نگاهی انتقادی پیزامون شزایط و امکانات افزاد دارای آسیب بینایی در ایزان:
معصومه سلطانی.
دانشجوی دکتزی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهزان.
دس ػصش کًٌَی چِ دس سغح جْبًی ٍ چِ دس سغح هلی ،شبّذ ّستین کِ سٍصّبی هؼیٌی سا ثٌب ثش
هٌبسجتّبی خبصی ًبمگزاسی هیکٌٌذ .دس ایي هیبى ثشخی اص ایي سٍصّب دس لیبس ثب ثشخی دیگش ًضد اکثش هشدم
ًبشٌبختِ ثبلی هبًذُ است ٍ تٌْب افشادی اص آى آگبُ ّستٌذ کِ ثِ گًَِای ثب آى هٌبسجت هشتجظ ثبشٌذً .وًَِی
ثبسص هغلت فَق ،سٍص ػصبی سفیذ است .سٍصی کِ ًِ تٌْب ًضد ػوَم هشدم ػضیض ایشاى ًبشٌبختِ است ،ثلکِ ثب
کوبل تبسف ثشخی اص هسٍَالى هشثَعِ ًیض ًسجت ثِ آى آگبّی هحذٍدی داسًذ ،یب اسبسب ًبآگبُ ّستٌذ.
تؼججی ًذاسد اگش پیشاهَى تبکیذ هي دس ساثغِ ثب چٌیي سٍصی پشسش شَد .ثِ ًظش هي چٌیي سٍصی ثِ
هثبثِ یک ًشبًِ استً .شبًِای کِ اگش ثِ دست فشاهَشی سپشدُ شَد ،هیتَاًذ داللتگش فشاهَشی تذسیجی ایي
گشٍُ دس جبهؼِ ثبشذ .اص سَی دیگش چٌیي سٍصی هیتَاًذ هجذایی ثشای عشح هسبئل ٍ الضاهبتی ثبشذ کِ ایي گشٍُ
ثب ثْشُگیشی اص آى لبدس خَاٌّذ ثَد صًذگی خَد سا ثب سَْلت ٍ استمالل ثیشتشی اداسُ کٌٌذ .الجتِ رکش ایي
هغلت خبلی اص لغف ًخَاّذ ثَد کِ ،اصَال عشح چٌیي هسبئلی اص یک فشد سبختِ ًیست .ثلکِ ًیبصهٌذ اًسجبم،
اتحبد ٍ ّوکبسی دس جْت ًیل ثِ اّذاف است .اهب دس صهبًی کِ چٌیي اهشی هیسش ًیست عشح چٌیي هجحثی دس
ایي سٍص خبلی اص لغف ًخَاّذ ثَد .حذ الل فبیذُ ای کِ اص آى اًتظبس هیسٍد ،آگبّیثخشی اجتوبػی است.
ثش اسبس لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى (دس ثؼذ هلی) ٍ اػالهیِی جْبًی حمَق ثشش (دس ثؼذ ثیي
الوللی)ّ ،وِی اًسبىّب ثِ دلیل اًسبى ثَدى داسای حك صًذگی ثَدُ ٍ اص حمَق ثشاثش ثشخَسداس هیثبشٌذ .حبل
آًکِ دس ػبلن ٍالغ گشٍّی اص افشاد ّستٌذ کِ ثِ دلیل ششایظ ٍساثتی یب اکتسبثی دس ٍضؼیتی هتفبٍت ثب دیگش آحبد
جبهؼِ لشاس گشفتِاًذ .ثِ ایي تشتیت دٍلت هیثبیست ثب ثْشُگیشی اص اهکبًبت ٍ حوبیتّبی هبدی ٍ
حمَلی_لبًًَی ثستش هٌبست سا ثشای ثشاثشی ّوِی شْشًٍذاى جبهؼِ فشاّن ًوبیذ .الذاهی کِ پیش اص ایي ثشخی
اص دٍلتّب آى سا دس دستَس کبس لشاس دادُ ٍ ثِ هَفمیتّبی چشوگیشی ًیض دس کشَسّبی خَد ًبئل شذُ اًذ.
