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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ فبروری ٢٨

 تنبيه و تحريم مردم ايران يک جنايت ضد بشری
  

ای ايرانيان در بانک ملی ايران در که حسابھ دست ما رسيد مبنی بر اينه  گزارشی ب٢٠١٢چندی پيش در سال 

 حسابی گشوده باشند، حق دارند پول خود را از حساب خود امريکاآنھا چنانچه قبل از تحريم . ھامبورگ مسدود می شود

  .برداشت کنند، ولی چنانچه بعد از تحريم پولی به حساب خود واريز کرده باشند، بايد قيد پول را بزنند

دست ما رسيد ه بعد از آن گزارش ديگری ب. ان جدی نيآمد و توجه کافی بدان مبذول نداشتيمنظر ما اين گزارش چنده ب

 به مشتريان ايرانی خود نامه ای نوشته و در طی آن از آنھا در خواست کرده است که وضعيت خود ”المانبانک „که 

ش ديگری دريافت کرديم که يک متعاقب آن گزار.  روشن کنند”المانبانک „را در مورد حساب بانکی خويش در نزد 

ايرانی که برای خريد عادی از کارت اعتباری استفاده می کرده است، متوجه شده که بانک وی حسابش را مسدود کرده 

مراجعه به بانک روشن کرده . است و وی قادر نيست از طريق کارت اعتباری بھای مواد خوراکی خويش را بپردازد

ی دارد، بانک با عرض معذرت حسابش را المانوقتی معلوم شده که وی تابعيت . ن استوی تنھا ايرانی بود" جرم"که 

  .مجدد آزاد کرده است

 از یبرخ" تاتس "ۀبه گزارش روزنام: " نوشت١٧/١٢/٢٠١٢تاريخ ه ی دويچه وله در تارنمای خود بالمان ۀفرستند

 ۀندي نماکي. اند  را بستهیا  و حساب عدهکنند ی می خوددارانيراني از ای شماری از افتتاح حساب براالمان یھا بانک

 . خوانده استیرقانوني اقدام را غني االمان پارلمان تبار یرانيا

 از ی برخی از بسته شدن حساب شخصیدر گزارش) قوس ٢٧/ مبر دس١٧( روز دوشنبه نيچاپ برل" تاتس "ۀروزنام

 .ده است خبر داالمان یھا  از بانکی تبار در تعدادیرانيشھروندان ا

 ی شماری اعتباریھا  بسته، و کارتالمان مي مقانيراني از ای شماری گذشته حساب جاریھا در ھفته" گزارش ني ابنابر 

  . مسدود شده استگريد

...  

 یسخنگو. اند له نشدهأ مسني حاضر به اظھار نظر در مورد االمان معتبر ی مالیھا مؤسسه از کي چي تاکنون ھظاھراً 

 در مورد رابطه اصوالً " بانک که مي تصمنياز او خواسته با ا" تاتس" خبرنگار یھا ر پاسخ به پرسشد" ز بانککومر"

  .شد تفاھم داشته باکند ی ارائه نمیاطالعات" انيبا مشتر

 ی که تعدادنيبا اشاره به ا" تاتس "ۀگو با روزنام و  حزب سبزھا در پارلمان، در گفتتبار یراني اۀندي نماپور، ی نورديام

 ." را خالف قانون خوانده استیالمان یھا  اقدام بانکنياند ا رجوع کردهاند به او رو شدهه  مشکل روبني که با ایاز کسان
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 خود از اين ماجرای تصور ناپذير و در مغايرت با عرف ١٢/٠٢/٢٠١٣ زود دويچه سايتونگ در تاريخ ۀروزنام

مومی پرده برداشت و معلوم شد ابعاد فاجعه بسيار بزرگتر از آن  نيز در اثر فشار افکار عالمانجھانی و قانون اساسی 

  . است که مطبوعات به آن پرداخته اند

ن و يا پرداخت صورت حساب آب و برق ھمه و ولفي خانه، ماليات ماشين، بھای صورت حساب تۀپرداخت پول کراي

.   ماليات قابل بررسی باشدۀنظر ادارزيرا دخل و خرج ھر کس بايد از . ھمه از طريق حساب بانکی صورت می گيرد

وقتی .  و مغاير تمام حقوق انسانی، نان اتباع ايرانی را بريده اندالمان با تائيد ضمنی دولت المانشرکتھای خصوصی 

.  خود بپردازدۀمين زندگی روزمرأ بانکی اش به تۀکسی حساب بانکی اش بسته است، ديگر نمی تواند از طريق سپرد

ھمين جھت بايد مطمئن بود که ھدف از اين کار گرسنگی دادن به اتباع ه و ب.  که از ديد کسی پنھان بمانداين امری نيست

رژيمھای امپرياليستی می .  درس می خوانند و تابعيت ايرانی دارندالمانايرانی و ھزاران دانشجوی ايرانی است که در 

