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سخ
نی با خوانندگان

معمــوال همــه افــراد در برهــه ای از زندگیشــان
افســردگی را تجربــه مــی کننــد .حاالتــی کــه بــر
روی ثانیــه هــا و دقیقــه هــای بیرمــق و تلنبــار شــده
روزانــه ســایه مــی انــدازد .زمانــی کــه بــا افکارشــان
تنهــا مــی شــوند؛ خطــر یــک فروپاشــی درونــی
وقتــی کــه مغــز بیشــتر از دســت و پــا کار می کنــد.
دیوارهــای خانــه ،ســاختمان های مکعبــی و تمــام
چهره هــای متفــاوت خیابــان تکــراری می شــوند،
طــوری کــه کفشهایشــان از خودشــان دیدنی تــر
خواهــد بــود.
دیــدن اخبــار خودکشــی های اخیــر در میــان
اخبارجنــگ و نا امنــی ســایر مناطــق و همچنیــن
عکــس از میتینگ هــا و ســلفی های دوســتان
در کافه هــا ،مــا را از واقعیــات زندگی هایــی آگاه
می کنــد کــه در بســتر جامعــه فرامــوش شــده اند.
افــرادی کــه در زیــر الیــه الیــه از مشــکالت بیرون
می خزنــد تــا در تالشــی مذبوحانــه بــر دیگــران
تاثیــر بگذارنــد .راســتش شــاید خودکشــی آنقدرهــا
هــم تصمیــم پیچیــده ای نباشــد.
شــاید همیــن پــل آ.اس.پ روبــروی پژوهشــگاه
لحظــه ای ذهــن عابــری را بــرای تصمیــم بــه
نیســت شــدن در برگیــرد .افــکار انتحــاری در یــک
آن شــکل می گیرنــد مثــل اینکــه دو قــدم عقب تــر
بخواهــی ســنگ و یــا بطری کــه جلوی پایــت افتاده
بــه گوشــه ای پــرت کنــی .امــا کســی که خودکشــی
می کنــد بــه چــه چیــزی فکــر نمی کنــد؟ وقتــی
کــه تمــام دلبســتگی ها
و تعلقــات دنیــا رنــگ
می بازنــد.
اول هــر صبــح دیگرشــروع
دوباره نیســت؛ و مهم نیســت
عقربههــای ســاعت روی چه
عــددی میگردنــد .دیگــر به
کتــاب گناهــان کبیــره فکر
نمی کنــد ،بــه کتاب هــای
مراقبــه رازهــای موفقیــت
مســعود لعلــی و دیــل
کارنگــی فکــر نمی کنــد،
بــه آینــده شــعر و ادبیــات
و فلســفه فکــر نمی کنــد.
بــرای فــرد در جامعــه ای
کــه تمــام آموزه هایــش
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گــذرگاه دنیــا را بــه پــل صــراط ختــم می کنــد نــه
نهرهــای روان و نــه جهنــم ســوزان فرقــی نمی کنــد
و قبــل از هــر چیــز تمــام هســتی برایــش در حالــت
ســکوت و ســکون می میــرد .در هــر خودکشــی
کــه اتفــاق می افتــد یــک بــار دنیــا می میــرد ،یــک
بــار عشــق می میــرد ،یــک بــار فلســفه می میــرد و
یــک بــار لشــکر انتلکتوال هــا و طبیبــان جامعــه در
نبــردی نابرابــر شکســت می خــورد.
در موقعیتــی کــه نــه اهــداف و نــه مشــکالت
هیچکــدام محرکــی بــرای ادامــه زندگــی نیســت
و مختارانــه مــرگ محتــوم خــود را بــه تعجیــل
می انــدازد ،نــه دنبــال کلیــدی می گــردد نــه در
رحمتــی بــرای رهایــی.
هیــچ شــکلی از هســتی را نمی خواهــد .شــاملو
می گویــد زندگــی یــک تصــادف اســت و مــرگ
یــک واقعیــت .هــر چنــد میــل بــه جاودانگــی باعــث
می شــود کــه مــرگ را فقــط بــرای همســایه ببینیم،
مــا مســافران قطــاری هســتیم کــه هــر ایســتگاهی
ممکــن اســت نوبــت پیــاده شــدنمان باشــد.
امــا چیــزی کــه جامعــه را پیــش می بــرد موفقیــت
و خوشــبختی نیســت بلکــه فکر کــردن بــه
خوشــبختی اســت.
جامعــه ای کــه در انتظــار بهبــودی اســت هــم
دســت و پایــش کار می کنــد هــم فکــرش .امــا
جامعــه افســرده دســت و پایــش بــه اراده مغــزش
نیســت.
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سرنوشت نامعلوم بازار جهانی نفت
شــاید اگــر ســال گذشــته از صاحب نظــری در
حــوزه نفــت و انــرژی در خصــوص پیش بینــی
قیمــت نفــت ســوال مــی پرســیدیم ،رســیدن
قیمــت نفــت بــه زیــر چهــل دالر را غیر ممکــن
و تصــورش را ناباورانــه می دانســت .قیمــت
نفــت بــاالی صــد دالری بــا افــت و نــزول
چشــم گیری مواجــه شــد .امــا دلیــل عمــده ی
ایــن کاهــش قیمــت چیســت؟
ایــن کاهــش قیمــت موجــب نگرانــی کشــورهای
نفتــی شده اســت .بــه عقیــده بســیاری از
کارشناســان یکــی از دالیــل عمــده ی نــزول
قیمــت نفتــی عرضــه و تقاضــای ایــن کاال بــود
کــه مــازاد عرضــه نفــت موجــب افــت قیمــت
نفــت شــد و تاثیــر جهانــی انقــاب نفــت شــیل
بــر بــازار نفــت و گاز نیــز تاثیر گــذار بــود.
بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ،تولید کننــدگان
نفــت شــیل آمریــکا مجــددا عــزم خــود را بــرای
بازگشــت بــه بــازار و افزایــش تولیــد خــود
جــزم کرده اســت و دلیــل آن هــم چیــزی جــز
رســیدن قیمــت نفــت بــه مــرز  50دالر نیســت.
در طــی چنــد مــاه اخیــر بــازار نفــت بــا عــدم
تعــادل مواجــه بــوده و چشــم همــه بخصــوص
کشــور های نفتــی نگــران بــه تعــادل رســیدن
ایــن بــازار اســت .طــی انتشــار گزارشــی از ســوی
آژانــس بیــن المللــی انــرژی ،امیــد رســیدن بــه
تعــادل در بــازار زنــده شــد امــا ایــن امیــدواری
عمــر طوالنــی نداشــت.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــام کــرد:
«عرضــه و تقاضــا بــرای نفــت در نیمــه دوم
ســال  ۲۰۱۶پــس از بــروز اختالل هــای
پی بینی نشــده در عرضــه برخــی کشــورها
بــه تــوازن خواهــد رســید ،امــا انتظــار مــی رود
بــازار در نیمــه نخســت  ۲۰۱۷مجــددا بــا مــازاد
عرضــه مواجــه شــود ».داده هــای ایــن گــزارش
در کنــار اطالعــات ماهانــه اوپــک منتشــر شــد.
