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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

برگزاری رفراندوم در اقلیم 
کردستان اعتبار قانونی ندارد

2

فاطمه دانشور در پویش شفافیت سیاست روز:

زنان ما هنوز 
در حد وزارت نیستند

3

نظرسنجی

گزارش 
آخر

مخالفت پارلمان عراق 
8با وسوسه های بارزانی 

یادداشت

چشم پکن به میانمار
8

گزارش 
پاکسازی قومی مسلمانان میانمار ادامه داردویژه

آوارگی ۳۷۰ هزار روهینگیایی
12

نگاه
مطالبات زنان در حوزه 
صفحه 45ورزش را وارونه جلوه ندهیم

به بهانه تاکید رهبری بر یافتن مقصر اصلی فجایع میانمار؛

آتش افروزی 
به نام مذاهب به کام کدخدا

معاون بانک مرکزی مدعی شد؛

تداوم رشد 
اقتصادی مثبت 

در بهار ۹۶

رهبر انقالب در ابتدای جلسه درس خارج فقه تاکید کردند:

دولت های اسالمی 
علیه جنایات دولت میانمار
 اقدام عملی کنند
جمهوری اسالمی باید موضع صریح و شجاعانه خود 
علیه ظلم در هر نقطه از جهان را اعالم کند

صفحه 2

حاشیه سازی برای ورود بانوان 
به ورزشگاه ها

 فراموشی وعده ها، تغییر اولویت ها

چشمان کامال بسته

شکاف اصالح طلبان با دولت عمیق تر می شود

خیز بلند برای انتخابات 14۰۰

آهای بانوان محترم، آیا واقعا به نفع تان نیست 
که به جای آنکه دل نگران اشتغال، تحصیل 

و یا حتی ازدواج تان باشید، به ورزشگاه 
بروید و مثل برخی عناصر ذکور شما هم 

کمی فحش بدهید تا ته دلتان خنک شود؟ 
آیا این عین »تدبیر« نیست که به جای آنکه 

مثال مشکل بیمه زنان سرپرست خانوار، 
مرخصی زایمان، حمایت از زنان و دختران 

بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت از بانوان 
بیمار صعب العالج و... را حل کنیم، موضوع 

مهمی مثل امکان تماشای از نزدیک فوتبال و 
والیبال را برای تان فراهم کنیم؟

صفحه 4

ه��ر از چن��د گاه��ی خبرهای��ی از کش��تار 
انعک����اس

مائده شیرپور
ناجوانمردانه مسلمانان روهینگیا در میانمار 
برجس��ته ش��ده و در خ��ال آن اخبار های 
بین الملل��ی گزارش��اتی بر درگی��ری بودایی ها با مس��لمان تاکید 
می کنن��د غاف��ل از اینکه در پس این آش��وب ها و روش��ن کردن 
اخت��اف مذاهب فتن��ه  عظیمی نهفت��ه که قطعا ب��ه کام مدعی 

کدخدایی بر نظام بین المللی برنامه ریزی شده است. 
برنامه ریزی ای که اگر ش��فافیت و روش��نگری افراد دلسوزی 

چون مق��ام معظم رهبری درپ��ی افش��اگری آن برنیایند معلوم 
نیس��ت آتش تفرقه آن تا کجا پیش خواهد رفت. البته این بازی  
قدیمی کش��ورهای اقتدارطلب و انحصارطلبی اس��ت که دوست 
دارند از خون مردم بی دفاع برای خودش��ان پایگاه اقتدار بسازند 
ام��ا هر ب��ار این حربه قدیمی با ش��کل و ش��مایل جدیدی بروز 
می کند و یک نوع تفرقه ایجاد می ش��ود. بر همین اس��اس سعی 
می  کنیم چند نمونه از مدل ه��ای تفرقه اندازی در جهان را مرور 

کنیم که...

