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پالسهای خطرناك اصولگرايان

راه بده !؟

ادامه از صفحه اول:
حال اگر نگاه و فرهنگ راه دادن را به سایر عرصههای اقتصادی ،
اجتماعی  ،سیاسی و مدیریتی گسترش دهیم متوجه خواهیم
شد که این اندیشه چقدر راهگشا و اثر بخش میباشد و موجب
رشد و ارتقاء ســرمایه اجتماعی و کاهش استرسها و تنشها
درجامعهمیشود.
مــا در عرصــه های اقتصادی در کشــور بــه مردم خوب
راه نمیدهیــم  ،راه را بــرای ورود ســرمایه گــذار و بخش
خصوصی بازنمیکنیم  ،نه تنها راه را بازنمیکنیم بلکه موانع و
ســرعت گیرهای زیادی را هم در راهمیگذاریم که انگیزه او را
از بینمیبرد .آنچه امروز به عنوان فضا یا محیط کســب و کار
و نامناســب بودن آن در کشور مطرح میشود ناشی از همین
روحیات و رفتارهاست .کشورهایی که قصد تحرک در پیشرفت
کشور و رونق و رشد اقتصادی دارند به مردم خودبه سرمایه گذاران
خــود بــه کار آفرینان و نخبــگان راه میدهند تــا بیایند ،
حضور یابند و در توســعه کشور مشــارکت نمایند وقتی پای
صحبت و درد دل کار آفرینان و ســرمایه گذارانمینشینی
میبینی سینه ای پر درد از موانع سر راه تولید و فعالیت در بانک ،
بیمه  ،گمرک  ،صادرات  ،اخذ مجوزهای بهداشــتی و زیست
محیطی تا فنی  ،صنعتی  ،کشاورزی و زمین دارند ،اصوالً روحیه
کار راه اندازی  ،برداشــتن مانع و راه دادن بسیار پایین است .
رفع موانع تولید قبل از اینکه نیاز به قانون و مقررات داشته باشد
نیاز به باور و اعتقاد مدیران و کارشناســان و عوامل اجرایی در
سطوح مختلف دارد.
در حوزه های سیاســی نیز وضعی مشــابه داریم جناح خود
را حاکــممیکنیم و راه را بر دیگــرانمیبندیم  ،به رقیب راه
نمیدهیم  ،به گروههای کوچک میداننمیدهیم  .برای احزاب
فضای تالش و رقابت را فراهمنمیســازیم  ،نقد و انتقادهای
اصحاب رسانه و مطبوعات را بر نمیتابیم  ،فکرمیکنیم همه
باید از کارهای ما تعریف کنند.برای حضور نخبگان و گرایشهای
سیاسی رقیب انواع و اقسام محدودیت  ،هزینه و نگرانی ایجاد
میکنیم در نتیجه افراد معتقد  ،متعهد  ،اندیشمند و توانا اجازه
مشارکت و حضور را به خود نمیدهند.
در عرصــه مدیریــت و اداره امور ســازمانها نیز وضع بهتر
از این نیســت .بســیاری از مدیران ارشــد و میانــی خود را
عقل کلمیدانند و بی نیاز از مشورت با دیگران  ،بیشتر خود را
در حصار معاونین و مدیران نزدیک محدودمیسازند و فضا را
برای تبادل آراء و نظرات صاحبنظران و کارشناسان بیرون و درون
ســازمان نمیگشایند .و در نتیجه روحیه نو آوری  ،خالقیت ،
ارائه پیشنهادو راهکار را ضعیف میسازند و موجب بی انگیزگی
و عدم مشــارکت و همکاری کارکنان در رسیدن سازمان به
اهدافشمیگردند.
باید برای گســترش و ارتقاء سرمایه اجتماعی تمرین کنیم
تا به یکدیگر در همه زمینه ها توجه داشــته باشیم دیگران را
به حســاب آوریم  ،فرصت ها را برای همــه بخواهیم و از این
طریق به وحدت و وفاق ملی دست یابیم  ،شیرینی یک تجربه
بسیار موفق بین المللی را این روزها از نزدیک مشاهدهمیکنیم
و دیدیم وقتی به همدیگر بهــا دادیم  ،اعتماد کردیم و از تیم
شایسته و متعهد مذاکره کننده هستهای همه جانبه و هماهنگ
حمایت شــد و برای فعالیت آنان راه دادیم و راه پر پیچ و خم
آنرا هموار ساختیم شاهد چه نتایج درخشان و ارزشمندی برای
ملت ایران و جهان بودیم و نشــان دادیم اگر راهبرد تعامل در
عرصه های بین المللی اصل شود و به حقوق و منافع یکدیگر از
نگاه بردبرد بنگریم راهها به خوبی هموارمیشود و سخت ترین
اختالفات تاریخی و جهانی را میتوان با مذاکره و گذشــت و
همکاری متقابل حل نمود.
پــس بیاییم همه در همه جا تمرین کنیم تا به یکدیگر راه
بدهیم  ،و فضای کشور را به نگرش مثبت  ،همکاری  ،رفاقت و
گذشت تبدیل سازیم .
مفقودي
سند خودرو پيكان مدل  1377به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 11127773587و شــماره شاســي  77477510و شــماره پالك
339/54ط 48بــه نام آقاي عقيل خالــدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
مفقودي
برگ كمپاني ســمند ايكس  7مدل  1384به رنگ نقره اي متاليك و
شماره موتور  12484079584و شماره شاسي  14520158و شماره
پالك 717/54ط77به نام بهرام كارگر مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

