


در فصـلی که گذشت روز جهانی افراد داراي معلولیت 

را پشت سر گذاشتیم. اختصـاص یک روز در سال را به 

بحث و گفت وگو در مورد معلولین، مشـــکالت آنها و 

نیازمندي هایشـــان را ضروري می کند. آیا می دانید 

نزدیک به یک میلیارد نفـر از افـراد روي کـره زمین را 

افراد داراي معلولیت تشکیل می دهند؟

3 دسـامبر؛ روز جهـانی معلولیـن

معلوالن باید فرصت یابند تا اسـتعدادهاي خالّق هنري 

و فکري خود را رشـــد داده و آن را نه تنها براي منافع 

خود، بلکه براي غنی سـازي جامعه به کار گیرند. به این 

منظور، باید دسترسی آنان براي مشــــــــارکت در 

فعالیتهاي فرهنگی تضمین شود.

روز جهانی معلولین از سـال 1992 که از سـوي مجمع 

عمومی سـازمان ملل متحد اعالم شـد، هر سـاله در 3 

دسامبر برگزار میشود.

هـدف از نامگـذاري روز جهـانی معلولیـن

هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره 

مسائل مربوط به معلولیتهاي مختلف؛ و افزایش آگاهی 

هایی بوده است که می بایسـت از مسـاله پیوستن افراد 

معلول در تمامی جنبه هاي سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادي 

و فرهنگی زندگی منتج شـود. این وضـع به همین منوال 

طی شد تا در سال 1999 شعاري با مضـــمون (امکان 

دسـترسـی براي همه در هزاره جدید) برگزیده شـد و 

سرلوحه امور قرار گرفت.

نزدیک به یک میلیارد  نفر به دلیل نقص در سیســـتم 

روحی و مغزي جســمی و حســی از معلولیت رنج می 

برند. اینان هر کجا که باشند و در هر نقطه اي از دنیا که 

به ســــــر برند به دلیل موانع ظاهري و یا اجتماعی با 

محدودیت هایی در زندگی خود مواجه می شــوند. در 

طی بیســت سال اخیر کوشش هاي چشـــمگیري در 

شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انســانی 

صـورت پذیرفته اســت. یکی ازمواردي که می توان از 

آن به عنوان نقطه عطفـی در این زمینه نام بــرد اعالم 

سال 1981 میالدي به عنوان سال جهانی معلولین است 

که توسـط مجمع عمومی سـازمان ملل متحد صـورت 

پذیرفت. در سال بعد (1981) ، فاصله سالهاي 1982-

1983 میالدي، دهه جهانــی معلولین نام گـــرفت تا 

کیفیت و شرکت فعاالنه و همه جانبه افراد معلول را در 

زندگی اجتماعی و گســترش و پیشـــرفت آنها ارتقاء 

بخشد.

معلــول کيـست؟

معلول به کسی گفته می شود که بر اثر نقص جسـمی یا 

ذهنی، اختالل قابل توجهی به طور مسـتمر بر سالمت و 

کارایی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصــــادي و 

حــرفه اي او به وجود آید، به طوري که این اختالل، از 

استقالل فردي، اجتماعی و اقتصــــادي وي بکاهد. این 

گروه، شامل ناشنوا، نابینا، و معلول جســـمی، حرکتی و 

ذهنی می باشـد. آمار ارائه شــده از ســوي ســازمان 

بهداشت جهانی، نشـان می دهد که تا سـال  1378،

ده درصد از جمعیت جوامع صـنعتی و دوازده درصـد 

ازجمعیت جوامع روبه توسعه را، افراد معلول تشــکیل 

می دهند. در ایران، حدود سـه درصــد به نوعی دچار 

معلولیت هاي جسـمی جزئی یا کلی هسـتند. معلولیت، 

گاه به علت نبود درمان مناســـب، در طول زندگی و تا 

پایان عمر، با این گونه افراد خواهد بود.

