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ایران از کشورهای پرکار
در کمیته میراث ناملموس یونسکو است

معاونمیراثفرهنگیسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریگفت:جمهوریاسالمیایرانازکشورهایپرکاردرکمیتهناملموسیونسکو
است .به گزارش ایرنا ،محمد حسن طالبیان افزود :ایران در سال 2006میالدی به کنوانسیون میراث ناملموس پیوست و بر همین اساس ثبت آثاری که
جنبه های هویتی و همبستگی ایران فرهنگی را جلوه گر هستند ،در اولویت قرار دارند.

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

راهبردهای امنیتی آمریکا در غرب آسیا چیست؟

خاورمیانه ،منطقه هزارتکه
منطقه غرب آس��یا همواره در تحوالت
سیاسی و اتخاذ استراتژی قدرتهای
جهانی از نق��ش و اهمیت فراوان��ی برخوردار بوده اس��ت.
اهمیت روزافزون منطقه غرب آسیا به لحاظ استراتژیک و
ژئواستراتژیک ،در دیدگاهها و راهبرد قدرتهای جهانی،
به وی��ژه ایاالت متح��ده آمریکا در دهههای گذش��ته ،امری
بدیهی و آشکار است .بررسی راهبردهای منطقهای غرب،
خصوص ًا ایاالت متح��ده آمری��کا ،در این منطقه حس��اس،
در دههه��ای اخی��ر و س��الهای گذش��ته و پی��ش رو ،حائز
اهمیت فراوان است .برای بررس��ی این تنوع راهبردی در
برهههای زمانی گوناگون ،باید به گذشته برگشت و طریقه
شکلگیری ژئوپلتیک غرب آس��یا را مورد واکاوی قرار داد
تا بت��وان ریش��ههای ای��ن راهبرده��ا را ش��ناخت و به درک
عمیقتری از مسئله رسید.
جنگ دوم جهانی باعث شد انگلستان ،یکی از قدرتهای
وقت ،جای خود را به قدرت نوظهوری به نام ایاالت متحده
آمریکا بدهد که تا دههه��ای بعد در منازع��های نفسگیر با
اتحاد جماهیر ش��وروی ،جنگی را رقم زد که به جنگ سرد
معروف شد .در دوران جنگ سرد ،این دو ابرقدرت تعامالت
بین خ��ود را در مناط��ق مختلف جهان تقس��یم کردن��د و به
اجرا درآوردند .آنها از هرگونه تالش خ��ارج از قاعدهای که
میتوانس��ت منجر به بهم خوردن نظم مورد نظر آنها در هر
منطقه ش��ود و دو قطب جهان��ی را ب��ه رویارویی ب��ا یکدیگر
بکش��اند ،پرهیز میکردند و میکوشیدند رقابتهای خود
را به ش��کلی معقول و قاعدهمند پیش ببرن��د .این وضعیت،
نظمی را به نام «نظم دوقطبی» به وجود آورد که تا فروپاشی
اتحاد جماهیر ش��وروی ادامه داش��ت .با پایان جنگ سرد و
خروج شوروی از دایره قدرتهای بزرگ ،خأل قدرتی شکل
گرفت که این خأل ،فرصتی مناس��ب برای تعقیب اهداف و
منافع به ایاالت متحده آمریکا داد تا بدون هیچ مانع و عامل
بازدارن��دهای ،درص��دد اجرای ت��ام وتمام سیاس��تهایش
برآید؛ لذا دکترین منطقهای آمری��کا در این دهه ،در منطقه
غرب آس��یا ،متأث��ر از جنگه��ای اع��راب و اس��رائیل ،طرح
«خاورمیانه جدید» بود .این طرح که در دهه 1990میالدی
پیگیری ش��د و براس��اس مذاکرات صلح خاورمیانه ش��کل
گرف��ت ،از مبانی و اصول��ی برخ��وردار بود ک��ه از مهمترین
اصول آن میتوان به مذاکرات سیاس��ی ،ب��ه عنوان تنها راه
حل مشکالت منطقه ،اشاره کرد که هدف این موضوع نیز،
سازش بین اعراب و اسرائیل بود .در واقع ،تز آمریکا در این
برهه ،حفظ یکپارچگی ساختار سیاسی منطقه غرب آسیا
بود.اما در ابتدای هزاره س��وم میالدی و براس��اس منافع و
نیازهای منطقهای آمریکا ،طرح «خاورمیانه بزرگ» تدوین
ش��د .آنچه با عنوان طرح «خاورمیانه بزرگ» ش��ناخته شد،
اوایل س��ال  2004میالدی و در نخس��تین س��الگرد حمله
نظامی آمریکا به ع��راق ،پا به عرصه وجود گذاش��ت .جورج
