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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
مــوارد بســیاری از تحریــم هــای یکجانبــه
توســط کشــورهای مختلف در راســتای
تحقــق منافــع اســتراتژیک آنهــا
در طــول تاریــخ بیــن الملــل
هســتیم .بــا افزایــش هزینــه
هــای جنــگ ،تحریــم
مــی توانــد بــه عنــوان
راهــی جایگزیــن برای
ابــراز نارضایتــی
یــک کشــور در
برابــر دیگــری
بــا خــارج کــردن
روابــط عــادی
تجــاری و مالــی
بــرای رســیدن بــه
اهــداف سیاســت
خارجــی و امنیتــی
خــود باشــد .اگرچــه
ممکــن اســت وضــع
تحریــم هزینــه کمــی
بــرای کشــور تحریــم کننــده
دربــر داشــته باشــد ،امــا بــرای
کشــور تحریــم شــده مــی توانــد
نتایــج بســیار گســترده و بلنــد مدتــی را
در پــی داشــته باشــد .از میــان انــواع تحریــم هــا،
تحریــم اقتصــادی از تاثیرگــذاری بیشــتری برخــوردار اســت .تحریــم
هــای اقتصــادی مجــازات هــای تجــاری و مالــی هســتند کــه توســط
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
اقتصــادی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،اتحادیــه اروپــا و
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
هــای امریــکا در قبــال کشــورهای افریقایــی را مــی تــوان مثــال زد از
جملــه ســاحل عــاج ،جهمــوری افریقــای مرکــزی ،ســودان ،برونــدی،
ســومالی و زیمبابــوه .برخــی از ایــن تحریــم هــا ،ماننــد ســاحل عــاج،
بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــردر ایــن کشــوربوده و برخــی دیگــر همانند
ســودان و جنــگ کنونــی در دارفــور ،جمهــوری آفریقــای مرکــزی،
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو ،ســومالی و ســودان جنوبــی ،شــامل
تحریــم افــراد خاصــی شــده انــد کــه بــه درگیــری هــای مســلحانه

در کشــورهای مزبــور کمــک کــرده انــد .امــا زیمبابــوه در ایــن میــان
متفــاوت از دیگــر کشورهاســت کــه اگرچــه در ظاهــر بــر پایــه خشــونت
هــای انتخاباتــی ســال  2000و رونــد اجــرای دموکراســی در ایــن
کشــور برقــرار شــده اســت ،امــا بــدون شــک مواضــع سوسیالیســتی
و ضــد غربــی حــزب حاکــم زیمبابــوه در آن بــی تاثیــر نبــوده اســت.
جمهــوری زیمبابــوه کشــوری محصــور در خشــکی و هــم مــرز بــا
کشــورهای آفریقــای جنوبــی ،بوتســوانا ،زامبیــا و موزامبیــک اســت.
کشــوری بــه پایتختــی شــهر هــراره و بــا  16میلیــون نفــر جمعیــت .در
تاریــخ گذشــته ایــن کشــور ،متشــکل از چندیــن قلمــرو پادشــاهی و از
قــرن  11میــادی تــا کنــون مســیری بــرای مهاجــرت و تجــارت
در شــرق قــاره افریقــا بــوده اســت .در دهــه
 1890سیســیل رودز از شــرکت انگلیســی
آفریقــای جنوبــی مرزبنــدی فعلــی
این کشــور را مشــخص کــرد و در
ســال  1923آن را مســتعمره
خودگــردان انگلیســی
رودزیــای جنوبــی اعــام
کــرد .در ســال ،1965
حکومــت اقلیــت
ســفید محافظــه
اســتقالل
کار
رودزیــا را بــه
صــورت یکجانبــه
از انگلســتان اعــام
دولــت
کــرد.
بــا انــزوای بیــن
المللــی و یــک
جنــگ  15ســاله
چریکــی بــا نیروهــای
ملــی ناسیونالیســت
روبــرو شــد کــه در نهایــت
در آوریــل  1980بــه یــک
توافقنامــه صلــح منجــر شــد کــه
نتیجــه آن بــه رســمیت شــناخته
شــدن حاکمیــت قانونــی زیمبابــوه بــود.
