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 Political  سياسی

  
َفولکر ھرمسدورف : نويسنده َ- Von Volker Hermsdorf  

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ مارچ ٢١

  

  "ديگ بخار"مانند يک 
  

-Helms-Burtonُقانون ھلمز برتون  " اقتصادی اياالت متحدۀ امريکا محاصرۀ١٩٩۶ مارچ ١٢به تاريخ 

Gesetz"را عليه کشور کوبا تشديد بخشيد .  

  

ھای " کونترا"اما.  کندءرا امضا" ُ  برتون - قانون ھلمز"  نمی خواست، ءدر ابتدا" ِويليام کلنتون"رئيس جمھور امريکا 

  picture alliance / AP Images -: عکس از - )١٩٩۶ مارچ ١٢واشنگتن، . (تبعدی او را مجبور ساختند

  

 "موکراتيکھمبستگی دآزادی برای کوبا و " ُ  برتون - قانون ھلمز" 

 امريکا ۀ توسط اتاق دوم کنگر١٩٩۶ مارچ ۶ توسط  مجلس سنا و به ١٩٩۵کتوبر  ا١٩ُ برتون به تاريخ  -قانون ھلمز

  . درآمدء اجراۀمرحلبه  ١٩٩۶ مارچ ١٢به تاريخ " ِويليام کلنتون"تصويب و با امضای رئيس جمھور 

  .ھدف آن به خصوص، جلوگيری يا دشوار ساختن مناسبات عادی کوبا با کشور ھای ديگر و نھاد ھای خارجی ست

  .َ امريکا لغو شده می تواند، متشکل از چھار بخش استۀاين قانون که فقط توسط  کنگر

خلق ھای کوبا "ا می خواھد، توسط اين قانون از در يک نوع مقدمه، اياالت متحده امريکا تشريح می کند، که امريک

ِھا کمک کند، تا در صف حمايت کند، و به آن" جھت به دست آوردن آزادی شان "  ِاتيک کشور ھائیموکرجوامع د"َ

در دو بخش اول اين قانون تشريح داده می شود، که تحت کدام شرايط . وجود دارند" در نيمکرۀ غربی"ِبايستد، که 

از نظر .  می خواند و دوباره روابط عادی را با ھاوانا برقرار خواھد کرد" موکراتيکد" کوبا را امريکا کشور

شينی عقب ندر آن سھمی داشته باشند، " رائول کاسترو"و نه " فيدل"دولتی ايجاد شود، که نه واشنگنتن بايد در کوبا 
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 خصوصی، خصوصی سازی مخابرات، ی، صدور جواز برای رسانه ھایئحزب کمونيست وھمه سازمان ھای توده 

از بند ھای " انتخابات آزاد و عادالنه" تمام جايدات ھای مصادره شده به صاحبان سابق امريکائی آن، و   دادنواپس 

 .ديگر اين قانون اند

ی  جھت جلوگيری کوبا از دريافت قرضه از صندوق بين المللی و بانک جھانش سوم و چھارم اين قانون اقداماتی در بخ

محصوالت وارداتی از کشور ھای سوم را ، اگر مواد خام آن از کوبا باشد، در اين قانون ممنوع . توصيف شده است

 کشور ھای ديگر که روابط اقتصادی، تجارتی و مالی با اتسسؤعالوه به اين، بانک ھا، شرکت ھا و م. قرار داده اند

) Office of Foreign Assets Control, OFAC( امريکا ۀکوبا دارند، توسط مقامات کنترول صادرات وزارت مالي

نقض قوانين بين المللی ست، با آنھم از سال " ُ برتون- قانون ھلمز"گرچه .  نقدی می شوندۀمحکوم به پرداخت جريم

  .  دولت ھای امريکا مورد استفاده قرار می گيردۀ به اين طرف توسط ھم١٩٩۶

 ء را به تصويب رساند، که در ابتداامريکا قانونیموکرات حزب دِجمھور و عضورئيس " ويليام کلينتون "  سال قبل ٢٠

"   Jesse Helmsجسی ھلمز "م طراحان جمھوريخواه آن سناتور دراين قانون که به نا.  کنداء را امض نمی خواست آن

ِدامات  اقک تعداد به اين طرف ي١٩۶٢ياد می شود، از فبروری " Danny Burtonُدنی برتن " امريکا ۀو عضو کنگر

عالوه به  . ثبت شده است، که تحريم ھای اقتصادی، تجارتی و مالی را عليه کشور کوبا بيشتر و مشکل تر ساخته است