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ب��ا بیان اینکه 
هیچ گونه کم وکسری برای تولید سخت افزار و مهمات 
نظام��ی نداریم، گفت: هی��چ قدرتی ت��وان تهاجم به 

جمهوری اسامی را ندارد.
به گ��زارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تس��نیم، 
سرلش��کر محمد باق��ری رئیس س��تاد کل نیروهای 
مس��لح در همایش پیشکس��وتان جهاد و شهادت طی 
سخنانی اظهار داشت: دفاع مقدس برای ما که فرصت 
دیدن دانش��گاههای نظامی را پیدا نکرده بودیم مانند 

دانشگاهی بود که درسهای زیادی را به ما ارائه کرد.
وی افزود: ما در دف��اع مقدس درس معنویت فرا 
گرفتی��م و فهمیدیم جایگاه انس��ان موم��ن در مقابل 
تجهیزات و ابزار نظامی کجاست. امروز وقتی به صحنه 
منطقه نگاه می کنیم جایگاه جمهوری اسامی و ملت 

ایران نسبت به آن دوران ارتقاء پیدا کرده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هیچ 
قدرتی توان تهاجم به جمهوری اسامی را ندارد،  ادامه 
داد: ما از دفاع مقدس درس ایثار و خوداتکایی گرفتیم 
و فهمیدیم باید دس��ت به زان��وی خودمان بگیریم بر 
همین اساس امروز در جایگاهی هستیم که هیچ گونه 
کم وکس��ری برای تولید س��خت افزار و مهمات نظامی 
نداریم و هر وس��ایلی که بخواهیم به آن اتکا کنیم در 

داخل کشور تولید و به کارگیری می کنیم.
سرلشکر باقری تصریح کرد: زمانی که ارتش های 
دیگ��ر را که در پیمانهای مط��رح جهانی حضور دارند 
مش��اهده می کنیم که در مقابل اخ��م ابرقدرت ها و از 
ت��رس اینکه روزی ب��ه آنها قطعات نظام��ی ندهند و 
تس��لیحات آنها زمین گیر ش��ود می ترسند خوشحال 
می ش��ویم که به خودم��ان اتکا کرده ای��م و تجهیزات 
م��ورد نیازمان را خودمان س��اخته ایم و دیگران نیز به 

این نکته اذعان دارند.
وی با بیان اینکه ما در دفاع مقدس درس مقاومت 
را فراگرفتیم خاطرنش��ان ک��رد: آنچه که  امروز تحت 
عنوان اقتص��اد مقاومتی مطالبه مق��ام معظم رهبری 

بدان معنا اس��ت که اقتصاد کش��ور در برابر دشمنان 
مقاوم و نیاز به بیرون نداشته باشد.

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح  ادامه داد: ما به 
فرهن��گ مقاومت در عرصه ه��ای دیگری مانند عرصه 
سیاس��ی و فرهنگی نیازمندی��م و این فرهنگ باید در 

تمام ابعاد در کشور توسعه یابد.
سرلشکر باقری با بیان اینکه از اول انقاب بخش 
دفاعی کش��ور م��ورد تحریم بود و حتی یک س��وزن 
ته گ��رد این بخ��ش را به م��ا ندادند، گفت: در س��ایر 
بخش های کش��ور وضعیت اینگونه نبوده است و ما در 
س��ایر بخش ها راحت تر از بخش دفاعی می توانس��تیم 

پیشرفت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ما از دفاع مقدس درس 
اعتم��اد به نفس و خاقیت فرا گرفتیم اظهار داش��ت: 
خدا را ش��اکریم که ام��روز در بخش دف��اع نیروهای 
مسلح از صفر تا 100 برنامه ریزی ها را خودشان انجام 
می دهن��د و در جایگاه��ی از ق��درت بازدارندگی قرار 
گرفتی��م که هیچ یک از قدرت ه��ای پلید جهانی فکر 

حمله به کشورمان را نمی کنند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح  اف��زود: ما در 
دفاع مقدس درس بن بس��ت ش��کنی را فرا گرفتیم و 
جمهوری اس��امی هیچ گاه در هیچ بن بس��تی گرفتار 
نمی ش��ود مگر اینکه ما خودمان بن بس��ت های خیالی 
بس��ازیم همانطور که در دوران جنگ نیز عده ای قصد 

این کار را د اشتند.
وی ادام��ه داد: در دوران دف��اع مقدس ما درس 
وح��دت ملی ف��را گرفتیم و هیچ گاه مس��ائل قومی و 
مذهبی کوچکترین تاثیری در تصمیم گیری ها نداشت 
و اثر آن نیز امنیت پایدار ملی موجود در کشور است.

