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ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﭼﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
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ھﺎ درﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ داغ
زﻧﯽ
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎزار ﮔﻤﺎﻧﮫ
ﮐﮫ طﯽ روز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮدازﯾﻢ.
رو ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در داده ﻧﻤﺎی ﭘﯿﺶ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﯿﺮوزی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯿﻮز :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽ
ﺟﻤﮭﻮری ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺮھﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻧﮭﻢ و دھﻢ در ﭘﯿﺶ
رﯾﺎﺳﺖ
اش ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﮫ آن داﺷﺖ .اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﻮد و آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﻌﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ .ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﮋاد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽ
ھﺎی آﻗﺎی اﺣﻤﺪی
ھﺎ و روش

ﺑﮫ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﮐﮫ طﯽ روز
ھﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
آﯾﻨﺪه آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ و روﯾﮑﺮد
رو ﺑﮫ
ھﺎ درﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ داغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در داده ﻧﻤﺎی ﭘﯿﺶ
زﻧﯽ
ﺑﺎزار ﮔﻤﺎﻧﮫ
ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،از
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺳﻮ و دﯾﺪﮔﺎ ه
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ
ھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﮫ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ .دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ
دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎت

ای را
ھﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻧﺮژی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮐﺎر
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻋﻼو ه
ﺷﻮد.
ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ در دور ه

ھﺎ ﺑﮫ
ھﻢ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آن
ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان از
ﺳﻤﺖ

ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺗﺎ  ،١٣۶۵ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ از ﺳﺎل  ۶۵ﺗﺎ  ، ۶۶ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ از ﺳﺎل  ۶٨ﺗﺎ
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از
 ،٧۶ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ از ﺳﺎل  ٧۶ﺗﺎ  ،٧٨ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺶ

ﮐﻨﻮن .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون اروﭘﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در دھﮫ  ٨٠و ﻣﺸﺎور دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺎل  ٧٨ﺗﺎ
اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎظﺮات و ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و
ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،واﻋﻈﯽ ﺑﮫ
ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ای ﺟﺪﯾﺪ در
ﺗﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ دارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭼﮭﺮ ه
ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮد
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رﺳﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺳﻤﺖ وزارت
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﮫ
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ
ھﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ و ﺑﮫ
ظﺮﯾﻒ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻔﺎرت داﺋﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از دﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ اﺳﺖ.
ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ظﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻔﯿﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺋﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﺳﺘﯿﺎر ارﺷﺪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﯿﻦ
ای در
اﻟﻤﻠﻞ و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﮫ
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،دﺑﯿﺮ اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮭﺮان ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
دوران روﺣﺎﻧﯽ.
ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی
ھﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب در
زداﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻋﺮاب و ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﺶ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ دوران اﺻﻼﺣﺎت ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺶ
 ﻧﻈﺮ
ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی در ﺳﻤﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺪ
رﺳﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد او در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ دﮐﺘﺮ
ﻣﯽ
ﮐﻨﻮن ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟﺖ
ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺗﺎ
اﺻﻼﺣﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ.
اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻋﻠﯽ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﺻﺎﻟﺤﯽ اﮔﺮﭼﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ
ای زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﮫ
اش و ھﻢ
روی
ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ
ﻧﮋاد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﺑﻖ و روﯾﮑﺮد
اﺣﻤﺪی
ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی
ھﺎ ﻗﺮار دارد و ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ

ھﺎ و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮوه اﻋﺘﺪاﻟﯽ
ﺷﻮد .ﺳﻮاﺑﻖ وی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،
اﺗﻤﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در آژاﻧﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ای در دوره روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺋﻤﯽ اﯾﺮان در آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺪه.
اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ
ﻋﻠﯽ
ﻋﻨﻮان
ھﺎ درج ﺷﺪ ﮐﮫ از ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ ،ﺑﮫ
ھﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺧﺒﺎری در رﺳﺎﻧﮫ
در ھﻤﺎن آﻏﺎزﯾﻦ روز
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺰم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،در دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ
 دﻟﯿﻞ راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﺑﻖ وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ  -ﺑﮫ
ای و ﺑﮫ
ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﮫ
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب و ﻧﻔﻮذ وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  - ۵٩٨دور از ذھﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ای ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر وﻻﯾﺘﯽ ﺑﮫ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ھﺪف ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوﻧﺪه ھﺴﺘﮫ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر وﻻﯾﺘﯽ در ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .وﻻﯾﺘﯽ از ﺳﺎل
زﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﮔﻤﺎﻧﮫ
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اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ.
 ١٣۶٠ﺗﺎ  ١٣٧۶وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎور ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ
ﺻﺎدق ﺧﺮازی
ھﺎی ارﺷﺪ دوران اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﭘﺲ از آن ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺻﺎدق ﺧﺮازی ﯾﮑﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎت

دوﻟﺖ ﻧﮭﻢ از ﻗﻄﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،راه رﺳﺎﻧﮫ و ﺣﻀﻮر در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در دوران ھﺸﺖ
رﻓﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﮫ
ﻧﮋاد ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺳﺨﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺣﻤﺪی
ﺳﺎﻟﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ را در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮد ھﻢ آورد ﮐﮫ طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎی
ای از دﯾﭙﻠﻤﺎت

