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 مقدمه

نظام  رسد جهان امروز در مرحله گذار ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک باشد.به نظر می

است و تاکنون  هاست دچار زوال سیاسی، اقتصادی و فرهنگیدوقطبی جهان مدت

م ک نظجهان به یک تعادل و ثبات ژئوپلیتیک، نرسیده و احتمال به وجود آمدن ی

وجود  21م قدرت جهانی در قرن غربی( در نظا-جدید و ساختار دو بخشی)شرقی

 ل ازدارد. پیروزی انقالب کبیر اسالمی ملت بزرگ ایران و گذشت چهل و دو سا

گذار بر تحول گیری نظام جمهوری اسالمی ایران، یکی از عوامل مهم تاثیرشکل

ی ارهقیا، منطقه اتصال سه ساختار ژئوپلتیکی قدرت در غرب آسیا است و غرب آس

 باشد. آسیا به اروپا و آسیا به آفریقا می

های ژئوپلیتیک مجاور کشور ایران با داشتن یک موقعیت مرکزی نسبت به حوزه

تواند در اتحادیه اقتصادی فارس می همچون هند و چین و آسیای مرکزی و خلیج

به غرب و پیدایش اوراسیا با ارتباطات کریدورهای شمال به جنوب و شرق 

ای آسیا به اروپا و آسیا به آفریقا و کارکردهای سیاسی، ای و قارههای منطقهتشکل

اقتصادی، گردشگری نقش موثری داشته باشد و فرایندهای سیاسی و اقتصادی 

کشورهای عضو اتحادیه را تقویت نماید و منافع مشترک و امنیت مشترک را برای 

های مشترک این کشورها و با رقبا و تهدیدات و تحریماعضای اتحادیه بوجود آورد 

مقابله کند. به منظور واکاوی اوضاع اقتصادی و سیاسی منطقه و شناسایی جریان 

های مالی، اقتصادی و تجاری حاکم بر مناسبات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 

زمان انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، سا
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منطقه آزاد اقتصادی تجاری بندر انزلی و با مشارکت دانشگاه ها و موسسات علمی و 

پژوهشی همایش بین المللی اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در 

المللی بستر مناسبی را برای توسعه روابط منطقه ای را برگزار کرد. این همایش بین

الملل ردی ژئوپلیتیک، اقتصاد سیاسی و روابط بینی مطالعات کاربپژوهشگران حوزه

 فراهم آورد تا با ارائه مقاالت علمی به رشد و بالندگی ایران اسالمی کمک نماید. 

 19 شرایط ویژه جهان و ایران به سبب همه گیری ویروس کرونا و بیماری کوید

 یز ایننام نجباعث شد، برگزاری این همایش بارها با وقفه و تعویق روبرو شود و سرا

ی همایش به صورت ترکیبی از ارائه مقاالت به صورت سخنرانی حضوری و مجاز

نشست  ات وبرگزار گردید. با توجه به تأکید ستاد کرونا بر محدودیت برگزاری تجمع

وزه ها، در نهایت تصمیم بر آن شد که همایش با تعداد محدود و به صورت یکر

ری و داو ن مقاالت فراوان دریافت شده، پس ازبرگزار شود و به این منظور از میا

 داد اندکی ازمقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و تع 30ارزیابی کمیته علمی تعداد 

با  چنینمقاله های دریافت شده نیز برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند. هم

 خزرمشارکت دانشگاه های کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای پیرامون دریای 

ر دکه  تعداد زیادی مقاالت از اندیشمندان و صاحبنظران این کشورها دریافت شد

 د. مورد از این مقاالت نیز برای ارائه به صورت سخنرانی تعیین ش 4نهایت 

به هر روی، با سپاس از برگزار کنندگان و مشارکت کنندگان این همایش، تجربه 

اتحادیه اوراسیا و مشارکت مطلوب  برگزاری نخستین همایش بین المللی با موضوع

نهادها و سازمان های ملی مرتبط و نیز استقبال اعضای هیآت علمی، دانشگاه ها و 

نهادهای اقتصادی منطقه اوراسیا این امیدواری را ایجاد کرد که برگزاری این همایش 
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گام موثری در گشایش ارتباطات منطقه ای، تقویت همکاری بین کشورها، رشد 

و بازرگانی متقابل و در نهایت همگرایی هر چه بیشتر کشورهای منطقه باشد. تجارت 

انتظار می رود با کاربست یافته های علمی و پیشنهادات مطرح شده از سوی 

سخنرانان این همایش، کشورهای منطقه در آینده نه چندان دور، به یک بلوک 

یک جهانی تبدیل شوند و قدرتمند منطقه ای و بازیگر قابل اعتنا در نظام ژئوپلیت

اشتیاق کشورهای دیگر برای پیوستن به این اتحادیه و افزایش همکاری های بین 

 المللی، اعتبار و جایگاه اتحادیه اوراسیا را دوچندان کند. انشااهلل.

 

 دکتر سید یحیی صفوی

 دبیر همایش و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران
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 یااوراساقتصادی  ییهاتحادالحاق به  اندازچشم
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 چکیده

 یوزنهاز  ،مبنانفت  یمحصولدر کشورهای تک کاالی استراتژیک  ینترمهمنفت به عنوان 

که از اواخر نفت  یهادرب ثباتییببرخوردار است. تا پیش از  اییندهفزاسیاسی و اقتصادی 

صاحب نفت،  یهادولتکالن اقتصادی از سوی  یهاچالشبدین سو رخ نمود،  2013سال 

ژئوپلیتیکی، پیدایش  یهارقابتاز  یمندنظام یمجموعه یوستگیپبه هم. با شدیممدیریت 

با یک ژئواکونوم آمریکا و اغتشاش فزاینده در فضاهای یمتحدهجایگزین در ایاالت  یهانفت

 در اقتصاد سیاسی کشورهای یاعمده یهاچالش، ش جهانی ویروس کروناپراکن

یز ننفتی  یهاهستهنفت پدید آمد. جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از  ییدکنندهتول

، رجامبفزاینده پس از خروج آمریکا از  هاییمتحرو نیز  بهای نفت هایثباتییبهمراستا با 

 است. با توجه به اهمیت کرده دنبالرا اقتصاد غیرنفتی  هایگذارییاستساز  یامجموعه

ررسی در سبد سیاسی و اقتصادی کشور، پژوهش حاضر به ب ینفتاقتصاد غیراستراتژیک 

اقتصادی  ییهاتحادبا محوریت همگرایی با  ایران ینفت غیرقتصاد کارگزار در ا-نقش ساختار

 عنوانبه یکپزشداشت، درمان و آموزش وزارت بهکه  دادپرداخته است. نتایج نشان  یااوراس

 عنوانبهمت( کارگزار اقتصاد غیرنفتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت )ص ینترمهم

یرنفتی غقویت اقتصاد تبهینه در راستای  هایینهگزساختار اقتصاد غیرنفتی ایران،  ینترمهم

 اد اتی ساختار و کارگزار اقتصادرص-تولدی یهافرآوردهتقویت ، روینااز  .آیندیم شماریب

 

 

 

 یهاچالش تواندیم یااوراساقتصادی  ییهاتحادهمگرایی و پیوستن به  باهدفغیرنفتی 

 کند. مدیریتزیادی  یاندازهتا  اقتصاد غیرنفتی ایران رافراروی 

 انکارگزار، ایر-، ساختاریااوراساقتصادی  ییهاتحاد، غیرنفتیاقتصاد  واژگان کلیدی؛
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 مقدمه

اتکای صرف به  هاییتمحدودو  هایتمحذوربا توجه به  یانبندانشاقتصاد 

ار شم بهمنابع خام ازجمله نفت، یکی از محورهای توسعه و اقتصاد برتر 

 رویج و تقویت، محوریت یافتن تولید و تیانبندانش. برآیند اقتصاد رودیم

 منظوربه افتهیتوسعهگسترده در کشورهای  یهاکوششاقتصاد غیرنفتی است. 

وپلیتیکی که وزن ژئ دهدیمفروشی منابع طبیعی، نشان  خامفاصله گرفتن از 

. یابدیمات غیرنفتی افزایش درزمان با افزایش قدرت تولید و صایک کشور هم

، ازجمله ییگرامنطقهدر چارچوب اصل ژئوپلیتیکی  یامنطقه یهاائتالف

تی و فرایند اقتصاد غیرنف ندتوایمغرافیایی است که ج-رویکردهای سیاسی

زمان با رو، کشورها هم به بخش تولید را تقویت کند. ازاین یبخشثبات

اسی ز بازوهای سیاتولید داخلی، با استفاده  یینهدرزمبلندمدت  گذارییهسرما

 یهاائتالفیا الحاق رسمی به  یامنطقهدهای دااقتصاد، به انعقاد قرار

 .دهندیمژئواکونومیک تن در 

گسترش اعمال  برجام و روند رو به یمعاهدهآمریکا از  یجانبهیکخروج 

مواجه  ایسابقهیبعلیه ایران، اقتصاد و درآمد نفتی ایران را با چالش  هایمتحر

یرنفتی غتقویت اقتصاد  منظوربهفزاینده  هایگذارییاستسکه  یاگونهبهکرد؛ 

د. مجموعه شبرای کشور مطرح جدی و جایگزین  یینهگز عنوانبهبار دیگر 

 هایینشبسیاسی و اقتصادی برای رونق تولید به مذاکرات و  یهاتالش

 بازارهای  یگذارهدفانجامید که در چارچوب آن، شناسایی و  ییگرامنطقه

فعال برای صادرات محصوالت غیرنفتی از اهمیت فراوانی برخوردار شد. 

 یینهدرزمید عوامل و عناصر که ، باهایییاستساثرگذاری چنین  منظوربه

اقتصاد غیرنفتی فعال هستند، شناسایی شود. به دلیل ماهیت سیاسی و 
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از  اییوستهپهمبه یمجموعهایدئولوژیک حاکم بر نظام سیاسی ایران، 

ساختارها و کارگزارها در اقتصاد غیرنفتی ایران فعال هستند. شناسایی و 

در  هاآن سازییکپارچهباهدف تقویت و  کارگزارها-این ساختار بندییتاولو

اقتصادی  ییگرامنطقهراستای صادرات به بازارهای فعال در چارچوب الحاق به 

، تحقیق ایینهزماز اهمیت استراتژیک برخوردار است. در چارچوب چنین 

کارگزار در اقتصاد غیرنفتی ایران اقدام کرده و -حاضر به شناسایی ساختار

ر اقتصاد غیرنفتی را احصاء نموده است. در این راستا، نقش و وزن هر یک د

 یهاوزارتخانهنخست چهار ساختار دخیل در اقتصاد غیرنفتی ایران، شامل 

صنعت، معدن و تجارت )صمت(، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و وزارت 

دستی در کنار دو کارگزار فعال در اقتصاد میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

تی، شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت امور غیرنف

-، از گروه خبرگان خواسته شد تا پنج ساختارازآنپسخارجه شناسایی شدند. 

دهی و با  وزن یهاشاخصکارگزار مهم در اقتصاد غیرنفتی ایران را با توجه به 

اقتصادی  ییهاداتحالحاق به  اندازچشممحوریت اقتصاد تولیدی غیرنفتی و با 

 بندییتاولوشده، سپس کارگزار شناسایی سیا شناسایی کنند. پنج ساختاراورا

کارگزارهای فعال و اثرگذار ایران در اقتصاد -دهی شد تا ساختار وزنو 

 غیرنفتی مشخص شود.
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 روش پژوهش

 شده است.پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی است و به روش دلفی انجام

اد ص شدن ساختارها و کارگزاران دخیل در فرایند مدیریت اقتصبرای مشخ

 وزیعشده است. بر این اساس با تدر کشور، از روش دلفی استفاده ینفتغیر

یاسی، علوم سجغرافیای  یهارشتهنفر از اساتید  30زیر در میان  هایینهگز

شده مند گزینشفتهران که به صورت هد یهادانشگاهدر سیاسی و اقتصاد 

رتیب ت بهنه را زیر، پنج گزی هایینهگزبودند، از آنان خواسته شد تا از میان 

 ینفتغیرصاد ترین ساختارها و کارگزاران دخیل در اقتمهم عنوانبهاولویت 

 در این . ساختارهای دخیل در اقتصاد غیرنفتی ایرانایران مشخص کنند

 ارت،، معدن و تجوزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعتتحقیق عبارتند از: 

. دستیصنایعوزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

ز: اهمچنین کارگزاران دخیل در اقتصاد غیرنفتی در این پژوهش عبارتند 

 .یپزشکوزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
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بع؛ غیرنفتی ایران )من ساختارها و کارگزاران مورد مطالعه در اقتصاد :1 شکل

 (1399، نگارنده
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 در اقتصاد غیرنفتی کارگزار دخیل-ساختار پنجایج به دست آمده، وجود تن

 ایران را به ترتیب زیر مشخص کرد؛

 
 (1399نگارنده، ارگزار در اقتصاد غیرنفتی ایران )منبع؛ ک-ساختار :2شکل 

 

فرهنگی و راه و  یراثصمت، م یهاخانهوزارت، 2 شکل هایینهگزاز میان 

جزء اشت وزارت امور خارجه و وزارت بهدو « ساختار» عنوانبه شهرسازی

 .آیندیم به شماردخیل در اقتصاد غیرنفتی ایران « کارگزاران»
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ی از یزان برخوردارساختارها و کارگزاران از نظر م یبندسطحو  یبندرتبهبرای 

 یهاروشن است. از میا شدهاستفاده چندمعیاره گیرییمتصم، از هاشاخص

 و از  یبندسطحبرای  (AHP) یمراتبسلسهتحلیل موجود در این زمینه، روش 

 

بهره  هاشاخصبرای تعیین ضریب اهمیت هر یک از  شانونضریب آنتروپی 

ی پراکندگ است. اساس این روش بر این پایه استوار است که هرچه شدهگرفته

ر ن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردادر مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آ

به  گیرییمتصمیک ماتریس  یهادادهزمانی که  (.Millon, 2017: 42) است

، اوزان هاداده بخواهد با توجه به این گیرندهیمتصمطور کامل مشخص باشد و 

 هاشاخصبه  یدهوزنبرای  تواندیمرا محاسبه نماید، از این تکنیک  هاشاخص

 یهادهدا(. بدین منظور، آمار و 46: 1387، یزاهدکبری و استفاده نماید )ا

به ارقام  هاآنبه صورت معیارهای خام بودند که به منظور تبدیل  شدهیگردآور

قام به تبدیل و سپس ار یاسمق یب یهاشاخصکمی، ابتدا، این معیارها به 

 شدهیانبیک  یشمارهدست آمده، به صورت تحدیدهای آماری که در جدول 

سطح  5کیفی که در  یهادادهست، تقسیم شدند تا ارقام کمی با ا

 .(1شماره ، تعریف شوند )جدول اندشدهیفتعر
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 به اعداد و ارقام یساز یکمو معیارها و  هاشاخصارزش کیفی  :1جدول 

ارزش  

 کیفی

 هاشاخص

قدرت 

 گرییالب

 نفر 100به 

برخورداری 

 سیاسی

 به درصد 

نفوذ 

 سازمانی

 100به 

 سازمان

دسترسی به 

 مراجع قدرت

 نفر 100به 

 بودجه

 به درصد 

85-100 80 – 100 85-100 85-100 80 – 

100 

 خیلی خوب

65-84 60 – 99/79 65-84 65-84 60 – 

99/79 

 خوب

45-64 40 – 99/59 45-64 45-64 40 – 

99/59 

 متوسط

25-44 20 – 99/39 25-44 25-44 20 – 

99/39 

 بد

1-24 0 – 99/19 1-24 1-24 0 – 

99/19 

 خیلی بد

 (1394، یگیبقرهو  پور یحیی)منبع: 
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 چارچوب نظری

 ینفتغیر اقتصادی  هاییهنظر

اسی کاالهای استراتژیک در اقتصاد سی ینترمهمنفت به عنوان یکی از 

یک، کاالی استراتژ . علم اقتصاد برای مدیریت اینآیدیم به شمار دارییهسرما

یان مه است دو نظریه از را ارائه داد هایافترهو  هامدل، هایهنظراز  یامجموعه

 ست.اقتصاد غیرنفتی از اهمیت بیشتری برخوردار ا هاییهنظرمجموعه 

 پاچوری ییهنظر

رهای اختاراجندرا کومار پاچوری، اقتصاددان هندی، اقتصاد نفت را در گروه س

 ملی و فراملی که یهاسازمانو بر آن است که وجود  داندیمنیرومند سیاسی 

 یوررهبه، عامل مهمی در افزایش آیدیمسیاسی کشورها پدید  یارادهاز 

 ، منجر«ار نفتتولید پاید»پاچوری،  ییدهعق. به آیدیم به شماراقتصاد نفت 

« اقتصادی نفت هاییاستس»و « اقتصادی نفت یهاسازمانپایدار ماندن »به 

« خص پاچیشا»یا « شاخص پایداری پاچی»عنوان وی که با  ییهنظر. شودیم

سیاسی  اقتصاد»و در کتابی با عنوان  1985، در سال شودیمنیز شناخته 

 رنفتیارائه شد. این شاخض که به صورت موردی به اقتصاد غی« انرژی جهانی

 .پردازدیمدر سازمان اوپک 

 قدرت ،یابدیم افزایش پایداری شاخص که هنگامی پاچوری، نظر بر طبق

 است، کاهش حال در شاخص این که زمانی که حالی اوج است. در در اوپک

 و ثبتم مقادیر مشابه، طور است. به زوال نیز درحال اوپک پایداری و قدرت

  نشانگر منفی، مقادیر و کم نسبی و پایداری نشانگر پاچی، شاخص کم
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اخص ش(. 7: 1395)معینی و همکاران،  باشندیم اوپک نسبی ناپایداری

 پاچوری از قرار زیر است؛
 

𝑃𝐴𝐶𝐻𝐼 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋=  
 

نشانگر  OPEC ،s نوشتکوته عنوانبه oنشانگر تولید و اندیس  pکه در آن، 

فت شاخص کل تولید ن wتولید نفتی کشور عربستان میلیون بشکه در روز، 

ت. اس عملکرد متوسط اوپک در تولید نفت Aجهان به میلیون بشکه در روز و 

 12ز )در مخرج، نشانگر حداکثر ظرفیت تولیدی عربستان در رو 12عدد ثابت 

ا میلیون بشکه در روز( است. شاخص پاچی، هنگامی که تولید عربستان ت

اپایداری و این به معنای ن شودیممیلیون بشکه در روز است، منفی  6سطح 

ت دد مثبنسبی در اقتصاد نفتی اوپک است. شاخص پاچوری، زمانی که به ع

 (؛7-8: 1395، به این معنی است که )معینی و همکاران، رسدیم

 (wPo/P=./5) کندمیاوپک نیمی از نفت کل جهان را تولید  -1

 12حداکثری خود، یعنی  ظرفیتعربستان سعودی در حال تولید کل  -2

 میلیون بشکه در روز باشد 

تولید  درصد 25متوسط تولید سایر کشورهای اوپک به میزان  -3

 شدبا عربستان
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 دانیلسن ییهنظر

 یهانسبت»ترتیب  به که اوپک پایداری ارزیابی برای را شاخص دو ،1دانیلسن

 ییهنظر. کندیم پیشنهاد دارند، نام« ظرفیت فداکاری» و« فداکاری ذخایر

 سطحی در قیمت بردن باال در سازمان نفتی یک عملکرد توضیف برای وی

 ارزش از بیشتر جاری تولید فعلی ارزش که هنگامی رقابتی، از سطوح باالتر

 نظریه در است. نموده عمل موفق باشد، نفتی حوزه شده در نگهداری ذخایر

 بر اوپک عضو کشورهای که است این موضوع سر بر بحث اصل در دانیلسن

 تولید از کردن نظر صرفبهتمایل  دالیلی، چه به کشور هر ساختار مبنای

 متضمن این فداکاری، آیا و ؟خوددارند نفتی ذخایر گسترش عدم و بیشتر

 مطرح نموده را فداکاری یا صیانت نسبت مفهوم او بود؟ خواهد اوپک پایداری

 اوپک عضو کشورهای از تعدادی که نمایدیم استنباط مفهوم این مبنای بر و

هستند  اوپک پایداری اصلی دلیل ،نامدیم هسته کشورهای را هاآنکه 

 (.8: 1395)معینی و همکاران، 

نفتی به ، اقتصاد غیرشودیم، مستفاد یادشده ییهنظرهمچنان که از دو 

وامل از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی و ع یامجموعه

 رهایساختاری در مقیاس جهانی بستگی دارد. ایران، به عنوان یکی از کشو

 2008از سال  یافتهسازمان هاییمتحراز پس  یژهوبهنفت  ییدکنندهتولمهم 

نظر  عوامل اقتصاد غیرنفتی درگیر بوده است. از یمجموعهبدین سوی، با 

 سال گذشته به طور  30ارزش اقتصادی، بهای نفت سبک ایران در خالل 

 

                                                           
1Danielsen - 
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دالر کمتر از قیمت نفت خام برنت بوده است. با توجه به این امر،  8/2متوسط، 

 بینییشپ 2028های متفاوتی را برای قیمت نفت ایران تا سال سناریو توانیم

دالر(،  90تا  30کرد که این سناریوها در سه سطح قیمت نفت مرجع )از 

دالر(  180تا  60دالر( و قیمت نفت باال )از  50تا  30قیمت نفت پائین )از 

 (.3 یشماره شکلقرار دارند )

 

قیمتی از سال  سناریو سه در نایرا سبک خام نفت قیمت بینییشپ :3شکل 

 2028تا  2002
 1395عسکری و همکاران، منبع:  
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رقابتی  نفت علیه کشور و ساختار هاییمتحرتدریجی  یادامهبا توجه به 

 نفت، اقتصاد نفتی در ایران به یعرضهکشورهای اوپک برای تولید و 

ند پیو از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی در سطح منطقه و جهان یامجموعه

وم ، لزخورده است. با توجه به اهمیت استراتژیک نفت در اقتصاد ملی ایران

 یهاتداخلاهش سیاسی برای ک-مدیریتی اقتصادی هاییافتره یریکارگبه

. رسدیم ربه نظدر بازار سرمایه در جهان، ضروری  یوربهرهدرونی و افزایش 

ش از ی، در این پژوهغیرنفت به یک راهکار مدیریت اقتصاد یابیدستبرای 

 است. شدههاستفادکارگزار -ساختار ییهنظر

 کارگزار-ساختار

ر علم داقتصادی، یکی از موارد مورد توجه  هاییدهپدسازماندهی سیاسی 

از  یامجموعهاقتصاد است. به دلیل ماهیت سیاسی و اقتصادی سازماندهی، 

ین حوزه یز به اسیاسی، علوم سیاسی و جغرافیا ن یشناسجامعهعلومی چون 

علم اقتصاد و  نظری که در بخش کاربردی هاییافتره یمجموعه. اندپرداخته

 تواندیماست، در سه رهیافت  آمدهدستبه، یادشدهبا علوم  یپوشانهمبا 

 .ییابساخت و  ، پساساختارگراییپوزیتیویسمشود؛ رهیافت  یبنددسته

ست، چنین نگاهی به آن ا از سرآمدانِ برکه ماکس و پوزیتیویسماز نگرش 

یت که یک موجود گیردیممشخص و معین در نظر  یمحدودهسازمان یک 

چه  سازمانی یهارابطهو معمول دارد. این نظرگاه به پراکنش فضایی  مندقاعده

 ررسیبدرون خود سازمان و چه در محیط پیرامون، تأکید خاصی دارد و برای 

و  علوم کمی )ریاضیات و فیزیک( این پراکنش و چگونگی و چرایی آن، به

 .آوردیمروی  عقالنی هایینشگز
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 یمثابهبه را« سازمان» توانینمپساساختارگرایی بر آن است که  ییهنظر

یک  یمثابهبهقطعی و مشخص در نظر گرفت، بلکه باید آن را  چیزیک

و  ک زمانیدر نظر آورد که دارای اثراتی در  «شدهیتتثبموجودیت موقتاً »

 هایتموقعو  روندیممکان مشخص است و با گذار زمان، آن اثرات نیز از میان 

و این  آوردیمپدید  یاتازهسازمانی  یهاکنشو شرایط جدید، اثرات فضایی و 

است که از  (، یکی از کسانی1979) . ویکشودیمجریان تغییر مدام بازتولید 

وی با  سازمان پرداخته است.نظرگاه پساساختارگرایی به تعامل میان فضا و 

نامحدود و  چیزیک یمثابهبه)وضع کردن(، سازمان را  «الحاق»تاکید بر مفهوم 

زمان ختارگرایی، سا. در واقع، از نظرگاه پساسابیندیمدر زمان و فضا  مرزیب

ت ناگهانی، چندگانه و فاقد ساختار مشخص است. این وضعی ییدهپدیک 

و  دولوز سازمان فضا، از نظریات میشل فوکو، ژیل یمطالعهساختارشکنانه در 

 زیستِ اختی. ساخت معنا در سازمان و ابعاد معناشنخیزدیبرمبرونو التور 

 .(96: 1392)مرداک،  اجتماعی در این نوع نگرش اهمیت شایانی دارد

بسته،  چیزیک یمثابهبه هاسازمانکارگزار، قلمداد کردن -دیدگاه ساختار

 یمجموعهیک  یمثابهبهرا  هاسازمانو  پذیردینمزبندی شده را تحدیدی و مر

به که درون ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  آوردیمپیچیده در نظر 

آن با  یرابطه، اقدامات سازمانی بدون پرداختن به روینازا. اندشدهمرتبط  هم

و  هاپژوهشمدیون محیط پیرامونی، قابل مطالعه نخواهد بود. این نوع نگرش، 

 ییهنظرو نیز  «محیط»مفهوم  یدرباره( 1985گرانوتر ) هایینشب

( است که در آن نه تفاسیر ساختاری و نه 1984آنتونی گیدنز ) ساختاربندی

 ساختاربندی، یکی از  ییهنظرسازمانی ارجحیت ندارند.  درکنش کارگزارانه

و ساختار است. گیدنز بر  کوشش های جامع در راستای تلفیق کارگزار )عامل(
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کارگزاری  یادر علوم اجتماعی یا تاریخ، باید کنش  هر بررسی»آن است که 

باهم و همراه باهم  زمانهم( را با ساختار مرتبط سازد و این دو را یتعامل)

 (.Giddens, 2014: 21)« بررسی کند

 یهاوشرکمی و ریاضیاتی محض، از  یهاروشرئالیسم انتقادی با پرهیز از 

ه کمی استفاد یهاروشهمراه با  نیمه ساختاری یمصاحبهکیفی مانند 

 .دهدیم، مجموعه نظریات مدیریت اقتصادی را نشان 2جدول  .کندیم
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 چارچوب نظری مدیریت اقتصادی :2جدول 

 یابیساخت  یتیویسمپوز رویکرد

 ارگزار(ک-)ساختار

 پساساختارگرایی

مشخص، موجودیت  سازمان

 محدود و معین

موجودیت 

 شدهیجاساز

 شده( دهییجا)

و  شدهیتتثبموقتاً 

 ساختاریافته

 یبردارنقشه هدف

 از سازمان )نگاشت(

 یساز یتمتن

کردن(  مندینهزم)

 سازمان

 ساختار شکستهسازمان 

 

 بنیادی پرسش

الگوهای فضایی 

سازمانی  یهارابطه

 ؟اندکدم

چگونه سازمان با 
 -اعیاجتم یینهزم

اقتصادی خود پیوند 

 ؟خوردیم

چگونه سازمان 

یک نظم  یمثابهبه

موقت و مشروط در فضا 

آمده و سپس  به وجود

 ؟رودیماز میان 

آمار توصیفی و  یشناسروش

و  GISاستنباطی، 

 تحقیق پیمایشی

باز و  یمصاحبه

ساختاریافته، 

مشارکتی  یمشاهده

)توام با مشارکت(، 

 آمار توصیفی

مشارکتی،  یمشاهده

باز )آزاد(،  یمصاحبه

تحلیل متن تحلیل 

 دیداری

 (.1394و همکاران،  یگیبقره)منبع: 
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ا جهانی ت هاییستمساز نظر آنتونی گیدنز، هر چیزی در زندگی اجتماعی، از 

 . بر این اساس،آیدیم به وجودوضعیت فکری یک فرد، در یک کردار اجتماعی 

ساختاری است و هر ساختاری به کنش  ییرندهدربرگهر کنش اجتماعی 

در  یرجداناپذ یاگونهبهاجتماعی نیاز دارد. به همین دلیل، ساختار و کارگزار 

 (.14 :1390، یآقا محمد) اندشده یدهتندرهمروزمره  هاییتفعال

ادث، ع حوپذیرفتن عاملیت یا کارگزار، به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در وقو

دنز از نظریات جبرگراست. در نظریات جبرگرا گی ییهنظروجه ممیز 

قش ذا ن)ساختارگرا و کارکردگرا( عامل، بازیچه دست عوامل بیرونی است و ل

 یتارهاساخ مستقلی در وقوع حوادث ندارد. اما گیدنز عالوه بر اعتقاد به وجود

ت . برداشکندیمبه وجود عوامل انسانی تحت عنوان کنش نیز تأکید  آورالزام

و در ت. امفهوم عامل با برداشت متعارف از این واژه بسیار متفاوت اس وی از

 تأکید بر مقاصد مشخص عامل، بر نوع عمل یجابهتعریف این مفهوم 

: 1387خانی، و توانایی وی جهت انجام امور تأکید کرده است )عزیز شدهانجام

198.) 

 املیته عه است کدر مباحث مربوط به عامل و عاملیت، غالباً تصور بر این بود

ما به زعم فقط بر حسب نیت و مقاصد فرد تعریف کرد. ا توانیمانسانی را 

ادن برای انجام د هاآناول به معنای توانایی  یدرجهگیدنز حقیقت عاملیت در 

و این اعمال است. به همین دلیل است که عاملیت حاکی از قدرت است. ا

 که فرد مسبب شودیمط مربو یدادهاییرومعتقد است که عاملیت به 

 یاگونهبهان کردار در هر مرحله از جری تواندیم. به این معنا فرد هاستآن

 (.134-136: 1383دیگر عمل کند )کسل، 
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 ییهنظر بندییبترکاین تعریف از واژه عاملیت، بستر مناسبی را برای 

انا هم کهآنساختاری شدن فراهم کرده است. اگر عاملیت با تعریف قدیمی 

 سیریمعاملیت با مقاصد و نیات است، پذیرفته شود، گام در  یپندار یکسان

است که  یانکتهو این  ایمیدهگزسکنی  هایستهرمنوت منزلگاهکه در  یمانهاده

پرداخته  درک کرده و به همین جهت به باز تعریف این واژه یخوببهگیدنز 

 گونه ته و اینآن در نظر گرف نیت انجام یجابهاست. وی توانایی انجام کار را 

ه بیگر دضمن احیای نقش کنش انسانی، عوامل ساختاری را نیز پذیرفته و بار 

وع پیش فرض ذهنی خود که همانا تأثیر توأمان ساختار و کارگزار در وق

 (.199: 1387حوادث است، صحه نهاده است )عزیزخانی، 

 یدهعق . بهداندیم اعتماد را یاجتماع انسجام و اتحاد یجادا عامل آنتونی گیدنز،

 به یابیدست منظور به یگراند که کندیم یجادا افراد در را باور ینا اعتماد یو

 موجب را انتظار ینا اعتماد .کشدیم دست یشخص منافع از یگروه یتموفق

 را یگراند یتموقع و کنند عمل یتشانمسئول و تعهدات به یگراند که شودیم

 یهسرما یا و یگروهدرون اعتماد ،یسنت جوامع در یگرد عبارت . بهکنند درک

 یهسرما یا یگروه برون اعتماد مدرن، و یدجد جوامع در و یمقد یاجتماع

 یاجتماع نظام هر اگر(. Leimgruber, 2014: 45)است  حاکم یدجد یاجتماع

( و L(، فرهنگی )A(، اقتصادی )Iاجتماعی ) یاجتماع قطب چهار یدار

 قدرت، پول، خاص مانند ییلهوس یک با نظام هر در آنگاه باشد،( Gسیاسی )

نگرش تالکوت پارسونز،  ییهپاپرداخت. بر  مبادله به توانیم، یشهاند و تعهد

 Hwang and) است یرز شرح به نظام خرده چهار یدارا یاجتماع اعتماد نظام

Masud, 2019: 3)؛ 
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 متقابل اعتماد یجاداف هد نظام، خرده ینا ؛ دریفرهنگ اعتماد نظام خرده -1

 ییشهاند و افکار آن در اعتماد وجود و است هایشهاند و هاارزش نظام در

 .سازدیم متبلور را یانسان

 تعهدات، یفضا در اعتماد یجادا ؛ هدفیاجتماع اعتماد نظام خرده -2

 است. یرسم روابط و تعامالت

 متقابل عتمادا یجادا نظام، خرده ینا از ؛ هدفیاسیس اعتماد نظام خرده -3

 یمبتن بطروا هدف، به یابیدست ضرورت ینهمچن. باشدیم اقتدار یحوزه در

 شروعم قدرت یا اقتدار به یلتبد را قدرت و زور که است متقابل تعامل بر

 .کندیم

 روابط در اعتماد یفضا یجادا آن از ؛ هدفیاقتصاد اعتماد نظام خرده -4

 جادیا یزمان یطمح با یسازگار و . انطباقاست ثروت و مبادالت بر یمبتن

 باوجودامر  نیا که باشد داشته وجود اطالعات و یانرژ ینب تعادل که گرددیم

 و یدتول یفضا از را یاجتماع یفاصله و شده یسرم کنشگران ینب اعتماد

-یکرد ساختاپارسونز، رو ییهنظربا توجه به  .سازدیم دور یعتطب بر تسلط

 یم کرد؛به صورت جدول زیر تنظ توانیمتصاد غیرنفتی را کارگزار در اق
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 اقتصاد غیرنفتی ار درگزکار-رویکرد ساختار :3جدول 

خرده نظام  موارد

 اجتماعی

خرده نظام 

 سیاسی

 خرده نظام

اقتصادی 

 )کارگزار(

خرده نظام 

اقتصادی 

 )ساختار(

تکلیف یا 

 کارکرد

انسجام و 

همبستگی 

 اجتماعی

داشت حفظ و نگه

 الگو

تعیین و 

دستیابی به 

 هدف

سازگاری و 

 انطباق

 G P A S نشانه یا نماد

قهری و  اییشهاند تعهدی نوع اعتماد

اجباری )توسل 

 و قدرت( زوربه

 مالی و پولی

نوع زور یا 

 حیله

 سازمانی گروهی نهادی اخالقی

نوع ناهنجاری 

 و تخلف

قهری یا  سازمانی تعهدی

 اجباری

 پولی یا ثروتی

محافظ نظم و 

 امنیت

تعهد و وفای به 

 عهد

 پول و سرمایه اعمال نفوذ گذارییاستس

نظام اعتماد  نظام اعتماد

 اجتماعی

نظام اعتماد 

 سیاسی

نظام اعتماد 

 مالی

نظام اعتماد 

 اقتصادی

 (Sermak, 2019)اقتباس از 
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اد، کارگزار به عنوان یکی از رویکردهای مدیریتی در علم اقتص-دیدگاه ساختار

 یمثابههبی نهادهای خرد و کالن اقتصاد گارگزار، تلق-با تاکید بر عنصر ساختار

 ا ردگاه، اقتصاد . این دیپذیردینمبسته، تحدیدی و مرزبندی شده را  چیزیک

که در درون ساختارهای اجتماعی،  آوردیمیک کالف پیچیده در نظر  مثابه

ی، اقدامات مدیریتی در اقتصاد . از این رواستفرهنگی و سیاسی، تنیده شده 

آن با محیط پیرامونی، قابل مطالعه نخواهد بود  یرابطهبدون پرداختن به 

و  هاپژوهش(. این نوع نگرش، مدیون 160: 1394، یگیبقرهو  پور یحیی)

 ییهنظرو نیز « محیط»مفهوم  یدرباره. (1985گرانوتر ) هایینشب

ت که در آن نه تفاسیر ساختاری و نه ( اس1984ساختاربندی آنتونی گیدنز )

ساختاربندی گیدنز، یکی  ییهنظرسازمانی ارجحیت ندارند.  درکنشکارگزارانه 

 از کوشش های جامع در راستای تلفیق کارگزار )عامل( و ساختار است

(Granovetter, 2015: 481) . هر بررسی تحقیقی در »گیدنز بر آن است که

( را با ساختار مرتبط یتعاملکارگزاری ) یاکنش  دعلوم اجتماعی یا تاریخ، بای

 ,Giddens)« باهم و همراه باهم بررسی کند زمانهمسازد و این دو را 

2014:21.) 

 اقتصادی-سیاسی ییکپارچهمدیریت 

 کالن -یانیم -اقتصاد سیاسی در سه سطح خرد یینهدرزممدیریت یکپارچه 

ی اشاره به افراد موجود در در سطح خرد، اقتصاد سیاس»است؛  یبررسقابل

نهادها  یتهوافراد شناخت حاصل و  ینا یانمبر اثر تعامل  کهدارد  شبکه

اشاره  هاسازمانو  هاگروه، اقتصاد سیاسی به یانیم. در سطح گیردیم شکل

. در سطح شودیمگروه  یتعاملمالی و  ییهبنو ساخت  یتتقودارد و باعث 

 یتتقوو  یریگشکلو نهادهای دولتی است،  هاسازمان یرندهدربرگ که کالن
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. مدیریت یکپارچه در سطح کالن، به شودیممراودات و ارتباط اقتصادی میسر 

  یاو  کارانجام  هاییوهشعنوان منبع شناخت و دانش، دانستن منبع اطالعات و 

از  ینهمچن. شودیماستفاده  شبکهدر  آمدهیشپ مشکالتبر طرف نمودن 

 کندیم شهروندان استفاده یهاارزشاشاره به هنجارها و  یبرا یتهومنبع 

(Cavallaro, 2019: 466.)  نهادهای سیاسی اقتصاد به کالندر سطح ،

 کرداره اش یطیمحبه  یدباسطح  ینادولتی وابسته هستند. در  هاییرساختز

رچوب ، چاینقواننقش  یتفعال ینا، در کندیم یتفعالسازمان در آن  که

 مشارکت یزانمو  تمرکزعدم  یزانم، یاسیس، و نظام حکومت، نوع یحقوق

ل سطح، تعام ینااقتصادی قرار دارد. در  کالن یمشافراد در خط  یاسیس

و  یدولت یهادستگاه یرسابا  نهاد مدیران نهادهای اقتصادی ینب که یمتقابل

مین هاز (. Janic and Reggini, 2012: 113)است  یبررسقابلدارد،  یحکومت

 تیریمد، یگردبه عبارت  یاو  یکاستراتژیکپارچه  یریتمد یندفرای، رو

ارچه مدیریت یکپ یندفراهمانند  یزن یملیکدست در سطح  گذارییاستس

 نترلو ک یابیارز، اجرا و ینتدواستراتژیک در سطح محلی، شامل سه مرحله 

و  هامانسازسه مرحله در  یناهر کدام از  یاجرا؛ هر چند در نحوه شودیم

 استراتژیک مدیریت یکپارچه یندفراوجود دارد.  یزن ییهاتفاوتسطوح مختلف، 

و  اندازچشم ینا؛ شودیمسازمان آغاز  یتمأمورو  اندازچشم یفتعربا 

 اربه شممختلف  هاییاستراتژ یاجراعمل  یراهنما، در واقع یتمأمور

 (.Hwang and Yoon, 2011: 32) روندیم

در  که کندیم یمترسسازمان  یک یبرارا  یمطلوب ندهیآانداز در واقع چشم

 یرهبران روینااست؛ از  شدهشناخته یرهبراز لوازم  یکی، یریتمد یاتادب
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و از اتالف منابع و  کنند یتهدارا به طور مؤثر  یشانهامجموعه توانندیم

  یناروشن داشته و  اندازچشم یک که کنند یریجلوگناهماهنگ  یهاکنش

شان را بر اساس آن عهباشند و مجمو کردهها منتقل را به مجموعه ازاندچشم

و  زادگانیفشر) کنند یتهدادر یک سطح تجمیعی، یکپارچه و متمرکز 

 (.40: 1393مومنی، 

 هایافته

به ارگزارهای دخیل در اقتصاد غیرنفتی، ک-با مشخص شدن ساختارها

وزارت امور ارگزار ک-پنج ساختار سازییمتصموزن مدیریتی و  یمحاسبه

، دستیصنایعخارجه، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

در وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ینه و ، گزاقتصاد غیرنفتی ایران است. بدین منظور، نمودار سلسله مراتبی هدف

یر زژوهش به صورت در این پ( AHP) تحلیل سلسله مراتبی ییهپاشاخص بر 

 است. شدهیمترس
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قتصاد غیرنفتی ایران کارگزارهای ا-سلسله مراتب تعیین ساختارها :4شکل 

 (399 1، نگارنده منبع:)
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 گیرییمتصم یسماتر یلتشک 

 یموردبررس هایینهگزمورد نظر و  یهاشاخصشامل  گیرییمتصم یسماتر 

 یهاستون، هاشاخصو  یسماتر یسطرها، هاینهگزکه  یاگونهبهاست. 

رت پژوهش به صو ینادر  گیرییمتصم یسماتردهند.  یلتشکرا  یسماتر

 .باشدیم( 4جدول )

 یموردبررس کارگزار-ساختار گیرییمتصم یسماتر :4جدول 

نفوذ  بودجه گزینه/شاخص

 سازمانی

برخورداری 

 سیاسی

گرییالب مراجع  

 قدرت

 6 1 7 2 4 امور خارجهوزارت 

 6 4 8 7 4 وارت بهداشت

 4 5 4 3 2 وزارت صمت

وزارت راه و 

 شهرسازی

5 5 4 3 2 

 6 5 7 5 6 میراث فرهنگی

 (1399، )منبع؛ محاسبات نگارنده
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 هاقضاوتدر  یسازگار یبررس

، احتمال شودیمبرآورد  گریکدینسبت به  هاشاخص تیاهمهنگامی که  

ده عیاری استفاد دارد. بنابراین الزم است از مها وجودر قضاوت یناهماهنگ

 ندیفرا یهاتیمزاز  یکیسازد.  انینمارا  هایداور یناهماهنگ زانیم کهگردد 

 یبرا شدهانجام یهاقضاوتدر  یسازگار یبررس امکان، یمراتبسلسله  لیتحل

مدل  نیا که یسازوکارها است. و زیر شاخص هاشاخص تیاهم بیضر نییتع

به نام  یبیضر، محاسبه ردیگیمها در نظر در قضاوت یناسازگار یسبرر یبرا

شاخص »به « یناسازگارشاخص » میتقساز  کهاست « یناسازگارنرخ »

( 0.1دهم )کیتر از کوچک بیضر نیا. چنانچه شودیمحاصل « بودن یتصادف

ت ها مورد قبول بوده و در غیر این صورت الزم اسدر قضاوت یسازگارباشد، 

 ییودود سهیمقا سیماتر گریدنظر نمود. به عبارت  دیتجدها قضاوتدر 

 یهاشاخص(. 19: 1380زبردست،شود ) لیتشکمجدداً  دیبا هاشاخص

 آمده است. 5ها و در جدول بودن با توجه به تعداد شاخص یتصادف
 (R.Lبودن ) یتصادفمیزان شاخص با توجه به تعداد معیارها  :5جدول 

 (Bowen, 2013: 346)منبع؛ 

 

 

 

 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I 0 0/58 0/9 1/12 1/24 1/32 1/41 1/45 1/49 1/51 1/48 1/56 1/57 1/59 
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ر در بـردا  (A) یزوجـ مقایسه  یسماتر، ابتدا یناسازگاربرای محاسبه نرخ 

. بـه  یـد آ بـه دسـت   λmax Wاز  یمناسـب  ینتخمتا  شودیم، ضرب (Wوزن )

مربوطـه   Wبـر   λ max Wمقـدار   یمتقسـ . با است A×W= λmax W یعبارت

را محاسـبه کـرده و مقـدار     λmaxمحاسبه شد، سپس متوسـط   λmaxمقدار 

 :1387پـور،  یقدسـ ) آیـد یمـ به دست  یرزروابط  یقطراز  یناسازگارشاخص 

73-71.) 
λmax n

n 1
II





 

II
IIR

RI
 

و مقایسه  0.07زوجی معیارها نسبت به هدف  شاخص ناسازگاری مقایسه

 کمتر سبت به هر یک از معیارها، تماماًکارگزارها( ن-ساختارهاها )نهیگززوجی 

. آمده است 8تا  4ها در نمودارهای به دست آمد که مقادیر دقیق آن 0.1از 

در مقایسات زوجی  گرفتهانجام یهاقضاوتکه  دهندیماین مقادیر نشان 

ز ایت شده است و بر اساس منطق روش تحلیل سلسله مراتبی نیمطالعه رع

 قابل قبول است.

 هاینهگز یتاهم یبضر یینتع( 4-3

و اگر  هاصشاخ، در ارتباط با زیر هاینهگزاز  یکهر  یتارجحمرحله  ینادر  

و  یداوربا خود آن شاخص مورد  یماًمستقشاخص نداشته باشد،  یرزشاخصی، 

 هاشاخصدر این پژوهش هیچ یک از  ازآنجاکه .گیردیمقضاوت قرار 

اً مستقیم هاینهگز)معیارها(، دارای زیر شاخص نبود، در نتیجه ضریب اهمیت 

 هر  یتهما یبضربه دست آوردن  یندفرآاست.  شدهیینتع هاشاخصنسبت به 
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نسبت به  هایارمع یتاهم یبضر یینتع، مانند یارهامعنسبت به  هاینهگزیک از 

اشاره کرد.  هایسهمقا یناعمده در  یتفاوتبه  یدباحال  ینا. با هدف است

عیاری، زیر )اگر م یارهامعو  یارهامع یرزمختلف نسبت به  هایینهگز یسهمقا

با  یارهامع ییسهمقاکه  یصورت. در پذیردیممعیاری نداشته باشد( صورت 

 سؤال شود نکهیا یجابه ینبنابرا. شودیمنسبت به هدف مطالعه انجام  یکدیگر

 ییسهمقاتر است؟ در ، مهمj یارمعبه هدف چقدر از  یابیدست، در i یارمع

، x یارمعرتباط با ادر  ،i ینهگزشود که مطرح می یبترت ینبد، سؤال هاینهگز

 .(26:1389، رنجبردوست و  یدخورشدارد ) یتارجح، j یینهگزچقدر بر 

، مورد هاشاخصرگزارها( نسبت به اک-)ساختارها گانهپنج هایینهگزبنابراین، 

 ییسهمقا یسماترمقایسه زوجی قرار گرفت. از تلفیق و تعدیل مقایسات، 

ه کردن تشکیل شد و با نرمالیز هاشاخصنسبت به  هاینهگززوجی نهایی 

نسبت به هر یک  هاینهگززوجی، وزن نهایی هر یک از  ییسهمقا هاییسماتر

ارگزارها ک-اهمیت هر یک از ساختارها آمد. ضریب به دست هاشاخصاز 

، تحقیق )نفوذ سازمانی یگانهپنج یهاشاخص( نسبت به هر کدام از هاینهگز)

سی( ، دسترسی به مراجع قدرت و برخورداری سیاگرییالببودجه، قدرت 

 هاشاخصز است. تا این مرحله از مطالعه ضرایب اهمیت هر یک ا شدهمحاسبه

-)ساختارها هاینهگزهمچنین ضرایب اهمیت  نسبت به هدف مطالعه و

ید از تلفیق است. حال با شدهیینتع هاشاخصکارگزارها( نسبت به هر یک از 

ز انسبت به هر یک  هاینهگزنسبت به هدف و  هاشاخصضرایب اهمیت 

 بدین منظور، محاسبه شود. هاینهگز، امتیاز )رتبه( نهایی هر یک از هاشاخص

 ا در بساعتی که منجر به یک بردار اولویت مراتبی ال هسلسلاز اصل ترکیب 
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، شودیمدر تمامی سطوح سلسله مراتبی  هاقضاوت یهمهنظر گرفتن 

 نسبت به هاینهگزاست. بر این اساس، امتیاز نهایی هر یک از  شدهاستفاده

 زیر محاسبه شد. یمعادلههدف با استفاده از 

1

( )
n

i ij

k

W g


ینهگزاولویت( ) یینها امتیاز j 

در ارتباط با  jامتیاز گزینه  و iضریب اهمیت معیار  در این رابطه،

وزارت »، دهدیمنشان  6جدول  یهادادهبدان گونه که  است. iمعیار 

تصاص داده ، بیشترین امتیاز را به خود اخ0.272در نهایت با امتیاز « بهداشت

ارد. در اقتصاد غیرنفتی ایران قرار د کارگزار دخیل-اول ساختار یرتبهو در 

 به ترتیب با وزارت راه و شهرسازیو  وزارت صمت، امور خارجهوزارت 

یراث مبعدی جای دارند.  یهارتبهدر  0.169و  0.241، 0.246 یازهایامت

به خود  ( را0.072کمترین امتیاز ) نیز دستییعصنافرهنگی، گردشگری و 

در  کارگزار دخیل-صاص داده و در نتیجه، کمترین رتبه را در ساختاراخت

 اقتصاد غیرنفتی ایران داشته است.
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 یموردبررس هایینهگزاز  یکهر  یرتبهو  یینها یازامت :6جدول 

دخالت یرتبه یینها یازامت  ینهگز   

 امور خارجهوزارت  0.246 2

 وزارت صمت 0.241 3

 رهنگیمیراث ف 0.169 5

 وزارت بهداشت 0.272 1

 وزارت راه و شهرسازی 072 4

 (1399، پژوهش هاییافته)منبع؛ 
 یریگجهینت

اقتصادی  یهاقدرتیک کاالی استراتژیک، همواره کانون اتصال  یمثابهبهنفت 

 یاعمدهو سیاسی بوده است. در کشورهایی که به لحاظ تاریخی، نفت سهم 

ملی و فراملی داشته است، تنیدگی و  یهایریگمیتصمو  هایگذاراستیسدر 

نفتی  یهیسرماسیاسی و اقتصادی در بخش تولید، پخش و  یهادخالتشدت 

بیشتر است. پژوهش حاضر با توجه وزن استراتژیک اقتصاد غیرنفتی در 

تدریجی نوسانات  یادامهو نیز با توجه به  یامنطقهملی و  یهایگذاراستیس

 یهیاتحادررسی اقتصاد غیرنفتی ایران با محوریت الحاق به بهای نفت، به ب
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سیا پرداخت. نتایج تحقیق، نشان داد که با توجه به حساسیت ااقتصادی اور

 تحریمی نفت در ایران، لزوم شناسایی و مدیریت ساختارها و کارگزاران 

 

 به دست یهیسرمارفتِ  از هدر تواندیمدر اقتصاد غیرنفتی،  رندهیگمیتصم

ین خارج از قانون پیشگیری کند. در ا یهابخشآمده از این صنعت در 

 ان، بههفت عامل دخیل در اقتصاد غیرنفتی ایر یهیاولپژوهش، با شناسایی 

قتصادی( ابر اساس عنصر ساختار )نهادهای مستقیم  هاآنتفکیک هر کدام از 

 و کارگزار )اقتصاد غیرمستقیم( اقدام گردید.