رابــرت موگابــه در ســال  1980از حــزب زانــو-
پــی-اف ( )ZANU-PFبــه عنــوان نخســت وزیــر انتخــاب شــد و تــا ســال
 2017بــر ایــن مســند تکیــه داشــت.
تاریــخ تحریــم هــای زیمبابــوه توســط امریــکا ســابقه ایــی طوالنــی
دارد .در نوامبــر ســال  1965پــس از اعــام اســتقالل یکجانبــه رودیزیــا
 ،ایــاالت متحــده سرپرســت کنســول خــود را از سالســبری (هــراره
کنونــی) فراخوانــد و دفتــر خدمــات اطالعــات ایــاالت متحــده ( )USISو
آژانــس توســعه بیــن المللــی ایــاالت متحــده ()USAIDرا تعطیــل کــرد.
پــس از اجــرای توافقنامــه¬ی النکاســتر در 21دســامبر ســال  1979و
بــه رســمیت شــناختن رســمی دیپلماتیــک دولــت جدیــد زیمبابــوه،
بالفاصلــه از آن اعــام حمایــت کــرده و دفتــر ســفارت امریــکا در روز
اســتقالل زیمبابــوه در تاریــخ  18آوریــل  1980تاســیس شــد .در ادامــه
جیمــی کارتــر ،رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا ،در اوت  1980بــا نخســت
وزیــر زیمبابــوه ،رابــرت موگابــه ،مالقــات کــرد .امــا در مــاه ژوئیــه ســال
 ،1986دولــت ایــاالت متحــده تصمیــم گرفــت کــه کمکهــای دوجانبــه
آتــی بــه زیمبابــوه را بــه دلیــل «یــک الگــوی تدریجــی بیانیــه هــا
و اقدامــات غیرقانونــی و اقدامــات دولــت زیمبــاوه در ســازمان ملــل
متحــد و دیگــر نقــاط دیگــر» ،متوقــف کنــد .امــا تاثیرگذارتریــن
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تحریــم از ســال  2000و بــا اجــرای برنامــه اصالحــات ارضــی آغــاز
شــد و ایــاالت متحــده بســیاری از کشــورهای جهــان را بــرای فشــار
بــر دولــت زیمبابــوه بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون
بــا خــود همــراه کــرد .در ســال هــای  2002و  ،2003ایــاالت متحــده
اقدامــات هدفمنــدی همچــون تحریــم هــای مالــی و لغــو روادیــد علیــه
افــراد خــاص ،ممنوعیــت انتقــال اقــام و خدمــات دفاعــی و تعلیــق
کمــک هــای غیــر دولتــی را در قبــال دولــت زیمبابــوه در پیــش گرفــت.
تحریــم هــای امریــکا بــر ضــد زیمبابــوه در  4مــارس  2019توســط
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،
پالتیــن و ســنگ آهــن و کشــاورزی تجــاری شــامل پنبــه ،تنباکــو،
قهــوه ،بــادام زمینــی و میــوه هــای مختلــف اســت کــه تقریبــا بــه
طــور انحصــاری در اختیــار اقلیــت سفیدپوســت قــرار داشــت .در ســال
 2000بــه دنبــال برنامــه اصالحــات ارزی ،مالکیــت بخــش عظیمــی از
زمین¬هــای وســیع کشــاورزی از سفیدپوســتان بــه اشــخاص جدیــد
کــه شــامل شــهروندان ســیاه پوســت و چندیــن نماینــده برجســته
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  2000تــا  2007تولیــدات کشــاورزی  51درصــد
کاهــش یافــت .بــرای مثــال تولیــد تنباکــو ،محصــول اصلــی صــادرات
زیمبابــوه از ســال  2000تــا  2008بــه میــزان  79درصــد کاهــش
داشــته اســت .اقتصــاد زیمبابــوه پــس از ســال  2000رشــد منفــی قابــل
مالحظــه ای را تجربــه کــرد و نــرخ بیــکاری بــه بیــش  95درصد رســید.
