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آﯾﻨﻪ

حمالتیبهانگیزهانتقام
 فریــدون مجلســی :واقعــه پاریس بســیاری از
برنامههای دیپلماتیــک الیزه را بهتعویــق انداخت.
ازجملــه دیــدار تاریخی اوالنــد با روحانی را .ســفر
رئیسجمهوری ایران به پاریس بدونشک دستور کار
مشخصی برای آغاز همکاری جدید تهران  -پاریس در
برونرفت از بحران سوریه داشته است .از سوی دیگر
فرانسویها برای جبران رفتارهای گذشته خویش در
تحریم ایران آماده شروع فصل جدید دوستی با تهران
بودند .رخــداد جدید ،قطعا دســتورکاری اضطراری
درباره همکاریهای بیشــتر ایــران و اروپا در مبارزه با
جنایات افراطیون میافزاید ،ازاینپس اروپا با توجه به
نفوذ بیشتر و حضور گستردهتر ایران در صحنه ،نقش
برجســتهتری برای ایران قائل خواهد شد .بههرحال
اکنون این مصیبت مشــترک ،فرصتی هم برای جبران
مافات و همکاری بیشــتر در تســریع در رفع موانع و
محدودیتهــای بازرگانی ایرانی و همچنین در مبارزه
مشــترک علیه افراطیون داعش و حامیانشان که پول
و تجهیزات را تأمین میکنند ،فراهم آورده اســت .به
امید آنکه به راهحلی برای برقراری صلح در ســوریه
که متضمن همزیســتی و مشــارکت همــه نیروهای
غیرافراطی در آن کشور باشد نیز کمک شود و جرثومه
اینگونه افراطیگری ضد بشــریت ،ضد مدنیت و ضد
فرهنگ و ارزشهای تاریخی که نشانه نوعی بیماری
اجتماعی است ،خشکانده شود.

زنبورهابهالنهبرمیگردند!
حسین شــریعتمداری :زنبورهایی که به جای نیش،
مسلســل و نارنجــک دارند و بــا آدرس غلطی که از
مثلث غربــی و عبری و عربی گرفتهاند ،به جان مردم
بیپناه و مظلوم سوریه و عراق و لبنان و یمن افتادهاند.
پاریس نقطه آغاز اســت و دولتهای آمریکا و اروپا و
برخی ســران عیــاش و مســلمان ُکش منطقه نظیر
آلســعود و قطر و ...حق دارند که شرایط اضطراری
و حتــی حکومت نظامی اعالم کنند .تروریســتهای
داعش ماننــد رزمنــدگان نجیب و خداجــوی ایران
اســالمی ،حزباﷲ لبنان ،جانبرکفان عراق و سوریه
و یمن نیســتند که برای دفاع از جان و مال و ناموس
مردم عادی ،بدنهای پاک و مطهر خود را ســپر بال و
آماج گلولهها کنند .داعشیها مشتی نادان کمشعور
و دستپرورده صهیونیستها و دولتمردان آمریکایی،
انگلیســی ،و فرانســوی جنایتکارنــد و پرورشیافته
آلســعود مهمان ُکش هستند که هرجا امکان حمله
داشته باشند ،دست به جنایت میزنند و علیه هرکس
که فرصت شلیک پیدا کنند ،دست به اسلحه میبرند.
جنایت داعشــیها در پاریس نیز ازآنجاکه علیه مردم
عادی بوده اســت ،شــرمآور و پلید است و آنان تاوان
جنایات دولتمردان تروریستپرور خود را میدهند.
از بیروت تا پاریس
درصورتيکه معلوم شود حملهکنندگان تابعیت
فرانســوي داشــتهاند ،بهطور طبیعي انتظار ميرود
که سیاســتهاي ضد مهاجرتي در اروپا تقویت شود.
دراینصورت شاهد تغییر در آرایش سیاسي نیروهاي
داخل اتحادیه اروپا و بهطور مشــخص در فرانســه و
آلمان خواهیم شــد .مسئله مهاجرت به پاشنه آشیل
سیاســتهاي اروپایي تبدیل شده است .نه ميتوانند
قید مهاجرتپذیري را بزنند و نه ميتوانند درها را باز
کنند و نیز حتي نميتوانند خود را براي پذیرش تبعات
سیاست مهاجرتپذیري آماده کنند ،چون جذب و حل
مهاجــران در فرهنگ ملي و عمومي اروپا در مواردي
بســیار سخت شده اســت .نکته مهم دیگري که باید
منتظر آن بود ،تغییر در سیاست منطقهاي کشورهاي
غربي اســت .احتمال دارد که آنان را به سیاستهاي
روســیه و ایران در ســوریه نزدیكتر کنــد ،زیرا ادامه
وضعیــت موجود که نوعي اســتخوان داعش را الي
زخم ســوریه قرار دادن است ،بســیار پرهزینه است،
بهطوريکه هزینــه آن را فقط مردم منطقه نخواهند
پرداخت ،بلکه صورتحســاب اروپایي آن به حساب
آنان گذاشته خواهد شد.

آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

آرزو فرشید  :مقایسه موقعیتی که داریم با دیگران ،یکی از
اولین گامهایی است که میتواند در ترغیب ما به پیشرفت
مؤثر باشد .حال اگر موضوع ،سهم زنان از قدرت سیاستی
در بخشهــای پارلمانــی ،دولت و مشــاغل دیپلماتیک
باشد ،مقایســه جایگاه ایران با کشورهای توسعهیافته را
کنار گذاشته و سراغ همســایگان و کشورهای خاورمیانه
میرویــم .احتماال تصــور میکنیم که اوضــاع و احوال
زنــان ایرانی حداقل از کشــورهای کوچک عربی اطراف،
افغانســتان ،عراق ،آذربایجان و ...بهتر اســت اما نگاهی
به اعضای پارلمانها ،کابینه و سفرای زن در این کشورها
نشان میدهد که در بعضی بخشها از کشورهای اطراف
رتبه پایینتری داریم.
قصد داریم ســهم  ۳٫۱درصدی زنان ایران از مجلس
را در کنــار ســهم  ۲۷٫۷درصد زنان افغان ،ســهم ۲۶٫۵
درصدی زنان عراق ،سهم  ۲۰٫۶درصدی زنان پاکستان و
ســهم  ۱۷٫۸درصدی زنان ترکیه ببینیم تا شاید ضرورت
توجه به این مســئله بیشتر احســاس شود .آنها تبعیض
مثبت و ســهمیه برای زنان را در دستور کار قرار دادهاند
و ایــن نتیجه به دســت آمده اســت .ســهمیهبندیای
که ایــن روزها و در آســتانه دهمیــن انتخابات مجلس
شــورای اســالمی در ایران از ســوی فعاالن حوزه زنان
مطرح میشــود و مــورد بیاعتنایی قرار دارد؛ در ســال
 ۲۰۰۵از ســوی عراق و بعد هم دیگر کشورهای همسایه
مورداســتفاده قرار گرفته؛ بنابراین نتیجه همین است که
میبینیم .موضوع فقط پارلمان نیست ،زنان ایرانی هنوز
در کابینه دولتهای مختلف نیز جایگاه مناسبی به دست
نیاوردهاند .در دوران احمدینــژاد وزارت یک زن را برای
اولینبار تجربه کردیم اما همان تجربه هم نیمهکاره ماند
و به مرضیه وحیددســتجردی فرصت داده نشد تا پایان
کار با دولت همراه باشــد .دولت بعد از آن هم ،اگرچه با
شــعار اعتدال روی کار آمد و وعده توجه بیشتر به زنان را
داده بود ،اما تنها ســه معاون زن برای ریاستجمهوری
در نظر گرفت .این در حالی است که همین بیخ گوشمان
 در عمــان ،قطــر ،بحرین ،کویت ،امــارات متحدهعربیو عربستانســعودی -در ۱۲ ،۱۰ســال اخیــر چندین وزیر
زن منصوب شــدهاند .اکنون چهار نفــر از کابینه ۳۰نفره
افغانستان زن هســتند و همسایگان دیگرمان مثل ترکیه
و آذربایجان نیز این فرصت را به زنان خود دادهاند .حتی
بحریــن ،قبرس و مصر نیز وزیر زن دارند .این روند از دهه
 ۹۰میالدی در کشورهای عربی آغاز شده است .برای مثال
در ســال  ،۱۹۹۰فقط هشت دولت عربی  -الجزایر ،مصر،
کومور ،اردن ،موریتانی ،ســودان ،سوریه و تونس -یک تا
دو زن وزیر در کابینه خود داشتند .این رویه ادامه پیدا کرد
و در ســال  ،۲۰۱۱اکثریت قریببهاتفاق دولتهای عربی،
بین دو تا شش زن وزیر در کابینههای خود داشتند .بهطور
مثال در اردن و الجزیره زنان بهعنوان فرماندار و استاندار
منصوب شــدند ،در سودان ،پســتهای باالی قضائی را
تصاحب کردنــد و در مصر هم موفق شــدند به عرصه
مشاغل دیپلماتیک ورود کنند.
نکته قابلتوجه اینجاســت که اگرچه زنان در کشــور
ما تاکنون کمترین نقش را در عرصه مشــاغل دیپلماتیک
ایفا کردهاند اما در مقایســه با همســایگان و کشورهای
منطقه در این حوزه پیشرو بودهاند .اکنون بعد از گذشت
 ۳۷سال از انقالب اســالمی با رویکارآمدن دولت تدبیر