وزارت امور خارجه، وزارت »کارگزار -روش دلفی، پنج ساختاربا استفاده از  

، وزارت مسکن و دستیصنایعصمت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

ساختارها و  عنوانبه« شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگزاران دخیل در اقتصاد غیرنفتی ایران مشخص شدند. با تعیین پنج 

، برخورداری سیاسی، دسترسی به یگریالبانی، قدرت نفوذ سازم»شاخص 

 گانهپنجکارگزاران -، وزن هر کدام از ساختارها«مراجع قدرت و بودجه

، سنجیده شد. با ادشدهی یهاشاخص( در ارتباط با هرکدام از هانهیگز عنوانبه)

ابتدا ضریب اهمیت هرکدام از (، AHP) یمراتبسلسلهاستفاده از روش تحلیل 

کارگزاران( به تفکیک هر شاخص، محاسبه گردید. در -)ساختارها هانهیگز

 یهاشاخصبررسی اولیه، مشخص شد که وزارت نفت در هر کدام از 

برخوردار است. در  هانهیگزتحقیق از وزن باالتری نسبت به دیگر  یگانهپنج

 هاینهگزنسبت به هدف و  هاشاخصتلفیق ضرایب اهمیت دوم، با  یمرحله

محاسبه  هاینهگز، امتیاز )رتبه( نهایی هر یک از هاشاخصسبت به هر یک از ن

نهایی نشان داد که سهم کارگزاران در اقتصاد غیرنفتی ایران،  ییجهنت شد.
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که وزارت بهداشت با کسب  یاگونهبهبیش از ساختارهای رسمی است؛ 

  یردهدخالت در ، از نظر میزان هاینهگزبیشترین امتیاز در مقایسه با دیگر 

 

ب، بر ن ترتیاول در اقتصاد غیرنفتی ایران قرار گرفت. بدی یرتبهنخست و حائز 

یران، پژوهش حاضر، با توجه به شرایط اقتصادی حساس ا هاییافتهاساس 

خش تولید، بمدیریت یکپارچه و سیستمی در سه  هاییاستراتژ یریکارگبه

رهای حوریت ساختارها و کارگزاغیر نفتی در ایران با م ییهسرماپخش و 

بخش  یآورتاب، یااوراساقتصادی  ییهاتحادالحاق به  باهدف شدهییشناسا

 اد.واهد دزیادی افزایش خ یاندازهاقتصاد و سیاست را در مواقعی بحرانی تا 

 منابع
 قتصاد سیاسی نظام ارزیا»(، 1392اسدی، سید پیمان و بهرامی، جاوید ) -

و  اقتصاد انرژی ایران )اقتصاد محیط زیست ینامهپژوهش، «کشورهای نفتی

 .1-29ص ، 9 یشماره، 3، سال (انرژی

یاست کارگزار در س-چهارچوب تحلیلی ساختار»(، 1394، ابراهیم )یآقا محمد -

 .7-40، صص 4 یشماره، 6علوم سیاسی، سال  یپژوهشنامه، «خارجی ایران

های شکیل سازمان کشورو تأثیر ت یسنجامکان»(، 1390پوراحمدی، حسین ) -

فع صادرکننده گاز )اوجک( بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منا

، صص 4 یشماره، 3روابط خارجی، سال  یفصلنامه، «کشورهای صادرکننده گاز

7-53. 

تراتژی تحلیل استراتژیک و انتخاب اس» ،(1389خورشید، صدیقه و رنجبر، رضا ) -

، «فازی یشاخصهچند  گیرییمتصم هایکیتکنو  SWOTمبتنی بر تحلیل 

احد و-مدیریت صنعتی )دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی یفصلنامه

 .19-39صص ، 12، شماره 5سنندج(، سال 
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رد مطلوب قراردادهای نفتی: رویک هاییژگیو»(، 1392درخشان، مسعود ) -

اقتصاد  یپژوهشنامه، «اریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایرانت -اقتصادی

 .53-113، صص 9 یشماره، 3، سال (انرژی ایران )اقتصاد محیط زیست و انرژی

 و مرتضی بکی یمهد یدسرضوی، سید عبداهلل، سلیمی فر، مصطفی، مصطفوی،  -

ت پولی آمریکا بر قیمت نف هاییاستسبررسی تأثیر »(، 1395حسکویی )

اقتصادی،  هاییاستسو  هاهشپژو یفصلنامه، «شاخص در کوتاه مدت یهاخام

 .63-79، صص 77 یشماره، 24سال 

 یزیرهبرنامدر  یمراتبسلسله  یلتحل یندفراکاربرد »(، 1380زبردست، اصغر، ) -

 .13-22، صص 10، شماره یباز یهنرها یمجله، «یامنطقهو  یشهر

راهبردی  یزیربرنامه»(، 1393، محمدحسین. مومنی، مصطفی، )زادگانیفشر -

مرتبط  یهاعرصهیکپارچه و پایدار منطقه قزوین مبتنی بر تحلیل  یهتوسع

 .39-64صص  ،26 یشماره، 7 یدورهآمایش محیط،  یفصلنامه، «گیرییمتصم

ی بررس»(، 1394) مهر افشانطاهری فرد، علی، شیریجیان، محمد و محمدرضا  -

: 1356 تا 1333شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی  یهااساسنامهتطبیقی 

د )اقتصا اقتصاد انرژی ایران یپژوهشنامه، «ارائه اصولی برای اساسنامه جدید

 .52-123، صص 14 یشماره، 4، سال (محیط زیست و انرژی

ن )با مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شد»(، 1387، احمد )یخان یزعز -

 یدورهی، دین یهانسان پژو یفصلنامه، «تأکید بر تحوالت ایاالت متحده آمریکا(

 .195-213، صص 17 یشماره، 5

عسکری، محمد مهدی، صادقی شاهدانی، مهدی، شیریجیان، محمد و علی  -

: یع متقابلالگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد ب»(، 1395طاهری فرد )

کاربردی اقتصاد  هاییهنظر یفصلنامه، «مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

 .159-186، صص 2 یشماره، 3 یدورهریز(، )دانشگاه تب

ت ، تهران: انتشارایمراتبسلسله  یلتحل یندفرا(، 1387حسن )پور،  یقدس -

 .یرکبیرام یصنعتدانشگاه 
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رزی مآمایش مناطق »(، 1394، مصیب، متقی، افشین و حسین ربیعی )یگیبقره -

زی استان مر یهادهستانشرق کشور در راستای توسعه و امنیت پایدار، مورد: 

شماره  روستایی، سال چهارم، یتوسعه، فصلنامه اقتصاد فضا و «خراسان جنوبی

 .147-167، صص 4

: حسن چاوشیان، تهران یترجمهچکیده آثار گیدنز،  (،1393کسل، فیلیپ ) -

 ققنوس

، یابطهرا(، جغرافیای پساساختارگرا: رهیافتی به فضای 1392مرداک، جاناتان ) -

 ن سبز.، تهران: انتشارات زیتویگیبقرهی فرد و مصیب زهرا پیشگاه یترجمه

داری تحلیل پای»(، 1395و هادی فروهرمنش ) مراد یعلمعینی، شهرام، شریفی،  -

، «مجمع نفتی اوپک: رهیافت نسبت صیانت و تاثیر تحریم اقتصادی ایران

، 3 یشماره، 3 یدورهکاربردی اقتصاد )دانشگاه تبریز(،  هاییهنظر یفصلنامه

 .1-24صص 

بازار  تحلیل رویکرد ایران در»(، 1394نظری عدلی، نوید و خاکستری، مرضیه ) -

، «یبر درآمدهای نفت هایمتحرو بررسی اثر  همکارانِ هاییبازنفت با استفاده از 

 .193-219، صص 21 یشمارهاقتصادی،  یسازمدلتحقیقات  یفصلنامه

 آمایشی مدیریت یهاچالش»، (1394) یگیبقره، محمدصادق و مصیب پور یحیی -

آمایش محیط،  یفصلنامه، «یانتقاد رئالیسم نگرش ییهپا بر تهران شهرکالن

 .153-171، صص 30 یشماره
- Bowen, W. (2013). AHP: Multiple Criteria Evaluation, in 

Klosterman, R.et al (Eds), Spreadsheet Model for Urban and 

Regional Analysis, New Brunswick: Center for Urban policy 

Research. 
- Cavallaro, F. (2019).A Comparative Assessment thin–film 

photovoltaic production processes using the ELECTRE III 

method, Energy Policy, No. 38, PP. 463- 474. 
- Giddens, A. (2014). The constitution of society: Outline of the 

theory of structuration. Polity Press. 
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Explaining of structure and agent in Iran's non-oil 

economy with the prospect of joining to the Eurasian 

Economic Union 
Afshin Mottaghi- Associated Professor of Political Geography, 

Kharazmi University 

Abstract 

As the most important strategic commodity of the mono-

productive, oil has an increasing political and economic weight. 

Prior to oil price volatility since late 2013, macroeconomic 

challenges were managed by oil-owning governments. With the 

interconnectedness of a systematic set of geopolitical rivalries, the 

emergence of alternative oils in the United States, and the growing 

turmoil in the geo-economic space with the global spread of the 

Corona virus, major challenges in countries' political economies an 

oil producer emerged. The Islamic Republic of Iran, as one of the 

oil cores has pursued a series of non-oil economic policies in line 

with the instability of oil prices and the increasing sanctions after 

the withdrawal of the United States from the JCPOA. Considering 

the strategic importance of the non-oil economy in the country's 

political and economic portfolio, the present study investigates the 

role of the structure-broker in Iran's non-oil economy with a focus 

on convergence with the Eurasian Economic Union. The results 

showed that the Ministry of Health, as the most important agent of 

Iran's non-oil economy and the Ministry of Industry, Mines and 

Trade, as the most important structure of Iran's non-oil economy, 

are the optimal options to strengthen the non-oil economy. 

Therefore, strengthening the export products of the structure and 

agent of the non-oil economy with the aim of converging and 

joining the Eurasian Economic Union can largely manage the 

challenges facing Iran's non-oil economy. 
Keywords: Non-Oil Economy, Eurasian Economic Union, 

Structure-Agent, Iran. 
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 بریهتکایران با  ییگرامنطقهاتحادیه اقتصادی اوراسیایی و 

 مناطق آزاد هاییتوانمند

 
 1هادی ویسی

                                                           
 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور - 1
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 چکیده
ه وانمندسازی و توسعتیکی از سازوکارهای مهم در  یامنطقه هاییییهمگراو  ییگرامنطقه

 از دهجداشروسیه به عنوان بزرگ ترین و قوی ترین کشور  کشورهای در عصر جدید است.

در  ییگرامنطقهو  یامنطقهزیادی برای ترتیبات  یهاتالشاخیر  یهادههشوروی، در 

قتصادی میراث شوروی سابق انجام داده است. در این میان، اتحادیه ا هاییجمهور

تان منستان و قرقیزساوراسیایی متشکل از کشورهای روسیه، بالروس، قزاقستان، ار

ال سوسیه از و فعال ترین اتحادیه در قلمرو شوروی سابق است که با محوریت ر ینترمهم

 هاییخشکدرصد از  15اتحادیه اقتصادی اوراسیایی قریب  به وجود آمده است. 2015

در اختیار  درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را 2/3درصد از جمعیت جهان و  4/2جهان، 

پیرامونی و  یهاحوزهدر  ییگرامنطقه. جمهوری اسالمی ایران که همواره از فرایندهای دارد

یر همکاری و است، در سالهای اخ شدهگذاشتهشرق و غرب کنار  یامنطقه یهاسازمان

 نامهوافقتممضای همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را در دستور کار قرار داده است. ا

سیایی اورا ه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادیموقت تشکیل منطق

بوده است.  یامنطقهگام مهمی برای ورود ایران به ترتیبات  1397در اردیبهشت سال 

 نگاهایایران و ت گسترده ایاالت متحده بر علیه هاییمتحرخروج ایاالت متحده از برجام و 

 ن در ایرا واعث شده تا بر حسب ضرورت و نیاز روسیه ژئوپلیتیکی روسیه و چالش با غرب ب

 

 

 

 ی دهدچارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی وارد همکاری شوند. نتایج پژوهش نشان م

ی ضمن اسیایمناطق آزاد تجاری مرزی و بندرگاهی ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اور

. ایران شوند یامنطقه هاییهمکاربسترساز توسعه و  توانندیممحلی  هاییرساختزتوسعه 

یت و ز اهماعالوه بر آن، در کنار اهداف اقتصادی و تجاری، اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی 

 اولویت خاصی برای هر دو کشور روسیه و ایران برخوردار است.

 ئوپلیتیک.، همگرایی، ژییگرامنطقهاتحادیه اقتصادی اوراسیایی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

بسیار وسیع قاره اروپا و آسیا اطالق  یابر خشکبه  1حاظ جغرافیایی، اوراسیابه ل

که از منتهاالیه مرزهای غربی فرانسه و پرتغال تا منتهاالیه مرزهای  شودیم

شرقی روسیه و چین و از کرانه های شمال روسیه تا کرانه های جنوب شبه 

یا به ابر خشکی میان . در حقیقت، اوراسیابدیمقاره هند و ویتنام امتداد 

اقیانوس اطلس از غرب و اقیانوس آرام از شرق و اقیانوس منجمد شمالی از 

خشکی  ینتربزرگکه  شودیمشمال و اقیانوس هند از سمت جنوب اطالق 

پیوسته جهان است. این محدوده وسیع جغرافیایی اگرچه یک واحد کل 

اما از چندین منطقه  است هایخشکجغرافیایی به لحاظ پیوستگی پهنه بزرگ 

طبیعی  هاییژگیواست که تمایز آشکار  شدهیلتشکژئوپلیتیکی  -جغرافیایی 

باعث شده است تا به صورت مجزا مورد  هاآنو انسانی )سیاسی و فرهنگی( 

و مطالعه قرار گیرند )شرق آسیا، آسیای مرکزی، غرب آسیا، شبه  یبندطبقه

 هایینهزمدر برخی موارد اندک و در  جزبهقاره هند، منطقه خلیج فارس و ...(. 

طبیعی که اصطالح اوراسیا برای سرتاسر خشکی پیوسته قاره اروپا و آسیا 

، در بسیاری از موارد این اصطالح برای منطقه سیاسی و شودیماستفاده 

ژئوپلیتیکی با مقیاس محدودتری به کار می رود. بنابراین اصطالح اوراسیا 

طقه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی است که در ادبیات بیشتر یک مفهوم من

ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی کالسیک و نوین  هاییهنظرجغرافیای سیاسی و 

بسیار مورد توجه بوده است. بار معنایی مفهوم اوراسیا در ادبیات جغرافیای 

                                                           
1Eurasia -  
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سیاسی و ژئوپلیتیک نه بر تمام ابر خشکی قاره اروپا و آسیا بلکه به قلب 

 هایینسرزمشکی اوراسیا و نیمه شمالی قاره اوراسیا و در حقیقت خ

که میراث اتحاد  شودیمفدراسیون روسیه و کشورهای همسایه روسیه اطالق 

مهم و راهبردی در مناسبات قدرت و  یامنطقهجماهیر شوروی بوده و 

 تحوالت سیاسی جهان بوده است.

اد محدوده جغرافیایی اتحآشکار است که مفهوم اوراسیا بیش از همه با 

از شوروی  یافتهاستقاللکشور  14جماهیر شوروی سابق و یا روسیه فعلی با 

 یرزعجین است. هر چند این محدوده وسیع جغرافیایی نیز می توان به 

ان، کشورهای آسیای مرکزی )قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکست یهامنطقه

(، ستانستان، آذربایجان و گرجقرقیزستان و ازبکستان(، منطقه قفقاز )ارمن

 نطقهمنطقه کشورهای حوزه دریای بالتیک )لیتوانی، لتونی و استونی( و م

 ک ازیاروپای مرکزی شرقی )اوکراین، بالروس و مولداوی( تقسیم کرد و هر 

 راییاین گروه کشورها ممکن است تجانس بیشتری داشته باشند و زمینه همگ

 قه وه تحت تأثیر کشور و قدرت بزرگ منطدر آنان بیشتر باشد، اما هموار

 هسته مرکزی قدرت در ساختار منطقه اوراسیا یعنی روسیه هستند.

، روسیه به م 1990پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه 

از شوروی،  جداشدهعنوان هسته مرکزی و بزرگ ترین و قدرتمندترین کشور 

باز و  یامنطقهنظام جدید ژئوپلیتیکی زیادی برای شکل دادن به  یهاتالش

روابط مناسبات قدرت در منطقه اوراسیا در دوره پسا ـ شوروی انجام  ساخت

و همگرایی  ییگرامنطقهاستراتژی روسیه، سازوکار  ینترمهمداد که در این راه 

و  یهاچالشبوده است. همواره روسیه برای رسیدن به این اهداف با  یامنطقه

ی، ژئوپلیتیکی و راهبردی مهمی مواجه بوده است. اگرچه روسیه موانع سیاس
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از شوروی  جداشدهدر هیچ زمانی نتوانسته است با سران تمام جمهوریهای 

به توافق برسد، اما در مراحل  یامنطقه هاییهمکارو  ییگرامنطقهبرای 

گوناگون با مشارکت بخشی از آنان به توافق رسیده و اقداماتی در خصوص 

اتحادیه »انجام داده است. نمونه اخیر آن امضاء توافقنامه تشکیل  ییگراطقهمن

میان روسیه و قزاقستان و بالروس و اجرا آن  2014در سال « اقتصادی اوراسیا

بود که با پیوستن دو کشور ارمنستان و قرقیزستان در  2015از ابتدای سال 

اوراسیا به  یامنطقهان این سال به فعال ترین، جدی ترین، و مهم ترین سازم

 .درآمدمحوریت روسیه 

یت در کنار روسیه، جمهوری اسالمی ایران نیز از چندین دهه گذشته اهم

ه نکه ایران برا درک کرده است. علیرغم ای یامنطقهو همگرایی  ییگرامنطقه

 یهاانسازمخوبی برای شکل دادن به  هایینهزملحاظ بسترهای جغرافیایی 

لیج خیگان خود دارد )کشورهای منطقه خزر، کشورهای منطقه منطقه با همسا

 سائلمفارس، کشورهای جنوب غرب آسیا، کشورهای فارسی زبان( اما به دلیل 

 ا بپلیتیکی سیاسی و ژئو یهاچالشگوناگون و از جمله تعارضات ایدئولوژیک و 

فاده خود در این زمینه است یهافرصتو  هایتظرفهمسایگان نتوانسته است از 

معلوم حال  یامنطقهسازمان  جزبهکند. شاید ایران از معدود کشورهایی باشد )

 .1فعال، عضویت ندارد یامنطقهاکو( که در هیچ سازمان 

                                                           
عضویت دارد  8اُپک، جنبش عدم تعهدها، کنفرانس اسالمی و دی  یهاسازمانایران در  - 1

متشکل از همسایگان نیستند و فرایندهای  یامنطقهسازمان  هاآناما هیچ کدام از 

 المللیینب یهاسازمانمجامع یا  توانیمبرای آنها صادق نیست. این موارد را  ییگرامنطقه

 نامید. المللیینبو ائتالف  یبندگروها و ی
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شدید تحریمی از  هاییتمحدودژئوپلیتیکی ایران و  یتنگناهابه طور کلی، 

انبه دوج سوی ایاالت متحده امریکا بر علیه ایران و نیازهای روسیه و تعامل

رای ان باتحادیه اوراسیا با کشورهای منطقه باعث شد تا جمهوری اسالمی ایر

دی قتصاگشایش اقتصادی و خروج از انزوای ژئوپلیتیکی تحمیلی با اتحادیه ا

اهش اوراسیا توافقنامه موقت )آزمایشی( منطقه آزاد تجاری با محوریت ک

ضا ام 1397دیبهشت ار /2018 یم ماهگمرکی میان طرفین در  یهاتعرفه

تای کند. این موضوع در سابقه جمهوری اسالمی ایران اقدامی مهم در راس

 است. یامنطقههای همگرایی و همکاری

 

 

 پیشینه تحقیق -2

 ییگرامنطقه هاییاستسو  ییگرامنطقهنسبتاً زیادی در خصوص  یهاپژوهش

که هر کدام است  شدهانجاماز شوروی سابق  جداشده هاییجمهورروسیه و 

 هاییاستسمتناسب با نوع تحقیق و هدف پژوهش، بخشی از روندها و 

  یهاپژوهش در منطقه اوراسیا را تشریح و تبیین کرده اند. در ییگرامنطقه

اسیا و همگرایی در هسته مرکزی اور ییگرامنطقهایرانی ضمن توجه به 

ن نیز و منافع ایرا اهفرصت)روسیه و پیرامون آن(، به ارتباط آن با ایران و 

 توجه کرده اند.

( در بررسی همگرایی اوراسیایی ایران با روسیه به موانع پیش 1389نوری )

این همگرایی پرداخته و معتقد است که  هاییتمزو  هافرصتروی ایران و 

روند به  رودنباله، نبود راهبرد کالن اوراسیایی و نگاه هایتظرفشناخت ناکافی 

ای برساخته از دالیل از اصلی ناکامی ایران در این همگرایی و رونده سازها
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جدید در  هاییییهمگرا( به 1390زاده ) یقل یولبوده است. در این زمینه، 

احتمالی جمهوری اسالمی ایران توجه کرده و  یهاچالشاوراسیای مرکزی و 

 به این نتیجه رسیده است که همگرایی کشورهای ترک زبان و فارسی زبان در

 تاکنونکه  شدهفعال یااوراسکنار هسته مرکزی همگرایی روسی در منطقه 

همگرایی روسی و در کنار آن سازه ترکی در حال تکامل است و همگرایی 

است. در پژوهشی  ماندهیباقمنطقه فارسی به محوریت ایران ناقص و ضعیف 

امات ( در بررسی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الز1394دیگر، میرفخرایی )

ژئواکونومیک آن برای ایران معتقد است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابزاری 

ژئوپلیتیک است و این اتحادیه الزامات  یهارقابتاقتصادی در خدمت اهداف 

اقتصادی جدیدی را پیش روی ایران قرار داده که بدون توجه به آن، ایران 

قتصادی از دست خواهد داد. توان رقابتهای ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین ا

اقتصادی  یهافرصت( 1398در جدیدترین پژوهش، فرسائی و همکاران )

جمهوری اسالمی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را مهم 

 و معتقدند که همگرایی مقدماتی ایران با کشورهای عضو اتحادیه  دانندیم

کاهش فشار تحریمی غرب، اقتصادی اوراسیایی باعث خواهد شد ضمن 

ی از مند بسترهای الزم را برای توسعه اقتصادی و تجارت خارجی ایران و بهره

 اقتصادی اتحادیه فراهم آید. هاییتظرف

، در بررسی یانهگراواقع( با نگرش رئالیستی و 1394زارعی و همکاران )

أکید یران تآن در روابط خارجی جمهوری اسالمی ا یهاچالشو  ییگرامنطقه

 سبات جدیدو همگرایی در منا ییگرامنطقهکرده اند که اگرچه ایران اهمیت 

باعث شده  ییگرامنطقهجهانی را درک کرده اما نگرش امنیتی این کشور به 

 است که توفیق چندانی در این حوزه نداشته باشد.
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پیرامون آن در  یهاچالشخارجی به روند همگرایی و  یهاپژوهشمحققان در 

( در بررسی اتحادیه 2017) 1ه اوراسیا توجه ویژه ای کرده اند. رابرتسمنطق

اقتصادی اوراسیا و ژئوپلیتیک همکاری اقتدارگرایی معتقد است که فقدان 

از شوروی باعث اقتدارگرایی و  یافتهاستقاللدموکراسی در روسیه و کشورهای 

ی در رژیمهای امنیتی شده و در نتیجه آنان دستاورد مهم یریگشکل

( 2017و همکاران ) 2اقتصادی و تجاری نداشته اند. ویناخورف هاییهمکار

واحد ارزی مانع  هاییاستس یریگشکلهماهنگ پولی و  هاییاستسفقدان 

( در بررسی اتحادیه 2018) 3. روتارودانندیمموفقیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

شوروی به این نتیجه  اقتصادی اوراسیا و راهکاری پایدار برای فضای پس از

 رسیده است که وزن نامتقارن اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و جمعیتی و 

استقرار رژیمهای غیردموکراتیک در کشورهای عضو و همگرایی ضعیف و 

آهسته در بازار اصلی کشورهای عضو یعنی در حوزه نفت، گاز و انرژی، 

 4است. اما برنو سرگی کرده غبارآلوداتحادیه اقتصادی اوراسیا را  اندازچشم

( دستاوردهای سیاسی و ژئوپلیتیکی روسیه در همگرایی اتحادیه 2017)

. او معتقد است که اتحادیه داندیماقتصادی اوراسیا بیش از منافع اقتصادی آن 

اقتصادی اوراسیا از نگاه روسیه نه یک اتحادیه برای همکاری اقتصادی میان 

پلیتیکی و سیاسی مهم برای روسیه در کشورهای عضو بلکه یک دستاورد ژئو

                                                           
1Roberts -  
2Vinokurov -  
3Rotaru -  
4Bruno Sergi -  
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( در بررسی همگرایی 2018) 1دوره پسا شوروی است. لوکین و یاکونین

و  هایاستساوراسیای و توسعه روسیه آسیایی با نگاهی انتقادی و اصالحی به 

 سازیینهزمروسیه تأکید کرده اند که روسیه برای  ییگرامنطقهاستراتژی 

توجه کند « 2اوراسیایی-پروژه توسعه کمربند فرا»به  زیربنایی برای توسعه باید

که بر اساس آن این کشور در چندین جبهه توسعه خواهد یافت. بر این اساس، 

سرزمین روسیه نه به عنوان یک پل میان شرق و غرب بلکه مرکزی مهم برای 

 تمدن سازی و توسعه خواهد شد.

 

 

 مبانی نظری تحقیق -3

کزی در جغرافیای انسانی است که توأمان مورد مفهوم کلیدی و مر 3منطقه

، اقتصاددانان، مورخان، برنامه ریزان، اندیشمندان حوزه هایستاکولوژتوجه 

مقیاس  ینترمهم، منطقه یدرستبهنیز بوده است.  المللینبسیاست و روابط 

فضایی برای توصیف، تفسیر، تحلیل، تبیین و بررسی پدیدارهای فضایی است 

 هاییصهخصکه دارای  دانندیمدانان آن را بخشی از کره زمین که جغرافی

مشترک و یا دارای تجانس و همگنی نسبی طبیعی یا انسانی بوده و از 

؛ 22: 1374)بهفروز، شودیمپیرامونی متمایز  هاییطمح

Hanks,2011:279،مجتهد زاده(. در این زمینه، 127: 1378؛ شکوئی 

منطقه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص و ( معتقد است که یک 195: 1381)

                                                           
1Lukin & Yakunin -  
2Eurasian Belt Development project-the Trans -  
3Region -  
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برخوردار از یک شخصیت جغرافیایی یکپارچه و متمایز از دیگر مناطق است 

آشکار و قابل تشخیص و شناسایی  یخوببهکه عوامل پیوند دهنده اجزای آن 

باشد. بر این اساس است که کوهنهارت، معتقد است که منطقه تولیدگر معنا، 

اطات است و به لحاظ تاریخی استمرار دارد خاطره، هویت و ارتب

(Kuhnhardt,2010: 21 منطقه در مقیاس فراملی به .)از  یامجموعه

که دارای روابط متقابل  شودیمکشورهای یک حوزه جغرافیایی اطالق 

بر سایر کشورهای منطقه اثر  هاآناز  یکیدرارگانیک است و دگرگونی 

(. منطقه به 6: 1382)نقیب زاده، شودیم اهآن تفاوتییبو مانع از  گذاردیم

 ، به المللیینب. در عرصه شودیمنزدیک  1این معنا به منطقه ژئوپلیتیکی

از کشورها و واحدهای سیاسی ـ فضایی همجوار که دارای تجانس  یامجموعه

و هویت مشخص و یا کارکرد مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور 

(. در یک 111: 1385ژئوپلیتیکی گویند )حافظ نیا، متمایز گردد، منطقه

منطقه ژئوپلیتیکی عوامل و متغیرهای طبیعی و انسانی آن دارای کارکرد 

و  یامنطقهو برون  یامنطقهو کشورهای درون  هادولتسیاسی بوده و نظر 

و کنش و واکنش آنها و  کندیمجهانی را به خود جلب  یهاقدرت یژهوبه

. منطقه ژئوپلیتیکی انگیزانندیبرمرقابت، همکاری و نزاع را پیدایش الگوی 

و  یامنطقهدرون  یهادولتالگوی فضایی روابط سیاسی  یریگشکلبسترساز 

 (.112: 1385است )حافظ نیا، یامنطقهبرون 

بر این مبنا استوار است که رسیدن به وحدت  ییگرامنطقهبه لحاظ فلسفی، 

بعید و تحصیل ناپذیر است و باید با بسیج جهانی در شرایط کنونی جهان 

                                                           
1Geopolitical Regions -  
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، زمینه حصول به آرمان متعالی را فراهم یامنطقهنیروهای پیوند دهنده 

مکمل نیازهای یکدیگر باشند.  توانندیمکشورهای  ییگرامنطقهساخت. در 

یک مالحظه زیربنایی محسوب  ییگرامنطقهبنابراین، آرمان صلح در اندیشه 

در میان  ییگرامنطقه(. امکان دستیابی به 112: 1373)کاظمی، شودیم

کشورهای همسایه در بعد اقتصادی بیش از موارد دیگر است. از بعد اقتصادی، 

فرایندی است که از طریق ایجاد منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه  ییگرامنطقه

و به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه  هادولتگمرکی بین 

یکی از اشکال کلیدی آزادسازی تجاری  ییگرامنطقه. در حقیقت، شودیمآغاز 

است که در مراحل پیشرفته از همکاری تجاری به همکاری اقتصادی و پولی و 

 شودیمسپس می تواند به همگرایی سیاسی و امنیتی منجر 

(Mittelman,1996.) 

 آشکار است که همگرایی در مناطق مختلف جهان دارای مفهوم و شکل

و اجرای آن در مناطق مختلف جهان  یریگشکلیکسان نبوده است. کیفیت 

. بر این اساس، اندیشمندان این حوزه، دو اندظاهرشدهبه صورت متفاوت 

. کنندیمرا از هم متمایز « ییگرامنطقه»و « 1شدن یامنطقه»مفهوم 

گی شدن فرایند افزایش تعامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهن یامنطقه

در میان کشورها و جوامع متصل به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی در میان 

 نفعیذغیر دولتی و گروه های  یهاسازمانبازیگران غیر دولتی نظیر شرکتها، 

فرایند تعامل »( که از آن به عنوان Borzel & Risse,2016: 7) باشدیم

 تواندیمکه  دکننیمیاد « رشد همگرایی اجتماعی در یک منطقه»یا « منطقه

                                                           
1Regionalization -  



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

50 

 

(. 100: 1388منجر شود )دهقانی فیروزآبادی، یامنطقههویت  یریگشکلبه 

( و اغلب ,2010Kuhnhardt :21) 1فرایند منطقه سازی ییگرامنطقهاما 

و هدایت یافته توسط نهادهای دولتی  اندسازمانفرایندی ابتکاری، 

و به  یانطقهم( و یا به عنوان فرایند رسمی نهادسازی 80: 1385)ساعی،

که توسط نمایندگان رسمی دولتهای  شودیمصورت از باال به پایین گفته 

 ,Keating & Loughlin) شودیمهمجوار در سطح منطقه ایجاد 

 (.Borzel & Risse,2016: 7؛2013

در مجموع، منطقه به عنوان یک ظرف و بخشی از فضا، بسترساز روابط میان 

ساس منافع مشترک یا تضاد منافع در مقیاس دولتهای همجوار و نهادها بر ا

و فضای  گرفتهشکلفراملی است که در این صورت منطقه ژئوپلیتیکی 

، اراده یافتگیتوسعه. میزان دهدیمرا برای همگرایی یا واگرایی سوق  یامنطقه

سیاسی، میزان نیازمندی و هم تکمیلی واحدهای سیاسی و میزان همگنی 

جریانهای واگرا یا همگرا بسیار موثر است. همگرایی  یریگشکلدر  یامنطقه

و در صورت تکامل به  ظاهرشدهشدن  یامنطقهو  ییگرامنطقهدر دو قالب 

به  تواندیمخواهد رسید. در مقابل جریان واگرا  یامنطقه« 2سازییکپارچه»

 تنش، منازعه و حتی انفکاک کامل واحدهای سیاسی منجر شود.

یفیت دموکراسی و روح و خوی حکمروایی در میان باید توجه داشت که ک

کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و این مولفه تأثیر مستقیمی بر 

 هاحکومت هاییانبندارد. در مناطقی که  ییگرامنطقهفرایندهای همگرایی و 

مردمی قوی و  یهاپشتوانهدارای  هاحکومتو  گرفتهشکلبر اساس دموکراسی 
                                                           

1Building-Region -  
2Integration -  
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میان  ییگرامنطقهوعیت هستند احتمال موفقیت در همگرایی و دارای مشر

با ذات  یهاحکومتآنان بیشتر است و در مقابل در نبود دموکراسی و 

ناتوان  یامنطقهو  المللیینب هایییهمگرااستبدادی و اقتدارگرا در همکاری و 

 و ضعیف هستند.

 

 

 اوراسیا و فرایند همگرایی در ییگرامنطقهسابقه  -4

و دگردیسی جغرافیای  1990پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

مستقل، ایده همکاری و  هاییجمهورسیاسی منطقه اوراسیا و ظهور 

همگرایی اقتصادی میان کشورهای منطقه به رهبری روسیه آغاز شد. نخستین 

بار رهبران سه کشور روسیه، بالروس و اوکراین هسته اولیه اتحادیه 

( یا کشورهای همسود را ایجاد کردند و CIS)1«المنافعمشترکهای کشور»

 15جمهوری از  12خیلی زود جمهوریهای آسیای مرکزی و به طور کلی 

بالتیک: استونی، لیتوانی و  هاییجمهور جزبهاز شوروی ) جداشدهجمهوری 

شوروری -همگرایی پسا 1993-1992لتونی( به این اتحادیه پیوستند. در سال 

به منظور همکاری  CISهم پیوند بود. به طور کلی  CISصورت آشکارا با به 

و انتقال انرژی برق میان اعضا که عمدتاً برای  ونقلحمل هایینهزمدر 

ریلی و جریان انرژی بود، به  ونقلحملهمکاری و همگرایی فناوری شبکه 

کالت و به دلیل مش المنافعمشترکوجود آمد. اما خیلی زود پیمان کشورهای 

تمدنی  هایییواگراداخلی و مدنی کشورهای عضو و فرایند صلح و  یهاتنش

                                                           
1Commonwealth of Independent States (CIS) -  
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(. اما ایده اتحادیه اوراسیا نخستین Vinokurov,2018: 1-2شکست خورد )

نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در مسکو در مارس  نور سلطانبار توسط 

و اتحاد  مطرح شد. او دو هدف عمده را همگرایی عمیق اقتصادی م 1994

 م 1995(. در سال Lagutina,2019: 199دفاعی در منطقه بیان کرد )

 کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان که امروزه به عنوان هسته مرکزی 

 

 

را امضا کردند که « 1اتحاد گمرکی»اند، پیمان  ماندهیباق یاییاوراسهمگرایی 

پنج کشور ، م 2000عملیاتی نشد و خیلی زود شکست خورد. در سال 

مجمع اقتصادی »بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان 

کشورهای بالروس، قزاقستان،  م 2003را تأسیس کردند. در سال « 2اوراسیا

امضا « 3فضای واحد اقتصادی»روسیه و اوکراین پیمانی برای شکل دادن به 

نیز مسکوت ماند.  کردند. به دلیل وقوع انقالب نارنجی در اوکراین این پیمان

ایجاد  نامهتفاهم، سه کشور روسیه، بالروس و قزاقستان 2007در اکتبر 

اتحادیه گمرکی را امضا کردند و در  یریگشکلسرزمین تجاری مشترک برای 

سران سه کشور در شهر آلماتی ساختار و چارچوب برنامه  م 2009دسامبر 

و اجرای فضای واحد  م 2010عملیاتی اتحادیه گمرکی برای اجرای از ژوئن 

 :Vinokurov,2018را به امضا رساندند ) م 2012اقتصادی از ابتدای سال 

اتحاد  یریگشکلزیادی برای  یهانامهموافقت 2012(. بنابراین تا سال 6

                                                           
1Customs Union Treaty -  
2Eurasian Economic Community -  

3Single Economic Space -  
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گمرکی و فضای واحد اقتصادی میان تروئیکا اوراسیا )روسیه، قزاقستان و 

ادی و هماهنگی سیاست کالن بالروس( به امضا رسید که همگرایی اقتص

. سرانجام سران سه کشور گرفتیدر برماقتصادی تا مهاجرت کارگری را 

اتحادیه اقتصادی »پیمان  م 2014روسیه، قزاقستان و بالروس در ماه می 

 که بر اساس اتحادیه گمرکی م 2015و اجرای آن از ابتدای سال « 1اوراسیایی

جرای ابود، امضا کردند و با شروع  م 2012و فضای واحد اقتصادی  م 2010 

ه پیوستند قرقیزستان به این اتحادی 2015آن بالفاصله ارمنستان و تا ماه می 

(Filipowicz & Konopelko,2016: 35.) 

 

 راسیااتحادیه اقتصادی او ییگرامنطقه: سیر تکوین همگرایی و 1جدول 

 فعالیت سال

 (CIS) المنافعمشترکپیمان کشورهای  1991

پیشنهاد اتحادیه اوراسیایی به وسیله رئیس جمهور  1994

 قزاقستان

 طرح پیمان اتحاد گمرکی 1995

 امضای پیمان مجمع اقتصادی اوراسیایی 2000

 امضای اتحاد گمرکی اوراسیایی 2007-2010

 پیمان فضای واحد اقتصادی )بازار واحد( 2011-2012

 اییامضای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسی 2014

 تأسیس و اجرای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی 2015

                                                           
1Eurasian Economic Union (EAEU) -  
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 منبع: تنظیم از نگارنده

 

ز بر اساس ماده یک اساسنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی هدف اصلی ا

در  سانیتأسیس این اتحادیه، حرکت آزاد کاالها، خدمات، سرمایه و نیروی ان

در بخش بین کشورهای عضو و هماهنگی، موافقت یا سیاست مشترک 

 (. EAEU,2014) شودیماقتصادی است که زیر نظر نهادهای اتحادیه تعیین 

که  چهار بخش دارد یامنطقهبه طور کلی، این پیمان همگرایی اقتصادی 

تحادیه ماده( برگرفته از توافقنامه ا 118ماده از  76بخش دوم و سوم آن )

ت و اس 2012فضای اقتصادی واحد سال  نامهموافقتو  2009سال  یگمرک

ل از ماده متشک 22بخش اول پیمان نامه نیز در خصوص ساختار اتحادیه در 

شورای اقتصای سران اوراسیایی در سطح رئیس جمهوران، شورای دولتی 

یی اوراسیایی در سطح نخست وزیران و دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا

رگیرنده درب . بخش چهارم پیمان نامه در خصوص دوره گذار است کهباشدیم

ائل شرایط جدید برای همگرایی است که در آن بر رسیدن به توافقنامه مس

تا جوالی  ؛ نیروی برق2025تا سال  گذارییهسرمابسیار مهم نفت، گاز و 

 2016گمرکی تجارت دارو و تجهیزات تا جوالی  یهاتعرفه، حذف 2019

 (.Knobel,2019: 138است ) شدهیانب

است که  یامنطقه هاییهاتحاداسیایی یکی از بزرگ ترین اتحادیه اقتصادی اور

میلیون کیلومتر مربع( با جمعیت  20جهان ) هاییخشکدرصد از  15قریب 

و حدود  گیردیبرمدرصد از جمعیت جهان را در  4/2میلیون نفر و  190حدود 

 1/7درصد از تولید گاز طبیعی جهان،  5/19درصد از تولید نفت جهان،  15

درصد از تولید محصوالت کشاورزی  5/5ز محصوالت لبنی جهان، درصد ا



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

55 

 

درصد از تولید  2/3درصد از تولیدات صنعتی جهان و به طور کلی  2/2جهان، 

 (.,2020EAEU( جهان را در اختیار دارد )GDP)1ناخالص داخلی

 

 

 

 : نقشه کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی1شکل 

 

زاد تجاری بین جمهوری شکیل منطقه آموقت ت نامهموافقتقانون  -5

 اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی

پیشنهاد ایجاد  ییبه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا 1395ایران در سال 

پیشنهادی که  .یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد

                                                           
1Gross Domestic Product -  
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و طی دو سال مذاکرات  از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت

، باالخره این هاآنمتعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی 

در شهر آستانه قزاقستان به امضا  1397اردیبهشت  27موافقتنامه در تاریخ 

و  رسیدوزیر صنعت معدن و تجارت ایران و وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی 

(. بر 1398آن را به تصویب رساند )ایرنا، 1397ماه ایران در آذر وزیرانیئته

موقت  نامهموافقتقانون  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 77اساس اصل 

 تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی 

می در مجلس شورای اسال 1398اوراسیا و کشورهای عضو در نوزدهم خرداد 

 بان ماهآتیرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از  5تصویب و در 

به دستور رئیس جمهور ایران اجرایی گردید )مجلس شورای  1398

اله و به این موافقتنامه برای یک دوره سه س 9(. بر اساس ماده 1398اسالمی،

ادامه  پس از سه سال برای هاطرفاست و  منعقدشدهصورت موقت و آزمایشی 

 توانندیم، شدهبینییشپاین موافقتنامه  3آن به نحوی که در ماده  اجرای

 موافقت کنند.

است که مهم  ذکرشدهدر ماده یک این موافقتنامه اهداف مهم این موافقتنامه 

ترین آنها آزادسازی و تسهیل تجاری کاال بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه 

گمرکی برای کاالها، ایجاد  یاهتعرفاوراسیا از طریق کاهش یا حذف موانع و 

بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقرارت 

 هاییهمکارتجاری میان طرفین حذف شود، حمایت از  محدودکننده

، ایجاد چارچوب مناسب جهت افزایش هاطرفاقتصادی و تجاری بین 

موافقتنامه و تسهیل مودر توافق این  هایینهزمدر  تریکنزد هاییهمکار

(. در 1: ماده 1398موقت ...، نامهموافقتاست )قانون  هاطرفارتباطات بین 
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از تاریخ  نامهموافقتطرفین »است که  ذکرشدهادامه ماده یک این قرارداد 

شدن این موافقتنامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و  االجراالزم

دابیر دارای تأثیر مشابه در خصوص کاالهای هر گونه مالیات و هزینه یا دیگر ت

 هاطرف«. »دارای مبداً فهرست شده در پیوست موافقتنامه باید اقدام کنند

، باید مذاکرات نامهموافقتشدن این  االجراالزمحداکثر ظرف یک سال از تاریخ 

 «.منطقه آزاد تجاری را آغاز کنند نامهموافقتمربوط به انعقاد 

قلم  502ت امتیازاو  ترجیحات اعطایی، نامهموافقتک این بر اساس پیوست ی

 های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصوالتکاالهای مختلف در حوزه

ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی و محصوالت 

ارد مشابه قلم کاال در مو 360و  ییسیاااور اقتصادی کشاورزی از سوی اتحادیه

 نامهموافقتشود که در مجموع کل اقالم مشمول در وی ایران شامل میرا از س

ر که ضریب کاهش تعرفه ترجیحی بر آنان در نظ رسدیممورد  862به 

مطابق (. 1: پیوست 1398موقت ...، نامهموافقتاست )قانون  شدهگرفته

ع فرش کاال از جمله انوا یفرد 175فهرست اعطایی اورسیا قرار است تعرفه 

 هایی مانند پرتقال و لیمو،تباف و ماشینی، پسته، انواع میگو، میوهدس

، پلینسبزیجات، خرما، بیسکویت و شیرینی، برخی محصوالت از پلیمرهای پرو

... صفر شود. رفع موانع  شتی وهای پالستیکی، محصوالت بهداورق

رت و ها در زمینه گمرکی، استاندارها، تسهیل تجاای، توسعه همکاریغیرتعرفه

های خصوصی از دیگر مفاد مهم این فراهم آوردن زمینه همکاری بخش

 ت.نامه اسموافقت

تجاری  نامهموافقتترین ترین و جامعمفصل یادشده نامهموافقتبه طور کلی، 

: قواعد عمومی، تجارت فصل 9است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل 
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ه تجارت، اقدامات بهداشتی و کاال، راهکارهای تجاری، موانع فنی فرا را

اختالفات و مقررات  وفصلحلبهداشت گیاهی، قواعد مبداء، تسهیل تجاری، 

 .پایانی است

همی ام مگبر این اساس، اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و جمهوری اسالمی ایران 

  صادیبرای مراودات تجاری برداشته اند و نخستین گام جهت همگرایی و اقت

ی ردیدتن و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود. بیشتر بین ایرا

رین و تدر حیات جمهوری اسالمی ایران، مهم  نامهموافقتنیست که این 

ثار و تجاری است که آ یامنطقه هاییهمکارجدی ترین اقدام در خصوص 

 اهمیت بسیار زیادی دارد.

