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اشکان محمودی | خبرنگار
ب ــرجه ــای ســر بــه فــلــک کشیده،
پرونده
پیشرفت وســیــع در عرصههای
مختلف،برندهایمشهورالکتریکی
و صنعتی ،سینما و سبک موسیقی
که آوازهاش در تمام جهان پیچیده؛ این تصویری است
که بیشتر مردم جهان از کرهجنوبی در ذهن شان دارند.
کشوریکهیکیازقدرتهایاقتصادیآسیاوجهاناست
و در زمینه فناوری به دستاوردهای نوینی رسیدهاست.
سبکموسیقیاشبیننوجوانانسراسرجهانطرفداران
زیــادی دارد و سینمایش تحسین منتقدان زیــادی را
برانگیخته است .اما همه کره جنوبی در این ویژگیها
خالصه نمیشودُ .بعد تاریک توسعه ایــن کشور در
زندگی مردمش قابل مشاهده اســت .مردمی که هر
روز با هم در رقابتاند؛ برای اندکی رفاه بیشتر روزی
16ساعت کار میکنند و طبق آمار اواخر سال ،2019
رتبه چهارم خودکشی جهان و اول میان کشورهای
توسعهیافتهرابهخوداختصاصدادهاند.درپروندهامروز
زندگیسالم،پوستهپرزرقوبرقاقتصادفعالوفرهنگ
غنی معرفیشده توسط سلبریتیهای کــرهای را کنار
میزنیمتابازوایایپنهانکرهبیشترآشناشویم.

نامرئی شدن
با «شنل کوانتومی»!
ماجرای گجت نامرئی کننده بدن

که به تازگی توسط یک شرکت کانادایی رونمایی شده ،چیست؟

مروریکوتاهبرتاریخچهکرهجنوبیدر 100سالگذشته

آغازنفوذآمریکادرکرهجنوبی

از س ــال  1910تــا پــایــان جنگجهانی دوم،
شبهجزیره کره تحت کنترل کامل ژاپن بود .تا قبل
از آن ،جنگ های زیــادی بین چین و ژاپــن بر سر
استعمار این شبهجزیره رخ دادهبود .بیشتر مردم
کره تا سال  1945به کشاورزی مشغول بودند .در
جنگجهانی دوم با بمباران هیروشیما و ناکازاکی،
ژاپن عالو هبر شکست در جنگ ،استیالی خود را
بر کره ازدست داد .با از دور خارج شدن ژاپن ،راه
متفقین به کره باز شد .جنوب کره به دست آمریکا

افتاد و شمال کــره را نیروهای شــوروی اشغال
کردند .دو کشور آمریکا و شوروی بر سر انتخاب یک
دولت مستقل برای کره توافق کردند اما شوروی از
حضور در انتخابات سر باز زد و دولت کمونیستی
را که تحت نظر و پشتیبانی خود بود ،حاکم بخش
شمالی قــرار داد .رهبر دولــت شمال« ،کیم ایل
سونگ» بود .در جنوب هم یک دولت حامی غرب
روی کار آمد .هر دو این حکومتها مدعی حکومت
بر کل شبهجزیره کره بودند و حکومت دیگری را به

