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 چکیده
هاي تجارت ترین پیشراننقل تجاري، یکی از اصلیودرصدي از کل حمل 88صنعت کشتیرانی، با سهم 

هاي شدیدي مواجه شده است. کشتیرانی به شود که با تحریمخارجی و توسعه اقتصادي محسوب می
کشور، جایگاه آن در صادرات نفت و کاالهاي غیرنفتی و نقل تجاري ودالیلی از قبیل سهم باال از کل حمل

باشد. بنابراین هاي راهبردي برخوردار میهمچنین واردات کاالهاي اساسی، از اهمیت بسیاري در سیاست
ها در کنار هاي پیچیده اعمال تحریموابستگی بخش قابل توجهی از تجارت ایران به کشتیرانی، مکانیسم

هاي کشتیرانی ایران ظارت و بازرسی بر اجراي آنها، باعث شده تا اثرگذاري تحریمتوسعه و تثبیت رژیم ن
مطرح  هاي تجاري و اقتصادي افزایش یابد. بر همین اساس در وهله اول سوال مهمی که در تنزیل شاخصه

ردي هاي کشتیرانی علیه جمهوري اسالمی ایران و پیامدهاي راهبشود، چیستی و مکانیسم اعمال تحریممی
ها است؟ و در وهله دوم نیز مسئله راهبرد و راهکارهاي مواجهه با این پبامدهاست؟ در پاسخ به این تحریم

این پرسش ها، با استفاده از روش کیفی ترکیبی متشکل از مطالعه اسنادي و مصاحبه اکتشافی، در وهله اول 
شدید فشارها ت«ها شامل پس اثرات تحریمهاي کشتیرانی پرداخته شده، و سبه مکانیسم و رژیم اعمال تحریم

تر شدن فرایند مقابله با پیچیده«، »وابستگی به بنادر ثانویه«، »هاي کشتیرانیهزینه«، »فعاالن حوزه کشتیران
افزایش «و  »ریزش نیروي کار در حوزه کشتیرانی«، »ها به مقصدافزایش فاصله رسیدن بار کشتی«، »هاتحریم

 .تشخیص داده شد »ریسک تجارت دریایی
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 کلیات. 1

 . مقدمه1-1
الملـل  هاي تجـارت بـین  روش ترین هزینه کمترین و ترین، بهینهنقل دریایی از قدیمیوحمل

تریلیـون دالري   19 ۀاي از تجـارت سـاالن  این مسئله باعث شده تا بخش عمـده  ؛بوده است
چند هر ؛جهان از طریق کشتیرانی انجام شود و به طبع، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست

اما ایـران   ؛هاي کشتیرانی براي سایر کشورها متفاوت استکه مدل تجاري استفاده از شرکت
جهان قرار دارد. ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایـران   22 ۀاز نظر ظرفیت حمل بار دریایی در رتب

البتـه   .بیشتر از کشورهایی مثل هلند، عربستان، ایتالیا، برزیل، فرانسه، کانـادا و سـوئد اسـت   
از  ،بسیاري از کشورهاي مزبور، عـالوه بـر ناوگـان کشـتیرانی کـه در کشـور خـود دارنـد        

هـم   2و ام.اس.سی (شرکت کشـتیرانی مدیترانـه)   1المللی همچون مرسکهاي بینکشتیرانی
درصد از کل  77حدود  درمجموعالمللی کنند. هفت شرکت بزرگ کشتیرانی بیناستفاده می

 .)2021، 3 (استاتیستا اختیار دارندکشتیرانی جهان را در 
-نقـل دریـایی و کشـتیرانی، سـطح آسـیب     والمللی به حملهرچند که وابستگی تجارت بین

امـا برخـورداري    ؛هاي اقتصادي را به طرز محسوسی افزایش داده استپذیري آن از تحریم
-کـه مـی   باشـد نقل دریایی میومهم در حمل ۀاز یک ناوگان کشتیرانی مستقل، یک شاخص

ها را تسهیل سازد. سهم پایین ایران از تجـارت جهـانی و عـدم    تواند فرایند مقابله با تحریم
هاي وابستگی متقابل اقتصادي با شرکاي تجاري، باعـث شـده تـا اثرگـذاري     وجود شاخصه

 هاي کشتیرانی بر ایران و به خصوص بر صنعت کشتیرانی افزایش یابد.تحریم
 
 
 
 

1 Mærsk Gruppen 
2 Mediterranean Shipping Company (MSC) 
3  Statista 
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 . بیان مسئله1-2
شـمول بـودن بـازار    جهـان «، »هاي آزاددرصد کشورهاي جهان به آب 90دسترسی بیش از «

خطـرات کمتـر تجـارت    «، »کم هزینه بودن آن نسـبت بـه سـایر مسـیرها    «، »تجارت دریایی
تـرین  نقل دریایی به اصلیو، باعث شده تا حمل»امکان صادرات با ابعاد مختلف«و » دریایی

هـاي  هرچند رویدادهایی از قبیـل بحـران سـال    ؛دیل شودروش تجارت در سطح جهانی تب
هایی را در رشـد تجـارت دریـایی ایجـاد     ) وقفه2020-2021و بحران کرونا ( 2009-2008
درصدي را  4 ۀطور متوسط رشد ساالناخیر، تجارت دریایی به ۀاما در طول چند ده ؛کردند

از طریق کشتیرانی انجـام   اًمدتبه بعد، تجارت دریایی که ع 2019تجربه کرده است. از سال 
به حـدود   2024بینی شده است که در سال میلیارد تن رسیده و پیش 11شود به بیش از می
هـاي مـرتبط نیـز سـهم قابـل      نقل نفت و سـایر فـراورده  ودرصد افزایش پیدا کند. حمل 93

 .)1399(عباسی،  توجهی از کل تجارت دریایی دارند
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شرکت کشتیرانی بزرگ جهان از حمل و نقل دریایی   7سهم : 1نمودار 
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 2051019000به  2020کل ناوگان تجارت دریایی جهان در سال  1»تناژ وزن مرده«ظرفیت 

 ةکشور بزرگ جهان در حوز 15کشتی فراهم شده است.  52961تن رسیده است که توسط 
سال اخیر، سـاالنه   5رصد از این ناوگان را در اختیار دارند. در طول د 81کشتیرانی، بیش از 

نقل دریایی جهان افزوده شده، ومیلیون تن ظرفیت به ناوگان حمل 63طور متوسط حدود به
درصد افزایش پیدا کرده  9,3ها درصد رشد داشته، تعداد کشتی 18,2ظرفیت تناژ وزن مرده 

 .)2021، 2(اینفوماریتایم تر شده استدرصد بزرگ 8,1ها نیز متوسط کشتی ةو انداز
فروند کشتی و ظرفیت حمل بـار   4648ترین ناوگان دریایی جهان با  از نظر کشوري، بزرگ

 233هزار تن متعلق به یونان است. ژاپن با ناوگانی با ظرفیت حمل بـار   854میلیون و  363
سـوم از   ۀهزار تن در رتب 376میلیون و  228دوم و چین با  ۀهزار تنی در رتب 134میلیون و 

جنـوبی، نـروژ و برمـودا     ةکنگ، آلمان، کر اند. کشورهاي سنگاپور، هنگ این نظر قرار گرفته

1 Deadweight Tonnage 
2  Infomaritime 

میلیارد  4دریایی در سطح جهان از  : افزایش تجارت2نمودار 
 2019میلیارد تن در سال  11به بیش از  1990تن در سال 
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هاي هاي متفاوت رتبهاند. ایران نیز در سال هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده رتبه
 .)2021(اینفوماریتایم، را به خود اختصاص داده است 22تا  13

 
موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و وجود بنادر تجاري متعدد در شمال و جنـوب کشـور   

هـا  تحـریم  ۀاخیر همواره با مسئل ۀاز یک طرف و شرایط حساس ایران که در طول چند ده
هاي فسـیلی؛ برخـورداري از یـک    درگیر بوده است و در کنار برخورداري از منابع سوخت

ناپذیر و البته ضـروري تبـدیل سـاخته اسـت.     ناوگان کشتیرانی قدرتمند را به امري اجتناب
هـاي اخیـر توانسـته نیازهـاي ایـران را چـه در زمـان        صنعت کشتیرانی ایران در طول سـال 

هـاي  مین نماید. این ناوگـان در زمـانی کـه تحـریم    أها تود تحریمها و چه در زمان نبتحریم
درصدي از کل تجـارت دریـایی کشـور در     50کشتیرانی علیه ایران اعمال نشده بود، سهمی

-این سهم افزایش قابل توجهی پیدا کرد. با لغو تحـریم  ؛هااختیار داشت که با اعمال تحریم

هـاي داخلـی از جملـه شـرکت     سـهم شـرکت   اًهاي کشتیرانی پس از امضاي برجام، مجدد
ایـن رونـد پـس از     ؛درصـد کـاهش یافـت    50کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران به حـدود  

