
ــف  ــورهای مختل ــای کش ــه رفتاره ــت ک ــوده اس ــدد ب ــواره درص ــده هم ایاالت متح

جهــان را در راســتای تثبیــت نظــم نئو-لیــرال خویــش هدایــت منایــد. مســلامً تحقــق 

ــارز  ــی ب ــه ویژگ ــت ک ــی اس ــاذ راهردهای ــتلزم اتخ ــلطه جویانه مس ــدف س ــن ه ای

آن هــا تأثیــر گذاشــن بــر رفتــار کشــورهای گوناگــون اســت. یکــی از ایــن راهردهــای 

تأثیرگــذار اعــامل تحریــم اســت کــه خصوصــاً در مــورد کشــورهایی اجرایــی می گــردد 

ــاذ  ــده اتخ ــلطه جویانۀ ایاالت متح ــت های س ــه سیاس ــتحکمی را علی ــع مس ــه موض ک

ــادی  ــای اقتص ــی، تحریم ه ــای چندملیت ــا و ارگان ه ــب، دولت ه ــد. بدین ترتی می کنن

را اعــامل می کننــد بدین منظــور کــه تصمیــامت راهــردی بازیگــران دولتــی و 

غیردولتــی را کــه منافــع آنــان را تهدیــد می کنــد یــا قواعــد رفتــار بین املللــی را 

نقــض می کننــد، تغییــر دهنــد. منتقــدان معتقدنــد کــه تحریم هــا اغلــب به درســتی 

درک منی شــوند و به نــدرت قــادر بــه تغییــر رفتــار هــدف موردنظــر هســتند، 

ــال های  ــا در س ــه تحریم ه ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــم ب ــان تحری ــه حامی درحالی ک

ــی  ــزار سیاســت خارجــی رضوری باق ــک اب ــوان ی ــر شــده اند و به عن ــر اثربخش ت اخی

هســتند. در ایــن رابطــه، تشــدید تحریم هــای ایاالت متحــده علیــه جمهــوری اســامی 

ایــران طــی ســال های اخیــر موجــب شــده اســت کــه تاریخچــه، کارکردهــا و تبعــات 

ایــن ابــزار سیاســتی قدرمتنــد بــه طــور چشــمگیری در مجامــع سیاســی ایــران مطــرح 

شــود. یکــی از مناطــق مهــم جهــان کــه سال هاســت تبعــات ایــن ابــزار سیاســتی را 

ــی  ــارت دیگــر، کشــورهای انقاب ــه عب ــن اســت. ب ــرده اســت، آمریکای التی ــه ک تجرب

آمریکای التیــن ماننــد کوبــا و ونزوئــا کــه پیشــینۀ انقــاب علیــه سیاســت های 

ســلطه جویانۀ ایاالت متحــده در نیمکــرۀ غربــی را دارنــد، همــواره از هدف هــای 

اصلــی به کارگیــری ابــزار تحریــم بوده انــد. نوشــتار حــارض مــرور مختــری بــر 

ــال حــارض هــم از  ــه در ح ــا دارد ک ــا و ونزوئ ــه کوب ــای ایاالت متحــده علی تحریم ه

ــد. ــامر می آین ــه ش ــن ب ــده در آمریکای التی ــای ایاالت متح ــی تحریم ه ــداف اصل اه

تحریم های کوبا

کهن تریــن برنامه هــای تحریمــِی کشــور-محوِر دفــر کنــرل دارایی هــای خارجــِی 

وزارت خزانــه داری ایاالت متحــده مربــوط بــه کوبــا هســتند. کوبــا کشــوری اســت کــه 

بــه مــدت بیــش از 55 ســال تحــت تحریم هــای ایاالت متحــده قــرار داشــته و محــارصۀ 

کوبــا  نامــی کــه بــه تحریــم ایاالت متحــده علیــه کوبــا اطــاق می شــود دربردارنــدۀ 

انســداد بازرگانــی، اقتصــادی و مالــی کوبــا توســط ایاالت متحــده بــوده اســت. 

