اﺳﺘﺎد ﻋﺰﻳﺰ،
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮی دورﻩ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻳﺎﻟﺘﯽ ﻓﻠﻮرﻳﺪا در ﺵﻬﺮ ﺕﺎﻻهﺎﺳﯽ در اﻳﺎﻟﺖ
ﻓﻠﻮرﻳﺪای اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺵﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺵﻴﻢ .ﺑﻪ هﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻮل ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺕﺎ
درﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﻮرد ﮐﺸﻮرهﺎی ﺕﻮﮔﻮ ،اﻳﺮان ،و ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارم.
ﺑﺎ وﺝﻮد اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮهﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﮐﺮدﻩ ام ،وﻟﯽ هﻨﻮز از ﻟﺬت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﺥﻮردار ﻧﺸﺪﻩ ام .ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ
اﻳﺮاﻧﯽ دارم ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﭘﺰﺵﮏ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻮدم .از ﺁﻧﭽﻪ درﻣﻮرد
اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻢ و وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی اﻳﺮان دﻳﺪﻩ ام ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ ام ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر
ﺕﺪارک دﻳﺪﻩ ای از ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺮان ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺑﺪار ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ در اﻳﺮان ﺕﺎ ﭼﻪ ﺡﺪ در دﺳﺘﺮﺳﻨﺪ؟ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺵﻨﺪ—ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﮑﻪ وی ﻣﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﺥﺎص درﻣﻮرد اﻳﺮان ﻳﺎ درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮ را داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ.
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺸﻮد؟
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺮای ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺁﺳﺎن ﺕﺮ ﮐﻨﺪ؟
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺁﮔﺎهﯽ دارم ﮐﻪ اﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺵﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰی ﺑﺮای اﻣﺪاد زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن دارد .ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻳﺮﻟﻨﺪی هﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻓﻌﻼ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻢ .ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت ﮐﺘﺎﺑﺪاری در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دارد ﮐﻪ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ،ﭘﺲ از ﺕﮑﻤﻴﻞ ﻳﮏ دورﻩ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ در هﺮ رﺵﺘﻪ ای ،ﮐﺴﺐ
ﻣﻴﺸﻮد .ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم ،ﺕﻔﺎوﺕﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺪارک ﺡﺮﻓﻪ ای دﻳﮕﺮ در وﻃﻦ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺡﻘﻮق ﻳﺎ ﭘﺰﺵﮑﯽ ﻣﻴﭙﺮدازد ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﺡﺮﻓﻪ
ای ﺥﻮد را ﺁﻏﺎز ﻣﻴﮑﻨﺪ .اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﻮدن در اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺘﺸﮑﺮم ﮐﻪ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻳﺪ .ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮﺵﻮﻗﺖ ﺥﻮاهﻢ ﺵﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮔﺰارﺵﯽ ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ و ﺳﺎﻳﺮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺕﻬﻴﻪ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ.
ارادﺕﻤﻨﺪ،

Matthew O'Neil