خروج آمریکا از برجام و شروع کمپین فشار حداکثري تغییر کـرده و باعـث افـزایش سـهم     
هـا و چـه در   لذا چه در طول دوران عـدم تحـریم   ؛این شرکت در تجارت دریایی ایران شد

کشور اول در زمینۀ  15: 3نمودار 
ناوگان دریایی بر اساس تناژ وزن 
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ها، صنعت کشتیرانی، نقش مهمی در کسب درآمـدهاي ارزي، افـزایش سـطح    دوران تحریم
 مین کاالهاي اساسی مورد نیاز کشور داشته است.أاشتغال و ت

در کنار آن توجه به این نکته اهمیت دارد که ایران از دو مسیر شمال و جنـوب بـه دریـا و    
یعنی خلـیج   ؛هاي جهان ترین آبراه مهمدر واقع ایران به یکی از  ؛تجارت دریایی متصل است

هاي تولیدي کشور از ایـن   فارس دسترسی و تسلط نسبی داشته و حجم بسیار زیادي از کاال
شود. ضمن آنکه دریاي خزر نیز راه ارتبـاطی بسـیار مناسـبی بـراي ارتبـاط و       راه صادر می

شود. در این حوزه بزرگترین خط کشتیرانی  هاي اوراسیا محسوب می صادرات کاال به کشور
هـاي   یکی از زیرمجموعه» کشتیرانی دریاي خزر«یاي خزر متعلق به ایران و با نام تجاري در

 گروه کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران است.
درصـد و   88,4هاي پیشـین حـدود   ونقل دریایی از کل تجارت ایران که در سالسهم حمل

(عباسـی،  درصد افزایش پیدا کرده است  94درصد بود، به حدود  11,6اي و ریلی تنها جاده
هـاي  این مسئله، صنعت کشتیرانی کشور را بـه یکـی از اهـداف اصـلی در تحـریم      ؛)1399

-چرا که این صنعت نقطه اتکاي تجارت کشـور محسـوب مـی    ؛اقتصادي تبدیل کرده است

ناوگان دریایی بزرگ و متنوع یکـی از نقـاط قـوت     شود. در مقابل البته، برخورداري از یک
تـوجهی در ناکـامی سیاسـت تحـریم      هاي آمریکا بوده و تأثیر قابـل  ایران در مقابله با تحریم

 ایران داشته است.
جهـان،   22 ۀمیلیون تنی و رتب 17شناور، ظرفیت بیش از  236ایران با وجود برخورداري از 

نقـل  و(بررسـی وضـعیت حمـل    ی را در اختیار داردکمتر از یک درصد از کل تجارت جهان
هـاي قابـل اسـتفاده در    این است که بخشی از ظرفیـت  ةدهنداین امر نشان ؛)1398 ،دریایی

هاي اعمال شـده علیـه ایـران، غیرقابـل اسـتفاده      کشتیرانی، به دالیلی از جمله تحریم ةحوز
هاي کشتیرانی و همچنین تحریمدنبال پاسخ به چیستی و ماهیت مانده است. این پژوهش به

 در پی داشته است. هاتحریماست که این  اهدافی
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-3
اند. اولـین  آغاز گشته 1332اي طوالنی داشته و از هاي صنعت کشتیرانی کشور سابقهتحریم

مورد تاریخی از تحریم کشتیرانی ایران، پس از ملی شدن صنعت نفت و شکسـت انگلـیس   
دریـایی   ةهاي جنگـی انگلـیس بـا محاصـر    در دادگاه الهه اتفاق افتاد. در این دوران، کشتی

هاي سایر کشـورها از جملـه ایتالیـا و    ایران، مانع از فروش و انتقال نفت ایران توسط کشتی
کشـتیرانی پـس از تصـویب اولـین      ةهـاي حـوز  شدند. در دوران معاصر نیز تحریمژاپن می

اي ایـران آغـاز شـد.    هـاي هسـته  ت سازمان ملل متحد به دلیل فعالیـت شوراي امنی ۀقطعنام
هاي ایـران را کـه   بازرسی محدود از کشتی ةشوراي امنیت سازمان ملل، اجاز 1803 ۀقطعنام

هایی که پس از احیـاي  داد. از جمله تحریماي بودند، میهسته ةمشکوك به فعالیت در حوز
 13382توان بـه فرمـان اجرایـی    ایران اعمال شد می علیه 1384اي از سال هاي هستهفعالیت

هـایی را بـر کشـتیرانی ایـران اعمـال      اشاره کرد که محدودیت 2005دولت آمریکا در ژوئن 
باعث کاهش  2008-2009هاي نیز همزمان با بحران سال 1803و  1737هاي نمود. قطعنامه

درصـد   13لیه و بارگیري، درصد افت در تخ 3رشد صنعت کشتیرانی ایران شد تا جایی که 
(رزمجویی و  درصد در میزان ورود شناورها رخ داد 8واردات و صادرات نفتی و  ةدر حوز

شــامل تشــدید  2010شـوراي امنیــت در ژوئـن    1929 ۀقطعنامــ .)1393نـژاد،   رضـا دشــتی 
هاي کشتار جمعـی بـود.   هاي تکثیر سالحهاي مالی و کشتیرانی مرتبط با فعالیتمحدودیت

گیـري و سـایر خـدمات بـه     شامل ممنوعیت سـوخت  2010اروپا در جوالي  ۀاتحادی ۀبیانی
اروپـا در اکتبـر    ۀاتحادیـ  ۀشد. بیانیـ ها میهاي ناقض تحریمهاي ایرانی و سایر کشتیکشتی
شامل ممنوعیت انتقال تجهیزات و تکنولوژي سـاخت کشـتی بـه ایـران بـود. قـانون        2012

شامل اعمال محدودیت بـر اشـخاص حقیقـی یـا      2013ل اختیارات دفاع ملی آمریکا در سا
هـاي انـرژي، سـاخت کشـتی و     شد که اقدام به تأمین کاال یا خدمات در بخـش حقوقی می

شـامل   2013اروپا در نـوامبر   ۀاتحادی ۀکشتیرانی بنمایند یا عملیات مذکور را بیمه کنند. بیانی
شـد.  بخش کشـتیرانی ایـران مـی    همکاري با ۀشرکت ایرانی به بهان 17اعمال محدودیت بر 

اما با خروج آمریکا از برجام،  ؛ها مرتفع گردیدندپس از امضاي برجام، بخشی از این تحریم
 اعمال شدند.   اًها مجددبخش قابل توجهی از این تحریم
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 هاي کشتیرانی علیه ایرانتحقیق: روندپژوهی اعمال تحریم ۀ. پیشین1-4
 آمریکا ذیل کمپین فشار حداکثريهاي پسابرجامی . تحریم1-4-1

از آبـان   اًهاي جدیدتر آمریکا علیه صنعت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایـران، عمـدت  تحریم
هـاي  که مبنـاي تحـریم   13382با استناد به فرمایی اجرایی  1398و سپس در آذر ماه  1397

ورها، نهادهـا و  روزه براي سایر کشـ  180 ةقبلی نیز بود، اعمال شد. ذیل این فرمان، یک باز
افراد در نظر گرفته شده بود تا تعامل خود را با کشتیرانی ایران قطع نمایند. بعـد از گذشـت   

عـالوه   1399هاي آمریکا علیه کشتیرانی ایران اعمال شد و در خـرداد  روز، تحریم 180این 
بـا  کشتی و نفتکش متلق بـه کشـور نیـز     125بر اعمال تحریم علیه شرکت کشتیرانی ایران، 

اي سـازمان  هـاي هسـته  تحریم شدند تا به نوعی، به تحریم» منع اشاعه«برچسب غیرمعمولِ 
بعـد از   )2020، 1هاي کشتیرانی ایـران هاي آمریکا علیه شرکت(تحریم ملل پیوند داده شوند

هاي دیگري علیه افراد و برخی نهادهاي مرتبط با صنعت کشـتیرانی  ها نیز تحریماین تحریم
هـاي آمریکـا علیـه کشـتیرانی جمهـوري      ترین مفاد تحـریم شد. برخی از مهم کشور اعمال

 اسالمی ایران به شرح ذیل است:
سازي ایـران و عـامالن بنـادر شـامل      هاي کشتیرانی و کشتی تحریم معامله با بخش •

شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، خطوط کشـتیرانی جنـوب و وابسـتگان    
 ها؛به آن

کـش ایـران،    عامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملـی نفـت  تحریم مربوط به م •
شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و از جمله خریداري نفت، محصوالت نفتی یـا  

 محصوالت پتروشیمی از ایران؛
هاي مربوط به مبادالت موسسات مالی خـارجی بـا بانـک مرکـزي ایـران و       تحریم •

انون اختیارات دفاع ملی براي سال ق 1245موسسات مالی ایرانی که به موجب بند 
 اند؛ در فهرست تحریم قرار گرفته 2012مالی 

1  U.S. Sanctions Iranian Shipping Companies 
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رسانی مخصـوص مـالی بـه بانـک مرکـزي       هاي مرتبط با ارائه خدمات پیام تحریم •
هـا   آن ةدربار CISADA قانون 104سسات مالی ایران که در بند ؤایران و دیگري م

 است؛ توضیحات الزم آمده
 اتکایی؛ ۀنویسی، بیمه یا بیم خدمات پذیره ۀائهاي مربوط به ار تحریم •
 .)1398(سرابی و عباسی،  هاي مربوط به بخش انرژي ایران تحریم •

هاي آمریکـا، شـرکت کشـتیرانی جمهـوري     تحریم ةروند فزایند ۀو در ادام 1399در خرداد 
در شانگهاي، گروه ریـچ هولـدینگ مسـتقر در شـانگهاي،      1سیل-اسالمی ایران، شرکت اي

هاي دیالیت، گریسیوز، نوبل، سوپریم نیز تحت تحریم آمریکـا  ریچ شیپینگ الینز، کشتیرانی
هـاي  ها به همـراه شـرکت  همچنین اشخاص اصلی و مدیران عامل این شرکت ؛قرار گرفتند

، 2علیه صنایع دفاعی و کشتیرانی ایـران هاي آمریکا (تحریم اندایرانی مورد تحریم قرار گرفته
2021(. 

