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  حاکميت قدرت

  خاطره لندی را بای و ھالمان  شرکت ھایامريکا

  . کرده است بالتيک تھديدحيرۀبدر کشيدن لوله گاز در   شرکت

  

com.Policy-Foreign-German  

 موجب عکس العمل شديد برلين و المان به شرکت ھای امريکا  اخطار کتبی سفير- )گزارش ويژه(واشنگتن / برلين

 گشته Nord Stream 2  بالتيک موسوم بهحيرۀب در مورد لوله کشی گاز در امريکا و المان مبارزه بر سر قدرت ميان

  .است
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ِ، ريچارد گرنل، تک تک شرکت ھای امريکاکه سفير  اين نموده است اعتراض يکی از  ی را به مجازات تھديدالمانِ

يکو ماس، ھفته گذشته تأکيد نمود که َ، ھالمان ۀوزير خارج .مديران ارشد صنايع توليد نيروی اين کشور را برانگيخت

 در مقابل آن اکنون. امريکاانرژی اروپا، تصميمات در اروپا اتخاذ می گردند و نه در  برای مسائل مربوط به سياست

در لوله کشی گاز مزبور  لندی و سويسی نيز اخطار داده است که ھمکاری آنھااواشنگتن به شرکت ھای ايتاليائی، ھ

ی المانکه نتوانسته است معامالت شرکت ھای  از اين برلين پس.  خواھد بودامريکا آنھا از جانب موجب مجرم شناختن

  بالتيک نيز نگردد، در اينصورت دومين مبارزه برحيرۀبقادر به تثبيت لوله کشی گاز  با ايران را نجات دھد، اگر اکنون

  . خواھد بودئیاروپا –ی الماناست جھانی بدی برای پيشبرد سي ۀ را باخته و اين مقدمامريکاسر قدرت با 

  

  یبا لحن نظام

ِگرنل، در روزھای گذشته موجب رنجيدگی شديد گشته است ، ريچاردالمان در امريکااقدام جديد سفير  گرنل در ھمان . ِ

نقصان روابط  "ی را از طريق تويتر بهالمان شرکت ھای ٢٠١٨خويش در پست سفيری، در ھشتم ماه مه  نخستين روز

اين مطرح گشت که اين لحن فرمان نظامی به شدت  ھمان زمان در برلين سخن از. فراخواند" عامالتی با ايرانم

نگذشته بود که سفير مزبور در مصاحبه ای با سايت دست راستی افراطی  ھنوز چند ھفته ای] ١.[تنفرانگيز است

. "تقويت نمايد ظه کار ديگری را در سراسر اروپانيروھای محاف "اعالم نمود قصد دارد در آينده “Breitbart„ امريکا

گرنل ] ٢.[جانب راست نيز موجب انتقادات شديدی گشت  بهئیّر در جو سياسی دول اروپاييِاين اعالم قصد به اعمال تغ

 نحوی را که به ئی تبليغ می کرد، بلکه شرکت ھاالمان به امريکابرای فروش گاز مايع  نه تنھا در تابستان و پائيز بارھا

و سرانجام بر طبق گزارشات  ]٣.[ بالتيک سھيم اند را به اقدامات تنبيھی تھديد نمودحيرۀبدر ساختن لوله گاز در 

اين نيز اکنون . آنھا تحت فشار قرار خواھند گرفت که  نوشت مبنی بر اينئیرسيده، به تک تک شرکت ھا نامه ھا

  .ی گشته استدواير اقتصادی وسياس موجب اعتراضات فراوان از جانب

  

  " امتناع از کسب دستور"

 سال نو اين تشکيالت، لسۀجِ، ولفگانگ بوشله، در "المان خاور  انجمن اقتصادی-شورای خاور "در ھفته گذشته رئيس

در تعارض قرار   او اين تھديدات نه فقط با منافع مھم صنايعۀبه گفت.  مخالفت نمودامريکاتھديدآميز   با سياستًمستقيما

 بوشله اين بيش از ۀبه گفت] ۴.[ اروپائی- یالمان ه ھمچنين با کوشش ھای برلين برای اتخاذ سياست جھانی مستقلدارد بلک

موضوع به اتکاء به  " بالتيک يا روابط اقتصادی با ايران بوده،حيرۀبگاز در   اقتصادی مانند لوله کشیۀيک پروژ

به .  سخن گفتلسهج ھمان ، ھيکو ماس، نيز درالمان ۀوزير امور خارج] ۵.["و حاکميت ملی ما مربوط است خويش

راجع به مسائل مربوط به "و " نيست راه درستی Nord Stream 2 لوله کشی ۀبه ھر حال تحريم يکجانب" او ۀتگف

ِراينر زھله، رئيس شرکت انرژی ا] ۶.["امريکاگيری شود، نه در  سياست انرژی اروپا بايد در اروپا تصميم  ريشتِ

OMVِپيشتر رياست شرکت متحد  که، نيز ِ BASF وينتر شل، را که از جمله شرکت ھای مورد تھديد از جانب گرنل ،ِ
و "  استالمانشرکت ھای  اخطاری غير قابل پذيرش برای "باشد، بر عھده داشت، ديروز اعالم نمود نامه گرنل می

