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آغاز فصل جدید روابط ایران و آلمان
چهخوباستکهاگرکوهبهکوهنمیرسد،ولیآدمبهآدممیرسد

روز گذشــته وزیر خارجه آلمان بعد از 12 سال به ایران آمد تا در اولین کنفرانس 
مقدماتی اجالس امنیتی مونیخ شرکت کند. سفری که فقط محدود به شرکت 
در کنفرانس نبود و اشتاین مایر با همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف، رئیس 
جمهور حسن روحانی و همچنین علی شمخانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی 
و مســئوالن دیگری از ایران هم دیدارهای دوجانبه ای داشت تا این سفر را نیز 
بتوانیم در ادامه ســفرهای مقامات بلندپایه اروپایی به ایران بعد از توافق هسته 

ای ایران و 1+5 بدانیم. 
اما اشتاین مایر امروز در جمع دانشگاهیان ایرانی نیز حاضر شد. نشست بررسی 
همکاری های علمی و دانشــگاهی ایران و آلمان صبح امروز در سالن عالمه 
امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد و میزبان وزیر خارجه آلمان و 
تعداد زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه بود. بسیاری از میهمانان برای 
شنیدن سخنرانی اشتاین مایر آمده بودند ولی تعداد زیادی هم کسانی بودند که 
برای یافتن راه ورود به دانشــگاه های آلمان و نحوه گرفتن بورس از موسسات 

کادمیک این کشور در ورک شاپ هایی که قبل از  علمی و آ
این نشست برگزار شده بود حضور یافته بودند.

زمانی که روابط سیاسی سرد بود، دانشجویان 
رابط ایران و آلمان بودند 

کادمیک  اشتاین مایر در ســخنرانی خود روابط علمی و آ
ایران و آلمان را علت برجا ماندن روابط دو کشــور طی این 
ســال ها باوجود تیره شــدن روابط سیاسی خواند و گفت: 
»تا مدتی پیش ما خیلی از هــم دور بودیم و می توان گفت 
روابط سیاسی مان سرد بود ولی ارتباطات علمی دو کشور 
کادمیک مــان همچنان  و همچنین روابــط فرهنگی و آ
برقرار بود و اجازه نداد که هیچ گاه روابط ایران و آلمان قطع 
شود«. به گفته او زمانی که سیاســت تقابل را به دو کشور 
تحمیل کرده بود، فارغ التحصیالن و دانشجویان روابط را 
زنده نگه داشــتند و به همین علت باید از آن ها سپاسگزار 
بود. وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفت وگوهایی که با 
رئیس دانشگاه تهران داشته است، گفت که دانشگاه های 
ایران می توانند تعامل زیادی با دانشگاه های آلمان داشته 

باشند و این تعامالت دانشگاهی می تواند بازتابی در سیاست نیز داشته باشد.

 در سطح سیاسی کوه ها جابه جا نشدند، 
ولی ما آدم ها به هم رسیدیم

وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته 
ای، این ضرب المثل ایرانی که »کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد« 
را عنوان کرد و گفت: »مذاکرات سیاسی ما به نتیجه رسید و ما به تفاهم رسیدیم 
و می توانم بگویم در سطح سیاسی کوه ها را جابجا نکردیم، ولی بنایی فراهم شد 
تا دو کشور بتوانند بهتر با یکدیگر گفت وگو داشته باشند و روابط علیرغم مسائلی 
که وجود داشــت ادامه یافت«. اشــتاین مایر گفت خوشــحال است که روابط 

دوباره آغاز شــده است و این بار مستحکم تر از گذشــته خواهد بود و این خیلی 
خوب است که اگر کوه به کوه نمی رسد، ولی انسان ها به یکدیگر می رسند. وی 
تاکید کرد که برای رسیدن انسان ها به یکدیگر الزم است تا در زمینه های علمی 
و فرهنگی با یکدیگر مشارکت داشــته باشیم و به ایجاد مشترکات بین یکدیگر 
بپردازیم تا زمانی که اعتماد سیاســی را که به آن نیاز داریم مجددًا فراهم کنیم. 
اشتاین مایر همچنین با بیان اینکه زمانی ممکن بود مذاکرات به سرانجام نرسد، 
گفت که بحث در رابطه با وضعیت فعلی هم دشــوار اســت ولی ما می خواهیم 

همکاری هایمان را به سرانجام برسانیم.

