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آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک استاد روابط بین الملل 
دانشــگاه در گفتگو با آفتاب یزد، تأکید کرد: »ما نمی توانیم 
در جهان مدرن، جهانی که تغییرات با ثانیه شــمار ســاعت 
هماهنگ اســت بدون نقد و نقدپذیری در حوزه ی سیاست 
خارجی، امید به موفقیت و باقی ماندن در معادالت بین المللی 

داشته باشیم.«
محسن جلیلوند می افزاید: »از منظر تئوری، دو دسته تفکر بر 
روابط بین الملل حاکم است؛ دسته ای که سیاست خارجی و 
 بین الملل را کاماًل از هم منفک می دانند و گروهی که می گویند: 
سیاســت خارجی، آئینه ی تمام نمای سیاست داخلی است 
و در عالم واقع هم از شــرقی ترین تا غربی ترین نقطه ی دنیا، 
کشوری یافت نمی شــود که بتواند سیاست خارجی خود را 

بدون تاثیرگرفتن از سیاست داخلی تنظیم کند.«

< بحران اوکراین تنها مسئله ی جهان نیست!
اگرچه نزدیک به یک سال، بحران اوکراین بر تمامی مناسبات 
منطقه ای و بین المللی ســایه افکنده اما، بحران اوکراین تنها 

مسئله ی جهان نیست.
دولت در کویت برای هزار و چندمین بار استعفا داد، نتانیاهو 
همچنــان روی آرامش ندیده و دولتش هر آن ممکن اســت 
سقوط کند، چالش های چین و تایوان تمامی ندارد، طالبان در 
برابر هرگونه تغییر و تعامل به شــدت واکنش نشان می دهد، 
آذربایجان بر سر باز کردن و نکردن گذرگاه الچین هیچگونه 

نرمشی نشان نمی دهد و...
این ها تنها بخش هایی از رخدادهایی اســت که از گوشــه 
و کنار جهان شــنیده می شــود و امــا، رخدادهای بولیوی 
یا اســرائیل یا افغانســتان چه ارتباطی به سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی ایران دارد؟ اصاًل چرا باید ناتوانی لبنان 
در تشــکیل دولت و مجلس بر تصمیم گیری های ایران در 
عرصه ی بین الملل تأثیر بگــذارد؟ دادن تانک به اوکراین از 
سوی آلمانی ها چرا باید ما را نگران یا خوشحال کند؟ سقوط 
فالن رژیم یا روی کار آمدن فالن حزب در فالن کشور به ما 

چه ارتباطی دارد و...؟
این ها را از منظر روابــط بین الملل اگر بنگریم یا باید تئوری 
جــدای صــد در صد سیاســت خارجی و سیاســت داخلی 
را پذیرفته باشــیم یا باید قائل به این مســئله باشیم که هر 
رخــدادی در هر کجای دنیا در نهایــت می تواند بر حوزه ی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران یا دوستان و دشمنان 
ما تاثیرگذار باشد و در نهایت، حتی به اندازه ذره ای بر ما نیز 

اثرگذار باشد.

< رابطه فقط دوستی نیست
        دشمنی هم در روابط بین الملل یعنی رابطه

محسن جلیلوند در واکنش به این پرسش که، توفیق 
یا عدم توفیق نتانیاهو در تشکیل کابینه یا سقوط و 
عدم ســقوط دولت جدید در اسرائیل چرا باید به ما 
ربط داشته باشد خاطرنشان می کند: این که خیال 
کنیم رابطه داشتن با کشورها فقط در فضای دوستی 
معنا پیدا می کند یعنی روابط بین الملل را درســت 
نشناخته ایم زیرا، بخشی از رابطه یا بخش مهمی از 
رابطه به دشمنی ها و چالش ها مربوط می شود پس 
اگــر از این منظر بنگریم قطعا تحــوالت داخلی در 
اسرائیل بر برخی سیاست های منطقه ای و بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران می تواند موثر واقع شود.
ایــن کارشــناس روابــط بین الملــل می افزایــد: 
یــک وقت ایــران در برخی کشــورهای آفریقایی 
سرمایه گذاری های بسیاری کرد، رفت و آمد داشت 
و برای خود حوزه ی نفوذ درســت کــرده بود اما با 
تغییر حاکمان و سیاســت های داخلی آن کشورها، 
تمام سرمایه گذاری های ما تحت الشعاع قرار گرفت 
از جملــه در ســودان که این روزها هــر دو طرف 
کشمکش در سودان با ایران رابطه ی چندانی ندارند.

