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به بهانه تجلیل از کارکنان ناشنوای شرکت سنگآهن گهر زمین

مریم کاظمی

◄مصطفی کورکی
دو س��الی اس��ت که در اینجا مش��غول بهکار شده
اس��ت .دو برادر ناش��نوا دارد و پدرش فوت کرده به
همی��ن دلیل ب��ه همراه دختر  7ماهه و همس��رش
که کمش��نوایی دارد و بافندهی قالی است در منزل
مادرش زندگی میکند .دیپلم فلزکاری دارد .خدا را
ش��اکر است که در این مجموعه کار میکند؛ اعتماد
مدیران به او و سایر ناشنوایان را به فال نیک میگیرد؛
ولی میگوید چون توان خرید سمعک را ندارم وقتی
بچ��هام گریه میکن��د نه من متوجه میش��وم و نه
همسرم و این شده برایمان یک مشکل بزرگ.

همهمیتوانند،
پس ما هم
میتوانیم

روز جهانی ناش�نوایان بود .مدیران ش�رکت
گهر زمین برای تجلیل از افراد ناشنوایی که
چند سال اس�ت در آن شرکت کار میکنند
مراس�م تجلیلی برپا کرده بودند .این مراسم
هراز چند گاهی برگزار میشود تا آنهاییکه
تنها با زبان ایما و اش�اره میتوانند کارکنند
نیز بدانن�د در جامع�ه دیده میش�وند .کار
گهرزمین در بهکارگیری این تعداد که در حد
توانشان انجام وظیفه میکنند قابل ستایش
اس�ت و زیباتر اینکه برای این عده مراس�م
تجلیل نیز میگذارد تا احساس کنند حضور
مثبتی در متن جامعه دارند.
مراسم بسیار صمیمی بود .کارکنان ناشنوای
س�ایت از اینکه مثل اقش�ار دیگر روزی به
نام آنهاس�ت و از آنها هم تجلیل میشود
احس�اس خوبی داش�تند .از س�لیمانزاده
مدیر س�ایت گهرزمین که در مراسم حاضر
بود میپرس�م آنه�ا از چه زمانی مش�غول
ش�دهاند و انگیزه گهرزمی�ن از بهکارگیری
این عده چ�ه بوده که میگوید «:س�ال 94
ب�ود که این ش�رکت در راس�تای حمایت از
جامعهی معلولین درخواس�ت دعوت به کار
ب�ه تع�دادی از ناش�نوایان را ارائ�ه کرد که
در ابتدا  7نفر مش�غول به کار ش�دند و یک
نف�ر دیگر در همین اواخ�ر از حدود کمتر از
یک س�ال قبل مش�غول به کار شده تا آمار
ناش�نوایان س�ایت ب�ه  8نفر برس�د» .وی
میگوی�د :بهکارگیری معلولی�ن منحصر به
ای�ن تعداد نیس�ت و عالوه بر ای�ن ها افراد
دیگری در قسمتهای مختلف سایت داریم
که دارای معلولیت جسمی حرکتی ،بیماران
خاص و برخی دیگر از معلولیتها هس�تند
و این نش�أت گرفته از دی�دگاه مدیران این
شرکت است .دیدگاهی که معتقد است هیچ

مساعد سازی محیط ،شرایط
زندگی و بهکارگیری و اشتغال

سهم معلولین
از جامعه
چقدراست

وهمه درحد امکانی که

انسانی ناتوان نیست
خدواند در اختیارشان گذاشته تواناییهای
خاص خودشان را دارند.
گاهی ش�خصی مانند جهانبخش صادقی از
سیرجان به عرصهی ایران ظهور میکند که
قادر به نشس�تن نیست و حتی دستهایش
توانایی چندانی برای حرکت ندارند اما چنان
نقاشیهایی خلق میکند که دهان جهانیان
از حیرت باز میماند .یا زهرا نعمتی معلول از
کرمان توانایی حرکت ندارد اما بارها قهرمان
جهان و المپیک میش�ود و نمونههای اینها
فراوان اس�ت .س�لیمانزاده معتقد اس�ت با
این دیدگاه باید به ای�ن فکر کنیم که از این
پتانس�یل خدادای نهفته در وجود این افراد
استفاده کرد و لذا ما در گهر زمین اعتقادمان
بر این اس�ت که این دوس�تان عزیزی که در
خدمتش�ان هستیم ش�اید از یکی دو نعمت
محروم باشند ولی بقیهی نعمتهای خداوندی
را دارند .آنها هم حق زندگی دارند و نباید از
شغل و کار محروم بمانند و زندگی خودشان
را با افسردگی و انزوا بگذرانند».
وی ضمن توصیه به سایر شرکت ها استفاده
از این اقشار را یک حرکت انسانی و اخالقی
میش�مارد و میگوید :برخیها معتقد بودند
ش�اید این گونه اف�راد نتوانن�د از عهده کار
برآیند اما بعدا ًمشاهده کردند که چه پتانسلی
دارن�د و هر ک�دام مثل آچار فرانس�ه در کار
خود موفقاند .حتی مرکز حمایتی ناشنوایان
کرمان اعالم کرده اولین گام توسط گهرزمین
و آقای مهندس پوریانی در این راستا در سال
 94برداش�ته ش�ده و امیدواریم این حرکت
گهرزمین الگویی باشد برای بقیه شرکت ها
که به این وظیفهی دینی و انسانی خود عمل
کنند و اطمینان داش�ته باشند که آنها قادر
به کارهایی که برعهدهشان گذاشته میشود
هستند.

