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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 oil-

rent-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. 
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 چکیده
هدایی دارای ویژگدی و های رانتیر وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارندداقتصاد

تدری متمایز و بده اهدداآ آسدا  ،های اقتصادی معمولهستند که آنها را از دیگر ساختار

سازد. اقتصاد متکی به راند  نتتدی ایدرا  تحریمی بدل می های مختلفبرای اعمال فشار

متحدد  جملده تخامدماب بدا ایالاب از ؛های پس از انقلاب بنا به دلاید  مختلدفطی سال

که روندد هومدمندی را در امدکال  کرد هایی را تجربه تحریم ،ایآمریکا و مناقشه هسته

در لذا اید  مقالده  ؛اهد بود  اس جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر م

آیدا اقتصداد رانتیدر ایدرا  باعدپ اثرپدذیری بیشدتر »اسد  کده  پرسد پاسخ به ای   پی

ساختار رانتی اقتصداد  فرضیه پژوه  حاضر اینس  که «.های هوممند مد  اس ؟تحریم

هدا دامدته اسد . مدد  تحدریم رنگ در هوممندی و بالطبع مدؤثرایرا  نقشی مؤثر و پر

های رانتی اقتصاد کشدور و سدیر آزمایی ای  فرضیه، ضم  بررسی ماخصهیراست منظورهب

 _بدا اسدتتاد  از روت تومدیتی  ها، اثراب و واکن  ای  دو متغیدرهوممند مد  تحریم

 .ارزیابی مد  اس تحلیلی 
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 مقدمه

کهه _ (1191نوامبر  4) 1131 آبان 11 در تهران در کایاز زمان حمله به سفارت آمر
 یمبن ،کایوقت آمر جمهورسیرئ، «کارتر یمیج» از سوی نوامبر 11 هیانیبه صدور ب
و سهسس  متحهدهالاتیبه ا رانیا ینفت یهافرآوردهواردات نفت خام و  تیبر ممنوع
 یههایهیانسداد دارا یحاو ،1191نوامبر  14مورخ  ،«11191» ۀشمار ییفرمان اجرا
تها بهه امهروز کهه شهاهد  _دیهانجام متحهدهالاتیا ییدر قلمهرو قاها رانیدولت ا
نفهت و  م،یهسهت «دونالد ترامه » یجمهور استیر انیها در پامیتحر نیترسخت

 ها بوده است. میتحر نیاز آن، همواره در مرکز توجه ا یناش یهاگاز و درآمد

 ،ی، فههروخ خههدمات فنههیالمللههبین ینفتهه یهههاممانعههت از حاههور شههرکت
 میثاله،، تحهر یههاهها بهه کرهورتیممنوع نیا می، تعمیگذارسرمایه تیمحدود
عنوان ههای آن، بههفت و فرآوردهن یهاانتقال درآمد یهاریمس بستن ،ینفت انیمرتر
 و زمهان فراخور به که یریمس. است شده لیتبد مستمر یاستیهدفمند، به س یروش
ها و ابزار کاربرد نیهمچن و یموضوع ،ییایجغراف شمول ،یاز ح یمیتحر یهاازین

در ابعهاد  یکه جملگه دهیرس ییو به جا افتهی یعیوس ۀدامن ،یو کنترل یمراکز نظارت
 یکنند و موانع جدیکار م گریکدیبا  یدر هماهنگ یو فناور یفن ،یحقوق ،یاسیس

 جهادیآن ا یههادرآمهد لیتحصه و رانیا یهای نفتدر فروخ نفت و گاز و فرآورده
در چهار دهه پس از  شده منترر یاقتصاد یهاکه برابر آمار ییهادرآمد. است کرده

از بودجه، صهر  تهأمین  یعنوان بخش مهمبهانقلاب، عمده منبع تأمین ارز بوده و 
 ه است.شدها نهیهز

 نیسو و همچنهکیاز  میتحر یفصل مرترک بودن نفت و گاز در روند طولان



 2911تابستان  ♦ 1شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     222

دو  نیها نیمعنهادار به یواجد ارتباط ،یدر مصار  کلان اقتصاد ینفت داتینقش عا
و  ریهاقتصهاد رانت نیرابطۀ ب»کند که یرا در ذهن متبادر م پرسش نیا و است ریمتغ

 یریباعه، اثرپهذ رانیهبودن اقتصاد ا ریرانت ایو آ ستیهوشمند چ یهامینظام تحر
 :بیپاسخ مناسب، به ترت افتنی یبرا به همین منظور و «ها شده است؟میتحر رتریب
بهر  ههاتحریم یها و اثرگهذارمیتحر یروند هوشمندساز ران،یبودن اقتصاد ا ریرانت

 .شودبررسی میرانت  نیاز کسب ا یریتمرکز بر جلوگ قیطراز  یاقتصاد رانت
ههای و پهووهش هاابموضوع، مقالات، کت یطولان ۀو سابق تیبا توجه به اهم

عهد از بُاما نگاه  ا ابعاد مختلف نگاشته شده،ب و میدر خصوص رانت و تحر یادیز
 تازه است.نگاهی  ها،میتحر ی بهاقتصاد رانت

 یو مفهوم ینظر یمبان. 1

 ریاقتصاد رانت. 1-1

 کهه اسهت رانت کیکلاس اتیاز نظر یاشده نیتکو یۀنظر 1«ریاقتصاد و دولت رانت»
مهورد  شیقهرن په میاز حدود ن ینفت یهاکرور اقتصاد لیتحل و فیتوص منظور به

و  بح، کرده یاز رانت کراورز 3«کاردویر»و  2«مالتوس»استفاده قرار گرفته است. 
 ،محصهول یقابل کرت و بالا رفتن تقاضا برا یهانیزم تیمحدودند که بود معتقد
مرغهوب را  یکراورز یهانیصاحبان زم ۀدرآمد اجار ،تیجمع عیعلت رشد سربه

 شیافهزا رونهدیکرهت مه ریهز کهه بعهداً نامرغوب یکراورز یهانینسبت به زم
 (.Park, 2014: 91دهد )یم

، آن را «ریهدولهت و اقتصهاد رانت»مفهوم مهدرن  بدععنوان مُبه ی،مهدو نیحس
حاصهل  دیو از محل عوا یدانسته که عمده درآمد خود را از منابع خارج یاقتصاد

و  یدیهنهه محصهولات تول ،آوردیدسهت مهو خهام به یاز فروخ منظم مواد معدن
 یههایوگهیو یاز مههدو یرویبه پ «یحازم ببلاو»(. Mahdavy, 1970: 428) یصنعت
 یول ،ستیاقتصاد ن یرانت تنها منبع درآمد .1 :کندیعنوان م نیرا چن ریرانت اقتصاد

                                                                                                                                 

1. Rentier State / Rentier Economy 

2. Thomas Malthus 

3. David Ricardo 
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 یاقتصاد بهه رانهت قابهل توجهه خهارج .1 ؛ردیگیآن را در بر م ۀبخش عمد حتماً
از  یبخهش کمه .1 ؛نهدارد یازیهن یقهو یداخل یدیاست و لذا به بخش تول یمتک
آن مرهارکت  ۀاسهتفاد ایه عیفقط در توز هیرانت نقش دارند و بق دیدر تول تیجمع
آنسهت  ۀکننهدنههیو هز یرانهت خهارج ۀکننهدافتیدر نیتریاصل ،دولت .4 ؛دارند
(Beblawi & Luciani, 1987: 12همچن .)کهه  یتأکید دارد ههر کرهور «یانیلوس» نی
از رانهت و فهروخ مهواد خهام و مهواد  یآن ناشه یههادرصد از درآمد 41از  شیب

 .((Beblawi & Luciani, 1987: 13شودیممحسوب  ریرانت ،باشد یمعدن

 هوشمند میتحر. 1-2

گردد. زمهانی کهه بسهیاری از میلادی بر می 1111 ۀبه ده 1«تحریم هوشمند»کاربرد 
محافل سیاسی و مطالعاتی جهان در خصوص نتهای  اقهدامات و فجهایع تحریمهی 

ارایی ضروری آن روی افراد عادی حساس شده و ک عراق و اثرات نامطلوب و غیر
ها و سیاستمداران متخاصم بود مورد تردیهد قهرار دولت آنها را بر اهدا  واقعی که

های هوشهمند بها ههد  ضهربه لذا روی اعمال مجازات ؛(Gordon, 2010: 1) دادند
 کهاهش مباحه،، نیا نید. گرچه نگاه نخستشزدن مستقیم به عاملان واقعی تمرکز 

