
ارتکاب سه قتل تنها در طی دو هفته از مهم ترین 
حوادث سیرجان بود. قتل یک جوان دهه هفتادی 
کران.  روستای  در  نزاع  یک  در  دوستش  توسط 
و  کهنه  اختالفات  خاطر  به  باجناق  قتل  دیگری 
قدیمی در پاریز و در نهایت قتل یک جوان بیست 
و شش ساله توسط دوستش در محیاشهر با هدف 

تسویه حساب اختالفات گذشته.
خبری  عناوین  مهمترین  جزو  خبر  سه  این 
مجازی  فضای  در  که  بودند  رسانه های سیرجانی 
نظرات  و  شدند  الیک  سرعت  به  شد،  منتشر 
خاطر  به  نفر  یک  نفر،  ده  هر  از  شد.  گذاشته 
اتفاق پیش آمده اظهار تاسف کرد. اما 9 نفر باقی 
مانده برای بررسی دلیل قتل ها هر کدام به زعم 
بود:  خود مشغول نسخه پیچی شدند. یکی گفته 
»بزرگان  فالن روستا، روستا را ترک کردند و این 
و  بود  کرده  عجیبی  تجویز  یکی  نتیجه ش.«  شد 
و  گرفت  رو  دورهمی ها  جلوی  »باید  بود:  نوشته 
شده«  »آخرالزمان  بود:  معتقد  دیگری  گرنه...« 
افسارگسیخته  جامعه ی  این  برای  یکی  آن  و 

افسوس خورده بود.
فروپاشی  دچار  سیرجان  شهرستان  آیا  اما   
اجتماعی شده و مصداق بارز افسارگسیختی ست؟

ازچندسیرجانیاینسوالرامیپرسم.
درمان دریافت برای و دیالیزیست حمید؛
گیر داروهایش آمده. بیمارستان به بیماریاش
نمیآیندومتصدیداروخانهگفتهمعلومنیست
برای حمید باشند. داشته را دارو زمانی چه
فروپاشی همان این میگوید سوالم به پاسخ
داروهای داروخانهیشهرت اینکه اجتماعیست.

بهاینمهمیرانداشتهباشد.
رضابرایآوردنیکمثالکهافسارگسیختیدر
رانندگی وضعیت بدهد نشان را سیرجان شهر
سیرجانرابهعنوانمصداقمیآورد.اومیگوید
خیابانهای از یکی در را کامل روز یک شما
تماشاکن. را رانندگی ووضع ایستاده سیرجان
ازجروبحثودعوابرسرپارککردنبگیرتا

خالفراندنو...
کلمهی فروپاشی است معتقد اما محمد
کاربردی سیرجان شهر برای و سنگینیست
از بخشی و... اعتیاد سرقت، قتل، زیرا ندارد.
وکمال تمام نمیتوان و واقعیتجوامعهستند

پیشگیریشانکرد.
و پژوهشگر آتشیپور مرضیه سراغ به همین به

فعالاجتماعیرفتم.

در  قتل  به  منجر  نزاع های  و  دعواها  ماجرای   
شده  تکراری  سریال  یک  به  تبدیل  سیرجان 
یک  رویدادها  این  علت  توضیح  در  هم  هربار  و 
مست  اینکه  می شود.  تکرار  نما  نخ  سناریوی 
نمی توان  جامعه شناسی  منظر  از  آیا  بوده اند. 
نوع  این  برای تکرار  قانع کننده ی دیگری  دالیل 

قتل ها در نظر گرفت؟
موردی نمونه یک عنوان به باید را سیرجان
و ببینیم کشور کلی فضای از خاص چندان نه
را ما جامعه غالب فضای که بنگریم را عواملی
بحران میدهد. قرار شعاع تحت عاطفی نظر از
هویتی،هوشیارانهعملنکردن،جوزدگیوتحت
هیجانهای و بودن جمعی حرکتهای تاثیر
پر بگیرم، استعاره را مستی اگر بنابراین منفی.
هم دیگری دالیل میشود بله نیست. هم بیراه
انسانشناسی، جامعهشناسی، گرفت. نظر در
جرم، روانشناسی روانکاوی، فرهنگی، مطالعات
نشانه منظر از حتا و جرم فلسفه حقوقی، ابعاد