نباید در گذشته گرفتار شویم
پس از پایان ســخنرانی وزیر امور خارجه آلمان حضار برای دقایقی او را تشویق 
می کردند، اما در این بین تعدادی از مخالفان سیاســت های آلمان در گذشته 
هم حضور داشــتند که به حمایت های این کشــور از صــدام در جنگ ایران و 

عراق اعتراض داشــتند، اعتراضی کــه بی کالم بود. آن هــا در صندلی های 
انتهایی ســالن نشســته بودند و عکس هایی از افرادی در دست داشتند که در 
بمباران شــیمیایی سردشت شــیمیایی شــده بودند که در زیر برخی عکس ها 
نوشــته شده بود »سردشــت هدیه آلمان«. دو نفر هم در گوشــه ای از سالن با 
ماســک شــیمیایی به صورت خود نشســته بودند. این معترضان پس از پایان 
تشــویق ها و نشســتن وزیر خارجه آلمــان به اعتــراض خود پایــان دادند. در 
ادامه برنامه بخشــی از یکی از ورک شاپ های برگزار شــده با عنوان »آموزش 
در جهت توســعه پایدار« با حضور اشــتاین مایر ارائه شــد. اشــتاین مایر اما در 
ســخنان خود در این بخش جمله ای گفت که به نظر می رســید پاسخی است 
بــه آن معترضان در ســالن. او گفت: » همانطــور که آقای ظریــف نیز گفتند 

ما نباید در گذشــته گرفتار شــویم. من هم پــای این جمله را امضــا می کنم«.

 با حضور ایران می توانیم به راه حلی 
برای بحران سوریه دست یابیم

اشتاین مایر در این بخش همچنین با بیان اهمیت ایران به عنوان کشوری مهم 
در منطقه گفت که امضای توافق هســته ای زمینه را باز می کند تا روابط ایران و 
آلمان بهبود یابد و با توجه به نقش مهم ایران در منطقه در کنار سایر قدرت ها آلمان 
عالقه دارد که روابطش را با ایران گسترش و بهبود دهد. او همچنین تصریح کرد 
که در مذاکراتی که در برلین داشته اند، موضوع حل بحران سوریه را بررسی کرده و 
به این نتیجه رسیده اند که با حضور ایران می توان در آینده به راه حلی برای بحران 
سوریه دست یافت. اشــتاین مایر در عین حال تاکید کرد که گام اول در این راه، 
پایان دادن به جنگی است که تا امروز افراد زیادی در آن کشته شده اند و این امر 
تنها یک وظیفه سیاسی نیست بلکه یک وظیفه اخالقی است. وزیر امور خارجه 
آلمان همچنین با اشــاره به کنفرانس اجالس 
مقدماتی امنیتی مونیخ که در روز گذشته در آن 
حضور یافته بود گفت که با اســتناد به تجربیات 
گذشته متوجه می شویم که طی ده سال گذشته 
فرصت داشــتیم مانع از وقوع بحران در سوریه 
شــویم، ولی این اتفاق رخ نداد و نتوانســتیم راه 
حل سیاســی برای این بحــران ارائه کنیم .وی 
تاکید کرد که  در سیاست خارجی مهم این است 
که چطور تحوالت را مدیریت کنیم و همچنین راه 
حلی مناسب را ترسیم کنیم و حال ما خود را آماده 
می کنیم تا راه حل سیاسی را محقق سازیم، راه 
حلی که درگذشته میسر نبود. وزیر خارجه آلمان 
که روز گذشــته از موزه هنرهــای معاصر، بازار 
تجریش و همچنین ساختمان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دیدن کرده بود، به خوبی می شد 
تاثیر معماری و هنر ایران را در ســخنان امروز او 
تشخیص داد. او چند بار در سخنان خود از هنر 
و فرهنگ ایران گفت و در بخشی نیز با اشاره به 
دیدار دیروز از موزه هنرهای معاصر، آن را جذاب خواند و گفت: »شــاید بتوانیم 
نمایشگاه مشترکی در برلین یا شهرهای دیگر آلمان برپا کنیم. همچنین می توانیم 
از شبکه های موجود در ایران استفاده کرده و نمایشگاه های مختلفی را بین دو 
کشور داشته باشیم«. اشتاین مایر همچنین تاکید کرد که در آلمان عالقه زیادی 
وجود دارد برای اینکه مطلع شــوند در عرصه هنری ایران چه تحوالتی صورت 
گرفته است. اشتاین مایر قبل از آنکه با تشویق حاضران سالن را ترک کند، از سوی 
رییس دانشــگاه تهران مورد قدردانی قرار گرفت و لوح و یک اثر از صنایع دستی 
ایران را دریافت کرد.  گفتنی است وزیر خارجه آلمان که سفرهای منطقه ای خود 
را که با آمدن به تهران آغاز کرده است، امروز پس از بازدید از بازار تهران، ایران را 