این استاد دانشــگاه در بحث تاثیر سیاست داخلی 
کشورها بر سیاست خارجی با ذکر مثالی می گوید: 
دو کشور عربستان و فرانسه را در نظر بگیرید، یکی 
مهد تمدن و دموکراســی و دیگری بر اساس نظام 
پادشاهی و اصول دیکتاتوری؛ نه عربستان می تواند 
بدون توجه به سیســتم حاکم بر سیاســت داخلی 
خود با کشورها وارد رابطه شود نه فرانسه می تواند 
 از درون دچار دموکراســی باشد اما در جهان بیرون 

بر مشی دیکتاتوری گام بردارد.
وی تأکیــد می کند؛ اگرچه کشــوری مانند فرانســه با تمام 
دموکراســی ای که دارد و مدعی آن اســت حتی با عربستان 
رابطه داشته و خواهد داشت اما در همین رابطه داشتن حتماً 

مالحظاتی را در نظر خواهد گرفت.

< سیاست خارجی یعنی منافع ملی و منافع ملی 
        یعنی منافع تمام مردم یک کشور

محسن جلیلوند در بخش دیگری از این گفتگو اظهار می دارد: 
نه ایران که تمام کشورهای جهان، سیاست خارجی خود را بر 
اساس منافع ملی تنظیم می کنند اما وقتی می گوییم منافع 

ملی یعنی منافعی که تمام جمعیت یک کشور را در بر بگیرد 
نه منافع عده ای خاص با تفکراتی خاص که چون بر یک کشور 
حاکم هســتند البد منافع خودشــان را یا منافع تمام مردم 
می دانند یا منافع خودشان را بر منافع همه ترجیح می دهند.

جلیلوند با تأکید بر این مسئله که در روابط بین الملل تمامی 
رویارویی ها مســتقیم نیســت و نیز این که روابط بین الملل 
پیچیدگی ها و ظرافت های خاصــی دارد ادامه می دهد: یک 
وقت ممکن اســت به این موضوع بپردازیم که هر کشوری با 
 هر کشور دیگری اگر مســئله یا چالشی پیدا کرد لزوماً باید 
 رو در روی هم قرار بگیرند در حالی که هرگز اینگونه نبوده و 
نیست و گاه کشورها با در نظر گرفتن بسیاری از مسائل مهم، 

با ایجاد بحران در کشــوری که حتی به ذهن ما نیز 
خطور نمی کند یا بر منافع ما تأثیر می گذارند یا بر 
تصمیمات ما و این مسئله در ذات روابط بین الملل 

حتماً وجود خواهد داشت.

< آمریکا یک استثناء است
محســن جلیلوند با ذکر این مهــم که آمریکا تنها 
قدرت جهانی اســت و دیگر کشــورها قدرت های 
بین المللــی، تأکیــد می کند: آمریــکا برای حفظ 
هژمونی خود به تمام دنیا کار دارد و بر هر مسئله ای 
در ارتباط با هر کشوری تاثیر خواهد گذاشت؛ یک 
روز با حمله بــه عراق خاورمیانه را به کانون بحران 
بــرای بهره برداری های بعدی تبدیل می کند و یک 
وقت با حمله به افغانستان یا دستکاری در سیستم 
سیاسی پاکستان اما بقیه ی قدرت ها از جمله چین و 
روسیه و برخی قدرت های اروپایی عماًل چنین توان 

و پتانسیلی را نداشته و لزومی هم ندارد!
محسن جلیلوند در واکنش به این پرسش که اگر ادعا 
کنیم مثالً ســقوط دولت در لیبی برای کوتاه کردن 
دســت ایران در این کشور بوده است متهم به توهم 
توطئه نمی شویم؟ می گوید: وقتی متهم به توهم توطئه 
نمی شوید که بتوانید دست آمریکا را در این مسئله رو 
کنید که در آن صورت هم قطعاً ایران بخشی از مسئله 
برای آمریکایی ها بوده و در همین فروپاشیدن قدرت در 
لیبی شاید صدها هدف و منفعت دیگر و ده ها کشور 

به جز ایران را در نظر داشته اند.