تر از مـوارد پیشـین اسـت.    هاي کشتیرانی جدید علیه ایران، گستردهطور کلی ابعاد تحریمبه
 ها به شرح ذیل است:برخی از مفاد این تحریم

هـا و افـراد   توانـد بـا اعمـال تهدیـد، شـرکت     رئیس جمهور و دولت آمریکـا مـی   •
سازي و همچنین بنـادر  صنایع کلیدي از جمله کشتیرانی، کشتیغیرآمریکایی که با 

   ؛کنند را تحریم نمایدایران مراوده می
هـا، نهادهـا و اشـخاص تحـریم     ها، سازمانتجاري با شرکت ةانجام هرگونه مراود •

طور خاص ها بهشود که این تحریممی SDNشده منجر به قرار گرفتن در فهرست 
هاي ایرانی و همچنین خارجی همکار با کشـتیرانی ایـران   مدیران، فعاالن و شرکت

 ؛دهدرا هدف قرار می
و شـرکت   4و شرکت ملی نفتکش ایـران  3طور خاص به شرکت ملی نفت ایرانبه •

ها اشـاره شـده   آن ۀهاي تابعو همچنین شرکت 1کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران
 اند.  تحریم واقع شده ةاست که در محدود

1 E-sail 
2  U.S. Sanctions Iran’s Defense, Shipping Industries 
3 National Iranian Oil Company (NIOC) 
4 National Iranian Tanker Company (NITC) 
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کند کـه حـداقل پـنج مـورد از     جمهور آمریکا را ملزم میجدید، رئیسهاي تحریم •
هاي عنوان شده را علیه هر نهاد یا شخصـی اعمـال نمایـد کـه آگاهانـه بـه       تحریم

هـاي  مین یا حمل میزان زیادي کاال یا خدمات داراي اسـتفاده در بخـش  أفروش، ت
ر اعمال نماید. به هاي مذکوسازي ایران، از جمله شرکتانرژي، کشتیرانی و کشتی

هایی در خصـوص دسترسـی   شود تا ممنوعیتجمهور آمریکا ملزم میعالوه رئیس
سسات مالی خارجی به بخش مالی آمریکا اعمـال کنـد کـه آگاهانـه انتقـال یـا       ؤم

 نمایند.هاي یاد شده اقدام میتسهیل نقل و انتقال مالی زیادي در ارتباط با فعالیت

و  2»منع گسترس تسلیحات کشتار جمعـی «دو برچسب تحریمی داري آمریکا  وزارت خزانه
هاي کشتیرانی اضافه کرده است. طبق را به برچسب قبلی تحریم 3»هاي ایرانقوانین تحریم«

هاي ایران، فعالیت بـانکی منـع شـده شـامل یـک یـا چنـد        (الف) قوانین تحریم 201بخش 
 سسه مالی است:ؤفعالیت زیر توسط یک م

هاي سپاه یا هر یـک از نماینـدگان یـا     دولت ایران (شامل تالشهاي  تسهیل تالش .1
 ؛وابستگان آن)

-هاي تحویـل سـالح  هاي کشتار جمعی یا سیستمسالح ۀبه دست آوردن یا توسع .2

 ؛هاي کشتار جمعی
 8) قـانون مهـاجرت و ملیـت (   a( 219هایی که تحت بند براي حمایت از سازمان .3

U.S.C. 1189 (a)عنوان تعریـف  المللی (بهامات تروریسم بین) یا پشتیبانی از اقد
هـاي تروریسـتی خـارجی تعیـین     عنوان سازمان) بهIFSR 561,312شده در بخش 

 ؛اندشده
هاي مالی مطابق با [گذشته یـا آینـده]   هاي شخصی که تحت تحریمتسهیل فعالیت .4

 ؛هاي ایران استهاي شوراي امنیت تحریمقطعنامه
 ) باال؛2) و (1نجام فعالیتی در (مشارکت در پولشویی براي ا .5

1 Islamic Republic of Iran Shipping Line Group (IRISL) 
2 NPWMD 
3 Iranian Financial Sanctions Regulations (IFSR) 
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مالی دیگر ایـران بـراي انجـام     ۀسسؤهاي بانک مرکزي ایران یا هر متسهیل تالش .6
   ؛) باال شرح داده شده است2) و (1فعالیتی که در (

خدمات مالی قابل توجه بـراي سـپاه    ۀتسهیل معامله یا معامالت قابل توجه یا ارائ .7
هـا در امـالك طبـق    یا هر یک از نمایندگان یا وابستگان آن که اموال یـا منـافع آن  

 ؛) مسدود شده است"IEEPA"المللی قدرت اضطراري اقتصادي (قانون بین
قطعـات   C.F.Rقـانون   31مالی که اموال یا منافع آن در امالك طبـق   ۀسسؤیک م .8

هـاي تحویـل   هاي کشتار جمعی یا سیستماط با گسترش سالحدر ارتب 594یا  544
المللـی  هاي کشتار جمعی توسط ایران یـا حمایـت ایـران از تروریسـم بـین     سالح

 .)2020هاي کشتیرانی ایران، هاي آمریکا علیه شرکت(تحریم مسدود شده باشد.
 هاي کشتیرانی توسط آمریکااعمال تحریم مکانیسم. 1-4-2

-تحـریم  ةالمللی، دولت آمریکا در هر دو حـوز اهمیت کشتیرانی در تجارت بینبا توجه به 

هـاي مهمـی را   هاي اولیه و ثانویه اقدام به تمرکز خاص بر صنعت کشتیرانی داشته و تحریم
هاي طور خاص تحریمدر این حوزه بر ایران و برخی دیگر از کشورها اعمال کرده است. به

 ةحـوز  10، مسـیر و مقصـد) و   أجغرافیـایی (مبـد   ةحـوز  3در کشتیرانی آمریکا علیه ایـران  
 شوند.ها اجرا میموضوعی تنظیم شده و با استفاده از تقویت رژیم مانیتورینگ تحریم

 هاي کشتیرانی ایرانهاي جغرافیایی تحریم. حوزه1-4-2-1
بنـادر   هـا و (افراد، شـرکت  أمبد ةهاي کشتیرانی آمریکا سه حوزبه لحاظ جغرافیایی، تحریم

ها، بنـادر و  ها، خطوط کشتیرانی و پوشش بیمه) و مقصد (افراد، شرکتایران)، مسیر (کشتی
 ها به حداکثر برسد.پوشش بیمه) کشتیرانی را هدف قرار داده است تا اثرگذاري تحریم
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 هاي موضوعی تحریم کشتیرانی ایران. حوزه1-4-2-2

دهـد. در ایـن   حوزه را پوشـش مـی   10هاي کشتیرانی آمریکا، به لحاظ موضوعی نیز تحریم
تـرین راهنمـا و دسـتورالعمل    ، اصـلی 1)»2020سـند راهنمـاي دریـانوردي آمریکـا (    «رابطه 
کشتیرانی جهانی است که به صـورت مشـترك توسـط وزارت     ةهاي آمریکا در حوزتحریم
-داري، وزارت امور خارجه و گارد ساحلی آمریکا با هدف مقابله با دور زدن تحـریم خزانه

هـا منتشـر شـده    شمالی، سوریه و برخی دیگر از کشورها و شـرکت  ةهاي توسط ایران، کر
 ةهـاي فعـال در حـوز   کتهاي مهمی بـراي افـراد و شـر   این سند حاوي دستورالعمل ؛است

هاي آمریکـا، برخـی از اسـتانداردها و    کشتیرانی است تا براي مصون ماندن در مقابل تحریم
 .)2020، 2(کري کانتینی و همکاران هاي آمریکا را رعایت نمایندتحریم

 

