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چند هفته قبل بود که دولت محافظه کار بریتانیا به صورت رسمی قدم در مسیر خروج از 
اتحادیه اروپا گذارده و با پذیرش ماده 50 پیمان لیسبون بر این واقعیت صحه گذارد که 
راه بدون بازگشتی را پیش گرفته است.زیرا دولت این کشور بر اساس آرای مردم موظف 
است برگزیت را اجرایی کرده و راه خروج از اتحادیه اروپایی را پیش بگیرد. ولی آنچه در 
این میان سبب شگفتی گردید اعالم انتخابات روزهنگام پارلما نی از سوی خانم ترزا می 
نخست وزیر محافظه کار بریتانیا بود. این تصمیم نخست وزیر بریتانیا اگرچه از سوی 
مخالفان و برخی کشورها تعجب برانگیز به نظر می رسید اما گویای این واقعیت بود که 
حز ب محافظه کار در این شرایط با هدف تقویت موقعیت خود در پارلمان در راستای 
اجرای برگزیت تن به انتخابات زود هنگام داده ودر تالش است با شکست احزاب رقیب 
از جمله حزب کارگر کنترل پارلمان را در دست گرفته و راه را به روی مخالفت ها در 

راستای اجرای برگزیت ببندد.
در بریتانیا همواره دو حزب محافظه کار و کارگر از جایگاه و موقعیت برتری نسبت به 
دیگر احزاب برخور دار بوده و رقابت اصلی معموال میان دو حزب است. لذا در انتخابات 
نظر  به  هرچند  باشیم.  مزبور  حزب  دو  تنگاتنگ  رقابت  انتظار  در  باید  نیز  روی  پیش 
می رسد اوضاع محافظه کاران از حزب کارگر بهتر است اما مساله اصلی این است که 
آیا محافظه کاران قادر خواهند بود اکثریت قاطع را به دست اورده و مانع مخالفت ها با 

اجرای برگزیت شوند؟
اگر نگاهی به وضعیت دو حزب محافظه کار و کارگر در مقطع کنونی در بریتانیا بیندازیم 
این واقعیت اشکار خواهد شد که هرچند اوضاع در حزب کارگر خصوصا پس از رهبری 
جرمی کوربین چندان رو به راه نیست و این حزب از اختالفات داخلی رنج می برد اما 
شرایط در حزب محا فظه کار مطلوب بوده و با وجود کناره گیری دیوید کامرون پس 
وضعیت  و  موقعیت  در  چندانی  تغییر  می  ترزا  خانم  امدن  کار  روی  و  برگزیت  ازتایید 
هدف  که  امده  وجود  به  ذهنیت  این  دلیل  همین  به  است.  نیامده  وجود  به  حزب  این 

محافظه کاران از انتخابات زود هنگام کسب اکثریت قاطع پارلمانی است. 
یکی از پایگاه های اصلی حزب کارگر در سال های گذشته اسکاتلند بود. در انتخابات 
این  مردم  خودداری  آن  دلیل  شد  مواجه  با شکست سختی  حزب  این  که  هم  گذشته 
سرزمین از رای دادن به نامزدهای حزب کارگر در اسکاتلند بود.هرچند پیش بینی می 
شود با ریزش ارای حزب کارگر مواجه شویم ولی در کنار ان تعداد کرسی های محافظه 
کاران افزایش خواهد یافت تا راه برگزیت هموار شود.ولی هر چند این انتخابات می تواند 
برای محافظه کاران مفید باشد اما سوال اصلی این است که ایا اصوال بریتانیا قادر به بقا 
و حفظ موجودیت خود خواهد بود یا ان که دچار تجزیه شده و بخش هایی از آن جدا 
خواهند شد؟ بریتانیا از انگلستان، ویلز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و در جریان 
همه پرسی بر سرادامه عضویت در اتحادیه اروپا یا خروج از ان با وجود این که اکثریت 
انگلیسی ها و ویلزی ها رای به خروج دادند اما اکثریت اسکاتلندی ها و ایرلندی شمالی ها 
خواستار ادامه عضویت در این اتحادیه بودند لذا مساله ای که این روز ها مطرح است 
خروج اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا و حرکت در مسیر استقالل است. عضویت در 
اتحادیه اروپایی دارای مزایایی برای بریتانیایی ها بوده و مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی 
بر این باور هستند که با خروج از اتحادیه متضرر شده و از نظر سیاسی و اقتصادی با 
مشکل مواجه خواهند شد. اسکاتلندی ها برای مهار این بحران خواستار استقالل و خروج 
از بریتانیا هستند و برای تحقق این خواسته خود نیز بسیار مصمم می باشند. استمرار این 
وضعیت می تواند عالوه بر وارد اوردن ضربات جبران ناپذیر سیاسی و اقتصادی، بریتانیا 
را در مسیر فروپاشی قرار داده و به اتحاد چندین دهه در این سرزمین خاتمه دهد. محافظه 
کاران درصددند از انتخابات آتی سربلند بیرون امده و رقیب سنتی خود را که در موضع 
ضعف قرار گرفته با شکست بدرقه کنند ولی مساله اصلی، حفظ و بقای یکپارچگی بریتانیا 
و جلوگیری از فروپاشی ان است که در این زمینه در مقطع کنونی نمی توان با قاطعیت 
سخن گفت. ولی این  واقعیت را باید پذیرفت کمه تمامیت بریتانیا با خطر مواجه شده 