< هر اتفاقی در همسایگی ما منجر به اثرگذاری نمی شود
محسن جلیلوند با اشاره به این موضوع که؛ یک وقت 
می خواهیــم رویدادهای بین المللی را از طریق مبحث »مدل 
پروانه ای« تحلیل و تفســیر کنیم که آن وقت باید گفت هر 
مسئله ای بر هر کشــوری به اندازه ای تاثیر خواهد داشت اما 
بر اساس منطق حاکم بر روابط بین الملل، حتی ممکن است 
تلخ ترین رخدادها در افغانســتان که در همسایگی ما به سر 
می برد بر هیچکدام از تصمیمات جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه ی سیاســت خارجی تأثیرگذار نباشــد اما همین تاثیر 
نگذاشتن هم فقط شامل حوزه ی ژئواستراتژیک می شود ولی 
در هر صورت بر ژئوپلیتیک منطقه و جهان اثر خواهد گذاشت 
که تشعشــعاتی از آن باالخره شــامل همسایگان افغانستان 

ازجمله ایران نیز خواهد شد.

این کارشناس مسائل بین الملل در بخش دیگری از گفتگوی 
خود با آفتاب یزد، اثرگذاری در حوزه ی روابط بین الملل را بر 
اساس اشــتراکات، اختالفات و دوری و نزدیکی ایدئولوژی ها 
تقسیم بندی می کند و می گوید: کشوری مانند کوبا که فقط 
۹۰ مایل با آمریکا فاصله دارد چــرا باید برای اتحادجماهیر 
شوروی مهم باشد؟ پاسخ مشخص است سیستم حاکم بر کوبا 
همان سیســتم حاکم بر شوروی سابق است و همین مسئله 
نزدیکی فکــری و ایدئولوژیک ایجــاد می کند پس هر گونه 
رخداد در حوزه ی سیاســت داخلی کوبا قطعا برای شوروی 

مهم و اثرگذار خواهد بود.
در همین زمینه، جمهوری اســالمی ایــران نیز از این قاعده 
مستثنی نیســت یعنی برخی رخدادها در حوزه ی سیاست 
داخلی برخی کشــورها که علی الظاهــر می تواند به ما ربط 
نداشته باشــد هم به دلیل همان فرمول باال یعنی اختالفات 
و اشتراکات به مســئله ای مهم تبدیل شود یعنی عدم توفیق 
نتانیاهو در سر و سامان دادن به اوضاع داخلی در اسرائیل هم 

می تواند یک دستاورد برای ما محسوب شود!

< در جهان مدرن نمی توان بدون نقدپذیری به نتیجه رسید
محســن جلیلوند در بخش پایانی ایــن گفتگو و در مواجهه 
با این پرســش که آیا جمهوری اســالمی ایران در حوزه ی 
سیاســت خارجی به نقد و واکاوی و بازنگری حتی، نیاز دارد 
یا نه می گوید: به قول یکی از اســاتید ما، در عرصه ی روابط 
بین الملل نباید خوابید چون به قــدر یک پلک برهم نهادن 
نیز ممکن است از تحوالت جهانی غافل شویم و عقب بمانیم.

وی ادامــه می دهد: نکته ی مهم تر این که، اساســاً در جهان 
مدرن نمی توان از نقد و نقدپذیری و حتی تجدید نظر غفلت 
کرد این خاصیت و ذات زندگی در جهان مدرن اســت پس، 
باقی ماندن بر یک سیاست، پافشاری بر یک عقیده و تفکر در 
حالی که دیگر آن عقیده و دیدگاه کارایی ندارد خود می تواند 

به یک چالش مهم تبدیل شود.
یک روزی ما تابع سیاست »نه شرقی - نه غربی« بودیم و حال 
سیاست نگاه به شرق را دنبال می کنیم و خود این مسئله یعنی 
جمهوری اسالمی ایران نیز پویایی در حوزه ی سیاست خارجی را 

پذیرفته و همچنان هم باید بر همان اسلوب حرکت کند.
وی تأکیــد می کند: در جهــان امروز و در حــوزه ی روابط 
بین الملل، به قول معروف: »حرف مرد یکی است« بی معناترین 
اندیشــه و تفکر است زیرا، سیاســت یعنی حرکت بر مبنای 
منافع و منفعت همیشه یک شــکل و یک تعریف نداشته و 

نخواهد داشت!

