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درسهای تلخ اصفهان برای سیرجان
 بهراممحمدی
زایندهرود زورش به تامین انواع پروژههای صنعتی و
معدنی و فوالدی و کارخانههای آبخور اصفهان نرسید.
افراط در خودکفایی کشاورزی و بهره نبردن از روشهای
نوین آبیاری که دیگر گوژ باالی گوژ .خشکسالی هم که
دست به دست اینها داده و یکی ازشهرهای پرآب ایران
را به بحران کشانده است .شهری با اهمیت درحتا همان
تاریخ تشیعی که مسئوالن ما سنگش را به سینه م یزنند!
اصفهانی کهروزگاریپایتخت ایرانشیعیبودوشاهعباس
کبیرش از کنارهمین رود و پلهای زیبایش سیاست و
اقتصادوفرهنگو آبادانی ایرانراباهمکاری اهلشمشیر
و اهلحرفهوقلمو اندیشهبه اوجمیرساندو ایرانتاریخی
رادربرابرزورگوییعثمانیو اسپانیمحفوظمیداشت .اما
حاال ازآن همه تدبیربرای این کشورچه مانده جزمشتی
بحران که حل نشده و به حال خود رها شدهاند.
تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا دوران پهلوی
یکی ازدروس  ۴تا  ۶واحدی رشتهی علوم سیاسیست.
 ۴واحد به خاطراهمیت این بخش ازتاریخ روابط خارجی
و داد و ستدهایی که شده است.
اگر قرار بود مسئوالن ما کمی سواد تاریخی داشته
باشند و اندکی درایت ،حتما به گوششان خورده بود
حکایت راهاندازی کارخانهی ذوب آهن را .اینکه آرزوی
ایرانیان بود و ابتدا با آلمانها قراردادی بسته شد دردوران
پهلوی اول که به خاطر فشار روس و انگلیس و اخراج
کارشناسان آلمانی با شکست روبهرو شد .سپس دردوران
محمدرضاشاه برای ایجاد ذوب آهن با شوروی قراردادی
منعقد شد .کارشناسان شوروی پس ازبررسیهای علمی
و فنی ،مجاورت دریا یا دست کم کارون را برای ایجاد
این صنعت آبخورپیشنهاد دادند .اما با البی نمایندگان
اصفهان این طرح درمجاورت زایندهرود کلنگ زده شد.
چرا؟ چون نمایندگان اصفهان فکر میکردند دارند به
اصفهان خدمت میکنند .خودشان را نمایندهی کلیت
مردم ایران نمیدیدند و چانهی اشتغالزایی برای اصفهان
را میزدند.
نتیجه چه شد؟ در بلندمدت انواع صنایع آبخور و
کشت و زرع آببر به اسم خودکفایی و اشتغال کار را
ب زایندهرود چیزی برای جاری
به جایی رساند که امروزازآ 
شدن درشهرنمانده و حیات فرهنگی و اقتصادی اصفهان
را در خطر نابودی قرار داده است .نمایندههای کوتهبین
اصفهان به خیال خدمت ،به آیندهی این شهر تاریخی
که نماد تمدن چند هزارسالهی ایرانیست خیانت کردند.
در واقع به آیندهی ایران خیانت کردند .ایرانی که امروز

