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متحده: ابعاد، های ایاالتمعافیت منطقه آزاد چابهار از تحریم

 هاامکانها و محدودیت
 

 *1زهرا توحیدی

 2پناهسید علی طباطبایی

 
 

 چکیده

 نیج اپس از خرو رانیا هیعل متحدهاالتیا یاعمال یهامیبندر چابهار از تحر تیمقاله حاضر، آثار معاف

 نی ت از امقال ه حاض ر، عب ار یدی ن مبنا، پرسش کلی. برادهدیقرار م یکشور از برجام را موردبررس

منطق ه و  نی ب ر توس عه ا یراتیچه تأث ،متحدهاالتیا جانبهکی یهامیچابهار از تحر تیاست که معاف

که در پاس    یاهیگذارده است؟ فرض یبر جا رانیا یو مبادالت تجار یاقتصاد یپلماسینقش آن در د

 یه امیتحر دهی تنو درهم دهی چیاست که با توجه به نظام پ نیارت از ا، عبشدهیپرسش طراح نیبه ا

 یو م ال یاطالع ات ،ییک اال یه ارهیدر تعام   ب ا زنج رانیفراوان اقتصاد ا یهای، دشوارمتحدهاالتیا

حضور  سکیر شیافزاهمچنین و   رانیاقتصاد ا یاصل یهاچابهار از کانون یدورافتادگ ،یاقتصاد جهان

آن  یبر توسعه اقتص ادار آزاد چابهمنطقه  تیآثار معاف ران،یدر ا یالمللنیب یهاشرکت یذارگهیو سرما

 یه ااز روش یری گپژوهش با بهره نیبوده است. ا زیناچ اریبس ینقش چابهار در اقتصاد مل شیو افزا

 غ اتیبلت رغمی ک ه عل ده دیپژوهش نش ان م یهاافتهیانجام شده است.  یاو کتابخانه یپژوهش کم

 منطق ه و نی تنها منتج به توسعه اصورت گرفته است، نه ییاعطا تیمعاف راتیکه در مورد تأث یعیوس

د توس عه باع   ش ده رون  هامینشده است؛ بلکه برعکس، تحر رانیا ینقش آن در اقتصاد مل یارتقا

اره دوب  یآغ از نس تان، هن د و افغارانیجانبه اشدن برجام با توافق سه ییمنطقه که پس از اجرا یعیطب

 .مواجه گردد یه بود، با مشکالت اساسافتی
 

 تیمعاف چابهار، ران،یا م،ی، تحرالمل نیروابط ب :واژگان کلیدی

                                                             
 پژوهشکده مطالعات زیرساختی پژوهشگرالمل ؛ دکتری رشته روابط بین. 1

*  zhdark@gmail.com 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزی استادیار. 2
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 مقدمه

ه ای بس یار متح ده، ب ه بح ه ای ایاالتدر یک سال اخیر، معافیت چابه ار از تحریم

مناطق پیرامون آن و های ناشی از این اقدام بر توسعه این بندر، متفاوتی در مورد فرصت

ها دامن زده تر بر توسعه اقتصادی ایران و همچنین امکان دور زدن تحریمدر سطح کالن

تواند ب ه تنها میها نهتدریج این تصور شک  گرفت که معافیت چابهار از تحریماست. به

ا و ه ای برای دور زدن تحریمتواند زمینهتوسعه این منطقه کمک شایانی نماید، بلکه می

هایی برای اقتصاد ملی ایجاد نماید. این فرضیه فراگیر تا چ ه می زان ب ا درنتیجه گشایش

متح ده از واقعیت موجود همخوانی دارد؟ با گذشت بیش از یک سال از خ روج ایاالت

سو و معاف شدن چابه ار از ای ن جانبه علیه ایران از یکهای یکبرجام و اعمال تحریم

توان مدعی شد که این معافیت زمینه را برای توسعه بندر آیا می ها از سوی دیگر،تحریم

دهی ب ه تج ارت خ ارجی ای ران و توس عه چابهار فراهم آورده و نقش آن را در ش ک 

ت رین منطق ه تر افزایش داده است؟ ازآنجاکه چابه ار، مهماقتصادی کشور در سطح کالن

المللی ب ر جانبه بینو همکاری سههای یازدهم و دوازدهم بوده آزاد موردتوجه در دولت

از دیگ ر س و، ب ا  د؛رومحور آن شک  گرفته است، امیدهای فراوان ی ب ه آین ده آن م ی

ل ذا  ه ا مع اف ش ده اس تهای دیپلماتیک افغانستان و هند، ای ن بن در از تحریمتالش

بر توسعه این منطق ه و تح ول نق ش آن در اقتص اد  معافیت تحریمیسنجش میزان آثار 

 ، واجد اهمیت است.ملی

دغدغه اصلی مقاله حاضر، سنجش تأثیرات معافیت تحریمی چابهار بر توس عه ای ن 

در این راستا، پرسش اصلی عبارت ؛ منطقه و نیز تحول در نقش آن در اقتصاد ملی است

متح ده چ ه ت أثیراتی ب ر جانب ه ایاالتهای یکاز این است که معافیت چابهار از تحریم

نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادالت تجاری ایران داش ته اس ت؟  توسعه چابهار و

عبارت از این است که با توجه به نظام  ،شدهای که در پاس  به این پرسش طراحیفرضیه

تعام   ب ا  متحده، دشواری فراوان اقتصاد ایران درهای ایاالتتنیده تحریمپیچیده و درهم

ه ای ی با اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانونهای کاالیی، اطالعاتی و مالزنجیره

الملل ی در های بینگذاری شرکتاصلی اقتصاد ایران و افزایش ریسک حضور و سرمایه
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ایران، آثار معافیت این منطقه بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نق ش چابه ار در اقتص اد 

 ملی بسیار ناچیز بوده است.

تا فرضیه موردبح   اند، تالش کردهمیهای کری از روشگیمقاله با بهره نویسندگان

بخ ش تقسیم ش ده اس ت: در  بخشدر این راستا، مقاله به چند  نمایند؛در باال را آزمون 

عنوان تح ریم ب هپیشنیه پژوهش مورد بررسی قرار م ی گی رد؛ در بخ ش دوم، نخست، 

مباح  مرتبط با  بیینتتا زمینه برای  چارچوب نظری مقاله موردبح  قرار خواهد گرفت

نحوه بخش سوم،  در  ؛بعد فراهم آید هایبخش ها درتأثیرات معافیت این بندر از تحریم

ش ده ه ای اراههوثغ ور معافیت متحده و حدودهای ایاالتمعافیت بندر چابهار از تحریم

، تأثیرات معافیت تحریمی بن در بخش چهارمدر  گیرد؛میبرای این بندر موردبح  قرار 

چابهار بر توسعه اقتصادی این منطقه و نیز بر تحول در نقش آن در اقتصاد ملی بر مبنای 

متح ده از برج ام شده در یک سال اخی ر و پ س از خ روج ایاالتآمارها و شواهد اراهه

 :گیری مباح  اراهه خواهد شددرنهایت نیز نتیجه ؛بررسی خواهد شد

 

 پژوهش  نهیشیپ .1

های ایاالت االت متحده از برجام و معافیت بندر چابهار از تحریماز آنجایی که خروج ای 

المل  و به ویژه سیاست خ ارجی ای ران متحده، موضوعی جدید در  صحنه سیاست بین

شود، مطالعات اندکی درباره آن صورت گرفته است. در ادامه، آثاری که ب ه محسوب می

گیرند تا جنبه نوآوری مقاله حاضر اند، مورد بح  قرار مینحوی به این موضوع پرداخته

 بیشتر روشن گردد: 

بررسی تحریم اقتصادی ایران با نگ اهی ب ه "(، در مقاله 1392زاده )اژدری و حسین

های ها بر تج ارت خ ارجی ای ران ط ی س ال، به بررسی تأثیر تحریم"تجارت خارجی

واردات ای ران  ک ه ص ادرات واند بن دی رس یدهاند و به این جمعپرداخته 1391-1389

دستخوش نوسان بوده است و کشورهایی مانند عراق، چین، امارات، افغانس تان و هن د، 

الدینی و ش هاب ان د.ویژه در بخ ش ص ادرات بودهترین شرکای تج اری ای ران ب همهم

، ب ر "اثرات تحریم اقتصادی بر اقتصاد و سیستم مالی ایران"(، در مقاله 1392صفارزاده )
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ه ا در ها به چشم فرصت نگریست و از آند کردند که باید بتوان از تحریماین نکته تأکی

  های ساختار اقتصادی کشور، بهره برد.جهت رفع کاستی

، "های اقتصادی تحریم بر امنیت اقتص ادیبررسی هزینه"(، در مقاله 1392پورعلی )

ی و س پس بندی رسیده است که تحریم موجب از میان رفتن امنیت اقتص ادبه این جمع

ش ود؛ در کش ور میارز گذاری و می زان عرض ه کاهش س رمایه ،المللیکاهش منابع بین

  حاص  نهایی، ایجاد تورم در کشور است.