اهشٍصُ شوبس افشاد داسای آسیت ثیٌبیی کِ تحصیالت تکویلی سا گزساًذُاًذ ،یب هشغَل ثِ تحصیل
ّستٌذ ،دس همبیسِ ثب چٌذ دِّی پیش افضایش یبفتِ است .چٌیي هغلجی هیتَاًذ گَاُ ثش ایي ادػب ثبشذ کِ دس
صَست فشاّن ثَدى اهکبًبت آهَصشی چٌیي افشادی لبدس ثِ پیوَدى هذاسج ػبلی ػلوی ًیض خَاٌّذ ثَد .اهب اهکبًبت
هَسد ًیبص ّوچَى فشاّن ًوَدى فبیل صَتی کتت ،تٌْب ثِ عَس هٌسجن اص سَی داًشگبُ تْشاى ٍ دس لبلت پشاکٌذُ
اص سَی ثشخی دیگش اص داًشگبُّب ٍ ثشخی اص هَسسبت پیگیشی ٍ اجشا هیگشدد .دس ایي هیبى فمذاى یک ثبًک

اعالػبتی هٌسجن کِ ثِ سَْلت دستشسی کوک کٌذ ٍ اص دٍثبسُکبسیّب ٍ پشداخت ّضیٌِّبی ثیشتش هوبًؼت
ًوبیذ ،احسبس هیشَد .دس کٌبس چٌیي هؼضالتی خالء فبیلّبی صَتی ٍ اهکبًبت الصم ثشای تحصیل دس پبسُای اص
سشتِّب ثبػث شذُ تب افشاد ًبثیٌب ٍ کنثیٌب ثؼضب اص ػالیك خَد صشف ًظش ًوبیٌذ.
هسبلِی استفبدُ اص فضبّب ٍ اهکبًبت شْشی ،همَلِی دیگشی است کِ افشاد ًبثیٌب ٍ کنثیٌب سا ثب هؼضالت
جذی هَاجِ ًوَدُ است .ثخش ػوذُای اص ٍسبیل حول ٍ ًمل ػوَهی ثِ گًَِای عشاحی شذُاًذ کِ چٌیي
افشادی دس استفبدُ اص آى ثب هشکالتی هَاجِ هیگشدًذ .ثِ ػالٍُ ػَاهل هختلفی سجت شذُ است کِ دس پبسُای
هَاسد استفبدُ اص فضبّبی شْشی ثب هشکالت ٍ آسیتّبیی ًیض ّوشاُ ثبشذ.
خالء حمَلیلبًًَی ًیض هؼضل دیگشی است کِ دس هَاسدی هشبّذُ هیگشدد .ایي دس حبلی است کِ دس
پبسُای اص کشَسّب چٌیي خالءّبی هبًغسبص هشتفغ گشتِ ٍ دس اٍضبع ٍ ششایظ هتفبٍت هَسسبت هختلف ثب آًْب ثش
اسبس لَاًیي هَجَد ّوکبسی الصم سا داسًذ.
ثِ ػالٍُ ثشخی اص ًْبدّب ٍ هَسسبت دٍلتی یب هشدمًْبد دس ایشاى ثِ ًبم حوبیت اص افشاد داسای آسیت
ثیٌبیی هجبدست ثِ دسیبفت ثَدجِ اص دٍلت هیًوبیٌذ .ایي اهش دس حبلی صَست هیگیشد کِ ثِ دلیل فمذاى سبص ٍ
کبس اعالع سسبًی صحیح ٍ کبسآهذ ًِ ،ثخش ػوذُای اص ایي گشٍُ ّذف اص ٍجَد چٌیي هَسسبتی هغلغ ّستٌذ،
ًِ اص کبسٍیژُّبی آًْب ثِ دسستی ثب خجش ّستٌذ ٍ ًِ سبص ٍ کبس سَدهٌذی تؼجیِ شذُ است تب چٌیي افشادی ثب
سَْلت ثتَاًٌذ تخلفبت سا اػالم ًوَدُ ٍ ًسجت ثِ عشح اًتمبد ٍ شکبیت الذام ًوبیٌذ .عجیؼتب دس چٌیي ثستشی
احتوبل فسبد هبلی دٍس اص رّي ًخَاّذ ثَد.