میز خبر

رئیس جمهور ترکیه:

انتخابات پيش از موعد راه حل بحران تشکیل دولت است

رئیس جمهور ترکیه انتخابات پیش از موعد را
راه حل بحران تشــکیل دولت دانســت و گفت
رقبــای ما از صنــدوق های رای می ترســند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه
تلویزیونــی الجزیره  ،رجب طیــب اردوغان در
سخنانی در دیدار با مســئوالن محلی در آنکارا
پایتخت این کشــور ،گفت :گروه تروریســتی
پ ک ک باید ســاح خود را کنار بگذارد و ما با
کسانی که با این سازمان همکاری کنند ،تسامح
نخواهیم کرد .وی افزود :ملت ترکیه هوشیار است
و با تندروها مقابله خواهد کرد .ما از روند آشتی
ملی دست برنخواهیم داشت .اردوغان تصریح کرد
برخی من و خانــواده ام را به منظور در تنگنا قرار دادن
نهادهای کشور هدف قرار می دهند.وی گفت :انتخابات
پیش از موعد راه حل بحران تشــکیل دولت است و این
رقبای ما هســتند که از صندوق های رای می ترسند.
از اختیاراتم طبق قانون اساســی استفاده خواهم کرد و
صندوق های رای بین ما و رقبای ما قضاوت خواهند کرد.

کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه
بر اســاس نظرســنجی منتشر شــده توسط شرکت

به دست آمده 39/2درصد از شرکتکنندگان
اعالم کردهاند که می خواهند به حزب عدالت و
توسعه رای دهند که این میزان رای در مقایسه
با گذشته  1/6درصد کاهش آرای این حزب را
نشان میدهد.

تحقیقاتی گزیجی ،حمایــت عمومی از حزب عدالت و
توسعه کاهش یافته و از میزان  40 / 8در انتخابات هفتم
ژوئن به  39/2در ماه اوت رسیده است.به گزارش ایسنا،
در نظرسنجی این شرکت که در روزنامه بیرگون منتشر
شده اســت ،میزان و نحوه مشارکت مردم در انتخابات
احتمالی زودهنــگام که قرار اســت در ماههای آینده
برگزار شــود ،سنجیده شده است .در این نظرسنجی از
شرکت کنندگان در طول هفته پرسیده شده که در صورت
رای گیری به کدام حزب رای میدهند .بر اساس نتایج

دمیرتاش خواستار
برگزاری رفراندوم شد
رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه پیشنهاد
برگزاری رفراندوم دربــاره تصمیم اردوغان
برای تغییر سیســتم حکومت به ریاســت
جمهــوری را مطرح کرد.بهگزارش ایســنا،
بهنوشته روزنامه حریت ،صالحالدین دمیرتاش ،رهبر
حــزب دموکراتیک خلق در اظهاراتی پیشــنهاد داد
که همهپرســی تک موضوعی برگزار شــود و در آن
از مردم پرسیده شــود که آیا موافق تصمیم اردوغان
برای تغییر قانون اساســی هســتند یا نه.دمیرتاش
بــه خبرنــگاران در نشســت اعضای حــزب گفت:
در انتخابات احتمالی ،رفراندومی برگزار کنیم که در
آن از مردم این ســوال را بپرسیم که آیا خواهان این
سیستم ریاست جمهوری هستند یا نه.

