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پاسارگاد
همه چیز از یک ویدیو شروع شد که در
آن یک گاو را از پا از یک جرثقیل آویزان
کرده بودند و در حالی که سرش معلق
بود میخواستند او را مقابل ستاد یکی از
کاندیداهای شورای شهرذبح کنند .این حیوان
صدا میداد و مردم هم در حال فیلم گرفتن
بودند.
روز بعد از این اتفاق کاندیدای مورد نظر با
انتشارویدیویی گفت:باتوجهبه کلیپی کهروز
افتتاحیهستادمرکزیبندهمنتشرگردیدبرخود
واجبدانستمتوضیحاتیخدمتهمشهریان
محترم عرض نمایم؛ تعدادی از دوستان بنده
خودجوش و فیالبداهه قصد ذبح گوسالهای
مقابل ستاد را داشتند که به محض اطالع
بنده از ذبح آن گوساله جلوگیری شد« .با این
اوصاف بنده مخالفت خود را اعالم نمودم و
از خداوند منان برای رقبایم توفیق روزافزون
و برای هوادارانم سالمتی خواستارم .از تمام
مردم شریف سیرجان که این کلیپ موجب
رنجش آنها شدعذرخواهی میکنم .امیدوارم
خداوند توفیق دهد تا بتوانم در فرصتهای
آینده برای همشهریان عزیزجبران کنم».
بعد از آن خبر رسید فرماندار سیرجان
پیشنهاد ردصالحیت دوکاندیدای انتخابات
شورای شهررا به هیئتنظارت استان به دلیل
تخلفهای انتخاباتی و انجام حرکات خارج
از عرف در ستاد و همچنین پرونده تخلفات
آنها در دادسرای عمومی انقالب سیرجان
داده است .دادستان سیرجان نیز شنبه خبر
از برخورد قضایی با مقصران حادثه آویزان
کردن گاو با عنوان اخالل درنظم عمومی داد
و گفت؛ این اقدام به عنوان یکی از مصادیق
رفتار غیرمتعارف که موجب اخالل در نظم

عمومی گردیده و افکارعمومی را تحت
تاثیر قرار داد و باعث انزجار مردم شده
و تعقیب کیفری عامالن و مسببان این
حادثه مورد مطالبه عمومی قرار گرفته
است .در پی گزارشات متعدد مردمی
و مراجع رسمی پرونده در دادسرای
عمومی و انقالب سیرجان تحت رسیدگی
است .صبح دیروزخبری با این مضمون
پخش شد :دو تن از کاندیدای ششمین
دوره انتخابات شورای شهر سیرجان رد
صالحیت شدند .در ادامه خبر آمده
بود؛ با تصمیم هیئتنظارت بر انتخابات
شورای شهرسیرجان دو نفرازکاندیداهای
شورای شهر به دلیل تخلفات انتخاباتی
رد صالحیت شدند و سه نفر دیگر تذکر
کتبی گرفتند .الزم به ذکراست درصورت
تایید هیئتنظارت استان آنها میتوانند
مجددا به انتخابات برگردند.
سهراب بهاءالدینی در پاسخ به
این سؤال که آیا هیئتنظارت بعد از
تاییدصالحیتنهایی کاندیدیی اورادوباره
میتواندردصالحیتکند،گفت:براساس
قانوناگرکاندیداییتخلفاتانتخابیشان
زیاد باشد در کمیته رسیدگی به تخلفات
انتخاباتی این موضوعات و گزارشات
از طریق نیروی انتظامی ،دستگاههای
امنیتی که با حضور فرماندار ،دادستان
عکس :ایسنا
و مدیران دستگاههای امنیتی است
بررسی میشود ،اگر خیلی تخلفشان محرز صالحیت کند .درواقع این مورد درقانون هم
باشد ،این موارد به هیئتنظارت شهرستان پیشبینی شده است .او ادامه داد :درروزهای
ارسال میشود و هیئتنظارت شهرستان اخیردو نفرازکاندیداهایی که قبال ردصالحیت
پیشنهاد ردصالحیت را به هیئتنظارت استان شده بودند ،به دلیل تخلفاتی که داشتند
ارسال میکند و هیئتنظارت استان میتواند پیشنهاد ردصالحیتشان را به هیئتنظارت
تا آخرین روز رایگیری هم کاندیدایی را رد شهرستان دادیم و آنها باید این پیشنهاد