ه ای بررس ی ت أثیر تحریم"(، در مقال ه 1397آقایی؛ رضاقلی زاده و محمدرضایی )

ه ای ن ب ، "اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تج اری

، ب ر حج م تج ارت 1390بعد از س ال های گسترده علیه ایران نتیجه رسیدند که تحریم

بیش تری ب ر بازاره ای ص ادراتی منفی تأثیر  همچنینخارجی آثار سوء برجای گذارد و 

 داشت. ایران

ت  أثیر  "(، در مقال ه 2016گب ور، ک اکو و مه دیوان )در قس مت مق االت خ ارجی، 

کشور تح ریم ش ده ط ی  68، "ابرابری درآمد کشورهای هدفهای اقتصادی بر نتحریم

را موردبررسی قرار دادند و به این نتیج ه رس یدند ک ه هرچ ه  2008تا  1960های سال

تر باشد، اثرات سوء بیشتری بر نابرابری درآمد کشورهای مورد هدف ها بلندمدتتحریم

 تحریم برجای خواهد گذارد.

من افع هن د، ای ران و افغانس تان در "ی تح ت عن وان ا( در مقاله2017شانار میتان )

ش مارد: اول ، دو دسته منافع را برای ای ن کش ورها برمی"توافقنامه بندر چابهار چیست؟

منافع اقتصادی ناشی از دادوستد تجاری از طریق این بندر و دوم من افع ژهوپلیتی ک ک ه 

ب رای  ،سه کش وراین که  کندعمدتاً به رقابت چین و هند معطوف است. او استدالل می

رون د توس عه  ین دترین عوام  کُدارند اما مهم منافع مشترک مهمی چابهار،توسعه بندر 

ه ای درگی ر در ای ن بن در از این بندر را مشکالت داخلی ایران و تع ار  من افع گروه

توسعه بنادر و پیشبرد توافقات از سوی  در جهتند هند سو و بروکراسی پیچیده و کُیک

 داند.ر میدیگ

، استراتژی "تحلی  تجارت دریایی هند در قبال بندر چابهار"(، در مقاله 2019میترا )

تر سیاست خارجی فعاالنه این کشور در خاورمیان ه هند در قبال چابهار را در متن بزرگ
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رسد ک ه مس یر او در بررسی خود به این نتیجه می. دهدو غرب آسیا موردبح  قرار می

 ،محوریت چابه ار ق رار داردو وی ایران و هند برای گسترش تعامالت دشواری پیش ر

دارای اختالف ات  ،زیرا این دو کشور در عین اینکه با یکدیگر منافع مشترک مهمی دارند

ثبات است و روابط قدرت ازحد بیاند که بیشای قرارگرفتهجدی نیز هستند و در منطقه

 آن دگرگون شونده است.

جن وب و -بررسی همکاری هند در  کری دور ش مال"( در مقاله 2019سانجا گونا )

عنوان یکی از نقاط کلیدی پیونددهنده هند ، چابهار را به"پیامدهای آن برای تجارت هند

گذاری شمارد. در همین راستا او معتقد است که هند بای د س رمایهبه شمال اوراسیا برمی

عنوان حلقه وص  ای ن و به چابهار بهبیشتری برای اجرایی شدن این پروژه صورت داده 

  کشور به روسیه و آسیای مرکزی توجه ویژه نماید.

درمجموع، علیرغم اینکه تاکنون مقاالت متع ددی در م ورد تح ریم و پیام دهای آن 

برای ایران نگاشته شده اس ت، ام ا موض وع موردتحقی ق مقال ه حاض ر، یعن ی بررس ی 

متحده، مبح  جدیدی است ک ه یکجانبه ایاالت هایپیامدهای معافیت چابهار از تحریم

تاکنون در مورد آن تحقیق و بررسی علمی منتشر نشده است؛ امری ک ه ن وآوری مقال ه 

 دهد. حاضر را نشان می

 

 . چارچوب مفهومی: تحریم 2

دهنده ب ه رون دهای اقتص اد سیاس ی ای ران در ترین عام  خ ارجی ش ک تحریم، مهم 

، تح ریم ب ار 2017متحده از برج ام در س ال با خروج ایاالت های اخیر بوده است.دهه

دیگر به عاملی کلیدی در تغییر روند اقتص اد سیاس ی ای ران ب دل ش د و رون د جدی د 

جانبه میان ایران، هند و افغانستان برای توسعه بن در چابه ار را ک ه پ س از همکاری سه

ی جدی مواجه کرد. از دیگر سو، هاای یافته بود، با چالشجان تازه 1396برجام در سال 

های اعمالی معاف کرد. از همین متحده بندر چابهار و روند توسعه آن را از تحریمایاالت

رو برای تبیین آثار این معافیت در ابت دا بای د مفه وم تح ریم را موردبح   ق رار داد و 

معافیت چابه ار از  تعریفی عملیاتی از آن اراهه کرد، تعریفی که در پرتو آن بتوان تأثیرات 

 سنجش قرار داد.  ها را مورددور جدید تحریم
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ان د، در کت اب کالس یک خ ود آورده 2و جف ری ش وت 1گونه که گری هافباهورهمان

گردد؛ آت ن ب ر قب   از م یالد ب ازمی 432های اقتصادی ح داق  ب ه س ال تاری  تحریم

یالد ص ادر ش د، پ یش از م  432در س ال  4که توس ط پ ریکلس 3"حکم مگاریان"اساس

ب ه رهب ری  5شهرهای یونان که از پیوستن به اتحاد دلی انعلیه دولترا بر تحریم واردات 

  ). ,2009Alexander :13( دسر ب از زدن د، اج را ک ر 7در طول جنگ پلوپونزی 6هاآتنی

منظور تغییر رفتار سایر کشورها، دست به تح ریم ز آن زمان تاکنون، کشورها همواره بها

، هم واره  1970متحده از زمان دولت کارتر در دهه اند. در دوران مدرن، ایاالتزدهها آن

از ترویج حقوق بش ر ت ا ممانع ت در براب ر اش اعه تس لیحات اعم بنا به دالی  متفاوتی 

 .(Rogoff, 2015)های اقتصادی بهره برده است ، از تحریم1980ای در دهه هسته

ک ه از  ده دمی نش ان ک ه دارد وج ود هاییمثال  1900سده  هایسال از قب  اگرچه

 ی ک از ت ا ش ده اس ت،اس تفاده می تنبی ه و تهدید برای مفید ابزار یک عنوانبه متحری

 عمالً اما رسید دیپلماتیک پیروزی یک به آن طریق از و شود جلوگیری تربزرگ درگیری

 عنوانخود به ربیشت دبسام با و شدند ترگسترده هاتحریم که بود 1900 سده هایسال در

 ب ه دلی   بیش تر ش اید تحول این ند.شد گرفته به کار مستق  خارجی سیاست ابزار یک

 لتمرداندو بعدها و داد نشان را خود اول جهانی جنگ از که باشد هاجنگ ماهیت فراگیر

 ب ه هرحالب ه .کنن د اجتناب خونریزی از جایگزین هایروش از استفاده با کوشیدندمی

 کش ورها اقتص ادی قدرت شدند، می بارترخشونت و ویرانگرتر هاجنگ که اندازه همان

 هااستراتژیست انزم این در. دادندمی دست از را خود جان نیز مردم و رفتمی تحلی  نیز

. از کنن د دیکته نحریفا و رقبا بر را خود اراده بتوانند تا بودند جدیدتری هایراه به دنبال

