گزارش

خبر ویژه
از سوی سخنگوی دولت

علت شیوع گسترده کرونا
در خوزستان اعالم شد

سخنگوی دولت با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت
شیوع کرونا در خوزستان در جلسه هیئت دولت
به بیان دالیل این موضــوع پرداخت .علی ربیعی
در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد :مراعات
فاصلهگذاری اجتماعی قطعاً مورد نیاز است و اگر به
همین سیاق جلو برویم ،مواجهه ما با یک اپیدمی
جدید ،مواجهه بعیدتری خواهد بود .وی با اشاره
به وضعیت استان خوزستان در شیوع کرونا ادامه
داد :امیدواریم مردم خوزســتان نیز با تجربه تلخ
اخیر مراعات بیشتری داشته باشند .گزارشی که از
علت شیوع گسترده کرونا در این استان ارائه شد،
نشان داد که به دلیل رعایت نکردن فاصلهگذاری
اجتماعی ،حضور مردم در مراسم عزاداری و عروسی
و تجمعات دیگر سبب افزایش مبتالیان شده است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به پیشرو بودن
عید فطر اظهــار کرد :ما به رعایــت پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری در عید فطر هم نیازمندیم
و باید همین روند را ادامه دهیم.

ایسنا :منتخب مجلس یازدهم گفت :درجمعی که توسط محصولی اداره میشده ،شرکت وتذکر داده است «که نه به قالیباف» ،عملی
ضدوحدت است.
متن توئیتهای الیاسنادران به شرح زیر است« :آنها که درمقابل شورای مرکزی فراکسیون و سازوکارهای روشن فرایند وحدت پرچم
جدایی بلند میکنند چگونه خود را منادی وحدت و انقالبی میدانند؟!» بعد از آنکه سیدمحمودرضوی از نادران خواست که پشت پرده
این اقدامات را تشریح کند ،منتخب مردم تهران درتوئیت دیگری نوشت :درجلسه اول به دوستانی که توسط جناب پژمانفر دعوت و توسط
آقای محصولی اداره میشدند ،عرض کردم که راهاندازی یک جمع فقط با هدف «نه به قالیباف» عملی ضدوحدت است؛ هرچند دلیلی
هم برای دعوت نکردن از قالیباف نداشتند.

ایرنا :وزیربهداشــت گفت :مردم با رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی ،مراســم احیا را برگزار و دل ما را برای استمراراین
بازگشاییها گرمتر کردند.
سعید نمکی ،وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به آخرین تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت بازگشایی
محدود و ساعتی مساجد برای برگزاری مراسم احیا شب قدر اظهارکرد :از دید بعضی همکاران ،تصمیم بسیار سخت و پرریسکی
در رابطه با بازگشایی مساجد و حضور مؤمنان برای شبهای احیا گرفتیم و اولین شب احیا را تجربه کردیم .از روز اول همکاران
ما ایراداتی داشتند .همچنین در رابطه با وضع رستورانها و بقیه کسب و کارها جلساتی برگزار میکنیم که انشاءاله بتوانیم
در خردادماه بقیه کسب و کارها را نیز راهاندازی کنیم.
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نامه انتقادی فالحتپیشه :تعدد جلسات غیرعلنی بزرگترین ظلم به مجلس دهم بوده است

شجاعتدروقتاضافه!

نسل فردا /گروه سیاست

news@ naslefarda.net

حاال نامهنگاریها شروع شده و گویا تمامی
ندارد؛ اول هفته «مطهری» و آخر هفته
«فالحتپیشه» .خبر را ایسنا منتشر کرد
وقتی نوشت :یک نماینده مجلس شورای
اسالمی با انتقاد از عملکرد هیئترئیسه در
برگزاری جلســات غیرعلنی مجلس در
طول چهار سال گذشــته گفت که تعدد
جلســات غیرعلنی ،بزرگترین ظلم به
مجلس دهم بوده است .فالحتپیشه ،در
نامهای بــه علیالریجانی ،رئیس مجلس
شــورای اســامی از عدم ارائه فایلهای
تصویری و صوتی اظهارات نمایندگان در
جلسات غیرعلنی انتقاد و ابراز امیدواری
کرد که در اینباره به وظایف قانونی عمل