ردصالحیت در هر مرحله
از انتخابات ممکن است

نمیگویم ما را چه به این کارها؟!
محلی بودن ،نمود بسیارجالبی ازرفتارسیاسی و اجتماعی
مهدی حسنیباقری
انتخابات در کشور ما همیشه الیههای غریبی را از و خلقیات جمعی ما ایرانیهاست .نمونههایی از این
عمق فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما رو میکند .نوعی دست تذکری است که باید همپای با بسط و گسترش
نمایش مسلکی غیربومی است که ازانقالب مشروطیت شیوههای مشارکت سیاسی ،فرهنگسازی متناسب
به این سو تالش شده است تا به درستی اجرا شود .البته با آن هم انجام بگیرد .همواره خبرهای ناخوشایندی از
بازی ما شیوهها و شگردهای جمعآوری رای در این انتخابات به
نمیخواهم بگویم که ما را چه به این کارها و این ِ
نیست و مثال درتاریخ اروپا سابقهای دوهزارو پانصدساله گوش میرسد .البته این واقعه جای تعجب داشت و
از یونان باستان دارد و ...اما به هر حال هر بازی قاعدهی کمی غیرمترقبه بود ،اما درکلیت خود نمودارناقص بودن
خودش را دارد و اگر بخواهد درست اجرا شود باید ساختارها و لوازم کنش سیاسی مشارکت و توسعهی
سیاسی است .راهی درازکه ناگزیر ازپیمودن آن هستیم.
مقررات آن رعایت شود.
انتخابات شوراهای اسالمی و شهر و روستا به دلیل
*دکترای علوم سیاسی

علی سوندرومی
وقتی موضوعاتی این چنینی پیش
میآید و تاثیرات خودش را دارد ،باید
برگردیم و ببینیم درفرهنگ آن جامعه چه
میگذرد؟ از فرهنگ که صحبت میکنیم
باید ببینیم عناصر آن چیست و سه بخش
ارزشها ،هنجارها و نمادهایش را بررسی
کنیم.
یک مثال بزنم؛ در گذشته و طبق سنت
ما خرید در بازار فرهنگ خاص خودش
را داشت و چانهزدن ارزش بود و بسیار
چانه زدن از سوی خریدار و قسم خوردن
فروشنده و استفاده از جمالتی مثل بینی
نجمه محمودآبادی
نشستهاند دورهم و ماسکهایشان را کشیدهاند زیر
چانههایشان.گرمگفتوگوهستند.بحثشانسردختر
و پسربودن است و اینکه دورهی این حرفها گذشته که
اگر پسر باشی درهای موفقیت به رویت باز است و اگر
دخترهستی باید کنج خانه منتظرشوهربنشینی .به نظر
میرسد کلی حرف برای زدن دارند و بیشتر از همه زهره
است که حرف م یزند و دوستانش شنوندهاند و گاهی
با سر حرفهایش را تایید میکنند .موضوع روز دختر
برایشان جالب است .زهره  23سال دارد و پارسال از
دانشگاه فارغالتحصیل شده است« :من ازتابستانی که
دیپلم گرفتم رفتم سرکار .به خاطردانشجو بودن کارهای
نیمهوقت انجام میدادم و بعد از فارغالتحصیلی هم
یک کارتماموقت پیدا کردم .یعنی ازپدرم تا  18سالگی
پول گرفتم و بعد از آن روی پاهای خودم ایستادم و
خرج دانشگاهم را هم خودم دادم .چیزی که درمحیط
کار برایم خیلی عجیب و ناراحتکننده بود این بود که
خیلی از دخترهایی که برای استخدام میآمدند به جای
اینکه توانمندی و مهارت الزم را برای انجام کاری که
بهشان محول شده بود ،داشته باشند ،سعی میکردند
با جلبتوجه رییس شرکت یا دوست شدن با او ،کار را
به دست بیارن یا حفظ کنن ».زهره آنها را درک نمیکند:
«مهمتریننکتهای کهدخترانبایدبدانند این است که اگر
شما خوب تحصیل کنید و سواد کافی برای انجام شغل
مورد نظر خود را داشته باشید ،اگر توانایی کافی را پیدا
کنید ،نیازنیست این کارها را کنید .خیلی ازدختران این
موضوعرانمیفهمند.مثالدردانشگاهوقتو انرژی کافی
برای تحصیل نمیگذارند و بدون دانش و معلومات از
دانشگاهفارغالتحصیلمیشوند.بعدسعیمیکنندوارد
بازار کار شوند .در این روزها که پول درآوردن کار بسیار
سختی شده است ،کارفرماها حاضرنیستند پول خود را
خرج کسانی کنند که کاربلد نیستند و تازه میخواهند
کار یاد بگیرند .وقتی برای کار مراجعه میکنید دانش و
معلوماتتان را محک م یزنند و اگرحرفهای باشید کاررا
به شما میدهند اما اگرحس کنند شما آماتورهستید
و باید اول کار را به شما آموزش دهند ،حاضر نیستند
شما را استخدام کنند ».زهره با هیجان میافزاید« :خیلی
ازدوستانم ازجنسیت خود استفاده میکنند .مثال وقتی

