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5 اکتبر 2009 - 13 مهر 1388

محمد رضا نقدی بجای حسین طائب رئیس سازمان بسیج شد

آ�ت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، با صدور حکمی محمد رضا نقدی را به سمت رئیس سازمان بسیج

منصوب کرد.

محمد رضا نقدی جانشین حسین طائب شده است.

سازمان د�ده بان حقوق بشر در ماه اوت امسال خواهان بررسی نقش حسین طائب در برخوردهای به گفته این نهاد خشن نیروهای

امنیتی ایران با مردم معترض به نتیجه انتخابات 22 خرداد شده بود.

محمد رضا نقدی در گذشته از سوی جناح اصالح طلب در ایران به دست داشتن در شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق مختلف

تهران متهم شده است.
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او همچنین با این اتهام روبروست که در ماجرای کوی دانشگاه تهران در زمان ر�است جمهوری محمد خاتمی، رئیس جمهوری

پیشین ایران، با دانشجو�ان معترض به شدت برخورد کرده بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس 2008 میالدی محمد رضا نقدی را در فهرست تحر�م قطعنامه 1803 این شورا قرار

داد و او را متهم کرد که برای شکست تحر�م های بین المللی علیه ایران تالش می کند.

رهبر جمهوری اسالمی همچنین در حکمی جداگانه محمد حسین زاده حجازی را به سمت معاون آماد و �شتیبانی و تحقیقات

صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرده است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران
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وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

رئیس جمهوری آفر�قای جنوبی: موگابه گفته در حصر خانگی است

ارتش ز�مبابوه در مراکز حساس �ا�تخت مستقر شده و صدای انفجار و تیراندازی از برخی نقاط شهر به گوش می رسد.

رئیس جمهوری آفر�قای جنوبی که برای حل این بحران ابراز آمادگی کرده، به نقل از رابرت موگابه، رئیس جمهوری ز�مبابوه،

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160925_l30_iran_missiles_abilities
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160927_u07_iran_tehran_press_september28
http://www.bbc.com/persian/world-41994436
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گفته است که او سالمت اما در حصر خانگی است.
15 نوامبر 2017 - 24 آبان 1396

بقایی در دادگاه حاضر نشد و در شاه عبدالعظیم بست نشست

15 نوامبر 2017 - 24 آبان 1396

تولید مواد مخدر در افغانستان ۸۷ درصد افزا�ش �افته است

15 نوامبر 2017 - 24 آبان 1396

گزارش و تحلیل

هم افزایی آب و زلزله در آسیب �ذیری فالت ایران
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