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چکیده
ــود  ــی ش ــه ن ــا خالص ــادی آنه ــ�ه اقتص ــه جنب ــا ب ــور تنه ــ�ادر کش ــت بن ــران اهمی ــر ای از نظ
بلکــه بــا در نظــر داشــت رویکردهــای نظــام ایــران، ایــن بنــ�ادر از حلــاظ راهــردی نیــز دارای 
اهمیــت هســتن�د. ایــن پژوهــش درصــدد اســت تــا اهمیــت ایــن بنــ�ادر و بــه عنــوان نمونــه 
بنــ�در جاســک را از جوانــب مختلفــی کــه نهادهــای تصمیــم ســاز ایــراین در اســتفاده از ایــن 
ــر قــرار یم دهــد را، مــورد بررســی قــرار دهــد. و بــرای ایــن منظــور، بــه مــوارد  بنــ�ادر مــد نظ
ــاحل  ــمالی در س ــ�ادر ش ــه بن ــران، نقش ــی ای ــ�ادر دریای ــت بن ــود: اهمی ــه یم ش ــر پرداخت زی
دریــاری خــزر، نقشــه بنــ�ادر جنــویب در ســاحل خلیــج عــریب، اهــداف توســعه بنــ�ادر ایــران، 
بنــ�در جاســک بــه عنــوان نمونــه مــوردی، و در پایــان، چالــش هــای فــراروی توســعه بنــ�ادر 

ایــراین و موانــع توســعه بنــ�در جاســک.
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مقدمه
دریانــوردی در اقتصــاد ایــران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت زیــرا 95 درصــد حمــل و 
نقــل جتــاری ایــران بــا اســتفاده از مســیرهای آیب صــورت یم گیــرد کــه وجــود بنــ�ادر ایــراین 
کــه تعــداد آنهــا بــه 300 بنــ�در یم رســد، در ایــن زمینــه نقــش مهــی برعهــده دارد. اکــر ایــن 
بنــ�ادر، بن�درهــای کوچکــی هســتن�د کــه زیــر نظــر اســتانداری هــا، ســازمان ها و شــهرداری ها 
اداره یم شــوند. و بقیــه آنهــا بنــ�ادر کوچکــی هســتن�د کــه زیــر نظر شــورای عالــی دریانوردی 
ایــران فعالیــت یم کننــ�د. بنــ�ادر جنــویب کــه در ســاحل خلیــج عــریب و بنــ�ادر شــمالی کــه در 
ســاحل دریــای خــزر موقعیــت دارنــد، درگاه اصلــی صــادرات نفــت و کاالهــای غیــر نفتــی 

ایــران بــه ســایر نقــاط جهــان بــه شــمار یم رونــد.

ــرده  ــ�ادر ک ــن بن ــعه ای ــه توس ــدام ب ــود، اق ــداف خ ــتای اه ــت در راس ــوی حرک ــران در تکاپ ای
اســت. بــه ویــژه اینکــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران ســبب یم شــود کــه ایــن پایانــه هــای 
دریایــی بــرای ایــران و کشــورهای جهــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــوند. بنــ�در جنــویب 
جاســک کــه بــر دریــای عمــان مشــرف اســت، یکــی از مهمرتیــن بنــ�ادری اســت کــه توجــه 
دولــت ایــران بــه خــود معطــوف داشــته اســت و در راســتای اهــداف گوناگــون اقتصادی، 
راهــردی و امنیتــی، طــرح انتقــال لولــه نفــت بــه طــول 1100 کیلومــرت در ایــن بنــ�در کلیــد 
ــ�ادر  ــه بن ــم اینک ــی رغ ــه عل ــردازد ک ــأله یم پ ــن مس ــه ای ــر ب ــش حاض ــت. پژوه ــورده اس خ
گوناگــون ایــراین از حلــاظ اقتصــادی اهمیــت باالیــی دارنــد اما اهمیــت برخی از ایــن بن�ادر 
همچــون بنــ�در جاســک از ُبعــد اقتصــادی فراتــر رفتــه تــا جاییکــه دیگــر اهمیــت راهــردی 
و امنیتــی آنهــا بــرای کشــور کمــرت از ُبعــد اقتصــادی نیســت. همچنیــن ایــن پژوهــش، بــه 
چالــش هــا و مشــکالیت یم پــردازد کــه مانــع از اســتفاده حداکــری از امتیــازات ایــن بنــ�ادر 
یم شــود کــه مهمرتیــن آنهــا حتریــم هایــی اســت کــه ایــران را از چندیــن دهــه بدینســو زمیــن 

گیــر کــرده اســت.

نخست: اهمیت بنادر دریایی در ایران
طــول ســاحل هــای ایــران بــه 5800 کیلومــرت یم رســد کــه در هفــت اســتان ایــن کشــور در 
شــمال بــا دریــای خــزر و در جنــوب بــا خلیــج عــریب امتــداد دارد. ایــن اســتانها عبارتنــ�د از: 
گلســتان، گیــالن، مازنــدران، خوزســتان، بوشــهر، هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان. 
ایــن هفــت اســتان حــدود 18 میلیــون نفــر یعنــی بیــش از 22 درصــد جمعیــت ایــران را در 
خــود جــای داده اســت امــا بــا ایــن همــه، بــه انــدازه کافــی توســعه نیافتــه انــد. بــه همیــن 
ســبب ایــران در ســالهای گذشــته کوشــیده اســت تــا بــا توســعه بنــ�ادر خــود از یــک ســو 
ــداد  ــت در امت ــع جمعی ــا توزی ــر ب ــویی دیگ ــد و از س ــک کن ــود کم ــادی خ ــد اقتص ــه رش ب
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ســواحل کشــور از مهاجــرت آن بــه تهــران جلوگیــری کنــد. دولــت ایــران تعــدادی از ایــن 
ــم،  ــ�در دیل ــزر و بن ــای خ ــاحل دری ــتارا در س ــ�در آس ــار و بن ــدون کن ــ�در فری ــه بن ــ�ادر از جمل بن
ــرده  ــذار ک ــویص واگ ــش خص ــه خب ــریب را ب ــج ع ــاحل خلی ــ�ده در س ــاوه و چوئب ــان گن کنج

است)1(.

دریــا نــوردی در اقتصــاد ایــران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و در حمــل و نقــل اکــر 
کاالهــای ایــراین مــورد اســتفاده قــرار یم گیــرد و بــه عنــوان درگاه اصلــی صــادرات نفتــی 
و غیــر نفتــی ایــران بــه دیگــر نقــاط جهــان عمــل یم کنــد. بن�درهــای شــمالی مشــرف بــه 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــوع دارن ــز تن ــری نی ــاظ کارب ــادی از حل ــت اقتص ــار اهمی ــزر، در کن ــای خ دری
مثــال برخــی بنــ�ادر ماننــ�د بنــ�در گــز جنبــ�ه گردشــگری دارنــد و برخــی چــون بنــ�در انزلــی 
در جتــارت بیــن املللــی مــورد اســتفاده قــرار یم گیرنــد و برخــی دیگــر ماننــ�د فریــدون 
کنــار در زمینــه انتقــال گاز طبیعــی و مــواد غذایــی و غــالت نقــش دارنــد و برخــی دیگــر 
همچــون بنــ�در ترکمــن بــه عنــوان مرکــز صــادرات خاوریــار در ســطح جهــان شــهرت دارنــد 
ــد یم  ــه پیون ــیای میان ــورهای آس ــه کش ــی ب ــران را از حلــاظ صنعت ــز ای ــاد نی ــر آب ــ�در امی و بن

دهــد.

امــا بنــ�ادر جنــویب حاشــیه خلیــج عــریب، کــه راه ایــران را بــه اقیانوســهای جهــان بــاز یم کننــ�د 
از نظــر اقتصــادی از اهمیــت بیشــرتی بــرای ایــران برخوردارنــد. برخــی از این بنــ�ادر همچون 
بنــ�در شــهید رجایــی بــرای واردات خبــش اعظــم نیازهــای کشــور از دیگــر کشــورهای جهان 
مــورد اســتفاده قــرار یم گیرنــد و برخــی دیگــر ماننــ�د بنــ�در امــام خمینــی و بنــ�در باهــر و 
بنــ�در خرمشــهر در خدمــت صــادرات کاالهــای ایــراین همچــون نفــت و پرتوشــییم و دیگــر 
کاالهــا و فلــزات قــرار دارنــد. و برخــی بنــ�ادر دیگــر ماننــ�د بنــ�در بوشــهر بــرای انتقــال کاال 
ــد. بنــ�دری همچــون  میــان ایــران و کشــورهای خلیــج عــریب مــورد اســتفاده قــرار یم گیرن
ــگری  ــای گردش ــه ه ــری، دارای جاذب ــه ماهیگی ــرد در زمین ــر کارب ــالوه ب ــادان ع ــ�در آب بن
اســت و بــرای نقــل و انتقــال مســافران بــه کشــورهای خلیــج مــورد اســتفاده قــرار یم 
ــارت  ــور جت ــه عب ــی زمین ــن امللل ــاهراه بی ــوان ش ــه عن ــار ب ــ�در چابه ــت، بن ــرد. و در نهای گی
بــه بازارهــای آســیای میانــه را فراهــم کــرده اســت. گفتنــی اســت ایــن بنــ�در بــا همــکاری 
هنــد و در قالــب یــک پــروژه قدیــیم مشــرتک توســعه داده شــده اســت امــا کار توســعه آن 

چندیــن مرتبــ�ه خباطــر حتریمهــای اقتصــادی ایــران متوقــف شــده اســت.

))( ســازمان بنــ�ادر ودريانــوردي، نقــش کلیــدی بنــ�ادر کوچــک در نبــرد اقتصــادی کشــور/ ۳۰۰ بنــ�در کوچــک در ایــران وجــود دارد/ 
اســامی بنــ�ادر کوچــک واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی/ جهــت گیــری راهبــری ۳۷ بنــ�در کوچــک تعییــن مــی شــود، )28 ارديبهشــت 

.https://bit.ly/30PAt3q ،398)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد: 07 ژانویــه )202م

https://bit.ly/30PAt3q
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ــا  ــور را ب ــن کش ــی ای ــالیت دریای ــای مواص ــراین راهه ــ�ادر ای ــی بن ــی جغرافیای ــن پراکندگ ای
جهــان بــاز نگــه یم دارد؛ بویــژه هنــگایم کــه هــر گونــه درگیــری در خلیــج عــریب رخ دهــد 
ــا اینکــه جریــان کشــتیراین از ایــن تنگــه مــورد تهدیــد قــرار  و تنگــه هرمــز بســته شــود ی
گیــرد. ایــن تنــوع خبشــی بــه راههــای مواصــالیت تنهــا بــه ایــران محــدود نــیم شــود و برخــی 
از کشــورهای خلیــج بــرای تضمیــن صــادرات نفتــی خــود بــه طرحهــای مشــابهی روی آورده 

انــد.

