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Abstract
Rentier economies, as a kind of economy which is highly dependent to foreign
sources of income, have features that distinguish them from other economic
structures and make them easier target for various sanction pressures. Iran's oilrent-based economy has experienced many types of sanctions during four
decades after Islamic Revolution for various reasons, including the conflicts
with the United States and the nuclear dispute. The sanctions which have been
trend to smart process in geographical, monitoring, regulatory, and thematic
forms to be more effective. So what will be consider in this article is; "Does
Iran's rentier economy has made smart sanctions more effective?" Based on this,
it is assumed that the rent structure of Iran's economy has played an effective
and key role in the intelligence and effectiveness of sanctions. To test this
hypothesis, while examining the rent indicators of the country's economy and
the smart sanctions proceeding, the effects and reactions of these two variables
are evaluated by using a descriptive-analytical method.
Keywords: Rentier Economy, Rentier State, Sanction, Smart Sanctions
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چکیده
اقتصادهای رانتیر وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارندد و دارای ویژگدیهدایی
هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول ،متمایز و بده اهدداآ آسدا تدری
برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل میسازد .اقتصاد متکی به راند نتتدی ایدرا
طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلاید مختلدف؛ از جملده تخامدماب بدا ایالابمتحدد
آمریکا و مناقشه هستهای ،تحریمهایی را تجربه کرد که روندد هومدمندی را در امدکال
جغرافیایی ،نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر ماهد بود اس ؛ لذا اید مقالده در
پی پاسخ به ای پرسد

اسد کده «آیدا اقتصداد رانتیدر ایدرا باعدپ اثرپدذیری بیشدتر

تحریمهای هوممند مد اس ؟» .فرضیه پژوه

حاضر اینس که ساختار رانتی اقتصداد

ایرا نقشی مؤثر و پررنگ در هوممندی و بالطبع مدؤثر مدد تحدریمهدا دامدته اسد .
بهمنظور راستیآزمایی ای فرضیه ،ضم بررسی ماخصههای رانتی اقتصاد کشدور و سدیر
هوممند مد تحریمها ،اثراب و واکن

ای دو متغیدر بدا اسدتتاد از روت تومدیتی _

تحلیلی ارزیابی مد اس .

واژههای کلیدی :اقتصاد رانتی ،تحریم ،تحریم هوممند ،دول رانتیر
تاریخ دریافت 99/01/29 :تاریخ بازبینی 99/04/07 :تاریخ پذیرش99/05/22 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،2تابستان  ،1999صص 244-217
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مقدمه
از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران در  11آبان  4( 1131نوامبر _ )1191کهه
به صدور بیانیه  11نوامبر از سوی «جیمی کارتر» ،رئیسجمهور وقت آمریکا ،مبنی
بر ممنوعیت واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران به ایالاتمتحهده و سهسس
فرمان اجرایی شمارۀ « ،»11191مورخ  14نوامبر  ،1191حاوی انسداد دارایهیههای

دولت ایران در قلمهرو قاهایی ایالاتمتحهده انجامیهد_ تها بهه امهروز کهه شهاهد

سختترین تحریمها در پایان ریاست جمهوری «دونالد ترامه » هسهتیم ،نفهت و
گاز و درآمدهای ناشی از آن ،همواره در مرکز توجه این تحریمها بوده است.
ممانعههت از حاههور شههرکتهههای نفتهی بینالمللهی ،فههروخ خههدمات فنهی،
محدودیت سرمایهگذاری ،تعمیم این ممنوعیتهها بهه کرهورههای ثاله ،،تحهریم
مرتریان نفتی ،بستن مسیرهای انتقال درآمدهای نفت و فرآوردهههای آن ،بههعنوان
روشی هدفمند ،به سیاستی مستمر تبدیل شده است .مسیری که به فراخور زمهان و
نیازهای تحریمی از حی ،شمول جغرافیایی ،موضوعی و همچنین کاربرد ابزارها و
مراکز نظارتی و کنترلی ،دامنۀ وسیعی یافته و به جایی رسیده که جملگهی در ابعهاد
سیاسی ،حقوقی ،فنی و فناوری در هماهنگی با یکدیگر کار میکنند و موانع جدی
در فروخ نفت و گاز و فرآوردههای نفتی ایران و تحصهیل درآمهدههای آن ایجهاد
کرده است .درآمدهایی که برابر آمارهای اقتصادی منترر شده در چهار دهه پس از
انقلاب ،عمده منبع تأمین ارز بوده و بهعنوان بخش مهمی از بودجه ،صهر

تهأمین

هزینهها شده است.
فصل مرترک بودن نفت و گاز در روند طولانی تحریم از یکسو و همچنهین
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نقش عایدات نفتی در مصار

کلان اقتصادی ،واجد ارتباطی معنهادار بهین ایهن دو

متغیر است و این پرسش را در ذهن متبادر میکند که «رابطۀ بین اقتصهاد رانتیهر و
نظام تحریمهای هوشمند چیست و آیا رانتیر بودن اقتصاد ایهران باعه ،اثرپهذیری
بیرتر تحریمها شده است؟» به همین منظور و برای یافتن پاسخ مناسب ،به ترتیب:
رانتیر بودن اقتصاد ایران ،روند هوشمندسازی تحریمها و اثرگهذاری تحریمهها بهر
اقتصاد رانتی از طریق تمرکز بر جلوگیری از کسب این رانت بررسی میشود.
با توجه به اهمیت و سابقۀ طولانی موضوع ،مقالات ،کتابها و پهووهشههای
زیادی در خصوص رانت و تحریم و با ابعاد مختلف نگاشته شده ،اما نگاه از بُعهد
اقتصاد رانتی به تحریمها ،نگاهی تازه است.
 .1مبانی نظری و مفهومی
 .1-1اقتصاد رانتیر

«اقتصاد و دولت رانتیر» 1نظریۀ تکوین شدهای از نظریات کلاسیک رانت اسهت کهه
به منظور توصیف و تحلیل اقتصاد کرورهای نفتی از حدود نیم قهرن پهیش مهورد
استفاده قرار گرفته است« .مالتوس» 2و «ریکاردو» 3از رانت کراورزی بح ،کرده و
معتقد بودند که محدودیت زمینهای قابل کرت و بالا رفتن تقاضا برای محصهول،
بهعلت رشد سریع جمعیت ،درآمد اجارۀ صاحبان زمینهای کراورزی مرغهوب را
نسبت به زمینهای کراورزی نامرغوب کهه بعهداً زیهر کرهت مهیرونهد افهزایش
میدهد (.)Park, 2014: 91
حسین مهدوی ،بهعنوان مُبدع مفهوم مهدرن «دولهت و اقتصهاد رانتیهر» ،آن را
اقتصادی دانسته که عمده درآمد خود را از منابع خارجی و از محل عواید حاصهل
از فروخ منظم مواد معدنی و خهام بهدسهت مهیآورد ،نهه محصهولات تولیهدی و
صنعتی (« .)Mahdavy, 1970: 428حازم ببلاوی» به پیروی از مههدوی ویوگهیههای
اقتصاد رانتیر را چنین عنوان میکند .1 :رانت تنها منبع درآمدی اقتصاد نیست ،ولی
1. Rentier State / Rentier Economy
2. Thomas Malthus
3. David Ricardo
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حتماً بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد؛  .1اقتصاد بهه رانهت قابهل توجهه خهارجی
متکی است و لذا به بخش تولیدی داخلی قهوی نیهازی نهدارد؛  .1بخهش کمهی از
جمعیت در تولید رانت نقش دارند و بقیه فقط در توزیع یها اسهتفادۀ آن مرهارکت
دارند؛  .4دولت ،اصلیترین دریافتکننهدۀ رانهت خهارجی و هزینههکننهدۀ آنسهت
( .)Beblawi & Luciani, 1987: 12همچنین «لوسیانی» تأکید دارد ههر کرهوری کهه
بیش از  41درصد از درآمدههای آن ناشهی از رانهت و فهروخ مهواد خهام و مهواد
معدنی باشد ،رانتیر محسوب