 ای به منظور اجتناب از جنگ مورد توج ه ق رار گرف ته عنوان گزینههمین رو تحریم ب

(.(Nephew, 2018: 8 

                                                             
1. Gary Hufbauer  

2. Jeffrey Schott 
3. Megarian decree 
4. Pericles 
5. Delian League 
6. Athenian-led 
7. the Peloponnesian War 
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ه ای مختل   ها ب ر حوزهتواند انواع مح دودیتدر برداشتی کالن، واژه تحریم می

 ,Orkin). فش ارهای دیپلماتی ک و اقتص ادی را ش ام  ش ود ،فرهنگی، علمی، ورزشی

توافق نظر کاملی میان پژوهندگان ای ن ح وزه در فراتر از این برداشت کالن،  (2 :1989

م ورد تعری   تح ریم وج ود ن دارد. از هم ین رو ب ه ن اگزیر بای د طی   تع اری  و 

هایی ب رای شده در مورد تحریم را موردبررسی قرار داد و ش اخ های اراههبندیمفهوم

، ه املت-در س طح دول ت آزمون فرض یه موردبح   در مقال ه از ای ن می ان برگزی د.

های موج ود در خ دمت ای در می ان گزین هعنوان گزین ههای اقتصادی همواره بهتحریم

ها در منظور برخورد با کشوری دیگر، فارغ از مؤثر یا مفید بودن تحریمگذاران بهسیاست

  (Baldwin, 1999/2000: 87). گیری قرارگرفته استشده، مورد بهرهقبال اهداف تعیین

دان  د ک  ه در پ  ی ع  دم تبعی  ت از الملل  ی را مج  ازاتی مینه  ای بیداکس  ی، تحریم

 :Doxey, 1990). ش ودالملل ی کش ور ه دف، اعم ال میاستانداردها ی ا الزام ات بین

وسیله یک دولت ب ر دول ت تحمی  رنج اقتصادی به"تحریم را ، والنستین و نیچیچ(891

وس یله مقام ات به کنن د ک هتعری  می دستیابی به برخی مقاصد سیاسیبه منظور دیگر 

سیاسی که در عملیات معم ول در رواب ط اقتص ادی دخال ت دارن د، طراح ی ی ا اج را 

 . (Nincic & Wallensteen, 1983) "شودمی

المللی با هدف مجازات اقدامی از جانب یک یا چند بازیگر بین"تحریم را  گالتونگ

امتیازات و اجبار ایش ان یک یا چند بازیگر دیگر با محروم کردن این بازیگران از بعضی 

    کن دتعری   می کنن دگان تح ریمبه تطابق ب ا برخ ی هنجاره ای مه م ازنظ ر اعمال

(Galtung, 1967: 380) .قدرت ب ا ه دف اعمال عنوان شکلی از ها بهبنابراین، تحریم

پ ذیرد و ن ه لزوم اً در مواق ع تخل   از ها ص ورت میتأثیرگذاری بر رفتار سایر دولت

گری در رواب ط به گفته گیلپ ین، تح ریم اقتص ادی ب ه معن ای مداخل ه المل .حقوق بین

اقتصادی با اغرا  سیاسی است. الکساندر جورج نی ز معتق د اس ت تح ریم اقتص ادی 

ای از زور و دیپلماسی ب ه ص ورتی هدفمن د نوعی دیپلماسی اجبار است که در آن آمیزه

اکن ون وض ع وضع موجود است و ی ا همشود تا دشمن را که به دنبال تغییر استفاده می

 موجود را دگرگ ون س اخته اس ت، وادار نمای د ت ا در تص میم خ ود تجدی دنظر کن د

 (.5-6: 1387)زهرانی،
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 -2کنن  دگان؛ تحریم -1باش  د: س  اختار ه  ر تح  ریم، متش  ک  از چه  ار عنص  ر می

 2اه  داف تح  ریم -4و  1ت  دابیر و اق  دامات محدودس  ازنده -3ش  ونده )ه  دف(؛ تحریم

(Charon, 2011: 2) .های مختلف ی از رواب ط می ان ها و حوزهتواند بخشها میتحریم

توان به تحریم در حوزه اقتصادی )روابط ها را در برگیرد که ازجمله این موارد، میدولت

ه ایی مالی، پولی، ارتباطات بانکی و خریدوفروش کاالها و خدمات(، تح ریم در حوزه

های ورزش ی، قال دانش و فن اوری، ورزش ی )برگ زاری مس ابقهگذاری، انتمانند سرمایه

المللی، جهانی و المپیک(، سیاسی و حاکمیتی )ورود شرکت ورزشکاران در مسابقات بین

المل  ( المللی و روابط با اشخاص حقوق بینهای بینها و کنفرانسو فعالیت در سازمان

ه ای ه ای خ اص در حوزهرهنام و پ ذیرش دانش جویان، برگ زاری دوو آموزشی )ثبت

 ده د، اش اره ک ردمختل ( که دولت هدف را م ورد ممنوعی ت و مح دودیت ق رار می

  (.12: 1393)انصاریان، 

 اقدامات با کسانیاهداف ی طریق از فشار اعمال گذاری،سیاست و راهبردی سطح در

؛ استف مقاب  هایی برای تغییر موقعیت یا رفتار طراهرم دایجا آن و کندمی دنبال نظامی

ب ه  ش ود؛تسلیم می یا، یا تغییر رفتار میدهد و کندمی مقاومت یا مقاب  طرف کهطوریبه

اما  ،تقاب دشوار بسیار راه یا و گیردمی پیش در را سازش راه یا ، دولت هدفبهتر عبارت

 ب ه متف اوت نگرشی گذارانسیاست نظامی، اقدام و هاتحریم متفاوت عملی آثار به دلی 

 آن نتایج و کندمی ایجاد طرفین برای تلفات و آسیب درگیری نظامی،. دارند مسئله دو ینا

 تخریب ی اث ر و ب وده محس وس و ملم وس کمتر هاتحریم آثار اما است، ملموس کامالً

 ابزار یک عنوانبه هاتحریم فراوان جذابیت دالی  از یکی مسئله همین شاید د.دار کمتری

 زای  از توانندمی بهتر دولتی مقامات و سیاستمدارانن  است که روشباشد؛  قدرت اعمال

 دس ت ازها را توجیه کنند ت ا ی به دلی  اعمال تحریممل ناخال  تولید چهارمیک شدن

 منفی هایجنبه از دفاع برای بهتر به عبارت؛ هاجنگ در غیرنظامی و نظامی هزاران دادن

 مرتبط هاتحریم خود به آثار این که کرد داشتبر چنین توانمی ،خیزدبرمی تحریم از که

 امکان این کنندهتحریم به چارچوب این ت؛هاستحریم جانبی آثار بلکه معطوف به نیست

                                                             
1. Measures  
2. Objectives 
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 قب ول از ب رد،به ره می تح ریم تامتی ازا و من افعاز تمامی  اینکه عین که در دهدمی را

 دول ت ؛کن د خ الی ش انه ه اتحریماز  ناش ی بشردوستانه مشکالت مقاب  در مسئولیت

 استفاده علیه ایران هاتحریم اعمال مورد در خصوصروش به این ها ازسال متحدهایاالت

 .(Nephew, 2018)  است کرده

های مختل  دیپلماسی، به کار بردن نیروی گذاران میان گزینهاز سوی دیگر، سیاست

تنها در فکر م ؤثر  دومینه نظامی و استفاده از اقدامات اجبارآمیز اقتصادی، در انتخاب گز

تواند یک ی از عوام   سیاست تحریم نیستند. موفقیت، تنها می "موفقیت"شدن و یا واقع

در کنار دیگر عوام  برای انتخاب سیاست مزبور باش د. مس ئله دوم در انتخ اب گزین ه 

تحریم، رسیدن ب ه ه دف و ی ا اه دافی در سیاس ت خ ارجی در ی ک ح وزه خ اص 

های کش تارجمعی، حق وق بش ر و تروریس م ییر رژیم، عدم اشاعه سالحمثال تغعنوانبه

های متنوعی در نظر بوده است ک ه تغیی ر رفت ار از س وی است. در مورد ایران نیز هدف

: 1393)س متی؛ هرم زی،  عنوان سیاست رسمی اعالم شده اس تآمریکا و متحدانش به

128.)  