بیژن ادبی
یکی از مهمترین معیارهای توسعهیافتگی جوامع ،مساعد سازی
محیط و مناسبس��ازی وضعیت و شرایط زندگی افرادی است
که از برخی تواناییهای جس��می برخوردار نیستند .در حقیقت
جامعه به عنوان یک قاعده انسانی و اخالقی موظف است که با در
نظر گرفتن تسهیالتی بتواند شرایط را برای اشتغال و جلوگیری
از انزوای این افراد و یا انجام کارهای روزمره مهیا کند .مث ً
ال فردی
که شرایط جسمی ویژهای دارد ،در مسیر پیگیری یک کار اداری
تا چه میزان درگیر مش��کالت فیزیکی و فنی و یا بازخوردهای
نامناس��ب میشود .یا برای س��هولت در رفت و آمد شخصی که
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◄محمد جواد بنا زاده
 14سال در تیم ملی فوتبال ناشنوایان بازی کرده
و  9بار قهرمان شده است .به همراه تیم ملی ایران
نیز به کشورهای کره جنوبی ،بلغارستان و روسیه
رفت��ه و دفاع آخر بازی میکرد ولی در س��ال 95
بعد از  14س��ال چون درآمدی از این راه نداش��ت
از فوتبال خداحافظی کرده و درگهرزمین شروع به
کار نموده است و از کارش راضی است.
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ناشنوایان حاضر در این گفتگو که هر کدام تواناییهای
مخصوص خود را دارند غالب ًا دارای همسران کم شنوا و صاحب
فرزند هستند که با اجاره نشینی زندگیشان را میگذرانند.
ناشنوایان از اینکه برایشان اهمیت قائل شده و
درگهرزمین به کار گرفته شدهاند تا بتوانند گذران
زندگی کنند خدا را شاکر بودند...

گفتگو با ناشنوایان

ب�ا آنها ق�رار گفتگ�و میگذاریم ت�ا با هر
کدامش�ان صحب�ت کوتاهی کرده باش�یم.
ناشنوایانی که با زبان بی زبان می فهماندند
که دیگران میتوانند پس ما هم می توانیم.
ل�ذا عص�ر آن روز و پ�س از کار روزان�ه به
اتف�اق جواد مهاجرانی نماین�ده کارگران به

دفتر نش�ریه می آیند 8 .نف�ری که باید در
س�کوت به حرفهایش�ان گوش م�یدادم.
روحی�ه و اعتماد به نفس ش�ان قابل توجه
اس�ت .درمی�ان ش�ان احس�اس غربت می
کردم .آنها در نهایت س�کوت و با اش�ارات
دست با یکدیگر صحبت میکردند .من که از
زبان اشاره چیزی نمیدانستم ارتباط برقرار
کردن با آنها برایم سخت بود هر چند یکی

ناتوان��ی حرکتی و تبعاً ویلچر دارد ،آیا مس��ؤلین و معماران این
س��اختمان اداری یا بان��ک ،در ورودی این مجموعه ،رمپ یا راه
مخصوص معلولین تعبیه کردهاند یا خیر؟ یک فرد معلول معموالً
مانند همه افراد جامعه ،در محیط خانوادگی خود رشد میکند و
از طریق آنان وارد روند جامعهپذیری میشود .آگاهی خانواده و
اطرفیان از محدودیتها و در عین حال توانمندیهای فرد معلول
بحران رابطهگیری با دیگران
باعث میشود که این شهروند دچار
ِ
در اجتماع نشود .گاهی در همین سیرجان نیز متأسفانه مشاهده
میکنیم ک��ه برخی خانوادهها به علت فق��ر فرهنگی ،نادانی و
جهالت خودس��اخته ،فرزندان معلولشان را پنهان و خانهنشین
کردهان��د و در تصوراتی مضحک و بیمعنا و پوچ ،گمان میبرند