میشود).)Beblawi & Luciani, 1987: 13

 .2-1تحریم هوشمند

کاربرد «تحریم هوشمند» 1به دهۀ  1111میلادی بر میگردد .زمهانی کهه بسهیاری از
محافل سیاسی و مطالعاتی جهان در خصوص نتهای اقهدامات و فجهایع تحریمهی
عراق و اثرات نامطلوب و غیر ضروری آن روی افراد عادی حساس شده و کارایی
آنها را بر اهدا

واقعی که دولتها و سیاستمداران متخاصم بود مورد تردیهد قهرار

دادند ()Gordon, 2010: 1؛ لذا روی اعمال مجازاتهای هوشهمند بها ههد

ضهربه

زدن مستقیم به عاملان واقعی تمرکز شد .گرچه نگاه نخستین این مباحه ،،کهاهش
آلام بیگناهان بود ،برخی نظرات و تفاسیر ابراز شدۀ بعدی ،میدان عمل وسیعتهری
را برای پیگیریکنندگان چنین تحریمههایی ایجهاد کهرد .بههعنوان مثهال «کهامسفر»،
«لوونبرگ» و «کریرنر» منطق تحریم هوشمند را درک اقتصاد سیاسی داخلی کرورِ
هد

برای افهزایش فرهار و احتمهال موفقیهت آن ذکهر مهیکننهد (

& Kaempfer

« .)Lowenberg 1992; Krishner 1997ریچهارد نیوکامهب» 2معتقهد اسهت کهه بهرای
اجرای یک تحریم هوشمند موفق ،همراهی و متقاعد کردن دیگر مرارکتکننهدگان
ضروری است و با توجه به فقدان تجربۀ دیوانسهالاری ،نههادهها و ابهزار لهازم در
کرههورههها و سههازمانهههای بینالمللهی ،بایههد نسههبت بههه ایجههاد آنههها اقههدام نمههود
(« .)International Studies Review 2003, 5: 107ریچهارد نفیهو» 3نیهز یهک تحهریم
1. Smart / Targeted Sanction.
2. Richard Newcomb.
3. Richard Nephew.
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موفق را مجموعهای از قوانین ،اختیارات و الزامات میداند کهه بها ههد

محهدود

کردن و پیرگیری از یک رفتار غالباً اجتنابپذیر ،برای دستیابی به اهدافش ،نیاز بهه
سنجش و بررسی مستمر نتای دارد (نفیو.)1 :1119 ،
بر این اساس میتوان چهار شاخصۀ کلهی را بهرای تحهریم هوشهمند در نظهر
گرفت .1 :تمرکز بر هد

و موضوعات خاص؛  .1تدوین قوانین و مقررات تهرمیم

شونده؛  .1بهکارگیری ابزار متنوع نظارتی و ارزیابی و  .4گسترخ محدوده اجرایهی
و اجماعسازی؛ ویوگیهایی که تحریمکننهدگان ایهران بها درک اقتصهاد متکهی بهه
درآمدهای حاصل از تولید و فروخ نفت و فرآوردههای نفتی ،در رونهدی طولهانی
و مستمر از آنها برای فرار و ایجاد درد بیرهتر و رسهیدن بهه اههدا

خهود بههره

جستند.
 .2اقتصاد رانتیر ایران
اولین مفروض ما اینست که اقتصاد ایران اقتصادی رانتی و وابسته بهه درآمهدههای
نفتی است .برابر تعریف ارائه شده ،چنانچه بیش از  41درصد درآمهدهها ،ناشهی از

فروخ و صادرات یک مادۀ خام معدنی _نفت_ از منبع خارجی باشد ،چنین نظهام
اقتصادی را میتوان رانتیر اطلاق کرد .بهرای رسهیدن بهه ایهن فهرض ،آمهار تولیهد،
صادرات و درآمدهای ارزی نفتی ایران طی سالهای  1131تها  ،1111اسهتخرا و
در جدول  1نران داده شده است.
همانطور که مراهده میشود ،در این چهار دهه ،علیرغم فراز و نریبههای
فراوان ،ایران روزانه بهطور متوسط  1میلیون و  111هزار برکه نفهت تولیهد کهرده
که از این میزان حدود  1میلیون و  114هزار برکه صادر شده و بقیهه بهه مصهر
داخلی و تولید فرآورده رسیده است .کمتهرین رقهم تولیهد  1میلیهون و  441ههزار
برکه بوده که مربوط به سال  1131است و بالاترین آن هم مربوط بهه سهال 1113
است کهه در آن میهانگین  4میلیهون و  391ههزار برهکه تولیهد شهده اسهت (اداره
بررسههیهای اقتصههادی بانههک مرکههزی .)11 :1111-1111 ،از ایههن میههزان متوسههط
صادرات کلی ،روزانه  1میلیون و  114هزار برکه بوده که کمترین میهزان در سهال
 1131با  111هزار و بیرترین آن  1میلیون و  111هزار در سال  1111بهوده اسهت
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(اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی .)11 :1111-1111 ،متوسط قیمهت نفهت
در این سالها ،حدود  4111دلار بوده که سالانه درآمد متوسط تقریبی  14میلیهارد و
 493میلیون دلاری را رقم زده است .هر چند این درآمدها بهعنوان تابعی از حجهم
صادرات و قیمت نفت نوسان داشته و در سال  1133با  3,143میلیون دلار بهعنوان
کمترین و سال  1111با  111,131میلیون دلار بیرترین رقهم را ثبهت کهرده اسهت،
همواره درآمد قابل توجهی بوده که بهصورت منظم بههعنوان منبهع اصهلی بودجهه،
وارد خزانه بانک مرکزی شده اسهت (اداره بررسهیهای اقتصهادی بانهک مرکهزی،
.)33 :1111

سل
(شمس )
 1531ر
 1531ر
 1583ر
 1581ر
 1587ر
 1585ر
 1583ر
 1583ر
 1588ر
 1589ر
 1581ر
 1581ر
 1593ر
 1591ر
 1597ر
 1595ر
 1593ر
 1593ر
 1598ر
 1599ر
 1591ر
 1591ر
 1513ر
 1511ر
 1517ر
 1515ر

سلر
(ا ل گی)
 1191ر
 1113ر
 1111ر
 1117ر
 1115ر
 1113ر
 1113ر
 1118ر
 1119ر
 1111ر
 1111ر
 1113ر
 1111ر
 1117ر
 1115ر
 1113ر
 1113ر
 1118ر
 1119ر
 1111ر
 1111ر
 7333ر
 7331ر
 7337ر
 7335ر
 7333ر

جدول  .2تولید ،صادرات و درآمدهای نفتی ایران
ص گطاترکفز ر ادلس رق مزرکفزر(گل ط) ر
رلل قرکفز ر
(هزاطریدحس) ر
(هزاطریدحس) ر
 71ر
 7189ر
 5353ر
 53ر
 111ر
 1393ر
 53ر
 151ر
 1333ر
 57ر
 1189ر
 7333ر
 71ر
 7137ر
 7933ر
 71ر
 1893ر
 7593ر
 79ر
 1313ر
 7333ر
 15ر
 1733ر
 7193ر
 19ر
 1338ر
 7383ر
 13ر
 1839ر
 7333ر
 19ر
 1193ر
 7133ر
 77ر
 7713ر
 5133ر
 11ر
 7331ر
 5583ر
 11ر
 7313ر
 5313ر
 18ر
 7513ر
 5333ر
 13ر
 7533ر
 5833ر
 18ر
 7383ر
 5973ر
 73ر
 7853ر
 5813ر
 11ر
 7383ر
 5973ر
 17ر
7313
 5833ر
 19ر
 7798ر
 5973ر
 79ر
 7373ر
 5993ر
 75ر
 7373ر
 5813ر
 73ر
 7713ر
 5533ر
 71ر
 7893ر
 5953ر
 58ر
 7133ر
 5153ر