اصفهانش ازپا افتاده و عثمانی سابق برای مرزهایش خط
ونشانمیکشد.
اصفهان زایندهرود داشت و از پا افتاد تا مردمش
ف شهر کویری
برای نجاتش یکصدا به پا خیزند اما تکلی 
و کمبارش ما که معلوم است .راستی مگرنگفتهاند که
آزموده را آزمودن خطاست؟ چرا ازیک سوراخ دوبارنیش
خوردیم؟ چرا راه اشتباه را دوباره رفتیم و تجربه کردیم؟
اینتوجیهکهکشاورزیآبخورتراستیابرویدببینید
نیرویدریاییسیرجانهندوانهمیکاردهمبه کارنمیآید.
یک اشتباهرابا استنادبه اشتباههایدیگرادامهنمیدهند.
راه رفتهی کشاورزی هم اشتباه بوده و هرچه سریعترباید
ترمزشکشیدهشود.
میگویید آب ازدریامیآورید؟معدنتختگنبدراچه
میکنید که دست درازکرده به رود پلنگی به عنوان یکی از
حوزههای آبخیزسد تنگوییه که منبع اصلی تامین آب
شربسیرجان است.
برای تامین آب منطقهی گلگهرهم شهربندرعباس
را به روز سیاه مینشانید .آب دریایش را شور میکنید و
آبزیانشرا ازبینمیبریدوتمام اقتصاددریامحورشهرهای
خلیجفارس را به نابودی خواهید کشاند .آن روزها دیر
نیست کهسیرجانیهابهنسل آیندهبگویندزمانیسیصد
کیلومتر م یراندیم و به دریایی میرسیدیم برای لختی
آرامش!
مگر صنایع فوالد شوروی سابق با دریاچهی آرال در
ازبکستان همین کاررا نکرد؟ ازمیلیونها لیترآب و ماهی
وماهیگیروکشتی ،االنفقطهکتارهازمینشورهزارمانده
است کهبرایهوایشهرهاوحتا کشورهایمجاورخطری
همیشگیست.
تاچشم کارمیکند آرالفقطشورهزاراستو کشتیهای
ماهیگیری را میبینی و تعجب میکنی که اصال مگردراین
برهوت زمانی آبی بوده که کشتی و قایق داشته است؟
میگویید آرال دریاچه است و خلیج فارس به
اقیانوسها متصل است؟ متاسفانه درجهی جابهجایی
آب خلیج فارس کمتر از عمان است چون سه طرف
خلیج فارس فضای محدودی دارد و فقط از یک طرف
به اقیانوس متصل است .آن یک طرف هم آن قدر
باریکراه بوده که اسمش را تنگه گذاشتهاند .یعنی شرایط
خلیجفارسچندانبادریاچهمتفاوتنیستوهمانقدر
شکنندهاست.بنابراینبهترینراهشایدبرایصنایعفوالدی
سیرجان لغو تحریمها و استفاده ازتکنولوژی روزو فوالد
خشک باشد و نه به گدایی آب افتادن و هزینه کردن برای
کشیدن لولهی آب ازاین موتورپمپ و آن سد و آن دریا.

 هدی رضوانی
تنها  ۳۳سال دارد اما کولهباری از تجربه را بر
دوش میکشد .او کمشنوا است اما اجازه نداده این
نقص بر روحیه ،امید ،انگیزه و مسیر زندگیاش تأثیر
بگذارد.باهمینشرایطتحصیالتشراتاکارشناسیارشد
عمران ادامه داده ،ازدواجکرده و یک دختر دارد .در
حوزههای مختلفی مثل جوشکاری ،برق صنعتی،
آشپزی و فعالیتهای دیگر سررشته دارد تا به قول
خودش هر کاری که میتواند انجام بدهد تا یک لقمه
نان حالل به دست آورد و محتاج انسانها نشود .جواد
آکسون بااینکه کمشنوا است اما لبریزازروحیه ،تالش
و سرزندگی است .هرچند با داشتن اینهمه مهارت و
نداشتنشغلمناسب ،کارگریفصلیو آشپزیمیکند
و نداشتن شغل ثابت ،دغدغه این روزهایش است .در
آستانهفرارسیدنروزملیمعلوالن،گفتوگویپاسارگاد
با این جوان معلول اما پرتوان را ازنظرمیگذرانید:
علتکمشنواییشماچیست؟
همه چیز انسانها از ثروت گرفته تا سالمتی
قدرت،جایگاهوهرچیزی کهشمافکرشرا کنید،دست
انسان امانت استولی انسانظرفیتدرکچنین امانتی
را ندارد .من هم امانتی را که هدیه خدا بود ،از دست
دادم.دردورانخدمتمتوجه افتشدیدشنواییشدم
و خیلی دیربود .دکترها گفتند عصب گوشم آسیب
دیده و شایدعلتش ناشی ازسرو صدا ،ضربه ،آب و هوا،
کمبودیازیادیپروتئینو...باشد.هرچهبودشنواییمن
را گرفت .هزینه کردم .دوندگی کردم .از این شهربه آن
شهر،برایدرمان.ولیمتاسفانههیچکجایجهانعصب
گوش را جراحی نکردند و من کمشنوا باقی ماندم.
چگونهبااینمسئلهکنارآمدید؟
روزهای اول معلولیت هرانسانی بسیارتا بسیار
سخت است .چنان طاقتفرسا که گویی جهان یک
قفس تنگ و تاریک است .روزهای سختی گذشت،
خیلی سخت .هیچوقت نمیتوانید روزهای سخت و
ناامیدی را که من کشیدم ،درک کنید .از دست دادن
سالمتیضربهبزرگیست.شبهایی کهتاسحردرخلوت
خودم ناله میکردم .حرفهایی از جنس سکوت که
پنجه به دیوارهای ذهنم میکشید .نمیدانم چطور
روزهای پر از درد خودم را در آن شرایط توصیف کنم.
اما ازیک جایی به بعد ،تحقیر اطرافیانم ،پوزخندها و
تمسخرهایی که افراد کوتهبین نسبت به یک معلول
دارند ،من را به فکر قوی بودن انداخت .زمانی که
میدیدم افرادی که قبال برای همنشینی با من درتالش
بودند ،حاال به مشکل شنوایی و متوجه نشدن کلمات
پوزخند م یزنند .زمانی که جهان به انسانهای معلول
به چشم یک ناتوان نگاه میکرد ،زمانی که معلول به
چشم یک مهره سوخته دیده میشد ،تصمیم گرفتم
قوی باشم .تصمیم گرفتم به هرطریقی اعتمادبهنفس

