است کار کند و پاسخ دهد ،یک وکیل و سناتور و وکیل شورای
والیتی نیز باید جوابگو باشد.
بحث امنیت و آنچه در مورد فاجعه زابل وجود دارد ،از یک سو به
گذشته بر می گردد ،که باید بررسی شود و عوامل آن شناسایی
شود و از سوی دیگر که مهمتر است به آینده بر می گردد .امنیت
راه های غزنی و مناطق مرکزی و  ...موضوعی گذشته نیست که
بتوان به راحتی از آن گذشــت ،بلکه موضوعی است مربوط به
آینده .مردم نباید قربانی ضعف ها و کاستی ها و بی برنامگی های
این حکومت شوند و هر روز بر شمار قربانیان شان افزوده شود.
هر چند با توجه به گذشــته دولت بعید به نظر می رسد که راه
حل اساسی و پایدار برای حل بحران امنیت پیدا کند ولی فاجعه
زابل و آینــده این منطقه و راه هــای آن باید به صورت جدی
بررسی شــود .با ادبیات سیاسی کنونی دولت که با صدور بیانیه
ها و اعالمیه های مطبوعاتی و تشــکیل کمیسیون حقیقت یاب
سعی در گذشتن از این گونه فجایع می شود ،نمی توان به بحران
موضوع خاتمه داد.

وضعیت کنونی هزاره ها؛ عملکرد قومی حکومت
و بازی بد نخبگان سیاسی هزاره

دوره پســا طالبان برای هــزاره ها را می
توان دوره فرصت ها و تهدید ها نامید .در
یک طرف به خاطر حضــور جامعه جهانی
فرصت مناســب فراهم شــد تا هزاره ها
در سطح وســیع به آموزش روی آورد .در
مناسبات قدرت سهیم گردد ،با گروه های
دیگر قومی در میدان سیاست بازی نماید،
دانشگاه بزند ،شــرکت داشته باشد ،وزیر،
والی و ولسوال داشــته باشد .به طور کلی
به کیک قدرت سهیم باشد .در طرف دیگر
اما ،تهدیــد های نیز متوجه هزاره ها وجود
داشــت و دارد .از یک طرف دولت به خاطر
در پیش گرفتن سیاست قومی در صدد به
حاشیه راندن هزاره ها از مناسبات قدرت
و سیاســت بود و از طرف دیگر گروه های
شورشی همانند گروه طالبان ،حزب اسالمی
گلبدین حکمتیار و جدیــدا گروه داعش
جان و مال هزاره ها را تهدید نموده اســت
و می نماید .در ســال های اخیر اما ،فرصت
ها کم کم جای خود را به تهدید داده است.
هزاره ها از سوی گروه های مختلف گروگان
گرفته می شــود ،ســربریده می شود ،راه
های رفت و آمد شان مسدود می شود و ...
حکومت مرکزی در مقابل اما ،مهر سکوت
بر لب نهاده اند .ادامه این وضعیت مناسبات
هزاره ها و حکومت را تغییر می دهد .تغییر
مناسبات میان هزاره ها و حکومت مرکزی
هر طور باشــد به نفع هیچ یک از طرفین
نیست .بیش از همه حکومت مرکزی ضعیف
می شود .زیرا ،هزاره ها تابع به تمام معنای
نظام سیاسی کنونی است .حال چکار باید
کرد؟
اول؛ حکومت مرکــزی در تاریخ تحوالت
سیاســی و اجتماعی افغانستان سیاست
قومی و قبیله ای داشته است .از همان آغاز
شکل گیری افغانستان تا دوره کنونی همه
نظام ها و حاکمان سیاســی رویکرد قومی،
قبیلــه ای و نابرابر به گروه های قومی و به
خصوص هزاره ها داشته است .با این حال،
سیاست ورزی قومی و قبیله ای هیچ سودی
برای دیگر گروه های قومی نداشــته است.
سیاســت ورزی قومی تنها منجر به فعال
کردن شــکاف های قومی ،افزایش تنش ها
و خشــونت ها در سطح جامعه شده است.
منجــر به تضعیف حکومت مرکزی شــده

علی قادری

است .دولت ســازی و ملت سازی را به بن
بست کشانده است .اگر هزاره قتل عام شده
است ،گروگان گرفته شده است و در نهایت
سربریده شده اســت ،دگرگونی در رفاه و
آسایش دیگر گروه های قومی نداشته است
و موجب آرامش خاطر نخبگان سیاسی نیز
نشده است .از این جهت ،حکومت مرکزی
و نخبگان سیاســی در رأس قدرت با نگاه
به گذشــته تاریخی باید نوع نگاه خود را
به سیاســت ،قدرت و مناسبات سیاسی و
اجتماعی تغییر دهــد .آوردن اصالحات،
تحول و بــدون تغییر رویکرد ها و نوع دید
نخبگان سیاسی به گروه های قومی ممکن
نیست .اشتباه است اگر بپندازیم که تبعیض،
تعصب ،خشونت و سرکوب یک گروه قومی
منجر به تقویت پایگاه های اجتماعی دولت
و قدرتمند شــدن نهاد های ملی می گردد.
نخبگان سیاســی از هر قوم الزم است که
نسبت به نگرش ها و پیش فرض های خود