دو تایشان در حدود بسیار کم می توانستند
اندکی تکلم کنند ولی باز هم برایم س�خت
بود و درواقع ناتوان بودم از درک کردنشان.
اینج�ا بود که مهاجرانی ب�ه کمکم آمد .وی
تقریب ًا میدانس�ت ناشنوایان چه میگویند.
آنه�ا همه در ی�ک حرف مش�ترک بودند
«تش�کر از محمد حس�ین موال»کس�ی که
حامیش�ان در مرکز ناشنوایان استان بوده.
همچنین مدیران گهرزمین که با اشاره اسم
از آنها تشکر میکردند .کسانی که به آنها
اعتماد ک�رده و موجبات کار آنها را در این
مجموعه فراهم کرده اند.
◄عبدالرضا خالقی
با خوشرویی کامل مقابلم مینشیند .لیسانس برق
خود را از دانشگاه آزاد کرمان گرفته .میگوید ادامه
تحصیل را بسیار دوست داشتم ولی از آنجاییکه
تأمین هزینههای س��ه قلوهایم دش��وار بود دیگر
نتوانس��تم ادامه بدهم .او در بازهی زمانی 6صبح

که فرزند کمتوان آنها مایه شرمندگی است و به همین سبب ،از
این ابا دارند که این عزیزان را با خود به عرصههای عمومی و یا
مهمانیها ببرند .اگر همشهریان ما به جای این رفتارهای اشتباه،
س��عی کنند که با پذیرش واقعیت و تالش برای مناسبسازی
محیط ،به آنان اعتماد به نفس و فرصت اثبات تواناییهایشان
داده شود ،آینده این اشخاص قطعاً تضمین خواهد شد.
همش��هریهای ما به یقین میدانند که شخص معلول نیازی
به ترحم ندارد و نباید به عنوان آدمهایی نگاه شوند که کارایی
خاص��ی ندارند ،بلکه میبایس��ت با القای ح��س خودباوري،
اعتماد به نفس و ایجاد فرصت اشتغال و درآمدزايي براي افراد
كمتوان ،به توانمند شدن جامعه معلوالن یاری برساندُ .طرفهتر

الی  17عصر که سر کار است همسرکم شنوایش
ب��ه تنهایی ب��ا امیرعل��ی ،امیرحس��ین و فاطمه
زمان س��پری میکند .او خ��ود را موظف میداند
بهج��ای ادامه تحصیل کمک حال همس��رش در
نگهداری و تربیت س��ه قلوهایش باشد .عبدالرضا
کارشناس سخت افزار بخش ITگهرزمین است و
تمام ام��ور تعمیراتی پرینتر ،کارتریج ،برنامههای
نرمافزاری ،کابلکش��ی شبکه ،نصب دوربین و در
نهایت هر کاری که از او خواس��ته شود را در این
ح��وزه ف ّنی انجام میدهد .خالقی ارتباط نزدیکی
ب��ا همکاران��ش دارد و میگوید«با هم��کاران و
دوس��تانم ارتباط خوبی دارم .تقریباً میدانم چه
میگویند و اگر جایی متوجه حرفش��ان نشوم با
نوش��تن به من میفهمانند که چه میخواهند».
میگوی��د با اینک��ه بچههایم  6س��ال دارند ولی
عصای دستمان هستند .دخترم فاطمه آنچه را در
تلویزیون میبیند برای من و مادرش با زبان اشاره
توضیح میدهد .عبدالرضا از موقعیت ش��غلیاش
راضی است.

آن که بهزیس��تی از اختیارات و بودجه قابل توجهی برخوردار
نیس��ت و حقیقتاً در شهرستان سیرجان نیز انتقادات فراوانی
نس��بت به اثرگذاریهای این نهاد در خصوص آگاهیرس��انی
و فرهنگس��ازی در خصوص بهسازی زندگی معلولین وجود
دارد.در رس��انهها آمده است ،فراوانی تعداد افراد معلول بیکار،
دو برابر افراد س��الم اس��ت .معلولی که ش��غل ندارد ،از عزت
نفس و اس��تقالل عمل برخوردار نیس��ت و متأسفانه همواره
فرد آس��یبپذیر و وابستهای باقی میماند که از عهده مسائل
ش��خصی خود نیز برنمیآید .نباید فض��ا و نحوه بینش آدمها
بهگونهای باش��د ک��ه فرد معلول گمان کند ک��ه در چنبرهیِ
«تلهیِ محرومیت» قرار دارد و خدایناکرده ،احس��اس ضعف

◄ محمد زارع زاده
پیشتر دو سال در شرکت کرمان ریسه با پیمانکاران
گهرزمین کار میکرده و جدیدا ً به بخش خدمات
رفاهی گهرزمین منتقل ش��ده اس��ت .یک دختر
 3ساله دارد و همس��رش نیز کم شنواست که به
اتف��اق در یک خانهی اج��ارهای زندگی میکنند.
میگوید «:درکارها به خدا توکل میکنم .شرکت از
من حمایتهای زیادی کرده ولی امیدوارم قرارداد
من نیز مانند قرارداد بقیه دوستانم شود».
◄محمد رضا حاجیلو
در فوتبال و فوتس��ال  7س��ال به همراه تیم اس��تان
رتبههای خوبی بهدست آورده است و همچنان در تیم
فوتبال ناشنوایان بازی میکند .همسرش کم شنواست.
 14سال گچکار بوده و منتظر وام بهزیستی است و از
برخورد مردم در ش��هر وقتی با همسرش با زبان اشاره
صحب��ت میکند خوش��ش میآی��د و میگوید مردم
مهربان هستند و رعایت حال ما را میکنند میگوید با
همکارانم هم مشکل ندارم همه خوب هستند.