پیشــینۀ ایــن تحریم هــا 

انقــاب  از  قبــل  بــه 

کوبــا بازمی گــردد کــه 

فــروش  آن  به موجــب 

کوبــا  بــه  تســلیحات 

 1958 مــارس   14 در 

ــم فولخنســیو  طــی رژی

باتیســتا  متوقــف شــد؛ 

امــا وقــوع انقــاب کوبا 

مــوج   1959 ســال  در 

شــدید تحریم هــا علیــه 

منــود.  آغــاز  را  کوبــا 

 1960 اکتــر   19 در 

از  پــس  ســال  دو  و 

انقــاب کوبــا زمانی کــه 

ملی کــردن  بــه  کوبــا 

نفتــِی  پاالیشــگاه های 

ــا  ــه کوب ــی پرداخــت، ایاالت متحــده صــادرات ب تحــت مالکیــت رشکت هــای آمریکای

ــۀ ســال  ــرار داد. در 7 فوری ــم ق ــوازم پزشــکی را مــورد تحری ــۀ غــذا و ل جــز در زمین

ــرش  ــا گس ــه کوب ــادرات ب ــۀ ص ــاً هم ــن تقریب ــه دربرگرف ــا ب ــۀ تحریم ه 1962، دامن

یافــت. همچنیــن در ســال 1982 کوبــا در فهرســت کشــورهای حامــی تروریســم قــرار 

ــا را تحــت  ــج اقتصــاد و سیاســت کوب ــه به تدری ــان اساســنامه هایی ک ــت. در می گرف

ــون  ــال 1917، قان ــمن  س ــا دش ــارت ب ــون تج ــه قان ــوان ب ــد، می ت ــرار دادن ــر ق تأثی

کمــک خارجــی  ســال 1961، قوانیــن کنــرل دارایی هــای کوبایــی  ســال 1963، قانــون 

دموکراســی کوبایــی  ســال 1992، قانــون هلمز-برتــون  ســال 1996 و قانــون اصــاح 

ــای  ــی دهه ه ــرد. ط ــاره ک ــال 2000 اش ــادرات  س ــم ص ــاری و تعمی ــای تج تحریم ه

ــال  ــی را دنب ــداف متفاوت ــی اه ــنامه های تحریم ــن اساس ــک از ای ــر ی ــون، ه گوناگ

کردنــد. بــرای منونــه، هــدف از قانــون دموکراســی کوبایــی ســال 1992 عبــارت اســت 

از حفــظ تحریم هــا مادامی کــه دولــت کوبــا از حرکــت به ســوی »دموکراتیزه شــدن و 

 .)1992 ,Cuban Democracy Act( احــرام بیشــر بــه حقوق بــر« احــراز می کنــد

قانــون هلمز-برتــون ســال 1996 کــه بــه خاطــر تاش هــای ســناتور هلمــز و ســناتور 

ــع  ــا من ــا کوب ــب وکار ب ــی را از کس ــهروندان آمریکای ــت، ش ــام را گرف ــن ن ــون ای برت

می کنــد و کمــک عمومــی یــا خصوصــی بــه هاوانــا را مگــر بــا احــراز رشایــط معیــن 

علیــه حکومــت کوبــا تحــت محدودیــت قــرار می دهــد )Libertad Act, 1996(. در 

ســال 1989، ســقوط اتحــاد جامهیــر شــوروی همزمــان بــا اثــرات مخــرب اقتصــادی 

ــط،  ــن رشای ــود ای ــا وج ــد. ب ــا ش ــژه  در کوب ــاز دورۀ وی ــب آغ ــا موج ــن تحریم ه ای

ــق  ــاری را از طری ــم تج ــال 1999 تحری ــون در س ــده کلینت ــور ایاالت متح رئیس جمه

اعــامل ممنوعیــت بــر تجــارت شــعبه های تابعــۀ رشکت هــای ایاالت متحــده بــا کوبــا 