 یتهرعیعمل وس دانیم ،یبعد ۀابراز شد رینظرات و تفاس یبرخ، بود گناهانیب آلام
، «کهامسفر»عنوان مثهال د. بههکهر جهادیا ییههامیتحر نیکنندگان چنیریگیپ یرا برا
 کرورِ یداخل یاسیهوشمند را درک اقتصاد س میمنطق تحر «رنریکر»و  «لوونبرگ»

 & Kaempferکننهد )یآن ذکهر مه تیهفرهار و احتمهال موفق شیافهزا یهد  برا

Lowenberg 1992; Krishner 1997 .)«یمعتقهد اسهت کهه بهرا 2«وکامهبین چهاردیر 
کننهدگان مرارکت گریو متقاعد کردن د یهوشمند موفق، همراه میتحر کی یاجرا
هها و ابهزار لهازم در نههاد ،یسهالاروانید ۀاست و با توجه به فقدان تجرب یضرور
آنههها اقههدام نمههود  جههادینسههبت بههه ابایههد ، یالمللههنیب یهههاناههها و سههازمکرههور

(International Studies Review 2003, 5: 107 .)«تحهریم  کیه زیهن 3«ویهنف چهاردیر

                                                                                                                                 

1. Smart / Targeted Sanction. 

2. Richard Newcomb. 

3. Richard Nephew. 
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داند کهه بها ههد  محهدود ای از قوانین، اختیارات و الزامات میموفق را مجموعه
پذیر، برای دستیابی به اهدافش، نیاز بهه اجتناب کردن و پیرگیری از یک رفتار غالباً

 (. 1: 1119جش و بررسی مستمر نتای  دارد )نفیو، سن
هوشهمند در نظهر  میتحهر یرا بهرا یکله ۀتوان چهار شاخصیم اساس نیبر ا
 میو مقررات تهرم نیقوان نی. تدو1 ؛. تمرکز بر هد  و موضوعات خاص1گرفت: 
 یهی. گسترخ محدوده اجرا4و  یابیو ارز یابزار متنوع نظارت یریکارگه. ب1 ؛شونده
بهه  یبها درک اقتصهاد متکه رانیهکننهدگان امیکه تحر ییهایوگیو ؛یسازاجماعو 

 یطولهان یدر رونهد ،ینفت یهاو فروخ نفت و فرآورده دیحاصل از تول یهادرآمد
 بههره خهود اههدا  بهه دنیرسه و رهتریب درد جادیفرار و ا یو مستمر از آنها برا

 جستند.

 رانیا ریاقتصاد رانت. 2

ههای رانتی و وابسته بهه درآمهد یما اینست که اقتصاد ایران اقتصاد اولین مفروض
هها، ناشهی از درصد درآمهد 41نفتی است. برابر تعریف ارائه شده، چنانچه بیش از 

از منبع خارجی باشد، چنین نظهام  _نفت_خام معدنی  ۀفروخ و صادرات یک ماد
ایهن فهرض، آمهار تولیهد، توان رانتیر اطلاق کرد. بهرای رسهیدن بهه اقتصادی را می
اسهتخرا  و  ،1111تها  1131های های ارزی نفتی ایران طی سالصادرات و درآمد

 نران داده شده است.  1در جدول 
ههای رغم فراز و نریبشود، در این چهار دهه، علیطور که مراهده میهمان

ولیهد کهرده هزار برکه نفهت ت 111میلیون و  1متوسط  طورهفراوان، ایران روزانه ب
و بقیهه بهه مصهر   شده هزار برکه صادر 114میلیون و  1که از این میزان حدود 

ههزار  441میلیهون و  1داخلی و تولید فرآورده رسیده است. کمتهرین رقهم تولیهد 
 1113هم مربوط بهه سهال  است و بالاترین آن 1131برکه بوده که مربوط به سال 
اداره ههزار برهکه تولیهد شهده اسهت ) 391میلیهون و  4است کهه در آن میهانگین 

(. از ایههن میههزان متوسههط 11: 1111-1111 های اقتصههادی بانههک مرکههزی،بررسههی
هزار برکه بوده که کمترین میهزان در سهال  114میلیون و  1صادرات کلی، روزانه 

بهوده اسهت  1111هزار در سال  111میلیون و  1هزار و بیرترین آن  111با  1131
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(. متوسط قیمهت نفهت 11: 1111-1111، اقتصادی بانک مرکزی هایاداره بررسی)
میلیهارد و  14دلار بوده که سالانه درآمد متوسط تقریبی  4111ها، حدود در این سال

عنوان تابعی از حجهم ها بهمیلیون دلاری را رقم زده است. هر چند این درآمد 493
عنوان میلیون دلار به 143,3با  1133صادرات و قیمت نفت نوسان داشته و در سال 

، بیرترین رقهم را ثبهت کهرده اسهت دلار میلیون 131,111با  1111کمترین و سال 
عنوان منبهع اصهلی بودجهه، صورت منظم بهههمواره درآمد قابل توجهی بوده که به
های اقتصهادی بانهک مرکهزی، اداره بررسهیوارد خزانه بانک مرکزی شده اسهت )

1111 :33.) 
 

 های نفتی ایراند، صادرات و درآمدتولی .2جدول 
 س ل

 ( )شمس

رس ل
 (یل گ )ا

رکفزرق رلل
ر)هزاطریدحس(

رص گطاترکفز
ر)هزاطریدحس(

ر کفدریه گط اقر)گل ط(رکفزرمز ادلس رق
ر(گل طرل  ل )ا

ر19533ر71ر7189ر5353ر1191ر1531
ر11853ر53ر111ر1393ر1113ر1531
ر11333ر53ر151ر1333ر1111ر1583
ر71138ر57ر1189ر7333ر1117ر1581
ر77731ر71ر7137ر7933ر1115ر1587
ر19131ر71ر1893ر7593ر1113ر1585
ر13173ر79ر1313ر7333ر1113ر1583
ر3133ر15ر1733ر7193ر1118ر1583
ر1313ر19ر1338ر7383ر1119ر1588
ر1313ر13ر1839ر7333ر1111ر1589
ر17359ر19ر1193ر7133ر1111ر1581
ر19115ر77ر7713ر5133ر1113ر1581
ر18317ر11ر7331ر5583ر1111ر1593
ر18113ر11ر7313ر5313ر1117ر1591
ر13555ر18ر7513ر5333ر1115ر1597
ر13835ر13ر7533ر5833ر1113ر1595
ر13135ر18ر7383ر5973ر1113ر1593
ر11791ر73ر7853ر5813ر1118ر1593
ر13391ر11ر7383ر5973ر1119ر1598
ر1155ر17 7313ر5833ر1111ر1599
ر19311ر19ر7798ر5973ر1111ر1591
ر73713ر79ر7373ر5993ر7333ر1591
ر11551ر75ر7373ر5813ر7331ر1513
ر77188ر73ر7713ر5533ر7337ر1511
ر79533ر71ر7893ر5953ر7335ر1517
ر58513ر58ر7133ر5153ر7333ر1515
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ر33911 33ر7133ر3133ر7333ر1513
ر83883ر81ر7813ر3373ر7338ر1513
ر13333ر93ر7813ر3393ر7339ر1518
ر18811ر13ر7381ر3573ر7331ر1519
ر81193ر83ر7183ر3713ر7331ر1511
ر13111ر99ر7133ر3533ر7313ر1511
ر111181ر139ر7173ر5933ر7311ر1513
ر81153ر131ر1113ر5933ر7317ر1511
ر83911ر133ر1933ر5333ر7315ر1517
ر33338ر18ر1383ر5383ر7313ر1515
ر51131ر31ر1813ر5573ر7313ر1513
ر33937ر33ر7793ر5983ر7318ر1513
ر83111ر37ر7333ر5133ر7319ر1518
رک ادخصر81 1333ر5133ر7311ر1519
رک ادخصر83ر1333ر7533ر7311ر1511

 (1111-1131های خلاصه تحولات اقتصادی کرور، سال ؛بانک مرکزیمنبع: )

 
از میزان وابستگی اقتصاد ایران بهه  ترتصویری واضح ۀو به منظور ارائ 1در جدول 
 1111تها  1131ههای های مصوب قهانونی طهی سهالهای نفتی، ارقام بودجهدرآمد
( همراه با آمهار 1111تا  1131 ،های مجلسمرکز پووهشسامانه قوانین و مقررات )