 اقتصادی را از رئيس جمھور ۀر اين محاصريبيرون از مرز ھای امريکا، صالحيت تغي" ُ برتون-قانون ھلمز"تطبيق 

  .ذف کرده اندحھای بعدی امريکا 

َ، سلف او ١٩٩٢کتوبر در ا" ِکلنتون"چند سال قبل از فقط  قانون "تحت عنوان قانونی را "   پدر-جورج بوش" َ

 امريکا نوشته ۀعضو کنگر"  Robert Torricelliروبرت توريچلی " کرد، که توسط  اءامض" موکراسی برای کوباد

 کوبا محدود ۀمناسبات تجارتی شان را با جزيرمجبور ساختن کشور ھای ديگر بود، تا " قانون توريچلی"ھدف . شده بود

با طرح اين قانون ]   پدر-جورج بوش [ رئيس جمھورءدر ابتد. سازند و به دولت ھاوانا بعد از اين ديگر قرضه ندھند

 و ھمچنان با کمک  و با کمک سازمان ھای کوبائی در تبعيد" توريچلی" طرحی که توسط - چندان عالقه نشان نداد

اما زمانی که . ،   نوشته شده بود١٩۶٠ بعد از انقالب کوبا در Bacardi-Konzernsَ بکاردی ۀه شدشرکت مصادر

  با  شھری-س حمايت کرد، تا در فلوريدانوي از اين پيش١٩٩٢در طول مبارزات انتخاباتی خود در سال " ِکلنتون"

کشور ھای سومی " قانون توريچلی"ه اساس ب. دادر نظر ينيز تغي" پدر-بوش"  برنده شود،–بيشترين مھاجرين کوبائی 

الخره به اھداف اصلی اب" کاسترو"مخالفان . را با کوبا متوقف سازند تحت فشار قرار داده شدند، تا روابط اقتصادی شان

ر ي اين قانون را کمی تغيۀ آن چند مادۀ اروپا، که در نتيجۀاما بعد از مخالفت کانادا، مکسيکو و اتحادي. شان  رسيدند

در ضمن، آنھا راضی نبودند، که رئيس جمھور . کافی نبود] مخالفان دولت کاسترو[دادند، اين قانون برای کونترا  ھا 

  .ذف بعضی ماده ھای اين قانون را داشته باشندحذف کامل يا حھای آينده امکانات 

  

  ِتحريکات کوبائی ھای تبعيد شده

، با گروه بزرگ "فليپ موريس"، که با شرکت دخانيات " ِجسی ھلمز"اتور سه سال بعد از تصويب اين قانون، سن

 تنگاتنگ داشت، اين بحث را دوباره از ۀدر شھر ميامی رابط" کونترا"و با گروه ھای راستگرای افراطی " َبکاردی"

ز خود به عقب ت درھم و برھم ايعکوبا را در يک موق" کاسترو"اگر :"  اعالم کرد١٩٩۵در ماه فبروری . َسر گرفت

" ُبرتون"به اين ترتيب، يکجا با ".  اما او بايد برود، و او خواھد رفت. و مردم کوباست" کاسترو" بگذارد، اين مشکل 

بود و در " ِقانون توريچلی"  را برای يک قانون جديد تدارک ديدند، که سختگيرانه تر از  پيشنويسیعضوء کانگرس
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ِھردو طراح  اين قانون با .  ُمی کرد، تا اقتصاد کوبا را به کلی به زانو  درآورندحقوق کشور ھای ديگر بيشتر مداخله 

ِمانند يک ديگ بخار با ونتيل مسدود"  را در کوبا ايجاد خواھد کرد شرايطیکمال افتخار بيان کردند، که پالن آنھا  ِ ."

  .]از مترجم. يعنی اين قانون  کوبا را منفجر خواھد ساخت[

ِ رئيس جمھور شد و درآن زمان يک سياست معتدل را مقابل ھاوانا پيش گرفته ١٩٩٣ که در جنوری "ِکلنتون"برای 

ِکه از احتجاج بيشتر متحدين اروپائی، کانادا و مکسيکو عليه محاصر" ِکلنتون. "بود، اين قانون خيلی افراطی بود  ۀِ

انون که در مجلس سنای امريکا تصويب شده عليه اين ق] مخالفت خود را[راس داشت، ويتوی خود را ھاقتصادی کوبا 

  .َاز خشم زياد سراز پا نمی شناختند و کوبائی ھای تبعيدی و ضد کمونيستی در ميامی" ِھلمز. "بود، اعالم کرد

