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با اشاره به عمل نکردن اروپایی ها به وعده هایی که برای حفظ برجام دادند مطرح شد

نهیبرهبرانقالببهاروپا

ویژه های خراسان

مجوز ویژه دولت بــرای مطالبات
قرارگاهخاتموآستانهایمقدسه
طبق ابالغیه روزهــای اخیر دولــت به اعضای
اقتصادی کابینه ،مقرر شده با توجه به اختیارات
و مجوزهای اعطا شده به قوه مجریه در تبصره
 5ماده واحده قانون بودجه امسال ،به پیگیری
تسویه برخی اسناد تعهدی دولــت در مقابل
نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و
شرکت های وابسته ،آستان های مقدسه ،قرارگاه
خاتم االنبیا و شرکت هــای تابع ،پیمانکاران
محرومیت زدایی و برخی مجموعه های همکار با
شرکت نفت و نیرو اقدام کنند.

اوضاعقاچاقاسباببازیرا
سروساماندهید
بر اساس تذکرات یک مسئول مهم اجرایی به
تعدادی از نهادهای دولتی ،مقرر شده با توجه به
اهمیت بررسی و نظارت بر تولید و واردات اسباب
بازی به کشور ،دستگاه های ذی ربط ضمن انجام
بازدیدهای دوره ای و بررسی مدارک و مجوزهای
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فعال در این
حوزه ،درباره ارزیابی و جلوگیری از تبلیغ و فروش
اسباب بازی های قاچاق و فاقد کیفیت الزم در
فضای مجازی و از طریق شبکه های غیرقانونی
پیگیری الزم را انجام دهند.

چهره ها و گفته ها

ائتالفسراسریشدنینیست
ناصرایمانی،فعالسیاسیاصولگراگفت:شورای
وحــدت نمیتواند یک ائتالف
سراسری میان احــزاب و
گروههای اصولگرا ایجاد
کند زیــرا در چنین امری
شدنی نیست/ .نامه
نیوز

جهانگیریمهجورشده
صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با اشاره
به این که در شرایط کنونی هیچیک از ایدههایی که
آقای جهانگیری برای اداره کشور مدنظر داشته،
در عملکرد دولــت قابل رویــت نیست ،گفت :در
این که آقای جهانگیری در دولت دوازدهم مهجور
شــده و تقریبا عصاره او را
گرفته و او را کنار گذاشته
اند ،تردیدی نیست/ .
تسنیم

گزارش خبری

افشاگریالجزیره ازخرابکاری
بحرینوعربستانعلیهایران
شبکه خبری الــجــزیــره قطر مستندی پخش
کــرده که در آن اطالعات جدیدی از اقدامات
خرابکارانه پادشاهان بحرین و عربستان علیه
ایران منتشر شده است .در این مستند که روابط
عربستان ،امارات و بحرین را با قطر بیش از پیش
دچار تنش کرده ،از حمایتهای رژیم آل خلیفه
بحرین از گروهک تروریستی «انصار الفرقان»
برای ایجاد نا امنی در داخل مرزهای ایران پرده
برداشته می شود .انتشار تصاویر و فیلم های
محرمانهای از «هشام بلوشی» سرکرده گروهک
تروریستی انصار الفرقان که سال  ۱۳۹۴به
هالکت رسید و همچنین اظهارات او برای انجام
مأموریتهای جاسوسی و انجام عملیات در
خاک ایران و حمایت دو رژیم بحرین و عربستان
از او از جمله مطالب مهم این مستند است .به
گــزارش ایرنا ،بلوشی در بخشی از این فیلم به
صراحت میگوید« :دستگاههای امنیتی بحرین
من را در سال  ۲۰۰۶برای انجام مأموریتهای
جاسوسی و انجام عملیات در داخل خاک ایران
به کار گرفتند ».این اظهارات در حالی است
که گروهک تروریستی انصار الفرقان انفجار
تروریستی روز تاسوعا در سال  89را برعهده
گرفته بــود .همچنین در این مستند جزئیات
فعالیت های سه افسر اطالعاتی ارشد بحرین
به نام های عدنان الظاعن ومحمد الهزیم وأحمد
الشروقی منتشر شده که از نظر اطالعاتی ضربه
سختی بــه استخبارات بحرین محسوب می
شود .در بخش دیگری از این مستند اقدامات
ضدامنیتی محمد صالح از سرکردههای القاعده
در بحرین تشریح و به این نکته اشاره شده که شاه
بحرین به صورت شخصی از عربستان سعودی
خواسته بود تا محمد صالح را که در زندانهای
سعودی حبس بود ،آزاد کند.