بررسی »تاثیر متقابل سیاست داخلی بر سیاست خارجی کشورها« در گفتگوی آفتاب یزد با محسن جلیلوند استاد روابط بین الملل

در جهان مدرن نمی توان بدون نقدپذیری به نتیجه رسید
اگرچه برخی معتقدند سیاست داخلی جدای از سیاست خارجی است اما کشوری در جهان نیست که بتواند در سیاست خارجی بدون نگاه بر سیاست داخلی تصمیم گیری کند و وارد معادالت بین المللی شود

تحلیل گر مسائل بین الملل گفت: حفظ روابط راهبری ایران و 
روسیه مهم است. اما این روابط نباید به گونه ای شکل بگیرد 
که ایــران درگیر عواقب و پیامدهای اقدامات یا ســپر بالی 
ماجراجویی های روسیه در اروپا شود. اختالفات روسیه و اروپا 
اختالفات تاریخی و راهبردی است که دست کم در جنگ سرد 
و شیوه ی توسعه ناتو ریشه دارد و قاعدتاً هیچ ضرورتی ندارد 
ایران به صورت مســتقیم درگیر این ماجرا شود. رضا نصری 
تحلیل گر مسائل بین الملل در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این 
سوال که دستاوردها یا نکات مثبت حمایت های ایران از روسیه 
چه بوده اســت، گفت: موضع رســمی ایران در قبال موضوع 
اوکراین با آنچه در رســانه های جهان منعکس شده متفاوت 
است. در واقع، امروز در رسانه ها و تریبون های بین المللی موضع 
ایران به شدت تحریف شده و زیر انبوهی از اتهامات دفن شده 
اســت به نحوی که صدای ایران دیگر به گوش نمی رسد. این 
موضع تحریف شده مخاطرات و پیامدهای منفی فراوانی برای 

کشور دارد.
وی افزود: حداقل این پیامدها این است که افکار عمومی غرب 
را چنــان علیه ایران برانگیخته که امروز البی ها و جریان های 
ایران ســتیز در پایتخت هــای غربی بســتری یافته اند تا به 
راحتی برنامه های خود را پیش ببرند و به سیاســت خارجی 
دولت هایشــان علیه ایران جهت ببخشــند. دولت ایران هم 
تاکنون موفق نشد به نحو موثری در مجامع بین المللی و محافل 

رسانه ای از کشور رفع اتهام کند.
نصری در پاسخ به این سوال که حساسیت اروپا روی مسئله 
حمایت ایران از روســیه بعد از تحــوالت اوکراین چقدر در 
تشــدید تنش بین ایران و اروپا موثر بوده است، گفت: عامل 
اصلی تشدید تنش بین ایران و روسیه برداشت تحریف شده ای 
است که از همکاری ایران و روسیه در قضیه اوکراین در فضای 

عمومی آن ها حاکم شده اســت. حقیقت این است که افکار 
عمومی در اروپا به شدت متاثر از جنگ اوکراین است و طبیعتاً 
سیاســتمداران اروپایی نیز نسبت به هرگونه »مشارکت« در 

جهت کمک به روسیه واکنش تند نشان می دهند.
وی افزود: به همین خاطر هم اپوزیسیون وابسته به عربستان و 
اسرائیل و همچنین جریان های تجزیه طلب در خارج از کشور 
مدام اصرار دارند هر بار صحبتی از جنگ اوکراین می شود نام 
»ایران« را هم در کنار نام »روســیه« بنشــانند تا ایران را در 
اقدامات سیاســی، حقوقی، امنیتی و بلکه نظامی غرب علیه 
روسیه شریک سازند. امروز در مصوباتی که در کنگره آمریکا 
مطرح اســت یا در اقداماتی که در ســطح اروپا در واکنش به 