گط اقه یرکفد ر
(ا ل ل رگل ط) ر
 19533ر
 11853ر
 11333ر
 71138ر
 77731ر
 19131ر
 13173ر
 3133ر
 1313ر
 1313ر
 17359ر
 19115ر
 18317ر
 18113ر
 13555ر
 13835ر
 13135ر
 11791ر
 13391ر
 1155ر
 19311ر
 73713ر
 11551ر
 77188ر
 79533ر
 58513ر
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 1513ر
 1513ر
 1518ر
 1519ر
 1511ر
 1511ر
 1513ر
 1511ر
 1517ر
 1515ر
 1513ر
 1513ر
 1518ر
 1519ر
 1511ر

 7333ر
 7338ر
 7339ر
 7331ر
 7331ر
 7313ر
 7311ر
 7317ر
 7315ر
 7313ر
 7313ر
 7318ر
 7319ر
 7311ر
 7311ر

 3133ر
 3373ر
 3393ر
 3573ر
 3713ر
 3533ر
 5933ر
 5933ر
 5333ر
 5383ر
 5573ر
 5983ر
 5133ر
 5133ر
 7533ر

 7133ر
 7813ر
 7813ر
 7381ر
 7183ر
 7133ر
 7173ر
 1113ر
 1933ر
 1383ر
 1813ر
 7793ر
 7333ر
1333
 1333ر

33
 81ر
 93ر
 13ر
 83ر
 99ر
 139ر
 131ر
 133ر
 18ر
 31ر
 33ر
 37ر
 81ر
 83ر

 33911ر
 83883ر
 13333ر
 18811ر
 81193ر
 13111ر
 111181ر
 81153ر
 83911ر
 33338ر
 51131ر
 33937ر
 83111ر
ک ادخص ر
ک ادخص ر

(منبع :بانک مرکزی؛ خلاصه تحولات اقتصادی کرور ،سالهای )1111-1131

در جدول  1و به منظور ارائۀ تصویری واضحتر از میزان وابستگی اقتصاد ایران بهه
درآمدهای نفتی ،ارقام بودجههای مصوب قهانونی طهی سهالههای  1131تها 1111
(سامانه قوانین و مقررات مرکز پووهشهای مجلس 1131 ،تا  )1111همراه با آمهار
درآمدهای محقق شده کل کرور توسط بانک مرکزی؛ درآمدهای ریالی نفتی سالانه
و سهم نفت در بودجۀ محقق شده آورده شهده اسهت (سهامانه قهوانین و مقهررات
مرکز پووهشهای مجلس شورای اسلامی 1131 ،تا  .)1111چنانچه به ایهن آمهار و
اعداد دقت شود ،مراهده میگردد که سهم نفت از میزان بودجۀ محقق شدۀ سهالانه
بسیار بالا بوده است .طی این سالها (بهجهز سهالههای 1119و  )1111بهصهورت
متوسط ،رقمی حدود  3911درصد از کل درآمد بودجه قانونی توسط بانک مرکهزی
محقق شده است که کمترین آن مربوط به سال  1133با  41درصد و بالهاترینش در
سال  ،1193با  1119درصد میباشد (بانک مرکزی 1191 ،به قبل).
همانطور که در ستونهای شرم و هفتم جدول شمارۀ دو ملاحظه مهیشهود،
سهم درآمدهای نفتی در درآمهدههای بودجهه مکتسهبه بانهک مرکهزی ،بهصهورت
میانگین حدود  4311درصد بوده اسهت کهه بیرهترین آن  9119و  9114درصهد بهه
ترتیب در سالهای  1131و  1191و پایینترین آن مربوط بهه سهال  1191بها رقهم
 1119درصد میباشد (بانک مرکزی 1191 ،به قبل) .جالب اینکه در تقریباً نیمهی از
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این چهار دهه ،سهم درآمد نفتی در بودجه بالاتر از  31درصد بوده است .بههرحال
برآیند نهایی سهم نفت تا سال  1119در بودجه  4311درصد میباشد کهه حهدود 3
درصد از حد نصاب  41درصد تعیین شده برای اقتصاد رانتیر بیرهتر اسهت (بانهک
مرکزی 1191 ،به قبل)؛ لذا با چنین ارقامی ،رانتیر بودن اقتصهاد ایهران بهه وضهو
قابل مراهده است و نران میدهد که اقتصهاد آن تها چهه حهد وابسهته و متهأثر از
صادرات و فروخ نفت و تأمین ارز خارجی است.
با چنین پیشدرآمدی ،در بخشهای بعد ،موضوع هوشمندی تحهریم و اینکهه
اقتصاد رانتی ایران چگونه بسترساز تحریمها بوده و به هوشمندی و اثرگهذاری آن
کمک کرده است ارزیابی خواهد شد.
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 .9روند هوشمندسازی تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران
بیش از چهار دهه تحریم مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب تحریمههای
یکجانبه و چندجانبه نران میدهد که این فرارهها روی نقهاط خاصهی از اقتصهاد
ایران که نقری کلیهدی در آن دارد طراحهی و در رونهدی تکهاملی بهه پهیش بهرده
شدهاند .نخستین اقدام تحریمی ایالاتمتحده آمریکا؛ یعنی ممنوعیهت خریهد نفهت
خام و توقیف داراییهای عمدتاً نفتی بانک مرکزی ایهران در نهوامبر  1191را بایهد
امری هدفمند ولی عمدتاً واکنری دانست که بعدها با گسترده شهدن مخاصهمات و
رنگ باختن امیدها برای هرگونه تفاهم سیاسهی میهان طهرفین ،رونهدی منسهجم و
هوشمندتر را با استفاده از ابزارهای متنوع پهی گرفهت .هوشمندسهازی تحهریمهها
بهصورت فعالانه از آگوست  1113در چهارچوب یک سهیکل شناسهایی ،نظهارت،
ارزیابی و ترمیم قابل مراهده است .از این زمان ،ایالاتمتحده تلهاخ مجدانههای را
برای جلوگیری از تولید ،صدور و کسب ارز حاصله از نفت بهعنوان شریان اقتصاد
رانتی وجهه همت خود قرار داده و در روندی منسجم ،مسیرهای دستیابی بهه ایهن
درآمدها را در قالب قوانین و فرامین متعدد ،سخت نمهوده اسهت .بهر همهین مبنها
میتوان هوشمندی تحریمها را در سطو زیر برشمرد.
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 .1-9گسترش محدوده اجرایی تحریمها و اجماع سازی

تا قبهل از سهال 1193خ1113( .م ،).تمهامی تحهریمههای اعمهال شهده از سهوی
ایالاتمتحده یکجانبه بوده و فقط افراد حقیقی و حقهوقی تهابع حهوزه صهلاحیت
قاایی این کرور را خطاب قرار مهیداد ،امها در ایهن سهال (1193خ ).چهرخش
مهمی در این سیاسهت پدیهد آمهد .ایالاتمتحهده بها درک اینکهه یکجانبهه بهودن
تحریمها ،اثر و فرار اولیه را به همراه نهدارد و ایهران عملهاً نارسهاییههای فنهی و
صادراتی ناشی از آن را از طریق مراجعه به مرتریان و بازارهای دیگر جبران کرده،
با تصویب قانون «تحریمهای ایهران و لیبهی» 1در  11جولهای  ،1113گهام ترمیمهی
حساب شدهای را جهت رفع این نقیصه برداشت .در این قهانون کنگهره ،برخلها
رویه قبلی ،شرکتها و اشخاص کرورهای ثال ،ناقض تحریمها ،مرمول پیگیهری
و تنبیهات این کرور میشدند .همزمان دولت آمریکا برابر بند (الف) بخهش چههار
این قانون مکلف شد تا از مذاکرات چندجانبه برای همراه کردن دیگر کرورهها بهه
رعایت تحریمهای وضع شده استفاده کنهد ( .)Congress, 1996: H.R. 3107بعهد از
قانون مذکور ،تمامی قوانین و فرامین تحریمی؛ ازجملهه «فرمهان اجرایهی ،»11131
نوزدهم آگوست  1119و قانون تحریم جامع ایران/آیسا ،2مورخ  11سستامبر ،1113
وجه فراسرزمینی یافته و با صدور نُه قطعنامه الزامآور شورای امنیت کهه در نتیجهۀ
مناقره هستهای و با تلاخ وافر ایالاتمتحهده صهورت گرفهت ،گسهترهای جههانی
یافت .بسط شمول تحریمها ،از مؤثرترین اقدامات آمریکا بوده کهه علهیرغم بهاقی
بودن «توافقنامه برجام» و بازگرت صر