و نشــانه های مثبتــی را بــرای بــازار نفــت ارائــه
مــی داد .اوپــک در گــزارش خــود پیش بینــی
کرده بــود بــا توجــه بــه قطــع تولیــد نفــت
نیجریــه و کانــادا بــازار نفــت در نیمــه 2016
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بــه تعــادل خواهد رســید و تــا حــدودی مــازاد نفــت شــیل  12ریــگ حفــاری اضافــه کرده انــد.
عرضــه بــازار را کاهــش خواهــد داد .امــا اتفاقــی ایــن اتفــاق مــی توانــد نشــانه ای از افزایــش
کــه در قــاره اروپــا افتــاد مانــع از اثرگــذاری ایــن تولیــد نفــت شــیل بــرای ورود بــه بــازار باشــد.
گــزارش بــر بــازار شــد.
رقابت عربستان و ایران
بــر مبنــای برخــی از تحلیل هــا خــروج بریتانیــا
در این سوی گود
منجــر بــه کاهــش ارزش پونــد و تقویــت ارزش
مــازاد عرضــه نفــت را تــا حــدودی می تــوان بــه
دالر خواهــد شــد.
افزایــش ارزش دالر خبــر خوبــی بــرای کســانی عربســتان ســعودی نســبت داد .اکثــر کشــورهای
کــه بــا ارزهــای خارجــی معاملــه می کننــد عضــو اوپــک تــا حــد زیــادی خواهــان کاهــش
نیســت همچنیــن تجــارت نفــت هــم بــا دالر عرضــه نفــت بودنــد بــه امیــد اینکــه نفــت قیمــت
بی رابطــه نیســت.
واقعــی خــود را در بــازار پیــدا کنــد امــا عربســتان
از طــرف دیگــر تحلیل گــران معتقــد بودنــد ســاز مخالــف خــود را می نواخــت و جنــگ
ذخایــر نفــت آمریــکا  2میلیــون بشــکه نفتــی را آغــاز کــرد و حاضــر بــه کاهــش عرضــه
کاهــش پیــدا کنــد ،امــا داده هــای موسســه نفــت نشــد.
امریکــن پترولیــوم نشــان می دهــد ذخایــر ایــن اقــدام عربســتان ســعودی بــرای کاهــش
نفــت آمریــکا  1میلیــون و  200هــزار بشــکه قیمــت نفــت بیشــتر از اینکــه بــر مبنــای اهــداف
افزایــش داشته اســت .در ایــن رابطــه «کارل اقتصــادی اتخــاذ شــده باشــد بیشــتر رنــگ و
لــری» سرپرســت بخــش توســعه نفــت و گاز در بــوی سیاســی دارد.
موسســه « فراســت و ســالیوان «معتقــد اســت عربســتان از جملــه کشــورهای عضــو اوپــک بــود
ایــن افزایــش ذخایــر نشــانگر هیــچ رونــد ثابتــی کــه رغبتــی بــه بازگشــت ایــران در بــازار جهانــی
نیســت و تنهــا جــزو نااطمینانی هــای بــازار ند ا شت .
اســت.
همچنیــن در آخریــن روزهــای مذاکــرات
همچنیــن بــه گــزارش بیکــر نیــوز تولیدکنندگان هســته ای میــان ایــران و  5قــدرت جهانــی
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پیش بینی هــا از اثــرات منفــی بازگشــت ایــران
بــه بازارهــای جهانــی انتشــار می یافــت و اکثــرا
عقیــده داشــتند در بــازاری کــه از مــازاد عرضــه
رنــج می بــرد ،بازگشــت ایــران اوضــاع را
پیچیده تــر خواهد کــرد .عربســتان هــم بــا ورود
ایــران بــه بــازار دســت بــه اقداماتــی همچــون
مــازاد عرضــه و کاهــش قیمــت بــه انگیــزه ی
رقابــت بــرای تثبیــت ســهم خــود در بــازار زد.
ورود مجــدد ایــران بــه بــازار نفــت ،تنش هــا
بیــن تهــران و ریــاض ،دو رقیــب منطقــه ای
را افزایــش داد و موجــب شــد تــا تالش هــای
اوپــک بــرای محدود کــردن تولیــد بــه نتیجــه
نرســد.
شــاید پیــش بینی هــا دربــاره حضــور ایــران در

ایــران بــا تمــام قــدرت خــود در حــال افزایــش
تولیــد ،بازگشــت بــه بــازار و بازپس گیــری
ســهم از دســت رفته خــود اســت .صــادرات
ایــران در مــاه مــه  2016نســبت بــه ســال
گذشــته  60درصــد افزایــش داشته اســت.
بارگیــری نفــت ایــران بــه مقصــد آســیا در مــاه
ژوئــن  1.62میلیــون بشــکه در روز بــوده ،کــه
اندکــی باالتــر از مــاه مــی اســت ،امــا نســبت
بــه باالتریــن رقــم امســال یعنــی  1.71میلیــون
بشــکه کــه در مــاه آوریــل بــه ثبــت رســیده بود
کاهــش داشته اســت .بارگیــری نفــت ایــران بــه
مقصــد چیــن حــدود  610هــزار بشــکه بــوده کــه
کمتریــن رقــم در  3مــاه گذشــته اســت .بارگیــری
بــه مقصــد هنــد نیــز حــدود  406هــزار بشــکه

بــازار جهانــی درســت بــوده باشــد امــا اختــال
نفتــی ســه حــوزه ســبب خیــر بــرای ایــران
شــدند.
آتش ســوزی کانــادا و حملــه ی گروه هــای
نظامــی بــه تاسیســات نفتــی شــورون آمریــکا
در نیجریــه و بحــران اقتصــادی ونزوئــا دســت
بــه دســت هــم دادنــد تــا قیمــت نفــت رونــد
صعــودی بگیــرد و افزایــش عرضــه ی ایــران
بــا اختــال ایــن ســه حــوزه و کاهــش عرضــه
نفــت همزمــان شــود و توانســت افزایــش عرضــه
ایــران را پوشــش دهــد.
ایــران در ماه هــای اخیــر تولیــد نفــت خــود را
افزایــش داده اســت و ســرعت افزایــش تولیــد
ایــران شــگفتی ســاز شده اســت.

