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خبر یادداشت

خانه نشینی فارغ التحصیالن 
به چه قیمتی؟

یک فعال حوزه کار با تاکید بر ضرورت شناسایی نیازهای امروز 
بازار کار گفت: نمی توانیم تنها به این دلیل که بعضی رشته ها 
بازار کار ندارند، فارغ التحصیالن را خانه نشین کنیم.فتح اله بیات  
اظهار کرد: معتقدم وزارت علوم باید نیازهای روز بازار کار را 
شناسایی کند و بر اساس تخصص هایی که بازار به آنها نیاز دارد 
عمل کند ولی این حرف که چون بعضی رشته ها بازار کار ندارند 
یا بازار کارشان را از دست داده اند جوانان و فارغ التحصیالن را 
خانه نشین کنیم، قبول ندارم.وی ادامه داد: در بحث اشتغال 
فارغ التحصیالن آنچه که از دولت انتظار داریم این است که امید 
جوانان را ناامید نکند. هر جوانی که در این کشور تحصیل کرده 
و ادامه تحصیل می دهد و مدرک و تخصص می گیرد این توقع 
را دارد که برایش کار ایجاد شود و در جایی به کار گمارده شود 
بنابراین نمی توانیم او را ناامید و سرخورده کنیم و بگوییم کار و 
درآمد نیست. باید برای آینده شغلی او برنامه ریزی کنیم تا میل و 
رغبتی که به دنبال بازار کار است از دست ندهد.این فعال حوزه 
کار تصریح کرد: کمترین کار ممکن برای جوانانی که چندین 
و تحصیل کرده اند حتی کسانی که  است درس خوانده  سال 
رشته هایشان مرتبط نیست، این است که با برپایی کارگاه های 
با  نیاز روز جامعه و آشنایی  با  آموزشی، آموزش های منطبق 
محیط واقعی کسب و کار را ارائه و به تناسب رشته ای که درس 
خوانده اند برایشان فرصت شغلی به وجود آوریم.بیات با تاکید 
بر همراهی وزارت علوم و وزارت کار در شناسایی رشته های 
پر تقاضا در بازار کار و تربیت دانشجویان بر مبنای رشته های 
مذکور، افزود: امروز صاحبنظران و دانشگاهیان باید بنشینند و 
درباره آینده بازار کار صحبت کنند. ما نیاز به همراهی و هم 
افزایی همه دستگاه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
فرهنگ در این مقوله هستیم و باید از توانمندی و تجربیات آنها 
کمک بگیریم. به جای موضوعات تکراری باید دانش جدیدی 
بازار سوق  آینده  نیازهای  به سمت  را  و جوانان  کنیم  اضافه 
بدهیم.از نگاه کارشناسان، بسیاری از رشته های دانشگاهی بدون 
توجه به مالحظات بازار کار و توجه به ظرفیت پذیرش در لیست 
رشته های دانشگاهی قرار می گیرند و این امر موجب می شود تا 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نتوانند شغل مورد نظر خود را 
پیدا کنند. در حالی که بسیاری از فارغ التحصیالن با چالش بی 
مهارتی در بازار کار مواجه هستند، آمارها نشان می دهد ۴۰ تا 
۵۰ درصد افرادی که به قصد اشتغال وارد دوره های مهارتی 

می شوند، در راهیابی به بازار کار موفق ترند.

اول الی هفتم تیر ماه هفته صرفه جویی در مصرف 
صرفه  راستای  در  لذا  شده  نامگذاری  انرژی  و  آب 
جویی در مصر ف آب، عناوین این هفته با محوریت 
مدیریت  در  اساسی  اصل  عنوان  به  فرهنگسازی 
مصرف از سوی مدیر عامل آبفار مازندران بیان شده 

