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 معامالت المان در راه استقالل از امريکا

 
   توضيح از پورتال- ]پاک کنيدجھان را از لوث کثافت اياالت متحده [

 ء با کشورھای نامطلوب افشاالمان را در معامالت امريکاگزارشات مطبوعاتی دخالت :  گزارش ويژه-نگتنواش/برلين

ی را که از جمله در نقل و انتقاالت ارزی با المان شرکت ھای ً مستقيماامريکابر اساس اين گزارشات مقامات . می سازند

 الماننگتن ھمواره موجب گشته است معامالتی که در در اين باب واش. ايران دست دارند، تحت فشار قرار می دھند

اينکار بدين صورت توجيه می گردد که شرکت . قانونی می باشند لغو گشته و کارمندان و رؤسای مربوطه اخراج گردند

رد اين مواۀ از جمل.  تمکين نمايندامريکا از مقررات قانونی د می بايامريکا ۀِھای خارجی دارای شعبه در اياالت متحد

 مقررات خود را ۀ موفق گشته است دامنامريکادر عمل نيز .  عليه ايران مقرر نموده استامريکا است که ئیمجازات ھا

 فعلی در اين زمينه طرح تحريمی است در قبال فروش شرکت ۀنمون.  گسترش دھدالمانبر ساير کشورھا و از جمله بر 

. ل الکترونيکی می باشد به يک کنسرن چينیووليدی عناصر کنتر ماشين آالت تۀ که سازندAixtronی آيکسترون المان

 می کوشد ء با تمام قواالمان در حالی به افکار عمومی راه می يابند که امريکاگزارشات مربوط به اينگونه عملکردھای 
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برای . ی جھانی گرددژيک تبديل به قدرتيتراتسِوجود آورده و با نائل گشتن به استقالل ه  اروپا را بۀقدرت نظامی اتحادي

  . است غير قابل قبولئی تابوئیاروپا/ یالمان به روابط اقتصادی امريکا ۀاروپای ابرقدرت گرا دخالت ھای خودسران

  

  مشکالتی در معامله با ايران 

 تھران در ی بائ با ايران به دنبال پايان يافتن قرار داد ھسته المانفتادن معامالت مزبور، جا ني فعلی گزارشات ۀپيش زمين

 ھمچنان از المانيکی از مھم ترين علل تأخير مزبور در اين است که بانک ھای محوری .  است٢٠١۵ جوالی ١۴

البته انجام اين معامالت به دنبال پايان تحريم بر اساس وضعيت . معامله و سرمايه گذاری در ايران خودداری می کنند

 که نسبت به ئی از مجازات ھاامريکا ۀاما اياالت متحد. مکن استِ و در سطح بين المللی مالمانحقوققی حاکم در 

 فعال ھستند بايد بدين مقررات پايبند امريکا که در ئیو شرکت ھا کشورھای ديگر مقرر نموده است دست بر نمی دارد

به خرج دھند،  ئی موجودند بی اعتناامريکاباشند و در صورتی که آنھا به مقرراتی که نسبت به ساير کشورھا از جانب 

ِبه ھمين منوال کمرس بانک در مار. می بايد روی مجازات ھای سنگين از جانب واشنگتن حساب کنند  مجبور ٢٠١۵ چُ

 با ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢زيرا ميان .  بپرداردامريکابه دالر ميليارد ١,۴۵به پذيرش آن شد که در چارچوب مصالحه ای 

 المانکه معامالت مزبور ھم با قوانين  در حالی. را صورت داده بودخطوط کشتيرانی جمھوری اسالمی ايران معامالتی 

 با اقداماتی از اين قبيل قوانين و ً عمالامريکا.  را نقض می نمودامريکااما مقررات . مطابق بود و ھم با قوانين اروپا

 تحمل می المانھای بزرگ  شرکت ًاينگونه تکبر را معموال. مقررات خود را بر ساير کشورھای بيگانه تحميل می نمايد

 ]١. [ برای آنھا منافع سرشاری در بر داردامريکازيرا معامالت با . نمايند

 

  ٢٠١۶ دسمبر ١ تونگ،ي سانهي از فرانکفورتر آلگماري تصو- در بندر ھامبورگراني ای باربریکشت

  در ليست سياه

 و فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ ۀوزنام رتعملکردھای مشخصی را که واشنگتن در اين زمينه داشته است گزارشا

ِآ ار د (المان رسمی اول ۀ در شبکپانوراما ۀبرنام يکی از اين نمونه ھا . با ذکر نمونه ھا و جزئيات نشان می دھند) ِ

 اروپا ۀ و ساير کشورھای اتحاديالمان می باشد که برای شرکت ھای فورفايتی المانمربوط به يکی ار رؤسای شرکت 

ول معامالت مالی با ايران ؤِرئيس مذکور آن شرکت مس.  پرداخت وجوه مشتريان خارجی را انجام می دھدۀ يدروند پيچ

 مورد بررسی قرار گرفته و فاقد اشکال ِبوندس بانک موسوم به المانکار وی از جانب بانک مرکزی دولتی . بود

صی جای داد که مشکوک به حمايت مالی از ترور ِ وی را در ليست سياه اشخاامريکااما وزارت دارائی . ارزيابی گشت

 تا ١۵٠گونه سندی برای اين اتھام بزرگ که به شرکت فورفايت  که ھيچ يا جنايات عظيم مشابه می باشند، در حالی

 به کار ادامه ًشرکت مزبور تنھا زمانی توانست مجددا.  عرضه ننمودند، ميليون يورو خسارت وارد ساخته است٢٠٠
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 از -الماناين شخص ھمچنان مشمول تحريم از جانب شرکت ھای بزرگ .  متھم به جرم خود را عزل نموددھد که رئيس

