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مترجم :پونه مجلسی

راه طوالنی و نافرجام تحریمها

New York Times

تحریم ،سیاست بیاثر اما محبوب امریکا
کشورهای هدف ،روابط تجاری خود را به کشورهای خارج از دایره تحریم کننده منتقل میکنند

ادواردو پورتر

مترجم :فرحناز دهقی

زمانــی که در ســال  2006شــورای امنیت
ســازمان ملــل متحــد ،در پیشنویــس
قطعنامــهای توســط ایــاالت متحــده،
برای متوقف کردن کره شــمالی از تبدیل
شــدن بــه قــدرت هســتهای ،تحریمهای
اقتصادیای بر رژیم کیم جونگ ایل ،پدر
کیم جونگ اون ،رهبر فعلی کره شــمالی
تحمیــل کــرد« ،اون» هنوز دانشــجو بود.
در آن زمــان واشــنگتن همــکاری چیــن،
تنها کشــوری کــه توانایی داشــت اقتصاد
کــره شــمالی را مختل کنــد ،را بــه همراه
داشــت .با این حــال این قانون شکســت
خورد .کیم که پس از پدر رهبری کشــور را
از ســال  2011به عهده گرفتــه ،همین ماه
موشک بالستیک قارهپیمایی را آزمایش
کرد که میتواند یک کالهک هســتهای را
تا آالســکا منتقل کند .در چنین شرایطی
بود که امریکا این هفتــه قانونی در رابطه
با مجازات اقتصادی نه فقط کره شمالی
کــه روســیه و ایــران نوشــت تــا بــه دونالد
ترامپ اجازه ندهد ،هر زمان که خواست
تحریمها علیه روسیه را از میان بردارد.
دردســر درســت کردن برای والدیمیر
پوتین میتواند هدف ارزشــمندی باشــد
یــا بنــا بــه گفتــه گــری هافبائــر از اعضای
مؤسســه اقتصــاد بینالملــل پیترســون

«بخش بزرگی از این الیحه ،سیلی بزرگی
به صــورت دونالد ترامپ به خاطر روابط
بسیار نزدیک با روسیه ،است ».این الیحه
تصویــب و امضا شــده ،هرچه که باشــد،
ممکــن اســت ،قانونگــذاران بخواهنــد
دربــاره آینــده آن توضیحاتــی بدهنــد.
اگراعضــای کنگــره بر ایــن باورنــد که این
الیحه ،رفتار آقــای پوتین را تغییر خواهد
داد  -او از محاســن بازگشــت کریمــه بــه
اوکراین متقاعد میشود ،یا قانع میشود
که از دوســتان هکــرش بــرای مداخله در
انتخابات خارجی استفاده نکند -ممکن
اســت به راکتور هســتهای منهد م شدهای
که در کره شــمالی برای فروش دارد ،هم
عالقهمندباشند.
هافبائــر و همکارانــش بیــش از
200پرونده تحریم اقتصــادی را مطالعه
کردهانــد کــه زمــان بلوکه شــدن متفقین
آلمــان در جنــگ جهانــی اول اعمــال
شــده اســت .یکــی از نتایج مهــم آن این
اســت :خیلی بلندپرواز نباشــید و اهداف
کوچکتــر انتخاب کنید .او معتقد اســت
هنگامی کــه تحریمها «اهــداف کوچکی
دارند و کشــورهایی را هدف میگیرند ،که
قدرت زیــادی ندارند اما بهــره کوچکی از
دموکراسی بردهاند و ارتباطات اقتصادی
نزدیکی با اعضای ائتالف تحریم دارند»
در نیمی از موارد ،میتوانند در تغییر رفتار