بــوده ،در حالــی کــه بارگیــری بــه مقصــد کــره
بــه باالتریــن رقــم چند ســال گذشــته یعنــی 323
هــزار بشــکه در روز رســیده اســت .بارگیــری بــه
مقصــد ژاپــن نیــز بــه حــدود  290هــزار بشــکه
در روز رســیده کــه باالتریــن رقــم از مــاه آوریــل
تاکنــون اســت .در مــاه ژوئــن کشــورهای یونــان،
ایتالیــا ،اســپانیا و ترکیــه همگــی از ایــران نفــت
خریده انــد .لهســتان نیــز در ایــن مــاه بــرای
اولیــن بــار از مــاه اوت گذشــته حــدود  67هــزار
بشــکه در روز از ایــران نفــت خریده اســت.
همچنیــن رویتــرز گــزارش کــرد « :فــروش نفــت
ایــران از مــاه دســامبر دو برابــر شده اســت و ایــن
امــر ســبب شــده تــا اختــاالت اخیــر نفتــی فشــار
کمتــری را بــه بــازار وارد کنــد .چــه بســا اگــر

ایــران در بــازار حضــور نداشــت تاثیــر اختــاالت
نفتــی قیمــت را بــه مــرز  60دالر می رســاند.
ایــران صــادرات نفــت خــود را در مــاه فوریــه
پــس از لغــو تحریــم علیــه خــود از ســر گرفــت و
در حــال رقابــت ســنگین بــا عربســتان ســعودی
اســت کــه در زمــان تحریم هــا تــا حــدی جــای
ایــران را بعنــوان یــک منبــع عرضــه نفــت بــه
اروپــا پــر کــرده بــود .بــه اعتقــاد برخــی ایــن
بازپس گیــری ســریع ســهم بــازار توســط ایــران
بــه دلیــل قائل شــدن تخفیــف بــرای مشــتریان
خــود اســت در حالی کــه ایــن ویژگــی را بایــد
بــه عربســتان نســبت داد کــه اخیــرا وارد جنــگ
قیمتــی شــد و بــه خریــداران اروپایــی خــود
ایمیلــی ارســال کــرد و بــه آنهــا اطــاع داد در
مــاه ژوئیــه اگــر در شــمال غربــی اروپــا هســتند
 35ســنت و اگــر در حــوزه مدیترانــه هســتند 10
ســنت کمتــر از قبــل بابــت خریــد نفــت بــه ایــن
شــرکت پــول خواهنــد پرداخــت.
ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان قیمــت نفــت
تحویلــی خــود را در دیگــر بازارهایــش کاهــش
نــداد و ایــن کاهــش قیمــت را فقــط بــرای
بازار هــای اروپایــی اش کاهــش داد .می تــوان
ایــن اقــدام را ناشــی از رقابــت عربســتان بــا
کشــور ایــران دانســت.
روز قبــل ایــن اقــدام عربســتان ،رویتــرز نوشــت:
«ابــر نفتکش هــای اروپایــی در حــال حمــل
نفــت ایــران هســتند و پــس از انتشــار ایــن
خبــر عربســتان قیمــت نفــت تحویلــی خــود را
در اروپــا کاهــش داد».
اقــدام عربســتان و ایجــاد جنــگ قیمتــی مســبوق
بــه ســابقه اســت .اگــر بــه بیســت ســال گذشــته
برگردیــم عربســتان در ســال  1986در اوج جنــک
ایــران و عــراق بــا سیاســت بازپس گیــری ســهم
بــازار ،تولیــد نفــت را افزایــش داد و قیمــت نفــت
را از حــدود  40دالر بــه نزدیــک  10دالر رســاند.
طــی ایــن اقــدام عربســتان ،ایــران یکــی دو
ســال بعــد جنــگ را بــه پایــان بــرد در آن زمــان
اســتنباط ایــن بــود کــه اقــدام ســعودی ها علیــه
سیاســت ایــران اســت.
طبــق صحبت هــای بیــژن زنگنــه ،وزیــر
کنونــی نفــت ،ایــران هــم در مقابــل در حــال
افزایــش تولیــد اســت .ایــن اقــدام ایــران هــم
گــواه دیگــری دال بــر کاهــش قیمــت نفــت
اســت.
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ســفر بــه لنــدن بــرای شــرکت در نهــار کلــوپ
ویکتوریــا بــا وجــود هــوای دم کــرده و داغ ،طاقــت
فرســاتر از ایــن حرفهاســت .ســخنران ،پســر
دردانــهی خانــم تــرک اســت ،همــان ریچــارد
تــرک معــروف کــه میخواهــد دربــارهی مســالهی
زنــان یــا بهتــر اســت گفتــه شــود مــروری کوتــاه
بــر تاریــخ زنــان حــرف بزنــد .بــرای همیــن در
کاتالوگــی کــه فرســتاده بودنــد  ،نوشــته شــده بــود:
مــروری کوتــاه بــر تاریــخ زنــان .دوبــاره و دوبــاره،
نگاهــی بــر مســالهی زنــان ،بــاز هــم دوبــاره ،بــه
افتخــار خانــوم ژوزف آلــن تــرک ،دوبــاره ،بانویــی
خســتگی ناپذیــر و بــی همتــا در راه رســیدن بــه
آرما نهایــش.
جمعیــت دور میزهــا بــه صندلــی هــا تکیــه زدهانــد
و از شــدت گرمــا تــوان تــکان خــوردن ندارنــد.
ریچــارد تــرک بــا ژاکــت و شــلوار ســفید شــیکش
رو بــه روی حضــار ایستاده اســت .او خــدای فلســفه
اســت ولــی تمایــل بیشــتری بــه اصــاح نــژاد
انســانها دارد .همـهی آنهــا ایــن طــوری هســتند،
نــه؟ همــهی آنهــا بــه اصــاح نــژاد عالقه منــد
شــدهاند .ایــن نتیجــهی کنفرانــس اخیــر گلتــون
اســت و بــه قــول ویلیــام ،بحــث داغ صفهــای
اتوبــوس .بــدون شــک ریچــارد تــرک قصــد دارد
بیایــد پشــت تریبــون و از ظرافــت جمجمـهی زنان
حــرف بزنــد ،از اینکــه میتوانــد بــا دســتهایش
از رمــز و راز جمجمــه ســر در آورد  ،شــاید هــم
یکــی بــا خــودش فکــر کنــد کــه ریچــارد تــرک
بیشــتر از همــه دلــش میخواهــد ایــن جمجمــه
را خــرد کنــد.
مــادرش خیلــی بــه او ســخت میگیــرد  ،مــادرش
بــا همــهی مردهــا ایــن طــوری رفتــار میکنــد
و اینکــه چــرا ریچــارد تــرک در کلــوب ویکتوریــا،
در فرانســه و جاهــای دیگــر ایــن گونــه از زنــان
طرفــداری میکنــد  ،جــای ســوال دارد ؛ ممکــن
اســت عقلــش را از دســت داده باشــد.
ضربــهای بــه لیــوان آبــش میزنــد و منتظــر
میمانــد تــا خانمهایــی کــه ایســتادهاند ،جایــی
بــرای نشســتن پیــدا کننــد.
