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تیم سیاست خارجی دولت یازدھم چھ ترکیبی خواھد داشت؟

ژنرال ھای دیپلمات

8 تیر 1392 ساعت 12:22

با توجھ بھ اینکھ طی روزھای گذشتھ بازار گمانھزنیھا درباره ترکیب احتمالی کابینھ و سیاست خارجی دولت یازدھم داغ

شده است، در داده نمای پیشرو بھ بررسی ترکیب احتمالی تیم سیاست خارجی آقای روحانی در دولت آینده میپردازیم.

گروه سیاسی جھان نیوز: شاید بھ جرأت میتوان گفت بخش بزرگی از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات

ریاستجمھوری یازدھم مرھون شرایط کشور بھ لحاظ سیاست خارجی بود سیاست خارجی کھ دولت نھم و دھم در پیش

گرفتھبود و آقای روحانی در شعارھا و فعالیتھای انتخاباتیاش یکی از تندترین انتقادات را بھ آن داشت. انتقاداتی کھ مستقیما

بھ نوع رویکردھا و روشھای آقای احمدینژاد در سیاست خارجی وارد میشد. لذا از این جھت بررسی تیم سیاست خارجی

آینده آقای روحانی و رویکردھای آن بسیار حائز اھمیت خواھد بود. از سوی دیگر با توجھ بھ اینکھ طی روزھای گذشتھ

بازار گمانھزنیھا درباره ترکیب احتمالی کابینھ و سیاست خارجی دولت یازدھم داغ شده است، در داده نمای پیشرو بھ

بررسی ترکیب احتمالی تیم سیاست خارجی آقای روحانی در دولت آینده میپردازیم. بر اساس شواھد و قرائن موجود، از

یک سو و دیدگاهھا و ظرفیت تشکیالتی آقای روحانی از سوی دیگر میتوان ترکیب احتمالی زیر را برای سیاست خارجی

ایشان پیشبینی کرد.

محمود واعظی

دکتر واعظی از دیپلماتھای نسبتا قدیمی وزارت خارجھ است کھ از سال ١٣۶۵ بھ این وزارتخانھ پیوست. دکتر واعظی

عالوهبر فعالیتھای اجرایی، کارھای پژوھشی و تدوین کتابھایی در حوزه سیاست خارجی، انرژی و مسائل منطقھای را

ھم در کارنامھ خود دارد کھ برخی از آنھا بھعنوان مرجع در دورهھای دانشگاھی و تحقیقاتی استفاده میشود.

سمتھای اجرایی دکتر واعظی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی بھ ترتیب عبارتند از: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از

سال ١٣۵٨ تا ١٣۶۵، مشاور وزیر خارجھ از سال ۶۵ تا ۶۶ ، معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت خارجھ از سال ۶٨ تا

٧۶، معاون اقتصادی وزارت خارجھ از سال ٧۶ تا ٧٨، معاون پژوھشھای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از

سال ٧٨ تاکنون. او ھمچنین معاون اروپای وزارت خارجھ در دھھ ٨٠ و مشاور دکتر روحانی در امور سیاست خارجی

است.

با توجھ بھ اینکھ در جریان فعالیتھای انتخاباتی، واعظی بھعنوان نماینده آقای روحانی در مناظرات و جلسات حاضر بود و

از سوی دیگر رویکردھای نزدیکتری در سیاست خارجی با روحانی دارد، و ھمچنین با وجود نیاز بھ چھرهای جدید در
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وزارت خارجھ کھ در شرایط فعلی احساس میشود، بھنظر میرسد شانس محمود واعظی از دیگران برای سمت وزارت

خارجھ بیشتر باشد.

محمد جواد ظریف

ظریف کھ در سال ١٣٨۶ پس از بازگشت از مأموریت سفارت دائم ایران در سازمان ملل، از دید رسانھھا پنھان شد و بھ

فعالیتھای دانشگاھی و مشاوره مشغول شد، اکنون یکی از گزینھھای احتمالی تیم سیاست خارجی دولت یازدھم است.

سوابق ظریف عبارتند از: سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دستیار ارشد وزیر خارجھ، معاون حقوقی و بینالمللی

وزارت خارجھ، دبیر اجالس سران کنفرانس اسالمی تھران، استاد دانشکده روابط بینالملل و عضو تیم مذاکرات ھستھای در

دوران روحانی.

کمال خرازی

وزیر خارجھ دوران اصالحات، آن زمان کھ موضوع تنشزدایی و گسترش روابط با اعراب و کاھش تنشھا با غرب در

دستور کار سیاست خارجی قرار داشت. اگرچھ حضور مجدد سیدکمال خرازی در سمت وزارت خارجھ کمی بعید بھ نظر

میرسد اما احتمال حضور مجدد او در ترکیب تیم سیاست خارجی آقای روحانی دور از انتظار نیست. سوابق اجرایی دکتر

کمال خرازی عبارت است از: رئیس شورای راھبردی روابط خارجی از سال ١٣٨۵ تاکنون، وزیر امور خارجھ دولت

اصالحات، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل.