است.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ مهندس 
مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار مازندران در گفتگویی 
ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب 
اظهار داشت: امسال در راستای سیاستهای کالن کشور 
و اهداف و برنامه دولت ، وزارت نیرو اصالح الگوی 
مصرف در بخش های آب و انرژی را در اولویت قرار 
داده و در همین زمینه برنامه های آگاهی بخشی در 
حوزه مدیریت مصرف برق هم در این هفته اجرا می 
شود.وی با اشاره به عناوین هفته صرفه جویی ، شنبه 
اول تیر ماه را به نام »مدیریت مصرف آب ، انرژی و 
خانواده « با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده 
ها در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح 
الگوی مصرف اعالم کرد و دومین روز این هفته را هم 
به منظور استفاده گسترده تر از ظرفیت وسایل ارتباط 
جمعی و شبکه های اجتماعی به نام »مدیریت مصرف 

آب و انرژی،افکار عمومی و رسانه« نامید.

مهندس عبدالهی با اشاره به تبیین نقش تولیدکنندگان 
تجهیزات کاهنده مصرف در توسعه فناوریهای کاهنده 
مصارف آب و انرژی و تشریح ضرورت نقش توسعه 
صنایع و بهره برداری از معادن متناسب با ظرفیتهای 
منابع آبی و انرژی کشور و نیز تبیین نقش سازمانها و 
موسسات در اعمال رویه های صحیح مصرف آب و 
انرژی در تاسیسات و ساختمان ، سوم تیر ماه را به نام 
»مدیریت مصرف آب و انرژی ،صنعت،معدن،سازمانها 
و موسسات خصوصی« اعالم کرد.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی مازندران،چهارمین روز هفته 
صرفه جویی در مصرف را با عنوان » مدیریت مصرف 
آب و انرژی،غذا،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست« 
با هدف تشریح نقش آب و انرژی در امنیت غذایی و 

بیان نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع و 
ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن 

بشری بیان داشت.
وی ۵ تیر ماه را به منظور تشویق و ترغیب دستگاههای 
خدمات رسان شهری و روستایی به کاهش مصارف 
سرمایه  برای  مردم  و  خیرین  ،تشویق  انرژی  و  آب 
گذاری به منظور توسعه و بهبود زیرساخت های تولید 
و انتقال آب و انرژی و نیز ترویج فرهنگ وقف برای 
اجرای طرحهای آب،فاضالب و برق به نام »مدیریت 
و  ،خدمات شهری و روستایی  انرژی  و  مصرف آب 

جلب مشارکتهای مردمی و خیرین«اعالم کرد.
و  آب  مصرف  »مدیریت  عبدالهی  مهندس 
با هدف تشریح  انرژی،اقتصاد و حقوق شهروندی« 

ارزش  و  نقش  برق،تبیین  و  آب  اقتصادی  ارزش 
اقتصادی کاهش مصرف در حفظ منابع و جلوگیری 
از آلودگی محیط زیست و نیز تببین وظایف و تکالیف 
شرکتهای آب و برق نسبت به مشترکین را عنوان 
ششمین روز این هفته برشمرد.مدیر عامل شرکت آبفار 
استان، آخرین روز هفته صرفه جویی در مصرف آب 
انرژی و آموزه  با عنوان» مدیریت مصرف آب و  را 
های دینی« با هدف تبیین اهمیت صحیح مصرف 
و پرهیز از اسراف از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه 
های صحیح مصرف با اتکا به تعالیم دینی اعالم کرد.

وی در پایان، سخنرانی ائمه جمعه و ائمه جماعات 
در راستای مدیریت مصرف آب و برق  و نیز حضور 
ایراد  و  جمعه  نماز  در  و شهرستانی  استانی  مدیران 
سخنرانی، بازدید روحانیون - بانوان شاغل در صنعت 
آب و برق و گروههای مختلف از تاسیسات، تقدیر از 
مشترکان کم مصرف خانگی، برپایی نمایشگاههای 
معرفی تولید کنندگان تجهیزات کاهنده مصرف آب و 
انرژی همچنین برگزاری نشست ها و همایش باهدف 
معرفی و تقدیر از خیرین، اصالع رسانی در خصوص 
قیمت آب و مقایسه با سایر کشورها، نصب بنرها و 
انتشار پیامهای مرتبط در اماکن عمومی و رسانه ها 
را از جمله برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف 

آب بیان کرد

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:

»فرهنگسازی«  اصل اساسی هفته صرفه جویی 
در مصرف آب )1 الی 7 تیر(

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره(:

۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
به مددجویان کارآفرین پرداخت 

می شود
از  )ره(  امام خمینی  امداد  اشتغال و خودکفایی کمیته  معاون 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد 
چهار درصد به مددجویان تحت پوشش واجد شرایط دارای طرح 
های اشتغالزایی خبر داد.حجت ا.. عبدالملکی افزود: مددجویان 
تحت پوشش برای بهره مندی از این تسهیالت باید طرح های 
اشتغالزایی خود را برای انجام ارزیابی و بررسی های الزم به 
کمیته امداد ارائه کنند.وی تصریح کرد: طرح های ارائه شده 
باید برای بهره مندی از تسهیالت، دارای توجیه فنی و اقتصادی 
باشند تا پس از تایید نهایی توسط کارشناسان کمیته امداد برای 
استفاده از وام های قرض الحسنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان از 
محل تسهیالت کم بهره به بانک های مربوطه معرفی شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اظهار داشت: متقاضیان 
تسهیالت کم بهره با چهاردرصد کارمزد همچنین در صورت 
تمایل می توانند پس از ارائه طرح های اشتغالزایی خود به کمیته 
و طی مراحل الزم از تسهیالت قرض الحسنه صندوق امداد 

والیت این کمیته تا سقف ۳۰ میلیون تومان بهره مند شود.

محمد  علی  حکم  با  آمل-خبرنگاروارش: 
دفتر  در  و  آمل  شهرداری  سرپرست  مقدس 
معاونت خدمات شهری با حضور مدیر حراست، 
و  انسانی  منابع  مدیر   ، عمومی  روابط  مدیر 
پشتیبانی و مسئول بازرسی سازمانها  از زحمات 
حسین نذیری ریاست سابق سازمان آتش نشانی 
تقدیر و کاویانپور بعنوان سرپرست این سازمان 

معارفه شد .
گفت:  جلسه  این  در  شهری  خدمات  معاون 
جابجایی و چرخش مدیریت در مجموعه در واقع 
چرخش تجربیات است و این کار موجب نشاط 
و استفاده از همه ظرفیتهای مجموعه شهرداری 

خواهد شد .

علی علیزاده افزود: آتش نشانی یک سازمان مهم 
و خدمات رسان است که با جان و مال مردم سر 
و کار دارد . بکار گیری مدیری  با تجربه و کارآمد 
در راس این مجموعه یک اصل است، تا بتواند 
اهداف سازمانی مجموعه آتش نشانی و رضایت 

مردم را تامین کند.
پیروز کاویان پور یک آتش نشان است و سابقه 
کار بعنوان مدیر عملیات و معاونت سازمان آتش 
نشانی را در کارنامه کاری خود دارد و پیش از 
پسماند  سازمان  در  فنی  مسئول  نیزبعنوان  این 
مشغول به کار بود.همچنین  از تجربیات  حسین 
نذیری رئیس سابق سازمان آتش نشانی در  ستاد 

مدیریت بحران شهرداری استفاده خواهد شد.

پیروز کاویانپور بعنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری آمل منصوب شد 

کتاب »الهی کوِه تَش َکله نَمیره« نوشته محمود 
پوالدی در نشست ماهیانه انجمن تبری سرایان 
استان مازندران به میزبانی انجمن تبری نویسان 

نواندیش ساری رونمایی شد.
استان  سرایان  تبری  انجمن  ماهیانه  نشست 
نویسان  تبری  انجمن  میزبانی  به  مازندران 
ساروی  فرهیختگان  حضور  با  ساری  نواندیش 
و استانی، حمیدرضا عشریه رئیس اداره فرهنگ 
اصغری  علی  منصور  ساری،  اسالمی  ارشاد  و 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  شعروادب  مسئول 
اسالمی مازندران و ناصحی معاون فرماندار مرکز 
استان در سالن بلک باکس اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی مازندران برگزارشد.
»حمیدرضا عشریه« در مراسم رونمایی کتاب و 
نشست انجمن تبری سرایان استان، ضمن تقدیر 
از حضور انجمن های بومی سرای استان حمایت 
نواندیش ساری  ازانجمن تبری نویسان  را  خود 