فرماندارسیرجان:

و بیناهلل و نه سیخ بسوزه و نه کباب،
هنجار بود و ارزش آن هم در کار خیر
بود .اینکه فروشنده قدرت خرید مشتری را
لحاظ میکرد و البته زیان نکردن خودش را
و خریدار هم بسته به پسانداز و ضرورت
خرید یک کاال سر قیمتش به توافق
میرسید.
در فرهنگ امروزی و فروشگاههای
مدرن سازوکار جور دیگری تعریف شده.
قیمتها مقطوع است .اما برای اینکه شما
به پسانداز خود و جیب خود دقت کنید
و امور مالیتان را مدیریت کنید ،طرحها
و دورههای تخفیف کاال وجود دارد .شما

را به هیئتنظارت استان بفرستند .تایید یا
ردصالحیت این دو نفردراختیارهیئتنظارت
استان است و ممکن است صالحیتشان
رد شود یا نشود .به هرحال ما پیشنهادش را
دادهایم و هنوز رد صالحیت این دو کاندیدا
قطعی نشده است .در واقع استان باید موارد

مربوط به این دو نفر بررسی کند و دیگر در
اختیارشهرستان نیست .بهاءالدینی گفت :اما
چه هیئتنظارت استان صالحیت این دو
کاندیدا را تایید کند و چه رد کند دردادگاه برای
این دو نفرپرونده تشکیل شده است .یکی از
طرفدارداران این دو کاندید االن در بازداشت

تحلیل ماجرای قربانی کردن گاو درانتخابات شورای شهرسیرجان

خطرتوسعه نامتوازن را جدی بگیریم
بهرام محمدی
دوباره نام سیرجان در اخبار کشوری باال آمد .این بارهم بازنه به نیکی!
ماجرای آویزان کردن حیوان ازپا توسط جرثقیل جلوی ستاد انتخاباتی یکی ازنامزدهای شورای شهرسیرجان ،واکنشهای
بسیاری در فضای مجازی به دنبال داشت .از فعاالن حقوق حیوانات که این کار را حیوانآزاری خواندند و محکوم کردند تا
تبدیل شدن این حرکت به سوژهی طنزبرای برخی رسانهها.
پاسارگاد بدون قضاوت شخصی این ماجرا را از سه منظر بررسی کرده است .نگاه یک مدرس علوم سیاسی ،دیدگاه یک
جامعهشناس و در آخردریچهای که یک روانشناس به ماجرا مینگرد.