شناسیوادبیاتمیشودبهاینهاپاسخداد.
ازنظرفرهنگیاماچهارعاملیکهدکترمنصور
فراستخواهدرکتابعواطفدرجامعهوفرهنگ
نسلی، اختالف است: این ایرانیمطرحکردهاند،
اجتماعی، امید و احساسخوشبختی نوساندر
ناکارامدیمراجعفرهنگیوّجوزدگیدرحمایت

ازسلبریتیهابهجایروشنفکران.
بامروریبراوضاعهیجانیعاطفیجامعهایرانیو
اینکهچهسیریراطیکرده،متوجهمیشویمکه
حتازبانوفرهنگوفلسفهوبنیانهاوشاکلهی
فرهنگایرانیمبتنیبرهیجانبودهاست.تعداد
کلماتیکهمابرایابرازهیجانهایمنفیبهکار

باالیی بسامد بریم می
دارند.

ماملتیهستیمکهدر
هنر و فرهنگ و زبان
تفکرمان و موسیقی و
سری یک نیازمند
برای هستیم. هیجان
عبورازمسیرمشکالت
خاصخودمانبهجای

عقلمحض،بیشتربرهیجانهاسواربودهایم.از
در شدتش که هیجانی اختالل فراستخواه نظر
دهههایاخیربیشتربودهگریبانگیرجامعهیما
شدهاست.جامعهیمادچارانسدادعاطفیشده.

چراکهنتوانستهخوبمسیرشراطیکند.
بوده،  مشترک  چیز  یک  قتل ها  بیشتر  در   
آیا  گروه ها.  میان  در  دعوا  ارزش انگاری 
به  می تواند  دعواگری،  و  دعوا  ارزش پنداری 
کنارش  در  یا  باشد  قتل  برای  عاملی  تنهایی 
انگیزه هایی مثل خشم نیز به چنین خشونت هایی 

دامن می زند؟
میتواند باشد، ارزش دعوا مثل مقولهای اینکه
به وهم کند پیدا ربط بهحسخوشبختی هم
شکافمیاندولتوملت.بیاعتمادیبهعادالنه
بودنساختارورواجاینباوردرجامعهکهعدالتی
حق نیست. قانون حمایت اینکه ندارد. وجود
اینمسالهمیتواندریشه بگیری. باید را خودت
و دفعه ویک باشد داشته تاریخی-فرهنگیهم

یکجاسردرنیاورده.
وقتیجواننتواندحسنمایشقدرت-کهمیل
مشخص و قانونی جاهای در را است- ذاتیاش

را دادگیاش بروز خود ناچار پس کند، ارضا
شما از من میدهد. نمایش منفی صورت به
میپرسم؛چندتاراهقانونیمشروع،پذیرفتهشده
وعرفیرامعرفیکنیدکهدرجامعهمادرنظر
و کند قدرت اعمال بتواند جوان تا شده گرفته
خودینشاندهد؟ازآموزشوپرورشبگیریدتا

نهادهایمختلف.اینضعفوجوددارد.
مسالهبعدیشاخصنیکبودگیاستوخستگی
هیجانهای شدن مسدود ذهنی. رفاه و عاطفی
درونی رضایت حس کاهش به منجر مثبت
مختلف عرصههای در نارضایتیهایی میشود.
شرایط روانی. و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،
جامعهمابهسمتیرفتهکهایناحساسرضایت
شرایط کردن مقایسه نیست. کس هیچ در
خودمانبادیگرانمثلکشورهایهمسایه.نبود
امیتشغلی.امیدواریبهحلمشکالتاقتصادی
آستانه اجتماعی، ومعیشتی.شوکهایمختلف
تحملشمارابهسمتکنشهایمنفعالنهوانزاو
نارضایتی از باالیی اینهادرصد میکشاند.همه
ایجادمیکندومنجربهسرخوردگی،تهیشدگی
ایرانی جامعه در هویتی خودباختگی و خود از

میشود.