بــه طــور کل یم تــوان گفــت کــه بنــ�ادر ایــراین در خدمــت موقعیــت ژئوپلیتیــک ایــن 
کشــور قــرار دارد. و از آجنــا کــه موقعیــت جغرافیــای ایــران بــه گونــه ای اســت کــه راههــای 
جتــاریت بیــن املللــی از آن گــذر یم کنــد و قــدرت هــای بــزرگ جهــان بــر ســر اجــرای طرحهــای 
اقتصــادی در ایــن منطقــه بــا یکدیگــر رقابــت دارنــد و برخــی از بنــ�ادر ایــراین خبشــی از ایــن 
طرحهــای رقابتــی هســتن�د؛ ماننــ�د طــرح کمربنــ�د و جــاده و دیگــر طرحهایــی کــه موجــب 
صرفــه جویــی در زمــان انتقــال کاال یم شــوند، یم تــوان گفــت کــه ایــران موقعیــت مهــیم 
در قلــب جهــان دارد. و ممکــن اســت کــه برخــی بنــ�ادر ایــراین بــه عنــوان مراکــز خدمــات و 
پشــتیباین جلســتیک در خــط جتــارت بیــن شــرق و غــرب عمــل کنــد کــه ایــن امــر درآمدهای 

هنگفتــی را نصیــب ایــن کشــور خواهــد کــرد.

بنــ�ادر ایــراین دروازه اصلــی صــادرات نفــت ایــن کشــور بــه ســایر کشــورهای جهــان اســت. 
ــادرات  ــار ص ــه در کن ــرار دارد ک ــی ق ــن خبش ــی تری ــت اساس ــ�ادر در خدم ــن بن ــن، ای بن�ابرای
کاالهــای دیگــری همچــون فلــزات و مــواد خــام و محصــوالت کشــاورزی، مهمرتیــن منبــع 
ــران در  ــه ای ــود بلک ــیم ش ــم ن ــا خت ــن ج ــه همی ــأله ب ــت. مس ــرو آن اس ــور در گ ــد کش درآم
طرحهــای توســعه برخــی مناطــق و اســتانها بــه ایــن بن�درهــا توجــه نشــان داده اســت تــا بــا 

ایجــاد تــوازن مانــع از مهاجــرت از ایــن مناطــق بــه کالن شــهرها شــود.

بن�درگاههــای ایــران بــرای نهادهــای نظــایم ماننــ�د ســپاه پاســداران و ارتــش نیــز اهمیــت 
نظــایم و راهــردی دارنــد. زیــرا وجــود چندیــن پایــگاه نظــایم در کنــار ایــن بن�درهــا امــکان 
ــه  ــد و منطق ــوس هن ــا اقیان ــریب و ی ــج ع ــه در خلی ــو چ ــر س ــه ه ــراین ب ــتیراین ای ــت کش حرک
آســیای میانــه را تســهیل یم کنــد. و از همیــن طریــق اســت کــه ایــران بــه شــبه نظامیــان 
اســلحه یم فرســتد و بــه کشــورهای هــم پیمــان چــون ســوریه و ونزوئــال نفــت یم فرســتد 
و ســپاه پاســداران کــه راهــرد مقاومــت در برابــر حتریــم هــا را در پیــش گرفتــه، از همیــن 

طریــق قاچــاق کاال و فعالیــت هــای غیــر قانــوین خــود را بــه اجنــام یم رســاند.

رژیــم ایــران بــه بنــ�ادر ایــن کشــور بــه عنــوان بســرتی بــرای پیشــرد سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی یم نگــرد؛ چــرا کــه ایــن بنــ�ادر دســت ایــران را بــرای مقابلــه بــا حتریمهــای امریــکا 
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بــاز یم گــذارد و درگاه مهــیم بــرای قاچــاق نفــت و کاالهــا اســت و گزینــه هــای بدیلــی را 
در اختیــار ایــران قــرار یم دهــد تــا بتوانــد چندیــن پایانــه صــادرات نفتــی دایــر كنــد. و ایــن 
امــر یم توانــد بــه رشــد صــادرات نفــت و دیگــر کاالهایــی کــه بــرای اقتصــاد ایــران اهمیــت 

راهــردی دارنــد، کمــک کنــد.

نقشه )1(: مهمرتین بن�درهای ایران

Resource: Seanews.US Shipping Lines to return to Iranian Ports, https://bit.ly/3tiDh55

دوم: بنادر شمالی واقع در ساحل دریای خزر
ــادی و  ــد اقتص ــن مقاص ــی از مهمرتی ــت دارد، یک ــران موقعی ــمال ای ــه در ش ــزر ک ــای خ دری
گردشــگری در ایــران بــه شــمار یم رود و بــا توجــه بــه وســعتی کــه دارد، پنــج کشــور را بــر 
ســاحل خــود گــرد آورده اســت کــه عبارتنــ�د از: روســیه، ایــران، آذربایجــان، ترکمنســتان و 
قزاقســتان. در امتــداد ســاحل دریــای خــزر، تعــداد قابــل توجهــی بنــ�در وجــود دارد کــه نقش 
پــر رنگــی در حرکــت جتــارت و گردشــگری میــان ایــران و کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر 

ایفــا یم کننــ�د. در اینجــا بــه بن�درهــای شــمالی ایــران نگاهــی یم اندازیــم:

1-بن�در انزلی

بنــ�در انزلــی یکــی از مهمرتیــن بنــ�ادر ایــران در ســاحل دریــای خــزر اســت کــه در شــهر انزلــی 
ــاظ  ــهر از حل ــن ش ــت(، دومی ــتان اس ــز اس ــه مرک ــت ) ک ــد از رش ــهر بع ــن ش ــرار دارد. ای ق
جمعیــت اســت. ایــن بنــ�در اولیــن و بزرگرتیــن بنــ�در ایــراین در ســاحل دریــای خــزر اســت. 

https://bit.ly/3tiDh55
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عــالوه بــر اهمیــت اقتصــادی بــرای ایــن منطقــه، انزلــی یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری 
اســت کــه میزبــان گردشــگران زیــادی از داخــل و خــارج کشــور اســت)1(.

بــا امضــای تفاهمنامــه همــکاری مشــرتک میــان ســازمان منطقــه آزاد در انزلــی بــا اجنمــن 
همــکاری اقتصــادی و ســرمایه گــذاری چیــن در ســال 2018 میــالدی بــر اهمیــت ایــن بنــ�در 
افــزوده شــد. زیــرا از مهمرتیــن بن�دهــای ایــن تفاهمنامــه، جتــارت و انتقــال کاال در مســیر 
ــده و  ــاز ش ــن آغ ــی در چی ــه از اروم چ ــیر ک ــن مس ــت. ای ــن اس ــران و چی ــدور ای ــد کری جدی
ــه بنــ�در انزلــی در ایــران یم رســد، بــه منظــور ایجــاد  ــا گــذر از بنــ�در اکتائــو قزاقســتان ب ب
مســیرهای جدیــد ترکیبــی میــان ایــران و چیــن بــا محوریــت منطقــه آزاد انزلــی و افزایــش 

ظرفیــت حمــل و نقــل بــار در دریــای خــزر ایجــاد شــده اســت)2(.

ــا  ــد ت ــوئز - از هن ــال س ــن کان ــی جایگزی ــط ترانزیت ــروژه خ ــامل پ ــ�در ش ــن بن ــه ای ــا ک از آجن
اروپــا- یم شــود، از اهمیــت راهــردی برخــوردار یم شــود. قــرار اســت کاالهــا از بنــ�در نــاوا 
ــا  ــود و از آجن ــری ش ــران بارگی ــرق ای ــوب ش ــار در جن ــ�در چابه ــد بن ــه مقص ــد ب ــیوا در هن ش
کاالی مــورد نظــر از راه خشــکی بــه بنــ�در انزلــی در ســاحل دریــای خــزر انتقــال داده شــود، و 
آنــگاه از راه دریایــی بــه بنــ�در آســرتاخان در روســیه و ســپس از طریــق خــط آهــن بــه شــمال 
روســیه و اروپــا انتقــال داده شــود. هــدف از ایــن طــرح کاهــش مســافت و صرفــه جویــی در 

زمــان انتقــال کاال اســت کــه از 38 روز بــه 14 تــا 16 روز کاهــش یم یابــد)3(.

2- بن�در نوشهر

ایــن بنــ�در در فاصلــه ســالهای 1930-1939 میــالدی توســط دو شــرکت هلنــدی و بلژیکــی 
احــداث شــد و هــم اکنــون یکــی از مهمرتیــن بنــ�ادر اقتصــادی و جتــاری ایــران بــه شــمار یم 
ــ�در  ــن بن ــود. ای ــه یم ش ــ�در مبادل ــن بن ــق ای ــی کاال از طری ــل توجه ــم قاب ــاالنه حج رود. و س
نزدیــک تریــن بنــ�در بــه تهــران؛ پایتخــت ایــران اســت بــه گونــه ای کــه فاصلــه آن بــا تهــران 
ــال  ــرای انتق ــکله ب ــک اس ــه ی ــکله دارد ک ــ�در 9 اس ــن بن ــد. ای ــرت یم رس ــه 200 کیلوم ــا ب تنه
ــرد  ــرای واردات و صــادرات محصــوالت و کاالهــای جتــاری کارب نفــت و 8 اســکله دیگــر ب

دارد)4(.