های ریالی نفتی سالانه درآمد ؛های محقق شده کل کرور توسط بانک مرکزیدرآمد
سهامانه قهوانین و مقهررات محقق شده آورده شهده اسهت ) ۀم نفت در بودجو سه

(. چنانچه به ایهن آمهار و 1111تا  1131 های مجلس شورای اسلامی،مرکز پووهش
سهالانه  ۀمحقق شد ۀگردد که سهم نفت از میزان بودجاعداد دقت شود، مراهده می

صهورت ( به1111و 1119ههای سهال جهزهها )ببسیار بالا بوده است. طی این سال
درصد از کل درآمد بودجه قانونی توسط بانک مرکهزی  3911متوسط، رقمی حدود 

درصد و بالهاترینش در  41با  1133محقق شده است که کمترین آن مربوط به سال 
 (.به قبل 1191 ،یمرکز بانک) باشددرصد می 1119، با 1193سال 

شهود، ملاحظه مهی شمارۀ دو هفتم جدول های شرم وطور که در ستونهمان
صهورت ههای بودجهه مکتسهبه بانهک مرکهزی، بههای نفتی در درآمهدسهم درآمد

درصهد بهه  9114و  9119درصد بوده اسهت کهه بیرهترین آن  4311میانگین حدود 
بها رقهم  1191ترین آن مربوط بهه سهال و پایین 1191و  1131های ترتیب در سال

جالب اینکه در تقریباً نیمهی از  (.قبل به 1191بانک مرکزی، ) باشددرصد می 1119
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 هرحالبهدرصد بوده است.  31این چهار دهه، سهم درآمد نفتی در بودجه بالاتر از 
 3باشد کهه حهدود درصد می 4311در بودجه  1119برآیند نهایی سهم نفت تا سال 

بانهک بیرهتر اسهت )درصد تعیین شده برای اقتصاد رانتیر  41درصد از حد نصاب 
وضهو  ه لذا با چنین ارقامی، رانتیر بودن اقتصهاد ایهران به ؛(به قبل 1191مرکزی، 

دهد که اقتصهاد آن تها چهه حهد وابسهته و متهأثر از قابل مراهده است و نران می
 فروخ نفت و تأمین ارز خارجی است.صادرات و 

های بعد، موضوع هوشمندی تحهریم و اینکهه ، در بخشدرآمدیبا چنین پیش
ها بوده و به هوشمندی و اثرگهذاری آن اقتصاد رانتی ایران چگونه بسترساز تحریم

 .خواهد شدکمک کرده است ارزیابی 
 

 محقق شده سالیانه )بر حسب میلیارد ریال( ۀهای نفتی در بودجسهم درآمد .1 جدول

رس ل
گطرریلگجسرک 
رق کل 

گط اقریلگجسر
رگطرق کل 

گط اقراجوقر
رشقاریلگجس

ررجوقریلگجس
ر گط اقرکفد

راجوقرشقا
سامرکفزرگطر

ریلگجسراجوقرشقا
ر%ر9509ر1773ر%ر9301 1833ر7531ر7385ر1531
ر%ر9108ر111ر%ر3301 1731ر7939ر7115ر1531
ر%ر8701ر159ر%ر3108 1331ر5359ر5183 1583
ر%ر9105ر1385ر%ر9508 7111ر7199ر5133ر1581
ر%ر8301ر1313ر%ر8303 7338ر5979ر3118ر1587
ر%ر3103ر1717ر%ر3509 7113ر3319ر8333ر1585
ر%ر3701ر1111ر%ر3303 7739ر3157ر8117ر1583
ر%ر7303ر318ر%ر31 1939ر3139ر9383ر1583
ر%ر5305ر988ر%ر3308ر7191ر5193ر9378ر1588
ر%ر57ر889ر%ر3903 7313ر3519ر1331ر1589
ر%ر7307ر993ر%ر89 5193ر3953ر1931ر1581
ر%ر7307ر1155ر%ر13 3857ر8111ر15138ر1581
ر%ر1301ر1379ر%ر9309 8155ر1791ر73319ر1593
ر%ر1309ر1383ر%ر9103 1113ر17331ر71117ر1591
ر%ر3101ر1131ر%ر9308 73733ر73373ر33517 1597
ر%ر9503ر71391ر%ر1303 71733ر57535ر81997 1595
ر%ر8301ر78888ر%ر1103 31393ر38313ر18131 1593
ر%ر3907ر57933ر%ر1509 39793ر81175ر159737 1593
ر%ر3103ر58338ر%ر15 87591ر93381 111877 1598
ر%ر3701 77811ر%ر8303 35878 11111ر753333 1599
ر%ر3107ر33319ر%ر1301 17513ر131811ر798713 1591
ر%ر3801ر31331ر%ر1101 133833ر179118ر583881 1591
ر%ر3905ر91139ر%ر9803 173313ر183788ر333191 1513
ر%ر8505ر137878ر%ر3105 181195ر795755ر815537 1511
ر%ر8305ر171135ر%ر33 118177ر358377ر181781 1517
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ر%ر3109ر133315ر%ر3708 731881ر311313ر1113338 1515
ر%ر5101ر118537ر%ر17 389733ر381951ر1311111 1513
ر%ر3501ر111111ر%ر9303 315179ر319318ر1113133 1513
ر%ر5808ر195311ر%ر9305 397113ر851331ر7518138 1518
ر%ر5807ر713833ر%ر8503 313873ر151177ر7151133 1519
ر%ر73ر139113ر%ر8307 853185ر189131ر7911171 1511
ر%ر35ر353313ر%ر8303 111995ر1791553ر5813935 1511
ر%ر31ر381799ر%ر8303 1117939ر1819773ر3315151 1513
ر%ر3701ر373378ر%ر8303 115971ر1833199ر3883811 1511
ر%ر3301ر831333ر%ر3807 1578913ر7583313ر9799383 1517
ر%ر5101ر871733ر%ر8103 1838133ر7533313ر1355313 1515
ر%ر5905ر893333ر%ر98 1913133ر7587119ر1398311 1513
ر%ر5508ر951133ر%ر8303 7111333ر5533113ر1913371 1513
ر%ر5303ر111733ر%ر83 7313133ر5111351ر11373383 1518
رک ادخصرک ادخصرک ادخص ک ادخصر3357833ر17773375 1519
رک ادخصرک ادخصرک ادخص ک ادخصر3313111ر19335183 1511

 

 رانیا یاسلام یجمهور هیها علمیتحر ی. روند هوشمندساز9

ههای ایران در قالب تحریم یاسلام یبیش از چهار دهه تحریم مستمر علیه جمهور
هها روی نقهاط خاصهی از اقتصهاد دهد که این فرارو چندجانبه نران می جانبهیک

ایران که نقری کلیهدی در آن دارد طراحهی و در رونهدی تکهاملی بهه پهیش بهرده 
نفهت  دیهخر تیهممنوع یعنی کا؛یآمر متحدهالاتیا یمیتحراقدام  نینخستاند. شده

 دیهرا با 1191در نهوامبر  رانیها یبانک مرکز ینفت عمدتاً یهاییدارا فیخام و توق
ها با گسترده شهدن مخاصهمات و بعد که دانست یواکنر عمدتاً یهدفمند ول یامر

ها برای هرگونه تفاهم سیاسهی میهان طهرفین، رونهدی منسهجم و رنگ باختن امید
هها ازی تحهریمهای متنوع پهی گرفهت. هوشمندسههوشمندتر را با استفاده از ابزار

در چهارچوب یک سهیکل شناسهایی، نظهارت،  1113صورت فعالانه از آگوست به
ای را متحده تلهاخ مجدانههارزیابی و ترمیم قابل مراهده است. از این زمان، ایالات

عنوان شریان اقتصاد برای جلوگیری از تولید، صدور و کسب ارز حاصله از نفت به
های دستیابی بهه ایهن ه و در روندی منسجم، مسیره همت خود قرار دادهرانتی وج
ها را در قالب قوانین و فرامین متعدد، سخت نمهوده اسهت. بهر همهین مبنها درآمد
 ها را در سطو  زیر برشمرد.توان هوشمندی تحریممی
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 یها و اجماع سازمیتحر ییگسترش محدوده اجرا. 9-1

 از سهویههای اعمهال شهده تمهامی تحهریم ،(م.1113) خ.1193تا قبهل از سهال 
جانبه بوده و فقط افراد حقیقی و حقهوقی تهابع حهوزه صهلاحیت متحده یکایالات

