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علی اصغر حجازی و جلسه شب قبل از تصویب اجرای برجام

فرزین منصوری

بی بی سی

نام علی اصغر حجازی، از اعضای بلندپایه دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در روز تصویب جزئیات
طرح اجرای توافق جامع اتمی در مجلس، هنگامی مطرح شد که بعضی از نمایندگان گفتند که او شب

گذشته با علی الریجانی، رئیس مجلس و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه داشته  و آنها
در مورد نحوه بررسی طرح در مجلس تصمیم گرفته اند.

بسیاری از نمایندگان حضور آقای حجازی در این جلسه را نشانگر موافقت رهبر ایران با تصویب سریع طرح

مهمترین خبرها

همکاری نظامی بریتانیا و فرانسه در آفریقا و
شرق اروپا گسترش می یابد

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای مالقات با

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به لندن سفر می کند و

همکاری های دو کشور در زمینه های نظامی، اطالعاتی و

مهاجرتی در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار داد.

انتظار می رود بریتانیا برای اعزام نیرو به آفریقا و فرانسه

برای حمایت از بریتانیا در شرق اروپا اعالم آمادگی

کنند.
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اجرای برجام تلقی کردند، اما مخالفان سرسخت برجام، از جمله مهدی کوچک زاده و حمید رسایی بر این

عقیده بودند که حضور آقای حجازی به معنی موافقت رهبر ایران با تصمیم آنها نبوده است.

حضور اصغر حجازی که در سال های گذشته کمتر اسمی از او برده شده در رابطه با پرونده هسته ای برای

بسیاری تعجب انگیز بود.

در بسیاری از موارد افراد دیگری از دفتر آقای خامنه ای در مورد پرونده هسته ای اظهار نظر کرده اند که بعضا به
طور غیررسمی نظر رهبر ایران برداشت شده است. علی اکبر والیتی، مشاور رهبر ایران در امور بین الملل یکی از

این افراد بود. هرچند این نظرها هیچگاه رسما از سوی دفتر رهبر ایران تائید نشده است.

اما این بار کسی از دفتر رهبری وارد موضوع هسته ای شد که برای تعدادی از نمایندگان حجت را تمام کرد و
تصویب طرحی را که انتظار می رفت دست کم چند ساعت به طول انجامد، در بیست دقیقه به پایان رساند.

قرار بود حدود ۲۰۰ پیشنهاد در اصالح برجام مطرح شود که به سه پیشنهاد کاهش یافت و فرصتی هم برای ابراز
نظر موافقان و مخالفان مهیا نشد.

ظاهرا حتی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که در مجلس حضور یافته بود، انتظار نداشت که تکلیف طرح
برجام در مجلس به این سرعت مشخص شود.

حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه گفته است که آقای ظریف و معاونان او از جلسه شب گذشته

اطالع نداشته اند و "آقای ظریف و همکارانشان آماده بودند که در مجلس در مقام پاسخگویی حضور پیدا
کنند".

مهدی کوچک زاده، از نمایندگان منتقد دولت و مخالف برجام در روز تصویب طرح اجرای توافق هسته ای

گفت که محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس به نمایندگان اطالع داده که "دیشب آقایان الریجانی٬

حجازی و شمخانی جلسه داشتند و تصمیم گرفته شد این طرح تصویب شود."

تاکید خبرگان 
خامنه ای در 'مسائل مهم'

رقابت روسیه و آمریکا در مذاکرات صلح با
طالبان؟

پاسخ ها به پنج ابهام سانحه نفتکش سانچی

شام آخر در تهران؛ روایت آخرین شبانه روز شاه
و ملکه در ایران

http://www.bbc.com/persian/iran-features-42722499
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42724070
http://www.bbc.com/persian/iran-42705552
http://www.bbc.com/persian/iran-features-42710425


1/18/18, 12'37 PM

Page 3 of 6http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/151013_l51_hejazi_barjam_bill

علی اصغر حجازی در کنار علی اکبر صالحی و ابراهیم یزدی از وزرای پیشین امورخارجه ایران

آقای کوچک زاده در واکنش به این موضوع در صحن مجلس با در دست داشتن پالکاردی که روی آن نوشته بود

"مجلس از تصمیم الریجانی و شمخانی و حجازی تبعیت کرد" با صدای بلند می گفت که این طرح٬ طرح مجلس
نیست و طرح این سه نفر است.