کشور تحریمی بهتر عمل کنند .اما زمانی
که هــدف تحریمهــا بلندپروازانه اســت،
روابط اقتصادی چندان گســترده نیســت
و پای دیکتاتوری در میان اســت ،احتمال
بسیار کمی برای موفقیت وجود دارد -به
مورد روسیه و اوکراین فکر کنید.
تعلیــق کمکهــای دولتــی ایــاالت
متحده به گینه بیسائو ممکن است باعث
شــده باشد که ژنرال وریسیمو کوریا سیبرا
متقاعد شــود که انتخابات را پس از آنکه
دولــت منتخــب رئیس جمهــوری کومبا
یــاال را ســرنگون کرد ،برگزار شــود .شــاید
تحریمهای اتحادیه اروپا ،اتحادیه آفریقا
و اایــاالت متحــده کمــک کــرد که پــس از
کودتــای ســال  ،2003بار دیگــر انتخابات
به آن برگردد .اما این مثال کافی نیســت.
ازســوی دیگر ،بــا وجود بیــش از یک دهه
تحریم اقتصادی سنگین از سمت ایاالت
متحده و اتحادیه اروپا ،بشــار اسد هنوز در
ســوریه بر صندلی قدرت نشســته اســت،
همانطــور که رابــرت موگابــه در زیمبابوه
همچنان بر ســر کار است .پرونده کوبا نیز
مثال دیگری است که با وجود بیش از نیم
قرن تحریم ،هنوز در این کشــور کوچک با
اقتصاد شــکننده که فاصلهاش با ساحل
فلوریدا تنها  100مایل اســت ،رژیم تغییر
نکرده است.
تحریمهــا در بیــرون رانــدن ترکیــه از

قبرس بینتیجه بــود .در ترغیب کلمبیا،
ونزوئــا و نیجریــه به مشــارکت در مبارزه
واشنگتن با مواد مخدر هم هیچ فایدهای
نداشــت و نتوانســت مانع پیشرفتهای
هستهای هند و پاکستان شود.
حتی «موفقیت»های کوچک تحریم
هــم بایــد بــا شــک و تردیــد مــورد توجه
قــرار بگیرد .حامیــان تحریم میخواهند
اســتدالل کننــد کــه تحریمهــا در آوردن
ایران بر ســر میزمذاکره کمککننده بود.
آنهــا میگوینــد کــه اگرچــه تحریمهایی
کــه بــاراک اوبامــا درســال  2014علیــه
روســیه اعمــال کــرد ،روســیه را مجبور به
تــرک کریمــه نکــرد ،امــا بــاز هــم بــدون
آنهــا ،ممکــن بــود پوتیــن احســاس کند
کــه میتوانــد نیروهایــش را بــه سراســر
جمهوریهای بالتیک بفرســتد .در عین
حال میتوان گفت که پوتین به این دلیل
از جمهوریهــای بالتیــک دســت کشــید
کــه آنها به اندازه کرملین ،شــهری که 80
درصد از گاز طبیعی اروپا را دارد ،برایش
اهمیتنداشتند.
تحریمهــای مالــی ایــران را بــه پــای
میــز مذاکــره آوردنــد .مقامــات تهــران
میدانســتند کــه اگــر به ســمت ســاخت
سالح هستهای بروند با اسرائیل یا امریکا
یا هر دو وارد جنگ میشوند .البته آمدن
ایران به پای میز مذاکره باعث نمیشــود

زمانی که هدف
تحریمهابلندپروازانه
است ،احتمال بسیار
کمی برای موفقیت
وجود دارد -به مورد
روسیه و اوکراین فکر
کنید .دالیل خوبی وجود
دارد که نشان میدهد
تحریمها به صورت
تبلیغی کار نمیکنند و
اغلب کارکردشان را از
دست میدهند ،اغلب
ضربههای ناشی از
تحریم به طبقه حاکم
نمیرسد بلکه برعکس،
حتی میتواند از نفوذ
طغیانمیهنپرستانهای
که تحریمها به وجود
میآورد بهرهمند هم
شود