ﺣﻠﻘﮫ
ھﺎی
رﺳﺪ ﺻﺎدق ﺧﺮازی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و روﯾﮑﺮد
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ
ﯾﮏ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ را ﺑﺎزی ﻣﯽ
اش درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﮫ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮازی
طﻠﺒﺎﻧﮫ
اﺻﻼح
ﺟﻤﮭﻮری ،ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ آﻣﻮزش
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در دوران رﯾﺎﺳﺖ
و ﭘﮋوھﺶ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻓﺮاﻧﺴﮫ.
ﻓﺮﯾﺪون وردی ﻧﮋاد
ﺟﻤﮭﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
وردی ﻧﮋاد اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ دوره ﺳﻔﺎرت در ﭼﯿﻦ ،در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ای در دوران اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ وﯾﮋه ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ رﺳﺎﻧﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ،از  ١٣٧٢ﺗﺎ  ١٣٨٠ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ ،از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺣﺰب اﻋﺘﺪال و ﺗﻮﺳﻌﮫ،
اﺳﺘﺎد رﺷﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
اﻟﻤﻠﻞ
 ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ﻧﻈﺎم در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻧﺪاز
راھﺒﺮدی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ
ﮐﮫ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ
 ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﮋاد در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺑﮫ
اﻋﻀﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وردی
ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪر
زاده دو ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در
ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوران اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺖ .ﺻﺪر در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ
ﺻﺪر از ﭼﮭﺮ ه

ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺣﺬف
زاده ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٨٨زﻧﺪاﻧﯽ و از ﮐﻠﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﻣﯿﻦ
ﺗﻮان ﺟﺰو ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در
ﺗﺮی در ﻟﯿﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺻﺪر را ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺳﻮاﺑﻖ وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻌﺎون ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ دوران اﺻﻼﺣﺎت و
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
ای روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وارد
ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﯿﮭﻤﺎن ،در داﻧﺸﮕﺎ ه
ﺑﮫ
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ای ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ ھﺸﺘﻢ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ
ﺗﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﮫ
ﻧﮋاد از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪی
ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ وی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر دراز ﻣﺪت
ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪ ه

ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن از دﯾﭙﻠﻤﺎت

ﮐﮫ ﺣﻀﻮر وی در ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه اﯾﻦ
رﺳﺪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
او در ﻏﺮب ،ﺑﮫ
ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ! ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
ھﺎی اﺻﻮلﮔﺮا درﭘﯽ داﺷﺘﮫ و ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از ﺳﻮی ﺟﻨﺎح

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ
ای ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ھﺴﺘﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻔﯿﺮ اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در آﻟﻤﺎن ،ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬاﮐﺮ ه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب اﻋﺘﺪال و ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﻮز.
ﺳﯿﺮوس ﻧﺎﺻﺮی
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ ،ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮی از دﯾﭙﻠﻤﺎت

ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  ۵٩٨در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن در دوران روﺣﺎﻧﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮ ه
ای روﺣﺎﻧﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﮫ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ژﻧﻮ و وﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ
ای اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮫ
ھﺴﺘﮫ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﯿﺶ اورﯾﻨﺘﺎل ﺑﺎ اﺗﮭﺎم

ﮔﺮا ﺑﮫ
ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺻﻮل
ھﺎ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﮫ

ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺎر
رﺳﺪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﭘﺎی او ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ
ھﺎی
اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ آرام و ﺑﮫ دور از ﺟﻨﺠﺎل

ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن و
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺰﯾﻨﮫ

ای و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

رﺳﺎﻧﮫ
رﺳﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺎﺻﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻧﺎﺻﺮی در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﮋاد ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺣﻤﺪی
ای ،ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ .اﻣﺎ در دوران رﯾﺎﺳﺖ
در ژﻧﻮ ،ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ھﺴﺘﮫ
ای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ.
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﮫ
ﭘﺮوﻧﺪ ه

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎدﻟﯽ
ھﺎی
دﻟﯿﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻋﺎدﻟﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی و ارزی ،در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در دوران اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در
ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا و اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺖ .وی از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﮫ

ھﺎی  ۶٨ﺗﺎ  ،٧٣ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن در دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺎدﻟﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در ﺳﺎل

ھﺸﺘﻢ و ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در ھﻤﺎن دوﻟﺖ.
ﻧﯿﺎ
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ
ای در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد
ﻧﯿﺎ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﮫ
زﻣﺎﻧﯽ
ای ﺑﻮد ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﮫ
از ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮ ه
اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ھﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺶ

ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﺴﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺖ .ﺳﻮاﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ
اﻟﻤﻠﻞ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﻔﯿﺮ اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در ﻣﺎﻟﺰی ،ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ ه

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ
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ای و از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ دﻓﺘﺮ اﯾﺮان در ﻧﯿﻮﯾﻮرک )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( در دوره ﺧﺮازی.
ھﺴﺘﮫ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻟﺒﺮزی
اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﮐﺰ
ھﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﺒﺮزی ﺳﻔﯿﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺶ

اﻟﻤﻠﻞ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ در زﻣﺎن ﺧﺮازی ،از دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﺒﺮزی اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﻮﺷﺮو
زاده و ﺻﺪر از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ وارد ﻋﺮﺻﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
ﺧﻮﺷﺮو ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﻣﯿﻦ
ای و از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ.
ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ
اﻟﻤﻠﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮ ه
از :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺒﻊ :ھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﻨﺠﺮه
ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ295697 :
آدرس ﻣﻄﻠﺐhttp://jahannews.com/vdcf1td0ew6d1va.igiw.html :
ﺟﮭﺎن ﻧﯿﻮز http://jahannews.com

5/5

jahannews.com/prtf1td0ew6d1va.igiw.html

