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   حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١۵ دسمبر ١۴

  

  بيگانه استقپول با اخال
 علی رغم ھمجواری قدرتمندان الماناقتصاد . خالق بيگانه است با عربستان سعودی پول با االماندر ارتباط 

  .عرب با ترور از آنھا پول می ستاند

 

 )AP(بورس عربستان سعودی در رياض 

 در المان بادن ووتمبرگ يالتوزير اقتصاد ا.  ھيچ راھی دور نيست"نيلز اشميت"برای انجام معامالت خوب در نظر 

ۀ يک مجل.  گذشته به عربستان سعودی رفتۀين کشور در تعطيالت آخر ھفتمعيت نمايندگان شرکت ھای جنوب ا

با . سعودی تصوير اين سياستمدار حزب سوسيال دموکرات را با خنده روترين نمايندگان تجارتی رياض درج نمود

 وورتمبرگبادن  ايالت به کشورھای خليج از المانقريب يک چھارم صادرات : روحيه ای بسيار عالی و معامالتی بھتر

 سرازير می ايالت بيشتر پول نفت به اين دالرمی باشد و در صورتی که مذاکرات در آنجا ثمربخش باشند به زودی چند 

 برای ارتباط با کشوری که به المانسياستمداران و مديران شرکت ھای .  چيز فوق العاده ای نيستاشميتسفر . گردد

 .  صف کشيده اند،اپذير و عقبگرا را دنبال می کندحقوق بشر اعتنائی نمی کند و اسالم تحمل ن

ِزيگمر گابريل، المانوزير اقتصاد .  امسال آنجا بودھورست زه ھوفر، باير ايالترئيس جمھور  بنا بر .  نيز ھمچنينِ

 موضوعات حقوق بشر و تروريسم اسالمی پيش از آن با سفير عربستان ۀ، در باراشميتاطالع وزارت اقتصاد متبوع 

 .عالوه بر آن با فعاالن حقوق بشر نيز صحبت شده بوده.  شده بودمذاکره الماندر 

 ۀسياست و اقتصاد به کار خود مشغولند، اگرچه دنيا به واسط: خبر اصلی بدين قرار است! معامله بر طبق روال عادی

توانند خود را بی ترور و جنک تعادلش را از دست می دھد و کشورھای خليج مانند عربستان سعودی و قطر نمی 

  .تقصير قلمداد کنند
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 ئیجوی واسطه ھا و جوی ثبات است و در جست و در يکی از خطرناک ترين مناطق جھان، سياست غرب در جست

که در اين  اين. دارای ارتباط با جھانی که مرزھايش در ھم می ريزند، ھر چقدر ھم که اين واسطه ھا مشکوک باشند

ه  بدولتکس حاضر نيست با  ھيچ.  از چه کسی حمايت می کند، به سختی می توان گفتِشرايط درھم و برھم چه کسی

 در مقابل اين ءقطر که باالترين درآمد سرانه را در جھان دارد، با تمامی قوا. اصطالح اسالمی در رابطه قرار داده شود

َاما جنگندگان افراطی اسالمی جبھة النصرة که خود را. شايعات مقاومت می کند  به القاعده منسوب می دانند در واقع از ُ

به نمايندگان حماس و طالبان نيز امارات مزبور در پايتخت .  حمايت کرده اند"اسد"قطر در مقابل رژيم ديکتاتوری 

  .خود، دوحه، پناه می دھد

  

  مجازات کافر اعدام است

ِگرد مولر، المان ۀکه وزير توسع ھنگامی حی است در مصاحبه ای تلويزيونی قطر را ، که وابسته به حزب سوسيال مسيِ

 اسالمی حمايت مالی کند نام برد، آنگال مرکل از او حمايت نکرد دولت که ممکن است از ئیعنوان يکی از کشورھاه ب

 ئی اسالمی از لحاظ مالی قويست و تا جادولت المان خانم صدر اعظم ۀبه گفت. زيرا دليلی برای اين گفته موجود نيست

داند قوت آن متکی بر حمايت کشور ديگری نبوده و به لحاظ ايدئولوژيک به کشور سلطنتی عربستان که وی می 