چهرخش  خ.(1193) امها در ایهن سهال ،دادقاایی این کرور را خطاب قرار مهی
جانبهه بهودن متحهده بها درک اینکهه یکمهمی در این سیاسهت پدیهد آمهد. ایالات

ههای فنهی و به همراه نهدارد و ایهران عملهاً نارسهایی ها، اثر و فرار اولیه راتحریم
های دیگر جبران کرده، صادراتی ناشی از آن را از طریق مراجعه به مرتریان و بازار

، گهام ترمیمهی 1113جولهای  11در  1«های ایهران و لیبهیتحریم»با تصویب قانون 
را جهت رفع این نقیصه برداشت. در این قهانون کنگهره، برخلها   ایحساب شده
ها، مرمول پیگیهری های ثال، ناقض تحریمها و اشخاص کرورشرکت رویه قبلی،

بخهش چههار  (الف)برابر بند  زمان دولت آمریکاشدند. همو تنبیهات این کرور می
هها بهه دن دیگر کروراین قانون مکلف شد تا از مذاکرات چندجانبه برای همراه کر

(. بعهد از Congress, 1996: H.R. 3107های وضع شده استفاده کنهد )رعایت تحریم
 ،«11131فرمهان اجرایهی »ازجملهه  ؛قانون مذکور، تمامی قوانین و فرامین تحریمی

، 1113سستامبر  11مورخ  ،2آیسا/و قانون تحریم جامع ایران 1119نوزدهم آگوست 
 ۀآور شورای امنیت کهه در نتیجهه قطعنامه الزامه و با صدور نُفراسرزمینی یافتوجه 

ای جههانی متحهده صهورت گرفهت، گسهترهای و با تلاخ وافر ایالاتمناقره هسته
رغم بهاقی ها، از مؤثرترین اقدامات آمریکا بوده کهه علهییافت. بسط شمول تحریم

ه از سهوی دولهت جانبهههای یکو بازگرت صر  تحریم «برجام نامهتوافق» بودن
 وضو  نران داده است.ه دونالد ترام ، اثر خود را ب

 یابیو ارز یو گسترش ابزار نظارت یریکارگهب. 9-2

ها، از دیگهر ص اجرای تحریمیکاربرد ابزار نظارت و ارزیابی، با هد  شناسایی نقا
وسیع و  ایهای هوشمندسازی بوده است. این نظارت و ارزیابی شامل شبکهروخ

المللهههی بهههوده کهههه نظهههام ههههای نظهههارتی داخلهههی و بینناهماهنهههگ از ارگههه
                                                                                                                                 

1. Iran-Libya Sanction Act (ILSA). 

2. Iran Sanctions Act (ISA). 
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روزرسانی قوانین و مقهررات، وییفهه هدهی/گیری، تحلیل، ارائه راهکار و بگزارخ
ارائهه گزارشهات  «قانون ایلسا»بخش چهار  (ب)عنوان نمونه، بند اصلیش است. به

تأکیدی که در  ؛دکرها را به کنگره اجباری انه از روند اثرگذاری تحریمیای سالدوره
(. بهر همهین اسهاس، Congress, 1996: H.R. 3107) شودتمام قوانین بعدی دیده می
داری مثهل دفتهر های خارجه و خزانهههای مرتبط وزارتخانهعلاوه بر تقویت بخش

؛ ازجملهه های دیگهرینا، ارگ2ایرانها گروه اقدام و بعد1های خارجیکنترل دارایی
، آژانهس 3و مجلهس نماینهدگان، دفتهر اطلاعهات ملهی «سهنا»کمیته روابط خارجی 

و بسهیاری دیگهر، در آن دخیهل  2مساطلاعات مرکزی، دفتر اطلاعات مالی و تروری
نظیر کمیته نظارت شورای امنیت ذیل  ؛المللیهای نظارتی بیننازمان ارگبودند. هم

پنل کارشناسهان ذیهل مهاده  ،(UNSC RES, 1737, 2006) «1919قطعنامه ( »1)ماده 
( و کهارگروه نظهارت کمیسهیون UNSC RES, 1929, 2010) «1111قطعنامهه ( »11)

 همچهون ؛اتحادیه اروپایی شکل داده شدند. به این فهرست باید مراکز غیر رسهمی
را اضافه کهرد.  2بان ایرانو دیده 2ایران اتمی، اتحاد علیه 2هابنیاد دفاع از دموکراسی

شبکۀ نظارتی قوی به همراه انبوهی از اطلاعات دقیق فهراهم  ها، مجموعاًاین بخش
سهرعت ساخت بها اسهتفاده از فنهاوری روز، بهمتحده را قادر میآورد که ایالاتمی

 ههایأههای دور زدن آنهها را شناسهایی و خلراهاثرات تحریم در ابعهاد مختلهف و 
 موجود را برطر  کند.

 یموضوع میتمرکز و ترم .9-9

موضوعات خاص بوده که بهه مهرور  برها، تمرکز میتحر شدن هوشمند گریوجه د
 میههد  تحهر نیتهرعمهده ،ینفت یهادرآمد کاهش ایاند. قطع تر شدهیئزمان جز

                                                                                                                                 

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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تحقهق آن اقهدامات  یلهذا بهرا ؛ها بوده اسهتاستیس در رییتغ و فرار جادیا یبرا
 دیخر میاز تحر یارهیصورت گرفته است. زنج زین یموضوع یبیواجد ترت یمختلف
 مثهل ی؛دسهت نییو پا یبالادست عیدر صنا یو فناور زاتیتجه ،یارائه دانش فن نفت،
 ؛میو تهرم ییشناسها ریمسه کی جهیو به مرور و در نت شیاستخرا  و پالا ،اکترا 
و  یابیهبازار ،یحمهل و نقهل نفته ،ی، انتقهال فنهاوریگذارهیسرما رینظ یموضوعات

طلا، الماس و فلهزات  ورو،یدلار،  ،یتعاملات بانک ،یارز ریو ذخا ییفروخ، جابجا
کامهل شهد.  بهاًیتقر ،1111در سهال  الیهر میبا تحهر تاًیرا در بر گرفته و نها هابنگرا

 نیتهرنییرا بهه پها رانیها ینفت یهاصدور و درآمد د،یکه تول یمیبسته منسجم تحر
 .کردسطح رسانده و انتقال ارز را به داخل کرور از طرق معمول، متوقف 

 هوشمند یهامیبسترساز تحر ریاقتصاد رانت. 4

نرانگر ارتباط تنگاتنگ آن با شهرایط اقتصهاد  ،ها علیه ایرانترتیب و تمرکز تحریم
های درآمدی ایران بهه صهدور نفهت و کسهب مهنظم است. آشکار بودن نیاز رانتی

چندان مرکل برای واضهعان تحهریم تبهدیل کهرده اسهت. رانت، آن را به هدفی نه
ای از محهل ای و هزینههبودجهه کهردن ترین نقطه ضعف اقتصاد رانتیر، تأمینبزرگ

 ؛شهودمحسوب مهی پذیر نیزترین نقطۀ آسیبرانت خارجی است که اولین و جدی
دههد، شهرایط کهنش و واکهنش آن بها ها میلذا آنچه صورت هوشمندی به تحریم
عطهف وجهود دارد  ۀزمانی یا نقط ۀها چهار بازاقتصاد رانتیر است. در طول تحریم

دهد ملزومات و ویوگی اقتصاد رانتی چگونهه بسترسهاز هوشهمندی و که نران می
 ت.ها بوده اساثرگذاری بیرتر تحریم

 یولهاجتها  1979نهوامبر ) جانبههکیو صادرات نفت با ابزار  دیفشار بر تول. 4-1

1991) 

 ،(خ.1131) م.1191ایهران در سهال  (،یهک ۀمنهدر  در جهدول شهمار) برابر آمار
 131میلیهون و  1هزار برکه نفت تولید داشهته کهه حهدود  411میلیون و  1حدود 

سههفارت آمریکهها در تهههران و شههده اسههت. اشههغال آن صههادر مههی از هههزار برههکه
عنوان اولین واکهنش به_ممنوعیت واردات نفت منجر به گیری کارکنان آن گروگان
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های فنهی و سسس تلاخ برای کاهش تولید نفت از طریق قطع کمک _متحدهایالات
 شههد 1111آوریههل  9در  «11113فرمههان »هههای تکنولههوژیکی طههی و پرههتیبانی

(Executive Order 12205, 1980).  ههزار برهکه  911با این اقهدام، واردات روزانهه
ههای فنهی متوقهف حمایهت ( و متعاقباThe New York Times, 1979ًنفت از ایران )

