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ها در انسان یاست که زندگ یبشر دهيپد کي تيمعلول
 تياز آن فارغ نبوده. در واقع معلول خيطول تار

 ا ي؛ آنچه که موجب تفاوت ميباشدبشر  یهمزاد زندگ
 ايعلل  دهيدر جوامع گرد تيمعلول شيکاهش و افزا

در جامعه  تياست. مسئله معلول تيمعلول یهانهيزم
از  تواندیم یبشر گريد یهادهيداز پ یاريهمانند بس

 نطوريو هم د،نريقرارگ یابيگوناگون مورد ارز یايزوا
و  یو سطح آگاه تيو وضع طيجامعه به تناسب شرا

داشته متفاوت  یهانگاه تمعلولي موضوع  به یبرخوردار
به ده  کينزد شودیگفته م احصايه. بر اساس باشند

 ل يتشک تيمعلول یارجهان را، افراد دا تيدرصد جمع
 یرقم کشورها نيشتريارائه شده ب زانيم  . ازددهیم

 .دهندیم ليتشک نيجهان سوم را معلول

دو عامل در بوجود  یبطور کل تيمعلول یهاشهير درباب
و  یعيعامل طبيکی د: ينقش دار اديز تيآمدن معلول

 ی هابيجنگ، آس ،یماري( ب یعيرطبيعامل غ آن یگريد
 .گوناگون و....)

افراد و  گريد یبه مانند هر جامعه ا زيما ن جامعه
 د يرا در خود داشته است. شا تيمعلول یاشخاص دارا

مورد توجه قرار  تيآنچه که در گذشته موضوع معلول
، فقدان است؛ دوم یعموم یعدم آگاه ◌ نداشته است اوال

. به تناسب رشد باشدیم یاطالع رسان  نهيامکانات و زم
جامعه و توسعه امکانات  یآگاه شياو افز یاجتماع

موضوع  کيبدل به ماکنون  تيمسئله معلول یاطالع رسان
از  یارياست که بس دهيگرد یعاجتما یحاد و جد

قرار  ريرا تحت تاث یو اجتماع یاسيس ،یموضوعات حقوق
و  ینظام ،یاسي . متاسفانه سه دهه جنگ و بحران سداده

از  شيب انستانرا در افغ نيتعداد معلول ،یاجتماع
داده  شيافزا یاکشورها، به گونه قابل مالحظه ريسا



 ینفر دارا ونيليم کيبه  کيکه نزد شودیاست. گفته م
آن  یو اقتصاد یاجتماع یامدهايبوده و از پ تيمعلول
تاچه تعداد  کهنيآنست ا تي. هرچند واقعبرندیرنج م
سوز دچار خانمان یهادر اثر جنگ ن،يمعلول نياز ا

افراد  نياز ا گرياند و به چه تعداد دشده تيعلولم
در  یقيآمار دق اند،یعيطب ايمادرزاد  تيمعلول یدارا

 هينشر شده، هرچند معلومات اول یها. گزارشستيدست ن
را  قياما آمار و اطالعات دق گذارد؛یم اريرا در اخت

است با  نيدر ا گري. تاسف ددندهیقرار نم اريدر اخت
 انيهنوز جنگ و بحران در کشور جر نکهيادر نظرداشت 

 هبه نقط زيافراد جامعه ن تيدارد، متاسفانه معلول
از  يیهابخش یعدم دسترس نيچن چنان. همدهينرس پايان

 تا دهيسبب گرد یجامعه به صحت و امکانات بهداشت
 .گردد تيتقو تيروند دچار شدن افراد جامعه به معلول

 هيبا توجه به ارقام و معلومات اولصورت  یهررو به
 ی در جامعه، توقع جد تيمعلول یدرباره اشخاص دارا

 یافراد دارا یبرا ترشيتا هرچه بهتر و ب دهمير
ها و ، سهولتالزم اختصاص داده نهيکار و هز ت،يمعلول

هم چون افراد  زيفراهم گردد تا آنان ن ،امکانات الزم
 یشده و نقش خود را در عرصه ها هسالم، جذب جامع

 .ندينما فايا یستگيمختلف به شا

 یهاتيبر اساس واقع گفتهياد گرديدکه  يکهطور
 تيو شواهد متقن کامال روشن است که معلول یافتيدر

