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 «رودکی» در کش وقوس های  فراوان
مرکز رودکی نه؛ خانه ای که ســال های ســال درهایش به روی نابینایان مستعد 
و با انگیــره باز بوده تــا تب و تاب مطالعه، یادگیری و علم انــدوزی آنها را ارضا کند. 
حتی نابینایانی که انگیزه ای برای مطالعه نداشــتند نیز آنجا را خانه دوم خودشان 
می دانســتند تا مهارت های بی شــماری را از آنجا یاد بگیرند. یک مرکز ۵۰ ساله که 
در عرصه منابع مطالعاتــی فرهنگی نابینایان یعنی در تولید کتب بریل و گویا برای 
نابینایــان در نیم قرن اخیر فعالیت های زیادی داشــته و کالس های توان بخشــی و 
مهارت آمــوزی این مرکز مثل یادگیری خط بریل، جهت یابی و ... عالقه مندان نابینای 
زیادی را با خود همراه کرده اســت. در واقع بسیاری از نابینایان تحصیل کرده، یعنی 
آنها که ســاکن پایتخت هســتند، به دلیل اســتفاده از منابع مطالعاتــی این مرکز، 
خودشــان را مدیون آن می دانند. اما حاال این مرکز بــا کمبود نیرو یا کارمند مواجه 
شده و ســوت و کور و بی رمق اســت؛ نیروهایی کم حوصله و بی انگیزه که به زودی 

بازنشسته می شوند و فشار کاری زیادی را تحمل می کنند.
«جعفر حســینی»، کارمند بازنشسته سازمان بهزیســتی، نگران است. می گوید 
ســال های مفید عمرش را در این مرکز خدمت کرده و روزهای افتان و خیزان مرکز 
را بــا دل و جان دیده و درک کرده اســت. زمان مصاحبه نامه های زیادی را نشــان 
می دهــد؛ نامه هایی که از پیگیری های طــول و دراز و بی نتیجه حکایت دارد. او با 
اشــاره و انتقاد از مشــکالت متعددی که این مرکز با آن دســت و پنجه نرم می کند، 
به خبرنگار «شــرق» می گوید: «قریب به ۱۴ سال اســت که این مرکز توان بخشی و 
مرجع برای نابینایان کارایی الزم را از دســت داده اســت. این مرکز تا ســال ۱۳۸۷ 
زیر چتر حمایتی دولت فعال بوده و به نابینایان خدمت رســانی می کرد که با وجود 
کش و قوس های فراوان و نگرانی نابینایان، در راســتای سیاست گذاری برای اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساســی به بخش خصوصی واگذار شــد. این اقدام از ابتدا اشتباه و 
کارشناسی نشده بود؛ چرا که این مرکز توان بخشی سود ده نیست و افراد با دهک های 
پاییــن درآمدی از این مرکز خدمات دریافت می کننــد، به همین دلیل امکان یا توان 

پرداخت هزینه به ازای دریافت خدمات از مرکز را ندارند».
 مرکزی که روی دست سازمان بهزیستی مانده  است

ایــن فعال حوزه نابینایان که از مرکز رودکی بازنشســته شــده و ســال ها در کار 
ویراستاری تولیدات مشغول بوده، می افزاید: «با وجود آنکه مدیران مرکز نیکوکاری 
«ریحانه» دانش و تخصص کافی در ارتباط با تولید کتب نابینایان را نداشــتند، مرکز 
«رودکی» به این بخش واگذار شــد. اگر چه مرکز «ریحانه» بودجه و اعتبارات خوبی 
برای رودکی هزینه کرد، اما بعد از شــش ســال این مرکز توان بخشــی را به دالیل 
نامشــخص به بهزیستی تحویل داد که شواهد نشان می دهد بعد از آن نیز سازمان 
بهزیستی در مدیریت و اداره آن با مشکالت و چالش های متعددی روبه رو است که 

تبعات منفی آن، به ضرر نابینایان تمام شده است.
اوایل دهه ۹۰ که سازمان بهزیستی پست های پرسنلی خود را بازتعریف می کرد، 
مرکز «رودکی» را در چارت جدید حذف کرد و تمام پست های سازمانی این مرکز در 
حال حاضر با پســت های ستاره دار مشــغول به کار هستند و این موضوع باعث شد 
تا در پایان ســال ۹۴ که مؤسسه ریحانه، رودکی را به ســازمان بهزیستی بازگرداند، 
این ســازمان نتوانست برای رودکی بودجه و نیروی پرسنلی اختصاص دهد؛ چرا که 
امکان گنجاندن هزینه های رودکی در بودجه رســمی بهزیستی وجود نداشته و این 
مرکــز اگر چه همچنان با کمترین ظرفیت و امکانات فعال اســت، اما به شــدت در 

شرایط بالتکلیفی و ابهام به سر می برد».
  نامه نگاری برای سروسامان دادن به مرکزی در  بهزیستی

«حسینی»، فعال حوزه نابینایان، با اشاره به اینکه مرکز رودکی با توجه به شرایط 
موجــود و مطابق با قانــون نمی تواند کارمندی جایگزین کنــد، روز به روز از تعداد 
کارمندان این مرکز کم شــده در نتیجه تولیدات و خدمات نیز محدود شــده است، 
ادامه می دهد: «ســازمان بهزیستی تا به امروز موفق به ســاماندهی مرکز نام برده 