اين اقدام، يک . ايد شورش کور را در ايران فراھم آورندخواھند با تحت فشار قرار دادن آنھا، موجبات نارضائی و ش

و راست " چپ"پاره ای از خودفروختگان ايرانی از . را محکوم نمود روش ضد بشری و تحريک آميز است که بايد آن

ان محکوم نکرده اند و شرمسارانه آنھا را مثبت ارزيابی می کنند، ھمرا که تحريمھای امپرياليستھا عليه مردم ايران 

نشسته اند تا در کنار امپريايستھا و صھيونيستھا به ايران حمله کنند " فرصت مناسب"کسانی که به خيال خودشان منتظر 

رضا . ايجاد نمايند، از اين گونه تحريمھا و حتی بدتر از آن حمايت می کنند" ستون پنجم"به عنوان " جبھه سوم"و 

م باال کشيدن ثروت مردم ايران و ھمدستی با جنايتکاران ساواک در رژيم پھلوی شھروند فراری از ايران که بايد به جر

گذشته و دسيسه عليه تماميت ارضی و حق حاکميت ملی ايران در ھمدستی با امپرياليسم و صھيونيسم در يک دادگاه 

رياليستی ابراز  گذشته، در مورد تحريمھای امپ١٣٩١ دلوگو با بی بی سی در اوايل ماه  و علنی محاکمه شود در گفت

 سياست تحريم با انتظار ۀيکی اين که جھانيان بايد فکر ادام. بنابراين اين وسط سه چيز مھم بايد اتفاق بيفتد: "داشت

 که به سقوط احتمالی اين ئیاما می توانند درک کنند يکی از فاکتورھا. ر رفتار رژيم را از سر خود بيرون کنندييتغ

  ...". له شرط الزم است و نه کافیتحريم اقتصادی است، اين مسأالبته رژيم کمک خواھد کرد، 

 ھمدستان رضا پھلوی فراری ھستند، که امروز با نتايج تبليغاتشان در ايران ، عمالً "فرصت مناسب"ھای ھوادار " چپ"

 را کمک به مردم آنھا از تنبيه و تحريم مردم ايران مسرورند و اين کار امپرياليستھا. رو شده انده و خارج ايران روب

آقای نويد اميدی دانشجوی ايرانی در تورينگن که از شش سال قبل برای تحصيل به .  ايران و انقالب ايران جا می زنند

 در تحريم امريکای  به پيروی از زورگوئی تنبيھالمان" دموکراتيک" ايران است، در کشور ۀ آمده است و تبعالمان

 المانتوجه بکنيد بانکھای . ه است که از حق برداشت از حسابش برخوردار باشدايران، از اين حق طبيعی محروم شد

 نيز با بی عملی و سکوتش الماندولت . که دارای چنين حقی نيستند بدون حکم دادگاه حساب افراد را می بندند، در حالی

  .از اين تجاوز به قانون حمايت می کند

در ماه : "به موجب حکم آنھا.  در اين مورد نظر داده اند٢٠١٢ در سال نالما تارنمای دويچه وله دادگاھھای ۀبه نوشت

ھا اجازه ندارند حساب   داد که بانکیأ ری حقوقی دعواکي شھر ھامبورگ در ارتباط با ی دادگاه عالیمه سال جار

 یھا امله شرکت حتا اگر طرف معیأ رنيمطابق ا.  دارند مسدود کنندی روابط تجارراني را که با ایالمان یھا شرکت

  ". ستيھا مجاز ن  شرکتني قرار داشته باشند بستن حساب ازي اروپا نهي اتحادیھا مي تحرۀمي در فھرست ضمیالمان

 ولی کسی در .ناگفته پيداست آنچه در مورد شرکتھا مجاز نيست به طريق اولی نمی تواند برای افراد عادی مجاز باشد

دنيا دنيای زورگوئی و قلدری و غارتگری .  استدالل گوش نمی دھداين ميان به حرف حساب و سند و مدرک و

  .امپرياليستی است
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 مراجعه کرده تا حسابی باز ”المانبانک „سايتونگ آقای نويد اميدی به يکی از شعب ۀ زود دويچه  روزنامۀبه نوشت

ی ازدواج می المانبا يک خانم آقای اميدی . آنھا گشايش حساب را برای وی بدون کوچکترين توضيحی رد کرده اند. کند

 که بزرگترين بانک کشور ”المانبانک „کند و بعد از ترک محل تحصيلش در شھر جديد بازھم موفق نمی شود در نزد 

 به ”المانبانک „.  اميدھای آقای اميدی بر باد می رود و به نوميدی بدل می شودۀھم.  فدرال است حسابی بگشايدالمان

