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مشفق

به وبالگ سیاسی اجتماعی فرھنگی علی موحدی خوش آمدید

دوستان دیپلمات حسن روحانی

ساعت ٣:٣٦ ق.ظ روز ١٣٩٢/٤/٩  کلمات کلیدی:

سیاست ما - حسن روحانی حتی اگر در عرصه اقتصادی و فرھنگی نیز کابینه ائتالفی یا به تعبیر

خویش «فراجناحی» تشکیل ندھد اما در حساس ترین موضوع کشور(سیاست خارجی) که به

ماجرای تحریم گره خورده است، انتظار می رود، او به چینش ترکیبی از دیپلماتھای اصالح طلب ،

مستقل و حتی اصولگرا دست بزند. ھمچنان که در مناظره اخیر دیده شد، وزیر خارجه پیشین و

مشاور بین الملل رھبری(والیتی) دارای نگاه مشترک با روحانی است و در ھمان حال علی اکبر

صالحی به عنوان یک دیپلمات اصولگرا از مدافعان روحانی در برابر حمالت تندروھا در ھشت سال

گذشته بوده است.

حسن روحانی جمع پرشماری از

دیپلماتھا را گردھم آورده است. در

ھشت دوران ریاست جمھوری

احمدی نژاد، مرکز تحت ریاست او

(مرکز تحقیقات استراتژیک) کانون

اجتماع ھمه سفرا و دیپلماتھایی بود

که دولت نھم و دھم آنھا را تسویه

کرد.

بخش عمده ای از این تیم دیپلماتھا،

در ایام مدیریت پرونده ھسته ای در

دھه 80 ،حسن روحانی را ھمراھی

می کردند. این گروه از دیپلمات ھا ،نیروھای حرفه ای وزارت خارجه در ایام سفارت خرازی در

نیویورک بودند به ھمین دلیل برخی مخالفانشان، از این تیم به عنوان «حلقه نیویورکی ھا» یاد

می کنند که شامل ؛برادران خرازی،امیر زمانی نیا،محمد جواد ظریف است که بعدًا

دیپلماتھای دیگری نظیر؛سیروس ناصری،غالمعلی خوشرو، محمد رضا البرزی نیز به آنھا

اضافه شد

به ھمین دلیل اجرای اولین کنفرانس مطبوعاتی خود را به یک چھره این تیم- امیر زمانی نیا- سپرد

.پیش از این سایت مشرق گزارشی از حلقه مدیران دیپلماتیک روحانی منتشر کرد. البته این

گزارش با نگاھی گزینشی تنظیم شده بود و رنگ و لعاب رقابت و تسویه انتخاباتی را داشت به

ھمین دلیل نام شماری از دیپلماتھای پیرامون ھاشمی و خاتمی نظیر؛وردی

نژاد،خوشرو،واعظی،البرزی و ... در آن ذکر نشده بودچند گروه از جمله ؛- تیم مجمع تشخیص

مصلحت نظام - تیم مذاکره کننده ھسته ای در شورای عالی امنیت ملی - تیم اصولگرایان - تیم

اصالح طلبان - تیم اعتدال و توسعه خواھد بود

به ھر حال انتظار می رود که افرادی حتی در دوره علی الریجانی دست اندرکار پرونده ھسته ای

بودند دعوت به کار شوند از جمله ،معاون بین الملل الریجانی (دکتر منفرد) سخنگوی تیم (جواد

وعیدی) حسین تاش( عضو تیم مذاکره با روسیه) محمد رضا سعیدی (معاون سابق سازمان

انرژی اتمی و عضو تیم مذاکره خود روحانی)

نباید از نظر دورداشت که ھسته مرکزی مشاوران روحانی را اعضا و موسسان حزب اعتدال و

توسعه تشکیل می دھد.این حزب به موازات حزب کارگزاران شکل گرفت و روحانی رھبر معنوی آن

بود. ھمچنان که در شاخه اقتصادی حزب افرادی نظیر ؛مجید قاسمی،ایروانی ونوبخت قرار دارند در

شاخه سیاسی و ھمچنین نظیر، فاطمه و یاسر ھاشمی(فرزندان رئیس مجمع تشخیص)

موسویان،واعظی،وردی نژاد جای دارند.

نکته جالب توجه این است که این حزب در دوران شکل گیری خویش از حمایت ھمه جانبه علی

الریجانی رئیس وقت رسانه ملی برخوردار بود.

به ھر حال فھرست شامل کارشناسان و دیپلمات ھایی است که پیش از این زیر نظر حسن

روحانی کار کرده اند و در دوره اخیر ارکان دیپلماسی او را احتماًال شکل می دھند به ترتیب زیر

است

1-برادران خرازی

مشخصات نویسنده

 درباره : سردفتر اسناد رسمی و آماده دفاع از

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

ھستم .از نقدھای منصفانه شما در کامنتھا

سپاسگزارم

پروفایل مدیر : علی موحدی
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1-برادران خرازی

کمال خرازی
سوابق:

رئیس شورای راھبردی روابط
خارجی از سال ١٣٨۵ تا کنون

وزیر امور خارجه دولت اصالحات
نماینده اسبق ایران در سازمان

ملل 
سید صادق خرازی 

نماینده اسبق ایران در سازمان
ملل متحد 

مشاور ارشد خاتمی در دوران ریاست جمھوری 
معاون اسبق آموزش و پژوھش وزارت خارجه 

سفیر ایران در فرانسه 
عضو تیم مذاکرات ھسته ای

2-محمود واعظی

معاون اروپای وزارت خارجه
مشاور روحانی در امور سیاست خارجی

نماینده روحانی در مناظره تلویزیونی با تیم
دکتر جلیلی

 

 

3-علی اکبر صالحی
(صالحی از مدیران دیپلماتیک کشور تنھا کسی بود که قبل از شروع
انتخابات در تلویزیون و در اوج انتقادھا از تیم ھسته ای روحانی به دفاع از
مدیریت او پرداخت و گفته ھای او بخشی از فیلم تبلیغاتی روحانی را

شکل داد)

سوابق:
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف

نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی
انرژی اتمی

معاون وزیر علوم
سفیر ایران نزد سازمان کنفرانس اسالمی

در جده
رئیس سازمان انرژی اتمی

عضو تیم مذاکره ھسته ای در دوره روحانی
وزیر امور خارجه

4-محمدجواد ظریف

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل
دستیار ارشد وزیر خارجه

معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه 
دبیر اجالس سران کنفرانس اسالمی تھران

استاد دانشکده روابط بین الملل
عضو تیم مذاکرات ھسته ای

4- سید حسین موسویان
موسویان سخنگوی تیم ھسته ای روحانی
مدتی به اتھام ارتباط با خارج و جاسوسی
تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و اکنون به
عنوان پژوھشگر میھمان در دانشگاھھای

امریکا فعالیت دارد
سفیر اسبق ایران در آلمان

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی
مذاکره کننده ارشد ھسته ای

باشگاه مدیران و متخصصان
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مذاکره کننده ارشد ھسته ای
معاون مرکز تحقیقات استراتژیک 

عضو موسس حزب اعتدال و توسعه 
مدیر پیشین روزنامه ایران نیوز

سیروس ناصری

ناصری که باسابقه ترین سفیر ایران در ژنو
و وین شناخته می شود مدتی سخنگوی
تیم ھسته ای روحانی بود او نیز بارھا از
سوی رسانه ھا و محافل اصولگرا با اتھام
ھای مالی و سیاسی مواجه شد اما
برخالف موسویان پای او به دادگاه کشیده

نشد
سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل در ژنو

عضو تیم مذاکره ھسته ای 
مشاور وزیر امور خارجه

5-سید محمد صدر

صدر در کنار محسن امین زاده دو مدیر
ارشد خاتمی در وزارت خارجه اصالحات بود
که البته امین زاده بعد از انتخابات 88
زندانی شد و به این صورت از کلیه
فعالیتھای سیاسی و دیپلماتیک حذف

گردید
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه

دوران اصالحات
مشاور سید محمد خاتمی در دوره اصالحات

معاون وزیر کشور در دوره دولت موسویچ
عضو موسس جبھه مشارکت

امیرحسین زمانی نیا

زمانی نیا اولین فرد از تیم مذاکره کنندگان
ھسته ای بود که این ھفته در کنفرانس مطبوعاتی

روحانی مدیریت جلسه او را برعھده داشت
معاون پژوھش ھای روابط بین الملل مرکز تحقیقات

استراتژیک
مدیرکل اسبق سیاسی و بین الملل وزارت

امورخارجه
سفیر اسبق ایران در مالزی

عضو تیم مذاکره کننده  ھسته ای 
از مدیران ارشد سفارت ایران در نیویورک در دوره

خرازی

غالمعلی خوشرو

خوشرو نیز در کنار امین زاده و صدر از مدیران و معتمدان
خاتمی بود که وارد عرصه دیپلماسی شد

معاون بین الملل وزارت خارجه
عضو تیم مذاکره کننده ھسته ای
از اعضای ارشد جبھه مشارکت

سید محمدحسین عادلی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال ھای ۶٨ تا ٧٣
سفیر ایران در کانادا و لندن در دولت ھشتم

معاون اقتصادی وزارت خارجه

 

 

محمد رضا البرزی
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محمد رضا البرزی

سفیر سابق ایران در وین
مدیر کل وزارت خارجه در دوران خرازی 

عضو تیم مذاکره کننده ھسته ای 

فریدون وردی نژاد

مدیر عامل سابق ایرنا و روزنامه ایران
سفیر ایران در چین

از موسسان حزب اعتدال و توسعه
استاد رشته مدیریت در دانشگاه تربیت مدرس

معاون پیشین نیروی قدس سپاه 

حسام الدین آشنا

دکتر آشنا در روزھای اخیر بیش از سایر مشاوران روحانی
در مالقاتھای او با مقام ھای سیاسی دیده شد آشنا که
عالوه بر سابقه دانشگاه یک فرد حوزوی است داماد دری

نجف آبادی است
استاد دانشکده فرھنگ و ارتباطات دانشگاه امام

صادق(ع)
معاون سابق وزارت اطالعات

مشاور رسانه ای حسن روحانی در انتخابات یازدھم
ریاست جمھوری

می پسندم

نویسنده: علی موحدینظر شما (1)لینک دائم
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