دوروتــی تصــور میکنــد کــه ریچــارد تــرک
دارد بــا خــودش فکــر میکنــد کــه ایــن زنهــا
چقــدر حــرف میزننــد  ،دیگــر چــه؟ مردهــا بــه
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چــه چیزهایــی فکــر میکننــد؟ دوروتــی واقعــا
نمیدانــد .اگــر از ویلیــام بپرســد ،خواهــد گفــت :
زنهــا حلق ـهای فکــر میکننــد .قبــا گفتــه بــود
کــه مردهــا خطــی فکــر میکننــد  ،مثــل حرفــی
کــه دکتــر وان زده بــود.
دکتــر وان تنهــا اســتاد دانشــگاه کمبریــج اســت
کــه بــه دخترهــای گیرتــون اجــازه داده بــود در
جلســه ی ســخنرانیاش شــرکت کننــد .دوروتــی
و بقیــه ی دخترهــا از دســت خانمهایــی کــه
اســتخدام شــده بودند تــا بــه آنهــا رفتــار درســت
در جلســه را یــاد بدهنــد ،بــه تنــگ آمــده بودنــد.
آنهــا زنهــای باهوشــی بودنــد ولــی هیــچ چیــز
بیشــتر از یــک فروشــنده نمیدانســتند .دوروتــی
میخواســت صــدای مردهــای معــروف را بشــنود،
نویســندههایی کــه کتــاب هایشــان را خوانــده
بــود.
«حــاال تــو چنــد ســالته؟ پونــزده؟ شــونزده؟ « کتــر
وان زل زده بــود بــه دوروتــی و کاس ـهی ســوپش
داشــت ســرد مــی شــد.
دانشــجوها بــا دلخــوری اتــاق دکتــر وان را بــه او
نشــان داده بودنــد « اجــازه میــده بــری تــو ولــی
حوصلتــو نــداره».
صــاف ایســتاده بــود جلــوی اســتاد و موهایــش
را بــاالی ســرش جمــع کــرده بــود ،بــا همــه
اینهــا حــس میکــرد چقــدر ســنگین شــده،
کاش مــی توانســت یــک دوش گــرم بگیــرد ،امــا
گیرتــون ایــن نزدیکیهــا نبــود .هم ـهی راه را بــا
دوچرخــهای آمده بــود کــه روزی بــرای مــادرش
بــود« .هیجــده» ،کاش کــه ســنش را نگفتــه بــود،
پشــیمان بــود از حرفــش « .و تــو میخــوای مثــل
یــه مــوش همینجــوری ســاکت بمونــی ؟» دوروتی
ســرش را تــکان داد ولــی وان حواســش بــه غــذای
اســتاد بــود ،قاشــق در دس ـتهای بزرگــش اصــا
دیــده نمیشــد .ملــچ ملــوچ کنــان گفــت « خــب
پــس همینطــوری ادامــه بــده»
«خانم هــا» ریچــارد تــرک بــا صــدای بلنــد و
آمرانــهای توجــه آنهــا را جلــب کــرد .دور میــز
دوروتــی را خانم هایــی کــه تــا حــاال هیــچ وقــت
ندیــده بــود ،اشــغال کردهانــد .آنهــا لباسهــای
بنفــش یــا کرمــی را بــرای نشــان دادن حمایــت
خودشــان از حــق رای زنــان پوشــیدهاند .البتــه
بیشتــر تــاش آنهــا بــرای جنــگ ،کمکهــای

داوطلبانـهی مســتقل و بســتهبندی وســایل جراحی
و جعبههــای صلیــب ســرخ اســت .زحمتهــای
آنهــا شــاهدی بــر تمایــات وطن پرســتانه و
احســاس مســئولیت عمیق ایشــان اســت .دکتر وان
اعتقــاد داشــت کــه در بیــن گذشــتگان ،احساســات
و روزمرگی هــای غیــر اساســی مانــع شــکوفایی
توانایــی تفکــر عمیــق زنــان شده اســت.
امــا حــاال مــردم اینجــا جمــع شــده و منتظــر تــرک
هســتند کــه طبــق وعــدهی قبلــی بــا دارویــن
حرفهایــش را شــروع کنــد .کســی کــه ادعــای
ســاختن زندگــی تــازهای را بــرای آنهــا دارد.
تــرک ادامــه میدهــد  »،حــاال می رســیم بــه
کارهــای هــوالک الیــس »...
دوروتــی اول حرفهایــش را میشــنود ولــی
بعــد دیگــر صــدای پیانــوی تومــاس جــای صــدای
تــرک را در ذهنــش میگیــرد .نشســته ســر پیانــو
و تمریــن میکنــد ،بــا پــای ســالمش پــدال را
فشــار میدهــد و پــای معیوبــش ســخت و ســفت،
مثــل مشــتی بســته ،جمــع شده اســت .حتــی اگــر
دکتــر نخواهــد بگویــد او خــودش قبــا جایــی
خوانده اســت  « :اگــر مــادر در شــرایط روحــی و
جســمی بســیار ســختی باشــد ممکــن اســت بــه
جنیــن آســیب رســیده و مانــع از رشــد طبیع ـیاش
شــود ،ایــن وضعیــت مــادر باعــث نابههنجــاری
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جســمی و گاهــی مغــزی میشــود ،تعــداد
بی شــماری»...
دوروتــی بــا خــودش میگویــد  « :تمرکــز کــن.
بــه اینجــا و ایــن لحظــه فکــر کــن» .
نگاهــی بــه دور و بــر میــز می انــدازد ،بیشــتر
خانم هــای اطرافــش چشــم هایشــان بسته اســت.
«الیــس ،مــردی کــه مــن بی نهایــت بــه او احتــرام
میگــذارم ،تحقیقاتــش را وقــف فردگرایــی و نتایــج
آن کــرد .اینکــه چگونــه ایــن موضــوع بــه شــما
مربــوط میشــود ،بــه هم ـهی شــما ،مطلبــی کــه
تمــام تالشــم را بــرای روشــن کردنش انجــام
میدهــم ،امــا در ابتــدا دوســت دارم ســپاس
خــود را نســبت بــه آقــای هربــرت اسپنســر
بــرای کارهایــی کــه در حــوزه ی تکامــل انگلــی
و طبیعــت انجــام داده اســت ،اعــام کنــم و بــرای
اینکــه متوجــه شــد ،همان طــور کــه نوشــته ،تنهــا
بهترین هــا زنــده خواهند مانــد .امــا اول»...
دوروتی فکر کرد  « :دوباره ؟»
« از مــادرم تشــکر میکنــم کســی کــه جلس ـهی
امــروز بــه افتخــار او ترتیــب داده شــده »
دوروتــی مــادر ریچــارد تــرک را تصــور می کنــد :
قد کوتــاه و خون گــرم ،شــبیه همــه ی مادرهــای
مــردان باهــوش ،مچهــای قرمــز و دســتهای
ســوخته  ،پاهایــش بــه خاطــر آتــش ســیاه
شده اســت.