.https://bit.ly/3eMJVrQ ،( إيران هتل آنالين، بهترین بن�ادر ایران، ))0 مرداد 399)هـ.ش(، تاريخ بازدید: 07 ژانویه )202م((
)2( خــط اعتــدال، اهمیــت اقتصــادی و تجــاری مجتمــع بنــ�دری کاســپین بــا اســتمرار و افزایــش حمــل و نقــل از مســیر کریــدور بیــن المللــی 
»یــک کمربنــ�د، یــک جــاده« /ورود نهمیــن کشــتی تجــاری از مســیر کریــدور بیــن المللــی بــه مجتمــع بنــ�دری کاســپین، ))3 ارديبهشــت 

.https://bit.ly/2WwWqkT ،398)ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 07 ژانویــه )202م
https://bit. )202م،  ژانویــه   09 بازدیــد:  تاريــخ  )202م(،  مايــو   05( مــی  گــردد،  جایگزیــن  ســوئز  کانــال  بــا  چابهــار  کریــدور   )3(

.ly/2OHRTYQ
.https://bit.ly/3fQT6ck،( خبرگزاری میزان، بن�در نوشهر، )28 اسفند 397)هـ.ش(، تاريخ بازدید: 0) ژانویه )202م((

https://bit.ly/2WwWqkT
https://bit.ly/3fQT6ck
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از دیگــر ویژگــی هــای ایــن بنــ�در نزدیکــی آن بــه مراکــز مهــم تولیــدی و صنعتــی ایــران در 
اســتانهای تهــران، ســمنان، خراســان و اســتان مرکــزی اســت. عــالوه بــر آن، شــرایط آب و 
هوایــی مناســب بنــ�در، صــدور مــواد غذایــی و محصــوالت را بــه کشــورهای آســیای میانــه 
ــه  ــی ب ــ�در، دسرتس ــن بن ــی ای ــرودگاه در نزدیک ــک ف ــود ی ــت. وج ــرده اس ــان ک ــاز آس و قفق
پروازهــای داخلــی را ممکــن کــرده اســت. اســتفاده از ایــن بنــ�در بــرای کشــورهای اروپایــی و 

آســیای میانــه موجــب کوتاهــی مســیر و صرفــه جویــی در وقــت یم شــود)1(.

3- بن�در امیر آباد

ــاری و  ــ�در جت ــک بن ــه ی ــری ب ــ�در ماهیگی ــک بن ــو، از ی ــن س ــل بدی ــال قب ــ�در از 17 س ــن بن ای
اقتصــادی تغییــر کاربــری داده اســت. ایــن بنــ�در هــم اکنــون 1600 هکتــار مســاحت دارد 
ــام  ــی از پرازدح ــه یک ــ�در ک ــن بن ــود. ای ــعه داده ش ــار توس ــا 2000 هکت ــار یم رود ت ــه انتظ ک
تریــن و فعــال تریــن بنــ�ادر ایــراین محســوب یم شــود، همزمــان عنــوان منطقــه ویــژه 
اقتصــادی را نیــز بــر خــود دارد و همیــن مزیــت ســبب شــده اســت تــا چــرخ فعالیــت در آن 

ــردد)2(. ــمالی بگ ــ�ادر ش ــایر بن ــر از س ــت کاال تن�دت ــادرات و واردات و ترانزی ــم از ص اع

ایــن بنــ�در کــه در 10 کیلومــرتی روســتای امیــر آبــاد واقــع اســت بــه همــان نــام خوانــده شــده 
ــه  ــت و در منطق ــدران اس ــتان مازن ــوره در اس ــد منظ ــ�ادر چن ــی از بن ــ�در یک ــن بن ــت. ای اس
ای قــرار گرفتــه اســت کــه از مهمرتیــن مناطــق اقتصــادی و صنعتــی در ایــران بــه شــمار 
یم رود. همچنیــن ایــن بنــ�در بعــد از بنــ�ادر شــهید رجایــی، امــام خمینــی و قشــم از حلــاظ 
ــدان  ــتان مازن ــاری در اس ــه آزاد جت ــن منطق ــرار دارد و مهمرتی ــارم ق ــ�ه چه ــت در مرتب اهمی
اســت کــه از طریــق دریــای خــزر ایــران را بــه کشــورهای آســیای میانــه پیونــد یم دهــد)3(.

4- بن�در فریدون کنار

ایــن بنــ�در کــه در فاصلــه 8 کیلومــرتی شــهر فریــدون کنــار و در اســتان ســاحلی مازنــدران 
قــرار دارد، از مســاحتی بالــغ بــر 73 هکتــار برخــوردار اســت. از ســال 1990 میــالدی بــا 
تصویــب مجلــس شــورای اســالیم بــه عنــوان بنــ�در شــناخته شــد. امــا اســکله موجــود در 
20 میــالدی ســاخته شــد)4(. و بــا توجــه بــه جایــگاه و  آن در فاصلــه ســالهای 1995 تــا 02
نقشــی کــه در ترانزیــت دریایــی و جتــاری دارد و بــرای کشــور از اهمیــت بــه ســزایی برخوردار 

.https://bit.ly/2E(qBdN،( دروازه طاليى، مزایا وویژکی های بن�در نوشهر، تاريخ بازدید: 0) ژانویه )202م((
)2( خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ایــران )إیرنــا(، رونــق صــادرات در بنــ�در امیرآبــاد مازنــدران، ))2 فرورديــن 399)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد: 

.https://bit.ly/3piNHiI ،ژانویــه )202م ((
.https://bit.ly/2NGk2lT،3( جاده، بن�در امیر آباد کجاست؟، )29 آذر 399)هـ.ش(، تاريخ بازدید: )) ژانویه )202م(

))( سامتك، معرفی بن�در های ایران – بهترین بن�ادر شمال ایران وجنوب کشور، تاريخ بازدید: 7) ژانویه )202م،
.https://bit.ly/3ol(0u0

https://bit.ly/2E1qBdN
https://bit.ly/3piNHiI
https://bit.ly/2NGk2lT
https://bit.ly/3ol40u0
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ــالدی اداره  ــال 2007 می ــت. در س ــه اس ــای گرفت ــران ج ــ�ادر ای ــن بن ــره بهرتی ــت، در زم اس
و راهــری آن بــه مــدت 40 ســال بــه خبــش خصــویص واگــذار شــد. ایــن بنــ�در چنــد 
ــاص دارد  ــویم اختص ــای عم ــه کااله ــال ب ــک ترمین ــه ی ــال دارد ک ــن ترمین ــوره چندی منظ
کــه مســاحت انب�ارهــای آن بــه 36 هــزار مــرت مربــع یم رســد. و ترمینــال کانتیــری، ترمینــال 
ــ�در  ــن بن ــای ای ــال ه ــر ترمین ــع )LPG( از دیگ ــال گاز مای ــی و ترمین ــال نفت ــالت، ترمین غ

ــتن�د)1(. هس

5 – بن�در ترکمن

بنــ�در ترکمــن از قدیــیم تریــن بنــ�ادر اســرتاتژیک ایــران در ســاحل دریــای خــزر اســت کــه در 
ســال 1927 میــالدی و در دوره پهلــوی احــداث شــد و در آن زمــان از آن بــه بنــ�در شــاه یــاد یم 
شــد. ایــن بنــ�در کــه در 10 کیلومــرتی ترکمــن صحــرا واقــع اســت، پت�انســیل گردشــگری 
باالیــی دارد و جــزو اولیــن بنــ�ادری اســت کــه بــه خــط آهــن متصــل شــد)2(. جالــب اســت 
ــن  ــران از ای ــار ای ــد خاوی ــت و 40 درص ــان اس ــار جه ــت خاوی ــ�در پایتخ ــن بن ــه ای ــد ک بدانی
منطقــه بــه دســت یم آیــد. عــالوه بــر خاویــار، ایــن بنــ�در بــه صــادرات پنبــ�ه نیــز شــهرت 
دارد. منطقــه بنــ�در ترکمــن بــه آب و هــوای معتــدل، صنایــع دســتی، پــرورش اســب و 
لبــاس هــای محلــی شــهرت دارد. ایــن بنــ�در از جملــه جاذبــه هــای گردشــگری بــه شــمار 
ــازار دوشــنب�ه و  یم آیــد کــه مناطــق اطــراف آن یعنــی منطقــه شــکار ممنــوع صوفیکــم، ب

روســتای قــره قاشــلی نیــز هــر کــدام، از جملــه جاذبــه هــای گردشــگری هســتن�د)3(.

6- بن�در گز

ایــن بنــ�در در غــرب اســتان گلســتان و در فاصلــه 44 کیلومــرتی شــهر گــرگان واقع اســت 
ــش  ــز، پوش ــی، طبیعــت سرس ــای آب و هوای ــدل خــزری دارد. ویژگیه ــوای معت و آب و ه
جنگلــی و وجــود آبشــارها ایــن بنــ�در و مناطــق اطــراف آن را بــه قبلــه گردشــگری بــدل 

کرده اســت)4(.

.https://bit.ly/3sUnqcO ،( پويا طرح پارس، مطالعات مرحله اول پسکرانه بن�در فریدونکنار، تاريخ بازدید: 7) ژانویه )202م((
)2( بن�در ترکمن؛ همه چیز درمورد بن�در زیبای ترکمن، )03 دي 398)هـ.ش(، تاريخ بازدید: 8) ژانویه )202م،

.https://bit.ly/2YijLay
)3( سامتك، معرفی بن�در های ایران – بهترین بن�ادر شمال ایران وجنوب کشور، مرجع پیشین.

https://bit. )202م،  ژانویــه   22 بازدیــد:  تاريــخ  گلســتان،  اســتان  در  سرســبز  شــهری  گــز،  بنــ�در  گردشــگری  جاذبه هــای   )((
.ly/39gIKl2

https://bit.ly/3sUnqcO
https://bit.ly/2YijLay
https://bit.ly/39gIKl2
https://bit.ly/39gIKl2
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نقشه )2(: مهمرتین بن�ادر ایران در ساحل دریای خزر

Resource: Sipping Company in Iran, https://bit.ly/2YCu7Ck

سوم: بنادر جنوبی ایران که در ساحل خلیج عربی و اقیانوس هند قرار دارند
بنــ�ادر جنــویب ایــران هــم از حلــاظ تعــداد و هــم از حلــاظ اهمیــت، بــر بنــ�ادر شــمالی پیشــی 
گرفتــه انــد؛ چــرا کــه خبــش اعظــم صــادرات و واردات کشــور از طریــق ایــن بن�درهــا 

ــت: ــم داش ــاره ای خواهی ــ�ادر اش ــن بن ــی از ای ــه برخ ــا ب ــرد. در اینج ــورت یم گی ص