 گرایش به همراه داشتن چاقوی ضامن دار یکی 
دیگر از اشتراکات میان اکثر قتل ها در سیرجان 

است.
شما قول به یا سرد سالح از استفاده درباره
چاقویضامندار،بگذاریدمثالگروههایتکفیری
باوجودداشتنکلی بزنم.داعش مثلداعشرا
سالحمدرنبازهمموقعیکهقصددارددرمردم
ایجادرعبووحشتکندازنمایشعریانسالح
از وخشن استفادهخونین و برد بهرهمی سرد
آن.چونازمنظراختالالتروانیهملذتبخشی
بیشتریبرایروانکسانیداردکهاینخشونترا
اعمالمیکنند.چاقویضامندارمیتواندنشانی
داشته قدرتنمایی حس ارضای در اختالل از
ازدروناحساسخالداردپس باشد.چونفرد
پیدا گرایش آنخال بیرونِی مظاهر به بهشدت

میکندباآنخالجبرانشود.
  نظام آموزشی چقدر می تواند در فرهنگسازی 
و  بگذارد  تاثیر  رویدادهایی  چنین  کاهش  برای 

چرا نظام آموزشی ما ضعیف عمل کرده؟
این به 60 دهه متولد ایران جامعه درصد 68
اعمالکنندکان و قربانیان بیشتر طرفهستند.
خشونتهممتعلقبهایننسلهستند.چوناین
آموزشی امنیت نبود و زیاد هیجانهای با نسل
که است درحالی این بوده. درگیر و... شغلی و
ساختارغالببرجامعهمامتناسباینجمعیت
ریزی برنامه نسل این برای نشده. ساماندهی
دیگر گروهسنی در اکثرا که نسلحاکم نشده.
قراردارندوبااکثریتجامعهایراندچارشکاف
بیننسلیهستند،درکدرستیازموقعیتنسل

مانداشتهوندارند.
 برای کاهش این پدیده ها چه وظایفی بر دوش 

مسووالن نهادهای فرهنگی آموزشی است؟
بایدبرایتقویتنظامآموزشیوفرهنگیآموزش
میتوانیم کنیم. گذاری سرمایه کودکان خالق
جلویناهنجاریهایاجتماعیرابگیریم.روحیه
قدرت هیجانی، رشد گروهی، کار و همکاری
خالق و شناختی هوش تحلیل، و پرسشگری
بایددرمارکزآموزشرواجدادهشود.فردآموزش

آگاهی که فردی میبیند. کمتری آسیب دیده
کمتریداردناگزیربرایبروزهیجانهایخودش

بهصورتخاموناپختهبروزخشونتمیکند.
بااینوجوددرمقایسهجوامعشهریوروستایی
کالنشهری جوامع و شهری کوچک جوامع یا
فعالیت میتوانند خیلی زمینه این در نهادها
کنند.مثلانجمنهاوانجیاوها.احتیاجشدید
داریمبهرفتارهایآموختنیئیمثلمداراوگفت
همه اینها دیگران. با ارتباط مهارت و گو و
آموزشدادنیاست.اینکهیادبگیریمارزشهایی

بهجزارزشهایخودمانهموجوددارد.
و فرهنگی باشگاههای و فرهنگی موسسات بله
حتاکافیشاپهاباایجادامکانبحثهایگروهی