دس ایي ٍضؼیت ساّکبسّبیی سا هیتَاى پیشٌْبد ًوَد .اگشچِ چٌیي ساّکبسّبیی هغبلؼبت ٍ ثشسسیّبی
ثیشتشی سا هیعلجذ ،اهب ثِ ػٌَاى تالشی ثشای حل هشکالت هَجَد ٍ ثْجَد ٍضغ هَجَد هیتَاًذ سَدهٌذ ثبشذ.
دس هَسد ًخست تْیِی یک ثبًک اعالػبتی فشاگیش کِ ثتَاًذ ّوِی هَسسبتی سا کِ دس تْیِی کتت
گَیب هشبسکت داسًذ ،الجتِ ثِ ششط حفظ استمالل ًسجی آًبى تحت پَشش داشتِ ثبشذ ،سَدهٌذ خَاّذ ثَد .دس
چٌیي ششایغی ایي هَسسبت هیتَاًٌذ ثب حفظ حمَق هبلکیت فکشی خَد ثش آثبسشبى دادُّبی خَد سا ثِ آى
ثبًک اعالػبتی ثسپبسًذ .ایي اهش ثِ کبسثشاى کوک هیکٌذ تب ثب سَْلت ثیشتش ثِ ایي کتت صَتی دستشسی داشتِ
ثبشذ .ثِ ػالٍُ ایي ثبًک دادُ ،ایي اهکبى سا ثشای دیگش هَسسبت فشاّن هیآٍسد تب ثب فْشست ثِسٍص شذُی کتت
سش ٍ کبس داشتِ ثبشٌذ ٍ هبًغ دٍثبسُکبسی ٍ صشف ّضیٌِ ثیشتش ًیض هیگشدد .دس ػیي حبل ثب گٌجبًذى
هکبًیضمّبی تشَیمی ٍ تٌجیْی ًیض تب حذی هیتَاى ثِ استمب کیفیت ایي کتت یبسی سسبًذ.

دس ساثغِ ثب ًحَُی هٌبستسبصی فضبّبی شْشی ٍ سَْلت استفبدُ اص ٍسبیل ًملیِی ػوَهی اص سَیی ثِ
تحمیمبت ٍ پژٍّشّبیی ًیبص است کِ ثب ّذف آسیت شٌبسی ٍضغ هَجَد ٍ ثب ثْشُگیشی اص تجبسة کشَسّبیی
کِ دس ایي صهیٌِ صبحت تخصص ٍ تجبسة هَفمی ّستٌذ ،ثِ ثْجَد لبثلیتّبی شْشی ثشای افشاد ثب آسیت ثیٌبیی
کوک کٌٌذ .الجتِ الصم ثِ یبدآٍسی است کِ پژٍّشّب ٍ الذاهبت سَدهٌذ ٍ الجتِ ًبکبفی ًیض صَست گشفتِ است.
ثشای ًوًَِ دس سبل  3131داًشگبُ تْشاى شبّذ دفبع اص پبیبىًبهِای ثب ّویي هحتَا ثَدُ است .ثب ایي ٍجَد آًچِ
کِ دس سغح شْش هشبّذُ هیشَد ،ثب ٍضؼیت هغلَة فبصلِی صیبدی داسد .اص سَی دیگش ،هٌبست سبصی فضبّبی
شْشی ٍ ثْجَد هؼبثش شْشی ٍ استمبی کیفیت ٍسبیل حول ٍ ًمل ػوَهی ،ثِ گًَِ ای کِ افشاد داسای آسیت
ثیٌبیی ثب سَْلت ثیشتش لبدس ثِ استفبدُ اص آى ثبشٌذ ،هستلضم هشبسکت ٍ ّوکبسی دٍلت ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیش
دٍلتی ٍ ًیض جلت هشبسکت ثخش خصَصی است.
