مروری بر تحریمهای ایاالتمتحده علیه کوبا و
ونزوئال دو کشور انقالبی آمریکایالتین
الهه نوری غالمی زاده ،دکرتی مطالعات آمریکا ،دانشکدۀ مطالعات جهان ،دانشگاه تهران
ایاالتمتحــده همــواره درصــدد بــوده اســت کــه رفتارهــای کشــورهای مختلــف
جهــان را در راســتای تثبیــت نظــم نئو-لیـرال خویــش هدایــت منایــد .مســلامً تحقــق
ایــن هــدف ســلطهجویانه مســتلزم اتخــاذ راهربدهایــی اســت کــه ویژگــی بــارز
آنهــا تأثیــر گذاشــن بــر رفتــار کشــورهای گوناگــون اســت .یکــی از ایــن راهربدهــای
تأثیرگــذار اعــال تحریــم اســت کــه خصوصـاً در مــورد کشــورهایی اجرایــی میگــردد
کــه موضــع مســتحکمی را علیــه سیاســتهای ســلطهجویانۀ ایاالتمتحــده اتخــاذ
میکننــد .بدینترتیــب ،دولتهــا و ارگانهــای چندملیتــی ،تحریمهــای اقتصــادی
را اعــال میکننــد بدینمنظــور کــه تصمیــات راهــردی بازیگــران دولتــی و
غیردولتــی را کــه منافــع آنــان را تهدیــد میکنــد یــا قواعــد رفتــار بیناملللــی را
نقــض میکننــد ،تغییــر دهنــد .منتقــدان معتقدنــد کــه تحریمهــا اغلــب بهدرســتی
درک منیشــوند و بهنــدرت قــادر بــه تغییــر رفتــار هــدف موردنظــر هســتند،
درحالیکــه حامیــان تحریــم بــر ایــن بــاور هســتند کــه تحریمهــا در ســالهای
اخیــر اثربخشتــر شــدهاند و بهعنــوان یــک اب ـزار سیاســت خارجــی رضوری باقــی
هســتند .در ایــن رابطــه ،تشــدید تحریمهــای ایاالتمتحــده علیــه جمهــوری اســامی
ایـران طــی ســالهای اخیــر موجــب شــده اســت کــه تاریخچــه ،کارکردهــا و تبعــات
ایــن ابـزار سیاســتی قدرمتنــد بــه طــور چشــمگیری در مجامــع سیاســی ایـران مطــرح
شــود .یکــی از مناطــق مهــم جهــان کــه سالهاســت تبعــات ایــن اب ـزار سیاســتی را
تجربــه کــرده اســت ،آمریکایالتیــن اســت .بــه عبــارت دیگــر ،کشــورهای انقالبــی
آمریکایالتیــن ماننــد کوبــا و ونزوئــا کــه پیشــینۀ انقــاب علیــه سیاســتهای
ســلطهجویانۀ ایاالتمتحــده در نیمکــرۀ غربــی را دارنــد ،همــواره از هدفهــای
اصلــی بهکارگیــری ابــزار تحریــم بودهانــد .نوشــتار حــارض مــرور مختــری بــر
تحریمهــای ایاالتمتحــده علیــه کوبــا و ونزوئــا دارد کــه در حــال حــارض هــم از
اهــداف اصلــی تحریمهــای ایاالتمتحــده در آمریکایالتیــن بــه شــار میآینــد.
تحریمهای کوبا
کهنتریــن برنامههــای تحریمــیِ کشــور-محو ِر دفــر کنــرل داراییهــای خارجــیِ
وزارت خزانـهداری ایاالتمتحــده مربــوط بــه کوبــا هســتند .کوبــا کشــوری اســت کــه
بــه مــدت بیــش از  55ســال تحــت تحریمهــای ایاالتمتحــده قـرار داشــته و محــارصۀ
کوبــا نامــی کــه بــه تحریــم ایاالتمتحــده علیــه کوبــا اطــاق میشــود دربردارنــدۀ
انســداد بازرگانــی ،اقتصــادی و مالــی کوبــا توســط ایاالتمتحــده بــوده اســت.
پیشــینۀ ایــن تحریمهــا
بــه قبــل از انقــاب
کوبــا بازمیگــردد کــه
بهموجــب آن فــروش
تســلیحات بــه کوبــا
در  14مــارس 1958
طــی رژیــم فولخنســیو
باتیســتا متوقــف شــد؛
امــا وقــوع انقــاب کوبا
در ســال  1959مــوج
شــدید تحریمهــا علیــه
کوبــا را آغــاز منــود.