علیاکبر صالحی

وزیر خارجھ فعلی کھ باید تا کمتر از دو ماه دیگر سمت خود را بھ وزیر جدید واگذار کند. صالحی اگرچھ عضو تیم

احمدینژاد است، اما بھ لحاظ سوابق و رویکردھای میانھرویاش و ھمچنین حضور در تیم مذاکرات ھستھای زمان روحانی،

بیشتر در گروه اعتدالیھا و تکنوکراتھا قرار دارد و یکی از گزینھھای احتمالی دولت یازدھم برای ریاست سازمان انرژی

اتمی و یا نماینده ایران در آژانس محسوب میشود. سوابق وی بھ ترتیب عبارتند از: رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف،

نماینده دائمی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، عضو تیم مذاکره کننده ھستھای در دوره روحانی، معاون وزیر علوم و

سفیر ایران در سازمان کنفرانس اسالمی در جده.

علیاکبر والیتی

در ھمان آغازین روزھای پس از انتخابات، اخباری در رسانھھا درج شد کھ از حضور احتمالی علی اکبر والیتی، بھعنوان

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دولت آقای روحانی حکایت میکرد. در این میان با توجھ بھ عزم روحانی برای حل و

فصل موضوع ھستھای و بھ دلیل رابطھ آن با سایر مشکالت کشور و از طرف دیگر سوابق والیتی در موارد مشابھ - بھ

خصوص پرونده قطعنامھ ۵٩٨ - دور از ذھن نیست کھ روحانی بھدنبال استفاده از تجارب و نفوذ والیتی در میان برخی

محافل بینالمللی، با ھدف پیشبرد پرونده ھستھای باشد. از سوی دیگر حضور والیتی بھعنوان رقیب انتخاباتی روحانی این

گمانھزنی را تقویت میکند. لذا احتمال حضور والیتی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جدی است. والیتی از سال
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١٣۶٠ تا ١٣٧۶ وزیر خارجھ و از آن تاریخ تاکنون مشاور مقام معظم رھبری در امور بینالملل است.

صادق خرازی

صادق خرازی یکی از دیپلماتھای ارشد دوران اصالحات بود کھ برخالف بسیاری از ھمکارانش، پس از آن کھ از سوی

دولت نھم از قطار دستگاه سیاست خارجی پیاده شد، راه رسانھ و حضور در افکار عمومی را برگزید و در دوران ھشت

سالھ ریاستجمھوری احمدینژاد، یکی از سرسختترین منتقدان سیاست خارجی این دولت بھشمار میرفت. او ھمچنین

حلقھای از دیپلماتھای قدیمی وزارت خارجھ را در سایت دیپلماسی ایرانی گرد ھم آورد کھ طی چند سال گذشتھ نقش اعضای

یک اتاق فکر را بازی میکردند. بھنظر نمیرسد صادق خرازی با توجھ بھ شرایط جسمی از یک سو و رویکردھای

اصالحطلبانھاش درباره سیاست خارجی، گزینھ کلیدی در ترکیب تیم سیاست خارجی دولت یازدھم باشد. سوابق خرازی

عبارتند از: نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد، مشاور ارشد خاتمی در دوران ریاستجمھوری، معاون اسبق آموزش

و پژوھش وزارت خارجھ، سفیر ایران در فرانسھ.

فریدون وردی نژاد

وردی نژاد اگرچھ بھ جز یک دوره سفارت در چین، در زمان ریاستجمھوری آقای خاتمی، سوابق خاصی در سیاست

خارجی ندارد، اما بھدلیل حضور پررنگ رسانھای در دوران اصالحات و سوابق اجرایی ویژه کھ شامل ھشت سال مدیریت

خبرگزاری ایرنا و ھمچنین روزنامھ ایران، از ١٣٧٢ تا ١٣٨٠ سفیر 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

راھبردی سند چشمانداز ٢٠ سالھ نظام در مجمع تشخیص مصلحت و عضویت در کمیتھ سیاست خارجی و روابط بینالملل

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود و با توجھ بھ اینکھ از افراد نزدیک بھ روحانی است، از

اعضای احتمالی ترکیب تیم سیاست خارجی او خواھد بود. وردینژاد در سال ١٣٨٩ بھ عنوان عضو ھیأت علمی دانشگاه

تھران بازنشستھ شد.

سید محمد صدر

صدر از چھرهھای برجستھ سیاست خارجی دوران اصالحات است. صدر در کنار محسن امینزاده دو مدیر ارشد خاتمی در

وزارت خارجھ اصالحات بود کھ البتھ امینزاده بعد از انتخابات ٨٨ زندانی و از کلیھ فعالیتھای سیاسی و دیپلماتیک حذف

شد. با توجھ بھ حضور افراد باسابقھتری در لیست احتمالی، صدر را میتوان جزو مدیران ارشد احتمالی وزارت خارجھ در

سطح معاونت پیشبینی کرد. سوابق وی عبارتند از: معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجھ دوران اصالحات و

مشاور سید محمد خاتمی، پژوھشگر ارشد مرکز مطالعات وزارت خارجھ، عضو مؤسس جبھھ مشارکت.