روسیه می بینیم، همواره اسم ایران نیز مطرح است.
نصری در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند هدف اصلی 
این تالش ها )فشار بر ایران و تهدید به تروریستی اعالم کردن 
سپاه( در راســتای بازدارندگی یا قطع کمک های تسلیحاتی 
تهران به مسکو اســت، این گزاره را چقدر قبول دارید، گفت: 
اصوالً چرخش ناگهانی اروپا به سمت سیاست های افراطی و 
نامتعارف علیه ایران به دلیل اســتنباط آن ها و برداشت افکار 
عمومی از نقش ایران در جنگ اوکراین اســت. ضمن اینکه 
برخی در اروپا معتقدند باید ابتدا به افکار عمومی خود نشان 
دهند که در قبال مشارکت ادعایی ایران در اوکراین »واکنش« 
نشان داده اند تا بعد بتوانند متعاقبا بحث مذاکرات هسته ای را 

پیش بکشند.
وی تصریح کرد: این نکته نیز نباید فراموش شود که ایران هم 

در زمینه دیپلماســی و به ویژه دیپلماسی عمومی - بعضاً به 
دلیل مواضع نسنجیده برخی مسئوالن ارشد که مسئولیتی 
هم در حوزه سیاست خارجی ندارند، ضعف های جدی داشته 
است. همین کشورهای اروپایی کم تر از دو سال پیش در برابر 
دولت ترامپ در شــورای امنیت با قاطعیت صف آرایی کردند 
تا تحریم های تســلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را در زمان 
موعــود لغو کنند؛ آن هم علیرغم اینکه خوب می دانســتند 
 نهادی که از لغو این تحریم های تسلیحاتی بیش از همه منتفع 
خواهد شد، سپاه پاسداران خواهد بود. حال باید آسیب شناسی 
کنیم تا ببینیم در زمینه سیاست گذاری، گفتمان، تصویرپردازی 
و اجرای سیاســت خارجی در یک سال اخیر چه ضعف هایی 
داشته ایم که امروز همین کشورها به راحتی بحث از اقدامات 
رادیکالی از قبیل قرار دادن ســپاه در لیســت ســازمان های 

تروریستی می کنند.
نصری در پاســخ به این ســوال که تالش هــای غرب برای 
هزینه دارتر شــدن روابط تهران و مسکو را چقدر باید جدی 
بگیریم؟ در این رابطه چقدر می توان به روسیه اعتماد داشت؟ 
در صورت تشدید فشارها چقدر احتمال دور زدن ایران توسط 
مسکو وجود دارد، گفت: معتقدم حفظ روابط راهبری ایران و 
روسیه مهم است. اما این روابط نباید به گونه ای شکل بگیرد 
که ایــران درگیر عواقب و پیامدهای اقدامات یا ســپر بالی 
ماجراجویی های روسیه در اروپا شود. اختالفات روسیه و اروپا 
اختالفات تاریخی و راهبردی است که دست کم در جنگ سرد 
و شیوه ی توسعه ناتو ریشه دارد و قاعدتاً هیچ ضرورتی ندارد 

ایران به صورت مستقیم درگیر این ماجرا شود.
وی افزود: در واقع، سیاســت گذاری در ایران نباید به سمتی 
پیش برود که غرب بتواند جبهه جدیدی برای اعمال فشار به 
ایران باز کند یا اینکه برای کاهش هزینه های امنیتی و نظامی 
خود در صورت تشدید منازعات، این گزینه را داشته باشد که 
اقدامات تالفی جویانه اش را به جای روسیه بر سر ایران آوار کند.

نصری در پاسخ به این سوال که اگرچه موضوع تحریم سپاه به 
نظر اقدامی نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی است اما تالش غرب 
برای تشدید فشارهای اقتصادی به خصوص بعد از موضوع ارائه 
تسلیحات به مسکو غیرقابل انکار بوده برای همین هم تالش 
می کنند بیش از پیــش از فروش نفت ایران ممانعت کرده و 
فروش هر بشکه را به نوعی کمک به روسیه در تحوالت اوکراین 
قلمداد کنند. برای مقابله با این موضوع چه کاری باید انجام داد 
گفت: الزم است ایران در گام اول به ترمیم وجهه خود - که در 
چهار ماه اخیر به شدت لطمه دیده - بپردازد؛ سپس از موضع 
روســیه در قبال اوکراین به وضــوح فاصله بگیرد و در نهایت 
با ارائه پیشــنهاد و مبادرت به ابتکارات دیپلماتیک - از قبیل 
پیشنهاد برگزاری کنفرانس صلح - خود را عمالً به عنوان یک 