ِجمله شرکت شنگر زيرا نام . ّ می باشد، تا حدی که حتا خدمات مربوط به حمل و نقل کاال را نيز از او دريغ می نمايند- ِ

  ]٢. [ قرار داردامريکاوی در ليست سياه وزارت دارائی 

  

  »بھتر است او نباشد«

 که کمرس بانکاز کارمندان اين مورد مربوط می شود به يکی . تشابھات شگفت آوری را نمونه ای ديگر نشان می دھد

که فعاليت ھای وی  علی رغم اين.  بود(IRISL)ول انجام معامالت با شرکت کشتيرانی ايران موسوم به ايريسل ؤمس

گونه نقض قانونی از جانب وی در قبال قوانين کشورھای دخيل در معامله   قانونی ارزيابی می شوند و ھيچًنيز کامال

که کمرس بانک به خاطر معامالتش با شرکت کشتيرانی ايريسل به   ھنگامی٢٠١۵ چدر مارديده نشده است، با اينحال 

تا کنون دو بار دادگاه به وی .  به مقامات واشنگتن مجبور گشت، وی از بانک اخراج گشتدالر ميليارد ١,۴۵پرداخت 

فشار وارده از جانب شخص «د نمودند که وی به دنبال ئيقضات دادگاه تأ. در دعوا عليه کمرس بانک حق داده است

ِ در شھر کاسل در المانِ وی اکنون در حال تجديد نظر در دادگاه کار فدرال ۀپروند. خالف قانون عزل گشته است» ثالث
صاحب کارھا بيم دارند از اين که در « او ۀبه گفت.  شغلی وی تخريب گشته استۀبا اينحال آيند. حال بررسی است

  ]٣. [»آنھا با خود می گويند بھتر است او نباشد. وجود آيده ئيان مشکل بامريکاصورت مطرح گشتن نام من برايشان با 

  

  وتو از جانب واشنگتن
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تصميم ) ٢٠١۶برو اکت٢(در اين جمعه .  فقط در مورد ايران مطرح نيستالمان در معامالت امريکادخالت ھای وسيع 

ِل الکترونيکی آيکسترون به شرکت سرمايه و عناصر کنترۀليدی ماشين آالت سازند فروش شرکت توۀگيری در زمين
ِگذاری چينی اف جی سی در شرف وقوع است   اعالم ًکه اخيرا طوریه در آنجا ب.  اما نه در برلين بلکه در واشنگتن–ِ

 Committee on Foreign Investment in the United امريکاسرمايه گذاری ھای خارجی در ۀ گشته است کميت

State  (CFIUS)ول انجام اين کار سؤمزبور خود را مۀ کميت] ۴.[ارزی مربوطه اعتراض نموده استۀ  عليه معامل

مربوطه از جانب ۀ مجمع تصميم گيرند. ستامريکااکتشافی در ۀ ی آيکسترون دارای شعبالمانزيرا شرکت . می داند

ت مشاور امنيت ملی که دستگاه ھای اطالعات مخفی نيز در اين  منصوب می گردد، از جمله با دخالامريکادولت 

 مزبور مدعی اند که از اين معامله بايد جلوگيری گردد، زيرا موجب مخدوش نمودن ۀمقامات کميت. مشاورت سھيم اند

.  ھستند خواھد گشت، چرا که تأسيسات توليدی شرکت ايکسترون قابل استفاده برای اھداف نظامی نيزامريکاامنيت ملی 

. ، زيگمار گابريل، اجازه ای را که برای انجام معامله داده بود پس گرفتالمانِبه دنبال اين اقدام واشنگتن وزير اقتصاد 

  . اعالم خواھد نمود که آيا از وتوی خود در اين مورد استفاده خواھد کرد يا نهامريکاِدر اين روز جمعه رئيس جمھور 

  

  ابر قدرت اروپا

 سال پيش که اطالعات مربوط ١١.  در زمانی پر تحول مطرح می گردندامريکا دخالت ھای ۀی در زمينگزارشات فعل

 آشکار گشت، عکس العمل و مقابله با آن بسيار المان وشکنجه توسط سازمان سيا و نيز با مشارکت مقامات ئیبه آدم ربا

که بيش از  ھنگامی] ۵. [ن نقش خود جلوگيری نمايدِبرلين کار واشنگتن را استتار نمود تا از آشکار گشت. محدود بوده

ِسه سال پيش آبروريزی عمليات شنود ان اس آی در معرض آگاھی عموم قرار گرفت برلين کوشيد تا مشارکت   در المانِ

:  گفتالمانصدر اعظم . د نمودن کار واشنگتن فاصله گرفتئياما برای اولين بار از تأ. اين کار را پرده پوشی نمايد

با اين ھدف که . و به تجھيز سيستماتيک سازمان ھای جاسوسی خويش آغاز نمود» شنود در ميان دوستان مجاز نيست«

که   در حال کوششی ھمه جانبه است برای اينالمان ًفعال] ۶. [ مستقل گرددامريکا ۀدر دراز مدت از اياالت متحد

 الماندولت ] ٧. [ژيک و اتکای واقعی به خود را کسب نمايدي سازد که استقالل ستراتئی اروپا را مجھز به نيروۀاتحادي

و نيز کمرس بانک ] ٨[ی فورفايت المان در کار شرکت امريکا دخالت ۀھنوز در قبال گزارشات رسانه ھا در بار

 که بارھا در ئیاين انديشه که در راه تبديل شدن به اروپای ابرقدرت به يک چنين دخالت ھا. اظھاری ننموده است

  . يا دستکم از کانال ھای ديپلماتيک به شدت اعتراض گردد بعيد به نظر نمی رسدًبوعات انعکاس يافته اند، رسمامط
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  المان از سايت سازمان مراقب سياست خارجی برگرفته
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