شود .متن نامه فالحتپیشه به رئیس
مجلس به شرح زیر اســت :احتراماً با
توجه به اینکه چند بار درخواست این
جانب از هیئت رئیســه بــرای دریافت
فایلهای تصویری نطقهای شخصی بنده
در جلســات غیرعلنی به نتیجه نرسیده
است ،موارد زیر را عرض میکنم:
 -۱متاســفانه بســیاری از رویدادهــا و
تصمیمات مؤثر چهار ســال گذشته در
جلسات غیرعلنی مطرح شــده که عدم
اطالع مــردم از آن در ارزیابیهای منفی
عملکــرد مجلس دهــم و نمایندگان اثر
داشته است .در این شرایط قرار است تا چه
زمانی طبقهبندی محرمانه خودســاخته
این جلسات ادامه داشته باشد.
 -۲با توجه به اینکه اجازه انتشار نطقهای

جلسات غیرعلنی مسبوق به سابق است،
توضیح دهید که آیا جلســات غیرعلنی
طبقهبندی دیگری دارد.
 -۳بنده قبل از هرگونه تعلق به ســمت
نمایندگــی ،بخش عمــدهای از عمرم را
مشــغول تحقیق و پژوهش بودهام و در
آینده نیز اگر عمری باقی باشد در همین
حوزه فعالیت خواهم کرد .با کمال تأسف
چنین برخوردهای خالف قانون توســط
هیئت رئیســه نگرانیها درمورد صیانت
از اسناد مربوط به جلســات غیرعلنی را
افزایش میدهد؛ به همین دلیل بارها اعالم
کردم که تعدد جلسات غیرعلنی مجلس
بزرگترین ظلم به مجلس دهم بوده است.
امیدوارم جنابعالی در این رابطه به وظیفه
قانونی خود عمل کنید.

یک کارشناس مسائل بینالملل ادعا کرد:

اروپا نخستین متضرر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
ایسنا :یــک کارشناس مســائل بینالملل گفت :اگر
موضوع ایران به شــورای امنیت ارجاع شود اروپاییها
نخستین متضرر پایان «برجام» خواهند بود.
«دستمالچیان» در پاســخ به این پرسش که با وجود
بسیاری از مخالفتها با تالش آمریکا برای ممانعت از
لغو تحریم تسلیحاتی ایران طبق برجام گفت :ازآنجاکه

ایران

آمریکا در اغلب میدانها و عرصههایی که علیه ایران
وارد شده اســت شکســت خورده -به ویژه در عرصه
تحریم -و امکانات و توان زیــادی را برای این منظور
به کار گرفت اما نتوانســت ایران را پــای میز مذاکره
آورد ،ســعی دارد از این فضاســازی برای تحت فشار
قراردادن مجدد ایران استفاده کند.وی گفت :تحریم

***
به نظر میرسد برخی آقایان در روزهای
نمایندگی نخواســتهاند بعضی موارد را
ببینند یــا اگر هم دیدهاند دلشــان بابت
«اشتباه محاسباتی» (اشاره به تیتر دیروز
همین روزنامه) کمی لرزیده است؛ وگرنه

تسلیحاتی ایران در شــهریورماه طبق برجام به پایان
میرسد و آمریکا میخواهد به این بهانه با بازگشت به
برجام سیستم «مکانیسمماشه» را علیه ایران فعال کند
درحالیکه مقامات آمریکا و کشورهای مختلف گفتهاند
که بازگشت آمریکا به برجام با توسل به قطعنامه 2231
ممکن نیست .حتی اگر فرض کنیم که این امکان باشد،
ایران باید این بازگشــت را بپذیرد که طبق نظر مقام
معظم رهبری ابتدا باید تمام تحریمها علیه ایران لغو
شود و مذاکرات با ایران صرفاً در چارچوب برجام خواهد

بیش از همه علیمطهری شجاع از شورا
میداند و فالحتپیشــه عزیز از جلسات
غیرعلنی خبر دارد .این وقت نامهنگاری
و شجاعتپیشگی از بهارستانیها ،چیزی
جــز شــجاعت در وقت اضافه نیســت؛
دستمریزاد!

بود .این کارشــناس مســائل بینالملل تصریح کرد:
هرگونه ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت میتواند
بیثباتی در منطقه و خاورمیانه را موجب شود .به لحاظ
امنیتی ،سیاسی و اجتماعی به ویژه بحث مهاجران بعد
از جنگ سوریه شاهد این مسائل در منطقه و تأثیر آن
بر اروپا بودیم و اروپاییها کام ً
ال به تاثیرات این مسئله
واقف هستند.دستمالچیان گفت :اگر موضوع ایران به
شورای امنیت ارجاع شود ،اروپاییها نخستین متضرر
پایان برجام خواهند بود.