»میانجی« پتانسیل میان غرب و روسیه معرفی کند.
نصری در پاسخ به این ســوال که با توجه به لغو تحریم های 
تســلیحاتی ایران طبــق قطعنامه ۲۲۳۱ به نظر می رســد 
پــس از بحران اوکراین غربی ها بــه دنبال اقداماتی در جهت 
خنثی ســازی این قطعنامه هســتند برای جلوگیری از بین 
رفتن چنین دســتاوردی چه اقداماتی باید انجام دهیم گفت: 

قاعدتاً تحریم های تســلیحاتی اتحادیه اروپا علیه ایران باید با 
 )Broader conclusions ارائه گزارش آژانس )موســوم به
یا حداکثر تا سال ۲۰۲۳ لغو شود. با توجه به تیرگی فزاینده 
روابط فی مابین، حتماً البی ها و جریان هایی هستند که تالش 
خواهند کرد این تحریم ها را بیش از زمان موعود تمدید کنند. 
اینکه تا چه میزان موفق شوند بستگی به عوامل متعددی دارد 
که یکی از آن ها درایت، پویایی و ُحسن اجرای سیاست خارجی 

دولت ایران است.
نصری در پاســخ به این سوال که برخی معتقدند، روسیه در 
تالش اســت با برهم زدن نقش توازن آفرین منطقه ای ایران، 
موقعیت تازه ای برای خود ایجاد کند و می کوشد اروپا را هم در 
غیاب آمریکا آرام آرام از معادالت خارجی ایران حذف کرده و 
با وابسته سازی سیاست خارجی ایران به روسیه، جایگاه خود را 
در منطقه برتری دهد چقدر این را قبول دارید، گفت: روسیه 
حساسیت ویژه ای نسبت به تحکیم روابط میان »متحدین« 
خــود و غرب دارد. چراکــه می داند با حذف گزینه های دیگر 

متحدین خود، ضریب تسلط بر این کشورها افزایش می یابد.
وی افزود: به عنوان مثال، اگــر برای ایران در حوزه راهبردی 
گزینه ای جز اتکاء به روســیه باقی نماند، یــا اگر ایران مدام 
محتاج اِعمال »حق وتو«ی روســیه در شورای امنیت باشد، 
قطعاً میزان نفوذ و تاثیرگذاری مســکو بر سیاستگذاری های 
تهران نیز افزایش می یابد. به همین خاطر طبیعتاً از دولت ها 
یا سیاســت هایی که مایل به ایجاد نوعی موازنه میان غرب و 
روسیه هستند، استقبال نمی کند. البته چنین رویکردی فقط 
مختص به روسیه نیست. در اغلب قدرت های بزرگ این نگاه 
»جنگ ســرد« محور کماکان وجود دارد. مهم این است که 
ایران تحلیل درســتی از این صحنه داشته باشد و متناسب با 

آن سیاستگذاری کند.

آفتاب یــزد - حمیدرضا به گذر: رئیــس مرکز وکال، 
کارشناســان رســمی و مشــاوران خانواده قوه قضائیه در 
خصــوص برگــزاری نخســتین المپیاد ورزشــی وکال و 
کارشناسان رسمی و مشــاوران خانواده در مشهد مقدس 
گفت: برای نخســتین بار المپیاد ورزشــی با حضور وکال، 
کارشناســان رسمی، مشــاوران خانواده، کارمندان مرکز و 
کارمندان قوه قضائیه به مدت 6 روز در مشهد مقدس برگزار 

خواهد شد. 
دکتر حســن عبدلیان پور با اشــاره به اینکه اعضای مرکز 
درگیر موضوعات حقوقی سخت هســتند و با پرونده های 
 خاص نیز ســر و کار دارند گفت: بر آن شــدیم به منظور 
پر کردن اوقات فراغت و اســتفاده بهینه اعضاء و شناسایی 
افراد نخبه ورزشــی، این المپیاد ورزشی را برگزار کنیم که 
هدف توســعه عدالت و مرام پهلوانی را در بر خواهد داشت. 
ضمن اینکه ورزش برای وکال، کارشناســان رسمی که کار 
فکری انجام می دهند الزم و ضروری اســت و این المپیاد 