یمن

انصاراهلل:

بحران یمن دیگر یک بحران داخلی نیست
عضو شــورای سیاســی جنبش انصاراهلل یمن ضمن
تاکید بر اینکــه بحران یمن دیگر یک بحران داخلی
نیســت ،گفت :مســئله اصلی در بحرانهای منطقه
تضعیــف جهان عرب برای برتری دادن به اســرائیل
است .وی همچنین اعالم کرد که خبر ورود انصاراهلل
به سفارت امارات در صنعاء درست نیست.به گزارش
ایســنا به نقل از شــبکه خبــری المیادین ،محمد
البخیتی ،گفت :مردم یمن دیگر به ســازمان ملل و
نهادهــای بین المللی به دلیل جانبداریهایشــان از
دشــمن تجاوزگر اعتماد ندارند و هر کشــور عربی و
اســامی که موضعی دربرابر تجاوز عربستان به یمن
نداشته باشد به منزله شریک این تجاوزگریها است.
وی افزود :بحران یمن دیگر بحرانی داخلی نیست بلکه
بحرانی اخالقی در جهان عرب اســت .ما قصد این را
نداشتیم که با جدایی طلبان جنوب یمن درگیر شویم
اما ایــن حامیان عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهور
فراری یمن و القاعده بودنــد که درگیریها را دامن
زدند.البخیتی همچنین خبر ورود انصاراهلل به سفارت
امارات در صنعاء را نادرســت دانســت و درخصوص
مذاکرات طرفهای یمنی گفت :دشــمنان سیاسی
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ما همواره مذاکرات را ناکام میگذارند و شــروطی را
برای آتش بس انسانی قرار میدهند.وی تصریح کرد:
مســئله اصلی در بحرانهای منطقه تضعیف کردن
جهان عرب برای حفظ برتری اسرائیل است .البخیتی
گفت :ما با هادی و خالد بحاح ،معاون وی مشــکلی
نداشــتیم مشــکل ما با آنها درخواست کمکشان
از خارج اســت .هادی و بحاح بــه این دلیل به عدن
بازنگشتند که جدایی طلبان جنوب با آنها مخالفت
کردنــد .ما هرگز قبول نمیکنیم که طرف دیگر یک
جانبه تصمیمات سیاســی را اتخــاذ کند.وی ضمن
تاکید بر این که انصاراهلل در مذاکرات مسقط امتیازاتی
را ارائه کرده گفت :عربستان میخواهد گذرگاه دریایی
بر روی اقیانوس هند و بحر العرب از طریق حضرموت
برای خود داشته باشد.
گروههاي مسلح مورد حمايت عربستان
به جان هم افتادند
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت ،گروههای
تروریســتی در جنوب یمن بــه علت منفعت طلبی
بــه جان یکدیگر افتاده اند و ناامنی برخی از مناطق

روســیه خود را برای برگزاری نشســت
مسکو ۳آماده میکند
معاون وزیر خارجه روســیه در سخنانی اعالم کرد
که این کشــور در حال حاضر مراحــل مقدماتی
آمادگی جهت برگزاری نشســت مسکو ۳برای حل
بحران سوریه را طی میکند.به گزارش مهر به نقل
از پایگاه النشره« ،میخائیل بوگدانف» در این زمینه
همچنیــن تصریح کرد :نتایج رایزنی های مخالفان
سوری در مسکو و قاهره باید مبنای مذاکرات آنها
با دولت دمشق باشد .وي پیشتر نیز اعالم کرده بود
که مسکو در حال رایزنی با دولت سوریه و مخالفان
آن برای برگزاری نشســت مسکو ۳به منظور حل
بحران این کشــور اســت .بوگدانف در این ارتباط
تصریح کــرده بود :با توجه به لزوم حل سیاســی
بحران سوریه ،مسکو در حال حاضر با دولت سوریه
و مخالفان آن ارتباط دائم دارد و تالش می کند تا
نشست مسکو ۳را برگزار کند.