مقایسه سهم زنان از قدرت در کشورهاي منطقه

ما در کجاي جهان
ایستادهایم
و امید ،شــاهد پیشرفتهایی در این حوزه بودیم .مرضیه
افخم که نخســتین ســخنگوی وزارت خارجه ایران بود،
بهتازگی عنوان نخســتین ســفیر را هــم از آن خود کرده
اســت .البته کشــورهایی همچون بحرین ،کویت ،قطر و
افغانستان نیز ســفرا و دیپلماتهای ارشد زن داشتهاند.
بــرای مثال در ســال  ،۲۰۰۸دولت بحرین »هــدا ننو« ،را
بهعنوان ســفیر خود به ایاالتمتحده آمریکا فرســتاد .او
در واقع ســومین زن ســفیر در این کشور بود .شیخه حیا
الخلیفــه و بیبیعلوی ،پیش از او عازم فرانســه و چین

شــده بودند .عــراق در دوران صدام ،ســیریا الخوجه را
بهعنوان سفیر این کشــور در سازمان ملل ،آمریکا ،لبنان،
هند ،آلمان و ســوئیس فرستاده بود .پس از دوران صدام
هــم رند الرحیــم بهعنوان ســفیر این کشــور در آمریکا
برگزیده شــد .نبیله الموال که یک دیپلمات کویتی است
نیز از دهه  ۹۰به بعد در چندین کشــور از جمله آفریقای
جنوبی ،زیمبابــوه ،اتریش و نمایندگی ســازمان ملل در
ژنو ســفیر بوده اســت .عالوه بر این لبنان ،لیبی ،مراکش
و عمان هم بعضی کشورهای منطقه هستند که تاکنون
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سفیر زن داشــتهاند .یکی از اصلیترین دالیلی که سبب
میشود جامعه زنان اطمینان داشته باشد از پس کارهای
مهم و اساســی کشــور در عرصه سیاست برخواهد آمد،
تجربههای موفق جهانی اســت .وضعیــت زنان افغان
در دوره جدید رو به بهبود اســت و امروز شاهدیم که به
کابینــه کانادا نیز راه پیدا کردهاند .زنان کشــورمان نیز در
خارج از کشور موفقیتهایی به دست آوردهاند که نشان
میدهد این توانمندی در جامعه زنان ایران وجود دارد و
باید موردتوجه قرار گیرد .یکی از نشانههای این پتانسیل،
سفیرشــدن یک زن ایرانی از آمریکا در سوئد است .آزیتا
راجی سال گذشــته از سوی دولت آمریکا بهعنوان سفیر
به سوئد معرفی شد.
گفتنی است که بهعهدهگرفتن سفارت تنها یک بخش
از مشــاغل دیپلماتیک اســت و در دنیای امروز شاهدیم
بســیاری از کشــورها نماینــدگان خود در ســازمانهای
بینالمللی را نیز از میان زنان انتخاب میکنند و بهعبارتی
جنسیت را از معیارهای تشخیص صالحیت افراد حذف