مشوقی برای ورزش کردن هم می باشد. 
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیــه با تاکید بــر لزوم ایجاد برنامه های ورزشــی و 
تفریحی برای وکال و کارشناســان رســمی ادامه داد: این 
المپیاد باعث خواهد شد برای مدتی اعضای مرکز و خانواده 
آنها از فضای دشــوار پرونده ها فاصلــه بگیرند و از طریق 
ورزش بتوانیم به اقشار مختلف از جمله اقشار حقوقی جامعه 
نزدیک  شویم. وی اضافه کرد: امسال این المپیاد ورزشی را 
در سطح وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برگزار 
می کنیم و در ســال آینده به دنبال برگزاری آن در سطح 
ملی و نهادهای حقوقی هستیم. در سالهای آینده به دنبال 

بین المللی شدن این موضوع هستیم تا ورزش 
باعث نزدیکی کشــورها، ملت ها و اقوام شود تا 
توسعه دیپلماسی را نیز به همراه داشته باشیم.

خوشــبختانه در دوره توســعه مرکــز وکال، 
کارشناســان رسمی و مشــاوران خانواده امور 
براســاس برنامه تنظیم شده است و در آینده 
همه خود را موظف به اجرا و ادامه برنامه های 
موفــق می داننــد و از این بابت ایــن نوید را 
مــی دهم که برنامه های ورزشــی و همچنین 
برنامه هــای صنفــی و تخصصی مرکــز ادامه 

خواهد داشت. 
دکتر حســن عبدلیان پور با اشــاره به اینکه 
تن ســالم می تواند فعالیت حقوقی ســالم به 
همراه داشــته باشــد، تصریح کرد: هر چقدر 
بودجــه و وقت و برنامه ریــزی به امر ورزش و 
سالمتی مردم و اعضای مرکز و جامعه حقوقی 
اختصاص بدهیم، ســرمایه گذاری اســت. در 
این المپیاد ورزشــی از امکانات قوه قضائیه و 
از ســالن های آستان مقدس رضوی در مشهد 

مقدس استفاده می کنیم از اینرو با حداقل هزینه به دنبال 
حداکثر بهره برداری هستیم.

دکتر عبدلیان پور در خصوص تعامل مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضائیه با وزارت ورزش در 
خصوص پرونده های بین المللی گفت: از روزی که مسئولیت 
این نهاد وکالت را برعهده گرفتم دغدغه  من و اعضای مرکز 
موضوع قراردادهــای بین المللی با بازیکنان بود. در جریان 
قرارداد ویلموتس هم هســتیم، قراردادی که از ترکمنچای 

نیز بدتر اســت. در این خصوص دغدغه داشــتیم و داریم. 
تعامل ما همیشه خوب بوده و در ادامه وکالت تخصصی یک 
رشــته تخصصی وکالت ورزشی را ایجاد کردیم. کار بزرگی 
است که ایده آن توسط مرکز وکالی قوه قضائیه ارائه شد و 
در سال آینده اولین وکالیی که دوره های تخصصی را طی 
کنند گواهی وکالــت تخصصی خواهند  گرفت و  همچنین 
بــه دنبال این هســتیم تا به عنوان نهاد ملــی ارائه کننده 
خدمات حقوقی قراردادهای خارجی را در جهت حمایت از 