نشده و نتوانســته از سازمان اداری و استخدامی کشــور بودجه و ردیف بودجه ای 
الزم را دریافــت کند. به همین دلیل، فعاالن حوزه نابینایان و افراد با نیاز ویژه حدود 
۱۰ ســال اســت که در این حوزه دغدغه هایشــان را در قالب امضــا و ارائه نامه به 
گوش مســئوالن باالدستی می رسانند تا بتوانند ردیف بودجه ای این مرکز را از طریق 
ســازمان امور استخدامی کشــور برقرار کرده و این مرکز را از فروپاشی و بالتکلیفی 

بیشتر خارج کنند».
«مرکز رودکی در حال حاضر با داشــتن منابــع مطالعاتی مهم، بیش از ۱۵ هزار 
جلــد کتاب دارد که بخشــی از آن بریل بــوده و نگهداری آنهــا نیازمند مراقبت و 
ظرافت ویژه اســت که اگر به این منابع مهم رسیدگی نشــود، دچار زوال و نابودی 
می شــوند. رودکی در عین حال که بــه بودجه زیادی نیاز دارد، بایــد بتواند ارتباط 
درســت و مؤثری با مجامع دیگر، انجمن ها و خیرین برقرار کند تا نســبت به جلب 
مشارکت های مردمی همچون گذشته اقدام شود...». این نکات را «حسینی»، فعال 
حوزه نابینایان اعالم کرده و در پاســخ به این پرســش که رویکرد بهزیستی در اداره 
این مرکز چیســت؟ یادآور می شود: «سال گذشــته پس از چند ماه پیگیری، اصرار، 
رفت وآمد و نامه نگاری با سازمان بهزیستی و حتی ریاست جمهوری، تنها توانستیم 
جلسه ای مفصل و دو ساعته با مدیر توان بخشی سازمان بهزیستی داشته باشیم که 
اگر چه وعده هایی داده شــد، اما مسئله مهم در این مرکز تشکیالت و ردیف بودجه 
آن اســت که بســیار مهم و سرنوشت ســاز بوده و می تواند موتور محرکه ای برای 
احیای مرکز باشــد. اما تالش ما در زمینه انعکاس حساســیت ها درباره این مسائل 

به جایی نرسیده است».
 مرکز «رودکی» بی بهره  از  بودجه  و  تشکیالت سازمانی

به گزارش خبرنگار «شــرق»، ایــن مطالبه بحق نابینایان بــرای ضرورت احیای 
مرکز رودکی در نامه ای به بازرســی کل کشور، ســازمان بهزیستی، کمیسیون اصل 
۹۰ مجلــس و ریاســت جمهوری ارائه شــد، اما هیچ یک از ایــن اقدامات به نتیجه 
نرســیده و در نهایت نســخه ای از این نامه با امضای اعضای انجمن دانشجویان و 
دانش آموختگان نابینا در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته و منتشر شد. در بخشی 
از این نامه آمده: «تجربه نشــان داده اســت که اداره مرکز «رودکی» توسط بخش 
خصوصی به دلیل نداشــتن نفع مــادی و مقرون  به  صرفه نبودن به لحاظ اقتصادی 
نتایج مثبتی نداشــته اســت؛ زیرا افراد نابینا عمدتا از دهک های پایین جامعه بوده، 
به هیچ وجه قــادر به خرید محصوالت فرهنگی تولیدی مرکز نیســتند و کمک های 
افــراد خیــر نیز ثبات و دوام نخواهد داشــت. به همین دلیل خواســتاریم تا چارت 
ســازمانی مرکــز احیا و ردیف بودجه مختص به آن در ســازمان امور اســتخدامی 
لحاظ شــود، مرکز از این بالتکلیفی درآمده و زیر نظر ستاد مرکزی سازمان بهزیستی 
کشــور به کار خود ادامه دهد». این نامه اگرچه با ادبیات گوناگون بارها به سازمان 
بهزیستی ارائه شــده است، اما تا زمان تنظیم این گزارش و پرونده هیچ اقدام، خبر، 
اظهار نظر یا واکنشــی از سوی مسئوالن باالدستی این سازمان و مراجع دیگر منتشر 

نشده است.
 دانش آموزان نابینا، بی بهره  از  کتاب های  کمک درسی

«رفیع رفیعی»، دبیر بازنشســته آموزش و پرورش مدارس استثنائی است و زمان 
مصاحبه از مرحوم «محمد خزائلی» بنیان گذار «انجمن حمایت از نابینایان ایران» و 
«آموزشگاه نابینایان بزرگسال» یاد می کند؛ «مدرسه خزائلی با داشتن قدمت ۶۰ ساله 
توسط مرحوم خزائلی در سال ۱۳۴۳ به عنوان مدرسه بزرگساالن تأسیس می شود. 
مرکز رودکی هم با این مدرســه ارتباط تنگانگــی دارد. این مرکز با همت و حمایت 
دکتر خزائلی ابتدا در دل این مدرســه برپا شــد تا در زمینه ارتقای آموزش و پرورش 
دانش آموزان اقدام شــود. در واقع بخشــی از مدرســه خزائلی در اختیار مؤسسه 
رودکــی قرار داشــت و نام آن مرکز از ابتــدا «رودکی» نبود و مدتــی بعد فعالیت 
حرفه ای و رســمی آن با عنوان «رودکی» در حوزه تولید، چاپ یا ضبط محصوالت 
فرهنگی-آموزشی نابینایان شروع شد. این فعالیت، همکاری و همزیستی در حوزه 