پای درد دل یک معلول کمشنوا و جویای کار؛

برآرزوهای محال ناشنوا هستم
یزند روی شانههایمان
 پایان تمام مسیرهای درست ،خدا نشسته و انتظارما را میکشد و م 
و میگوید :دیدی زیاد سخت نبود!

عکس :پاسارگاد

خودم را باال ببرم ،پیشرفت کنم و دربرابرانسانهایی که
ازمحال بودن آرزوهایم سخن میگویند ،تا ابد ناشنوا
باشم.تمامتالشمرا کردمتابههمهخودموتواناییهای
ندیده شدهام را ثابت کنم .هرروزحس میکردم قویتر
از دیروزم .هر روز برای بهترین بودن تالش میکردم تا
جایی که در کالسهای دانشگاه خیلی از دانشجویان
سالم مشکالت درسی را ازمن میپرسیدند .تا جایی که
یک کالس ۳۰نفره من را بهعنوان شاگرد نمونه اخالقی
و درسی تشویق میکرد و این تشویقها و حمایت
خانواده باعث شد اعتمادبهنفس من باال برود .کمکم
به ایننتیجهرسیدم کههیچچیزنمیتواندجلویمنرا
بگیرد.باپیامونوشتنو ازنزدیک،صحبت کردنبا افراد
ارتباط برقرار میکردم .این شد که من کمکم مشکل
شنوایی خودم را جزیی از زندگی و تقدیر خودم دیدم.
شایدمصلحتمن اینبود.
 زندگی برای یک کمشنوا چه سختیهایی
دارد؟
ببینیدمنهمخیلیدوستدارمموسیقیمورد
عالقهامرا گوش کنم،خیلیدوستدارمصدایپرندگان
وخندههای کودکانهبچههارابشنوم،خیلیدوستدارم
دیالوگ فیلمها را بشنوم ،با مردم ارتباط واضح کالمی و

شنیداریداشتهباشم.ولی ازهمه اینهامحرومم .ازهمه
مهمتر؛بزرگترینمشکلیککمشنوایاناشنوا،مشکل
اشتغال است .با تمام سرسختیها و توانمندیهایم،
جامعه به من به چشم یک ناتوان نگاه میکند ولی باور
کنید اینگونه نیست .فقط جامعه فرهنگ و آگاهی
ارتباط با یک فرد ناشنوا را ندارد .درست است که ما
نباید انتظار داشته باشیم که دیگران ما را کامل درک
کنند اما این انتظاررا میتوانیم داشته باشیم که قبل
اززدن برچسب ناتوانی به ناشنوا ،تواناییهای او را ببینند
و گفتههای او را بشنوند .مشکالت کالمی ،شنیداری
و ارتباطی یک درد است برای ما اما مشکل اشتغال و
درک نشدن ازطرف جامعه صد درد است که به ما فشار
روحی و جسمی وارد میکند.
 چطور روحیه خود را حفظ کردید و به
تحصیلوکارمشغولشدید؟
بعد از سختیهای فراوان در دوران معلولیتم،
فقط برای یک بارغصه خوردم .یک بار برای همیشه و
بعد خودم را حسابی تکان دادم و قوی بودن را انتخاب
کردم .استقامت و سرسختی را انتخاب کردم .مشکل
خودم را پذیرفتم و شکست را قبول نکردم .هرروزبرای
بازسازی روحیه خودم تالش میکنم .هرروزبرای امید