تحریم نفتی«مادورو»؛ همه مخالف ،حتی دشمنانش
آنتونی فایوال

مترجم :مژده کامیاب

تحریم نفتی امریکا علیه دولت نیکوالس
مادورو،رئیسجمهوریونزوئال«،گزینهای
کلیدی» اســت که نقطه ضعف او را نشانه
گرفته اســت :کیف پولــش را .همانطور که
بحــران کاراکاس رو به افزایش اســت ،این
اهــرم هیچگاه تا بــه این اندازه ،به کشــیده
شــدن نزدیک نبوده اســت .دولت ترامپ
هفته گذشــته پس از رأیگیــری 30جوالی
کــه بــرای تغییــر قانــون اساســی ونزوئــا
برنامهریــزی شــد ،تأییــد کــرد کــه «همــه
گزینههــا -از جملــه تحریم نفتــی ونزوئال
 روی میــز قرار دارند ».مخالفان سیاســیونزوئــا ایــن رأی را غیرقانونــی تلقی کرده
اســت و معتقــد اســت کــه ایــن تصمیــم
گامی اساسی در مســیر تبدیل شدن کشور
به دیکتاتــوری اســت .اعتراضها ســه ماه
اســت که ادامه دارد .ایــاالت متحده پیش
از آن تحریمهایــی را علیــه مقامهــای
ونزوئــا اعمال کرده اســت .در مــاه فوریه،
وزارت خزانــهداری ایاالت متحــده امریکا،
داراییهای تارک ال ایزامی ،معاون رئیس
جمهــوری را توقیــف کــرد تا دخالتــش در
قاچاقموادمخدررامتوقفکند(.االیسامی
اتهامــات را انکار میکنــد) اما تحریم نفت
ابزاریبسیارقدرتمنداست.
دولــت مــادورو ،بــا وجود ســخنان ضد
امریکایــیاش ،به تجــارت نفت بــا ایاالت
متحدهبرایادامهحیاتشوابستهاست.در
جریان ســقوط بخش عمدهای از صنعت
در طــول دوران سوسیالیســتیاش ،نفــت
در حــال حاضــر حــدود  95درصــد ارزش
تمامیصادراتونزوئالراتشکیلمیدهد.
مهمتر از همه اینکه بســیاری از مشــتریان
آن پول نقد نمیپردازند .مثالً صادرات به
چین عمدتاً برای پرداخت وامهایی است
که پیش از این ونزوئال از چین گرفته اســت
یا صادرات به کوبا در جهت همبســتگی با
دولتبرادرسوسیالیستیاشاست.

ایــن تصمیم برعهــده امریکا اســت،
که تقریباً یک ســوم تولیدات ونزوئال را در
حدود  2.1میلیون بشــکه در روز به دست
مــیآورد .از آنجایی که نفت خام ونزوئال
غلیــظ و تیره اســت ،این کشــور امریکای
جنوبــی نیــز بــر واردات نفــت ســبک از
ایــاالت متحــده حســاب میکند تــا نفت
خود را برای صادرات فرآوری کند و این،
ارتبــاط تجاری ونزوئال را با ایاالت متحده
حیاتیتر میکند.
اینهــا همــه دالیلــی اســت که نشــان
میدهــد بــرای تحــت فشــار قــرار دادن
مــادورو و دســت گذاشــتن بــر گلــوگاه
اقتصــادی دولتــش برای گشــوده شــدن
توگوهای جدی با مخالفان انتخابات
گف 
زودهنگام ،اقداماتی در حال انجام است.
افرادی که با این مذاکرات آشــنا هستند،
میگوینــد که برخــی از مقامهــای دولت
ترامــپ از ترکشهــای تحریم بینصیب
نمیماننــد و بــه طــور بالقــوه شــامل
تحریمهــا میشــوند .در ونزوئــا ،حتــی
برخــی از دشــمنان مــادورو نیــز محتــاط
هســتند و هشــدار میدهند که تحریمها
خطرات جدیای همراه خواهد داشــت.
نگرانیهای آنها به شرح زیر است:
ëëاینابزاربسیارکندیاست
ممکن است عدهای تصور کنند ،ظهور
ناگهانی رئیسجمهوری که از امریکاییها
متنفــر اســت و تمایلهــای اقتدارگرایانــه
دارد ،بــه ضــرر ایــاالت متحــده باشــد .اما
به همان نســبت کاهش فــروش نفت در
درازمدت به مردم ونزوئال ضربه میزند.
دولــت از ارز حاصــل از تجــارت نفتــی بــا
ایــاالت متحــده بــرای وارد کــردن غــذا و
دارو اســتفاده میکنــد که به طــور بحرانی
با کاهــش آنها روبهرو شــده اســت .از این
رو ،لغــو تحریــم نفت ونزوئال به ســرعت
میتواند تورم افسار گریخته و کمبودهای
تمــام چیزهــا را از کاغــذ توالــت گرفتــه تا
آنتی بیوتیک ،تشدید کند .آنجل آلوارادو،