ُپرروها!شماکهبه  ۱۱تعهدتانعملنکردید!ماهمقطعافرایندکاهشتعهداتبرجامیراادامهمیدهیم
حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح روزگذشته در دیدار ائمه جمعه
سراسر کشور با اشاره به «ضرورت سلوک و رفتار
مردمی ائمه جمعه» ،نماز جمعه را امری بسیار
مهم« ،تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع
و همدلی» و «زمینه ساز استقرار گفتمان های
عالی و بصیرت بخش» خواندند و با انتقاد شدید
از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آن
ها به  ۱۱تعهد برجامیشان تأکید کردند :روند
کاهش اجرای تعهدات ایران قطع ًا ادامه خواهد
یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسالمی
در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به
روز بیشتر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در ایام
چهلمین سال برپایی نماز جمعه بعد از پیروزی
انقالب صورت گرفت ،ضمن تبریک ایام میالد
حضرت امــام رضــا(ع)« ،توجه دادن دل های
مردم به ذکر الهی» را از ویژگی های مهم نماز
جمعه برشمردند و افزودند :ویژگی دیگر نماز
جمعه« ،اجتماع مؤمنان» و «زمینهسازی برای
همدلی ،یکپارچگی و تألیف قلوب» است.
ایشان با اشاره به گستردگی نهاد نماز جمعه
در سراسر کشور به عنوان یک زنجیره و شبکه
به هم پیوسته ،خاطرنشان کردند :این مجموعه
گسترده توانایی نهادینه کردن عالی ترین و
دشوارترین گفتمان ها در موضوعات اصلی و
ضروری کشور را دارد که این ،از ویژگی های
برجسته نمازجمعه است.
رهبر انقالب اسالمی ،ائمه جمعه سراسر کشور
را به تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه ،توصیه
مؤکد کردند و در جمع بندی اولین محور از
سخنان خود ،گفتند :بدانیم که نماز جمعه،
مسئولیت بــزرگ و سنگینی است که ویژگی
های ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم
شمرد .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،محور دوم
سخنان خود را به «لزوم توصیه به تقوا» در خطبه
های نماز جمعه اختصاص دادند و افزودند :یکی
از نیازهای امروز جامعه ما تقواست که زمینه ساز
حل مشکالت مادی و معنوی جامعه خواهد شد،
اما این تقوا باید بهصورت مصداقی و عینی در
خطبه های نماز جمعه تبیین شود و نه بهصورت
توصیه کلی و بدون بیان مصادیق .ایشان «تقوا
در فضای مجازی» را از نیازهای جامعه دانستند
و افزودند :یکی از گرفتاری های امروز ما ،رواج
دروغ ،تهمت ،شایعه و مسائلی از ایــن قبیل
در فضای مجازی است که باید در خطبه های
نماز جمعه لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی،
تبیین شود .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان
کردند« :بیان چگونگی رعایت تقوا در مسائل
خانوادگی و وظایف پدران و مادران در تربیت
دینی و اخالقی فرزندان»« ،بیان مصادیق تقوا
در روابط زوجین و در مسائل مربوط به اسراف
در جامعه» و نیز «اجتناب از دروغ و تهمت در
کسب و کار و معامالت» ،از جمله مصادیق عینی
و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است که باید در
نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای یکی دیگر از مصادیق
رعایت تقوا را« ،اجتناب از ناامید کردن جوانان»
برشمردند و افــزودنــد :برخیها در مــدارس،
دانشگاه ها و حتی در محیط های کسب و کار،
بهگونهای صحبت می کنند که جوان از آینده
ناامید می شود .ناامید کردن جوان یعنی گرفتن
فرصت و قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه
اسالمی و این خود یک منکر اســت« .سلوک
عملی ائمه جمعه و نحوه ارتباط آنان با مردم»
سومین محوری بود که رهبر انقالب اسالمی به
آن پرداختند .حضرت آیت ا ...خامنه ای گفتند:

رفتار و عمل ائمه جمعه باید بهگونهای باشد که
مردم از آن دین ،تقوا ،صداقت و انقالبی گری را
استشمام کنند.
▪ مراقب نزدیکان و فرزندان باشید

ایشان «مردمی بودن و ُانس با مردم بهصورت
واقعی و غیرتصنعی» را از ضروریات سلوک
عملی ائمه جمعه برشمردند و افزودند :پیگیری
مشکالت مردم با چهره باز و گشاده ،اجتناب از
رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و افراد
چر بزبان و مراقبت از نزدیکان و فرزندان،
از مـــوارد مهم در سلوک عملی ائمه جمعه
است .ایشان تصریح کردند :مراقب نزدیکان
و فرزندان باشید؛ آن کسی که سراغ شما می
آیــد و شما رد مــی کنید ،ممکن اســت ســراغ
فرزند شما بیاید و از آن طریق نفوذ کند .رهبر
انقالب اسالمی در بیان نکته چهارم با تأکید
بر «ضرورت غنیسازی خطبههای نمازجمعه»
گفتند :خطبهها باید پر مغز ،آموزنده ،راهگشا
و حاوی پاسخ به سؤاالت مختلف مردم بهویژه
جوانان باشد .ایشان «ارتباط و انس با جوانان»
را بهترین راه درک مسائل و ابهامات ذهنی آنان
دانستند و به ائمه جمعه توصیه کردند هر هفته
وقت مشخصی را به دیدار با جوانان اختصاص
دهند تا بتوانند خطبههای قابل استفاده بیان
کنند.
حضرت آیت ا ...خامنهای «استفاده از جوانان
مؤمن ،با فکر و مــورد اعتماد را در ستادهای
نمازجمعه» ضروری خواندند و به ائمه جمعه
توصیه مؤکد کردند خطبهها را کوتاه ،بلیغ و
رسا بیان کنید .رهبر انقالب اسالمی «حمایت
از جهتگیر یها و جریان های انقالبی» را از
وظایف ائمه جمعه کشور برشمردند اما تأکید
کردند :در عین حمایت از جریان های انقالبی
باید به همه طرف ها روی خوش نشان دهید.
«حمایت از تشکل هــای ج ــوان و خودجوش
فرهنگی در سراسر کشور» و «اتــخــاذ مواضع
انقالبیومنطبقباسیاستهاینظام»دوتوصیه
مؤکددیگررهبرانقالببهائمهجمعهبود.ایشان
خاطرنشانکردند:کشوربا«روحیهانقالبی»قابل
پیشرفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج
تکاملمیرسدوهرگونهکوتاهآمدنازاینمواضع،
نه فقط به ضرر انقالب بلکه به ضرر ملت ،کشور و
آیندهایرانخواهدبود.رهبرانقالباسالمی،ائمه
جمعهراازبرخوردبادستگاههادرنمازجمعهپرهیز
دادند و افزودند :گاهی یک منکر و مشکل بزرگ
وجود دارد که با وجود پیگیریهای مکرر حل
نمیشود،بیاناینمواردکهخیلیهمنادراست،
در نماز جمعه ایراد ندارد اما نباید به محض دیدن
مشکلی در دستگاه های دولتی ،قضایی یا مراکز
دیگر ،آن را در خطبهها مطرح کرد ،چرا که تأثیر