در  19اکتــر 1960
و دو ســال پــس از
انقــاب کوبــا زمانیکــه
کوبــا بــه ملیکــردن
پاالیشــگاههای نفتــیِ

تحــت مالکیــت رشکتهــای آمریکایــی پرداخــت ،ایاالتمتحــده صــادرات بــه کوبــا
جــز در زمینــۀ غــذا و لــوازم پزشــکی را مــورد تحریــم ق ـرار داد .در  7فوریــۀ ســال
 ،1962دامنــۀ تحریمهــا بــه دربرگرفــن تقریبــاً همــۀ صــادرات بــه کوبــا گســرش
یافــت .همچنیــن در ســال  1982کوبــا در فهرســت کشــورهای حامــی تروریســم قـرار
گرفــت .در میــان اساســنامههایی کــه بهتدریــج اقتصــاد و سیاســت کوبــا را تحــت
تأثیــر قــرار دادنــد ،میتــوان بــه قانــون تجــارت بــا دشــمن ســال  ،1917قانــون
کمــک خارجــی ســال  ،1961قوانیــن کنــرل داراییهــای کوبایــی ســال  ،1963قانــون
دموکراســی کوبایــی ســال  ،1992قانــون هلمز-برتــون ســال  1996و قانــون اصــاح
تحریمهــای تجــاری و تعمیــم صــادرات ســال  2000اشــاره کــرد .طــی دهههــای
گوناگــون ،هــر یــک از ایــن اساســنامههای تحریمــی اهــداف متفاوتــی را دنبــال
کردنــد .بـرای منونــه ،هــدف از قانــون دموکراســی کوبایــی ســال  1992عبــارت اســت
از حفــظ تحریمهــا مادامیکــه دولــت کوبــا از حرکــت بهســوی «دموکراتیزهشــدن و
احـرام بیشــر بــه حقوقبــر» احـراز میکنــد (.)1992 ,Cuban Democracy Act
قانــون هلمز-برتــون ســال  1996کــه بــه خاطــر تالشهــای ســناتور هلمــز و ســناتور
برتــون ایــن نــام را گرفــت ،شــهروندان آمریکایــی را از کســبوکار بــا کوبــا منــع
میکنــد و کمــک عمومــی یــا خصوصــی بــه هاوانــا را مگــر بــا احـراز رشایــط معیــن
علیــه حکومــت کوبــا تحــت محدودیــت ق ـرار میدهــد ( .)1996 ,Libertad Actدر
ســال  ،1989ســقوط اتحــاد جامهیــر شــوروی همزمــان بــا اث ـرات مخــرب اقتصــادی
ایــن تحریمهــا موجــب آغــاز دورۀ ویــژه در کوبــا شــد .بــا وجــود ایــن رشایــط،
رئیسجمهــور ایاالتمتحــده کلینتــون در ســال  1999تحریــم تجــاری را از طریــق
اعــال ممنوعیــت بــر تجــارت شــعبههای تابعــۀ رشکتهــای ایاالتمتحــده بــا کوبــا
گســرش داد .البتــه وی بعدهــا در ســال  2000مقــارن بــا قانــون اصــاح تحریمهــای
تجــاری و تعمیــم صــادرات ،فقــط فــروش کاالهــای انساندوســتانه را بــه کوبــا مجــاز
دانســت (.)2000 Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act
درهرحــال ،حکومــت کوبــا طــی ایــن ســالهای تحریمــی درصــدد اج ـرای اقدامــات
و اصالحــات سیاســی و اقتصــادی اثربخــش برآمــد .بــه عبــارت دیگــر ،در ســال ،2008
فیــدل کاســرو کرســی ریاســت جمهــوری کوبــا را بــه رائــول کاســرو واگــذار کــرد.