با حضور دکتر  اعالم کرد و گفت: خوشبختانه 
محمود شالویی مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد 
اسالمی استان مازندران، که خود نیز فرهیخته و 
اهل ادبیات و پشتیبان فرهنگ هستند، باید برای 
حفظ واشاعه فرهنگ بومی بیش از پیش تالش 

شود تا فرهنگ درستی برای آیندگان به به یادگار 
بماند.

وی با بیان اینکه زبان تبری از گذشته های دور 
های  کتاب  از  بسیاری  افزود:  بوده،  توجه  مورد 
پیشینیان ما به این زبان به رشته تحریر درآمده 

است.
از  اسالمی ساری  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
مرزبان نامه به عنوان یکی از کتاب های شاخص 
که به زبان تبری نوشته شده یاد کرد و ادامه داد: 
امروزه افراد شاخص و شخصیت های طراز اول 
کشور همانند عالمه حسن زاده آملی اشعار زیادی 

را با زبان تبری سروده اند.
وی با بیان اینکه زبان تبری از میرث های ماندگار 
نیاکان ما است، برلزوم حفظ این میراث مانا تاکید 

کرد.
عشریه تشکیل انجمن ها و شخصیت هایی که با 
زبان تبری کتاب می نویسند و شعر می سرایند را 

از جمله اقداماتی برای حفظ زبان تبری برشمرد.
کتاب »الهی کوِه تَش َکله نَمیره« نوشته محمود 
پوالدی در نشست ماهیانه انجمن تبری سرایان 
استان مازندران به میزبانی انجمن تبری نویسان 

نواندیش ساری رونمایی شد.

کتاب »الهی کوِه َتش َکله نَمیره« رونمایی شد

میزان افزایش شهریه های 
مهدهای کودک اعالم شد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میزان افزایش شهریه مهدهای کودک 
در سال جاری را اعالم کرد.

حبیب ا.. مسعودی فرید در ارتباط با میزان افزایش شهریه های مهدهای کودک در 
سال جاری اظهار کرد: بنا بر اعالم کارگروه تنظیم بازار، مهدهای کودک حداکثر تا 29 

درصد می توانند شهریه مهدکودک خود را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: البته رقم اشاره شده، حداکثر افزایش است و قطعا در برخی از استان ها 
شهریه ها کمتر از رقم فوق افزایش می یابد و در واقع شهریه ها بر اساس موقعیت 

جغرافیایی تعیین و ابالغ می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: پیش بینی می شود طی هفته آینده 
جلسات سه جانبه سازمان حمایت از مصرف کننده، نماینده مهدهای کودک و سازمان 
بهزیستی در هر استان برگزار شود و در ارتباط با میزان افزایش شهریه مهدهای کودک 

تصمیم گیری کنند.

فرید با اشاره به اینکه شهریه مهدهای کودک در هر استان متفاوت خواهد بود، گفت: 
به عنوان مثال شهریه مهدهای کودک در تهران با خرم آباد و شیراز و سایر شهرها 
متفاوت خواهد بود و در واقع شهریه ها بر اساس اعالم کمیته اشاره شده اجرا می شود.

وی در ارتباط با زمان اجرای بخشنامه جدید شهریه ها افزود: تا 1۰ تیر شهریه های 
جدید اعمال خواهد شد.

برنامه ها در  اجرا فوق  با  ارتباط  در  بهزیستی کشور  اجتماعی سازمان  امور  معاون 
مهدهای کودک تصریح کرد: لیست این برنامه ها نیز به مهدهای کودک ابالغ خواهد 

شد و مهدها موظف به اجرای آنها خواهند بود.