به مقصد عربستان ترک می کند.

ماموریتی که شهید شوشتری با درنگ پذیرفت
محســن رضایی در خاطره ای نوشت:» جنگ که آغاز شد، بسیاری از مردم پنج استان کشورمان، خانه و کاشانه هایشان را ترک کردند، ولی با ترک این جمعیت بزرگ از ملت ما، یک جمعیت دیگری 
می آمد.« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت شهادت سردار شهید شوشتری با نقل خاطره ای از او، بیان کرد:» سخن های زیادی است که از رشادت های ایشان در جبهه ها نقل کنم؛ 

اما خاطره ای که همیشه در ذهن من از ایشان نقش بسته برمی گردد به مسئولیت ایشان در جبهه شرق.«
رضایی ادامه داد:» پس از شــهادت کاظمی، وقتی قرارشد شهید شوشتری به جنوب شرق برود و در منطقه سیستان و بلوچســتان، امنیت پایدار را پدیدآورد با وجود آن که سال ها بود حضور 

مستمری در کنار خانواده نداشت و فرزند ایشان، بزرگ و مستقل شده بود و نیز با وجود سن باال، پذیرفتن چنین مأموریتی کار سختی به نظر می آمد، با درنگ پذیرفت.«
وی در انتها گفت:» بعدها وقتی از ایشان پرسیده بودند که تأمل شما برای چه بود، گفته بود: من به ذهنم آمد با این همه نیازی که خانواده ام به من دارند، باید چه کنم؟ آن لحظه چهره امام 

جلوی صورتم آمد و من دریافتم که باید این کار را قبول کنم... و به جنوب شرق بروم.«

شکایت4نمایندهبرایلغوواگذاریالمهدی
چهــار نماینده مجلس شــورای اســالمی 
شکایت جدیدی به دیوان عدالت اداری برای 
ابطال واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی 
تهیــه و تنظیم کردند.احمــد توکلی نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به چگونگی واگذاری شرکت آلومینیوم 

المهدی گفت: شکایت جدیدی به دیوان عدالت اداری برای ابطال واگذاری 
شــرکت آلومینیوم المهدی تنظیم شده است که در این شکایت جدید نیز از 
نظر حقوقی راهکارهای قانونی پیش بینی شده تا دیوان عدالت اداری بتواند 
براساس آن چگونگی واگذاری این شرکت را بررسی کند. نماینده مردم تهران 
خاطرنشان کرد که چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله 
آقایان امیرآبادی، نادران، دهقانی و او این شــکایت را امضا کرده اند و امروز 

یا فردا تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.

جنگروسیهدرسوریهجنگقدرتونفوذ
مشــاور عالــی نماینــده ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران با اشاره به حمایت معنوی ایران از 
سوریه در خصوص وضعیت موجود در سوریه 
خاطرنشان کرد: چین مخالف تسخیر سوریه 
است و روسیه نیز دست به اقداماتی در سوریه 
زده، اما روســیه هیچ پیوندی استراتژیک با 

ســوریه ندارد. ذوالنور تاکید کرد که جنگ روسیه جنگ قدرت و نفوذ است؛ 
چرا که می داند اگر سوریه سقوط کند، روزنه تنفس آن تنگ می شود و میدان 
جوالن غربی ها افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد که امروزه موج حرکت 
غربیان در کشور سوریه به طور محسوسی معکوس شده است و عقب نشینی 
قابل توجه ای داشــته  اســت، به طوری که نگاه آن ها به بشار اسد با دو سال 
گذشــته متفاوت اســت و همگی به این موضوع واقف هســتند که حمایت 

معنویت جمهوری اسالمی باعث تحول در سوریه شده است. 

