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تاريخ: ٢٧ تیر ١٣٩٢ - ٠٩:٠٩کد خبر: ١٢٣٨٢٧

گمانه  ھایی درباره تیم جدید ھسته یی ایران

ترکیب دیپلمات ھا و مذاکره کنندگان ارشد ایران برای پیشبرد اھداف دیپلماتیک دولت حسن روحانی از اھمیت فراوانی

برخوردار است.

صراط:  با توجه به اینکه از یک سو مھم ترین مباحث مورد انتقاد از سوی حسن روحانی در جریان مبارزات

انتخاباتی معطوف به تصمیم گیری ھا ورفتارھای دولت نھم و دھم در حوزه مسائل سیاست خارجی بوده و از

سوی دیگر انتظار 1+5 برای دور جدید مذاکرات ھسته یی با ایران است، ترکیب دیپلمات ھا و مذاکره کنندگان

ارشد ایران برای پیشبرد اھداف دیپلماتیک دولت حسن روحانی از اھمیت فراوانی برخوردار است به گونه  یی که

نه تنھا این موضوع داخل ایران طی ھفته ھای گذشته محل گمانه زنی ھای محافل سیاسی و رسانه یی بوده

که حتی دیگر کشورھا و به ویژه دولت ھای 1+5 در انتظار شناختن دیپلمات ھای دولت یازدھم ھستند، بر

ھمین اساس به نظر می آید که ترکیب تیم دیپلماتیک ایران در دولت یازدھم متشکل از دیپلمات ھای کارکشته

و مذاکره کنندگان حرفه یی خواھد بود که این گروه از لحاظ سوابق ھیچ شباھتی به گروه فعلی نخواھد داشت.

براساس شواھد و قرائن موجود می توان پیش بینی کرد که ھشت نفر اعضای تیم جدید ھسته یی ایران از

میان چھره ھای جدول ذیل باشند:

محمدجواد ظریف

ظریف که به مدت 5 سال (از 14 مرداد سال 1381 تا 5 تیر سال 1386) سفیر و نماینده دایم جمھوری اسالمی

ایران در سازمان ملل متحد بود سال 86 پس از بازگشت از ماموریت سفارت دایم ایران در سازمان ملل کمتر از

او خبری شنیده شده است و تا پیش از پیروزی حسن روحانی گفته می شد که مشغول فعالیت ھای

دانشگاھی است. اگرچه گفته می شود علی اکبر صالحی طی یک سال گذشته از او درخواست مشاوره

داشته که ظریف ھرگز واکنشی به این خبر نداشته است. سوابق ظریف عبارتنداز: سفیر و نماینده دایم ایران

در سازمان ملل، دستیار ارشد وزیرخارجه، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه، دبیر اجالس سران

کنفرانس اسالمی تھران، استاد دانشکده روابط بین الملل و عضو تیم مذاکرات ھسته یی در دوران روحانی.

علی اکبر والیتی

علی اکبروالیتی دیپلمات شناخته شده یی است. سیاستمداری که در جریان مناظره ھای تلویزیونی بیش از

آنکه اشتراک گفتاری با کاندیداھای اصولگرا داشته باشد نزدیک به حسن روحانی سخن گفت. او و روحانی در

این مناظره ھا چندین بار حرف ھای یکدیگر را تایید کردند و عملکرد سعید جلیلی، دبیر فعلی شورای عالی

امنیت ملی را مورد نقد جدی قرار دادند. با توجه به تجربه والیتی در حوزه سیاست خارجی و ارتباطات

خارجی او، خبر حضور والیتی درسمت شورای عالی امنیت ملی می تواند صحت داشته باشد. والیتی از سال

1360 تا 1376 وزیرخارجه و از آن تاریخ تاکنون مشاور مقام معظم رھبری در امور بین الملل است.

سیروس ناصری

ناصری از دیپلمات ھایی است که در زمان نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، به عنوان یکی از اعضای

تیم مذاکراتی قطعنامه 598 در عرصه سیاست خارجی مطرح شد. پس از آن در دوران روحانی، از اعضای تیم

مذاکره کننده ھسته یی ایران بود. ناصری که با سابقه ترین سفیر ایران در ژنو و وین شناخته می شود، مدتی
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سخنگوی تیم ھسته یی روحانی بوده است.

سیدحسین موسویان

سخنگوی تیم ھسته یی روحانی که ھم اکنون به عنوان پژوھشگر میھمان، در دانشگاه ھای امریکا فعالیت

دارد. موسویان که به خاطر سوابق تحصیالتی در امریکا، وارد تیم روحانی در شورای عالی امنیت ملی در

مذاکرات ھسته یی شد بعد از تغییر دولت ھشتم و روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، از این سمت برکنار شد.

سوابق موسویان عبارتنداز: سفیر اسبق ایران در آلمان، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده

ارشد ھسته یی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک، عضو موسس حزب اعتدال و توسعه و مدیر پیشین روزنامه

ایران نیوز.

محمدرضا البرزی

البرزی، سفیر و نماینده سابق ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بوده است. معاون پژوھش ھای روابط بین الملل

مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیرکل اسبق سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در زمان خرازی، از دیگر

سوابق اجرایی البرزی است.

امیرحسین زمانی نیا

زمانی نیا، عضو سابق تیم ھسته یی در حال حاضر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت است.