1 US Global Maritime Advisory (2020) 
2  KERRY B. CONTINI, ALEXANDRE (ALEX) LAMY, KIRSTY CATTANACH, & 
CALLIE LEFEVRE 

:مبدا  

 افراد

 شرکت ها

 بنادر ایران

:مسیر  

 کشتی ها

خطوط 
 کشتیرانی

 پوشش بیمه

:مقصد  

 افراد

 شرکت ها

 بنادر مقصد

 پوشش بیمه

هاي آمریکا در سه حوزة مبدأ، مسیر و مقصد کشتیرانی جمهوري : تحریم1شکل 

 اسالمی ایران
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 علیه ایران و سایر کشورها عبارتند از:هاي کشتیرانی آمریکا هاي موضوعی تحریمحوزه
 هاي دریایی (بیمهMarine Insurers( 
 هاي ثبت پرچم (مدیران و شرکتFlag Registry Managers( 
     ) مقامــات مســئول در مــدیریت و کنتــرل بنــادرPort State Control 

Authorities( 
 هاي کشتیرانی (ها و شرکتانجمنShipping Industry Associations( 
 ــ ــان، ت ــدگان و کــارگزاران کاالهــا (مینأبازرگان  ,Commodity Tradersکنن

Suppliers and Brokers( 
 سسات مالی (ؤمFinancial Institutions( 
 کنندگان (صاحبان کشتی، اپراتورها و چارترShipowners, Operators and 

Charterers( 
 بندي (هاي طبقهانجمنClassification Societies( 
 ي خطوط کشتیرانی (ناخداهاVessel Captains( 
 هاي خدمه (شرکتCrewing Companies.( سالتهاوس)2020، 1( 

1  Salthouse 

 )2020: سند راهنماي دریانوردي آمریکا (2شکل 
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هاي مزبـور، بـه طـرز قابـل تـوجهی      هاي نظارتی را در حوزهدولت آمریکا ظرفیت و هزینه
هـاي  هـا و افـرادي بپـردازد کـه دسـتورالعمل     افزایش داده است تا به مجازات افراد، شرکت

-زنند. هر فرد یا شرکتی کـه بـرخالف تحـریم   ها را دور مینادیده گرفته و تحریممذکور را 

هاي ارائه شده در سند راهنماي دریانوردي اقدام کنـد، بـا خطـر    هاي آمریکا و دستورالعمل
که آن فرد یـا  هاي آمریکا، محروم شدن از بازار این کشور و حتی جریمه (در صورتیتحریم

اجـراي   ،ایـن مسـئله   ؛یکـا فعـال باشـد)، مواجـه خواهـد شـد      قضائی آمر ةشرکت در حوز
هاي سـایر کشـورها، بـه امـري     هاي آمریکا را براي افراد و شرکتها و دستورالعملسیاست

کند، مگر اینکه فرد یا شرکت مزبور، فعالیت اقتصادي و تجـاري در  اجباري تبدیل می اًتقریب
 .(همان) دالري احساس نکندهاي آمریکا نداشته باشد و یا نیازي به تراکنش

 ها. رژیم بازرسی و مانیتورینگ اجراي تحریم1-4-3
هاي مختلفی؛ چون متحدة آمریکا، در چارچوب رژیم بازرسی و مانیتورینگ، از روشایاالت

ها در کشورهاي شریک تجاري ایـران، تأسـیس مراکـز بـومی عملیـاتی      نهادسازي از تحریم
گـذاري  ، سیاسـت 1»هـا سیستم اتوماتیک شناسـایی کشـتی  «مانیتورینگ سیستم تحت عنوان 

کند. در هاي محرمانه ایران و سایر راهکارها استفاده میتشویقی براي اطالع یافتن از فعالیت
هاي صنعت کشتیرانی، فرایند مذکور به شکل ادامه پیدا خواهـد کـرد؛   صورت تداوم تحریم

نـد و هـم   کتر میها توسط ایران را سختبه عبارتی دیگر این امر هم فرایند مقابله با تحریم
دهد؛ به عبارتی دیگر رژیم هاي نظارتی را افزایش میدر آینده، نیاز آمریکا به تقویت سیستم

هایی را هم بـر ایـران و هـم بـر آمریکـا      هاي کشتیرانی، هزینهبازرسی و مانیتورینگ تحریم
هـا، بروزرسـانی   بـا ایجـاد تحـریم    2006متحده از سال کند. به هر ترتیب، ایاالتتحمیل می

گیـرد، تـالش دارد تـا    ها و برخی اقدامات دیگر کـه مـورد اشـاره قـرار مـی     اي تحریمدوره
 طور کامل مختل سازد:هاي کشتیرانی ایران را بهفعالیت

 
 

1 Automatic Identification System (AIS) 
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 ها در کشورهاي شریک تجاري ایران. نهاد سازي از تحریم1-4-3-1
سـانی، طراحـی   هـایی چـون آمـوزش نیـروي ان    متحده تالش دارد با استفاده از برنامهایاالت
ها و تخصیص منابع در کشورهاي شریک تجـاري ایـران، امـر تحـریم را بـه فعـالیتی       برنامه

هاي نفوذ سازي شده و راهدائمی و خودکار در این کشورها تبدیل کند تا تحریم ایران بومی
هـا و  هـا، رویـه  ایران در این کشورها بسته شود؛ این نهادها قرار است بـا طراحـی سیاسـت   

دهاي استاندارد و تخصیص منابع از خـود کشـور هـدف مـانع از دسترسـی ایـران بـه        فراین
تجارت با کشور هدف شود؛ بدین ترتیب اشخاص ثالثی که در کشور هدف با ایـران اقـدام   

گیرند و البته در بعـد  کنند، توسط نهادهاي همان کشور تحت تحریم قرار میبه همکاري می
ها، به موفقیت قابل تـوجهی دسـت   ضمانت اجرایی تحریمها و سازي و اجراي تحریمپیاده

هـا بـه   کنند؛ این نهادها با کنترل و مانیتورینـگ سیسـتم اتوماتیـک شناسـایی کشـتی     پیدا می
توانند مانند، میهاي مرکزي جهانی دور میصورت بومی و بررسی نواحی که از دید سیستم

ها و چنین جهت تشویق این نهادها، یارانهها را ارتقاء ببخشند؛ هموري و کارایی تحریمبهره
 کند.سوبسیدهایی تعلق پیدا می

 ها  . تأسیس مراکز عملیاتی بومی مانیتورینگ سیستم اتوماتیک شناسایی کشتی1-4-3-2

هـا  هاي مکانی کشـتی المللی است که دادهسیستم اتوماتیک شناسایی کشتی ها، سیستمی بین
المللـی  کنـد. نهـاد بـین   آوري مـی هاي رادیویی باال جمعنسو وسایل نقلیۀ دریایی را با فرکا

هـا را در تمـام لحظـات ارسـال کننـد.      ها انتظـار دارد کـه ایـن داده   کشتیرانی از کلیۀ کشتی
توانـد مـانع از آشـکار    ها مـی دستکاري و ایجاد اختالل در سیستم اتوماتیک شناسایی کشتی

-دامات از نظر آمریکا غیرقانونی تلقـی مـی  ها شود؛ این اقهاي کشتیشدن برخی از فعالیت

شود. فعاالن صنعت دریایی ممکن است بخواهند بر اساس ارزیابی خطرهاي انفرادي خود، 
تحقیق در مورد تاریخ کشتی براي شناسـایی دسـتکاري قبلـی سیسـتم اتوماتیـک شناسـایی       

ها هنگـام  تیها و نظارت بر دستکاري و غیرفعال کردن سیستم اتوماتیک شناسایی کشکشتی
-خصـوص آن حمل بار را در نظر بگیرند؛ به عبارتی دیگر، فعاالن اقتصادي حوزة دریایی به

ها قـرار دارنـد، بایسـتی اقـدام بـه ثبـت       هایی که در مناطق پرخطر از منظر دور زدن تحریم
هاي خود در حوزة اقداماتی؛ چون ثبت پرچم، شرکت، بیمه، اجـارة کشـتی و   تمامی فعالیت
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ها نمایند؛ عالوه بر ایـن مسـئوالن کنتـرل بنـدر و     ر سیستم اتوماتیک شناسایی کشتیغیره د
-ها و تانکرها در خصوص ثبت فعالیـت شوند به کشتیخدمات ترافیک شناورها تشویق می

توانـد  ها نمایند. اگر یک کشـتی نمـی  هاي خود در سامانۀ سیستم اتوماتیک شناسایی کشتی
المللـی ایمنـی    کنوانسیون بین«ها خود را مطابق با ایی کشتیتاریخچۀ سیستم اتوماتیک شناس

لحاظ کند، ممکن است مقامات بندري بخواهند تحقیقاتی در مورد  1»جان اشخاص در دریا
ها یـا غیـر قـانونی    اي را کلید بزنند تا اطمینان حاصل شود که در حیطۀ تحریمفعالیت زمینه

ن است مقامات بنـدري ممنوعیـت ورود آن   نیست؛ اگر غیرقانونی تشخیص داده شود، ممک
 کشتی به بنادر خود یا اقدامات مناسب دیگر را بررسی کنند.