 وتحلیلیهتجز -6

 روسیه و سیاست اوراسیاگرایی -6-1

یه، رو جغرافیایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسقلم

ی راهبرد بسیار مهم و یامنطقهقزاقستان، بالروس، قرقیزستان و ارمنستان، 

 هاییهنظراوراسیا است. تقریباً در تمامی  یابر خشکدر هسته مرکزی 

 ایهیهنظرژئوپلیتیک کالسیک از اهمیت ژئواستراتژیکی این منطقه و در 

ت. ه اسجدید عالوه بر امتیازات قبلی بر اهمیت ژئواکونومیکی آن تأکید شد

چون امپراتوری  یهایسال اخیر که نام 300این منطقه ژئوپلیتیکی، حداقل در 

ه موارهروسیه )روسیه تزاری(، شوروی و فدراسیون روسیه به خود دیده است؛ 

 جهانی یهاقدرتر برابر اصلی قدرت جهانی بوده و معموالً د یهاقطبیکی از 

ایی صف آر بت وغربی نظیر امپراتوری بریتانیا، آلمان و ایاالت متحده امریکا رقا

 کرده است.
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ز آغا تحوالت عمیق دوره جنگ سرد و فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی در

وه و باعث دگردیسی نظام ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا شد و شک م 1990دهه 

مرکزی قدرت در این منطقه تضعیف شد. پس از یک  قدرت گذشته هسته

 1999-1991دوره بوریس یلتسین ) یانهرادهه دوره گذار و رویکردهای غرب 

  و، نخستین رئیس جمهور روسیه که منطقه و روسیه را در دوره فترت م(

دن وی کار آم، با شروع هزاره جدید و رقراردادجهانی  یهاقدرتضعف در برابر 

تغییرات  (تاکنون 1999و رئیس جمهور ) یروزنخستتین به عنوان والدیمیر پو

خاذ بنیادینی در سیاست خارجی و راهبردی کرملین آغاز شد. پوتین با ات

 یامنطقهو همگرایی  ییگرامنطقهو در قالب فرایندهای  ییگرا یااوراسراهبرد 

نی در جها یهاقدرتجهان و توزان قدرت در برابر  سازییقطبچند  باهدفو 

یت قدرت اقتصادی باعث تقو توانستیم زمانهمکه  برآمددوره پسا ـ شوروی 

 (،2000و سیاسی روسیه شود. امضای پیمان مجمع اقتصادی اوراسیایی )

تصادی (، پیمان فضای واحد اق2010و  2007امضای اتحاد گمرکی اوراسیایی )

ایی دی اوراسی(، امضای پیمان اتحادیه اقتصا2012و  2011)بازار واحد( )

( 2015( و سرانجام تأسیس و اجرای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی )2014)

ساخت روسیه برای باز ییگرا یااوراسبخشی از سلسله اقدامات مهم راهبرد 

 در دوره جدید بود. ییگرامنطقهقدرت با نگرش 

به عنوان فلسفه رفع شکاف بین مفهوم  ییگرا یااوراساز نظر سران کرملین، 

حصراً روسی از روسیه و واقعیت چند نژادی روسیه را میسر می سازد. من

روسی را  ارتدکساسالوی و  فردمنحصربهبقا و همزیستی مفهوم  ییگرا یااوراس

. در کندیمو قفقاز شمالی را ممکن  نچچ، روس یرغبا مردمان آسیایی و 

 چند و یچند نژاداحیای ایده روسیه چند قومی،  ییگرا یااوراسحقیقت، 
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(. در Hill and Gaddy,2013: 107) کردیم یرپذامکانمذهبی روسیه را 

اوراسیایی روسیه، تالش برای حفظ و جذب هر چه  ییگرامنطقهاستراتژی 

 از شوروی( از  جداشده هاییجمهور)« 1خارج نزدیک» هاییجمهوربیشتر 

و  ابطرو اهداف زیربنایی است. دو هدف عمده مسکو در این مسیر، یکی تقویت

ه و با روسی« خارج نزدیک»مناسبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشورهای 

دیک و جهانی در بخش خارج نز یهاقدرتنفوذ  داشتننگهدیگری دور 

ا بروسیه  ییگرا یااوراسپیرامون روسیه بوده است. واضح است که اهداف 

تژی روندهای گسترش نهادهای غربی به شرق در تقابل است. حتی استرا

ژی آتالنتیکی در برابر استرات یکارراه توانیماوراسیاگرایی روسیه را 

 غربی نامید. یهاقدرت

 وسیهر، در فرهنگ سیاسی و استراتژیک روسیه، احیاء دوباره قدرت درهرحال

و سران  اساسی است یهاخواستهبه قدرتی جهانی و بزرگ از  شدنیلتبدو 

 یرپذامکان ییگرا یااوراسدر چارچوب کرملین آن را در گفتمان بسط قدرت 

 .دانندیم

های اخیر روسیه و سران کرملین برای تحقق اهداف استراتژیک اما در دهه

و  شدنیجهانو موانع راهبردی بزرگی مواجه بوده اند. امواج  هاچالش باخود 

در  دارییهسرماقوی لیبرالیستی و  هاییشگرادموکراسی و  شدنیجهان

و  یامنطقهاز شوروی و پشت کردن به روسیه، قدرت  جداشده هاییجمهور

 یهاقدرتروسیه را با چالش مواجه کرده است. نفوذ  ییگرامنطقه هاییاستس

بخش غربی خارج نزدیک برای کاهش  هاییجمهورغربی و تمایالت قوی 

                                                           
1Near Abroad -  
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وابستگی به روسیه و نزدیک شدن و عضویت در نهادها و ساختارهای تحت 

غربی نظیر سازمان ناتو و اتحادیه اروپا، واگرایی و نیروهای  یهاقدرترهبری 

گریز از مرکز )روسیه( را به شدت فعال کرد و اقتدار و دایره حوزه نفوذ روسیه 

 حوزه بالتیک )لتونی، لیتوانی و استونی( خیلی زود  هاییجمهوررا کاهش داد. 

ه عضویت اتحادیهر سه کشور به  2004به سمت غرب کشیده شدند و در سال 

رنگین نیز  یهاانقالبجز منطقه یورو قرار گرفتند.  2007اروپا و در سال 

اوکراین  (،2003رنگین گرجستان ) یهاانقالبموقعیت روسیه را تضعیف کرد. 

( و نمونه اخیر آن در قالب جنبش 2005( و حتی قرقیزستان )2004)

گرایی بارزی از وا یهانمونه( از 2020اعتراضی و دموکراسی خواهی بالروس )

ی است. شوروی سابق از روسیه و توجه به غرب و مناسبات غرب هاییجمهور

اروپا  کیف، تفلیس و حتی باکو برای عضویت در ناتو و اتحادیه یهاتالش

ان تهدیدات جدی برای روسیه است. کشورهایی نظیر ترکمنستان و تاجیکست

اتژیک اهداف استر یهابرنامهرا در  نیز با احتیاط و روحیه محافظه کارانه خود

 روسیه قرار نداده اند.

در دوره پسا  ییگرامنطقهروسیه برای همگرایی و  یهاتالشبنابراین، تجارب و 

 ذکرشده یهاآرمانشوروی سابق بر خالف اهداف و  هاییجمهورـ شوروی با 

باید  ، توفیق زیادی به دست نیاورده است. اماهاتوافقنامهدر بسیاری از 

کرد که با توجه به فعالیت شدید نیروهای واگرا و نفوذ غرب،  خاطرنشان

اتحادیه اقتصادی اوراسیایی یک موفقیت  یریگشکلانکار کرد که  توانینم

سرآغاز فصلی جدید در  تواندیمکه  آیدیممهم برای روسیه به حساب 

فقیت بر خالف نام در اوراسیا باشد. آنچه که در این مو ییگرامنطقهفرایندهای 

اقتصادی اتحادیه نمایان است دستاوردهای ژئوپلیتیکی برای روسیه است. 
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درصد تولید ناخالص داخلی این اتحادیه  85از نظر اقتصادی، بیش از  وگرنه

میلیارد دالر( است و با توجه به کوچکی اقتصاد چهار  1700متعلق به روسیه )

 ه اقتصادی مهمی با آنان نخواهد داشت. کشور دیگر اتحادیه، عمالً روسیه مراود

ا هر چند باید توجه داشت که حجم کل اقتصاد اتحادیه اقتصادی اوراسی

ر( و در حدود میلیارد دال 2001میلیارد دالر(، کمتر از اقتصاد ایتالیا ) 1965)

ره داخلی ک از تولید ناخالص تربزرگاقتصاد کشور کانادا یا برزیل و اندکی 

 (.World Bank,2020جنوبی است )

اولویت روسیه از تأسیس اتحادیه اقتصادی  ینترمهمکه  ماندینمتردیدی باقی 

اوراسیایی، اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی است. به گونه ای که عضویت 

ارمنستان در اتحادیه اوراسیا نوعی پیروزی ژئوپلیتیکی برای روسیه است. 

یایی، عالوه بر حفظ رابطه نزدیک روسیه در قالب اتحادیه روسیه ـ محور اوراس

با قزاقستان و بالروس، توانسته است مانع همکاری و پیوستگی ارمنستان با 

اتحادیه اروپا شد. از منظر اقتصادی، ارمنستان به دلیل کوچکی و اقتصاد 

میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی( تأثیر چندانی بر مناسبات  13ضعیف )

تی ارمنستان مرز مشترکی با سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد. ح

از  ترکوچکاقتصادی اوراسیا ندارد. تولید ناخالص داخلی ارمنستان، پنج برابر 

اتحادیه یعنی بالروس است. به لحاظ  گذاریانبنضعیف ترین اقتصاد سه 

اقتصادی، حجم اقتصادی قرقیزستان از ارمنستان نیز کوچکتر است و تولید 

در  تواندینمکه  رسدیممیلیارد دالر  8اخلی این کشور به ناخالص د

جایی داشته باشد. اما عضویت قرقیزستان نیز  یامنطقهاقتصادی  یهابرنامه

برای اتحادیه اهمیت ژئوپلیتیکی باالیی دارد. مسکو موفق شده است گسترش 
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ر نفوذ چین در آسیای مرکزی را با محدودیت مواجه کند و پایگاه خود را د

 منطقه آسیای مرکزی تحکیم کند.

 بسیار ضعیتونباید غفلت کرد که این اتحادیه به لحاظ منابع و تولید انرژی از 

ولید تدرصد از  20درصد از تولید نفت و نزدیک  15مناسبی برخوردار است. 

ده ش عمگاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای این اتحادیه است که یقیناً بخ

 انرژی یهاحاملاست. اما بر اساس اساسنامه اتحادیه،  آن متعلق به روسیه

در  گذارییاستسترجیحی و حذف گمرکی نشده است و  یهاتعرفهمشمول 

 موکول کرده اند. م 2025این حوزه را تا سال 

 ییگرامنطقهمی ایران و جمهوری اسال -6-2

کی تیلیکشور ایران نیز به مانند روسیه یک دگردیسی بنیادین سیاسی و ژئوپ

از  م 1970در دوره معاصر تجربه کرده است. به گونه ای که در اواخر دهه 

و  مریکاییاایاالت متحده امریکا به کشور ضد  یژهوبهمتحد استراتژیک غرب و 

البی انق مبارز علیه سلطه و منافع غرب تبدیل شد. بر همین اساس، ایدئولوژی

 وغربی واقع نشد  یهاقدرتجمهوری اسالمی ایران مقبول  ییگراو شیعه 

انی ژئوپلیتیک جه و ساختار المللیینبرادیکال ایران از مناسبات  یهاقرائت

 فراهم کرد. المللیینبایران در عرصه  ینیآفرنقشزمینه پر چالشی برای 

ساله بر علیه جمهوری اسالمی ایران،  8حمله عراق به ایران و جنگ تحمیلی 

رس و مواضع ضد جمهوری اسالمی ایرانی شورای همکاری خلیج فا یریگشکل

این شورا به ویژه از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تأسیس 

اتحادیه سارک در مرزهای شرقی ایران و شبه قاره هند و بی توجه به کشور 

ایاالت متحده بر علیه ایران باعث شد تا دو  دام اتوقانون  هاییمتحرایران و 
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ژئوپلیتیکی و سیاسی  یهاچالشهوری اسالمی ایران با دهه نخست حیات جم

 مواجه شود. با شروع مناقشه پرونده  یامنطقهمهمی در سطح جهانی و 

 

ارد ، جمهوری اسالمی ایران و2002/1381ایران با غرب در سال  یاهسته

 ارد.دمرحله فرسایشی از مناقشه سیاسی با غرب شد که تا به امروز ادامه 

مان یمهای گسترده ایاالت متحده امریکا و در مقاطعی از زحاصل کار تحر

بر  روپاتأیید و گسترش تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه ا

 تشدید وجام علیه ایران و در سالهای اخیر با خروج ایاالت متحده امریکا از بر

اعث شد که ب« کنندهفلج هاییمتحر»از سوی دولت ترامپ به نام  هاییمتحر

 المللیینبجمهوری اسالمی ایران را در وضعیت دشوار اقتصادی و مناسبات 

 قرار دهد.

(، 1376-1368ایران با فراغت از جنگ عراق و با شروع دولت سازندگی )

بط دوجانبه و و توسعه روا المللیینبزیادی برای گسترش روابط  یهاتالش

 ی ایرانکرد. جمهوری اسالم در سطح همسایگان و منطقه یژهوبهچندجانبه و 

 المللیینبکشورهای مسلمان در عرصه مناسبات  دارپرچمکه در تالش بود 

نه بر اساس  ییگرامنطقهباشد، بر اساس ایدئولوژی سیاسی خود به دنبال 

 ه بامنطق اقتصادی بلکه در پی اهداف سیاسی و امنیتی خود و برای مقابل

زیادی  یهاتالشتهران  1370در دهه  گسترش حوزه نفوذ و منافع غرب بود.

ود و یت خبرای استفاده از ظرفیت سازمان کنفرانس اسالمی برای اثبات و حقان

سالمی جهان اکرد و در صدد احیاء هویت  المللیینبمقبولیت خود در عرصه 

 .برآمداسالم 
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ت. سقوط رژیم بعث در عراق یکی از نقاط عطف در سیاست خارجی ایران اس

ناسبات ممذهبی و تاریخی ایران با عراق باعث نزدیکی و تقویت  یهاینهزم

  ونان میان دو کشور شد. اتصال ایران از طریق سرزمین عراق به سوریه، لب

 

 یریگشکلفلسطین و ایدئولوژی شیعه گرایی و ضد اسرائیلی آنان باعث 

ه کشد  «جبهه یا محور مقاومت»ائتالف غیر رسمی به رهبری ایران با عنوان 

دستاورد  ینترمهمدهه جمهوری اسالمی ایران  4شاید در حیات بیش از 

یران در غیر رسمی ا ییگرامنطقهسیاست خارجی ایران باشد. بدیهی است که 

فع چارچوب کشورهای محور مقاومت با اهداف سیاسی و امنیتی بوده و منا

 اقتصادی و ژئواکونومیکی آن برای ایران روشن نیست.

علیه جمهوری  گسترده ایاالت متحده بر هاییمتحرکار کرد که ان توانینم

غربی در  یهاقدرت یمانانپهماسالمی ایران و همراهی و همکاری برخی 

ت منطقه و ایدئولوژی ضد غربی و سیاست خارجی رادیکال ایران، مناسبا

اده دحمیلی قرار تایران را در وضعیت دشوار و تنگنای ژئوپلیتیکی  المللیینب

 ست.ا

ایدئولوژی سیاسی ضد غربی جمهوری اسالمی ایران و روسیه و تنگناهای 

نان امریکا بر علیه جمهوری پیمائوپلیتیکی ایاالت متحده و همتحمیلی ژ

اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، وجه مشترک وضعیت دو کشور است. دو 

و  اندبردهجرنغرب به شدت  هاییمتحرکشور روسیه و ایران در سالهای اخیر از 

غربی همواره مانع مهمی برای انبساط فضایی حوزه نفوذ و توسعه  یهاقدرت

پیرامونی بوده اند. در چنین  هاییطمحقدرت ایران و روسیه در همسایگان و 

اتمسفر ژئوپلیتیکی دو کشور جمهوری اسالمی ایران و روسیه به هم نزدیک 
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خلیج فارس، منطقه غرب و شده اند. جمهوری اسالمی ایران که در منطقه 

جنوب غرب آسیا، منطقه شبه قاره هند و اقیانوس هند، منطقه خزر و حتی 

 و  ییگرامنطقهمنطقه کشورهای فارسی زبان نتوانسته است وارد فرایندهای 

 

همگرایی شود، بر حسب ضرورت تاریخی و ژئوپلیتیکی به سمت اتحادیه 

ده ایران باشد، کشی ییگرامنطقهدم اولویت چن بایستیماوراسیایی که منطقاً 

 شده است.

ر صر جدید بو همگرایی کشورها در ع ییگرامنطقهاگرچه در بسیاری از موارد 

آید؛ اما جود میاقتصادی به و یلیتکمهماقتصادی و  هاییهمکاراساس نیاز و 

و مناسبات  ییگرامنطقهروسیه به  مانندبهنگرش جمهوری اسالمی ایران 

که تهدیدات  رسدیمدارای ماهیت سیاسی و امنیتی است. به نظر  یامنطقه

 است امنیتی و سیاسی که همواره جمهوری اسالمی ایران با آن مواجه بوده

امنیتی و  هاییشگراایران دارای صبغه  ییگرامنطقهباعث شده تا نگرش 

از . بعدی قرار گیرد هاییتاولوسیاسی باشد و اهداف اقتصادی و تجاری آن در 

تیکی وپلیاین منظر، روسیه نیز وضعیت مشابه ایران دارد و اهداف سیاسی و ژئ

 در نزد سران کرملین بیش از اهداف اقتصادی اولویت دارد.

 هاییمتحرکتمان کرد در دوره رکود اقتصادی عصر کرونا و  توانینماما 

و  گسترده ایاالت متحده بر علیه ایران، سران تهران به مناسبات اقتصادی

بی توجه باشند. در حیات بیش از چهار دهه جمهوری اسالمی  المللیینب

ایران، برای نخستین بار است که تهران صادرات نفتش تقریباً به صفر نزدیک 

شده و درآمدهای ارزی کشور کاهش زیادی یافته است. در چنین شرایطی، 

ادیه گمرکی با اتح یهاتعرفهامضای پیمان مراودات اقتصادی و کاهش 
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. بر اساس این آیدیم حساببهاقتصادی اوراسیا برای تهران یک پیروزی مهم 

توافقنامه، جمهوری اسالمی ایران برای صادرات کاالهای غیر نفتی خود به پنج 

 ترجیحی کاهشی دسترسی  یهاتعرفهکشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 

 

 ستفادهان ارفیت بازار ایرمستقیم دارد و متقابالً اتحادیه اقتصادی نیز از ظ

 خواهد کرد.

قتصادی اتجاری ایران با کشورهای اتحادیه  نامهموافقتبا اجرایی شدن 

د. ند شاوراسیا، مناطق مرزی و بندرگاهی از موقعیت مناسبی برخوردار خواه

 دهندهباطارتدوز در منطقه آزاد ارس به عنوان تنها مرز زمینی رمرز زمینی نو

 نقش تواندمی)ارمنستان( عضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور ایران با ا

د چه بای. اگرو گذرگاهی مهمی را بین ایران و اتحادیه مذکور ایفا کندترانزیتی 

ینی توجه داشت که ارمنستان با چهار کشور دیگر اتحادیه مرز مستقیم زم

 اینت. سن اندارد و برای ارتباط با روسیه نیازمند فضای آذربایجان یا گرجستا

ه نزلی کاد انوشهر، آستارا و منطقه آز رداموقعیت برای مناطق ویژه اقتصادی بن

 نددار را ارتباط دریایی با کشورهای قزاقستان و روسیه از طریق دریای خزر

مندی از مزایای این مناطق عالوه بر بهرهاست. بدیهی است که  ترفراهم

ادی اقتص و کشورهای عضو اتحادیهترانزیت، صادرات و واردات کاال بین ایران 

د، در بخش تولی توانندمی و ارائه خدمات متنوع مربوط به این حوزه اوراسیا

االهای کنسبت به تولید فعالیت کنند و نیز کاال بندی فرآوری و بسته

 .پذیرتر اقدام نمایندرقابت

طح از منظر اقتصادی، اگرچه وزن اقتصادی کشورهای اتحادیه اوراسیایی در س

کالن اقتصادی قرار ندارد و حتی سهم تجاری میان  مقایسهباالیی در 
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است اما برای ایران به عنوان یک  درصد 14کشورهای عضو در سطح نامناسب 

 مثبت ارزیابی کرد. توانمیتجربه و شروع همگرایی اقتصادی 

 

 

 گیرییجهنت -7

 چاردشوروی،  منطقه وسیع اوراسیا پس از فروپاشی نظام دوقطبی و اضمحالل

ن خأل قدرت و گسیختگی نظام ژئوپلیتیکی در منطقه شد. روسیه به عنوا

درت و قاز شوروی، تالش زیادی برای بازساخت  ماندهیباقهسته مرکزی 

پیرامونی در  هاییجمهورافزایش وزن ژئوپلیتیکی و گسترش حوزه نفوذ در 

 ییگراهمنطقرایی و از طریق سازوکار اوراسیایی گرایی، همگ یپسا شورودوره 

رج ر خاانجام داد. نفوذ در خارج نزدیک و ممانعت از ورود قدرتهای رقیب د

ختار مهم قدرت جهانی )سا یهاقطبنزدیک و ظاهر شدن به عنوان یکی از 

رای بچند قطبی قدرت( از اهداف اصلی روسیه بوده است. اما سران کرملین 

 هستند. ومتعددی مواجه بوده  یهاچالشرسیدن به این اهداف استراتژیک با 

از  جداشدهنتوانست همگرایی مناسبی بین کشورهای  ازآنکهپسروسیه 

( به وجود آورد، در CISشوروی سابق در اتحادیه کشورهای مستقل همسود )

اقتصادی و تجاری پیمان مجمع اقتصادی  یهابرنامهچندین گام با محوریت 

پیمان فضای واحد اقتصادی در دهه اوراسیایی، اتحاد گمرکی اوراسیایی و 

خارج نزدیک امضا کرد اما هیچ  هاییجمهورنخست هزاره جدید با برخی از 

یک به مرحله عملیاتی و تحقق اهداف نرسید. اما جدی ترین اقدام 

روسیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با حضور کشورهای  ییگرامنطقه

ستان در اواسط دهه اخیر بود که از ابتدا بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیز
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از شوروی  جداشده هاییجمهوراجرایی شد. اگرچه بسیاری از  م 2015سال 

در این پیمان مشارکت ندارند، اما پهناوری روسیه و قزاقستان و موقعیت 

 مناسب آنان باعث شده تا این اتحادیه از جایگاه راهبردی برخوردار باشد. به 

 

 

ای ژئوپلیتیکی بر یاپروژهیه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را طور کلی، روس

ی مقابله با جهان تک قطبی و شکل دادن به ساختار ژئوپلیتیکی چندقطب

 .بیندیم

یه کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی و مهم در همجواری اتحاد

 دیاقتصادی اوراسیا که مرز خشکی و دریایی با کشورهای اتحادیه اقتصا

. است برآمدهاوراسیایی دارد در صدد همکاری و همگرایی با اتحادیه مذکور 

ما در را درک کرده است ا ییگرامنطقهجمهوری اسالمی ایران که اهمیت 

نار شرق و غرب ک ییگرامنطقهحیات خود تقریباً از تمامی فرایندهای 

ط ه روابسع، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مغتنم برای توشدهگذاشته

موقت  نامهموافقتاس، . بر این اسبیندیمخود و تقویت اقتصاد خود  المللیینب

ادی تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتص

وری اسالمی شروع و تجربه اولیه از گامهای نخست جمه تواندیماوراسیایی 

ق مرزی ین چارچوب، مناطباشد. در ا ییگرامنطقهایران برای همگرایی و 

 خشکی و دریایی ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی فرصت

ی و و گسترش فعالیتهای تجار هایرساختزمناسبی برای توسعه و تقویت 

نزلی و بنادر ا در منطقه آزاد ارس نوردوزکه مرز خشکی  اندیداکردهپبازرگانی 

 د.و نوشهر از شرایط بهتری برخوردار هستن
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ه و ب اگرچه حجم تجاری میان کشورهای اتحادیه در سطح باالیی قرار ندارد

و  جاریتطور کلی کشورهای این اتحادیه و ایران مکمل خوبی برای فعالیتهای 

 دتوانیم کود،بازرگانی نیستند اما با توجه به شرایط ایران در دوره تحریمی و ر

 دهد.اقتصادی ایران را تا حدودی کاهش  پذیرییبآس
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 چکیده
ای و کهگیری جهان شبشکل هایزمینهتی و ساختار اقتصاد پسافوردیس شدنجهانی

نیز موجب  ایطقهمنو همگرایی  ایشبکهجهان  .آورندمیرا فراهم  ایمنطقههمگرایی 

ورها رشد و توسعه اقتصادی کشسبب  و شده سیستم اقتصاد جهانی پیوندهای مکانی با

 ایشبکهورود به جهان  هایدروازهو  هاگرهاز جمله  و صنعتی مناطق آزاد تجاری. ودشمی

ه بمتعددی جهت ورود  همواره با چالش هایدر ایران مناطق آزاد تجاری . آیندمی حساببه

ه ره شبکوان گشبکه اقتصاد جهانی داشته اند که مانع از این شده است تا این مناطق به عن

مود. ند انزلی اشاره می توان به منطقه آزادر این میان ، کنند آفرینیقشندر نظام جهانی 

 رود بهودریچه  تواندمیمنطقه آزاد انزلی با دارا بودن موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی در کشور 

 هد که دنشان می  نتایج پژوهشبرای ایران باشد.  ایمنطقهبازار آزاد جهانی و نیز همگرایی 

وب ر چارچدفیت باالیی برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی ارواسیا ظرمنطقه آزاد انزلی 

 نزلی و سپسااتصال سایر مناطق آزاد تجاری ایران به دارد. در حقیقت  ایشبکهاقتصاد 

ت ران جهجی ایتصادی اوراسیا، از جمله ترفندها و سیاست های خارارتباط آن با اتحادیه اق

 و یقدق بازتعریفادی جهانی است. بدین سبب همکاری در ساختار تولید و توسعه اقتص

منطقه آزاد انزلی با  ویژهبهآزاد در ایران و  مناطق توسعه استراتژی و تأسیس اهداف شفاف

ز ا شاین پژوهدر  نوین، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه است. گراییمنطقهرویکرد 

و مطالعه متون،  ایکتابخانهبه شکل  موردنیازلیلی است که داده های تح -توصیفی روش

 است. شدهآوریجمعمرتبط با موضوع پژوهش  هایمصاحبهاسناد و 

د گرایی، منطقه آزاتی، منطقهای، اقتصاد پسافوردیسجامعه شبکه ،شدنجهانیکلیدواژه: 

 صنعتی، انزلی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا. - تجاری

 

 و بیان مسئله مقدمه

جهان  به عنوان خالق اقتصاد پسافوردیستی سیستمو  شدنجهانیفرایند 

محصول  شدنجهانی .شودمیجریان ها محسوب فضای و  ایشبکه
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سه فرایند تاریخی تکنولوژی اطالعات، تجدید ساختار  آمیختگیدرهم

اقتصاد  گیریشکلو و فروپاشی نظام دو قطبی در جهان  داریسرمایه

 پسافوردیستی است.

هستند.  2هاگرهو  1هاشبکه (پسافوردیسم) جهانیاقتصاد نوین  کلیدیارکان 

و تحت  ، با انقالب در فناوری ارتباطاتسازیجهانیدر حقیقت در طی فرایند 

 در سرتاسر  هاگرهمیان  ، جریان ها و فضاهاییاقتصاد پسافوردیستیکنترل 

به عنوان  هاگره .شودمید و به شکل شبکه نمایان شکل می گیر جهان

 ییجریان هانیز  هاشبکهدر درون شبکه هستند. ی و جغرافیایی واحدهای مکان

ابزار اصلی هدایت  "به عنوان  هستند که اطالعات الکترونیکی هایشبکهدر 

فرایند تغییرات اجتماعی همچون اشکال نوین تولید و مدیریت تجارت و 

در واقع  (.Castells, 2000)"آیندمی حساببهاقتصاد و فرهنگ  شدنجهانی

و  لوژی ارتباطات و اطالعات موجب شده است که گروه های اجتماعیوکنت

 با حفظ فواصل و با ورود به شبکه اطالعات و ارتباطات شرکت های فراملی

. به بیانی دیگر در فضای جریان ها، مکان و جغرافیایی به یکدیگر نزدیک شوند

 شوندمیدیک نز هم بهزمان در اثر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات، فشرده و 

 .وجود دارد ایپیچیده متقابل هایوابستگی و متعامل هایکنش  هاآنکه در 

 .(1388و قورچی،  هاخانی)

پیوند عمیقی با اقتصاد  شدنجهانی، ایشبکهکانتکست جهان در درون 

که هر قسمت از تولید در درون  پسافوردیسم و شیوه تولید تکه پاره شده دارد

و تولید در  موجود در فضای جریان ها شکل می گیرد هایگرهاز هر کدام 
                                                           

1Network.  
2Node.  



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

76 

 

 دوریا  1سپاریبروناز این عمل به عنوان . شودمیفضاهای جهانی پخش 

که هر مکان جغرافیایی مسئولیت تولید بخشی از کاال و  شودمییاد  2سپاری

 تولید از ویژگی های سپاری دوریا  سپاریبرون. گیردمیمحصول را بر عهده 

که جریان و انباشت سرمایه در آن شکل می  تصاد پسافوردیسم استاق کلیدی

و  هاگرههمچنین در این میان می توان به وضعیت سلسله مراتبی گیرد. 

در فضای جریان ها  هاآن تأثیرگذاریو  آفرینینقشجریان ها براساس اهمیت، 

ن را فضای جریان ها سه حوزه کالاشاره کرد.  المللیبینو اقتصاد و سیاست 

کرده است. نخست تولید در مقیاس جهانی بسیار  ایشبکهدر اقتصاد جهانی 

شده است. دوم شرکت های توزیع کاال که  هاشبکهمتکی به فضای جریان ها و 

 نیز شبکه جهانی مصرف را تحت کنترل دارند. امور مالی، بازارهای سهام

 هایاتحادیه هاهحوزمهم فضای جریان ها هستند. یکی دیگر از این  هایبخش

 (1399، قورچی)هستند.  ایمنطقهاقتصادی 

از کشورها و  ایپیوستههمبه، ساختار ایمنطقهاقتصادی  هایاتحادیهمنظور از 

منفرد وجود داشته باشد و متشکل از  هایحاکمیتمبتنی بر قلمرو که در آن 

. ندشومیبازیگران مختلف است که به سمت اهداف و اصول مشخصی هدایت 

شدن، یک فضای جغرافیایی براساس اهداف،  ایمنطقهبدین سبب در فرایند 

و  شودمیاصول و منافع مشترک و مشخص از حالت فعال به غیر فعال تبدیل 

تعامالت شکل می گیرند. در این میان، عامل بازار نیروی محرکه خوبی برای 

طق آزاد تجاری . ساختارهای اقتصادی مانند مناشودمیمحسوب  گراییمنطقه

روابط اقتصادی و نیز سیاسی میان کشورها در منطقه را تسهیل  توانندمی
                                                           

1sourcing-Out.  
2shoring-Of.  
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نمایند و موجب همگرایی اقتصادی شوند و سود اقتصادی را به حداکثر 

 (.1385سیمبر، ) برسانند

 وتصاد پسافوردیسم جغرافیایی در درون اق هایمکانو  هاگرهیکی از  روازاین

ط نقانوان آزاد تجاری هستند. مناطق آزاد تجاری به ع ، مناطقایشبکهجهان 

به  هاآنکه از  شوندمیمحسوب مراکز هدایت اقتصاد جهانی  گاهگرهپیوند و 

به عرصه نظام  ورود یدریچهو  ایشبکهجهان ورود به  هایدروازهعنوان 

ی اقتصاد حاصل تولید فضامناطق آزاد تجاری  .شودمییاد  المللبین

از مزایایی  گیریبهرهبا که  است ایشبکهجامعه  کانتکستسم در پسافوردی

ود مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وج هایمعافیتنظیر 

 و، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت تشریفات زاید ارزی

خارجی و  گذاریسرمایهتسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب 

و دیگران،  صادقی) .نمایندمیه توسعه سرزمین اصلی کمک وری بانتقال فنا

1399) 

مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی  نیز در ایران

از ایجاد هدف  وصورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد 

 1ماده در یکی از اهداف مهم  .ه استیشتر توسعه صادرات غیرنفتی بودب هاآن

حضور فعال در بازارهای تی، صنع -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

قش مؤثر و کلیدی مناطق آزاد در ن ،(گراییمنطقه) ایجهانی و منطقه

به طور کلی  است. تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و زاییاشتغال

ارت آزاد یا اتحادیه فرایندی است که از طریق ایجاد منطقه تج ییگرامنطقه

و به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه  هادولتگمرکی بین 

. در حقیقت نوعی آزادسازی تجاری در آن شکل می گیرد که از شودیمآغاز 
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. شودیماقتصادی و تجاری به همگرایی سیاسی منتج  هاییهمکارطریق 

برای قرار گرفتن در فرایند و  حاصل از آن، راهی هایییهمگراو  ییگرامنطقه

 (.1388موسوی، است ) شدنیجهانمسیر 

این هدف مهم  رسدمیبا بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری ایران، به نظر 

 و توسعه  شدنیجهانورود به سیستم اقتصاد جهانی و همسویی با نظام یعنی 

ترین  ز مهمایکی برآورده نشده است.  خوبیبه یامنطقهبین  هاییهمکار

ود یچه و گره وربرای مناطق آزاد تجاری ایران و در ایمنطقهبین  هایهمکاری

دی یه اقتصااتحاد مناطق آزاد ، همکاری و مراوده باایشبکهبه اقتصاد جهانی 

و  هاز کردآغ 2015از ابتدای ژانویه سال  فعالیت خود را رسمااست که اوراسیا 

ورهای یجاد بازار مشترک برای کشا و یامنطقهتکوین بلوک تجاری  هدف آن

 که جهانی وبویژه در ش هایگرهاوراسیا یکی از مناطق و در حقیقت و بود. عض

با  ایهمنطقنزدیک به ایران است که کشور ایران با همکاری و ارتباطات بین 

 شود و بدین طریق دارعهدهبخشی از تولید در سیستم جهانی را  تواندمیآن 

اما د. را فراهم آور المللیبینو حضور فعال در بازارهای  زاییاشتغال هایزمینه

در حال حاضر وضعیت و آمارهای موجود نشان می دهند که این شکل از 

ه یران از منطقامیزان وارادات شکل نگرفته است. برای مثال  درستیبههمکاری 

 کنندهمصرفاقتصادی اوراسیا بیشتر از صادرات آن است که این موضوع به 

سال  ن دربودن کشور ایران و مناطق آزاد تجاری آن اشاره دارد. صادرات ایرا

 4/2693واردات  که یحالمیلیون دالر است. در  2/918میالدی  2018

 (و سازمان توسعه تجارت ایران EAEU) میلیون دالر بوده است.

یکی از مناطق هفت گانه که  استمنطقه  7تجاری ایران شامل زاد آمناطق 

یکی از است. واقع در استان گیالن اشاره  منطقه آزاد انزلیتجاری ایران  آزاد
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اولین مزیت های منطقه آزاد انزلی که از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک بسیار 

ایران با اتحادیه اقتصادی  ایمنطقه میانهمکاری  تواندمیمورد توجه است و 

 –شمال  المللیبینور قرار گرفتن در مسیر کریداوراسیا را تضمین نماید، 

قرن  ونقلحملآن به عنوان کریدور  از که ،است نستراک به معروف جنوب

این کریدور بندر هلسینکی در شمال  .شودمی یاد اروپاـ  بیست و یکم آسیا

، بنادر خلیج فارس جنوب دریای خزراروپا را از طریق روسیه به بنادر شمال و 

سازمان منطقه آزاد ) .کندمیمتصل  و سپس به کشورهای جنوب و شرق آسیا

عدم وجود  و منطقه اما کاوش در شرایط موجود تجاری و صنعتی انزلی(.

منسجم در  گراییمنطقهرویکرد نبودن راهبرد ، جهانی اقتصاد با تدریجی اتصال

و  سیاست های داخلی و خارجی در کشور میان ناهماهنگی، سیاست خارجی

منطقه آزاد نشان می دهد که  ،در این منطقه ایشبکه هایهمکارینبود نیز 

همسو با  کار ینقواناز  ،نیز همچون سایر مناطق آزاد تجاری ایرانانزلی 

ین همکاری و مراودات برخوردار نیست و جهت انجام ا الزامات اقتصاد آزاد

بدین سان پرسش بنیادی مواجه است.  با چالش های درونی و بیرونی زمانهم

پیوندهای این است که چالش ها و موانع موجود در زمینه  وپیش ر نوشته در

کدام اند؟ و منطقه آزاد انزلی با مناطق آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ایشبکه

 برای رفع این چالش ها چه اقدامات و تحوالتی باید صورت گیرند؟

 روش پژوهش

 ییاجرا قابلیت لحاظ به تحلیلی و -توصیفی تحقیقات نوع ازوهش پیش رو پژ

 به شکل در این پژوهش ها داده است. کاربردی-توسعه ای نوع از نیز، آن

 یآورجمعو نیز اینترنتی هستند.  یاکتابخانهو شامل متون، اسناد  یفیتوص

 در اینترنتی جستجوی ،یاکتابخانه هاییبررس طریق از یازموردن اطالعات



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

80 

 

 و یافتهانتشارد جدی مطالب پیگیری موضوع، با مرتبط تخصصی های سایت

وضعیت فعلی مناطق آزاد تجاری در ایران و  درباره اطالعات و اخبار نآخری

 مطالعه جهان، مبانی نظری پشتیبان پژوهش و رویکردهای مختلف و در نهایت 

 ود بهموانع و چالش های پیش روی مناطق آزاد در ایران جهت ورو کاوش در 

 و رانگپژوهش  نظرات تلفیق اب انتها در و پذیردیم صورت بازار آزاد

 د.شانجام خواهد  نهایی گیرییجهنتو  ویرایش مطالب، یبنددسته

 نظری پشتیبان پژوهش هایدیدگاه

 ایشبکهجامعه  ، اقتصاد پسافوردیسم وشدنجهانی

 نظم نوین، یعنی . اینحاکم است برجهاندر دنیای امروزی نظمی نوین 

رتباطات ا تشدیدکنندهحال گسترش،  در ایپدیدهکه به عنوان  شدنجهانی

 ود زندگی اجتماعی معاصر، فرهنگ، اقتصا هایعرصهمتقابل در تمامی 

 نشان دهنده فرایند شدنجهانیتا حوزه امور معنوی است.  گذاریسرمایه

به یک  یتکنولوژ وکه جهان را تحت تاثیر نیروهای اقتصادی است  ایگسترده

یابی و اثرات اصلی آن گرایش به باز ندکمیفضای اجتماعی مشترک تبدیل 

ات، عمردم و اطال تولید، حرکت آزاد کاالها، المللیبینواحد جهانی، تغییرات 

نی است. جهارقابت، تولید و مصرف  و تشدید المللیبینسلطه شرکت های 

(Labes,2014) 

را  "دهکده جهانی"مارشال مک لوهان مفهومی جدید به نام  1964در سال 

به علت  هافاصلهد و به جهانی اشاره دارد که در آن ارتباطات و مطرح کر

و تحوالت جدی در جامعه، اقتصاد، فرهنگ و  گرددمیتکامل تکنولوژی لغو 

. در این شرایط ملت ها به یکدیگر وابسته شودمیسیاست ملت ها ایجاد 

ای . در این میان شرکت هشودمینیز جهانی  هاآن؛ مسائل و راه حل شوندمی
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، مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشورهای مختلف تشکیل چندملیتی

و به فروش محصوالت مشابه در بازارهای ملی و القای نوعی مصرف  شوندمی

و  المللیبین، قدرت سیاسی شدنجهانی. بدین سان پردازندمیجهانی همگن 

ملت ها  -و در این راستا ساختار دولت کندمیروبنای اقتصاد جهانی را تقویت 

ملت ها برای پیوستن به جریان  -. بنابراین تصمیم دولتکندمیرا تضعیف 

 (Correia Gil,2014) .بسیار حیاتی و مهم است شدنجهانی

 و جهانی متقابل وابستگی آن طی در که است دینفرای شدنجهانیدر واقع 

 بتیرقا فشارهایفرایند  این در .یابدمی افزایش جهانی نهادهای گیریشکل

 کارگیریبه با کاستلز. یابدمی افزایش کشورها و هامنطقه شهرها، نهادها، نیام

 ایجامعه ظهور نوعیبه را شدنجهانی ،ها جریان فضای چون مفاهیمی

 هایآوریفن بر اتکا با و مکان و زمان فشردگی بر متکی پیوندهایی با ایشبکه

اقتصادی  هایمشخصه. (1388 ،صرافی و دیگران) .داندمی اطالعاتی

شامل بازسازی شیوه تولید و ایجاد  ایشبکهدر ساختار جامعه  شدنجهانی

شروع فعالیت صنایع  است که در حقیقت تکه پاره شده() نویننوعی تولید 

و  گیریشکل، ، تکه تکه شدن فرآیند تولیدمختلف در نقاط مختلف جهان

وی کار، آزادسازی تجارت )در توسعه بازارهای مالی جهانی، جابجایی مداوم نیر

در اقتصاد  هاحکومتو کاهش دخالت دولت و  سازیخصوصیبازار آزاد(، 

همراه با این تغییرات مفاهیم مکان و فضا نیز  (.Kacowicz, 1998) هستند

 دردر چارچوب این شیوه تولید دچار تغییرات اساسی شده اند. در حقیقت 

 معانی با که می کنند پیدا ایتازه عانیم مکان و زمان مفاهیم ایشبکه جامعه

. در زمانه حاضر دارد تفاوت صنعتی حتی یا و مدرن ماقبل جوامع در آن سنتی

 عدم یا دسترسی مفهوم با مکان، شدنجهانیو در درون سیستم پیچیده 
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 و است پیداکرده ارتباط آن پردازش و انتقال ابزار و اطالعات به دسترسی

 مکان در حضور و ارتباط کنندهتعیین تواندمی که گرفته خود به ایتازه معنای

 فراگیر مکان این از او حذف و طرد یا و ایشبکه جامعه به شخص اتصال راعتبا

 فضایدر واقع  .(Castells,2007) .آید شمار به انحصاری حال عین در و

 مقابل در که شودمی تعریف مرزها گیریشکل و جداسازی ،تفکیک با هامکان

 باز را خود هامکان میان ها، پیوند و متقابل های کنش با ها جریان فضای آن،

 دولت موزائیک و جهان سیاسی جغرافیای نقشه مثال عنوان به .کندمی تعریف

 جهانی مقیاس در هامکان فضای بیانگر سرزمینی مرزهای همراه به ها ملت -

 از موزائیکی هارچوبچ و تصور بر مبتنی هامکان فضای کلی طور به .هستند

 حالی در است متصلب مرزهای با سرزمینی های ملت -دولت از متشکل جهان

 پیچیده متقابل هایوابستگی و متعامل های کنش با ها جریان فضای که

 (1388، )موسوی. شوندمی تعریف

 سازمانی بلمتقا ارتباط ،فناوری اطالعات، ،سرمایه های جریان انواع فضا این در

 در انیمک و زمانی محدودیت بدون واقع در و باورنکردنی سرعتی با ،رتصاوی و

 رفاه و هتوسع ،نئولیبرالیسم تفکر ،شدنجهانی الزامات تحمیل و گسترش حال

 عنوان به ونیکیالکتر مدارات از هاییشبکه برتکیه با ها جریان فضای هستند.

 این نمود ست.ا داده دپیون هم به را متفاوت هایمکان ،اطالعاتی جامعه یپایه

 مناطق آزاد رد معموالً که است تصور قابل شبکه در هاییگره صورت به پیوندها

 در که تیاهمی اساس بر دو هر محورها و هاگره. یابندمی بروز و تجلی

 مراتب سلسله این ولی اندیافتهسازمان مراتبی سلسله ای گونه به دارندشبکه

 شوندیم پردازش شبکه طریق از که هاییلیتفعا تکامل به بسته است ممکن

  و شوند جخار شبکه از است ممکن هامکان موارد برخی در واقع، در کند. تغییر
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 ،یاقتصاد زوال به لحاظ همین به و سریع انحطاط با هاآن ارتباط قطع

 نوع به هاگره هایویژگی. همچنین شود منجر هاآن فیزیکی و اجتماعی

 رچوبچها در ها جریان فضایعالوه بر این  .دارد بستگی کهشب هر کارکردهای

با شبکه  مبتنی بر نود وی فضای روابط و جهانی اقتصاد شماربی پیوندهای

 به فوردیسم قتصادااز  امر مهم گذار. است گرفتهشکل اطالعاتی اقتصاد برتکیه

 ندر آ پذیرانعطاف تولید و شدنجهانیفرایند  گیریشکل، فوردیسم پست

 این در است. شده جهانیشبکه  فضای در تولید پخش و شدن پاره تکه باعث

 اصلی دمقص به مانند شهرهای جهانی و مناطق آزاد تجاری هاییگره میان

 یشرفتهپ خدمات و تولیدی ها، صنایع شرکت ترینبزرگ میزبانی و فرماندهی

 باعث جهانی ادآز بازار گیریشکل و اقتصاد شدنجهانی. اندشدهتبدیل جهانی

 شده المللیبین تجاری مبادالت از تنیدهدرهم و گسترده شبکه گیریشکل

ر حقیقت د (1399صادقی و دیگران. ) .گیردبرمی در را جهان سراسر که است

 داریسرمایهتوان گفت که کانتکست اقتصاد جهانی نوع جدیدی از چنین می

. است شدنجهانی دنبال به به طور ذاتییا اقتصاد پست فوردیسم است که 

، المللیبین های مدل به اجتماعی هایدولت تعمیم به بدون نیاز بنابراین

 که نمود فرض جهانیذاتا  را داریسرمایه در تحول فرایند توان می همواره

 زیادی دالیل به داریسرمایه است بوده متعدد شرایط در خود بازتولید نیازمند

 طحس تمام جستجوی در محصوالت برای بازار یدایم گسترش به نیاز جمله از

 دیسمفوراقتصاد پسا هایویژگیاز  (Wallerstein,2008) .است زمین کره

و  هافناوریبا کاربرد  هاکارخانهبه افزایش قابلیت تولید شرکت ها و  توانمی

 در نزد  پذیریانعطافاخراج کارگران از کار، چندپاره شدن شرکت ها، 
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این  . دراشاره کردولید و مصرف و در نتیجه زوال تولید انبوه کارگران، در ت

و  سپاریبرون میان اصلی ترین و روشن ترین ویژگی اقتصاد پسافوردیستی،

 انیجه فضای کلدر تولید پخش فرایند به منجر که است تکه پاره شدن تولید

 در ایسابقه یب رشد میالدی 1980 دهه اواخر از سپاریبرون اجرای .شودمی

 در یجهان بازار سپاریبرون کل حجماست.  داشته غربی کشورهای صنایع

 حدود در نرخی با شودمی بینیپیش و شدهزدهتخمین  دالر بیلیون 386 حدود

ید عموما و تکه پاره شدن تول سپاریبرون .یابد افزایش سال در درصد 25

وسعه تشد و تولید، مصرف، ر هایفرصتموجب پخش اشتغال و پراکنده کردن 

در نزد کارگران،  پذیریانعطاف (1388خانیها و قورچی، ) .شودمیاقتصادی 

در مصرف از  پذیریانعطافدر تولید و  پذیریانعطافدر زمان،  پذیریانعطاف

وال زاصلی ترین ویژگی اقتصاد پسافوردیسم است و نتیجه کلی این فرایند 

مختلف  هایگرهانی در نقاط و واحدهای پراکنده جه گیریشکلتولید انبوه و 

اختار سدر  .(Harvey,1990) کارندمشغول  هاآنکه تنها فقط چند درصد از 

 و التمحصو کار، بازارهایبا توجه به فرایندها و  انعطاف این پسافوردیسم،

جهانی  دتولی در منعطف انباشت تولید حوزه . درشودمی مطرح مصرف الگوهای

کار،  پذیرانعطاف هایساعتیندهای کار هم . در حوزه فراشکل می گیرد

 ارددود پیرامونی وج -مشاغل چندگانه، قراردادهای پرداخت و نیروی کار مرکز

(Thorns,2002.) 

 تنها نه جغرافیایی اساساٌ هایمکاناقتصاد پست فوردیسم و ارتباط آن با 

مقیاس با  هاییگره در عملکردها و هافعالیت جغرافیایی تمرکز تجدید موجب

  یعنی تروچکک مقیاس با هاییگره به تمرکز الگوی این بلکه شوندمی بزرگ
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 و پخشرت در این صو داده می شود. تعمیم نیز یک سطحو  ایمنطقه هایگره

است،  آن هوجو از یکی شدنجهانی که اقتصادی هایفعالیت سرزمینی انتشار

 ویژه ایطشر در بنابراین .دمی رسان یاری عملکردها و کارکردها متمرکز رشد به

 تمرکز و تجمیع شرایط ،انددسترسیقابل نظر هر از امکانات و تسهیالت که ای

 فراهم خوبیهب دور راه از ارتباط مراکز ترین پیشرفته در کاربران ترین ایحرفه
و محلی در  ایمنطقهدر فضایی شدن اقتصاد، اقتصادهای ملی و خواهد شد. 

 هایهشبککه از طریق  شوندمیمتکی اقتصاد جهانی نهایت به دینامیسم 

 وابسته و متصل هابدانزارهای مالی اطالعاتی و تکنولوژی اطالعات به با

جهانی،  . در نظریه والرشتاین با عنوان سیستم(Sassen,2001) .شوندمی

امعه جمبتنی بر  داریسرمایههمواره تاکیدها بر اهمیت اقتصاد جهانی 

 کارتقسیمبا  ایمنطقهکل از مناطق ژئواکونومیکی و بین که متش ایشبکه

ن . بدیچندگانه است هایفرهنگیکسان و تحرک نیروی کار و سیاست و 

وه و جود فرایندهای بالفعل و بالقپیرامونی، و -ساختار مرکز گیریشکلترتیب 

تسلط قدرت هژمونیک سه ویژگی اصلی در این سیستم جهانی است 

(Wallerstein,1979)  رکز کشورها روابط سلسه مراتبی و م جایبهاما

 شکل می دهند. هاگرهو  هاشبکهپیرامون را در اقتصاد پست فوردیسم 
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 ایمنطقهرویکرد 

نه تنها به شرایط جغرافیایی خاصی اشاره دارد بلکه در  1گراییمنطقهموضوع 

نطقه عبارت است . بنابراین مگیردبرمی عین حال نیز شرایط سیاسی را نیز در

شامل مرز کشورها و مبتنی بر قلمرو که در آن  پیوستههمبهاز ساختار 

منفرد وجود دارد و متشکل از بازیگران مختلف است که به  هایحاکمیت

سنتی مبتنی بر  گراییمنطقه. شوندمیسمت اهداف و اصول مشخصی هدایت 

 نظامبهین و مدرن نو گراییمنطقه که حالیدر  ،نظام دو قطبی جهانی است

در دیدگاه  چند قطبی اشاره دارد که سنگ بنای نظم نوین جهانی است.

