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نیویورکتایمز:

با ایران وارد جنگ نشوید

بنابر گــزارش روزنامه نیویورک تایمز آخرین
چیزی که آمریکا ممکن اســت بخواهد جنگ با
ایران است.
با این حال اظهــارات تحریک آمیز ،اقدامات
و ســخنان تهدید آمیز از ســوی دونالد ترامپ،
برخی از دستیاران ارشد او و نیز برخی از رهبران
کشورهای عربی در حال افزایش تنشها با ایران
هستند که ممکن است به تقابل نظامی با ایران
منجر شود.
به گزارش ایســنا ،روزنامه نیویورک تایمز در
گزارشــی با بیان این ادعا که از طرفی ایران نیز
با حمایت از بشار اسد باعث افزایش تنشها شده
اســت ،نوشت :این در حالی اســت که آمریکا و
ایــران منافع مشــترکی مثل مقابلــه با داعش
نیز دارنــد .بنابراین چرا نبایــد از همه ابزارهای
دیپلماتیک مثل آغــاز گفتوگو که مثل آن نیز
پیشتر با موفقیت همراه بوده اســت ،اســتفاده
نشود؟
این روزنامــه آمریکایی بــه حمالت نظامی
آمریــکا به افغانســتان و عراق پــس از حوادث
 11ســپتامبر اشاره کرد و نوشــت :در حالی که
آمریــکا در افغانســتان در جنگ و کشــمکش
با طالبــان و القاعده بود ،دولــت بوش تصمیم
گرفت تا صدام حســین رهبر پیشــین عراق که
نه تسلیحات هســته ای در اختیار داشت و نه در
حمله تروریستی  11سپتامبر دخالتی داشت را از
قدرت کنار بزند و بنابراین به عراق حمله نظامی
انجام داد .چنین جنگ بدون منطقی میتواند باز

هم اتفاق بیفتــد .اکنون دالیلی برای نگرانی در
این باره وجود دارد.
یکی از دالیل نگرانی افزایش تنشها و ایجاد
یــک بحران میان آمریکا و ایران ،تنفر ترامپ از
توافق هستهای ایران است .حتی با اینکه دولت
ترامپ روز ســه شــنبه با اکره پایبندی ایران به
برجام را تایید کرد ،اما ایرانیها ترامپ را خطری
برای برجــام میدانند .به نظر میرســد ترامپ
اصرار دارد تا با تحریک ایران باعث شــود ایران
خود از برجام خارج شود.
از طرفــی کنگــره نیز که در زمــان امضای
توافق هســته ای بــا ایران بــا آن مخالف بود
در حال تدویــن و تصویــب تحریمهای جدید
علیه ایران است ،به خصوص جمهوری خواهان
از ترامپ خواســتهاند تا موضــع خود را در قبال
ایران سختتر کند .در نامهای به تیلرسون چهار
ســناتور جمهوری خواه اعالم کردنــد که ایران
باعــث افزایش تنشها در منطقه میشــود و به
حمایت از تروریســم بین المللی ،توسعه فناوری
موشکهای بالستیک ادامهمی دهد.
حتی اگر این اتهامات نیز درست باشد ،توافق
هستهای تنها برای حل موضوع برنامه هستهای
ایران امضا شد .این سناتورها مثل منتقدان دیگر
برجــام درک نکردهاند که برجــام کمک قابل
توجهــی به کاهش خطر بــروز جنگ در منطقه
شده است.
مقامات ارشــد آمریکایی لحن خصمانه خود
علیــه ایران را گســترش دادهانــد و علی رغم

تجربههای ناموفق در عراق ،افغانســتان و لیبی
از تغییر رژیم در ایــران حمایت میکنند .رکس
تیلرســون ایران را به توسعه هژمونی منطقهای
متهم کرده است.
او در کنگره گفت :سیاست مقابله با هژمونی
ایران در منطقه به دلیل حمایت از آن دســته از
عناصر داخلی ایران است که میتواند باعث تغییر
صلح آمیز رژیم ایران شود.
یکــی دیگــر از دالیلی که میتــوان نگران
بروز یــک تقابل با ایران بود ،آن اســت که به
نظــر میرســد که تصمیــم ترامپ نســبت به
روسای جمهور پیشــین آمریکا برای تغییر رژیم
در ایران جدیتر اســت ،چرا که ترامپ دیدگاه
عربستان ســعودی اهل سنت را که ایران شیعه
دلیل همه بحرانهای خاورمیانه اســت را قبول
کرده اســت و علنا میان دو شاخه اسالم یکی را
انتخاب کرده است.
همچنین برخی افراد غیــر دولتی نیز تالش
میکنند تا ترامپ و کنگره را به ســوی تقابل با
ایران بکشند .رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی که
یک گروه جنگ طلب محســوب میشــود و از
منتقدان جــدی برجام بود ،در مقالهای از ترامپ
خواسته بود تا با دفاع از گروههای مخالف رژیم
ایران باعث تغییر نظام در این کشور شود.
روزنامه نیویورک تایمز در پایان تاکید میکند
که هرگونــه تالش برای تغییــر رژیم در ایران
میتوانــد باعث بر هم خوردن ثبات خاورمیانه از
طریق غیر قابل پیش بینی شود.