احتـرام،  نه ترحـم

آنچه در ارتباطات اجتماعــی با معلول باید در نظـــر 

گرفت، این نکته اســــت که ارتباط با آنها، باید همراه 

احترام باشد و از ترحم به ایشان دوري گزید. تفاوت این 

دو نوع رفتار در این اســـــت که در اولی، طرفِ موردِ 

احترام، انسانی بزرگ به شمار می آید؛  امـا در گزینـه

ترحم، مخاطب انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود که 

باید همواره دست او را گرفت و به شخصیت و روحیات 

وي، اندك توجهی نمی گردد. به یاد داشته باشیم آنچه 

توانایی را می ســازد، اراده اســـت و اراده اگر بخواهد 

جاري شود، هیچ بهانه اي را نمی شناسد.

آمـوزش و فرهنـگ

معلوالن باید فرصت یابند تا اسـتعدادهاي خالّق هنري 

و فکري خود را رشـــد داده و آن را نه تنها براي منافع 

خود، بلکه براي غنی سـازي جامعه به کار گیرند. به این 

منظور، باید دسترسی آنان براي مشــارکت در فعالیت 

هاي فرهنگی تضـــمین شود. از شمار این اقدامات، می 

توان تهیه وسایل کمک ارتباطی براي ناشنوایان، منابع و 

مطالب علمی به خط بریل یا نوارهاي صـــــوتی براي 

اشخاصـی که دچار اختالالت بینایی در سـطح مختلف 

هستند، و خواندنی هایی که از لحاظ کمی و کیفی باتوان 

و استعداد افراد کم توان ذهنی مناسب باشد را نام برد.

اشتغـال افـراد معلـول

در زمینه اشتغال زایی براي معلوالن، تبعیض فاحشــی 

وجود دارد و گاه میزان بیکاري میان معلوالن، دو برابـر 

بیکاران عادي اسـت؛ در صـورتی که براســاس قانون، 

دولت موظف است سه درصد از اشتغال را به معلوالن  

 اختصـــــاص دهد، ولی این قانون تاکنون به صورت 

مطلوب اجرا نشــــــده و شاهدیم که موضوع اشتغال 

معلوالن، با بی مهري روبه رو گردیده اســـت. به ناچار 

تعداد قابل توجهی از آنان، باید بیشــترین وقت خود را 

در میان خانوده سپري کرده و زندگی خود را به سـختی 

ادامه دهند.

مشـارکت اجتمـاعی معلولیـن

تشــکیل جوامع خاص معلوالن نیز می تواند پاسخگوي 

نیازهاي آنان باشــــد. از ســــوي دیگر، وجود چنین 

تشکیالتی، موجب می شود تا افراد ضمن برخورداري از 

رابطه اجتماعی، استقالل اقتصـــادي، احترام اجتماعی، 

دسترسی به خدمات تخصصی و نیز زندگی زناشویی و

تشــکیل خانواده، بتوانند دیدگاه ها و ایده هایشــان را 

مطرح، و در مورد مســــــایل مربوط به زندگی خود، 

تصمیم گیري کنند.

تفریـح و سرگرمـی معلولیـن

توجه به تفریح و ورزش، موجب سالمت جســـــمی و 

بهداشـت روانی بخش عظیمی از نیروي خالق معلوالن 

را فراهم می آورد. بیشــــــتر این افراد نمی توانند از 

امکانات تفریحی موجود در ســـطح جامعه اســـتفاده 

مناسب کنند؛ چرا که محیط هاي تفریحی و ورزشـی، با 

شرایط فیزیکی معلوالن متناسب نیست. شایسـته است 

که مسئوالن، درصدي از امکانات رفاهی و ورزشی را به 

معلوالن اختصـــاص دهند، تا آنها نیز مانند سایر افراد 

جامعه، از این امکانات استفاده نمایند.

کمک و یاري رساندن به هم نوع، فضیلتی است بزرگ و 

در اسالم سـفارش زیادي به آن شـده اسـت. البته این 

کمک باید به حال کمک گیرنده مفید باشـــد و موجب 

ناراحتی او نشـــود. در این میان، کمک به افراد معلول، 

برداشتن همه موانع و مشـکالت نیسـت، بلکه کمک به 

انجام کاري اسـت که این افراد از عهده آن برنمی آیند. 

فراهم ساختن امکانات شرکت واقعی معلوالن جســمی 

در زندگی اجتماعی، در آن ها دلگرمـی، اعتماد به نفس 

و نشاط می آفریند.
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شعار روز جهاني معلولين سال ۱۹۹۹: 
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