نوین به جای واحدهای جغرافیایی بر تراکم، شدت و کیفیت  گراییمنطقه

تاکید می شود.  ایمنطقهو میزان و انسجام و همبستگی درون  هاتعامل

است که در طی  ایپدیدهمنطقه در این دیدگاه بیشتر به صورت  روازاین

در (. Jessop.2003) یابدمیفرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکوین 

شدن، یک فضای جغرافیایی از حالت فعال به غیر فعال تبدیل  ایمنطقهفرایند 

مشترک  و منافع هاارزششدن براساس  ایمنطقه. تعامل کشورها در شودمی

نیروی محرکه خوبی برای به عنوان  عامل بازار است. عالوه بر این موارد،

ساختارهای اقتصادی ، گراییمنطقهدر محسوب شود.  تواندمی گراییمنطقه

روابط اقتصادی و نیز سیاسی میان کشورها  توانندمیمانند مناطق آزاد تجاری 

و با حذف  و موجب همگرایی اقتصادی شوند در منطقه را تسهیل نمایند

 کوالیی و سازمند،) برساننددی را به حداکثر د اقتصاگمرکی، سو هایتعرفه

                                                           
1Regionalism.  
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، عالوه بر همگرایی گراییمنطقه گیریشکل. البته در (1385و سیمبر،  1393 

نی ازماساقتصادی عواملی مانند انسجام اجتماعی، یکپارچگی سیاسی و انسجام 

و یا موازی هم یا  شدنجهانییکی از اجزای  گراییمنطقهموثر هستند. 

اقتصادی در  گراییمنطقه به طور کلی است. شدنجهانیجزئی از  یگرایمنطقه

 :پی دستیابی به اهداف زیر است
 ،ازی تجاریافزایش آزادس -1

 ،گذاریسرمایهآزاد شدن -2

 ،ازسازی ساختار اقتصادی کشورهاب -3

 (6: 1388موسوی، ) اقتصادیهمگرایی و  -4

 شدنجهانیوند رکه پیمودن به این علت است  گراییمنطقهتاکید بر  روازاین

 ز سطحدر این میان گذار ااز سطوح ملی راهی بسیار پیچیده و دشوار است. 

؛ آیدمی ترراحتبه سطح جهانی به نظر  ایمنطقهو از سطح  ایمنطقهملی به 

داخلی و خارجی  گذاریسیاستمربوط به  هایپیچیدگیزیرا در این حالت 

 ترآسان آزادسازی اقتصاد ملی هایمینهزو در این صورت  بسیار کمتر است

و فرهنگ  دهدمیفاصله بین کشورها را کاهش  گراییمنطقه. شودمیفراهم 

اد و را ایججهانی  هایهمکاریاجتماعی الزم را برای ورود به عرصه تعامالت و 

 شدننیجهاهمان  گراییمنطقهتوان گفت  کلی می گسترش می دهد. به طور

اد بازسازی اقتصبرای مثال  (1388موسوی، ) است. ترکوچکدر مقیاسی 

طقه آزاد نفتا؛ من"، "اتحادیه اروپا"اصلی  یبندگروهسیاسی جهانی به سه 

اشکال  که همگی مبتنی بر "پاسیفیک -آسیا"، "تجاری آمریکای شمالی

 در نظم نوین جهانی  ییگرامنطقهاز  یانمونه، هستند دارییهسرمامتفاوت 
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. به طور کلی اتخاذ و توجه به رویکرد (1393ی و سازمند، کوالی) ست.ا

در سیاست خارجی کشورها، راهی برای حضور و فعالیت در درون  ییگرامنطقه

و شیوه تولید جهانی و تکه پاره شده و عامل تسهیل  یاشبکهساختار جامعه 

 (.Mittelman,1994است )این فعالیت 
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 (EAEU) یااوراساتحادیه اقتصادی 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ادغام اتحادیه گمرکی منطقه اوراسیا و نیز جامعه 

و به منظور مدرن سازی همه جانبه، همکاری و بهبود  اقتصادی اوراسیا

شرایط  اقتصادهای ملی و ایجاد شرایط توسعه پایدار برای بهبود یریپذرقابت

در  اتحادیه اقتصادی اوراسیا. عضو ایجاد گردید زندگی جمعیت کشورهای

کشورهای شامل یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای آن بیشتر حقیقت 

کیل این اتحادیه در معاهده تش د.، در شرق اروپا هستناوراسیاشمال منطقه 

امضا شد و از یکم ژانویه  روسیهو  قزاقستان، بالروستوسط  2014می  29

 اقتصادی، واحد فضای ایجاد اتحادیه، ایناهداف دیگر د. اجرا ش عمالً 2015

 مردم و خدمات سرمایه، کاال، آزاد حرکت به دستیابی و مشترک بازار توسعه

 هایهزینه کاهش با کاالها قیمت کاهش عضو، کشورهای واحد بازار در

 سیاست های مشترک، بازار در سالم رقابت ترویج خام، مواد ونقلحمل

 .است شدهاعالم ونقلحمل و فناوری انرژی، کشاورزی، در مشترک

(Eurasian commission) اتحادیه شامل کلی اقتصادی این یهاشاخص 
 ناخالص درصد تولید 2/3) دالر تریلیون 2/2 داخلی با حجم ناخالص تولید

 درصد تولید 7/3دالر ) تریلیون 3/1صنعتی با حجم  تولید، جهانی( داخلی

 با اوراسیا اقتصادی اتحادیه کاالهای با خارجی تجارت حجم و جهانی( صنعتی

درصد از صادرات جهان و  7/3میلیارد دالر ) 6/877ثالث به میزان  کشورهای

 (The Eurasian Economic Union) است. درصد از واردات جهان( 3/2

 ین مواردااقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل  یهاشاخص دیگر از برخی

  تولید هارماست: رتبه اول استخراج نفت، رتبه اول تولید گاز در جهان، رتبه چ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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جم و رتبه پنانرژی برق، رتبه سوم طول خط آهن، رتبه چهارم تولید آهن 

 سازمان توسعه تجارت ایران() تولید فوالد در جهان.

 است یااوراس اقتصادی اتحادیه رکن مهم ترین اوراسیا، اقتصادی عالی شورای

 رایشو اتحادیه، رکن است. دومین شدهیلتشک عضو کشورهای سران از که

 عضو کشورهای وزیران نخست آن، اعضای که است اوراسیا دولتی بین

 .هستند

 مناطق آزاد تجاری و صنعتی

 محدوده زا خارج که است کشور یک قلمرو از ینیمع محدوده ،یتجار آزاد منطقه
 دارد قرار ندرب یک محدوده در معموال و یگمرک تأسیسات یزیکیف و یادار ،یقانون

 مناطق ینا .شودیم شناخته مجاز جهان نقاط یرسا با آزاد تجارت آن در و
 کار یروین ییجابجا و یهسرما و کاال خروج و ورود و ارندد یصادرات یریگجهت

 ینا (1391، مقدم و یاک یمیکر. )گیردیم صورت سهولت به هاآن در متخصص
 و یگمرک یهاتعرفه حذف نظیر ییهامشوق و تسهیالت از یریگبهره با مناطق

 رفع ،یرزا زائد یفاتتشر حذف ،یدکنندگانتول یبرا مالیات حذف ،یبازرگان سود
 جذب با ،یارجخ اتباع خروج و ورود در تسهیالت یجادا و یصادرات هاییتمحدود

 کمک یاصل سرزمین توسعه به مدرن یفناور جذب و یخارج گذارییهسرما
 شوندیم تقسیم یمختلف یها گونه به فعالیت، نوع حسب بر آزاد مناطق .کنندیم

 ،یتجار آزاد منطقه به توانیم جمله آن از و دارند را خود خاص کارکرد یکهر که
 آزاد نطقهم ،یگمرک آزاد منطقه ،یصنعت یتجار آزاد منطقه ،یصنعت آزاد منطقه

  ها، شرکت آزاد منطقه ،یگردشگر
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 اشاره ،یصاداقت یژهو منطقه و یصادرات ممتاز منطقه صادرات، پردازش- منطقه
 (1389، همکاران و یانگوگردچ) .کرد

 انمناطق آزاد تجاری در ایر

، انزلی، ارسکیش، قشم، چابهار، شامل  مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

 راهبردهای به مربوط های سیاست و اقدامات مجموعه در ماکو است.اروند و 

 مناطق بهتر عبارت به یا صنعتی و و تجاری آزاد مناطق تأسیس گرا، صادرات

 از اقتصاد کلی جهت تغییر برای راهکاری عنوان به صادرات پردازش

 به رو کشورهای اغلب استفاده مورد آزاد تجارت و برونگرایی به گراییدرون

 هایی سازمان واقع در ایران صنعتی -تجاری آزاد مناطق .است قرارگرفته توسعه

 و هانامهآیین تصویب وظیفه وزیرانهیئت. هستند دولتی صد در صد مالکیت با

 منطقه سازمان امهاساسن تصویب منطقه، هر هایفعالیت کلیه نمودن هماهنگ

 ،فرهنگی ،عمرانی هایبرنامه تصویب تابعه، های شرکت و منطقه هر آزاد

 مقررات تصویب مناطق، سازمان مالی هایصورت عملکرد و ساالنه بودجه

 بر عالیه نظارت اعمال و قوا کل فرماندهی تأیید با مناطق انتظامی و امنیتی

 2 ایران آزاد مناطق ترجیحی های سیاست .دارد عهده به را مناطق هایفعالیت

 ،مالکیت حقوق ،مالیاتی هایانگیزش ،ایتعرفه هایمعافیت است: زیر شرح به

بیانگر زیر  نقشه .(1388،التجایی) واشتغال اداری فرآیند ،سرمایه خروج و ورود

مناطق آزاد تجاری در ایران  اهداف اصلی، نحوه پخش جغرافیایی ،موقعیت

 است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
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ی وقعیت جغرافیایی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران و محورهای اصل: م1نقشه 

 هاآن وکارکسبحوزه 

 نعتی و ویژه اقتصادیص -ماخذ: روابط عمومی شورای عالی مناطق آزاد تجاری
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عه ایران برای توس فعلی و جدید ماموریت های و رویکردهای مناطق آزاد: 2نقشه 

 هاآن هایکرانهپسهمسایه و روابط تجاری با کشورهای 

 اقتصادینعتی و ویژه ص -ماخذ: روابط عمومی شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 طرح جامع استقرار مناطق آزاد ایران()
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 محدوده مورد مطالعه پژوهش

 منطقه آزاد انزلی

استان در  ایران گانهصنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت -نطقه آزاد تجاریم

 شهرستان انزلی در 1384است که در راستای اهداف اقتصادی در سال  گیالن

در  انزلیاین منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی شهرستان . تأسیس شد

واقع  جنوب –کریدور شمالو در مسیر  دریای خزر، منطقه جنوب شمال ایران

منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری  82در سال  .است گردیده

نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری  83صنعتی انزلی بدل شده و در سال 

قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد  وزیرانهیئتصنعتی انزلی مورد تصویب 

تعیین و ابالغ شد؛  وزیرانهیئتاز طرف  84نعتی انزلی در سال ص و تجاری

که بر اساس آن منطقه آزاد انزلی در سه بخش و محدوده مجزای بندری؛ اداره 

کل بنادر و کشتیرانی استان، شهرک صنعتی انزلی و محدوده منطقه ویژه 

 کیلومتر از 2هکتار خشکی و تا عمق  3200اقتصادی سابق انزلی با مساحت 

 د.شکیلومتر از حاشیه دریای خزر را شامل می 20دریا در طول 

 رشد ی،عموم خدمات ارائه همچون اهدافی انزلی صنعتی -منطقه آزاد تجاری 

شتغال سالم و خارجی و داخلی، ایجاد ا گذاریسرمایه جذب اقتصادی، توسعه و

رود و وین و همچن مولد، تنظیم بازار کار و کاال، تشویق تولید و صادرات کاال

ه ژه در زمینبودن موقعیت وی دارا، و جهانی ایمنطقهحضور فعال در بازارهای 

تقال علم جدید و ان هایفناوریجذب ، ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر

  هاطرح ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی، و دانش فنی به عوامل تولید

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%93%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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ناد ا اسعامل فعال با جهان، منطبق بو تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت ت

ه آزاد تجاری و سازمان منطق) .کندمیبیست ساله کشور را دنبال  اندازچشم

 صنعتی انزلی(.

یت گمرکی، به وجود معاف توانمیمنحصر بفرد این منطقه  هایویژگیاز 

 دونبمناطق  مجاز خروجی و ورودی مبادی طریق از خارجی اتباع ورود امکان

 و داخلی گذارانسرمایه به زمین اجاره و فروش، قبلی روادید صدور به نیاز

ر راخان و الگان دهمجواری با بنادر آستخارجی،  گذارانسرمایه به زمین اجاره

 ،یجانذرباروسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آ

اد جهت ایج ر مناسبالزم و ارائه تسهیالت بسیا هایزیرساختدارا بودن کلیه 

 در نظر گرفتن ،فاز صنعت محدوده منطقهدر صنایع و واحدهای تولیدی 

اوری در منطقه و های علم و فن مناسب برای استقرار پارک هایبندیپهنه

ط امکان گسترش ارتباطات علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی اقصی نقا

زات ، تجهیدارای امکانات وجود بندرانزلی در محدوده منطقه کهو نهایتا  جهان

ن تری ز مهمجهت تخلیه و بارگیری و انبارداری است. ا ایپیشرفته تأسیساتو 

ربری تجاری متر با کا 1581به وجود ده پست اسکله به طول  توانمی هاآن

ر در کشور و زیر به ترتیب موقعیت منطقه آزاد انزلی د هاینقشهاشاره کرد. 

 نشان می دهند. ارتباط با خارج از کشور را
 

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

96 

 

 

 

 

 

 

 1396: موقعیت منطقه آزاد انزلی پس از اصالحات سال 3نقشه 

 Google earthماخذ: 
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 : موقعیت منطقه آزاد انزلی نسبت به کریدور نستراک4نقشه 

 ی انزلیسازمان منطقه آزاد تجاری صنعت گذاریسرمایهماخذ: پایگاه اقتصادی و 
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 یریگنتیجهبحث و 

 که هدد یم نشان دوم یجهان جنگ از پس جهان یاقتصاد تحوالت یخیتار مرور
 رد مسئله ینا .کند عمل توسعه عامل و محرک به عنوان تواندیم یخارج تجارت

 اهمیت زا است همراه یفناور تحوالت و تغییرات با که امروز یاقتصاد یایدن
 همه بود اهدنخو قادر ییتنهابه یکشور هیچ یراز بود. خواهد برخوردار یدوچندان

 تجارت بدون توسعه گفت توانیم ینبنابرا ،کند تولید کس همه یبرا را چیز

 منطقه ابزار یریکارگهب یخارج تجارت بسط یهاراه از یکی .افتدینم اتفاق یجهان
آزاد  ایجاد مناطق بدین منظور (1387، همکاران و یاریاسفند) است. آزاد

 حرکهم عامل به عنوان یخارج تجارت راهبرد یریکارگ به تجاری در راستای
بودن  اتخاذ راهبرد تجارت خارجی منوط به گشوده. شودیمتوسعه محسوب 

ی اقتصاد هاییهاتحاددرهای اقتصاد کشور به سمت و سوی بازار آزاد جهانی، 

فناوری  و سیستم هاگرهاز طریق  یاشبکهو وارد شدن به ساختار جامعه 

 و یاسیس یفضا هاییرساختزدر این میان ارتباطات است. اطالعات و 
اکتورهای فاز  یجهان ارتباطات و یوندپ یزانم ،یخارج یاستسکشور،  یتیکژئوپل

 است. یاشبکهمهم در ورود به سیستم جهان 

گفت که  توانیممنطقه آزاد انزلی  یژهوبهدرباره منطقه آزاد تجاری در ایران و 

)برای مثال ارتباط  هاآن یهاکرانهپساطق آزاد تجاری با ارتباط هر کدام از من

نعتی صی و منطقه آزاد اروند با منطقه آزاد دبی( و سپس اتصال و ارتباط تجار

آزاد  مناطق ی بابا منطقه آزاد انزلی و در نهایت ارتباط و تعامل منطقه آزاد انزل

بت به ز نسکشور و نیاتحادیه اقتصادی ارواسیا به دلیل موقعیت ویژه انزلی در 

 شد رکشورهای همسایه، گام بسیار مهمی در توسعه تجارت خارجی در کشور، 
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رشد  زم،التولید و صادرات، همگام شدن با روند اقتصاد جهانی، ایجاد اشتغال 

به  . بنابراین برای رسیدنآیدیم حساببهو نظیر این موارد  و توسعه اقتصادی

سی اسا موجود در این زمینه اقدامی و درونی ع چالش های بیرونیاین مهم رف

ست که اچالش بزرگ بیرونی در این حوزه برای ایران این . شودیممحسوب 

کانونی  یهاقدرتاز سوی  یاگستردهدر حوزه بیرونی رقابت ژئوپلیتیکی 

ظامی ن ی ومناطق ژئواستراتژیک جهانی وجود دارد تا ایران را در حوزه اقتصاد

 یامنطقهاقتصادی  هاییهاتحادایران به ورود  قرار دهند.خود تحت تاثیر 

ی و در حوزه مال یاشبکهسیا همواره با واکنش جهان آ -اوراسیا و پاسیفیک

 تحده،میعنی ایالت  یکآتالنتبانکداری از سوی قدرت کانونی ژئواستراتژیک 

 هاییهاتحاد. این چالش بزرگ بیرونی در پیوستن ایران به شودیممواجه 

ف ضعشامل در این زمینه نیز درونی  های . چالشاست یامنطقهاقتصادی 

یکرد نبود روو  و فضای جریان ها یاشبکهدستگاه دیپلماسی در فهم جهان 

ور ی کشدر دستگاه دیپلماس (لید تکه پاره)تو عمیق به اقتصاد پست فوردیسم

 داتیباید تمهی ضرورتاًها برای رفع این چالش (1399قورچی، ) هستند.

، و کاوش در شرایط موجود هایبررساندیشید. در این نوشته براساس 

موقعیت نقشه زیر همچنین  .اندشدهارائهپیشنهادات و راهکارهای احتمالی 

 وراسیادی امنطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد کشور و اتحادیه اقتصا

 را نشان می دهد.
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ه انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد کشور و اتحادیموقعیت منطقه آزاد  :5نقشه 

 اقتصادی اوراسیا

 Google earth: منبع
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 پیشنهادات پژوهش

آزاد  مناطق توسعه استراتژی و تأسیس اهداف شفاف و دقیق بازتعریف -

در ، )نوین گراییمنطقهبا رویکرد  منطقه آزاد انزلی ویژهبهدر ایران و 

 -Out) سپاریبرونوانیم بخشی از سیستم بت باید درون این پارادایم

Sourcing)  سپاری دوریا (Off-Shoring)  جهان را با توجه به

 (مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی برعهده بگیریم

 یزنو  المللیبین بازارهای با پیوند، المللیینبروابط  تعریف قوانین در -

ه با اتحادی یژهوبه) با رویکرد صلح و سازش المللیینبتعهدات  یترعا

 ،اقتصادی اوراسیا( در منطقه آزاد انزلی

یق ها از طر جریان فضای توسعه و تعاملی ،آمیزصلح فضای وجود -

 ،فناوری هایزیرساخت و فناوری اطالعاتگسترش 

 ،ه آنمربوط ب و مقررات ینقوانو ثبات در  یاسیس تمرکز ،یداخلثبات  -

 ،در زمینه تجارت انزلی از مناطق آزاد همه جانبة دولت یتحما -

 ،زیربنایی یساتتأسو همچنین  ارتباطات خارجی

 گسترش ،یاقتصاد یآزادساز ،هازیرساخت ایجاد تسریع و تقویت -

در امور  یدولتمداخالت  کاهشضرورت نهایتا و  یخصوص یتمالک

 منطقه آزاد انزلی، یاقتصاد

از  یتحماو مقررات در مورد  ینقوان سازیشفافو  اصالح -

ر سطح د یاقتصاد هاییتفعالو هماهنگ با  یخارج ارانگذیهسرما

 ،یجهان
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در  خارجی گذارانسرمایه ویژهبه گذاریسرمایه برای امنیت ایجاد -

 انزلی،

 ،در منطقه یگمرکو مقررات  ینقوان تعریف -

 یریکارگبهدر  ینسب یآزادمتخصص و داشتن  کار یروین یتکفا -

 ،انزلی آزاد هدر منطق یخارج کار یروین

و  ژئوپلیتیکیکدهای ، سیاسی فضای هایزیرساختتغییر و اصالح  -

منطقه  ویژهبهدر زمینه مناطق آزاد تجاری و کشور  سیاست خارجی

 آزاد انزلی،
 ،واردات محل از انزلی آزاد منطقه سازمان درآمد وابستگی کاهش -

 در انزلی، یفن و اقتصادی توجیه با هاییطرح به بانکی تسهیالت ارائه -

 انزلی و آزاد قهمنطو ارز در  یهسرما وانتقالنقل یآزاداز  یرداربرخو -

 ،ینگینقدو  یمال امکاناتبه  یدسترس

 ایه بانک از شعبه یک ایجاد و ای بیمه ،بانکی سیستم کردن کارآمد -

 در منطقه آزاد انزلی، المللیبین معتبر

ه بو  آزاد مناطق عملکرد ارزیابی برای مشخص استانداردهای تعریف -

 صوص منطقه آزاد انزلی،خ

 ،محلی خودگردانی صورت به انزلی آزاد مناطق اداره -

 ،ی در منطقهمردم مشارکت جلب -

 ایران. آزاد قمناط یتمام منطقه آزاد انزلی با پیوند هایزمینهایجاد و  -
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Global Network and Regional Integration; New Network 

between Iran's free zones and the Eurasian Economic Union  

(The case study: Anzali Free Zone) 

Abstract 

Globalization and the structure of the Post-Fordism economy 

provide the context for the formation of global network and 

regional integration. Global network and integration regional also 

contribute to the global economic system, its activities, and the 

economic growth and development of countries. Free trade zones 

are among the nodes to the global network. In Iran, free trade zones 

have not met this important goal, including the Anzali Free Zone. 

Anzali Free Zone, with its special geopolitical position in Iran, can 

be a gateway to the global free market and also a regional 

integration for Iran. One of the closest and best opportunities for 

regional integration and the start of global economic activity for 

Iran, as well as the Anzali Free Zone, is the Eurasian Economic 

Union. The connection of other free trade zones of Iran to Anzali 

and then its connection with the Eurasian Economic Union is a 

foreign policy of Iran to cooperate in the structure of global 

production and economic development. Therefore, a clear 

redefinition of the goals of the establishment and strategy for the 

development of free zones in Iran, and especially the Anzali Free 

Zone with the approach of modern regionalism, is one of the 

important principles in this field. The method in this research is 

descriptive-analytical and the required data is collected in the form 

of a library and study of texts, documents and interviews related to 

the research topic. 
Keywords: Globalization, Network Society, Post-Fordism Economic, 

Regionalism, Free Trade Zone, Anzali, Eurasian Economic Union. 

 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/p/principles/
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 اقتصاد سیاسی فضا
 

 3شادمهری، فاطمه بخشی 2، وحید سینائی1هادی اعظمی

 

 

 چکیده:
وف لت معطو دو وقتی سخن از اقتصاد سیاسی به میان می آید نگاه ما به دو نهاد فعال بازار

ا ببازار  ودارند. دولت از طریق ایجاد عدالت که هر دو در جهت رفاه جامعه گام برمی شودمی

 افزایش پیشرفت در جامعه.

در هر کشور رجوع کرد. یکی از این  فتهگرشکلها باید به فضاهای برای مشاهده این تالش

فضاها، مناطق آزاد است که تشکیل یافته از سیاست های دولت و اهداف بازار است که 

                                                           

. )نویسنده aazami@um.ac.irسیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.  جغرافیای دانشیار 1

 مسئول(

 سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد علوم دانشیار 2

 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوی 3
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است. نقشی که امروزه مناطق آزاد  تأثیرگذارفضای جغرافیایی مستقیم و غیرمستقیم بر آن 

عث شده تا در توسعه و رونق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان داشته، با

 پایداری این مناطق و عوامل ایجاد ناپایداری برای برنامه ریزان اهمیت یابد.

د اقتصا ویکرددر این راستا در این پژوهش با تاکید بر مناطق آزاد ایران و استفاده از ر

  شدهداختهپرسیاسی فضا به شناسایی مسائل موثر در پایداری مناطق آزاد هفتگانه ایران 

ان، نشان می دهد که تاثیر دولت به صورت اقتصاد رانتی حاکم بر ایراست. نتایج 

 هایشاخصهای نسبی منطقه و کمرنگ بودن های اقتصادی بدون توجه به مزیتدخالت

ر که از سوی دولت ب باشندمیای جغرافیایی در تخصیص بودجه برای هر منطقه سه مسئله

دل اد متعاباعث شده پایداری مناطق آز که ایمناطق آزاد اثرگذار بوده است. به گونه 

 نباشد.

 اناقتصاد سیاسی، فضای جغرافیایی، پایداری، مناطق آزاد ایر: واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

همواره بشر به دنبال دستیابی به سطح باالیی از توانایی اقتصادی بوده و 

ت اس دادهرویها نیز بدان جهت و درگیری هاگذاریسیاستبسیاری از  بساچه

 اندقرارگرفته باهمها به دلیل سهم خواهی زیاد در تضاد که منافع افراد و گروه

های اقتصادی از موضوعات و امروزه دستیابی به زندگی بهتر و تقویت شاخص

ریزان و در کل مداران و برنامهمهم کشورها محسوب شده و همواره سیاست

 هایدخالتتا جایی که پردازند. همه مردم به تقویت و توسعه اقتصادی می

بخش دولتی و نقش فضاهای جغرافیایی در توسعه اقتصادی باعث شده علم 

توان اقتصاد سیاسی از رویکرد فضایی هم مورد توجه واقع شود. فضا را می

گیری مناطق با نظام سیاسی، شود و شکلای دانست که تولید میپدیده
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(. بنابراین، Alsayyad,1993:39) دارد اقتصادی و اجتماعی جامعه رابطه

 و مورد  شدهشناخته خوبیبهبرای شناخت فضا الزم است فرایندهای اجتماعی 

 

اعی حاکم روابط اجتم کنندهمنعکستحلیل قرار گیرد؛ سیمای فضایی مکان، 

 ندهیبر آن است. به نظر مانوئل کاستلز تسلط نظام اقتصادی، اساس سازما

 یچ هماندهی فضایی را به عهده دارد. فضایی است و فعالیت اقتصادی، ساز

رجی بدون فضایی که خود آن را سازمان بخشیده است، وجود خا ایجامعه

ای سازنده و ، شناسایی نیروهرواین(. از 88:1394افروخته و حجی پور،) ندارد

کی ی ت.پدید آورنده فضای جغرافیایی و محتوای اجتماعی فضا از ضروریات اس

 شودمیلهای اخیر نمونه بارز اقتصاد سیاسی محسوب از فضاهایی که در سا

 مناطق آزاد تجاری است.

گرفت و با  شکل 1330 ازسال، پیش تجاریدر ایران تفکر ایجاد مناطق آزاد 

تدوین برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه اقدام به 

(. 149:1388 و همکاران، افتخاریصنعتی کند ) تجاریتأسیس مناطق آزاد 

های بالقوه کشورها را به توانایی برتری تواندمیمنطقه آزاد ابزاری است که 

 المللیبینبالفعل تبدیل کند و پلی مستحکم بین اقتصاد ملی آنها و اقتصاد 

برپا سازد. به دلیل پیدایش اثرات مهم و مثبت بر تمام اثرات کشورها، امروزه 

اهمیت مناطق آزاد در توسعه اجتماعی،  مداران بهبرنامه ریزان و سیاست

اقتصادی، سیاسی و محیطی توجه دارند و همین امر باعث شده پایداری 

هر قلمرو جغرافیایی سیاسی،  چراکهمناطق آزاد اهمیت بسیاری داشته باشد. 

 یپیچیدهاست، برای بقا در محیط  شدهتعریفبسته به اهدافی که برای آن 
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ر مناطقی که کارکردها و اهداف مشابهی در سطح پیرامونی و رقابت با سای

 ها را کشور، منطقه و یا جهان دارند باید در برخی مسائل کارآمدترین روش

 

 

ب نتخابرگزیند که در مجموع بر پایداری منطقه افزوده شود. اما قبل از ا

 شود. یابی مسئلهترین روش الزم است که آن منطقه از نظر پایداری بهینه

ای از اقتصاد های داخلی، نمونهاد کشور ایران که با توجه به سیاستمناطق آز

 سری سیاسی فضا هستند از این امر مستثنی نیستند و باید با توجه به یک

 .قرار گیرد موردبررسیشان عوامل داخلی و خارجی پایداری

 وخالت د خوددارندکه مناطق آزاد بر فضای پیرامونی  تأثیرگذاریبا توجه به 

ی یداریمات دولت در این مناطق )اقتصاد سیاسی( خیلی اثرگذارتر در پاتصم

هایی چون اقتصاد رانتی، توزیع کند که با بررسی شاخصاین مناطق عمل می

 جغرافیاییبندی و توازن بین این توزیع و فضای ثروت از طریق بودجه

ی و ها( هر منطقه به عنوان عوامل داخلمساحت، جمعیت و تعداد شهرستان)

 امنیت )ریسک سیاسی( و وزن ژئوپلیتیکی مناطق آزاد به عنوان عوامل

 .اختمسئله شناسی پایداری مناطق آزاد ایران پرد به توانمیخارجی 

اد رویکرد اقتص "این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که 

ده ش. تالش "سیاسی تا چه میزان در پایداری مناطق آزاد نقش داشته است؟

رت ن صوکه تحلیل فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر مناطق آزاد ایرا

ر باقتصاد سیاسی فضا  تأثیرگذاریپذیرد و ضمن ارزیابی توازن چگونگی 

 نامتوازن بودن مناطق آزاد هفتگانه در ایران تبیین شود.

 مبانی نظری .2
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 سیاسی اقتصاد .1-2

اد سیاسی به عنوان اقتص 19 و 18 هایای در قرندر جریان روند آهسته

 شدهای اجتماعی اقتصادی و صنعتی جهان ساخته ابزاری برای تحلیل زمینه

(Imboele,2004:21.) اصطالح ایناز  کاملجامع و  تعریف یکدر  مارکس 

 به  سیاسی و اجتماعی ترتیبات، مبادله و مصرف به موازات تولیداشاره به  برای

 رنه شورت،) کندمی بازتولیدرا  اقتصادینظم  که کردهاستفاده  ایپیوستههم 

قتصادی ساختار روابط ا هایویژگی(. دیدگاه اقتصاد سیاسی بر 111:1390

خورد اصل از برفرایندهای انباشت سرمایه، تولید و مصرف و تضادهای ح ویژهبه

 (.166:1390محملی ابیانه،) دارداین نیروها توجه 

حلیل بنیان امور بر پایه ت ر اقتصاد سیاسید طورکلیبهتوان گفت بنابراین می

ت دیرینظام روابط دولت با مردم و ملت است که تاکید اصلی آن و چگونگی م

در  ید اقتصادیتولید و توزیع ثروت به عنوان اساس تول ویژهبهامور اقتصادی 

تن به نحوه اقتصاد سیاسی حاکی از پرداخ نوعیبهدولت است.  سوی ازجامعه 

 است جامعه درجتماعی جاری ا-اقتصادی شرایط و هاکشمکشساخت 

 (.91:1394افروخته و حجی پور،)

 . رویکرد اقتصاد سیاسی به مفهوم فضا2-2

ثی م خناقتصاد سیاسی فضا با تاکید دوگانه بر تولید فضای جغرافیایی و عد

 -یبودن آن بر اقتصاد سیاسی، بازتاب تعامل متقابل میان تحول اقتصاد

 ملت و فلسفه اقتصادی و اجتماعی غالب زمانه است که دراجتماعی یک 

، بازار هاگذاریسیاستفضای جغرافیایی با ظهور نوسانات آونگ ایدئولوژیکی )

 یابدمیبازتاب  ایمنطقهاره در سیاست های ای و ...( هموآزاد، توسعه منطقه

 (.35:1392رهنمایی و وثوقی،)
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پردازد و های مختلف مییش سکونتگاهدیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدا

ضا تاکید بر . در دیدگاه اقتصاد سیاسی فشود درگیرمسئله  باریشهکوشد می

و  گیری فضایی در ارتباط تنگاتنگ با شیوه تولید اقتصادیو جهت اندازچشم

 داند که ای میباشد. این دیدگاه، فضا را پدیدهآن روابط اجتماعی می تبعبه

د فضا را کشف حاکم و تولی سازوکارهایکوشد تا ، سپس میشودتولید می

ه چم و کند. در این رهگذر، نخستین نتیجه آن است که تولید فضا، چه مستقی

 استکشی تر بهرهغیر مستقیم، انعکاس روابط طبقاتی یا به بیان کلی

 (.312:1382و سناجردی، یزدیپاپلی)

 ولید،تالگوهای فضایی فرآیند بر این اساس، هدف اقتصاد سیاسی فضا، کشف  

ها و طبقات اجتماعی در شکل بخشی به توزیع و مصرف و نقش دولت، گروه

 (.78:1370پیران،) استاین الگوها 

مع، واجغرافیایی ج -مفاهیمی نظیر فرایند فشردگی فضا و زمان، تطور تاریخی

نه، عادالوزیع ت، نقش دولت و برنامه ریزان، عدالت و داریسرمایهروابط نظام 

د قتصارانت و مازاد تولید، انباشت ثروت، طبقه و قدرت در چارچوب مکتب ا

 (.166:1390،ابیانه محملی)گیرد سیاسی فضا مورد بحث قرار می

 

 آزاد مناطق .3-2

ای است در داخل مرزهای سیاسی کشور که مشمول منطقه آزاد، محدوده

د. این مناطق با توجه به مقررات گمرکی نباش ویژهبهقانونی،  هایمحدودیت

های اینکه در بیرون از محدوده منطقه گمرک قرار دارند، حقوق رایج در حوزه

و  آیددرنمیبه اجرا  هاآنتجاری، مالی و اقتصادی و نیز نظام اداری کشور در 

مورد تشویق برای فعالیتهای  و به شدت آیددرمیبه اجرا  ایتااندازهیا اینکه 
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دیگر  هایقسمتار دارند و به لحاظ فیزیکی نسبت به صنعتی و تجاری قر

 (.6:1395اعظمی و بخشی،) هستندکشور متفاوت و جدا 

 

ی شرایط مختلف در زمینه موانع گمرکی و تجار هایمحدودیتدر این مناطق 

ه سایر مناطق کشور کمتر است نسبت ب ... گذاری، تملک خارجی آن وسرمایه

 (.3:1374دی الموتی،محم) نداردو یا اساساً وجود 

، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر المللیبینبنا به تعاریف 

بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با 

و عوارض  مالیاتی، بخشودگی سود هایمعافیتگیری از مزایایی نظیر بهره

و  پاگیرری و مقررات دست و گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، ادا

همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب 

گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک سرمایه

به عنوان محرکی در  آزاد. در تعریف سازمان ملل متحد از مناط نمایدمی

همکاران، افتخاری و ) گرددجهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می

گذاری بخش خارجی، تأمین (. در دنیای اقتصاد، توسعه سرمایه148:1388

بازارهای جهانی،  داخلی از پول موجود در تولیدکنندگانهای استفاده زمینه

المللی، افزایش صادرات با رقیب در عرصه بین هایقدرتحضور در بین 

رزی، کمک به حل حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ا

استانداردهای  سطح ارتقاءجدید شغلی،  هایفرصتمسئله بیکاری با ایجاد 

های مدرن مدیریتی از خارج تولیدات پیشرفته و فنّاوری واردکردناقتصادی با 

. روندمیاهداف ایجاد مناطق آزاد به شمار  ترینمهمبه داخل کشور جزو 

است  هاییسیاستیکی از  توسعهالدرحاز دید کشورهای  ویژهبهمناطق آزاد، 
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ولی ) گیرندتر همگرایی اقتصادی شکل میایجاد هر چه سریع باهدفکه 

 آزاد  یمنطقه 86منطقه از  60 ارزیابی(. 159:1389، زاده وردیاهللزاده و قلی

 

 25دهد که نشان می اندهقرارگرفتبرداری طوالنی مدت جهان که مورد بهره

 7اند، منطقه به موفقیت نزدیک بوده 10موفق بوده،منطقه به طور کامل 

بیشتر موارد  اند.بوده ناموفقمنطقه به وضوح  18منطقه تا حدودی موفق و 

 .اندکارکردهبه بعد شروع به  1970از سالهای  ناموفق

 کرد: توان به این موارد اشارهاز عوامل ناکامی مناطق آزاد ناموفق جهان می

 مناطق نادرست این یابیمکان .1

 ضعف مدیریت مناطق .2

 سیاسی مناطق ثباتیبی .3

 تأسیساتنارسایی امکانات اولیه و  .4

 عوامل بازدارنده فرهنگی و اجتماعی .5

 قوانین ثباتیبیضعف و  .6

داخلی و  گذارانسرمایهعدم وجود مزیت های نسبی برای جذب  .7

 خارجی

 مناطق: مهم پایداری مناطق آزاد با توجه به اهداف این شاخص .4-2

و  اطق آزادزیر که در انتخاب من یثانویهادبیات موجود به ضوابط اصلی و در 

اری ر پایدداین مناطق باید مورد توجه قرار گیرد که این می تواند  یمحدوده

 :است شدهاشارهباشد،  تأثیرگذارمناطق 

 ضوابط اصلی

 زای خارج؛* دوری از نواحی بحرانی و بحران
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 المللی؛آبی بین هایراه* دسترسی به 

 المللی؛ای، داخلی و بین* دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی منطقه

 

 

 * اهمیت بازرگانی؛

 * دسترسی مطمئن به صنایع همگانی و خدماتی؛

 اقتصادی مناسب؛ هایتوان* دسترسی به نیروی کار و ساختارها و 

 .* دسترسی به نوار مرزی کشور

 ضوابط ثانوی

 * دسترسی به انرژی ارزان؛

 * دسترسی به منابع معدنی؛

 خارجی؛ هایجاذبهالمللی با بین* اهمیت داد و ستد 

 آزاد؛ یمنطقه* سهولت کنترل فیزیکی و امنیت 

 * برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب؛

 قابل توسعه؛ هایکرانهپس*دسترسی به 

 .(330-331:1397فتاحی،) عمدهنظامی  هایپایگاه* دوری از 

 روش تحقیق .3

ه بکه آمار اولیه  تحلیلی بوده -روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

و سایر  هاآمارنامهمنظور تکمیل بانک اطالعات تحقیق از طریق بررسی 

صنعتی و  -مستندات آماری مرکز آمار ایران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 و از نرم دهشتحلیله ها دویژه اقتصادی کشور به دست آمده است. نتایج دا

 است. شدهاستفادهترسیم نقشه  برای ArcGisافزار 
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 پیشینه تحقیق .4

م در سه دسته تقسی توانمیرا  شدهانجامدر رابطه با موضوع پژوهش مطالعات 

 کرد:

با  اقتصادی سیاسی، رویکرد فضایی در اقتصاد سیاسی و منطقه آزاد

 تاکید بر توسعه و پایداری.

 از این مطالعات اشاره مختصر شده است. در جدول ذیل به تعدادی

 

 
 : پیشینه تحقیق1 شمارهجدول 

 حوزه
 نویسندگان

 )سال(
 نتایج عنوان

 

 

اقتصاد 

 سیاسی

 منوچهر پاپور

(1385) 

نقش دولت ایران در 

پیشرفت منطقه آزاد 

 انزلی

برای آزمون فرضیات از 

اقتصاد سیاسی  هاینظریه

که  شدهاستفاده المللیبین

ی از دولت با نتایج حاک

تنظیم قوانینی از 

 کندحمایت می دارانسرمایه

تا حدودی این امر باعث  که

 آزادرونق اقتصادی منطقه 

 انزلی شده است.
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گوگردچیان، طیبی و 

 (1389) امینی

اثر جریان ورودی 

 گذاریسرمایه

مستقیم خارجی بر 

صادرات غیر نفتی در 

مناطق آزاد تجاری 

 ایران

وهش بیانگر اثر نتایج این پژ

دار معنیمثبت و 

مستقیم  گذاریسرمایه

خارجی بر صادرات غیرنفتی 

در مناطق آزاد است. به گونه 

کیش  آزادای که منطقه 

بهترین عملکرد را در زمینه 

خارجی  گذاریسرمایهجذب 

و توسعه صادرات در بین 

مناطق آزاد تجاری کشور 

 داشته است.
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در این کتاب نویسنده بیان 

مناطق اقتصادی که  کندمی

به یک  (SEZs)ویژه 

سیاست توسعه عمومی در 

قرن سراسر جهان در نیم

و در  اندشدهتبدیلگذشته 

فصول کتاب به علت موفق 

مناطق بودن ونبودن 

اقتصادی ویژه، نقش دولت در 

 این مناطق، ارائه هایموفقیت

برای اصالحات  هاییتاکتیک

اقتصادی از طریق مناطق 

 .پردازدمیویژه اقتصادی 
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پایداری 

و توسعه 

مناطق 

 آزاد

 فتاحی

(1397) 

 

 

مسئله شناسی 

پایداری در منطقه 

 آزاد اروند

 21پژوهشگر در این مقاله 

کند و در یچالش را بررسی م

کند برخی از نهایت بیان می

این چالشها پایداری این 

آزاد اقتصادی را  یمنطقه

دهند اما تحت تأثیر قرارمی

، نه هاچالشبرخی دیگر از 

 بر پایداری توانندمیتنها 

یک  یمنزلهبهمنطقه 

آزاد تجاری اثرگذار  یمنطقه

 توانند پایداریباشند بلکه می

تان محیط زیستی دو شهرس 

خرمشهر و آبادان را به شدت 

تحت تأثیر قرار دهند و با 

 .مخاطرات جدی روبرو کنند

 ساربانحیدری 

(1398) 

بررسی نقش منطقه 

آزاد تجاری در بهبود 

 هایشاخص

اقتصادی مناطق 

روستایی: شهرستان 

 ماکو

نتایج تحلیل فضایی 

روستاهای مورد مطالعه نشان 

 آزادداد که نقش منطقه 

تقویت  تجاری در

 25اقتصادی در  هایشاخص

درصد روستاها در سطح قوی 

درصد روستاها در  41و در 

 سطح متوسط است.

 

 بخشیاعظمی و 

(1395) 

ارزیابی عملکرد 

منطقه آزاد بندر 

انزلی و تأثیر آن بر 

نتایج این پژوهش نشان 

دهد که این منطقه آزاد می

اگرچه در متغیر میزان 
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توسعه نوار شمالی 

 کشور

سرمایه خارجی با توجه به 

سابقه تأسیس در جذب 

داشته  خوبیسرمایه عملکرد 

 بندیجمعاست. ولی در 

عدم رشد این  متغیرهای

منطقه با توجه به 

موجود را  هایپتانسیل

توان بیان کرد که در می

صورت عکس این نتیجه 

توانست بر توسعه هر چه می

بیشتر نوار شمالی کشور 

 .دایران تأثیرگذار باش

دهمرده، علی احمدی 

 (1398) قادریو 

ارزیابی و 

مناطق  بندیاولویت

کشور و تاثیر آن  آزاد

در توسعه اقتصادی 

 این مناطق

نتایج حاکی از آن است که بر 

های صادرات، اساس شاخص

گذاری داخلی واردات، سرمایه

ها و خارجی، ترانزیت، شرکت

، منطقه نشدهثبتو مؤسسات 

رین رتبه را به آزاد ماکو باالت

خود اختصاص داده است و 

مناطق آزاد اروند،  بعدازآن

کیش، انزلی، ارس، قشم و 

 روازاین. اندقرارگرفتهچابهار 

توان با تقویت می

هایی چون افزایش شاخص

گذاری خارجی و سرمایه

داخلی، صادرات و راه یافتن 
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ای به به بازار جهانی و منطقه

توسعه اقتصادی این مناطق 

 .مک کردک

 همکارانزیاری و 

(1388) 

نقش منطقه آزاد 

چابهار در توسعه 

ای استان منطقه

 سیستان و بلوچستان

نتایج این پژوهش نشان داد 

اجرایی و  هایسازمانفقدان 

نداشتن مدیریت صحیح و 

در  ناپذیریانعطافکارا، 

قوانین و مقررات مربوط به 

خارجی در  هایگذاریسرمایه

ابهار و کمبود منطقه آزاد چ

امکانات زیربنایی اولیه از 

 موانع توسعه منطقه ترینمهم

آن استان  تبعبهآزاد چابهار و 

 سیستان و بلوچستان است.

 

 

 اقتصاد

 سیاسی

 فضا

افروخته و حجی پور 

(1394) 

اقتصاد سیاسی فضا و 

 ایمنطقهتعادل 

 ایران

نتایج نشان داد گرایش و 

ساخت تک قطبی در اقتصاد 

سی حاکم بر فضا وجود سیا

دارد. همچنین رویکرد فضایی 

اقتصاد سیاسی منجر به 

و  ایمنطقهپایایی نابرابر 

شدت بخشی به نامتوازنی 

فضایی شده است که در 

نتیجه یک قطب و خوشه 

برخوردار از مواهب اقتصادی 

اجتماعی در فضای  –

ل از مناطق سرزمینی متشک

پدیدار تهران البرز و اصفهان 

 ت.شده اس
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 مناطق مورد مطالعه .5

ند هفت منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و ارو

هکتار و  547770درکشورفعال هستند که به طور کلی مساحت حدود 

 را پوشش می دهد. نفر 947284جمعیت 
 آزاد ایران مناطق :1 شمارهنقشه 

 
 www.Freena.ir(1398)منبع: 

 . برایباشدمیه آزاد قشم و جوان ترین منطقه نیز ماکو که اولین آن منطق

 شناسایی بهتر وضعیت کلی مناطق آزاد ایران را براساس شش شاخص مهم

شاخص تعداد شرکتها، میزان صادرات، میزان واردات، میزان جذب )

های موجود در بدو گذاری خارجی و داخلی، ترانزیت و میزان زیرساختسرمایه

 است. هشدبررسی( تأسیس
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، تعداد شرکتهاهای : وضعیت مناطق آزاد ایران از نظر شاخص2 شمارهجدول 

 گذاری خارجی و داخلی،واردات، میزان جذب سرمایه میزان میزان صادرات،

 های موجود در بدو تأسیسو میزان زیرساخت ترانزیت

 نتایج وضعیت شاخص

 

 تعداد شرکتها

شرکت 3300  

د از درص 10به طور معمول حدود 

واردات کاالها در مناطق آزاد، 

صرف تهیه مواد اولیه و دیگر مواد 

های تولیدی در بنگاه موردنیاز

شودداخل این مناطق می . 

دهد این مسئله نشان می

فعالیت شرکتها درحوزه 

تجارت بسیار بیشتر از 

تولیدی است. در های تشرک

واقع یکی از علل صادرات 

پایین از مناطق آزاد را 

وان میزان اندک تولید تمی

 محصول د راین مناطق دانست

میزان 

صادرات و 

 واردات

میزان  1390تا  1380در سالهای 

کل صادرات مناطق آزاد کشور 

میلیارد  353 وهزار  54حدود 

هزار و  326ریال و میزان واردات 

میلیارد ریال بوده است 931 . 

میزان واردات مناطق شش 

برابر مقدار صادرات بوده 

ست. میزان صادرات کل ا

مناطق آزاد در کشور کمتر از 

یک میلیارد دالر در سال 

 .است
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میزان جذب 

گذاری سرمایه

 خارجی

مقایسه این شاخص با میزان 

جی در نقاط رگذاری خاسرمایه

تری بخشکشور وضعیت رضایت

، با این حال روند کندیترسیم م

گذاری خارجی در سالهای سرمایه

 1386تثنای سالهای مذکور به اس

نزولی بوده است. 1387و   

متوسط در مناطق آزاد  به طور

لیون دالر می 40ایران ساالنه 

گذاری خارجی سرمایه

.شودمی  

گذاری سرمایه

 داخلی

های الزم به عنوان مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساخت

هزینه  اند. با این هدف کهشان را شروع کردهمنطقه آزاد، فعالیت

ها از طریق عوارض واردات تأمین شود. همین امر ایجاد زیرساخت

نه موجب شده است مسئوالن اداره کننده مناطق آزاد در کشور 

تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند، بلکه همواره تنها 

سعی کنند میزان واردات را افزایش دهند. در نتیجه، در سال 

یلیارد دالر واردات از مناطق آزاد تنها م 3در قبال بیش از  1393

میلیون دالر صادرات از این مناطق صورت گرفته است. بی  200

ترین دالیل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین تردید یکی از مهم

های این مناطق از محل درآمدهای هزینه توسعه و ایجاد زیرساخت

 وارداتی است.

 ترانزیت

رای عالی مناطق آزاد کشور، میزان مطابق آمار دبیرخانه شو

میلیون  1208معادل  1390ترانزیت در مناطق آزاد تجاری در سال 

 دالر بوده است.