زمانی نیا نخستین فرد از تیم مذاکره کنندگان ھسته یی بود که در نخستین کنفرانس مطبوعاتی روحانی که دو

روز پس از اعالم نتایج انتخابات برگزار شد، مدیریت جلسه را برعھده داشت. سوابق زمانی نیا عبارت است از:

معاون پژوھش ھای روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، مدیرکل اسبق سیاسی و بین الملل وزارت امور

خارجه، سفیر اسبق ایران در مالزی، عضو تیم مذاکره کننده ھسته یی و از مدیران ارشد دفتر ایران در نیویورک

(سازمان ملل) در دوره خرازی.

سیدمحمد صدر

صدر از چھره ھای برجسته سیاست خارجی دوران اصالحات است. صدر در کنار محسن امین زاده دو مدیر

ارشد خاتمی در وزارت خارجه اصالحات بودند. سوابق وی عبارتنداز: معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه دوران

اصالحات و مشاور سیدمحمدی خاتمی، پژوھشگر ارشد مرکز مطالعات وزارت خارجه، عضو موسس جبھه

مشارکت.

علی جنتی

علی جنتی اگرچه پسر آیت هللا جنتی است اما برخالف پدرش از لحاظ سیاسی جزو شخصیت ھای نزدیک به

آیت هللا ھاشمی رفسنجانی است. رییس صدا و سیمای خوزستان، استانداری خوزستان، رییس دفتری

ھاشمی رفسنجانی در مجلس، دوبار سفیر ایران در کویت ومعاون سیاسی وزارت کشور از سوابق علی

جنتی است. جنتی رفاقت صمیمانه یی با حسن روحانی دارد و به نظر می رسد که او یکی از اعضای تیم جدید

ھسته یی ایران باشد.

فریدون وردی نژاد

وردی نژاد اگرچه به جز یک دوره سفارت در چین، در زمان ریاست جمھوری آقای خاتمی، سوابق خاصی در

سیاست خارجی ندارد، اما به دلیل حضور پررنگ رسانه یی در دوران اصالحات و سوابق اجرایی وی که شامل

ھشت سال مدیریت خبرگزاری ایرنا و ھمچنین روزنامه ایران از 1372 تا 1380، سفیر ایران در چین، از

موسسان حزب اعتدال و توسعه، استاد رشته مدیریت در دانشگاه تربیت مدرس، معاون پیشین نیروی قدس

سپاه، عضویت در کمیته سیاسی، علمی و راھبردی سند چشم انداز 20 ساله نظام در مجمع تشخیص

مصلحت و عضویت در کمیته سیاست خارجی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
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مصلحت نظام می شود و با توجه به اینکه از افراد نزدیک به روحانی است، از اعضای احتمالی ترکیب تیم

سیاست خارجی او خواھد بود. وردی نژاد در سال 1389 به عنوان عضو ھیات علمی دانشگاه تھران بازنشسته

شد.

محمود واعظی

دکتر واعظی از دیپلمات ھای قدیمی وزارت خارجه از سال 1365 به این وزارتخانه پیوسته است. سمت ھای

اجرایی دکتر واعظی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به ترتیب عبارتنداز: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از

سال 1358 تا 1365، مشاور وزیر خارجه از سال 65 تا 66، معاون سیاسی اروپا و امریکای وزارت خارجه از سال

68 تا 76، معاون اقتصادی وزارت خارجه از سال 76 تا 78، معاون پژوھش ھای سیاست خارجی مرکز تحقیقات

استراتژیک از سال 78 تاکنون. او ھمچنین معاون اروپای وزارت خارجه در دھه 80 و مشاور دکتر روحانی در امور

سیاست خارجی است. واعظی جدا از حضور احتمالی در تیم ھسته یی جدید از کاندیداھای اصلی وزارت

خارجه دولت یازدھم نیز است.

علی اکبر صالحی

صالحی اگرچه وزیر خارجه دولت احمدی نژاد است و روزگذشته اعالم کرد که تاکنون صحبتی از سوی روحانی با

وی برای ماندن در تیم جدید ھسته یی نشده است اما با توجه به سوابق وی و ھمچنین حضورش در تیم

مذاکرات ھسته یی زمان روحانی یکی از گزینه ھای احتمالی تیم جدید ھسته یی ایران است. صالحی

می تواند روند مذاکرات ھسته یی فعلی را در اختیار تیم جدید بگذارد. سوابق وی به ترتیب عبارتند از: رییس

سابق دانشگاه صنعتی شریف، نماینده دایمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، عضو تیم مذاکره کننده

ھسته یی در دوره روحانی، معاون وزیر علوم و سفیر ایران در سازمان کنفرانس اسالمی در جده.

محمد سعیدی

معاون سابق برنامه ریزی، بین الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی و تیم مذاکره کنندگان که ھم اکنون اخبار

دقیقی از فعالیت ھای وی در دسترس نیست.

غالمعلی خوشرو

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

عبارت است از معاون بین الملل وزارت خارجه، عضو تیم مذاکره کننده ھسته یی و از اعضای ارشد جبھه

مشارکت.

محمدمھدی آخوندزاده

او سفیر فوق العاده و تام االختیار در جمھوری فدرال آلمان بود و بعد به عضویت تیم ھسته یی درآمد. برخی از

سوابق آخوندزاده در حوزه مسائل دیپلماتیک عبارتند از: مشاور وزیر امورخارجه در امور کشورھای

مشترک المنافع، سفیر جمھوری اسالمی ایران در ھندوستان، مدیرکل حوزه وزیر خارجه، مشاور شورای  عالی

امنیت ملی و مدیر بخش آسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، قائم مقام

وزیر امور خارجه و معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه و سفیر جمھوری اسالمی ایران در

آلمان.