آزمایشهایموشکیایرانادامهپیدامیکند
سردار جزایری گفت: آزمایش های موشکی 
ایران طبق برنامه ریزی ها ادامه پیدا می کند 
و سیاست دفاعی ما تقویت عرصه موشکی 
کشور است. ســردار جزایری، معاون ستاد 
کل نیروهای مســلح در حاشیه مراسم ختم 
پدر سردار شریف در پاسخ به این پرسش که 

نظر شما درباره رزمایش موشکی ایران چیســت اظهار کرد: آزمایش های 
موشکی جمهوری اسالمی طبق برنامه ریزی ها ادامه پیدا می کند و سیاست 
دفاعی جمهوری اسالمی بر محور تقویت این عرصه قرار دارد. گفتنی است 
آزمایش اخیر موشــک دوربرد ایران با نام »عمــاد« واکنش هایی را از طرف 
مقامات آمریکایی درخصوص نقض قطعنامه ســازمان ملل در پی داشت. 
مقامات کشوری و لشگری ایران اما نیز در روزهای گذشته از اقدامات دفاعی 

ایران دفاع کردند.

حاکمانفعلیعربستان
ناپختهعملمیکنند

آیت الله اکبر هاشمی رفســنجانی رفت و آمد های 
سیاســی مســئوالن را از عوامل عزم کشورها برای 
همکاری توصیف کرد و گفت:» باید توجه داشــته 
باشید که تروریســم در خاورمیانه چنان تقویت شده 
که حالت تهاجمی دارد و برای ریشه کنی این پدیده 
شــوم، نیاز به هوشیاری سیاسی و اقدامات عالمانه 

است.«
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در دیدار 
اشــتاین مایر، وزیر امــور خارجه آلمان با اشــاره به 
لزوم همکاری ایران و آلمان بیان کرد:» خواســت 
مــردم و دولت ایــران، تقویت روابط با کشــورهای 
اروپایی و به ویژه آلمان اســت و اگر مزاحمت ها کم 
شود و مسؤولین مربوطه هوشیاری به خرج دهند، 

می توان با تصمیم سازنده، بر موانع فایق آمد.«
بهبود روابــط ااراده ای فراتر از بازی های سیاســی 

می خواهد
هاشمی رفســنجانی ادامه داد:» قدرت فنی آلمان 
و ظرفیت هــای فنی ایــران، می توانــد باعث رونق 
تکنولــوژی در همکاری هــای صنعتی شــود. عد 
از پیــروزی انقالب، اولین مشــکل مــردم و نظام، 
اقدامــات تروریســت ها بــود کــه پس از دو ســال 

توانستیم کشور را امن کنیم.«
وی بــا تاکید بر رشــد و میدان داری تروریســت ها 
در افغانســتان، پاکســتان، عراق، ســوریه، لیبی، 
نیجریه، سومالی، یمن و دیگر کشورها خاطرنشان 
کــرد:» عقــالی جهانی نبایــد این پدیده را ســاده 
بگیرنــد و مبارزه با آنها نیاز بــه همکاری همه جانبه 
دارد تا اواًل جلوی پیشروی تروریست ها گرفته شود 

و ثانیًا ریشه کن شوند.«
وزیر امور خارجه آلمان در بخشی از صحبت هایش 
به اختالف ایران و عربســتان اشــاره کــرد؛ رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در واکنش به این 
نگرانی اشــتاین گفت:» اگر چه این نگرانی شما با 
توجه به تأثیرگذاری دو کشور در جهان اسالم توجیه 
دارد، اما تجربه ی ما می گوید که می توان اختالفات 
را حل کرد و از ظرفیت های هر دو کشــور در جهت 
مبارزه با تروریسم  استفاده کرد. با توجه به مشترکات 
اسالمی و منافعی که هر دو کشور در منطقه و جهان 
اســالم دارند، می تــوان حاکمان فعلی عربســتان 
را که بعضــًا ناپخته عمل می کننــد، توجیه کرد که 
 ایجــاد تنــش در منطقه برای هیچ کشــوری خوب 