سید حسین موسویان

سخنگوی تیم ھستھای روحانی، کھ مدتی بھ اتھام ارتباط با خارج و جاسوسی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و اکنون

بھعنوان پژوھشگر میھمان، در دانشگاهھای آمریکا فعالیت دارد. موسویان کھ بھخاطر سوابق تحصیالتی در آمریکا، وارد
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تیم روحانی در شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات ھستھای شد، بعد از تغییر دولت ھشتم و روی کار آمدن دولت

احمدینژاد از این سمت برکنار شد.

گرچھ موسویان از دیپلماتھای نزدیک بھ روحانی بود، اما با توجھ بھ پروندهھای قضایی وی و ھمچنین حضور دراز مدت

او در غرب، بھنظر نمیرسد آقای روحانی تمایلی بھ بازگشت موسویان داشتھ باشد؛ بھویژه اینکھ حضور وی در شرایط

کنونی میتواند انتقاداتی از سوی جناحھای اصول گرا درپی داشتھ و ھزینھھایی را بھ روحانی تحمیل کند! سوابق موسویان

عبارتند از: سفیر اسبق ایران در آلمان، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده ارشد ھستھای، معاون مرکز

تحقیقات استراتژیک، عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعھ و مدیر پیشین روزنامھ ایران نیوز.

سیروس ناصری

ناصری از دیپلماتھایی است کھ در زمان نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، بھعنوان یکی از اعضای تیم

مذاکراتی قطعنامھ ۵٩٨ در عرصھ سیاست خارجی مطرح شد. پس از آن در دوران روحانی، از اعضای تیم مذاکرهکننده

ھستھای ایران بود. ناصری کھ باسابقھترین سفیر ایران در ژنو و وین شناختھ میشود، مدتی سخنگوی تیم ھستھای روحانی

بود. او نیز بارھا از سوی رسانھھا و محافل اصولگرا بھدلیل ارتباط با پرونده شرکت نفتی کیش اورینتال با اتھامھای مالی

و سیاسی مواجھ شد، اما برخالف موسویان پای او بھ دادگاه کشیده نشد. البتھ بھنظر میرسد آقای روحانی تمایلی بھ پرداخت

ھزینھ برای افرادی کھ سابق بر این مورد اتھاماتی قرار گرفتھاند نداشتھ باشد و حرکتی آرام و بھ دور از جنجالھای

رسانھای و سیاسی را برای پیشبرد برنامھھای سیاست خارجی در پیش گیرد. لذا احتمال گزینھھایی مثل موسویان و

ناصری در میان تیم روحانی بعید بھنظر میرسد. سوابق ناصری عبارت است از: سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل

در ژنو، عضو تیم مذاکره ھستھای، مشاور وزیر امور خارجھ. اما در دوران ریاستجمھوری احمدینژاد بھخاطر برخی

پروندهھای مربوط بھ مسائل مالی، از تیم مذاکرات ھستھای کنار گذاشتھ شد.

سید محمد حسین عادلی

عادلی یکی از اعضای دولت آقای ھاشمی بود کھ در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی بھدلیل اجرای برخی سیاستھای

اقتصادی و ارزی، در معرض انتقاد شدید افکار عمومی قرار گرفت و پس از مدتی در دوران اصالحات بھ سفارت ایران در

کانادا و انگلیس رفت. وی از افراد نزدیک بھ ھاشمی است، یکی از گزینھھای احتمالی ترکیب دستگاه سیاست خارجی

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

ھشتم و معاون اقتصادی وزارت خارجھ در ھمان دولت. 

امیرحسین زمانینیا

زمانینیا عضو سابق تیم ھستھای در حال حاضر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت است. زمانی نیا اولین فرد

از تیم مذاکرهکنندگان ھستھای بود کھ در اولین کنفرانس مطبوعاتی روحانی کھ دو روز پس از اعالم نتایج انتخابات برگزار

شد، مدیریت جلسھ را برعھده داشت. سوابق زمانینیا عبارت است از: معاون پژوھشھای روابط بینالملل مرکز تحقیقات

استراتژیک، مدیرکل اسبق سیاسی و بینالملل وزارت امورخارجھ، سفیر اسبق ایران در مالزی، عضو تیم مذاکره کننده
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جھان نیوز

ھستھای و از مدیران ارشد دفتر ایران در نیویورک (سازمان ملل) در دوره خرازی.

محمدرضا البرزی

البرزی سفیر و نماینده سابق ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بوده است. معاون پژوھشھای روابط بینالملل مرکز

تحقیقات استراتژیک و مدیرکل اسبق سیاسی و بینالملل وزارت امورخارجھ در زمان خرازی، از دیگر سوابق اجرایی

البرزی است.

غالمعلی خوشرو

خوشرو نیز در کنار امینزاده و صدر از مدیران و معتمدان خاتمی بود کھ وارد عرصھ دیپلماسی شد. سوابق او عبارت است

از: معاون بینالملل وزارت خارجھ، عضو تیم مذاکرهکننده ھستھای و از اعضای ارشد جبھھ مشارکت.
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