
 222     های هوشمنداقتصاد رانتیر و نظام تحریم

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
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 ،(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