 ابن سعود مخالف اند، با کشوری اسالمی که ايدئولوژی خود را در سراسر ۀاما آنھا با خانواد. سعودی نزديک است

اند، اقليت شيعه، زنان و ھمجنس بازان تحت جھان تبليغ می کند، افراد منتقد را شالق می زند، کليسا و کنيسه ممنوع 

تبعيض قرار دارند، مجازات ارتداد اعدام است، ارزشھای غرب که پس از ضربات اخير پاريس ھمه جا به آنھا سوگند 

ّحتا اکثر کشورھای خليج در قبال برادران .  اسالمی بوده و نه مقبول عربستان سعودی استدولتياد می شود، نه مقبول 

  .ان دينی مظلوم سوری خود حاضر به پذيرش آنھا نبوده، پناھجويان در خليج مطلوب نيستندو خواھر

و آنچه که برای سياستمداران مقبول است، برای . با اينحال از جانب سياستمداران به ندرت مورد انتقاد قرار می گيرند

سدس بنز سرمايه گذاری کرد،  در شرکت مر١٩٧۴که امير نشين کويت در سال  ھنگامی. اقتصاد روال عاديست

 ۀکه خانواد خاطر اينه ويژه به ب.  در خطر حراج قرار داردالمانعده ای نگران شده بودند که صنايع . نگرانی زياد بود

.  مخفی نگاه داشته بود"بی امی وی" که ھنوز سرمايه دار اصلی مرسدس بنز می باشد خبر آن را از رقيب خود کوانت

سرمايه . ن زمان می گذرد ھنوز ھم کويت سھامدار مرسدس بنز است و نگرانی از بين رفته است سال از آ۴٠حال که 

 .  می شوندمذاکره لوازم سرمايه داری ھستند و به ندرت سرمايه گذاری ھای چشمگير موضوع ۀگذاران عرب از جمل

ھرگاه شرکتی به ناجی . کالن شددر مبارزه بر سر بليعدن ميان فولکس واگن و پورشه قطر تبديل به يکی از شرکای 

ابوظبی را که دومين سرمايه ) مرسدس بنز( شرکت دايملر ٢٠٠٩در سال بحرانی . محتاج گردد آنھا حاضر و آماده اند

ُدر مورد شرکت ساختمانی ھخ تيف . گذار عرب در آنجاست پذيرفت که البته در اين بين دوباره از گود بيرون رفته است

 دويچه بانک که به لحاظ آبروريزی در سال گذشته به صرافت افتاده ۀرشد سرماي. ه گذاران ھستندنيز آنھا جزو سرماي

ِ ميليارد يورو سھام شرکت پارامونت ھلدينگ سرويس را که ١,٧۵. بود را نيز درآمد نفت قطر بی سر و صدا رد کرد ِ
ِطر، پيش از وارد شدن آن به بورس  ق"ِحمدبن ياسين بن جابرالتحانی"ل عموم قرار گرفته است شيخ وتحت کنتر

  . »ِما به اعتماد ايشان به دويچه بانک خوش آمد می گوئيم«: اين بود که دويچه بانک اعالم کرد. خريداری نمود
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 ٢٠١۵با وزير دارائی عربستان، عبدالعزير العصاف در مارس  ، گابريلالمانوزير اقتصاد : ابائی از تماس ندارد

)dpa(  

 ۀکه ابوظبی به داير ھنگامی. که احتياج به پول ضروی بوده است حضور داشته اند  ھنگامیًيج غالبامنابع مالی خل

 و شرکت ُھخ تيفدر مبارزه ميان شرکت .  در حال افت بودًد شد، سھام شرکت بنز عمالراسرمايه گذاران دايملر بنز و

ِای سی گود شدند که با اينحال نتوانست از غلبه  در نقش ناجی وارد ھخ تيف قطری ھا به اصرار ِای سی اس ئیاسپانيا

  .نيز قطر بود» ِسوالر ولت«ِسازنده صفحات سوالر ۀ نجات دھند.  جلوگيری کندھخ تيفبر اس 