رائــول کاســرو بــا تأکیــد بــر نیــاز بــه اصــاح نظــام اقتصــادی کوبــا ،بــه کشــاورزی
پایــدار ،کاهــش اســتفاده از اتومبیلهــا و بازســازی صنعــت ،بهداشــت و ســبد
غذایــی ،مدیریــت کاهش ارزش
پــول ملــی از طریــق صــدور
مجــوز اســتفاده از دالر،
آزادســازی بخشهــای دولتــی
و غیــره درصــدد مقابلــه بــا
تحریمهــای ایاالتمتحــده
برآمــد (.)2001 ,Pimpan
در مجمــوع ،ایــن اصالحــات
بودنــد
موفقیتآمیــز
بهگونــهای کــه اوبامــا
اعــام کــرد کــه قصــد دارد
فرآینــد عادیســازی روابــط
ایاالتمتحــده بــا کوبــا را
آغــاز منایــد و کوبــا در ســال
 2015از فهرســت کشــورهای
حامــی تروریســم خــارج شــد
(.)2015 ,Mitchell & Wall
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امــا دولــت اوبامــا هیــچ اقدامــی را در خصــوص رفــع تحریمهــای اقتصــادی انجــام
نــداد .رسانجــام ایــن روابــط ظاه ـرا ً دوســتانه ،بهرغــم واگــذاری قــدرت کاســروها
بــه میــگل دیــاز کانــل در ســال  ،2018در دوران ترامــپ بــه تحریمهــای جدیــد
ایاالتمتحــده علیــه کوبــا ختــم شــد .بــه عبــارت دیگــر ،جــان بولتــون ،مشــاور
امنیــت ملــی ایاالتمتحــده ،کوبــا را در کنــار ونزوئــا و نیکاراگوئــه مثلــث اســتبداد
نامیــد ( )2018 ,Boltonو در نتیجــه ،محدودیتهــای جدیــدی بــر نهادهــای
نظامــی و اطالعاتــی کوبــا و همچنیــن بــر هتلهایــی کــه پذیــرای گردشــگران در
کوبــا هســتند ،وضــع شــد ( .)2018 ,)U.S. Department of State (aنکتــۀ مهــم
در خصــوص تحریمهــای کوبــا کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه اگرچــه
ایاالتمتحــده میتوانــد بــه مجــازات کشــورهای خارجــی کــه مشــغول تجــارت بــا
کوبــا هســتند ،بپــردازد ،امــا تجــارت کوبــا بــا کشــورهای ثالــث تحــت تحریــم ق ـرار
نــدارد .بهعبارتدیگــر ،طبــق تحریمهــای دفــر کنــرل داراییهــای خارجــی وزارت
خزان ـهداری ایاالتمتحــده ،تراکنشهــا بــا اف ـراد کوبایــی و ســازمانهای غیر-دولتــی
حتــی در کشــورهای ثالــث ممنــوع اســت و آمریکاییهــا ملــزم هســتند کــه دارایــی
کوباییهــا را در هــر نقطــه از رسزمیــن خویــش توقیــف کننــد؛ امــا کوبــا از ســال
 ،1995عضــو ســازمان جهانــی تجــارت بــوده اســت و میتوانــد بــه انجــام تجــارت
بینامللــل بــا بســیاری از کشــورهای ثالــث بپــردازد .ازاینجهــت ،برنامــۀ تحریمهــای
کوبــا در میــان تحریمهــای کشــور-محور منحرصبهفــرد بــه شــار میآیــد.
تحریمهای ونزوئال
پــس از انقــاب بولیــواری ونزوئــا در ســال  ،1999حکومــت چــاوز برخــاف
سیاســتهای انقالبــی و ضد-امپریالیســتی خــود ،در ابتــدا روابــط دوســتانهای را
بــا ایاالتمتحــده برقــرار کــرد و در اصــل ،ایــن کودتــای نافرجــام تحــت حامیــت
ایاالتمتحــده علیــه چــاوز در ســال  2002بــود کــه روابــط پرتنــش بیــن ایاالتمتحــده
و ونزوئــا را آغــاز کــرد .ایــن کودتــا موجــب موضعگیــری ونزوئــا علیــه ایاالتمتحــده
شــد ،امــری کــه بهتدریــج ایاالتمتحــده را بــه اتخــاذ سیاس ـتهای تحریمــی ســوق

نقلوانتقــاالت اســلحه بــه ونزوئــا را ممنــوع کــرده اســت .در ســال  ،2008وزارت
خزانــهداری بــه توقیــف دارایــی و ممنوعیــت تراکنشهــای دو فــرد و دو آژانــس
مســافرتی ونزوئالیــی بــه علــت تأمیــن مالــیِ گــروه شــیعی حزباللــه (فرمــان
اجرایــی  )13224پرداخــت .ایــن تحریمهــا مجــددا ً در مــاه مــی ســال  2018مــورد
تائیــد ق ـرار گرفتنــد.