کردهاند اما به نظر میرســد ما در کشــورمان هنوز با این
مسئله کنار نیامدهایم.
جای زنان ایرانی در سازمان ملل در حالی خالی است
که اکنون  ۳۰درصد نمایندههای کشــورهای مختلف در
این سازمان ،زن هستند .به عنوان مثال ،دینا کاوار نماینده
اردن در این ســازمان اســت و حتی یک دوره هم رئیس
دورهای شورای امنیت بوده است .کاتالین بوگیای نماینده
مجارســتان ،ملیحه لودهی نماینده پاکســتان ،ماریا اما
مخیا نماینده کلمبیا ،دینا کاوار نماینده اردن ،گیلیان برد،
نماینده اســترالیا ،کاترین بوآرا ،نماینــده یونان ،النا ذکی
نصیبه ،نماینده اردن ،جوی اوگوآ نماینده نیجریه و کارن
تن نماینده ســنگاپور نیز از دیگر زنان حاضر در ســازمان
ملل هستند.
پیش از آنکه این زنها وارد ســازمان ملل شوند هم
موضوع زنان و کودکان در این سازمان مطرح بوده است
اما دیپلماتها اعتقاد دارند که اخیرا زنان و کودکان بیشتر
در مرکز بحــث و گفتوگوها قرار دارند .به عنوان نمونه
رایموندا مارموکایت دیپلمات لیتوانیایی ،نماینده کشورش
در سازمان ملل است که بعد از حضور روسیه در اوکراین
موضعگیریهای جدی و قابلتوجهی در این مورد داشته
است .الزم به ذکر است زنان حاضر در سازمان ملل تنها
زنانی نیســتند که در ســطوح باالی دیپلماسی مشغول
به کار هســتند ،برای مثال والری آمــوس که پیشتر در
بریتانیا وزیر بوده است ،اکنون بخش امور بشردوستانه این
ســازمان را هدایت میکند .آنگال کین از مقامهای ارشد
این سازمان در موضوع خلع سالح است و اخیرا در خلع
سالح شیمیایی ســوریه نقش ایفا کرده است .مارگریت
چان رئیس ســازمان بهداشــت جهانی است و مای گن
کریســتین الند نیز اولین زنی اســت که بهعنوان فرمانده
حافظان صلح سازمان ملل در قبرس خدمت میکند.
به این ترتیب شاهدیم که زنان اردن و پاکستان در این
سطح از فعالیتهای دیپلماتیک از دیگر کشوهای منطقه
پیشــی گرفتهاند .وضعیت کنونی و سهم زنان از سطوح
مختلف قدرت سیاســی ،نشــان میدهد که کشورمان با
توجه به پیشــینه تاریخی و فرهنگــی خود ،اصال جایگاه
مناسبی ندارد و وقت آن رسیده که برای رفع این ضعف،
فکری اساسی شود.

ﺳﻬﻢ زﻧﺎن از ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎى ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن

ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﻰﻫﺎى ﭘﺎرﻟﻤﺎن

رﺗﺒﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

69

249

1

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

87

328

2

ﻋﺮاق

70

340

3

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

30

151

4

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

98

550

5

ﺗﺮﮐﯿﻪ

19

122

6

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

7

56

7

ﻗﺒﺮس

31

250

8

ﺳﻮرﯾﻪ

14

131

9

ارﻣﻨﺴﺘﺎن

3

40

10

ﺑﺤﺮﯾﻦ

9

290

11

اﯾﺮان

4

128

11

ﻟﺒﻨﺎن

1

65

12

ﮐﻮﯾﺖ

1

84

13

ﻋﻤﺎن

0

35

14

ﻗﻄﺮ

ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

تشکیلائتالفاصالحطلبانبرایمقابلهباتندروها
درانتخابات
ابراهیم اصغرزاده :صداوسیمای جمهوری اسالمی در
طول چند سال مذاکرات که دیپلماتهای ما همچون
سرباز در جبهه میجنگیدند ،در اینجا چهره مذاکرات
را تخریــب میکردند و در ســطح وســیع بلندگویی
برای ایجاد بیاعتمــادی و ناامیدی در جامعه بودند،
هماکنون نیز بعد از اینکه مقام معظم رهبری برجام
را پذیرفتند هنوز صداوســیما در جهت تخریب برجام
فعال است و این موضوع را رها نمیکند؛ ضمن اینکه
تریبون صداوســیما در اختیار نمازجمعه و مساجدی
اســت که به قدرت وصل هســتند کمااینکه بعضی
وقتها وقتی آنها یک روز قبل نام کســی را میبرند،
تازه ما میفهمیم که روز بعد آن شــخص دســتگیر
میشود و این بازی و شــوخی با افکار عمومی است
که بخواهند وانمود کنند دموکرات شدهاند .هماکنون
جامعه به ســمتی میرود که یک بار دیگر انتخابات
 ۹۲ســبد رأی جلیلی را تکرار کند؛ یعنی به تندرویان
بگوید همه شما با وجود اینهمه سروصدا و دغدغه
و دلواپسی روی هم چهارمیلیون رأی میآورید که این
فوقالعاده برای آینده دموکراسی در کشور مهم است؛
اما اصالحطلبان هم بههمیندلیل استراتژی حمایت
از دولت را برای حضور در انتخابات دارند.

ﻧﺎم زﻧﺎن

ﮐﺸﻮر

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ راﺗﺐ زاد

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﯿﺎل راﺷﺪ آل ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ
او در اﮐﺘﺒﺮ  1931در وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2014در آﻟﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ .از  1980ﺗﺎ  1986ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1965ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬارى ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﯾﻮﮔﺴﻼوى ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و وزﯾﺮ آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و از  1980ﺑﺎ ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﺑﺒﺮك ﮐﺎرﻣﻞ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.در  1986ﺑﺎ ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐاﷲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﻰ در  1989ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در
ﺳﺎل  1992در ﭘﻰ ﭘﯿﺮوزى ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻓﺮار ﮐﺮد .وى ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ.
او اوﻟﯿﻦ زن ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ زن ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود و در ﺳﺎلﻫﺎى  1999ﺗﺎ 2004
ﺳﻔﺎرت ﺑﺤﺮﯾﻦ را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺷﯿﺨﻪ ﻫﯿﺎ از اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ و دﺧﺘﺮﻋﻤﻮى ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﮏ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ آل ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن ﺑﺤﺮﯾﻨﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1979در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .دﻓﺎع ﺷﯿﺨﻪ ﻫﯿﺎ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎى ﺷﺮع ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ
او در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ وﮐﻼ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻰ درﺑﺎر ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻫﺪى ﻋﺰرا ﻧﻮﻧﻮ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

او ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از او دو زن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺪى ﻋﺰرا ﻧﻮﻧﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮرش اﺳﺖ و اﻧﺘﺼﺎب وى ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻨﺘﻘﺪان داﺧﻠﻰاش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن ﺳﻔﯿﺮ در ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ از ﺑﻪﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮى زن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد .وى ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺪﺗﻰ
ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻓﺨﻢ

اﯾﺮان

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و رﺳﺎﻧﻪاى وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد .در دوران وزارت ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﻰ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره ﮐﻞ اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪى ﮐﻤﺎل ﺧﺮازى ﺑﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﻰ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آﺻﻔﻰ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ
ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﻰ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى اﯾﺮان در ﯾﮑﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰﮐﺮد.اﻓﺨﻢ ﺣﺪود  30ﺳﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮى وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و اوﻟﯿﻦ زن ﺳﻔﯿﺮ در ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۹سال پیش
در چنین روزی

 رهبر انقــالب در دیدار با رئیس مجلس لبنان:
لبنان نقطه شکســت آمریکا و رژیم صهیونیستی
خواهد بود
 آشوب و ناامنی عراق را فرا گرفت
 احمدینژاد :از نام دولت در انتخابات استفاده
نکنید
 متکی :ایــران هیچ تصمیمی بــرای مذاکره با
آمریکا ندارد
 رئیسجمهــور چیــن :اقتصــاد ایــران و چین
مکمل یکدیگرند