ه ا توان گفت که تحریممی ،اراهه شدهای تحریم بندیبر مبنای آنچه در مورد مفهوم

های اعمالی علیه ای ران را از س ایر چه تحریماند. آنبندیهای مختل  قاب  دستهدر طی 

در ه م تنی دگی و گس تره  پیچی دگی، س ازد،کشورهای متم ایز میسایر ها علیه تحریم

ترین گسترده ترین وپیچیده ،های اعمالی علیه ایرانآنهاست. شکی وجود ندارد که تحریم

ها که به دالی  مختل  شده علیه یک کشور در تاری  است. این تحریمهای اعمالتحریم

ای ایران اعمال شده، به ی ک ش بکه تحریم ی تروریسم و تا برنامه هسته ،از حقوق بشر

ستدهای اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی را در بر  و شک  داده است که تقریباً تمامی داد

و حتی باع  شده تا مناسبات و تعامالت انسان دوس تانه نی ز دچ ار مش کالت  گیردمی

مستثنا  ،آنکه آیا در این شبکه تحریمی ،جدی گردد. آنچه  از منظر این بح  اهمیت دارد

ها نج ات تحریم شبکه در هم تنیدهتواند آن را از میآزاد به نام چابهار، شدن یک منطقه 

 ادامه به آن خواهیم پرداخت:موضوعی است که در  ،این ؟دهد
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 های ایاالت متحدهفرایند معافیت چابهار از تحریم .3

 ،هن د و افغانس تان در چابه ار ،ه ای ای رانبا دقت در روند تاریخی تح ول در همکاری

متحده ب ر ای ن همک اری چش مگیر ب وده های ایاالتتأثیر تحریم توان مدعی شد کهمی

و سفر محم د خ اتمی ب ه  2003وسعه این بندر به سال توافق هند و ایران برای ت است.

جانبه میان ایران، هند و افغانستان نیز ؛ ایده توافق سه(Bhonsle, 2016) گرددهند بازمی

س ال ه یچ پیش رفتی  10این پروژه ب ه م دت  در همان سال به شک  رسمی اعالم شد.

روه کاری مشترک ، یک گکشورهای عدم تعهد، در حاشیه اجالس 2012نداشت تا سال 

گذاری، تج ارت و جانبه در مورد همکاری در زمینه س رمایهمنظور اجرای توافقنامه سهبه

. اینکه در ده سال نخست از (SIDHU, 2016: 13) ترانزیت میان سه کشور تشکی  شد

ه ا ه تحریمدبه دلی   روند فزاین عمدتاً ،توافق سه جانبه، پروژه پیشرفت چندانی نداشت

 ران در دولت احمدی نژاد بود. علیه ای

ها، همکاری دو کشور در توسعه این بندر عمالً متوق  با اعمال دور نخست تحریم 

زمین ه را ب رای  "برج ام"ای موسوم به هسته توافق شد و تنها زمانی از سر گرفته شد که

ام ،، اما حتی تا پیش از به قدرت رسیدن تر متحده فراهم آوردهای ایاالتتعلیق تحریم

زیرا مش خ   ،کردندخود در چابهار، احتیاط می گذاران در مورد  آوردن سرمایهسرمایه

شمارد یا خیر؛ ای ن هایی را مجاز میگذاریمتحده چنین سرمایهنبود که آیا قوانین ایاالت

متحده هایی مبنی بر صدور مجوز از سوی ایاالتگذاران در انتظار دریافت سیگنالسرمایه

 .(Ayres, 2018) ماندند

عنوان موتور محرکی برای توسعه بندر چابهار عم   ک رد توافق برجام به ،وجوبااین

متح ده از ای ن تواف ق، ایاالت خ روج تا برجام شدن اجرایی  در دوره کوتاهی پس از و

ها و کشورهای مختل  اشتیاق بسیاری برای همکاری اقتص ادی ب ا ای ران نش ان شرکت

گذاری در چابهار، با ، میزان سرمایه93و نسبت به سال 97ا، در سالدر همین راست دادند.

به ثب ت ( 97تا  92سال اخیر )از سال 6هایی که در برابری روبرو شد؛ شرکت14رشدی 

گذاری های س رمایهاند و قراردادسال قب  بیشتر بوده15های اند، از مجموع شرکترسیده

س اله از مجم وع  6قب  و تعداد قراردادهای  سال 8های سال اخیر، از مجموع قرارداد 3
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)مناطق آزاد و  ساله پیش از آن بیشتر بوده و رشد چشمگیری داشته است12قراردادهای 

 (.1397ویژه اقتصادی، 

شرکت در منطقه آزاد چابهار به ثبت رس یده ک ه از ای ن هزار   3، در سال های اخیر

ها، با مش ارکت و ت از میان آنشرک130شرکت خارجی هستند که در حدود  330میان، 

های اروپ ایی و در ای ن می ان ش رکت اند.ش دهگذاری تج ار افغانس تانی تأسیسسرمایه

گر ص حنه های آمریکایی تنها نظ ارهگوی سبقت را از دیگران ربودند و شرکت ،آسیایی

بتوان تنها جانبه ایران هند و افغانستان بر محور توسعه چابهار را شاید بودند اما توافق سه

متحده نیز در آن تأمین شده است. نوعی منافع ایاالتتوافق مهم پسابرجامی دانست که به

در قالب این توافق، دو متحد کلیدی آمریکا در جنوب آسیا، هند و افغانس تان، از طری ق 

روشن است ک ه  گش وده ش دن  ؛ایران، راهی برای تعام  مستقیم با یکدیگر پیدا کردند

 در راستای منافع آمریکا نیز قرار داشت.چنین راهی 

متحده در م ورد افغانس تان و جن وب ، استراتژی ایاالت2017در سال  دولت ترام،

سو بر اهمیت تداوم ثبات در افغانستان تأکید آسیا را منتشر کرد. در این استراتژی، از یک

ب آس یای شد و از دیگر سو، نقش کلیدی همکاری با هن د در پیش برد اس تراتژی جن و

عنوان دو پای ه کلی دی دیگر، افغانس تان و هن د ب هبیانآمریکا مورد تأکید قرار گرفت؛ به

اند و در این سند، ب ر نق ش متحده در جنوب آسیا برشمرده شدهاستراتژی جدید ایاالت

متحده پافش اری ش ده اس ت. کلیدی هند در ثبات سیاسی افغانستان و همراهی با ایاالت

آفرین ی ای ن کش ور در ثب ات نها راه دسترسی هند به افغانستان و نقشروشن است که ت

ده د ک ه نش ان می ،2017کاب  از مسیر چابهار است. انتش ار ای ن اس تراتژی در س ال 

 The White) ای برای نقش هن د در افغانس تان قاه   اس تمتحده اهمیت ویژهایاالت

House, 2019).  