1- بن�در شهید رجایی

ایــن بنــ�در در 23 کیلومــرتی غــرب شــهر بنــ�در عبــاس و شــمال جزیــره قشــم و تنگــه هرمــز 
ــی  ــن امللل ــای بی ــه آب ه ــان ب ــی آس ــی، دسرتس ــاص جغرافیای ــت خ ــت. و موقعی ــع اس واق
از طریــق خلیــج عــریب، اتصــال بــه شــبکه بیــن املللــی راه آهــن و راه ابریشــم و نزدیکــی بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــه عوامل ــریب از جمل ــج ع ــ�ادر خلی ــم و بن ــش و قش ــره کی ــق آزاد در جزی مناط
اهمیــت جتــاری ایــن بنــ�در را دو چنــدان کــرده اســت. )1( ایــن بنــ�در بــا 24۰۰ هکتــار وســعت 
مــرز دریایــی، بیشــرتین نقــش در صنعــت حمــل و نقــل و جتــارت بیــن املللــی را ایفــا یم کنــد 
و بــا بیــش از 8۰ بنــ�در معــروف جهــان از طریــق ۳5 خــط برتــر کانتیــری دنیــا تبــ�ادل کاال و 

ــازرگاین دارد)2(. مــراوده ب

))( وزارت راه وشهرســازي، ســازمان بنــ�ادر ودريانــوردي، بنــ�در شــهید رجایــی در یــک نــگاه، )26 بهمــن )39)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد: 25 
.https://bit.ly/36qrBDF ،ژانویــه )202م

.https://bit.ly/39DtjDP،2( ايسنا، ویدئو / مهمترین بن�ادر جنوبی ایران، )5) مهر 396)هـ.ش(، تاريخ بازدید: 28 ژانویه )202م(

https://bit.ly/2YCu7Ck
https://bit.ly/36qrBDF
https://bit.ly/39DtjDP
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2- بن�در باهرن

ایــن بنــ�در همــان بنــ�در اصلــی و تنهــا بنــ�دری بــود کــه در شــهر بنــ�در عبــاس وجــود داشــت 
امــا بعــد از احــداث بنــ�در شــهید رجایــی، دومیــن بنــ�در ایــن شــهر شــد. در جنــوب ایــران و در 
شــمال خلیــج عــریب موقعیــت دارد . بنــ�در باهــر ســومین بنــ�در صــادرایت ایــران اســت کــه 
در امــور صــادرات کاالهــا و محصــوالت ایــراین بــه ویــژه کاالهــای غیــر نفتــی جایــگاه ویــژه 
ای دارد. و بــه حلــاظ اینکــه در محــدوده شــهر بنــ�در عبــاس قــرار دارد، همــه روزه پذیــرای 
تعــداد قابــل توجهــی گردشــگر و مســافر اســت و در ســالهای اخیــر نقــش بــه ســزایی در 

رونــق اقتصــادی ایــن منطقــه داشــته اســت)1(.

3 – بن�در امام خمینی

ــالب  ــد از انق ــد، بع ــاد یم ش ــاهپور ی ــ�در ش ــام بن ــا ن ــالب از آن ب ــش از انق ــه پی ــ�در ک ــن بن ای
بــه بنــ�در امــام خمینــی تغییــر نــام یافــت. بنــ�در امــام خمینــی از بزرگرتیــن بن�درهــای ایــران 
ــه  ــی منطق ــار و در نزدیک 110 هکت ــاحت 44 ــه مس ــریب ب ــج ع ــرب خلی ــمال غ ــت و در ش اس
پرتوشــییم و منطقــه جتــاری آزاد ارونــد موقعیــت دارد. ســرعت ختلیــه و بارگیــری در ایــن 

بنــ�در آن را بــه یکــی از مهمرتیــن درگاههــای جتــاری در خلیــج عــریب قــرار داده اســت)2(.

ــادرات  ــه ص ــت در زمین ــر فعالی ــالوه ب ــه دارد و ع ــرت فاصل ــران 927 کیلوم ــا ته ــ�در ب ــن بن ای
و واردات، ویژگــی دیگــری کــه آن را برجســته کــرده، وجــود پاالیشــگاههای نفــت و 
ــاری نیــز  ــه جت ــن بنــ�در دو منطق ــت. ای ــران اس ــییم در ای ــع هــای پرتوش ــن مجتم بزرگرتی
دارد)3(. مســاحت مناطــق جتــاری ایــن بنــ�در تقریبــا 11 هــزار هکتــار اســت کــه بزرگرتیــن 
منطقــه جتــاری در ایــران بــه حســاب یم آیــد. در ســالهای اخیــر کــه سیاســت خصــویص 
ســازی دنبــ�ال شــد، ایــن بنــ�در توانســت از خبــش خصــویص بالــغ بــر 12 هــزار میلیــارد ریــال 

ــد)4(. ــذب کن ــرمایه ج ــون دالر س ــش از 285.۷ میلي ــی بی یعن

4- بن�در بوشهر

اســتان بوشــهر تقریبــا 2۳ هــزار و 16۷ کیلومــرت مربــع مســاحت دارد و طــول ســاحل هــای 
آن بــا خلیــج عــریب بــه 9۳۷ کیلومــرت یم رســد کــه چندیــن بنــ�در کوچــک و بــزرگ را در خــود 
جــای داده اســت. مهمرتیــن و بزرگرتیــن بنــ�در در زمینــه تبــ�ادل کاالهــای جتــاری بنــ�در 
بوشــهر اســت کــه پذیــرای حــدود 8 تــن کاال اســت و خدمــات دیگــری همچــون خدمــات 

.https://bit.ly/3taLOap ،( فرا تجارت هخامنش، معرفی بن�در شهید باهنر، تاريخ بازدید: 03 فوریه )202م((
https://bit.ly/3tc35A3 ،2( اپارات، معرفی منطقه ویژه اقتصادی بن�در امام خمینی)ره(، تاريخ بازدید: 05 فوریه )202م(

.https://bit.ly/3cjQfK0،3( الی گشت، بن�ادر معروف در جنوب ایران )05 دی 398)هـ.ش(، تاريخ بازدید: 06 فوریه )202م(
))( اپارات، معرفی منطقه ویژه اقتصادی بن�در امام خمینی)ره(، منبع پیشین.

https://bit.ly/3taLOap
https://bit.ly/3tc35A3
https://bit.ly/3cjQfK0
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کانتیــری و انبــ�ار کــردن کاالهــا و محصــوالت پرتوشــییم و همچنین خدمات مســافربری را 
نیــز ارائــه یم دهــد)1(. ایــن بنــ�در کــه 1228 کیلومــرت بــا تهــران فاصلــه دارد، از لنگرگاههای 
عمــویم و اختصــایص برخــوردار اســت. ایــن بنــ�در بــه طــور اختصــایص بــرای انتقــال کاال 

بیــن ایــران و کشــورهای خلیــج عــریب فعالیــت دارد)2(.

5 – بن�در خرمشهر

ــریب و  ــج ع ــرب خلی ــمال غ ــت، در ش ــران اس ــاری آزاد ای ــ�در جت ــن بن ــه بزرگرتی ــ�در ک ــن بن ای
ــتان  ــرب( و کارون در اس ــط الع ــد ) ش ــه ارون ــع دو رودخان ــران و در تقاط ــرب ای ــوب غ جن
خوزســتان موقعیــت دارد. ایــن بنــ�در ســابقه طــوالین در زمینــه جتــارت دریایــی دارد و حتــی 
قبــل از انقــالب نیــز بــا دارا بــودن 20 اســکله از بزرگرتیــن بنــ�ادر ایران محســوب یم شــد)3(. 
3 هکتــاری ایــن بنــ�در، نزدیکــی آن بــه عــراق، نزدیکــی بــه منطقــه جتــاری اروند،  مســاحت 20
موجــب اهمیــت اقتصــادی ایــن بنــ�در شــده اســت و نزدیکــی آن بــه پاالیشــگاه آبــادان و 
ــه  ــ�در را ب ــن بن ــه ای ــی ک ــن داخل ــوط راه آه ــه خط ــی ب ــتان و دسرتس ــوالد خوزس ــه ف کارخان

شــبکه ریلــی کشــور پیونــد یم دهــد، اهمیــت ایــن بنــ�در را دو چنــدان ســاخته اســت)4(.

6- بن�در آبادان

ایــن بنــ�در کــه بــر حاشــیه ارونــد رود ) شــط العــرب( واقــع اســت، دارای 5 اســکله و 
آخبــور بــه عمــق 5.5 مــرت اســت. مســاحت کلــی ایــن بنــ�در بــه 6.5 هکتــار و مســاحت انبــ�ار 
مســقف بــه 2000 کیلومــرت مربــع یم رســد. اســکله بنــ�در آبــادان چنــد منظــوره اســت کــه 
ــافر  ــه 300 مس ــت دارد و روزان ــز فعالی ــوار نی ــورهای همج ــه کش ــافر ب ــی مس ــرای جاجبای ب

ــوند)5(. ــا یم ش ــناورها جاجب ــط ش توس

هفت- بن�در چابهار

بنــ�در چابهــار در اســتان سیســتان و بلوچســتان در جنــوب شــرق ایــران قــرار دارد و ایــران را 
از طریــق خلیــج عــدن و دریــای عــرب بــه اقیانــوس هنــد متصــل یم کنــد. ايــن بنــ�در بــزرگ 
متشــكل از دو پايانــه شــهيد بهشــى و شــهيد كالنــرتى اســت كــه هــر كــدام پنــج لنگــرگاه 
ــته  ــدی را برداش ــای بلن ــ�در گامه ــن بن ــعه ای ــرای توس ــران ب ــر، ای ــالهای اخی ــد)6( در س دارن

.https://bit.ly/3ckHaka ،( هانساناف، بن�در بوشهر، تاريخ بازدید: 09 فوریه )202م((
)2( الی گشت، بن�ادر معروف در جنوب ایران، منبع پیشین.

.https://bit.ly/3ja9pTR ،3( خرمشهربورت، فیلم | معرفی بن�در خرمشهر، تاريخ بازدید: 0) فوریه )202م(
))( منبع پیشین.

https:// ،5( پرتــال ســازمان منطقــه آزاد ارونــد، بنــ�در خرمشــهر و بنــ�در آبــادان در منطقــه آزاد ارونــد، تاريــخ بازدیــد: 2) فوریــه )202م(
.bit.ly/39Gx5fv

)6( بــي بــي ســي فارســي، چــرا بنــ�در چابهــار بــرای ایــران و هنــد مهــم اســت؟، )22 مــرداد 396)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد: 5) فوریــه )202م، 
.https://bbc.in/39BIKfx

https://bit.ly/3ckHaka
https://bit.ly/3ja9pTR
https://bit.ly/39Gx5fv
https://bit.ly/39Gx5fv
https://bbc.in/39BIKfx
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ــن  ــون ت ــه 8.5 میلی ــن ب ــون ت ــار از 2.5 میلی ــ�در چابه ــت بن ــه ظرفی ــه ای ک ــه گون ــت ب اس
ــده  ــاخته ش ــ�در س ــن بن ــکله در ای ــرت اس ــالدی 18۰۰ م ــال 8)20 می ــه و در س ــش یافت افزای
اســت)1(. ایــن بنــ�در عنصــر محــوری در تالشــهای هنــد بــرای احــداث کریــدوری بــه آســیای 
میانــه و افغانســتان بــه حســاب یم آیــد کــه بــا ایــن وجــود، ایــن شــاهراه از خــاک رقیبــش 

یعنــی پاکســتان خنواهــد گذشــت.