میتوانندیاریرسانباشند.
 آیا رشد نامتوازن شهرهای اقماری در سیرجان، 
مثل افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن امکانات 
فرهنگی، هنری تفریحی در این شهرهای اقماری، 
دلیلی دیگر بر افزایش بزهکاری در جامعه نیست؟
قدرت اعمال دارد. متفاوتی تعاریف خشونت
زوریوسلطهگرایانهازکالمیتابدویوروانی.
بودنش ارادی دارد. گستردهای دامنه خشونت
دیگران آزار به اراده با اینکه است. مطرح هم
بپردازید.درشاخصهاییکهکدامجامعهبیشتر
یکی میشود، روبرو خشونتها اقسام و انواع با
دارای که جوامعی و است پذیر مهاجر جوامع
بافتهایحاشیهایهستندوتضادطبقاتیدرآن
هاباالاست.جوامعیکهازچندینگروهفرهنگی
ساز زمینه معموال نیز تشکیلشدهاند اجتماعی
است جامعهای سیرجان  هستند. خشونت بروز
کهباحدود30هزارمهاجرافغانوحدود8هزار
یکدست جامعه یک ما جامعه غیربومی. کارگر
بیداد معیشتی سطح و طبقاتی تضاد نیست.
میکند.همهاینهابروزخشونتراعلتمیشود.
هرفرهنگغیربومیزمانمیبردکهدرفرهنگ
فکرمیکنمدرصد من وهضمشود. بومیحل
غیربومی فرهنگهای شدگی حل برای باالیی
بچهی  ندارد. وجود سیرجان بومی فرهنگ در
کدامشهربودنوازکدامقومدرسیرجانهنوز
و خصومت امکان غیرسازی این است. پررنگ
عدمهمدلیرافراهممیکندوفردمهاجرتحت
فشارقرارمیگیردواحساستبعیضوبیعدالتی
هزار 250 برای سیرجان که ویژه به میکند.
رفاهی-آموزشی-فرهنگی-تفریحی- امکانات نفر
ورزشیدارداماجمعیتشهرستانبیشتراز300

هزارنفرشدهواینمشکلمیآفریند.

        سمیرا سرچمی

چگونگی ارتباط با خانواده قربانی
فاطمـه زیدآبـادی* در رابطـه بـا خونواده هایـی که عزیزشـان در حادثـه قتل از میـان رفته موضـوع مهم این اسـت که باید ابتدا درکشـان 
کـرد و سـعی کرد برای آرامششـان هـر کاری انجـام داد. البته این خونواده ها خودشـان احساسـات چندگانـه ای دارند. از طرفی عزیزشـان 
را از دسـت داده انـد و برای او سـوگوار هسـتند و از طرفی عزیز خودشـان را مقصـر می دانند. )اینکه نبایـد وارد همچین شـرایط و ماجرایی 
می شـد(. بنابرایـن توجـه بـه ایـن چندگانگی هـا خیلـی اهمیـت دارد. مراحـل برخـورد با مسـئله مرگ متفـاوت اسـت. یعنی هـر فردی 
ممکـن اسـت در یـک مرحله خاص باشـد و به شـکل متفـاوت واکنش نشـان بدهد. پـس بایـد در درجـه اول واکنش های متفـاوت را درک 
کنیـم. مخصوصـا مرگ هایـی کـه بـه این شـکل اتفـاق می افتـد، واکنـش نابـاوری و انـکار در آن بیشـتر دیده می شـود. پس بایـد فرصت 
ابـراز بـه آن ها داد و احساساتشـان را شـنید.) تخلیه احساسـات(. این خونـواده ها رو نبایـد تنها گذاشـت) حمایت اطرافیـان(. دادن زمان 
 بـه طـور طبیعـی از غـم بازمانـدگان مقتـول کم می کنـد و دلـداری دادن) اینکـه غم بزرگی هسـت و فرد از دسـت رفتـه ارزشـمند بوده(.
بـه هـر نـوع رفتاری کـه به قصـد آسـیب رسـاندن به دیگـران انجـام بشـود، پرخاشـگری گفتـه می شـود. این آسـیب می تواند آسـیب 
جسـمی باشـد و یـا روانی. پرخاشـگری معموال پاسـخ نادرسـت به شـرایط پیش رو اسـت و فرد با ایـن کار خـودش رو تخلیـه می کند و از 
خشـونت به عنوان یک راهکار اسـتفاده می کند.                                                                                                  *روانشـناس و مدرس دانشـگاه