واوضاع در این مجموعه چندان رو به راه نیست. 
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برگ برنده بازهم در دست روحانی است 

 آقای روحانی 
دوباره همه را 

امیدوار کن

گزارش اختصاصی 
مستقل...

خرب اول

یادداشت های امروز

مناظره های انتخابات ریاست جمهوری از سال 1388 در فرهنگ انتخاباتی کشور به عنوان یک پدیده تاثیرگذار شناخته شده است.
اوج این شور و هیجان مناظره های انتخاباتی را می توان در مناظره مهندس موسوی با رئیس جمهور اسبق جستجو کرد.

در سال 1392 علی رغم اینکه شکل مناظره ها تغییر کرد ولی باز هم شاه بیت تبلیغات انتخابات دوره یازدهم در مناظره های 8 نفره 
متجلی شد. حسن روحانی و محمد باقر قالیباف که پرطرفدارترین کاندیدای آن دوره بودند فینال انتخابات 24 خرداد در آخرین مناظره 
تلویزیونی رقم خورد. هنگامی که جمله معروف »گاز انبری « روحانی در پاسخ به قالیباف مطرح شد، موجی از آرای خاکستری به صندوق 

آرای روحانی سرازیر شد. بعد از این مناظره کاهش آرای قالیباف سرعت گرفت. 
در این گزارش نگاهی به تعداد حاضرین در مناظره های امسال خواهیم کرد. » همین صفحه «

 آیا بریتانیا یکپارچه می ماند؟ 
ازبین 25 چهره سرشناس تبت نام شده انتخابات 
ریاست جمهوری،ترکیب نهایی راه یافتگان به 

انتخابات 29 اردیبهشت مشخص می گردد.
احتماالتی برای تایید شدگان نهایی در اذهان 
تحلیلگران سیاسی رقم خورده است که دو یا 
پیش  شاخص  کاندیداهای  نهایی  ترکیب  سه 
بینی می گردد. برخی اشخاص یا محافل سیاسی 

تمرکز خویش را روی عدد6 نفر گذاشته اند.
سناریوی اول:

دراین سناریو احتمال تایید صالحیت چهره هایی 
چون حسن روحانی،ابراهیم رئیسی، محمد باقر 
قالیباف،سید محمد غرضی، اسحاق جهانگیری 
را  نهایی  ترکیب  سلیم  میر  مصطفی  سید  و 

مشخص خواهند کرد.
سناریوی دوم:

برخی از ناظران هم اعتقاد دارند با اضافه شدن 
آقایان محمد هاشمی رفسنجانی و سبد مصطفی 
یافتگان  راه  شمار  دارد  احتمال  طباء  هاشمی 

نهایی عدد 8 را هم شامل شود.
فرد  دارد  امکان  مرحله  دراین  سوم:  سناریوی 
و  نهم  سابق  دولتهای  وزرای  بین  از  دیگری 
دهم به جمع فینالیست های کارزار انتخاباتی 29 

اردیبهشت اضافه گردد.
هرچند که سه وزیر سابق جزء ترکیب ثبت نام 

شدگان هستند.
سناریوی چهارم:

کارشناسان  معدود  بینی  پیش  سناریو  دراین 
شاید  که  است  این  بر  انتخاباتی  و  سیاسی 

درانتخابات دوره دوازدهم برای اولین بار ترکیب 
راه یافتگان به کارزار نهایی انتخابات امسال به 
عدد دو رقمی برسد و شاید عدد 10 عددی باشد 
که برای اولین بار شورای نگهبان این تعداد را از 

بین 25 چهره سرشناس انتخاب می کند.
محافل سیاسی وابسته به جریان های مختلف 
ارزیابی  تحقق  قابل  غیر  را  احتمالی  چنین 
کاندیداهای  تعدد  حیث  از  البته  کنند.  می 
انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات دوه هشتم 
توان  می  را   1380 سال  در  ریاست جمهوری 
طول  در  ریاست جمهوری  انتخابات  رکورددار 

تاریخ جمهوری اسالمی دانست.
محافل تحلیلی غربی هم که انتخابات این دوره 
را رصد می کنند براین عقیده اند که تکرار حد 
نصاب عدد افراد تایید شده انتخابات دوره هشتم 

قابل تحقق نخواهد بود.
البته نگارنده با توجه به عوامل و شرایط پیش 
آمده اعتقاد دارد که رئیس جمهور سابق، معاونین 
و مشاورین شانسی برای تایید صالحیت از سوی 

شورای نگهبان ندارند.
داشته  تحقق  قابلیت  اعداد  این  از  کدام  هر 
امکان  که  شد  خواهد  استنباط  چنین  باشند 
دوره،  این  رقابت های  فضای  قطبی شدن  سه 
چون  گزینه هایی  با  اعتدالگرایان  دارد.  وجود 
روحانی، جهانگیری و محمدهاشمی رفسنجانی 
و اصولگرایان با نفراتی چون رئیسی، قالیباف، 
میرسلیم و مستقلین هم با چهره ای چون غرضی 
به عرصه انتخابات قدم بگذارند و مردان میدان 
رقابت حساس و نفس گیرماراتن 29 اردیبهشت 

باشد.
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عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: پس از محاسبه امتیازات 200نفر به گروه ۷ 
نفره ای که تحت نظر هیات رئیسه شورای  عالی 
سیاست گذاری است، قرار می گیرد که از این تعداد 

۴2 نفر انتخاب می شوند و به هیات رئیسه شورای 
عالی معرفی خواهند شد..

حسین کمالی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، 
درباره نحوه بسته شدن لیست شوراهای شهر از 
برای  شاخص هایی  گفت:  اصالح طلبان  سوی 
کاندیداهای اصالح طلبان در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر مشخص شده است که مربوط به 

تخصص های مورد نیاز شورای شهر است.
دبیرکل حزب اسالمی کار گفت: پژوهش هایی در 
این زمینه انجام شده است و سوابق اجرایی که باید 
کاندیداها دارا باشند و با وظایف شورای شهر مرتبط 

باشد، لحاظ شده است.
 او با بیان اینکه بحث پاکدستی و اصالح طلبی از 
محورهای اساسی کار است،  بیان کرد: غربال گری 
بر اساس موارد ذکر شده انجام می شود و کسانی 
که باید به مرحله نهایی برسند مشخص خواهند 

شد.
کمالی با اشاره به بیانیه شورای عالی سیاست گذاری 

گفت:  شهر  شوراهای  انتخابات  داوطلبان  برای 
که  اصالح طلبی  افراد  همه  از  بیانیه  این  در 
تقاضا داشتند در لیست اصالح طلبان قرار گیرند 
درخواست شده مدارک و سوابق خود را اعالم کنند 

تا به شورای عالی سیاست گذاری ارائه شود.
او با بیان اینکه گروهی 1۴ نفره تعیین شدند که 
در غربالگری در مرحله اول امتیاز افراد را بر اساس 
افزود: در مرحله  خوداظهاری مشخص می کنند، 
اول حدود 200 نفر تعیین می شوند و به مرحله دوم 
می روند که باید حائز امتیاز کاری اداری و تخصصی 