تالش میکنم چون شمع امید زندگی تا آخرعمرباید
روشن بماند .زمانی شاد بودن و مقاومت را انتخاب
کردم که تمام پنجرهها و درهای دنیا را بروی خودم
بسته میدیدم .این جمله باعث آرامش من بود در آن
لحظات؛ «خدا خواست اینگونه باشم ،پس هستم».
خدا خواست اینگونه زندگی کنم پس شادی را ازخودم
دریغ نمیکنم و پیوسته به مسیرخودم ادامه میدهم.
من در مسیری که انتخاب کردم هرگز به فکر سبقت
گرفتن ازکسی نیستم اما هرگزتوقف هم نخواهم کرد.
پایان تمام مسیرهای درست ،خدا نشسته و انتظارما را
میکشد و م یزند روی شانههایمان و میگوید :دیدی
زیادسختنبود!
 موقع ازدواج استرس داشتید که
همسرتانجوابمثبتندهد؟
استرسبرایهرجوانیکهمیخواهدخواستگاری
برود و تشکیل خانواده بدهد وجود دارد ولی برای افراد
معلول بیشتر .من هم استرس داشتم ولی همسرمن
از خانوادهای است که خودشان در خانه یک معلول
داشتند و درکشان از شرایط من باال بود .از طرفی
خانوادههایمان سالها همدیگررا میشناختند و این
عوامل استرسمنرا کمترمیکرد.

 چه شد که با شما ازدواج کرد؟
بهنظرم اشتباه کرد! (با خنده) شاید دروجود من
چیزی دید .شاید ارتباط و دوستی خانوادهها باعث شد و
خیلی شایدهای دیگر .اما این را میدانم که این اتفاق،
بهترینقسمتزندگیمنبود.
فرزندتانسالماست؟
به لطف خدا فرزندم کامال سالم و شیطون است
وشکرگزارخداهستیم.
 چرا کسیشمارابه کارنمیگیرد؟
چون مسئوالن قبل از دیدن توانمندی من،
ضعف شنوایی من را میبینند .چون آنها یک معلول
توانمند را باورندارند .چون حتی گوشهای ازسختیهای
من را نچشیدند تا شرایطم را درک کنند .خیلی سخت
است .من که سالها جنگیدم و با شرایط بیرحم زندگی
پنجه در پنجه مبارزه کردم تا موفق باشم و پیشرفت
کنم ،االن  ۹سال است دنبال کار میگردم .ما معدن
گلگهربا این همه ثروت را داریم اما دریغ ازشغلی که
بتوانم به آن مشغول باشم ۹ .سال خون دل خوردم.
بیشتر از نصف عمرم را تالش کردم و درس خواندم،
حرفه یاد گرفتم تا بتوانم شغل پیدا کنم .ولی متاسفانه
باقیعمرمراهمبایددنبالپیدا کردنشغلباشم.چون
کسی صدای من را نمیشنود .به جای من ،مسئوالن
ناشنوا شدهاند .خیلی حرفها روی دلم هست .خیلی
ناگفتهها هست .به اندازه یک شاهنامه گالیه دارم از
مسئوالن این شهر .چون من را هیچ کس ندید.
اگرهرکدام ازشرکتهای گلگهریامنطقهویژه
فقط سالی پنج نفرازافراد توانمند را جذب میکرد ،االن
هیچ معلول توانمندی بیکارنبود و دغدغه مشکالت
مالی را نداشت .اگربه جای غیربومیها جوانان همین
شهرسرکارمیرفتند ،االن یک جوان دراین شهربیکار
و بیخانهمان نبود .چطوری با این بیکاری جوانان ازدواج
کنند و به رشد جمعیت کمک کنند و مفید باشند؟ از
مسئوالن شهری توقع دارم من را باور کنند .توقع دارم
استعدادهایجوانانیمثلمنرابهکاربگیرند.انتظاردارم
شخصی مثل من را که ۹سال دنبال یک شغل هستم
درک کنند.منشأتمامبدبختیهایمابیکاری است.
 با این همه مهارتی که کسب کردید چرا
هنوزبیکارید؟
چون فقط خدا را دارم .چون مسئوالن باورم
ندارند.
بزرگترینآرزویتانچیست؟
اولنعمتسالمتیبرایخودموخانوادهاموبعد
یک شغل مناسب که بتوانم با کارکردن ،زحمت خیلی
از اطرافیانم را جبران کنم .ای کاش مسئوالن شهر یا
منطقهگلگهربهفکراشتغالمنبودندومنراحمایت
میکردند تا درآمدی داشته باشم و بتوانم فردی مفید
درجامعهباشم.