خاورمیانه

روزنامه «کیهان» فاش کرد:

هزینه 70میلیاردی برای ساخت یک سریال!

خبرآنالین :یکی از سریالهای در دست تولید برای شبکه نمایشخانگی با استفاده از پولهای آلوده درحال تولید
است! پیشتر اخباری درباره دستمزد نجومی برخی از بازیگران این سریال منتشر شده بود؛ حاال این روزها گفته
میشود که بودجه آن چیزی درحدود 80میلیاردتومان است! بهدلیل ضعف نظارت بر شبکه نمایش خانگی ،این
بخش همواره چشم طمع مفسدان اقتصادی و صاحبان پولهای مشکوک را به خود جلب کرده بود .همچنان که
محمدامامی ،سرمایهگذار یکی از سریالهای نمایش خانگی و متهم به اختالس از صندوق ذخیره فرهنگیان ،پس
از بازداشت بهخاطر همین حضور در سینما و شبکه نمایش خانگی ،توانست حمایت برخی از سینماگران را جلب
کند .سرمایهگذاری در سینما و سریالهای شبکه نمایش خانگی ،یکی از راههای سرمایهدارهای مولتیمیلیاردی
برای کسب اعتبار است .نکته مهم اینکه اغلب سریالهایی که با پولهای ناسالم تولید میشوند ،به تخریب سبک
زندگی سالم ،ترویج مصرفگرایی ،زندگیاشرافی و تفکرات انحرافی میپردازند.
اما خبرها حاکی است ،خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی از رد پای محمدامامی در این سریال خبر داده و نوشته
است« :این سریال مانند موجودی «دوزیست» از طرفی بهدلیل هزینه بسیار زیادش ازمنبعی که معلوم نیست
چگونه تهیه شده تغذیه کرده و از طرف دیگر در حال تولید و نمایش همزمان است .باید دید نهادهای نظارتی و
قضایی درباره سرمایهگذاری سریالهای شبکه نمایش خانگی چه خواهند کرد؟»

رایزنی روحانی با نخستوزیر مالزی درباره برجام و تحریمهای آمریکا

تهران و کواالالمپور در مسیر توسعه و گسترش

ایرنا :رئیسجمهوری ایران و نخســتوزیر مالزی تاکید کردند که آمادهاند روابط تهران–کواالالمپور را در همه
حوزهها به ویژه در حوزه اقتصادی ،بیشازپیش گسترش و توسعه دهند .حجتاالسالموالمسلمین «حسنروحانی»
و «محیالدینیاسین» با بیان اهمیت تسریع در اجرای توافقات اجرایی دو کشور در حوزههای تجاری و مالی طی
سالهای گذشته به ویژه در دوره نخستوزیر سابق ،تاکید کردند از هیچ تالشی برای تعمیق این همکاریها که
طی سالهای متمادی تداوم و ارتقا یافته ،دریغ نخواهند کرد.
رئیسجمهور ایران و نخســتوزیر مالزی با تاکید بر اهمیت «برجام» و ضرورت حفــظ این توافق ،تحریمهای
غیرقانونی آمریکا علیه ایران به ویژه در شرایط حاضر را نقض حقوق بشر خواندند و اظهارداشتند که به حمایت
از یکدیگر از مجامع بینالمللی و مخالفت با تحریمها ادامه خواهند داد .دو طرف همچنین شیوع ویروس کرونا را
یک چالش جهانی دانستند و اشتراکنظر داشتند که ضروری است کشورهای اسالمی از ظرفیتهای مشترک در
کمک به یکدیگر درمبارزه با این ویروس بهره بگیرند .روحانی و یاسین گفتند که آمادهاند از تجربیات ایران و مالزی
در مبارزه با این بیماری بهره بگیرند و در مسیر تأمین اقالم بهداشتی و پزشکی همکاری کنند.
رئیسجمهوری جمهوری اســامی ایران در این گفتوگو از نخســتوزیر مالزی برای سفر به ایران در فرصتی
مناسب دعوت کرد.