بوش ب��ا اع�لام این ط��رح ک��ه از س��وی استراتژیس��تهای
آمریکایی تهیه و تدوین شده بود ،هدف از اجرای آن را ایجاد
دموکراسی و توسعه در خاورمیانه ،به خصوص درکشورهای
عربی اعالم ک��رد .پ��روژه خاورمیان��ه ب��زرگ ،دربرگیرنده
سرزمینهای حد فاصل ش��مال آفریقا تا مغولستان است؛
اما شاهبیت این طرح ،درباره کشورهای حاشیه خلیجفارس
و دریای خزر اس��ت ک��ه منب��ع انرژی جه��ان هس��تند .این
طرح ،در مؤسس��ات و اندیش��کدههای آمریکای��ی ،از جمله
موسس��ه امریکن اینترپرای��ز طراح��ی و به سیاس��تمداران
ابالغ شده است .موسس��ه امریکن اینترپرایز سال 1943
در واش��نگتن دایر شده اس��ت و تحت عنوان نامهایی مانند
گس��ترش دموکراس��ی و آزادی قل��م ،ب��ه ارائ��ه انگارهه��ا و
دستورالعملهایی میپردازد .از افراد موثر و صاحبنامی
کهدراینموسسهفعالیتکردهاند،میتوانبهلئواشتراوس
و هانا آرنت اشاره کرد .اندیشه لئو اشتراوس براین پایه فکری
بنا شده است که دموکراس��ی غربی ،با الهام از اندیشههای
یونانی و تقس��یم گیتی به خیر و ش��ر ،نجات دهن��ده جهان
است .بنابراین ،یا باید دموکراسی غربی بر جهان غلبه کند
یا جهان در حالت بیروحی و بربریت باقی بماند .به زعم وی،
دموکراسی غربی حتی اگر الزم باشد ،باید به زور اسلحه در
کش��ورهای جهان حاکمیت یابد .مهمترین اهداف آمریکا
از ط��رح خاورمیانه ب��زرگ عبارتند از :حف��ظ امنیت و بقای
اسرائیل ،انتقال آزادانه انرژی از خاورمیانه به غرب و کنترل
منابع انرژی ،جلوگیری از ظهور هژمونی منطقهای چالش
گر با آمری��کا و تحکیم هژمونی آمری��کا در نظام بینالمللی.
آمریکا چند س��الی این راهب��رد امنیتی را برای رس��یدن به
اهداف یادشده اجرا کرد ،ولی در ادامه این راه ،به ویژه پس
از س��ال  2010میالدی ،راهب��ردی جدید توس��ط ایاالت
متحده آمریکا دنبال شد که تحلیلگران آن را بالکانی شدن
منطقه غرب آس��یا مینامند .اصط�لاح بالکانی ش��دن ،به
معنای تجزیه و تکهتکه کردن یک س��رزمین به کش��ورهای
کوچک و متخاصم است؛ آنچنان که در ناحیه بالکان اتفاق
افتاد  .براس��اس این راهبرد ،کش��ورهای بزرگ غرب آسیا
باید به کش��ورهای کوچک تقسیم ش��وند؛ تقسیمبندی نیز
باید براس��اس قومیت و مذهب باش��د .دقیقا همان اتفاقی
که یک قرن قبل در قرارداد سایکس -پیکو افتاد .اقدامات
آمریکا نیز این مهم را به اثبات میرس��اند .البته اجرای این
طرح ،در بعضی نقاط موفق به انجام این کار شده و در نقاط
دیگر ،با مشکالتی دست به گریبان است .تقسیم سودان به
دو کشور مس��یحی و مسلمان در س��ال  2013میالدی ،از
بین بردن قذافی در لیبی و ایجاد دولت ش��کننده و ضعیف
در آن ،جنگ یمن و تالش برای تبدیل این کشور به  2بخش
شمالی و جنوبی ،حمایت از معارضان مسلح و شبه نظامیان
ُکرد در س��وریه ،برای ایجاد  3کش��ور سنی ،ش��یعی و کرد و
تالش برای تقسیم عراق ،همانند کشور سوریه ،به  3کشور
شیعی ،سنی و کرد ،از اقدامات آمریکا جهت بالکانیزه کردن
منطقه غرب آسیاست .آمریکا اگر بتواند در این کشورها ،این
برنامههای عملیاتی را به انجام برس��اند آن وقت توجه خود
را به تجزیه  3کش��ور دیگر و تاثیرگذار معطوف خواهد کرد:
ایران ،ترکیه و عربس��تان .البته این سیاستهای آمریکا در
منطقه،بامشکالتیمواجهشدهاست.یکیازاینمشکالت،
راهبردهای منطق��های ایران و بعض��ی از همپیمانان آن ،از
جمله روسیه است که باعث شد این استراتژی آمریکا نتواند
به طور کامل اجرایی شود.