« کســی کــه بــورس تحصیلـیاش را ،کــه رویایش
بــود ،انــکار کردنــد و کاری نزدیــک آتــش بــه او
دادنــد» ...
اوه!
« بــرای اینکــه نشــان دهنــد زن هــا نقشــی در
جامعــه و مدنیــت ندارنــد .از وقتــی کــه مــن پســر
کوچکــی بــودم ایــن برخوردهــا مــن را می رنجاند»
وه! چقدر حساس!
« و دلــم میخــواد اضافه کنــم کــه او بیشتــر از
پــدرم بــه مــن آموخــت» ...
غیر منتظره است !
« کــه خــوب و بــد چیســت ،عدالــت چیســت ،و
اینکــه دولــت مــا چگونــه کار میکنــد .تحقیقاتــی
کــه در کلــوب کاشــفان انجــام شــده بــه مــا نشــان
دادنــد کــه جوامعــی وجــود دارنــد کــه زنــان خــود
را ارج می نهنــد و بــرای ادامــهی حیاتشــان بــه
زن هــا وابســتهاند .قبایلــی از آمــازون بســین در
آمریــکای جنوبــی»...
بــه اینجــای حرف هایــش کــه میرســد مکــث
میکنــد .لیــوان آبــش را بر مــی دارد و بــه
جمعیــت نــگاه میکنــد
دوروتــی فکــر میکنــد کــه ریچــارد از یــک چشــم
کــور اســت ،دوروتــی حتمــا یــک جادوگــر اســت،

دکوراســیون بیــش از حــد تجمالتــی و شــلوغ
اســت و شــاید بــرای همیــن چشــم مــرده ،چشــم
مــردهاش بــه دنبــال خــاء میگــردد ،شــبیه جایــی
خالــی ،مثــل آســمان ،مثــل دریــا .خالــی ،ســاکت،
رهایــی از انتظــارات ،از دیده شــدن ،از خــودت .امــا
شــاید دوروتــی باشــد کــه این هــا را میخواهــد،
نــه تــرک...
ادامه دارد...

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه بــه ایــن فکــر افتــاده.
از اینجــا میتوانــد لک هــای ســفیدی را کــه همــه
جــای چشــمش پخــش شــدهاند ،ببینــد یــا شــاید
فقــط دارد خیال پــردازی می کنــد .عجیــب اســت
کــه از ایــن فاصلــه می توانــد اینقــدر واضــح
چشــمهای تــرک را ببینــد ،انــگار درســت دیــده،
چشــم ثابــت مانده اســت ،خیــره بــه ردیــف خالــی
بیــن میزهــا ،شــکی نیســت کــه حواســش پــی
منبع:
ناهــار اســت ،مثــل طاووســی مغــرور.
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روشی خالقانه برای کاربردیسازی علوم انسانی
در نظام آموزشی
در شــمارهی قبلــی نشــریهی بیــان ،در بخــش
ت نویســی ،بــه موضــوع
اول از مســابقهی یادداشــ 
« جایــگاه علــوم انســانی و وضعیــت کاربــردی
ایــن علــوم « پرداختــه شــد .در ایــن بخــش ابتــدا
تعریفــی کلــی از کاربــردی کــردن علــوم انســانی
بیــان میشــود .ســپس اشــارهای بــه دالیلــی
خواهــد شــد کــه باعــث شــده تــا علــوم انســانی
غیرکاربــردی محســوب شــوند .در آخــر نیز «روشــی
خالقانــه بــرای کاربردیســازی علــوم انســانی در
نظــام آموزشــی « ارائــه خواهــد شــد.
دکتــر حســینعلی قبــادی در یــک تعریــف کلــی،
کاربــردی کــردن علــوم انســانی را فناورانــه ســاختن
آن میدانــد .یعنــی علومانســانی بــه طریقــی
حرکــت کنــد کــه بــه حــل مســئله ناظــر باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران (ایبنــا)
دکتــر عبدالرحمــان حســنی فــر ،در نشســت مــاه
پیــش بــا عنــوان «چالشهــا و مســائل معطــوف
بــه کارکــرد علــوم انســانی در ایــران» تاکیــد
کردنــد« :غیرکاربــردی بــودن علــوم انســانی بــه
دلیــل ســوءمدیریتها ،پاییــن بــودن توانایــی
فارغالتحصیــان ایــن رشــته ،نهادینــه نشــدن
فرهنــگ پژوهــش علــوم انســانی و کمبــود منابــع
اســت .در دانشــگاههای ایــران خواندنهــای
بیهــدف و تکــرار آنهــا موجــب شــده کــه
روحیــ ه پرســشگری در دانشــجویان ایــن رشــته
وجــود نداشــته باشــد چــون روش مطالعــه متــون
علــوم انســانی در ایــران درســت نیســت و قابلیــت
پاســخگویی بــه نیازهــای زندگــی روزمره را نــدارد».
همچنیــن دکتــر حســنیفر بــه فقــر تاریخــی علــوم
انســانی در ایــران اشــاره کــرد و گفــت « :تاریــخ
علــوم انســانی در ایــران نــگارش نشــده اســت و
بیاعتمــادی مدیریتــی و فرهنگــی بــه پژوهشــگران
بومــی وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن عــدم جایــگاه
مناســب بــرای محققــان و اندیشــمندان ایــن رشــته
موجــب شــده تــا علــوم انســانی بــه جایــگاه مطلوب
خــود در جامعــه نرســد .وی تاکیــد کــرد« :چقــدر
میدانیــم» و «چــه میدانیــم» مقدمــه بازشناســی
ایــن حــوزه اســت و مهمتریــن کار در ایــن مرحلــه
اراده بــه دانســتن اســت ».
کاربردیسازی علوم انسانی در
سیستم آموزشی
میتــوان بــه درآمدزایــی بــه عنــوان رویکــردی
اشــاره کــرد کــه علــوم انســانی را بــه ســمت
تجاریشــدن ســوق خواهــد داد .علــوم انســانی بایــد
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بتوانــد بــه حــل مســائل کمــک کنــد و خدماتــی را
بــرای حــل مشــکالت مــردم ،ارائــه دهد.اگــر علــوم
انســانی بــه ســمت تجــاری شــدن پیــش رونــد،
میــزان بهــرهوری در ایــن حــوزه بیشــتر خواهــد
شــد .بــه عنــوان مثــال تجاریســازی ایدههــای
دانشآمــوزان ،دانشــجویان و فارغالتحصیــان،
یــک نمونــه از روشهــای پیشــنهادی بــرای
کاربردیســازی علــوم انســانی اســت.