آیتاله تقوی در نشست اعضای شورای مرکزی «جبهه راه نوین» عنوان کرد:

براساس سه اصل دیدگاههای حضرت امام(ره) ،فرامین مقام معظم رهبری
و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی تدوین مییابد .دو اصل اسالمیت و
ایرانیت که در جایجای قانون اساسی است ،مورد تأیید خاص و عام خواهد
بود تا ضمن اعتقاد به مبانی دینی با تمام ظرفیتها و استعدادهای ملی
راهکاری نوین برای نیل به تمدن نوین اسالمی که مستلزم تفکر انقالبی
وجهادی ،اقتصادمقاومتی ،رونق تولید ملی و اشــتغال ،گام دوم انقالب،
بصیرت و اخالص ،وحدت جامعه ،عدم اتکا به بیگانگان و اعتالی کشور
عزیزمان ایران اسالمی است ،هدایت شــود .در این منشور ضمن حفظ
استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی به تمام قومیتها ،نژادها و
مذاهب رسمی احترام خاص قائل هســتیم به طوری که وحدت و وفاق
بین همه آحاد کشورمان میبایست یک استراتژی بلندمدت تلقی شود.
پیشرفت ،آبادانی ،توســعه و رفاه همهجانبه و فراگیر جهت رفع هرگونه
کمبود وعقبماندگیهــای منطقهای و محلی به عنــوان یکی از اصول
اولیه است تا همه ایرانیان بتوانند امکان استفاده از مواهب الهی در میهن
عزیزمان را در اختیار داشته باشند .از دیگر سو والیت فقیه به عنوان رکن

کالس آموزش دروس دینی یهودیان «ارتدوکس» در فضای باز پارکی در شهر قدس
منبع :فرانسپرس

کشتی باری ایران در آبهای
سنگاپور به گل نشست

ایسنا :دو کشتی باری ایران و سنگاپور در
جزیره «سنتجان» به گل نشست .گزارشها
حاکی از آن است که کشتی باری «شهرزاد»
و کشتی «سامودرا» در دهم ماه مه در تنگه
ســنگاپور در جنوب جزیره ســنتجان در
نزدیکی یکدیگر به گل نشســتند .وضعیت
این دو کشــتی باری در یازدهم ماه مه نیز
تغییری نکرده بود .کشــتی باری شهرزاد از
پورتکالنگ حرکت کرده و به سمت بندر
یانگشان چین میرفت .کشتی سامودرا هم
از بالوان اندونزی عازم بندر بایا بود.

اعالم آمادگی روسیه برای
مذاکره درباره تسلیحات
ایران

فارس :روســیه بر آمادگی خود برای ارائه
تســلیحات به ایــران تاکید کــرد .یکی از
مقامهای ارشــد وزارت امورخارجه روسیه
در گفتوگو با یک رسانه روسی اعالم کرد که
احتمال شروع مذاکره برای ارائه تسلیحات
روســیه به ایران بعد از پایــان تحریمهای
تسلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران وجود
دارد.

بازگشت تعدادی از اتباع
اندونزی به کشورشان

ایلنا :تعدادی از اتبــاع اندونزیایی زندانی
در ایران به کشورشــان بازگشــتند .دولت
اندونزی ۱۵ ،خدمه کشــتی بازداشت شده
اندونزیایی را از ایــران بازگرداند .این افراد
چهار ماه پیش به دلیل حمل ونقل غیرقانونی
نفت به زندان رفتــه بودنــد و دو هفته در
جزیرهای در اندونزی قرنطینه بودند و پس از
منفی شدن تست کرونا به جاکارتا بازگشتند.

میرسلیم با وزرای احمدینژاد
به توافق رسید؟

اگر نمایندگان تکلیف کنند برای انجام تکلیف و ریاست میآیم
چندی پیش درواپســین روزهای
نسل فردا  /گروه سیاست
 news@ naslefarda.netمجلس دهــم که تنــور مبارزات
انتخاباتــی بــرای کرســی اول
بهارستان داغ بود ،نشست هماندیشی اعضای شورای مرکزی «جبهه راه
نوین» با حضور احزاب ،گروهها و شخصیتها برگزارشد .سخنران اصلی
این نشست آیتاله «ســیدرضاتقوی» بود که به حمایت از جوانان نخبه
انقالبی در چله دوم انقالب جهت حضور در مراکز تصمیمساز وتصمیمگیر
اصرارداشت .وی اصلیترین سرمایه کشور را نیروی انسانی دانست و نیاز
کشور به حزب قوی که ساخت و پرورش نیروهای متخصص درساختار
حزب را انجام دهد امری ضروری عنوان کرد .وی درادامه گفت :جبهه راه
نوین مسیر و گفتمان خوبی دارد و امیدوارم با نیرو و کادرسازی متخصص
والیی به کشــور خدمت کنید .بد نیســت بدانید جبهه راه نوین انقالب
اسالمی با معرفی کاندیداهای مورد حمایت خود اعالم موجویت کرد.
***
منشور ائتالف ملی احزاب و شخصیتهای تشکیل دهنده جبهه راه نوین،

«کلید روحانی»
«اسپانسر اصولگرایان»!