آموزش نابینایان تا سال ۱۳۶۲ در مدرسه ادامه داشت. از این زمان به بعد به دلیل 
لزوم جذب دانش آموزان بیشتر و نیاز به فضای بزرگ تر، مرکز رودکی از بدنه مدرسه 

جدا و ساختمان آن منتقل شد».
«آموزش و پرورش اســتثنائی در حال حاضر صرفا کار چاپ کتاب های درسی به 
صورت بریل و ضبط آنها به  صورت گویا را عهده دار است و در حوزه دیگری فعالیت 
ندارد. یک دانش آموز بینا به نمونه هایی متعدد و متنوع از کتاب های کمک درســی، 
مجله و منابع علمی دسترسی دارد یا منابعی از کتاب های کانون فرهنگی کودکان 
و نوجوانــان در اختیــار دانش آموزان در مقاطــع مختلف قــرار دارد، در حالی که 
دانش آمــوزان نابینا در این حوزه  هیچ امکاناتی ندارند و در این زمینه در محرومیت 
به ســر می برند. در نهایت مگر آنکه خود دانش آموزان، همکاران مدرسه و افرادی 
به صــوت داوطلبانه در این زمینه همکاری و کمک کننــد، کالس هایی برگزار کنند 
و اقدامات محدودی انجام شــود. به دلیل این محرومیت هــا از آنها که دغدغه ای 

درباره نابینایان دارند، انتظار می رود در این زمینه فعالیت و همت کنند».
حرکت های  نیمه تمام  در  مرکز  «رودکی»

مرکــز «رودکی» یکی از مراکزی اســت که از آن انتظار همــکاری داریم تا مثل 
گذشــته در حوزه ضبط کتاب های کمک آموزشــی مورد نیاز نابینایــان و... فعالیت 
کند». این نکات و مطالبات از ســوی «رفیعی» معلم بازنشســته مدرســه نابینایان 
«خزائلی» عنوان شــده که می افزاید: «مرکز رودکــی در دوره ای قبل از واگذاری به 
مؤسســه «ریحانه»، کتاب های کانون پرورش فکری را بــه خط بریل تبدیل می کرد 
و در اختیــار جمعیت هــدف قرار می داد امــا این حرکت ادامه نداشــت. برای ما 
ســؤال اســت که چطور تجهیزات و امکانات آن در برهه ای از زمان برای نابینایان 
فراهم می شــود اما در دوره های دیگر بسیاری از فرصت ها در آن حذف و فراموش 
می شود. مســئله اصلی در این چارچوب به مدیریت آن مجموعه برمی گردد که تا 
چه اندازه در این زمینه دغدغه مند بوده و نیازســنجی کرده اســت. تحصیل و رشد 
علمی برای یک دانش آموز نابینا و خانواده اش از اهمیت و جایگاه زیادی برخوردار 
است، به طوری که از میان دانش آموزان مدارس نابینا در تهران و شهرستان ها تعداد 
زیــادی از آنها رتبه های خــوب و قابل توجهی در کنکور به دســت می آورند، پس 
انتظــار از مرکز «رودکی» بــرای توجه به این توانمندی و اســتعدادهای روزافزون، 

بسیار منطقی و مهم است».
 چالش جدی اشتغال نابینایان جوان و مستعد

دغدغه هــای خانواده هایــی کــه فرزند نابینا دارند بســیار زیاد اســت. تحصیل، 
اشــتغال، مهارت آمــوزی و... از جمله مســائلی اســت که «رفیعــی»، فعال حوزه 
نابینایان، به آن اشــاره می کند؛ «خانواده های زیــادی درد دل و صحبت می کنند که 

فرزند نابینایشــان مدرک دانشگاهی معتبری گرفته، لیســانس یا فوق لیسانس دارد، 
به مدارج عالی تحصیلی رســیده، اما بی کار است. در خانه نشسته، بی کاری تبعات 
روحی برای فرزندشــان داشــته اســت. مرکز «رودکی» در گذشــته از افراد نابینا در 
زمینه مهارت آموزی و توانمندســازی، حمایت می کرد تا بعــد از فارغ التحصیلی یا 
حرفه آموزی در حوزه مورد عالقه شــان، کاریابی، خوداشــتغالی یــا کارآفرینی کنند. 
ســازمان بهزیســتی و مراکز وابســته به آن می توانند محل و فرصت مناسبی برای 
به خدمت گرفتن و اشتغال نابینایان باشند تا بعد از بازنشستگی نیروها، افراد جوان و 
با نیازهای ویژه جایگزین شــوند. اما سؤال و مطالبه بحق ما و خانواده های نابینایان 
این اســت که به چه دلیلی نابینایان جوان و مســتعد جایگزیــن نیروهای قدیمی و 
بازنشــته نمی شــوند و از فرصت های شــغلی محروم مانده اند؟ چرا از مرکزی مثل 
«رودکی» برای اشتغال و به کارگیری جوانان آموزش دیده، باسواد، توانمند و مستعد 
استفاده نمی شود؟ این سؤال ها و موارد مبهم تا چه زمانی بدون پاسخ خواهد ماند؟