 نعتی و ویژه اقتصادی کشورص -منبع: آمار شورای عالی مناطق آزاد تجاری
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خص شا 10در بررسی های انجام شده و آمار شورای مناطق آزاد ایران در 

 تبه برتر( به شرح جدول ذیل می باشد.عملکرد مناطق )کسب ر
 مناطق آزاد ایران براساس شاخص های عملکردی رتبه :3 شمارهجدول 

 منطقه آزاد رتبه برتر شاخص

 ماکو میزان ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد

 کیش واردات به منظور تولید، عرضه، مصرف در مناطق آزاد

 ماکو صادرات کاال داخلی از طریق مناطق آزاد

 اروند صادرات کاال و خدمات تولیدی در مناطق آزاد

 اروند تعداد شاغلین موجود در مناطق آزاد

 اروند میزان اشتغال ایجاد شده مناطق آزاد

 انزلی تعداد گردشگران ورودی مناطق آزاد

 صدور مجوز تحقق یافته میزان سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد

 بهارچا کیش

 مستقیم و مشارکت( در مناطق) خارجیمیزان سرمایه گذاری 

 آزاد

 صدور مجوز تحقق یافته

 قشم اروند

 تعداد واحدهای اقتصادی ثبت شده در مناطق آزاد

کشاورزی  معدنی تولیدی

 وشیالت

تجاری و 

 بازرگانی

 واحدصنفی

 

 خدماتی و گردشگری

 اروند قشم اروند ماکو ماکو کیش

ه صنعتی و ویژ -نده براساس آمار شورای عالی مناطق آزاد تجاریمنبع: نگار

 اقتصادی کشور
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 های تحقیقیافته .6

های دولت و گذاریبا توجه به تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی که سیاست

ورد محوزه  5فضای جغرافیایی بر پایداری منطقه آزاد دارد، در این بخش 

زاد موثر در پایداری مناطق آ بررسی قرار گرفته تا از این طریق مسائل

 شناسایی شود.

 دجه. تخصیص فضایی بو6-1

که در راستای  1398های مناطق آزاد کشور در سال بودجه جاری سازمان

ا و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف کالن کمک به تامین رشد پوی

 اندازچشمهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند بهبود شاخص

ه یست ساله کشور، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه بب

ازی سای و توانمند ویژه همسایگان و توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه

در  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف راهبردی و

است،  های قانونی مناطق آزاد کشور تدوین شدهچارچوب وظایف و مسئولیت

لغ بر و از حیث هزینه ها با میلیارد ریال 10.797از حیث درآمد بالغ به 

 میلیارد ریال می باشد. 10.094

تی( های سنوابودجه) ریزیپویش روند توزیع فضایی اعتبارات در اسناد برنامه

ای تخصیص یافته به که از مجموع اعتبارات بودجه (5و  4 جدول) دادنشان 

ود مناطق آزاد اروند و کیش بیشترین سهم را به خ 1395مناطق، در سال 

 1398 اختصاص داده است و در مقابل منطقه آزاد ماکو کمترین سهم. در سال

در  ومناطق آزاد اروند و کیش بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است 

 ت.را داشته اس ایبودجهمقابل منطقه آزاد انزلی کمترین سهم از اعتبارات 
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 –های مناطق آزاد تجاری سازمان 1395: خالصه بودجه سال 4 شمارهل جدو

 صنعتی کشور
 ماکو انزلی اروند ارس چابهار قشم کیش 

 414.272 519.000 1.217.640 716.340 1.309.027 1.323.000 1.880.000 درآمد

 414.272 519.000 1.067.640 716.340 1.309.027 1.146.473 1.880.000 هزینه

 1.389.500 1.329.155 3.287.024 1.451.000 1.200.974 2.490.227 5.110.000 بعمنا

 1.389.500 1.329.155 3.287.024 1.451.000 1.200.974 2.490.227 5.110.000 مصارف

 3.607.544 3.696.310 8.859.328 4.334.680 5.020.002 7.449.927 13.980.000 جمع

 

 –های مناطق آزاد تجاری سازمان 1398ل : خالصه بودجه سا5 شمارهجدول 

 صنعتی کشور
 ماکو انزلی اروند ارس چابهار قشم کیش 

 571.948 793.900 1.963.100 1.105.000 1.612.218 1.709.503 3.031.750 درآمد

 535.64 779.600 1.760.142 1.095.000 1.612.218 1.709.503 2.602.708 هزینه

 3.904.549 1.836.800 13.023.958 1.973.500 6.296.782 4.616.327 9.073.042 منابع

 3.900.349 1.836.800 13.023.958 1.795.000 6.296.000 4.616.327 8.817.000 مصارف

 8.430.410 3.689.335 29.771.158 5.968.500 15.817.218 12.651.660 23.524.500 جمع

 ه اقتصادی کشور(نعتی و ویژص -شورای عالی مناطق آزاد تجاری) منبع

 

ا منطقه ب 6منطقه آزاد  7در مجموع  1395و  1398در مقایسه دو دوره 

رشد  اند که در این بین منطقه آزاد چابهارافزایش سهم اعتبارات مواجه شده

رات ای داشته است و فقط منطقه آزاد انزلی با کاهش رشد اعتباقابل مالحظه

 روبرو بوده است.
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ت، مساح) منطقهنسبت ویژگی های فضایی هر ثروت به  توزیع .6-2

 شهرستان محدوده( تعداد جمعیت،

 تصادیکی از مسائل مهم در خصوص نحوه توزیع فضایی ثروت از سوی نظام اق

 های هر واحد فضایی در مناطق مختلف است. هر چندسیاسی، توجه به ویژگی

هایی اخصبندی برای مناطق در سطح کالن، شریزی و بودجهدر واقعیت طرح

های همچون توزیع ثروت براساس واحد سطح، جمعیت و تعداد سکونتگاه

ی رکردجغرافیایی در محدوده منطقه آزاد کمتر دیده می شود، اما عینیت کا

توان در ملی مناطق را به نحو روشنی می یسرمایهتوزیع ثروت و  ینحوه

 ویص بودجه تغییر و تحوالت مالحظه نمود و در خصوص کارآمدی نظام تخص

ف و ثروت اظهار نظر نمود. چرا که در اهداف راهبردی و در چارچوب وظای

های قانونی مناطق آزاد کشور توسعه و تسریع عمران و آبادانی مسئولیت

حلی تدوین فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع م توانمندسازیای و منطقه

 شده است.

اند که فتهزی و پیرامونی قرار گراز سوی دیگر تمامی مناطق آزاد در مناطق مر

های کشور، با توجه به در نظر گرفتن سطح برخورداری از توسعه استان

ای از سطح توسعه باالتری های حاشیههای مرکزی نسبت به استاناستان

بایست برای مناطق برخوردارند. این در حالی است که مناطق آزاد می

محسوب شده و نقش مهمی در  بایست درحکم موتور محرکهای میحاشیه

 توسعه مناطق محروم محدوده خود داشته باشند.

خروج نسبی  هایگزینهبه عنوان مثال منطقه آزاد چابهار یکی از بهترین 

  ونبه استان سیستان و بلوچستان از بحران ناشی از توسعه نیافتگی همه جا
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 زارهای توسعهباشد. چرا که مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابچند بعدی می

روی اقتصادی، بلکه عواملی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، آموزش نی

 صادی بهای به سوی توسعه اقتانسانی، اتصال به بازار جهانی و در نهایت دریچه

و  روند. در نتیجه با سازماندهی مطلوب منطقه آزاد تجاری چابهارشمار می

 مندقانونهای مرزی و بازارچه صنایع مرتبط با آن، افزایش سقف مبادالت

امی بزرگ برای توسعه جنوب شرق گمرزی و ...  -های تجاریکردن فعالیت

 کشور برداشته خواهد شد.
مساحت، جمعیت و محدوده ) فضایی: بررسی شاخص های 6 شمارهجدول 

 جغرافیایی( مناطق آزاد ایران

محدوده  جمعیت مساحت منطقه آزاد منطقه آزاد

 جغرافیایی

 شهرستان 1 148،993 هکتار 000 ،30 شمق

 شهرستان 1 39،853 هکتار 150 ،9 کیش

 شهرستان 1 14.500 هکتار 000 ،14 چابهار

 شهرستان 3 19.383 هکتار 51.000  ارس

 شهرستان 2 21.335 هکتار 000 ،9 انزلی

 شهرستان 2 364.573 هکتار 400 ،37 اروند

 ستانشهر 3 192.603 هکتار 000 ،500 ماکو

 -اریمرکز آمار و شورای عالی مناطق آزاد تج هایمنبع: نگارنده براساس داده

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور

 

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

130 

 

عه بررسی آمار نشان داد، بیشترین جمعیت که می توانند تحت تاثیر توس

 ارند.درار قمناطق آزاد باشند به ترتیب در سه منطقه آزاد اروند، ماکو و قشم 
 

 

 

: مقایسه مناطق آزاد از نظر تخصیص رتبه، تعداد جمعیت و 7 شمارهجدول 

 مساحت

 رتبه در بودجه رتبه در جمعیت رتبه در مساحت منطقه آزاد

 3 3 4 قشم

 2 4 6 کیش

 3 7 5 چابهار

 4 6 2 ارس

 4 5 7 انزلی

 1 1 3 اروند

 4 2 1 ماکو

 -طق آزاد تجاریمرکز آمار و شورای عالی منا منبع: نگارنده براساس داده های

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور

ح های مناطق آزاد توسعه فراتر از سطح منطقه مطراز آنجا که در ماموریت

در  شودمیهای عمرانی شهر هم تخصیص داده شده است و بودجه برای بخش

ای . برنتیجه از سوی پژوهشگر مطالعه آمارهای مربوط به جمعیت اهمیت دارد

ص جمعیت، مساحت و بودجه هر منطقه آزاد به صورت درک بیشتر سه شاخ

 نقشه نمایش داده شده است.
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های مساحت، جمعیت و تحصیص بودجه در فضایی شاخص توزیع :2نقشه شماره 

 مناطق آزاد
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 مندی فضایی از امنیت بهره .6-3

مندی مناطق آزاد از امنیت، ریسک کشوری و های مربوط به بهرهدر بررسی

اهمیت دارد که به منظور مقایسه ریسک سیاسی کشورها، از  سیاسی

است. ریسک سیاسی  شدهستفادهاهای محیط سیاسی و ثبات سیاسی شاخص

گذاری مستقیم خارجی تلقی و کشوری یکی از عوامل اصلی موثر بر سرمایه

ی ها در ساختارهااطمینانی نامی شود. ریسک سیاسی به خاطر بروز برخی از 

در بیان (. فری و اشنایKale,1992) نمایدری و سیاستی بروز میگذاقانون

گذاری خارجی به هر دو عامل سیاسی و اقتصادی که حجم سرمایه کنندمی

 مرتبط است. همین امر باعث شده تا این شاخص در اقتصاد سیاسی مورد

ره توجه قرار گیرد. فری و اشنایدر برای تبیین فرضیه خود از مدلی به

را  اری کشورهاکه عالوه بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی، رتبه اعتب گیرندمی

ل توسعه کشور در حا 54نیز در نظر می گیرد. نتیجه کار آنها در ارتباط با 

گذاری نشان داد که هر دو گروه عوامل سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه

 (.schaneider & Frey,1985) موثرندمستقیم خارجی 

دهد که ی محیط سیاسی و ثبات سیاسی نشان میهامقایسه شاخص

کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق آسیا عمدتا از ریسک باالیی 

 برخوردار هستند.

خلی ی دادر مناطق آزاد ایران با توجه به دو عامل ریسک سیاسی و ثبات سیاس

 و خارجی وضعیت نابرابر است.
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 و خارجی مناطق آزاد ایران : وضعیت ثبات و ریسک داخلی8جدول شماره 

 ماکو انزلی اروند* ارس چابهار* قشم کیش 

ثبات 

 -داخلی

 خارجی

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

 وضعیت

 نامطلوب

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 کمی

نا 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

ریسک 

 -داخلی 

 خارجی

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

 وضعیت

نا 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 یکم

نا 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 مطلوب

ین اای که با کارشناسان جغرافیای سیاسی در رابطه با *با توجه به مصاحبه

بات و ث مناطق انجام شد، دو منطقه آزاد اروند و چابهار وضعیت ریسک سیاسی

شان نسبت به پنج منطقه آزاد دیگر مطلوبیت غرافیاییخارجی فضای ج-داخلی

 کمتری داشتند.

اطق ر منبمسایه بودن با کشورهایی که از نظر سیاسی و امنیتی ثبات ندارند ه

عیت ز وضآزاد کشور نیز تاثیر گذاشته است به نحوی که منطقه آزاد چابهار ا

در  اشاتنامطلوبی برخوردار است و منطقه آزاد اروند با توجه به برخی اغتش

دست  وب خود را از( می تواند وضعیت مطل1398مانند اعتشاشات سال ) عراق

 بدهد.
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بندی که توسط موسسه اولرهرمس در رابطه با ریسک به طور کلی در طبقه

ا مناطق آزاد کشورهای منطقه انجام شده است، کشور ایران در وضعیت ب

 باالترین ریسک قرار دارد.
 

 

 

: طبقه بندی موسسه اولرهرمس در رابطه با ریسک مناطق آزاد 9 شمارهجدول 

 قهکشورهای منط

 

 

سطح ریسک کوتاه  کشور

 مدت

درجه ریسک میان 

 مدت

 BB 1 امارات متحده عربی

 BB 2 عربستان

 BB 2 عمان

 B 2 قطر

 C 3 بحرین

 C 3 ترکیه

 D 4 ایران

 D 4 آذربایجان

 D 4 گرجستان

 D 4 ارمنستان

 D 4 قزاقستان

 D 4 پاکستان
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ای هب سرمایه گذاری امنیتی بودن منطقه نیز در توسعه مناطق آزاد و جذ

زاد های مناطق آداخلی و خارجی اثرگذار است به این صورت که: یکی از دافعه

ی در گذاران خارجی، حضور و تراکم زیاد نیروهای نظامی و امنیتبرای سرمایه

شاهد  آزاد اروند یکی از مناطق کشور است که در آن یمنطقهمنطقه است. 

 هایی جدیتواند چالشییم. این موضوع مبیشترین تراکم نیروهای نظامی هست

ون آن گذاری در منطقه ایجاد کندکه باید تمهیداتی پیرامرا برای جلب سرمایه

 .اندیشیده شود

 ژئوپلیتیکی هر منطقه وزن .6-4

 ا قدرتبالمللی بین وزن ژئوپلیتیکی کشورها، جایگاه و منزلت آنها در نظام بین

خت شنا د. از این منظر، وزن ژئوپلیتیکیملی آنها رابطه مستقیمی وجود دار

میت تاثیر عوامل واقعیت دهنده قدرت ملی است که در مجموع ممکن است اه

ور ک کشموقعیت جغرافیایی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ی

ی پلیتیکژئو را تا آن اندازه باال ببرد تا آن کشور یا آن قدرت را در معادالت

(. این شرایط مختص 1391)مجتهدزاده، ای صاحب نقش سازدهجهانی یا منطق

ه یک کشور نیست بلکه یک منطقه آزاد هم دارای وزن ژئوپلیتیکی است ک

ی( منطقه ای و جهان) فراملیی و هم در حوزه شود هم در حوزه داخلباعث می

 اهمیت یابد که این ویژگی با اقتصاد سیاسی ارتباط دارد.
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 وضعیت مناطق آزاد از نظر وزن ژئوپلیتیکی :10جدول شماره 

کشور  6های آزاد برای ترین راه دسترسی به آبترین و راهبردیمنطقه آزاد چابهار آسان

ر شتن دمحاط در خشکی در آسیای مرکزی است. دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، قرار دا

 (.1391،عزتی و شکری) استهای چابهار خارج از خلیج فارس از دیگر ویژگی

ی ازارهابه ب منطقه آزاد ماکو مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان و دسترسی

این  منطقه آسیای مرکزی و همین طور آسیای صغیر را داردکه این یکی از نقاط قوت

 منطقه برای موفقیت و رسیدن به اهداف اقتصادی است.

 واز قبیل حمل  هاییظرفیتدارای و کویت همجواری با کشورهای عراق منطقه آزاد اروند: 

 .ای، ریلی، دریایی و هوایینقل جاده

های خارجی و منطقه آزاد کیش شرایط آب و هوایی و نقش موثری که در جذب سرمایه

 داخلی و توسعه جزایر جنوبی ایران دارد.

خلیج  ی بینامنطقه آزاد قشم: قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس از موقعیت ویژه

حل برد. خطوط کشتیرانی تمام کشورهای پیرامونی از سوافارس و اقیانوس هند بهره می

 جنوبی آن عبور می کنند.

 سیایآ کشورهایشمال جنوب،  ترانزیتی مسیرواقع شدن در  دلیلمنطقه آزاد انزلی به 

ا از روپو ا روسیهمرکزی، قفقاز،  آسیای هایجمهوریخلیج فارس،  حاشیه، شرقیجنوب 

 .برخوردار است ایالعادهفوق اهمیت

ا کشور و همچنین نزدیکی ب CISمنطقه آزاد ارس: نزدیکی این منطقه با کشورهای حوزه 

 ارد.دمسایه های هترکیه به عنوان دروازه مبادالتی اروپا وزن ژئوپلیتیکی برای ایران و کشور

 

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

137 

 

 

 . اقتصاد رانتی6-5

دولت  صادیانتی می تواند برای تبیین ماهیت اقتنظریه اقتصاد رانتی و دولت ر

تی ران مورد نظر قرار گیرد، به طوری که ببالوی و لوسیانی در تعریف دولت

 درصد درآمد 42اشاره می کنند که دولت رانتی دولتی است که بیش از 

اش ناشی از صادرات مواد خام باشد که مصداق اصلی آن نفت است. ارزی

نوعی ماده خام  درصد درآمدشان از استخراج 42بیش از  هایی کهمعموال دولت

ر بر موث به دست بیاید دولت رانتی نام می گیرند به این دلیل که سهم عوامل

ل حاص تولید و هزینه تولید نسبت به درآمد بسیار باالیی که از این رانت

ه، کشورهایی که (. از نظر این دیدگا1385سالمی،) استشود خیلی کم می

 یستماقتصاد رانتی وابسته به صدور مواد خام هستند، چون دارای س دارای

تری را متمرکز سیاسی و بوروکراسی اداری ناکارایی هستند، بخش اداری وسیع

 نیجها در یک یا دو شهر جای می دهند. به عبارت دیگر، وابستگی به اقتصاد

بات روان موجزا( و عدم برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک و توسعه برون)

ن رانت آورد. در این کشورها دولت واسط بیتمرکز را در ابعاد مختلف فراهم می

 وشته و اقتصاد داخلی است. فرایند تحول بازار منشاء بیرونی و مستقل دا

( و گذاری دولت، تابعی از منبع درآمدی )نوسانات بازار جهانیویژگی سیاست

 خش عمومی، نوعی رفتار رانتایدئولوژی هیات حاکمه است که با رشد ب

، انتیجویانه را در حوزه عالیق سیاسی شکل داده است. در اقتصاد سیاسی ر

ه و نقش سوداگری بازار بر عملکرد باز توزیعی ثروت در جامعه غلبه کرد

رانتی( گسترش یافته ) تولیدیهای غیر های بخش خصوصی در حوزهفعالیت

 ه اعی کشورهای مزبور سبب شده کاست. عدم توازن نظام اقتصادی و اجتم
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و  ضاییاقتصاد سیاسی فضا نیز در سایه رشد اقتصاد ملی، الگوی نامتوازن ف

ی می ای را به صورت ساختاری نمایان سازد. دولت رانتی و اقتصاد رانتمنطقه

 تواند تبدیل به یک عامل نابود کننده مناطق آزاد تبدیل شود.

 نتیجه گیری .7

ا چه ترویکرد اقتصاد سیاسی "پاسخ به این سوال که  در پژوهش حاضر در پی

 یاسیپنج شاخص اقتصاد س "میزان در پایداری مناطق آزاد نقش داشته است؟

و  ولیهافضا در مناطق آزاد هفتگانه ایران بررسی شده و حال براساس ضوابط 

ین ها و اهداف اثانویه پایداری مناطق آزاد که در جهت رسیدن به ماموریت

در  . کهاند، مشخص شد که مناطق آزاد ایران پایداری نامتوازنی دارندمناطق

 شکل زیر قابل مشاهده است.

د منطقه آزاد انزلی نشات گرفته از عدم رش Bناپایداری اقتصادی سطح 

 شد.تخصیص بودجه به این منطقه نسبت به سایر مناطق از سوی دولت می با

 نشات گرفته از عدم نسبت منطقه آزاد ارس Bناپایداری اقتصادی سطح 

 مناسب بودجه با مساحتی که این منطقه دارد.

ت منطقه آزاد ماکو نشات گرفته از عدم نسب Bناپایداری اقتصادی سطح 

 مناسب بودجه با تعداد جمعیتی که در این منطقه ساکن هستند.

منطقه آزاد چابهار نشات گرفته از ضعف  Bناپایداری اقتصادی سطح 

 ر جنوب شرق ایران است.ها دزیرساخت

یاسی و منطقه آزاد چابهار نشات گرفته از ریسک س Cناپایداری امنیتی سطح 

 ثبات پایین جنوب شرق ایران و همسایگان شرقی ایران است.
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ودن باالی امنیتی بمنطقه آزاد اروند نشات گرفته از  Bناپایداری امنیتی سطح 

 این منطقه است.

ها تاثیرپذیری است که مناطق آزاد از داریبه طور کلی علت این ناپای

 های دولت و بازار و فضای جغرافیایی ایران داشته اند.گذاریسیاست
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: وضعیت پایداری مناطق آزاد با توجه به توزیع منابع 1شکل شماره 

 اقتصاد سیاسی فضا در این مناطق )ترسیم از نگارندگان
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مورد  8داری مناطق آزاد شناسایی شده و در در نهایت مسائل مربوط به پای

ای قهمنط خالصه شده است. ابتدا الزم است بیان شود که فرایند نیل به تعادل

 هایاندامدرمیان واحدهای سرزمینی مستلزم تحرک بخشی و رشد در تمامی 

م ریزی با رویکرد متوازن گونه، هسازنده فضا است و بایستی نظام برنامه

 وابع رشد دهنده را براساس وزن مناطق و فضاها تقسیم کاستی و هم من

ر ای برقرار گردد. دتخصیص دهد تا در نهایت عدالت فضایی و تعادل منطقه

ری ایداپاین پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی فضا، نقش دولت در 

ته مناطق آزاد به عنوان یک فضای سیاسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرف

المللی، دولت باید به طور کلی در های اقتصاد سیاسی بینبق نظریهاست. ط

داران جهت تامین امنیت کشور گام بردارد و در عرصه اقتصادی برای سرمایه

تفاده ن اسشرایطی را فراهم آورد که آنها بتوانند از سرمایه خود به نحو احس

هر  داران ازیهنموده و به درصد سوددهی باالتری دست یابند. زمانی که سرما

مر ین ااروی احساس امنیت می کنند، سرمایه خود را به جریان می اندازند و 

 گانیهم به رشد اقتصادی و گسترش صادرات و راه اندازی مناطق آزاد بازر

 ه میمنجر می شود و در نتیجه از نیروی کار کشور به نحو مناسبی استفاد

 شود و اقتصاد مملکت رونق می گیرد.
یی ناسابه این مباحث چند مسئله مهم که در پایداری مناطق آزاد ش با توجه

 شده، مطرح می شود:
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  ،نفتی و ) هاگذاریدر جهت دادن به نوع سرمایهدولت رانتی

دد انجام که در مقاالت متع هاییبررسیغیرنفتی( اثرگذار است. با 

گذاری مستقیم شده می توان بیان کرد که: جهت گیری سرمایه

دار است، طبق نتایج طیبی و جی به سمت صادرات غیرنفتی معنیخار

گذاری مستقیم خارجی بر صادرات یک ( اثر سرمایه1387) همکاران

ین کشور، تحت تاثیر درجه باز بودن اقتصاد کشور میزبان است؛ بد

د، معنی که هر چه درجه باز بودن اقتصاد کشور میزبان بیشتر باش

ر صادرات آن کشور بی تاثیر بیشتری گذاری مستقیم خارجسرمایه

برد می گذارد. لذا درجه باالی باز بودن اقتصاد، نشان دهنده راه

و  استراتژی توسعه صادرات( است که این امر پایداری) برونگرایی

توان در شرایط آورد. پس میتوسعه مناطق آزاد کشور را به ارمغان می

 ا دولت رانتی دانست.یران رهای مناطق آزاد اکنونی یکی از چالش

 دخالت دولت در مناطق آزاد دخالت دولت با ماهیت اقتصادی ،

ن: ایران بیشتر ماهیت اقتصادی دارد این مسئله را با مواردی چو

های گذاریهای بخش دولتی در این مناطق و سیاستگذاریسرمایه

 توان مشاهده کرد.ها میدولت از طریق بودجه و قوانین و تعرفه

 آزادی  هی مدیریت منطقه به مزیتهای نسبی ایران وتوجبی

گذاری در بخش های سرمایهعمل کم به بخش های خصوصی

ها می شود و هم گذاریصنعتی که هم باعث کم رونق شدن سرمایه

های زیست محیطی ایجاد کند مانند منطقه آزاد ممکن است چالش

 مینهایجاد زیکی از کارکردهای مهم مناطق آزاد از آنجا که : اروند
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های نسبی کشورهای اصلی جهت مزیت یزمینهگذاری در برای سرمایه 

آزاد اروند جهت ایجاد  یمنطقهرسد مدیریت صادرات است. به نظر می

گذاران داخلی عموماً غیر تر سرمایههرچه سریع گذاریسرمایهزمینه برای 

ینه ر زمنسبی ایران د هایمزیتخصوصی در منطقه، توجه چندانی به 

های بیشتری صادرات که البته بالفعل نمودن آن نیازمند وقت و بررسی

های غیر خصوصی تگذاری شرکاست ندارد. ایجاد زمینه برای سرمایه

اروند که  یمطقهصنایعی چون فوالد و آلومینیوم در  یزمینهداخلی در 

و  ردداایران توان رقابتی خاصی در این زمینه با سایر کشورهای جهان ن

های مناسبی برای جلب تبعات زیست محیطی فراوان آن گزینه

 .گذار نیست که در دستور کار مدیریت منطقه قرار گرفته استسرمایه

گذاری در این بخش و های خصوصی برای سرمایهتتمایل نداشتن شرک

ی از های دولتی و یا شبه دولتی به این موضوع، خود، نمودتورود شرک

ر دتقر پذیری چنین صنایعی در ایران با صنایع مشابه مسعدم توان رقابت

 .سایر نقاط جهان است

 امنیتی کردن بخش های مناطق آزاد. 

  تخصیص بودجه به هر منطقه که گویا مسائل جمعیتی و مساحت

 .مناطق آزاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است

 ناطق مو  نباید تاکید کرد عالوه بر موارد فوق جایگاه و فضایی که ایرا

و  اشتهآزاد دارند بر پایداری و توسعه مناطق آزاد اثرگذاری عمیق د

الملل را دارد که این امر توجه بیشتر دولت به مسائل روابط بین

 مشاهده شد، ایران در وضعیت  9طلبد. همانطور که در جدول می
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قرار ندارد و این امر در جذب ریسک سیاسی و امنیتی خوب 

 داشته باشد. های خارجی و حتی داخلی می تواند اثر منفیگذاریسرمایه

  که نیز دو روی سوزن ژئوپلیتیکی مناطق آزاد ایران از سوی دیگر

های بسیار از سوی کشورهای دارد. یک روی آن جذب سرمایه

های گذاریای که این نیازمند سیاستای و حتی فرامنطقهمنطقه

های ناشی از ها و ناامنیتیثبادقیق حکومتی است و آن روی سکه بی

 کشورهای رقیب برای کاهش این عامل مثبت نقش آفرینی ایران در

 منطقه و جهان.

  ابی آزاد در دستی یمنطقهباید توجه داشت که موفقیت یک همچنین

ه به اهداف مد نظر از ایجاد این مناطق، منوط به دنبال کردن س

 "استراتژی است
ادرات به جای استراتژی ص یتوسعهجایگزینی استراتژی  -1

 جایگزینی واردات؛

 استراتژی تاکید بر مزیتهای نسبی؛ -2

استراتژی به کارگیری تجارت خارجی به عنوان موتور محرک  -3

 توسعه

 ریف اینآزاد اروند به دلیل ابهام در هدف اصلی تع یمنطقهمثال در 

 یل گوناگون،بنا به دالرسد یآزاد، به نظر م یمنطقهمنطقه به عنوان 

 توجهی به این سه استراتژی نشده و همین مسئله زمینه را برای

 .انحراف منطقه از اهداف اصلی خود فراهم آورده است
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 منابع:
(، 1388) رازینیافتخاری، عبدالرضا، هدیه وجدانی طهرانی و ابراهیم علی  -

، «MADM ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش»

 .62 شامه ریزی و آمایش فضا، برن

ای اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه (.1394) افراخته حسن، محمدحجی پور -

 (14 اپیپی) 4 ایران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم شماره

زاد (، ارزیابی عملکرد منطقه آ1395) فاطمه، بخشی شادمهری. هادی اعظمی. -

مین، بر توسعه نوار شمالی کشور، همایش آمایش سرزبندر انزلی و تاثیر آن 

 جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیالن

(، نظریه های شهر و 1390) سناجردیپاپلی یزدی، محمدحسین، حسینرجبی  -

 .تهران پیرامون، انتشارات سمت:

ی، دولت جمهوری اسالمی در پیشرفت منطقه آزاد انزل نقش پایور، منوچهر، -

 (1385 زمستان ،12 پیاپی) 3 هالمللی، سال سوم، شماربینفصلنامه مطالعات 

ینی، (، دیدگاه های نظری در جامعه شناسی شهر و شهرنش1370) پرویزپیران،  -

ه ، شماراقتصادی –تحوالت واحد پول ایران و نرخ برابری، مجله اطالعات سیاسی 

 .51 و 52

در بهبود بررسی نقش منطقه آزاد تجاری  (،1398حیدری ساربان، وکیل ) -

عه فصلنامه روستا وتوس شاخص های اقتصادی مناطق روستایی: شهرستان ماکو

 85شماره 

طق گزارش عملکرد منا»نعتی ایران، ص-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -

 .1391، «آزاد
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بندی ی و اولویتاحمدی ندا، قادری عباسعلی، ارزیاب علی نو نظر،دهمرده قلعه -

ای یاستهستاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق، فصلنامه  مناطق آزاد کشور و

 (1398 بهار) 25 پیاپی راهبردی و کالن،

 

 

 

 یزیار ، ترجمه:انتقادی رویکرد یک، شهری نظریه ،(1390) جان رنه شورت، -

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،الهکرامت

ای عه منطقهبر توس تحلیلی( 1392) شهروزرهنمایی محمدتقی، وثوقی لنگ  -

 39 ایران از منظر اقتصاد سیاسی، فصلنامه جغرافیا، پیاپی

 عصوممستی. گورانی. ابراهیم، دو رستم زیاری. کرامت اهلل، بیرانوندزاده. مریم، -

ای استان سیستان و نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه(، 1389)

 اسالم.، چهارمین کنگره بین المللی جغررافیدانان جهان بلوچستان

ایه گذاری سرم اثر (،1387) اهلل، روحبابکی ،کریم .آذربایجانی ،سیدکمیل طیبی. -

جله مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب آسیایی و اقیانوسیه، م

 31 شماره 1387 پژوهشی دانشگاه اصفهان

(. بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت 1391) الدیناله، شکری. شمسعزتی. عزت -

ال جنوب و نقش آن در توسعه شهرهای همجوار، فصلنامه جغرافیایی شم

 (.36)پیاپی  4، شماره 9دوره سرزمین، 

نامه ( مسئله شناسی پایداری در منطقه ازاد اروند، فصل1397) سجادفتاحی،  -

 .28 شماره، 8وره مطالعات سیاست گذاری عمومی، د

فاطمه، اثر جریان ورودی  گوگردچیان، احمد، طیبی، سیدکمیل، امینی -

 انگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایرسرمایه

 بهاروتابستان) 3 دوم، شماره سال گذاری اقتصادی،سیاست مجله( 1375 -87)

1389) 

http://sarzamin.srbiau.ac.ir/issue_603_1087.html
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ها در هارکرد ژئوپلیتیک )مفاهیم و نظریو ک فلسفه( 1391) پیروزمجتهدزاده،  -

 .سمت: تهران عصر فضای مجازی(،

 ،"انی آنمناطق آزاد و اثرات اقتصادی و بازرگ" ،(1374) مسعود محمدی الموتی، -

 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی: اول، تهران چاپ

 

 

 
وژی ل(. مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفو1390) حمیدرضامحملی ابیانه،  -

ضا، فشهری به منظور تکمیل آن بر اساس دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی 

 7 پیاپی نشریه معماری و شهر سازی آرمانشهر،

(، نقش 1388) مصطفی .مومنی ،محمدتقی .رضویان، الهحبیب وفا. مهدوی -

 دورهی، ، فصلنامه محیط شناسپیرامونتهران و  فضاییدر ساختار  سیاسیاقتصاد 

 .50 هشمار، 35

پلیتیکی، ژئواکونومیکی بر (. نگرشی ژئو1389رضا )وردیزاده. ، اهللیعل ولیقلیزاده، -

 .دوم شماره .6سال  .منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. فصلنامه ژئوپلیتیک

- Alasayyad,N. (1993).Squatting and culture:Acompartive 

analyses of Informal developments in lation America and 

the Middle East. Habitat international,Vol.17,no 1, pp:33-

44. 
- Imboela, B. (2004). The political economy of the local: An 

inquiry into the causes of rural livelihoods vulnerability in 

developing countries. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Delaware, Newark. 
- K

ale,N.K(1992). The Political Economy of of foreign Direct 

Investment: a FRAMEWORK FOR analyzing LAWE and 

Regulations in Devoloping Countries. Law and Policy in 

International Business, Spring. Vol23. No 2-3. 
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های مناطق آزاد و نقش آن در همگرایی ها و چالشفرصت

 ایمنطقه
 )مطالعه موردی بندر آزاد انزلی( 
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 چکیده

 مناطق آزاد تجاری به عنوان بخش مهمی از پازل توسعه اقتصادی کشورها محسوب

شکی خمل و نقل دریایی و حبه پل ارتباطی نقش مهمی در مبادله کاال و شوند و به مثامی

باطی ل ارتو پیوند بین مناطق دارند. جمهوری اسالمی ایران با قرار گرفتن در مرکز ثق

یا وب آسکشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و جن

ا ست؛ ضمن اینکه بترانزیت کاال و خدمات ا نظیری برایداری موقعیت ژئوپلیتیکی بی

های آزاد کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور و دسترسی به آب 2700داشتن 

هانی جهان و همچنین دارابودن بنادر مختلف به عنوان یک پل ارتباطی مهم تجارت ج

در همگرایی  وقعیت نقش مهمیگیری از این متواند با بهرهشود. از اینرو میشناخته می

ز ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و آسیای مرکزی ایفا کند. یکی امنطقه

ای میان کشورهای این منطقه نقش دارد اتحادیه های منطقههایی که در همکاریسازمان

ای طقهالمللی برای ادغام اقتصاد مناقتصادی اوراسیا است. این اتحادیه یک سازمان بین

 وکشور روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان  5با عضویت  2015سال  است که از

منطقه آزاد مه با بستن توافقنا 1398قرقیزستان کار خود را آغاز کرده است. ایران از سال 

مده یه درآبا کشورهای عضو به مدت سه سال به عضویت موقت در این اتحادتجاری اوراسیا 

یه اتحاد ت، زمینه الزم برای عضویت ایران در اینبا خاتمه سه سال عضویت موقاست که 

نبال دبع معتبر به تحلیلی و با استناد به منا –این پژوهش با روش توصیفی شود. فراهم می

ای با تاکید بر های مناطق آزاد و نقش آن در همگرایی منطقهها و چالشبررسی فرصت

ثبات  دهد درجهیج پژوهش نشان میبندرانزلی از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. نتا

ها و منافع و ماع نظر در مورد هدفاجتماعی، اج -سیاسی، چگونگی باورهای اقتصادی

یا  های مناطق آزاد، حمایت یا عدم حمایت همه جانبه دولت و باالخره برخورداریآسیب

ت( ها و تاسیساافزاری )زیربناها( و سختافزاری )قوانین و مقررات و شناختهای نرمنارسایی

وسعه و تابزار  تواند بیشترین تاثیر را در استفاده یا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوانمی

 ای داشته باشد.نیز موفقیت و یا ناکامی این مناطق در همگرایی منطقه
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راسیا، گرایی، اتحادیه اقتصادی اومناطق آزاد، منطقه آزاد انزلی، منطقه کلمات کلیدی:

 هاا و چالشهفرصت
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 ( مقدمه1

الملل های اقتصاد بینامروزه ابزارها و الگوهای متعددی برای استفاده از ظرفیت

برداری از آن به نفع اقتصاد داخلی وجود دارد. یکی از این الگوها و بهره

المللی از طریق این های بینتاسیس مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه

ای متصل به طق به عنوان یک پنجره یا جزیرهمناطق است. در حقیقت این منا

ای برای انتقال تکنولوژی، سرمایه و تجارب مدیریتی به سرزمین اصلی، وسیله

(. در قالب کلی 45: 1395شود )عسکری و جعفری،اقتصاد داخلی ارزیابی می

شود که ورود کاال، افراد، سرمایه و خدمات مناطق آزاد به مناطقی اطالق می

گیرد. در تعریف د و خارج از قوانین گمرکی محدود کننده صورت میدر آن آزا

، از مناطق آزاد به عنوان موتور محرکه در 1سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

شود. همچنین در برداشت جدید از جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می

مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی 

گیری صادراتی دارند گفته ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهتویژه

های صنعتی و تجاری و (. این مناطق به فعالیت11: 1387شود )آرمش،می

های دیگر شوند و به لحاظ فیزیکی نسبت به قسمتگردشگری تشویق می

انواع (. از 100: 1394زاده و همکاران،کشور متفاوت و جدا هستند )یعقوب

توان به منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه مناطق آزاد می

ها و... اشاره کرد ویژه اقتصادی، منطقه آزاد توریستی، منطقه آزاد شرکت

هدف را  4(. به طور کلی مناطق آزاد 121: 1387)اسفندیاری و همکاران، 

 -2مستقیم خارجی، گذاری جذب سرمایه -1مورد نظر دارند که عبارتند از: 

                                                           
1 UNIDO - 
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های اقتصادی با استفاده از اصالح ساختار استراتژی -3کاهش نرخ بیکاری، 

گذاری های جدید نسبت به سرمایهآزمون دیدگاه –4توسعه و تنوع صادرات، 

گذاری های مربوط به حقوق، اراضی، کار و قیمتمستقیم خارجی و سیاست

 (.7: 1396کاالها )رضوانی، 

ق اد مناطای برخوردارند اما از نیمه قرن بیستم ایجابقه دیرینهاین مناطق از س

د ای برخوردار گردید؛ علت این رشآزاد در کشورهای مختلف از رشد گسترده

 نیز سابقه درخشان اینگونه مناطق در کشورهای پیشرفته همانند بندر

  (1959 ( و منطقه آزاد شانون در ایرلند )سال1888هامبورگ آلمان )در سال 

رهای بسیاری از کشو 1960(. از اینرو از دهه 403: 1381نیا،بوده است )حافظ

ده تی شدرحال توسعه که برخی از آنان هم اکنون در گروه کشورهای تازه صنع

های مرتبط با راهبرد توسعه اند در مجموعه اقدامات و سیاستقرار گرفته

ت ر جهری برای تغییاقتصادی، تاسیس مناطق آزاد تجاری را به عنوان راهکا

گرایی و تجارت آزاد مورد استفاده قرار گرایی به برونکلی اقتصاد از درون

منطقه  3500حدود  2006دهد تا سال دادند. به طوریکه آمارها نشان می

ه و در کشور جهان به ثبت رسید 130پردازش صادرات، پارک یا بندر آزاد در 

یشرو طق پتین در استفاده از این منااین میان کشورهای آسیایی و آمریکای ال

 (.189: 1388اند )التجایی،بوده

در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، 

های از دست ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت

گاه اقتصاد کشور رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جای

گذاران نظام مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستو بهره

( و از سال 122: 1387اقتصادی کشور بوده است )اسفندیاری و همکاران، 
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های مهمی را که نخستین مناطق آزاد در کشور ایجاد شد تا کنون گام 1369

دالیل مختلف، مناطق آزاد هنوز در این راه برداشته است. لیکن متاسفانه بنابر 

اند جایگاه واقعی خود را به دست بیاورند. دالیل زیادی در این ارتباط نتوانسته

های الزم برای ذکر شده است از جمله جایایی نادرست، عدم وجود زیرساخت

صنعتی، قوانین دست و پاگیر و نامناسب، ساختار اداره  –های تجاری فعالیت

 گذاری خارجی و موانع حقوقی مربوط به امن برای سرمایه دولتی، فقدان فضای

گذاری گذاری و ناامن نمودن فضای سرمایهساختار اداره، تشریفات سرمایه

 (.7: 1396نقش قابل توجهی در این عدم موفقیت دارند )رضوانی، 

منطقه آزاد تجاری صنعتی وجود دارد. که عبارتند از  9در ایران هم اکنون 

چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو، مازندران و دوغارون سرخس. در کیش، قشم، 

ترانزیتی این ناحیه در  –این میان منطقه آزاد انزلی به علت سابقه تجاری 

 –ای ایران طی سه قرن اخیر و وجود روابط و عالیق فرهنگی روابط منطقه

های تاریخی و قومی مشترک با مردم کشورهای حاشیه دریای خزر و ظرفیت

های فراوانی متعدد موجود در استان گیالن و شهرستان بندر انزلی، ظرفیت

ای ایران دارد. عالوه بر این با عنایت به برای ایفای نقش موثر در روابط منطقه

جایگاه استراتژیک ایران در عرصه ترانزیتی و اقتصادی کشورهای حاشیه 

و نقش منطقه آزاد انزلی در دریای خزر و قفقاز و ارتباط آنها با آبهای آزاد 

ایجاد و تقویت این حلقه ارتباطی و تالش روز افزون ایران به منظور ایفای 

نقش حلقه اتصال کشورهای حاشیه دریای خزر به کشورهای حاشیه خلیج 

 -فارس و جنوب آسیا، و از سوی دیگر دسترسی این بندر )از طریق کانال ولگا

رت اتصال به شبکه ریلی کشور، اهمیت دن( به کشورهای شرق اروپا، در صو

بسزایی در ترانزیت کاال به این کشورها خواهد داشت. همچنین این بندر عالوه 
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 –جنوب نقش مهمی در مسیر ترانزیتی شرق -بر قرارگیری در کریدور شمال

غرب ایفا خواهد کرد و در زمینه ترانزیت بین آسیای مرکزی و غرب آسیا 

(. از اینرو بررسی نقش منطقه 6: 1390ت )شهروی،دارای اهمیت فراوانی اس

باشد. یکی از ای حائز اهمیت میهای منطقهآزاد انزلی در گسترش همکاری

تواند نقش مهمی در گسترش همگرایی هایی که میها و اتحادیهسازمان

ای بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و آسیای مرکزی منطقه

دیه اقتصادی اوراسیا است. این اتحادیه یک سازمان داشته باشد، اتحا

 5با عضویت  2015ای است که از سال المللی برای ادغام اقتصاد منطقهبین

کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان کار خود را آغاز کرده 

با منطقه آزاد تجاری اوراسیا با بستن توافقنامه  1398است. ایران از سال 

کشورهای عضو به مدت سه سال به عضویت موقت در این اتحادیه درآمده 

با خاتمه سه سال عضویت موقت، زمینه الزم برای عضویت ایران در است که 

تحلیلی و با استناد  –این پژوهش با روش توصیفی  شود.این اتحادیه فراهم می

اد و نقش آن های مناطق آزها و چالشبه منابع معتبر به دنبال بررسی فرصت

ای با تاکید بر بندرانزلی از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همگرایی منطقه

 می باشد.

 ( روش تحقیق:2

 -این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش توصیفی

باشد. مسأله اصلی پژوهش این است که مناطق آزاد در چارچوب تحلیلی می

هایی روبرو هستند و مناطق آزاد چه و چالش هاکارکرد خود با چه فرصت

ای دارند؟. های منطقهگرایی و همکارینقش و جایگاهی در توسعه منطقه

ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری اطالعات پژوهش به صورت کتابخانه
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ها و شده است. مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی است و از اینرو فرصت

ای بیشتر مد های منطقهزلی و نقش آن در توسعه همکاریهای منطقه انچالش

 نظر قرار گرفته است.

 ( مبانی نظری:3

 گرایی:ه( منطقه و منطق1-3

 الملل و جغرافیای سیاسی منطقه به عنوان پیوستگیدر ادبیات روابط بین

 شود که از جهت جغرافیایی و فرهنگیمتقابل تعدادی از کشورها اطالق می

سیس یک شند. به عبارت دیگر، تعدادی از کشورها از طریق تابامتجانس می

های مختلف به ایجاد و گسترش هویت ای و همکاری در حوزهنهاد منطقه

نظران معیار قرابت جغرافیایی را جزء نمایند. بیشتر صاحبمشترک مبادرت می

لملل اینآورند. در ادبیات روابط بارکان اصلی هر تعریفی از منطقه به شمار می

شود که به علت های چندین کشور مینیز منطقه بودن شامل سرزمین

در  (.78: 1389اند )قوام،پیوندهای جغرافیایی مشترک به یکدیگر مربوط شده

 (1توان منطقه را در چارچوب یکی از الگوهای زیر تعریف کرد: مجموع می

ی زهایه مرمنطقه به عنوان واحدی جغرافیایی: که حدود آن کم و بیش بر پا

( منطقه به مثابه یک نظام 2شود. فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می

( 3ت. ها انسانی تشکیل شده اساجتماعی: که از روابط فرامحلی و فروملی گروه

های سیاسی، های سازماندهی شده( در زمینهمنطقه در قالب )همکاری

ا ای از کشورهجموعهاقتصادی و فرهنگی: در این رویکرد، منطقه به عنوان م

ای هستند )حاجی شود که عضو رسمی یک سازمان منطقهدانسته می

 (.4: 1375حسینی، 
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به معنای  regionت است که از لغ Regionismگرایی معادل کلمه منطقه

از این  به معنای گرایش و اعتقاد تشکیل شده است. مراد ismمنطقه و پسوند 

ل که حداقل از سه واحد سیاسی تشکیاصطالح تشکیالت و اجتماعاتی است 

 گرایی هنگامی کاربرد دارد که الملل، منطقهشده باشد. در ادبیات روابط بین

 های واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای عالئق مشترک هستند ازدولت

ای با یکدیگر همکاری نظامی، سیاسی و اقتصادی های منطقهطریق سازمان

ه حوز دیگر، همکاری متقابل چند دولت واقع در یک داشته باشند. به عبارت

گرایی است. های مشترکی باشند مصداق منطقهجغرافیایی که دارای هدف

های اتحاد نظامی ( سیستم1یابد: گرایی معموال به سه شکل تجلی میمنطقه

های بندی( گروه3های اقتصادی مثل اتحادیه اروپا، ( اتحادیه2مثل ناتو، 

 بیل اتحادیه عرب.سیاسی از ق

توان به دو نوع سنتی و مدرن تقسیم نمود. گرایی را میاز لحاظ تاریخی منطقه

های این گرایی حائز اهمیت است. تفاوتها برای روند منطقهبررسی این تفاوت

گرایی سنتی اصرار بر اهداف تک بعدی دارد در حالی ( منطقه1دو عبارتند از: 

( در گذشته 2ست. د فرایندی چند بعدی اگرایی به شکل جدیکه منطقه

گرایی نوین ها بود در حالی که منطقهگرایی محدود به روابط دولتمنطقه

گرایی روندی بود ( در گذشته منطقه3گیرد. بازیگران غیردولتی را نیز دربرمی

در  گرفت در حالی کهکه از باال و معموال با مداخله یک قدرت بزرگ شکل می

ها جهت مقابله با مشکالت داخلی، جدید همکاری دولتگرایی منطقه

 (4ای و جهانی ضروری است. منطقه

اعتمادی نسبت به گرا و توام با بیای در گذشته بیشتر درونتعامالت منطقه

گرایی و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی و متحدان بود، در حالی که برون



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

158 

 

گرایی در ( نوع سنتی منطقه5است. گرایی امنیتی، ویژگی روند جدید منطقه

 فضای نظام دو قطبی شکل گرفته بود ولی شکل جدید این روند در بستر نظام 

گرایی را سهل و از یابد که از جهاتی امر منطقهای نمود میچند منظومه

 (.Hveem,2000: 72جهاتی دیگران را ممتنع نموده است )

شود که اولین، مهمترین و می ارهگرایی به سه کارگزار اشدر روند منطقه

ها هستند، دومین کارگزار عناصر جامعه مدنی، ترین کارگزار حکومتقدیمی

های البی و فشار و... و سومین ها، گروههای غیردولتی، رسانهمانند سازمان

های ملی و چندملّیتی و های تجاری، شرکتکارگزار عناصر بازار مانند اتحادیه

گرایی دارای فواید متعددی باشند. منطقهمالی و پولی می هایها و بانکشبکه

 است که در نمودار زیر به طور اختصار به آن اشاره شده است.
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 گرایی(: فواید منطقه1شکل )

. 
 