 2رویتاریکوروشنسیستمآموزشیدرکرهجنوبی

ازهزینههنگفتبرایآموزش
شآموزان
تاخودکشیدان 

پیامدفشارهایاجتماعیبرایکسبپولبیشتروموقعیتباالتر

سناریوی نظام سرمایهداری و جامعه طبقاتی
طبق یافتههای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» ()OECD
که مجمعی متشکل از  37قدرت برتر اقتصادی جهان است ،مردم
کرهجنوبی بیشتر کار میکنند ،کمتر میخوابند و نرخ خودکشی بین
مردماینکشورازهرکشورتوسعهیافت هدیگریبیشتراست.اقتصاددانان
بینالمللیمعتقدندحکومتدموکراتیک،بازارآزادوکارسختتوانست
یک کشاورزی دورافتاده را به کانون قدرت منطقهای و حتی جهانی
تبدیلکنداماصدماتانسانیآنخیرهکنندهوجبرانناپذیراست.
 2مقصراصلینرخباالیخودکشیدرکرهجنوبی
براینرخباالیخودکشیمیتواندوعاملرامقصراصلیدانست؛نظام
سرمایهداریوفشاربهمردمبرایبهترینبودن.
نظام سرمایه داری| نظام سرمایهداری در کرهجنوبی
موجب طبقاتی شــدن جامعه شــد هاســت .شرکت های
بزرگ ،سرمایهداران و دولت ،بازارهایی را برای سرمایهگذاری به
مردم معرفی میکنند؛ مردم جذب بازارها میشوند و برای رسیدن
به موقعیت ایجادشده و سرمایهگذاری از هیچ تالشی غافل
نمیشوند ،اما در نهایت در زمان مناسب پول و تمام سود حاصل از
آن به جیب صاحبان ایــن نظام مــیرود .در خــور ذکــر اســت که
نظامسرمایهداری میکوشد همواره مردم را به کارگر و کارمند
بودن سوق دهد تا تغییر هرچند کوچکی در سود حاصل از این
بازارها ایجاد نشود .به تعبیری ،پولدارها هر روز پولدارتر میشوند
و فقیرها که بخش بسیار اعظم جامعه را تشکیل میدهند ،فقیرتر.
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فشار به مردم برای بهترین بودن| عامل دوم در افزایش
نرخ خودکشی به عرف جامعه برمیگردد .معیار ارزش
نهادن بر افراد در کرهجنوبی با پذیرفته شدن در دانشگاههای برتر
و استخدام در شرکتهای بزرگ نظیر سامسونگ ،الجی و هوندا
سنجیده میشود .بلندپروازی برای بهترین شدن ،ایدهآلگرایی،
کار سخت و فشار ازطرف جامعهای که اگر بهترین نباشی تو را به
رسمیت نمیشناسد ،از دیگر عوامل افسردگی و خودکشیاند« .ها
کئوسئوب» ،روانپزشک در دانشگاه ملی سئول و رئیس انجمن
جلوگیری از خودکشی در کره در مصاحبهای با «بلین هاردن»،
روزنامهنگار آمریکایی بیان میکند« :ما تمایلی نداریم برای
افسردگیمان کمک بخواهیم .شدیدا میترسیم که ما را دیوانه
بدانند .این ُبعد تاریک توسعه ماست» .عقیدهای در فرهنگ کره
وجود دارد که میگوید« :اگر شخصی در زندگی خود به قعر موقعیت
مالی یا اجتماعی سقوط کند با خودکشی ،از وقوع گرفتاریها و
مشکالت بعدی جلوگیری میکند تا آبروی خانواده حفظشود».
این هم دلیل دیگری است که خودکشی در کرهجنوبی چندان قبیح
نیست .خالصه آنکه وقتی اعضای یک جامعه ارزش و موفقیت خود
را منوط به رسیدن به موقعیت مالی و اجتماعی ایده آل میدانند،
درصــورت مواجه شــدن با موانع و شکست ،به انــواع اختالالت
سرانجام برخی از آنها خودکشی
روانشناختی دچار میشوند و
ِ
است.

نگاهیبهپیاماعتراضآمیزبعضیازآثارسینماییکرهجنوبی

سردرون!
سینمایکرهخبرمیدهداز ّ

منابع این پرونده :کتاب «فرار از اردوگاه 4؛ بلین هاردن» ،موسسه مصاف ایرانیان ،فرهیختگان آنالین

ازبررسیاقتصادواوضاعنهچندانمطلوبجامعهکرهجنوبیکهبگذریم،
نادیده گرفتن سینمای تازه جان گرفته و هنر ساخت پویانمایی این
کشورکملطفیاست.سینماییکهدردوسالاخیربهواسطهچنداثر
متفاوت،حسابیبرسرزبانهاافتادهاستو«انیمه»هاییکهبهدلیل
جذابیتبصری،داستانپرکششومحتوایجذابدرسراسرجهانطرفدارانخودشرادارد.اگرازظاهروفرمآثاربرترسینمای
کره بگذریم و در بطن آن دقیق شویم ،نکتهای قابل توجه را درمییابیم .در این آثار معموال بهصورت استعارهای یا با استفاده از
نمادها،کنایههاوگفتاری،بهاوضاعدرونیکرهجنوبیاشاره شدهاست.برایمثالمیتوانبهیکیازتولیداتاخیرسینمایکره،
فیلم «انگل» ( )parasiteاشاره کرد که برنده جوایز متعددی در جشنوارههای اسکار ،کن و گلدنگلوب شد .این فیلم پر است از
نمادهاییکهجامعهطبقاتیکره،تضادسبکزندگیونوعدغدغههایاقشاراینکشوررابهتصویرمیکشد.نوعبیاناینکنایهها
بهنحویاستکهمخاطبهاینهچندانحرفهایسینماهممتوجهآنهامیشوند.همچنینکارگردانانگل،موضوعداستانرا
بهزیباییتمامبهروابطمیاندوکرهوآمریکاتعمیممیدهد.سریالپربیننده«بازیمرکب»نمونهدیگریازنقدجامعهکرهاست.
نقدیکهاینباربااستفادهبهجاازنمادها،نظامسرمایهداریراهدفگرفتهاست.نظامیکهبهافرادطبقاتپایینمیفهماند
کهبرایموفقشدنالزماستهمردهخودشانرابهچشمدشمنببینندوبرایازدورخارجکردنشانازهیچتالشیفروگذار
نکنند.دلیلفقرطبقاتپایینیهمینمقولهاست؛نظامیکهدرآنبودجه،میانطبقاتباالییپاسکاریمیشودوسرمردم
عادی بیکاله میماند .آن افراد معدودی هم که موفق میشوند سودی از این سازوکار بهدست بیاورند ،بهای سنگینی را
میپردازند.حالمیتواندریافتکهچرا بسیاریازمردمکرهازتوسعهاقتصادیابرشرکتهاییمثلسامسونگوهونداو
پیشرفتروزافزونکشورشان،چیزیجزفقیرترشدنوفشارروانیعایدشاننمیشود.