  آموزش و پرورش استثنائی و بهزیستی دغدغه معلولیت ندارند
این دبیر بازنشســته آموزش و پرورش مدارس اســتثنائی از فعالیت های دولتی 
در حــوزه دانش آموزان نابینــا انتقاد دارد؛ «در حال حاضر بچه هــای نابینا تنها به 
کتاب های مدرســه دسترســی دارند و اقدام آموزش و پرورش فقط به همین حوزه 
ختم می شود که البته در این زمینه هم به دلیل کوتاهی آموزش و پرورش استثنایی، 
دیرکرد، کاســتی و مشــکالتی از گذشته وجود داشته که خوشــبختانه در یکی، دو 
ســال اخیر برطرف شده و قول مساعد داده شــده تا مشکالت توزیع کتاب در حوزه 
نابینایــان تکرار نشــود. در حقیقت عمل به این وعده نیز به این مســئله برمی گردد 
کــه مدیریت این ســازمان و متولیان دیگر تا چه اندازه در حــوزه نابینایان دغدغه و 
حساســیت داشته باشــند؛ البته بر کسی پوشیده نیســت که نه در سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنائی، بلکه در بدنه سازمان بهزیســتی هم دغدغه ای در حوزه افراد 

دارای معلولیت از جمله نابینایان وجود نداشته است».
چند ســال به وقوع انقالب مانده اســت که مجری یکــی از برنامه های صدا و 
رادیو گزارشــی درباره نابینایان تهیه می کند. نابینایی با ایــن برنامه رادیویی تماس 
می گیــرد و از کمبود منابع مطالعاتــی برای نابینایان گله می کند؛ «کســی برای ما 
کتــاب نمی خواند. مرکز کتابخانه گویا منابع محــدودی دارد، کتاب هایش از تعداد 
انگشــتان دســت فراتر نمی رود...». با پخش این گالیه در برنامه، اطالعات ارتباط و 
تماس با این نابینا میان مخاطبان برنامه پخش می شــود و از همین زمان داوطلبان 
و عالقه منــدان زیادی اعالم آمادگی می کنند تا برای نابینایان در زمینه های مختلف 
کتاب بخوانند...». این نابینا که مخاطبان با شنیدن صدای انتقاد و مطالباتش، اعالم 
همکاری می کنند «محمود گودرزی» اســت که از کمک حال بودن همیشگی مردم 

ابراز خشنودی می کند.
  جای خالی کالس های آموزشی برای نابینایان

«گودرزی»، یکی از دانش آموزان مدرســه خزائلی اســت که از نزدیک شــاهد 
تأســیس کتابخانه گویا و بریل در این مدرسه که به کتابخانه رودکی تبدیل می شود، 
بــوده اســت. او زمان مصاحبــه مجله ای از خط بریل نشــانم می دهد تــا آن را با 
انگشــتانم لمس کنم و در عمل با حساسیت این خط آشنا شوم. او اعتقاد دارد که 
کتابخانــه «رودکی» حکم کتابخانه ملی ایران را بــرای نابینایان دارد که زحمات و 
اقدامات ارزشــمند تاریخی آن نباید فراموش یا تلف شــود؛ «قبال برای خواندن یک 
کتــاب باید حدود ۳۰ نــوار می گرفتیم و گوش می دادیم اما حاال با دیجیتال شــدن 
اطالعات، بهره بردن از آنها به ویژه برای نابینایان ســاده تر شــده است. مرکز رودکی 
در گذشــته خدمات کاربردی مؤثر و ارزشــمندی در حوزه کتــاب گویا، بریل و.... به 
نابینایــان ارائــه می داد. کتاب های مورد نیاز دانشــجویان برای ارائــه کنفرانس در 
این مرکز ضبط می شــد و مورد استفاده دانشــجویان نابینا قرار می گرفت. برگزاری 
کالس های آموزشی مفید و متعدد برای نابینایان از دیگر خدمات مهم در این مرکز 

توان بخشی – فرهنگی بود».
گودرزی از امکانات و کالس های آموزشــی تعطیل شــده در مرکز «رودکی» یاد 
می کند، او خودش بســیاری از مهارت ها را با نشستن روی صندلی های این مرکز یاد 
گرفته اســت؛ «برای نابینایان در مرکز رودکی کالس هایی مانند آموزش جهت یابی، 
آموزش کامپیوتر، شــیوه کار با تلفن های همراِه لمســی، آشــنایی بــا نرم افزارهای 
صفحه خوان و... برگزار می شد که جای خالی این آموزش ها از سال ۸۷ تا به امروز، 
در چنین مرکزی خالی است. درحالی که نابینایان برای یادگرفتن مهارت های زندگی، 
حل مســئله و مشــکالت پیش رو، آموزش و مهارت آمــوزی در حوزه های مختلف 

شغلی، علمی و... نیازمند حمایت جدی و همه جانبه هستند».
 نگرانی از چگونگی نگهداری از  کتاب های بریل

«کشــورهای پیشــرفته برای آموزش های دوره ای یا مهارت آموزی به افراد نابینا 
اقدامــات و امکانات مؤثری دارند که تمام این امکانات به صورت رایگان و توســط 
مراکز دولتی ارائه می شــوند. مرکز رودکی نیز چنین خدماتــی را ارائه می داد و در 
راستای حرکت به سمت حمایت از نابینایان گام های مثبتی برمی داشت اما متأسفانه 
این مرکز با اعمال سیاست های نادرست و کارشناسی نشده، از هدف، دغدغه و مسیر 
اصلی اش دور و منحرف شــد... ایــن نکات را «گودرزی» از دانش آموزان مدرســه 
خزائلی عنوان می کند و ادامه می دهد: «در مرکز خزائلی و رودکی استودیویی برای 
صدابرداری از خوانش گوینده های کتاب تأســیس شــد که بعد از ویرایش در قالب 
خط بریل منتشــر می شد، در عین حال داوطلبانی به صورت آزاد و خودجوش برای 