از طــرف دیگرمشــارکت زیمبابــوه در جنــگ در جمهــوری دموکراتیــک
کنگــو بیــن ســال هــای  1998تــا  ، 2002صدهــا میلیــون دالرهزینــه
بــرای کشــور بــه بــار آورد.
در گــزارش پنــل پیشــرفت آفریقــا در ســال  ،2014زیمبابــوه پاییــن
تریــن نــرخ توســعه را در میــان کشــورهای آفریقایــی بــه خــود اختصاص
داده اســت و بــرای دوبرابــر کــردن درآمــد ســرانه خــود بــه  190ســال
احتیــاج خواهــد داشــت .در ســپتامبر  ،2016وزیــر دارایــی ایــن کشــور
«ســطح پاییــن تولیــد و شــکاف تجــاری متعاقــب آن ،ناچیــز بــودن
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی و عــدم دسترســی بــه مؤسســات
مالــی بیــن المللــی بــه دلیــل حجــم بــاالی بدهــی هــای عقــب افتــاده
« را بــه عنــوان دالیــل مهــم عملکــرد ضعیــف اقتصــاد اعــام کــرد.

در زمــان اســتقالل ایــن کشــور ،تــورم ســاالنه  5.4درصــد و تــورم
ماهانــه  0.5درصــد بــوده اســت .پــس از توافقنامــه النکســتر در دســامبر
 1979و لغــو تحریــم هــا ،زیمبابــوه شــکوفایی اقتصــادی قابــل مالحضــه
ایــی را تجربــه کــرد .رشــد اقتصــادی واقعــی ســالهای 1981-1980
بیــش از  ٪20بــوده اســت .بــا ایــن حــال بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــرای
صــادرات مــواد معدنــی و خشکســالی هــای وســیع در بیــن ســال هــای
 ، 1984 -1982رشــد اقتصــادی کاهــش پیــدا کــرد .بــه دنبــال وضــع
جایــزه بــرای جانبــازان اســتقالل دولــت در ســال  1997کــه هزینــه
ایــی معــادل  3درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی را دربــر داشــت و
همچنیــن هزینــه هــای بــاالی مشــارکت زیمبابــوه در جنــگ دوم کنگــو
در ســال  ،1998اقتصــاد ســقوط کــرد .بــه دنبــال آن خشکســالی ســال
 1999مزیــد 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  2007-2000بــه
میــزان  40درصــد کاهــش یافــت ،تــورم بــه بیــش از  66،000درصــد
افزایــش یافــت و کمبــود مــداوم ارز ،ســوخت ،دارو و غــذا زندگــی مــردم
را تحــث تاثیــر خــود قــرار داد .کشــور شــاهد کاهــش  40درصــدی
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه 51 ،درصــدی تولیــدات کشــاورزی و 47
درصــدی تولیــد صنعتــی بــود.
پــس از امضــای تحریمــی «قانــون ترمیــم دموکراســی و اقتصــاد
زیمبابــوه» در ســال  2001کــه توســط جــورج بــوش امضــا شــد،
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
 ،2004بازپرداخــت بدهی¬هــای خارجــی زیمبابــوه متوقــف شــد و در
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  2000دچــار کمبــود شــدید ارز و در نتیجــه اختــاف
بیــن نــرخ رســمی و نــرخ بــازار ســیاه شــد .در ســال  ،2004یــک
سیســتم ارز خارجــی کمــی بــرای واردکننــدگان بــه وجــود آمــد کــه
بــه طــور موقــت ســبب کاهــش جزئــی بحــران ارز خارجــی شــد  ،امــا
تــا اواســط ســال  2005کمبــود ارز خارجــی بــار دیگــر تشــدید شــد .در
مقابــل دولــت در  30ژوئیــه  10 ،2008صفــر از دالر زیمبابــوه حــذف
کــرد تــا بــه نــرخ قبــل از تــورم بازگــردد.