مهسا کسنوی | روزنامهنگار

یکی از فانتزیهای هر آدمی چه در دوران بزرگ سالی یا کودکی این
است که با خواندن یک ورد غیب شــود ،البته گاهی این فانتزی در
دوران کودکی فراتر میرفت و دلمان میخواست با پوشیدن یک شنل
خودمان را نامرئی کنیم و به جاهای مختلف برویم .باید بگویم از آن جایی
یکند ،به نظر میرسد که رویای
که علم هر رویای غیر ممکنی را ممکن م 
غیبشدن هم تا حد زیادی به واقعیت نزدیک شده و شما میتوانید با
خرید یک شنل خودتان را غیب کنید .به تازگی کمپانی بیوتکنولوژیکی
کانادایی  Hyperstealthکه چندین سال مشغول مطالعه ،ساخت و
آزمایش نمونههای آزمایشی گجت نامرئی کننده بدن بوده ،باالخره
توانسته این گجت را در قالب شنل کوانتومی تولید کند .در مینی پرونده
امروز زندگیسالم ،نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
از طراحی لباس نظامی تا شنل نامرئی کننده
 Hyperstealthیک شرکت موفق طراحی استتار کانادایی است که تا به
حال بیش از دو میلیون لباس نظامی و بیش از سه هزار وسیله نقلیه و جت
جنگنده را تولید و در سراسر جهان عرضه کرده است .اما اینبار انگار ایده
پردازان این شرکت کانادایی خالقانهتر عمل کردند و به دنبال رویاهای کودکی
خود به سمت تولید شنلی رفتند که انسان را نامرئی کند و مدعی شده اند که در
این زمینه موفق بودهاند.
سازوکار عمل «شنل کوانتومی»
برای طراحی این شنل از قوانین انکسار نور در فیزیک کمک گرفته شده است.
در آن از لنزهای عدسی ( )lenticularاستفاده شده
و این لنزها ،پرتوهای نوری را به نحوی منحرف
میکند که در چشم بیننده نامرئی به نظر
برسد ،اما این همه ماجرا نیست .مخفی
کننده کوانتومی مــاد های است که با
خم کردن امواج نور به اطراف سوژه،
هدف را کامال مات میکند .این ماده
نه تنها عالیم بصری ،مادون قرمز (دید
در شب) و حرارتی شما را حذف می کند
بلکه سایه هدف را هم از بین می برد .یعنی
شما با پوشیدن این شنل نه تنها با دوربینهای
دید در شب دیده نمیشوید بلکه سایه خودتان
را هم نمیبینید!
کاربردها و سناریوهای استفاده
چتر نجات| چتر نجات نامرئیشونده
شاید در نگاه اول کمی بدون استفاده
به نظر برسد اما فکر کنید که شما درون
هواپیمایخودمحاصرهشدهایدوکاری
جز فــرار با چتر نجات ندارید .از درون
هواپیما با چتر نجات به بیرون میپرید و
یکهو غیب میشوید .چتر نجات شما از مواد
کوانتومی  Stealthساخته شده است و شما را از دید
دشمن پنهان میکند .شما مواد کوانتومی  Stealthرا از چتر نجات میگیرید
و آن را باالی سرتان پرتاب میکنید و اکنون هیچ حسگر بصری و چشم انسان
شما را شناسایی نخواهد کرد بنابراین میتوانید با خیال راحت در جنگل
مخفی بمانید!
زیر دریایی| تا به حال به این فکر کرده اید که یک زیر دریایی وقتی روی آب هم
میآید ،مخفی باشد .کافی است شنل را روی زیر دریایی بکشید و زمانی هم که
زیردریایی روی آب است از دید بقیه پنهان باشد.
ارتش نامرئی| داشتن ارتش تانکهای نامرئی رویای کودکی هر پسر بچهای
بوده است .این که شما با ارتشی که دیده نمیشود به جنگ دشمن بروید واقعا
هیجان انگیز است .در این جنگ دشمن فقط از روی صدای تیراندازی باید
محل دقیق شما را تشخیص دهد و این کار برای او محدودیتهای زیادی را
ایجاد میکند و باید بگویم این اتفاق دیگر دور از ذهن نیست و اگر روی تانک ها
شنل نامرئی بکشید ،شما یک ارتش نامرئی خواهید داشت که فقط با صدای
تیراندازیها کمی قابل تشخیص است.

