
هدف از تعیین این روز، رشد آگاهی عمومی 
از مسائل مربوط به معلولیت هاست که  باید 
هدف، پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد. 
اوضاع به همین منوال می گذشت تا در سال 
1992 میالدی شعاری با عنوان)امکان دسترسی 
همگان در هزاره جدید( برگزیده شد و در 

سرلوحه امور قرار گرفت.
علت  به  نفر  میلیون   500 از  بیش  دنیا  در 
از  حسی  و  جسمانی  مغزی،  روانی،  نقص 
معلولیت رنج می برند. این افراد در هر کجا 
دلیل  به  باشند  که  دنیا  از  نقطه ای  هر  در  و 
موانع ظاهری یا اجتماعی با محدودیت هایی 
در زندگی خود مواجه اند. در 20 سال اخیر 
کوشش های چشمگیری در  شناخت و معرفی 
اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت گرفته 
است. یکی از این موارد، اعالم سال 1981 
میالدی به سال جهانی معلوالن است که توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در 
سال بعد از آن و در فاصله سال های 1992 تا 
1993 میالدی، دهه جهانی معلوالن نام گرفت 
تا کیفیت و شرکت فعال و همه جانبه معلوالن 

را در زندگی اجتماعی ارتقا دهد.

معلول کیست؟
معلول به کسی می گویند که به خاطر نقص 
قابل  اختالل  دلیل  به  و  ذهنی،  یا  جسمانی 
توجه و مستمر در سالمت، در کارایی عمومی 
یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای 
که  طوری  به  باشد  شده  ایجاد  اختالل  او 
این اختالل در استقالل فردی، اجتماعی و 
گروه،  این  کند.  ایجاد  مشکل  او  اقتصادی 
شامل ناشنوایان، نابینایان، و معلوالن جسمی، 
حرکتی و ذهنی هستند. آمار سازمان بهداشت 
ده   1378 سال  تا  که  می دهد  نشان  جهانی 
درصد جمعیت جوامع صنعتی و 12درصد 
جمعیت جوامع رو به توسعه را افراد معلول 
تشکیل می دادند. در ایران تقریبا 3درصد از 
افراد، دچار معلولیت های جسمانی جزئی یا 
کلی هستند. گاهی معلولیت به علت فقدان 
درمان مناسب، در طول زندگی فرد یا تا پایان 

عمر او خواهد بود.

احترام به معلوالن نه ترحم
در ارتباطات اجتماعی با افراد معلول این نکته 
حائز اهمیت است که ارتباط با آنها، باید به 
همراه احترام باشد نه از روی ترحم. تفاوت 
این دو در این است که در احترام، فردِ موردِ 
احترام، انسانی بزرگ به شمار می آید اما در 
ترحم، فرد انسانی خوار و ذلیل به حساب 
می آید که همواره باید دست او را گرفت و به 
شخصیت و روانیات او هیچ توجهی نمی شود. 
باید بدانید که آنچه توانایی را می سازد، اراده 
است و اراده اگر بخواهد جاری شود، هیچ 

بهانه ای نمی شناسد.

آموزش و فرهنگ
به معلوالن باید فرصت داد تا استعدادهای خود 
را رشد دهند و از آن نه تنها برای منافع خود، 
بلکه برای پیشرفت جامعه به کار گیرند. به 
همین دلیل باید از مشارکت آنها در فعالیت های 
فرهنگی استفاده شود. مثال تهیه وسایل کمک 

ارتباطی برای ناشنوایان، تهیه منابع و مطالب 
علمی به خط بریل یا تهیه نوارهای صوتی 
برای افرادی که  اختالل بینایی دارند و مطالب 
خواندنی که از لحاظ کمی و کیفی با توان و 

استعداد افراد کم توان ذهنی مناسب باشد.

اشتغال افراد معلول
اشتغال هر فرد به استقالل اقتصادی او کمک 
و  هویت  شخص  به  شغل  داشتن  می کند. 
به  اعتماد  او  به  و  داده  اجتماعی  شخصیت 
نفس می دهد. متأسفانه عده زیادی از معلوالن، 
با گذراندن دوره تحصیالت عالی و کسب 
اشتغال  به  دانش و مهارت الزم، نمی توانند 
مناسب دست پیدا کنند. در اشتغال زایی معلوالن 
بسیار تبعیض وجود دارد و بیکاری معلوالن 
گاهی دو برابر بیکاری افراد عادی است. در 
قانون، دولت موظف  بر اساس  صورتی که 
است 3درصد اشتغال را به معلوالن اختصاص 
دهد، ولی این قانون تاکنون به طور مطلوب 
اجرا نشده است و چه بسیار مورد بی مهری 
قرار گرفته است. درنتیجه عده قابل توجهی از 
آنها، باید بیشتر وقت خود را در خانواده سپری 
کرده و با سختی به زندگی خود  ادامه دهند.

