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تحریــم از دیربــاز بــه عنــوان ابــزاری دیپلماتیــک و غیــر تهاجمــی بــرای 
حفاظــت از منافــع ملــی و یــا قوانیــن بیــن الملــل علیــه کشــورها و یــا 

اشــخاص بــه کار گرفتــه شــده اســت. در کنــار تحریم هــای اعمال 
شــده توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل شــاهد 

ــه  ــای یکجانب ــم ه ــیاری از تحری ــوارد بس م
توســط کشــورهای مختلف در راســتای 

ــا  ــتراتژیک آنه ــع اس ــق مناف تحق
ــل  ــن المل ــخ بی ــول تاری در ط

هســتیم. بــا افزایــش هزینــه 
تحریــم  جنــگ،  هــای 

ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان م
ــن برای  راهــی جایگزی
نارضایتــی  ابــراز 
در  کشــور  یــک 
دیگــری  برابــر 
ــردن  ــارج ک ــا  خ ب
عــادی  روابــط 
مالــی  و  تجــاری 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ب

سیاســت  اهــداف 
امنیتــی  و  خارجــی 

خــود باشــد. اگرچــه 
وضــع  اســت  ممکــن 

کمــی  هزینــه  تحریــم 
ــرای کشــور تحریــم کننــده  ب

ــرای  ــا ب ــد، ام ــته باش ــر داش درب
کشــور تحریــم شــده مــی توانــد 

ــی را  ــد مدت ــج بســیار گســترده و بلن نتای
در پــی داشــته باشــد. از میــان انــواع تحریــم هــا، 

ــم  ــت. تحری ــوردار اس ــتری برخ ــذاری بیش ــادی از تاثیرگ ــم اقتص تحری
ــی هســتند کــه توســط  هــای اقتصــادی مجــازات هــای تجــاری و مال
یــک یــا چنــد کشــور در برابــر حکومــت، گــروه یــا فــرد اســتفاده مــی 
شــود. تحریــم اقتصــادی مــی توانــد محــدود بــه بخــش خاصــی نظیــر 
تســلیحات شــده و یــا بــه اســتثنای مــواردی همچــون دارو و غــذا باشــد.

قــاره آفریقــا، بیــش از هــر قــاره دیگــر در جهــان، هــدف تحریــم هــای 
ــا و  ــه اروپ ــد، اتحادی ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم ــادی مجم اقتص
ایــاالت متحــده امریــکا قــرار گرفتــه اســت. ســطح بــاالی »وابســتگی« 
کشــورهای افریقــا یکــی از عواملــی اســت کــه در افزایــش تاثیرگــذاری 
تحریــم هــا در ایــن قــاره موثــر بــوده اســت. مــوارد بســیاری از تحریــم 
ــوان مثــال زد از  هــای امریــکا در قبــال کشــورهای افریقایــی را مــی ت
ــدی،  ــاج، جهمــوری افریقــای مرکــزی، ســودان، برون ــه ســاحل ع جمل
ــوه. برخــی از ایــن تحریــم هــا، ماننــد ســاحل عــاج،  ســومالی و زیمباب
بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــردر ایــن کشــوربوده و برخــی دیگــر همانند 
ــزی،  ــای مرک ــوری آفریق ــور، جمه ــی در دارف ــگ کنون ــودان و جن س
ــامل  ــی، ش ــودان جنوب ــومالی و س ــو، س ــک کنگ ــوری دموکراتی جمه
ــه  درگیــری هــای مســلحانه  ــد کــه  ب ــراد خاصــی شــده ان ــم اف تحری