هن د و افغانس تان ب ر  ،جانبه ای ران، همکاری سهمتحده از برجاماما با خروج ایاالت

های خ ارجی گذاریتازگی شک  گرفته بود نیز در کنار سایر س رمایهمحور چابهار که به

ه ای هن د و افغانس تان ب رای خطر قرار گرفت. از هم ین رو تالش معر  در ایران در

بندر  ر توسعه اینمحوجانبه بر و تداوم همکاری سه ی آمریکاهامعافیت چابهار از تحریم

  .متحده از توافق آغاز شدخروج ایاالتاعالم چند ماه پیش از  ، حتیراهبردی
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متح ده در ای ن با دقت در مذاکرات وزرای خارجه هند و افغانستان با همتای ایاالت

موض وعات  ها، همواره یکی ازتوان دریافت که مستثنا کردن چابهار از  تحریمدوره، می

کرات طرفین بوده است. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، در ثابت در مذا

مصاحبه مشترکی با وزیر امور خارجه هند  با پرسش ی در م ورد تن اقی سیاس ت ای ن 

های بیش تر ب رای افغانس تان و کشور در جنوب آسیا که از یکسو مبتنی بر ایجاد فرصت

تحریم ایران، عمالً فرصت نزدیکی هند  تر با هند است و از دیگر سو باهمکاری گسترده

های آزاد از مسیری غیر از پاکستان را با به افغانستان و فرصت دسترسی افغانستان به آب

برد، مواجه ش د. او در پاس  ، اطمین ان داد ک ه در رون د ها علیه ایران از میان میتحریم

توان هد گرفت. بنابراین میها، منافع مشروع هند و افغانستان را در نظر خوااعمال تحریم

های متحده از برجام و اعمال محدود تحریمگفت که طی چند ماه پیش از خروج ایاالت

متح ده ب ر س ر های دیپلماتیک هند و احتم االً افغانس تان  ب ا ایاالتزنیجانبه، چانهیک

. مای ک (U.S. Department of State, 2019)معافیت چابهار از تحریم آغازشده ب ود

متحده نیز در کنف رانس مطبوع اتی مش ترک ب ا همت ای پمپئو، وزیر خارجه فعلی ایاالت

هندی خود  در پاس  به پرسشی در مورد تبع ات تح ریم ب رای توس عه بن در چابه ار، 

کند و ب ر اهمی ت حف ن من افع هن د و افغانس تان تأکی د استدالل مشابهی را مطرح می

 .(US Department of State, 2019) نماید می

عنوان نمون ه دیگ ر، یک ی از مقام ات ارش د وزارت خارج ه آمریک ا در تبی  ین ب ه 

های این کشور در جن وب آس یا،  تقوی ت رواب ط هن د و افغانس تان را یک ی از اولویت

ه ای هن د ب ه کاب   را واج د اهمی ت کن د و کمکمتحده مطرح میهای ایاالتاولویت

عنوان حلق ه وص   ب ه  ق ش چابه ار را ب هداند. در هم ین چ ارچوب، وی نای میویژه

متح ده مالحظ ات هن د در م ورد افغانستان واجد اهمیت دانست و تأکید کرد که ایاالت

 US)ها علی ه ای ران در نظ ر خواه د گرف تتوسعه این منطقه را در روند اعمال تحریم

Department of State, 2019) .را ب ه  ها آمریکا از یکسو کوشید تا هنددر این رایزنی

کاهش واردات نفت از ایران قانع سازد و از دیگر سو، با  اعطای معافیت به بندر چابهار، 

امکان دسترسی هند به افغانستان، برخورداری افغانستان از گزینه بدی  بندر کراچی برای 
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تر تقوی ت موقعی ت دو مؤتل   خ ود در دسترسی به دریاهای آزاد و در تصویری کالن

 . (United States Department of State, 2019)ضمین نمایدجنوب آسیا را ت

ه ای عنوان دو متحد آمریکا در جنوب آس یا، تالشاز  دیگر سو، هند و افغانستان به

متح ده ب ه معافی ت چابه ار ص ورت دادن د. ای ب رای اقن اع ایاالتدیپلماتیک گس ترده

ها با ی افزایش یافت. این تالشهای ایران با این دو کشور نیز در همین مقطع زمانرایزنی

فاصله اندکی از خروج آمریکا از برجام، با موفقیت همراه ش د و زمین ه را ب رای اع الم 

 جانبه آمریکا علیه ایران فراهم آورد. های یکرسمی معافیت این بندر از تحریم

 

 اقتصاد ایران ها بر تأثیرات معافیت چابهار از تحریم .4

ای در مورد تأثیرات احتم الی آن ب ر بینی گستردهها، خوشاز تحریمبا معافیت این بندر 

روشن شد که تأثیر این معافی ت  ،کاهش فشارهای تحریمی پدید آمد اما با گذشت زمان

نخس ت  :بر کاهش فشارهای تحریمی، پیچیده است و به عوام   متع ددی بس تگی دارد

متح ده اع الم ی دول ت ایاالتصورت حقوقی از سوآنکه معافیت این بندر از تحریم به

متح ده ب ا ، نوعی توافق سیاسی میان ایاالتچابهار دیگر، معافیت بندربیاننشده است؛ به

م رز ای ن معافی ت و می زان فراگی ری آن از  و هند و افغانستان است. عالوه بر این، حد

داری ای ن کش ور مش خ  نش ده اس ت. از ویژه وزارت خزانهسوی دولت آمریکا و به

ای هند در این بندر و تج ارت مح دود افغانس تان در مین رو  فراتر از اقدامات توسعهه

ها تصویر روشنی از نوع معافیت اعطاش ده ب ه ای ن بن در و آن، سایر کشورها و شرکت

 پذیری فعالیت بدون نگرانی در آن ندارند. امکان

مقامات آمریکایی و تری به های افغانستان و هند  که دسترسی گستردهبا مرور رسانه

یابیم که معافیت چابهار عمدتاً محدود و معطوف های این معافیت دارند، درمینیز به داده

جانبه ایران، هند و افغانستان برای توسعه هایی است که در قالب همکاری سهبه  فعالیت

دیگر، ه دف اص لی و کلی دی بیانب ه (؛1397صبح،  8د )روزنامه این بندر ضرورت دار

و (Kapoor, 2018)  متحده از معاف نمودن بندر چابهار، تأمین من افع مل ی هن دایاالت

 The Hindu Business)  عنوان متحدین این کش ور در جن وب آسیاس تافغانستان به

Line, 2018) متحده با مستثنا کردن چابهار، کوشیده ت ا من افع هن د و سو ایاالتیک. از
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ه ا ه ا را از آس یب تحریمنوعی آنی را تأمین نمای د و ب هافغانستان در این بندر راهبرد

و از دیگر س و، آزادی عم   ای ران ب رای  (The Times of India, 2019) مصون دارد

 ها را محدود نمایدها یا کاهش آثار تحریماستفاده از این بندر در راستای دور زدن تحریم

(Abedi, 2019)ای ای ران و نی ز در فض ای .این در حالی اس ت ک ه در فض ای رس انه

ای برای ک اهش آث ار عنوان روزنهنوعی بهها، بهگذاری، معافیت چابهار از تحریمسیاست

های اقتصادی به این بن در تعبی ر ش د؛ ها از طریق انتقال فعالیتها یا دور زدن آنتحریم

رس تی آن ها علیه ایران، نادتعبیری که با گذشت بیش از یک سال از اعمال مجدد تحریم

 آشکارا مشخ  شده است. 

ه ای نخس ت پ س از خ روج از متح ده در ماهپیشین آمد، ایاالت بخشچنانکه در 

نوعی میان دو دسته از منافع متناقی این کشور، تعادل برقرار س ازد؛ کوشید تا به برجام،

های ش دیدی علی ه سو این کشور با خروج از توافقنامه برجام، تالش کرد تحریماز یک

ایران اعمال نماید تا این کشور را وادار ب ه بازگش ت ب ه می ز م ذاکره و احتم االً اراه ه 

شود، زمینه را ب رای تغیی ر گونه که در مراکز فکری بیان میامتیازات جدیدی نماید یا آن

ه  ای اعم  الی از س  وی از س  وی دیگ  ر، تحریم ؛نظ  ام سیاس  ی در ای  ران ف  راهم آورد

یعن ی هن د و  ، به منافع استراتژیک دو متحد این کشور در جن وب آس ی متحده،ایاالت

کرد لذا این دو کشور را وادار ساخت تا با مذاکرات های مهمی وارد میافغانستان، آسیب

ه ا ف راهم دار با دولت ترام،، زمینه را برای بازاندیشی در م ورد بخش ی از تحریمدامنه

متحده، این تناقی ت ا های ایاالتبندر چابهار از تحریم آورند. نهایتاً با اعطای معافیت به

از  ؛حدی برطرف شد و منافع حداقلی این دو متحد آمریکا، هند و افغانستان، تأمین ش د

ها و محدود کردن آن به دیگر سو، با ابهام در چندوچون میزان معافیت چابهار از تحریم

ب رداری های بهرهمکان ات و زمین هوساز و توسعه این بندر و نه تج ارت، احوزه ساخت

 ایران از این امتیاز، به حداق  رسید.