 

 

، Hveem,2000 ،1388، سازمند،1388، والرشتاین،1374منبع: )نگارندگان برگرفته از ریکاردو و همکاران،

Tussie and Woods,2000، Ruigrok,2000) 

توسعه اقتصادی و ادغام 

 در اقتصاد جهانی

  

 مزایای تجاری

  

یابزار هماهنگ  

  

 یمهبو  محافظت

 شدن

کاهش نگرانی از   

پیامدهای تجارت 

ایمنطقه  

 

 و اشتغال یجادا 

 درآمد یشافزا

 

و انتقال سرمایه 

یتکنولوژ  

 
های سیاست 

 تجاری

 

حذف موانع گمرکی و 

ها به دسترسی شرکت

 بازار وسیع

 
بیمه در برابر جنگ 

 تجاری

 

های بیمه در شرط 

 تجاری قوی

 

درت افزایش ق

رقابت 

 تولیدکنندگان

 

کاهش یا حذف 

های گمرکی و تعرفه

ونقلحمل  
گذاری افزایش سرمایه

 و ایجاد فرصت شغلی

  

 اصالح ساختار اقتصادی

  

شفافیت و باز بودن 

 ساختار اقتصادی

  

 اقتصادی

  

 گراییفواید منطقه

  

دریافت 

اطالعاتیعوتوز  

  

زنیقدرت چانه  

  

 امنیت سیاسی

  

 ساختارصالح ا

 سیاسی

دسترسی به اطالعات برای   

های ملی و ریزیبرنامه

المللیبین  

  

اصالح ساختار سیاسی 

ی سوبهداخلی 

 دموکراسی

  

شفافیت و باز 

بودن ساختار 

 سیاسی

  

در برابر شرکای 

سیاسی و تجاری خارج 

 از بلوک

  

با اعضای حاضر 

  در منطقه

  

 نفوذجلوگیری از 

 سیاسی دیگر

 کشورها

  

امنیت در برابر 

تهدیدات دیگر 

 کشورها

  

کاهش تنش 

سیاسی میان 

 کشورهای عضو

  

 سیاسی
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 ( مناطق آزاد:2-3

بــرای معرفــی منــاطق آزاد از اصــطالحاتی چــون منطقــه پــردازش صــادرات  

(Processing Zone Export   ( منطقـه تجـارت خـارجی ،)Export Zone 

Freeالمللـی، منطقـه آزاد   شود. بنا به تعاریف بـین ها استفاده می( و سایر واژه

ربندری است که از شمول برخی از مقـررات  محدوده حراست شده بندری و غی

هـای  گیری از مزایـایی نظیـر معافیـت   جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره

مالیاتی، بخشودگی سود عوارض گمرکـی، عـدم وجـود تشـریفات زایـد ارزی،      

اداری و مقررات دست و پـاگیر و همچنـین سـهولت و تسـریع در فراینـدهای      

گذاری خارجی و انتقال فناوری، بـه توسـعه   ایهصادرات و واردات با جذب سرم

نماید. در سطح کالن اقتصادی، اهداف مختلفی بـرای  سرزمین اصلی کمک می

بندی آنها از اقتصـادی بـه اقتصـاد    مناطق آزاد وجود دارد که اهمیت و اولویت

زایی گذاری خارجی، اشتغالتواند متفاوت باشد. جذب سرمایهدیگر تا حدی می

تصاد داخلی از طریق پیوندهای پسین، توسعه صادرات، جذب دانـش  و رونق اق

فنی و انتقال فناوری از جمله اهداف کالنی است که هر کشوری کم و بیش در 

توان هدف از ادغام تدریجی اقتصـاد  پی دستیابی به آنهاست. در عین حال می

 ,Guangwenدرونگرا در اقتصاد جهانی را نیز به این مجموعه اضـافه نمـود )  

2003: 17). 
 مناطق آزاد: تاریخچه( 1-2-3

 ستد و ادد حجم افزایش برای مشخص طوربه که جهان، آزاد بندر ترینقدیمی

 بود، اژه ریاید در «دالس» جزیره در واقع ها رومی آزاد بندر شد، گذاریپایه

  شمال ،سوریه ،یونان مصر، بین تجاری مبادالت حجم افزایش هدف با که
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 وقحق دریافت بدون ستدها و داد همه و بود شده تأسیس رم و آسیا ،آفریقا

جبل» ،«ونیز» ،«جنوا» نظیر دیگری بنادر این، از بعد. شدمی انجام گمرکی

ردوران د. البته داشتند «دالس» آزاد بنادر همانند وظایفی کهبودند « الطارق

 در هک است، «هامبورگ» آزاد بندر آزاد، تجارت مناطق حقیقی پیشگام، اخیر

باعث ایجاد  . موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ،شد گذاریپایه 1888 سال

در اروپا و دیگر نقاط جهان شد  زیادی بسیارمناطق تجارت آزاد 

(Rasagam,2014: 8 کپنهاک در سال .)دانزیگ )لهستان( در سال 1894 ،

کنگ و نگور، هو بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپ 1899

نگ جاز  ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج و تا قبل

ز بل اجهانی دوم ایجاد شدند. به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در ق

 نقلیه سیلهوجنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به 

شد. در بندی کلی در تجارت خالصه میدیگر، صدور مجدد کاال و در یک جمع

ه د را کیرلنادبیات مناطق آزاد بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون در ا

آن می برپا شد به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی 1959در سال 

یجاد و ا شناسند. زیرا برای اولین بار جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی

شد )زرقانی و های عمده منطقه آزاد شانون محسوب میدفاشتغال از ه

 (.417: 1390احمدی، 
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های ایجاد شده این قبیل مناطق در جهان که از آنها به بررسی سوابق و نمونه

 شود، بیانگر آن است که در دهه هفتاد تعبیر می 2یا صادرات آزاد 1منطقه آزاد

 

جلب سرمایه از سایر مناطق و میالدی ایده ایجاد این مناطق با هدف جذب و 

تسهیل و تسریع صادرات و واردات، طراحی و عملیاتی شد. از اینرو، روز به روز 

بر تعداد مناطق آزاد تجاری در دنیا افزوده شد، به طوریکه در اواخر دهه 

منطقه آزاد تجاری در دنیا وجود داشت اما در پایان دهه  100تنها  1960

منطقه آزاد در سراسر  850داد آنها به حدود نخست قرن بیست و یکم، تع

جهان از آمریکای شمالی تا آفریقا، آسیا و منطقه کارائیب رسید. از این میان، 

منطقه در آسیا )به جز  225منطقه آزاد تجاری در آمریکا و مکزیک و  320

منطقه آزاد در  180چین( وجود داشت. در همین زمان در کشور چین نیز 

د که حدود نیمی از صادرات آن از طریق مناطق آزاد این کشور حال فعالیت بو

نام داشت که در سال « کاندال»گرفت. اولین منطقه آزاد در آسیا صورت می

میالدی  1966میالدی در هند تاسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال  1965

به  1970و کره جنوبی در سال « کائونسینگ»به ایجاد منطقه پردازش 

 35مبادرت کردند. سهم فیلیپین « ماسان»نطقه پردازش صادرات تاسیس م

منطقه و حوزه کارائیب  9منطقه، امارات متحده عربی  26منطقه آزاد، اندونزی 

 Free Trade Zone and)میالدی بود  2010منطقه آزاد در سال  51نیز 

Port Hinterland Development, 2005: 5-8). 
 د:های مناطق آزا( ویژگی2-2-3

                                                           
1 Free Zone 
2Free Export 
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 مناطق آزاد عموما سه ویژگی دارند که عبارتند از:

 زادانهها به طور آبه عنوان مکانی تجاری که در آنجا کارفرمایان و بنگاه -1

 آالت و تجهیزات خود توانند مواد خام، کاالهای نیمه ساخته، ماشینمی

2-  
 
 
 
یا  ورا بدون عوارض گمرکی، تعرفه و مالیات وارد کرده و به تولید  -3

 د.مایننژ کاال اقدام کرده و با کمترین محدودیت و مقررات صادر مونتا

های استانداردی جهت به عنوان مکانی صنعتی که در آنجا ساختمان -4

ت تاسیس کارخانه، ارائه خدمات عمومی و امکانات صنعتی توسط دول

ای . برایجاد شده تا تسهیالت الزم را جهت تولیدات صنعتی فراهم آورد

اه یز معموال این مناطق در نزدیکی بندر یا فرودگسهولت صادرات ن

با  شود تا کارها راساخته و به وسیله یک کادر اداری مستقل اداره می

های ختکمترین زمان و مقررات انجام دهد. بنابراین مناطق آزاد زیرسا

نماید که معموال در خارج از آن منطقه وجود مخصوصی را ارائه می

 ندارد.

ای از های مستقر در مناطق آزاد که معموال از مجموعهصنایع و بنگاه -5

گذاری و صادرات نظیر معافیت مالیاتی امتیازات و تسهیالت سرمایه

 شود.برخوردار می

های خارجی جهت گذاری شرکتشرایط فوق مناطق آزاد را برای سرمایه

نماید و کشورهای در حال توسعه امیدوارند از طریق این صادرات جذاب می

ناطق بیشترین مزیت را از همسویی با اقتصاد جهانی با کمترین هزینه به م
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دست آوردند. از اینرو روز به روز بر تعداد مناطق آزاد تجاری در دنیا افزوده 

(. با این وجود کشورهایی در این زمینه 66: 1385شود )رحیمی بروجردی، می

یربنایی الزم در موفق بودند که اقدام به ارائه تسهیالت زیرساختی و ز

های فرودگاه، شبکه حمل و نقل، دسترسی به ساحل دریا، تسهیالت زمینه

ها و کارخانجات کارا و های کانتینری، ساختمان و کارگاهبرای حمل محموله

 رسانی، شبکه توزیعهای برقاستاندارد، ارتباطات و تسهیالت مخابراتی، شبکه

زیکی، عرضه یا تولید نیروی آب و پشتیبانی خدماتی شامل، خدمات فی 

الکتریسته و آب و فاضالب و دفع زباله، و خدمات بازرگانی و تجاری مانند 

های مالیاتی و حذف قوانین بانک، بیمه، خدمات حمل و نقل دریایی، معافیت

های بهداشتی، دست و پاگیر و خدمات اجتماعی مانند خدمات و مراقبت

اند. به عالوه حجم انبارها، کیفیت و کردهتسهیالت فروشگاهی و رستورانی و.. 

ها، بنادر، هتل، هزینه انرژی، سهولت تامین منابع ها، امکانات اسکلهکمیت راه

گذاری زیربنایی و هزینه مطالعات و تحقیقات نیز در آنجا مالی برای سرمایه

قابل توجه است. این کشورها با ارائه این امکانات در مناطق آزاد خواهان جذب 

سرمایه و تکنولوژی مدرن هستند تا منابع بالاستفاده خود را مورد استفاده قرار 

داده و از نیروی کار مازاد خود بهترین استفاده را نمایند. بنابراین توجه به 

های ضروری و مشخصه الزاماتهای زیرساختی و تاسیسات زیربنایی از زمینه

ذاری همه جانبه دولت در گمناطق آزاد است. به همین دلیل بدون سرمایه

های قانونی های زیرساختی و تاسیسات و اعمال مشوقمنطقه در زمینه

توان زمینه جذب و موفقیت برای مناطق آزاد را فراهم کرد به طوریکه در نمی

اندازی یک منطقه آزاد وظیفه تأمین امکانات زیربنایی یک منطقه تا مرحله راه

نوان مثال، کشور امارات متحده عربی از سال باشد. به عآن بر عهده دولت می
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میلیارد دالر صرف ایجاد منطقه آزاد جبل  2/5حدود  1985تا سال  1978

علی کرد و پس از ایجاد کلیه تسهیالت زیربنایی مورد نیاز، به افتتاح آن 

منطقه اقدام نمود. پاکستان نیز به منظور اهداف اقتصادی و استراتژیک خود با 

 مبادرت به ایجاد منطقه آزاد گوادر در منطقه بلوچستان مشارکت چین 

 

رده پاکستان با اعتباری معادل یک میلیارد و صدو و شصت میلیون دالر ک

 رانزیتنه تاست. یکی از اهداف مهم ایجاد منطقه آزاد گوادر، فراهم نمودن زمی

 یتواند رقیبی براکاال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان است که می

 (.123: 1391زاده،مناطق آزاد ایران همچون چابهار باشد )فرج
 ( انواع مناطق آزاد:3-2-3

شـوند. بـراین   مناطق آزاد بر مبنای اهداف و راهبردهای متفـاوتی ایجـاد مـی    

نهـا  اساس انواع مختلفی از مناطق آزاد شکل گرفته و عناوین مختلفـی بـرای آ  

بنـدی زیـر را بـرای ایـن     ، تقسـیم تعیین شده است. انجمن جهانی مناطق آزاد

 مناطق ارائه نموده است:

ها مجاز منطقه ویژه اقتصادی: در این منطقه تقریبا تمامی فعالیت (1

توان سایر مناطق از جمله است، خارج از قلمرو گمرکی نیست و می

 منطقه آزاد تجاری را در آن تاسیس کرد.

کاالهای  منطقه پردازش صادراتی: منطقه سنتی فعال در صادرات (2

باشد. معموال مبتنی بر ای است که خارج از قلمرو گمرکی میکارخانه

صنایع کاربر سطح پایین مانند منسوجات و پوشاک، کفش، چرم، 

الستیک و قطعات الکترونیک است. مساحت اینگونه مناطق نسبتا 

 کیلومتر مربع است. 3تا  2کوچک و 
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های باارزش افزوده عالیتفالمللی به ویژه متمرکز بر تجارت بین (3

و  لجستیکی و صنایع سبک است که خارج از قلمرو گمرکی قرار دارد

 به منطقه پردازش صادراتی بسیار شبیه است.

های صنعتی: این مناطق پالتفرمی برای صنعت مناطق یا مجتمع (4

 گیرد، معموال خارج از های صنعتی را دربرمیای است و خوشهکارخانه

گذاری خارجی تبدیل به منطقه سرمایهقلمرو گمرکی نیست و  (5

 شود.می

های پشتیبانی و انبارهای های توزیعی: فعالیتمنطقه یا مجتمع (6

این  گیرد و معموال خارج از قلمرو گمرکی قرار دارد.عمومی را دربرمی

شود که بازارهای داخلی متعدد را ای تاسیس میمنطقه در ناحیه

لی، دریایی( قوی ایی، ریهای حمل و نقل )هوپوشش دهد و شبکه

 وجود داشته باشد.

قه سایر مناطق: مناطق دیگری از جمله منطقه تحقیق و توسعه، منط (7

های اقتصادی مرزی، شناختی، منطقه همکاریتوسعه اقتصادی و فن

 شهرهای آزاد ساحلی و گردشگری با اهداف و قوانینی خاص مانند

 دارد. عدم نیاز به اخذ ویزا در منطقه گردشگری وجود

د ذکر این نکته ضروری است که در گذر زمان و بر مبنـای تجربـه منـاطق آزا   

ه و برخی از کشورها از جمله چین و امـارات کـارکرد منـاطق آزاد تغییـر یافتـ     

قلمرو جغرافیایی و کارکردی منـاطق آزاد لزومـا بـه نـواحی محصـور کوچـک       

د جدیـد، منـاطق   ن در رویکـر شود. بنابرایمقیاس و فعالیتی خاص محدود نمی

شـود. در واقـع   آزاد به عنوان مناطقی با کارکرد چند منظوره و وسیع دیده می

 وسعه در برداشت جدید، مناطق آزاد دارای کارکرد چندمنظوره با هدف تامین ت
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ای هستند. این تغییر شکل ساختاری هم ریشه در تغییر فراگیر و پایدار منطقه

گـذاری  ناشـی از تغییـر و تحـوالت سیاسـت    و تحوالت شیوه تولید دارد و هم 

ای و جهانی است. در عرصه تولید نیز تقسیم کار بین بنگاهی و تجـارت  منطقه

ـ     ه درون صنعتی اهمیت روزافزونی یافته است. به عبـارت دیگـر منطقـه آزاد ب

ای محصور با امتیازات خـاص جهـت جـذب سـرمایه خـارجی و      معنای منطقه

قتصـاد  برقراری ارتباط بیشتر و کنترل شـده بـا ا   انتقال فناوری و به طور کلی

هـای حمـایتی در   جهانی، در اصل راهبردی است متعلق به دورانی که سیاست

حوزه تجارت خارجی کشـورها وجـه غالـب را داشـت. در ایـن دوران در واقـع       

ای به سوی بیـرون را داشـت. امـا امـروزه بـا تغییـر و       منطقه آزاد حکم پنجره

گذاری و باز شدن کم و بیش اقتصـادها،  در عرصه سیاستتحوالت پیش آمده 

ای خود را نسبت به سایر نقـاط کشـوری تـا حـدی از     منطقه آزاد مزیت تعرفه

شـود  دست داده است. به همین دلیل دیگر انگیزه قوی برای آن محسوب نمی

 توان گفت که تنها انگیزه مسلط و غالب نیست.یا دست کم می

های تولیـدی و عملیـات پردازشـی    محدود به کارخانهمناطق آزاد جدید فقط  

شود. این مناطق برای خود شهرهایی هستند با سـازماندهی،  مرتبط با آنها نمی

هـای خـود. از اینـرو بیشـتر بـه عنـوان سیاسـتی در        ارتباطات بازتر با پسکرانه

های پسین و پیشین از طریـق  ای و تکمیل حلقهچارچوب برنامه توسعه منطقه

آوری و تجاری و خـدماتی  های صنعتی، گردشگری، علمی و فنخوشه تاسیس

شود. تجربه مناطق آزاد موفق کشـورهای دیگـر نشـان    )مالی و پولی( دیده می

ای به سوی دنیای توان از مناطق آزاد نه به عنوان پنجرهدهد که چگونه میمی

سـتفاده  ای اتر توسـعه منطقـه  خارج بلکه هسته اولیه جهت ساماندهی مطلوب
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کرد. تغییرات فوق به عالوه آنچه در شیوه تولید کاال به وجود آمـده و موجـب   

های پشتیبانی در زنجیره تامین کاال شـده، بـه تغییـر    تر شدن فعالیتبرجسته

ساختاری منطقه آزاد از منظر کالبدی انجامیده است. به این اعتبار از نسل اول 

ت. در نسل اول، منطقه آزاد، تـک  توان سخن گفو نسل متاخر مناطق آزاد می

 ای یا ارائه خدمات منظوره با کارکردی بیشتر مبتنی بر تولید صادراتی کارخانه

تجاری است. از نظر کالبدی فاقد شهر و منطقـه مسـکونی و خـدمات رفـاهی     

ـ    ر شهری است. در حالی که در نگاه جدید، منطقه آزاد چند منظـوره مبتنـی ب

 ی و پولی،ی، ارائه خدمات تجاری، علمی و فناوری، مالاتولید صادراتی کارخانه

های گردشگری و همینطـور منطقـه مسـکونی و خـدمات رفـاهی      دارای جاذبه

 شهری است.
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 : انواع مناطق آزاد2شکل 

 منبع: )نگارندگان(

 

 

 

آزاد با کارکرد چندمنظوره مناطق صنعتی مبتنی بر تولید  

ایصادرات کارخانه  

  

منطقه ویژه 

 اقتصادی

  

 یهمکارمنطقه 

 اقتصادی مرزی

  

 یشهرها

و  یساحل

گردشگری 

هایهمکاری   

  

منطقه اقتصادی 

یفن شناختو   

  

منطقه تحقیق و 

 توسعه

  

 منطقه

توزیعی   

  

 مناطق

صنعتی   

  

تجارت منطقه 

المللیینب  

  

منطقه پردازش 

 صادراتی

  

 

انواع مناطق 

 آزاد

  

منطقه مسکونی و 

 خدمات رفاهی شهری

  

 علمی و

 فناوری

  
هایجاذبه  

گردشگری   

  

ارائه خدمات تجاری 

پولی()مالی و   

  

ایمنطقه پایدار توسعه  
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 ( اهداف مناطق آزاد:4-2-3

های داوری و ارزیابی اقتصادی خصمیزان تحقق اهداف یکی از مهمترین شا

باشد. به طور کلی شش هدف اصلی که عملکرد مناطق آزاد در کشورها می

توان از آنها به کنند و میها عموما از طریق مناطق آزاد پیگیری میدولت

 و کسب یجاداعنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد یاد کرد عبارتند از: 

شتغال، اخارجی و انتقال تکنولوژی، ایجاد  هاییهسرمادرآمد ارزی، جذب 

قتصاد ابا  تربیت نیروی انسانی، ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع منطقه آزاد

 نیز ملی و نفوذ در بازارهای خارجی. در زمینه اهداف ایجاد مناطق آزاد

توان های گوناگونی در کشورهای مختلف وجود دارد اما به طور کلی میدیدگاه

های شغلی جدید، های خارجی، ایجاد فرصتهدف که شامل جلب سرمایه 6 به

ه، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی پیشرفت

زدایی از جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، محرومیت

 زاده واحمد)مناطقی که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند اشاره کرد 

گذاری (. برای تحقق این اهداف به خصوص جذب سرمایه166: 1396لطفی،

 ای از جمله مقدارخارجی به عنوان یک شاخص مهم نیز عوامل تعیین کننده

یابی درست یک منطقه، تسهیالت های اقتصادی، مکاندستمزدها در فعالیت

مع طرح جازیربنایی مناسب، ثبات سیاسی و اقتصادی نقش دارند )سند دوم 

 (.40: 1389منطقه آزاد انزلی، 
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 : اهداف مناطق آزاد3شکل 

 (1396)احمدزاده و لطفی،منبع: 
 

 ( محیط شناسی پژوهش:4
 ( موقعیت شهرستان بندر انزلی و منطقه آزاد انزلی:1-4

ع در استان بندر انزلی یکی از شهرهای ساحلی حاشیه جنوبی دریای خزر و واق

گیالن است. بندر انزلی اولین و بزرگترین بندر شمالی ایران و قطب اقتصادی 

باشد که در حاشیه دریای و صنعت گردشگری استان گیالن و شمال کشور می

خزر قرار گرفته است. این جزیره بر اثر فعل و انفعالت جوی و سایر عوامل 

شود و ازیان تشکیل میطبیعی، به صورت امروزی از دو قسمت انزلی و غ

کانالی بین این دو قسمت ایجاد گردید که آب چهار رودخانه از شرق )سوسر 

روگا، پیر بازار روگا، راست خانه و نهنگ روگا( و یک رودخانه از غرب )شنبه 

های سرمایه جلب

 خارجی

کسب درآمدهای 

ارزی و افزایش 

 صادرات

جذب نقدینگی 

سرگردان داخلی و 

 کمک به مهار تورم

 

زدایی از محرومیت

امکان  که یمناطق

دارند توسعه و رشد  

به دستیابی 

پیشرفته تکنولوژی  

 هایفرصتایجاد 

جدید شغلی  

 

اهداف مناطق 

 آزاد
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: 1395منش،گردد )بهرامی و خوشبازار روگا( از طریق آن به دریا وارد می

82.) 

 

 28درجه و  49ای و ساحلی در طول جغرافیایی جلگهای بندر انزلی در منطقه

از  دقیقه واقع شده و ارتفای آن 28درجه و  37دقیقه و عرض جغرافیایی 

باشد. جمعیت شهرستان بندر انزلی براساس آمار سال متر می -26سطح دریا 

است  کیلومتر مربع 299نفر بوده و مساحت آن بالغ بر  139016حدود  1395

 110کیلومتر مربع با جمعیتی افزون بر  49.33شهری آن  که سهم مساحت

یت شود بندر انزلی از نظر تمرکز جمعهزار نفر بوده به طوریکه مالحظه می

 ترین شهرهای ایران است )سایت فرمانداری بندر انزلی(.یکی از متراکم

 ش 0 ه 1306سال سابقه بندری دارد که در سال  250این شهرستان حدود 

ها، اقدام به تجهیز ن پس از تحویل تاسیسات بندری به وسیله روسدولت ایرا

ترین بندر این بندر کرد. امروزه بندر انزلی به عنوان مجهزترین و مدرن

رود که به دلیل موقعیت منحصر به فرد ای دریای خزر به شمار میحاشیه

کریدور جغرافیایی و به عنوان تنها بندر آزاد منطقه، نقش به سزایی در رونق 

جنوب دارد. همچنین واقع شدن این بندر در محدوده منطقه آزاد  -شمال

ای را در اختیار صاحبان کاال، تجار و سرمایه گذاران تسهیالت و امکانات ویژه

های بالقوه و بالفعل این بندر منجر قرار داده که بی تردید به افزایش قابلیت

در زمینه تکمیل و احداث شده است. تحوالت چند سال اخیر بندر انزلی 

پست اسکله  5پست اسکله جدید، نوسازی  6ها، اعم از احداث زیرساخت

فروند  12متر و قابلیت پهلودهی همزمان  1567قدیمی با مجموع طول 

هکتار، خرید تجهیزات  100هکتار به  24کشتی، افزایش مساحت بندر از 
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یات تخلیه و بارگیری به استراتژیک خشکی و دریایی و مخابراتی، واگذاری عمل

 در زمینه احداث انبار و  BOTگذار به روش سه ترمینال اصلی، جذب سرمایه

 

خت، اندازی ترانزیت سوسیلوی ذخیره غالت، احداث اتوبان ویژه بندری و راه

شیه ر حادهمچنین به کارگیری فناوری روز، این بندر را به بندری استراتژیک 

 7به  به نحوی که ظرفیت آن از دو میلیون تن دریای خزر تبدیل کرده است.

 ت بهمیلیون تن کاال در سال رسیده است و با اجرای طرح جامع، این ظرفی

ادر رسد. هم اکنون بندر انزلی با ایجاد ترمینال سوختی قمیلیون تن می 11

ای دریای خزر میلیون تن مواد سوختی را از بنادر حاشیه 2است ساالنه 

 5شتن به صورت ترانزیت عبور دهد. این بندر همچنین با داتحویل گرفته و 

میلیون تن  1تواند ساالنه هزار تن، می 6کندو سیلوی ذخیره غالت با ظرفیت 

: 1391زاده،گندم را به مقصد عراق و کشورهای خلیج فارس ترانزیت کند )فرج

112.) 
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 (: موقعیت جغرافیایی بندر انزلی1) نقشه

 

 

 نزلی:( منطقه آزاد ا2-4

صنعتی انزلی به موجب ماده واحده قـانون ایجـاد منـاطق     -منطقه آزاد تجاری

ــاری  ــوب     –آزاد تج ــی مص ــدر انزل ــا و بن ــهر، جلف ــادان و خرمش ــنعتی آب ص

بـه   4/5/1383مجلس ایجاد گردید و اساسنامه سازمان در مورخ  23/6/1382

گردیـد.  ابـالغ   8/8/1384تایید هیأت دولت رسید و نقشه محـدوده در تـاریخ   

صنعتی انزلی سازمانی نوپاست که عمال  –بنابراین سازمان منطقه آزاد تجاری 

 -های خود را شروع کرده است. منطقه آزاد تجاریفعالیت 1384از اواخر سال 

صنعتی انزلی اهدافی همچون، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و 

اخلی، ایجاد اشتغال سـالم و  گذاری خارجی و دتوسعه اقتصادی، جذب سرمایه

مولد، تنظیم بازار کار و کاال، تشویق تولید و صادرات کاال، ورود و حضور فعـال  
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های جدید و انتقال علم و دانش ای و جهانی، جذب فناوریدر بازارهای منطقه

فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسـریع در  

اقتصادی و فناوری را با ایجاد بستر مناسـب جهـت انجـام    فرایندهای تجاری و 

ها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان، آزمایشی طرح

کنـد. ایـن منطقـه    انداز بیست ساله کشور را دنبـال مـی  منطبق با اسناد چشم

هکتار خشـکی   3200ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی شامل محدوده

های ساحلی محدوده اسـت. محـدوده منطقـه آزاد    مق دو کیلومتر از آبو تا ع

صنعتی انزلی )به غیر از محدوده بندری( از غـرب بـه اراضـی نیـروی      -تجاری

دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سـوی شـرق بـه روسـتای چپرپـرد      

 شود که در سه محدوده جدا از هم به شرح ذیل درنظر گرفتهپایین منتهی می

 شده است که هر یک پتانسیل خاص خود را دارند. این سه محدوده عبارتند از:

 

 

هکتار که شـامل اراضـی    2091ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت  -

منسب طبیعـی، بـا تـراکم جمعیـت پـایین و منـاطق مسـکونی و بـا         

کاری و دسترسی به سواحل مناسـب  کمترین مقدار زمین جهت شالی

 یسات تفریحی و توریستی منطقهو وجود اماکن و تاس

هکتـار   946رود و ناحیه اطراف آن به مسـاحت  شهرک صنعتی حسن -

 باشد.که شامل شهرک صنعتی، اراضی منابع ملی و مجاور تاالب می

که این امـر   هکتار 106محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت  -

رای ارائه صنعتی انزلی را ب -های منطقه آزاد تجاریمطلوبیت و جاذبه



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

176 

 

تسهیالت در زمینه تخلیه و بـارگیری و سـایر امـور ارتقـا داده اسـت      

 (.11: 1391زاده، فرج)
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 (: محدوده جغرافیایی منطقه آزاد انزلی2نقشه )      

 صنعتی انزلی( -منطقه آزاد تجاری )سایت منبع:                    

 

 زاد انزلی:های منطقه آ( ویژگی3-4

سیر جنوب، م –قرار گرفتن منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور شمال  -1

مواصالتی که حلقه واصل تجاری کشورهای جنوب آسیا و آسیای 

و  جنوب شرقی به شمال اروپا و اروپای شرقی است و از نظر زمانی

د هزینه تمام شده حمل ونقل را نسبت به مسیرهای مواصالتی موجو

 دهد.درصد کاهش می 40و  30ترتیب  المللی بهبین

ی ستانبرخورداری از مسیرهای متعدد مواصالتی درون استانی و برون ا -2

 مشتمل بر:

ترین بندر ایران در دریای خزر با دارا الف( وجود بندر انزلی به عنوان فعال

میلیون تن در  6پست اسکله که توان تخلیه و بارگیری بالغ بر  10بودن 
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پست  24ته و عالوه بر این در مسیر توسعه بندر انزلی به طول سال را داش

 میلیون تن در سال گسترش خواهد یافت. 17اسکله با ظرفیت 

 15المللی سردار جنگل رشت در فاصله ب( قرار گرفتن فرودگاه بین

 کیلومتری این منطقه.

ت ادالج( آغاز به کار بزرگره قزوین رشت انزلی که عالوه بر گسترش مب

ا رساز کاهش زمان تردد میان بندرانزلی با پایتخت کشور ی زمینهاجاده

 فراهم نموده است.

برداری از بهره انزلی که با -رشت -آهن در حال ساخت قزویند( مسیر راه

 آید.های ترانزیتی منطقه و کشور پدید میآن انقالبی در توانمندی

یکی از  ( وجود مجموعه گمرکات انزلی و استان گیالن به عنوان3

 ترین گمرکات کشور.ترین و مدرنفعال

های صنعتی ایران در ترین فاصله به پایتخت و قطب( دارا بودن نزدیک4

 میان سایر مناطق آزاد کشور.

ا بهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ( وجود ارتباطات تاریخی در حوزه5

ت ساز مقبولیت عرضه محصوالکشورهای حاشیه دریای خزر که زمینه

 شود.ایرانی در این کشورها می

ی میلیون نفر 300( نزدیکی منطقه آزاد انزلی به بازارهای مصرف 6

 کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز.

زر ای خ( قرار گرفتن این منطقه در مسیر ترانزیتی کشورهای حاشیه دری7

 در  با ساحل نشینان خلیج فارس و اقیانوس هند و وجود ظرفیت بالقوه
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نه ایفای نقش حلقه ترانزیتی از سوی بندرانزلی میان مناطق زمی

 جغرافیایی فوق.

ود های نفت و گاز در دریای خزر، وج( وجود ذخایر غنی انرژی در حوزه8

 یالن.گهای نو )از طریق باد( در استان برق مازاد بر مصرف و تولید انرژی

های ( بندر انزلی و استان گیالن قطب گردشگری کشور در حوزه9

. بوده و اکوتوریسم، گردشگری دریایی، توریسم ورزشی، درمانی، تجاری و..

ساز باشد. عواملی که زمینههای فراوان در صنایع دستی میدارای ظرفیت

ها گردشگر داخلی و خارجی در طول سال در این شهر و حضور میلیون

 شود.استان می

ی محصوالت کشاورز( استان گیالن دارای بیشترین ظرفیت در عرصه 10

 و صنایع تبدیلی این حوزه به خصوص در محصوالت استراتژیک برنج،

های شیالتی داری و در نهایت فرآوردهزیتون، خشکبار، مرکبات، نوغان

 (.1389:15است )سند دوم طرح جامع توسعه منطقه آزاد انزلی، 

 های پژوهش:( یافته5
 ای:ی گسترش همگرایی منطقهای برا( اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه1-5

اخت پس از فروپاشی شوروی سابق، هزاران زنجیره تولید و فناوری و زیرس

ی ورهامشترک در زمینه حمل و نقل ریلی، خطوط لوله نفت و گاز و... به کش

همین  و سیدرباقیمانده از آن به ویژه اعضاء اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارث 

با  اشورهها به یکدیگر شده است. از اینرو این کامر باعث وابستگی این کشور

اتحادیه  هاگیری از این زیرساختهدف تقویت مناسبات اقتصادی و بهره

  سیا دری اوراقرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادو  سیا را ایجادرااقتصادی او
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و  میالدی میان کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان منعقد 2014مه  29

اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و  جایگزین

سمی ور رطقرقیزستان نیز به عضویت آن درآمدند. این اتحادیه کار خود را به 

یون میل 20آغاز کرد. کشورهای عضو اتحادیه اکنون  2015از اول ژانویه 

درصد  5.2میلیون نفر جمعیت دارند که  183مربع مساحت و بیش از  کیلومتر

یارد تریل 1.9تولید ناخالص داخلی اسمی اتحادیه حدود . یت جهان استجمع

 38 رقم میلیارد دالر و تجارت درون اتحادیه 900دالر؛ حجم تجارت با جهان 

 دی(.)پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصا باشدمی دالر میلیارد
ز ابیش  اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اماالبته 

نوبی، چین، اندونزی، کره جایران، المللی از جمله کشور و سازمان بین 40

هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای التین برای 

ن ف ایدرباره اهدا. اندفعالیت در چارچوب این اتحادیه اعالم آمادگی کرده

 مشترک در حوزه توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازاراتحادیه اقتصادی می

کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل 

اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و 

 جایی آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار وجابه، سازی تشریفات گمرکیهماهنگ

، نعتی، صبرقراری سیاست مشترک در زمینه انرژ ،خدمات در مرزهای اوراسیا

)خبرگزاری جمهوری اسالمی  اشاره کرد کشاورزی و وسایل نقلیه

 (.8/9/1398ایرنا،

صادی کشور عضو اتحادیه اقت 5در حال حاضر، جمهوری اسالمی ایران با هر 

 و راه چندانی تا  است (BIT) گذاری دوجانبهامه سرمایهقتناوراسیا دارای مواف
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سال  ایران در .ه استوراسیا باقی نماندگذاری در اامه سرمایهقتنامضای مواف

اد ه آزبه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطق 1395

عضای نب اتجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جا

ران ین ایبمذاکرات موافقتنامه موقت تجاری . آن نیز مورد استقبال قرار گرفت

 27در پس از دو سال مذاکرات عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای 

ذکور مامه قتنمواف. در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید 1397اردیبهشت 

ئیس دولت ابالغ شد و ر به یس مجلس شورای اسالمیئتوسط ر 98تیرماه  15

مه ا خاتب. برای اجرا به وزارت صمت ابالغ کرد 98تیرماه  17جمهور آن را در 

رای زم بسه سال عضویت موقت در تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا، زمینه ال

اسی )سایت معاونت دیپلم شودعضویت ایران در این اتحادیه فراهم می

 (.24/2/1399اقتصادی وزارت امور خارجه 

روازه تواند دورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می 

 ناهاینقش موثری در عبور ایران از تنگو  قتصاد ایران باشدجدیدی برای ا

رهای کشو . چرا که عالوه بر تنوع بازار و منابع موجود دراقتصادی ایفا کند

شدن به  قابلیت تبدیلمیلیون نفر،  180عضو، این اتحادیه با جمعیت بیش از 

زایای ر م. از دیگبازاری بزرگ و مطمئن برای کاالهای صادراتی ایران را دارد

ای برای های تعرفهتوان به تخفیفمیاقتصادی عضویت در این اتحادیه 

رد. صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره ک

م همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دالر، سه

توان به کاهش میدرصد افزایش داده،  70ه های تجاری با ارز ملی را بپرداخت

  رایطاستفاده از دالر در مبادالت تجاری خوشبین بود که این اتفاق در ش
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یه اقتصادی توافق با اتحاد .کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است

ن به رفیطبرای  نیز اوراسیا، عالوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی

در  یرانا کاهش انزوای نهادیباعث  اتحادیه این ورود ایران به همراه دارد.

همگرایی  .ای استدنیای امروز دنیای همگرایی منطقه شود.می منطقه

از  داردو سیاسی تصادی اق ای بر ثبات و امنیتحظهای تاثیر قابل مالمنطقه

که  اسیا،و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراینرو به دلیل همسایگی 

ر بالوه عو زمینه تاریخی و فرهنگی مشترک دارد  اهداف سیاسی و با اکثر آنها

های موجود منطقه یعنی جاده نقش کلیدی ایران در شاهراهآن با توجه به 

تواند که میآهن سراسری آسیا، تراسیکا و کریدور شمال و جنوب ابریشم، راه

 دفر به مندی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از موقعیت ترانزیتی منحصربهرهدر 

 وانه ایران برای صادرات کاال به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، خاورمی

صادی اقت شرق آفریقا از طریق مناطق آزاد چابهار و اروند و نیز منطقه ویژه

با این ها کاریگسترش هم درتواند موثر باشد. همین امر می بندر شهید رجایی

ات انکی، حمل و نقل و خدمهای مختلف اقتصادی، سیاسی، بدر بخشکشورها 

در راستای  ایجانبه و چه به شکل منطقه چه به شکل دو فنی و مهندسی

آزاد و  )پایگاه خبری مناطقگرایی در این اتحادیه موثر باشد سیاست منطقه

 ویژه اقتصادی(.

های اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب ها و چالشدر ادامه مطلب نیز فرصت

 است.نمودار بیان شده 
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 های اتحادیه اقتصادی اوراسیاها و چالش( فرصت4شکل )

 (6/2/1399ین المللی،بمطالعات سیاسی و  مرکز ها،منبع: )نگارندگان برگرفته از ماهنامه رویدادها و تحلیل
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 اثرات مثبتی در تواندهمانطور که قبال گفته شد عملکرد مناطق آزاد می

ای داشته باشد. به المللی و منطقهکشورها در سطح بین بازیگریمعادالت و 

 المللی کشورها، در یک محدوده جغرافیایی نهطوریکه گسترش تعامالت بین

وسعه تدر  تنها نقش موثری در بهبود روابط استراتژیک میان کشورها دارد بلکه

 تواند روابط مخرب میانر است و میای نیز موثاقتصادی و مراودات منطقه

ه بید. مناطق اقتصادی کشورهای همجوار را به همکاری میان آنها تبدیل نما

اره توان به مناطق آزاد دو کشور چین و امارات متحده عربی اشطور مثال می

های های موفقی از عملکرد مناطق آزاد در گسترش همکاریکرد که نمونه

المللی هستند. چین به یی بیندر محدوده جغرافیا گراییای و منطقهمنطقه

های واسطه مناطق آزد خود از یک اقتصاد بسته دولتی مبتنی بر آموزه

الی های غربی )آمریکای شمکمونیستی به یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر رهیافت

د رو قتصااو اروپای غربی( ارتقاء یافت و از یک کشور با اقتصاد ضعیف به یک 

 زنی و بازیگری چین درو پویا رسید، موضوعی که در توانایی چانهبه رشد 

ین در المللی بسیار مفید به فایده بوده است. یکی از اقدامات چمعادالت بین

راحی ای موثر بوده است، طمناطق آزاد این کشور که در ایجاد همگرایی منطقه

ن یه همچوو ایجاد مناطق آزاد جدید با همکاری و مشارکت کشورهای همسا

وابط، ود رروسیه، قزاقستان و مغولستان بوده است که اینگونه اقدامات در بهب

ها و رشد اقتصادی میان دو کشور و همچنین ارتقا و افزایش همکاری

باشد. در رابطه با امارات نیز سازی ساختار صنعتی مناطق آزاد موثر میبهینه

 ظر های قانونی در نو حمایتباید اذعان نمود که این کشور عالوه بر مزایا 
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ه امنیتی پیش آمد –گرفته شده از سوی دولت مرکزی، از مشکالت سیاسی 

ین انظیر برای موفقیت تجاری مناطق آزاد برای ایران به عنوان یک فرصت بی

ای که امارات از طریق مناطق بردای صحیحی کرده است. به گونهکشور بهره

ای را جذب های سرگردان منطقهاتفاق سرمایه آزاد خود توانست اکثر قریب به

ای به کشوری با قدرت اثرگذاری بر معادالت نموده و از یک کشور حاشیه

ای بدل های فرامنطقهای کشورهای درون منطقه با یکدیگر و با قدرتمنطقه

 شد.

ر ای کشورها در مناطق آزاد موثبه طور کلی عواملی که در همگرایی منطقه

 خالصه عبارتند از: است به طور

 برداری از مسیرهای حمل و نقل میان دو یا چند کشور و توسعهبهره -1

 این مسیرها

 برداری از تنوع منابع میان کشورها و مزیت هر منطقهبهره -2

 تبادل دانش و فناوری میان کشورها -3

های استفاده از فرهنگ و سنن مشترک کشورها و افزایش فعالیت -4

 فرهنگی مشترک

یک منطقه  کشورهایاد رابطه همکاری راهبردی میان کمک به ایج -5

ر دکه عالوه بر منافع اقتصادی دارای منافع دیپلماتیک و سیاسی 

باشد )سند دوم طرح جامع منطقه آزاد سطح ملی نیز می

 (.50: 1389انزلی،
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 های مناطق آزاد:ها و چالش( فرصت3-5

این  داف،ورت تحقق این اهبا توجه به اهداف ذکر شده برای مناطق آزاد، در ص

هایی را برای کشورها ایجاد کند که درشکل ها و چالشتواند فرصتمناطق می

 ( به آنها اشاره شده است.5)
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 های مناطق آزادها و چالش( فرصت5) شکل

های ها و چالشفرصت

 مناطق آزاد

تکنولوژی و   اقتصادی سیاسی

 فناوری
( رشد معیارهای 1

 توسعه پایدار

کمتر مناطق  ( رشد2

 یافتهتوسعه

فظ و ارتقای ح -

کیفیت محیط طبیعی 

 مصنوع و

( توسعه زیرساخت3

 ها

ایجاد شبکه  -

 گسترشو  ونقلحمل

 هاراه

 اهایجاد فرودگ -

گسترش شبکه  -

 رسانیآب

 گسترش شبکه -

 رسانیبرق

شبکه  گسترش -

 گازرسانی

( استفاده از مزیت 4

 مناطق ینسب

 نابع طبیعیم -

 یموقعیت ساحل -

های بدسترسی به آ -

 آزاد

های ( جاذبه5

 گردشگری

 

( توسعه و پیشرفت 1

 سرمایه انسانی

 افزایش دانش -

رتقای مهارت و تربیت ا -

 نیروی

 انسانی متخصص

 یورافزایش بهره -

 لافزایش اشتغا -

ش مشارکت افزای -

 اجتماعی

 ( بهبود خدمات2

ضعیت وبهبود  -

 درمانی -بهداشتی

 عیت آموزشیبهبود وض -

هبود وضعیت سالمت ب -

 اجتماعی

رفاهی و  بهبود خدمات -

 تفریحی

( حفظ و ارتقای 3

 هویت فرهنگی

 ( ایجاد امنیت4

( وجود نیروی کار 5

 ارزان

 ( مصرف فراوان6

 

 

و  بازیگری ( قدرت1

در عرصه  زنیچانه

 المللیبین

انعقاد قرارداد  (2

 تجاری بادیگرکشورها

قدرت اثرگذاری بر  (3

 ایمعادالت منطقه

های رش همکاریگست-

 ایمنطقه

شدن به مرکز یلتبد -

خدمات تولیدات 

 ایکارخانه

شدن به محوری یلتبد-

ی امنطقهبرای داد و ستد 

 و توزیع کاال

شدن به مرکز یلتبد -

 مالی منطقه

های ( جذب شرکت4

 چندملیتی

( بهبود روابط 5

 استراتژیک

 سی( ثبات سیا6

( تحصیل مدیریت 7

 علمی

 

 

 

 

( انتقال تکنولوژی1   

وژیتوسعه تکنول -  

های علمی و پیشرفت -

 فناوری

فناوری  ( گسترش2

ارتباطات اطالعات و  

افزایش تسهیالت  -

 مخابراتی

رشد ارتباطات از راه  -

 دور

گسترش استفاده از  -

 اینترنت

استفاده از  (3

 نوین جهت هاییفناور

وکارکسبتوسعه   

بازاریابی -  

فروش آنالین -  

( گسترش اقتصاد 4

 دانش محور

عه و ابداع توس -

 کارآفرینی

رضه دانش فنی به ع -

 مراکز درگیر توسعه

ها با رکتشاستفاده از  -

معروفیت جهانی و مبتنی 

 بر دانش

 

 

 انسانی

 

-مکانی

 جغرافیایی

 

 ( ورود به بازار جهانی1

 گسترش سیاست بازار آزاد -

گذاری مستقیم سرمایه -

 خارجی

 سازیا فزایش خصوصی -

 های قانونی( مشوق2

 های مالیاتیمشوق -

 های مالکیتیمشوق -

 در اقتصاد یتنوع ساز( 3

 توسعه گردشگری -

 صادرات مجدد -

 یگرایگسترش خدمات -

 یسازساختمان -

کداری )رشد خدمات بان -

 مالی(

سازی ساختار ( بهینه4

 صنعتی

 ایکارخانه تافزایش تولیدا -

 افزایش صادرات -

 ارزآوری -

 راز تجاریتمثبت شدن  -

های ( جذب سرمایه5

 سرگردان

 ( ایجاد اقتصاد رقابتی6

اصالح ساختار ( 7

های اقتصادی با استراتژی

استفاده از توسعه و تنوع 

 صادرات

هافرصت  

 

هاچالش  

  

وری بازدهی و بهره( 1

 کم منابع انسانی

( فقدان خدمات 2

 ومی مناسبعم

باالی  هزینه (3

 یساتتأساستفاده از 

زیربنایی و هزینه باالی 

 ونقلحمل

کمبود ارتباطات و ( 4

و  یدهخدماتضعف 

 یرسانخدمات

فرایند  ( گسترش5

و کاهش  شدنیجهان

 همبستگی ملی

 

  

  

بیش از حد  ( استفاده1

از توان اکولوژیک 

 منطقه

نامناسب  یابیمکان( 2

 منطقه آزاد

م دسترسی به عد( 3

های آسان و ارزان راه

 ونقلحمل

های نبود زیرساخت (4

 قوی

ضعف تعمیر و ( 5 -

و  یساتتأسنگهداری 

امکانات زیربنایی و 

 ناکارایی عملیاتی

  

  

عدم توجه و یا ( 1

آشنایی کافی مدیران 

به مقوله فناوری 

 اطالعات

پایین بودن سطح ( 2

 سواد دیجیتالی جامعه

نه باال بودن هزی( 3

های تجهیزات و تعرفه

 فناوری اطالعات
 حمالت سایبری (4

 
  

  

 سیاسی ثباتیبی (1

 ایهای منطقهرقابت (2

سیستم مدیریتی،  (3

 اجرایی و نظارتی ضعیف

همکاری مناسب  ( عدم4

 هادستگاهبین 

وجود بروکراسی و  (5

 فساد مالی

وجود قوانین دست و  (6

 پاگیر

گذاری عدم سرمایه (7

 های دولتیدستگاه

 شدهیفتعرعدم جایگاه  (8

های کالن و در برنامه

 راهبردی توسعه کشور

  

  

 تبادل دانش و فناوری

 میان کشورها

 

برداری از تنوع بهره

منابع میان کشورها و 

 مزیت هر منطقه

 

استفاده از فرهنگ و سنن 

مشترک کشورها و افزایش 

های فرهنگی مشترکفعالیت  

یرهای برداری از مسبهره

میان دو یا  ونقلحمل

 چند کشور

 

کمک به ایجاد رابطه 

همکاری راهبردی میان 

یک منطقه کشورهای  

گراییهای مناطق آزاد در منطقهفرصت  

گذاری خارجی با رقابت سرمایه (1

 داخلی هایبنگاه

گذاری ( محدودیت برای سرمایه2

 خارجی

برای و ناامن وجود فضای نامناسب ( 3

 خارجی جذب سرمایه

عدم وجود امکانات بیمه ای ( 4

 مناسب

قوانین دست و پاگیر و نامناسب و  (5

 یاندازراهطوالنی شدن دوره 

 وکارکسب

معرفی مناسب مزایای  ( عدم6

 در منطقه یگذارهیسرما

قانونی و  یهاصراحت ( عدم7

نارسایی و فقدان قوانین در جذب 

 خارجی یگذارهیسرما

اندازی هزینه باال جهت راه (8

 وکارکسب

 ( کمبود امکانات مالی و نقدینگی9
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، 1398، هاشمی،1391زاده،، فرج1388از ابوطالب پور،  منبع: )نگارندگان برگرفته

زاده و همکاران، ، یعقوب1393، زیبنده و یوسفی فرد،1391کیا و مقدم،کریمی

 (1396، احمدزاده و لطفی،1390التجابی،

 

ها و شود عوامل موثر در ایجاد فرصتهمانطور که در نمودار باال مشاهده می

توان در قالب عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، های مناطق آزاد را میچالش

البته  وژی و فناوری مورد بررسی قرار داد.غرافیایی و تکنولج -انسانی، مکانی

ئه ارا بیشتر این عوامل نیز با یکدیگر ارتباط متقابل دارند به طور مثال

گذاری خارجی موثر است، یا های قانونی در جذب سرمایهتسهیالت و مشوق

گذاری و المللی در گسترش سرمایهنقاط ساحلی با قابلیت ترانزیتی بین

ن رزان و مصرف فراواای نقش دارد و یا وجود نیروی کار اهای منطقههمکاری

های چندملیتی در مناطق آزاد هستند که های حضور شرکتمهمترین جاذبه

های این خود نیز سبب وابستگی کشورها به یکدیگر و گسترش همکاری

های تجاری با دیگر کشورها نیز در شود. همچنین انعقاد توافقنامهای میمنطقه

ربیت ذاری مستقیم خارجی موثر است و یا انتقال تکنولوژی در تگسرمایه

توان به آن نیروی انسانی متخصص موثر است و موارد بسیاری دیگر که می

 اشاره کرد.