ــوه در ایــن میــان  ــد. امــا زیمباب ــور کمــک کــرده ان در کشــورهای مزب
متفــاوت از دیگــر کشورهاســت کــه اگرچــه در ظاهــر بــر پایــه خشــونت 
ــن  ــی در ای ــرای دموکراس ــد اج ــال 2000 و رون ــی س ــای انتخابات ه
ــدون شــک مواضــع سوسیالیســتی  ــا ب ــرار شــده اســت، ام کشــور برق
ــی تاثیــر نبــوده اســت.  ــوه در آن ب ــی حــزب حاکــم زیمباب و ضــد غرب
ــا  ــرز ب ــم م ــکی و ه ــور در خش ــوری محص ــوه کش ــوری زیمباب جمه
ــت.  ــک اس ــا و موزامبی ــوانا، زامبی ــی، بوتس ــای جنوب ــورهای آفریق کش
کشــوری بــه پایتختــی شــهر هــراره و بــا 16 میلیــون نفــر جمعیــت. در 
تاریــخ گذشــته  ایــن کشــور، متشــکل  از چندیــن قلمــرو پادشــاهی و از 
قــرن 11 میــادی تــا کنــون مســیری بــرای مهاجــرت و تجــارت 
در شــرق قــاره افریقــا بــوده اســت. در دهــه 
1890 سیســیل رودز از شــرکت انگلیســی 
ــی  ــدی فعل ــی مرزبن ــای جنوب آفریق
این کشــور را مشــخص کــرد و در 
ــتعمره  ــال 1923 آن را مس س
انگلیســی  خودگــردان 
ــی اعــام  ــای جنوب رودزی
ــال 1965،  ــرد. در س ک
اقلیــت  حکومــت 
محافظــه  ســفید 
اســتقال  کار 
بــه  را  رودزیــا 
صــورت یکجانبــه 
از انگلســتان اعــام 
دولــت  کــرد. 
بیــن  انــزوای  بــا 
یــک  و  المللــی 
ســاله   15 جنــگ 
ــای  ــا نیروه ــی ب چریک
ناسیونالیســت  ملــی 
ــرو شــد کــه در نهایــت  روب
در آوریــل 1980 بــه یــک 
توافقنامــه صلــح منجــر شــد کــه 
نتیجــه آن بــه رســمیت شــناخته 
ــود.  ــوه ب ــی زیمباب ــت قانون ــدن حاکمی ش
ــو- ــه در ســال 1980 از حــزب زان ــرت موگاب راب

پــی-اف )ZANU-PF( بــه عنــوان نخســت وزیــر انتخــاب شــد و تــا ســال 
ــت.  ــه داش ــند تکی ــن مس ــر ای 2017 ب

ــی  ــی طوالن ــابقه ای ــکا س ــط امری ــوه توس ــای زیمباب ــم ه ــخ تحری تاری
دارد. در نوامبــر ســال 1965 پــس از اعــام اســتقال یکجانبــه رودیزیــا 
ــراره  ــبری )ه ــود را از سالس ــول خ ــت کنس ــده سرپرس ــاالت متح ، ای
کنونــی( فراخوانــد و دفتــر خدمــات اطاعــات ایــاالت متحــده )USIS( و 
آژانــس توســعه بیــن المللــی ایــاالت متحــده )USAID(را تعطیــل کــرد. 
پــس از اجــرای توافقنامــه¬ی النکاســتر در21 دســامبر ســال 1979 و 
ــوه،  ــد زیمباب ــت جدی ــک دول ــه رســمیت شــناختن رســمی دیپلماتی ب
ــکا در روز  ــر ســفارت امری ــت کــرده و دفت ــه از آن اعــام حمای بافاصل
اســتقال زیمبابــوه در تاریــخ 18 آوریــل 1980 تاســیس شــد. در ادامــه 
جیمــی کارتــر، رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا، در اوت 1980 بــا نخســت 
وزیــر زیمبابــوه، رابــرت موگابــه، ماقــات کــرد. امــا در مــاه ژوئیــه ســال 
1986، دولــت ایــاالت متحــده تصمیــم گرفــت کــه کمکهــای دوجانبــه 
ــا  ــه ه ــی بیانی ــوی تدریج ــک الگ ــل »ی ــه دلی ــوه را ب ــه زیمباب ــی ب آت
ــل  ــازمان مل ــاوه در س ــت زیمب ــات دول ــی و اقدام ــات غیرقانون و اقدام
ــن  ــا تاثیرگذارتری ــد. ام ــف کن ــر«، متوق ــاط دیگ ــر نق ــد و دیگ متح
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ــاز  ــی آغ ــات ارض ــه اصاح ــرای برنام ــا اج ــال 2000 و ب ــم از س تحری
ــار  ــرای فش ــان را ب ــاالت متحــده بســیاری از کشــورهای جه ــد و ای ش
بــر دولــت زیمبابــوه بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون 
بــا خــود همــراه کــرد. در ســال هــای 2002 و 2003، ایــاالت متحــده 
اقدامــات هدفمنــدی همچــون تحریــم هــای مالــی و لغــو روادیــد علیــه 
ــق  ــی و تعلی ــات دفاع ــام و خدم ــال اق ــت انتق ــاص، ممنوعی ــراد خ اف
کمــک هــای غیــر دولتــی را در قبــال دولــت زیمبابــوه در پیــش گرفــت. 
ــط  ــارس 2019 توس ــوه در 4 م ــد زیمباب ــر ض ــکا ب ــای امری ــم ه تحری
دونالــد ترامــپ بــرای یــک ســال دیگــر تمدیــد شــده اســت. او«تضعیــف 
رونــد یــا نهادهــای دموکراتیــک در زیمبابــوه« و »تهدیــد غیرمعمــول و 
فــوق العــاده بــرای سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده« را از علــل وضــع 