 نقل در کل چرخۀ تبادالت و معامالتو. نظارت بر حمل1-4-3-3
شوند هاي منشور توصیه میمطابق با ارزیابی ریسک خود، صاحبان کشتی، مدیران و شرکت

توانـد  اي را نظـارت کننـد؛ ایـن مـی    هاي اجارهکشتی ها به خصوصطور مداوم کشتیکه به
و  2»شناسـایی و ردیـابی بـرد طـوالنی    «ها بـا  شامل تکمیل سیستم اتوماتیک شناسایی کشتی

اي بر روي یک فرکانس باشد که توسـط ارزیـابی ریسـک واحـد     هاي دورهدریافت سیگنال
ر رابطـه بـا دور زدن   شود. مقامات بندري در منـاطقی کـه خطـر زیـادي د    تجاري اعالم می

هایی را کـه از سـامانۀ شناسـایی و    ها دارند، ممکن است مایل باشند نظارت بر کشتیتحریم
عنوان یک اسـتراتژي کـاهش   کنند، بهردیابی برد طوالنی در مناطق عملیاتی خود استفاده می

گونـه  شوند که قبل از انجـام هر خطر در نظر بگیرند. صاحبان کشتی و مدیران آن مجاب می
عملیات مشتی به کشتی، مراتب اسناد هـویتی کشـتی طـرف مقابـل را بـه سـامانۀ سیسـتم        

ها اطالع دهند. قبل از انجـام هرگونـه انتقـال، اپراتورهـاي کشـتی      اتوماتیک شناسایی کشتی
و پـرچم کشـتی دیگـر را بررسـی کننـد و       3ممکن است بخواهند نام کشتی، شـمارة آیمـو  

کنـد یـا   ها را استفاده میل حاضر سیستم اتوماتیک شناسایی کشتیارزیابی کنند که آیا در حا
 خیر.

1 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 
2 Long Range Tracking and Identification (LRIT) 
3 IMO Number 
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 ها و طرف مقابل. شناخت مشتري1-4-3-4

هـاي  طور مناسب مراقبتدهندگان باید بهها، مؤسسات مالی، مدیران و منشورها، بیمهدولت
ناسـنامۀ  ها ممکن است شامل حفظ نام، شمارة شمبتنی بر ریسک را انجام دهند؛ این مراقبت

هاي هـر  هاي شناسایی عکس مالکها و کپیها، آدرس ایمیلها، شمارة تلفن گذرنامه، آدرس
دنبال ثبت کشتی با پـرچم  عنوان مثال، اگر یک شخص حقوقی بهاي محموله باشد. بهکشتی

تواننـد اسـناد   یا درخواست بیمه یا تأمین مالی یک کشتی است، هر یک از این طـرفین مـی  
 الک و یا مالکان نهایی کشتی را درخواست کنند.مربوط به م

 . زنجیرة تأمین  1-4-3-5

شوند تا در صورت لزوم صادرکنندگان و نهادها در سراسر زنجیرة تأمین دریایی تشویق می 
اطمینان حاصل شود که طرفین معامله کاالهایی را که هاي ضروري را انجام دهند تا مراقبت

ممکن است تحریم باشند؛ مانند کاالهاي نفتی ایران یا ذغال سنگ کرة شمالی را ارسـال یـا   
هـاي تأییـد مبـدأ و    هـایی را کـه مکـان    ها همچنین ممکن است کنترلکنند؛ آندریافت نمی

ویژه در مناطق دهند، بها انجام میهایی که انتقال کشتی به کشتی رچکاپ مقصد براي کشتی
ها باید درخواست کپی مجوزهـاي صـادراتی   پرریسک، در نظر بگیرند. در صورت لزوم، آن
هـایی را کـه مبـدأ یـا     نقل، از جملـه بارنامـه  و(در صورت لزوم) و اسناد کامل و دقیق حمل

-ویق مـی کنند، بررسی کنند. نهادهاي دریایی بخش خصوصی تشـ مقصد بار را مشخص می

شوند تا جزئیات سفر اصلی، از جمله کشـتی، محمولـه، مبـدأ، مقصـد و طـرفین معاملـه را       
-طور خاص و در راستاي ارزیابی ریسک داخلی خود، طرفین تشـویق مـی  بررسی کنند. به

 شوند که موضوع مربوط را بررسی کنند.
 . زبان قراردادي1-4-3-6

هـا را در قراردادهـاي   د کـه بهتـرین روش  شـون هاي اقتصادي تشویق مـی ها و سازمانگروه
هاي تجاري، مالی و سایر روابط تجاري خود در صنعت دریـایی پیـروي   مربوط به همکاري

کنـد تـا اسـتانداردهاي اعـالم شـده      ها را تشویق مـی کنند؛ در این چارچوب آمریکا شرکت
ردها در متـون  توسط این کشور را در متون قراردادي خود بگنجانند. گنجاندن ایـن اسـتاندا  
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شود. تـداوم ایـن وضـعیت در    آور شدن آن براي تمام طرفین قرارداد میقرارداد، باعث الزام
 شود.بلندمدت باعث فراگیر شدن استانداردهاي تحمیل شده توسط آمریکا می

 ها با فعاالن اقتصادي. اشتراك داده1-4-3-7

متحـده در نظـر   احلی ایـاالت داري با همکاري گارد سـ وزارت امور خارجه و وزارت خزانه
هاي ایرانی را ترغیب هاي صنعتی، فعاالن اقتصادي و شرکاي تجاري طرفدارند که اتحادیه

هـا  هـا کننـد؛ آن  هاي ایرانیبه افشاي اطالعات محرمانۀ همکاري با ایران و دور زدن تحریم
گونـه  ایـن  1»لیگروه ویژة اقدام ما«سازي مالی؛ چون شفافهاي خواهند در قالب سیستممی

هـاي مـالی بـا    از فعاالن اقتصادي را مجاب کنند که هرگونه اطالعات اقتصـادي و تـراکنش  
 سازي کنند.متحده شفافهاي ایرانی را براي ایاالتطرف

 2هاي حفاظت و غرامت. اهمیت بیمه1-4-3-8

نقـل، کشـتی، دریـانوردان و محمولـه هسـتند. بخشـی کـه        وسه عنصر اساسی صنعت حمل
ستقیماً به هر سه مورد ذکر شده مربوط است، ریسک مربوط به حمل محمولـه در کشـتی   م

ها حفاظت الزم است. براي جبران توسط دریانوردان است. براي امنیت دریانوردان و کشتی
هـاي  المللـی باشـگاه  گـروه بـین  «خسارات جانی، محیطی و دارایی، غرامت ضروري است. 

کل از اعضـاي صـاحبان کشـتی اسـت کـه بـا تـأمین        یک انجمن متشـ  3»حفاظت و غرامت
کنند. هر باشگاه بیمۀ حفاظـت  مایحتاج مورد نیاز از امنیت و آسایش دریانوردان حمایت می

هـایی کـه نیـاز بـه پوشـش دارد،      طور انفرادي بر اساس ریسکو غرامت براي یک مالک به
اشد و یا عوامـل احتمـالی   اینکه ناوگان تناژ ناخالصی داشته باشد، ناوگان در معرض خطر ب

هاي بیمۀ حفاظـت و غرامـت،   تر باشگاهطور دقیقکند. بهدیگر در آینده، حق بیمه تعیین می
 دهند:اقدامات ذیل را انجام می

نفعان کشتی در برابر تعهـدات شـخص ثالـث کـه تحـت پوشـش       از مالکان و ذي .1
ین باشگاه معمـوالً  کند؛ اآالت نیستند اطمینان حاصل میهاي بدنه و ماشینسیاست

1 FATF 
2 Protection and indemnity insurance 
3 International Group of P&I Clubs 
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هاي متعلق به که عضو داراي کشتیهاي موجود در تناژ مجاز را در صورتیریسک
 پذیرد؛سازمان باشد نیز می

اغلب کل ناوگان شرکت را تضمین می کنند، اما تمایل دارند مالکانی را با انـواع و   .2
 استانداردهاي مشابه ناوگان ترجیح دهند.

ها را قبل از ورود به باشگاه و در زمان عضویت تحت ممکن است صاحبان کشتی .3
 بازرسی قرار دهند؛

 به انتشار اطالعات با هدف پایین نگه داشتن حق بیمه اعضا بپردازد؛ .4

 لیستی از خبرنگاران و وکال و نقشه برداران معتبر تهیه کند؛ .5

 د کند؛هاي غرامت و اعتراض را تولیهاي استاندارد نامهفرم .6

 ها هنگام بازداشت، اوراق قرضه ارسال کند؛ممکن است براي اعضا، کشتی .7

هاي راهنماي حاوي قوانین باشگاه و لیسـت خبرنگـاران کـه بـراي     صدور کتابچه .8
 جستجوي مشاوره و کمک در هر نوع مشکل بسیار مفید است.