گســرش داد. البتــه وی بعدهــا در ســال 2000 مقــارن بــا قانــون اصــاح تحریم هــای 

تجــاری و تعمیــم صــادرات، فقــط فــروش کاالهــای انسان دوســتانه را بــه کوبــا مجــاز 

 .)2000 Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act( دانســت

درهرحــال، حکومــت کوبــا طــی ایــن ســال های تحریمــی درصــدد اجــرای اقدامــات 

و اصاحــات سیاســی و اقتصــادی اثربخــش برآمــد. بــه عبــارت دیگــر، در ســال 2008، 

ــرد.  ــذار ک ــول کاســرو واگ ــه رائ ــا را ب ــدل کاســرو کرســی ریاســت جمهــوری کوب فی

ــا، بــه کشــاورزی  ــا تأکیــد بــر نیــاز بــه اصــاح نظــام اقتصــادی کوب رائــول کاســرو ب

پایــدار، کاهــش اســتفاده از اتومبیل هــا و بازســازی صنعــت، بهداشــت و ســبد 

غذایــی، مدیریــت کاهش ارزش 

پــول ملــی از طریــق صــدور 

دالر،  از  اســتفاده  مجــوز 

آزادســازی بخش هــای دولتــی 

بــا  و غیــره درصــدد مقابلــه 

ایاالت متحــده  تحریم هــای 

 .)2001  ,Pimpan( برآمــد 

اصاحــات  ایــن  در مجمــوع، 

بودنــد  موفقیت آمیــز 

اوبامــا  کــه  به گونــه ای 

دارد  قصــد  کــه  کــرد  اعــام 

روابــط  عادی ســازی  فرآینــد 

را  کوبــا  بــا  ایاالت متحــده 

آغــاز منایــد و کوبــا در ســال 

کشــورهای  فهرســت  از   2015

ــد  ــارج ش ــم خ ــی تروریس حام

 .)2015  ,Mitchell & Wall(

مروری بر تحریم های ایاالت متحده علیه کوبا و 
ونزوئال دو کشور انقالبی آمریکای التین

الهه نوری غامی زاده، دکری مطالعات آمریکا، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران
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امــا دولــت اوبامــا هیــچ اقدامــی را در خصــوص رفــع تحریم هــای اقتصــادی انجــام 

ــدرت کاســروها  ــذاری ق ــم واگ ــتانه، به رغ ــط ظاهــراً دوس ــن رواب ــام ای ــداد. رسانج ن

ــد  ــای جدی ــه تحریم ه ــپ ب ــال 2018، در دوران ترام ــل  در س ــاز کان ــگل دی ــه می ب

ــاور  ــون، مش ــان بولت ــر، ج ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــم ش ــا خت ــه کوب ــده علی ایاالت متح

امنیــت ملــی ایاالت متحــده، کوبــا را در کنــار ونزوئــا و نیکاراگوئــه مثلــث اســتبداد 

نهادهــای  بــر  جدیــدی  محدودیت هــای  نتیجــه،  در  و   )2018  ,Bolton( نامیــد 

ــگران در  ــرای گردش ــه پذی ــی ک ــر هتل های ــن ب ــا و همچنی ــی کوب ــی و اطاعات نظام

ــم  ــۀ مه ــد )U.S. Department of State )a(, 2018(. نکت ــع ش ــتند، وض ــا هس کوب

در خصــوص تحریم هــای کوبــا کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه اگرچــه 

ــا  ــه مشــغول تجــارت ب ــه مجــازات کشــورهای خارجــی ک ــد ب ایاالت متحــده می توان

کوبــا هســتند، بپــردازد، امــا تجــارت کوبــا بــا کشــورهای ثالــث تحــت تحریــم قــرار 

ــرل دارایی هــای خارجــی وزارت  ــر کن ــق تحریم هــای دف ــر، طب ــدارد. به عبارت دیگ ن

خزانــه داری ایاالت متحــده، تراکنش هــا بــا افــراد کوبایــی و ســازمان های غیر-دولتــی 