دوبــاره تحریــم هــا اعــام کــرده اســت.
بیشــترین تاثیــر و آســیب ایــن اقدامــات بــه تولیــد، بــه عنــوان 
بخــش کلیــدی اقتصــاد، وارد شــده اســت. اقتصــاد کشــور بــر دو پایــه 
ذخایرمعدنــی تجــاری شــامل کــروم، ذغــال ســنگ، مــس، نیــکل، طــا، 
ــو،  ــه، تنباک ــامل پنب ــاری ش ــاورزی تج ــن و کش ــنگ آه ــن و س پاتی
ــه  ــا ب ــه تقریب ــت ک ــف اس ــای مختل ــوه ه ــی و می ــادام زمین ــوه، ب قه
طــور انحصــاری در اختیــار اقلیــت سفیدپوســت قــرار داشــت. در ســال 
2000 بــه دنبــال برنامــه اصاحــات ارزی، مالکیــت بخــش عظیمــی از 
ــد  ــخاص جدی ــه اش ــتان ب ــاورزی از سفیدپوس ــیع کش ــای وس زمین¬ه
ــته  ــده برجس ــن نماین ــت و چندی ــیاه پوس ــهروندان س ــامل ش ــه ش ک
حــزب حاکــم بودنــد، منتقــل شــد و در نتیجــه عــدم مدیریــت کارآمــد، 
باعــث کاهــش تولیــدات کشــاورزی و زیــان شــدید در بخــش صــادرات 
شــد. بیــن ســال هــای 2000 تــا 2007 تولیــدات کشــاورزی 51 درصــد 
کاهــش یافــت. بــرای مثــال تولیــد تنباکــو، محصــول اصلــی صــادرات 
ــش  ــد کاه ــزان 79 درص ــه می ــا 2008 ب ــال 2000 ت ــوه از س زیمباب
داشــته اســت. اقتصــاد زیمبابــوه پــس از ســال 2000 رشــد منفــی قابــل 
ماحظــه ای را تجربــه کــرد و نــرخ بیــکاری بــه بیــش 95 درصد رســید. 
از طــرف دیگرمشــارکت زیمبابــوه در جنــگ در جمهــوری دموکراتیــک 
کنگــو بیــن ســال هــای 1998 تــا 2002 ، صدهــا میلیــون دالرهزینــه 

ــار آورد. ــه ب بــرای کشــور ب
ــن  ــوه پایی ــال 2014، زیمباب ــا در س ــرفت آفریق ــل پیش ــزارش پن در گ
تریــن نــرخ توســعه را در میــان کشــورهای آفریقایــی بــه خــود اختصاص 
داده اســت و بــرای دوبرابــر کــردن درآمــد ســرانه خــود بــه 190 ســال 
احتیــاج خواهــد داشــت. در ســپتامبر 2016، وزیــر دارایــی ایــن کشــور 
ــودن  ــز ب ــب آن، ناچی ــاری متعاق ــکاف تج ــد و ش ــن تولی ــطح پایی »س
ــه مؤسســات  ــدم دسترســی ب ــذاری مســتقیم خارجــی و ع ســرمایه گ
مالــی بیــن المللــی بــه دلیــل حجــم بــاالی بدهــی هــای عقــب افتــاده 

» را بــه عنــوان دالیــل مهــم عملکــرد ضعیــف اقتصــاد اعــام کــرد.