اما متغیر کلیدی که دامنه آثار مثبت معافیت این بندر بر ک اهش فش ارهای تحریم ی 

هاست. بسیاری از تنیده تحریمسازد، نظام پیچیده و درهمعلیه اقتصاد ایران را محدود می

ترین، های اعمال شده علیه ایران، جامعظام تحریمپژوهشگران در مورد این موضوع که ن

ترین نظام تحریمی است که تاکنون علیه یک کشور اعم ال ش ده ترین و گستردهپیچیده
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های اعمالی علیه ایران، در مقایسه با موارد مشابه، همچ ون نظر دارند. تحریماست، اتفاق

س تند و از دامن ه اثرگ ذاری تر هعراق دوره صدام، کوبا و ک ره ش مالی، بس یار پیچی ده

 . (Yoon, 2017) های مختل  فعالیت اقتصادی برخوردارندتری در حوزهگسترده

اس ت،  جانبه آمریک ا تش دید ش دههای یکتنها تحریمبا خروج آمریکا از برجام نه 

متح ده های مختلفی در ایاالتها که شام  درگیرشدن بروکراسیبلکه نظام اعمال تحریم

داری و شبکه دیپلماتیک این کشور، برای نظارت بر اجرای ی ش دن وزارت خزانهویژه به

دیگر، بخ ش مهم ی از بیانها علیه ایران است، نیز بار دیگر فعال شده اس ت؛ ب هتحریم

ها علیه ایران و جلوگیری از دور زدن اقتصادی آمریکا، بر نحوه اعمال تحریم بوروکراسی

ها کند. همین امر، زمینه را برای فعالیت شرکترت میها توسط کشورهای مختل  نظاآن

کند و از طرف دیگر، ریسک فعالیت شدت محدود میو مؤسسات اقتصادی در چابهار به

که معافیت اعط ایی ب ه بن در چابه ار، برد؛ ازآنجاییها در این بندر را باال میاین شرکت

نش ده اس ت، بن ابراین ص ورت حق وقی نی ز تئ وریزه حدودوثغور مشخصی ندارد و به

ش دت از مج ازات اعم الی المللی که بسیار محت اط هس تند و بههای بزرگ بینشرکت

دهند در چن ین فض ای چن دان وارد فعالی ت در ای ن اند، ترجیح میمتحده نگرانایاالت

 منطقه و مناطق مشابه نشوند.

ده علیه ایران، شگونه که در بخش مبانی مفهومی گفته شد، نظام تحریمی اعمالهمان 

وانتق ال اطالع ات را وانتق ال ک اال و نق مالی، نق تبادالت هر سه حوزه زنجیره عرضه، 

المللی زنجی ره ت أمین . از همین رو، بخش بین(Iran Sanctions, 2019) دربرمی گیرد

های غیرتحریمی اقتصاد ایران نیز تحت ت أثیر ای ن نظ ام تحریم ی ق رار مناطق و بخش

 ؛شوندهای غیرتحریمی محسوب میعنوان نمونه مواد غذایی و دارو از بخشگیرد. بهمی

ص راحت ای ن کااله ا را مع اف از تح ریم متح ده بههای مختل   دول ت ایاالتبخش

های اند اما به دلی  معضالتی که در تعامالت بانکی و تبادل اطالعات میان ش رکتدانسته

های فراوان ی مواج ه ردات این کاالها با دشواریالمللی وجود دارد، واایرانی و بازار بین

  .(Pietromarchi, 2018) است

های مش ابهی مواج ه اس ت. جانبه نیز با پیچیدگیهای یکمعافیت چابهار از تحریم

ترین مزیت من اطق آزاد، دسترس ی آزاد آن ب ه چابهار یک منطقه آزاد تجاری است؛ مهم
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کشورها به ای ن دلی   من اطق آزاد را ایج اد   های اقتصاد جهانی است. اساساًزیرساخت

تری به  کنند تا فارغ از مقررات دست و پاگیر در اقتصاد داخلی، دسترسی بهتر و روانمی

 گذاری و تجارت داشته باشند. های لجستیک، تأمین مالی، سرمایهاقتصاد جهانی در حوزه

ه ای جغرافی ایی ای ن تگی ری از مزیگیری منطقه آزاد چابهار نی ز بهرهفلسفه شک 

تر و آزادتر به اقتصاد جه انی ب وده اس ت. در هم ین تر، روانمنطقه برای دسترسی آسان

هند و افغانستان برای توسعه این بندر نیز با توجه به  ،جانبه میان ایرانراستا، همکاری سه

اعمال  جایگاه آن در اقتصاد منطقه و در اقتصاد جهانی صورت گرفته است اما در مقاب ،

طورکلی و این من اطق جانبه و شدید علیه ایران، دسترسی اقتصاد ایران بههای یکتحریم

شدت محدود کرده است و مزیت نسبی آنان طور خاص به بازار و اقتصاد جهانی را بهبه

ها، فلسفه ایجاد تر، با اعمال تحریمتوجه کاهش داده است؛ به بیان دقیقصورت قاب را به

اد در ایران و مزیت نسبی این مناطق تا حدود زیادی از بین رفته است؛ به دیگر مناطق آز

سخن، کارکرد مؤثر زنجی ره جه انی ارزش در س ه ش اخه م الی، ک االیی و اطالع اتی، 

گیری از معافیت اعطایی است؛ از این میان شرط موفقیت منطقه آزاد چابهار در بهرهپیش

ه ای طالعاتی زنجیره جهانی ارزش، به دلی  تحریمدر شرایط کنونی، دو شاخه مالی و ا

المللی از هرگون ه م راوده ب ا ای ران، از های بزرگ بینجانبه بانکی و نگرانی شرکتهمه

 کارکرد مؤثری برخوردار نیستند.

وانتقاالت کاال در جهان توسط وانتقال کاال نیز ازآنجاکه بخش عمده نق در شاخه نق 

ها در بازار جه انی و گیرد و  اغلب این شرکتلی صورت میالملهای بزرگ بینشرکت

ش دت متح ده بهکنن د، نس بت ب ه مج ازات ایاالتنه در بازارهای مح دود فعالی ت می

ها بالفاصله پس از خ روج آمریک ا از برج ام، ب ه پذیرند. از همین رو این شرکتآسیب

ها ب ا طع همکاری ای ن ش رکتوانتقال کاال پایان دادند؛ قهمکاری با ایران در حوزه نق 

ویژه چابه ار، ایج اد ک رده های نسبی مناطق آزاد ب ههای جدی برای مزیتایران، آسیب

 است.