  ]٧.[ گرددامريکاز تبديل به دستور بگير ا اروپا نبايد در مسائل مربوط به سياست انرژی"
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    بلندپروازی در سياست جھانی

 ۀعمل آورد ضربه ممانعت ب  Nord Stream 2  انجامدر واقع نيز اگر واشنگتن موفق گردد در لحظات نھائی از

که تا   عليه ايران نيزامريکادر مورد دعوا بر سر اجرای مجدد تحريم ھای . برلين خواھد بود شديدی بر ثبات سياسی

جھت مجازات ھای سنگين از جانب  ی که بهالمانشرکت ھای .  نتوانسته است سياست خود را به کرسی نشاندالمانکنون 

 اروپا از ايران خارج شدند و اعالم قول ۀ برلين و اتحاديۀاعالم شد واشنگتن مورد تھديد قرار گرفتند، علی رغم مواضع

ايران ،  ، در خدمت معامله بادالر بدون استفاده از مورد ايجاد وسيله ای برای تضمين سرمايه، ھای مطرح شده در

گاز نيز ميدان را  ۀدعوا بر سر ايجاد لول  درترمپ مجبور باشد در مقابل فشار دولت المانحال اگر . کاربرد نداشته است

ينان نخواھد ن کننده در سياست جھانی به مرور ديگر قابل اطمييداشتن نقش تع خالی نمايد در اينصورت نسبت به ادعای

من نمی خواھم : " نمودِ در امور خارجه، آندرياز ميشائيليز، در پائيز اعالمالمانھمين رابطه وزير مشاور  در. بود

محوری برلين مطرح بوده، عالئق  "Nord Stream 2 در مورد". ن گرددييسياست انرژی اروپا در واشنگتن تع

  ]٨".[تتصميم گيری در باره آن به حاکميت ملی مربوط اس

  

  صاقدامات تنبيھی عليه شرکت ھای متخص

مبارزه را گسترش داده و به شرکتھای ساير کشورھا نيز   ميدانالمان در مبارزه بر سر قدرت با دولت ترمپدولت 

 Nord واشنگتن تا کنون دو شرکت متخصص را که عمليات آنھا برای انجام بدين ترتيب که. ھجوم آورده است

Stream 2 ايتاليائی  اين دوشرکت، يکی شرکت. ابل چشم پوشی است به اقدامات جزائی تھديد نموده استق به سختی

ًسايپم است که کارھای خود را تقريبا ِآلزاس سويسی است که مطابق اطالعات رسيده در   به انجام رسانده و ديگری گروهِ
 سختی ۀی برخی از اين شرکت ھا ضرب براامريکااقدامات جزائی ] ٩.[دارد عمليات لوله کشی مشارکت% ٩٠بيش از 

در   در حفظ عالئق انرژی خودالمان باعث طرح اين پرسش می گردد که آيا ترمپتھديد دولت  سياست. خواھد بود

که بايد عقب نشينی آنھا  يا اين  در مقابل تھاجمات واشنگتن محافظت نمايدئیموقعيتی می باشد که از شرکت ھای اروپا

  .را بپذيرد
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  الھهفشار بر 

م ِ شل در اين لوله کشی سھيیانگليس -لندیا شرکت ھۀلند را نيز که به واسطاھ Nord Stream 2  قدرت بر سرۀمبارز

ُ در الھه، پته ھکسترا، به امريکاِلندی د تلگراف مطلبی را از سفير اھ ۀمبر روزنامدر ماه دس. است، شامل گشته است ِ ِ
  ] ١٠.["توقف يابد "ه کشیوی خواھان اين بود که انجام لول .چاپ رساند

ه آيا ھکسترا نيز مانند ھمسانش گرنل تا ب معلوم نيست که

اقدامات  جائی پيش رفته باشد که تک تک شرکت ھا را به

لندی اِعالوه بر شل دو شرکت ديگر ھ. جزائی تھديد نمايد

 در اجرای لوله کشی گاز در –ُبسکاليز  ُ فان ارد و-نيز

سفير  نوریجاوائل ] ١١.[ بالتيک مشارکت دارندحيرۀب

 ۀروسيه در الھه، الکساندر شولگين، پاسخی به خواست

ِشولگين در اين نوشته که در ھمان د  .ھکسترا منتشر نمود
مورد انتقاد قرار " به ديگران بگويد چه کاری را انجام دھند "می دھد  به خود اجازهامريکاتلگرام درج گشت، اين را که 

  .توصيف نمود" افگرناجی انحر"داد و به نقش 

  

  ربا سرعت بسيا

مطابق گزارشات رسيده در اواخر . بسيار به پيش می رود  بالتيک با سرعتحيرۀب گاز در ۀدر اين بين کار ايجاد لول

 کيلومتر آن انجام شده است و قرار است طبق برنامه تا پايان سال جاری ٣٧٠تا کنون  کيلومتر مسافت١٢٠٠مبر، از دس

اگر اين کار با موفقيت  .ره برداری قرار گيرد مورد بھ٢٠٢٠ نوریجه اتمام رسيده، سرانجام در اول لوله کشی ب کار

  . برنده گشته استھمراه گردد، برلين دستکم در اين مورد در مقابل واشنگتن
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