نابینایان، دانش آموزان، دانشــجویان و عالقه مندان، کتاب ضبط و ثبت می کردند که 
این اقدامات و تدابیر در مرکز «رودکی» در افزایش ســطح علمی بچه ها بسیار مؤثر 

بود که متأسفانه این امکان و فرصت از مرکز رودکی گرفته شد».
او کــه فعــال در حوزه نابینایان اســت، تأکید دارد که اگــر مدیریت در مجموعه 
رودکی به خوبی اعمال شــود، می توانــد از کمک های مردم و داوطلبان اســتفاده 
شایانی داشته باشد و برای نابینایان هم اشتغال زایی کند؛ «رودکی را به حال خودش 
رهــا کردند. توقع ما در حوزه ضبط و ارائه کتاب های گویا، توقع زیادی نیســت حتی 
می گوییم نیازی نیســت که کتاب ها در این مرکز به صورت اســتودیویی ضبط شود. 
همین که از ظرفیت فعلی هم به صورت بهینه اســتفاده شــود، کمک بزرگی است. 
نگهداری از کتاب های گویا و بریل که در مجموعه رودکی محافظت می شــوند کاری 
سخت و تخصصی است. کتاب های بریل برجسته هستند و با کمی فشار یا ضربه در 

معرض نابودی قرار می گیرند، اطالعاتشان از بین می رود و پاک می شود».
 لزوم  پیگیری مطالبات نابینایان  در  تمام  روزهای  سال

شــیوه و شرایط فعلی نگهداری از کتاب های بریل و گویا در مرکز نابینایان رودکی 
مبهم بــوده و این بی خبری و نبود اطالع رســانی شــفاف از وضعیــت کتاب ها، به 
دغدغه و چالش بزرگی برای پیشکسوتان، دانشجویان و فعاالن حوزه نابینایان تبدیل 
شــده است. نامه های روی دســت مانده و بی نتیجه شــان با ارگان های دولتی مثل 
ســازمان امور استخدامی، بهزیستی، ریاســت جمهوری یا کارزار (بستر مستقل برای 
جمع آوری امضــا در فضای مجازی) و... را باال و پایین می کنند و آماده هســتند که 
درباره وضعیت فعلی و بغرنج مرکز «رودکی» با مســئوالن و سیاست گذاران اصلی 
مناظره کنند تا چنانچه نســبت به مسئله باارزش بودن منابع مطالعاتی و در معرض 
خطر در مرکز رودکی، حساســیت و دغدغه کافی وجود نــدارد، آنها را در این زمینه 
آگاه و مطلــع کنند! نابینایانی که نســبت به اجرای قانون جامــع حمایت از حقوق 
معلــوالن از جنبه های مختلف آن گالیه های فراوانی دارند، اما پرداختن به مســئله 
مرکز «رودکی» را از اولویت هایشــان برای مطالبه گری عنوان می کنند. مطالبه ای که 
نه فقط در روز جهانی نابینایان، روز جهانی خط بریل و... قابل طرح و بررســی بوده 

بلکه پرونده آن را در تمام روزهای سال باز و قابل بررسی می دانند.
خبرنگار «شرق» برای پیگیری آنچه در مرکز رودکی می گذرد، گفت وگویی جامع با 
«خوانیــن زاده»، مدیر فعلی که مرکز رودکی را با وجود کمترین منابع و امکانات، اداره 
می کند، انجام خواهد داد که توقع می رود همراه با پرداختن به دغدغه و نگرانی های 
نابینایان درباره این مرکز، از سیاست های مدیر سازمان بهزیستی و معاونت توان بخشی 
این ســازمان درباره تعیین تکلیف مرکز رودکی نیز اطالعــات کافی و صحیحی برای 

اطالع رسانی داشته باشد.

قــرار بود درباره مرکز «رودکی» یعنــی مرکز «چاپ و تولید کتاب و نشــریات گویا و بریل» صحبت 
کنیم. مصاحبه درباره مرکزی با قدمت ۵۰ ســاله که نه تنها خبرهــا بلکه صحبت های افراد نابینای 
زیادی نشان داده این مرکز حواشی متعدد، باال و پایین یا افتان و خیزان های زیادی داشته است. 
روزگاری صحبــت از انتقال آن به کتابخانه ملی مطرح شــده و روز و روزگاری دیگر شــایعه تغییر 
کاربری و تبدیل آن به یک مرکز تجاری دهان به دهان می چرخد و برای فعاالن اجتماعی دغدغه و 
نگرانی می سازد. نابینایان زیادی قبل از واگذاری مرکز رودکی به مؤسسه «ریحانه»، نگران و منتقد 
بودند، اما صدایشــان شنیده نشد یا زور و قدرت تصمیم گیرندگان در این زمینه بیشــتر از آنها بود. با این حال، مرکز رودکی واگذار شد، مدتی به اوج 
رســید، اما طولی نکشــید که تب و   تاب خدمت رســانی در این مرکز هم از بین رفت و رودکی باز به مرکز بی جان و کم رمقی تبدیل شد که جز سازمان 
بهزیســتی، سازمان دیگری نمی توانست عهده دار نصفه و نیمه آن باشد! شاید به این دلیل که جمعیت هدف این مرکز، نابینایان بودند و بهزیستی نیز 
در برگه های امضاشده از قانون (بخوانید قوانین خاک گرفته) متولی امور افراد با نیاز های ویژه از  جمله نابینایان است. حاال مرکز رودکی سر پا است، اما 
نه با ابهت و کارایی قبل، بلکه با تعداد انگشت شــماری نیروی انسانی ستاره دار و بدون بودجه یا تشکیالت سازمانی و قانونی! این پرونده به حواشی 

و مشکالت متعدد مرکز رودکی پرداخته است.