زيرا سرمايه ھای دولتی خالف بانک ھا و صندوق ھای سرمايه گذاری . انجام اين سرمايه گذاری ھا کار حساسی است

تا . که آيا با اين سرمايه گذاری ھا اھداف سياسی نيز دنبال می شوند، روشن نيست ينا. ت ناظر نيستندأتحت نظر ھي

 را در مورد کشورھای خليج تشخيص داد، به استثنای بارور کردن پول فروش ئی راھنماستراتيژیمدت ھا نمی شد 

 توسط ِاير برلين به دست گرفتن اختيار ًمثال:  را مالحظه نمودستراتيژیکه از چندی پيش می توان  تا اين. نفت

دست آوردن بخش بزرگ تری از بازار ه  برای بستراتيژيک عربی، اتحاد، گامی است ۀ ملی امارات متحدئیھواپيما

 . را مشاھده نمودستراتيژيکتوان خريدھای  يميائی نير میکدر صنايع . ئیتردد ھوا

  

  چشم پوشی از معامله در صورت لزوم

ھمان سرمايه گذاری در .  مقرر نشوند، شرکت ھا دست خود را باز می يابندئیسياست، استانداردھااگر از جانب 

گفته می شد چه خوب است که اينکار از جانب رقبای بنز که فورد و جنرال موتورز : د ھمراه بودئيدايملزبنز نيز با تأ

به قول . از بين خواھد رفت، ھيچ معلوم نيست» هتحول از طريق معامل«ِکه چه وقت مصداق شعار  اين. باشند انجام نشد

ی حفاظت از اوراق بھادار، شرکت المانعنوان معاون رياست انجمن ه او ب. ، پول با اخالق بيگانه استکالوس نيدينک

 و تا کنون   شان کيستۀ که اختيار دارند با دقت توجه کنند که طرف معاملئیکه تا جا ھای بزرگ را فراخواند به اين

اما اين می تواند تبديل به موضوع «. کان ھمکاری با اسالمگرائی و تروريسم در بازار سرمايه موضوع نبوده استام

ِبرند ايرلن بوشِبه نظر يک کارشناس اخالق اقتصاد از اھالی شھر کلن به نام . . »بزرگ تری شود  شرکت ھا موظف ِ

 يا ً يابند که آيا توسط معامالت آنھا حقوق بشر مستقيمابررسی ھای عميقی انجام داده و به قضاوت روشنی دست«اند 

  .شايد آنھا مجبور باشند از برخی معامالت چشم پوشی کنند. »غير مستقيم لگدمال نمی شود

 فقط به المان شرکت ھای ٢٠١۵ اول سال ۀدر نيم.  ابائی نداردالمانحتا از معامالت اسلحه با کشورھای خليج نيز 

 ميليون يورو اين صادرات به ١٨٠با ميزان . بيشتر اسلحه صادر کردند تا به عربستان سعودیانگلستان و اسرائيل 

.  در نيم سال پيش تر بوده استالمانھمان ميزانی بود که بر اساس گزارش صادارت تسليحاتی وزارت اقتصاد 

 قطر نيز در ليست مشتری .»قطعات ھواپيماھای جنگی« و » باربرھای غير مسلح«صادرات مزبور شامل بوده اند بر 
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 است المان که ناظر حزب سبزھا در شورای اقتصاد و انرژی در مجلس کاتارينا دروگهبه نظر . ھای مزبور می باشد

 روشن نيست که آيا کاالھای صادر شده در آن کشورھا باقی ًو اصال. »ًوالنه فورا پايان يابدؤبايد اين صادرات غير مس«

  . بمانند

 

  رات به عربستان سعودی ميليارد صاد٩

ارسال زرھپوش و ساير جنگ افزارھا « خواھان اين شده است که المان اکنون در بيانيه ای از دولت دروگهفراکسيون 

 شانس موفقيت اين دروگه. » لغو گرددِکراوس مافای وگمانداده شده به شرکت ۀ به قطر بالفاصله متوقف و اجاز

. ، از عمل به قول خود در اين زمينه بازمانده استگابريل، المانوزير اقتصاد . درخواست را زياد ارزيابی نمی کند