مریکا از برجام به همکاری آمثال، شرکت مرسک که بالفاصله پس از خروج عنوانبه

های کتترین شریکی از بزرگ ،سال 100فعالیت بیش از  هبا ایران پایان داد، با سابقخود 

 – Moller) کن د کش ور فعالی ت می 130شود که در محسوب می ،کشتیرانی در جهان
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Maersk, 2019)ص ورت متح ده به. روشن است که در متن اقتصاد جه انی ک ه ایاالت

 ؛هایی بسیار پایین اس تپذیری چنین شرکتکند، ریسکناعادالنه بر آن کنترل اعمال می

اند که ونق  کاال اهمیت یافتهدر تجارت جهانی و حم  ها چناناز دیگر سو، این شرکت

تواند زنجیره لجس تیک ای ن کش ورها را دچ ار ها با سایر کشورها، میعدم همکاری آن

ای دیگر، شرکت کاسکو چین که چهارمین شرکت عنوان نمونهمشکالت جدی نماید. به

نی نفت ایران به بنادر چین، بزرگ کشتیرانی در جهان است، اخیراً به اتهام انتقال غیرقانو

سوم از تانکرهای نفتی این شرکت، تحت و حدود یک شدمتحده تحریم ایاالت از سوی

 .(hellenic and international shiping, 2019) متحده قرار گرف تهای ایاالتتحریم

ها علیه این شرکت بع دها در چ ارچوب تواف ق تج اری چ ین و ای االت گرچه تحریم

 و شد.متحده، لغ

این در حالی است که دو کشور فعال در بندر چابهار، یعنی هند و افغانس تان نی ز از 

ونق  در حوزه دریایی برخوردار نیس تند و امک ان امکانات لجستیک چندانی برای حم 

ونق  کاال ک ه المللی در شاخه حم های بزرگ بینجایگزین شدن با جای خالی شرکت

هاست را ندارند؛ از موفقیت این بندر در کاهش آثار تحریمهای کلیدی شرطیکی از پیش

های سهمگینی همین رو، اتصاالت منطقه آزاد چابهار با اقتصاد جهانی، دستخوش چالش

های اعمالی علیه کلیت اقتص اد ای ران، پدی د آم ده هایی که به دلی  تحریماست؛ چالش

 شده، تداوم یافته است. وجود معافیت اراهه است و با

ه ای اص لی اقتص اد ای ران و چابه ار ب ه دلی   دورافت ادگی از کانون ،افزون بر این

نیافتگی محیط پیرامونی آن، نقش کلیدی در زنجیره ت أمین اقتص اد ای ران نداش ته توسعه

های نظامی توسعه یافت. پس است. این بندر، نخست در دوره پهلوی در قالب ضرورت

ایران و عراق و در پی ن ابودی جایگ اه اقتص ادی ن میااز وقوع انقالب اسالمی و جنگ 

آبادان و خرمشهر از یکسو و تهدیدات مس تقیمی ک ه علی ه بن درعباس وج ود داش ت، 

 ای موقت، چابهار در زنجیره تأمین اقتصاد کشور، موقعیت کسب کرد.گونهبه

، بخش عمده تج ارت خ ارجی 1395بر مبنای برآوردها، در یک دهه منتهی به سال 

موسس ه ) ان از طری ق بن ادر ش هید رج ایی و ش هید ب اهنر  ص ورت گرفت ه اس تایر

سهم بندر چابه ار در تج ارت خ ارجی ای ران در س ال  (.1395های بازرگانی، پژوهش
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میلی ون دالر را  77میلیون دالر بوده اس ت ک ه از ای ن می ان، ح دود  88حدود ، 1397

ش ده از س وی گم رک ارهای اراههواردات کاال به خود اختصاص داده است. بر مبنای آم

میلیارد دالر ب وده اس ت.  87حدود ، 1397ل ایران، مجموع تجارت خارجی ایران در سا

میلیون دالری چابهار، به این معناست که نقش این بندر در مجموعه تجارت  88لذا سهم 

وده ها معاف بوده نیز ناچیز  و در حد صفر بای که حتی از تحریمخارجی کشور در دوره

 (.1398دنیای اقتصاد، ) است

های اخیر، روند تحول در  واردات و صادرات کاال از چابهار نیز ح اکی از طی سال

اهمیتی در اقتصاد ایران دارد. حتی در م ورد تج ارت این امر است که این بندر نقش کم

رکات ایران با دو کشور هند و افغانستان نیز بخش عمده این مبادالت، از طریق سایر گم

گون ه گیرد؛ به دیگر سخن، کارویژه و مزیت نسبی بندر چابه ار، همانکشور صورت می

ه م می ان کش ورهای هن د و شده است، نوعی ترانزیت، آنها اشارهکرات در رسانهکه به

 1397افزون بر سهم ناچیز این منطقه در تجارت خارجی کشور در سال  افغانستان است.

متح  ده، تح  ول در س  ایر جانب  ه ایاالته  ای یکتحریم و پ  س از اعم  ال معافی  ت از

دهد که معافیت کننده نقش چابهار در اقتصاد ملی نیز نشان میهای کلیدی تعیینشاخ 

 گذاری و رشد و توسعه منطقه نداشته است.اعمالی تأثیرات چندانی بر روند به سرمایه

های دهد که ط ی س الشده نشان میآمارهای اراهه ،گذاری خارجیدر حوزه سرمایه

گذاری خارجی محقق شده در این منطق ه آزاد، از ح دود ، میزان سرمایه1396تا  1393

متحده از برج ام میلیون دالر افزایش یافته است. با خروج ایاالت  63میلیون دالر به   38

گذاری می زان س رمایه 1397ه ا، در س ال و باوجود معافیت ای ن منطق ه آزاد از تحریم

میلیون دالر کاهش یافته است. این  7شدت سقوط کرده و به رقم ی در این بندر بهخارج

المللی معافی ت ای ن بن در از  گذاران بیندهد که سرمایهروشنی نشان میکاهش شدید، به

. افزون (1398)ایسنا،  اندمتحده را چندان بااهمیت تلقی نکردههای اعمالی ایاالتتحریم

ه ای طقه در تجارت خارجی کشور پس از اعمال معافیت از تحریمبر سهم ناچیز این من

کنن ده های کلی دی تعیین، تحول در سایر شاخ 1397متحده در سال جانبه ایاالتیک

دهد که معافیت اعالم تأثیرات چندانی بر رون د نقش چابهار در اقتصاد ملی نیز نشان می

 ت. گذاری و رشد و توسعه منطقه نداشته اسبه سرمایه
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کننده در نق ش و جایگ اه من اطق میزان تولیدات صنعتی، یکی دیگر از عوام  تعیین

های کلیدی این مناطق، دیگر، یکی از کارویژهعبارتبه؛ آزاد در اقتصاد ملی کشورهاست

های صنعتی و تولید کاالهای صادراتی در فضایی است که حداق  مق ررات ایجاد شهرک

وجود دارد و آزادسازی تج اری در س طوح ب اال ص ورت  و قواعد دست و پاگیر در آن

های انجام شده، میزان تولید صنعتی در منطقه آزاد چابهار و رون د گرفته است. با بررسی

ای این منطقه در تولید صنعتی ها، حاکی از نقش حاشیهآن در دوره پس از اعمال تحریم

 568ثر از تح ریم، از ح دود در ایران دارد. ارزش تولیدات ص نعتی در ای ن منطق ه مت أ

کاهش یافت ه اس ت؛  1397میلیون دالر در سال  348به عدد   1396میلیون دالر در سال 

تنها ت أثیر مثبت ی ب ر جانبه نههای یکدهد معافیت این بندر از تحریمآماری که نشان می

متح ده ه ای ایاالتروند تولیدات صنعتی در این منطقه نداشته، بلکه نظام پیچیده تحریم

)منطق ه آزاد  شرایط را برای افت شدید ارزش تولیدات صنعتی در آن فراهم آورده است

 (.1397چابهار، 

ترین مزیت منطق ه عنوان مهمعالوه بر آن، در حوزه ترانزیت کاال که همواره از آن به

با افت شدید همراه بوده اس ت. می زان ترانزی ت  1397شود، در سال آزاد چابهار یاد می

میلی ون دالر در س ال  3/1ب ه ح دود  1396میلیون دالر در سال  5اال از این منطقه، از ک

دهنده تغییر و نوعی نشان. این افت شدید به(1398اعتمادآنالین، ) افت کرده است 1397

گی ری از منفی شدن نگرش فعاالن اقتصادی در دو کشور هن د و افغانس تان ب رای  بهره

 نطقه است. های ترانزیتی این ممزیت

نوعی ناکارآمدی یا به بیان بهتر، نقش اندک معافیت چابه ار تحول مهم دیگری که به

ده د، متحده  در جایگاه  آن در توسعه اقتصادی کشور را نش ان میهای ایاالتاز تحریم

  2020و  2019های  کاهش بودجه روند توسعه چابه ار از س وی دول ت هن د در س ال

منظور توس عه جانبه میان ایران، افغانستان و هن د، ب هنامه سهافقتاست؛ هند بر مبنای مو

میلی ون دالری در ای ن بن در ش ده اس ت ام ا  500گذاری بندر چابهار، متعهد به سرمایه