 رئیسجمهور :همان قطــاری که میخواهیم
دو برابر خرج کنیــم برود زیرزمین ،یک برابر خرج
میکنیم میآید روی هوا
 دبیرکل حزباﷲ :دولت سنیوره رفتنی است
 دفــاع مجدد محمود احمدینــژاد از افزایش
جمعیت
 حدادعادل ،رئیس مجلس :ایران قصد تعرض
به هیچ کشوری را ندارد
 مهدی چمران :حامیان دولت در قالب ائتالف
اصولگرایان فعالیت کنند
 پاسخ منفی ایران به مذاکره با آمریکا
 رؤســای هیأتهــای نظــارت اســتانی:
ردصالحیتهای موردی را اصالح میکنیم

 از داوطلبانــی که در آزمــون مجلس خبرگان
رهبری شرکت کرده بودند ۱۴۴ ،نفر تأیید صالحیت
شدند
 تونی بلر نخستوزیر انگلیس ،خواستار کمک
ایران در عراق شد
 تجمع دانشجویان ستارهدار در مقابل دفتر وزیر
علوم

 محمود احمدینــژاد در مصاحبه مطبوعاتی:
پیچیدهتریــن و بزرگتریــن چالــش درعرصــه
دیپلماسی کشور برطرف شده است
 آیتاﷲ مکارمشــیرازی :دولت عراق حاکمیت
خود را تثبیت کند
 رهبر انقــالب در دیدار رئیــس مجلس لبنان:
سیدحســن نصراﷲ چهرهای اســتثنایی در دنیای
اسالم است
 خاویر ســوالنا :اتحادیه اروپا آماده گفتوگو با
ایران است
 نشست  ۵+۱باز هم بدون نتیجه ماند
 رئیسجمهــور :بــه زودی پیامی بــرای ملت
آمریکا میفرستم

 رهبر معظم انقالب در دیدار با نبیه بری :آنچه
در نبــرد ۳۳روزه حزباﷲ در مقابلــه با آمریکا و
رژیم صهیونیســتی اتفاق افتــاد در دنیای عرب و
اسالم سابقه نداشت
 احمدینــژاد :ظرف  ۲ســال همه ســهامدار
میشوند
 تأیید صالحیت  ۱۴۴نامزد خبرگان رهبری
 کروبــی پیرامــون برخــی ردصالحیتهــا به
آیتاﷲ مشکینی نامه نوشت
 حکم بازداشت مدیرمســئول روزنامه حسبان
تأیید شد

 رهبر معظم انقــالب در دیدار رئیس مجلس
لبنان و هیأتی از حــزباﷲ و جنبش امل :دوران
جدیــدی در منطقه و جهان آغاز شــده اســت.
موقعیت ایــران امروز بهتر و قویتر از گذشــته
است
 رئیسجمهــور در مصاحبــه بــا خبرنــگاران
داخلــی و خارجــی :دهــه فجــر امســال ،دهه
جشنهای بزرگ ملت ایران در عرصه هستهای و
دیگر عرصههاست
 توزیع سراسری کارت هوشمند سوخت از اول
آذر شروع میشود
 درخواســت بلر ،ویلپن و گیتــس از ایران برای
کمک به حل مسئله عراق
 رامســفلد به طور رســمی به ارتکاب جنایات
رسمی در عراق متهم شد
 کمیته امداد  ۶تا  ۱۰میلیون تومان وام اشتغال
میدهد
 احمدینژاد به ســنندج ســفر کرد؛ کردستان
سرزمین مردمان مؤمن و دالور است
 ایران  -کــره جنوبی؛ محکی بــرای دو قطب
فوتبال آسیا
 اتحادیه اروپا بار دیگر خواســتار ادامه مذاکره
با ایران شد
 ســازمان مدیریت و برنامهریزی خبر استعفای
فرهاد رهبر ،رئیس این سازمان را تکذیب کرد