Reuters

کنگره امریکا و چندی پس از آن سنای این کشور دور تازهای از تحریمها
علیه سه کشور کره شمالی ،ایران و روسیه را تصویب کردند که در نهایت
بــه امضــای رئیس جمهوری امریکا نیز رســید .ســه کشــوری کــه به زعم
مقامات امریکایی مســتحق تحریم هستند و بعید میداند که رفتار آنها
حتــی با ســختترین و پیچیدهترین تغییــرات دیپلماتیک یــا اقتصادی
اصالح شود.
بــه طور کلــی قاعدتاً ،مــدت زمان زیادی طول میکشــد تــا تحریمها
بــر روی گروههایــی که هدف تحریم هســتند ،اثر بگذارد اما مســأله مهم
ایــن اســت که بیشــترین تأثیــر تحریمهــا بر روی آســیبپذیرترین قشــر
مــردم خــودش را نشــان میدهد .از ســال  1966تاکنون ،شــورای امنیت
ســازمان ملــل متحــد  26بــار علیــه کشــورهای مختلــف تحریمهایی را
صادر کرده اســت 16 -بار علیه آفریقــا ،چهار بار علیه خاورمیانه (ایران،
عــراق و یمــن) و یــک بــار علیه اروپــا (یوگوســاوی) و امریــکا (هاییتی)،
یک بار علیه آســیا (کره شــمالی) و سه بار علیه ســازمانهای تروریستی
(داعــش ،القاعــده و طالبــان) -کــه  13تــا از ایــن تحریمهــا هنــوز در
جریان هستند.
ضمــن آنکــه تحریمهای دیگــری نیز در کنــار آنها وجــود دارد مانند:
ممنوعیــت ســفر ،کاهش ســرمایهگذاری و ســایر اقدامــات تنبیهی که از
ســوریه و ســرزمینهای اشــغالی گرفته تا روســیه و آفریقــای جنوبی ،به
اجــرا درآمدهاند .تعــداد اندکی از این تحریمها ،با حمایت یا پشــتیبانی
رســمی ســازمان ملل متحد ،منجر بــه تغییرات رژیم و بویــژه تغییرات
قابل توجهی در آنها شــده اســت .در حال حاضر کنگره در حال تحمیل
تحریمهای تازه در ســه کشور یادشــده است ،کشورهایی که مدتهاست
آموختهاند ،چطور با تحریم زندگی کنند.
قبــل از رأیگیــری کنگره در مــورد اعمال تحریم جدید علیه روســیه،
ایران و کره شــمالی ،روســیه اعتراض کرد و هشــدار داد چنین اقداماتی،
«مقابلهبرانگیــز» و «مضــر» خواهــد بــود .محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
امــور خارجــه ایــران ،تحریمهای جدید کنگــره را نقــض احتمالی توافق
هســتهای میداند .در همینحال ،کره شــمالی به توســعه کامل سیستم
موشــک بالســتیک بین قارهای و ســاح هستهای ســخت مشغول است
و بــه هدفش بســیار نزدیک شــده اســت .به طــور خالصه ،هیــچ کدام از
ایــن کشــورها تمایل زیادی بــرای تغییر رفتــار خود نداشــتهاند .دلیلش
هــم واضح اســت ،تحریمها خود بر پیچیدگی ماجــرا میافزایند و لزوماً
باعث رسیدن طرفین به اهدافشان نمیشود .برای اینکه تحریمها مؤثر
باشند ،باید با چندین عنصر دیگر همراه شود.
اولیــن عنصــر ،صبــر و شــکیبایی اســت .تحریمهــا دکمه نیســتند که
بتــوان آن را بــرای ایجاد تأثیــر ناگهانی و تحول ،فشــرد .برخی تحریمها
ممکن است ،چند سال به طول انجامد تا نتیجه بدهد .آفریقای جنوبی
را در نظــر بگیرید ،جایی که حداقل یک دهــه پس از اعمال تحریمهای
شــدید اقتصادی ،آپارتاید به پایان رســید .در آن زمان ،حدود  90شــهر،
 22اســتان و  26ایالت و همچنین دانشکدهها و دانشگاههای بیشماری
اقداماتــی را برای شــرکتهای تجاری در آفریقای جنوبــی انجام دادند.
پس از آن اثرات تحریمها خودش را نشان داد ،ماندال از زندان آزاد شد
و دموکراسی پدید آمد.
دوم ،شــرکتها بایــد آمادگــی عمــل کــردن بــه تحریمهــا را داشــته
باشــند یــا حداقل کمکم ارتبــاط تجاری خود را تعلیق کننــد .با این حال
شــواهد کمی وجود دارد که نشــان میدهد تاجران و شــرکتهای غربی،
که فاجعه هســتهای ایران برایشان به توافق هستهای تبدیل شده است،
شــروع به فروش هواپیما به این کشــور کردهاند و از ایران نفت میخرند
و چنــدان کاری بــه قواعــد
تحریم ندارند.
طی چند ماه گذشته که
تحریمها خود بر
آخرین دور تحریمها علیه
پیچیدگی ماجرا میافزایند
ایــران نیــز برداشــته شــد،
و لزوماً باعث رسیدن
چیــزی حــدود  3میلیــارد
طرفین به اهدافشان
دالر بــه ایــران بوئینــگ
فروختــه شــد و براســاس
نمیشود .برای اینکه
گــزارش واشــنگتن پســت،
تحریمها مؤثر باشند ،باید
چندیــن شــرکت نفتــی
با چندین عنصر دیگر
غربــی هنــوز در روســیه یــا
اطــراف آن بــه همــکاری
همراه شود.
مشــغولند و چندیــن
تحریمها دکمه نیستند
شرکت امریکایی همچنان
که بتوان آن را برای ایجاد
با روسها بــه تجارت خود
ادامه دادهاند.
تأثیر ناگهانی و تحول،
درک
بایــد
آنکــه،
ســوم
فشرد .برخی تحریمها
دقیقــی از ایــن موضــوع
ممکن است ،چند سال
داشــته باشــیم کــه رفــع
به طول انجامد تا
تحریمهــا دقیقــاً بــه چــه
معناســت .ایــران بشــدت
نتیجه بدهد
از تحمیــل شــدیدترین
تحریمهــا در هــراس بــود،
یکــی از دالیــل موافقــت
با توافق هســتهای آزاد شــدن ســرمایههای بلوکه شــده این کشــور بود ،و
دلیل دوم این بود که این توافق باعث میشــد تا حدی احترام به تمدن
تاریخی این کشــور بازگردد و مردم آن اجازه داشــته باشند به خارج سفر
کنند و در آنجا درس بخوانند.
تــا زمانــی که متحــدان یا شــرکای امریــکا ،تحریمهــای تــازه کنگره را
بــه رســمیت نشناســند و به آنهــا متعهد نشــوند ،تحریمهای تــازه تأثیر
چندانی نخواهد داشــت .شــواهد نشــان میدهد که ایران و روســیه هیچ
عالقــهای به تبعیت از فرمانهای ایاالت متحده ندارند .اما در مورد کره
شمالی ،چین با توجه به تمایلش برای تغییر وضعیت فعلی ،روی مرز
راه میرود.
امــا فراتر از هرچیز دیگری ،اختالف شــدید میان کاخ ســفید و وزارت
امــور خارجــه در مورد اینکــه آیا باید توافق هســتهای ایران رعایت شــود
یــا مــوج جدیــدی از تحریمها اعمال کــرد ،وجــود دارد .همچنین ظاهراً
بیــن رئیــس جمهــوری ترامــپ و همتایان اروپایــیاش در مــورد اعمال
تحریمهــای شــدید و هماهنــگ علیــه روســیه اتفــاق نظــر کمــی وجود
دارد .اگــر ایــن دور از تحریمهــا بخواهند بــه باالترین میــزان کارآییاش
برســد ،درک پیچیدگیهای مکانیســمهای مالی ،تجاری و دیپلماسی و
همچنیــن اینکه ایاالت متحده نمیتواند بــه تنهایی عمل کند ،ضروری
و مهم است.
منبعCNN :