ُھکلر و کخ تسليحات، ۀعالوه بر اين شرکت توليد کنند ِ  در مورد کندی عمل در دادن جواز صدور از طريق دادگاه عليه ِ

 مربوط می شود به جواز طور مشخصه اين امر ب. ل اقتصاد و صادرات اقدام نموده استوول کنترؤ مرکزی مسۀادار

ِصدور برای قطعاتی که در توليد مجاز مسلسل ژ ِ   .کار می رونده  به عربستان سعودی ب٣۶ِ

ِ چنين استدالل می شود که ديگر جای ًلذا غالبا. اکثر کشورھای خليج به ميمنت فروش نفت بسيار ثروتمند ھستند
که صدور  با اين. ضوع را به گونه ای ديگر نشان می دھدنظری به ارقام، مو. ِمعامالت کمتر با کشورھای خليج نيست

ِّکمرس بانک مزبور در سال ھای گذشته بسيار بيشتر شده است، بر طبق محاسبات رئيس بخش اقتصاد ملی ۀبه منطق ُ،  

ِيورگ کرمر  نيست و صادرات به المانکل صادرات % ٨ که به عربستان سعودی ارسال می گردد بيش از ئیکاالھا«، ِ

ِکرمرۀ برای مقايسه، به گفت. »%٢ر قط  ميليارد يورو کاھش ٩ به روسيه المان صادرات ٢٠١۴ تا ٢٠١٢در سال ھای : ِ

برخی از «: وی می گويد.  به عربستان سعودی در سال گذشته استالمان برابر ميزان صادرات ًيافته است و اين دقيقا

  . » به ندرت اثر داردالمانر کل اقتصاد ملی اما اين ب. شرکت ھا از يک چنين نقصانی لطمه ديده اند

 

  اھميت پول خليج در بازارھای سرمايه گذاری

کارشناس مزبور با نگاه دقيق تر ديده می شود که اين ادعا ۀ  از آن سخن می رود؟ به گفتًو وابستگی به نفت که غالبا

اما فقط يک درصد نفت خام «. يد می کند درصد کل نفت خام جھان را تول١٢,٩عربستان سعودی در واقع . اشتباه است

 نفت المان و انگلستان چندين برابر آن به ارویروسيه ن. »  در اين اواخر از عربستان سعودی بوده استالمانوارداتی 

 نفت صادر المان مانند نيجريه و قزاقستان به لحاظ آماری بيش از عربستان سعودی به ئیّحتا کشورھا. صادر کرده اند

ِکرمر. دکرده ان  در حال حاضر ً که کارشناس اقتصاد است نه تحريم اقتصادی را پيشنھاد می کند و نه آن را اصالِ

  . نيز از مذاکرات سياسی جانبداری می کنددروگهِسياستمدار حزب سبزھا، خانم . موضوع می داند

ًاما پول خليج واقعا  گذاری ابوظبی، عربستان  صندوق مشترک سرمايه٢٠١۴در پايان سال .  دارای اھميت استِ

ُسورين ولز فوند تسعودی، کويت و قطر بر حسب محاسبات انستيتو ِ ِ .  بوده استدالر بيليارد ٢,٣ی ئ دارای رقم افسانه ُ

ھرچه بيشتر بھای نفت افت کند به ھمان نسبت شيوخ . اين سرمايه در بورس ھا و اوراق بھادار غرب نيز حضور دارد

يکی از اثرات اينکار .  اقتصادی خود را کاھش دھندۀِايه خارج خواھند کرد تا بتوانند بار برناماين پول را از بازار سرم

 از صندوق ھای دالر ميليارد ۵٠که صندوق سرمايه گذاری عربستان سعودی  ھنگامی. مبر گذشته قابل لمس بوددر سپت

 آخرين موردش نخواھد ًو اين احتماال. د کردندسياه ياۀ در آن وقت مديران بورس از دوشنب. بين المللی بورس خارج کرد

   .بود

  ٢٠١۵مبر  نو٢٨ –لگماينه ا فرانکفورتر ۀبرگرفته از روزنام
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http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/in-den-beziehungen-zu-den-saudis-

kennt-geld-keine-moral-13935855.html 
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