ناکارآمدی نظام آموزشی ،دلیل اصلی بیکاری
فارغالتحصیالن دانشگاهی

مدیر طرح اشــتغال فارغالتحصیالن دانشــگاهی
در خراســان رضــوی بــا اشــاره به علــت بیکاری
دانشآموختگان دانشــگاهی عنوان کــرد :مطالعات
ما نشــان میدهد دلیــل بیــکاری دانشآموختگان؛
ناکارآمدی نظام آموزشــی است .به عبارت دیگر نظام
آموزشــی ما که متشکل از خانواده ،مدرسه و دانشگاه
و بازار و محیط کســب و کار اســت ،فاقد هوشمندی
الزم جهت یادگیری از محیط اســت؛ در حقیقت نظام
آموزشی نتوانســته اســت همگام با تغییرات مستمر
محیط کسب و کار حرکت کند.
دکتر جواد ســخدری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به طرح اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی اظهار کرد:
یکی از مشــکالت اشتغال ،اشــتغال دانشآموختگان
اســت که در حال حاضر نرخ این اشتغال به  ۴۰درصد
رسیده و در آیندهای نزدیک به  ۵۰درصد خواهد رسید.
نکته دیگر این اســت که بسیاری از این افراد در حوزه
تخصصی خود فعالیت ندارند .این امر نشان میدهد در
این حوزه ما از هدررفت منابع رنج میبریم.
وی ادامه داد :تعداد دانشآموختگان بدون شــغل
در اســتان خراسان رضوی در سال  ۹۳حدود  ۷۰هزار
نفر بوده و در سال  ۹۴این تعداد به حدود  ۹۰هزار نفر
رســیده است .این رقم در ســال  ۹۵به  ۱۲۰هزار نفر
نیز رسیده اســت و پیشبینی میشود امسال نیز این
رقم بیشــتر از این باشــد .بنابراین دو چالش جدی در
حوزه اشــتغال دانشآموختگان داریم؛ بیکاری فزاینده
دانشآموختــگان از یک ســو و از ســوی دیگر عدم
ورود بخــش عمدهای از دانشآموختگان به حوزههای
تخصصــی خود؛ یعنی علیرغــم محدودیت منابع ،ما
همان منابع را در نظام آموزشی هدر میدهیم.
مدیر طرح اشــتغال فارغالتحصیالن دانشــگاهی
در خراســان رضوی با اشــاره به اهتمام اســتان در
این حوزه عنوان کرد :ســازمان همیاریهای اشتغال
دانشآموختگان جهاد دانشــگاهی از ســال  ۱۳۸۰در
جهاد دانشــگاهی شــکل گرفت .این نخستین شعبه
از ســازمان همیــاری اشــتغال دانشآموختگان بوده
که از ســال  ۱۳۸۱تاسیس شــد و جهاد دانشگاهی از
این جهت دارای ســابقه و تجربــهای طوالنی در این
خصوص اســت .از همان ســال مرکــز کارآفرینی و
اشــتغال دانشآموختگان را در این مجموعه شــکل
دادیــم و به دلیل همین ســوابق ،اواخر ســال  ۹۴در
جلسه شبکه جامع دانشــگاههای استان ،استاندار این
ماموریت را به جهاد دانشگاهی استان سپرد.
ســخدری با بیان اینکه به همین جهت ما با توجه
به تجربه حوزه مطالعاتی خود نظیر تدوین سند توسعه
اشتغال اســتان و طرحهای پژوهشی دیگری در حوزه
ســرمایهگذاری در زمینه اشتغال در این زمینه فعالیت
خود را آغاز کردیم ،گفت :به پشتوانه این طرحها مدلی
برای الگوی توســعه اشــتغال پایدار دانشآموختگان
استان پیشنهاد دادیم.
ســخدری با اشــاره به تعدد ســازمانها در حوزه