تحریمههای یکجانبهه از سهوی دولهت

دونالد ترام  ،اثر خود را به وضو نران داده است.
 .2-9بهکارگیری و گسترش ابزار نظارتی و ارزیابی

کاربرد ابزار نظارت و ارزیابی ،با هد

شناسایی نقایص اجرای تحریمها ،از دیگهر

روخهای هوشمندسازی بوده است .این نظارت و ارزیابی شامل شبکهای وسیع و
هماهنهههگ از ارگهههانههههای نظهههارتی داخلهههی و بینالمللهههی بهههوده کهههه نظهههام
1. Iran-Libya Sanction Act (ILSA).
2. Iran Sanctions Act (ISA).
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گزارخدهی/گیری ،تحلیل ،ارائه راهکار و بهروزرسانی قوانین و مقهررات ،وییفهه
اصلیش است .بهعنوان نمونه ،بند (ب) بخش چهار «قانون ایلسا» ارائهه گزارشهات
دورهای سالیانه از روند اثرگذاری تحریمها را به کنگره اجباری کرد؛ تأکیدی که در
تمام قوانین بعدی دیده میشود ( .)Congress, 1996: H.R. 3107بهر همهین اسهاس،
علاوه بر تقویت بخشهای مرتبط وزارتخانههای خارجه و خزانههداری مثهل دفتهر
کنترل داراییهای خارجی1و بعدها گروه اقدام ایران ،2ارگانهای دیگهری؛ ازجملهه
کمیته روابط خارجی «سهنا» و مجلهس نماینهدگان ،دفتهر اطلاعهات ملهی ،3آژانهس
اطلاعات مرکزی ،دفتر اطلاعات مالی و تروریسم 2و بسهیاری دیگهر ،در آن دخیهل
بودند .همزمان ارگانهای نظارتی بینالمللی؛ نظیر کمیته نظارت شورای امنیت ذیل
ماده (« )1قطعنامه  ،)UNSC RES, 1737, 2006( »1919پنل کارشناسهان ذیهل مهاده
(« )11قطعنامهه  )UNSC RES, 1929, 2010( »1111و کهارگروه نظهارت کمیسهیون
اتحادیه اروپایی شکل داده شدند .به این فهرست باید مراکز غیر رسهمی؛ همچهون
بنیاد دفاع از دموکراسیها ،2اتحاد علیه ایران اتمی 2و دیدهبان ایران 2را اضافه کهرد.
این بخشها ،مجموعاً شبکۀ نظارتی قوی به همراه انبوهی از اطلاعات دقیق فهراهم
میآورد که ایالاتمتحده را قادر میساخت بها اسهتفاده از فنهاوری روز ،بهسهرعت
اثرات تحریم در ابعهاد مختلهف و راهههای دور زدن آنهها را شناسهایی و خلأههای
موجود را برطر

کند.

 .9-9تمرکز و ترمیم موضوعی

وجه دیگر هوشمند شدن تحریمها ،تمرکز بر موضوعات خاص بوده که بهه مهرور
زمان جزئیتر شدهاند .قطع یا کاهش درآمدهای نفتی ،عمهدهتهرین ههد

تحهریم

1. Office of Foreign Assets Control (OFAC).
2. Iran Action Group, U.S Department of State.
)3. Office of National Inteligence (ONI
)4. Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI
5. The Foundation for Defense of Democracies (FDD).
6. United Against Nuclear Iran (UANI).
7. Iran Watch, Tracking Iran's Unconventional Weapon Capabilities.
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برای ایجاد فرار و تغییر در سیاستها بوده اسهت؛ لهذا بهرای تحقهق آن اقهدامات
مختلفی واجد ترتیبی موضوعی نیز صورت گرفته است .زنجیرهای از تحریم خرید
نفت ،ارائه دانش فنی ،تجهیزات و فناوری در صنایع بالادستی و پایین دسهتی؛ مثهل
اکترا  ،استخرا و پالایش و به مرور و در نتیجه یک مسهیر شناسهایی و تهرمیم؛
موضوعاتی نظیر سرمایهگذاری ،انتقهال فنهاوری ،حمهل و نقهل نفتهی ،بازاریهابی و
فروخ ،جابجایی و ذخایر ارزی ،تعاملات بانکی ،دلار ،یورو ،طلا ،الماس و فلهزات
گرانبها را در بر گرفته و نهایتاً با تحهریم ریهال در سهال  ،1111تقریبهاً کامهل شهد.
بسته منسجم تحریمی که تولید ،صدور و درآمدهای نفتی ایهران را بهه پهایینتهرین
سطح رسانده و انتقال ارز را به داخل کرور از طرق معمول ،متوقف کرد.
 .4اقتصاد رانتیر بسترساز تحریمهای هوشمند
ترتیب و تمرکز تحریمها علیه ایران ،نرانگر ارتباط تنگاتنگ آن با شهرایط اقتصهاد
رانتی است .آشکار بودن نیازهای درآمدی ایران بهه صهدور نفهت و کسهب مهنظم
رانت ،آن را به هدفی نهچندان مرکل برای واضهعان تحهریم تبهدیل کهرده اسهت.
بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد رانتیر ،تأمین کهردن بودجههای و هزینههای از محهل
رانت خارجی است که اولین و جدیترین نقطۀ آسیبپذیر نیز محسوب مهیشهود؛
لذا آنچه صورت هوشمندی به تحریمها میدههد ،شهرایط کهنش و واکهنش آن بها
اقتصاد رانتیر است .در طول تحریمها چهار بازۀ زمانی یا نقطۀ عطهف وجهود دارد
که نران میدهد ملزومات و ویوگی اقتصاد رانتی چگونهه بسترسهاز هوشهمندی و
اثرگذاری بیرتر تحریمها بوده است.
 .1-4فشار بر تولید و صادرات نفت با ابزار یکجانبهه (نهوامبر  1979تها جولهای
)1991

برابر آمار (منهدر در جهدول شهمارۀ یهک) ،ایهران در سهال 1191م1131( .خ،).
حدود  1میلیون و  411هزار برکه نفت تولید داشهته کهه حهدود  1میلیهون و 131
هههزار برههکه از آن صههادر مههیشههده اسههت .اشههغال سههفارت آمریکهها در تهههران و
گروگانگیری کارکنان آن منجر به ممنوعیت واردات نفت _بهعنوان اولین واکهنش
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ایالاتمتحده_ و سسس تلاخ برای کاهش تولید نفت از طریق قطع کمکهای فنهی
و پرههتیبانیهههای تکنولههوژیکی طههی «فرمههان  »11113در  9آوریههل  1111شههد
( .)Executive Order 12205, 1980با این اقهدام ،واردات روزانهه  911ههزار برهکه
نفت از ایران ( )The New York Times, 1979و متعاقباً حمایهتههای فنهی متوقهف
شد .این ممنوعیتها و بعدتر شروع جنگ عراق علیه ایران ،منجر به تولیهد حهدود
یکونیم میلیون برکه نفت و صادرات  111هزار برکه در روز شد؛ روندی که تها
سال 1111م1131( .خ ).ادامه داشت.
با اینحال ،ایران موفق شد با استفاده از اقهدامات جهایگزین ،طهی سهالههای
 1113و 1113م 1134( .و 1133خ ).تولید را روزانه به سهقف دوونهیم میلیهون و
صادرات را به حدود یکونیم میلیون برکه برساند (بانک مرکزی 1191 ،به قبهل).
این ارقام با اتمام جنگ و تمرکز بر روی توان تولیدی تا سهال 1113م1194( .خ).
به بیش از  1میلیون و  911هزار برای تولید و  1میلیون و  433هزار برای صادرات
رسید (بانک مرکزی 1191 ،به قبل .)19 :رساندن تولید و صادرات به قبل از شروع
تحریم یکجانبه ،نرانهای از بیاثر شدن تحریمها بود؛ لذا ایالاتمتحده سهعی کهرد
بهها صههدور و اجرایههی کههردن دو فرمههان « »11139و « »11131در  13مههارس و 3
می ،1113شامل ممنوعیت تمام فعالیتههای نفتهی و تکنولهوژیکی دربهارۀ ایهران،
پاسخی جبرانی به این روند داشته باشد.
 .2-4منع دسترسی به سرمایه و فناوری جایگزین (اوت  1991تا فوریه )2001