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

189 

 

 
 های منطقه آزاد انزلی:( فرصت و چالش4-5

ها و منطقه آزاد انزلی نیز همسو با دیگر مناطق آزاد جهان دارای فرصت

 شود.در ادامه به آنها اشاره می هایی است کهچالش
 اد انزلی در زمینه حمل و نقلهای منطقه آزها و چالش: فرصت1جدول 

 

 

 

 

 

حمل 

و 

 نقل

هافرصت هاچالش   
( وجود بندر انزلی به عنوان بخشی از 1

 منطقه آزاد

( وجود بنادر رقیب کشورهای همسایه 1

 در حاشیه دریای خزر

پلیتیکی ( برخورداری از موقعیت ژئو2

مناسب و قرار گرفتن در مسیر 

 جنوب-کریدورهای بین المللی )شمال

غرب( –و )شرق )  

ای اتصال دهنده ( وجود شبکه جاده3

های همجواراستان گیالن به استان  

درصد از اراضی  88( مسطح بودن 4

 منطقه

( سیستم حمل و نقل ضعیف2  

ها به دلیل شرایط ( فرسودگی راه1-2

های منی پایین جادهآب و هوایی و ای

موجود و نامناسب بودن ظرفیت حمل و 

اینقل جاده  

( ناوگان فرسوده در سیستم حمل 2-2

 و نقل هوایی

( فقدان فضای الزم برای احداث راه 3-2

 آهن در بندر انزلی

( ضعف تاسیسات بندری )فقدان 4-2

، راه آهن Ro-Roترمینال اختصاصی 

کانتینری، تخلیه مواد نفتی، تخلیه 

 کاالهای فله خشک(

( عمق کم آبخور برای پذیرش 1-4-2

ها در بندر انزلینسل جدید کشتی  
( کمبود انبارها و شبکه ذخیره و 3

 نگهداری کاال و انبارهای تخصصی
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، طرح جامع 1395، زیبنده و یوسفی، 1395منبع: )نگارندگان برگرفته از مسرور،

، 1391نژاد،، صالحی1391زاده،، فرج1397 انزلیصنعتی  -منطقه آزاد تجای

 (1391خدادادی،

ای های ریلی و جاده( احداث شبکه5 

جهت اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه 

ای سراسری و طرح احداث ریلی و جاده

بندر تجاریفرودگاه و   

( کمبود بودجه و منابع مالی و ضعف 4

 در مدیریت
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 زمینه گردشگری های منطقه آزاد انزلی درها و چالش: فرصت2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری

 هاچالش هافرصت
های گردشگری جاذبه وجود( 1

)طبیعی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی( 

و سابقه تاریخی استان گیالن و شهر 

 انزلی در زمینه گردشگری

ای و ( وجود ساحل ماسه1-1

 مناسب

االی اکوتوریسم ( پتانسیل ب2-1

گردی در زیستگاه تاالبی و )پرنده

 ایی(دری

خشی از پارک ملی ب( قرارگیری 3-1

 بوجاق در منطقه انزلی

ا تاالب بین المللی ( همجواری ب4-1

 انزلی

نطقه نمونه م 11( وجود 5-1

روستای هدف  4گردشگری و 

استان رشت، بندر  3گردشگری در 

 انزلی، آستانه اشرفیه

ع دستی و آداب و ( وجود صنای6-1

 رسوم مردم منطقه

های هزینه اهش چشمگیر( ک7-1

 های فضای سبزاجرا و نگهداری طرح

( تخریب محیط زیست و منابع 1

 طبیعی

ش گیاهی توسط ( تخریب پوش1-1

 گردشگران

تن سطح وسیعی از ( از بین رف2-1

اراضی زراعی و جنگلی به واسطه 

توسعه منطقه آزاد و ساخت اماکن 

 گردشگری

برداری ودگی و بهره( افزایش آل3-1

واسطه افزایش از آب سطحی به 

 جذب گردشگر

غییر کاربری ( تخریب و ت4-1

 زیستگاه حیات وحش

دم در نظر گرفتن ( تداخل و ع5-1

حرایم مناطق حفاظت شده پیرامونی 

 در تعییم مرز منطقه آزاد
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های گردشگری ( وجود زیرساخت2

دریایی و احداث پایانه مسافری 

 دریایی بندر انزلی

( کمبود و نامطلوب بودن 2

 های اقامتی گردشگریرساختزی

 ( کیفیت پایین امکانات اقامتی1-2

 ( فقدان امکانات اقامتی ارزان2-2

در توزیع امکانات  ( عدم تعادل3-2

 اقامتی

( قرار گیری در مسیر شبکه 3

-یلگیالن، اردب -ارتباطی مازندران

 ردبیلا -قزوین، گیالن 

و نامطلوب بودن امکانات  کمبود( 3

 ریحمل و نقل مساف

ع ، طرح جام1395، زیبنده و یوسفی، 1395منبع: )نگارندگان برگرفته از مسرور،

، 1391نژاد،، صالحی1391زاده،، فرج1397 نزلیاصنعتی  -منطقه آزاد تجای

 (1391خدادادی،
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 های منطقه آزاد انزلی در زمینه اقتصادیها و چالش: فرصت3جدول 

هافرصت  هاچالش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیاقتصا  

 

 

 صنعت

مزیت نسبی جهت  وجود( 1

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 

در زمینه مواد غذایی، شیالت، 

صنایع دارویی، چوب و سلولزی 

 و..

وجود ذخایر انرژی نفت و گاز 

 در دریای خزر

وجود برق مازاد بر مصرف و 

تولید انرژی های نو )انرژی 

 بادی(

های زیست ( وجود محدودیت1

برای محیطی در منطقه 

های استقرار برخی گروه

 صنعتی

( ضعف در بسته بندی 2

 محصوالت کشاورزی

( پایین بودن فعالیت تبدیلی 3

 ابریشم

( افزایش اشتغال و کاهش 2

 نرخ بیکاری

( جوان بودن جمعیت به 3

 منظور تامین نیروی انسانی

( وجود نیروی کار ساده و 4

 غیرماهر

 

درصد از  88( مسطح بودن 4

 اراضی

( سهم پایین منطقه از تعداد 5

 معادن و محصوالت معدنی

( وجود شهرهای صنعتی در 5

های صنعتی در استان و قطب

های همجوار و امکان استان

تامین نیروی کار متخصص از 

 شهرهای بزرگ همجوار

( تخلیه پساب فاضالب به 6

های سطحی و آب دریاآب  

 

 

در زمینه  ویژه استان جایگاه( 1

 تولیدات کشاورزی

بودن بخشی از  سنتی( 1

های های فعالیتفعالیت
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 کشاورزی

ویژه استان در  جایگاه( 1-1

های تولید در تولید فرآورده

 دامی

( جایگاه ویژه استان در 2-1

 تولید محصوالت زراعی و باغی

( پتانسیل باالی 3-1

پروریآبزی  

 

 

 

 

 کشاورزی و دامداری

( بافت سنگین و 2

های نسبتا زیاد محدودیت

های آبی زهکشی برای زراعت

 )به استثنای برنج(

( وجود اراضی مسکونی در 3

مجاورت اراضی کشاورزی و 

نفوذ آن به داخل اراضی 

 کشاورزی

( وجود اراضی خرده 4

کشاورزی و عدم وجود اراضی 

 گسترده یکپارچه

کود و  ضابطهبی( مصرف 5

سموم شیمیایی در مزارع 

 کشاورزی

کمبود مراکز و  ضعف( 6

شیالت به ویژه فرآوری خاویار 

 در منطقه آزاد

برداران ( کاهش تعداد بهره7

 کرم ابریشم

( بارندگی زیاد و منظم در 2

 طول سال

ها با رژیم ( وجود رودخانه1-2

 دائمی

های آب ( وجود سفره2-2

زیرزمینی آزاد و تغذیه 

( آلودگی فیزیکی و شیمیایی 1

ها و منابع آبی اعم از رودخانه

دریا و تاثی مستقیم بر جمعیت 

 آبزیان

( باالبودن میزان برداشت از 2

منابع آب زیرزمینی علی رغم 
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ها از جریان سطحیآبخوان  

ی ( باال بودن رطوبت نسب3-2

 در منطقه

پایین وقوع  احتمال( 4-2

به دلیل واقع شدن در  طوفان

 منطقه ساحلی

وجود منابع آب سطحی پرآب 

 و بزرگ

ال وقوع سیالب و در ( احتم3

هادسترس نبودن دبی رودخانه  

 4- احتمال پیشروی دریا

( وجود خاک عمیق و 3

 حاصلخیز

( مستعد بودن منطقه در 1-3

زمینه احیای پوشش گیاهی 

 جنگلی

( بافت سنگین و 1

های نسبتا زیاد محدودیت

های آبی زهکشی برای زراعت

 )به استثنای برنج(

( فرسایش خاک ناشی از 2

تخریب جنگل جهت قاچاق 

 چوب

( تغییرات کم نوسان دما4  

ها و ( نوسان کم خشکسالی1-4

ها و در نتیجه اطمینان ترسالی

 برای رشد پوشش گیاهی

( تعداد کم روزهای 2-4 

 یخبندان

های خاص حساسیت وجود( 1 

 زیست محیطی

 

 خدمات

امکانات و تسهیالت  وجود( 1

قاونونی منطقه آزاد انزلی به 

گذاران در منظور جذب سرمایه

 بخش خدماتی

 ناامنی اقتصادی

 

ای و ( استقرار خدمات منطقه2

، آموزشی درمانی،) ایفرامنطقه

اقامتی( و ارائه خدمات مالی و 

کیفیت پایین بودن شاخص

 –خدمات آموزشی، بهداشتی 

 درمانی و...
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بانکی و علمی و پزشکی به 

 کشورهای همسایه

بودن کمبود و نامطلوب 

 امکانات حمل و نقل مسافری

 

 

 

 بازرگانی

( واقع شدن در مسیر کریدور 1

جنوب-شمال  

 300به بازار  دسترسی( 2-1

میلیونی کشورهای حوزه قفقاز 

 CISو 

 

( نمایل کشورهای همسایه 2

برای رهایی از سلطه روسیه و 

برخورداری ایران با انطباق 

درصد با این  50تجاری باالی 

 کشورها

از کشورهای منطقه ( نی3

آسیای میانه و قفقاز به برخی از 

تولیدات صنعتی و کشاورزی 

 ایران

( عضویت ایران و کشورهای 4

 منطقه در سازمان همکاری اکو

های سیاسی موجود در تنش

های بین منطقه و فرار سرمایه

المللی در نتیجه افزایش ریسک 

اقتصادی -سیاسی  

های ایرانی توسط جذب سرمایه

ای همچون منطقه رقبای

 آذربایجان، ترکیه و امارات

سهم باالی دیگر کشورها در 

 تصاحب بازارهای منطقه

ع ، طرح جام1395، زیبنده و یوسفی، 1395منبع: )نگارندگان برگرفته از مسرور،

، 1391نژاد،، صالحی1391زاده،، فرج1397 نزلیاصنعتی  -منطقه آزاد تجای

 (1391خدادادی،
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 نزلی در زمینه انسانیاهای منطقه آزاد ها و چالشصت: فر4جدول 

 

 

 

 

 انسانی

هافرصت هاچالش   
تجانس مذهبی و قومی و فرهنگی در میان 

ساکنین اصلی و تاریخ و سابقه طوالنی سکونت 

 در سایت

های اقتصادی، وجود ارتباطات تاریخی در حوزه

فرهنگی، اجتماعی با کشورهای حاشیه دریای 

 خزر

 

باالی نیروی انسانی در تامین نیروی ماهر و سهم 

 نیمه ماهر

 پایین بودن سطح سواد و تحصیالت

پایین بودن نسبت جمعیت مردان به زنان 

 در سطح شهرستان

 منفی شدن نرخ رشد جمعیت جوان بودن جمعیت

امکان استفاده از امکانات و تسهیالت مناطق آزاد 

ساکنینرسانی به های خدماتدر زمینه فعالیت  

های خدمات اجتماعی، پایین بودن شاخص

 آموزشی و بهداشتی درمانی و...

ع ، طرح جام1395، زیبنده و یوسفی، 1395منبع: )نگارندگان برگرفته از مسرور،

، 1391نژاد،، صالحی1391زاده،، فرج1397 نزلیاصنعتی  -منطقه آزاد تجای

 (1391خدادادی،
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 یربناییز -ه کالبدیمنطقه آزاد انزلی در زمینهای ها و چالش: فرصت5جدول 

 

 

 

کالبدی 

- 

 زیربنایی

هافرصت هاچالش   

( پوشش سراسری خطوط اصلی 1

آبرسانی، برق رسانی و خطوط فیبر 

 نوری

( عدم وجود خطوط گاز در بخشی 1

 از محدوده منطقه آزاد انزلی

( وجود تصفیه خانه فاضالب2 ی ( تخلیه فاضالب به آّبهای سطح2 

 و آب دریا در فصل زمستان

( غنی بودن منطقه از لحاظ تامین 3

های دائمی و نزوالت آب و وجود آبراهه

 جوی

( امکان استفاده از سدهای 1-3

محدوده مطالعات منطقه آزاد انزلی 

 جهت تامین آب

( وجود خطوط اصلی آب2-3  

 های( امکان آلوده شدن آب 3

سطحی با گسترش محدوده منطقه 

زلیآزاد ان  

 

 

 

 –( توسعه و احداث مراکز بهداشتی 4

 درمانی

( کمبود خدمات روبنایی مثل 4

درمانی، آموزشی، -مراکز بهداشتی

 ورزشی و تفریحی در منطقه آزاد

( وضعیت نسبتا نامطلوب 5

درمانی -های بهداشتیشاخص  

( توسعه و احداث مراکز آموزش عالی5 ( پایین بودن تعداد فارغ 6 

اکز دانشگاهیالتحصیالن مر  



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

199 

 

رفاهی  -مراکز اقامتی استقرار( 6

 متعدد و امکان توسعه آنها

( نابرابری فضایی در توزیع 7

هاکاربری  

( وسعت زیاد اراضی کشاورزی و 8

 جنگلداری

( بروز مشکالت مدیریتی به 1-8

علت عبور مرز محدوده از میان 

های روستاییبافت  

( وجود مجموعه گمرکات انزلی7 نبارها و شبکه ذخیره و کمبود ا 

 نگهداری کاال

زیرساخت حمل و نقل توسعه( 8 کمبود و نامطلوب بودن امکانات  

 حمل و نقل مسافری

ع ، طرح جام1395، زیبنده و یوسفی، 1395منبع: )نگارندگان برگرفته از مسرور،

، 1391نژاد،، صالحی1391زاده،، فرج1397 نزلیاصنعتی  -منطقه آزاد تجای

 (1391،خدادادی

 
 ( بررسی حوزه نفوذ عملکردی منطقه آزاد انزلی:5-5

 –مال شبا در نظر گرفتن دو کریدور مهم تراسیکا از غرب به شرق و کریدور 

ای و ریلی و ارتباط با بنادر های داخلی اعم از جادهجنوب، همچنین شبکه راه

نزلی اد امهم و در نظر گرفتن عوامل فیزیکی و اقتصادی، حوزه نفوذ منطقه آز

 :توان در دو محدوده بررسی کردرا می

 زرحوزه نفوذ خارجی مستقیم، شامل بنادر کشورهای حاشیه دریای خ -

، CIS کشورهایحوزه نفوذ خارجی غیرمستقیم، شامل آسیای میانه،  -

 اتحادیه اروپا و شرق دور
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 (: حوزه نفوذ مستقیم و خارجی منطقه آزاد انزلی3نقشه )

 
 المللی ره شهر(نمنبع: )گروه بی

سیر مدر  با توجه به بررسی های صورت گرفته بندرانزلی با توجه به قرارگیری

ای و از جنوب به کشوره CISهای نوب، از شمال به حوزهج -کریدور شمال

متصل خواهد بود. این اتصال هم از  GCCحاشیه خلیج فارس موسوم به 

ه بنادر جنوبی و مناطق اتصال ب وهای سراسری داخلی طریق شبکه بزرگراه

رت پذیر است و هم از طریق راه آهن سراسری و در صوآزاد محور جنوب امکان

ای نزدیک خط چابهار در آینده انزلی و نیز -رشت –تکمیل خطوط قزوین

 عملی خواهد بود. از این طریق منطقه آزاد انزلی از شمال و به طور

 وهای حاشیه خلیج فارس ، از جنوب به کشورCISغیرمستقیم به کشورهای 

  دور از طریق بندر چابهار و نقاط مرزی سرخس و میرجاوه به کشورهای شرق
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 یه و)چین( دسترسی خواهد داشت، همچنین از طریق کریدور تراسیکا به ترک

 اتحادیه اروپا مرتبط است.

 

 
 (: حوزه نفوذ غیر مستقیم و خارجی منطقه آزاد انزلی4نقشه )

 
 المللی ره شهر(منبع: )گروه بین

در  های عملکردیحوزه نفوذ داخلی و مستقیم منطقه آزاد انزلی، شامل ارتباط

ها در سطح بالفصل ها شبکه راهشود. با توجه به بررسیسطح استان گیالن می

با کیلومتری را شناسایی نمود که تقری 8توان راه اصلی تا شعاع منطقه می

 .ن استمنطبق بر مرزهای سیاسی استان گیال
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 (: حوزه نفوذ مستقیم و داخلی منطقه آزاد انزلی5نقشه )

 
 المللی ره شهر(منبع: )گروه بین

 

د آزا همچنین با توجه به روابط عملکردی میان منطقه آزاد انزلی و مناطق

در  توان این مناطق را به عنوان یک زنجیره لجیستیکی با یکدیگرایران، می

در  ای همه مناطق آزاد و باتن شبکه سراسری جادهنظر گرفت. با در نظر گرف

توانند در آهن سراسری مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم مینظر گرفتن شبکه راه

در بنا حوزه نفوذ داخلی و غیرمستقیم منطقه آزادانزلی واقع شوند. همچنین

 هید در شمهمی چون امیرآباد، بندرعباس، بندر امام خمینی، بندر بوشهر و بن
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حاظ لاند و به بهشتی نیز در حوزه داخلی و غیرمستقیم منطقه آزادانزلی واقع

 عملکردی برای این منطقه حایز اهمیت خواهد بود.
 (: حوزه نفوذ غیرمستقیم و داخلی منطقه آزاد انزلی6نقشه )

 
 المللی ره شهر(منبع: )گروه بین

انند ی مورهای شمالدر ارتباط با بندرانزلی، کاالهای وارد شده از بنادر کش

هار و چاب فوالد و سوخت و عبور و انتقال آنها به مناطق آزاد جنوبی از جمله

 ونوب همچنین انتقال کاالهای صادراتی از جمله خشکبار، سنگ و شیشه از ج

و به  تواند از اهمیت برخوردار باشدمرکز به انزلی و صادرات این کاالها می

زاد قه آی انزلی را شکل دهد )طرح جامع منطنوعی حوزه نفوذ داخلی و فرامرز

 (.38-36: 1397نعتی انزلی،ص -تجای
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 ای( نقش منطقه آزاد انزلی در همگرایی منطقه6-5

شور کیژه یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد کشور، استفاده از موقعیت و

 اال ازکجدد ایران در توسعه ترانزیت و حمل و نقل کاال، تغییر کانون صادرات م

یت و رانزتکشورهای مجاور به مناطق آزاد ایران و تبدیل کشور به کانون اصلی 

 –نوب و شرقج -صادرات و ایفای نقش عالی در مسیر کریدورهای شمال 

ها و باشد. بر این اساس منطقه آزاد انزلی با توجه به ویژگیغرب می

داف ارد یکی از اههای زیادی که جهت ارتقای توان ترانزیتی کشور دپتانسیل

 عالی خود را امر یاد شده قرار داده است.

اد و ای در دبندر انزلی با توجه به موقعیت راهبردی دریای خزر جایگاه ویژه

ه سبب بندر بستد ایران با منطقه آسیای میانه و قفقاز دارد. از سوی دیگر این 

ای آینده ن( به کشورهای شرق اروپا، درد -دسترسی )از طریق کانال ولگا

ه این باال نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور، اهمیت به سزایی در ترانزیت ک

ال ر شمکشورها خواهد داشت. همچنین این بندر عالوه بر قرارگیری در کریدو

 غرب ایفا خواهد کرد و در –جنوب نقش مهمی در مسیر ترانزیتی شرق  –

اوانی ت فررب آسیا دارای اهمیزمینه ترانزیت و ترانشیپ بین آسیای میانه و غ

 است.

ور توسعه مناسبات حمل جنوب به منظ -المللی شمالکریدور حمل و نقل بین

 واال کو نقل، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش حجم حمل و نقل 

های حمل و نقل، سازی سیاستمسافر، ایمنی و حفظ محیط زیست، هماهنگ

دگان ین شرایط برابر جهت عرضه کننرد نیاز، تامریزی قوانین و مقررات موپی

 ند خدمات حمل و نقل توسط وزرای حمل و نقل سه کشور ایران، روسیه و ه
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پترزبورگ روسیه به امضا رسید. این میالدی در شهر سن 2000در سپتامبر 

نیز یاد  21که از آن به عنوان کریدور قرن  9کریدور موسوم به کریدور شماره 

از  و روسیه را رتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناویشود، امی

سیا آطریق ایران به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرق 

ترین، ترین، کوتاهامن جنوب به عنوان –سازد. کریدور شمال برقرار می

ترین مسیر حمل و نقل کاال، به طور مستقیم و ترین و مناسبارزان

 ان پلیعنو رمستقیم به موقعیت ترانزیتی ایران مرتبط است و ایران در آن بهغی

تواند نقش ممتازی را در کند، از اینرو میارتباطی بین آسیا و اروپا عمل می

یله به وس ر آناقتصاد، حمل و نقل و ترانزیت کاال بین کشورها ایفا کند. عالوه ب

ع و ه سه بازار و مرکز توزیسی بتوان از مزایای دسترکریدور شمال جنوب می

و  حمل و نقل جهانی در آسیا شامل حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند

ر ورداحوزه کشورهای جنوب شرقی آسیا با جمعیتی حدود دو میلیارد نفر برخ

 30جنوب تا  -شد. هزینه حمل کاالهای ترانزیتی از طریق کریدور شمال

که تر است. به عالوه آنریعتر و ارزاندرصد نسبت به سایر مسیرهای سنتی س

 های متعددی با کریدورهای موجود میان کشورهای آسیایاین کریدور تقاطع

زن بار ع متواها به توزیمیانه و اروپا از جمله تراسیکا و آلتید دارد که این تقاطع

های کند. در صورت فعال شدن تمام حلقهدر سطح منطقه کمک زیادی می

ن برداری کامل از این رهگذر، مسیر فنالند به هندوستابهرهاین زنجیره و 

الی  40 درصد و زمان سفر از 40نسبت به مسیر سنتی )کانال سوئز( به میزان 

از دیگر  درصد تقلیل خواهد یافت. 30روز و هزینه نیز  30الی  25روز به  60

 یران، زه اتوان به افزایش حجم مبادالت کاال بین سه حومزایای این کریدور می
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آسیای میانه و کشورهای حاشیه اقیانوس هند و کاهش وابستگی تجارت 

 کشورهای جنوبی آسیا به کانال سوئز اشاره نمود.
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 NORSTRCجنوب  –( جایگاه ایران در کریدور شمال 7نقشه )
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دور و کری از اینرو با توجه به حجم عبور بار ترانزیتی بسیار گسترده از این

 خاک ی بسیار باالی بخش ترانزیت از این مسیر که بخش مهم آن ازدرآمدها

به دلیل موقعیت استراتژیک  صنعتی انزلی -گذرد، منطقه آزاد تجاریایران می

ن های حمل و نقل، انبارداری و بندری بودو ژئوپلیتیک این منطقه در بخش

ای و قهنطمنطقه و همچنین دارا بودن موقعیت ممتاز در مسیر ترانزیت ملی، م

 -تواند در جهت احیاء و افزایش جایگاه کشور در کریدور شمالالمللی میبین

نیز  ر راجنوب گام بردارد. عالوه برآن نبود منطقه آزاد در حاشیه دریای خز

های تواند به عنوان فرصتی برای توسعه منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایهمی

زر خاشت که بنادر حاشیه دریای . البته باید توجه دآیدمنطقه به حساب 

های منطقه موفق عمل اگرچه منطقه آزاد نیستند، اما در جذب سرمایه

 تواند تهدیدی برای منطقه آزادر انزلی به شماراند که این مساله خود میکرده

رای هم بمآید. اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان به عنوان دو نقطه 

و داشت که هر د قه، برای انزلی هستند باید توجهها در منطتوسعه همکاری

بین  یدوربنادر از نقاط مهم ترانزیت دریایی حاشیه خزر هستند و در مسیر کر

ه اکو، ببمله المللی تراسیکا قرار دارند. برقرای ارتباط هوایی با مناطقی از ج

با  نزلیاویژه به لحاظ جابه جایی مسافر برای جذب گردشگر برای منطقه آزاد 

توان به های باالی گردشگری، قابل توجه خواهد بود. همچنین میپتانسیل

. ریستبنادر حاشیه دریای خزر به عنوان یک زنجیره لجستیکی در منطقه، نگ

، نقش جاریدر صورت تبدیل آستاراخان در کنار باکو و اکتائو به منطقه آزاد ت

چراکه  تر از گذشته شود.قه پررنگتواند در منطترانزیت دریایی بندرانزلی می

 ای با اهمیت برای ترانزیت کاال به سوی کشورهای تواند به عنوان نقطهمی
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ر مسی شرق و جنوب شرق آسیا عمل نماید. البته باید توجه داشت که انتخاب

 به کاال جایی جابهترانزیتی ایران از سوی مناطق آزاد کشورهای همجوار برای 

 -رشت -یا، مستلزم تکمیل راه آهن قزوینسوی شرق دور و جنوب شرق آس

ه طور بی و انزلی و برقراری ارتباط موثر با زنجیره لجستیکی مناطق آزاد داخل

 س درمشخص، بنادری چون چابهار در جنوب و همچنین منطقه آزاد ماکو و ار

 شمال و شمال غرب خواهد بود.

زر اشیه دریای خهای متعددی نیز بین ایران و کشورهای حتا کنون توافقنامه

های مختلف همکاری بسته شده است. از جمله آنها می توان به در زمینه

رک مشت معاهده بین ایران و آذربایجان اشاره کرد که با توجه به پیوندهای

ز افرهنگی و همچنین ضرورت انجام مراودات اقتصادی چندین موافقتنامه 

ر بل دمکاری و کمک متقاجمله موافقتنامه حمل و نقل هوایی، موافقتنامه ه

اری، همک وامور گمرکی، موافقتنامه بازرگانی، معاهده اصول مناسبات دوستانه 

 نامه لغو یک طرفه روادید، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازتصویب

ای بین طرفین منعقد المللی جادهونقل بینگذاری، موافقتنامه حملسرمایه

ان منستچندین موافقتنامه بین ایران و ترک شده است. از سوی دیگر تا کنون

ر متن ده دمنعقد شده که البته برخی از آنها با توجه به مدت اعتبار تعیین ش

، های بازرگانیقرارداد قابلیت اجرایی ندارد و تنها موافقتنامه همکاری

 های بلندمدت، موافقتنامه تاسیس داالن حمل و نقل وموافقتنامه همکاری

نظر به  قرار است.لی و موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برالملگذر بین

ترین های استقالل یافته از شوروی حائز بیشاینکه قزاقستان در میان جمهوری

 ینه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه است، معاهدات بلند مدتی در زم
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ازرگانی های اقتصادی و بای، همکاریونقل هوایی، حمل و نقل جادهحمل

ر گذاری، همکاری و کمک متقابل دبلندمدت، تشویق و حمایت متقابل سرمایه

که امور گمرکی بین ایران و قزاقستان منعقد شده است. با نگرش به این

 اتحادجماهیرشوروی سردمدار بلوک شرق سابق بود، علیرغم همسایگی دو

ای معدودی بین هها معاهدهکشور به جز در مورد دریای خزر، در سایر زمینه

اشی دو کشور منعقد شده است. اما پس از پیروزی انقالب و به ویژه فروپ

های مختلف بازرگانی، علمی، شوروی، چندین معاهده در زمینه همکاری

 سیونفرهنگی، تجاری و حمل و نقل و... بین جمهوری اسالمی ایران و فدرا

: 1397تی انزلی،نعص -روسیه امضا شده است )طرح جامع منطقه آزاد تجای

19.) 

 گیری:( نتیجه6

ر ها در جهان امروز جهت تحقق توسعه اقتصادی و تضمین منافع و تاثیدولت

المللی، رقابت و همکاری ساز بینرژیم در فرایند استانداردسازی نهادهای

ینکه اوه بر اند. به عبارت دیگر، کشورها عالتوأمانی را با سایر کشورها آغاز کرده

جهانی  عرصهگذاری مستقیم خارجی با سایر واحدهای سرمایه برای جذب

 کنند. از سوی دیگر در حال تعمیق همکاریشان در قالب نهادهایرقابت می

المللی و یا در چارچوب گر استانداردها و قواعد بینبین حکومتی تدوین

د توانای هستند. در این روند مناطق آزاد تجاری میهای اقتصادی منطقهتوافق

گستر و حجم عظیمی از مبادالت تجاری را بین طرفین مبادله در اقتصاد جهان

عه توس پرشتاب کنونی انتقال دهند؛ و از این طریق تاثیر مستقیمی بر روند

 ل گذارند. به همین دلیاقتصادی کشور میزبان و بهبود روابط خارجی آن می



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

211 

 

 

ی نوظهور و شورهایافته و کبسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه

سازی مبادالت تجاری در سازی و بهینه همگامهمچنین درحال توسعه در پی 

 (.113: 1395مناطق آزاد متعدد خود هستند )مسرور،

ش فزایاافزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، 

غلی، های جدید شواردات ارزی، کمک به حل مسئله بیکاری با ایجاد فرصت

 وارتقاء سطح استانداردهای اقتصادی با وارد کردن تولیدات پیشرفته 

های مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور جزو مهمترین اهداف تکنولوژی

توان گفت مناطق آزاد روند. به طور کلی میایجاد مناطق آزاد به شمار می

آیند و در د میالمللی به وجوتجاری در راستای گسترش و توسعه مبادالت بین

ب های چندملیتی به منظور جذاین مناطق میزبان از صاحبان سرمایه و شرکت

های مربوط کند و همه نوع تسهیالت از قبیل معافیتسرمایه آنها استقبال می

رزان، ااره به بعضی از قوانین مدنی، کارگر و نیروی انسانی ارزان، زمین و اج

 راهم میالمللی را برای آنها فارتباطات بینتهیه تاسیسات زیربنایی برق، آب و 

های گیری از مکانیزمسازد. بنابراین، هدف اصلی از ایجاد این مناطق بهره

های های نسبی در محل، جذب سرمایهمتفاوت اقتصادی و برخورداری از مزیت

ور خارجی و داخلی، تسهیل صادرات، ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه کش

 ای برای تسهیل واردات عملبل از اینکه به صورت دروازهمیزبان است و ق

ایی االهککنند، باید در خدمت صادرات و توسعه کشور باشند و در واردات نیز 

 های صادراتی کشور میزبانوارد کنند که در خدمت تولید و توسعه فعالیت

 .(13: 1388باشد )حیدری، 
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 بردی وی راهطریق برقراری پیوندهادر این میان منطقه آزاد انزلی نیز باید از 

 هدافمشارکت با کشورهای حوزه دریای خزر، اهداف متناسب خود را که با ا

عیت موق ذاتی مناطق آزاد کامال همخوان و همسو است دنبال کند. با توجه به

ین اصنعتی بندر انزلی،  –ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه آزاد تجاری 

 وابطلفعل فراوانی جهت تاثیرگذاری مثبت بر رمنطقه مشخصات بالقوه و با

اندازی ای ایران در حوزه دریای خزر دارد. این منطقه از طریق راهمنطقه

غرب  -جنوب و همچنین قرارگیری در مسیرکریدور شرق –کریدور شمال 

تواند یعالوه بر جذب انبوه سرمایه خارجی و افزایش حجم مبادالت تجاری، م

ی ورهابستگی متقابل، بر روابط و مناسبات ایران با کشبا افزایش ظریب وا

آزاد  تر منطقهحوزه دریای خزر تاثیر مثبت فراوانی نهد. در چشم اندازی کالن

 وه داد صنعتی بندرانزلی با قابلیت تبدیل به مرکز یک شبکه گسترد –تجاری 

قش تواند در آینده نو خاورمیانه می CISستد کاالهای استراتژیک کشورهای 

ه تیابی بای ایفا نماید. در پایان باید اشاره نمود که در مسیر دستعیین کننده

وه عال پیشرفت و توسعه منطقه آزاد و همینطور سرزمین اصلی، نکته بنیادین

مامی ین تبر ایجاد تاسیسات زیربنایی، ایجاد مدیریت هماهنگ و یکپارچه ما ب

های هزمانی فی مابین دستگااجزای سیستم فعال در منطقه آزاد و روابط سا

بق اجرایی منطقه از طریق وحدت رویه، فرماندهی و مدیریت یکپارچه مطا

و  مفاد مندرج در قانون برنامه پنج ساله کشور با اعمال نقش حاکمیتی

مدیریتی سازمان منطقه آزاد تامین خواهد شد. حال چنانچه اهداف و 

ل و و توسعه محور ترانزیت و حمسازی های الزم برای فعالراهبردها و اقدام

 ی از وگیرنقل شرق و همچنین تامین منابع مالی منطقه آزاد انزلی مبنی بر جل
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ضمن  ای انجام نپذیرد، ایرانانتقال سرمایه ایرانیان به دیگر رقبای منطقه

هش واگذاری نقش تاریخی ترانزیتی خود به کشورهای دیگر حوزه خزر و کا

آینده برای بخش قابل توجهی از ارتباطات  حجم مبادالت تجاری، در

 اش به کشورهای رقیب و همسایه وابسته خواهد بود.جهانی
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گذاری در مناطق سرمایه (. مطالعه تطبیقی موانع و شرایط1398هاشمی، رضا ) -

بین  نامه کارشناسی ارشد حقوقآزاد ایران با مناطق آزاد چین و امارات. پایان

 الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند.

 علمی معتبر یهاکنفرانس( مقاالت مندرج در مجالت و 3)

لی؛ الملن(. تاثیر مناطق آزاد بر تجارت بی1396احمدزاده، بهمن، لطفی، حیدر ) -

 های نو در جغرافیای انسانی،مطالعه موردی منطقه آزاد کیش. فصلنامه نگرش

 سال نهم، شماره دوم.
(. 1387زاده، سمیره، دالوری، مجید )اسفندیاری، علی اصغر، مقدس حسین -

ن دی ایارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصا

 .1، شماره 8دی، دوره مناطق. نشریه پژوهشنامه اقتصا

توسعه  (. مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد1388التجابی، ابراهیم ) -

، 9ه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی. پژوهشنامه اقتصادی، دور

 .2شماره 

ها. مجله بانک، ها؛ فرصت(. مناطق آزاد تجاری، چالش1387آرمش، همایون ) -

 .47ایران، سال دهم، شماره  انتشارات بانک صادران

(. سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و 1395منش، مهتاب )بهرامی، یوسف، خوش -

 -اریمطالعه: منطقه آزاد تج صنعتی )مورد -ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری

، ه دومصنعتی بندر انزلی(. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال نهم، شمار

 پیاپی سی و چهارم.

گرایی در جهان سیاست. فصلنامه مطالعات (. منطقه1375حسینی، احمد )جیحا -

 .1375، زمستان 16آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

دی (. مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصا1388حیدری، محمد ) -

 .503ایران در اقتصاد ملی، مجله نامه اتقاق بازرگانی، شماره 
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 هاقابلیت تطبیقی مقایسه(. 1390مدی، راحله )زرقانی، سیدهادی، اح -

قشم و  مناطق آزاد جهان. همایش ملی برخیمنطقه آزاد قشم و  هایوفعالیت

 .425-417چشم انداز آینده، 
ها و (. بررسی و تحلیل فرصت1393زیبنده، عدالت، یوسفی فرد، سمیه ) -

ه انشکددترویجی  –تنگناهای ژئوپلیتیک توسعه منطقه آزاد انزلی. فصلنامه علمی 

 .3علوم و فنون مرز، سال پنجم، شماره 
تی در (. ارزیابی آثار اعطای معافیت مالیا1395عسکری، علی، جعفری، تینا ) -

ار(. مناطق آزاد تجاری ایران )مطالعه موردی منطقه آزاد قشم، کیش و چابه

 .37فصلنامه اقتصاد مالی، سال دهم، شماره 
گذاری در وامل جذب سرمایهع(. بررسی 1391) کیا، اسما، مقدم، محمدکریمی -

های ماهنامه بررسی مسائل و سیاست –منطقه آزاد اروند. مجله اقتصادی 

 .7و  6های اقتصادی، شماره
آنها  (. سیرتکاملی مناطق آزاد و جایگاه1388پور، علی )نجفی، مهرداد، ابوطالب -

 دگاه.هار. نشریه دیدر توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چاب
بی (. ارزیا1394زاده، رحیم، عمویی، صدرا، جان بابانژاد، محمد حسین )یعقوب -

های گردشگری؛ مناطق آزاد ایران به لحاظ جذب گردشگر و توسعه زیرساخت

ارس، مطالعه موردی منطقه آزاد قشم. نشریه مطالعات فرهنگ و سیاسی خلیج ف

 .3، شماره 2دوره 
- Guangwen,Meng (2003). The Theory and Practice of Free 

Economic Zones: A Case Study of Tianjin, Peoples 

Republic of China, Submitted to the Combined Faculties for 

the Natural Sciences and for Mathematiscs of the Ruprecht-

Karls University of Heidelberg, Germany for the Degree of 

Doctor of Natural Sciences. 

- Rasagam, G, Zhihua Zeng, D.2014, Free Trade Zones-

Learning From Global Experiences, AFDC "FTZ Seminar" 

Shanghai, june 2014. 
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- Ruigrok, W (2000). Komplementariteaten – eine neue 

Sichtweise beim organisatorischen fit.GDI_Impuls2. 

 ( سایر مقاالت و منابع اینترنتی4)
- www.anzali.gilan.ir 

- www.anzalifz.ir 

- www.economic.mfa.ir 

- www.freena.ir 

- www.irna.ir 
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آسیب شناسی عدم توفیق چند ماه اخیر ایران در مبادالت 

 تجاری با اوراسیا
 
 2، سمیرا چناری1دکتر هادی اعظمی

                                                           
 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد - 2
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 چکیده
 جهانی، ردهایاستاندا با تدریجی تطابق و جهانی با اقتصاد سازنده تعامل تجارت، بسط برای

محور  تریناسیاسگرایی  به چندجانبه آوردن روی و ایمنطقه تجاری هایبلوک در عضویت

جمهوری  ایتوسعه هایبرنامه و راهبردی کالن اسناد .باشدمیاقتصاد در قرن کنونی 

 مورد و ختهشنا به رسمیت را جهانی اقتصاد با هوشمندانه و سازنده تعامل اسالمی ایران،

کلی نظام  هایسیاستو گرایش سیاست خارجی کشور ایران مبنی بر  استداده قرار تأکید

تجارت  هایتوافقنامهدر جهت مشارکت در تجارت جهانی از طریق ایفای نقش در قالب 

رت تجا نامهموافقت» اخیر، ایران اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد هایسالبارزتر گردید. در 

ز ات. یکی در راستای اهداف اقتصادی مورد نظر انجام داده اسبا سایر کشورها « ترجیحی

ز . جدا اادی اوراسیا استتجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتص نامهموافقتمورد،  ترینمهم

ر سر بادی اوراسیا، ایران در برقراری مناسبات تجاری با اتحادیه اقتص رویپیش هایفرصت

ا در ایران ر قرار گرفته است که جمهوری اسالمی اییهمحدودیتراه تجارت اقتصادی ایران 

-یفیژوهش با روش توصپدور نگه داشته است. لذا این  نامهموافقتکامل از این  مندیبهره

ف هد ه ور دادتحلیلی روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد مطالعه قرا

ند ژه در چوراسیا به ویو اتحادیه اقتصادی اروابط تجاری ایران  شناسیآسیبمقاله ارزیابی و 

 .باشدمیماه اخیر 

 

 

 

 ترجیحی نامهموافقتایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط تجاری، : کلیدواژه
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 مقدمه-1

 در مهم لعوام از یکی مباحث اقتصادی و ترینبنیادیتجارت خارجی یکی از 

 تصوری قابل غیر یگونه به را کشورها ثروت و شودمی محسوب جهانی اقتصاد

 محیط دادن شکل در که است عاملی خارجی تجارت .است داده افزایش

 بدون باید ار جهانی تجارت یعرصه امروزه .کندمی ایفا را نقش مهمی رقابتی

 شکل در تجاری مبادالت. تهدیدها برشمرد و هافرصت از وسیع میدانی تردید

 و درآمد رشد محصوالت داخلی، فروش افزایش امکان اگرچه خود وسیع

 ر بازارد رقابت شدت لیکن ،آوردمی فراهم کشورها برای را ثروت انباشت

 رویپیش در نیز را رقابت میدان در شکست خطر مختلف، محصوالت جهانیِ

 که تاس بدیهیاست.  داده قرار آنها اقتصادی مختلف هایبخش کشورها و

 بازارها نای از سهم و افزایش جهان اتیصادر بازارهای به دستیابی برای ایران

ذب ج برای مناسب فضای ایجاد باید خود، اقتصادی توان و جمعیت نسبت به

 محور ار جهانی تجارت سازمان در عضویت پیگیری و خارجی گذاریسرمایه

 از کیی دوجانبه، اقتصادی روابط کنار توسعه در. دهد قرار تعامل این اصلی

 با اقتصاد سازنده تعامل تجارت، بسط برای ایران رویپیش هایگزینه مهمترین

 تجاری هایبلوک در عضویت جهانی، استانداردهای با تدریجی تطابق و جهانی

 کالن اداسن دیگر، سوی است. از گرایی به چندجانبه آوردن روی و ایمنطقه

  اقتصاد با نههوشمندا و سازنده تعامل کشور ایتوسعه هایبرنامه و راهبردی
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 جایگاه مورد در .استداده قرار تأکید مورد و شناخته به رسمیت را جهانی

اقتصاد  اصلی هایمشخصه جمله از که گفت توانمی ایران اقتصاد در تجارت

 و فتا. است نفت صادرات به آن شدید اتکای خارجی، تجارت خصوصاً و ایران

 عدم بروز باتموج نفت آمده از دست به عواید مالحظه در قابل خیزهای

 ارساخت است بررسی اقتصادی شده گوناگون هایبخش در ساختاری تعادل

کاالی  صادرات از ایعمده سهم که دهدمی نشان نیز کشور خارجی تجارت

 بتواردات نس و صادرات در ایران دارد سهم اختصاص نفت صادرات به کشور

 واردات به حد از بیش اتکای واردات، ترکیب در و است اندک جهان به

. است تهداش وجود بلندمدت دوره یک برای ایسرمایهو  ایواسطه کاالهای

 مبین کاالیی صادرات در باالی نفت سهم و کشور صادرات تمرکز همچنین

 و آسیب شکنندگی ملی، تولید ساختار نیافتگی توسعه و کافی تنوع عدم

 است. کشور اقتصاد در تجارت پذیری

خلیج  خزر، ،مرکزی آسیای منطقه فاصل حد در ایران سیاسی جغرافیای 

 اهداف دپیشبر برای را ایبالقوه هایزمینههمواره  آسیا، غرب و فارس

 به توجهبا اما. است کرده ایجاد ایران خارجی سیاست در ایمنطقه-اقتصادی

 هایهمکاری قشن و ساله 20 اندازچشم سند اهداف تحقق از ناشی هایالزام

 اقتصادی و سیاسی امنیت تضمین برای مؤثر یک بازدارنده انعنو به ایمنطقه

 کرده پیدا بیشتریاهمیت  موضوع این خارجی، تهدیدهای مقابل در کشور

کلی نظام  هایسیاستاست. بنابراین گرایش سیاست خارجی کشور مبنی بر 

در جهت مشارکت در تجارت جهانی از طریق ایفای نقش در قالب 

 تی در اقدامات مثب اخیر، ایران هایسالبارزتر گردید. در تجارت  هایتوافقنامه
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با سایر کشورها در راستای اهداف « تجارت ترجیحی نامهموافقت»زمینه انعقاد 

تجارت  نامهموافقتمورد،  ترینمهماقتصادی مورد نظر انجام داده است. یکی از 

تجارت ترجیحی  نامهموافقتست. 1ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

)اردیبهشت  2018بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه می سال 

قلم کاالی ترجیحی است که  502( منعقد شده است. در مجموع شامل 1397

تجارت  نامهموافقت»تبدیل به  نامهموافقتقرار است پس از سه سال، این 

اقتصادی ایران،  هایالشچشود. برای دستیابی به اهداف اقتصادی و رفع « آزاد

 ایویژهگسترش روابط تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت 

 هایبحراندر کاهش  تواندمیبرخوردار است. توسعه روابط تجاری متقابل 

نقش موثری ایفا نماید. ایران و اتحادیه با وجود مناسبات  ایمنطقهسیاسی 

 مشوقی برای تواندمیمناسبی برخوردارند که  تجاری فعلی از روابط دوجانبه

 هایفرصتمحسوب شود. جدا از  ایمنطقهتجاری  پیوندیهمتشکیل 

ایران در برقراری مناسبات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر سر  رویپیش

قرار گرفته است که جمهوری  هاییمحدودیتراه تجارت اقتصادی ایران 

دور نگه داشته است.  نامهموافقتکامل از این  مندیرهبهاسالمی ایران را در 

تحلیلی روابط تجاری ایران و اتحادیه -لذا این پژوهش با روش توصیفی

هدف مقاله ارزیابی و  اقتصادی اوراسیا را مورد مطالعه قرار داده و

روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه در چند  شناسیآسیب

                                                           
1 Eurasian Economic Union (EAEU) 
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ایجاد شده در چند ماه اخیر،  هایمحدودیت. قبل از بررسی باشدمیماه اخیر 

 در ابتدا موانع کلی که بر روابط تجاری ایران و اتحادیه قرار دارد مورد بررسی 

 

 اه اخیر روابطمی شود به دالیلی که در چند م ایاشاره. سپس گیردمیقرار 

 رده است.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با مشکل مواجه ک

 ادی اوراسیااتحادیه اقتص-2

 ضروری اوراسیا اقتصادی اتحادیه ساختار و گیریشکل روند دقیق فهم برای

 از پس ایمنطقه هایانجمن تاریخچه تشکیل بر جامع ایمطالعه است

در  ریشه اتحادیه این بنای که چرا شود، انجام شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی

 کشورهای اتحادیه چون پیشین ایقهمنط و سیاسی هایاتحادیه

 فضای و اوراسیا اتحادیه گمرکی اوراسیا، اقتصادی مجمع ،المنافعمشترک

 دوقطبی، نظام رفتن بین از و شوروی فروپاشی از پس .دارد اوراسیا اقتصادی

 مختلف مناطق و هاگروه اهداف و نیازها تأمین برای هایمنطق همگرایی روند

 از توجهی قابل شمار عمل، عرصه در. شد تقویت و داد جهت تغییر جغرافیایی

 گزارش اساس بر. گرفتند شکل دوره این در ایمنطقه اقتصادی هایسازمان

 تجارت نامهموافقت 420حدود  2008 سال پایان تا تجارت، جهانی سازمان

 از که بود شده اعالم جهانی تجارت سازمان به آن دنبال به و گات به ایمنطقه

 هایتالشهستند.  االجراالزم حاضر حال در مورد 230 از میان بیش این

 المنافعمشترکمستقل  هایدولت وسیلهبهمتعددی در طول دو دهه گذشته 

پدید آید )میرفخرایی،  تریعمیقانجام شده است تا یکپارچگی اقتصادی 

 ادایج درباره بالروس و قزاقستان روسیه، میالدی 2007 سال (. در143: 1394

 ابتدا ،میالدی 2009 سال در. توافق رسیدند به خود گمرکی میان اتحادیه یک
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 تعرفه گمرکی ایجاد خصوص در و مینسک آستانه مسکو، میان توافقاتی

  در و پذیرفت داخلی صورت قوانین جای به مشترک کد ایجاد و مشترک

 

 نو بدی رسید کشور سه جمهوری رؤسای امضای به مذکور توافقات نهایت،

 به شروع کشور سه این میان ،میالدی 2010 سال در گمرکی اتحادیه ترتیب،

EurAsEC Today Annualفعالیت کرد )  Report  و (. اهداف2011:3 ,

 کشورهای داخلی گمرکی هایتعرفهحذف  شامل گمرکی اتحادیه های اولویت

 روسیه، میان واحد گسترده بازار یک و مشترک خارجی تعرفه ایجاد عضو،

 موجب اقتصادی واحد فضای تأسیس ایده. گردید اعالم و بالروس اقستانقز

 اتحادیه ایجاد توافقنامه قزاقستان بالروس، روسیه، جمهور رؤسای گردید،

 ژانویه اول در که کنند امضاء میالدی 2014 سال در را اوراسیایی اقتصادی

 واحد فضای ایجاد اتحادیه، این هدف. گردید اجرایی میالدی 2015 سال

 خدمات سرمایه، کاال، آزاد حرکت به و دستیابی مشترک بازار توسعه ،اقتصادی

 هزینه کاهش با کاالها کاهش قیمت عضو، کشورهای واحد بازار در مردم و

 هایسیاست، مشترک بازار در سالم رقابت ترویج خام، مواد نقل و حمل های

 EEC, 14گردید ) اعالم نقل و حمل و فناوری ،انرژی ،کشاورزی در مشترک

May:2018.) 