تاخر فرهنگی

به جای چانهزدن با فروشنده ،مشغول
تزنی در قفسهها هستید تا کاالهای
گش 
ارزانتریا اصطالحا آفخوردهها را پیدا کنید.
چانهزدن کسی در این فروشگاهها سوژهی
طنزدیگران است و راه هم به جایی نمیبرد.
جامعهی ما در حال گذار است .در این
شرایط دور از ذهن نیست که فرهنگهای
سنتی خود را تا سازوکارهای مدرن بکشانند
و البته موجب تعجب هم بشوند.
قربانی کردن یک رفتارسنتیست و طبق
سنت هرچه قربانی بزرگتر بود ،یعنی فرد
مهمتر بوده است .نمایش قربانی هم برای
نشان دادن همین اهمیت انجام میشده.

اینکه این سنت را وارد پدیدهی امروزی
تبلیغات انتخاباتی کنند به این میماند که
در فروشگاه زنجیرهای بزرگی وارد بشوید و
بخواهید برسرقیمتها چانه بزنید .جامعه
و رقبای سیاسی هم واکنش نشان میدهد
و سوال ایجاد میشود که چطور یک فرد
این طوری میخواهد برود در شورا درباره
شهر تصمیم بگیرد و برنامهریزی برای شهر
داشته باشد .قوانین شهری مصوب کند
و بر شهرداری نظارت کند .فرد باید کنش
سیاسیاجتماعی خاص این را بلد باشد و
جنبههای فرهنگی تبلیغات را درنظربگیرد و
ازهنجارها و نمادهای ویژهی همین پدیده

برای تبلیغ استفاده کند.
اگر این چنین پدیدههایی را درسیرجان
میبینیم و برایمان سوال میشود که چه
اتفافی در فرهنگ این شهر افتاده؟ باید
بگویم که سیرجان شهر صنعتی شده و
در این زمینه هم توسعه پیدا کرده و شهر
ثروتمندی شده اما به همین میزان رشد
و توسعهی فرهنگی نداشته .فرهنگش
همگام با صنعتش پیشرفت نکرده .البته
اتفاقهای اینچنینیتلنگری است کهخطر
توسعهی نامتوازن را برای آینده سیرجان
جدیبگیریم.
*دکترایجامعهشناسی

دختران ابدی

موقت به سر میبرد و سه چهار نفر
دیگر تا االن احضار شدهاند .او در پاسخ
به این سوال که کاندیدای دیگر به چه
دلیل ردصالحیت شده است ،گفت :فرد
دیگر به دلیل توزیع مشروبات الکلی در
محل ستادش پیشنهاد ردصالحیتاش
داده شده است .وی افزود :فعال از ذکر
اسامی این دو نفر معذوریم و اگر قرار
به گفتن اسامی باشد باید هیئتنظارت
اسامیشان را معرفی کند .وی افزود :تا
االن به جز این دو کاندیدا به  6-5مورد
دیگر تذکر دادیم و آنها را به دادگاه فرا
خواندیم .چون تبلیغاتشان غیرقانونی
بوده و مشکالتی داشتند و در صورت
تکرار و گذاشتن پا فراتر از قانون و برهم
زدن آرامش شهر پیشنهاد ردصالحیت
آنها را هم میدهیم .ما با هیچ کس
تعارفنداریم.
او ادامه داد :ما ازحیث مسایل اجرایی
و امنیتی برای برگزاری انتخابات آمادگی
کامل داریم و هیچ مشکلی نداریم.
همهی شعبههای اخذ رای را مشخص
کردیم ،اعضای شعبهها هم وارد سامانه
و چیده شدند و انشاهلل در روز رأیگیری
در شعبهها حضور دارند .در شهرستان
 231شعبه اخذ رای داریم و  505هزار
و  750نفر در شعبهها با ما همکاری
دارند .همچنین تبلیغات کاندیداها تا
 24ساعت قبل از رایگیری ادامه دارد .وی
از تشکیل تیم بازرسی خبر داد  .گفت :تیمی
تشکیل دادیم که به صورت سرزده وارد
ستادهامیشوندوعملکرد کاندیداهارا ارزیابی
میکنند و اگر تخلف و مشکلی باشد همه را
کتبامینویسندوبهکمیتهتخلفاتمیفرستند