منبعhyperstealth.com :

حدود  6درصد سود تولید داخلی در کرهجنوبی صرف آموزش میشود که
بعدازآمریکابیشترینمقداراست.نرخباسوادانکرهجنوبیباالی 98درصد
است .در میان کشورهای ثروتمند ،کرهجنوبی رتبه اول سرانه هزینه برای
آموزشخصوصیرابهخوداختصاصدادهاست.اینآموزششاملمعلمان
خصوصی،کالسهایتقویتیودورههایآموزشزبانانگلیسیاست.فشار
آموزشی و جو رقابتی به حدی زیاد است که از هر پنج دانشآموز ،چهار نفر
مجبور به شرکت در کالسهای تقویتی هستند« .اندرو اونگی کیم» ،استاد
جامعهشناس دانشگاه کره در پاسخ به سوال نویسنده کتاب «فرار از اردوگاه
»۱۴دربارهاینکشورمیگوید«:فشارموفقشدندرمدرسهازکالسچهارم
شروع میشود و تا کالس هفتم به همه چیز دانشآموز تبدیل میشود .اگر
جوانان معیار الزم برای موفقیت را بهدست نیاورند ،به این باور میرسند که
نمیتوانند زندگی خود را آغاز کنند و دچار افسردگی و مشکالت حاد روانی
میشوند .جامعه بدون گذشت و سنگدل شده و این مبارزه پایدار است».
اندیشه کودکان در کره جنوبی با دیگر کشورها بسیار متفاوت است .طبق
اظهارات«هویوجین»،کودک 8سالهکرهای،درمدارسابتداییبچههاپس
ازششساعتآموزشطاقتفرسابهخانهمیآیندامانهبرایاستراحتبلکه
برای مطالعه بیشتر .در سه سال منتهی به دانشگاه ،مدت زمان کالسهای
تقویتی به شش تا 9ساعت در روز میرسد که با محاسبه ساعات
درســی مدرسه ،یک دانشآموز در کرهجنوبی بهطور
متوسط باید 16ساعت در روز را صرف مطالعه و آموزش
کند .فشار خانوادهها هم برای قبولی در آزمون پایانی،
تبتحصیلرابهشدتافزایشمیدهد.جامعهشناسان
کرهای ،سیستم آموزشی این کشور را وحشیانه و بهشدت
رقابتی توصیف کردند .سیستمی که طبق آمار،
علت اصلی خودکشی افراد 10تا 19سال است.
رسانههای مختلف این خودکشیها را ناشی از
اضطراببرایامتحاناتورودیدانشگاهوترس
ازپذیرفتهنشدنمیدانند.همچنینایننظام
آموزشیبهعلتتولیدمازاددانشآموختهبیکار،
مورد انتقاد قرار گرفته است ،به طوری که تنها
در سه ماهه نخست سال  2013آمار دانش
آموختگان بیکار دانشگاههای کرهجنوبی به
 3.3میلیوننفررسید.

رسمیت نمیشناختند .همین قضیه مسبب جنگ
سه ساله بین دو کــره بــود .نیروهای کمونیست
کر هشمالی برتری مطلقی ازنظر تعداد نیرو و
تجهیزات نظامی نسبت به کر هجنوبی داشتند.
با پیشرو ی نیروهای کر هشمالی به کمک چین،
تقریبا تمام کرهجنوبی به جز جزیره «بوسان» اشغال
شد اما حضور دقیقه آخری نیروهای آمریکایی،
ورق را برگرداند و نیر وهای کر هشمالی مجبور به
عقبنشینی شدند .با حمایت همهجانبه آمریکا،
کرهجنوبی از شکست حتمی در جنگ نجات یافت
و این آغاز نفوذ آمریکا در کرهجنوبی بود .از آن تاریخ
به بعد مواضع دیپلماتیک کره جنوبی با آمریکا
همجهت شد .بعد از جنگ ،با پشتیبانی آمریکا از

حکومت طی برنامهریز یهای پنجساله ،تأسیس
شرکتهای بزرگ با نیروی انسانی زیاد ،معافیت
مالیاتی و تقویت ساختار آموزشی ،این کشور در
مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی آسیا قرار
گرفت.