ارتی برخوردار اسـت.  متحدة آمریکا در تمامی مراحل مزبور، نفوذ داشته و از توان نظایاالت
هاي بیمه در قبال عدم تعهد و عـدم مشـارکت   هایی براي شرکتهم چنین با طراحی پاداش

هـاي آمریکـایی   هاي ایرانی از جوایز نقدي و مزایاي اقتصادي همکاري بـا شـرکت  با طرف
 مند شوند.بهره

 . مکانیسم تحکیم دیوار تحریم1-4-3-9

عنـوان مثـال تحـریم    شـود؛ بـه  ین برچسب اعمـال مـی  هاي آمریکا با چندبسیاري از تحریم
هـاي ایـران مبنـی بـر     شرکت کشتیرانی عالوه بر برچسب ارتباط با سپاه، برچسـب فعالیـت  

هاي کشتار جمعی نیز دریافت نموده است. دولت آمریکا و بـه خصـوص   دستیابی به سالح
هـاي  اد برچسـب ، تعـد »تحکـیم دیـوار تحـریم   «داري تالش کرده با مکانیسم وزارت خزانه

-هاي ایرانی را افزایش دهد تا حتی مثالً در صورت لغو تحریمتحریمی علیه افراد و شرکت

هاي تحریمی (حقوق بشر، ارتباط با سپاه، حمایت از تروریسم اي، سایر برچسبهاي هسته
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و ...) باقی بماند. بانک مرکزي ایران از جمله مواردي است که با چندین برچسـب، تحـریم   
 )2021، 1داري آمریکااست. (وزارت خزانه شده

 هاهاي آمریکا علیه افراد و شرکت. دامنۀ شمول تحریم1-4-4
هاي آمریکا علیه صنعت کشتیرانی ایران، ماهیت جهـانی نـدارد و   گرچه دامنۀ شمول تحریم

کارگزار است؛ اما مورد چهارم که در ذیل مـورد اشـاره قـرار خواهـد گرفـت،       4محدود به 
 آن را در عمل به سطح جهانی افزایش داده است: گسترة
: تفـاوتی نـدارد کـه وضـعیت     تمام کسانی که در خاك آمریکا حضـور دارنـد   )1

 مهاجرتی فرد تحریم شده (مسافر، مقیم یا شهروند) چگونه باشد؛
هاي اعمال شـده  : تمامی شهروندان آمریکا ملزم به رعایت تحریمشهروندان آمریکا )2

ري هستند. تفاوتی نـدارد کـه شـهروندان آمریکـا در خـاك      داتوسط وزارت خزانه
آمریکا حضور داشته باشند یا نه؛ بلکه باید در هر کجاي جهـان، قواعـد تحریمـی    

 آمریکا را رعایت نمایند؛

کسانی که حتـی شـهروندان    کسانی که اقامت دائم (گرین کارت) آمریکا را دارنـد:  )3
اقامت دائم باشند (فرقی ندارد که در داخل و یا آمریکا هم نباشند؛ بلکه تنها داراي 

خارج از آمریکا زندگی کنند)، باید قواعد تحریمی آمریکا را رعایت کـرده و وارد  
 مبادله با افراد تحریم شده نشوند؛

-تمامی شرکت اند:هایی که بر پایۀ قوانین آمریکا تشکیل شده یا سازمان یافتهشرکت )4

اند باید ایـن قواعـد را رعایـت    ر آمریکا ثبت شدهها از جمله مؤسسات مالی که د
هاي دالري به دلیـل اینکـه در   هاي مالی همچون تراکنشکنند. برخی از محدودیت

شـود.  هـا اعمـال مـی   یابند، توسـط بانـک  نهایت به یک بانک آمریکایی ارتباط می
ا هاي بسیاري دفاتر نمایندگی خـود را در آمریکـ  همچنین با توجه به اینکه شرکت

اند، مجبور هستند تا براي در امان مانـدن از مجـازات و جـرایم تعیـین     دایر نموده
هـایی کـه در آینـده    ها پایبند باشند؛ حتی شرکتشده توسط آمریکا، به این تحریم

1  OFAC 
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هـاي  قصد ورود به بازار آمریکا را دارند نیز به نوعی مجبور خواهند شد تا تحریم
 ).2020، 1یاین کشور را اجرا نمایند (پیالرسک

 . روش تحقیق2
شـود. بـراي پاسـخ بـه     هاي کاربردي محسوب میپژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش

پرسش اساسی پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. در استفاده از روش ترکیبی بـراي  
هاي کشتیرانی علیه  پاسخ به بخش اول پرسش که در مورد چیستی و مکانیسم اعمال تحریم

معنی که اسـناد  سالمی ایران است از روش مطالعۀ اسنادي بهره گرفته شده؛ بدینجمهوري ا
هـاي کشـتیرانی   ها و ... که در رابطه با تحـریم ها، قوانین، بیانیهمختلف تحریمی شامل طرح

اند. بـراي پاسـخ بـه بخـش دوم     اند، مورد بررسی قرار گرفتهعلیه ایران تصویب و ارائه شده
هاي کشتیرانی علیـه ایـران، از روش مصـاحبۀ اکتشـافی بـا       هاي تحریمپرسش مبنی بر پیامد

 مسئوالن و صاحبنظران این حوزه استفاده شده است.

 هاي تحقیق: اهداف آمریکا در تحریم صنعت کشتیرانی ایرانیافته .3
هاي تابعـه   هاي اعمال شده علیه کشتیرانی ایران شامل مدیران ارشد، شرکت مجموعۀ تحریم

هاي ملکی با هدف اعمال محـدودیت در مـراودات بـا اشـخاص، تجـار،       کشتی و همچنین
خصوص اروپایی) توسط آمریکا صورت گرفته اسـت. برخـی   ها و بنادر خارجی (بهشرکت
 هاي کشتیرانی علیه ایران به شرح ذیل بوده است:ترین اهداف از اعمال تحریماز مهم

 فعال در حوزة کشتیرانی. اعمال فشار بر مدیران، ناخداها و خدمۀ 3-1
هاي ثانویه و مضاعف، با تحـریم اشـخاص کلیـدي و    متحدة آمریکا در ضمن تحریمایاالت

هاي همکاري با مرتبط با صنعت کشتیرانی ایران در کشورهاي مختلف، تالش کرده تا هزینه
اسـتی  هـا، سی اي ایـن تحـریم  ایران را در این شرایط افزایش دهد؛ عالوه بر این اعالم رسانه

کنـد  است که بازدارندگی مؤثري براي سایر افراد متمایل به همکـاري بـا ایـران ایجـاد مـی     
). مکانیسم اعمال فشار بر نیروي انسانی فعال در حـوزة  2021، 2داري آمریکا(وزارت خزانه

درصدي دالر در تجـارت   70باشد. سهم کشتیرانی عمدتاً به واسطۀ استفاده از ابزار دالر می
-بخشی از تجارت جهانی را به دالر وابسته ساخته است. سهم دالر از تجارت بـین جهانی، 

1  Pilarski 
2  U.S. Department of the Treasury 
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باشـد کـه از   درصد نیز مـی  80المللی برخی مناطق همچون کشورهاي شرق آسیا تا حدود 
باعـث   2تـرن -)؛ این مسئله در کنار چرخۀ یـو 2020، 1متوسط جهانی بیشتر است (کریستن

و انتقـال خـود از حسـاب    در بخشی از فرایند نقل هاي دالري جهان شده تا تمامی تراکنش
تـرن،  -مبدأ به حساب مقصد، به یک بانک آمریکایی ارتباط یابند؛ به عبارتی دیگر چرخۀ یو

هاي دالري را وابسته به نهادهاي مالی آمریکا کرده است؛ این مسئله توان نظـارتی و  تراکنش
توجهی افزایش داده و از ایـن طریـق    مانیتورینگ آمریکا بر تجارت جهانی را به شکل قابل

اند، پـی ببـرد و   ها و کشورها انجام دادههاي مالی که افراد، شرکتتواند به برخی تراکنشمی
ها مورد مجازات قرار دهد. مجازات اعمال شده نیز طیفی گسـترده از بازداشـت، اعمـال    آن

و یـا محرومیـت از بـازار    جریمه، ممنوعیت ورود به آمریکا (براي شهروندان غیرآمریکایی) 
آمریکا را در برخواهد گرفت؛ این مسئله نه تنها تهدیداتی را براي مدیران، ناخداها و خدمـۀ  

-شود تا افراد، نهادهـا و شـرکت  فعال در حوزة کشتیرانی اعمال خواهد کرد؛ بلکه باعث می

زبـور قـرار   هـاي م هاي خارجی که با کشتیرانی ایران در ارتباط هستند نیز در معرض آسیب
 گیرند. البته این خطرات براي تجارت غیردالري کمتر خواهد شد.