و ما دوباره بررسی میکنیم و اگر مواردی
مثل این موضوع باشد باز هم درخواست
تجدیدنظردرصالحیتمیکنیم.
فرماندارسیرجان درمورد معضل همیشگی
خرید و فروش رای نیز گفت :درهمین کمیته
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی یکی از دستور
کارهای اصلی خرید و فروش رأی است .امسال
به صورت بسیار جدی بنا داریم با این موضوع
برخورد کنیم و اگر احساس کنیم جایی دارد
این کار صورت میگیرد ،ما فقط آن کاندیدا
را میشناسیم و کاری به طرفدارانش نداریم.
هرکجا ببینیم کسی دارد برای کاندیدایی خرید و
فروش رأی میکند به هر عنوان ما آن کاندیدا
را میشناسیم و دوباره صالحیتاش را مورد
بررسی قرارمیدهیم و این روند تا روزرأیگیری
ادامه دارد .امسال بنا داریم به شدت با افرادی که
به خرید و فروش رأی میپردازند ،برخورد کنیم
که آیندگان بفهمند حساب و کتاب و قانونی
هست .او ادامه داد :مردم در صورت مشاهده
تخلفات انتخاباتی مثل خرید و فروش رأی
میتوانند به بنده ،آقای رضوی معاونسیاسی
و آقای پیشبیین رییس هیئتنظارت گزارش
بدهند و ما حدود  15اکیپ مشخص کردیم
و در روز رأیگیری به محض گزارش ،به محل
مورد نظر فرستاده میشوند و بررسی میکنند.
ضمن اینکه ما به صورت نامحسوس هم
افرادی را تعیین کردیم تا در روزی رأیگیری در
اطراف شعبهها ،کوچههای منتهی به شعبهها،
افراد پیاده و سواره را زیرنظربگیرند اگرموردی
ببینندبرخوردمیکنندو اطالعمیدهند .امسال
خیلی با سالهای پپیش متفاوت است و بسیار
در این قضیه جدی هستیم و محکم برخورد
میکنیم تا برای یک بار هم شده این قضیه را
تمامکنیم.

آثار مخرب روانی خشونت عریان
مریم مختاری*
مسئله مهمی که مطرح است اینکه انگیزه درونی و هدف فرد از
اعمال این گونه رفتارها چیست؟ و اینکه این رفتارچه پیامد یا کارکرد
مثبتی میتواند برای فرد و جامعه به ارمغان بیاورد؟
پرخاشگری براساس قصد و انگیزه افراد دستهبندیهای مختلفی
دارد؛بهطوری کهروانشناسانبینپرخاشگریخصمانه کهتنهاهدفش
آسیبرسانی است با نوعی از پرخاشگری که هدفش کسب پاداش،
پول و مقام است تفاوت قایل هستند .درواقع بین رقابتجویی دلپذیر
و رقابتجویی افراطی باید تفاوت قایل شویم .در رقابتجویی سالم،
رشد شخصی فرد برعالقه اجتماعی و نوعدوستی استوار است اما در
رقابتجویی افراطی ،افراد برای قدرت ارزش بیشترقایل هستند که این
میتواند منجربه رفتارهای خشونتآمیز ازهرنوعی شود .چنانچه در
جامعهای،درعملیادرنظرافراد آنجامعه ،اعمالخشونتروشمؤثر
برای دستیابی به اهداف باشد و پرخاشگری جایگزین روشهای دیگر
شود ،وضعیت به گونهای خواهد شد كه به جای آن كه به خشونت
به عنوان یک نقص و كاستی دررفتارفرد نگریسته شود ،به عنوان یک
مهارت و توانایی درنظرگرفته خواهد شد .یکی ازمسایلی که دراین بین
مطرح استغفلت و ناآگاهی برخی افراد و خانوادهها ازانجام اینعمل
درجامعه و دربرابرچشمان کودکان است که قطعا تأثیرات روانی منفی
برذهن افراد جامعه و به خصوص کودکان دارد.
درابتدا این سوال به ذهن میآید که این رفتارچه حسی را درببینده
به وجود میآورد و پیامد چنین رفتاراجتماعی چه خواهد بود؟
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی غالب رفتارهای انسان ازطریق
مشاهدهودرخاللفرآیند الگوسازیفراگرفتهمیشوند.باتوجهبه این
در جامعهای که به صورت عینی و علنی تروج خشونت میشود نیز
احتمـال بیشتری دارد كـه افراد و به خصوص کودکان مرتكـب رفتار