برنامههای هستهای خود را برای همیشه
فراموش کند .بلکــه این تصمیم ممکن
اســت مرحلهای از ایجاد رابطه سازنده با
واشنگتنمحسوبشود.
دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد تحریمها به صورت تبلیغی کار
نمیکنند و اغلب کارکردشــان را از دست
میدهند ،زیرا کشورهای هدف میتوانند
روابــط تجاریشــان را بــه کشــورهایی
منتقل کنند کــه در معادله تحریمها قرار
نمیگیرند .تحریم واقعاً میتواند باعث
بدبختــی و فالکــت کشــوری شــود ،اما در
صورتی که از چند محور دنبال نشــود و نه
اینکه فقــط ایاالت متحده بــه تنهایی آن
را اعمــال کنــد اما بــاز هم به مــرور اثرش
ضعیفمیشود.
مسأله این است که اغلب ضربههای
ناشــی از تحریم به طبقه حاکم نمیرسد
کــه برعکــس ،حتــی میتوانــد از نفــوذ
طغیان میهنپرستانهای که تحریمها به
وجود میآورد بهرهمند هم شود .باوجود
چالشهایاقتصادیناشیازتحریمهای
بینالمللی و کاهش قیمت نفت و گاز در
روسیه ،اما باز هم پوتین به الحاق کریمه
ادامه داد .مورد کره شمالی نشان میدهد

