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بی��ان آزاد دیدگاه ها و نظرات فردی و جمعی 
در چارچ��وب قانونی از حقوق اولیه هر فرد و 
گروهی اس��ت که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیز به آن تاکید شده است. اما 
این آزادی بیان عقیده را باید با ایجاد شکاف 
و ب��ه اصطالح دو قطبی یا چند قطبی کردن 
جامعه باید متفاوت دانست. اولی یعنی بیان 
نظرات و عقای��د می تواند به پویایی و تحرک 
جامعه و س��اختارها و نهادها منجر ش��ود و 
دومی یعنی دوقطبی یا چند قطبی س��ازی 
زمینه س��از اخالل در اتحاد ملی و غبار آلود 
شدن فضای سیاسی و امنیتی کشور می شود 
که قطعا پیامدهای اقتصادی آن نیز بس��یار 
مخرب خواهد بود. این مساله به ویژه در قبال 
کشورهایی مانند جمهوری اسالمی ایران که 
با تهدیدات خارجی بس��یاری مواجه هستند 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. نکته بسیار 
مهم آنکه رهبر انقالب نیز بارها به آن تاکید 
ک��رده اند که دیدگاه واح��د و یکپارچه ملت 
ایران در باب مسائل کلیدی و ریشه ای است 
که مس��ئوالن با بهره گیری و همراهی با این 
نگاه مل��ی می توانند ضمن تقویت انس��جام 
مل��ی از ای��ن ظرفیت ب��زرگ، ب��رای اجرای 

مسئولیت هایشان برخوردار شوند.
ط��ی ماه های اخیر ملت ای��ران چند حرکت 
ب��زرگ مل��ی را رق��م زده اس��ت. برگ��زاری 
راهپیمایی ه��ای گس��ترده علیه اغتش��اش 
و آش��وب، رقم زدن حماس��ه ب��زرگ بدرقه 
میلیونی س��رداران مقاومت س��ردار سپهبد 
شهید قاس��م سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و همرزمانشان و در نهایت راهپیمایی پرشکوه 
22 بهمن، محور این حماس��ه های مردمی و 
ملی بوده اس��ت. این حرکت های عظیم چند 
پی��ام مهم را در خود دارد. نخس��ت تاکید بر 
اعتماد و التزام عملی به نظام اس��المی است. 
هر چند که مردم براساس حقوقشان از تورم و 
نابسامانی های اقتصادی گالیه و شکایت دارند 
اما این امر مانع از حمایت آنها از نظام اسالمی 
و انقالبشان نمی شود. دوم آنکه ملت ایران با 
این حماس��ه های بزرگ نش��ان دادند که راه 
انتخابی آنها راه مقاومت و ایستادگی و تسلیم 
نشدن در برابر تهدیدات و تحریم هاست. آنها 
رسما با هرگونه سازشکاری مخالفت کرده و 

خواستار ادامه راه مقاومت شده اند.
س��وم آنکه مردم با تشییع میلیونی سرداران 
مقاومت آش��کارا نش��ان دادند که معیار آنها 
در س��نجش مسئولین چیست و آنها چگونه 
مسئولی را می خواهند. ویژگی ها و شخصیت 
واالی سردار شهید سلیمانی معیاری است که 
مردم در مراس��م تش��ییع پیکر ایشان، فریاد 
زدند و نشان دادند که تراز آنها برای مسئول 
در جمهوری اسالمی چیست. با توجه به این 
ش��رایط می توان گفت که هرگونه رفتاری که 
مغایر با این اص��ول وعملکردهای ملت ایران 
باشد گامی در جهت دوقطبی و یا چند قطبی 
سازی است. اصرار بر مذاکره با آمریکا و ا روپا و 
حفظ برجام در حالی که آنها هیچ پایبندی به 
تعهداتشان ندارند قطعا مغایر با خواست ملت 
مبنی بر نفی س��ازش و تسلیم شدن در برابر 
نظام س��لطه است؛ آن هم نظام سلطه ای که 
دستش به خون سردار مقاومت سردار سلیمانی 
آغشته شده است. در همین چارچوب اصرار به 
تصویب و پیوستن به تعهدات و پیمان های بین 
المللی همچون اف.ای.تی.اف، پالرمو، سی.اف.
تی که زمینه س��از نفوذ و سلطه بیگانگان بر 
کشور می شود مغایر با مطالبه مقاومت مردم 
خواهد بود. نکته مهم آنکه ملت با حماسه های 
اخیر خویش بار دیگر اعتماد و التزام به نظام 
و انقالب را فریاد زده است لذا زیر سوال بردن 
و جوس��ازی علیه ارکان نظام همچون نظارت 
استصوابی ش��ورای نگهبان و ابهام سازی در 
برگزاری انتخابات سالم در جمهوری اسالمی 
نمی تواند همس��و با تاکید ملت بر اعتماد به 
نظام باش��د. بر این اس��اس می توان گفت که 
ملت با حماسه های22 بهمن، تشییع میلیونی 
پیکر سردار س��لیمانی و نیز راهپیمایی علیه 
اغتش��اش، وحدت و تک قطبی بودن مس��یر 
خود را فریاد زده و اکنون نوبت مسئوالن است 
ک��ه با همراهی ملت از تبدیل فضای کش��ور 
به فضایی دوقطب��ی و چند قطبی خودداری 
ک��رده و همت و تالش خود را بر اصل تحقق 
مطالب��ات مردم از جمله در رفع مش��کالت 

اقتصادی و قوی شدن کشور استوار سازند.