تولیهد حهدود  ، منجر بهو بعدتر شروع جنگ عراق علیه ایران هاشد. این ممنوعیت
تها  روندی که شد؛هزار برکه در روز  111و صادرات  نفت ونیم میلیون برکهکی

 ( ادامه داشت.خ.1131) م.1111سال 
ههای ایران موفق شد با استفاده از اقهدامات جهایگزین، طهی سهال حال،با این
( تولید را روزانه به سهقف دوونهیم میلیهون و خ.1133و  1134) م.1113و  1113

(. به قبهل 1191بانک مرکزی، میلیون برکه برساند ) مینویکصادرات را به حدود 
( خ.1194) م.1113با اتمام جنگ و تمرکز بر روی توان تولیدی تا سهال این ارقام 
برای صادرات  هزار 433و  میلیون 1و برای تولید  هزار 911و  میلیون 1به بیش از 
(. رساندن تولید و صادرات به قبل از شروع 19به قبل:  1191بانک مرکزی، رسید )

متحده سهعی کهرد لذا ایالات بود؛ هاتحریم اثر شدناز بیای جانبه، نرانهتحریم یک
 3مههارس و  13در  «11131»و  «11139»بهها صههدور و اجرایههی کههردن دو فرمههان 

 ایهران، دربهارۀ ههای نفتهی و تکنولهوژیکیشامل ممنوعیت تمام فعالیت ،1113می

 پاسخی جبرانی به این روند داشته باشد.

 (2001 هیتا فور 1991اوت ) نیگزیجا یو فناور هیبه سرما یمنع دسترس. 4-2

هها در ها و شرکتقبلی و حاور دیگر کرور ۀجانبثیر ناکافی فرامین اجرایی یکأت
متحده بهه منظهور مسهدود بازار تولیدی و صادراتی نفت ایران باع، شد که ایالات

گذاری و فناوری جدید جهانی، تحریم متفاوتی را های دستیابی به سرمایهراه کردن
 این قانون، بر اساس کند. وضع ،1113ولای جدر  «یران و لیبی )ایلسا(قانون ا»ذیل 
ههای فنهی و ماه( و همچنین کمهک 11میلیون دلار )طی  41گذاری بیش از سرمایه

این قهانون، اثهر  ۀعد مهم و هوشمندانبُ شد.مالی در بخش نفت و گاز ایران ممنوع 
فراسرزمینی کردن آن بود که  یا تسری آن به اشخاص ثال، )غیرآمریکایی( و هیثانو

ههای ایهران المللی جهت مرارکت در طر های نفتی بینمانعی جدی برای شرکت
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نهوامبر  11ههر چنهد اتحادیهه اروپها در  .(Congress, 1996: H.R. 3107ایجاد کرد )
 های اروپایی را از همراهی با این تصمیم منهعبا این قانون مخالفت و شرکت 1113
متحده در خصوص عدم شهاملیت ( و توافقی را با ایالاتEC No: 2271, 1996) کرد

( به انجهام EC 7362 Press 110, 1997) 1119آوریل  11ایلسا بر اعاای اتحادیه در 
 ،1119آگوسهت  11در  «11131»جمهوری آمریکا طی فرمان اجرایی رساند، رئیس

ستقیم ههر نهوع کالها، هرگونه صادرات، بازصادرات، فروخ و ارائه مستقیم یا غیرم
ههای ثاله، را متحده به ایهران، حتهی از طریهق کرهورخدمات و فناوری از ایالات

و مرمول تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بهه نهوعی بها ایهن کرهور در  ممنوع
پیامد تصهویب ایهن قهانون و  .(Executive Order 13059, 1997ارتباط بودند نمود )

فرامین اجرایی فرامرزی، توقهف تولیهد و صهادرات نفتهی ایهران روی ارقهام سهال 
و حهدود دوونهیم  ونیم میلیهون برهکه تولیهدیعنی روزانه سه ؛(خ.1193) م.1113

و  (Trading Economics, 1979-2020( )خ.1111) م.1114میلیون صادرات تا سهال 
  های نفت و گاز بود.رگ نفتی غربی از طر های بزکاهش مرارکت شرکت

میلیهارد  11از مجمهوع  ،1119اکتبهر  11برابر گزارخ ارائه شده به کنگهره در 
تها  1111ههای گذاری در صنعت نفت و گاز ایران در سالهای سرمایهدلار قرارداد

، «رویهال دا  شهل»شهامل  ،ههای غربهیمیلیارد آن سههم شهرکت 114، تنها 1113
 ،1111ولهای ج 19(. در (CRS Report, 2007بهود «اشهتات اویهل»و  «انی»، «التوت»

بار نیز اتحادیهه اروپها بها این ؛دکرتمدید  1113کنگره آمریکا قانون ایلسا را تا سال 
(. ایهران بهرای خهرو  از فرهار EU, 2001; IP/01/1162) نموداین تصمیم مخالفت 

 کهرد؛های غیر غربهی ا مرارکت شرکتهای خود بها، سعی در پیربرد طر تحریم
میلیهارد  91به ارزخ  «یادآوران»میدان نفتی  ۀتوسع ،1114در اکتبر  به همین منظور

 ,CRS Reportهنهد سهسرده شهد ) «ONGC»چهین و  1«سینوپک»دلار به دو شرکت 

های ثانویه، مقاصد صهادراتی (. ترس از تعاملات نفتی با ایران در سایه تحریم2007
ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد و لذا سههم واردات نفتهی اروپها کهه در سهال نفت 
 11بهه  1111در سهال  ،درصد کل صادرات نفت خام ایران بود 31حدود  م.1113

                                                                                                                                 

1. SINOPEC. 
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درصهد  13بهه  19ژاپهن( از حهدود  غیر ازسهم صادرات به آسیا ) درصد و متقابلاً
 1113صهادراتی ایهران روی  ، سهم دو بهازار از نفهت1113در سال  رسید که نهایتاً

هها، در رغم همهۀ محهدودیت(. علهی1113درصد، برابهر گرهت )بانهک مرکهزی، 
(، تولید و صهادرات نفهت ایهران بهه خ.1113و  1114) م.1113و  1113های سال

 119تولید و برکه میلیون  413های پس از انقلاب یعنی بالاترین میزان خود در سال
بهه  ؛ یعنهیهای ارزی هم تقریباً دو برابر قبهلو درآمد میلیون برکه صادرات رسید

 ،یبانهک مرکهز یاقتصهاد یهایبررس اداره) میلیارد دلار بالغ گردید 33و  33ارقام 
1111-1111). 

 (2015 یولاجتا  2001دسامبر ) میتحر یهاحلقه لیو تکم یاجماع جهان. 4-9

ازجملهه  ؛های آسیاییکرورافزایش تولید و روند روزافزون صادرات نفت ایران به 
گیری قیمت نفت و بالا رفتن چرهمگیر (، همراه با او Eneken, 2012چین و هند )

کهه تنهها راه مؤثرسهازی  کهرد متحهده را مصهمم، ایالاتاز آن ههای حاصهلدرآمد
 هجامعه ۀها و منع دستیابی ایران به ایهن منهابع ارزی، مرهارکت همهه جانبهتحریم
مرارکتی که نیاز به یک دلیهل قهانع کننهده داشهت و ت؛ اقدام اسالمللی در این بین

را اسهتدلال لهازم  ،1111آگوسهت  14ای ایهران در های هسهتهآشکار شدن فعالیت
آژانهس »ای ایهران بها سهال مهذاکرات هسهته چههارطهی  سهاخت.برای آن فراهم 

نمهایی رگتا بها بهز تلاخ کردهای بزرگ، آمریکا و قدرت 1«المللی انرژی اتمیبین
المللهی، موضهوع را بهه ای ایران و نراندن آن در حد تهدیهد بینهای هستهفعالیت

 1شورای امنیت سازمان ملل متحد بکراند. ارجهاع پرونهده بهه شهورای امنیهت در 
المللی و قبولاندن ضهرورت مقابلهه بها ایهن ، همراه ساختن جامعه بین1113مارس 
قطع منابع مالی و ارزی، مهوفقیتی بهود کهه  ازجمله ؛از طرق مختلف )ایران( کرور

مصوباتی که در کنهار  ؛شورا گام به گام تبیین و اجرا شدند های متوالیِطی قطعنامه
 گونه داشتند.متحده نقری تکمیلی و حمایتایالات ۀجانبهای یکتحریم

ولهای شهورای امنیهت )ج «1313»بعد از بیانیه رئیس و قطعنامهه هرهدارآمیز 
ههای ، محهدودیت1111یعنهی تها مهارس  ،ونهیملفاصله حدود یک سا (، در1113