مشارکت اجتماعی معلوالن
که  سازمان هایی  در  ویژه  به  معلول  افراد 
اعضای آن از معلوالن هستند یا به معلوالن 
تصمیمات  در  باید  می کنند،  خدمت رسانی 
مشارکت جدی داشته باشند. کمک به تشکیل 
گروه های خودیار برای حمایت و توسعه جامعه 
معلوالن، از مهم ترین اقدامات مشارکت این 
گروه است. تشکیل جوامع خاص معلوالن نیز 
پاسخگوی نیازهای آنهاست. از سوی دیگر، 
عالوه  معلوالن  تشکیالتی  چنین  وجود  با 
استقالل  اجتماعی،  رابطه  از  برخورداری  بر 
به  دسترسی  اجتماعی،  احترام  اقتصادی، 
خدمات تخصصی و نیز زندگی زناشویی و 

تشکیل خانواده، می توانند نظرات و ایده هایشان 
را ارائه داده و در مورد مسائل مربوط به زندگی 

خود، تصمیم گیری کنند.

اوقات فراغت معلوالن
بخش  ورزش،  و  تفریح  به  کردن  توجه  با 
عمده ای از نیروی خالق معلوالن، موجب 
آنها  روانی  بهداشت  و  جسمی  سالمت 
می شود. بیشتر این افراد از امکانات تفریحی 
موجود در سطح جامعه نمی توانند استفاده 
کنند، چون محیط های تفریحی و ورزشی، 
با شرایط فیزیکی آنها متناسب نیست. الزم 
است که مسووالن بخشی از امکانات رفاهی 
و ورزشی را به معلوالن اختصاص دهند تا 
این  از  جامعه  افراد  سایر  همچون  نیز  آنها 

ببرند. امکانات بهره 

کمک به معلوالن
کمک به همنوع، فضیلتی بزرگ است و در 
اسالم به آن زیاد سفارش شده است. البته این 
کمک باید برای کمک گیرنده مفید باشد و 
موجب ناراحتی او نشود. کسانی که با انگیزه 
خودنمایی و خودبزرگ بینی و فخرفروشی به 
دیگران کمک می کنند، سخت در اشتباهند. 
منظور از کمک به معلوالن، برداشتن تمام موانع 
و مشکالت نیست بلکه کمک در انجام کاری 
است که از عهده آن برنمی آیند. فراهم ساختن 
شرایط و امکانات در آنها دلگرمی، اعتماد به 

نفس و نشاط  ایجاد می کند.

دوست من که نقص در پایت  داری
نیز  جهان  ویلچرت،  چرخ  چرخیدن  با 
ساخته ای.  تو  خود  که  جهانی  می چرخد. 
جهانی زیبا که حتی انسان های بدون ویلچر، 
چشید.  نخواهند  را  آن  شیرین  طعم  هرگز 
جسم نشسته تو، بلندتر از قامت هر ایستاده ای 
است و تو چرخت را می رانی تا قصیده بلند 

توانایی ات را برای چشم هایی که تو را ناتوان 
می بینند، بخواند. تو در تقدیر خویش انسانی 
را دیده ای که پاهایش نزد خدا به امانت مانده 
تا جهان  را بچرخان  است. هم چنان چرخ 

زیبای تو بگردد.

دوست من که قدرت تکلم نداری
با من سخن بگو، ای گویای خاموش! خسته ام 
از هیاهوی آدم های رنگ رنگ. با من سخن 
بگو که حرف هایت را با تمام وجود احساس 
می کنم. چشم هایت چه خوب راز درونت را 

فاش می کنند. همیشه چشم ها بهتر از زبان سخن 
می گویند. با چشمانت با من حرف بزن که 

چشم ها هرگز دروغ نمی گویند.

