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امروز مهدي کوچک زاده، هم در صحن علنی مجلس در حین بررسی جزئیات
تذکري در  هم  و  مجلس  البی  در  و  علنی  جلسه  حاشیه  در  هم  برجام،  طرح 
شفاهی در صحن، سه نام را بر زبان آورد و طرح برجام را خواسته این سه

فرد و نه خواسته نظام و رهبري دانست.

دلواپسان دیگر  مانند  که  کوچک زاده  آنا،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس، امروز  علنی  جلسه  در  برجام  طرح  جزئیات  تصویب  از  شدت  به  مجلس، 

طرح برجام  طرح  که  کرد  اظهار  مختلف،  حاالت  در  بود؛  عصبانی  و  برافروخته 
نظام و رهبری نیست بلکه طرح الریجانی، شمخانی و حجازی است.

علی است؛  مشخص  همگان  برای  شمخانی،  و  الریجانی  از  کوچک زاده  منظور 
علنی جلسه  در  یکشنبه  روز  و  امروز  که  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 

او که  داشتند  تأکید  و  بود  مجلس  دلواپسان  اعتراض  مورد  شدت  به  مهر،   19
یک تنه جلوی همه مجلس ایستاده و قصد دارد طرح مورد نظر خود را به تصویب

برساند و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و
نماینده مقام معظم رهبری در این شوراست.

اما «حجازی» مورد نظر کوچک زاده کیست؟

از میان مسئوالن بلندپایه کشور، دو نفر هستند که نام خانوادگی حجازی دارند:

کنایه نماینده دلواپس به مقام بلندپایه دفتر رهبري؛
«حجازي» مورد نظر کوچک زاده کیست؟

! سه شنبه 21 مهر 1394 - 11:31
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سپاه فرماندهان  از  و  اصفهان  در   ۱۳۳۵ زاده  حجازی،  سیدمحمد  سرتیپ   _1
پاسداران است. او از ابتدای انقالب و با تأسیس سپاه پاسداران به عضویت این
دانشجوی اکنون  او  داد.  ادامه  نیز  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  و  درآمد  نهاد 
عضو و  استراتژیک  مدیریت  رشته  در  ملی  دفاع  عالی  دانشکده  دکترای  دوره 
هیئت علمی دانشگاه امام حسین است. وی طی حکمی در سال ۱۳۸۶ از سوی

رهبر معظم انقالب، به سمت رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی
پیشین فرمانده  عنوان  با  افکارعمومی  در  حجازی  محمد  سید  شد.  منصوب 

نیروی مقاومت بسیج شناخته می شود.

رهبر دفتر  ارشد  مسئوالن  از  یکی  میرحجازی  سیدعلی اصغر  حجت االسالم   -2
اولیه سال های  در  اسالمی  جمهوری  حزب  اعضای  از  او  است.  انقالب  معظم 
سمت به  اطالعات،  وزارت  تأسیس  از  پس  است.  بوده  اسالمی  انقالب  پیروزی 

معاون امور خارجی وزارت اطالعات منصوب می شود.
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سید کوچک زاده،  نظر  مد  حجازی  موجود،  گزینه  دو  میان  از  می رسد  نظر  به 
ستاد (رئیس  حجازی  سیدمحمد  سمت  که  چرا  است؛  میرحجازی  علی اصغر 

شرح نظر  از  نه  و  جایگاه  نظر  از  نه  اسالمی)،  انقالب  پاسداران  سپاه  مشترک 

وظایف، نمی تواند با آنچه کوچک زاده ادعا کرده است، ارتباط داشته باشد.

رهبری و  نظام  طرح  و  خواسته  طرح،  «این  اینکه  بر  مبنی  کوچک زاده  ادعای 

علی او،  سوی  از  شده  نامبرده  فرد  سه  میان  از  که  است  حالی  در  نیست» 

این دبیر  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  انقالب  رهبر  نماینده  زمانی  الریجانی 

شورا بوده و هم اکنون نیز در جایگاه ریاست قوه مقننه، در این شورا عضو است.
رهبر نمایندگی  ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیری  بر  عالوه  نیز  شمخانی  علی 

انقالب در شورا را داراست و جایگاه سیدعلی اصغر میرحجازی نیز در دفتر مقام

معظم رهبری روشن است.

(https://telegram.me/Ana_IR)

بیشتر بخوانید

"پیامک هایی که روحتان هم از آن ها خبر ندارد!
!چهارشنبه 22 مهر 1394

(news/58772/)

https://telegram.me/Ana_IR
http://www.ana.ir/news/58772
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نظرات (0 عدد)
1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

2- نظرات حاوی مطالب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص، قومیت ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین
کشور منتشر نمی شود.

3- نظرات پس از تایید منتشر می شود.

پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وبمطالب پیشنهادی از سراسر وب

خرید ساعت هایخرید ساعت های
شیک در حراجشیک در حراج

محصوالت پرفروشمحصوالت پرفروش

بامیلوبامیلو

بهترین عطرهایبهترین عطرهای

مردانه در دیجیمردانه در دیجی کاالکاال
تا تا ۳۵۳۵ درصد تخفیف درصد تخفیف

خرید انواعخرید انواع
نظمنظم دهنده ها دردهنده ها در

دیجی کاالدیجی کاال

فروش ویژه بهترینفروش ویژه بهترین

کفشکفش های ورزشی درهای ورزشی در

دیجیدیجی کاال تا کاال تا ۴۰۴۰

امکان خرید مستقیمامکان خرید مستقیم
ایرانی ها از بازارایرانی ها از بازار

آمریکا میسر شدآمریکا میسر شد

1010 تا از خرافاتی تا از خرافاتی
ترین کشورهای دنیاترین کشورهای دنیا

پست الکترونیکی$نام و نام خانوادگی#

متن نظر

ارسال نظر

دانشگاه
(service/2/)

سیاسی
(service/22/)

عکس
(Gallery/)

فرهنگی
(service/45/)

واحدهاي
دانشگاه آزاد

(service/8/)

بین الملل
(service/65/)

اجتماعی
(service/33/)

http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-mbv-bea-za-0p-j-a/?redirect=http://www.bamilo.com/best_sellers/
http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-hbp-bea-za-0p-j-b/?redirect=https://www.digikala.com/Search/Category-perfume?attribute%5BA16385%5D%5B0%5D=18597&sortby=7&status=2
http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-fey-bea-za-0p-j-c/?redirect=https://www.digikala.com/Search?q=hworganizer&sortby=7&status=2
http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-e1g-bea-za-0p-j-d/?redirect=https://www.digikala.com/Search/Category-sportshoes?brand%5B0%5D=1291&brand%5B1%5D=1944&sortby=7&status=2
http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-mqw-bea-za-0p-j-e/?redirect=http://malltina.com
http://ck.yektanet.com/click/zc04vt-hw-lta-bea-za-0p-j-f/?redirect=https://lastsecond.ir/news/superstitious-countries/
http://www.ana.ir/service/2
http://www.ana.ir/service/22
http://www.ana.ir/Gallery
http://www.ana.ir/service/45
http://www.ana.ir/service/8
http://www.ana.ir/service/65
http://www.ana.ir/service/33
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رسانه هاي
دیگر

(service/62/)

علم و فناوري
(service/21/)

اقتصادي
(service/40/)

ورزشی
(service/51/)

پزشکی و
سالمت

(subservice/38/)

http://www.ana.ir/service/62
http://www.ana.ir/service/21
http://www.ana.ir/service/40
http://www.ana.ir/service/51
http://www.ana.ir/subservice/38