مثبت ندارد ،موجب افزایش شکاف ها و اختالف
هامیشودومردمرادچارتشویشمیکند.ایشان
طرحعملکردهایمثبتوامیدبخشدرنمازجمعه
را کام ً
ال ضروری خواندند و افزودند :حرکتی در
زمینه رونق تولید در کشور شروع شده که الزم
است مصادیق این جریان امیدبخش در خطبهها
بیان شــود .حضرت آیت ا ...خامنهای ،تمرکز
دستگاههایتبلیغاتیدشمنبر«ناکارآمدنمایی
نظام» و «ناامید کــردن مــردم» را یــادآور شدند و
افزودند :باید با بیان واقعیات امیدبخش ،مردم
رادرمقابلهجومرسانههایبیگانهکمککرد.
رهبر انقالب اسالمی بخش پایانی سخنانشان
را به مسائل جاری و کلی کشور اختصاص دادند
و تأکید کردند :خوشبختانه ملت و نظام ،عظمت
و اقتدار و ثبات خود را به دنیا نشان دادهاند و
به دشمنان تحمیل کردهاند .حضرت آیت ا...
خامنه ای با اشاره به اذعان عمدت ًا پنهان مقامات
کشورهای مختلف در مــذاکــرات گوناگون و
سطح بــاالی سیاسی جهان گفتند :حتی در
مذاکرات و محافلی که ما حضور نداریم ،حرف
از قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی
در میان است که این واقعیت نشان می دهد

فراخبر

نظام مردمی ایــران توانسته اســت عظمت و
اقتدار خود را به کوری چشم دشمنان ،به اثبات
برساند .رهبر انقالب اسالمی« ،دست یاری
پروردگار» را عامل اصلی ایستادگی و موفقیت
ملت در مقابل فشارها و توطئه های چهل ساله
دشمنان خواندند و افزودند :اقتدار روزافزون
جمهوری اسالمی در مقابل چشمان حسرت
زده دشمنان ،نشانه بیتردید حمایت خداوند
متعال از انقالب اسالمی و ملت ایران است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ریشه یابی برخورد
گستاخانه غربیها از جمله اروپاییها با ایران در
مسائل جاری برجامی ،به خصلت «تکبر» آنان
اشارهکردندوگفتند:خودبزرگبینیموجبمی
شود غربیها نتوانند حقایق را درک کنند ،البته
این تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف
برایآنانموفقیتبههمراهمیآورد،امادرمقابل
ملتهاییکهنمیهراسندوازحقخوددفاعمی
کنند ،غربی ها را دچار شکست می کند .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به سخنان صریح وزیر
امور خارجه درباره  ۱۱تعهد برجامی اروپاییها
در مقابل ایران و عمل نکردن آن ها حتی به یک
تعهد ،گفتند :وزیر امور خارجه که واقع ًا زحمت
هم میکشد و مالحظات دیپلماتیک هم دارد ،به
صراحت از عمل نکردن اروپاییها حتی به یکی
ازتعهداتشانسخنمیگوید.ایشانخاطرنشان
کردند :ما به تعهدات خود در برجام و حتی باالتر
از آن عمل کردهایم و حاال که به علت رفتار آن ها
شروع به کاهش اجرای تعهدات مان کرده ایم،
اروپاییها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا
این کار را می کنید .ایشان تأکید کردند :شما
اروپاییها که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا
نکرده اید ،به چه حقی از ما میخواهید که به
تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه
کاهش تعهدات را شروع کردهایم و این فرایند
قطع ًا ادامه خواهد یافت.
رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از دزدی
دریایی انگلیسیهای خبیث گفتند :آن ها که
خباثت شان برای همه آشکار است کشتی ما را

جدول تعهدات روی زمین مانده اروپا در  14ماه اخیر

اروپایی ها در یک سال گذشته هم زیاده خواهی داشته اند و هم تهدید و هم وقاحت .اما آن چه کمتر از این موضوعات مورد توجه بوده فهرست
طوالنی وعده و وعیدهای بر زمین مانده اروپایی هاست .وعده هایی که هر چه صبر ایران طوالنی تر شد ،از شدت و حدت این وعده ها هم کاسته شد.
جدول زیر بخشی از وعده های علنی مسئوالن اروپایی است.
میگل آریاس کانیته مقام عالی انرژی در اروپا 29 /اردیبهشت   97

از طریق احیای قوانین مسدودسازی از طرف اتحادیه اروپا تحریمها و
مجازاتهایی را که احیانا از طرف آمریکا علیه این شرکتها اجرا خواهد
شد ،خنثی کنیم.