دوست روشندل من
تو را می نگرم، نه آن چنان که دیگران تو را 
می بینند. کیست همچون تو که نور خدا در درونش 
جاریست؟! چشمانت را بسته ای تا مبادا با ارمغان 
نور خدا، زشتی ها را ببینی. تو با گام هایت راه های 
طوالنی پر از نور امید را می شکافی. تو در درونت 
قصرهای سر به فلک کشیده از روشنی ساخته ای 
که دست بینایی به آن نمی رسد. قصرهایی که 
خشت خشت آن را با چشم دل دیده ای و بر هم 
نهاده ای. با تو هستم. بنشین و ساعتی جهان نورانی 
درونت را برایم بازگو، برای من که سال هاست 

چشم می چرخانم و هیچ نمی بینم.
از  می سازند.  کوه  دردها،  از  همه  روزها  این 
بیماری ها، طوفان می سازند. با دیدن معلوالن آه 
می کشند. گذراندن لحظات با معلوالن، برایشان 
سخت است. این روزها هیچ کس تحمل سختی 
را ندارد. این روزها هیچ کس مشقت و درد را 
دوست ندارد. این روزها همه دنبال آسایش و 
لذت دنیوی هستندولی من خدا را شکر می کنم 
که معلول هستم. خدا را شکر می کنم که همیشه 
درد جسمی و روانی دارم. خدا را شکر می کنم که 
ظاهرم نقص دارد و متفاوت است. خدا را شکر 
می کنم که نگاهم به زندگی متفاوت است. خدا 
را شکر می کنم که با وجود تمام سختی ها، هنوز 
بندگی می کنم. خدا را شکر می کنم که در اوج 

تنهایی تنها یارم خدا هست و بس...

روز جهانی معلوالن:

 معلولیت محدودیت نیست
انسان معلول شخصی است که منتخب خداوند است، خداوند به دلیل عشق 
زیاد به معلوالن در بعضی از بنده هایش برخی محدودیت ها را نهاده تا در 
دنیای باقی، منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد.
سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن است. به این افراد باید فرصت داد تا 

استعدادهای خود را رشد دهند و نه تنها آن را برای منافع خود، بلکه برای رشد جامعه 
به کار گیرند. همچنین باید در فعالیت های فرهنگی از مشارکت آنها بهره گرفت. این روز 
از سال 1992 میالدی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم شد و هر ساله در 

سوم دسامبر برگزار می شود.

 مهتا 
زمانی نیک

کمک به همنوع، 
فضیلتی بزرگ است 

و در اسالم به آن زیاد 
سفارش شده است. 
البته این کمک باید 

برای کمک گیرنده مفید 
باشد و موجب ناراحتی 

او نشود. کسانی که 
با انگیزه خودنمایی 
و خودبزرگ بینی و 

فخرفروشی به دیگران 
کمک می کنند، سخت 
در اشتباهند. منظور 
از کمک به معلوالن، 

برداشتن تمام موانع و 
مشکالت نیست بلکه 
کمک در انجام کاری 

است که از عهده آن 
برنمی آیند. فراهم 

ساختن شرایط و امکانات 
در آنها دلگرمی، اعتماد 
به نفس و نشاط  ایجاد 

می کند

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ فارغ التحصیالن 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

خانواده محترم و معزز اژه ای
خانواده محترم و معزز بهشتی

رحلت جانگداز مرحوم دکتر جواد اژه ای، بی شک مصیبت غیرقابل 
جبرانی برای علم و فرهنگ و آموزش و پرورش و در یک کالم 
توسعه در ایران است. بخش قابل مالحظه ای از دستاوردهای علمی و 
فرهنگی ایران در چند دهه گذشته و  آینده، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، 
مرهون تالش های این شخصیت وارسته، متواضع و بی مانند است. 
مصیبت درگذشت دکتر جواد اژه ای، دل های عالقمندان، شاگردان و 
دوستداران آن شخصیت بی بدیل علمی و فرهنگی، را به گونه ای به 

درد آورد که داغ آن تا سال ها بر روح و جان ما باقی خواهد ماند. 
اینجانب درگذشت این استاد و معلم فرزانه، دلسوز و از خود گذشته را 
به محضر ملت بزرگ ایران، خانواده محترم فارغ التحصیالن سمپاد، 
خانواده های محترم اژه ای و بهشتی صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای 
بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

امیرعباس فتاح زاده
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