تجدید نظر نماید و آن را بازخوانی نماید.
دوم؛ اگر یکی از دالیــل وضعیت کنونی
هزاره ها محصول سیاست قومی و قبیله ای
نظام حاکم است بخش شان به بازی هزاره
ها و نخبگان سیاســی هزاره ها نیز بر می
گردد .اگر از گذشته تاریخی فاکتور بگیریم
در دوره پسا طالبان نخبگان هزاره فرصت
داشتند تا موقعیت هزاره ها را در مناسبات
قدرت تغییر دهد .هزاره ها این فرصت را
برای رهبــران و نخبگان خود فراهم کرد.
مشارکت میلیونی هزاره ها در پای صندوق
های رأی در واقع فرصتی بود که نخبگان
سیاسی هزاره باید از آن استفاده می کرد
و موقعیت انسان هزاره ها را در تغییر می
داد .اما نخبگان سیاسی هزاره ها نه تنها از
فرصت ها برای تغییر وضعیت زندگی هزاره
ها و بازتعریف موقعیت اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگــی هزاره ها اســتفاده ننمودند؛
بلکه از فرصت ها تنها در راســتای دست

یابی به منافع شخصی خود استفاده نمود.
بنابراین ،وضعیت کنونی هزاره ها تا اندازه
زیاد محصول بازی بــد نخبگان هزاره در
بازی قدرت و سیاست است.
سوم؛ هزاره ها اما ،در دوره جدید قادر به
تحول جــدی در مطالبات خود از دولت و
نخبگان سیاسی خود نبوده است .خواسته
های محدود داشــته اســت .اما هیچ گاه
پیگیر خواسته ها و مطالبات خود از دولت
و نخبگان سیاســی نبوده است .مردم و
روشنفکران هزاره ها به نوعی دچار روزمره
گی شده است .به چیز های بسیار اندک و
کوچک دل خوش کرده اند و خواســت ها
و مطالبات کالن خــود را به صورت جدی
پیگیری نکرده اســت .روشــنفکر هزاره
وقتی به یک پست و مقامی دولتی برسد،
دیگر دم از خواست ها و مطالبات هزاره ها
در عرصه تقســیم قدرت ملی نمی زند .بر
سراسر زندگی انســان هزاره ترس حاکم

است .روشنفکر هزاره می ترسد تا موقعیت
خود را از دست ندهد .فعال مدنی هزاره به
دنبال پروژه های است که تنها سود شان
چند هزار دالر آمریکایی است .با این حال،
در پی پروژه های اســت که کمترین سود
برای انسان هزاره داشته باشد .وزیر هزاره،
والی و ولسوال هزاره تنها در فکر پر کردن
جیب خود و در نهایت حفظ موقعیت خود
است .این نشــانگر آن است که بر سراسر
حیات انسان هزاره ترس حاکم است .برای
همین نیز ،مطالبات و خواســت ها خود را
دنبال نمی کند.
با توجه به نکات فوق الزم اســت که چند
کار ممکن صورت گیرد .ما از سوی نخبگان
سیاسی گروه های قومی جدی گرفته می
شــویم .وقتی در دوره انتخابات کاندید
پشــتون و تاجیک در سراسر هزاره جات
سفر می کند به معنی این است که آن ها
به ما نیاز دارد و ما را جدی گرفته اســت.
ولی در فردای انتخابات وضعیت به گونهای
تغییر می کند .در فردای انتخابات به خاطر
بازی بد نخبگان سیاسی است که هزاره ها
جدی گرفته نمی شود .بنابراین ،نخبگان
سیاســی هزاره ها باید به خود جسارت
دهد و از حقوق اساسی هزاره ها به صورت
صریح دفاع نماید .اگر نخبگان سیاســی
پشــتون ها ،تاجیک هــا و ازبیک ها می
تواند از مطالبــات مردم خود دفاع نماید،
چرا نخبگان سیاســی هزاره ها نتواند از
مطالبات خود دفاع نماید .هزاره ها در کنار
فشار بر حکومت الزم است که بر نخبگان
سیاســی خود نیز فشار آورد .در کنار این
مسئله الزم است که روشنفکران هزاره در
سطح گسترده وضعیت هزاره ها در سطح
ملی و بین المللی بازتاب دهد.
در پایان این نوشتار باید گفت که سیاست
قومی و قبیله ای نخبگان سیاسی در رأس
قدرت و سســتی و بی خاصیتی نخبگان
سیاســی هزاره ها ،ترس حاکم بر زندگی
انســان هزاره باعث وضعیت کنونی هزاره
ها شده اســت .اکنون الزم است که مردم
بر دولت و نخبگان سیاســی خود فشار
آورده و وضعیت خود را در ســطح ملی و
بین المللی بازتاب دهد تا فشار مضاعف بر
دولت وارد گردد.