ق��رار اس��ت رش��تههای دانش��گاهی فاق��د
جذابیت ب��رای ب��ازار کار ،از چرخ��ه آموزش
عالی حذف ش��وند .وزارت علوم طرحی را در دس��تور کار
خود قرار داده اس��ت که ب��ر اس��اس آن ،میخواهد ارزش
افزوده مشاغل مختلف را در استانها تهیه کند تا سیاست
ارائه مجوز در رشتههای دانشگاهی را ،متناسب با نیاز آن
استان ارائه دهد؛ موضوعی که معاون آموزشی وزیر علوم در
توگو با «ایران» به آن اشاره میکند و میگوید« :تعداد
گف 
قابل توجهی از دانش آموختگان ،وارد شغلهای مرتبط با
رشتهخودنمیشوند،اگرچهآموزشعالیمتولیومسئول
ایجاد شغل نیست ،ولی در بازار ش��غل بیتأثیر نیست و به
اندازه تأثیرگذاری که دارد ،در حال بازنگری سیاستهای
خود است ».شریعتی نیاس��ری به موضوع اشباع برخی از
رشتهها و نحوه برنامهریزی دانشگاهها در پذیرش دانشجو
اش��اره میکن��د و میگوی��د« :طرح��ی را در دس��ت تدوین
داریم که براس��اس آن رش��تههایی که بازار کار آنها اشباع
شده است ،از اولویت خارج میشود .این فهرست درحال
تدوین است اما هنوز به تأیید نهایی نرسیده است .عالوه بر
این ،برخی از دانشگاهها که در سطح پایینتری قرار دارند،
اگر بخواهند رشتههای اشباع شده را درخواست کنند ،به
آنها مجوز نمیدهیم .البته حساب دانشگاههای باالتر ،به
علت اینکه مأموریت دانشافزایی بیشتر را برعهده دارند،
جداست».
س��ال هاس��ت که کارشناس��ان آموزش عالی بر این باورند
ک��ه برخ��ی از رش��تههای دانش��گاهی ب��ازار کاری ب��رای
فارغالتحصیالنش��ان ندارن��د .موضوعی که عم��ده دلیل
بیکاری دانش آموختگان عنوان شده است که این مشکل
هم ،آنط��ور که کارشناس��ان آم��وزش عال��ی میگویند با
بازنگری برخی از رشتههای دانشگاهی ،باید اصالح شود.
عالوه بر ای��ن ،وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی ،آخرین
آمار خود را درباره اوض��اع بیکاری در رش��تههای مختلف
تحصیلی ارائه کرده است که بر اساس آن ،رشته بهداشت با
 7/9درصد ،کمترین میزان بیکاری و رشته محیط زیست
با  49/1درصد بیشترین میزان بیکاری را در کشور دارد.
براس��اس این آمار رش��تههای عل��وم رفت��اری و اجتماعی
با نرخ بی��کاری  19.7درص��د ،بازرگانی و ام��ور اداری با
 19.5درص��د ،حق��وق  21.8درصد ،علوم زیس��تی 22
درصد ،علوم طبیعی  22.4درصد ،رایانه  39.9درصد،
صنعت و فرآوری  32درصد ،معماری و ساختمان 25.9
درصد ،کش��اورزی ،جنگلداری و ش��یالت با  22درصد و
محیط زیس��ت با  49.1درص��د؛ باالترین می��زان بیکاری
فارغالتحصی�لان را دارد .همچنی��ن ،رش��تههای تربیت
معلم با  8درص��د ،روزنامهنگاری  8.8درصد ،بهداش��ت
 7.9درص��د ،خدم��ات امنیت��ی  8.4درص��د و خدم��ات
حم��ل و نقل ب��ا  10.8درص��د ،کمتری��ن می��زان بیکاری

این رشتهها،بازارکارندارند
بیشتریننرخبیکاریجمعیت
فارغالتحصیل یا در حال تحصیل
دانشگاهی به ترتیب به استانهای
لرستان با  29/5درصد ،کهگیلویه
و بویراحمد  27/8درصد و فارس
 27/1درصد اختصاص دارد.
همچنینکمتریننرخبیکاری
مربوط به استان هرمزگان با6/2
درصد است