سفانه برايمان مقدور نيست در شرايط فعلی حساب أمت. عالقه درخواست شما را بررسی کرديمبا : "وی پاسخ می دھد

  ".مطلوب شما را بگشائيم

ھر روز به ايرانی ھای بيشتری اطالع . اميدی تنھا کسی نيست که در ماه ھای گذشته چنين نامه ای دريافت کرده است"

حساب برخی ھا .  از طرف تعداد زيادتری از بانکھا رد شده استمی دھند که درخواست بازگشائی حساب بانکی آنھا،

بانک „ی است از المانيک خانم ايرانی که سالھاست دارای تابعيت . که حتی از سالھا قبل گشوده بودند، بسته شده است

ش  اطات تجاری سفرھايش به ايران و ارتباۀ پرسشنامه ای دريافت می کند که در آن بايد اطالعات دقيقی در بار”المان

  ).نقل از ھمانجا."(دو ھفته بعد نامه بستن شدن حسابش را به آدرسش پست کرده اند. در آنجا در اختيار آنھا بگذارد

اين قبيل پيشآمدھا شامل : " زود دويچه سايتونگ گفته استۀلوتس بوکليچ عضو انجمن امدادی پناھندگان به روزنام

 ايرانی ھا متعلق به ھر گروھی را در بر می گيرد و ۀھم. بعيت ايران را دارند ايرانی ھائی می شود که تاۀتقريبا ھم

 ١۵٠٠ تا کنون بر حسب آمار بوکليچ تقريبا حساب بانکی ٢٠١٢از ماه مه سال ". ھيچ بانکی از اين امر مستثنی نيست

 الماندر .  نفر است١۵٠٠ مراتب بيش ازه رويند به تعداد ايرانی ھائی که با اين مشکل روب. ايرانی بسته شده است

  .رو می باشنده  ايرانی که دارای تنھا تابعيت ايرانی ھستند زندگی می کنند و با اين مشکل روب۵۴٠٠٠

 مسدوديت حسابھای مجاھدين را بر می دارد تا از پولھای انباشت شده از منابع امپرياليستی و ارتجاعی جھانی امريکا

 دليلی برای بستن المانبانکھای .  حساب ھزاران ھموطن ايرانی ما را می بنددبرای خيانت ملی استفاده کنند، ولی 

است که در " ھيپو فراينز"تنھا بانک . استناد می کنند" داليل سياسی تجاری"حسابھای ايرانی ھا ارائه نمی دھند، فقط به 

 ٢٠١٠ که در سال ١٩٢٩ ۀ شمار سازمان مللۀنامه ھای خود به دارندگان حساب اشاره کرده است که بر اساس قطعنام

ولی . به تصويب رسيده است و در آن نظر به محاصره و تحريم اقتصادی ايران دارد اين اقدامات صورت پذيرفته است

 بيشتر از امريکابانکھا از فشار . اين بانک نمی گويد که به موجب حکم دادگاه ھامبورگ اين کار آنھا غير قانونی است

  . ئی و قلچماقی خويش را به ھمه تسری داده استامريکا درک حقوقی امريکاامپرياليست . ترسندحکم دادگاه خودی می 

سسات و افرادی ھست که در ؤ زود دويچه سايتونگ می نويسد که در اين قطعنامه نظر بر شرکتھا، مۀخود روزنام

 ۀتحريم و تحت فشار قرار دادن ھمدر اين قطعنامه سخنی ھم از . ی رژيم ايران قرار دارندئارتباط با سياست ھسته 

  .ايرانی ھا نيست

 باشد مشکلی برای المان ايران که مدت طوالنی ساکن ۀ به گروه امدادی پناھندگان اظھار داشته که ھر تبع”المانبانک „

ه  برای گروه امدادی پناھندگان ارسال داشت”المانبانک „ کتبی که ۀبر اساس نام. گشايش حساب بانکی نخواھد داشت

دانشجويان حتی از اين .  باشد حق گشايش حساب بانکی را داردالماناست آمده است که ھر کس که شش ماه ساکن 

  . قانون نيز مستثنی ھستند

آنھا فشارھائی را به .  ھراس دارندامريکاسسات مالی و دولت امپرياليستی ؤی از شانتاژھای مالماندر حقيقت بانکھای 

ھر .  می ترسندامريکاآنھا از بھانه جوئی امپرياليست . که متکی بر ھيچ مبنای حقوقی نيستايرانی ھا اعمال می کنند 

 روابط حسنه دارند و يا از امريکا به ايران به صورت غير قانونی افزايش می يابد، ممالکی که با امريکاچقدر فشارھای 

 می ترسند در اين جنگلی که ،دامات واقفندآنھا می ترسند، خودشان که از ماھيت قلدرمنشانه و غير قانونی اين اق