چگونه رسانههاي اجتماعي بر سالمت رواني و
بهبودي ما تأثير ميگذارند؟

نكته جالب توجه اين اســت كه پژوهشــگران
دريافتند افرادي كه خيلــي مضطرب و به لحاظ
اجتماعي ناامن هســتند بيشــتر تمايل دارند از
سايتهاي شبكه اجتماعي استفاده كنند.
گزارش
سال گذشته ،سايت اخبار پزشكي امروز،
ِ
مطالعهاي را منتشر كرد كه توضيحات بالقو ه براي
اعتياد به شهرت فيسبوك را ارايه ميداد.
تيــم پژوهــش هدايــت شــده توســط دار
مِشــي( )Dar Meshiاز دانشــگاه فــري
آلمان( )FreieUniversitätدريافتند افرادي كه
بازخوردهاي مثبت در فيسبوك درباره خودشان
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 کارتون روز

دريافت ميكردند فعاليــت قويتري در
نوكلئوس اكومبنس مغز (آنها)مشــاهده
ميشــد _ ناحيهاي كه مربوط به پردازش
پاداش است _.اين فعاليت قويتر با استفاده
بيشتر از فيسبوك همبستگي داشت.
از اين مطالعات چنين به نظر ميرسد كه
خيلي از كاربراني كه به فيســبوك معتاد
هستند از اين سايت به عنوان راهي براي
ت نفس استفاده
جلب توجه و باال بردن عز 
ميكنند .اما آيــا اين رفتار تأثيرات منفي
روي سالمت رواني و بهبودي دارد؟
تأثيرات منفي رسانه اجتماعي
در سال  ،2012انگزاييتي يو.كي (Anxiety
 )UKيك نظرســنجي را روي استفاده از
رســانه اجتماعي و تأثيرات آن بر عواطف
انجام داد.در اين نظرسنجي دريافتند كه
 53درصد از شــركتكنندگان ميگويند
سايتهاي رســانه اجتماعي رفتار آنها را
تغيير داده اســت در حالي كه  51درصد
از هميــن افراد ميگويند كــه تغييرات،
منفي بوده اســت .آنهايي كه گفته بودند
زندگيشــان در اثر اســتفاده از رسانه
اجتماعي بدتر شده ،همچنين گزارش دادند
كه احســاس عدم اعتماد به نفس كمتري
ميكنند موقعي كه دستاوردهايشــان
را با دســتاوردهاي دوستانشان مقايسه
ميكنند .دكتر روچ ميگويد :اين مشكل
قطع ًا توجه افراد را بــه خود جلب كرده
است .ما ميدانيم كه بســياري از مردم
در سايتهاي رسانه اجتماعي ،اغلب آن
نسخه آرمانگرا شده از زندگيشان را ارايه
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ميدهند كه منجر به مقايسههاي اجتماعي
رو به باال ميشــود كه ميتواند باعث به
وجود آمدن عواطف منفي شود.
از سوي ديگر ،اين نظرسنجي نشان داد كه
دو سوم از شركتكنندگان بعد از استفاده
از اين سايتها ،مشكل در آرامش و خواب
را گزارش كردنــد در حالي كه  55درصد
گفتند وقتي كه قادر نبودند وارد حساب
كاربــري( )log inخود در رســانههاي
اجتماعي شــوند احســاس «نگراني و
ناراحتي» ميكردند.
در مطالعه اخيري كه توســط دكتر روچ
و همكارانش انجام شــده ،تيم (پژوهش)
دريافتنــد كــه تعامــات اجتماعي در
ســايتهاي رســانه اجتماعي به ويژه
فيسبوك ،ممكن است تأثير منفي بر روي
برخورد چهره به چهره براي افرادي داشته
باشد كه پيش از اين ،سطوحي از اضطراب
را داشتهاند.
نگراني ديگر مربوط به اســتفاده از رسانه
اجتماعي ،زورگويي و يا قلدري ســايبري
( )Cyber bullyingاســت .همانطور كه
پيش از اين نيز بيان شــد اكثريتكاربران
شبكههاي اجتماعي زير  30سال سن دارند
و بسياري از افراد ،نوجوان هستند.
بر اســاس )EIE(Enough Is Enough
_ســازماني كه هدف خود را معطوف به
ايمنتر كردن اســتفاده از اينترنت براي
كــودكان و خانوادهها كرده اســت _ 95
درصد از نوجوانان( 13الي  19ســال) كه
از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكنند

شاهد اشــكالي از زورگويي سايبري در
سايتهاي اجتماعي بودهاند و  33درصد
قرباني زورگويي سايبري شدهاند.
اما دكتر روچ معتقد است كه صرف ًا استفاده
از رسانههاي اجتماعي نيست كه در حال
خارج شدن از كنترل است بلكه نياز براي
برخط بــودن و اتصالدر همه اوقات نيز در
حال خارج شدن از كنترل است.
او ميافزايد« :فكر ميكنم والدين بايد آگاه
باشند كه بچههاي نوجوانشان در زمانهاي
زندگي ميكنند كه آنها به طور پيوستهاي
برخط هستند».
«من والدين را تشــويق ميكنم به دنبال
راههايي براي تشــويق (بچههاي خود)
جهت آفالين بــودن بكنند و يا حتي آنها
را امر به آفاليــن بودن بكنند و نه تنها از
شــبكههاي اجتماعي بلكه از همه وسايل
دور بشــوند .احتماالً اين نصيحت خوبي
براي همه ما باشد».
آيا ميتوان از فيسبوك براي بهبود سالمت
رواني و بهبودي استفاده كرد؟
با وجود اينكه بســياري از تحقيقات به
اثرات منفي رســانههاي اجتماعي روي
سالمت رواني و بهبودي اشاره ميكنند اما
برخي از پژوهشگران ميگويند رسانههاي
اجتماعي ممكن است تأثير متضاد داشته
باشند .سايتهاي اجتماعي ميتوانند يك
ابزار مفيد در شناسايي افراد با مشكالت
سالمت رواني باشد.
سال گذشته سايت اخبار پزشكي امروز،
مطالعــهاي از پژوهشــگران دانشــگاه

ميسوري را منتشــر كرد كه مدعي بود
فعاليت فيسبوكي ممكن است يك عالمت
و نشان دهنده از سالمت روانشناختي يك
شخص باشد.
تيم پژوهش دريافتنــد افرادي كه تصاوير
كمتري را در ســايت ،همرساني ميكردند
اغلب كمتر نيز ارتباط برقــرار ميكردند،
پروفايل بلندتر و دوستان فيسبوكي كمتري
داشتند و احتماالً فقدان لذت()anhedonia
اجتماعي بيشــتري را تجربــه ميكردند
_ ناتواني از رويارويي با شــادي حاصل از
فعاليتهايي كه به صورت نرمال لذتبخش
هستند مثل حرف زدن با دوستان.
مطالعه ديگر از دانشــگاه كاليفرنياي سن
ديهگو( )UCSDبيان ميكند كه استفاده
از رسانههاي اجتماعي ممكن است حتي
شادي را همهگير بكند و اشاعه دهد .تيم
پژوهش كه توســط جميز فاولر(James
 )Fowlerاز دانشــكده پزشكي UCSD
رهبري ميشد دريافت كه استاتوسهاي
به روز شده شادي ،كاربران ديگر را تشويق
ميكند كه اســتاتوسهاي به روز شــده
شادي از خودشان را ارسال( )Postكنند.
فاولر ميگويد« :مطالعــه ما بيان ميكند
كه مردم ،افراد ديگر را به خاطر شــباهت
به خودشــان براي ايجاد ارتباط انتخاب
نميكنند بلكه در واقع باعث ميشوند ابراز
احساسات دوستانشان تغيير كند.
ما قدرت كافي در اين گروه از دادهها داريم
تا نشان بدهيم كه ابراز احساس به صورت
برخطهمهگيرميشــود و همچنين اينكه
حاالت و احساسات مثبت ،بيشتر از منفي
همهگير ميشــود .در واقع ،پژوهشگران
عقيده دارند كه اين اشــاعه و همهگيري
ويروس وار از شــادي چنان قوي است كه
اگر بزرگنمايي شود ميتواند سبب به راه
انداختن بهبودي و خوشي همه گير شود.
اگر يك تغيير عاطفي از يك فرد سرايت
پيدا ميكند و باعث تغيير در بســياري
ميشود بنابراين ممكن است نشاندهنده
اين باشــد كهما به صورت اعجابانگيزي
تأثيرگذاري تالشها براي بهبود ســامت
رواني و جسمي را دست كم ميگيريم.
به طور كلي ،به نظر ميرسد كه تأثير دقيق
رســانههاي اجتماعي بر سالمت رواني و
بهبودي ما در آينده نمايان خواهد شــد
اما يك چيز قطعي اســت؛ استفاده ما از
ســايتهاي اجتماعي بعيد است به اين
زوديها كمرنگ و يا محو شود.
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