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جامعه معلولین در ایران و دیگر کشورهای اسالمی در
دهههای اخیر پیشرفت و رشد همه جانبه یافته است .در
عرصه علوم ،اکثر آنان از مرحله سواد خواندن و نوشتن
گذر کرده و حتی مرحله متوسطه را هم پشت سر
گذاشتهاند .بسیاری از معلولین به تحصیالت در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا راه یافتهاند .به رغم
سختیهای فراگیری دروس در مقطع عالیه ،درصد قابل
توجهی از آنان با موفقیت و حتی به عنوان دانشجوی
نمونه این دوره را هم طی کردهاند .و هم اکنون در
دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و دیگر نهادهای علمی
مشغول خدماترسانی میباشند.
نیز در عرصههای حقوقی ،مشارکت اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی و اقتصادی پیشرفتهای قابل توجه داشتهاند.
اما متأسفانه اطالعرسانی مناسب و به روز وجود ندارد؛
رسانههای ملی و صدا و سیما سر جمع وقتی که برای
هر معلول پوشش می دهند ،بسیار اندک است .نشریات
موجود غیر معلولیتی هم دغدغه پرداختن به رخدادهای
این قشر را ندارند .اما نشریات معلولیتی به دالیل فنی
و حرفهای اطالعرسانی در خور شأن این جامعه را
اجرا نکردهاند .به همین دلیل و کمبود یا فقدان رسانه
اطالعرسانی ،بحران تأخیر و تأخر فرهنگی بر آحاد
معلولین سایه گستر شده و به تبع آن مشکالت فراوانی
گریبانگیر این جامعه شده است.
دفتر فرهنگ معلولین درصدد عرضه نشریهای با گرایش
اطالعرسانی است ،البته نه به شیوه خبررسانی صرف و
عرضه خبر حوادث ،بلکه اطالعات مؤثر و کارآمد همراه با
تحلیل ،نقد و بررسی عرضه خواهد شد .از اینرو کتابها و
نشریات مرتبط با معلولیت و معلولین ،رخدادهای علمی،
فرهنگی مثل همایشها ،سمینارها؛ دانشگاهها و مراکز
علمی ویژه و هر آنچه مرتبط به آنان باشد در قلمرو است
و اطالعات درباره آنها عرضه خواهد شد.
چه بسا روشندلی از تاریخ و مکان همایشی باخبر شده و
با مشارکت در آن ،سرنوشت او رقم خورده است؛ ناشنوایی
که از مؤسسه نیازمند نیروی کار ،خبر یافته و با ارتباط با

آن مرکز مشغول به کار شده و مسیر زندگی او عوض شده
است؛ توانخواهی از برگزاری مسابقه ورزشی باخبر شده
و با شرکت در آن ،راه جدید پیدا کرده است .این قضایا
خیال پردازی نیست بلکه واقعیتهایی است که هم اکنون
در گوشه و کنار جهان تحقق مییابد .این نشریه درصدد
است تمامی منابع خبری را رصد کرده و اطالعات مربوط
به مقوالت مرتبط را گردآوری ،بررسی و گاه با نقادی در
اختیار عزیزان این جامعه قرار دهد .بیش از هر چیز به
راهنماییها و نقدهای خود معلولین نیاز داریم؛ امید است
معلولین عزیز ،این نشریه را از خودشان بدانند و با ارسال
مقاله ،گزارش ،انتقاد و هر آنچه مرتبط به این جامعه
است ،بر غنا و جامعیت آن بیفزایند.
جناب حجت االسالم والمسلمین سید جواد شهرستانی
زیدعزه که همواره در رفع مشکالت جامعه معلولین کوشا
بودهاند ،تأسیس این نشریه را گامی در مسیر توسعه
فرهنگی و اجتماعی آحاد توانخواهان دانسته و همواره
با راهنماییهای خود ،دفتر فرهنگ را یاری فرمودهاند؛
همین جا از الطاف ایشان تشکر مینماییم .نیز از همه
عزیزان معلول که در چند ماه اخیر مساعدت فرمودند تا
این نشریه منتشر شود ،سپاسگزاریم .همین جا از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی استدعا داریم ،حداقل به کمیت
جامعه معلولین اعتنا نموده و زمینه ماهانه شدن این
نشریه را فراهم آورد .زیرا جمعیت معلولین اگر ده درصد
هم باشند ،بیشتر از جامعه فلسفه دان ها یا متخصصان
جغرافیا و ادبیات میباشند .حال چرا آنان کتاب ماه
تاریخ یا کتاب ماه فلسفه داشته ،ولی معلولین کتاب ماه
معلولیت نداشته باشند؟ از اینرو از جناب دکتر علی جنتی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهشمندیم این
درخواست را مهم بشمارند.
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