با این حال علی الریجانی در پاسخ به آقای کوچک زاده که می گفت "نظر این سه نفر٬ نظر رهبری نیست" گفت:
"اصال بحث رهبری مطرح نبوده که شما می گویید و ایشان نقشی نداشتند. ما با هم صحبت کردیم٬ چرا آن را

به رهبری وصل می کنید؟"

اصغر حجازی، مرد در سایه

اصغر حجازی که با نام های علی اصغر حجازی و اصغر (صادق) میرحجازی هم شناخته می شود از روحانیونی

است که مانند محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آقای خامنه ای از مسیر وزارت اطالعات وارد بیت رهبری

شد.

گفته می شود که آشنایی او با آیت الله خامنه ای به پیش از انقالب ایران در مشهد باز می گردد.

پس از انقالب ایران و با تشکیل وزارت اطالعات در سال ۱۳۶۳ علی اصغر حجازی یکی از معاونان محمد

ری شهری، نخستین وزیر اطالعات ایران شد. او تا پایان وزارت آقای ری شهری که تا کمی پس از به رهبری

رسیدن آیت الله خامنه ای ادامه داشت از مسئوالن پرنفوذ این وزارتخانه محسوب می شد.
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با آغاز رهبری آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸، نام های مختلفی برای به دست گرفتن امور دفتر رهبر جدید ایران
مطرح بود. عبدالله  نوری و علی اکبر ناطق نوری از روحانیونی بودند که نام شان برای ریاست دفتر رهبر ایران

شنیده می شد.

اما نهایتا تصمیم آقای خامنه ای این شد که مسئوالن بلند پایه دفتر خود را از میان روحانیون کمتر شناخته شده
و کسانی انتخاب کند که دارای وابستگی جناحی مشخص نباشند. دو معاون وزارت اطالعات، نفرات اول و
دوم بیت رهبری شدند. آقای محمدی گلپایگانی شد رئیس دفتر و نماینده رهبر در مجالس عمومی و آقای

حجازی شد معاون سیاسی - امنیتی و نماینده پشت پرده.

آقای حجازی اخیرا بیشتر در مجامع عمومی دیده می شود

در سال های ریاست جمهوری محمد خاتمی، هم قدرت و نفوذ بیت رهبری بیشتر شده بود و هم دولت و
مجلس اصالح طلبان با بدنه اصلی حاکمیت که عموما محافظه کار بودند، اصطکاک بیشتری پیدا کرده بودند.

بنابراین مداخله بیت رهبری در برخی امور حکومتی که تا حدودی در اختیار سه قوه بود بیشتر دیده می شد که
بسیاری از آنها با نام اصغر حجازی همراه بود و او به تدریج به هماهنگ کننده میان دولت و مجلس و بیت

رهبری تبدیل شد. او از جمله حکم حکومتی رهبر ایران را برای خارج شدن طرح اصالح قانون مطبوعات از

مجلس به مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم ابالغ کرد.

نام آقای حجازی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کمتر از پیش شنیده شد و امور اجرایی و
هماهنگی بین بیت و سه قوه برعهده وحید حقانیان، از دیگر مسئوالن دفتر رهبری گذاشته شد که روحانی

نبود.
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حاال پس از سال ها بار دیگر نام اصغر حجازی شنیده شده است آن هم در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ
جمهوری اسالمی ایران. شاید آن طور که علی الریجانی می گوید، جلسه مشترک او و علی شمخانی با آقای

حجازی درست یک شب پیش از رای گیری برای تصویب طرح جزییات برجام، مستقیما ربطی به نظر رهبری

درباره آن نداشته باشد.

اما قطعا تصویب طرحی که به نوعی نقطه پایانی ۱۲ سال مذاکره ایران و قدرت های جهانی بوده در ۲۰ دقیقه،
می تواند برای بسیاری این گونه برداشت شود که حضور او در جلسه سه جانبه بیت رهبری، مجلس و شورای

عالی امنیت ملی در این تصمیم گیری تأثیر تعیین کننده ای داشته است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به دیگران برسانید
باال
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