                                                                                                                                 

1. International Atomic Energy Agency (IAEA). 
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خریهد و فهروخ اقلهام و ؛ انتقهال فنهاوری ؛پرتیبانی فنهی ؛گذاریسرمایه برزیادی 
منهع اشهاعه »تبادلات مالی، بانکی و دلاری، طی قانون  و تجهیزات با کاربرد دوگانه
بخهش  ،(Congress, 2006, Sec:3) 1113اکتبهر 11در  «ایران، سوریه و کره شهمالی

، «1919»های ( و قطعنامهU.S Patriot Act, 2006, Sec:311قانون وطن پرستی ) 111
ههزار  دویسهتها گرچه روزانهه شورا برقرار شد. این محدودیت «1111»، «1949»

دلهاری قیمهت نفهت و  11برکه از تولید و صادرات نفت ایهران کاسهتند، صهعود 
( مهانع از Statista, OPEC Oil Prices Av, 2020دلهار ) 91رسهیدن آن بهه حهدود 

میلیهون  11431میلیون و صدور بهه  41111احساس فرار شد. رقم تولید نفت روی 
تهر، منهع تبادلهات مرهکل بزرگ ، امابرکه قرار داشت که چندان نگران کننده نبود

زارت از سههوی و 1113کتبههر بههانکی و ممنوعیههت اسههتفاده از دلههار بههود کههه از اُ
های جهانی را دچهار داری آمریکا کلید خورد و معاملات دلاری ایران با بانکخزانه
ههای ای که ایران برای مههار و دور زدن آن مجبهور شهد تها ارزمسئله ؛دکرمرکل 

را جایگزین تبادلات خارجی خود از طریق تغییهر ارز پایهه  «یورو»دیگری ازجمله 
 (.1113از دلار به یورو نماید )ایسنا، 

ای تحهریم سنای آمریکا فروخ بنزین به ایران را طهی مصهوبه ،1111در سال 
فرهار  متحملدرصد بنزین مصرفی کرور از خار ،  41د که با توجه به واردات کر

 ،«1919»کمیته نظارتی قطعنامهه  ،1111دسامبر  11 . در(nytimes, 2009زیادی بود )
حهاوی اقهدامات و  ،S/2009/688سومین گزارخ رسمی خود را طی سهند شهماره 

 ههایها به شورای امنیت ارائه کرد. این گزارخ در کنهار گزارخکرور هایگزارخ
نوامبر  19، مورخ GOV/2009/82ازجمله سند شماره  ؛المللی انرژی اتمیآژانس بین
ای ایران، منت  به قطعنامه شدید های هستهها از فعالیتنگرانی ۀمبنی بر ادام ،1111
 «قهانون جهامع تحهریم ایهران»گردیهد. ایهن قطعنامهه را  1111ژوئن  1در  «1111»

یدیهه أی( و تCongress, CICADA, 2010) 1111ولای جدر یکم  1«سیسادا»موسوم به 
 Theتوسههط شههورای اتحادیههه اروپههایی ) ،1111ولههای ج 13در  «1111»قطعنامههه 

Official Journal of EU, 2010های شدیدی ( تکمیل نمود که در مجموع محدودیت

                                                                                                                                 

1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CICADA). 
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ونقهل، تبادلهات مهالی و بیمهه ای، لایع اکترا ، استخرا ، پالهایش، حمهروی صن
 11مهورخ  ،«11394»های بانکی و همچنین فروخ بنهزین گهذارد. فرمهان تراکنش
 ,Congress) 1111دسهامبر  11 ، مهورخ1و قهانون اختیهارات دفهاع ملهی 1111مهی

NDAA, 2011ههای صهنایع نفهت و گهاز و نظهام بهانکی ( در خصوص محدودیت
 این روند بودند. ۀتکمیل کنند
میلیهون  11941بهه  1111ها، تولید نفت ایران در سال این محدودیت ۀدر نتیج

ههزار  311فهت رسهید کهه اُ برهکه میلیهون 11111به  آن برکه در روز و صادرات
 Trading) دههدنرهان مهی 1111-1119ههای ای در تولید را نسبت به سهالبرکه

economics, 2005-2015119ای بار نیز افزایش قیمت نفت به متوسهط برهکه(. این 
(. درآمهد 33بهه قبهل:  1191 ،ید )بانک مرکزکرهای تحریمی را متعادل دلار، فرار

بهه  1191بانک مرکزی، میلیارد دلار رسید ) 111 ۀنفت در این سال به رقم بی سابق
ترین سال تحریمی صنایع نفت و گاز و منع دسترسهی سخت 1111(. سال 43قبل: 
چراکه طی فقط یک سال، هفت اقهدام تحریمهی شهدید بود؛ های نفتی ایران درآمد

 اجرا شد که عبارتند از:

و  دیهواردات، خر تیهاعلهام ممنوع یی:اروپها هیهاتحاد میتحر _ هیژانو 11. 1
مهواد  دیهخر تیه، ممنوع1111جولهای  یاز ابتهدا رانیهونقل نفهت خهام از الحم
 میتحهر ران،یا یبانک مرکز یهایی، انسداد دارایگذارهیسرما تی، ممنوعیمیپتروش
 لیهتحو تیههها، ممنوعگرانب فلهزات و المهاس طلها، تجارت تی، ممنوعیرانیکرت

 ؛(The Official Journal of EU, 2012) رانی( و مسکوک به اورویاسکناس )
 یههایهیو انسهداد دارا فیهتوق «:11311» ییصدور فرمان اجرا _ هیفور 3. 1

 تیو محهدوده تحهت صهلاح متحدهالاتیدر ا رانیا یبانک مرکز نیدولت و همچن
 ؛آن

 ,SWIFT)2«فتیسهوئ»موسهوم بهه  یرسان بانکامیقطع شبکه پ _مارس  13. 1

 ؛(2012

                                                                                                                                 

1. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012. 

2. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. 
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 بهر رهتریب یهامیاعمال تحر «:11311» ییصدور فرمان اجرا _ جولای 11. 4
و  آنهها یمال یهاصنعت نفت، گاز، خطوط لوله و پرداخت ران،ینفت ا یشرکت مل

 ؛(Executive Order 13622, 2012آن ) یکرت 31نفتکش شامل  یشرکت مل میتحر
)و  رانیها یحقهوق برهر داتیهقانون کهاهش تهد بیتصو _آگوست  11. 3
و رصهد  رانیها یانرژ یهابخشمرتبط با  یخارج یهابانک میبسط تحر :1(هیسور

 ینفت خام در برابر کالا، تلاخ بهرا ۀمبادل تیصادرات و واردات نفت خام، ممنوع
 در متحهد ملهل یاعاا یهمراه یبرا درخواست م،یدور زدن تحر یهاریبستن مس
 کمبهود جبران یبرا گرید یهانفت کرور دیتول شیافزا یها، درخواست برامیتحر
بهه واردات از  رانیهمصر  کنندگان نفهت ا یو کمک به کاهش وابستگ رانیا نفت
 ؛(Congress, Human Rights, 2012کرور ) نیا

خهاص  یههامیتحهر یاجهرا «:11311» یهیصهدور فرمهان اجرا _ اکتبر 1. 3
 رهتریب یهامیو تحر هیو نقض حقوق برر در سور رانیا داتیمنظور کاهش تهدبه
 انتقهال و فهروخ و دیهخر ارز، لیتبد تبادل، انتقال، اموال، فیتوق شامل رانیا هیعل

 ی؛فناور

تمهام  میتحر :11112سال  یدفاع مل اراتیقانون اخت بیتصو _دسامبر  14. 9
شهرکت  ،یبخهش نفهت و انهرژ ازین کالا و خدمات مورد نیسسات فعال در تأمؤم
بانهک  میآماده، تحر مهیفلزات ن نیمنع تأم ران،یا یو بندر یرانینفتکش، کرت یمل

 یتجهار یصادرات نفت به شرکا تیممنوع ران،یا یو بانک یسسات مالؤم ،یمرکز
 ,Congress, NDAA) رانیها ینفته یههانفهت و فهرآورده دارانیخر میتحر کا،یآمر

2012). 
برهکه و  ونیهلیم 11131بهه  1114نفت در سال  دیاقدامات؛ تول نیا ۀجیدر نت
 911فهت اُ مجهدداً 1111که نسبت به سهال  دیبرکه رس ونیلیم 11431صادرات به 
 مهتیبا کهاهش ق .(Trading Economics, 2005-2015 ) دکررا تجربه  یاهزار برکه

 ؛بهه حهدود نصهف یارز یهادلار، درآمد 41و سسس  13 یانفت به متوسط برکه

                                                                                                                                 

1. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012. 

2. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013. 
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 میحهرت لیهبهه دل رانیبود که ا یدر حال نیدلار سقوط کرد. ا اردیلیم 331413 یعنی
طلها و  دیهمنهع خر و ورویعدم امکان نقل و انتقال ، فتیقطع سوئ ،یتعاملات بانک

را کهه  بهه داخهل کرهور فلزات گرانبها، امکان انتقال وجوه حاصل از فروخ نفهت
 ، امادست داداز شد یم یو نگهدار زیوار یالمللنیب یهاصورت معمول در بانکبه
و جبران مرکلات صدور و فهروخ  میکم اثر کردن تحر یبرا ییجودر چاره رانیا

 الیهازجملهه ر ؛یمله یههاتهاتر نفت در برابر کالا و مبادلهه ارز یو انتقال ارز، رو
سهوم ژوئهن  مهورخ« 11343»فرمان  یط زیتلاخ ن نیا .(1111تمرکز کرد )اعتماد، 

 ,Executive Order 13645رفهت ) نیاز به الیهبا ممنوع شهدن مبادلهات بها ر 1111

 14( در 1برنامهه جهامع اقهدام مرهترک )برجهام یها تا زمان اماافرار نی(. ا2013
 و رانیها نینامه بموافقت نیشدن ا ییادامه داشت و تنها بعد از اجرا ،1113 یجولا
مهرتبط بها موضهوع  صهرفاً یههامیبه مدت کمتر از سهه سهال، تحهر2 «3+1» گروه
 .شدند لغو ییاروپا هیو اتحاد متحدهالاتیا ت،یامن یشورا یاز سو یاهسته

تها  2012ژوئهن )هوشمند شهده  یهامیتحر هیمؤثر در سا ییگراجانبهک. ی4-4

 (2020آگوست 

خهرو   منجر به ،از اماای برجام _رئیس جمهور آمریکا_ نارضایتی دونالد ترام 
در  «11143». وی با صدور فرمهان شد 1111 می 1نامه در دولت او از این موافقت

های برداشته شده از محل اجهرای برجهام ، بازگرت تمامی تحریم1111آگوست  3
 3ها برای قطع همکاری با ایهران تها کرور تمامیو به  کرد روز اعلام 111را یر  
این فرمان همانند فهرامین  .(White House, JCPOA, 2018فرصت داد ) 1111نوامبر 

هها باعه، شهدند تها اثهر ایهن تصهمیم خی فاکتورقبلی یک سند داخلی بود، اما بر
ای را بهر اقتصهاد ایهران ای جهانی نمود یافته و سختی بی سابقهجانبه در اندازهیک

که از زمان اجرایی شدن آن، تولیهد نفهت ایهران بهه کمتهر از  طوریهتحمیل کند، ب
شود ام میمیلیون برکه رسیده و برای صادرات نیز ارقامی تا یک میلیون اعل 11131

 این فاکتورها عبارتند از:ازجمله ؛ (1111تسنیم، خبرگزاری )
                                                                                                                                 

1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

2. Britain, China, France, Russia, U.S+Grmany. 
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 تیهامن یشهورا «1919 نظارت تهیکم» هایبه اطلاعات و گزارخ یدسترس. 1
 ؛رانیها با اه سال تعاملات کروراز رصد نُ
 ؛«1111قطعنامه »پنل کارشناسان  یهاها و راهکارلیتحل .1
و  ایمثل وزارت خارجه، اوفهک، سه یداخل یمراکز نظارت قیدق یافتگینظام .1

 ؛کنگره قاتیمرکز تحق
 در رانیهبه نبهود نفهت ا یجهان یهارگاهینفت و پالا یالمللنیبازار ب قیتطب .4
 ؛زمان طول
 یبههرا میتحههر یهههادر سههال یدروکربوریههو ه ینفتهه یسههازتیههیرف .3
 ؛کلان نفت و گاز یهاطر  یریگیپ قیکنندگان نفت و گاز از طرمصر 
 ؛کرور نیاز ا رانینفت ا یسنت انیجدا کردن مرتر .3
 ؛متحدهالاتیا یاز سو رانینفت ا دارانیخر تیلغو معاف. 9
 کیهو تکنولوژ یارسهانه ،یتهیامن ،یاقتصاد ،یاسیس یهاتیاستفاده از یرف .1
 .رانیا با کار و تجارت از یعموم ترس جادیا یبرا

طهور چرهمگیری به ،نفتی با توجه به کاهش قیمت نفتهای درآمددر نتیجه، 
میلیارد دلار اعلهام شهده اسهت )دنیهای اقتصهاد،  13تا  11 سالیانه کم و ارقامی بین

هر چند اتحادیه اروپایی، اقدام آمریکا را در خرو  از برجام و بازگرداندن  .(1111
خواههان تعامهل بها  1«اینسهتکس»هایی ماننهد و با ایجاد سازوکار کرده ها ردتحریم

هها مهانع از همکهاری عملهاً تهرس ناشهی از تنبیههات و جریمهه ،ایران بوده اسهت
توتهال "آن خهرو  شهرکت نفتهی  ۀالمللی با ایران شده است. نمونهای بینشرکت
 11شرکت ملی نفت چین از پروژۀ فاز  سسس( و 1111)یورونیوز فارسی،  "فرانسه

چینهی و هنهدی از خریهد نفهت ایهران اسهت ههای یا امتناع شهرکت پارس جنوبی
کهه  کهرداعلهام  ،1111آوریهل  11در ترامه  ههم دونالهد  .(1111)اقتصاد آنلاین، 

 Whitehouseاقدامات خود را تا صفر کردن صادرات نفت ایران ادامه خواههد داد )

Brifing, 2019). 
ههای آن مرکهز و نیهاز های اقتصاد رانتیرشود، ویوگیطور که ملاحظه میهمان

                                                                                                                                 

1. INSTEX. 
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ای و هوشهمندانه بهرای صورت مرحلههبهانجام شده  ها بوده و اقداماتِثقل تحریم
های رانتی نفهت جههت اعمهال فرهار و اثرگهذاری بیرهتر قطع دسترسی به درآمد

ههای ههای نفتهی در بودجهه و هزینههاند. اطلاع از اهمیت نقش درآمدطراحی شده
ی واضعان تحریم فراهم کرد تا فراری چنهدوجهی وارد و داخلی، این امکان را برا

اصطلا  های بهضمن محدود کردن منابع ارزی مورد نیاز ایران برای کنترل سیاست
درصهدی  43غیرمطلوب، روی اقتصهاد داخلهی نیهز اثهر بگذارنهد. تکیهه بهیش از 

بهر  ههر نوسهانی ۀای بر نفت، عملاً موجب شده است که در نتیجهای بودجهدرآمد
ها )پنهان از جمله بودجه، ارائه یارانه ؛های مرتبطهای نفتی، بسیاری از بخشدرآمد

و آشکار(، ارائه خدمات عمهومی ارزان، مرهارکت در بهازار ارزی جههت تقویهت 
های عمرانی، ارقام تولید ناخالص داخلی، سهرانه ارزخ پول ملی، تخصیص بودجه

 و مرکل گردد. ملی و سهم صادرات غیرنفتی دچار تغییر

 یریاقتصاد رانت یریپذبیآس. 5

های هوشمند نران داد کهه چقهدر ایهن دو از بررسی عناصر اقتصاد رانتیر و تحریم
هها و اههدا  مهؤثر کهردن فرهارمنظور بههیکدیگر اثر گرفته و فرآیندی مکمهل را 

گر اقتصهاد اند اینست که اای که برخی مورد تردید قرار دادهنکته .اندتحریمی داشته
چنین اسهت؟  واقعاًآیا  اما ،ایران رانتیر نبود، تحریم آن ممکن نبوده و یا اثر نداشت

مسهیر  .1منظور نگاهی اجمالی در دو سطح از مسئله کمک کننده خواهد بود؛ بدین
 کرد این درآمدها.هزینه ۀشیو .1کسب درآمد خارجی از فروخ محصول رانتی و 

های بازار فهروخ و ن اقتصاد رانتی و ویوگیتک محصولی بود نخست اینکه،
راحتی قابل شناسهایی هها به دلیل خاص و عمده بودن مسیر اقدامات بانتقال درآمد