خشونتآمیزشوند .کودکان به دلیل اینکه دارای تفکرعینی هستند،
آنچه را میبینند واقعیت میپندارند و میپذیرند و ذهنیتی راجع به
مفاهیمپشتآنعملندارند.بنابراینکودکانبیشتردرمعرضتاثیرات
منفی خشونت قرار دارند .در واقع با دیدن تصاویر خشونتآمیز چه
از طریق مشاهده فیلم یا به صورت عینی در جامعه دچار مشکالتی
همچون اضطراب ،افسردگی ،احساس ناامنی ،عصبانیت ،ضعف در
کنترل خشم و همچنین مهارتهای اجتماعی ضعیف و عدم همدلی
در روابط بینفردی میشوند .در بعضی از این تجربیات میتواند به
صورت برونریزی شده خود را نشان دهد مانند رفتارهای تکانشی و
غیرهنجاری درجامعه .حتا دربرخی افراد اثرات خشونت میتواند در
بزرگسالی ظاهر شود .در پژوهشهای صورت گرفته افرادی که در
کودکیشاهدصحنههایخشونت آمیزبودهاند،درنوجوانیوبزرگسالی
رفتارهایپرخاشگریدرآنهابیشترشدهوهمینطورکاهشحساسیت
نسبت به خشونت در آنها دیده شده بود .جامعه ما دربرههای اززمان
قراردارد که کاهش خشونت و پرخاشگری یکی ازدغدغهها و اهداف
اصلی مسئوالن مربوط و متخصصین امر است .از آنجا که تمایل به
خشونتوپرخاشگریدردورانکودکی ایجادمیشود،بیشتربرنامههای
پیشگیری باید این جامعه را هدف قرار دهد و همینطور از آنجا که
ارزشهای اخالقی ازسنین کودکی و درارتباط با جامعه درفرد نهادینه
میشود ،این قوانین و ارزشهای اخالقی باید توسط والدین و جامعه
آموزش داده شود .پس الزم است افرادی که دغدغه جامعه و افراد
را دارند در راس اهداف و برنامههای خود به این مسایل توجه داشته
باشند و تضاد بین اخالق و منافع شخصی را به حداقل برسانند و نفع
جمعی را بر نفع شخصی ارجح بدانند و در عین آرامش و متانت به
معرفیخودبپردازند.
*دکترایتخصصیروانشناسی

