
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
اســتان تهران تاکیــد کرد: مجموعا هفت نفــر از اعضای 
شــورای شهر تهران که رد صالحیت شدند شکایت خود را 

ارایه دادند ولی ما هنوز آنها را بررسی نکردیم.
علیرضــا رحیمی در گفت و گو با خبرنــگار ایلنا در مورد 
آخرین وضعیت بررســی پرونده صالحیــت رد صالحیت 
شــدگان در انتخابات شورای شــهر گفت: جلسات ما برای 
بررســی شکایت حاصله از نامزدهای انتخابات شورای شهر شروع شده ولی هنوز پرونده 
برخی از اعضای کنونی شورای شهر که صالحیت آنها رد شده را بررسی نکرده ایم از این 
 رو اینکه می گویند صالحیت برخی از اعضا فعلی شــورای شهر تایید شده را قویا تکذیب 

می کنم.
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همین صفحه

پرسش بی پاسخ جهانگیری از قالیباف در اولین مناظره:

یادداشت های امروز

سیدحسین مرعشی، عضو  ارشد حزب کارگزاران سازندگی:

آقای قالیباف با آمار و ارقام گمراه کننده 
نمی توان رئیس جمهور شد! 

محمد هاشمی رفسنجانی:

احمدی نژاد الگوی کاندیداهای 
اصول گرا

 8صفحه  1000تومان

در اولین روز های اردیبهشت 96 نظر سنجی معتبر یک نهاد حکومتی 
در باره میزان آراء و جایگاه مردمی سه کاندیدای اصلی دوره دوازدهم 

انتخابات ریاست جمهوری »روحانی، قالیباف و رییسی«منتشر شد.
نتایج این نظر سنجی حاوی نکات جالبی است که به ویژه برای حامیان 
این سه مرد اصلی کارزار انتخاباتی 96 قابل توجه و مهم به نظر می رسد.

با مروری بر نتایج این نظر سنجی می توان به نگرش انتخاباتی الیه های 
مختلف جامعه پی برد.

قابل  انتخابات،  به  مانده  ماه  یک  فاصله  در  عمومی  افکار  هوشیاری 
نشده  انتخاباتی  است.در حالی که هنوز فضای سیاسی کشور  ستایش 
است. احتمال مشارکت بیش از60 درصد از واجدین شرایط رای در این 
فرصت پدیده ای مبارکی است و داللت بر مشارکت حداکثری مردم در 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد. 
هرچند که طراحان این نظر سنجی احتمال حضور هفتاد درصد از واجدین 

شرایط رای  در این دوره  را هم محتمل دانسته اند. 
اگر این امر محقق شود ما در 29 اردیبهشت شاهد حضوربیش از چهل 

میلیون نفر از هموطنانمان در انتخابات 29 اریبهشت خواهیم بود.
در این نظر سنجی،رییس جمهور محترم با  کسب حدود چهل درصد آراء 

همچنان پیشتاز است.
قالیباف با 18 درصد و رییسی با 9 درصد اراء نزدیکترین رقیبان روحانی 

در این نظر سنجی هستند.
حدود سی درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی مذکور هنوز به جمع 

بندی برای شرکت در این  انتخابات نرسیده اند.
کمتر از چهار درصد شرکت کنندگان  هم به سایر کاندیداهای دیگر نظر 

دارند.
کارنامه رقیبان اصلی روحانی )قالیباف و رییسی(مهمترین نقطه ضعف این 

دو چهره اصولگراست.
مردم  سوی  از  رییسی  و  قالیباف  بر  روحانی  ترجیح  دیگر  سوی  از 
ایران با این دغدغه که از وضع موجود حمایت می کنند تا به شرایط 
حضور  از  ایران  مردم  واهمه  بیانگر  نگردند،  بر   84 سال  مانند  بدتر 
دلواپسان  تخریب های گسترده  است. علی رغم  قوه مجریه  در  تندروها 
 ازعملکرد دولت یازدهم  اما از درک انتخاباتی جامعه ایرانی، چنین در 
می یابیم که جامعه رای دهندگان ایرانی با خردورزی به آینده خویش 
 چشم دوخته اند و با بصیرت کافی آرای خویش را به صندوق های رای 