داشــتن یــک تیــم خــوب و انجــام کارهــای جمعــی،
تشــکیل جلســات طوفــان فکــری بــرای رشــد
و پــرورش ایــده تــا حــدی کــه آن ایــده بتوانــد
مشــکلی از مشــکالت جامعــه را حــل کنــد ،از جملــه
کارهایــی هســتند کــه میتــوان در ایــن زمینــه
انجــام داد .بــرای تحــول در علــوم انســانی هــم
بــه تــاش فــردی نیــاز اســت و هــم بــه حمایــت
بیرونــی .بايــد توجــه داشــت که تحقــق ســاماندهي،
ســرمايهگذاری ،کشــف اســتعدادها و از اينهــا مهمتر،
ارتبــاط ســودمند دانشــکدههای علــوم انســاني بــا
جامعــه و حــل مشــکالت اجتماعــي ،نیازمنــد تالش
بیشــتر از ســوی اســاتید ،دانشــجویان و دولتمــردان
اســت.
دانشــجویان نیــز بایــد بتواننــد ایدههــای خــود را
مطــرح کــرده و بــا پــرورش دادن آن بــه کمــک
اعضــای تیــم ،ایــدهی خــود را بــه ســمت کســب
درآمــد و تجاریســازی حرکــت دهنــد .از جملــه
فوایــد فضــای کار گروهــی میتــوان بــه کاهــش
اســترس ،توانایــی مدیریــت زمــان ،بیشــتر شــدن
فعالیتهــای اجتماعــی ،مجالــی بــرای شــبکه
ســازی ،پاییــن آمــدن ریســک کاری و کاهــش
هزینههــا ،اشــاره کــرد .همچنیــن افــراد میتواننــد
بــا حضــور در فضــای کار گروهــی خــود را بــرای
حضــور در محیــط کار و کســب درآمــد آماده ســازند.
آموزشهایــی بــرای ایجــاد محیــط کاری مشــترک،
ایجــاد ارتبــاط ســازنده بیــن افــراد مختلــف تیــم
و همچنیــن ایجــاد خالقیــت در فــرد و تبدیــل
کــردن ایدههــای افــراد بــه واقعیــت ،در ایــن
زمینــه کمکرســان خواهــد بــود .بدیــن طریــق
میتــوان بــا افزایــش روحیــه پژوهشــگری بــه
ســمت کاربردیســازی دروس دانشــگاهی بــرای
دانشــجویان نیــز پیــش رفــت.
داشــتن ایدههــا و الگوهــای صحیــح فکــری ،کافــی
نیســت .بایــد بتــوان یــک ایــدهی خــاص را بــه
موفقیــت رســاند .اشــتیاق و اطمینــان ،ویژگــی اســت
کــه باعــث میشــود تــا بتوانیــد دیگــران را بــه طــور
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کالمــی یــا ظاهــری متقاعــد کنیــد تــا ایــدهی شــما
را بپذیرنــد .اگــر بــه آنچــه کــه انجــام میدهیــد
معتقــد باشــید ،اطمینانــی را کــه داریــد ،بــه دیگــران
هــم تســری خواهیــد داد .شــما بایــد از کمــک ســایر
افــراد نیــز اســتفاده کنیــد.
بایــد بتوانیــد بــرای پــرورش ایــده ،آن را بــا دیگــران
در میــان بگذاریــد .در مباحــث ایدهپــردازی
ســندرومی بــه نــام ســندروم تونــل وجــود دارد
کــه بســیاری از ایدهپــردازان از آن رنــج میبرنــد.
آنهــا از یــک فضــای محــدود بــه ایــدهی خــود نــگاه
میکننــد .امــا وقتــی کــه بــا دیگــران همفکــری
میکنیــم ،از خــارج از ایــن فضــا و در ســطحی
بزرگتــر بــه موضــوع توجــه میشــود .بــرای بدســت
آوردن نتیجـهای مطلــوب بایــد بــرای ایــده وقــت و
تــاش صــرف کــرد.
اخیــرا در برنامـهی زنــدهی تلویزیونــی ،میــز بــورس
ایــده کــه یــک آیتــم جدیــد برنام ـهی صبحگاهــی
« حــاال خورشــید « بــا اجــرای رضا رشــیدپور اســت،
از شــبکه ســه در حــال پخــش اســت .ایــن اقــدام
بســیار جالــب و کاربــردی اســت.
در ایــن بخــش کســانی کــه ایدههــای متفاوتــی
در حوزههــای صنعتــی ،فرهنگــی ،تجــاری و غیــره
دارنــد ،میتواننــد ایــدهی خــود را بازگــو کننــد.
ایدههــای برتــر توســط ســرمایهگذاران در برنامــه
خریــداری و عملــی میشــود.
همچنیــن بــه عنــوان مــورد دیگــری از
فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزهی ایدهپــروری
و تجاریســازی ایدههــای نــو ،میتــوان بــه
دانشــگاه جامــع امــام حســین اشــاره کــرد کــه
ســامانهای را ایجــاد کــرده اســت و بــا ایــن اهــداف
بــه کار خــود ادامــه میدهــد:
توســعه و تقویــت فراینــد و فرهنــگ ایدهپــروری
در ســطح جامعـهی علمــی ،تحقیقاتــی و دانشــگاهی
کشــور ،حفــظ و نگهــداری پژوهشــگران بــه عنــوان
ســرمایهی علمــی کشــور ،بــه کارگیــری ظرفیتهــا
و تــوان علمــی پژوهشــگران و اســاتید در جهــت
رفــع نیازهــای تحقیقاتــی کشــور ،ایجــاد محیــط
بــرای شــکوفایی اســتعدادها و پــرورش خالقیــت.
مــا هــم میتوانیــم دانســتههای خــود را در قالــب
ایــد ه و پــرورش آن عملــی کنیــم و از ایــن طریــق
گامــی هــر چنــد کوچــک بــه ســوی کاربــردی
کــردن علــوم انســانی برداریــم .اگــر همــت کنیــم،
قطعــا از جانــب اســاتید و مســئولین نیــز حمایــت
خواهیــم شــد.
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نهج البالغــه پژوهشــکده نهــج البالغــه و عضــو
هیــات علمــی پژوهشــکده غــرب شناســی و علــم
پژوهــی اســت.

حــق انتخــاب پوشــش بــرای افــراد از
جملــه حقــوق طبیعــی ،اساســی و بشــری
انســان ها اســت.
چنانچــه گفتیــم حکومــت جمهــوری
اســامی ایــران نیــز چــه در پرداخــت
مبانــی و اصــول اســامی خــود و چــه در
پیوســتن بــه معاهــدات بیــن المللــی مبنی
بــر رعایــت حقــوق بشــری ،این حقــوق و
مبانــی آن را بــه رســمیت شــناخته اســت.