حتــی در کشــورهای ثالــث ممنــوع اســت و آمریکایی هــا ملــزم هســتند کــه دارایــی 

ــال  ــا از س ــا کوب ــد؛ ام ــف کنن ــش توقی ــن خوی ــر نقطــه از رسزمی ــا را در ه کوبایی ه

ــه انجــام تجــارت  ــد ب ــوده اســت و می توان ــی تجــارت ب 1995، عضــو ســازمان جهان

بین امللــل بــا بســیاری از کشــورهای ثالــث بپــردازد. ازاین جهــت، برنامــۀ تحریم هــای 

کوبــا در میــان تحریم هــای کشــور-محور منحربه فــرد بــه شــامر می آیــد.

تحریم های ونزوئا

برخــاف  بولیــواری ونزوئــا در ســال 1999، حکومــت چــاوز  انقــاب  از  پــس 

سیاســت های انقابــی و ضد-امپریالیســتی خــود، در ابتــدا روابــط دوســتانه ای را 

ــت  ــت حامی ــام تح ــای نافرج ــن کودت ــل، ای ــرد و در اص ــرار ک ــده برق ــا ایاالت متح ب

ایاالت متحــده علیــه چــاوز در ســال 2002 بــود کــه روابــط پرتنــش بیــن ایاالت متحــده 

و ونزوئــا را آغــاز کــرد. ایــن کودتــا موجــب موضع گیــری ونزوئــا علیــه ایاالت متحــده 

شــد، امــری کــه به تدریــج ایاالت متحــده را بــه اتخــاذ سیاســت های تحریمــی ســوق 

ــه مــدت  ــد نیســتند. ب ــا جدی ــه ونزوئ ــن، تحریم هــای ایاالت متحــده علی داد؛ بنابرای

بیــش از یــک دهــه اســت کــه ایاالت متحــده از تحریم هــا به عنــوان یــک ابــزار 

ــن  ــت. ای ــرده اس ــتفاده ک ــی اس ــراد ونزوئای ــا اف ــا ی ــت ونزوئ ــه دول ــتی علی سیاس

ــط  ــر، تحریم هــای مرتب ــاً 90 نف ــه تقریب ــد علی تحریم هــا شــامل تحریم هــای هدفمن

بــا تروریســم، قاچــاق موادمخــدر، قاچــاق افــراد، اقدامــات ضد-دموکراتیــک، نقــض 

ــتند. ــاد هس ــر و فس حقوق ب

ــال  ــه از س ــتند ک ــن موضــوع هس ــه ای ــوط ب ــم مرب ــا تروریس ــط ب ــای مرتب تحریم ه

ــد- ــای ض ــا تاش ه ــا ب ــکاری ونزوئ ــوص عدم هم ــی درخص ــات آمریکای 2006، مقام

تروریســتی بــا ارجــاع بــه بخــش 40A  از قانــون کنــرل صــادرات اســلحه  ابــراز نگرانی 

ــا و  ــی فروش ه ــال 2006 متام ــده از س ــا، ایاالت متح ــن نگرانی ه ــۀ ای ــد. درنتیج کردن

ــال 2008، وزارت  ــت. در س ــرده اس ــوع ک ــا را ممن ــه ونزوئ ــلحه ب ــاالت اس نقل وانتق

ــس  ــرد و دو آژان ــای دو ف ــت تراکنش ه ــی و ممنوعی ــف دارای ــه توقی ــه داری ب خزان

مســافرتی ونزوئایــی بــه علــت تأمیــن مالــِی گــروه شــیعی حزب اللــه )فرمــان 

ــورد  ــاه مــی ســال 2018 م ــن تحریم هــا مجــدداً در م ــی 13224( پرداخــت. ای اجرای

تائیــد قــرار گرفتنــد.