می اندازند.
این   توان  می  آینده  هفته  چند  طی  انتخاباتی  تحوالت  شتاب  با 
دولت  رییس  که  کرد  متصور  را  ایرانی  بزرگ  جامعه  انتخاباتی  نگرش 
انتخابات  اول  مرحله  در   92 سال  به  نسبت  بیشتری  آرای  با  یازدهم 
راه  پاستور  رنگ  سفید  ساختمان  به  و  برسد   پیروزی  به  دوره   این 

یابد.
قالیباف  هم با دریافت سومین شکست انتخاباتی، به یک رکورد تازه در 

سپهر سیاسی ایران دست می یابد.
پرونده سیاسی رییسی هم بسته خواهد شد و آرزوهایی که برای آینده 
تبدیل  عظیم  کابوسی  به  سنگین  شکست  این  با  می پروراند  سر   در 

می گردد.

اوضاع نابسامان قالیباف و رئیسی در اولین نظر سنجی  

 صفحه 2
ساختار فاسد در 

ذهنیت ها

اوضاع نابسامان قالیباف 
و رئیسی در اولین نظر 

سنجی 

 صفحه 2

 صفحه 3

جواد شقاقی

 روایات مناظرات 
برگ برنده کاندیداها

روحانی در مناظره اول خطاب به قالیباف گفت:

مجوز برج 20طبقه در کوچه 10متری تهران را نابود کرد

مهاجمان سفارت عربستان در ستاد چه کسی فعالیت می کنند؟

کمتر کسی انتظار داشت مناظره اجتماعی به 
سرعت رنگ سیاسی بگیرد. قالیباف با استفاده 
و  مسکن  مشکل  جوانان،  ازدواج  مباحث  از 
بیکاری بی محابا به رئیس دولت یازدهم حمله 
اسحاق  اختیار  در  تریبون  که  زمانی  اما  کرد. 
جهانگیری قرار گرفت وی با تیزهوشی خطاب 
به قالیباف چنین گفت: عدالت اجتماعی فقط 
به عدالت اقتصادی منحصر نمی شود. عواملی 
دیگری  ابعاد  شود  عمومی  رفاه  به  منجر  که 
قالیباف در  ادعای  با رد  هم دارد. جهانگیری 
رویه  بی  صدور  و  مسکن  وضعیت  خصوص 
مجوزهای ساخت و ساز در تهران گفت: اکنون 
بیش از 2۵0 میلیارد دالر پول کشور در گروی 

همین واحدهای خالیست.
قالیباف  اظهارات  به  واکنش  در  روحانی 
که  سازانی  برج  بپرسم  می خواهم  من  گفت: 
آنچنانی  برج های  مجوز  تهران  شهرداری  از 
می گیرند، متعلق به اقشار 96 درصد یا طبقه 

4 درصدی جامعه هستند! 
که  کسانی  کرد  اشاره  سپس  جمهور  رئیس 
در کوچه های 10 متری مجوز برج 20 طبقه 
برای  دلسوزی  مدعی  االن  چگونه  می دهند 

محیط زیست شده اند؟
استفاده  با  داشت  اصرار  قالیباف  حالیکه  در 
در  موسوی  میرحسین  ویژه  اصطالحات  از 
مناظرات سال 88، هیجان و همراهی جامعه 
را برانگیزد، ) استفاده از جمله: در دوربین نگاه 
اظهار  روحانی  می گویند(  دروغ  و  می کنند 
تخریب  را  رقیب  دارند  قصد  دروغ  با  داشت 

نمایند.
اسحاق جهانگیری نیز در بخشی از سخنانش 
تخریب  گارد  توسط  دست فروشان  سرکوب 

شهرداری را مورد نکوهش قرار داد.
با اعتراض به خانه نشین شدن جریان   وی 
فرزندان  از  طیفی  عنوان  به  طلب  اصالح 
این  گفت  کشور  این  باخته  پاک  و  کارآمد 
طیف بدون هیچ دلیلی مورد ظلمی بزرگ واقع 
شده اند و چهره های ممتاز انقالب نظیر آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری توسط 
همفکران قالیباف مورد تعدی و حرمت شکنی 

قرار گرفتند.