قانونگــذار ملــی حــزب اپوزیســیون «اول
عدالــت» ،گفــت« :ایــن فاجعــهای برای
کشور خواهد بود زیرا مردم گرسنه خواهند
مانــد ».او خاطرنشــان کرد کــه ونزوئال در
حــال حاضــر از قیمتهــای بینالمللــی
نفت و مشــکالت ناشی از آن رنج میبرد:
«ایــن به معنــی پول کمتــر بــرای واردات
مــواد غذایی و فقــدان هزینه بــرای تولید
اســت ».او معتقــد اســت ،اگــر تحریم به
تصویــب برســد ،دولــت تنها باید خــود را
ســرزنش کند .اما دیگران ممکن است به
این قضیه متفاوت بنگرند .تحریم باعث
میشــود مادورو فرد دیگری را پیدا کند که
تقصیر را گــردن او بیندازد .یکــی از دالیل
اصلی اینکه در خیابانهای ونزوئال عقاید
ضددولتــی تکثیر میشــود ،این اســت که
مردم ،فســاد دولت را عامــل کمبود مواد
غذایــی و تــورم میدانند .با ایــن حال اگر
امریکاییها زیر معاملههای تجاری نفتی
بزنند،مادوروخشمگینانهبهشمالحمله
خواهد کرد.
در منطقــهای کــه به مداخلــه طوالنی
ایــاالت متحــده در آن ،شــناخته شــده
اســت ،حتی رهبران کشــورهای همســایه
که از مادورو انتقاد میکنند ممکن اســت

ســختتر بتواننــد او را بــه خاطــر تبدیــل
وضعیــت به جنگ میــان امریکای التین
و ایــاالت متحــده ،ســرزنش کننــد .اکنون
مادورو دســت به قمار زده اســت .او اخیراً
گفــت« :در همــان حال که بــه  30جوالی
نزدیک میشویم ،نیروی بسیار بزرگ ضد
امپریالیستیای به وجود خواهیم آورد و با
تمام نقشههای مداخلهگرایانه امپراتوری
و متحدانــش در امریــکای التیــن و ســایر
نقــاط جهان مبــارزه خواهیم کــرد ».او در
ادامه ســخنانش بحرانهــای اقتصادی و
سیاســی را به گــردن قدرتهــای خارجی
و ثروتمنــدان ونزوئال انداخت .با گذشــت
زمان ،ونزوئال میتواند مشــتریان دیگری
پیدا کنــد و ایاالت متحده نیــز میتواند با
آسیب اقتصادی مواجه شود.
ترمیــم زنجیــره تأمیــن آنقدرهــا هم
آســان به نظر نمیرســد و حتی برای یک
بــار هــم کــه شــده ،تحریــم نفتــی ایاالت
متحده احتماالً بشــدت به ونزوئال آسیب
میرســاند .امــا دولــت مــادورو در نهایت
میتوانــد حداقل بخشــی از فــروش خود
را بــاز بهدســت آورد .کارشناســان بــه هند
بــه عنــوان یک بــازار بالقــوه جدید اشــاره
میکنند .همانطــور که دولت جایگزینها