قانــون حجــاب طبــق دســتور آیــت اهلل
خمینــی (ره) ،دربــاره اجبــاری شــدن
حجــاب در ادارات دولتــی اجــرا شــد و در
ســال  ۱۳۶۲مجلــس شــورای اســامی
بــا تصویــب قانــون مجــازات اســامی،
بــرای عــدم رعایــت حجــاب در معابــر
عمومــی ،مجــازات تعییــن نمــود .برخــی
بــا ضــرورت بحــث حجــاب مخالفنــد،
زیــرا ،آن را مســئلهای فــردی میداننــد
نــه جمعــی.
از جملــه ادلــه ایشــان ،آن اســت کــه
حجــاب در صــدر اســام اجبــاری نبــوده،
بلکــه موکــول بــه تصمیــم و خواســت
خــود افــراد بــوده اســت .آنــان میگوینــد
در ابتــدای انقــاب اســامی ایــران نیــز
مســئله اجبــاری کــردن حجــاب محــل
اختــاف میــان علمــا گردیــد.
در همیــن زمینــه مصاحبــه ای انجــام گرفته اســت
بــا خانــم دکتــر مریــم صانع پــور ،مدیــر گــروه
پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی .متولــد ســال ،1333
دارای مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد
در رشــته الهیــات و معــارف اســامی و مــدرک
دکتــرای فلســفه اســامی از دانشــگاه بین المللــی
علوم اســامی لنــدن ( )ICISاســت.
او هــم اکنــون دانشــجوی دکتــری علــوم و معــارف

* حجــاب بــرای زنــان در کشــور مــا
بیشــتر حقــی از حقــوق بشــر اســت یــا
وظیفــه او؟
* در کشــور مــا انتخــاب نــوع پوشــش پیــش از
اینکــه یــک حــق بــرای زنــان باشــد ،وظیفــه ای
شــرعی و قانونــی اســت کــه البتــه بصــورت
آگراندیســمان و فربــه شــده کل حقــوق و تکالیــف
زن را بــه محــاق فروبرده اســت.
ایــن اغــراق تــا جایــی پیــش رفتــه کــه تنهــا
مــاک ارزیابــی «زن» نــه مالک هــای انســانی
و اخالقــی بلکــه تنهــا شــکل ظاهــری او در نظــر
گرفته می شــود.
البتــه داشــتن چهارچوبــی معقــول بــرای حجــاب در
عــرف خــوب اســت امــا رنگــی کــه بیشــتر بانــوان
مــا بــرای پوشــش خــود (بــه هــر دلیــل) انتخــاب
می کننــد ،چــه از نظــر روانشناســی و چــه در احادیث
و ســیره عملــی ائمــه اطهــار ،رنگــی اســت دوزخــی
کــه مایــه افســردگی و دلمردگــی اســت .چنانچــه
می دانیــم افســردگی زمینه هــای رشــد و توســعه
را از انســان ها می گیــرد.
اینکــه زن را چــه در گفتمــان ســنتی خــود کــه نــام
اســام بــر آن نهاده ایــم و چــه در گفتمــان مــدرن
کــه لبــاس روشــنفکری بــر آن پوشــانده ایم ،تــا
ایــن حــد بــه جنســیت( منظورمــان  sexاســت و
نــه  )genderتقلیــل دهیــم ،باعــث حرصــی لجــام
گســیخته بــرای خود اظهــاری زن از نظــر ظاهــری
االنســان
می شــود .شــاهد ایــن گفتــه عبــارت «
ُ
ـص علــی مــا ُمنِــع » اســت.
حریـ ٌ
ایــن در حالی اســت کــه نــگاه قــرآن بــه زن بعنــوان
موجــودی اســت کــه بــرای ســاخت و تکامــل آدم بر
زمیــن آمــد و نــه موجــودی کــه تنهــا بــه جنســیت
محدود باشــد.
بایــد دانســت کــه تقلیــل زن بــه جنســیت ،مادرانگی
را از او و در نتیجــه مادرهــا را از جامعــه می گیــرد که
ایــن خــود منتــج به سســت شــدن بنیــان خانــواده در
اجتماع می شــود.
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ایــن دســت قوانیــن بــه نوعــی پوشــاندن پوســتین
وارونــه بــه اســام اســت کــه اســام را تنهــا در
حجــاب زنــان می بینــد و ســخت گیری های
اجــرای قوانیــن را تنهــا در ایــن عرصــه اعمــال
می کنــد .مــا در بحــث «اعتقــادات» کــه اصــول
تقلیــدی نیســتند هیــچ پنجــره ای بــرای تحقیــق باز
نکردیــم.
«علــم کالم» نیــز کــه بایــد بــه شــبهات روز مــا
پاســخ گویــد ،تنهــا همــان اصــول قدیمــی را تکــرار
می کنــد .در واقــع پوســتینی وارونــه از بیــرون
بــه درون بــر اســام پوشــانده ایم و در واقــع بــا
پرداخــت مســائل صرفــا ظاهــری مثــل حجــاب
تنهــا باعــث تفرقــه و دور کــردن دل هــم کیشــان
خــود شــده ایم.
از ایــن دســت ظواهــر می تــوان رســم جدیــدی بــه
نــام «دهــه محســنیه» را نــام بــرد.
* تاثیــر حجــاب اجبــاری را بــر هویــت زن
چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
* مــا در جایــی از قــرآن داریــم کــه « :ال اکــراه فــی
الدیــن»  .اجبــار افــراد بویــژه کــودکان بــه انجــام
هــر امری(چــه امــور پســندیده ماننــد نمــاز ،حجــاب
و  ...و چــه امــور ناپســند) کرامــت انســانی و عــزت
نفــس را در آنهــا خدشــه دار کــرده و جامعــه ای چنــد
شــخصیتی و متظاهــر را بوجــود مــی آورد.

* شــما دیدگاهتــان دربــاره نحوه پوشــش
فرزندانتــان چیســت و دربــاره جوانانــی
چــون آنــان چــه توصیــه ای داریــد؟
* همــه جوانــان و همــه افــراد جامعــه جانشــینان
خداونــد بــر روی زمین انــد و بایــد حقــوق آن هــا
را گرامــی شــمرد .لــذا در نســل جدیــد بایــد بــه
بازســازی روحــی و روانــی آنهــا پرداخــت .وقتــی
خداونــد انســان را واجــد نعمتــی بــه نــام اختیــار قرار
داده اســت.
مــا نیــز در مقــام بندگــی بایــد از معبــود خــود پیروی
کــرده ،حــق انتخــاب و اختیــار را بــرای همنوعــان
خــود قائــل شــویم.
دختــران مــن نیــز ماننــد بســیاری از دختــران
سرزمینشــان خودشــان پوششــی بــرای خــود
برگزیده انــد و مــن بــه آنهــا حــق انتخــاب داده ام
* نظــر شــما دربــاره قوانیــن مربــوط بــه و خوشــحالم کــه بــه انتخــاب خودشــان حجابــی
معقــول و مقبــول خداونــد متعــال برگزیــده انــد.
حجــاب چیســت؟
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اما بعضیها برابرترند!
«فالنــی سفارششــده اســت ،بهمانــی پســر مدیرعامــل
اســت ،از بــاال بــه مــا گفتهانــد ،مــا وظیفــه خودمــان را
انجــام دادهایــم ،مــا ماموریــم و معــذور و»....
گــوش تمامــی کارمنــدان ســازمانها پــر اســت
از توجیهــات ایــن چنینــی مدیــران محافظــه کار
دســتگاهها .هدفــم از ایــن وجیــزه بیــان یــک
رویــه غلــط اســت کــه گریبانگیــر اکثــر دســتگاهها
شده اســت .روی ـهای کــه اگــر جلویــش گرفتــه نشــود
تبدیــل بــه ســنت میشــود و آن وقــت اســت کــه بایــد
فاتحــه همیــن چنــد ســاعت کار مفیــد کارمنــدان دولتی
را هــم خوانــد!
برخــى افــراد در ســازمانها بــه واســطه انتســاب
و نــه انتصــاب و بــا تمســک بــه فــان دلیــل و بــا
پشــتیبانی فــان مدیــر محافظــهکار آنچنــان مصونیتــی
در ســازمان پیــدا کردهانــد کــه هیچکــس حتــی
عالیتریــن مقــام دســتگاه جــرات پیــدا نمیکنــد از
آنهــا عملکــرد بخواهــد و مســئوالن اجرایــی ســازمان
حتــی از بیــان ســاعات ورود و خــروج آنهــا واهمــه
دارنــد  ،شــاید هــم مدیــران عزیــز قانونمنــد قائــل بــه
«الباطــل یمــوت بتــرک ذکره» 1هســتند و به طــور
كل بی خيــال طــرح چنيــن موضوعاتــی میشــوند،
البتــه بــرای نورچشــمیان وگرنــه بــرای کارمنــدان
کــه متــه بــه خشــخاش میگذارنــد و مــو را از ماســت
بیــرون میکشــند!
ایــن نورچشــمیان بهــرهورى كــه ندارنــد هیــچ،
دغدغــه کارهــم ندارنــد آن هــم هیــچ ،بــاری بــر ســر
هزینههــای ســازمان هســتند و جالــب ایــن اســت کــه
خودشــان هــم باورشــان شــده کــه نبایــد بــه کســی
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پاســخگو باشــند و هــر بــار هــم طلــب بیشــتری دارنــد و
مــاه بــهمــاه بــدون دغدغــه و بــا احتــرام کامــل ،حقــوق
مدیریتــی بــه حسابشــان واریــز میشــود در حالــی کــه
کارمنــد ســازمان بــا آنهمــه تعهــد وآنهمــه تــاش
و آنهمــه خالقیــت در پایــان مــاه بــا اســترس بایــد
چشــمش بــه دســت مدیــر مربوطــهاش باشــد تــا
او قلمفرســایی کنــد و اضافــهکاری منظــور کنــد یــا
نکنــد! و آنجاســت کــه مدیــر عزیــز تمامــی مصالــح
موجــود کشــور را میســنجد و کســری بودجــه را در
نظــر میگیــرد و عملکــرد نیــروی مربوطــه را بررســی
میکنــد و هــزاران اســتدالل مــیآورد تــا خدایــی
ناکــرده حقــی جابجــا نشــود! هیهــات کــه ایــن
ریزبینیهــا و اســتداللها فقــط اینجــا نمــود پیــدا
میکنــد هیهــات!
چنــد ده

ایــن روزهــا خبــر از فیشهــای حقوقــی
میلیونــی مدیــران رمــق از نیروهــا و کارمنــدان
ســازمانها گرفته اســت و روحیــه و تــوان کاری
آنهــا را کــم کرده اســت ولــی آفریــن بــر کارمنــدان
محتــرم کــه تعهدشــان بــر ایــن بیاخالقــی مدیــران
میچربــد...
پــس از ســالها تجربــه ،دنیــا بــه ایــن نتیجــه
رسیده اســت کــه اگــر ســازمانی بخواهــد در امــور
کاری و اقتصــاد خــود پیشــتاز باشــد و در عرصــه رقابــت
عقــب نمانــد ،بایــد از نیــروی انســانی متخصــص،
خــاق و باانگیــزه بــاال برخــوردار باشــد.
منابــع انســانی اســاس ثــروت واقعــی یــک ســازمان
را تشــکیل میدهــد .تأثیــر محیــط شــغلی و برخــورد
مدیــران بــرای ســامت روانــی ،رفــاه و رضایــت
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کارکنــان از حیطــه شــغلی ،امــری غیرقابــل انــکار
در بهزیســتی محیــط شــغلی است.بهداشــت روانــی
در محیــط کار یعنــی مقاومــت در مقابــل پیدایــش
پریشــانیهای روانــی و اختاللهــای رفتــاری در
کارکنــان ســازمان .از مشــخصات یــک ســازمان ســالم
آن اســت کــه ســامت جســمی و روانــی کارکنــان
آن ،بــه همــان انــدازه مــورد توجــه و عالقــه مدیریــت
ســازمان قــرار گیــرد کــه تولیــد و بهــره وری مــورد
تأکیــد قرارگرفته اســت.
قصه پــردرد امنیــت روانــی نیروهــای ســازمان
قصه نویــی نیســت و ظاهــرا نــه پایانــی دارد و نــه
مرهمــی جــز ســفید کــردن مــو!
گاهــی افــکار چنــان بــه ذهنــم هجــوم می آورنــد کــه
اگــر ننویســم از غصــه دق مــی کنم....شقشــقة هــدرت
ثــم قــرت2 .
تمامــی ايــن جريانــات و دوگانگــی در برابــر قانــون مــرا
بــه يــاد جملــه جــرج اورول در كتــاب معــروف قلعــه
حيوانــات میانــدازد کــه «همــه در برابــر قانــون برابرنــد
امــا بعضــی هــا برابرترنــد» .
 -1باطل با مطرح نشدنش ،میمیرد

 -2خطبــه شقشــقيه در نهــج البالغــه درد دل هــای حضــرت
علــی علیه الســام از ماجــراي ســقيفه و غصــب خالفــت
اســت ،در آخــر ايــن خطبــه حضــرت بــه ابــن عبــاس
ـرت
فرمودنــد « :يــا ابــن عبــاس تلــك شقشــقة هــدرت ثــم قـ ّ
«  :اي پســر عبــاس آنچــه شــنيدی شــعله غمــی بــود كــه
سركشــيد و درجــای آرميــد ( .شقشــقه چيــزي شــبيه بادكنــک
اســت كــه بــه هنــگام خشــم از دهــان شــتر بيــرون ميزنــد و
پــس از آرام گرفتــن ناپديــد مــي شــود)
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