داده ایم  تعهد  ما  بهداشت تصریح کرد:  وزارت  بهداشت  معاون 
بحث  در  حال  عین  در  کنیم،  حذف  را  ماالریا   2۰2۰ سال  تا 
نیاز  مورد  هدف  این  به  نیل  برای  که  آزمایشگاهی  تجهیزات 

است، تحت تحریم هستیم.
مشکالت  با  سالمت  نظام  کرد:  اظهار  رییسی  علیرضا  دکتر 
وجود  به  برایش  مرز  هم  و  همسایه  کشورهای  که  عدیده ای 
می آورند وظیفه بزرگی به عهده دارد و آن مرزبانی از سالمت 

جامعه و مردم است.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت از اقدامات ایران در کنترل 
فلج اطفال و برخی بیماریهای واگیر که در کشورهای همسایه به 
طور وسیع وجود دارد و در سالها تالش وزارت بهداشت از میان 

رفته، در موارد متعدد قدردانی کرده است.
بیماریهای  کنترل  و  هماهنگی  ساماندهی،  کارگروه  رییس 
کار ویژه مرز ادامه داد: اگر حتی یک مورد از این بیماریها در 
کنترل  برای  که  ساله ای   2۰ زحمات  تمام  شود،  یافت  کشور 
انجام شده است،  بیماریهای واگیر، نظیر فلج اطفال در کشور 
زیر سوال می رود، بنابراین وظیفه این کارگروه ویژه و سازمانها و 

دستگاه های عضو در آن بسیار مهم و تاثیرگذار است.
داده ایم  تعهد  ما  بهداشت تصریح کرد:  وزارت  بهداشت  معاون 
بحث  در  حال  عین  در  کنیم،  حذف  را  ماالریا   2۰2۰ سال  تا 
نیاز  مورد  هدف  این  به  نیل  برای  که  آزمایشگاهی  تجهیزات 
است تحت تحریم هستیم، بنابراین نیازمند همکاری وزارتخانه ها 

در  تسهیل  برای  گمرک  و  معدن  نظیر صنعت،  سازمانهایی  و 
معافیتها و ترخیص کاالها هستیم.

رییسی در پایان با اشاره به اینکه حتی یک روستا با هزار نفر 
جمعیت وجود ندارد که دارای یک خانه بهداشت نباشد،گفت: این 
مراکز از دورافتاده ترین مناطق کشور در نقطه صفر مرزی در حال 

حفاظت از بهداشت و سالمت کشور هستند.
مدیریت  مرکز  رییس  نیز،  بهداشت  معاون  سخنان  از  پیش 
بیماریهای واگیر و مدیران این مرکز به ارائه گزارش از آخرین 
تحوالت بهداشتی مرزی و وضعیت بیماریهای واگیر در کشور 
پرداختند و در ادامه جلسه نمایندگان سازمانها نقطه نظرات خود 

را مطرح کردند.

تعهد وزارت بهداشت به سازمان جهانی بهداشت برای حذف ماالریا

سرپرست وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه معلم است که می تواند تحول را رقم بزند، گفت: مدرسه "جعبه سیاه 
جامعه" است؛ هرچه در جامعه امروز داریم محصول مدرسه دیروز و آنچه در آینده خواهیم داشت محصول مدرسه 
امروز است.سید جواد حسینی در  نشست هم اندیشی سرپرست وزارت آمورش و پرورش با روسای دانشکده های 
معماری، مدیران کل و معاونین فنی استان ها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: بین مدیران اجرایی 
و صاحب نظران دانشگاهی فاصله ای وجود دارد؛ مدیران اجرایی صاحب نظران را آسمانی و آن ها مدیران  را زمینی 