دان��ش آموخت��گان را دارد .در ادام��ه این آمار آمده اس��ت
که از مجم��وع  6میلی��ون و  86هزار م��رد فارغالتحصیل
دانشگاهی 3 ،میلیون و  262هزار نفر شاغل و تنها 487
توجوی شغل هستند .مابقی به تعداد 2
هزار نفر در جس 
ً
میلیون و  336هزار نفر کامال غیرفعال هس��تند .در بین
زنان نیز از مجموع  5میلیون و  305هزار فارغالتحصیل
دانشگاهی ،یک میلیون و  282هزار نفر شاغل اند و 546
هزار نفر در جست و جوی شغل هس��تند .هم اکنون ،نرخ

رشته بهداشت با 7/9درصد ،کمترین
میزان بیکاری و رشته محیط زیست با
 49/1درصد بیشترین میزان بیکاری
را در کشور دارد .رشتههای تربیت
معلم با  8درصد ،روزنامهنگاری 8.8
درصد ،بهداشت  7.9درصد ،خدمات
امنیتی 8.4درصد و خدمات حمل و
نقل با 10.8درصد ،کمترین میزان
بیکاری فارغالتحصیالن را دارد

عمومی بیکاری زنان و مردان فارغالتحصیل دانشگاهی
کش��ور  18.5درصد اس��ت .بر این اس��اس؛ نرخ بیکاری
مردان 13درصد و این ن��رخ در مورد زن��ان درس خوانده
 65.5درصد اس��ت .نکته حائز اهمیت این اس��ت که هم
توجوی شغل ،از
اکنون تعداد زنان تحصیلکرده در جس�� 
تعداد مردان تحصیلکرده در جس��توجوی ش��غل بیشتر
است .بر اساس این نتایج ،بیشترین نرخ بیکاری جمعیت
فارغالتحصیل ی��ا در حال تحصیل دانش��گاهی به ترتیب
ب��ه اس��تانهای لرس��تان ب��ا  29/5درص��د ،کهگیلویه و
بویراحمد  27/8درصد و فارس  27/1درصد اختصاص
دارد .همچنی��ن کمترین نرخ بی��کاری مربوط به اس��تان
هرمزگان با  6/2درصد است.
آماری که معاون سازمان س��نجش و آموزش کشور هم آن
را تأیید میکند و میگوید« :برخی از رش��تهها هستند که
داوطلبان هم میدانند بازار کار مناسبی ندارند اما آن ها را
انتخاب میکنند مث ً
ال خانمهایی که وارد رشته کشاورزی
میشوند ،خیلی نباید برای پیدا کردن شغلی مناسب در
این رشته امیدوار باش��ند.آنها عموم ًا در رشتههای غیر از
کش��اورزی کار پیدا میکنند ».حس��ین توکلی میگوید:
«برخی رش��تهها که ب��ازار کاری ندارن��د ،داوطلبانش هم
بیشترهستند؛برخیگروههایتحصیلیمانندکشاورزی،
دامپزش��کی و عل��وم تربیت��ی دارای باالتری��ن درص��د از
بیکاران هستند که دالیل گوناگونی دارد .خیلیها فقط
برای گرفتن مدرک تحصیلی میآیند و برایشان کار مهم

نیست ».وی تأکید میکند« :مشکل دانشگاهها این است
کهدررشتههاییدانشجومیپذیرندکهفارغالتحصیالنش
بازار کاری ندارند؛ از اینرو وزارت علوم با همکاری وزارت
کار باید رشتههای تحصیلی را بازتعریف کند تا رشتههایی
در دفترچ��ه کنکور آورده ش��ود ک��ه ب��ازار کار دارند .فکر
میکنم این اقدام وزارت علوم ب��ه نفع جامعه و خانوادهها
باشد ».آن طور که کارشناس��ان آموزش عالی میگویند،
نگاه کس��ب درآمد دانش��گاهها از پذیرش دانشجو ،بدون
پذیرش هرگونه مسئولیت درباره اشتغال و اتفاقات پس از
تحصیالت دانشگاهی افراد موجب شده است امروز خیلی
از جوان��ان فارغالتحصیل طع��م تلخ بیکاری را بچش��ند.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم در این
باره میگوید« :وضعیت رش��تههای تحصیل��ی و نیاز بازار
کار موضوعی نیس��ت که بش��ود با اساس��نامه یا طرحهای
کلی آن را بررسی کرد .نیاز جامعه یک چیز است و وضعیت
تحصیلی دانش��گاهها چیز دیگر .هماکنون در بسیاری از
شغلها و البته رشتههای تحصیلی مازاد وجود دارد .فقط
هم چند رشته نیست بلکه تا وقتی تعداد فارغالتحصیالن
دانش��گاهها باال و تع��داد مراکز آم��وزش عالی هم بس��یار
باش��د ،ما ش��اهد فارغالتحصیالن بی��کار هس��تیم ».وی
تأکید میکند« :قبول دارم که یکی از مهمترین دالیلی که
باعث به وجود آمدن بیکاری قشر تحصیلکرده شده ،عدم
ارتباط صحیح و منطقی بین دانش��گاه و بازار کار اس��ت؛
تا جایی که هر ی��ک از این بخشها ،به ص��ورت کام ً
ال جدا
از دیگ��ری کار میکند .البت��ه تا زمانی که چ��رخ صنعت و
اقتصاد نچرخد ،ما شاهد این وضع خواهیم بود».به گفته
وی ،حذف رشتههای تحصیلی به کار تحقیقاتی پیچیده
نیاز دارد و این مشکلی نیست که بتوان طی یکی ،دو سال
آن را برطرف کرد.