حاشیه ســفرش به استان بصره و دیدار با اعضای
اســتانداری این استان ،ضمن تاکید بر حمایت از
ساکنان این شهر ،امنیت بصره را موضوعی بسیار
با اهمیت و اساســی دانست.وی با اشاره به اینکه
به کشــورهای منطقه نسبت به میزان خطر گروه
ترورسیتی داعش هشدار داده است ،گفت :عراق با
چالشهای متعددی از جمله داعش مواجه اســت
و اکنون که به پیروزیهایی دست یافتهایم ،نباید
به این تروریستها فرصتی بدهیم که از اختالفات
و درگیریهای ما بهره ببرند .نخســتوزیر عراق
ادامه داد :اختالفنظر میان ما نباید بر منافع عالی
کشــور تاثیر بگذارد .منافع ملی باید بر هر مسئله
دیگری ترجیــح داده شــود.العبادی با طرح این
سوال که چه کسی به ما حق تقسیم سمتها بین
گروههای سیاســی را داده ،بر لزوم فرصتدهی به
اشــخاص توانمند برای فعالیت در پستهای مهم
تاکید کرد.

العبادی :هدف از اصالحات حذف چهرههای
سیاسی عراق نیست
حیــدر العبادی با اشــاره به اینکــه برخی تالش
میکنند در روند اصالحات کارشکنی کنند ،تاکید
کرد :در این اصالحات چهرههای برجسته سیاسی
کشور هدف نیستند گرچه منافع برخیها به خطر
خواهد افتاد.به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه
شــبکه ســومریه نیوز عراق ،دفتر حیدرالعبادی،
نخستوزیر عراق در بیانیهای اعالم کرد که وی در

رژیمصهیونیستیتسلیماسیرفلسطینیشد
مقام هــای قضایی رژیم صهیونیســتی در مقابل
ایســتادگی های محمد عالن اسیر اعتصاب کننده
فلسطینی تسلیم شده و به وی پیشنهاد دادند که
در مقابل آزادی اش در ســوم نوامبر و عدم تمدید
بازداشــت وی ،او اعتصاب غذای خود را بشــکند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری فلسطین االن،
محمد عالن اسیر فلســطینی که از  68روز پیش
در اســارتگاه های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا

جنوبــی این کشــور را فرا گرفته اســت.به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،پایگاه اینترنتی شبکه العالم
نوشت :روزنامه واشنگتن پســت در گزارشی درباره
تحوالت یمن نوشــت که پس از درگیری های اخیر
در جنوب یمن تالش هایی برای جدایی این منطقه
و کودتا علیه عبد ربــه منصور هادی رئیس جمهور
مســتعفی این کشور آغاز شده اســت.به نوشته این
روزنامه ،به علت اقدامات القاعده در جنوب با استفاده
از خال قدرت در استانها پس از عقب نشینی حوثی ها،
هرج و مرج و ناآرامی این مناطق را فرا گرفت.براساس
این گزارش ،گروه هایی که عربستان سعودی آنها را
در یمن هدایت می کند به علت اختالف درباره آینده
یمن با یکدیگر درگیر شده اند.عربستان و متحدانش
بــرای بازگرداندن منصــور هادی بــه یمن تالش
می کنند ،اما گروه های دیگری هســتند که برای
جدایی جنوب یمن سعی دارند.این روزنامه به نقل از
«وحیــد علــی ســام» یکــی از ســرکرده های
شبه نظامیان مســلح در عدن نوشت وضع امنیتی
در عدن و برخی دیگر از مناطق بســیار نامناسب و
به گونه ای در هرج و مرج و ناامنی هستند.