اشــتغال عنوان کرد :در نظام تدبیر توسعه کارآفرینی
اســتان باید ساالنه به طور متوســط  ۱۰۵هزار شغل
ایجاد کنیم تا به نرخ بیکاری  ۵درصد برسیم .هنگامی
که  ۴۰درصد از این تعداد دانشآموخته هســتند ،این
برای ما هدف بزرگی محسوب میشود .ما میخواهیم
در این زمینه به عنوان یک بازوی فکری و مشورتی و
هماهنگ کننده بین سازمانهای مختلف ورود کنیم.
در حقیقت جهاد دانشــگاهی باید اتاق فکر این مساله
باشد.
وی اضافــه کــرد :در ایجــاد اشــتغال فرصــت
ســرمایهگذاری ،عامــل و محیط کســب و کار موثر
است .این ســه مولفه در تعامل با هم اشتغال را ایجاد
خواهد کرد .باید ابتدا مکانیزمــی برای ارزیابی اینکه
فرصتهای اشــتغال اســتان در کدام قسمتهاست،
ایجاد شــود .در حقیقت اطالعات شفاف و دقیقی در
ایــن حوزه وجود ندارد تا در اختیار بازیگران اصلی این
مجموعهها یعنــی مراکز علمی ،دولــت و بنگاههای
بخش خصوصی قرار گیرد.
مدیر طرح اشــتغال فارغالتحصیالن دانشــگاهی
در خراســان رضوی تصریح کــرد :چگونگی عرضه
و تقاضای نیــروی کار و متخصــص در افق ،۱۴۰۰
فرصتهای کســب و کار و عرضه و تقاضای نیروی
کار ،اینکه فرصتهای اشــتغال کجاست ،مدل تعامل
اثربخش بین ذینفعان چیســت ،و ...سئواالتی است
که بیپاســخ اســت و ما در قالب این طــرح باید به
این پاسخها برســیم .مطالعات ما نشان میدهد دلیل
بیکاری دانشآموختگان ناکارآمدی نظام آموزشی بوده
که فاقد هوشــمندی الزم جهــت یادگیری از محیط
اســت .در حقیقت در محیط این تغییرات رخ داده ولی
نظام آموزشی این تغییرات را نداشته است.
ســخدری افزود :در نظام آموزشــی اولین بخش
خانواده اســت .در نظام آموزشــی ،محتوای آموزشی
بــه دو روش به افراد جامعه منتقل میشــود که یکی
اجتماعــی و دیگری کالســیک اســت .در محتوای
اجتماعی اولین مکان آموزشی در محیط خانواده است؛
ســپس افراد وارد محیط آموزشــی کالسیک نظیر
مدرســه و دانشگاه میشــوند و در نهایت دوباره در

محیط کسب وکار و سازمانها مجددا افراد در محیط
آموزشــی با محتوای اجتماعی قرار میگیرند.حال باید
ببینیم خانواده ،مدرســه ،دانشــگاه و بازار کسب وکار
چقدر در ارائه مباحث مربوط به اشتغال موفقند.
وی ادامه داد :ســوالی که مطرح اســت این است
که آیا خانوادهای که فرزند تربیت میکند ،با مشــاغل
امروز و آینده آشناســت؟ اساسا درک خانواده از آینده
شــغلی فرزندان چگونه است؟ تحقیقات نشان میدهد
که خانوادهها درک درستی از حقایق بازار کار ندارند؛ به
همین دلیل امروز خانوادهها برای آموزش کالســیک
به رشــتههای نظری تمایل بیشتری نشان میدهند،
در صورتی که نیاز بازار رشتهای مهارتی و فنی است.
مدیر طرح اشــتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی در
خراسان رضوی با طرح این پرسش که چرا خانوادهها
فرزندان خــود را وارد رشــتههای مهارتی نمیکنند،
اظهار کرد :یکی از دالیل این امر آن است که باورهای
این خانوادهها ناقص اســت .بایــد اطالعات در اختیار
این افراد قرار گیرد .خانوادهها میبایست تغییر محیط
کســب و کار را درککنند و گرنه باعث میشود که
فرزندان فاقد مهارتهای الزم برای محیط کســب و
کار باشــند که متاسفانه هستند؛ چراکه تحقیقات ما در
موانع انجام کســب و کار در اســتان خراسان رضوی
نشان میدهد که دومین مانع اصلی اشتغال در استان
خراسان رضوی عدم وجود نیروی کار ماهر و آموزش
دیده در استان است.
وی بیان کرد :در حقیقت گالیه بنگاههای کسب و
کار این است که نیروی آموزشی ماهر وجود ندارد .البته
در این میان برخی خانوادهها به آموزش فرزندان خود
در محیطهای فنی و کسب و کار باور دارند اما آموزش
و پــرورش الگوهای کارآمــدی را معرفی نمیکند .به
عنوان نمونه ایــن باور وجود دارد کــه دانشآموزان
مدارس فنی و حرفــهای دانشآموزانی ضعیف از نظر
تحصیلی هســتند .بنابراین آموزش و پروش به عنوان
ارائه دهنده محتوی آموزشی کالسیک میبایست این
باور را در خانوادهها از بیــن ببرد و همگام با تغییرات
محیط ،محتوای آموزشی را متحول نماید و گرنه دچار
ناتوانی در یارگیری از محیط میشود.