گرفتند دوباره جانی شهری مبلمان گذاری جدول عملیات اجرای با
بهگزارشواحدخبرواموررسانهمدیریتارتباطاتشهرداریسیرجان،
دکتررضاسروشنیاشهردارسیرجاندرخصوصبهسازیمعابرسطح
شهرگفت:بهمنظورتأمینرفاهحالشهروندانوتقویتزیرساختهای
عمرانیشهر،عملیاتجدولگذاریمعابرسطحشهردرحالاجراستو
گرفتند. دوباره جانی مبلمانشهری گذاری عملیاتجدول اجرای با
سطح افزایش را عملیات این اجرای از هدف سیرجان شهردار
تأمین و بارندگی هنگام در سطحی آبهای هدایت و معابر ایمنی
توسعه به رسیدن برای گفت: و کرد عنوان شهروندان حال رفاه
سیستم الزامات از زیرساختی و عمرانی های پروژه اجرای شهری
خرم محله چون؛ مواردی شامل عملیات این است شهری مدیریت
مکی حمزه بلوار طالقانی)دهیادگار(، شهرک آب، شهرک آباد،
باشد. می هجرت خیابان وحید، خیابان فردوسی، خیابان آباد،
اعضای اهتمام با ادامهگفت: در فوق مطلب اعالم با مدیریتشهری

سوی از ها برنامه اجرای و پیگیری و شهر اسالمی شورای محترم
توسعه برای خدماتی و عمرانی مختلف پروژههای ،اجرای شهرداری
تأثیر تحت شهر یقینا  که بوده اهمیت حائز بسیار شهر آبادانی و
کند. می پیدا را مثبتی ساختاری تحوالت ها، پروژه این اجرای
شهردارسیرجانشهربااشارهبهاهمیتبهسازیومناسبسازیمعابر
درزمینهجدولگذاریوبهسازیآسفالتاظهارداشت:حوزهمعاونت
امورعمرانیوفنیشهرسازیشهرداریدراینراستااقدامبهاجرای
پیادهروسازیوجدولگذاریدربرخیمعابرسطحشهرنمودهکهاین
مهمدرخیابانهایاصلیوفرعینقاطمختلفشهرمحققشدهاست.
ویهدفازاجرایاینپروژههاراتلطیفروحیهشهروندان،ارتقای
بهسازی و شهروندان به رسانی خدمات ،افزایش معابر کیفی سطح
سیمایشهریومناسبسازیپیادهروهاوجداولحاشیهخیابانهای

شهرراازدیگراهدافاجرایاینطرحهابرشمردند.

ارتباطاتشهرداریسیرجان، اموررسانهمدیریت و واحدخبر بهگزارش
جناب همراه به سیرجان شهردار ماه آبان 25 یکشنبه ظهر از پیش
زینلی مهندس شهرستان، سپاه بسیج فرمانده دستوری سرهنگ
شهرسازی و فنی معاونت همچنین و شهر اسالمی شورای رییس
آوردند. عمل به میدانی بازدید اجرا حال در عمرانی پروژههای از
خدماتی و عمرانی پروژههای اجرای روند پیگیری منظور به بازدید این
شهروهمچنینمراحلپیشرفتووضعیتپروژههایتکمیلشدهوآماده