کرده است ،مســئوالن این رژیم را وادار به تسلیم
در برابر خواســته های خود کرد.عالن  24ساعت
به صهیونیست ها برای پذیرش خواسته های خود
مهلــت داده بود و تهدید کرده بــود که اگر آن ها
تسلیم خواسته هایش نشوند ،از معالجه و نوشیدن
آب نیز خودداری خواهد کرد.در همین راستا عیسی
قراقع رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین با
تاکید بر اینکه رژیم صهیونیســتی در برابر محمد
عالن تسلیم شده است ،گفت :ما منتظر پاسخ عالن
به پیشنهاد آزادی وی و عدم تمدید بازداشت اداری اش
در مقابل شکستن اعتصاب غذا هستیم.
تانکهای "آبرامز" آمریکایی در راه مراکش
منابع مراکشی اعالم کردند که این کشور به دریافت
 200تانک جنگی نوع "آبرامــز" از آمریکا نزدیک
شده و ظرف چند روز آینده این تانکها را دریافت
خواهد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری
الفجر ،رســانههای مراکشــی اعالم کردند که این
کشور پس از چهار سال از موعد تحویل تانکهای
جنگی آمریکایی از نوع آبرامز ظرف چند روز آینده
این تانکها را از واشــنگتن تحویل میگیرد.دولت
آمریکا پیشتر اعالم کرده بود که توافقنامهای شامل
اعطای  200دســتگاه تانک جنگی از نوع "آبرامز
ی پیشــرفته
 "M1A1را کــه به قدرتهای جنگ 
معروف هســتند امضا کرده است و این تانکها به
شکل مجانی و در چارچوب برنامههای آمریکا برای
کمک نظامی به مراکش داده میشود.