تحریم هــای مرتبــط بــا قاچــاق موادمخــدر کــه به نوبــۀ خــود بــه ابــراز نگرانی هــای 

ــۀ تاش هــای ضد-قاچــاق  ــا در زمین ایاالت متحــده در خصــوص عدم همــکاری ونزوئ

موادمخــدر مربــوط هســتند بــه ســال 2005 بازمی گردنــد کــه ازآن پــس مطابــق 

ــط  ــاالنه توس ــی 2003، س ــال مال ــی ، س ــط خارج ــۀ رواب ــص بودج ــون تخصی ــا قان ب

ــال  ــار، در س ــن ب ــا آخری ــن تحریم ه ــده اند. ای ــد ش ــده تائی ــور ایاالت متح رئیس جمه

ــد.  ــرار گرفتن ــد ق ــورد تائی ــپ م ــط ترام ــال 2018، توس ــپتامر س ــی 2019، در س مال

ــت از  ــا در راســتای حامی ــه ونزوئ ــی ب ــخ ترامــپ کمک هــای مال ــن تاری ــه در ای البت

ــون  ــن تحریم هــا، تاکن ــا ای ــط ب ــرد. در حوزه هــای مرتب ــو ک اشــاعۀ دموکراســی را لغ

دســت کم 22 فــرد مرتبــط بــا ونزوئــا و 27 رشکــت به عنــوان قاچاقچیــان موادمخــدر 

ــده اند. ــی ش ــن  معرف ــون کینگپی ــا قان ــق ب ــژه مطاب ــور وی ــده به ط تعیین ش

  )3 Tier( ــراد ــا قاچــاق اف ــط ب ــا از ســال 2014 در فهرســت تحریم هــای مرتب ونزوئ

قــرار داشــته اســت. کشــورهای موجــود در ایــن فهرســت شــامل انــواع محدودیت هــا 

ــل لغــو هســتند.  ــا کمــک می شــوند کــه در مــواردی قاب و ممنوعیت هــای مرتبــط ب

ــا کمک هــای بهداشــتی را لغــو  در ســپتامر 2017 ترامــپ محدودیت هــای مرتبــط ب

کــرد.

ــر و  ــض حقوق ب ــک، نق ــات ضد-دموکراتی ــا اقدام ــط ب ــد مرتب ــای هدفمن تحریم ه

فســاد نیــز از ســال 2014 برقــرار شــده اند. در مــارس ســال 2015، اوبامــا بــا فرمــان 

ــا،  ــن تحریم ه ــت. ای ــا گام برداش ــن تحریم ه ــدید ای ــتای تش ــی 13692 در راس اجرای

ــد.  ــرار داده ان ــت ق ــی را مــورد محدودی ــراد، نهادهــا و نیروهــای متعــدد ونزوئای اف

ــده  ــه داری ایاالت متح ــدند و خزان ــدید ش ــپ تش ــا در دوران ترام ــن محدودیت ه ای

ــم قــرار داد. 58 ونزوئایــی دیگــر را تحــت تحری

ترامــپ البتــه بــه اتخــاذ تحریم هــای اقتصــادی گســرده تر و هدفمندتــر علیــه 

ونزوئــا نیــز پرداختــه اســت. در آگوســت 2017 دسرســی ونزوئــا بــه بازارهــای مالــی 

ــی  ــت مل ــت نف ــامل رشک ــم ش ــن تحری ــرار داد. ای ــم ق ــت تحری ــده را تح ایاالت متح

ونزوئــا، پرولئــوس ِد ونزوئــا ، ِپِدِوســا  و ... شــد. ایــن تحریم هــا در مرحلــۀ بعــدی 

ــت  ــده را تح ــی ایاالت متح ــورس و بده ــای ب ــه بازاره ــا ب ــت ونزوئ ــی دول دسرس

ــد شــامل ســیتگو  ــرای بدهــی جدی ــه برخــی معافیت هــا ب ــد. البت ــرار دادن ــم ق تحری

ــی صــادرات کشــاورزی و  ــن مال ــه، تأمی ــازار ثانوی ــی ِپِدِوســا در ب ، تراکنش هــای مال

پزشــکی شــدند. در مــارس 2018، ترامــپ تراکنش هــای مبتنــی بــر ارزهــای دیجیتــال 