هاي مسافرتی به آمریکا، فـارغ از ملیـت افـراد تحـریم شـده      هایی همچون ممنوعیتتحریم
تواند این معنی خواهد بود که حتی تابعیت مضاعف نیز نمیشود؛ این مسئله بدیناعمال می

ابعیت مضاعف توان رصدي و نظارتی آمریکا بر فرد مزبـور  چند تمسئله را تسهیل سازد؛ هر
هاي تحریمـی اشـخاص حقیقـی و حقـوقی شـامل      طور کلی ممنوعیتدهد. بهرا کاهش می

 برخی از موارد ذیل خواهد شد:

 صادرات آمریکا؛-هاي صادراتی از بانک وارداتکمک 
 صدور مجوزهاي صادراتی آمریکا؛ 
 ماهه؛ 12میلیون دالر در بازة زمانی  10هاي بانکی خصوصی باالتر از وام 

1  Christen 
2 U-Turn 
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 عنـوان واسـطه   هاي تحریمی، یک مؤسسه مالی باشد، معرفی بهدر صورتی که نهاد
هـاي بازنشسـتگی   استفاده از سیستم یا خدمات بـدهی دولـت آمریکـا و صـندوق    

 دولتی؛

 انعقاد قرارداد با دولت آمریکا؛ 

 یکا؛نقل و انتقال ارزهاي خارجی به قلمرو حاکمیتی آمر 

 هاي مالی به قلمرو حاکمیتی آمریکا؛نقل و انتقال 

 نقل و انتقال دارایی به قلمرو حاکمیتی آمریکا؛ 

 هـا یـا قراردادهـاي بـدهی از     گذاري در یا خریداري میزان زیادي از داراییسرمایه
 سوي اشخاص آمریکایی؛

 گذاران کلیدي به خاك آمریکا؛ورود مقامات یا سرمایه 

 1393ا (پیروز و خسروي دهقی، واردات به آمریک.( 

 هاي کشتیرانی. افزایش هزینه3-2

نتینر خـارجی و  میلیـون کـا   3آمریکا در تالش است تا با توجه به پذیرش سـاالنه بـیش از   
نقـل  وهاي ایـن تجـارت را بـر صـنعت حمـل     میلیون تن کاال توسط ایران، هزینه 50حدود 

ها ترین مخاطبان این تحریم در وهلۀ نخست تجار، شرکتدریایی کشور تحمیل کند. اصلی
بایست بهاي بیشـتري  کنندگان هستند که میو واردکنندگان بوده و در وهلۀ دوم نیز مصرف

هـاي نفـت، گـاز و    مت واقعـی کاالهـا بپردازنـد (اتحادیـۀ صـادرکنندگان فـرآورده      را از قی
 ).1392پتروشیمی ایران، 

-هاي کشتیرانی ایـران، مـی  سازي براي تحریماز جمله دیگر اهداف فرعی آمریکا ذیل هزینه

هاي صنعت کشـتیرانی ایـران، محـدودیت در ارائـۀ     توان به محدودیت در استفاده از کشتی
رسانی و بیمه، قطع همکاري نمایندگان محلی شرکت کشـتیرانی  الی فنی، سوختخدمات م

در حوزة اروپا و کشورهاي آسیایی و عدم تمایل مشتریان قدیمی به ادامۀ همکـاري اشـاره   
 کرد.

تري دارد؛ ضـربه  ونقل، هزینۀ بسیار پایینونقل دریایی بین انواع حملبا توجه به اینکه حمل
ونقل کاال و صعود شدید خـروج ارز از   هاي حملبه افزایش هزینهبه بخش کشتیرانی منجر 
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کشور خواهد شد و هزینۀ کاال را براي مصرف کنندة نهایی نیز به شدت افزایش خواهد داد 
نقـل در ایـران   و، نمایانگر ساختار هزینۀ حمل4). نمودار 1400(سازمان بنادر و دریانوردي، 

 است.
 اي هاي نظامی و منع گسترش تسلیحات هستهی ایران با فعالیتدهی صنعت کشتیران . ارتباط3-3

هـاي نظـامی در تـالش    دهی صنعت کشتیرانی ایران با فعالیتدولت آمریکا از طریق ارتباط
هاي مضاعف مواجه سازد. از جملـه مـواردي   است تا این بخش از اقتصاد ایران را با تحریم

هـایی  سند راهنماي دریانوردي آمریکا که مشـوق توان به آن اشاره کرد، که در این زمینه می
هاي صنعت کشـتیرانی ایـران پیشـنهاد داده اسـت (سـند راهنمـاي       را براي مقابله با فعالیت

 ).2020، 1دریانوردي آمریکا

 
هاي تحریمی جدید آمریکا علیه صنعت کشتیرانی است تـا بـه نـوعی    مسئلۀ دیگر برچسب 

هـاي کشـتار   هاي ایران براي دستیابی به سالحلب تالشهاي کشتیرانی ایران را در قافعالیت

1  United States Global Maritime Advisory 

42% 

24% 

21% 

6% 
7% 

 سازمان بنادر و دریانوردي: منبع -ساختار هزینه انواع حمل و نقل در ایران: 4نمودار 

 زمینی بخش هاي هزینه

 دریایی بخش مستقیم هزینه

 دیرکرد( دریایی بخش غیرمستقیم هزینه
 )کانتینر

 )مبدا( بندري بخش هاي هزینه

 )مقصد( بندري بخش هاي هزینه
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بندي نماید. گرچه پذیرش این رویکرد توسط سایر کشورها امـري دشـوار بـه    جمعی دسته
رسد؛ اما با توجه به تأکید دولت قبلی آمریکا (دونالـد ترامـپ) مبنـی بـر بازگشـت      نظر می
هـاي  ند بازرسی و توقیـف کشـتی  هاي پیشین سازمان ملل، آمریکا تالش دارد تا فرایتحریم

 ایرانی را تشدید سازد. 
 . وابسته سازي ایران به بنادر ثانویه3-4

تـورم  ها با اهدافی از قبیل توقـف فراینـد تولیـد، ایجـاد کمبـود در بـازار و افـزایش        تحریم
هاي اعمال شده علیه بخش کشتیرانی ایـران از سـه جهـت موجـب     شود. تحریمپیگیري می

 هاي مرتبط با این حوزه شده است:ایجاد محدودیت در فعالیت
هـا در  هاي کشتیرانی توسـط ایـران و سـایر کشـور    محدودیت در استفاده از کشتی .1

 ترانزیت دریایی که موجب کاهش ترانزیت دریایی شده است؛
رسانی، تجهیـز و بیمـۀ حفاظـت و    حدودیت در ارائۀ خدمات مالی، فنی، سوختم .2

 هاي سازمان کشتیرانی از سوي سایر کشورها؛غرامت کشتی
هاي اولیۀ کشتیرانی ماننـد  کنندة تحریمهاي ثانویه علیه نهادهاي نقضاعمال تحریم .3

رار هـاي کشـتیرانی قـ   هدف تحریم 2020هاي چینی که در ژوئن برخی از شرکت
 اند؛گرفته

قطع همکاري نماینـدگان محلـی شـرکت کشـتیرانی در حـوزة اروپـا و برخـی از         .4
 کشورهاي آسیایی؛

هـاي انجـام گرفتـه    عدم تمایل مشتریان قدیمی به ادامۀ همکاري به دلیل جوسازي .5
 ).1399الملل با تحریم مضاعف کشتیرانی،  (نقض آشکار قوانین بین

یش سطح وابستگی به بنادر میانی اعمال شده تا در شـرایط  ها با هدف افزااعمال این تحریم
 حساس، تأمین کاالهاي اساسی را براي دولت دشوار سازد.

 ها توسط ایرانسازي فرایند مقابله با تحریم. پیچیده3-5

هاي آمریکا امري دائمی نبـوده و بـه محـض پدیـدار     هاي مقابله با تحریمها و روشتکنیک
ها، امکان شناسایی آن توسط آمریکـا  روش خاص دور زدن تحریم شدن اولین مورد از یک

هـاي تکـراري بـراي دور    شود تا اسـتفاده از روش کند. این مسئله باعث میافزایش پیدا می
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ها، ریسک باالیی در پی داشته باشد؛ بنابراین آمریکا در تالش است تا بـه مـرور   زدن تحریم
هاي عملیاتی اده و از این طریق میزان پیچیدگیهاي تحریمی را افزایش دزمان سطح نظارت

 ها نیز افزایش پیدا کند.و لجستیکی براي مقابله با تحریم
 اعمال فشار بر تجارت بخش خصوصی ایران. 3-6

در صـنعت کشـتیرانی را کاالهـاي نفتـی و دوسـوم را       با توجه به اینکه یک سوم حمل کاال
دهد، فشارهاي وارد شده بر بخش دولتی و خصوصی متفاوت کاالهاي غیر نفتی تشکیل می

 ةدر دو حوزه با مشکالتی مواجه خواهد شد؛ اول، در حوز اًخواهد بود. بخش دولتی عمدت
دوم، در بخـش واردات  دهـد و  صادرات کشور را تشکیل می ةصادرات نفت که بخش عمد

یکی از اهداف اما  ؛کاالهاي اساسی که نقش مهمی در تورم و ثبات اقتصادي و سیاسی دارد
صادرات کاالهـاي غیرنفتـی و    ةثیرپذیري بخش خصوصی در حوزأتها این است که تحریم

. با توجه بـه شـکل   افزایش یابدهمچنین واردات مواد اولیه و یا کاالها و خدمات مورد نیاز 
را متحمـل   هـا تمرکز تحـریم زیر، به ترتیب بارهاي کانتینري، نفتی و جنرال کارگو بیشترین 

 اند.شده

 