حرکت در مسیر 
جنایات ائتالف آمریکایی- عربستانی در سایه سکوت جهانی ادامه دارد تک قطبی ملت

سردار سالمی: 

ایران هیبت ساختگی آمریکا را 
فروریخت
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چالش اصلی در حوزه صادرات فاوا نیروی مولد انسانی است 

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

س��ه کمیس��یون آموزش و اش��تغال، صادرات نرم افزار- 
خدمات و نرم افزارهای پیش��رفته در نشس��ت خبری که 
دیروز در سازمان نصر )نظام صنفی رایانه ای کشور ( برگزار 
ش��د، اعالم کردند که با وجود تمام نواقص و کمبودهایی 
که وجود دارد به این باور رسیده اند که می توان در حوزه 
ص��ادرات فاوا )فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات( قدم های 

مثبتی برداشت.
به گزارش خبرنگار ما، حس��ین زارعان، رییس کمیسیون 
ص��ادرات نرم افزار و خدمات با اش��اره به خالهایی که در 
حوزه ص��ادرات نرم افزار وجود دارد، ب��ه چند گام اصلی 
اش��اره کرد که اگر به درس��تی برداشته ش��وند می توان 
آن ه��ا را مرتف��ع کرد و گف��ت: »برای ص��ادرات خدمات 
یکی از مهم ترین چالش های ما مس��اله منابع انس��انی و 
تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح استاندارد قابل قبول 
است. اس��تانداردی که باعث می ش��ود سرویسی که قرار 
صادر کنیم در س��طح قابل قبولی باشد. این چالش، فقط 
مش��کل صادرات چی های ما نیس��ت و ب��ازار داخل را نیز 
تحت الش��عاع خود قرار داده است. در س��ازمان نصر یک 
همگرایی جدی بین سه کمیسیون شکل گرفته تا چالش 
اصلی که تربیت نیروی انس��انی ماهر اس��ت را رفع کنند. 
نیروی انس��انی ماده خام اولیه برای تولید محصول است. 
ایران می تواند هابی باش��د تا کشورهای دیگر برای یافتن 
نیروی انس��انی متخصص به آن مراجعه کنند.«او با اشاره 
به اینکه یکی دیگر از راه حل هایی که می تواند تا حدودی 
مشکل صادرات حوزه فاوا را رفع کند، مشارکت عمومی-
خصوصی اس��ت تاکید ک��رد: »این که چط��ور در حوزه 
آموزش��ی، مش��ارکت بین بخش های عمومی و خصوصی 
ش��کل بگیرد تا هم منابع دولت درست استفاده شود هم 
سازمان ها ریسک خود را کم کنند. سه کمیسیون اصلی 
س��ازمان نصر به اجماع و همگرایی رسیدیم که مشکالت 
ما می تواند با مش��ارکت دولت باید حل ش��ود. این برای 

اولین مرتبه اس��ت که ش��اید نهاده��ای خصوصی به این 
امر مهم دست یافته اند.«او در رابطه با راه حل سوم برای 
مش��کل صادرات فاوا تصریح کرد: »س��ومین راه حلی که 
در نظ��ر داریم، تربیت برنامه نویس از س��نین کودکی در 
مناطق محروم اس��ت. چهارمین مس��ئله و ب��ه زعم من 
مهم ترین مسئله این است که ما می خواهیم برای تربیت 
نیروی انس��انی با آورده مشخص وارد میدان شویم و پلن 
مشخصی را برای این کار روی میز گفتگو بگذاریم. تربیت 
نیروی انس��انی ماهر می تواند کیفیت صنایع و مش��اغل 
را باال ببرد. نزدیک به یک س��ال اس��ت که ش��رکت های 
آموزش��ی و ش��رکت های صادرات فاوا، مانند یک »ش��به 
اکوسیس��تم« کن��ار هم ق��رار گرفته ان��د و کاری را آغاز 
کرده اند که نتایج ارزنده ای به دنبال داش��ته است. مازیار 
گنجه ای رییس کمیسیون آموزش استان تهران در ادامه 
این نشست به ارائه آماری پرداخت: »صادرات نفتی ایران 
در س��ال 2۰۱۸ چیزی حدود ۵۵ میلیارد دالر و صادرات 
خدمات و نرم افزار در همان س��ال و در کش��ور هند ۹۹ 
میلیارد دالر بوده اس��ت. بزرگ ترین جامعه برنامه نویسان 
را هن��د دارد و اقتصاد حوزه انفورماتیک آن ۷.۷ درصد از 
تولید ناخالص داخلی اش اس��ت. در حالی که این عدد در 