می دانند لذا اگر بین این دو قشر پیوند ایجاد شود باعث توسعه و اگر فاصله باشد باعث عقب افتادگی می شود.
وی افزود: این نشست ها باید خروجی داشته باشد بنابراین بهتر است ۵ نفر انتخاب شوند تا مصوبات این نشست را 
پیگیری و در نشست بعدی گزارش دهند.حسینی تصریح کرد: اندیشمندان جهان در مورد تحول همه جانبه سه سؤال 
مطرح می کنند؛ اول نهاد تحولی کیست؟ که پاسخ آن آموزش  و پرورش است؛ دوم سازمان محقق کننده تحول 
کیست؟ که پاسخ پرسش، مدرسه است لذا مدرسه جعبه سیاه جامعه است هرچه در جامعه امروز داریم محصول مدرسه 
دیروز و آنچه در آینده خواهیم داشت محصول مدرسه امروز است بنابراین مهم است که چه فرایندی در مدرسه وجود 
دارد و چه هویتی را مدرسه می سازد. سؤال سوم کارگزار تحول کیست؟ که پاسخ آن معلم است که می تواند تحول را 
رقم بزند.وی ادامه داد: برای تحقق تحول امروز سندی استراتژیک داریم که در  این سند سه مفهوم وجود دارد؛  اول 
سندی است که در هیچ وزارتخانه ای چنین سند جامع وجود ندارد به طوری که همه نظام آن را امضا کرده باشند، دوم 
تحول خواه است و سومین مفهوم آن بنیادین بودن سند است.سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: این 
سند چند آموزه دارد اول آنکه تعلیم و تربیت باید تمام ساحتی باشد؛ باید بپذیریم نظام تعلیم و تربیت ما تک ساحتی 
است و امروز دچار آزمون زدگی و کنکور زدگی شده ایم و دانش آموز از آن رنج می برد.وی اضافه کرد: در سند تحول 
ساحت های شش گانه داریم که این ساحت ها باید در محتوا، معماری مدرسه، آموزش های معلمان و در محیط مدرسه 
تبلور پیدا کند؛ اگر معلم خوب داشته باشیم و محتوای و یا کالبد مناسب نداشته باشیم و همچنین برعکس آن، تحول 
صورت نمی گیرد. حسینی افزود: در بسیاری از مدارس امکان فعالیت های دینی، تربیت بدنی، فنی و حرفه ای وجود 
ندارد و ممکن است در هر شرایط و زمانی فعالیت های دینی و اخالقی را نتوان انجام داد و می توان در معماری مدارس 
به این مسائل توجه کرد تا دانش آموزان به صورت غیرمستقیم آموزش های الزم را ببینند.سرپرست وزارت آموزش  و 
پرورش افزود: دو نوع مدرسه داریم مدارس باکیفیت و مدارس بی کیفیت، معتقدیم مدارس باید استاندارد و باکیفیت 
باشد. مدرسه باید جای دانستن به محیطی برای توانستن و بیشتر از آن به مکانی برای آموزش بهتر زیستن تبدیل 
شود. برای ایجاد چنین مدارسی باید به عناصر مدرسه توجه کنیم لذا برای کیفی سازی مدارس باید از محیط مدارس 

شروع کرد وبافت های فرسوده مدارس باید اصالح شود. 

سرپرست وزارت آموزش وپرورش:

مدرسه جعبه سیاه جامعه است

حوادث نفتکش ها و ناکارآمدی 
استراتژی فشار -مذاکره

بازتاب همزمانی  دیدار » ابه 
شینزو  « نخست  وزیر ژاپن 
با رهبر معظم انقالب و انفجار 
دو نفتکش در دریای عمان 
همچنان در محافل سیاسی و 
رسانه های جهان ادامه دارد . 
آمریکا بالفاصله بعد از انفجار 
نفتکش ها و قبل از هرگونه 
بررسی و کسب اطالعات از 