گزارش «شرق» از مرکزی که به نابینایان تعلق دارد

مرکز رودکی جان ندارد

کم رنگ کردن نقش بریل، خیانت در حق نابینایان است

چهارم ژانویه روز گرامیداشــت خط بریل بود؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت خط بریل در زندگی و استقالل 
افراد نابینا و کم بینا، از سال ۲۰۱۸ این روز را به عنوان روز جهانی خط بریل معرفی 
کرده اســت و دلیل این نام گذاری در تاریخ چهارم ژانویه، در واقع گرامیداشــت و 
یادآوری زادروز «لویی بریل»، خالق فرانسوی خط بریل است.  سیستم خواندن و 
نوشــتنی که همچنان یکی از ابزارهای مؤثر ارتباطی برای کمک به تحقق حقوق 

بشر در زندگی افراد دارای اختالل بینایی  محسوب می شود.

 خط  بریل  در  مسیر  تکامل
بــا وجود زندگــی در عصر تکنولوژی های صوتی، نســل جدید گوشــی های 
هوشــمند، افزایش تعداد کتاب ها و محتواهای شنیداری، خط بریل برای افراد 
نابینــا و کم بینا، هنوز هم یکی از امکانات مؤثر دسترســی بــه منابع اطالعاتی 

محسوب می شود.
امکانات بریل در ســال های اخیر همگام با پیشــرفت فناوری های دیجیتال 
دچار تحوالتی شده و امکاناتی نظیر نمایشگرهای بریلی که به کامپیوتر، تبلت و 
گوشی ها متصل می شوند، نوشته ها را در قالب بریل نشان داده و امکان نوشتن 

به خط بریل را فراهم می کنند.

 خط  بریل  و  کنوانسیون  حقوق  افراد  دارای  معلولیت
سیســتم خط بریل در کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت و کمیسیون 

حقوق بشر سازمان ملل گنجانده شده است. 

کشــورهایی که مانند ایران این کنوانســیون را پذیرفته  اند، براســاس ماده  ۹ 
این کنوانســیون، موظف هســتند برای توانمندســازی افــراد دارای معلولیت، 
برخورداری آنها از یک زندگی مســتقل و مشــارکت کامــل در تمام جنبه های 
زندگی، اقدامات مناســبی انجام دهند تا نابینایان دسترسی برابری به امکانات و 

منابع داشته باشند.
 این دسترســی شامل محیط فیزیکی، حمل ونقل و اطالعات است و استفاده 

از خط بریل هم یکی از این اقدامات به شمار می آید.
در عین حال «منصور شــادکام»، قائم مقام انجمن نابینایان ایران، با بیان این 
دغدغــه که نباید اجازه داد نقش و ضرورت کاربرد خط بریل در زندگی نابینایان 

کم رنگ شود، به «شرق» تأکید می کند:
 «با توســعه تکنولوژی در ســال های اخیر و دسترســی نابینایــان به منابع 
مطالعاتی متعدد، آشــنایی با خط بریل، سواد یک فرد نابینا محسوب می شود، 
به همین دلیل ســازمان ملل متحد در گزارش ســاالنه بر اجراشدن کنوانسیون 

جهانی افــراد دارای معلولیت تأکید فراوانی کرده اســت. در همین چارچوب 
دولت ها نســبت به حمایت از این خط و تکنولوژی های نوظهور مرتبط مکلف 

شدند».

 تحمیل  دیدگاه های  غیرکارشناسی  در  حوزه  نابینایان
قائم مقــام انجمن نابینایان ایران با بیان اینکــه توجه به خط بریل مطابق با 
قوانین باالدســتی از نکات مورد توجه انجمن در سال های گذشته بوده و در این 
زمینه خطاب به مســئوالن تأکیدهای فراوانی شده است، می افزاید: «متأسفانه 
افرادی که حتی جایگاه حساسی نیز در جامعه نابینایان دارند، از روی ناآگاهی، 
عدم تسلط یا در بعضی موارد به صورت مغرضانه خط بریل را منسوخ دانسته 
و با ارائه نظرات غیرکارشناسی از اهمیت آن کاسته و دیدگاه نادرست خودشان 

را بر سایر نابینایان تحمیل می کنند.
 در مــواردی هــم در ایــن زمینه مشــاوره های نادرســتی به مســئوالن و 

تصمیم سازان می دهند که این اقدام با هدف کم رنگ کردن جایگاه خط بریل در 
زندگی افراد نابینا، خیانتی آشکار به جامعه نابینایان است». 