به عنوان همسر ،به عنوان کسی که
میخواهندبرایاستخدامبهشرکتیمراجعه
میخواهد کارمندجاییباشد،بهعنوانیک
کنند کلی آرایشمیکنند.لنزرنگی استفاده
انسان اجتماعی کهمیخواهدیکفعالیت
میکنند .موهایشان را پریشان میکنند».
اجتماعی را انجام دهد آیا وظایفش را
زهره میخندد« :درمحل کارقبلی دوستی
دکترعلی سوندرومی :ما باید به جای انسانهای هدفمدار ،انسانهای مسئولیتمدارتربیت کنیم
در این حوزههای مختلف میداند یا نه؟
داشتمکهاسمشراگذاشتهبودیمسوگلی.
مسئولیتش را میشناسد؟ و در نهایت
از راه ادا و اطوار کارش را به دست آورده
متناسببا اینمسئولیت آیامهارت الزم
بود و سواد و توانایی الزم برای انجام
را کسب کرده است؟» دکترسوندرومی
کارش را هم نداشت .وقتی هم شرکت
در ادامه میافزاید« :حضور فرد در یک
با مشکالت مالی روبهرو شد اولین کسی
جامعه پیش شرطهایی دارد و اگر
که اخراج شد سوگلی بود .آن روزرا اصال
پیششرطها را نداشته باشد فردی که
فراموش نمیکنم؛ شوکه شده بود و یک
وارد جامعه میشود دو تا تصویرغلط از
ساعت گریه کرد .واقعا به حقوقش نیاز
خودشدارد؛یکیتصویری که اصطالحا
داشت .اما در همین یک سالی که در
میگوییم ماهیتی است ،یعنی کامال
شرکت بود تالش نکرد تا در کنار سایر
جنسیتی است؛ من به عنوان جنس
کارمندان کار را یاد بگیرد .میآمد از 8
دستدوم دارم وارد جامعه میشوم برای
صبح تا 2بعدازظهردرشرکت بگو بخند
اینکهموقعیت اجتماعیبهدستبیاورم
میکرد و میرفت .بعد یک دفعه رییس
باید این جنسیت را عرضه کنم و دوم
عذرش را خواست ».زهره ادامه میدهد:
بایدبجنگمو اثبات کنم کهمنمیتوانم
«حرف من این است؛ مهم نیست که
کارهایی فرای جنسیتم انجام دهم .این
ما دختر هستیم یا پسر .اگر تالش
دو عامل باعث یک تقالی مداوم یک
کنیم کاری را به نحو احسن یاد بگیریم
آدم در جامعه میشوند .یعنی از یک
و درکارمان بهترین باشیم برای استخدام
طرف تقال میکند خودش را اثبات کند و
کردنمانازهمپیشیمیگیرند.اماخیلی
نامهربانیهایبسیاریبهخودشمیکند
از دختران فکر میکنند از راه جنسیت
و میجنگد که بگوید من آن جنس
میتوانند به موفقیت برسند اما به نظرم
دستدوم نیستم و درنهایت هزارویک
دورهی این کارها گذاشته است ».میترا
بازی باهاش میشود و تمام عمرش را
با حرفهای دوستش موافق است .او
در زمینی بازی میکند که زمین رشد و
هم تجربه اینچنینی دارد« :من از اول
تعالی نیست .ازطرف دیگرمیگوید من
دبستان به کالس زبان میرفتم .وقتی
تصویر باال مربوط به کافهنشینی جمعی دوستانه در روز دختر است و ارتباطی با شخصیتهای این مطلب ندارد /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
همان جنس دستدوم هستم که چه
 16ساله شدم دیپلم زبان انگلیسیام
را گرفتم .تابستان وقتی مدرسهها تعطیل بودند رفتم در شدم دو تا کالس بهم دادند و من رسما کار تدریس را اگربخواهید راه ساده و میانبررا انتخاب کنید شاید در انجام وظایفش را دارد آیا وظایف و مسئولیتشهایش کسی مرا خریدار است؟ و به بازی اختالل شخصیتها
مهدکودک کنارخانهمان و به مدیرش گفتم میتونم به شروع کردم .بعد هم دردانشگاه زبان انگلیسی را انتخاب کوتاه مدت جواب دهد اما دربلندمدت شما چیزی را که را میشناسد یا نه؟ و با شرط شناخت مسئولیتها و میرود .این جامعهشناس میگوید« :االن معضلی که
بچههای مهد ،انگلیسی یاد بدهم او هم قبول کرد و من کردم .االنحدود 5سال است کهتدریسمیکنموتقریبا میخواستید به دست نیاورده و شأن و منزلت وغرورشما وظایفش آیا چقدرعلم ،شناخت ،معرفت و شعورکافی درجامعه ما وجود دارد این است که وقتی شما انسانی
درشناخت مسئولیتها و وظایفش دارد؟ درواقع وقتی را ماهیتی تربیت و روانه جامعهاش میکنید ،طعمه
آخر تابستان  300هزار تومن از مدیر مهد حقوق گرفتم در شهر شناخته شدهام .برای اینکه مدرس خوبی باشم هملگدمالشده است».
دکترعلی سوندرومی جامعهشناس میگوید« :وقتی ما میخواهیم یک انسان را برای یک فعالیت اجتماعی خیلی لذیذی برای آدمهایی که اختالل شخصیت دارند
و کیف و لوازمالتحریر آن سال را خودم خریدم .حس خیلی تالش کردم و حاال مرتب از آموزشگاههای دیگر
فرصت یافتن شعور را میشود .یک آدم خودشیفته ،یک آدم نمایشی و یک
بینظیری بود .این اولین پولی بود که درآورده بودم .سال پیشنهاد کاردارم و حقوقم ازبقیه اساتید باالتراست .به میخواهیم درباره حضوریک انسان درجامعه صحبت آماده کنیم آیا به اندازه کافی
ِ
بعد اینقدردرکناردرسهایمدرسه ،انگلیسیخواندمکه نظرم زهره درست میگوید .اگربرای کاری که میخواهید کنیم اول باید بدانیم این انسان چقدر مهارت انجام به او دادهایم؟ تا این شعور بتواند به او کمک کند تا آدم اختاللمرزی به خوبی میتواند از این افراد استفاده
تابستان آنسالدرهمان آموزشگاهی کهفارغالتحصیل انجام میدهید ،زحمت بکشید شما موفق میشوید .اما وظایفش را دارد؟ دوم اینکه با پیش شرط اینکه مهارت مسئولیتهایش را درموقعیتهای مختلف اجتماعی کند .تحقیقات نشان داده است که یک آدم خودشیفته