جس��مانی ،بیقدرتی ،فقر و انزوا مانند تار عنکبوت بر ذهن و
اندیش��ه او تنیده شود .کنوانسیون بینالمللی حقوق معلوالن
ه��م به همین دلیل ،مکلف کرده ک��ه ادارات حداقل  3درصد
نیروهای خود را از میان این دسته از شهروندان انتخاب کنند.
دس��تهای از معلولیتها که در ظاهر فرد نیز هیچ آثار بیرونی
و قابل مش��اهدهای ندارد ،افرادی هس��تند که دچار ناشنوایی
هستند .یکی از مهمترین تدابیر برای شناسایی این جامعه ی
هدف در جهان ،برگزاری آزمون غربالگری شنوایی (پیشبینی
افت ش��نوایی) در مدارس و س��نین خردس��الی است .نگرش
منفی در زمینه این اشخاص باید ریشهکن شود .خوشبختانه
در بس��یاری از رسانهها ،رس��ماً زبان اشاره برای ناشنوایان نیز

◄سهیل رشیدی فر
در بخش بایگانی گهرزمین کار کرده است .دیپلم
صنایع دارد و بعد از اخذ دیپلم  5سال جویای کار
بوده تا اینکه در گهرزمین مشغول بهکار میشود.
در ورزش ب��ه جز فوتبال ب��ه کونگفو عالقه دارد
ام��ا عالقه اش به کار بیش��تر از ه��ر چیز دیگری
اس��ت چون کمک خرج پدر و مادرش شده است.
میگوید«:پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتهاند که
نتیجهاش شدهام من ،خواهرکم شنوایم و برادر 23
سالهام هم که ناشنوا است و بیماری خاص دارد».
میگوید«:کاش یک ش��رکت هم مثل گهرزمین
حاضر میش��د برادر کوچکترم را به کار بگیرد .او
توانایی خوبی دارد و تنها دغدغهام فع ً
ال او است».
◄امید پرهود
او نیز س��ابقه بازی در تیم فوتبال ناشنوایان را دارد و
همزمان چند سالی در یک شرکت بدون بیمه کارکرده
تا اینکه بعد از ورشکس��تی ش��رکت مذکور و با آشنا
شدن با مس��ئوالن گهرزمین در این شرکت مشغول
به کار ش��ده است امید یک پسر دارد و همسرش نیز
کم شنواس��ت .عالقه اش به کار زیاد است و از اینکه
با وجود معلولیت ،کاری برای خود پیدا کرده تا زن و
بچه اش را تأمین کند خدا را شاکر است.
◄مسلم فرهادی
دیپلم تأسیسات دارد و جدیدا ً به این شرکت آمده
تا با آمدنش ناش��نوایان ش��رکت به  8نفر برسند.
از نیروهای پیمانکاری اس��ت و میگوید« :کارفرما
هرکاری بگوی��د انجام میدهم» خیل��ی آرام و با
طمأنینه جواب سوالهایم را مینویسد و میگوید
اگر اعتم��اد به کارم نبود معلوم نب��ود اکنون چه
زندگی داشتم.

در حاش��یه تصویر قرار میگیرد تا مراعات آنان نیز بش��ود .در
منابع علمی و آثار منتش��ر ش��ده پژوهش��گران ،سن طالیی
یادگیری زبان ارتباطی ویژه ناش��نوایان ،بین  2تا هفتسالگی
است .امیدوارم در بین خانوادهها و هم در میان مسؤلین ،توجه
ویژهای به این قش��ر معطوف ش��ود .هش��تم مهر روز جهانی
ناش��نوایان را به تازگی پشت سر گذاش��تیم 3 .تا  5درصد از
شمول مفهو ِم ناشنوا قرار دارند
جمعیت کشور ما در زیر چت ِر
ِ
و ضرورت درنظر گرفتن سیاس��تهای ویژه به خصوص برای
این عزیزان به ش��دت احساس میشود و بهخصوص در زمینه
سیاس��تگذاریهای آموزش و پرورش باید برای این جمعیت
میلیونی ،تدابیر ویژهای درنظر گرفتهشود.