دس هَسد همَلِی سَم ،یؼٌی خالء لبًًَی ،ثِ لَاًیٌی ًیبص است کِ دس ساستبی افضایش تَاًوٌذسبصی ایي
افشاد ٍ افضایش استمالل آًْب حوبیتّبی الصم سا ثِ ػول آٍسد .ثشای ًوًَِ دس ثبًکّب ٍ هَسسبت هبلی ٍ اػتجبسی
دس پبسُای هَاسد هَاًؼی ٍجَد داسد کِ اسائِی خذهبت ثبًکی ثِ چٌیي افشادی سا ثب هشکالتی سٍ ثِسٍ هیسبصد .ایي
هشکل دس هَاسد دیگشی ًیض هشبّذُ شذُ است کِ ثشای پشّیض اص اعبلِی کالم اص رکش آًْب خَدداسی هیگشدد.
دس ًْبیت شفبفیت ٍ پبسخگَیی کلیِ ًْبدّب ٍ هَسسبتی کِ ثب ّذف خذهت ثِ هؼلَالى ٍ ثِ ٍیژُ افشاد
داسای آسیت ثیٌبیی اص دٍلت ثَدجِ دسیبفت هیکٌٌذ ،هیتَاًذ تب حذی ثِ حل هؼضالت دس ایي صهیٌِ یبسی
سسبًذ .ثذیْی است کِ هَسسبتی کِ تٌْب ثب ّذف هسبػذت ٍ اسائِ خذهت ثِ چٌیي الشبسی شکل گشفتِ اًذ ،دس
صَستی هیتَاًٌذ ثِ حیبت خَد اداهِ دٌّذ کِ کبسٍیژُی خَد سا ثِ ثْتشیي ًحَ ٍ ثب کوتشیي ّضیٌِ اًجبم دٌّذ.
حبل آًکِ هَسسِای کِ دس تبهیي ًیبصّبی هؼمَل چٌیي افشادی هَفك ًیست ،دلیلی ثشای دسیبفت ًوَدى ثَدجِ
ًذاسد .دس ػیي حبل الصم است تب حیغِی ٍظبیف ٍ اختیبسات ایي هَسسبت سٍشي شذُ ٍ ثِ کبسثشاى اعالعسسبًی
گشدد تب ثِ ایي ٍسیلِ اص عشح تمبضبّبی ًسٌجیذُ ٍ ًبهؼمَل جلَگیشی گشدد .هشاجؼِ ثِ گشٍُ ّذف ٍ شٌیذى
سخٌبى ،پیشٌْبدات ٍ اًتمبدات آًْب هیتَاًذ سْن غیشلبثل اًکبسی دس اسصیبثی ًحَُی ػولکشد ایي هَسسبت داشتِ
ثبشذ .ثِ ػالٍُ تشکیل ّیبتی اص هیبى چٌیي افشادی کِ اص تخصص ٍ داًش کبفی ًیض ثشخَسداس ثبشٌذ ٍ دس اداسُی
ایي هَسسبت سْین ثبشٌذ ساّکبسی است کِ هیتَاًذ دس ثلٌذ هذت تحمكپزیش ثبشذ .دس ًْبیت فشاّن ًوَدى
هکبًیضهی کِ اص عشیك آى هٌتمذاى ٍ هؼتشضبى ثتَاًٌذ ثب سَْلت ٍ ثذٍى ًگشاًی ثِ عشح شکبیتّبی خَد
ثپشداصًذ ٍ اص پیگیشی آى شکبیتّب هغوئي ثبشٌذً ،مش هْوی دس اػتوبدسبصی هیبى گشٍُ ّذف ٍ ایي هَسسبت
ایفب خَاّذ کشد...