تحریمهــای مرتبــط بــا قاچــاق موادمخــدر کــه بهنوبــۀ خــود بــه اب ـراز نگرانیهــای
ایاالتمتحــده در خصــوص عدمهمــکاری ونزوئــا در زمینــۀ تالشهــای ضد-قاچــاق
موادمخــدر مربــوط هســتند بــه ســال  2005بازمیگردنــد کــه ازآنپــس مطابــق
بــا قانــون تخصیــص بودجــۀ روابــط خارجــی  ،ســال مالــی  ،2003ســاالنه توســط
رئیسجمهــور ایاالتمتحــده تائیــد شــدهاند .ایــن تحریمهــا آخریــن بــار ،در ســال
مالــی  ،2019در ســپتامرب ســال  ،2018توســط ترامــپ مــورد تائیــد قــرار گرفتنــد.
البتــه در ایــن تاریــخ ترامــپ کمکهــای مالــی بــه ونزوئــا در راســتای حامیــت از
اشــاعۀ دموکراســی را لغــو کــرد .در حوزههــای مرتبــط بــا ایــن تحریمهــا ،تاکنــون
دسـتکم  22فــرد مرتبــط بــا ونزوئــا و  27رشکــت بهعنــوان قاچاقچیــان موادمخــدر
تعیینشــده بهطــور ویــژه مطابــق بــا قانــون کینگپیــن معرفــی شــدهاند.
ونزوئــا از ســال  2014در فهرســت تحریمهــای مرتبــط بــا قاچــاق اف ـراد ()3 Tier
قـرار داشــته اســت .کشــورهای موجــود در ایــن فهرســت شــامل انــواع محدودیتهــا
و ممنوعیتهــای مرتبــط بــا کمــک میشــوند کــه در مــواردی قابــل لغــو هســتند.
در ســپتامرب  2017ترامــپ محدودیتهــای مرتبــط بــا کمکهــای بهداشــتی را لغــو
کــرد.
تحریمهــای هدفمنــد مرتبــط بــا اقدامــات ضد-دموکراتیــک ،نقــض حقوقبــر و
فســاد نیــز از ســال  2014برق ـرار شــدهاند .در مــارس ســال  ،2015اوبامــا بــا فرمــان
اجرایــی  13692در راســتای تشــدید ایــن تحریمهــا گام برداشــت .ایــن تحریمهــا،
اف ـراد ،نهادهــا و نیروهــای متعــدد ونزوئالیــی را مــورد محدودیــت ق ـرار دادهانــد.
ایــن محدودیتهــا در دوران ترامــپ تشــدید شــدند و خزانــهداری ایاالتمتحــده

داد؛ بنابرایــن ،تحریمهــای ایاالتمتحــده علیــه ونزوئــا جدیــد نیســتند .بــه مــدت
بیــش از یــک دهــه اســت کــه ایاالتمتحــده از تحریمهــا بهعنــوان یــک ابــزار
سیاســتی علیــه دولــت ونزوئــا یــا افــراد ونزوئالیــی اســتفاده کــرده اســت .ایــن
تحریمهــا شــامل تحریمهــای هدفمنــد علیــه تقریب ـاً  90نفــر ،تحریمهــای مرتبــط
بــا تروریســم ،قاچــاق موادمخــدر ،قاچــاق اف ـراد ،اقدامــات ضد-دموکراتیــک ،نقــض
حقوقبــر و فســاد هســتند.
تحریمهــای مرتبــط بــا تروریســم مربــوط بــه ایــن موضــوع هســتند کــه از ســال
 ،2006مقامــات آمریکایــی درخصــوص عدمهمــکاری ونزوئــا بــا تالشهــای ضــد-
تروریســتی بــا ارجــاع بــه بخــش  40Aاز قانــون کنــرل صــادرات اســلحه ابـراز نگرانی
کردنــد .درنتیجــۀ ایــن نگرانیهــا ،ایاالتمتحــده از ســال  2006متامــی فروشهــا و

 58ونزوئالیــی دیگــر را تحــت تحریــم ق ـرار داد.