در فوریــه  ،2009دولــت جدیــد اتحــاد ملــی (کــه شــامل
ســه حــزب مخالــف دولــت بــود) معامــات بــا ارز خارجــی را
عنــوان یــک اقــدام بــرای تحریــک اقتصــاد و پایــان دادن بــه
تــورم برگزیــد .دالر زیمبابــوه بــه ســرعت اعتبــار خــود را از
دســت داد و تــا آوریــل  ،2009دالر زیمبابــوه بــه طــور کامــل
بــه حالــت تعلیــق درآمــده و بــا دالر آمریــکا در معامــات
دولتــی جایگزیــن شــد .ایــن اقــدام رونــد رشــد تــورم را
معکــوس کــرد و اجــازه داد کــه نظــام بانکــی بــه ثبــات
برســد و اقتصــاد پــس از ســال  2009از رشــدی هرچنــد
کنــد بهره¬منــد شــد .ایــن اقــدام نتایــج مثبــت ومنفــی
بســیاری را در پــی داشــت ،از جملــه کاهــش مالیــات و نــرخ
بهــره واقعــی بــاال بــه دلیــل کمبــود ســرمایه ،و نیــز افزایــش
شــفافیت مالــی و عــدم تمایــل مــردم بــه نگهــداری پــول
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خــود در سیســتم بانکــی .همچنیــن دولــت از هزینــه کــردن جــز در
مــوارد از قبــل تعییــن شــده منــع شــد .تمــام ایــن اقدامــات منجــر
بــه رشــد  10درصــدی اقتصــاد تــا ســال  2012شــد .امــا هزینــه 104
میلیــون دالری انتخابــات ســال  2013و دو برابــر کــردن خدمــات موقت
توســط دولــت بــار دیگــر اقتصــاد کشــور را بــه ورطــه نابــودی کشــاند.
در آگوســت  ،2014زیمبابــوه شــروع بــه فــروش اوراق قرضــه خزانــه
داری و اوراق قرضــه بــرای پرداخــت حقــوق بخــش عمومــی کــرد.
یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت وحــدت ملــی «سیاســت بومــی ســازی
اقتصــاد» بــود کــه بــه موجــب آن حداقــل  51درصــد مالکیــت شــرکت
هــا و معــادن مــی بایســت در اختیــار ســیاه پوســتان زیمبابــوه ایــی
باشــد .ایــن امــر موجــب تشــدید عــدم اطمینــان در ســرمایه گــذاری
بخــش خارجــی و افزایــش فســاد شــد .در آوریــل  2014بدهــی هــای
رســمی زیمبابــوه بــه  7میلیــارد دالر یــا بــه عبارتــی بیــش از 200
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور رســید .در اوت  2016دولــت

اعــام کــرد کــه  25000کارمنــد دولت معــدل  8درصــد از کل کارکنان
دولتــی را اخــراج مــی کنــد .تعــداد ســفارتخانه هــا و هزینــه هــای
دیپلماتیــک و وزارتخانــه ایــی در تــاش بــرای صرفــه جویــی  4میلیــارد
دالری در دســتمزد ســاالنه کاهــش پیــدا کــرد .یکــی دیگــر از اقدامــات
دولــت در کاهــش تــورم کنتــرل قیمــت هــا بــود کــه اجــرای آن تــا
حــد زیــادی ناموفــق بــوده اســت .فشــار دولــت بــر فروشــندگان بــرای
ارایــه کاالهــا بــا قیمــت کمتــر منجــر بــه عــدم عرضــه کاال و بنزیــن
در بــازار و افزایــش تقاضــا در بــازار ســیاه شــد .در حــوزه کشــاورزی
نیــز بــا افزایــش تولیــد تنباکــو بــه  217میلیــون کیلوگــرم بــه عنــوان
ســومین محصــول تولیــدی ایــن کشــور ،باعــث افزایــش صــادرات
و تجــارت بــا شــرکت هــای دخانیــات بیــن المللــی ماننــد توتــون و
تنباکــو  British Tobaccoو 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
کــه روزگاری جزیــی ازمــزارع
وســیع بــا مالکیــت سفیدپوســتان
بــود ،بخــش عمــده ایــی از
صــادرات ایــن کشــور را تامیــن
می-کننــد .بخــش دخانیــات
زیمبابــوه اکنــون از بیــش از
نیمــی از محصــول بــه چیــن
صــادر مــی شــود.