ــتای  ــه در راس ــت ک ــد اس ــران و هن ــرتک ای ــیم مش ــرح قدی ــک ط ــار ی ــ�در چابه ــعه بن توس
اهــداف سیاســی و امنیتــی دو کشــور صــورت یم گیــرد. بــا اتصــال ایــن بنــ�در بــه راههــای 
خشــکی و شــبکه خــط راه آهــن کــه تــا افغانســتان امتــداد پیــدا یم کنــد، جتــارت مســتقیم 
ــق  ــه رون ــیای میان ــورهای آس ــتان و کش ــور و افغانس ــن دو کش ــن ای ــد و بی ــران و هن ــن ای بی
یم گیــرد. ایــن دو کشــور در ســال 2۰۰۳ میــالدی تصمیــم گرفتنــ�د کــه بنــ�در چابهــار را 
ــد راه  ــوس هن ــه اقیان ــت و ب ــع اس ــران واق ــوب ای ــه در جن ــ�در را ک ــن بن ــد و ای ــعه دهن توس
دارد، بــه راههــای خشــکی متصــل ســازند کــه تــا مرزهــای افغانســتان در شــمال شــرق ایران 

ــداد دارند)2(. امت

جدول )1(: لیست مهمرتین بن�ادر ایران در ساحل دریای خزر و خلیج عریب

شهرستاناستاننام بن�در

فاصله با 

تهران

)كيلو مرت(

طول 

اسکله

)مرت(

موقعیت

دریای خزر۳6515۷8انزلیگيالنانزلی

دریای خزر۳۰۰18۰۰بهشهرمازندرانامري آباد

دریای خزر21514۳۰نوشهرمازندراننوشهر

خلیج عریب1۳5۰8245بن�در عباسهرمزگانشهيد رجايئ

خلیج عریب1۰۰۰۷۷65ماهشهرخوزستانامام خميين

خلیج عریب11۰۰22۷2بوشهربوشهربوشهر

))( روزانــه بیــش از 2۰۰ کشــتی در بنــ�ادر ایــران تخلیــه و بارگیــری می شــوند، )25 بهمــن 396)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد: 20 فوریــه )202م، 
.https://bit.ly/3tiC0ec

ــرای ایــران و پاکســتان«، نشــریه مطالعــات  )2( أحمــد شــمس الديــن ليلــة، »اهمیــت اقتصــادی بنــ�در چابهــار و فرصــت هــای موجــود ب
ــامبر 6)20 م(، ص 20)-8)). ــمارگان اول، دس ــانه(، ش ــران )رس ــات ای ــی مطالع ــن الملل ــه بی ــران، ) مؤسس ای

https://bit.ly/3tiC0ec
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شهرستاناستاننام بن�در

فاصله با 

تهران

)كيلو مرت(

طول 

اسکله

)مرت(

موقعیت

چابهار
سيستان 

وبلوچستان
دریای عمان1961128۰چابهار

خلیج عریب99۷24۷1خرمشهرخوزستانخرمشهر

خلیج عریب1۷۰۰4۷5بن�در لنگههرمزگانلنگه

خلیج عریب15۰۰144۷بن�در عباسهرمزگانشهيد باهر

خلیج عریب1۰۰۰416آبادانخوزستانآبادان

دریای عمان16۰252۰جاسکهرمزگانجاسک

 . https://bit.ly/3tpqjlj و تاریخچــه بنــ�در جاســک . https://bit.ly/2ZsPR(L»منبــع: بنــ�ادر و پایانــه ها « بنــ�ادر ایــران

https://bit.ly/30TnWLb و مســیر بنــ�در جاســک بــه تهــران

چهارم: اهداف ایران از توسعه بنادر.. نمونه موردی: بندر جاسک
ــت  ــم گرف ــالدی تصمی 20 می ــال 20 ــط س ــاین در اواس ــن روح ــت حس ــه دول ــد از اینک بع
ــه  ــه ایــن بنــ�در را آغــاز کنــد، اهمیــت ایــن بنــ�در ب ــه نفــت ب پــروژه بــزرگ انتقــال خــط لول
صــورت چشــمگیری افزایــش یافــت. در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا بــرای روشــن ســاخنت 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــک را ب ــ�در جاس ــام، بن ــت نظ ــرد سیاس ــ�ادر در پیش ــش بن ــت و نق اهمی

ــم: ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــوردی م م

1– بن�در جاسک .. موقعیت و اهمیت

3 کیلومرتی شرق بن�در عباس و در استان هرمزگان در جنوب ایران  شهر جاسک که در 20
نیز دارای اهمیت بوده است.  از گذشته های دور  قرار دارد ) رجوع شود به نقشه 3(، 
بن�در جاسک که در این منطقه قرار دارد، به عالوه بر عمق آب و وجود آبراهه های عریض 
برای عبور کشتی ها و سهولت دسرتسی به آبهای بین املللی و فراهم بودن فضای وسیع 
برای لنگر انداخنت کشتی های بزرگ، از پت�انسیل های اقتصادی و گردشگری متنوعی 
برخوردار است. بن�در جاسک با توجه به موقعیت راهردی اش و درآمد هنگفتی که از 
عبور و مرور کشتی ها نصیب کشور یم کند، یک امتیاز اقتصادی بزرگی برای ایران به 

حساب یم آید و بعد از نفت و گاز یکی از منابع اصلی درآمد کشور است.

https://bit.ly/3tpqjlj
https://bit.ly/2ZsPR4L
https://www.pmo.ir/fa/portsandterminals-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7


اهمیت اقتصادی و راهبردی بنادر ایرانی؛ نمونه موردی: بندر جاسک 16

از ســویی دیگــر، از آجنــا کــه جاســک بیــن ســه تنگــه مهــم یعنــی هرمــز، بــاب املنــدب و 
ــت  ــد، موقعی ــذر یم کن ــه گ ــن منطق ــاین از ای ــارت جه ــوم جت ــک س ــت و ی ــع اس ــا واق ملق
راهــردی جاســک بــرای ایــران از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن امکانــات و 
پت�انســیل هــای عظیــم، ســبب شــده اســت تــا دولــت بــا احــداث خطــوط انتقــال نفــت و 
احــداث پایانــه ای بــرای ذخیــره و صــادرات بزنیــن در صــدد توســعه ســواحل مکــران برآیــد. 
گفتنــی اســت بعــد از پایانــه خــارک کــه در رکــن شــمال شــرق خلیــج عــریب و مشــرف بــه 

شــهر بوشــهر قــرار دارد، ایــن دومیــن پایانــه اســت.

نقشه )3(: بن�در جاسک در ساحل دریای عمان

https://arbne.ws/3vqHu7U.منبع: روزهای پایاین ترامپ.. ایران آبسنت حوادث است و جهان منتظر و نگران

نگــراین هــا از پیامدهــای تنــش هــای منطقــه کــه مبــادا حرکــت کشــتیراین از تنگــه هرمــز 
ــا مشــکل روبــرو کنــد و همچنیــن  ــا مشــکل مواجــه کــرده و تــدارکات جهــاین نفــت را ب را ب
وضعیــت پــر رفــت و آمــد ایــن تنگــه، کشــورهای تولیــد کننــ�ده نفــت را بــر آن داشــت تــا 
ــرای انتقــال نفــت خــود بــه کشــورهای جهــان، بــه دنبــ�ال گزینــه هــای بدیلــی بــه جــای  ب
تنگــه هرمــز برآینــد. در همیــن راســتا بــود کــه عربســتان ســعودی خــط لولــه انتقــال 
ــاز  ــق آغ ــه بقی ــه از منطق ــرد ک ــداث ک ــرت اح 1 کیلوم ــول 200 ــه ط ــرب را ب ــرق – غ ــت ش نف
و بــا گــذر از دریــای ســرخ تــا بنــ�در ینبــع امتــداد یم یابــد. امــارات متحــده عــریب نیــز خــط 
ــط  ــه خ ــر آن، س ــالوه ب ــرد. ع ــداث ک ــرت اح ــول 380 کیلوم ــه ط ــره را ب ــان- فجی ــه حبش لول
لولــه کرکــوک - جیحــان )ITP(، کرکــوک- بانیــاس و عــراق- عربســتان )IPSA( در عــراق 
ازجملــه جایگزین هــای تنگــه هرمــز در میــان کشــورهای منطقــه بــه شــمار یم رونــد. در 
ایــران نیــز علــی خامنــه ای رهــر جمهــوری اســالیم بــه مســئولین دربــاره تنــوع خبشــیدن بــه 

https://arbne.ws/3vqHu7U
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پایانــه هــای ذخیــره و صــادرات نفــت بــه مســئولین ذی ربــط توصیــه کــرده اســت)1( کــه 
بــه دنبــ�ال گزینــه بدیلــی بــرای تنگــه هرمــز و یــا یــک گزینــه دیگــری در کنــار ایــن تنگــه 
باشــند و نیــز بــرای دور زدن حتریمهایــی کــه توســط دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
پیشــین امریــکا علیــه ایــران وضــع شــد راهــی در نظــر گرفتــه شــود. در نتیجــه، کار بــر روی 
بنــ�در جاســک روی دســت گرفتــه شــد تــا بعــد از پایانــه اصلــی کــه در جزیــره خــارک واقــع 

اســت، جاســک دومیــن پایانــه بــرای صــادرات نفــت باشــد.