باشند.
پس  کرد:  بیان  کار  اسالمی  حزب  دبیرکل 
 ۷ گروه  به  نفر   200 این  امتیازات  محاسبه  از 
نفره ای که تحت نظر هیات رئیسه شورای عالی 
تعداد  این  از  می گیرد  قرار  است،  سیاست گذاری 
۴2 نفر انتخاب می شوند و به هیات رئیسه شورای 
عالی ارائه می شوند. کمالی تاکید کرد: بر اساس 
سهمیه جوانان، سهمیه بانوان، تناوب و تخصص 

نفره در  برای شورای شهر 2 لیست 21  کاندیدا 
اختیار شورای عالی سیاست گذاری قرار می گیرد و 
لیست اصالح طلبان شوراهای شهر از بین این دو 

لیست 21 نفره را انتخاب می شود.
اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو 
دو  هر  در  باید  تخصص  و  تنوع  تفاوت،  گفت: 
مرحله گزینش کاندیدا ها مشخص شود، تا اگر به 
طور مثال در لیست اول فردی دارای تخصص در 
رشته حقوق بود و رای نیاورد از لیست دوم فردی 
که دارای تخصص حقوقی است، معرفی شود نه 
اینکه از سایر رشته ها فردی را برگزینیم، بنابراین 
سیستمی که باید تخصص های مختلف را تامین 
زمان  درباره  کمالی  کرد.  خواهیم  لحاظ  کند، 
بیان  اصالح طلبان،  لیست شورای شهر  معرفی 
کرد: احتماال تا یک شنبه یا دوشنبه هفته آینده 
لیست 21 نفره مشخص می شود و در اختیار گروه 
 ۷ نفره شورای عالی قرار می گیرد و اعالم رسمی 

نمی شود. 

حسین کمالی عضو هیات رئیسه شورای عالی اصالح طلبان:

هفته آینده لیست ۲۱ نفره اصالح طلبان برای انتخابات شوراها مشخص می شود

پرسپولیس جشن قهرمانی خود را با برتری چهار 
گله و رسیدن به تمام رکوردهای فصل برگزار کرد، 
طارمی به صدر گلزنان رفت، رکورد امتیاز شکسته 

شد و آنها برترین خط هجومی لیگ شدند. 
 در جدالی که به نظر می رسید پرسپولیس به دنبال 
برد نباشد و پایان نود دقیقه و رسیدن به جام انتظار 

آنها در این بازی باشد، نیمه دوم طوفانی را پشت 
سر گذاشتند و ۴ گل به ثبت رساند.

گل هایی که یکی پس از دیگری یک رکورد برای 
نیا گلزن ترین هافبک  آنها رقم می زد؛ کامیابی 
دفاعی لیگ تا به امروز شد، طارمی به صدر جدول 
گلزنان رفت، رکورد امتیاز در لیگ را شکستند و 

البته تا به امروز برترین خط هجومی لقب گرفتند. 
عابدزاده، رضا شاهرودی،  احمدرضا  پروین،  علی 
کاشانی  حبیب  نوروزی،  هانی  پنجعلی،  محمد 
قهرمانی  مهمانی  در  که  بودند  نفراتی  جمله  از 

سرخپوشان حضور یافته بودند.. 
پدیده  مقابل  صفر  بر   ۴ پیروزی  با  پرسپولیس 

بهترین برد این فصل را به دست آورد تا جشن 
این  کند.  برگزار  شکل  بهترین  به  را  قهرمانی 
بهترین نتیجه فصل پرسپولیس بود که در حاشیه 
آوردن  دست  به  جمله  از  داشت  نکته  چند  خود 
عنوان بهترین خط حمله لیگ، بهترین گلزن لیگ 

و ادامه کلین شیت های علیرضا بیرانوند

 پرسپولیس در آزادی جام قهرمانی را باالی سر برد

جهانبخش خانجانی در گفت وگوی اختصاصی با مستقل تشریح کرد: 

انتخابات دو مرحله ای
گزینه مطلوب اصول گرایان 

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس:

کاش تست سالمت  روانی هم 
ازشرایط ثبت نام انتخابات 

 ریاست جمهوری بود

 آیا بریتانیا 
یکپارچه می ماند؟ 

آرش وکیلی

صفحه 8
 چرا از مذهب 

سوء استفاده می کنید؟ 

عاطفه مجیدی