بهرهبرداریانجامشد.
درادامهسرهنگدستوریباهمراهیشهرداروریاستشورایاسالمیشهر
ومعاونتفنیوشهرسازیمجموعهشهرداریازپروژههایعمرانیشهرداری
سیرجاناعماز:پروژهبرداشتآسفالتفرسودهخیابانامامزادهاحمد)ع(،
جدولگذاریمحلهخرمآبادوشهرکصدف،آسفالتمعابراصلیشهرک
صدف،برداشتآسفالتفرسودهخیابانحفاریعباسی،سولهورزشیوخانه
محلهآباده،اتمامآسفالتخیابانسپاس،جدولگذاریوآسفالتبرخیمعابر
محلهدهیادگار،جدولگذاریبلوارحمزهسیدالشهدامکیآباد،بازدیدازپروژه
والیت، بلوار آبهایسطحی هدایت پروژه بعثت، مسافربری پایانه بزرگ
آسفالتخیابانفیاضبخش،پروژهآسفالتخیاباننواب،جدولگذاریبلوار
هجرتوخیابانوحیدبازدیدکردوازنزدیکفعالیتهایشبانهروزیمدیریت
شهریرابهتماشانشستوازنزدیکدرجریانروندپروژههایفوققرارگرفت.
در اینکه بیان با بازدید این حاشیه در سیرجان شهرستان سپاه فرمانده
سیرجانکاروتالشجهتبهترشدنزندگیشهروندانبهخوبیاحساس
اقداماتگستردهشهرداریوشورایاسالمیشهر،معنای میشود،گفت:
است. اسالمی جمهوری نظام اعتالی برای محکم گام و خدمت دقیق
درپایاناینبازدیدجنابسرهنگدستوریازشهردارسیرجانخواست
کهاینفعالیتهابهصورتجهادیادامهداشتهباشدوبهصورتمستمر
پروژههادرشهرستانسیرجان این تاشاهدرشدچشمگیر پیگیریشود

شود. برطرف سریعتر سیرجان شهروندان شهری مشکالت تا باشیم
علی سرهنگ جناب محضر بسیج هفته تبریک ضمن سیرجان شهردار
دستوریبااشارهبهپیشرفتمناسباینپروژههاضمنقدردانیازتالش
بیوقفهمجموعهعمرانشهرداریتداومعملیاتخدمترسانیوتسریعدر

انجامامورراخواستارشد.
در صحیح برنامهریزیهای با امیدواریم کرد: اضافه سروشنیا دکتر 
راستایوظیفهخدمتگذاریشاهد جهترفعمسائلومشکالتشهردر
باشیم. شهرمان عزیز مردم به شهرداری سوی از مطلوب خدماترسانی
بیاناتشهردارسیرجانمحضرجنابسرهنگدستوریبامرورمهمترین
دستاوردهایعمرانیوخدماتیشهرداریسیرجاندر3سالاخیرهمراه

بود.
ویبهتشریحجزئیات۱0پروژهبزرگودرحالاجرایخدماتی،رفاهی،
این پایان در رضاسروشنیا پرداخت. مدیریتشهری فرهنگی و عمرانی
محترم ریاست و سپاه محترم فرمانده همراهی از تشکر ضمن بازدید
با میکند تالش سیرجان شهرداری داشت: اظهار شهر اسالمی شورای
باقیمانده ماههای آخرین در را وخدماتی عمرانی فعالیتهای توان تمام
ندارد. را شهروندان رضایت جز هدفی قطعا و برساند اتمام به سال
مهندسابوذرزینلیرییسشورایاسالمیشهرنیزباابرازرضایتازروند
پیشرفتپروژههاتوصیهکرد:بایدپروژههایشهرداریبراساسزمانبندی
مشخصوطبقبرنامهیازپیشتعریفشدهدرموعدمقرربهبهرهبرداری
برسدتاازصرفهزینههایاضافیونارضایتیشهروندانجلوگیریشود.
زینلیافزود:درحالحاضراولویتکاریدربخشعمران،اجراوتکمیل
پروژههای تسریع در تاکید ضمن وی است. شهری نیمهتمام پروژههای
عمرانی،عنوانکرد:تکمیلپروژههایعمرانیقطعارضایتشهروندانرادر
پیداردوامیدواریمشهرداریبهسمتوسوییحرکتکندکهاینرضایت

بهحداکثرارتقایابدوشاهدرشدوشکوفاییهرچهبیشترشهرمانباشیم.

 شهردار سیرجان عنوان کرد؛

اجرای عملیات جدول گذاری با هدف ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر سیرجان

بازدید میدانی فرمانده بسیج سپاه شهرستان با همراهی شهردار و رییس شورای شهر
 از پروژه های عمرانی شهرداری سیرجان  

جامعه شناسی آدم کشی و ردیه ای بر سناریوهای نخ نما؛

قتل َبس
شماره 625

28آبان 1399 جامعه

5