ــورم  ــد و ت ــاالنه 5.4 درص ــورم س ــور، ت ــن کش ــتقال ای ــان اس در زم
ماهانــه 0.5 درصــد بــوده اســت. پــس از توافقنامــه النکســتر در دســامبر 
1979 و لغــو تحریــم هــا، زیمبابــوه شــکوفایی اقتصــادی قابــل ماحضــه 
ــالهای 1981-1980  ــی س ــادی واقع ــد اقتص ــرد. رش ــه ک ــی را تجرب ای
بیــش از 20٪ بــوده اســت. بــا ایــن حــال بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــرای 
صــادرات مــواد معدنــی و خشکســالی هــای وســیع در بیــن ســال هــای 
1982- 1984 ، رشــد اقتصــادی کاهــش پیــدا کــرد. بــه دنبــال وضــع 
ــه  ــه هزین ــت در ســال 1997 ک ــازان اســتقال دول ــرای جانب ــزه ب جای
ایــی معــادل  3 درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی را دربــر داشــت و 
همچنیــن هزینــه هــای بــاالی مشــارکت زیمبابــوه در جنــگ دوم کنگــو 
در ســال 1998، اقتصــاد ســقوط کــرد. بــه دنبــال آن خشکســالی ســال 
1999 مزیــد بــر علــت شــده و در همــان ســال بدهی¬هــای کشــور بــه 
صنــدوق بیــن المللــی پــول، بانــک جهانــی و بانــک توســعه آفریقــا رو 
بــه افزایــش گذاشــت. اقتصــاد ملــی بیــن ســال هــای 2000-2007 بــه 
ــه بیــش از 66،000 درصــد  میــزان 40 درصــد کاهــش یافــت، تــورم ب
افزایــش یافــت و کمبــود مــداوم ارز، ســوخت، دارو و غــذا زندگــی مــردم 
ــدی  ــش 40 درص ــاهد کاه ــور ش ــرار داد. کش ــود ق ــر خ ــث تاثی را تح
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، 51 درصــدی تولیــدات کشــاورزی و 47 

درصــدی  تولیــد صنعتــی بــود.
 پــس از امضــای تحریمــی »قانــون ترمیــم دموکراســی و اقتصــاد 
ــد،  ــا ش ــوش امض ــورج ب ــط ج ــه توس ــال 2001 ک ــوه« در س زیمباب
صنــدوق بیــن المللــی پــول ارســال منابــع خــود را بــه زیمبابــوه متوقــف 
کــرد. موسســات مالــی شــروع بــه عقــب نشــینی از حمایــت از زیمبابــوه 
کردنــد. شــرایط اعمــال تحریــم هــا موجــب شــد کــه تمــام کمــک هــای 
اقتصــادی در حمایــت از »دموکراتیــزه شــدن، احتــرام بــه حقــوق بشــر 
و حاکمیــت قانــون« لغــو شــود. اتحادیــه اروپــا حمایــت خــود را از تمــام 
پــروژه هــای زیمبابــوه متوقــف کــرد. بــه دلیــل تحریــم هــا و سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا و آمریــکا، هیــچ یــک از بدهی¬هــای زیمبابــوه 
ماننــد ســایر کشــورها شــامل عفــو نشــده اســت. در مــاه فوریــه ســال 
ــوه متوقــف شــد و در  2004، بازپرداخــت بدهی¬هــای خارجــی زیمباب
نهایــت منجــر بــه تعلیــق اجبــاری از صنــدوق بیــن المللــی پــول شــد. 
در ادامــه نیــز ســازمان ملــل متحــد کمــک هــای غذایــی خــود را، بــه 

دلیــل عــدم تامیــن بودجــه آن، بــه ایــن کشــور متوقــف کــرد.
 کشــور در ســال 2000 دچــار کمبــود شــدید ارز و در نتیجــه اختــاف 
ــک  ــال 2004، ی ــد. در س ــیاه ش ــازار س ــرخ ب ــمی و ن ــرخ رس ــن ن بی
ــه وجــود آمــد کــه  ــرای واردکننــدگان ب سیســتم ارز خارجــی کمــی ب
بــه طــور موقــت ســبب کاهــش جزئــی بحــران ارز خارجــی شــد ، امــا 
تــا اواســط ســال 2005 کمبــود ارز خارجــی بــار دیگــر تشــدید شــد. در 
ــوه حــذف  ــل دولــت در 30 ژوئیــه 2008، 10 صفــر از دالر زیمباب مقاب