20 میــالدی احــداث خــط  از ایــن رو، حســن روحــاین رئیــس جمهــور کشــور در 25 ژوئــن 20
ــرب  ــوب غ ــهر )جن ــوره در بوش ــه گ ــرت از منطق ــول 1100 کیلوم ــه ط ــت ب ــال نف ــه انتق لول
ــر از  ــان و فرات ــای عم ــیه دری ــران( در حاش ــرق ای ــوب ش ــک ) جن ــه جاس ــه منطق ــران( ب ای
تنگــه هرمــز ) بــه نقشــه 4 رجــوع شــود( را آغــاز کــرد. و قــرار اســت مخــازن بزرگــی بــرای 
ذخیــره نفــت نیــز احــداث گــردد. بنــ�ا بــه گفتــه بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران)2( قــرار بــود 
کــه ایــن پــروژه در مــاه مــارچ ســال 2021 میــالدی بــه بهــره بــرداری برســد. گفتنــی اســت 

هزینــه توســعه بنــ�در جاســک بــه 1.8 میلیــارد دالر یم رســد)3(.

نقشه )4(: مسري خط لوله نفت از منطقه گوره به بن�در جاسک

https://bit.ly/3tnfArw،منبع: وقتی ایران تنگه هرمز را دور یم زند/ خط لوله گوره-جاسک؛ حذف تهدیدات امنیت انرژی 

))( راهبــرد معاصــر، اهمیــت اســتراتژیک پایانــه نفتــی جاســک چیســت؟، ))2 تيــر 399)ه.ش(، تاريــخ بازدیــد: 27 فوریــه )202م، 
.https://bit.ly/3lgS7W(

)2( )29( financial tribune, “Jask Oil Export Terminal to Open in March 202(”, ) June 28, 2020(, Accessed: 28 Feb 202(, 
https:bit.ly/32kiNOj.
)3( پایــگاه خبــری روســيا اليــوم، ایــران طرحــی را بــرای صــادرات نفــت از دریــای عمــان آغــاز مــی کنــد، )25 ژوئــن 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 

.https://bit.ly/3eicEVn ،28 فوریــه )202م

https://bit.ly/3tnfArw
https://bit.ly/3lgS7W1
https://bit.ly/32kiNOj
https://bit.ly/3eicEVn
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2- اهداف اقتصادی توسعه بن�در جاسک

ــه  ــد ک ــق خبش ــادی را حتق ــت اقتص ــد مزی ــک چن ــ�در جاس ــعه بن ــا توس ــد دارد ب ــران قص ای
ــ�د از: ــا عبارتن ــن آنه مهمرتی

الــف – تســریع در رونــد صــدور نفــت و تنــوع خبشــیدن بــه پایانــه هــای صــدور: ایــن امــر 
بــا ایجــاد اولیــن بنــ�در ایــراین کــه خــارج از تنگــه هرمــز جایــی کــه کشــتیهایی بــرای رفــت و 
آمــد بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج عــریب در آن نقطــه کــم عــرض ازدحــام کــرده انــد، امــکان 
پذیــر شــد کــه بــا آغــاز صــادرات از آن، بنــ�در جاســک بــه شــمار دیگــر بنــ�ادر مهــم ایــران در 
زمینــه صــادرات نفــت بــه حســاب خواهــد آمــد. پیــش از ایــن بنــ�در خــارک پایانــه اصلــی 
بــرای صــدور نفــت محســوب یم شــد)1(. بیــش از 8۰ درصــد صــادرات نفــت خــام ایــران از 
بنــ�در خــارک صــورت یم گیــرد. و از چندیــن دهــه قبــل و بعــد از اینکــه کــه در طــی جنــگ 
ــعه  ــرار گرفــت، کار توس ــدید ق ــاران ش ــدف بمب ــارک ه ــره خ ــا عــراق جزی ــاله ب هشــت س
ســواحل مکــران کــه بنــ�در جاســک را در خــود جــای داده اســت، هرچنــد بــا ســرعتی کــم، 
روی دســت گرفتــه شــده اســت. از آن زمــان ایــران پراکندگــی پایانــه هــای صــدور نفــت 

را در برنامــه خــود گنجانــده اســت.

ب- ایــران تــالش دارد ظرفیــت صــادرات و ذخیــره نفــت خــود را بــاال بــرد تــا بتوانــد بــا 
رفــع حتریــم هــای امریــکا، روزانــه یــک میلیــون بشــکه بیشــرت صــادر کنــد. و بــا احــداث 
ــاند)2(.  ــکه برس ــون بش ــه 30 میلی ــود را ب ــازی خ ــره س ــت ذخی ــزرگ، ظرفی ــزن ب 20 مخ
ــش  ــدت کاه ــه ش ــران ب ــت ای ــادرات نف ــکا، ص ــای آمری ــر حتریمه ــر اث ــت ب ــی اس گفتن
20 میــالدی بــه 200 هــزار بشــکه در روز رســید.  یافــت تــا جایــی کــه در میانــه ســال 20
ایــن در حالیســت کــه در ســال 2017 میــالدی صــادرات نفــت ایــران 2.5 میليــون بشــکه 

ــود)3(. در روز ب

های  ظرفیت  گیری  کار  به  با  است  صدد  در  ایران  پرتوشییم:  صادرات  افزایش  ج- 
پرتوشییم،  های  کارخانه  و  بزنین  پاالیشگاههای  به  خام  نفت  انتقال  و  جاسک  بن�در 
دیگر  و  پروپیلین  هواپیما،  و  خودروها  سوخت  همچون  پرتوشییم  تولیدات  صادرات 
دو  به  ایران  پرتوشییم  صادرات  درآمد  روش،  این  با  دهد.  افزایش  را  نفتی  مشتقات 
برابر افزایش یافته و به در آمد ساالنه 25 میلیارد دالر خواهد رسید. در حالیکه قبل از 

)(( Iran Press, Gore-Jask pipeline, most strategic oil project of Iran, )Aug (5, 2020(, accessed 0( March 202(, https://
bit.ly/3i9mLP3.
)2( Goureh-Jask Oil Transfer Project on Trac, )Feb(9, 2020(, accessed 03 March 202(, https://bit.ly/2CCUhNt.
)3( Golnar Motevalli, Struggling Iran Wants Its People to Invest Their Money in Oil, Bloomberg, )(2 Aug 2020(, accessed 
06 March 202(, https://bloom.bg/3(QJWXv.

https://iranpress.com/content/23449
https://bit.ly/2CCUhNt
https://bloom.bg/31QJWXv
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آن 12 میلیارد دالر در سال بوده است. ایران برای صادرات این محصوالت به بازارهای 
آسیایی چشم دوخته است)1(.

د- رونــق خبشــیدن بــه صنایــع محلــی راکــد بــه ویــژه آن خبــش از صنعــت کــه مــورد حتریــم 
قــرار گرفتــه اســت ماننــ�د صنایــع آهــن و فــوالد کــه در تولیــد خطــوط لولــه کاربــرد دارد. 
ــی از  ــه خبش ــت ک ــاز اس ــت نی ــال نف ــرای انتق ــه ب ــوط لول ــرت خط ــرح 1100 کیلوم ــن ط در ای
ــری  ــی دیگ ــوی و تکمیل ــع ثان ــی صنای ــر آن، برخ ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــد ش ــل تولی آن در داخ
همچــون صنعــت پمــپ و ابــزار و آالت فنــی و شــیر آالت نیــز در ایــن طــرح مــورد حمایــت 

قــرار یم گیرنــد.

3 – اهداف راهردی و امنیتی توسعه بن�در جاسک

در حوزه راهردی و امنیتی، ایران در نظر دارد این اهداف را محقق سازد:

الف-فراهــم کــردن امــکان صــادرات نفــت در موقعیــت هــای حبــراین: ایــران جــز با خــروج از 
تنگــه هرمــز نــیم توانــد ایــن هــدف خــود را محقــق كنــد. علــی رغــم اینکــه تــا کنــون ایــران 
اقــدام بــه بســنت تنگــه هرمــز حتــی در زمــان جنــگ بــا عــراق نکــرده اســت، امــا از ســالیان 
پیــش در تــالش اســت تــا بــرای صــادرات نفــت خــود گزینــه بدیلــی بــه جــای هرمــز داشــته 
ــاال  ــاین ب ــه جه ــا جامع ــش ب ــر تن ــه اگ ــد ک ــدا کن ــی پی ــت راه ــالش اس ــران در ت ــد)2(. ای باش
بگیــرد، بــاز هــم ایــران همچنــان درآمدهــای نفتــی خــود را داشــته باشــد. و شــاید هــم ایــن 
گزینــه، بــه عنــوان اهــرم فشــاری باشــد تــا تهدیــدات مکــرر خــود بــه بســنت تنگــه هرمــز را 
بــه اثبــ�ات برســاند. و از آجنــا کــه ایــران گزینــه دیگــری بــرای صــدور نفــت خــود از تنگــه 
ــیم  ــر ن ــه نظ ــدی ب ــدان ج ــز چن ــه هرم ــنت تنگ ــه بس ــا ب ــه تهدیده ــت، همیش ــز نداش هرم

رســید.

روحــاین در روز افتتــ�اح ایــن طــرح در ایــن مــورد گفــت:» ُبعــد راهــردی ایــن طــرح در ایــن 
اســت کــه بســیاری از کشــورهای منطقــه توانســتن�د بــرای صــادرات نفــت خــود راه دویم 
ــادر  ــر ص ــی دیگ ــت را از طریق ــ�د نف ــز بتوانن ــه هرم ــر در تنگ ــگام خط ــا هن ــ�د ت ایجــاد کنن
ــد،  ــود یم آم ــه وج ــه ب ــن تنگ ــکلی در ای ــر مش ــه اگ ــود ک ــوری ب ــا کش ــران تنه ــ�د. و ای کنن

ــد«)3(. ــف یم ش ــش متوق ــادرات نفت ص

ــرژی ایــران مایــه نگرانــی غــرب باشــد؟“، )08 مــارچ 2020م(،  ))( پایــگاه خبــری الجزيــرة نــت، ”اویــل پرایــس: چــرا بایــد طــرح اخیــر ان
.https://bit.ly/38OH93T ،تاريــخ بازدیــد: 0) مــارچ )202م

)2( نــاس نيــوز، ” حتــی جنــگ عــراق – ایــران هــم منجــر بــه بســتن آن نشــد.. آشــنایی بــا تنگــه هرمــز و امــکان بســته شــدن آن بــر روی وارد 
.https://bit.ly/3qVSN(C ،کننــ�دگان نفــت“، )7) ژوئــن 9)20م(. تاريــخ بازدیــد: 0) مــارچ )202م

)3( خبرگــزاری إيرنــا، ”روحانــی: تحریــم کننــ�دگان نمــی تواننــ�د مانــع حرکــت ملــت ایــران در جهــش تولیــد باشــند“ ،)05 تيــر 399)ه.ش(، 
.https://bit.ly/3(di6G( ،تاريــخ بازدید )) مــارس )202م

https://bit.ly/3qVSN4C
https://www.irna.ir/news/83833563/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://bit.ly/31di6G4
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ب- اطمینــان دادن بــه مشــرتیان ایــران مخصوصــا مشــرتیان دائــیم ماننــ�د چیــن در مــورد 
فراهــم بــودن نفــت مــورد نیــاز. بــا اجــرای ایــن طــرح ایــران ایــن پیــام را بــه مشــرتیان خــود 
یم رســاند کــه ایــن کشــور حتــت هــر شــرایطی چــه شــرایط عــادی و چــه شــرایط حبــراین 
و حتــی اگــر تنگــه هرمــز بســته شــود، یم توانــد نفــت را در اختیــار مشــرتیان خــود قــرار 

دهــد.