در ونزوئــا را تحــت تحریــم قــرار داد کــه ایــن تحریــم در نــوع خــود بــه ایجــاد ارز 
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رمزنگاری شــدۀ ِپــرو توســط مــادورو انجامیــد. در مــی 2018، ترامــپ تراکنش هــای مرتبــط بــا خریــد بدهــی ونزوئــا را تحــت تحریــم قــرار داد. در اول نوامــر 2018، ترامــپ 

ــه مشــغول  ــا را ک ــور خارجــۀ ونزوئ ــه داری و وزارت ام ــراد تعیین شــده در وزارت خزان ــا برخــی اف ــن ب ــت تراکنش هــای معی ــی و ممنوعی ــف دارای ــرای توقی ــی را ب چارچوب

ــن سیاســت های  ــه آخری ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــرار داد )U.S. Department of State )b(, 2018(. البت ــم ق ــن کشــور هســتند، تحــت تحری ــت در بخــش طــای ای فعالی

 Washington( تحریمــی ترامــپ علیــه ونزوئــا پیــش از بحــران کنونــی ونزوئــا عبــارت بودنــد از تــاش بــرای قــرار دادن ونزوئــا در فهرســت کشــورهای حامــی تروریســم

Post, 2018(. رسانجــام، در 23 ژانویــۀ ســال 2019، اعــام ریاســت جمهوری خودخوانــدۀ خــوآن گوآئیــدو ، رئیــس مجلــس ملــی ونزوئــا کــه فاقــد وجاهــت قانونــی اســت، 

سیاســت های ایاالت متحــده در قبــال ونزوئــا و در نتیجــه اعــامل سیاســت تحریــم را وارد مرحلــۀ جدیــدی کــرد. در واقــع، ترامــپ بــا تأییــد ریاســت جمهوری موقــت گوآئیــدو 

نشــان داد کــه هــدف نهایــی تحریم هــا علیــه ونزوئــا، تســهیل فرآینــد رسنگونــی حکومــت مــادورو بــوده اســت. بــرای منونــه، در اثنــای اتخــاذ سیاســت های گوناگــون در 

قبــال بحــران ونزوئــا از جملــه حامیــت از مخالفــان، بلوکه کــردن دارایی هــای خارجــی ونزوئــا، خرابکاری هــای گســرده در شــبکه های الکرونیکــی مرکــزی ونزوئــا، دولــت 

ترامــپ همچنــان بــه تشــدید فشــارهای اقتصــادی و مالــِی تحریم-محــور علیــه ونزوئــا ادامــه می دهــد.

نکات پایانی

ــای  ــار حکومت ه ــا رفت ــت ت ــته اس ــه کار بس ــش ب ــوت خوی ــات خل ــم را در حی ــت تحری ــتم سیاس ــرن بیس ــۀ ق ــده از میان ــه ایاالت متح ــد ک ــان می ده ــارض نش ــتار ح نوش

انقابــی منطقــۀ آمریکای التیــن را تحــت کنــرل درآورد. بــا اینکــه هــدف تحریم هــای ایاالت متحــده علیــه کوبــا و ونزوئــا تغییــر رفتــار اعــام شــده اســت؛ امــا از یــک ســو، 

سیاســت های ترامــپ در قبــال کوبــا و برگردانــدن سیاســت های اوبامــا در خصــوص ایــن کشــور و از ســوی دیگــر، حــوادث اخیــر ونزوئــا و بــه کار بســن سیاســت تحریــم در 

عیــن حامیــت آشــکار ایاالت متحــده از ریاســت جمهوری خودخوانــدۀ گوآئیــدو کامــاً ایــن نکتــه را آشــکار می ســازند کــه هــدف نهایــی سیاســت های تحریمــی ایاالت متحــده 

علیــه انقاب هــای چپ گــرای آمریکای التیــن چیــزی جــز تســهیل در تحقــق سیاســت تغییــر رژیــم نیســت.

<<< 16 >>>