میگل آریاس کانیته مقام عالی انرژی در اروپا 29 /اردیبهشت 97

بهکارگیری یورو در تعامالت بین ایران و اروپا

رویترز به نقل از منابع آگاه 29 /اردیبهشت 97

انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران به منظور دور زدن تحریمهای
آمریکا

میگل آریاس کانیته مقام عالی انرژی در اروپا /اردیبهشت 97

تضمین خرید نفت از ایران

رویترز به نقل از منابع آگاه 4 /خرداد 97

ارائه بسته عملیاتی اروپا برای دور زدن تحریم ها در کمتر از یک ماه

وزیر امور خارجه آلمان 26 /خرداد 97

ایستادن مقابل تحریم های آمریکا

بسته پیشنهادی اروپا 11 /تیر 97

خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران ،پرداخت پول به صورت مستقیم و
سرمایه گذاری  10میلیارد دالری در ایران

پارلمان اروپا 15 /تیر 97

تصویب همکاری «بانک سرمایهگذاری اروپا» با ایران

ناتالی توچی مشاور فدریکا موگرینی 17 /مرداد 97

تحریم شرکت هایی که تحریم های آمریکا را اجرا کند.

وزیر دارایی فرانسه 7 /شهریور 97

دور زدن تحریم سوئیفت در آبان ماه 97

بیانیه  12بندی اروپا 4 /مهر 97

تضمین کانال های پرداخت با ایران ،تداوم صادرات نفت و میعانات
گازی ،محصوالت نفتی و پتروشیمی

موگرینی 7 /مهر 97

حضور  7بانک اروپایی در SPV

موگرینی 27 /مهر 97

آغاز به کار سازوکار مالی اروپا تا آخر سال 2018

موگرینی 11 /دی 97

تضمین تجارت مشروع با ایران

عبور کند و به ساختمان شورای نگهبان برسد.
شخصی که به نوشته خبرآنالین هم  ۱۱سال با
علی الریجانی کار کرده و هم از مشاوران آیتا...
جنتیاست.

با رای نمایندگان رقم خورد

ورودیکدههشصتیبهشوراینگهبان

نیمی از حقوقدان های شورای نگهبان تغییر کردند
در جریان انتخاب سه عضو جدید حقوقدان های
شــورای نگهبان ،نمایندگان مجلس یک دهه
شصتی را وارد این شورا کردند تا ترکیب اعضای
حقوقدان ایــن شــورا تغییر کند .دو روز پیش
نیز رهبر معظم انقالب در احکام جداگانه ای
عضویت آیات یزدی و آملی الریجانی در فقهای
شورای نگهبان را تمدید و به جای مرحوم آیت
ا ...مومن ،حجت االسالم و المسلمین اعرافی
را به این سمت منصوب کردند .روز گذشته با
رای نمایندگان  ،محمد دهقان (نماینده مردم
طرقبه و چناران در مجلس) ،محمد طحانی
نظیف و محمدحسین صادقی مقدم به ترتیب
با  156 ،230و  181رای از مجموع  254رای
ماخوذه به مدت شش سال عضو حقوقدان های

شــورای نگهبان شدند .شــورای نگهبان شش
حقوقدان و شش فقیه دارد .براساس قانون
اساسی فقها توسط رهبر انقالب منصوب می
شوند و حقوقدان ها از بین نامزدهایی که رئیس
قوه قضاییه به مجلس معرفی می کند با رای
نمایندگان به مدت شش سال وارد این شورا می
شوند؛ به نحوی که هر سه سال ،سه نفر توسط
نمایندگان مجلس انتخاب می شوند .به گزارش
خراسان و خبرآنالین اعضای جدید جایگزین
نجاتا ...ابراهیمیان ،محسن اسماعیلی و سام
سوادکوهی شدند.اولین انتخاب بهارستانی ها
همکارشان بود و بیشترین رای دیروز را به محمد
دهقان نماینده طرقبه و نایب رئیس فراکسیون
اصولگرایان دادن ــد .رایــی که نشان میدهد