فقط به  یانسان چيه ست؛ين تيممحرو یهرگز به معنا
و  یاز حقوق انسان یجسم یکاست ايداشتن نقص  ليدل

 زين یگريد یکس چيه و شده نميتواند خود محروم یبشر
را  تيمعلول یحق ندارد که حقوق و کرامت شخص دارا

. بلکه در مقابل همه افراد جامعه ببردسوال  ريز
حقوق  تيدارند که در احترام نهادن و رعا تيمسئول

و  یجد یهم مساعبا  تيو حفظ کرامت و شخص گريدهم
و  یعيراستا کامال طب نيد. در انرا بخرج ده يینها

افراد  یدسترس یبرا که جامعه رسدیمهم به نظر م



شان و منزلت و  یانسان حقوقبه  تيمعلول یدارا
 یستيآنان در جامعه، با یانسان ستهيشا گاهيجا

 .الزم را فراهم گرداند یهامناسب و سهولت یراهکارها

د تا اکنون نهادهای دولتی از راستا هر چن نيا در
 یبرا ور شهداء و معلولينجمله وزارت دولت در ام

دست داشته و در  یرا رو یاساس يیبرنامه ها نيمعلول
هر آنچه در  نيمعلول تيوضع یبهبود یهم برا ندهيآ

 شودیتوان دارد انجام خواهد داد. از جمله گفته م
و  یسوادآموز یهاکشور وارد کورس نيعلولبخش بزرگ م

 نيشده اند و ا یو مسلک یحرفه ا یهاآموزشچنان هم
 یاز سو نيساختن معلول یباسواد و مسلک یمراکز برا

و  یخصوص ینهادها ريو سا یوزارت کار و امور اجتماع
 یکه از لحاظ قانون دهيگرد یسع وشده  سيدونرها تاس

تحت پوشش قرار گرفته و معاش  ونقان بيبا تصو زين
 . ميکنند افتيماهوار در

 وجهت ازمندين تيروشن آنست که جامعه معلول تيواقع
 یب ليآنان از قب ديمشکالت شد ليبدل رازي  .یجد

قشر در معرض  نيا ليو تحص یو مشکالت اقتصاد یسرپناه
. آنان قرار دارند یو روان یروح ديشد یفشار ها

که  ندياحساس نما نيچن ديبعنوان شهروندان جامعه نبا
و  یآنان از حقوق انسان تيمحروم ببس یجسم تيمعلول
حقوق  ربطيذ ید. حکومت و نهادهانگرد یشان م یقانون

دارند  تيمسئول تيبشر و در ارتباط با جامعه معلول
 یاز اقدام ها یکي. نمايندالزم را فراهم  داتيکه تمه

 نيتام یدرآمد برا شياست که بعنوان پ نيا یاساس
ت در جامعه انجام يمعلول یاشخاص دارا ستهيشا گاهيجا

است.  نيمعلولحقوق  یفرهنگ ساز اي یکار فرهنگ
 نيکه مسئول د ينما یم جابيا یراهکار فرهنگ ساز

در جامعه  نيمعلول تيبهبود وضع نهيمربوطه در زم
تازه و  فيتعر کي یستيآنان با ند،ينما یسازفرهنگ

و  نيجامعه معلول یبرا تياز معلول تيمطابق به واقع
به جامعه فهمانده شود  ديدهند. با ئهکل جامعه ارا



طاعون مخوف  کيو  یقهر اله کي تيکه اصوال معلول
 ستهيمفلوک، عاجز و شا یو معلول، انسان یاجتماع

 یانحراف تيبلکه معلول ست،ين يیکنار نشستن و تنها
 یادهيدعلل و معلول حادثه ،یعيروابط طب رياست در مس
 .نديناخوشا نديفرا نياست در ا

شناخته شود و  یمعلول به خوب کهیزمان ن،يبنابرا
 ابد،يدر جامعه انعکاس  یو ضعفش به درست يیتوانا

 تی ديگربه عبارت شود؛یمشخص م زياو ن فيحقوق و تکل
. لذا کندیم نينقش تع کي یهایژگيرا و فيحقوق و تکل
نقش  یهایژگيو هحدر سا زيشخص معلول ن فيحقوق و تکل

و ترحم در  ريجاست که تحقنيگردد. در ا فياو تعر
اگر  تيمحدود تيو معلول شودیم معنایمورد معلول ب

 .ستين تيکننده محروم هيهرگز توج یباشد ول