نقش بریل در زندگی نابینایان به همان اندازه حائز اهمیت اســت که حروف 
الفبای بینایی برای مردم جامعه اهمیت دارد. اگر کســی بتواند یادگیری الفبای 
بینایی برای دانش آموزان بینا را نفی کند، می توان نافی یادگیری خط بریل برای 

نابینایان هم شد.
ایــن فعال حوزه نابینایان با اعتقاد به اینکه یادگیری و کاربرد خط بریل برای 
افراد نابینا ضرورتی آشکار است، یادآور می شود: «شخصا بینایی ام را در آستانه 
۴۰ســالگی از دست داده و دیر نابینا هستم به همین دلیل مانند بسیاری از افراد 
دیرنابینای دیگر که امکان تقویت حس المســه را ندارند با خط بریل آشــنایی 
چندانــی ندارم، اما با این حال انجمن نابینایان ایران در راســتای اعتقاد بر لزوم 
ترویج خط بریل در میان نابینایان، نســبت بــه تولید ماهنامه ای تخصصی برای 

نابینایان با عنوان «نسل مانا» اقدام کرده است.

 انتشار «ماهنامه «نسل مانا» به خط  بریل
قائم مقام انجمــن نابینایان ایران با اعالم این خبر کــه ماهنامه مزبور عالوه 
بر انتشــار به دو فرمت صوتی و الکترونیک، به خط بریل نیز منتشــر می شــود، 
می گوید: «ماهنامه «نسل مانا» با حمایت انجمن نابینایان در اختیار انجمن های 
فعــال در حوزه نابینایــان، بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشــور و 
مراکز مرتبــط با نابینایان قرار گرفته و عالوه بر این افــراد نابینا نیز می توانند به 
صورت شــخصی و اختصاصی حق اشتراک ماهنامه را خریداری و آن را به خط 

بریل مطالعه کنند».

 توسعه  بریل  الکترونیک  در  دنیا
«ســال های ســال اســت که بریل الکترونیک در دنیا جایگزین بریل کاغذی 
و چاپی شــده اســت و بریل نوت تیکرها جای ماشــین های تایپ بریل سنتی را 

گرفته اند. 

در ایران نیز یک شــرکت دانش بنیان اقدام به تولید برجســته نگار هوشمند 
همــراه در قالــب تبلتی ویژه نابینایان (تبلت بریل) کرده اما متأســفانه ســهم 

سازمان های دولتی در حمایت از این ابزار کارآمد و به روز بسیار کم است».
 این نکات را «شــادکام» فعال حوزه نابینایان مطــرح کرده و یکی از عوامل 
کاهش اســتقبال نابینایان کشور از خط بریل را نظام آموزشی کشور می داند؛ «با 
توجه به اینکه نابینایان بیش از ۱۰ ســال از دوران تحصیل خود را در مدرسه با 
منابع صوتی پیش رفته اند و به آن عــادت کرده اند، حاال به خواندن کتاب های 
بریــل تمایل چندانی نداشــته و به مرور زمان از آن گریزان می شــوند. از طرفی 
دیگر، زیرســاخت های خــط بریل در اختیار نابینایان کشــور نیســت و چنانچه 
افــرادی بخواهند از خط بریل بــرای مطالعه منابع خود اســتفاده کنند، عمال 
امکان آن را ندارند و دولت نیز اهتمامی به این امر ندارد. دلسوزان، کارشناسان 
و فعاالن اجتماعی الزم اســت با برگزاری میزگردهای تخصصی این مســائل را 

آسیب شناسی کنند».

«مرکز رودکی مثل برف در حال آب شــدن اســت». این جملــه صادقانه ترین و 
حقیقی ترین جمله ای اســت که می توان درباره مرکز «رودکی» اعالم کرد. شــخصا 
به عنوان یک فرد حقیقی و مددجوی بهزیســتی درخواست نه چندان بزرگی دارم، 
مطالبه دارم که مســئوالن بهزیستی و دولتی نشست مشترکی با شوراها، انجمن ها 
و فعــاالن مدنی حوزه نابینایــان فراهم کنند تا راه های موجــود و احتمالی در این 
زمینه که آیا امکان بازگشــت همه جانبه مرکز «رودکی» به بخش دولتی وجود دارد 
یا نه، بررســی و آسیب شناسی شود. سازمان بهزیستی استدالل می کند که سازمانی 
حاکمیتی، مدیریتی و سیاســت گذار اســت، به همین دلیل دست این سازمان از نظر 
قانونــی و اجرائی برای اعمال مدیریت، رفع مشــکالت و چالش ها و تعیین تکلیف 
برای مرکز «رودکی» بســته اســت. این مطالبه از ســوی هر فرد حقیقی و حقوقی 
که عنوان شــود قابل بررسی اســت که سازمان بهزیســتی در اداره مرکز «رودکی» 
سیاســت های یک بام و دو هوا دارد و این ســازمان چاره ای جــز پذیرش اداره این 
مرکز ندارد امــا اداره آن با توجه به وجود بن بســت های حقوقی و قانونی اقدامی 

بی اثر است.
متأسفانه از زمان ابالغ اصل ۴۴ قانون اساسی که نسبت به واگذاری بخش های 
خدماتی و تولیدی به بخش خصوصی تأکید شــد، شاهد کاهش فعالیت و کاستی 
در ارائه خدمات مرکز توان بخشــی «رودکی» به نابینایان هســتیم. نابینایان در این 
زمینه اقدامات داوطلبانه و خودجوشــی در قالب نامه نگاری های رســمی و اداری، 
ارائه درخواســت های رسمی و غیررسمی برای احیای مرکز انجام دادند تا در عمل 
شــاهد بازگشــت فعالیت های تولیدی کتاب های بریل و گویا به روال گذشته باشیم 
اما متأسفانه سازمان بهزیســتی هیچ توجهی به این درخواست ها نداشته و حاضر 