تأثیر ناکافی فرامین اجرایی یکجانبۀ قبلی و حاور دیگر کرورها و شرکتهها در
بازار تولیدی و صادراتی نفت ایران باع ،شد که ایالاتمتحده بهه منظهور مسهدود
کردن راههای دستیابی به سرمایهگذاری و فناوری جدید جهانی ،تحریم متفاوتی را
ذیل «قانون ایران و لیبی (ایلسا)» در جولای  ،1113وضع کند .بر اساس این قانون،
سرمایهگذاری بیش از  41میلیون دلار (طی  11ماه) و همچنین کمهکههای فنهی و
مالی در بخش نفت و گاز ایران ممنوع شد .بُعد مهم و هوشمندانۀ این قهانون ،اثهر
ثانویه یا تسری آن به اشخاص ثال( ،غیرآمریکایی) و فراسرزمینی کردن آن بود که
مانعی جدی برای شرکتهای نفتی بینالمللی جهت مرارکت در طر ههای ایهران
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ایجاد کرد ( .)Congress, 1996: H.R. 3107ههر چنهد اتحادیهه اروپها در  11نهوامبر
 1113با این قانون مخالفت و شرکتهای اروپایی را از همراهی با این تصمیم منهع
کرد ( )EC No: 2271, 1996و توافقی را با ایالاتمتحده در خصوص عدم شهاملیت
ایلسا بر اعاای اتحادیه در  11آوریل  )EC 7362 Press 110, 1997( 1119به انجهام
رساند ،رئیسجمهوری آمریکا طی فرمان اجرایی « »11131در  11آگوسهت ،1119
هرگونه صادرات ،بازصادرات ،فروخ و ارائه مستقیم یا غیرمستقیم ههر نهوع کالها،
خدمات و فناوری از ایالاتمتحده به ایهران ،حتهی از طریهق کرهورههای ثاله ،را
ممنوع و مرمول تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بهه نهوعی بها ایهن کرهور در
ارتباط بودند نمود ( .)Executive Order 13059, 1997پیامد تصهویب ایهن قهانون و
فرامین اجرایی فرامرزی ،توقهف تولیهد و صهادرات نفتهی ایهران روی ارقهام سهال
1113م1193( .خ).؛ یعنی روزانه سهونیم میلیهون برهکه تولیهد و حهدود دوونهیم
میلیون صادرات تا سهال 1114م1111( .خ )Trading Economics, 1979-2020( ).و
کاهش مرارکت شرکتهای بزرگ نفتی غربی از طر های نفت و گاز بود.
برابر گزارخ ارائه شده به کنگهره در  11اکتبهر  ،1119از مجمهوع  11میلیهارد
دلار قراردادهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران در سالههای  1111تها
 ،1113تنها  114میلیارد آن سههم شهرکتههای غربهی ،شهامل «رویهال دا شهل»،
«توتال»« ،انی» و «اشهتات اویهل» بهود) .)CRS Report, 2007در  19جولهای ،1111
کنگره آمریکا قانون ایلسا را تا سال  1113تمدید کرد؛ اینبار نیز اتحادیهه اروپها بها
این تصمیم مخالفت نمود ( .)EU, 2001; IP/01/1162ایهران بهرای خهرو از فرهار
تحریمها ،سعی در پیربرد طر های خود با مرارکت شرکتهای غیر غربهی کهرد؛
به همین منظور در اکتبر  ،1114توسعۀ میدان نفتی «یادآوران» به ارزخ  91میلیهارد
دلار به دو شرکت «سینوپک» 1چهین و « »ONGCهنهد سهسرده شهد (

CRS Report,

 .)2007ترس از تعاملات نفتی با ایران در سایه تحریمهای ثانویه ،مقاصد صهادراتی
نفت ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد و لذا سههم واردات نفتهی اروپها کهه در سهال
1113م .حدود  31درصد کل صادرات نفت خام ایران بود ،در سهال  1111بهه 11
1. SINOPEC.
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درصد و متقابلاً سهم صادرات به آسیا (غیر از ژاپهن) از حهدود  19بهه  13درصهد
رسید که نهایتاً در سال  ،1113سهم دو بهازار از نفهت صهادراتی ایهران روی 1113
درصد ،برابهر گرهت (بانهک مرکهزی .)1113 ،علهیرغم همهۀ محهدودیتهها ،در
سالهای  1113و 1113م 1114( .و 1113خ ،).تولید و صهادرات نفهت ایهران بهه
بالاترین میزان خود در سالهای پس از انقلاب یعنی  413میلیون برکه تولید و 119
میلیون برکه صادرات رسید و درآمدهای ارزی هم تقریباً دو برابر قبهل؛ یعنهی بهه
ارقام  33و  33میلیارد دلار بالغ گردید (اداره بررسیهای اقتصهادی بانهک مرکهزی،
.)1111-1111
 .9-4اجماع جهانی و تکمیل حلقههای تحریم (دسامبر  2001تا جولای )2015

افزایش تولید و روند روزافزون صادرات نفت ایران به کرورهای آسیایی؛ ازجملهه
چین و هند

(2012

 ،)Eneken,همراه با او گیری قیمت نفت و بالا رفتن چرهمگیر

درآمدههای حاصهل از آن ،ایالاتمتحهده را مصهمم کهرد کهه تنهها راه مؤثرسهازی
تحریمها و منع دستیابی ایران به ایهن منهابع ارزی ،مرهارکت همهه جانبهۀ جامعهه
بینالمللی در این اقدام است؛ مرارکتی که نیاز به یک دلیهل قهانع کننهده داشهت و
آشکار شدن فعالیتهای هسهتهای ایهران در  14آگوسهت  ،1111اسهتدلال لهازم را
برای آن فراهم سهاخت .طهی چههار سهال مهذاکرات هسهتهای ایهران بها «آژانهس
بینالمللی انرژی اتمی» 1و قدرتهای بزرگ ،آمریکا تلاخ کرد تا بها بهزرگنمهایی
فعالیتهای هستهای ایران و نراندن آن در حد تهدیهد بینالمللهی ،موضهوع را بهه
شورای امنیت سازمان ملل متحد بکراند .ارجهاع پرونهده بهه شهورای امنیهت در 1
مارس  ،1113همراه ساختن جامعه بینالمللی و قبولاندن ضهرورت مقابلهه بها ایهن
کرور (ایران) از طرق مختلف؛ ازجمله قطع منابع مالی و ارزی ،مهوفقیتی بهود کهه
طی قطعنامههای متوالیِ شورا گام به گام تبیین و اجرا شدند؛ مصوباتی که در کنهار
تحریمهای یکجانبۀ ایالاتمتحده نقری تکمیلی و حمایتگونه داشتند.
بعد از بیانیه رئیس و قطعنامهه هرهدارآمیز « »1313شهورای امنیهت (جولهای
 ،)1113در فاصله حدود یک سالونهیم ،یعنهی تها مهارس  ،1111محهدودیتههای
1. International Atomic Energy Agency (IAEA).