يکی از اين گروه . نيز مبارزه می کردند" ِکلنتون"تنھا عليه نظام انقالبی کوبا ، بلکه عليه ه گروه ھای شبه نظامی حاال ن

اری شده بود و ذ بنيانگ١٩٩١در سال "  José Basultoخوزه باسولتو" ھوانورد نظامی، که توسط يک تروريست ھای

. ياد می شد، از ھمه بيشتر به تحريک مخالفان عليه کوبا می افزود) Brüder zur Rettungبرادران برای نجات(ِبه نام 

َ با طياره ھای چسنر در حري١٩٩۶ جنوری ١٣ و ٩به تاريخ  م ھوائی کوبا با ارتفاع خيلی پائين داخل شدند و به تعداد ِ

ی که در آن مردم را برای سازماندھی يک انقالب عليه حکومت دعوت می کرد، پرتاب ئاعالميه ھااز نيم ميليون 

 امريکا در صورت) پنتاگون(اوايل ماه فبروری، قوای ھوانوردی نظامی کوبا، به وزارت خارجه و وزارت دفاع .کردند

  .ار دادطی آن اخاقدامات تحريک آميز و عواقب جدتکرار اين گونه 

ن او ايکی از مشاور" ُبرتون"و " ِھلمز"عليه  پيشنھاد قانون " ِکلنتون" فبروری، سه روز بعد از مخالفت ٢٣به تاريخ 

ِيس ميامی لِزارش پوطبق گ: "  ارائه کرده ایگزارش نگران کنند"  Richard Nuccioريچارد نوچيو "به نام ] ِکلنتون[

".  از نقض حريم ھوائی کشور کوبا را برای فردا برنامه ريزی کرده انديک سلسله ای»  برادران برای نجات«، گروه 

َ چسنر مربوط به اين گروه به ھدف ھاوانا پرواز کردۀًواقعا روز بعد در فلوريدا سه طيار بنيانگذار اين " [باسولتو. "ِ

 ديگر به ۀاما دو طيار. ين طياره ھا را رھنمائی می کرد، نزديک به ھدف بازگشت کردًکه شخصا يکی از ا] گروه

کوبائی نابود ) ميگ(الخره توسط طياره ھای اار ھای جانب مقابل را ناشنيده گرفتند و بطپرواز شان ادامه دادند، اخ

واقعه، در حالی که مبارزات انتخابات حدود دو ھفته بعد از اين . چھار نفر از سرنشينان ھوانورد آن کشته شدند. شدند

  . کرداءُ  برتون  را امض- ِ ھلمز - قانون " ِکلنتون"رياست جمھوری در امريکا آغاز می شد، 

  

َيک بومرنگ    ) ِشی چوبيی که بعد از پرتاب به پرتاب کننده باز می گردد( َ

َامروز اين قانون برای دولت امريکا به يک بومرنگ تبديل شده است رور زمان نه تنھا به اقتصاد امريکا لطمه به م. َ

 ٢٠١۴ فبروری ١٧وارد می کند، بلکه فرا تر از اين،  مذاکرات عادی سازی روابط  امريکا رابا کوبا،  که به تاريخ 

ُنشريۀ کميتۀ مرکزی حزب . آغاز شده است، به مشکالت مواجه می سازد" رائول کاسترو" و " بارک اوباما"توسط 

 ۀبه منظور عادی سازی روابط با اياالت متحد:  مارچ می نويسد٩ به تاريخ ه ای  در سرمقال- گراناما –کمونيست کوبا 

 خيلی رۀيک اشا".  اقتصادی، تجارتی و موانع پولی عليه کوبا برداشته شودۀامريکا، بسيار مھم خواھد بود، که محاصر

ريت ثب در ادامه می نويسد، چون اوباما بدون رضايت اکنشريه حز. به ھاوانا" اوباما"واضح فقط دو ھفته قبل از سفر 

امتيازات "کنگره اين محاصره را برداشته نمی تواند، مردم کوبا انتظار دارد، که رئيس جمھور اياالت متحده امريکا از 

ی سازی روابط ی جھت عادًيقا از چنين قدم ھائدق". را تا حد امکان عملی سازد ر آنيتغي" کند و " استثنائی خود استفاده

  .امريکا و کوبا، شبه نظاميان ضد کمونيست در امريکا و مخالفان نظام در کوبا، يکجا جلوگيری می کنند

  