ایران 2.۳ درصد است.
»س��عید امامی« رییس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته 
س��ازمانی نصر صحبت های تکمیل��ی پرداخت. او ابتدا به 
توضی��ح دالیلی پرداخت که ضرورت اس��تفاده از فناوری 
اطالعات برای توس��عه پایدار در کشور اشاره کرد و گفت: 
»این روزها جنگ س��ایبری است. باال بردن قدرت دفاعی 
کش��ور در حوزه حمله های اینترنتی باعث می شود ما در 
این جنگ پیروز ش��ویم. ما زمانی می توانیم برنده شویم 
که دانش ملی در س��طح فناوری باال ب��رود. اگر ما دنبال 
اینترنت داخلی هس��تیم؛ خوب است اما این هدف نباید 

جلوی تکنولوژی در کشور را بگیرد.«

وزیر خارجه چین در نشس��ت هفتگی بر لزوم تجدیدنظر آمریکا 
در اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشورهای دیگر و 

رعایت حقوق قانونی هسته ای ایران تاکید کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشست هفتگی با خبرنگاران 
روز دوشنبه درباره جدیدترین تحوالت این کشور، منطقه و جهان 
اظهارنظر کرد و اقدام��ات دولتمردان آمریکا را برهم زننده ثبات 
جهانی برش��مرد. »گنگ شوانگ« از س��خنگویان وزارت خارجه 
چین در پاس��خ به س��ئوال یکی از حاضران درب��اره اینکه ایاالت 
متحده تصمیم گرفته به موجب "قانون منع گسترش سالح های 
اتمی ایران، کره ش��مالی و سوریه"  6 شرکت چینی، سه شرکت 

روسی، یک شرکت عراقی و  یک شرکت ترکیه ای را مجازات کند، 
گفت: »چین موضع جدی خود در این زمینه را به طرف آمریکایی 
ارائ��ه کرده اس��ت. ما به طور کامل با تحریم ه��ای یکجانبه و فرا 
سرزمینی اعمال شده توس��ط ایاالت متحده با استناد به قوانین 
داخلی مخالف هس��تیم. ما به آمریکا توصیه می کنیم که اشتباه 
خ��ود را اصالح کرده و تحریم ها را لغو کنند.« گنگ ش��وانگ در 
خاتمه با اشاره به موضوع هسته ای ایران  گفت: »مسئله هسته ای 
ایران یک نمونه از این موارد است و ما از ایاالت متحده می خواهیم 
که به نگرانی های جامعه بین الملل توجه کرده و به حقوق و منافع 

قانونی سایر کشورها احترام بگذارد.«  فارس

مقاومت و ارتش سوریه دستاوردی دیگر را رقم زدند چنانکه 
وزیر حمل و نقل س��وریه از بازگش��ایی فرودگاه بین المللی 
حل��ب خبر داد و گف��ت که اولین پروازها به زودی از س��ر 

گرفته خواهد شد.
»علی حمود« وزیر حمل و نقل س��وریه دیروز از راه اندازی 
فرودگاه بین المللی حلب پس از آزادس��ازی کامل این شهر 
خبر داد. به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، او گفت 
که چهارش��نبه هفته جاری اولین پرواز رفت و برگش��ت به 
دمشق صورت خواهد گرفت و پرواز به قاهره نیز در روزهای 
آتی انجام می گیرد. بنابراین فرودگاه بین المللی حلب که از 
س��ال 2۰۱۱ و آغاز بحران سوریه، تعطیل و زمین گیر شده 
بود؛ با آزادی آخرین محله های ش��هر حلب دوباره فعالیت 

خود را از س��ر گرفته که نش��ان دهنده بازگشت امنیت به 
حریم هوایی سوریه اس��ت. »حسین دیاب« استاندار حلب 
نیز در مرداد ماه گذش��ته گفته بود که فرودگاه حلب آماده 
از س��رگیری پروازهاس��ت و به محض رفع برخی مس��ائل 
امنیت��ی، کار خود را آغاز خواهد ک��رد. هرچند در دی ماه 
سال ۹۵ نیز پس از آزادس��ازی فرودگاه امکان از سرگیری 
پروازها مطرح ش��د اما به علت ادامه ناامنی ها این موضوع تا 
کنون به تعویق افتاده بود. ف��رودگاه حلب دومین فرودگاه 
بزرگ سوریه محسوب می شود. الزم به ذکر است ترکیه طی 
هفته های اخیر تحت تاثیر حمایت های آمریکا در یک اشتباه 
محاسباتی تحرکات نظامی گسترده ای را علیه سوریه آغاز 

کرده که فضایی بحرانی را در ادلب ایجاد کرده است. 
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چین: آمریکا به حقوق قانونی ایران احترام بگذارد

بازگشایی فرودگاه بین المللی حلب پس از 10 سال