به مشورت و همفکری با سازمان های مردم نهاد و فعاالن حوزه نابینایان نیست.
مرکز رودکی یک مؤسســه خدماتی-فرهنگی اســت و مؤسســه ای اقتصادی و 

درآمدزا نیست. 
نکته مهم این اســت که مرکز «رودکی» به نابینایــان در دورترین و محروم ترین 
نقاط کشــور خدمت رســانی می کند. دغدغه ما به عنوان فعــاالن در حوزه افراد با 
نیاز هــای ویژه بــه این افراد محــروم از امکانــات بازمی گردد. افرادی کــه توانایی 
دسترسی و استفاده از امکانات ارزان دولتی و بهینه را ندارند. حاال با توجه به اینکه 
دولت «رئیســی» نسبت به ضرورت حمایت از حقوق محرومان شعار می دهد، باید 
واقف باشــد که وقتی محرومیت با فقر و نابینایی همراه می شــود، چه مشکالت و 

چالش های بی شماری را بر سر راه مددجویان بهزیستی پدید می آورد.

دغدغه و چالش فعلی این اســت که هر چه سریع تر اشــکاالت، مسائل قانونی، 
مشــکالت حقوقی، ردیــف بودجه ای نامشــخص و موانع موجود بر ســر راه مرکز 
«رودکی» با گرفتن مشــاوره از مددجویان بهزیستی، کارشناسان حقوقی و... برطرف 
و کارشناســی شود تا اگر راهی برای واگذاری این مرکز به بخش دولتی وجود دارد، 
آسیب شناسی شود. توجه به این دغدغه توقع و خواسته غیرمنطقی یا بزرگی نیست.
در کنار تمام آنچه گفته می شــود باید انصاف را هم در نظر گرفت که مؤسســه 
«ریحانــه» در ســال های اعمال مدیریت بــر مرکز «رودکی» عملکــرد قابل دفاع و 
مؤثری هم در حوزه توجه به کمیت تولیدات کتاب در حوزه نابینایان به ثبت رساند 
و تولیدات را از حدود ۵۰ عنوان کتاب به حدود ۸۰ عنوان رســانید، اما باید پذیرفت 
که بخش خصوصی در بیشــتر موارد منفعت اقتصــادی را در نظر گرفته و نباید با 
اعمال فشــار و انتقاد، انتظار تعهد از آنها داشــت و نسبت به رهاکردن مرکز توسط 

آنها گالیه کرد.
نه تنهــا فعــاالن اجتماعی بلکــه خانواده های زیادی بر این باور هســتند که 
توســعه همه جانبه تکنولــوژی، فضا و فرصتی را فراهم کرد تــا در حوزه منابع 
فرهنگی و مطالعاتی گشــایش خوبی ایجاد شــود و مرکــز «رودکی» همچنان 
بــا حفظ جایــگاه قبلی و مؤثر می تواند نقش واســط و حمایتگری در این زمینه 
داشته باشد تا خدمات بهینه و ارزان قیمت را به صورت عادالنه و سراسری برای 
نابینایان فراهم کند و به این واســطه هر فرد نابینا و دارای آسیب بینایی بتواند با 
هر گونه امکانات و شرایط مالی از دورترین مناطق شهری - روستایی، به خدمات 
بهینه و به صرفه از نظر اقتصادی دسترســی داشته باشــد. شاید در حال حاضر 
تولیــد کتاب های بریل از اولویت های اصلی نباشــد که اگرچــه جایگاه و ارزش 
ذاتی تولیدات بریل محفوظ اســت اما مرکــز «رودکی» این ظرفیت را دارد که با 
تغییر کاربری و پیشــرفت در ارائه خدمات، منابع مفید، ارزان، بهینه و جامعی به 
نابینایان ارائه دهد. این گونه نیست که به دلیل تکنولوژی و پیشرفت های فعلی، 
از منفعت و ضرورت وجودی مرکز «رودکی» کاسته شود بلکه جایگاه و اهمیت 

آن همیشگی و رو به افزایش است.
مــا فعاالن حوزه نابینایان از هر تریبونی بهره برده و اعالم کرده ایم که ســازمان 
بهزیســتی عالوه بر سیاســت گذاری و اقدامــات اجرائی ضعیف، در زمینه مســائل 
بنیــادی در حوزه نابینایان رویکردی انفعالی، روزمره، کوتاه مدت و عوام زده داشــته 
است، درحالی که در حوزه نابینایان به رویکردهای بنیادی و ریشه ای نیازمند هستیم. 
تزریق مســتمری به افراد نابینا و درپیش گرفتن رویکرد انفعالی در حوزه تولیدات و 
مســائل فرهنگی رویکرد مؤثر و ســازنده ای نبوده و فعاالن اجتماعی در این زمینه 
انتقاد اساسی و دیرینه ای دارند که پرداختن دوباره به این مطالبات را به زمانی بعد 

از رسیدگی و پرداختن به وضعیت مرکز «رودکی» موکول کرده اند.

فعال حوزه نابینایان
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