کــرد تــا بــه نــرخ قبــل از تــورم بازگــردد.
ــامل  ــه ش ــی )ک ــاد مل ــد اتح ــت جدی ــه 2009، دول در فوری
ســه حــزب مخالــف دولــت بــود( معامــات بــا  ارز خارجــی را 
عنــوان یــک اقــدام بــرای تحریــک اقتصــاد و پایــان دادن بــه 
ــوه بــه ســرعت اعتبــار خــود را از  تــورم برگزیــد. دالر زیمباب
دســت داد و تــا آوریــل 2009، دالر زیمبابــوه بــه طــور کامــل 
ــات  ــکا در معام ــا دالر آمری ــده و ب ــق درآم ــت تعلی ــه حال ب
ــورم را  ــد ت ــد رش ــدام رون ــن اق ــد. ای ــن ش ــی جایگزی دولت
ــات  ــه ثب ــی ب ــام بانک ــه نظ ــازه داد ک ــرد و اج ــوس ک معک
ــد  ــدی هرچن ــال 2009 از رش ــس از س ــاد پ ــد و اقتص برس
ــی  ــت ومنف ــج مثب ــدام نتای ــن اق ــد. ای ــد ش ــد بهره¬من کن
بســیاری را در پــی داشــت، از جملــه کاهــش مالیــات و نــرخ 
بهــره واقعــی بــاال بــه دلیــل کمبــود ســرمایه، و نیــز افزایــش 
ــول  ــداری پ ــه نگه ــردم ب ــل م ــدم تمای ــی و ع ــفافیت مال ش
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ــردن جــز در  ــه ک ــت از هزین ــن دول خــود در سیســتم بانکــی. همچنی
ــر  ــات منج ــن اقدام ــام ای ــد. تم ــع ش ــده من ــن ش ــل تعیی ــوارد از قب م
بــه رشــد 10 درصــدی اقتصــاد تــا ســال 2012 شــد. امــا هزینــه 104 
میلیــون دالری انتخابــات ســال 2013 و دو برابــر کــردن خدمــات موقت 
توســط دولــت بــار دیگــر اقتصــاد کشــور را بــه ورطــه نابــودی کشــاند. 
ــه  ــروش اوراق قرضــه خزان ــه ف ــروع ب ــوه ش در آگوســت 2014، زیمباب

ــرد. ــوق بخــش عمومــی ک ــرای پرداخــت حق داری و اوراق قرضــه ب
یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت وحــدت ملــی »سیاســت بومــی ســازی 
اقتصــاد« بــود کــه بــه موجــب آن حداقــل 51 درصــد مالکیــت شــرکت 
ــی  ــوه ای ــتان زیمباب ــیاه پوس ــار س ــت در اختی ــی بایس ــادن م ــا و مع ه
ــن امــر موجــب تشــدید عــدم اطمینــان در ســرمایه گــذاری  باشــد. ای
بخــش خارجــی و افزایــش فســاد شــد. در آوریــل 2014 بدهــی هــای 
ــش از 200  ــی بی ــه عبارت ــا ب ــارد دالر ی ــه 7 میلی ــوه ب ــمی زیمباب رس
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور رســید. در اوت 2016 دولــت 

اعــام کــرد کــه 25000 کارمنــد دولت معــدل 8 درصــد از کل کارکنان 
ــای  ــه ه ــا و هزین ــفارتخانه ه ــداد س ــد. تع ــی کن ــراج م ــی را اخ دولت
دیپلماتیــک و وزارتخانــه ایــی در تــاش بــرای صرفــه جویــی 4 میلیــارد 
دالری در دســتمزد ســاالنه کاهــش پیــدا کــرد. یکــی دیگــر از اقدامــات 
ــا  ــه اجــرای آن ت ــود ک ــا ب ــرل قیمــت ه ــورم کنت ــت در کاهــش ت دول
حــد زیــادی ناموفــق بــوده اســت. فشــار دولــت بــر فروشــندگان بــرای 
ــن  ــه عــدم عرضــه کاال و بنزی ــر منجــر ب ــا قیمــت کمت ــه کاالهــا ب ارای
ــاورزی  ــوزه کش ــد. در ح ــیاه ش ــازار س ــا در ب ــش تقاض ــازار و افزای در ب
نیــز بــا افزایــش تولیــد تنباکــو بــه 217 میلیــون کیلوگــرم  بــه عنــوان 
ــادرات  ــش ص ــث افزای ــور، باع ــن کش ــدی ای ــول تولی ــومین محص س
ــون و  ــد توت ــی مانن ــن الملل ــات بی ــای دخانی ــرکت ه ــا ش ــارت ب و تج
تنباکــو British Tobacco و China Tobaccoو نیــز تامیــن تجهیــزات و 
وام¬هــای مــورد نیــاز کشــاورزان شــده و دررشــد اقتصــادی بــی تاثیــر 
نبــوده اســت. امــروزه مــزارع کوچــک تنباکــو متعلــق بــه ســیاه پوســتان 
ازمــزارع  روزگاری جزیــی  کــه 
وســیع بــا مالکیــت سفیدپوســتان 
از  ایــی  عمــده  بخــش  بــود، 
ــن  ــور را تامی ــن کش ــادرات ای ص
دخانیــات  بخــش  می-کننــد. 
از  بیــش  از  اکنــون  زیمبابــوه 
نیمــی از محصــول بــه چیــن 