در یک اقتصاد غیر رانتی، محصولات صهادراتی متنهوع،  ،و رهگیری است. برعکس
ههای دریهافتی مختلهف هسهتند. ایجهاد هها بها مسهیردارای بازار گسترده و درآمهد

گذاری و فناوری بهر یهک محصهول، بها ارقهام محدودیت خرید و فروخ، سرمایه
ها قلم کالای تجاری کهه ها بر روی صدتجاری بزرگ، از گذاردن همین محدودیت

 تر است.ساده شوند منطقاًبندی میدر مقادیر و مرخصات کمتر طبقه
اثرپذیری را بیرتر ها در اقتصاد رانتی است که کرد این درآمدهزینه ۀدوم، شیو
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انه کرهور از محهل رانهت، باعه، یسهال ۀکند. تأمین تقریباً نیمی از درآمد بودجمی
ههای مختلهف اقتصهادی بر بخش شود تا هر گونه نوسانی در میزان آن، مستقیماًمی

کهه بودجهه آنهها اتکهای  های غیهر رانتیهرکه این امر بر اقتصاداثر بگذارد. در حالی
 مثلهاً ؛چندانی به محصولی خاص و فروخ آن نهدارد، چنهدان آسهیبی نخواههد زد

های زیادی بهه عنوان یک اقتصاد غیر رانتی که شباهتهای اقتصاد ترکیه بهشاخصه
 1119در سهال  )جمعیهت(، میلیهونی 11دهد کهه ایهن کرهور نران می ،ایران دارد
میلیارد  133ید ناخالص داخلی )بر اساس نرخ رسمی(، میلیارد دلار تول 131حدود 

های مصوب میلیارد دلار درآمد 191میلیارد دلار درآمد مالیاتی،  191دلار صادرات، 
 ,Factbookبودجه و هیچ سهمی از صهادرات مهواد هیهدروکربوری داشهته اسهت )

خالص داخلهی میلیارد دلار تولید نا 443ایران با جمعیت مرابه، که در حالی .(2017
(Worldbank, 2017 حدود ،)میلیارد دلار  331111میلیارد دلار صادرات )شامل  113

تومهان مصهوب  4111میلیارد دلار درآمد مالیاتی )با نهرخ  191311صادرات نفتی(، 
اداره میلیههارد دلههار درآمههد مصههوب بودجههه داشههته اسههت ) 14قههانون بودجههه( و 

 (.1113-1111های اقتصادی بانک مرکزی، بررسی
ترکیهه بهه دلیهل صهادرات  مانند کروری دهد اقتصادای گذرا نران میمقایسه

ای بهه ، وابسته نبهودن بهه یهک کالهای خهاص، عهدم تکیهه بودجههفراوان و متعدد
در شههرایط مرههابه،  ؛هههای ارزی خههارجی و البتههه تههأمین تههام بهها مالیههاتدرآمههد
ها و توان با وجود شیوهیهر چند نم ؛پذیری کمتری از تحریم خواهد داشتآسیب

اقتصاد رانتی در مقابل  آن را غیر قابل تحریم دانست، مطمئناً ،امروزی ۀابزار پیررفت
 ۀنکته کنهد.تهر مهیپذیرتر بوده و شرایط را برای مؤثرسازی آن فراهمتحریم صدمه

کهرد رانهت از سهوی دولهت، سهاختار های رانتی به دلیل هزینههدیگر اینکه اقتصاد
ی دستوری دارند که در چنین شرایطی، بخش خصوصی توانمند و مولد کهه اقتصاد

محههرک اصههلی رشههد و بالنههدگی اقتصههادی اسههت شههکل نگرفتههه و رویکههردی 
لذا در زمان فرهار و محهدودیت، قهادر بهه  ؛گیردخوارانه و وابسته به خود میویوه

ها مانند کرورهای کرور نخواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری از تأمین نیاز
هههای فههراوان دولتههی از اقتصههاد داشههتند، پههیش حمایههت ۀفرانسههه کههه تهها دو دههه
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سهازی اقتصهادی قهرار های دولتی و مستقلهای خود را بر کاهش حمایتسیاست
 .((The French Economy, 2000دادند 

 نتیجه گیری

هها را که رانتی بودن اقتصاد ایران تحهریم پرداخت این فرضیه ۀ حاضربه آزمونمقال
عهد های اقتصهادی ایهران از بُهوشمند و اثرگذارتر کرده است. بدین منظور ویوگی

های نفتهی تبیهین و به درآمد هااین ویوگیدرصدی  41رانتیری و وابستگی بیش از 
ترلی های نظارتی و کننهاد، جغرافیایی ها در سه سطحمراحل هوشمندسازی تحریم

عنوان هها بههاقتصهاد رانتیهر و تحهریم ۀرابطه در نهایهت شهد.موضوعی ترهریح  و
ههای ویوگهی که و طی چهار مرحله نران داده شد گردید های اصلی ارزیابیمتغیر

؛ انهداین دو متغیر چگونه در محیطی کنری و واکنری، ایهن سهاختار را شهکل داده
نفت و حمایت لجستیک و فنهی آن جانبه، خرید مراحلی که نخست در وجهی یک

ای صهادرات و مرهکل هزار برکه 911از سوی آمریکا را قطع و ایران را با کاهش 
. سسس برای حفظ فرار اولیه و بستن راه دستیابی ایران بهه کردتأمینات فنی مواجه 

عههدی فراسههرزمینی یافتههه و بههرای بُ 1113ههها و مرههتریان دیگههر، در سههال بههازار
)غیرآمریکایی( جریمه و محدودیت وضع گردید. در گام سهوم و  های ثال،شرکت

هها، اسهتفاده از ابهزار جانبه نمودن تحهریمهای دسترسی و همهبه قصد بستن مسیر
شورای امنیت در دستور قهرار گرفهت. در نهایهت بها اسهتفاده از ابهزار، تجهارب و 

 د.جانبه برقرار شهای یکتحریم دگربارهای ایجاد شده، روند
هها کهه ده 1111سال  ،در این دوران دو مقطع زمانی قابل توجه است؛ نخست

ههای نفتهی، بهانکی، ازجمله منع خرید، فروخ، حمل و نقل، بیمهه ؛فصل تحریمی
از سوی شورای امنیت،  ... سوئیفت، تبادلات یورویی، خرید طلا و فلزات گرانبها و

 یجهه صهادرات نفهت ایهران را درآمریکا و اروپا در وسعتی جهانی اعمهال و در نت
های نفتی ونیم میلیون برکه در روز و درآمدکبه حدود ی 1114و  1111های سال

ههای قبهل رسهاند. صد دلار بود به نصف سهالکه قیمت نفت روی یکیرا در حال
 ۀآمریکا و در سایه اسهتفاد ۀجانبهای یککه با بازگرت تحریم 1111سال  دوم، در

هههای تحریمههی متعههدد، تنبیهههات جههدی ثههانوی و تجههارب و ابههزار ایههن کرههور از
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و عایدی نفتهی  شد ها اعمالفااسازی قبلی علیه ایران، بیرترین و مؤثرترین فرار
های این کرور را حتی در عمهده شهرکای میلیارد دلار رساند و دارایی 11را به زیر 
 .کرداز دسترس خار   ،مثل کره جنوبی ،تجاریش

حسهاب شهده، جلهوگیری از  ها در روندی کاملاًاینکه تحریم ،استآنچه مهم 
ههای اقتصهاد های مالی اقتصاد رانتی ایران را هد  داشتند و شاخصههکسب درآمد

انهد. ایهن ها ایفا کردهرانتی نقری اساسی در چینش، هوشمندی و اثرپذیری تحریم
 ر مسهیر مهذاکره و نهایتهاًایهران را د ،1111بار در سال اثرپذیری چنان بوده که یک

قرار داد و بار دیگهر، در  1113ای با شش قدرت جهانی در سال حل مناقره هسته
شهود حتهی که گفته مهی)ها مین ماه خرو  آمریکا از برجام و بازگرت تحریماُسی
سخت و بی سابقه، منتظر تحولهات  ی، در شرایط(توان یک قطره نفت فروختنمی

متحده است. انتظاری که دوباره به دنبال ست جمهوری ایالاتناشی از انتخابات ریا
تولیهد و فهروخ نفهت  ۀسهازی چرخهرفع شرایط حاد سیاسی و اقتصادی و عادی

های ناشی از نبود رانت را جبران و در صورت تحقق، آغهازگر است تا بتواند فرار
 .پذیر دیگری باشدآسیب ۀچرخ
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