جهانگیری در این مناظره با زیرکی بار دیگر 
شیوه گاز انبری قالیباف را متذکر شد.

معاون اول رئیس جمهور که از سوی قالیباف 
خصوص  در  بود  شده  صداقتی  بی  به  متهم 

کاندیداتوری در این انتخابات اظهار داشت:
رئیس  معاون  که  نیست  بار  نخستین  این 
جمهور یا وزیر در حضور رئیس جمهور کاندیدا 
انتخابات مرحله  می شود. در دولت هشتم در 

دوم این اتفاق صورت گرفته است.
اظهار  قالیباف  جهانگیری،  گفته  های  رد  در 
داشت: کاندیداتوری جهانگیری پدیده جدیدی 
و  مافوق خویش  از  دفاع  برای  است که وی 

کارنامه دولت یازدهم به میدان آمده است.
پرسید:  قالیباف  از  با طرح سؤالی  جهانگیری 
به  مهاجمان  که  بگویید  مردم  به  باید  شما 
سفارت عربستان اکنون در ستاد کدام کاندیدا 

فعالیت می کنند؟
 قالیباف و رئیسی از کنار این سؤال به راحتی 

گذشتند.
جهانگیری در پاسخ قالیباف که تحت عنوان 
حمایت از پرداخت یارانه ها به دفاع تمام قد از 

دولت  احمدی نژاد پرداخته بود، اظهار داشت:
 همفکران شما در دولت دهم با 8۷00 میلیارد 
به  بیکاران  لشکر  با  نفتی، کشور  درآمد  دال  

دولت یازدهم تحویل دادند. 
و  می آمد  مرتب  که  سابق  جمهور  رئیس 
ریشه کن  را  بیکاری  دیگر  سال   2 می گفت 
می کنم در طول 8 سال 4 بار این ادعا را مطرح 
ریشه کن  را  بیکاری  نتوانست  هرگز  اما  کرد، 

کند بلکه به آمار لشگر بیکاران هم افزود.
نکته دیکر در مباحث مطرح شده بین قالیباف 
معترض  قالیباف  بود که  زمانی  و جهانگیری 
شهید  برادر  که  شما  گفت  و  شد  جهانگیری 
بی  دچار  دولت  از  دفاع  برای  چرا  هستید 

صداقتی شده اید؟
جهانگیری در پاسخ به این کنایه قالیباف اظهار 
داشت: هرگز قصد ندارم که اخوی شهیدم را 
به رخ کسی بکشم البته در فرصت مناسب و 
کسی  چه  گفت  خواهم  دیگر  بخش های  در 
اینکه کاندیدا شده ام خالف  اما  ارزشی است. 

قانون نیست.

قالیباف چه گفت 
و چه را نگفت؟

نتایج نظرسنجی از تمایل مردم به اصولگراها و اصالح طلبان  علیرضا رحیمی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها:

 در نظرســنجی اخیر ایسپا 
آمده است که 30% مردم خود 
را به دوگــروه اصالح طلب و 

اصولگرا نزدیک ندانسته اند.
ملی  نظرســنجی  نتایج  در 
ایســپا آمــده اســت: درحال 
خود  ایران  مــردم  حاضر%28 
را بــه اصــالح طلبان،1۵%به 
نزدیــک  اصولگرایــان 
دانســته اند،30%خود را به این 
دو گــروه نزدیک ندانســته و 
گرایش  نمی داننــد  2۵%هــم 

سیاسیشان چیست. 

هیچ کدام؛ پاسخ ۳0درصد مردم به نظرسنجی ایسپا ۷ نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران
 رد صالحیت شده اند

دفاعتمامقدقالیبافازدولتاحمدینژاد