ج- توســعه ســواحل مکــران و منطقــه غــرب ایــران کــه نیــاز بــه توســعه عمــراین و انســاین 
نیــز دارد. ســر لشــکر محمــد باقــری؛ رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــر ایــن بــاور اســت 

کــه راهــرد دفاعــی ایــران » توســعه ســواحل مکــران و تکمیــل ایــن طــرح اســت«)1(.

د- بــه کار گیــری ایــن بنــ�در بــرای دور زدن حتریمهــا و پیشــرد سیاســت هــای منطقــه ای 
بــا پشــتیباین پایگاههــای نظــایم ســپاه پاســداران کــه در طــول ســواحل مکــران و نزدیــک 
ــی یم  ــر عمل ــهای زی ــری روش ــه کارگی ــا ب ــدف ب ــن ه ــت. ای ــده اس ــک پراکن ــ�در جاس ــه بن ب

ــود)2(: ش

ــن  ــه ای ــرد ک ــح ک ــن تصری ــن ) چی ــه چی ــا ب ــاق؛ مخصوص ــت قاچ ــال نف ــهیل انتق  )1( تس
ــازار  ــت در ب ــروش نف ــرد ( و ف ــد ک ــغ خنواه ــرح دری ــن ط ــکاری در ای ــه هم ــور از هرگون کش

ــیاه. س

 )2( انتقــال کاالهــای قاچــاق )مخصوصــا اســلحه و نفــت( بــه حویث هــای یمــن و نیروهای 
وابســته بــه ایــران در صومــال و کنیا.

 )3( تهدید امنیت کشور عربستان سعودی از طرف جنوب ) خلیج عدن(

 )4( افزایــش حضــور دریایــی ســپاه پاســداران در نزدیکــی هنــد و پاکســتان؛ کــه ایــن امــر 
ــت  ــه ظرفي ــه ب ــا توج ــرا ب ــت. زی ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــردی بس ــاظ راه ــران از حل ــرای ای ب
صــادرات بنــ�در خــارک، ايــران احتيــ�اج بــه يــک پايانــه جديــدی بــرای صــادرات نــدارد)3(. 
ــد. از  ــد کن ــز تهدی ــه هرم ــنت تنگ ــه بس ــا ب ــه دائم ــت ک ــران نیس ــر از ای ــوری غی ــچ کش و هی
اینجــا روشــن یم شــود کــه ایــران از توســعه بنــ�در جاســک اهــداف دیگــری غیــر از اهــداف 

اقتصــادی را دنبــ�ال یم کنــد.

))( خبرگــزاری مهــر، ”راهبــرد دفاعــی ایــران تامیــن امنیــت مرزهــا و توســعه ســواحل مکــران اســت“، ))) دى 397)هـــ.ش(، تاريــخ بازدیــد 
.https://bit.ly/2SypMLJ ،2) مــارس )202م

)2( Simon Watkins, Iran’s Latest Energy Project Should Worry the West, 02 Mar 2020, accessed (3 March 202(,https://
bit.ly/3eKYrUR.
https://bit. ،ــارچ )202م ــد: 3) م ــخ بازدی ــن 399)هـــ.ش(، تاري ــی، )3) فروردي ــت نظام ــی و اهمی ــه نفت ــک، پایان ــردا، جاس ــو ف )3( رادي

.ly/38Cgngb

https://www.mehrnews.com/news/4501871/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://bit.ly/2SypMLJ
https://bit.ly/38Cgngb
https://bit.ly/38Cgngb
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پنجم: چالش های توسعه بنادر ایرانی و موانع طرح توسعه جاسک
ــال  ــرا انتق ــت زی ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــران از اهمی ــاد ای ــرای اقتص ــ�ادر ب ــتیراین و بن کش
نفــت و کاال از ایــران بــه کشــورهای دیگــر و بــر عکــس از ایــن درگاه صــورت یم گیــرد. 
ــاحل  ــور در س ــوب کش ــزر و در جن ــای خ ــاحل دری ــران در س ــمال ای ــادی در ش ــ�ادر زی ــذا بن ل
خلیــج عــریب و دریــای عمــان ایجــاد شــده اســت کــه بــا توجــه بــه کاربردشــان هــر کــدام از 
اهمیــت اقتصــادی خــایص برخوردارنــد. برخــی از ایــن بنــ�ادر جنبــ�ه گردشــگری دارنــد و 
ــرای  ــد و ب ــاری دارن ــ�ه جت ــر جنب ــی دیگ ــا برخ ــ�د ام ــذب یم کنن ــود ج ــه خ ــگران را ب گردش
صــادرات نفــت و گاز و کاالهــای پــرآوازه ایــراین ماننــ�د خاوریــا و آجیــل مــورد اســتفاده قــرار 
ــوار  ــورهای همج ــه کش ــران را ب ــد و ای ــتیک دارن ــرد جلس ــر کارب ــی دیگ ــد و برخ یم گیرن

ماننــ�د هنــد و نیــز بــه کشــورهای آســیای میانــه پیونــد یم دهنــد.

رژیــم ایــران، توســعه بن�درهــا را در اولویــت کار خــود قــرار داده اســت کــه از آن جملــه یم 
 20 ــال 20 ــط س ــعه آن از اواس ــه کار توس ــرد ک ــاره ک ــک اش ــردی جاس ــ�در راه ــه بن ــوان ب ت
میــالدی روی دســت گرفتــه شــده اســت. و بــا احــداث خطــوط طــوالین انتقــال نفــت بــه 
طــول 1100 کیلومــرت از منطقــه گــوره بــه جاســک، در تــالش اســت تــا غیــر از تنگــه هرمز 
ــادی،  ــداف اقتص ــر اه ــالوه ب ــران ع ــد. ای ــاد کن ــت ایج ــادرات نف ــرای ص ــری ب ــه دیگ پایان
اهــداف دیگــری را از توســعه ایــن بنــ�در دنبــ�ال یم کنــد کــه بــه کار گیــری ایــن بنــ�در بــرای 
ــتیباین  ــا پش ــم ب ــه ای رژی ــای منطق ــت ه ــرد سیاس ــاق کاال و پیش ــا، قاچ ــم ه دور زدن حتری
پایگاههــای نظــایم ســپاه پاســداران در نزدیکــی ایــن بنــ�در از جملــه ایــن اهــداف اســت.

بــا ایــن همــه، توســعه بنــ�ادر ایــراین بــا چالــش هــا و نقــاط ضعفــی همــراه اســت بــه عنــوان 
نمونــه ضعیــف بــودن زیرســاختهای برخــی بنــ�ادر ســبب یم شــود کــه ایــن بنــ�ادر بــه دلیــل 
وجــود موانــع بــرای دسرتســی بــه بنــ�در و عــدم برخــورداری از پایانــه هــای کانتیــری و عــدم 
ــد  ــب، نتوان ــ�ادر رقی ــا بن ــه ب ــات در مقایس ــودن خدم ــن ب ــری و پایی ــای کانتی ــود انب�اره وج

کشــتی هــا و کانتیرهــای بــزرگ را پذیــرش کنــد.

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــور کل حت ــه ط ــران را ب ــل ای ــل و نق ــت حم ــ�ادر و صنع ــعه بن ــا، توس حتریمه
داده اســت. زیــرا ایــران در نتیجــه حتریمهــای امریــکا، بــا کمبــود مالــی و مشــکالت عدیــده 
اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم یم کنــد و بــه دارایــی هــای بلوکــه شــده خــود در کشــورهایی 
ــا توجــه بــه همیــن  مثــل کــره جنــویب، ژاپــن و چیــن نــیم توانــد دسرتســی داشــته باشــد. ب
چالــش هــا، در حــال حاضــر بنــ�در جاســک نیــز در تأمیــن مــواد و جتهیــزات ســاخت و ســاز 
ــا  ــده، ب ــی ش ــش بین ــد پی ــروژه در موع ــل پ ــرای تکمی ــی ب ــه کاف ــن بودج ــن در تأمی و همچنی

مشــکل جــدی روبــرو اســت.
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ــخت  ــای س ــد حتریمه ــدن دور جدی ــه ش ــد از اضاف ــا بع ــالی و مخصوص ــال 2010 می از س
علیــه ایــران کــه اقتصــاد و زندگــی روز مــره ایرانیــان را بــه شــدت حتــت تأثیــر قــرار داد، ایــن 
کشــور در اســتفاده از بنــ�ادر خــود نیــز بــا چالــش هایــی روبــرو بــوده اســت. در ســال 2010 
میــالدی ســازمان ملــل بــا صــدور قطعنامــه هــای 1803 و 1929 فعالیــت هــای دریایــی ایران 
ــه موجــب آن، اجــازه داده شــد کــه کشــتی هــای ایــراین در آبهــای بیــن  را حتریــم کــرد کــه ب
ــوری  ــتیراین جمه ــای کش ــی ه ــا دارای ــه اروپ ــال، احتادی ــان س ــوند. در هم ــش ش ــی تفتی امللل
ــه ای در  ــات بیم ــراین را از خدم ــای ای ــرکت ه ــرد. و ش ــه ک ــران )IRISL( را بلوک ــالیم ای اس
کشــورهای اروپایــی حتریــم کــرد. ایــن حتریمهــا هــا تــا 5 ســال بــه قــوت خــود باقــی مانــد تــا 

اینکــه در ســال 2015 میــالدی و بــر اســاس برجــام، برداشــته شــد)1(.