سرقت اطالعات یک میلیارد کاربر
با دومین حمله هکری

سقوط آزاد یاهو!

یاهو برای بار دوم مورد حمالت هکرها قرار
گرفت .چند روز پی��ش ،یاهو حمله هکری
دیگری را تایید کرد که بر اثر آن ،اطالعات بیش از یک میلیارد
کاربر این کمپانی به س��رقت رفته اس��ت .به دنبال این اتفاق،
«ورای��زن» که درص��دد خرید یاهو ب��ود ،در پ��ی کاهش قیمت
تصاحب یاهو یا انصراف از خرید این کمپانی اینترنتی است.
گزارشهایمنتشرشدهحکایتازاینداردکه«ورایزن»درپی
دریافت یک تخفیف بزرگ یا انصراف از پیشنهاد 4/8میلیارد
دالری برای تصاحب یاهو اس��ت .هرچند گروه آرمس��ترانگ،
بهعنوانمدیرعامل ،AOLهمچناندرپیآمادهسازیبسترها
بهمنظور پیوس��تن یاهو ب��ه این کمپان��ی و فعالیت زی��ر پرچم
ورایزن اس��ت ،اما به نق��ل از منبعی که نخواس��ت نامش فاش
ش��ود ،گروه دیگری از حقوقدانان در ورایزن ،در حال بررسی
گزینههای پیش روی اپرات��ور مخابراتی برای کاهش قیمت یا
خروج از فرایند خرید کمپانی یاهو هستند .براساس اطالعات
ارائهش��ده ،گروهی حقوقی به سرپرس��تی کریگ س��یلیمن،
مش��اور ارش��د ورایزن ،در حال بررسی آس��یبی است که هک
شدنیاهوبهاینکمپانیتحمیلکردهاست.بهگزارشزومیت
پس از تایید حمله هکری دوم توس��ط یاهو ،سهام این کمپانی
بیش از  6/5درصد دیگر سقوط کرد و به  38/25دالر رسید
که بیش��ترین س��قوط ارزش س��هام این کمپانی از م��اه فوریه
سال  ۲۰۱۶اس��ت .ورایزن نیز به همین دلیل شاهد کاهش
یکدرصدیارزشسهامخودورسیدنبهارزش 52/07دالر
به ازای هر سهم بود .براساس اطالعات ارائهشده توسط یاهو،
در پی حمله هکری به سرورهای این کمپانی ،در آگوست سال
 ۲۰۱۳میالدی،بیشازیکمیلیاردحسابکاربریتحتتاثیر
قرار گرفتهاند .ورایزن بهشدت از س��وی سهامدارانش در این
زمینه ،تحت فشار قرار دار د و اعالم کرده است پیش از تصمیم
نهایی ،شرایط را براساس نتایج تحقیقات یاهو درباره حمالت
هکری انجامشده ،بررس��ی خواهد کرد .با وجود حملههای
هکریمتعددیکهیاهوبهآنهااشارهمیکند،ورایزنهمچنان
این خرید را کارآمد و راهگشا میخواند .این اپراتور مخابراتی
در پی آن است تا س��رویسهای تبلیغاتی و رس��انهای خود را،
ورای کس��بوکار مخابراتی خ��ود تقویت کن��د .تایید دومین
حمله هکری توس��ط یاهو واکنشه��ای زی��ادی را برانگیخته
یکهیکیازکاربرانیاهوشکایتیرسمیدرمورد
است،بهطور 
ناتوانی یاه��و در حفاظت از اطالع��ات کاربرانش مطرح کرد.
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