میتواند به 60آدم آسیب برساند .چه کسانی طعمه این
آدمهایخودشیفتهمیشوند؟ آنهایی کهماهیتیتربیت
شدهاند ».دکترسوندرومی درادامه میافزاید« :آنهایی که
به عنوان انسانی که باید شعورداشته باشد ،مسئولیتش
را بشناسد و ازپس مسئولیتش بربیاید ،طعمه نیست.
ما باید به جای انسانهای هدفمدار ،انسانهای
مسئولیتمدارتربیت کنیم که یکی ازمسئولیتهایش
پاسخ به نیازهایش است که باید از مسیر درست و
متناسببهنیازهایشپاسخدهد.ولیوقتیبههدفمدار
تبدیلمیشودبههرقیمتیودرهرشرایطیمیخواهدبه
نیازهایش پاسخ دهد و آن موقع به خودش و به جامعه
آسیب م یزند و نتیجهاش رشد نیست .برای انجام یک
مسئولیت ما به دو فاکتورنیازداریم؛ یکی انرژی و دیگری
شعور .مثال برای رانندگی کردن ما باید انرژی الزم برای
رانندگی داشته باشیم و دیگر شعور کافی برای رانندگی
کردن و فرق ندارد که راننده مرد باشد یا زن .اگر این
دو فاکتور را داشته باشد میتواند رانندگی کند ».این
جامعهشناس درباره خانوادهها میگوید« :خانوادههایی
که فرزندشان را ماهیتی و جنسیتی تربیت میکنند
اجازه ورود به جامعه را به فرزندش نمیدهند .آن بچه
هم وقتی در خانه بماند آسیب اجتماعی میخورد.
 90درصد آسیبهای اجتماعی در خانوادهها تولید
و بازتولید میشود .تحقیقات نشان میدهد نزدیک
 81درصد آسیبی که افراد میبینند درخود خانوادهها
شکلمیگیردودلیلدرتربیتبیمارگونه است.وقتی
شما یک انسان را علیل و ناتوان و بدون شعورتربیت
میکنید ،نباید انتظارداشته باشید وقتی توی جامعه
رفت اعتبارو آبرویش را حفظ کند».

توضیح
 درروزهای اخیر گفتوگوی پاسارگاد با
احمد سعیدی شهردار سالهای دور سیرجان
درفضای مجازی منتشرشده است .در ابتدای
این مطلب تاریخ انتشار این گفتوگو 10
خرداد  1400ذکر شده است در صورتی که این
مطلب مربوط به مصاحبهی سال  96پاسارگاد
با احمد سعیدی است.