اقتصاد رانتیر و نظام تحریمهای هوشمند

233

زیادی بر سرمایهگذاری؛ پرتیبانی فنهی؛ انتقهال فنهاوری؛ خریهد و فهروخ اقلهام و
تجهیزات با کاربرد دوگانه و تبادلات مالی ،بانکی و دلاری ،طی قانون «منهع اشهاعه
ایران ،سوریه و کره شهمالی» در  11اکتبهر1113

(2006, Sec:3

 ،)Congress,بخهش

 111قانون وطن پرستی ( )U.S Patriot Act, 2006, Sec:311و قطعنامههای «،»1919
« »1111« ،»1949شورا برقرار شد .این محدودیتها گرچه روزانهه دویسهت ههزار
برکه از تولید و صادرات نفت ایهران کاسهتند ،صهعود  11دلهاری قیمهت نفهت و
رسهیدن آن بهه حهدود  91دلهار

(OPEC Oil Prices Av, 2020

 )Statista,مهانع از

احساس فرار شد .رقم تولید نفت روی  41111میلیون و صدور بهه  11431میلیهون
برکه قرار داشت که چندان نگران کننده نبود ،اما مرهکل بزرگتهر ،منهع تبادلهات
بههانکی و ممنوعیههت اسههتفاده از دلههار بههود کههه از اُکتبههر  1113از سههوی وزارت
خزانهداری آمریکا کلید خورد و معاملات دلاری ایران با بانکهای جهانی را دچهار
مرکل کرد؛ مسئلهای که ایران برای مههار و دور زدن آن مجبهور شهد تها ارزههای
دیگری ازجمله «یورو» را جایگزین تبادلات خارجی خود از طریق تغییهر ارز پایهه
از دلار به یورو نماید (ایسنا.)1113 ،
در سال  ،1111سنای آمریکا فروخ بنزین به ایران را طهی مصهوبهای تحهریم
کرد که با توجه به واردات  41درصد بنزین مصرفی کرور از خار  ،متحمل فرهار
زیادی بود ( .)nytimes, 2009در  11دسامبر  ،1111کمیته نظارتی قطعنامهه «،»1919
سومین گزارخ رسمی خود را طی سهند شهماره  ،S/2009/688حهاوی اقهدامات و
گزارخهای کرورها به شورای امنیت ارائه کرد .این گزارخ در کنهار گزارخههای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛ ازجمله سند شماره  ،GOV/2009/82مورخ  19نوامبر
 ،1111مبنی بر ادامۀ نگرانیها از فعالیتهای هستهای ایران ،منت به قطعنامه شدید
« »1111در  1ژوئن  1111گردیهد .ایهن قطعنامهه را «قهانون جهامع تحهریم ایهران»
موسوم به «سیسادا» 1در یکم جولای  )Congress, CICADA, 2010( 1111و تأییدیهه
قطعنامههه « »1111در  13جولههای  ،1111توسههط شههورای اتحادیههه اروپههایی (

The

 )Official Journal of EU, 2010تکمیل نمود که در مجموع محدودیتهای شدیدی
1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CICADA).
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روی صنایع اکترا  ،استخرا  ،پالهایش ،حمهلونقهل ،تبادلهات مهالی و بیمهه ای،
تراکنشهای بانکی و همچنین فروخ بنهزین گهذارد .فرمهان « ،»11394مهورخ 11
مهی 1111و قهانون اختیهارات دفهاع ملهی ،1مهورخ  11دسهامبر ( 1111
2011

Congress,

 )NDAA,در خصوص محدودیتههای صهنایع نفهت و گهاز و نظهام بهانکی

تکمیل کنندۀ این روند بودند.
در نتیجۀ این محدودیتها ،تولید نفت ایران در سال  1111بهه  11941میلیهون
برکه در روز و صادرات آن به  11111میلیهون برهکه رسهید کهه اُفهت  311ههزار
برکهای در تولید را نسبت به سهالههای  1111-1119نرهان مهیدههد (
2005-2015

Trading

 .)economics,اینبار نیز افزایش قیمت نفت به متوسهط برهکهای 119

دلار ،فرارهای تحریمی را متعادل کرد (بانک مرکزی 1191 ،بهه قبهل .)33 :درآمهد
نفت در این سال به رقم بی سابقۀ  111میلیارد دلار رسید (بانک مرکزی 1191 ،بهه
قبل .)43 :سال  1111سختترین سال تحریمی صنایع نفت و گاز و منع دسترسهی
درآمدهای نفتی ایران بود؛ چراکه طی فقط یک سال ،هفت اقهدام تحریمهی شهدید
اجرا شد که عبارتند از:

 11 .1ژانویه _ تحریم اتحادیهه اروپهایی :اعلهام ممنوعیهت واردات ،خریهد و

حملونقل نفهت خهام از ایهران از ابتهدای جولهای  ،1111ممنوعیهت خریهد مهواد
پتروشیمی ،ممنوعیت سرمایهگذاری ،انسداد داراییهای بانک مرکزی ایران ،تحهریم
کرتیرانی ،ممنوعیت تجارت طلها ،المهاس و فلهزات گرانبهها ،ممنوعیهت تحویهل
اسکناس (یورو) و مسکوک به ایران ()The Official Journal of EU, 2012؛

 3 .1فوریه _ صدور فرمان اجرایی « :»11311توقیهف و انسهداد دارایهیههای

دولت و همچنین بانک مرکزی ایران در ایالاتمتحده و محهدوده تحهت صهلاحیت
آن؛

 13 .1مارس _ قطع شبکه پیامرسان بانکی موسهوم بهه

«سهوئیفت»SWIFT, (2

)2012؛
1. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012.
2. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
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 11 .4جولای _ صدور فرمان اجرایی « :»11311اعمال تحریمهای بیرهتر بهر
شرکت ملی نفت ایران ،صنعت نفت ،گاز ،خطوط لوله و پرداختهای مالی آنهها و
تحریم شرکت ملی نفتکش شامل  31کرتی آن ()Executive Order 13622, 2012؛

 11 .3آگوست _ تصویب قانون کهاهش تهدیهدات حقهوق برهری ایهران (و

سوریه) :1بسط تحریم بانکهای خارجی مرتبط با بخشهای انرژی ایهران و رصهد
صادرات و واردات نفت خام ،ممنوعیت مبادلۀ نفت خام در برابر کالا ،تلاخ بهرای
بستن مسیرهای دور زدن تحریم ،درخواست برای همراهی اعاای ملهل متحهد در
تحریمها ،درخواست برای افزایش تولید نفت کرورهای دیگر برای جبران کمبهود
نفت ایران و کمک به کاهش وابستگی مصر

کنندگان نفهت ایهران بهه واردات از

این کرور ()Congress, Human Rights, 2012؛

 1 .3اکتبر _ صهدور فرمهان اجرایهی « :»11311اجهرای تحهریمههای خهاص

بهمنظور کاهش تهدیدات ایران و نقض حقوق برر در سوریه و تحریمهای بیرهتر
علیه ایران شامل توقیف اموال ،انتقال ،تبادل ،تبدیل ارز ،خریهد و فهروخ و انتقهال
فناوری؛

 14 .9دسامبر _ تصویب قانون اختیارات دفاع ملی سال  :21111تحریم تمهام

مؤسسات فعال در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز بخهش نفهت و انهرژی ،شهرکت
ملی نفتکش ،کرتیرانی و بندری ایران ،منع تأمین فلزات نیمه آماده ،تحریم بانهک
مرکزی ،مؤسسات مالی و بانکی ایران ،ممنوعیت صادرات نفت به شرکای تجهاری
آمریکا ،تحریم خریداران نفهت و فهرآوردهههای نفتهی ایهران (