کافهسینما :رئیس اسبق صداوسیما «کلید
روحانــی» را «اسپانســراصولگرایان» در
«پیروزیهایسیاســی» دانست .ضرغامی
در توئیتر نوشت« :شاید کمتر کسی مانند
روحانی به اصولگرایان خدمت کرده باشد.
معتقدم عملکــرد او بزرگترین ضربه را به
اصالحطلبان وارد کرده است .اصولگرایان
نباید نقش «اسپانسر خود را در پیروزیهای
سیاســی فراموش کننــد# .کلید_روحانی
بخت آنان را در مقابل اصالحطلبان باز کرد».

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک ...
جدا شده ،موشک زودتر از زمانی که باید ،به سمت
هدف شلیک شده است .در توضیح این سناریو در
یک فرآیندی فنی موشــک به جای هدف اصلی
به شــناور کنارک که به اندازه کافی از محدوده
هدف دور نشــده ،حمله میکند و این فاجعه را
رقم میزند.
فرضیه دیگر این اســت که خطا از سمت شناور
«کنارک» بوده اســت .ناخدا هوشنگصمدی،
فرمانده ســابق گردان تــکاوران دریایی در این
رابطه در روزنامه آرمان نوشــت :در این خصوص
ناو جماران یا شناور کنارک میتواند مقصر بوده
باشد .احتماالً و بر طبق شــنیدهها ناو کنارک به
صورت خاموش و بدون اطالع وارد محدوده مانور
شده است.
اما فرضیه خطای انسانی از سوی ارتش مورد تایید
قرار نگرفته و حتی هیچ اشارهای هم به آن نشده
است .روز گذشته ویدئویی از سوی ارتش منتشر
شــد که فرضیه خطای انسانی اساســاً در میان
گمانهزنیهای آن وجود نداشت .سه سناریو درباره
شــلیک به ناوچه گفته میشود ،موشک شلیک
شده از نوع کروز دریایی قدیر بوده است.
سناریوی دوم؛ نقص فنی
هنوز به صورت رسمی اعالم نشده موشک
شلیک شده از چه نوعی بوده است؛ اما در رسانهها
ابتدا گفته شد موشــک نور بوده پس از آن اعالم
شد که موشک کروز قدیر یا قادر به سمت کنارک
شلیک شده است .گفته میشود اگر موشک قادر
یا قدیر شلیک شده باشــد احتمال نقص فنی در
موشــک نیز به عنوان یک فرضیه جدی مطرح
میشود.
سناریوی نقص فنی با انتشــار ویدئویی از سوی
ارتش تقویت شــد .دراین ویدئو بحث نقص فنی
موشک مطرح شده اســت .این گزارش «اشتباه
در تشخیص هدف توسط ســیکر موشک» را به
عنوان عامل اصلی مطرح کرده اســت .گزارش
ارتش میگوید« :به علت ســطح مقطع راداری
بزرگتر سیکر موشک شلیک شده از ناو جماران
در تشخیص هدف دچار مشکل شده و به ناوچه
کنارک اصابت کرده است .نقص فنی در موشک
تولید شده توسط صنعت علت اصلی این تشخیص
اشتباه بوده است ».فرضیه دیگر این است« :دیتای
موشک نقص داشته و نتوانسته است فرق هدف
کاذب از ناوچه کنارک را تشخیص دهد».
اگر موشــک «قدیر» عامل حادثه بوده باشد این
موشک توسط ســازمان صنایع هوافضای وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و تولید
شده است .فرضیههای زیادی در اینباره مطرح
شده و ممکن است برخی از آنها نیز معتبر باشند؛
اما تازمانیکــه گزارشهای رســمی در اینباره
منتشر نشــود نمیتوان این فرضیهها را درباره
خطای فنی و خطای انسانی مطرح کرد.
سناریوی سوم؛ جنگ الکترونیک
این ســناریو باز هم در گزارش ویدئویی
ارتش مطرح شده اســت .در این گزارش آمده:
«احتمال جنگ الکترونیک از ســوی دشمن نیز
وجود دارد ».اما توضیح بیشتری در این رابطه داده
نشده است .آیا ممکن اســت دشمن در سیستم
هدایت موشک خرابکاری کرده باشد؟
تکذیب یک شایعه
ارتش جمهوری اسالمی شایعات پیرامون
حادثه شــناور کنارک را تکذیب کرد .مهمترین
شــایعهای که این روزها دستبهدست میشود
این است که کنارک توســط قایقهای تندروی
سپاه هدف قرار گرفته شده است؛ البته این شایعه
و ادعا هیچ همخوانی با شــواهد ندارد .در همین
راســتا ســخنگوی ارتش گفت :این صحبت یا
صحبتهایی از این دست ،کام ً
ال بیربط هستند.
اساساً رسانههای ما نباید به این شایعاتِ پرداختی
که از ســوی معاندین طراحی و سیاستگذاری
میشود و رســانههای معاند و بیگانه به آن دامن
میزنند ،اهمیت بدهند؛ چون واقعاً پرداختن به
چنین موضوعاتی به این معنا خواهد بود که واقعاً
نظر ما جلب این شایعات شده است .به نظرم مردم
عزیز ما و اصحاب رسانه هوشیارتر از آن هستند
که توجهی به این شایعات بیاساس داشته باشند.
طی دو روز گذشته ویدئوهای زیادی هم در رابطه
با حادثه منتشر شده که بســیاری از آنها هیچ
ارتباطی با حادثه رخداده ندارند.