یکــی دیگــر از سیاســت
هــای دولــت در مواجــه بــا
هجمــه اقتصــادی ،پیشــرفت در
عرصــه هــای علمــی و فنــاوری
بــوده اســت .سیاســت ملــی
بیوتکنولــوژی بــا تمرکــز بــر
فنــاوری هــای بیوتکنولــوژی،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
( ،)ICTعلــوم فضایــی ،فنــاوری
نانــو ،سیســتم هــای دانــش

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
جنــوب صحــرا بــه خــود اختصــاص داده اســت .دولــت تعهــد کــرده
اســت کــه حداقــل  1درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را بــرای تحقیــق
و توســعه اختصــاص داده و اطمینــان حاصــل کنــد کــه حداقــل 60
درصــد آمــوزش دانشــگاهی در زمینــه توســعه مهــارت هــا در زمینــه
علــم و فنــاوری متمرکــز بــوده و حداقــل  30درصــد زمــان دانــش
آمــوزان نیــز در مدرســه بــه مطالعــه موضوعــات علمــی اختصــاص یابــد.
یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت تخصیــص اعتبــارات خــرد در حــوزه
اشــغال زنــان بــوده اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن وام هــای کوچــک
بــرای ایجــاد اشــتغال زنــان قدمــی مثبــت در ایجــاد رشــد اقتصــادی
کشــور برداشــته اســت.
پــس از برکنــاری موگابــه و انتقــال قــدرت ســایه ســنگین تحریــم هــا
همچنــان بــر ســر اقتصــاد ایــن کشــور ســنگینی مــی کنــد .بــا ایــن
حــال درس هــای فراوانــی را مــی تــوان از آن آموخــت .مــی تــوان اذعــان
داشــت اقــدام دولــت در کنــار گذاشــتن اختالفــات سیاســی و حزبــی
و تشــکیل دولــت وحــدت ملــی تاثیــر بــه ســزایی را در بــرون رفــت
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
یــک یــا تعــداد محــدودی از کشــورها اعمــال شــده و جهــان شــمول
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 ( )DRCمنجــر شــود ،نتیجــه بهتــری خواهنــد داشــت .امــا اگــر
هــدف تحریــم هــای اقتصــادی فشــار بــه رژیــم هــای دیکتاتــوری
بــرای از بیــن بــردن قــدرت آن هــا باشــد ،آنهــا حداقــل تاثیرراخواهنــد
داشــت .بــا ایــن حــال ،در آنگــوال ،ســیرالئون ،لیبریــا و ســاحل عــاج،
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.
در مــورد زیمبابــوه تحریــم هــای اقتصــادی ســازمان ملــل بــر ضــد
حکومــت اقلیتــی سفیدپوســت رودیزیــا بــا وجــود جامعیــت داشــتن
نتوانســتند بــه حکومــت آن هــا پایــان دهنــد .تجــارت از طریــق دولــت
اپارتایــد افریقــای جنوبــی ادامــه یافــت و در نهایــت جنــگ چریکــی
بــود کــه دولــت را مجبــور بــه نشســتن بــر ســر میــز مذاکــره کــرد.
در مقابــل ایــاالت متحــده از سیاســت خــود در قبــال زیمبابــوه دفــاع
واعــام کــرده اســت کــه تحریــم هــای اعمــال شــده هدفمنــد بــوده و
کل کشــور را هــدف قــرار نــداده اســت ،بــا ایــن حــال ،شــواهد نشــان
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  2014لغــو
شــد و تنهــا محــدود بــه موگابــه و همســرش باقــی مانــده اســت .لــذا
بــر خــاف ادعــای امریــکا مبنــی بــر «هدفمنــد» بــودن تحریــم هــا،
«هوشــمند» بــودن« ،محدودیــت هــای تجــاری»« ،ممنوعیــت ســفر»
و «اقدامــات محــدود» ،بــا ایــن حــال ،ایــن اقدامــات باعــث فروپاشــی
اقتصــاد زیمبابــوه در دهــه هــای گذشــته شــده اســت کــه بــا وجــود
تــاش هــای دولــت ســال هــا زمــان الزم اســت تــا شــرایط بــه وجــود
امــده جبــران گــردد.
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