 کانتینري

65% 

 نفتی

21% 

 جنرال کارگو

7% 

 فله خشک

7% 

 فله مایع

0% 
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 . ریزش نیروي کار در حوزه کشتیرانی3-7
فشارهاي تحریمی خود در صـنعت کشـتیرانی را بـا هـدف     از خروج از برجام،  آمریکا پس

 المللـی کـه  شـرکت بـین   20از  بـیش ثیر این فشارها أریزش نیروي کار افزایش داد. تحت ت
هـاي جدیـد مواجـه شـده و     با محدودیتنقل دریایی ایران فعالیت داشتند، ودر حمل اًسابق

ها را نیز مجبـور  آمریکا با اعمال فشار، سایر شرکت شد. کاستههاي بیمه نیز خدمات شرکت
 ةرسیدن به محـدود تا  اًصرفشوند و خدماتشان را هاي سرزمینی ایران نسازد که وارد آبمی
آمریکا حتی بنادر خارجی را نیز مورد هـدف تحریمـی خـود    هاي سرزمینی ارائه دهند. آب

ایـن   ؛هاي ایـران را در بنـادر خـود مـورد پـذیرش قـرار ندهنـد       قرار داده تا کاالها و کشتی
در کسب و کارهاي دریایی و بندري ها و ریزش نیروي کار سیاست با هدف تشدید تحریم

 .)2019 ،1(تی. آر. تی ه استدشاعمال 
 . افزایش ریسک تجارت دریایی با ایران3-8

جرایم مالی، محرومیت از بازار آمریکا، عدم دسترسی به دالر و حتـی امکـان بازداشـت در    
شود تا ریسک تجارت دریایی با ایران افـزایش چشـمگیري   قضائی آمریکا، باعث می ةحوز

هاي ایران اسـت.  تا آب ها براي کشورهاي خارجیبسیاري از شرکت ۀداشته باشد. حتی بیم
 ؛شـود  ها هم قطع می این شرکت ۀهاي ایران شوند بیمهاي خارجی وارد آبزمانی که کشتی

هاي ایران بآبراي ورود به تمایل کمتري ها شرکتسیاست با این هدف اعمال شده تا این 
 .داشته باشند

 گیرينتیجه
المللی، وابسـتگی بسـیاري   تجارت بین ۀموفقیت هر نهاد یا شرکتی در عرصموفقیت یا عدم 

هـا، خـارج از تـوان و کنتـرل خـود      اي از آنبه متغیرهاي سطح کالن دارد که بخش عمـده 
هرچند  ؛هاي اقتصاديباشد. صنعت کشتیرانی ایران با وجود شدیدترین تحریمها میشرکت

هـاي مختلـف   اما توانسته بقاي خـود را در دوران هاي بسیاري بوده است؛ که متحمل هزینه
هاي مختلـف اعمـال   ها در زمانگرچه ممکن است تحریم ؛رکود، بحران و تحریم حفظ کند

اخیـر،   ۀخصوص در طـول چنـد دهـ   تاریخی نشان داده که به ۀاما تجرب ؛و یا برداشته شوند

1  TRT 
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عـالوه بـر    ؛نموده اسـت صعودي را در اقتصاد جهانی تجربه  تحریم، یک روند کامالً ةپدید
المللـی در حـال   اي و بیناین برخی از روندهاي سیاستی و زیرساختی در سطح ملی، منطقه

هـاي ایـن حـوزه    تواند بر صنعت کشـتیرانی و تحـریم  طور مستقیم میرخ دادن است که به
یابی سیاست همسایگی و کاهش سهم تجارت دریایی ایران از جملـه  اثرگذار باشد. اولویت

ها باعث شـده تـا ایـران در    ثیرپذیري کمتر تجارت همسایگی از تحریمأروندها است. ت این
ناپذیر، سهم کشورهاي همسایه از کل تجارت خـارجی خـود   یک چرخش سیاستی اجتناب
مین کاالهـاي اساسـی   أاي از این تجارت، غیرنفتی بوده و البته ترا افزایش دهد. بخش عمده
بلکه از طریق زمینـی   ،باشد که بخشی از آن نه از طریق دریایینیز بخشی از این تجارت می

سهم کشتیرانی از تجارت خارجی کشـور را قـدري    شود. تداوم این روند، احتماالًانجام می
ـ   کاهش خواهد داد. ، نیـز تحـول   1398گمرکـی اوراسـیا در آبـان     ۀپیوستن ایران بـه اتحادی

 ةتجـارت ایـران بـا کشـورهاي حـوز     دیگري است که باعث ایجاد جهش قابل تـوجهی در  
شمالی گردیده است. گرچه هنوز تجارت ایران با کشورهاي اتحادیه گمرکی اوراسیا، بخش 

هـاي آتـی و بـا    شـود در سـال  بینی میاما پیش ؛شودکمی از کل تجارت کشور را شامل می
مالی گمرکی اوراسیا، سـهم تجـارت دریـایی در بنـادر شـ      ۀایجاد ثبات در تجارت با اتحادی

کشور افزایش پیدا کند. با وجود افزایش در این حوزه، محدودیت بازار کشورهاي اوراسـیا،  
هاي کشتیرانی و بنادر ایـران را در پـی نخواهـد داشـت و     امکان تغییرات اساسی در فعالیت

تجـارت خـارجی    ةهاي تجاري، کشتیرانی و بنادر جنوبی ایران سـهم عمـد  همچنان فعالیت
 خواهند داشت. کشور را بر عهده

ثر ؤاي مطرح کمربند و راه و تغییر الگوي تجارت جهانی از دیگر روندهاي جهانی و منطقه
ترین طرح زیرسـاختی  توان بزرگبر کشتیرانی جهان و ایران است. طرح کمربند و راه را می

-اي بالغ بر یک تریلیون دالر، اثرات بسیاري بر حمـل دانست که با بودجه 21جهان در قرن 

نقل جهانی و کشتیرانی خواهد داشت. بر اساس برآوردهاي انجام شده اجراي ایـن طـرح   و
-درصد کاهش خواهـد داد و هزینـه   2,5تا  1,2نقل کاال در سطح جهان را بین وزمان حمل

امـا کـاهش زمـان و     ؛درصد کاهش پیدا خواهد کرد 2,2تا  1,1هاي تجارت جهانی نیز بین 
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ها تعریف شـده اسـت) بیشـتر    هزینه براي اقتصادهاي کمربند و راه (که ایران نیز در بین آن
تـا   1,7خواهد بود. با اجراي طرح کمربند و راه، زمان کشتیرانی براي کشورهاي مسیر، بین 

درصـد   2,8تـا   1,5تجـارت دریـایی نیـز بـین      ۀدرصد کاهش پیدا خواهد کرد و هزین 3,2
کشتیرانی براي کشورهایی که در مسیر کریـدور هسـتند    ۀاهش خواهد یافت. زمان و هزینک

هـاي  درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بـر اسـاس ارزیـابی    10,2و  11,9به ترتیب تا حداکثر 
توانـد زمـان و هزینـه را از    خیرات در مرزهـا، مـی  أانجام شده، تغییرات سیاسی و کاهش تـ 

ـ   مقادیر تخمین زده شده نیز،  ةکشـتیرانی در حـوز   ۀبیشتر کاهش دهد. در مورد ایـران، هزین
ـ       2,74واردات در سناریوي حداقلی بـه میـزان     ۀدرصـد کـاهش پیـدا خواهـد کـرد و هزین

دیگـر،   ۀمسـئل  .)2018، 1(دي سـویرس و همکـاران   شوددرصد کمتر می 2,72صادرات نیز 
هـاي  ی از تحـریم پـذیري کشـتیران  چین در این طرح است کـه سـطح آسـیب    ۀنقش برجست

شـود  بینـی مـی  انـدازي مسـیر ریلـی، پـیش    عالوه بر این با راه ؛آمریکا را کاهش خواهد داد
بـه   ؛تغییرات مهمی در سهم تجارت دریایی و کشتیرانی نسبت به کل تجـارت ایجـاد شـود   

 ةعبارتی دیگر به احتمال زیاد با توجه به اینکه چین در حـال حاضـر بزرگتـرین صـادرکنند    
 آید، سهم تجارت ریلی جهان افزایش چشمگیري یابد.شمار میجهان به

المللـی در حـال رخ   اي و بـین با وجود روندها و تحوالت متعددي که در سطح ملی، منطقه
ـ   دادن است، تجارت دریایی تا سال المللـی  اول تجـارت بـین   ۀهاي متمـادي، همچنـان گزین

مـدت یـا   امري نیسـت کـه در کوتـاه   نقل دریایی کاال، ودرصدي حمل 90خواهد بود. سهم 
بر این اساس، اجتناب، مواجهه و یـا در شـدیدترین    ؛مدت، دچار تغییرات اساسی شودمیان

 باشد.ناپذیر براي ایران میهاي کشتیرانی آمریکا، امري اجتنابحالت، مقابله با تحریم
 
 
 
 
 

1  de Soyres, Mulabdic, Murray, Rocha, & Ruta 
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