روایت نادران از مخالفت پایداریها با قالیباف

مردم دل ما را برای بازگشایی اماکن مذهبی گرمتر کردند

رکین نظام جمهوری اســامی عاملی جهت حفاظت و صیانت از کیان
انقالب اسالمی است و تمام دستگاههای نظارتی ،اجرایی و تقنینی باید در
جهت تقویت و تحکیم مبانی این اصل مترقی ،برنامهریزی کنند .همچنین
قوای سهگانه کشورمان پس از تأیید و تنفیذ ولیفقیه به صورت مستقیم
مشروعیت خواهند داشت .از دیگر سو ،به واسطه اعتقاد به اصل اجتهاد،
در هرمقطع زمانی در صورت بروز هر گونه ابهام یا اختالفی بین نهادهای
مختلف نظام ،رهنمودهای مقام عظمای والیت به عنوان فصلالخطاب
میتواند راهگشای همه مسائل تلقی شود.

کالس آموزش قرآن به کودکان آواره جنگی در مسجدی در شهر کابل افغانستان

منبع :رویترز

خبرآنالین :یکــی از منتخبــان تهران
در مجلــس یازدهــم از توافق میرســلیم،
حاجیبابایــی ،نیکــزاد و حســینی برای
تعییــن رئیــس مجلــس یازدهــم خبر
داد .اولین نشســت نماینــدگان منتخب
دانشگاهی مجلس یازدهم با میزبانی کانون
دانشگاهیان ایران اسالمی و با حضور جمعی
از وزرای دولتهای احمدینژاد ،همچنین
میرســلیم از کاندیداهای ریاست مجلس
برگزار شد.
در همین راســتا علی خضریــان ،منتخب
مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم طی
توئیتی نوشــت« :به برکت مــاه رمضان در
جلسه وفاق که با حضور جمعی از منتخبان
مجلس یازدهم برگزار شــد ،با توافق میان
آقایان ســیدمصطفی میرسلیم ،حمیدرضا
حاجیبابایی ،علی نیکزاد و سیدشمسالدین
حســینی کمیتــهای  ۷نفره با ســازوکار
مشــخص جهت کمک به وحــدت جریان
انقالب برای ریاست مجلس آینده تشکیل
شد».
وی همچنین با اشاره به اینکه افراد نامبرده
شده عضو این کمیته نیستند اما سازوکار آن
را پذیرفتهاند ،تاکید کرد« :از جناب قالیباف
نیز جهت حضور در این پروسه دعوت شده
بود تا براساس سنجش شــاخصها و ارائه
برنامه و نقد و بررســی آن و در نهایت توافق
بر روی نحوه کمک به وحدت جریان انقالب
حضور یابند و ایشــان خودشان نپذیرفتند.
این موضوع به معنای عدم نامزدی ایشــان
نیست».