از دست دادن نفت
ونزوئال تأثیر منفی
بر ایاالت متحده
خواهد داشت.
این میتواند به
پاالیشگاههای نفت
در تگزاس و لوئیزیانا
آسیب برساند که
مدلهای کسب و
کار آن به دلیل نفت
نوع سنگین ونزوئال
ساخته شده است

که حتــی در صــورت عدم توجــه ملیتی،
رژیمهای خودکامه میتوانند کنترلشــان
را از طریــق ســرکوب حفــظ کننــد .ایــن
کمی مبهم اســت که باوجود کاستیهای
آن ،چــرا هنــوز تحریمهای اقتصــادی به
عنــوان ابزار دولتــی بینالمللی در چنین
سطح گستردهای استفاده میشوند .آنها
خشمشان را در واشــنگتن نگه میدارند.
البته شــاید با خود فکر میکنند جایگزین
تحریم ،مداخله نظامی است که تصمیم
بسیار پرخطری است .همانطور که آقای
هافبائــر و همکارانــش اشــاره میکننــد،
رؤســای جمهوری امریــکا تحریمهایی را
اعمال میکننــد که «مخالفت خــود را با
ســوء رفتارهای خارجی نشــان میدهند،
حتی زمانی که احتمال تغییر رفتار کشور
هدف از راه دور اســت ».این اقدام ممکن
اســت بیثمر باشــد ،اما از بیعملی بهتر
اســت .به نظر میرســد دلیل منطقیای
برای اقدام کنگره علیه روســیه پیدا شــده
اســت .کنگره نمیخواهد رفتار روســیه را
تغییر دهد یا به متحــدان امریکا ،رهبری
و کاریزمایش را نشــان دهد .بلکه احتماالً
میخواهــد بــه امریکاییها نشــان بدهد
که اگــر ترامپ ،پوتین را به عنوان متحد و
دوستش میبیند ،این دیدگاه مورد تأیید
کنگرهنیست.
منبعEconomicScene:

را پیدا میکند ،با فرار رو به جلوی ونزوئال،
ایاالت متحده در معرض خطر از دســت
دادن منبــع اصلی اهرم قــرار میگیرد .در
عین حــال ،از دســت دادن نفــت ونزوئال
تأثیــر منفــی بــر ایــاالت متحــده خواهــد
داشــت .ایــن میتوانــد به پاالیشــگاههای
نفت در تگزاس و لوئیزیانا آسیب برساند
که مدلهای کسب و کار آن به دلیل نفت
نوع سنگین ونزوئال ساخته شده است.
ëëگزینههایجایگزینچیست؟
کارلــوس وچیــو استراتژیســت ارشــد
حــزب «خواســت مردمــی» بتازگــی بــا
مقامهــای دولت امریکا دیداری داشــته و
پیشنهادهای زیر را به آنها داده است:
 توقیف اموال و حســابهای اعضایدولــت فاســد ونزوئــا بــه تنهایــی کافــی
نیست ،بلکه باید آنها را به صورت موردی
منتشــر کرد و در دســترس مــردم ونزوئال
گذاشــت تــا بداننــد شــواهد علیــه فســاد
دولتشان به چه صورت و اندازهای است.
 ممنوعیــت همکاریهــای آتــیشــرکتهای امریکایــی بــا پروژههــای
صنعــت نفــت ونزوئــا بــدون اجــازه از
مجلس ملی -جایــی که مادورو در تالش
برای کاســتن از قدرتش اســت -که باعث
میشود مادورو در حمله به قانون اساسی
محدودترشود.
 ممنوعیــت قراردادهــای فــروشونزوئال با دولتهای دیگر در سیستم مالی
امریــکا که مجــوز مجلس ملــی را ندارند.
ضمن آنکه باید تالش شود اتحادیه اروپا
نیز همین تحریمهــا و محدودیتها را به
رســمیت بشناســد تا تواناییهــای دولت
ونزوئــا محــدود شــود و بــدون اجــازه از
مجلس ملی کاری از پیش نبرد.
مفســران معتقدند که تصمیم جدید
ترامپ طــی روزهای آینــده علنی خواهد
شد ،تا آن زمان ونزوئال و مادورو او را خوب
زیر نظر دارند.
منبعWashingtonPost:

