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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