Congress, NDAA,

.)2012
در نتیجۀ این اقدامات؛ تولید نفت در سال  1114بهه  11131میلیهون برهکه و
صادرات به  11431میلیون برکه رسید که نسبت به سهال  1111مجهدداً اُفهت 911
هزار برکهای را تجربه کرد ( .) Trading Economics, 2005-2015با کهاهش قیمهت
نفت به متوسط برکهای  13و سسس  41دلار ،درآمدهای ارزی بهه حهدود نصهف؛
1. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012.
2. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013.
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یعنی  331413میلیارد دلار سقوط کرد .این در حالی بود که ایران بهه دلیهل تحهریم
تعاملات بانکی ،قطع سوئیفت ،عدم امکان نقل و انتقال یورو و منهع خریهد طلها و
فلزات گرانبها ،امکان انتقال وجوه حاصل از فروخ نفهت بهه داخهل کرهور را کهه
بهصورت معمول در بانکهای بینالمللی واریز و نگهداری میشد از دست داد ،اما
ایران در چارهجویی برای کم اثر کردن تحریم و جبران مرکلات صدور و فهروخ
و انتقال ارز ،روی تهاتر نفت در برابر کالا و مبادلهه ارزههای ملهی؛ ازجملهه ریهال
تمرکز کرد (اعتماد .)1111 ،این تلاخ نیز طی فرمان « »11343مهورخ سهوم ژوئهن
 1111با ممنوع شهدن مبادلهات بها ریهال از بهین رفهت

( Executive Order 13645,

 .)2013این فرارها تا زمان اماای برنامهه جهامع اقهدام مرهترک (برجهام )1در 14
جولای  ،1113ادامه داشت و تنها بعد از اجرایی شدن این موافقتنامه بین ایهران و
گروه «2 »3+1به مدت کمتر از سهه سهال ،تحهریمههای صهرفاً مهرتبط بها موضهوع
هستهای از سوی شورای امنیت ،ایالاتمتحده و اتحادیه اروپایی لغو شدند.
 .4-4یکجانبهگرایی مؤثر در سایه تحریمهای هوشمند شهده (ژوئهن  2012تها
آگوست )2020

نارضایتی دونالد ترام

_رئیس جمهور آمریکا_ از اماای برجام ،منجر به خهرو

دولت او از این موافقتنامه در  1می  1111شد .وی با صدور فرمهان « »11143در
 3آگوست  ،1111بازگرت تمامی تحریمهای برداشته شده از محل اجهرای برجهام
را یر

 111روز اعلام کرد و به تمامی کرورها برای قطع همکاری با ایهران تها 3

نوامبر  1111فرصت داد ( .)White House, JCPOA, 2018این فرمان همانند فهرامین
قبلی یک سند داخلی بود ،اما برخی فاکتورهها باعه ،شهدند تها اثهر ایهن تصهمیم
یکجانبه در اندازهای جهانی نمود یافته و سختی بی سابقهای را بهر اقتصهاد ایهران
تحمیل کند ،بهطوری که از زمان اجرایی شدن آن ،تولیهد نفهت ایهران بهه کمتهر از
 11131میلیون برکه رسیده و برای صادرات نیز ارقامی تا یک میلیون اعلام میشود
(خبرگزاری تسنیم)1111 ،؛ ازجمله این فاکتورها عبارتند از:
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
2. Britain, China, France, Russia, U.S+Grmany.
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 .1دسترسی به اطلاعات و گزارخهای «کمیته نظارت  »1919شهورای امنیهت
از رصد نُه سال تعاملات کرورها با ایران؛
 .1تحلیلها و راهکارهای پنل کارشناسان «قطعنامه »1111؛
 .1نظامیافتگی دقیق مراکز نظارتی داخلی مثل وزارت خارجه ،اوفهک ،سهیا و
مرکز تحقیقات کنگره؛
 .4تطبیق بازار بینالمللی نفت و پالایرگاههای جهانی به نبهود نفهت ایهران در
طول زمان؛
 .3یرفیههتسههازی نفتههی و هیههدروکربوری در سههالهههای تحههریم بههرای
مصر کنندگان نفت و گاز از طریق پیگیری طر های کلان نفت و گاز؛
 .3جدا کردن مرتریان سنتی نفت ایران از این کرور؛
 .9لغو معافیت خریداران نفت ایران از سوی ایالاتمتحده؛
 .1استفاده از یرفیتهای سیاسی ،اقتصادی ،امنیتهی ،رسهانهای و تکنولوژیهک
برای ایجاد ترس عمومی از تجارت و کار با ایران.
در نتیجه ،درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت ،بهطهور چرهمگیری
کم و ارقامی بین سالیانه  11تا  13میلیارد دلار اعلهام شهده اسهت (دنیهای اقتصهاد،
 .)1111هر چند اتحادیه اروپایی ،اقدام آمریکا را در خرو از برجام و بازگرداندن
تحریمها رد کرده و با ایجاد سازوکارهایی ماننهد «اینسهتکس» 1خواههان تعامهل بها
ایران بوده اسهت ،عملهاً تهرس ناشهی از تنبیههات و جریمهههها مهانع از همکهاری

شرکتهای بینالمللی با ایران شده است .نمونۀ آن خهرو شهرکت نفتهی "توتهال
فرانسه" (یورونیوز فارسی )1111 ،و سسس شرکت ملی نفت چین از پروژۀ فاز 11

پارس جنوبی یا امتناع شهرکتههای چینهی و هنهدی از خریهد نفهت ایهران اسهت
(اقتصاد آنلاین .)1111 ،دونالهد ترامه

ههم در  11آوریهل  ،1111اعلهام کهرد کهه

اقدامات خود را تا صفر کردن صادرات نفت ایران ادامه خواههد داد (

Whitehouse

.)Brifing, 2019
همانطور که ملاحظه میشود ،ویوگیهای اقتصاد رانتیر و نیهازههای آن مرکهز
1. INSTEX.
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ثقل تحریمها بوده و اقداماتِ انجام شده بهصورت مرحلههای و هوشهمندانه بهرای
قطع دسترسی به درآمدهای رانتی نفهت جههت اعمهال فرهار و اثرگهذاری بیرهتر
طراحی شدهاند .اطلاع از اهمیت نقش درآمدههای نفتهی در بودجهه و هزینههههای
داخلی ،این امکان را برای واضعان تحریم فراهم کرد تا فراری چنهدوجهی وارد و
ضمن محدود کردن منابع ارزی مورد نیاز ایران برای کنترل سیاستهای بهاصطلا
غیرمطلوب ،روی اقتصهاد داخلهی نیهز اثهر بگذارنهد .تکیهه بهیش از  43درصهدی
درآمدهای بودجهای بر نفت ،عملاً موجب شده است که در نتیجۀ ههر نوسهانی بهر
درآمدهای نفتی ،بسیاری از بخشهای مرتبط؛ از جمله بودجه ،ارائه یارانهها (پنهان
و آشکار) ،ارائه خدمات عمهومی ارزان ،مرهارکت در بهازار ارزی جههت تقویهت
ارزخ پول ملی ،تخصیص بودجههای عمرانی ،ارقام تولید ناخالص داخلی ،سهرانه
ملی و سهم صادرات غیرنفتی دچار تغییر و مرکل گردد.
 .5آسیبپذیری اقتصاد رانتیری
بررسی عناصر اقتصاد رانتیر و تحریمهای هوشمند نران داد کهه چقهدر ایهن دو از
یکدیگر اثر گرفته و فرآیندی مکمهل را بههمنظور مهؤثر کهردن فرهارهها و اههدا
تحریمی داشتهاند .نکتهای که برخی مورد تردید قرار دادهاند اینست که اگر اقتصهاد
ایران رانتیر نبود ،تحریم آن ممکن نبوده و یا اثر نداشت ،اما آیا واقعاً چنین اسهت؟
بدینمنظور نگاهی اجمالی در دو سطح از مسئله کمک کننده خواهد بود؛  .1مسهیر
کسب درآمد خارجی از فروخ محصول رانتی و  .1شیوۀ هزینهکرد این درآمدها.
نخست اینکه ،تک محصولی بودن اقتصاد رانتی و ویوگیهای بازار فهروخ و
انتقال درآمدها به دلیل خاص و عمده بودن مسیر اقدامات بهراحتی قابل شناسهایی
و رهگیری است .برعکس ،در یک اقتصاد غیر رانتی ،محصولات صهادراتی متنهوع،
دارای بازار گسترده و درآمهدهها بها مسهیرههای دریهافتی مختلهف هسهتند .ایجهاد
محدودیت خرید و فروخ ،سرمایهگذاری و فناوری بهر یهک محصهول ،بها ارقهام
تجاری بزرگ ،از گذاردن همین محدودیتها بر روی صدها قلم کالای تجاری کهه
در مقادیر و مرخصات کمتر طبقهبندی میشوند منطقاً سادهتر است.
دوم ،شیوۀ هزینهکرد این درآمدها در اقتصاد رانتی است که اثرپذیری را بیرتر
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میکند .تأمین تقریباً نیمی از درآمد بودجۀ سهالیانه کرهور از محهل رانهت ،باعه،
میشود تا هر گونه نوسانی در میزان آن ،مستقیماً بر بخشههای مختلهف اقتصهادی
اثر بگذارد .در حالیکه این امر بر اقتصادهای غیهر رانتیهر کهه بودجهه آنهها اتکهای
چندانی به محصولی خاص و فروخ آن نهدارد ،چنهدان آسهیبی نخواههد زد؛ مثلهاً
شاخصههای اقتصاد ترکیه بهعنوان یک اقتصاد غیر رانتی که شباهتهای زیادی بهه
ایران دارد ،نران میدهد کهه ایهن کرهور  11میلیهونی (جمعیهت) ،در سهال 1119
حدود  131میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (بر اساس نرخ رسمی) 133 ،میلیارد
دلار صادرات 191 ،میلیارد دلار درآمد مالیاتی 191 ،میلیارد دلار درآمدهای مصوب
بودجه و هیچ سهمی از صهادرات مهواد هیهدروکربوری داشهته اسهت (