روسف قصد کناره گیری ندارد
وزیر دارایی برزیل که کشورش با مشکالت اقتصادی مواجه
است ،از دیلما روسف رئیس جمهوری چپ گرای آن کشور
دفــاع کرد و گفت که وی به هیــچ وجه قصد کناره گیری
ندارد .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه خواکیم
لوی افزود :هر کس ســر اســتعفای روســف شرط بندی
کند ،حتما خواهد باخت زیر دیلما قوی اســت.وی گفت:
او مشــکالت را می بیند و آنچه را که الزم باشــد ،به انجام
می رساند و با برنامه ریاضت اقتصادی محبوبیت خود را به خطر
انداخته است .لوی در باره انتقادهایی از اقتصاد که منجر به
رکود برزیل شده است ،گفت که برزیل این رکود را پشت سر
خواهد گذاشــت.وزیر دارایی برزیل گفت ،ریاضت مالی که
خود وی هدایــت آن را برعهده دارد ،تا ســال آینده تمام
خواهد شــد و تورم کاهش می یابد.هدف ریاضت اقتصادی
وزیر دارایی برزیل کاهش کســری بودجــه مالی و احیای
اطمینان بخش تجارت و اقتصاد آن کشور است.
مصر به دنبال عضویت غیردائم در شورای امنیت
وزارت خارجه مصر اعالم کرد که این کشور تالش میکند تا در
انتخاباتماهاکتبرآیندهشورایامنیتکرسیغیردائماینشورارا
به دست آورد.به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع ،وزارت خارجه
مصر تالش میکند با دعوت از نمایندگان دائمی کشــورهای
عضو ســازمان ملل ،برای انتخابش به عنوان عضو غیر دائمی
شــورای امنیت تبلیغ کند.طبق این گزارش ،قرار است مصر
از  ۲۸آگوســت تا اول سپتامبر نشستی با حضور نمایندگان
دائمی کشــورهای عضو ســازمان ملل و برخــی چهرههای
برجسته این سازمان برگزار کند.بنا به اعالم «احمد ابو زید»
سخنگوی وزارت خارجه مصر« ،سامح شکری» وزیر خارجه
این کشــور نیز در همین راستا به کشــورهای خارجی سفر
خواهد کرد تا شــانس مصر را برای عضویت غیر دائم در سال
 ۲۰16-۲۰۱7در شــورای امنیت سازمان ملل تقویت کند.
اکنون اردن تنها کشور عرب عضو شورای امنیت است.
پارلمان آلمان طرح کمک مالی
به یونان را تصویب کرد
پارلمان آلمان به اتفاق آرا به سومین طرح کمک مالی به یونان
رای مثبــت داد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه
از برلین ،در رای گیری پارلمان آلمان (بوندســتاگ) در مورد
سومین بسته کمک مالی 454 ،نماینده از  585نماینده رای
موافق 113 ،تن رای مخالف و  18نفر نیز رای ممتنع دادند و
به این ترتیب این طرح به تصویب رسید.پیش از رای گیری،
ولفگانگ شوئبله وزیر دارایی آلمان به قانونگذاران این کشور
هشــدار داد که تصویب نکردن سومین بسته کمک مالی به
یونان ،اقدامی غیر مســئوالنه خواهد بود.وی گفت :تضمینی
وجود ندارد که این برنامه موفق عمل کند و تردیدهایی وجود
دارد اما با توجه به این حقیقت که پارلمان یونان تاکنون بیشتر
اقدامات اصالحاتی پیش بینی شــده را تصویب کرده است،
اســتفاده نکــردن از این چنیــن فرصتی غیر مســئوالنه
خواهد بود .به گزارش ایرنا ،بر پایه توافق جدید یونان با بستانکاران
بین المللی ،انتظار می رود آتن در ازای اصالحات مورد انتظار
و بکار بستن اقدامات ریاضتی الزم ،سومین بسته کمک مالی
خود را به ارزش  86میلیارد یورو دریافت کند.
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ادامه از صفحه اول:
در تحلیل این مقاله نکته ای که در ابتدا هدف نویســنده قرار
گرفتهاست،ارتباطدادنمستقیمطیفاصالحطلبیبهسیاسیون
امریکاییاستوگوییاینانهردودریکطیف،وبرایاغراضسیاسی
درون کشور در یک جبهه قرار گرفته اند .سپس در ادامه به خواننده
القاء می کند که متفکران غربی طی برنامه ریزی های بلند مدت
با استفاده از ابزاری به نام اصالح طلبان قصد نفوذ به درون قلب
مجموعه قانون گذاری کشــور را دارند! اگر قرار باشــد تفکرات
سیاسی فعلی که گره های کور دولتهای قبل را در عرصه های
بینالمللیباموفقیتبازنمودهدرعرصهداخلینیزبارعایتضوابط
قانونی قصد حل یک به یک مشــکالت را داشته باشد چه ایراد
قانونی بر سر راه می تواند داشته باشد .حال که تفکرات سیاسی
دولت همچون دوایی بر زخم کهنه معضالت کشور است قطعا
خواستهمردمنیزحضورنمایندگانیازاینطیفخواهدبود.اکنون
باید پرسید که چه هدفی در پس تخریب وجهه مردمی طیف
اصالح طلبی و اعتدال گرایی وجود دارد؟ آیا این تالشها در ادامه
روند کددهی به نهادهای تعیین صالحیت انتخابات پیش گرفته
شده است؟! مگر نه اینکه تصمیمگیری نهادهای تایید کننده
صالحیت نامزدها کامال مســتقل و بدون حب و بغض سیاسی
صورت می گیرد پس چه منطقی در تخریب ناجوانمردانه چهره
رقیب ،درست در زمان ابراز نگرانی برخی از چهره های اصالح طلب
از وقوع رد صالحیت ها نهفته است؟! این اظهارات درست یک روز
پسازفرمایشاتمقاممعظمرهبریدرخصوصبستنروزنههای
نفوذ سیاستهای امریکایی به مجموعه های تشکیالتی کشور
با غرض ورزی عنوان شده است .این اولین بار نیست که فرمايشات
مقام رهبری در جهت دستیابی منافع عدهای خاص تفسیر به
رای می شود .ادامه این سیاســت طی روزهای گذشته صدای
حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی -اجتماعی فرماندهی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را هم درآورد و ایشان در خصوص نوع
تفسیرهایآقایشریعتمداریوسیاستهایکیهانگفت«:چگونه
اســت که برادر انقالبی چون جنابعالی ،اصرار دارد به مخاطبان
خود تفهیم کند که رهبر انقالب مثل من فکر میکنند؟! مثل
من تحلیل میکنند؟! و مثل من میفهمند؟» سوای از محبوبیت
تفکر اعتدالگرایی به علت پیروزی در مذاکرات هسته ای و دالیل
کیهان در این زمینه ،پالسهای صادر شده از طرف اصولگرایان در
جهت استفاده از ابزارهای غیرمرسوم انتخاباتی ،خود حاکی از آن
اســت که اتاق های فکر اصولگرایان بر توان بسیار باالی طیف
اصالح طلبی در کســب اکثریت کرسی های مجلس دهم باور
دارد؛ به شکلی که قیل و قالهای بی ثمر برخی از رقبای سنتی در
ی است بر این مدعا.
جهت برهم زدن شرایط رقابت عادالنه صحه ا 
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