منافع جامعه رصد کنیم و کمک دهنده وزارت 
 ورزش و فدراسیون های ورزشی در این خصوص 

خواهیم بود. 
وی ادامــه داد: هــر روز با  شــکایت بازیکنان 
خارجی مواجه هســتیم و این موضوع فقط در 
خصوص یک یا دو باشگاه در سطح ملی نیست. 
باشگاه های شهرســتانی ما نیز با این مشکالت 
روبرو هستند. بازیکنان خارجی مبالغ هنگفتی 
مطالبه و در بیشــتر موارد نیز با تشکیل پرونده 
موفق به دریافت خسارت می شوند. مرکز وکال، 
کارشناسان رســمی و مشــاوران خانواده قوه 
قضائیه جهت صیانــت از حقوق عامه به دنبال 
ایجاد  تعامل با متولیان امر ورزش کشــور است 
تا باشــگاه های ورزشی وکیل متخصص در امور 
ورزشــی به خصــوص در زمینه عقــد قرارداد 
بین المللی داشــته باشــند. در حال حاضر نیز 
یکی از باشگاههای فوتبال مطرح کشور با یکی 
از وکالی این نهاد همــکاری حقوقی دارد و ما 
نیــز وکیل مرکز وکالی قوه قضائیه را به عنوان 

وظیفه ذاتی مورد حمایت حقوقی قرار می دهیم. 
در ادامه عباس هادی زاده، عنوان کرد: کمیســیون ورزش 
مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشــاوران خانواده قوه 
قضائیه سه سال اســت که فعالیت خود را آغاز کرده و در 
این مدت برگزاری مســابقات فوتبال و فوتسال را داشتیم 
اما در دوره مدیریت جدید که دوره توسعه مرکز نام گرفته 
توجه بیشتر به ورزش شده اســت و مدیریت جدید مرکز 
ســرمایه گذاری در امر ورزش را ضــروری و الزم می داند و 

برگزاری این المپیاد عظیم ورزشی در جامعه حقوقی کشور 
نیز از دستاوردهای دوره توسعه می باشد. 

وی در مــورد برنامه های المپیاد ورزشــی که در چندروز 
آینده در مشــهد مقدس برگزار می شود گفت: در بخش 
آقایان در پنج رشــته فوتســال و در رشــته های ورزشی 
والیبال، شطرنج، تنیس روی میز و دارت در بخش آقایان 
و بانوان المپیاد برگزار می شــود. مسابقات از 6 بهمن ماه 
آغاز و بــا توجه به مصادف بودن بــا ایام والدت حضرت 
فاطمه زهــرا )س(، حضرت علــی )ع( و پیروزی انقالب 
اسالمی، هم به دنبال کار فرهنگی و هم ورزشی هستیم. 
از این مسابقات اســتقبال خوبی شده و ۲5 استان اعالم 
آمادگی کرده اند. از نکات حائز اهمیت این المپیاد  حضور 
بانوان، خانواده های آنها و کارشناســان  مرکز در مسابقات 
است  که ۱5۰ نفر از شرکت کنندگان ما بانوان و 45۰ نفر 

آقایان خواهند بود. 

سیاسی

اساسًا در جهان مدرن نمی توان از نقد و نقدپذیری 
و حتی تجدید نظــر غفلت کرد، این خاصیت و ذات 
زندگی در جهان مدرن است پس، باقی ماندن بر یک 
سیاست، پافشاری بر یک عقیده و تفکر در حالی که 
دیگر آن عقیده و دیدگاه کارایی ندارد خود می تواند 
به یک چالش مهم تبدیل شــود. یــک روزی ما تابع 
سیاست »نه شرقی - نه غربی« بودیم و حال سیاست 
نگاه به شرق را دنبال می کنیم و خود این مسئله یعنی 
جمهوری اسالمی ایران نیز پویایی در حوزه ی سیاست 
خارجی را پذیرفته و همچنان هم باید بر همان اسلوب 

حرکت کند
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< رئیــس مرکز وکال، کارشناســان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
گفت: در جریــان قرارداد ویلموتس 
هستم، قراردادی که از ترکمنچای نیز 

بدتر است 

< در ادامه وکالت تخصصی یک رشته 
تخصصــی وکالت ورزشــی را ایجاد 
کردیم. کار بزرگی است که ایده آن 
توسط مرکز وکالی قوه قضائیه ارائه 
شد و در سال آینده اولین وکالیی که 
دوره های تخصصی را طی کنند گواهی 

وکالت تخصصی خواهند  گرفت

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

بزرگترینالمپیادورزشیوکالوکارشناسانرسمیدرمشهدمقدسبرگزارمیشود

رضا نصری تحلیل گر مسائل بین الملل:

ایراننبایدسپربالیماجراجوییهایروسیهدراروپاشود