چگونگی انفجار ها انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفت . لندن 
و ریاض نیز در این اتهام زنی واشنگتن  را همراهی و ساز اتهام زنی 
را کوک کردند . اما اتحادیه اروپا ، چین ، روسیه و حتی ژاپن مواضع 
آمریکا در قبال انفجار نفتکش ها در دریای عمان را سطحی  ،غیر 
قابل استناد و بعضا فریبنده و در جهت انحراف افکار عمومی از واقعیات 
پشت پرده آن تعبیر و تحلیل کردند . ویژه مقامات ژاپن چند روز پس 
از انفجار نفتکش ها اعالم کردند اتهامات مشابه ایی متوجه آمریکا و 
اسرائیل است و مستنداتی که آمریکا ییها در این حادثه علیه تهران 
ارائه کردند منطقی نیست . قطعا در شناسایی عامل حادثه در دریای 
عمان یک سوال جدی مطرح است و اینکه کدام سوی مناقشه از این 
حادثه سودمی برد و این اتفاقات در ذیل استراتژی کالن کدام کشور 
قابل ارزبابی است . ایران یا آمریکا ؟ آمریکا دور جدیدی از منازعات 
و مناقشه ها را علیه تهران بعد از روی کارآمدن ترامپ آغاز کرده 
است . این فصل نوین تنش بین ایران و آمریکا در ذیل استراتژی 
»  فشار – مذاکره - سازش  « قابل تعریف است . بال های این 
استراتِژی تحریم های پی در پی ، تهدید به نبرد نظامی ، جنگ 
روانی ، تشدید ایران هراسی در منطقه و تالش برای ایجاد اجماع 
جهانی علیه تهران است .  اعزام نا و نظامی آبراهام لینکلن به منطقه  
، حادثه الفجیره  و نیز حادثه نفتکش در دریای عمان در راستای تحقق 
استراتِژی  پیش گفته است . هدف از اعزام ناو به خلیج فارس اعمال 
فشار حداکثری با چاشنی و طعم نظامی و تاثیر فضای روانی در داخل 
و تحریک بخشی از جا معه ایران علیه حاکمیت و عقب نشینی تهران 
از موضع مقاومت صورت گرفت  .اما مواضع صریح  و شفاف رهبر 
معظم انقالب در دیدار نخست وزیر ژاپن و حتی قبل تر از آن مبنی بر 
اینکه  » جنگ نمی شود و مذاکره نمی کنیم « من شخص ترامپ را 
شایسته مبادله هیچ  پیامی نمی دانم و هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره 
تحت فشار را نمی پذیرد . پایه استرانژی فشار – مذاکره - سازش را 
لرزان  و موجبات فرو ریزی دیوار آن را فراهم کرد . ترامپ سعی داشت 
سناریوی نسخه کره شمالی در مورد ایران را هم دیکته و پیاده سازد 
. اما ترامپ در سناریو نویسی برای ایران اشتباه زیادی داشت . انفجار 
نفتکش ها در دریای عمان همزمان با حضور ابه شینزو  نخست وزیر 
ژاپن در تهران در زمره این اشتباهات بود . هدف از انفجار نفتکش ها 
ایجاد فشار سنگین بر فضای مذاکرت و عقب نشینی تهران از موضع 
مقاومت و پذیرش پیشنهاد و میانجیگری ژاپن در مورد مذاکره  بین 
واشنگتن و تهران بود . اما این اشتباه استراتژیک ترامپ و نیز تحریم 
بخش پتروشیمی ایران قبل از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران کار 
ساز نبوده است و در واقع ترامپ خود عامل به شکست  کشاندن 
استراتِژ ی فشار – مذاکره و سازش گردید . سرانجام اینکه سیاست نخ 
نمای  امریکا علیه تهران حتی  بین متحدین آن در اروپا و در شورا ی 
امنیت هم خریداری ندارد . اما عقالنیت و تدبیر دیپلماسی  ما همواره 
باید  این باشد در زمین بازی محور شرارت  جهانی  - منطقه ایی ) 
آمریکا – اسرائیل – عربستان ( بازی نشود و تهران باید با کمک سایر 
قدرت ها  از جمله چین، روسیه و هند ، اتحادیه اروپا زمین بازی جدید 
ی را تعریف و در تامین منافع ملی جمهور ی اسالمی ایران در منطقه 
پر تنش خاورمیانه با  استواری بیشتر  گام بردارد . در این بین از قدرت 
افکار عمومی و رسانه های جهانی و منطقه ایی در کمک به تامین 
منافع و امنیت ملی تهران  نباید  غافل شد و به سادگی از کنار آن 
گذشت . خوراک دهی و مدیریت افکار عمومی دنیا ویژه در  خاورمیانه 
و کشورهای اسالمی باید بیش از پیش در جهت منافع جمهوری 

اسالمی ایران در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.
علی قاسمی – کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه 