با راهزنی دریایی ربودهاند اما سعی می کنند به
آن شکل قانونی بدهند .البته عناصر مؤمن در
جمهوری اسالمی این کارها را بی جواب نمی
گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند
داد .رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از
دل بریدن ملت و مسئوالن از بیگانگان افزودند:
به برکت این دل بریدن ،کشور از درون در حال
جوشیدن است و این حرکت تحسین برانگیز
حتم ًا به موفقیتهای بیشتری منجر خواهد
شد .ایشان توانمندیهای افتخارآفرین دفاعی
کشور را نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان
دردوراندفاعمقدسخواندندوافزودند:حرکت
کنونی نیز به برکت تکیه بر خود در زمینه های
مختلفازجملهاقتصادیبهنتایجمهمیخواهد
رسید .رهبر انقالب افزایش مراجعه دستگاه
های دولتی به جوانان مبتکر ،فعال و خوشفکر
را از جمله نتایج دل بریدن از بیگانگان دانستند
و تأکید کردند :استمرار جوشش درونی به فضل
الهی به استغنای واقعی ایران عزیز از بیگانگان
منجر خواهد شد.
پــیــش از ســخــنــان رهــبــر انــقــاب اســامــی،
حجتاالسالم حاجعلیاکبری رئیس شورای
سیاست گــذاری ائمه جمعه ،نمازجمعه را از
برکات انقالب و از عوامل اصلی حفظ نظام
اسالمی خواند و افــزود :امــروز در  ۹۰۰شهر
نمازجمعه اقامه میشود و در  ۴۰سال گذشته
با برگزاری بدون وقفه  ۲۰۷۹هفته نماز جمعه
حدود  ۲۰۰هزار ساعت محتوا در خطبههای
نمازجمعه شهرهای کشور ارائــه شــده است.
حجتاالسالم حاجعلیاکبری ،نماز جمعه را
رسانهای موثر خواند وخاطرنشان کــرد :نهاد
نمازجمعه به عنوان قرارگاه مردمی تحقق بیانیه
گــام دوم ،هــدف اصلی خــود را دســت یابی به
نمازجمعه تراز انقالب اسالمی با ویژگیهایی
همچون جامعه پردازی و تمدن سازی قرار داده
است و ائمه جمعه سعی میکنند نقش خود را
در تبیین گفتمان انقالب اسالمی متناسب با
شرایط کنونی و نیازهای جامعه ایفا کنند.

▪مانور بر دهه شصتی بودن به ثمر نشست

دهقان توانسته رای تعداد زیادی از اصالح طلبان
مجلس را نیز کسب کند که در نوع خود جالب
توجه بود .طبق اظهار مسعود پزشکیان که در
غیاب الریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت
«رای اعتماد مجلس به آقــای دهقان به منزله
قبول استعفای وی از نمایندگی» است .براین
اســاس از وی که سابقه چهار دوره نمایندگی

مجلس از حوزه انتخابیه طرقبه و شاندیز را در
کارنامه خود دارد تقدیر و تشکر به عمل آورد  .
▪همکار دور الریجانی ،با سمت جدید به
شورای نگهبان رفت

از ســوی دیگر محمدحسین صادقی مقدم از
دیگر نامزدهایی بود که توانست از سد بهارستان

محمد طحانی نظیف نفر سومی بود که توانست
نظرمثبتنمایندگانمجلسرابهخودجلبکند.
خبرآنالین دراین باره نوشت« :اگر قرار باشد در
اینجلسهیکرمزموفقیتبرایطحاننظیفدر
نظر بگیریم آن هم مانور او بر دهه شصتی بودنش
است.طحاننظیفبااشارهبهجلسهرایاعتمادبه
وزیرانواعتمادنمایندگانبهآذریجهرمیتالش
کردبرایخودهمراییدستوپاکند.اینحربهاو
بهخوبیجوابدادوبا ۱۵۶رایراهیساختمان
شوراینگهبانشد».البتهآیتا...رئیسیرئیس
دستگاه قضا دو نفر دیگر را نیز به مجلس معرفی
کردهبوداماعلیغالمییکیازنامزدهایمعرفی
شده پیش از رای گیری انصراف داد و مرتضوی
بریجانیهمرایاعتمادنمایندگانراکسبنکرد.