کس زبان به اعتراض نمی  ھيچ. ئی ھا خلق کرده اند با شمشير قانون ستيزی سر خود را نيز از دست بدھندامريکا
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 تمام دستجات ۀ که در برگيرندالماناقتصاد اعتباری .  به ھمه تحميل شده استامريکاگشايد زيرا قانون امپرياليست 

 استناد می کند که در آن ٢٠١٢ چ اتحاديه اروپا در ماه مارۀ را در برمی گيرد، به مصوبالماناد اعتباری  اقتصۀبرگزيد

شياری حفظ شود که شامل محدوديتھائی وسسات مالی، انتقال پولی با ايران ھؤطلب می شود که در مناسبات تجاری با م

سسات اعتباری ؤ مۀاين محدوديتھا بايد از طرف ھم. برای ارسال پول به ايران و يا خروج پول از ايران می شود

که اين بی قانونی جھانی دامن آنھا را نيز بگيرد و دستشان به جائی  ی از ترس اينالمانسسات ؤبعضی م. رعايت شوند

 اروپا می افزايند که ديگر مو الی ۀنرسد، حتی محدوديتھای شخصی و سليقه ای خويش را نيز به محدوديتھای اتحادي

  . ش نروددرز

با وضوح می گويند " سه برلناشپارک" بانک ۀبه رامين پورحشمتی که يک دانشجوی ايرانی در برلن است در يک شعب

ۀ ول دايرؤخانم کريستينه لودرز مس. حق دارا بودن کارت اعتباری نيستدارای که وی به علت تابعيت ايرانی اش 

عام بودِن قانوِن برخورد : "ھا را غير قابل فھم می داند و اضافه می کندفدراِل مبارزه با اعماِل تبعيض، اين اقدامات بانک

  ".خاطر تبعيت ايرانی اش به نحو نامناسب دچار خسران شوده به صورِت يکسان، مانع از آن است که کسی ب

 ۀه ھموی ب.  است راه حل را يافته استالمانول امور مربوط به حقوق بشر در دولت ؤآقای مارکوس لونينگ که مس

ايرانی ھا توصيه می کند که از پای ننشينند و اگر در بانکی موفق به بازکردن حساب نمی شوند به بانک ديگر بروند و 

ت نمی کند بگويد که به موجب حکم أ جرامريکاکسی از ترس دولت . اين کار را آنقدر ادامه دھند تا بانکھا از رو بروند

  .ر دھندييرا در برخورد با اتباع ايرانی تغی بايد روششان الماندادگاه، بانکھای 

قات عليه دانشجويان و اتباع ايرانی ضد ييحتی اِعمال اين تض. قات وجود ندارديي قانونی برای اين تضالمان در ظاھراً 

 انالم است، ولی با وجود اين نه تنھا بانکھا از انجام وظايف قانونی خويش سرباز می زنند، حتی خود دولت المانقوانين 

. ھم از زير بار اتخاذ موضع روشن و حمايت از اتباع ايرانی شانه خالی می کند و رويدادھا را زير سبيلی رد می کند

  . تالش نمی کند تا قوانين اين کشور در مورد ايرانی ھا رعايت شودالماندولت 

که  کسی را اعدام نمی کنند، شايد به اين دليل . جالب است، در اينجا کسی ديگر از نقض حقوق بشر سخن نمی راند

کدام  از اين  نداخته اند، در اينجا ھيچنيچون کسی را شکنجه نمی دھند، چون کسی را به زندان نمی اندازند و يا 

. تدريج بميرنده کار نيرده اند، فقط امکانات زيست ايرانی ھا را ازشان گرفته اند تا خودشان به روشھای متعارف را ب

خويش را " ۀبشردوستان" جھانی ۀگونه ای پايش گير است و بايد چھره ھر صورت به  رسمی که بآنھم نه توسط دولت

. خود برای انجام کاری استفاده می کنند" خصوصی"حفظ کند، بلکه توسط شرکتھا و بانکھای خصوصی که از حق 

 شرکت مستقيم داشته المان  که دولتھا را می آورد و می برد و در دو جنگ جھانی”المانبانک „کسی نمی تواند از 

 چنين خواستی را به سرمايه المانھيچ دولتی در .  ايرانی حساب جاری بگشايدۀاست، به زور بخواھد که برای يک تبع

دولت حساب خود را از آنھا جدا می کند تا آنھا حساب ايرانی ھا را برسند، تا شايد . داران خصوصی تحميل نخواھد کرد

. ايرانی آنھا برپا شود" انقالبی"يان در ايران شورشی در خدمت منافع امپرياليستھا و ھمدستان در اثر نارضائی ايران

 ضد مردم ايران است و ھر ايرانی که آشکار ه تنبيھی تنھا بۀاين محاصر.  اقتصادی ايران چيستۀببينيد مفھوم محاصر

 .و يا پنھان مدافع اين تحريم باشد خودفروخته و خائن است
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