سرلشکر باقری تصریح کرد: مشارکت ملی که در 
دف��اع مقدس صورت گرفت یک درس بزرگ به ما داد 
البته کس��انی بودند ک��ه از دادن امکانات دریغ کردند 

باید در روز قیامت جوابگو باشند.
وی با بیان اینک��ه در یک دهه بعد از جنگ هیچ 

همسایه ای جرات تهدید ما را نداشت، گفت: از ابتدای 
ده��ه 80 با وقوع اتفاقاتی در عراق و افغانس��تان ما به 
صحنه مقابله با تهدیدات قدرت های جهانی ورود پیدا 
کردیم و ملت ایران و نیروهای مسلح با طراحی خوبی 
که کردند، توانس��تند قدرت کش��ور را به رخ دش��من 

کشیده و توان بازدارندگی ما را به نمایش بگذارند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح  ادامه داد: امروز 
هیچ س��رمایه گذار داخلی و خارجی در کشور ما بیان 
نمی کن��د که به دلی��ل تهدیدات و نب��ود امنیت وارد 

سرمایه گذاری نمی شود.
وی ب��ا اش��اره به وضعی��ت منطق��ه تصریح کرد: 
دش��من امروز به صحنه  جنگ نیابتی ورود پیدا کرده 
و ما با تهدیدات جدیدی روبرو ش��ده ایم تهدیداتی در 

حوزه امنیتی و جنگ نرم و نفوذ.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح  اظهرا داشت: 
البته ما کم کم با فرصت هایی مواجه شدیم که در قبل 
کمتر امکان بروز و ظهور داش��تند. جمهوری اسامی 
و رزمندگان��ش روزی در دیوارهای اهواز می جنگیدند 
اما امروز در جایگاهی هس��تند که دشمنان با ترس از 
مس��ائلی مانند محور ایران - مدیترانه حرف می زنند؛ 
ام��روز دولت ه��ای مرتج��ع منطق��ه زمانی که اس��م 
جمهوری اس��امی می آید در محافل خصوصی علنی 
به حال ما قطبه می خورند و می گویند ای کاش ما هم 

در مسیر شما بودیم.
وی در پایان با اش��اره به موضوع پیشکس��وتان و 
دفاع مقدس خاطرنش��ان کرد: این موضوع یک بحث 
اساس��ی است در س��تاد کل و تمامی نیروهای مسلح 
آمادگی آن را داریم تا از موضوع پیشکسوتان حمایت 
کنیم. در ش��هر ته��ران هم باغ موزه دف��اع مقدس با 
ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت امنای 
آن مجموع��ه و حضور فرماندهان نیروهای مس��لح و 
ش��هرداری تهران آماده همکاری در این زمینه است و 
در سایر استانها نیز تا پایان سال 10 مجموعه فرهنگی 

در این رابطه آماده می شود.

میانگین نمره فعالیت دولت یازدهم 13.7
مدیر عامل مرکز افکار سنجی ایرانیان گفت: میانگین نمره دولت در سال 
96، 12.9 اس��ت و میانگین مجموع چهارس��ال فعالی��ت دولت یازدهم 13.7 

محاسبه شده است.
حس��ن اختری در گفت وگو با خبرگ��زاری آنا، با بیان اینک��ه مرکز افکار 
س��نجی ایرانیان به عنوان زیر مجموعه موسس��ه دیده بان افکار عمومی نوید 
ایرانیان، از س��ال گذش��ته با اخذ مجوز از وزارت ارش��اد کار خود را آغاز کرد، 
گفت: در حقیقت اداره این مرکز توسط کارگروهی صورت می گیرد که فعالیت 
خود در حوزه نظر سنجی را از سال 1387 شروع کرده و در مقاطع مختلف با 

خبرگزاری های فارس، مهر و قدس و آریا همکاری داشته است.
وی با بیان اینک��ه از امروز همکاری خود با خبرگزاری آنا را آغاز خواهیم 
کرد، افزود: تا پیش از این نظرسنجی ها به ویژه نظرسنجی های انتخابات سال 
92 توسط خبرگزاری مهر منتشر می شد اما از امسال به صورت مستقل عمل 