ــی شــود. صــادر م
سیاســت  از  دیگــر  یکــی   
بــا  مواجــه  در  دولــت  هــای 
ــرفت در  ــادی، پیش ــه اقتص هجم
ــاوری  ــی و فن ــای علم ــه ه عرص
بــوده اســت.  سیاســت ملــی 
بــر  تمرکــز  بــا  بیوتکنولــوژی 
بیوتکنولــوژی،  هــای  فنــاوری 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــاوری  ــی، فن ــوم فضای )ICT(، عل
دانــش  هــای  سیســتم  نانــو، 



بومــی، فــن آوری هــا و راه حــل هــای علمــی بــرای چالــش های زیســت 
محیطــی، کــه علیرغــم زیرســاخت هــای ضعیــف و فقــدان منابع انســانی 
و مالــی، تحقیقــات بیوتکنولــوژی پیشــرفته تــری را دربیــن کشــور هــای 
ــرده  ــد ک ــت تعه ــود اختصــاص داده اســت. دول ــه خ ــرا ب ــوب صح جن
اســت کــه حداقــل 1 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــرای تحقیــق 
ــل 60  ــه حداق ــد ک ــل کن ــان حاص ــاص داده و اطمین ــعه اختص و توس
ــه  ــا در زمین ــارت ه ــه توســعه مه ــوزش دانشــگاهی در زمین درصــد آم
ــش  ــان دان ــد زم ــل 30 درص ــوده و حداق ــز ب ــاوری متمرک ــم و فن عل
آمــوزان نیــز در مدرســه بــه مطالعــه موضوعــات علمــی اختصــاص یابــد. 
ــوزه  ــرد در ح ــارات خ ــص اعتب ــت تخصی ــات دول ــر از اقدام ــی دیگ یک
ــن وام هــای کوچــک  ــا در نظــر گرفت ــه ب ــوده اســت ک ــان ب اشــغال زن
ــان قدمــی مثبــت در ایجــاد رشــد اقتصــادی  ــرای ایجــاد اشــتغال زن ب

ــت. ــته اس ــور برداش کش
پــس از برکنــاری موگابــه و انتقــال قــدرت ســایه ســنگین تحریــم هــا 
ــن  ــا ای ــد. ب ــن کشــور ســنگینی مــی کن ــر ســر اقتصــاد ای ــان ب همچن
حــال درس هــای فراوانــی را مــی تــوان از آن آموخــت. مــی تــوان اذعــان 
ــی  ــات سیاســی و حزب ــار گذاشــتن اختاف ــت در کن ــدام دول داشــت اق
ــت  ــرون رف ــزایی را در ب ــه س ــر ب ــی تاثی ــت وحــدت مل و تشــکیل دول
از بن-بســت اقتصــادی داشــته اســت. اقدامــات بعــدی ایــن دولــت در 
تعلیــق پــول ملــی کــه موجــب توقــف رشــد شــدید تــورم شــد، اســتفاده 
از ارز خارجــی ماننــد دالر آمریــکا، رانــد آفریقــای جنوبــی، یــورو و پــول 
رایــج کشــورهای همســایه آن، بودجــه انضباطــی دولــت، همگــی باعــث 
ثبــت یــک دوره رشــد اقتصــادی را بــرای اولیــن بــار طــی یــک دهــه از 