نیست.«
اکبــر هاشــمی رفســنجانی بــا تاکید بر مناســک 
حج اظهار داشــت:» حاکمان ســعودی می توانند 
از ایــن ظرفیت  بــرای تقویــت روابط خــود با همه 
ایــران  بــه خصــوص  و  اســالمی  کشــورهای 
اســتفاده کننــد، امــا متأســفانه امســال اتفاقاتی 
 در مکــه افتاد کــه احساســات همه مســلمانان را 

جریحه دار کرد.«
وی در خصــوص راهکارهای عملــی بهبود روابط 
ایران و عربســتان عنوان کرد:» اواًل اراده ای فراتر 
از بازی های سیاســی می خواهــد و ثانیــًا توجه به 
ضررهایی که بــه خاطر اختالفــات، متوجه جهان 
اســالم می شــود که مهمتریــن آن امنیــت خاطر 
رژیم جعلــی صهیونیســت بــرای تــداوم جنایات 
علیــه فلســطینی های مظلوم اســت. غربی ها که 
از خطــرات حضــور صهیونیســت ها در اروپــا خبر 
داشتند، بالی آن را از کشــورهای خود دور کردند 
و به جان ملت های خاورمیانــه انداختند که عالوه 
بر جنایات آشکار علیه مسلمانان، عامل پشت پرده 
بسیاری از اتفاقات ناخوشــایند منطقه، مخصوصًا 

در سوریه است.«

عصرایران نوشت:» برجام را رها کن، کسی قهرمان نشود!«
نگرانی از »قهرمان« شدن دولت را می توان نگرانی از انتخابات مجلس دانست و حتی دورتر در انتخابات ریاست جمهوری. دغدغه 

کمیسیون یا شخص زاکانی بیشتر این بوده که دولت و در واقع روحانی یا ظریف قهرمان ملی نشوند.

 رجانیوز نوشت:» شایعه موافق بودن نظر رهبری مجلس را قانع کرد«
رسایی در مصاحبه با رجا گفت:» بعد از جلسه شب اول رای گیری بود که گفته شد در دبیرخانه جمع بندی شده که به طرح آقای الریجانی 

رأی داده شود و کم کم این شایعه شد که دفتر رهبری هم نظرش همراهی با طرح آقای الریجانی است.«

 افکارنیوز نوشت:» صحبت از پدرساالری اصالح طلبان عقالنی نیست«
حجت االسالم محمد مقدم در مصاحبه با افکار گفت:» اینکه می گویند چه کسی سهم بیشتری و یا کمتری دارد  و مسائلی که بخواهد 

برخی جریانات اصالح طلب را مقابل هم قرار دهد، مفید نمی دانم. همه باید در تقویت اصالحات کوشش کنیم«

 598نوشت:» هیأتی موثر است که با یزید زمان مبارزه کند«
شیعه انگلیسي چیز عجیب و غریبي نیست که تا ببنیم بگوییم اینها شیعیان انگلیسي هستند هر چیزي که شیعه را تضعیف و تخریب کند و 

باعث انزجار عمومي از شیعیان بشود انگلیسي است براي همین باید مراقب بود تا باعث رنجش شیعیان نشویم.

 خبرآنالین نوشت:» چه کسانی از شورای مرکزی موتلفه رفتند«
سیدمحمد حسینی، مهدی صولی، غالمرضا کرمی راد، احمدعلی مقدم و اللهیار ملکشاهی کسانی هستند که در دوره قبل عضو شورای 

مرکزی این تشکل نبودند اما در دوره اخیر به عضویت آن درآمدند. 

عکس روزسایت نگار

حیرت اشتان مایر 
وزیرخارجه آلمان از 
معماری ایرانی

خبرنامه