متحده، دولت هن د تص میم ها از سوی ایاالتعلیرغم مستثنا شدن بندر چابهار از تحریم

شده برای توس عه ان بودجه تخصی  داده، میز2020و 2019های گرفته است تا در سال

 Department of) میلی ون دالر ک اهش ده د 6میلی ون دالر ب ه  20بندر چابه ار را از 
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Economic Affairs, 2019)گذاری در توس عه بن در . ای ن می زان از ک اهش س رمایه

 های ترانزیتی و اقتصادی ای ندهد که برآوردهای هند در مورد ظرفیتخوبی نشان میبه

 شدت تغییر کرده است. متحده بههای ایاالتبندر در پی  اعمال تحریم

نیز با تأثیرگذاری  2013تا  2003های بار دیگر طی سالمتحده یکهای ایاالتتحریم

 وق ایران منفی بر برآوردهای دولت هند، مانع توسعه بندر چابهار شده بود. نخستین تواف

ه ای مصورت گرفته، اما به دلی  اعم ال تحری 2003هند برای توسعه این بندر، در سال 

های ج دی ازآن روند اجرایی شدن این توافق با دش واریهای پسمتحده در سالایاالت

وس عه تمتوق  ماند. تغییر رفتار دولت هند در قب ال  2013مواجه گشت و عمالً تا سال 

ه ا، نش ان از تحریماین بندر پس از خروج آمریکا از برجام و علیرغم اعط ای معافی ت 

ها چگونه بر محاسبات دولت هند ت أثیر منف ی گذاش ته دهد که شبکه پیچیده تحریممی

 .(Mohan, 2019) است

ا ها و اجرا ردرواقع داستان توسعه بندر چابهار، به بهترین شک ، فاصله میان خواسته

ترین نزدی ک اول اینک هو دلی  برای هند حاهز اهمیت اس ت: ددهد. چابهار به نشان می

س یای بندر در سواح  ایران به هند است که دسترس ی ب ه من ابع و ب ازار افغانس تان و آ

 در گ وادربن  ؛ دومین عام ،نزدیکی چابه ار ب اآوردمرکزی را برای این کشور فراهم می

. ای ن که توسط چین توسعه یافته است (کیلومتری 150کمتر از ، یعنی مایلی 76)فاصله 

ه ای نظ امی سازد تا فعالیترا برای هند حاهز اهمیت ژهواستراتژیکی میقرابت، چابهار 

 (Cheema, 2010: 389) دچین و پاکستان را در خارج از گوادر تحت نظر داشته باش 

اعم ال  اما علیرغم ارزشمندی و اهمیت فراوان بندر چابهار برای هند، این کشور پس از

ه ا علی ه ای ران، چابهار از ش بکه تحریم دنشهای آمریکا و حتی باوجود مستثنا تحریم

 ر شده است.گذاران هندی دوطور محسوسی از دایره توجه سیاستچابهار به

تنها فرصتی مهم برای توسعه یک عالوه بر این، با خروج آمریکا از برجام، آمریکا نه

 به نفع منافع آمریک ا در افغانس تان را از دس ت داده اس ت، بلک ه حت ی 1مسیر جایگزین

                                                             
1. alternate 
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تواند به منافع اقتص ادی افغانس تان در چابهار را به خطر انداخت که می 1قابلیت سوددهی

 .(Ayres, 2018) بلندمدت آسیب بزند

 گیرینتیجه

ه ای متوان گفت که در یک سالی که از معافیت چابه ار از تحریمی ،ر مبنای آنچه آمدب

بندر نه  ایناز این امر است که شواهد حاکی گذرد، یکجانبه ایاالت متحده علیه ایران می

های بلک ه در ج ذب س رمایه ،تنها شاهد تغییرات محسوسی در رش د و توس عه نب وده

بنای مبر  ؛استمواجه بوده مشکالت جدی با خارجی و افزایش میزان ترانزیت از آن نیز 

ر ی ک گذاری خارجی در این منطق ه دمیزان سرمایه که نشان داده شدآمد، آنچه در متن 

های توسعه آن دچار رکود شده و میزان تعه دات برنامه؛ ال اخیر به شدت کاهش یافتهس

 ،ی نااف زون ب ر  هند به این بندر برای توسعه زیرساخت ها نیز رو به کاهش رفته است.

ی بر مبن ا نقش چابهار در یک سال اخیر در اقتصاد ملی نه تنها رو به افزایش نبوده بلکه

 .هه شد رو به کاهش نیز بوده استآمارهایی که در متن ارا

ابهام در معافیت اراهه  ،مهمترین دلی  تاثیرات اندک معافیت اراهه شده به بندر چابهار 

 ،هاست. همانگونه ک ه اش اره ش د، ای ن معافی تای و چندالیه تحریمشده و نظام شبکه

متحده ب ا حدود ثغور مشخصی ندارد و به عنوان یک توافق حداقلی و مبهم میان ایاالت 

هند و افغانستان به عنوان متحدین این کشور ت دوین ش ده وب یش از آنک ه در بردارن ده 

ترین دلیل ی ک ه منافع این دو کشور را مورد توجه قرار داده است. مهم ،منافع ایران باشد

های اقتصاد جه انی مندی چندانی از امکانات و فرصتبهره ،چابهار در پیامد معافیت آن

بسیار پیچیده و چن دوجهی  ،های اعمال شده علیه ایرانکه شبکه تحریماست  آن ،نیافت

ه ا مع اف ای که حتی در صورتی که یک منطق ه مانن د چابه ار از تحریمبه گونه ؛است

پیچیده رهایی یابد. در م تن اش اره و تواند از این شبکه در هم تنیده تحریمی نمی د،گرد

ی اتصال ایران به اقتصاد جهانی یعنی اطالع ات شد که شبکه تحریم در سه زنجیره کلید

کاالیی، مبادالت مالی و تبادل کاال بر تمامی مناسبات اقتصادی ایران و تمامی من اطق آن 

ها ب ر رون د از جمله چابهار تأثیر گذاشته و معافیت این منطقه نتوانسته آثار کالن تحریم

                                                             
1. viability 



106 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   سوم 

 س  و سوم 

 1398پای ز 

 
 

به پنجره فرصتی ب رای ای ران مب دل های اقتصادی در آن را  خنثی نماید و آن را فعالیت

 نماید. 

 منابع

سیاسی -بررسی تحریم اقتصادی آمریکا بر عملکرد اقتصادی .(1389) .ارجمند، محمد

 تهران: انتشارات معاونت پژوهش دانشکده فارابی. ،جمهوری اسالمی ایران

فرین  ا:  ،«براب  ر ش  د 14گ  ذاری در چابه  ار س  رمایه» .(11/6/1398اعتم  ادآنالین )
https://b2n.ir/352466 

بررس ی ت  أثیر » .(1397) .زاده، مهدی  ه و محمدرض ایی، مجی  دآق ایی، مجی  د؛ رض اقلی

تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ای ران و کش ورهای ش ریک عم د  

، (28)ش ماره 8دوره ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عموومی، «تج اری

 .49-68 ص 

تأثیر تحریمهای تحمیلی بر ایوران از  .(1393) .رخورداری، س جادانصاریان، مجتبی و ب

 تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. ،منظر دکترین امنیت انسانی

ته   ران:  ،«براب   ر ش   د 14گ   ذاری در چابه   ار س   رمایه» .(11/6/1398ایس   نا )
https://b2n.ir/150866 

  BIBLIOGRAPHY  تحلی   » .(1394) .نیکوگفتارص فا، حمیدرض ا و ردادی، عل ی

فصولنامه مطالعوات  ،«راهبردی تحریمهای تحمیل ی ب ر جمه وری اس المی ای ران

 . 75-96، ص  (66سال هجدهم) ،راهبردی بسیج

بررسی تحریم اقتصادی ایران با نگاهی به » .(1392) .زاده، مجتبیاژدری، سرور و حسین

ش رکت  :بابلس ر ،المللی اقتصاد در شرایط تحوریمکنفرانس بین ،«تجارت خارجی
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