ترامــپ البتــه بــه اتخــاذ تحریمهــای اقتصــادی گســردهتر و هدفمندتــر علیــه
ونزوئــا نیــز پرداختــه اســت .در آگوســت  2017دسرتســی ونزوئــا بــه بازارهــای مالــی
ایاالتمتحــده را تحــت تحریــم قــرار داد .ایــن تحریــم شــامل رشکــت نفــت ملــی
ونزوئــا ،پرتولئــوس ِد ونزوئــا ِ ،پ ِدوِســا و  ...شــد .ایــن تحریمهــا در مرحلــۀ بعــدی
دسرتســی دولــت ونزوئــا بــه بازارهــای بــورس و بدهــی ایاالتمتحــده را تحــت
تحریــم ق ـرار دادنــد .البتــه برخــی معافیتهــا ب ـرای بدهــی جدیــد شــامل ســیتگو
 ،تراکنشهــای مالــی ِپ ِدوِســا در بــازار ثانویــه ،تأمیــن مالــی صــادرات کشــاورزی و
پزشــکی شــدند .در مــارس  ،2018ترامــپ تراکنشهــای مبتنــی بــر ارزهــای دیجیتــال
در ونزوئــا را تحــت تحریــم قـرار داد کــه ایــن تحریــم در نــوع خــود بــه ایجــاد ارز
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رمزنگاریشــدۀ ِپــرو توســط مــادورو انجامیــد .در مــی  ،2018ترامــپ تراکنشهــای مرتبــط بــا خریــد بدهــی ونزوئــا را تحــت تحریــم قـرار داد .در اول نوامــر  ،2018ترامــپ
چارچوبــی را ب ـرای توقیــف دارایــی و ممنوعیــت تراکنشهــای معیــن بــا برخــی اف ـراد تعیینشــده در وزارت خزان ـهداری و وزارت امــور خارجــۀ ونزوئــا را کــه مشــغول
فعالیــت در بخــش طــای ایــن کشــور هســتند ،تحــت تحریــم ق ـرار داد ( .)2018 ,)U.S. Department of State (bالبتــه بایــد توجــه داشــت کــه آخریــن سیاس ـتهای
تحریمــی ترامــپ علیــه ونزوئــا پیــش از بحـران کنونــی ونزوئــا عبــارت بودنــد از تــاش بـرای قـرار دادن ونزوئــا در فهرســت کشــورهای حامــی تروریســم (Washington
 .)2018 ,Postرسانجــام ،در  23ژانویــۀ ســال  ،2019اعــام ریاس ـتجمهوری خودخوانــدۀ خــوآن گوآئیــدو  ،رئیــس مجلــس ملــی ونزوئــا کــه فاقــد وجاهــت قانونــی اســت،
سیاسـتهای ایاالتمتحــده در قبــال ونزوئــا و در نتیجــه اعــال سیاســت تحریــم را وارد مرحلــۀ جدیــدی کــرد .در واقــع ،ترامــپ بــا تأییــد ریاسـتجمهوری موقــت گوآئیــدو
نشــان داد کــه هــدف نهایــی تحریمهــا علیــه ونزوئــا ،تســهیل فرآینــد رسنگونــی حکومــت مــادورو بــوده اســت .ب ـرای منونــه ،در اثنــای اتخــاذ سیاس ـتهای گوناگــون در
قبــال بح ـران ونزوئــا از جملــه حامیــت از مخالفــان ،بلوکهکــردن داراییهــای خارجــی ونزوئــا ،خرابکاریهــای گســرده در شــبکههای الکرتونیکــی مرکــزی ونزوئــا ،دولــت
ترامــپ همچنــان بــه تشــدید فشــارهای اقتصــادی و مالــیِ تحریم-محــور علیــه ونزوئــا ادامــه میدهــد.
نکات پایانی
نوشــتار حــارض نشــان میدهــد کــه ایاالتمتحــده از میانــۀ قــرن بیســتم سیاســت تحریــم را در حیــات خلــوت خویــش بــه کار بســته اســت تــا رفتــار حکومتهــای
انقالبــی منطقــۀ آمریکایالتیــن را تحــت کنــرل درآورد .بــا اینکــه هــدف تحریمهــای ایاالتمتحــده علیــه کوبــا و ونزوئــا تغییــر رفتــار اعــام شــده اســت؛ امــا از یــک ســو،
سیاسـتهای ترامــپ در قبــال کوبــا و برگردانــدن سیاسـتهای اوبامــا در خصــوص ایــن کشــور و از ســوی دیگــر ،حــوادث اخیــر ونزوئــا و بــه کار بســن سیاســت تحریــم در
عیــن حامیــت آشــکار ایاالتمتحــده از ریاسـتجمهوری خودخوانــدۀ گوآئیــدو کامـاً ایــن نکتــه را آشــکار میســازند کــه هــدف نهایــی سیاسـتهای تحریمــی ایاالتمتحــده
علیــه انقالبهــای چپگ ـرای آمریکایالتیــن چیــزی جــز تســهیل در تحقــق سیاســت تغییــر رژیــم نیســت.
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