بــی ثباتــی در ایــن کشــور شــد. 
بــا وجــود تمامــی ایــن اقدامــات، در تاثیــر گــذاری و کارآمــدی تحریم ها 
اشــکاالت فراوانــی وارد شــده اســت. بــه ویــژه زمانــی کــه تنهــا توســط 
ــا تعــداد محــدودی از کشــورها اعمــال شــده و جهــان شــمول  یــک ی
نباشــد و از طــرف کشــورهای همســایه نادیــده گرفتــه شــوند. بایــد در 
نظــر داشــت کــه تحریــم هــا در صــورت داشــتن حمایــت بیــن المللــی 
و در مــوارد مربــوط بــه صلــح و امنیــت جهانــی و یــا بــرای مثــال فشــار 
بــرای تحریــم هــا زمانــی کــه بــه پیامدهــای خاصــی از جملــه توافــق 

صلــح یــا پایــان دادن بــه حمایــت یــک کشــور از جنــگ در یــک کشــور 
دیگــر ماننــد پشــتیبانی روانــدا از شورشــیان در جمهــوری دموکراتیــک 
کنگــو )DRC( منجــر شــود، نتیجــه بهتــری خواهنــد داشــت. امــا اگــر 
ــوری  ــای دیکتات ــم ه ــه رژی ــار ب ــادی فش ــای اقتص ــم ه ــدف تحری ه
بــرای از بیــن بــردن قــدرت آن هــا باشــد، آنهــا حداقــل تاثیرراخواهنــد 
ــا و ســاحل عــاج،  ــن حــال، در آنگــوال، ســیرالئون، لیبری ــا ای داشــت. ب
محدودیــت تجــارت المــاس و ســایر کاالهــا، نیروهــای شورشــی یــا ضــد 
دموکراتیــک را تضعیــف کــرد و رونــد بــه توافــق رســیدن آنهــا را بــرای 

صلــح تســهیل کــرد. 
ــد  ــر ض ــل ب ــازمان مل ــادی س ــای اقتص ــم ه ــوه تحری ــورد زیمباب در م
ــتن  ــت داش ــود جامعی ــا وج ــا ب ــت رودیزی ــی سفیدپوس ــت اقلیت حکوم
نتوانســتند بــه حکومــت آن هــا پایــان دهنــد. تجــارت از طریــق دولــت 
ــی  ــگ چریک ــت جن ــت و در نهای ــه یاف ــی ادام ــای جنوب ــد افریق اپارتای
ــرد. ــره ک ــز مذاک ــر ســر می ــه نشســتن ب ــور ب ــت را مجب ــه دول ــود ک ب

ــاع  ــوه دف ــاالت متحــده از سیاســت خــود در قبــال زیمباب ــل ای در مقاب
واعــام کــرده اســت کــه تحریــم هــای اعمــال شــده هدفمنــد بــوده و 
ــا ایــن حــال، شــواهد نشــان  کل کشــور را هــدف قــرار نــداده اســت، ب
مــی دهنــد کــه تحریــم هــا بســیار گســترده بــوده و در عمــل تنهــا بــر 
زندگــی مــردم زیمبابــوه و شــاخص هــای توســعه کشــور تاثیــر منفــی 
گذاشــته اســت. در مقابــل تحریــم هــای امریــکا مــی تــوان بــه تحریــم 
هــای اتحادیــه اروپــا اشــاره کــرد کــه اکثــر آن هــا در ســال 2014 لغــو 
شــد و تنهــا محــدود بــه موگابــه و همســرش باقــی مانــده اســت. لــذا 
ــا،  ــم ه ــودن تحری ــد« ب ــر »هدفمن ــی ب ــکا مبن ــای امری ــر خــاف ادع ب
ــودن، »محدودیــت هــای تجــاری«، »ممنوعیــت ســفر«  »هوشــمند« ب
ــا ایــن حــال، ایــن اقدامــات باعــث فروپاشــی  و »اقدامــات محــدود«، ب
ــا وجــود  ــوه در دهــه هــای گذشــته شــده اســت کــه ب اقتصــاد زیمباب
تــاش هــای دولــت ســال هــا زمــان الزم اســت تــا شــرایط بــه وجــود 

امــده جبــران گــردد.
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