کرده و امیدواریم که بتوانیم در آینده نتایج نظر سنجی ها را منتشر کنیم.
اختری با اشاره به اهداف مرکز افکار سنجی ایرانیان گفت: نظر سنجی های 
مداوم و تحلیل واقعیت های جامعه از نگاه مردم، تش��خیص و شناسایی فضای 
اف��کار عمومی و مس��اله یابی در س��طح جامعه، ش��ناخت پدیده های مختلف 
اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها، آس��یب شناس��ی فرهنگ��ی و اجتماعی برای 
تقوی��ت هنجاره��ای اجتماع��ی و فرهنگی و ارزیاب��ی عملکرد س��ازمان ها و 
دس��تگاه ها برای تصمیم گیری های هدفمن��د از مهمترین اهداف این مرکز به 

شمار می رود.
مدی��ر عام��ل مرکز اف��کار س��نجی ایرانیان با بی��ان اینکه انتش��ار نتایج 
نظرس��نجی ها، حق مس��لم م��ردم اس��ت، گفت: همانط��ور که م��ردم برای 
نظرس��نجی ها مورد س��وال قرار می گیرند توقع دارند نتایج نظراتشان منتشر 

شود و مرکز افکار سنجی ایرانیان به این حق احترام می گذارد.
وی با بیان اینکه برخی از مراکز نظر سنجی به دلیل وابستگی های دولتی 
و حاکمیتی سیاس��ت عدم انتش��ار نتایج را داش��ته و برخی نیز به دلیل لزوم 
تامی��ن هزین��ه و یافتن کارفرما، از انتش��ار نتایج خودداری م��ی کنند، افزود: 
سیاس��ت کارگروه از ابتدا، مبنی بر انتش��ار نتایج نظرس��نجی ها بوده و البته 
در برخ��ی مواقع نیز در ای��ن زمینه موفق نبودیم، زیرا برخی نظر س��نجی ها 

کارفرمای خاصی داشته است.
مدیر عامل مرکز افکار سنجی ایرانیان با بیان اینکه محدودیتی در موضوع 
نظرس��نجی ها نداریم، گفت: مرکز افکار س��نجی ایرانیان ب��ا تکیه بر دانش و 
تجربه کادر علمی خود با داشتن سال ها تجربه فعالیت در موسسات مختلف و 

معتبر کشور، آمادگی ارائه خدمات به همه ارگان ها با هر موضوعی را دارد.
وی با اشاره به سطح پوشش نظرسنجی در کشور گفت: در ابتدا کار خود را 

از تهران شروع کردیم اما هم اکنون فعالیت ما کل کشور را در بر می گیرد.
اختری با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از عملکرد دولت، توضیح داد:  
مرکز افکار سنجی ایرانیان عملکرد سه سال اول دولت یازدهم را مورد بررسی 

قرار داد که نتایج آن پیش از این منتشر شده است.
وی با بیان اینکه به مناس��بت هفته دولت نیز عملکرد سال چهارم دولت 
یازدهم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بنابر این نظر سنجی که استان تهران 
را ش��امل می شود، میانگین نمره دولت در س��ال 96، 12.9 است و میانگین 

مجموع چهارسال فعالیت دولت یازدهم 13.7 محاسبه شده است.
مدیر عامل مرکز افکار س��نجی ایرانیان با بیان اینکه البته عملکرد دولت 
یازدهم در کل کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته که نمره آن با اختاف بسیار 
کم، پایین تر از نمره تهران اس��ت، افزود: این تفاوت خیلی زیاد نیست و نمره 

تهران را می توان به کل کشور تعمیم داد.
وی ب��ا بیان اینکه مرکز افکار س��نجی ایرانی��ان از روش تلفنی برای نظر 
س��نجی های خود استفاده می کند، ادامه داد: روش تلفنی ، روشی معمول در 
کل دنیا اس��ت. البته این امر به معنای نفی س��ایر روش ها نیست بلکه از نظر 
اقلیم��ی، علمی ترین و کم هزینه ترین روش به ش��مار می رود و در حقیقت 
م��ی توان گفت که یکی از دس��تاوردهای مرکز افکار س��نجی ایرانیان، تایید 

روش تلفنی است.

در دادستانی کل مقرر شد؛
وه ویژه رسیدگی به مشکالت و دالیل  تشکیل کارگر

وقوع حوادث رانندگی
در جلس��ه ویژه رس��یدگی به س��وانح و ح��وادث رانندگی 
در دادس��تانی کل کشور مقرر ش��د کارگروه ویژه رسیدگی به 
مشکات و دالیل وقوع حوادث رانندگی در اسرع وقت تشکیل 

شود.
در پی دس��تور رئیس قوه قضاییه به دادس��تان کل کشور 
در خصوص پیگی��ری حادثه رانندگی اتوبوس دانش آموزان در 
داراب اس��تان فارس جلس��ه ویژه ای با حضور وزرای آموزش و 
پرورش راه و شهرسازی  و جمعی از معاونان این دو وزارتخانه و 
س��ردار مهری رئیس راهور ناجا   به ریاست دادستان کل کشور 
تشکیل و مقرر شد کارگروه تخصصی و ویپژه ای با ضرب االجل 
یک ماهه به بررس��ی مش��کات موان��ع و راهکارهای کاهش و 

کنترل حوادث جاده ای تشکیل شود.
بنا ب��ه اعام روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور حجت 
االس��ام والمس��لمین منتظری در این جلس��ه که صبح دیروز 
در محل دادس��تانی کل کشور برگزار ش��د با تاکید بر ضرورت 
کاهش و کنترل حوادث رانندگی در سطح کشور خواهان اتخاذ 
تصمیم��ات بازدارن��ده تر در این زمینه ش��د و گفت:با توجه به 
کثرت وس��ایل نقلیه و افزایش ساالنه مسافرت ها ضرورت دارد 
که تمام دس��تگاه های متولی با تعام��ل و همفکری درخصوص 
کاهش هرچه بیشتر حوادث رانندگی تاش کنند و قوه قضاییه 
و دادستانی کل کشور نیز بر حسب وظیفه خود از هیچ کمکی 

در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
وی اف��زود:در بح��ث جرایم رانندگی متاس��فانه احس��اس 
می ش��ود که بازدارندگی مناسب وجود ندارد و بعضا برخی افراد 
ب��ه راحتی مق��ررات را زیر پا می گذارند و عن��وان می کنند که 
جریمه اش را می پردازیم در حالی که برای چنین افرادی نباید 
به جریمه کردن اکتفا کنیم و راه های دیگری برای بازدارندگی 
یا به عبارتی  نقره داغ کردن افرادی که با بی توجهی به قوانین 
و مق��ررات راهنمایی و رانندگی موجب خس��ارت های جانی و 

مالی برای خود و دیگران می شوند باید در نظر گرفته شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ضروری است که به منظور 
کاهش تلفات و سوانح رانندگی طرح های کوتاه مدت میان مدت 
و بلند مدتی اندیش��یده شود ودر حوزه حمل و نقل عمومی نیز 
نظارت های موثرتری صورت گیرد تا شاهد حوادثی نظیر حادثه 

داراب و حوادث مشابه آن نباشیم.
منتظری همچنین از دس��تور خود به دادستان های سراسر 
کشور درباره رسیدگی های  فوری به حوادث رانندگی و حوادث 
مرتبط با مسافران با هدف کاهش اتاف وقت و سرگردانی آنان 

در حین مسافرت خبر داد.
در این جلس��ه رئیس پلیس راهور کش��ور به ارائه گزارشی 
از رون��د حوادث و تلفات رانندگی در کش��ور و بیان جزییاتی از 
حادث��ه داراب پرداخ��ت و از آمادگی ناجا ب��ه منظور کنترل و 
نظارت بیشتر بر جاده ها و همکاری با دیگر نهادها و ارگان های 

متولی خبر داد.
وزیران  آموزش و پرورش و راه و شهرس��ازی نیز گزارش��ی 
از اقدام��ات خود در خصوص کاه��ش تلفات و حوادث جاده ای و 
س��اماندهی سفرها و اردوهای دانش آموزی ارائه و از ورود جدی 
دادستانی کل کشور به موضوع حوادث رانندگی استقبال کردند.

در پایان مقرر ش��د کارگروه ویژه در اس��رع وقت تشکیل و 
نسبت به بررسی موانع و مشکات و ارئه راهکارهای کوتاه مدت 

و بلند مدت تصمیم گیری شود. 

سرلشکر باقری در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت:

هیچ قدرتی توان تهاجم به ایران را ندارد

روزنامه 
سیاست روز 

تلفنی آگهی می پذیرد
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