امریــکا از جــوالی 2005 میــالدی، بــر اســاس فرمــان اجرایــی 1۳۳82 وزارت خزانــه داری ایــن 
کشــور، امــوال و دارایــی هــای کشــتیراین ایــران )IRISL(، و همــه شــرکت هــای تابعــه آن در 
خــاک ایــاالت متحــده را بلوکــه کــرد)2(. ســپس دور اخیــر حتریمهــای امریــکا در ســال 2۰18 
میــالدی عرصــه را بــر فعالیــت هــای بنــ�ادر ایــران حمــل و نقــل دریایــی و بیمــه تنــگ تــر کــرد 
و ایــن حتریمهــا خســارت هــای اقتصــادی جــران ناپذیــری بــر ایــران وارد کــرد)۳(. مبــادالت 
ــه  ــد ب ــرو ش ــمگیری روب ــش چش ــا کاه ــالدی ب ــال 2۰19 می ــان در س ــا جه ــران ب ــاری ای جت
گونــه ای کــه واردات ایــران از کاال و خدمــات خارجــی حــدود 4۰ درصــد کاهــش داشــت 
ــن در  ــرد)4(. همچنی ــه ک ــش را جترب ــد کاه ــا ۳۰ درص ــز تقریب ــارج نی ــه خ ــران ب ــادرات ای و ص
نتیجــه ایــن حتریمهــا و قطــع شــدن ســاز و کار ارتبــ�اط مالــی ایــران بــا جهــان، کشــتیهایی 
کــه هنــوز بهــای محمولــه آنهــا پرداخــت نشــده بــود، در بنــ�در امــام خمینــی و بنــ�در عبــاس 
در انتظــار ختلیــه ماندنــد. همــه ایــن محدودیــت هــا ســبب کمبــود مــواد غذایــی اساســی و 

مخصوصــا اقــالم دارویــی در کشــور شــد.

همچنین، حتریمها سبب شد که ایران نتواند کار ساخت برخی بن�ادر را به اجنام رسانده و آنها 
را در خدمت جتارت با جهان قرار داده و از مزایای شراکت با کشورهای بزرگ بهره مند شود. 
به عنوان مثال کار توسعه بن�در چابهار به علت حتریمهای پیایپ چندین مرتب�ه متوقف شده 
است. با اینکه ایران کار احداث راههای خشکی داخل کشور را به پایان رساند و هند نیز متعهد 
شد که کار باقیمانده این طرح را در داخل افغانستان به پیش برد، اما با افزایش حتریمهای 
غریب علیه ایران در سال 2۰2۰ میالدی و احتیاط هند از اینکه مبادا گرفتار حتریمهای امریکا 

)(( Congressional Research Service, “Iran Sanctions”, 23 July 2020. Accessed 26 Feb 202(. p: 73. https://bit.ly/3ibV2Nu
)2( US Department of the Treasury, “Nonproliferation Sanctions”, Accessed 26 Feb 202(. https://bit.ly/32eiBjo .
)3( Ahmed Shams eldin Leila , “The Fate of Iranian Economy after New US Sanctions and Possible options for regime” , 
(( Aug 20(8, Accessed (8 Mars 202(, https://bit.ly/30TKD22.
)(( The Economist Intelligence Unit, Country Report, Iran, )July 2020(, 9.
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لغو  از  بعد  و  ماند  باقی  محدود  بسیار  چابهار  بن�در  توسعه  در  کشور  دو  این  همکاری  شود، 
حتریمها بود که در سال 2۰16 میالدی بار دیگر همکاری دو کشور از سر گرفته شد)1(.

ایران وضع  نپ�ایید که دولت ترامپ در اواسط سال 2۰18 میالدی حتریمهایی را علیه  دیری 
کرد و علی رغم معافیت چابهار از این حتریمها، به دلیل ترس هند از اینکه مبادا این همکاری 
منافع مشرتک هند – امریکا را حتت تأثیر قرار دهد، بار دیگر کار توسعه بن�در چابهار متوقف 
طرح  در  هند  جدیت  عدم  دلیل  به  گرفت  تصمیم  میالدی   2۰2۰ جوالی  در  ایران  لذا  شد. 
مذکور، این کشور را از مشارکت در این طرح کنار گذاشته و به تنهایی کار زیرساخت بن�در 
و احداث راه آهن را به پیش برد)2(. و به محض اینکه دولت جو بایدن قدرت را در امریکا به 
دست گرفت، بار دیگر هند نسبت به تکمیل سرمایه گذاریهای خود در بن�در چابهار تمایل 

نشان داد.

بن�در  توسعه  طرح  هزینه  اینکه  وجود  با  ایران،  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  های  صحبت  طبق 
20 میالدی  جاسک در حدود 1.8 میلیارد دالر ختمین زده یم شود، ایران تا اواسط سال 20
توانسته بود تنها 300 میلیون دالر آن را فراهم کند و در نظر داشت که باقیمانده آن را از بازار 
سهام تأمین کند)3( وی این احتمال را نیز مطرح کرد که خبشی از این هزینه ها با مشارکت 
خاطر  به  دیگر  بار  شاید  نیز  کار  این  اما  شود)4(.  تأمین  روسی  گذار  سرمایه  های  شرکت 
حتریمهای امریکا با مشکل مواجه شود زیرا همانطور که قبال نیز اشاره ای داشتیم، حتریمها 

جلوی واردات جتهیزات و مواد الزم برای توسعه بن�در را یم گیرد.

در  که  را  فوالدی  لوله  کیلومرت   1100 ساخت  کار  ایران  دولت  امریکا،  حتریمهای  نتیجه  در 
طرح توسعه بن�در جاسک به کار گرفته یم شود، به شرکت های داخلی از جمله شرکت 
فوالد »مبارکه« اصفهان، شرکت فوالد »اوکسین خوزستان«، شرکت لوله سازی اهواز، 
کارخانه لوله سازی ماهشهر و کارخانه لوله سازی صفا واگذار کرده است. اما این احتمال 
نیز وجود دارد که حتریمها، کار این شرکت ها را نیز با مشکل مواجه کند. زیرا برخی از این 
شرکت ها به خاطر همکاری با سپاه پاسداران که به حمایت مالی از تروریسم متهم است، 

در لیست حتریم قرار دارد)5(.

))( احمد شمس الدين ليله، »اهمیت اقتصادی بن�در چابهار..«، ص 20)-8)).
)2( هنــد آنالیــن، »ایــران در نظــر دارد هنــد را از مشــارکت در احــداث خــط راه آهــن بنــ�در چابهــار کنــار بگــذارد«، )9) جــوالی8)20م(، 

.https://bit.ly/3m9aVqD ،تاريــخ بازدیــد: 23 فوریــه )202م
)3( S and P Global Platts,”Iran building pipeline to avoid disputed oil waterway”, )25 Jun 2020(, accessed (3 March 202(, 
https://bit.ly/3ibQRRO.
)(( Hydrocarbons Technology,” Jask Oil Terminal and Pipeline Project”, )Apr (2, 202(( accessed (3 March 202(, 
https://bit.ly/32fZci9.
ــر  ــا، )07 تي رون

ُ
ــرایط ک ــی در ش ــم حت ــی تروریس ــن مال ــک«؛ تامی ــوره- جاس ــه »گ ــط لول ــا خ ــز ب ــه هرم ــدن، دور زدن تنگ ــان لن )5( كيه

.https://bit.ly/2OUDLyu )202م،  مــارچ   (( بازدیــد:  تاريــخ  399)هـــ.ش(، 

https://bit.ly/3m9aVqD
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نتیجه گیری
ــتیراین  ــت و کش ــوردار اس ــازی برخ ــی ممت ــت جغرافیای ــران از موقعی ــه ای ــم اینک ــی رغ عل
در روابــط خارجــی ایــران جایــگاه ویــژه ای دارد و بــا در اختیــار داشــنت چندیــن بنــ�در 
ــرای کســب دســتاوردهای  ــرای رونــق جتــارت، فرصــت هــای خــویب ب اســرتاتژیک و مهــم ب
ــای  ــی آن و حتریمه ــای خارج ــت ه ــم و سیاس ــت رژی ــا ماهی ــردی دارد، ام ــادی و راه اقتص
طــوالین مــدیت کــه از زمــان انقــالب 1979 میــالدی ایــن کشــور را در انــزوای بیــن املللــی قــرار 
داده اســت، مانــع از آن شــده اســت کــه ایــران بتوانــد از ایــن همــه امکانــات و ســرمایه هــای 
هنگفتــی کــه در اختیــار دارد بــه حنــو احســن اســتفاده کنــد. و مانــع از آن شــده اســت کــه 
ــا اســتفاده از ایــن درگاههــا بــه جتــارت خــود رونــق دهــد. بلکــه ایــن  ایــن کشــور بتوانــد ب
ــ�ادر و  ــعه بن ــور را در توس ــن کش ــت ای ــران، دس ــردن درآمدهــای ای ــدود ک ــا بــا مح حتریمه

ــت. ــته اس ــاین بس ــارت جه ــت جت ــا در حرک ــدی آنه ــت و کارآم ــش ظرفی افزای

ایــن محدویــت هــا همچنــان پابرجاســت و طــرح توســعه بنــ�در جاســک تنهــا یــک نمونــه 
از چالشــهای ناشــی از حتریمهــا و کمبــود منابــع مالــی را بــه مــا نشــان یم دهــد. بن�ابــر ایــن، 
علــی رغــم اینکــه حســن روحــاین رئیــس جمهــور در نظــر دارد پیــش از پایــان دوره دوم 
ریاســتش ایــن طــرح را تکمیــل کــرده و بــه بهــره بــرداری برســاند تــا در شــمار دســتاوردهای 
ــر تمرکــز  ــه نظــر یم رســد کــه درخواســت هــا از دولــت مبنــی ب دولتــش ثبــت شــود امــا ب
ــکالت  ــکا و مش ــای امری ــالوه حتریمه ــه ع ــرح ب ــ�اح ط ــه در افتت ــز از عجل ــت و پرهی ــر کیفی ب
مالــی و اینکــه در حــال حاضــر امــکان مشــارکت شــرکت هــای جهــاین متخصــص در زمینــه 
احــداث خطــوط لولــه انتقــال نفــت و پایانــه هــای ذخیــره ســازی وجــود نــدارد، طرحهــای 
روحــاین را بــا مشــکل روبــرو کــرده و احتمــاال اتمــام ایــن طــرح بــه وقــت بیشــرتی نیاز داشــته 

باشــد.
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