Factbook,

 .)2017در حالیکه ایران با جمعیت مرابه 443 ،میلیارد دلار تولید ناخالص داخلهی
(2017

 ،)Worldbank,حدود  113میلیارد دلار صادرات (شامل  331111میلیارد دلار

صادرات نفتی) 191311 ،میلیارد دلار درآمد مالیاتی (با نهرخ  4111تومهان مصهوب
قههانون بودجههه) و  14میلیههارد دلههار درآمههد مصههوب بودجههه داشههته اسههت (اداره
بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی.)1113-1111 ،
مقایسهای گذرا نران میدهد اقتصاد کروری مانند ترکیهه بهه دلیهل صهادرات
فراوان و متعدد ،وابسته نبهودن بهه یهک کالهای خهاص ،عهدم تکیهه بودجههای بهه
درآمههدهههای ارزی خههارجی و البتههه تههأمین تههام بهها مالیههات؛ در شههرایط مرههابه،
آسیبپذیری کمتری از تحریم خواهد داشت؛ هر چند نمیتوان با وجود شیوهها و
ابزار پیررفتۀ امروزی ،آن را غیر قابل تحریم دانست ،مطمئناً اقتصاد رانتی در مقابل
تحریم صدمهپذیرتر بوده و شرایط را برای مؤثرسازی آن فراهمتهر مهیکنهد .نکتهۀ
دیگر اینکه اقتصادهای رانتی به دلیل هزینههکهرد رانهت از سهوی دولهت ،سهاختار
اقتصادی دستوری دارند که در چنین شرایطی ،بخش خصوصی توانمند و مولد کهه
محههرک اصههلی رشههد و بالنههدگی اقتصههادی اسههت شههکل نگرفتههه و رویکههردی
ویوهخوارانه و وابسته به خود میگیرد؛ لذا در زمان فرهار و محهدودیت ،قهادر بهه
تأمین نیازهای کرور نخواهد بود .به همین دلیل است که بسیاری از کرورها مانند
فرانسههه کههه تهها دو ده هۀ پههیش حمایههتهههای فههراوان دولتههی از اقتصههاد داشههتند،
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سیاستهای خود را بر کاهش حمایتهای دولتی و مستقلسهازی اقتصهادی قهرار
دادند ).)The French Economy, 2000
نتیجه گیری
مقالۀ حاضربه آزمون این فرضیه پرداخت که رانتی بودن اقتصاد ایران تحهریمهها را
هوشمند و اثرگذارتر کرده است .بدین منظور ویوگیهای اقتصهادی ایهران از بُعهد
رانتیری و وابستگی بیش از  41درصدی این ویوگیها به درآمدهای نفتهی تبیهین و
مراحل هوشمندسازی تحریمها در سه سطح جغرافیایی ،نهادهای نظارتی و کنترلی
و موضوعی ترهریح شهد .در نهایهت رابطهۀ اقتصهاد رانتیهر و تحهریمهها بههعنوان
متغیرهای اصلی ارزیابی گردید و طی چهار مرحله نران داده شد که ویوگهیههای
این دو متغیر چگونه در محیطی کنری و واکنری ،ایهن سهاختار را شهکل دادهانهد؛
مراحلی که نخست در وجهی یکجانبه ،خرید نفت و حمایت لجستیک و فنهی آن
از سوی آمریکا را قطع و ایران را با کاهش  911هزار برکهای صهادرات و مرهکل
تأمینات فنی مواجه کرد  .سسس برای حفظ فرار اولیه و بستن راه دستیابی ایران بهه
بههازارههها و مرههتریان دیگههر ،در سههال  1113بُعههدی فراسههرزمینی یافتههه و بههرای
شرکتهای ثال( ،غیرآمریکایی) جریمه و محدودیت وضع گردید .در گام سهوم و
به قصد بستن مسیرهای دسترسی و همهجانبه نمودن تحهریمهها ،اسهتفاده از ابهزار
شورای امنیت در دستور قهرار گرفهت .در نهایهت بها اسهتفاده از ابهزار ،تجهارب و
روندهای ایجاد شده ،دگربار تحریمهای یکجانبه برقرار شد.
در این دوران دو مقطع زمانی قابل توجه است؛ نخست ،سال  1111کهه دههها
فصل تحریمی؛ ازجمله منع خرید ،فروخ ،حمل و نقل ،بیمههههای نفتهی ،بهانکی،
سوئیفت ،تبادلات یورویی ،خرید طلا و فلزات گرانبها و  ...از سوی شورای امنیت،
آمریکا و اروپا در وسعتی جهانی اعمهال و در نتیجهه صهادرات نفهت ایهران را در
سالهای  1111و  1114به حدود یکونیم میلیون برکه در روز و درآمدهای نفتی
را در حالیکه قیمت نفت روی یکصد دلار بود به نصف سهالههای قبهل رسهاند.
دوم ،در سال  1111که با بازگرت تحریمهای یکجانبۀ آمریکا و در سایه اسهتفادۀ
ایههن کرههور از ابههزارهههای تحریمههی متعههدد ،تنبیهههات جههدی ثههانوی و تجههارب و
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فااسازی قبلی علیه ایران ،بیرترین و مؤثرترین فرارها اعمال شد و عایدی نفتهی
را به زیر  11میلیارد دلار رساند و داراییهای این کرور را حتی در عمهده شهرکای
تجاریش ،مثل کره جنوبی ،از دسترس خار

کرد.

آنچه مهم است ،اینکه تحریمها در روندی کاملاً حسهاب شهده ،جلهوگیری از
کسب درآمدهای مالی اقتصاد رانتی ایران را هد

داشتند و شاخصههههای اقتصهاد

رانتی نقری اساسی در چینش ،هوشمندی و اثرپذیری تحریمها ایفا کردهانهد .ایهن
اثرپذیری چنان بوده که یکبار در سال  ،1111ایهران را در مسهیر مهذاکره و نهایتهاً
حل مناقره هستهای با شش قدرت جهانی در سال  1113قرار داد و بار دیگهر ،در
سیاُمین ماه خرو آمریکا از برجام و بازگرت تحریمها (که گفته مهیشهود حتهی
نمیتوان یک قطره نفت فروخت) ،در شرایطی سخت و بی سابقه ،منتظر تحولهات
ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایالاتمتحده است .انتظاری که دوباره به دنبال
رفع شرایط حاد سیاسی و اقتصادی و عادیسهازی چرخهۀ تولیهد و فهروخ نفهت
است تا بتواند فرارهای ناشی از نبود رانت را جبران و در صورت تحقق ،آغهازگر
چرخۀ آسیبپذیر دیگری باشد.
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