با حمایت شهرداری و شورا از زوجهای جوان مددجو انجام شد؛

صبــح دیــروز ،جشــن ازدواج  12زوج مددجــوی تحــت حمایــت
مرکــز مثبــت زندگــی  5371تحــت عنــوان پیونــد مانــدگار
بــا همــکاری شــهرداری ،شــورای اســامی شــهر ســیرجان و
بهزیســتی در ســالن مهــر شــهرداری برگــزار شــد.
بــه گــزارش امــور رســانه مدیریــت ارتباطــات شــهرداری ،در
ایــن جشــن کــه بــه میزبانــی شــهرداری ســیرجان برگــزار شــد،
پیونــد  12زوج تحــت حمایــت مرکــز فــوق ،بــا حضــور جمعــی
از مســئوالن و خانوادههــای زوجیــن و بــا اجــرای خطبــه عقــد

پیوند ماندگار در مهر

توســط حســن خدامیپــور؛ رئیــس شــورای شــهر جشــن گرفتــه
شــد.
بــه گفت ـهی مدیــر مرکــز مثبــت زندگــی  ،5371جمــع افــراد
مددجویــی کــه زندگــی مشــترک خویــش را آغــاز کردهانــد24 ،
زوج بودنــد کــه بــه جهــت رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی 12
زوج بــه نمایندگــی از ســایرین در ایــن جشــن حضــور داشــتند.
اجــرای موســیقی زنــده ،برنامــه طنــز ،ســرود ناشــنوایان،
ســخنرانی رئیــس بهزیســتی و اهــدای لــوح تقدیــر از ســوی

وی بــه مرکــز مثبــت زندگــی  5371از جملــه ســایر برنامههــای
جشــن مذکــور بــود.
صدیقــه آقامبینــی؛ مدیــر مرکــز فــوق در حاشــیه مراســم
ضمــن تشــکر از حمایتهــای شــهرداری ،شــورای شــهر و ســایر
هــا گفــت :شــهردار ،معاونــت مالــی شــهرداری و  شــورای اســامی
شــهر ســیرجان بــا کمــک مالــی جهــت خریــد بخشــی از جهیزیه
ایــن  24زوج موافقــت کردنــد و اکنــون منتظــر طــی شــدن روال
اداری کار هســتیم .همچنیــن جنــاب آقــای حســنپور؛ نماینــده

شــهر بــه هــر یــک از زوجیــن مبلغــی را اهــدا کردنــد.
شــایان ذکــر اســت آقایــان پیشبیــن و خواجویــی بــه
نمایندگــی از نماینــده شــهر ،آقــای شســهواری بــه نمایندگــی از
فرمانــداری ،مهنــدس معتمــدیزاده بــه نمایندگــی از شــهرداری
و آقایــان وحیــد جــوان ،حســن خدامیپــور و خانــم اعظــم
جوانلــری بــه نمایندگــی از شــورای اســامی شــهر ســیرجان
بــه همــراه جمعــی از خانوادههــای زوجیــن از جملــه حاضــران
در ایــن جشــن بودنــد.