فراوان  هایتالشتا  گرایییکپارچهبا توجه به سوابق متعدد در ایجاد فضای  

در منطقه اوراسیا، باید به پیشنهادی که رئیس جمهور قزاقستان،  هااتحادیه

در مورد تشکیل یک بلوک تجاری  1994نورسلطان نظربایف در سال 

اقتصادی  اتحادیهدر تشکیل  ایریشهادی رخد عنوانبهارائه کرد  ایمنطقه

بنگریم. پیشنهاد نظربایف که اساس تشکیل اتحاد اقتصادی در منطقه اتحاد 
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، توسط والدیمیر پوتین هم به شکل پیوسته دنبال شودمیشوروی محسوب 

 :1394شد و با اقبال و پیگیری دو عضو دیگر نیز همراه شد )میرفخرایی، 

 

 نیز و اوراسیا منطقه گمرکی اتحادیه ادغام از اوراسیا اقتصادی (. اتحادیه143 

 بهبود و همکاری جانبه، همه سازیمدرن منظور به و اوراسیا اقتصادی جامعه

شرایط  بهبود برای پایدار توسعه شرایط ایجاد و ملی اقتصادهای پذیری رقابت

ما رس را خود فعالیت اتحادیه این. گردید ایجاد عضو کشورهای جمعیت زندگی

 اتحادیه این اعضای حاضر، حال در .آغاز کرد «2015» سال ژانویه ابتدای از

اتحادیه  عضو که هستند ارمنستان و قرقیزستان قزاقستان، بالروس، روسیه،

 مولداوی، ازبکستان، گرجستان، تاجیکستان،. هستند نیز اوراسیا گمرکی

 احتمالی هایگزینه یگرد از نیز ویتنام چین و ایران، ترکیه، پاکستان، اوکراین،

 Russia-led EEU & Israelهستند ) اوراسیا اتحادیه این در عضویت

may ink free trade pact in 2017از نشان اوراسیا اقتصادی (. اتحادیه 

 در کشور این آمیزموفقیت تالش سبتاً نخستین و دارد شرق به مسکو بازگشت

 به پساشوروی ایمنطقهایی همگر برای قوی چندجانبه نهادهای تأسیس جهت

 اقتصادی اتحادیه قرقیزستان، نیز و بالروس و قزاقستان برای. آیدمی شمار

 همکاری تسهیل زیادی حد تا آن از هدف است که اقتصادی طرحی اوراسیا

 روسیه خود با نخست در وهله و پساشوروی فضای در گذاریسرمایه و تجاری

 را اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو ترککوچ هایدولت رویکرد بنابراین است.

 اقتصادی اتحادیه روسیه اما کرد، توصیف ژئواکونومی رویکرد ذیل توانمی

 قلمداد سیاسی بیشتر به دالیل پساشوروی فضای نهادی ابزار الزام را اوراسیا

 ژئوپلیتیک توانمی را اتحادیه این در قبال یه روس رویکرد ،رواین از. کندمی
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به  پساشوروی فضایدر  گسترده و دوباره همگرایی اصلی هدف که دانست

 (.33: 97)زارعی و عباسی،  کندمی دنبال را واحد موجودیت یک مثابه

  

کستان، کشورهای قزاقستان و ازب« مرکز کارشناسی توسعه اوراسیا»گزارش  در

 های عیتجم و پذیرا بازارهای با بزرگ اقتصاد دو و غنی طبیعی از نظر منابع

 می حدی تا فقط آنها نسبی موفقیت اما هستند ای رهبران منطقه بزرگ،

 با نهاآ رهبران و شود داده توضیح منابع طبیعی داشتن اختیار در با تواند

 یجادا و خود اقتصاد توسعه، تنوع ریزی، برنامه برای سیاسی اراده داشتن

 تان،قزاقس .ایفا نمودند را سازی سرنوشت نقش گذاری، سرمایه مناسب فضای

 ادی،قوی اقتص پتانسیل دارای جمهوری این است، پیشرو زمینه این در قطعا

تحادیه ا کشورهای بازارهای عالوه به جمعیت نفر میلیون 13) بزرگ بازار یک

 توسعه رمنظو به هایی برنامه و پسند گذار سرمایه اوراسیا(، قانون اقتصادی

 مایلت کشور این همچنین. باشد می طبیعی، منابع غیر بر اقتصاد مبتنی یک

 اردد اقتصادی های بخش در گذاران سرمایه مساعد برای محیط یک ایجاد به

 چین مابریش جاده اقتصادی های برای پروژه اوراسیا نقل و حمل مهم مرکز و

 .است

 درزمینه اصلی های اولویت تعریف به اوراسیا اقتصادی اتحادیه معاهده

 موردپذیرش کشاورزی سیاست یک اجرای و تشکیل ،ونقلحمل هایسیاست

 صنعتی هایسیاست برای عملیاتی اهداف و بلندمدت تعریف اهداف نیز و همه

 مقرر و کرده اقدام صنعتی همکاری هایمکانیسمو  اصول اساس بر اتحادیه در

 و گمرک مبادله، و تجارت زمینه در هاسیاست اجرای و توسعه که است شده

 توسعه ،هازیرساختو  ونقل حمل عمومی، مالکیت در رقابت ،هاتعرفه
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 توسعه صنعتی به مربوط منافع باید ها حوزه سایر و فنی تنظیمات ،وکارکسب

  در مؤثر عملکرد تصور که آنجا از. باشد داشته نظر در را عضو کشورهای در

 

 در زمینه منسجم هایسیاست کارگرفتن به بدون اوراسیا اتحادیه اقتصادی

 اجرای و توسعه شامل که هاسیاست است، این غیرممکن کالن اقتصاد

 به باهدف ،شودمی در اتحادیه عضو هایدولت سوی از مشترک هایکنش

است  شده تنظیم اتحادیه در متوازن اقتصادی توسعه آوردن دست

(Eurasi an Economi c Commi ssi on, 2015: 17اقتصادی (. اتحادیه 

 و میلیون 20 مساحت با هشتم مقام نفر ونمیلی 182 جمعیت با اورآسیایی

 ریلیونت داخلی ناخالص تولید با و اول مقام مربع کیلومتر 435و  هزار 260

 لحاظ زاست. ا داده اختصاص جهان به خود در را دهم مقام دالر میلیارد 838

 14.5) اول تبهر جهان در باراولین برای اوراسیا اقتصادی اتحادیه نفت، تولید

 ولیدت از درصد 20.2)رتبه  دومین گاز، تولید برای( تولید جهانی درصد از

هانی( جدرصد از تولید  5.1جهان ) در رتبه تولید برق، سومین برای( جهانی

( برای از تولید جهانی درصد 4.5برای تولید چدن، چهارمین رتبه در جهان )

تولید  رایدرصد از تولید جهانی( ب 4.5تولید چدن، چهارمین رتبه در جهان )

تولید  درصد از تولید جهانی( برای 10.8کود معدنی، دومین رتبه در جهان )

 آوریجکعدرصد از تولید جهانی( در  4.5فوالد، پنجمین رتبه در جهان )

 درصد از تولید 5.5ناخالص محصوالت غالت و حبوبات و پنجمین رتبه )

 (.141: 1398جهانی( برای تولید شیر را دارد )فرسائی و دیگران، 
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 قتصادی اوراسیااساختار سازمانی اتحادیه  -1-2

 اوراسیا  اقتصادی عالی شورای(Supreme Eurasian 

Economic Council) 

 اوراسیا اقتصادی عالی شورای اوراسیا، اقتصادی اتحادیه نهاد ترینعالی

 آن جلسات. شودمی اتحادیه عضو جمهور کشورهای روسای شامل که باشدمی

 .شود می برگزار سال در بار یک قلحدا

 دولتی ) بین شورایEurasian Intergovernmental 

Council) 
 صورت در دولتی بین شورای جلسات. عضو کشورهای دولت سران از متشکل

 و تحقق نآ اصلی وظیفه. شود می برگزار در سال بار دو از کمتر نه اما لزوم،

 در المللی بین معاهدات اسیا،اور اقتصادی اتحادیه معاهده اجرای کنترل

: 97ی، )زارعی و عباس باشدمی عالی شورای تصمیمات و اتحادیه چارچوب

33). 

 اوراسیا اقتصادی کمیسیون (Eurasian Economic 

Commission) 

 ایفوظ. است مسکو در آن مقر که اتحادیه، فراملی رگوالتوری دائمی نهاد

 همچنین و اتحادیه توسعه و شرایط کارکرد از اطمینان کمیسیون، اصلی

 است. اتحادیه چارچوب در اقتصادی ادغام برای پیشنهادی هایطرح تدوین

 اتحادیه دادگاه (Court of the Eurasian Economic Union) 
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 توسط ااوراسی اقتصادی اتحادیه پیمان بکارگیری که اتحادیه قضایی نهاد یک

 ارچوبچ در را المللی بین هداتمعا سایر اتحادیه و نهادهای و عضو کشورهای

 .کند می تضمین اتحادیه

 اوراسیا اقتصادی کمیسیون مجموعه بازرگانی )زیر شورای( 

 مهتوافقنا یک آستانه، اقتصادی فروم هشتمین جریان در ،2015 مه 22 در

 نیانگذارانب که شد امضا اوراسیا اتحادیه اقتصادی بازرگانی شورای ایجاد برای

" قزاقستان فرمایانکار ملی اتاق آن  At ameken "، و صنعتگران اتحادیه 

 دیهاتحا بالروس، وکارفرمایان صنعتگران کنفدراسیون روسیه، کارآفرینان

 و صنعتگران اتحادیه ارمنستان،) کارفرمایان) کارآفرینان و صنعتگران

 و کسب محافل بین گفتگوی ایجاد به شورا کار. بودند قرقیزستان کارآفرینان

 همچنین و کند می کمک اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو رهایکار کشو

 ار کشورها رهبری و اقتصادی اوراسیا کمیسیون با آنها متقابل هماهنگی

 (.141: 1398کند )فرسائی و دیگران،  می تضمین

 

 دیه اوراسیاایران و اتحا-3

و  ترجیحی یا تجارت آزاد را اجرایی کرده است نامهموافقتایران تاکنون چند 

را با کشورهای دیگر اجرایی نماید.  نامموافقت، این نوع کندمیاکنون تالش 

 هایسالتجارت ترجیحی با اوراسیا، ایران طی  نامهموافقتپیش از انعقاد 

با کشورهای ازبکستان، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، ترکیه،  1384-1396
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، ترکیه، اندونزی و (؛ یعنی مالزی، نیجریهD8تونس، کوبا و پنج کشور عضو )

 تجارت ترجیحی منعقد کرده است و افزون بر آن،  نامهموافقتپاکستان نیز 

 

تجارت آزاد با سوریه دارد که همگی برقرار هستند )عسگری،  نامهموافقتیک 

 و ایران اسالمی جمهوری میان ترجیحی تجارت نامهموافقت (.77: 1398

 و قرقیزستان قزاقستان، ارمنستان، یه،روس»اوراسیایی، شامل  اقتصادی اتحادیه

 موضوع. نیست اوراسیایی اقتصادیاتحادیه  در عضویت معنای به «بالروس

 انعقاد سنجیامکانچارچوب  در و 1394 سال در نامهموافقت این تشکیل

دلیل  به که گردید مطرح طرف دو بین ترجیحی/ آزاد تجارت نامهموافقت

 توافق مطابق آزاد، تجارت نامهموافقت به وطمرب مذاکرات روند بودن طوالنی

 اعطای برای اقالم از تعدادی شامل موقتی نامهموافقتشد،  مقرر اولیه،

 نامهموافقت این اساس این بر. برسد به امضا طرفین میان ایتعرفه ترجیحات

 پایتخت آستانه در شهر( میالدی 2018 می) 1397 ماه اردیبهشت 27 در

 هیات وزیران و امضا ایران تجارت و معدن صنعت، وقت یروز توسط قزاقستان

این  رساند. تصویب به را مربوطه الیحه 1397 آذرماه 18 تاریخ در نیز

 جهت 1398 ماه تیر 17 تاریخ در روحانی جمهور، رئیس سوی از نامهموافقت

 اتحادیه با ایران (. همگرایی141: 1398شد )فرسائی و دیگران،  ابالغ اجرا

 ایران و غیرنفتی نفتی صادرات در بزرگی جهش به منجر اوراسیایی دیاقتصا

 براساس این. شود کشور برای ارزآوری موجب ،تواندمی نهایت در و شد خواهد

 خاصی گمرکی امتیازات اوراسیایی اقتصادی اتحادیه از ایران ،نامهموافقت

 حجم تا داشت خواهند را امکان این هم اتحادیه این کشورهایو  کرده دریافت

 که امتیازاتی با تواندمی نیز ایران. دهند را افزایش ایران به خود صادرات
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 تا را اوراسیایی کشور پنج به مقصد خود کاالهایصادرات  ،کندمی دریافت

  نامهموافقت ترینجامع و ترینمفصل نامهموافقت دهد. این افزایش برابر چند

 

 ی،عموم قواعد فصل، نه شامل و کردهمنعقد  ایران تاکنون که است تجاری

 بهداشتی تاقداما تجارت، فرا راه فنی موانع ،تجاری کارهای چاره کاال، تجارت

 و فصل اختالفات و حل ،تجاری تسهیل مبداء، قواعد گیاهی، بهداشت و

 دو ،ریتجا ترجیحات های نامهموافقت سایر همانند. است پایانی مقررات

 و ایران اسالمی جمهوری) طرف دو اعطایی تترجیحا شامل فهرست کاالیی

 توسعه زمانسا) است مذکور نامهموافقت پیوست( اوراسیایی اقتصادی اتحادیه

 (.1397تجارت، 

 اسالمی جمهوری بین تجاری آزاد منطقه تشکیل موقت نامهموافقت الیحه 

 یهاتوافقنامه از یکی نیز عضو کشورهایو  اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران

 دوستیروابط  افزایش جمله از مواردی به آن مقدمه در که است چندجانبه

 و محیط ایجاد به تمایل ؛هاطرف بین چندجانبه سنتی هایهمکاری و دیرینه

 ارتقای و اقتصادی روابط و دوجانبه توسعه تجارت برای مناسب شرایط

 یک شکیلتمتقابل،  عالقه مورد هایزمینه در هاطرف بین اقتصادی همکاری

 ،اوراسیا و ایران بین (تجاری تسهیل معنای )به تجاری آزاد بزرگ منطقه

 گسترش به نیاز ،اوراسیا و ایران بین اقتصادی همگرایی و تجارت گسترش

 تسهیلو  شفافیت متقابل، اعتماد پایه بر هاطرف بین متقابل روابط بیشتر

 مراتب تصدیق و هانیج تجارت سازمان به سریع الحاق از آنها حمایت ؛تجاری

 همگرایی تشدید برای مناسب شرایط ایجاد ،اوراسیا اتحادیه و ایران عضویت
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اقتصادی  هایپژوهشاست )معاونت  شده اشاره چندجانبه تجارت نظام در آنها

 (.1398دفتر مطالعات اقتصادی، 

 

 

 آسیب شناسی روابط تجاری ایران و اتحادیه-4

 مرینتدر  اوراسیا اقتصادی اتحادیه و رانای ترجیحی تجارت توافقنامه نقش

 جمله زآزاد، ا تجارت شرایط در کشورمان تجاری و اقتصادی هایبخش عملی

 در یرانا عضویت زمینه نمودن کشور، فراهم داخل در پذیریرقابت افزایش

 سایر با مشابه هایتوافقنامه انعقاد زمینه شدن فراهم و جهانی تجارت سازمان

تحریم  از پس ندورا در اروپا اتحادیه و آن .سه.آ نظیر ایطقهمن هایسازمان

 بانکی، مقررات نیز و واردات و صادرات قوانین در ثبات حفظ می باشد. ضرورت

 در انایر بازرگانی رایزنان ترسریع چه معرفی هر ضرورت گمرگی، و ارزی

 و یدریای تجارت به بیشتر توجه اوراسیا، اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای

 در زرخ دریای رژیم حقوقی کنوانسیون امضای از پس خزر دریای هایظرفیت

 مندیبهره اوراسیا و اقتصادی اتحادیه و ایران ترجیحی تجارت توافقنامه اجرای

 در میرآبادا بندر و انزلی بندر ماکو، ارس، تجاری آزاد ظرفیت مناطق از مناسب

 دیگر زا اوراسیا، اقتصادی ادیهاتح ایران و تجارت ترجیحی توافقنامه اجرای

 یشپ سال سه طی توافقنامه این شدن اجرایی روند در که هستند مالحظاتی

 رتتجا توافقنامه تبدیل زمینه تا گیرد قرار توجه دارد مورد ضرورت رو

 )مرکز شود فراهم آزاد تجارت به اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران ترجیحی

 (.1398مهوری، ج ریاست استراتژیک های بررسی
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اقتصادی  یاتحادیهروابط تجاری ایران و  هایآسیببرای بررسی و تحلیل  

 ینامهموافقکلی  هایمحدودیتو  هاآسیباوراسیا در چند ماه اخیر در ابتدا 

شا ا منباقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه با منشا دورنی چه 

 ه در کبنیادینی  هایمحدودیت. گیردمیبیرونی مورد ارزیابی قرار 

 

روابط  پذیریآسیب یدرجهترجیحی ایران و اتحادیه قرار دارد  ینامهموافقت

ست. ارده تجاری ایران را در برابر کوچکترین مسائل سیاسی و اقتصادی باال ب

دودیت و موقتی و گذرا باید مح هایآسیببنابراین در گام اول برای رفع 

جامع تدوین  ایبرنامه هاآنشناخت و سپس برای رفع  زیربنایی را هایآسیب

له اقتصادی ایران بی شک در قالب یک مقا هایمحدودیتنمود. بررسی 

موارد  ترینمهمبنابراین در این پژوهش سعی شده است به  گنجدنمی

 مبادالت تجاری ایران اشاره شود: هایآسیب

 

  ایمنطقهعدم دیپلماسی فعال اقتصادی 

در پرتو  اقتصادیشدن نقش مسائل  ترپررنگو  جهانی سیاسیاد ظهور اقتص

ت الدر تباد غیردولتی کنشگراننقش  یافتن اهمیت ویژهبهشدن و  جهانی

 .را دوچندان ساخته است اقتصادی فعال دیپلماسی، ضرورت توجه به اقتصادی

خود را در اقتصاد  موقعیتدرصددند تا  المللیبین کنشگران، بستری چنیندر 

مناسب از فنون  گیریبهرهاهداف در گرو این شدن به  نایلارتقا دهند.  جهانی

 سرمایههمچون جذب  مختلفی هایزمینهدر  هافرصت افزایش برای دیپلماسی

 هاییچالشدر برابر  ملیو حفظ منافع  جهانی بازارهایبه  دسترسی، خارجی

و انعامی حیدری ) وجود دارد کشورها برای جهانیدر اقتصاد  کهاست 
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 حاکم شرایط کناردر  ایران سیاسیت الو تحو شرایط (.52: 1391علمداری، 

به همراه عدم  کههستند  عواملیشدن اقتصاد از  جهانیو  المللبینبر نظام 

مانع از حضور گسترده و فعال آن در  ایراندر  اقتصادی هایبخشرشد مناسب 

 که ایران با دیپلماسی فعال  اما نباید از نظر دور داشت شودمی جهانیرقابت 

 

تگی تا برای ایجاد روابط تجاری و ایجاد وابس ایمنطقهاقتصادی در سطح 

 .موانع و مشکالت تجاری خود را کاهش دهد تواندمیحدود زیادی 

تدا یا، ابوراسبرای بررسی و ارزیابی روند دیپلماسی اقتصادی ایران در اتحادیه ا

د ملکراتحادیه بررسی و سپس به ارزیابی ع باید جایگاه اقتصادی ایران در

که در  هاییمتغییرهمثبت یا منفی دیپلماسی پرداخته شود. مهمترین 

خارجی، روابط  گذاریسرمایهمیزان  گیرندمیمورد توجه قرار  هابررسی

وی ر شده از س. با توجه به آمارهای منتشباشدمیتجاریایران و کشورهای عضو 

دی قتصاا، وضعیت واردات و صادرات ایران در اتحادیه سازمان تجارت و توسعه

 به شرح زیر می باشد: 2018الی  2013 هایسالاوراسیا از 
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وسعه و ت(: وضعیت تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا )منبع: سازمان 1نمودار شماره )

 تجارت(

 

 

 

 ،ییپویا فاقد بالقوه، شرایط از برخورداری وجود با ایران اقتصادی ساختار

 یا اقتصادی رونق عامل ترینمهم رو ازاین. است الزم پذیریانعطافو  تحرک

 پیوند هدف با گرایانهبرون نگاهی جهانی در اقتصاد ایران منزلت ارتقای

 این. است خارجی گذاریسرمایهجذب  و جهانی اقتصاد با کارآمد و سنجیده

 و خارجی سیاستدر  گیر تصمیم و سیاسی نخبگان بینش تغییر بر افزون امر،

 یاساختن  فراهم نیازمند حاضر عصر در اقتصادی عوامل اهمیت به آنها توجه

است )ارغوانی  ملی اقتصاد اعتباری و امنیتی ،قانونی ساختارهای اصالح

آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان (. 71: 1396پیرسالمی و اسمعیلی، 

میلیون دالر سرمایه  508د و میلیار 1توانسته  2019ایران در سال  دهدمی

میلیارد و  2بالغ بر  2018گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 

میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین  373

 2019ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 

درصد افت داشته است.  36ادل میلیون دالر مع 865نسبت به سال قبل از آن 

درصد افت کرده  30نیز  2018جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 

میلیون دالر  85همچنین  2019بر اساس این گزارش ایران در سال  .بود

برای  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم

 (.unctad.org :2020) بود میلیون دالر اعالم شده 75سال پیش از آن 
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تجاری نشان از ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران در روابط  هایشاخصبنابراین 

 هایسازیفرصتکشور ایران و  هایظرفیتکه با توجه به  باشدمیخارجی آن 

تجاری برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نیاز است که دیپلماسی 

 بط خارجی برای گسترش روابط اقتصادی خصوصاً در این بخش از روا تریفعال

 

 است مالز صادرات افزایش افزایش صاردات کاالهای ایرانی ایجاد شود. برای

 هایزمینه فراهم آوردن برای تی مذاکرا و شود تقویت خارجی تجارت سیاست

 در نسبی توازن به دستیابی و صادرات توسعه و مشترک قراردادهای انعقاد

 و پولی هایسیاست اتخاذ راستا این در همچنین. شود انجام یمبادالت خارج

 ارزی ظامن از صحیح استفاده و صادراتی، تجاری هایسیاست با هماهنگ مالی

 از ی کاملبردار بهره قبول، قابل ارز نرخ تعیین مناسب، ارزی هایسیاست و

 وجهت ناسب،م اعتبار بازاریابی، گمرکی، هایسیاست نظیر مکمل هایسیاست

 وینن فنآوری به الزم توجه و صادرات توسعه در نظام بانکی نقش اهمیت به

 .دارد ضرورت اطالعات

  محوریت قرار دادن روسیه در مبادالت تجاری و عدم توجه به

 تجاری کشورهای عضو هایمزیت

 حاضر حال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اول سطح قدرت عنوان به روسیه

 هشتم یرتبه داخلی ناخالصی تولید نظر از است که اقتصادی قدرتمندترین

 بنابر همچنین، .دارد دنیا را ششم قدرت خرید قدرت برابری نظر از و دنیا

 عنوان سومین روسیه ،2019 سال در توسعه و تجارت در ملل سازمان گزارش

 اختصاص خود به را خارجی های سرمایه جذب یزمینه در دنیا موفق کشور

و  غربی اروپای و روسیه بین گرفته شکل هایتنش به توجه است. با داده
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 از اوکراین و روسیه جنگ از بعد روسیه علیه هاآن هایتحریم مانند آمریکا،

 غربی مختلف کشورهای از روسی هایدیپلمات اخراج و همچنین 2011 سال

 هاییموضوع و مسائل و بریتانیا، در جاسوس روسی شدن مسموم دلیل به

 و ... از یک سو و تحریم و فشار از سویی دیگر مواردی  سوریه اعش،د همچون

 

ست. در حال نزدیک نموده ا المللبیناست که ایران و روسیه را در روابط 

 . نزدیکی سیاسی وباشدمیحاضر ایران شریک راهبردی روسیه در سوریه نیز 

ا بق بمطااستراتژیکی دو کشور باعث نزدیک شدن روابط اقتصادی نیز گردید. 

 جاریآمارهای دریافت شده از سازمان تجارت و توسعه ایران در مبادالت ت

ای شورهکایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشترین حجم معامالت از میان 

 2ه ارهای شمار. با توجه به نمودباشدمیعضو اتحادیه، مربوط به کشور روسیه 

یه ی عضو اتحادایران با کشورها حجم معامالت صادراتی و وارداتی توانمی 3و 

 اقتصادی اوراسیا را مشاهده نمود.
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 دالر( میلیون) اوراسیا(: حجم معامالت صادارتی ایران به اتحادیه 2) شمارهنمودار 
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ه (: حجم معمامالت وارداتی به ایران از کشورهای عضو اتحادی3) شمارهنمودار 

 اوراسیا )میلیون دالر(

 

که بیشترین  دهدمیکامال نشان  3و  2ر نمودار شماره حجم معامالت د

 مبادالت تجاری چه در صادرات و چه در واردات مربوط به کشور روسیه

 .باشدمی. کمترین مبادالت تجاری نیز مربوط به کشور بالروس باشدمی

 با ایران روابط. است اتحادیه عضو کشور ترینوسیع روسیه از بعد قزاقستان 

 راهبردی شریک ایران همچنین نیست، مناسبی چندان ر شرایطد قزاقستان

 ایران ژئواکونومیک موقعیت به تواندمی ؛ قزاقستانآیدنمی حساب به کشور این

. باشد غرب و شرق اقتصادی هایقدرت میان پلی عنوان زیرا به کند؛ کمک

 و وپاار بین منتقل شده کاالهای قیمت و زمان تواندمی جدید ارتباطی هایراه

 ایجاد همچناین و های ارتباطی راه این گسترش. دهد کاهش نصف به را آسیا
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 بازارهای تجارت و برای را ایتازه هایفرصت تواندمی فارس خلیج در امکانات

و  بخش توازن هایسیاست کنار در اهمیت این. کند فراهم جنوب در جدید

 مناسبی بسیار رصتف چین و ایران روابط گسترش برای قزاقستان چندوجهی

 که هستند هاییمؤلفه سه ونقلحمل و انرژی منابع . امنیت،کندمی فراهم

باشد  مرکزی آسیای در چین با همکاری ایران بسترساز تواندمی قزاقستان

 بزرگ بازار یک بعنوان ایران (. قزاقستان به519: 1397)مهکویی و گودرزی، 

 مهم کریدور یک و کشاورزی محصوالت صادرات دربخش بالقوه و بالفعل

 ،اقتصادی شرکای بزرگترین و مهمترین. کندمینگاه  منطقه از خروج

 .باشندمی چین و روسیه ،اروپایی کشورهایقزاقستان،  تجاری و گذاریسرمایه

 همگام ایران علیه قانونی غیر هایدرتحریم نیز آمریکا با قزاقستان همچنین

 میلیون 597جی ایران و قزاقستان از است. کاهش حجم معامالت تجارت خار

که  دهدمینشان  2019میلیون دالر در سال  481به  2016دالر در سال 

 روابط اقتصادی این کشور با ایران کاهش یافته است.

تحت تاثیر عضویت ایران در  98روابط تجاری ایران و ارمنستان در سال  

اصلی ارمنستان برای گسترش اتحادیه تجاری اوراسیا قرار گرفت. یکی از موانع 

تجارت با سایر کشورهای جهان، محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به 

دریا است. همین موضوع نیاز ارمنستان را به همسایگان خود بیشتر کرده 

مهم این کشور دارای رابطه تجاری  یهمسایهاست. این در حالی است که دو 

سیاسی  هایکشمکشاره تحت تاثیر با ارمنستان هستند، اما این رابطه همو

برای  نظیربیقرار گرفته است. این مسائل باعث شده تا یک فرصت تجاری 

سایر همسایگان و کشورهای نزدیک به ارمنستان فراهم شود. خصوصاً برای 

کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که از امتیازات ویژه ای برای تجارت با یکدیگر 
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می تواند در راه توسعه روابط ایران و اتحادیه  برخوردار هستند. ارمنستان

 مرزهمبا توجه به  رسدمیکند. به نظر  آفرینینقشاقتصادی اوراسیا به خوبی 

امن ایران و احساس تهدید از  هایراهبودن با ارمنستان، وابستگی ارمنستان به 

 روابط بایستمیجانب آذربایجان و ترکیه جکهوری اسالمی ایران آنطور که 

سیاسی در نتیجه روابط اقتصادی خود را با ارمنستان گسترش نداده است. 

اقتصادی خود و شناخت  هایظرفیتبنابراین باید با درک صحیح از موقعیت و 

کشور عضو اتحادیه روابط اقتصادی خود را  هایوابستگیدقیق از محدودیت و 

 گسترش دهد.

 پیوستن با واقع در. است داربرخور اهمیتی با استراتژیکی وضعیت از بالروس 

 و رقش کشورهای و روسیه بین پلی بالروس مانند اروپا، اتحادیه به لهستان

 ایران بفرد منحصر و ممتاز ترانزیتی موقعیت. شود می محسوب اروپا اتحادیه

CI کشورهای بین ارتباطی پلی مانند نیز S یاییآس کشورهای و فارس خلیج و 

 پیوستن به توجه با نقل و حمل زمینه در همکاری .نیست پوشیده برکسی

 شورک دو بین همکاری نکات مهمترین از یکی جنوب شمال کریدور به بالروس

ر دن که باشد )سازمان توسعه و تجارت ایران(. بنابراین برای کشور ایرا می

ترش ارتباطات اقتصادی خود با غرب کامالً در انزوا قرار گرفته است گس

ق و ا کشور بالروس که همانند پلی میان کشورهای شرارتباطات اقتصادی ب

ی گمرک جمهوری . مطابق با آمارهایابدمی، اهمیت باشدمیاتحادیه اروپا 

قبل  هایسالنسبت به  1398اسالمی ایران صادرات ایران به بالروس در سال 

 میلیون دالر در سال 4یک جهش خوبی داشته است و از حجم معامالت 
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 2 و 1396دالر در سال  میلیون 1.8، 1395دالر درسال  نمیلیو 2، 1394

ش میلیون دالر رسیده است. این جه 11.7به  1397میلیون دالر در سال 

. سازدیمسیا را آشکار تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اورا ینامهموافقتاثرات 

اما افزایش  باشدمیهرچند که تراز تجاری با کشور بالروس هنوز منفی 

که  دهدمینشان  1398مگیر حجم معامالت بین ایران و بالروس در سال چش

سد و با کشور بالروس را بشنا هایظرفیتچنانچه ایران بتواند به درستی 

 هایتوانو  هامزیتدیپلماسی فعال و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی، 

ز اخوبی  به تواندمیخود را به کشور بالروس معرفی نماید  یبالقوهبالفعل و 

ادی و در نتیجه ترجیحی برای گسترش روابط اقتص ینامهموافقت هایمزیت

سی استفاده نماید. در این مورد برای داشتن دیپلما گسترش صادرات خود

ترک فعال اقتصادی در روابط با بالروس یکی از مشکالت نداشتن شورای مش

ر برای سریعتهرچه  بایستمیبازرگانی و دفتر رایزن بازرگانی است که 

 حال در گسترش روابط تجاری در دیپلماسی اقتصادی ایران مد نظر قرار گیرد.

 ازرگانیرایزن ب ارمنستان، در این اتحادیه تنها عضو کشور پنج بین در حاضر

 دلیل به بازرگانی رایزنان دیگر کشور چهار و در است فعالیت به مشغول ایران

عالیتی ف و حضور که است هامدت رزی،ا و مالی مشکالت یا و مأموریت خاتمه

 حلقه نوانع به بازرگانی رایزنان تاثیرگذار بسیار نقش به توجه با که ندارند

 عضو شورک پنج و بازرگانی ایران هایاتاق و خصوصی هایشرکت ارتباطی

 وجهت جدی صورت به موضوع این به دارد ضرورت اوراسیا، اقتصادی اتحادیه

 شود.
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  مبنی بر محدودیت سازی ایرانسیاست آمریکا 

مواره واهانه، هآمریکایی برتری خ هایانگارهایاالت متحده آمریکا با تکیه بر 

گر ی دیدرصدد بوده تا الگوی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را برا

 به توجه اب انقالب اسالمی، پیروزی از بعد ایرانکشورهای جهان تجویز نماید. 

 سویدگی از مهار و بازدارن هایسیاستتحت  آمریکا کشور اب سیاسی اختالفات

خاورمیانه در  یمنطقهاست. مقاومت برخی از کشورهای  گرفته قرار ،آمریکا

 سیاسی هایبحرانمقابل هژمونی آمریکا با محوریت ایران از جمله مهمترین 

ه است که ب . در این راستا اولین نکته اسرائیلدهدمیخاورمیانه را تشکیل 

عرض عنوان متحد استراتژیک آمریکا و حافظ منافع آن در خاورمیانه در م

. است تهدید جدی از مقاومت اسالمی به ویژه از سوی انقالب اسالمی ایران

و  ائیلطرح خاورمیانه بزرگ بوش در ابتدا با هدف تهدیدزدایی از کشور اسر

 و مرکزیتتضمین امنیت آن ارائه شد. همچنین اسالم سیاسی با محوریت 

آمریکا  هایتمخالفبرای  بخشالهامانقالب اسالمی ایران یکی از منابع مهم و 

ال یق اشغز طربا ایران است. بحران یازدهم سپتامبر باعث شد تا آمریکا بتواند ا

: 1389، نظامی افغانستان و عراق دست به محاصره فیزیکی ایران بزند )سیمبر

یران اهار مخت و نرم در راه بازدارندگی و (. دولت آمریکا از راهکارهای س107

 ران هراسی،نظیر تحریم اقتصادی، ای هاییسیاستاستفاده کرده است، اعمال 

ب، گسترش و فروش تسلیحات در منطقه و تالش برای ایجاد ائتالف بین غر

زی ی محدودساحداکثری آمریکا برا هایسیاستاعراب و اسرائیل و ... نشان از 

شار ابزارهای آمریکا برای ف ترینمهمیکی از  .باشدمیو جهان  ایران در منطقه

 از بیش .باشدمی هاتحریمو محدودسازی جمهوری اسالمی ایران استفاده از 
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 منظور به متحده امریکا، ایاالت در تحریم طراحان که است سال 35 

 راران ای اسالمی جمهوری اجتماعی، و سیاسی اقتصادی، بر ابعاد تاثیرگذاری

 بیشتر هامتحری ،2005 تا 1979 های سال فاصله در .اندداده قرار هدف مورد

 اصاشخ برای تجاری و سیاسی هایمحدودیت اعمال و جانبه یک صورت به

 جمهوری ایهسته هایفعالیت به در پاسخ بعد، به 2006 از. شد اجرا امریکایی

 هایسازمان ر،کشو کردن منزوی برای متحده ایاالت هایتالش و اسالمی

 ایاالت هایتحریم یبرنامه به اتحادیه اروپایی و ملل سازمان نظیر المللیبین

ریم (. در شرایط موجود، تح37: 1395شدند )اسالمی و نقدی،  ملحق متحده

 ی ازیکی از عوامل اثرگذار بر کاهش روابط اقتصادی و راهبردی با بسیار

ه . از آنجاکه ادامشودمیمحسوب  للالمبینکشورهای منطقه و بازیگران نظام 

ایندهای برای ساختار و فر ایمرحلهتحریم، مخاطرات راهبردی و تهدیدهای 

، ارزیابی سازو کارهای آوردمی وجودبهنظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

ساختاری و نهادی  هاینشانهتحریم اقتصادی ایران بر اساس  گذاریسیاست

و نهادهای  هاشرکت(. بسیاری از 801: 1394، ادنژمصلی) گیردمیانجام 

د قتصاااقتصاد جهانی، به دلیل وجود امکان کنترل ایاالت متحده آمریکا و 

ند ر روجهانی بر جایگاه سیاسی و ساختاری آنان، با سیاست جهانی آمریکا د

 اندواقفمر ا. چنین کشورهایی بر این کنندمیتحریم اقتصادی ایران همکاری 

ی اقتصاد آفرینینقشن همکاری با بازیگران اصلی نظام جهانی، امکان که بدو

 هایبحرانمختلف جغرافیایی میسر نیست.  هایحوزهو راهبردی آنان در 

 تاثیر  گذارانسرمایهو هم بر  پذیرآسیبتامین مالی جهانی هم بر قشرهای 
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اف دفراملی خود را با اه هایشرکتمنفی گذاشته است؛ به همین دلیل 

 .سازندمیاصلی در اقتصاد جهانی هماهنگ  هایقدرت

 

 

 اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد نفت محور پذیریضربه 

 روزب و تغییر نفتی، درآمدهای به ایران دولتی بودجه بودن متکی دلیل به

 داشته تجاری تراز بر ایمالحظه تأثیر قابل تواندمی نفتی در درآمدهای شوک

 کاهش و هاکشو این کنترل در هادولت گذاریسیاسته نحو بنابراین. باشد

 اقتصاد رسدمی نظر به حال، این با. اهمیت است حائز بسیار آن منفی اثرات

 و ثباتیب تجاری و ارزی هایسیاست اتخاذ و کافی توجه عدم دلیل به ایران

 ستفادها توسعه نیل به برای خارجی تجارت از نتوانسته متناقض، گاه و متغیر

 ی بهمل پول حقیقی ارزش افزایش دلیل به هاسال از برخی در حتی و کند

 یتمز و وابسته خارج از کاال واردات به نفتی، درآمدهای افزایش دنبال

 است. شده لطمه دچار تولیدات داخلی اقتصادی

 نارسایی عنوان به که است چیزی همان ایران صادرات غیرنفتی مشکل 

 قتصادی،ا ساختار پذیریآسیبکاهش  برای .شودمی تعبیر صادراتی فرهنگ

 یمتغیرعادی ق نوسانات از ماندن مصون و کشور فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 توسعه و رشد کشور، اقتصادی هایبرنامه در اجرای وقفه از جلوگیری و نفت

ی حل راه کشور ارزی درآمدهای ترکیب در تنوع و ایجاد غیرنفتی صادرات

 موانع و شود گرفته جدی که باید است انکار غیرقابل و پذیرنا اجتناب ضروری،

 ا به توسعه صادرات غیرنفتی، تنه .شود برطرف سریعتر هرچه مهم این تحقق
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 حدودافزایش درآمد ارزی از طریق توسعه صادرات انواع کاالها و خدمات م

 برد در زمینهبه عنوان یک راه تریمهم؛ بلکه توسعه صادرات، نقش شودنمی

یب رشد و حتی توسعه اقتصادی بر عهده دارد که الزم است برای کاهش آس

پذیری اقتصاد کشور و مصون ماندن از نوسانات غیرعادی قیمت نفت و 

یرنفتی و غاقتصادی، توسعه صادرات  هایبرنامهجلوگیری از وقفه در اجرای 

 ریزانهبرنامایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید مدنظر 

 اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.

 عدم توجه به بخش خصوصی 

 آستانه تواندمی دولت، جویانه رقابت هایخواست با خصوصی هماهنگ بخش

 هموارتر را ااتخادیه اقتصادی اوراسی با اقتصادی هایهمکاریبه  ایران ورود

 شورود خوی هایعرصه و کاالها سنجی البته امکان خصوصی بخش این. سازد

 یکژئواکونوم تحوالت بر حاکم منطق تعارض از درست درک براساس باید را

 جهت هم خصوصی هم بخش صورت این غیر در. کند تنظیم اوراسیا

 میاسال شد. جمهوری خواهند شکست دچار ایران ژئواکونومیک هایگیری

 هایگیریجهتتا  تواندنمی خصوصی بخش تقویت با که بپندارد نباید البته

بخش  طقمن معموالً زیرا ببرد؛ پیش به اوراسیا منطقه در را خود لیتیکژئوپ

 پذیرش میزان از دقیق شناخت. است هادولت به نبودن متکی خصوصی

 میزان تا شودمی سبب اوراسیا، منطقه در ایرانی خصوصی هایشرکت

 همان هب دیگر، عبارت به. شود تعریف نیز بخش خصوصی از دولت هایحمایت

 متبوع هایدولت یارانه از ایران بخش خصوصی رقیب هایشرکت که سطح

  خویش دولت هایحمایت باید مورد هم ایرانی هایشرکت ،برندمی بهره خود
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 هایشرکت از سوی یعنی دیگر سوی از است ممکن اتفاق این. باشند

ابزارهای  خصوصی هایبخش این. دهد رخ هم اوراسیایی خصوصی

 بزارهایا مشابه ابزارها این. هستند اوراسیا منطقه ایهدولت ژئواکونومیک

 در هادولت کژئوپلیتی اهداف توانندمی دیگر، سیاسی واحد ژئواکونومیک هر

 احدهایو ابزار با اهداف این تعقیب. کنند دنبال اقتصادی را رفتارهای قالب

باشد  شتهدا قرار اقتصادی نهادهای و همواره دولت مورد مطالعه باید اقتصادی

 (.143: 1394)میرفخرایی، 

 حمل و نقل و عدم کارایی مناسب در ترانزیت 

 این. است کشور هر اقتصاد زیربنایی های بخش جمله نقل از و حمل بخش

 به. آیدمی حساب به یافتگی مهم سطح توسعه هایشاخص از یکی بخش

 کندمی حرکت آن روی انقالب صنعتی که است ریلی ونقل حمل دیگر عبارت

 کشوری هر و اجتماعی اقتصادی توسعه محرکه نیروی ونقل حمل صنعت و

 منطقه هایدولت در گام مهمی نقل، و حمل و ارتباطات هایساخت است. زیر

 انجا ملی هایسیاست صدر در عمومی رفاه و اقتصاد به بخشی برای اولویت

 هنگا به توجه با و است اساسی بسیار ایران نقش این رابطه در. پذیرد

 اسالمی وریجمه تا دارد ضرورت به ایران، منطقه هایملت و مرداندولت

 بردارد. مهمی هایقدم زمینه این در ایران

 تولید ایه زیرساخت از برخورداری زمینه این در ایران مهم ابزارهای از یکی 

 و نفت تولید هایزیرساخت نتواند ایران که صورتی در. است کشور انرژی در

 رکشو در انرژی انتقال سیستم گسترده پهنه از و کند زسازیبرو را گاز

  را ژئواکونومیک عرصه در خود رقابتی ابزارهای یکی از کند، نوین برداریبهره
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 جذب برای توانیممی سیستم این صورت ارتقای در. است داده دست از

 به ابتیرق مزیت یک انرژی و پاالیش انتقال حوزه در اقتصادی هایهمکاری

 دوم قامم با انرژی عنوان تولیدکننده به قزاقستان که روی آن از. آوریم دست

 طقهمن این در انرژی هایزیرساخت نوسازی هدف تعقیب به اوراسیا، در

 تر هزینه بدیل کم یک جوارهم موقعیتی در تواند می ایران بنابراین ؛پردازدمی

 آسیای کشورهای .باشد اوراسیا منطقه انرژی درزمینه اقتصادی تبادالت برای

 مایلند آزاد بازارهای به دسترسی هایراه تنوع راهبرد چارچوب در مرکزی

 این ینکها به توجه با. دهند گسترش ایمنطقه هایقدرت با را خود روابط

 یمحدود اقاالم و هستند صادرات در محصولی تک کشورهای کشورها، بیشتر

 اب و زیاد بسیار رات،صاد این درآمد به اتکا میزان ،کنندمیصادر  را اولیه مواد از

 و نقلو حمل جایگاه بازاریابی، و قیمت تمام شده در ونقل حمل نقش به توجه

 حمل نظر از نایرا است. بنابراین مهم بسیار هاآن اقتصاد در انتقالی تسهیالت

 زی،آسیای مرک کشورهای زیرا. دارد فراوان اهمیت کشورها این برای ونقل

 ابستگیو سنتی، مسیرهای به تنوع بخشیدن راه از تا دارند ایستردهگ تالش

 با قابتر ظرفیت بیشتر که هاییراه. دهند کاهش هاراه به این را خود

 ایران یراهبرد موقعیت رو، این از. ندارند توجیه اقتصادی و مشابه مسیرهای

 در (.519: 1397یافت )مهکویی و گودرزی،  افزایش منطقه ونقل حمل در

 انعنو به ایران شبکه ریلی نقش به ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ توجه

 دو در وراسیاا اقتصادی اتحادیه با ایران ترانزیتی و ارتباطی مسیر ترینمهم

 و خزر دریای شرق در ایران کمنستانتر -قزاقستان ریلی خزر شامل خط سوی

  تکمیل به ویژه و ملی گاهن و خزر غرب در روسیه -آذربایجان -ایران ریلی خط
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 میت ویژه ای برخوردار است کهآستارا از اه-رشت ریلی خط باقیمانده یقطعه

بنابراین  آن اقدام نمود. یتوسعههرچه سریعتر باید نسبت به آماده سازی و 

 هایزیرساخت یتوسعهحمل و نقل و  یتوسعهبا  بایستمیکشور ایران 

 ترغیب یراناا را برای استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی ترانزیتی، کشورهای اوراسی

ترش و ا گسنماید. جایگاه ممتاز موقعیتی و ژئوپلیتیکی بارز ایران در آسیا ب

ارجی و خایران را در گسترش روابط  هایفرصت ونقلناوگان حمل  یتوسعه

بط خارجی جدی ایران در روا هایآسیب. یکی از دهدمیاقتصادی افزایش 

دن آن مناسب از موقعیت ایران و نقش گذرگاهی بو یاستفادهت از خود غفل

 ریزینامهبر. داشتن موقعیت مناسب کافی نیست؛ در واقع باشدمیدر منطقه 

 روابط خارجی یتوسعهاز این موقعیت نقش اصلی را در  وریبهرهبرای حفظ و 

 .نمایدمیایفا 

 ادیهر روابط ایران و اتحآسیب شناسی چند ماه اخی-1-4

  مداوم هایتحریمسیاست فشار حداکثری بر ایران و 

 تحدهاستفاده از تحریم برای فشار بر ایران سیاست جدیدی برای ایاالت م

 مداوم بخشی از هایتحریمدر کنار  آمریکا نیست، اما سیاست فشار حداکثری

شد رسیاست مهار ایران است که هدف آن تضعیف قدرت ایران و جلوگیری از 

ه ایران ب. رفتار آمریکا نسبت کندمیو خارجی این کشور را دنبال داخلی 

دولت ترامپ با خروج از برجام و وضع حاکی از خصومت سیاسی است. 

های شدید و ایجاد سایر موانع اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری تحریم

 یاکرهمذاندازی کرد. اسالمی ایران، کارزار فشار حداکثری علیه ایران را راه

 ای ایران و های منطقهموشکی و فعالیت یبرنامهجدد با ایران و محدود کردن م
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یر ن مستامین امنیت رژیم صهیونیستی از اهداف اصلی این کشور در اتخاذ ای

ن ای برای اعمال چون تحریم بوده است. ایاالت متحده از ابزارهای مختلفی

حی آمریکا از طراهدف اصلی و اساسی  .فشار حداکثری استفاده کرده است

اسالمی  تحریمی و کارزارهایی نظیر فشار حداکثری علیه جمهوری هاینظام

ر دکه  ایران، فروپاشی و سرنگونی سیاسی و سرزمینی ایران است. از آنجایی

با  رسد این بارنیل به این هدف سالیان درازی است که آمریکا به نتیجه نمی

 کره از دل این فشار و حصولپیگیری سیاست فشار حداکثری خواهان مذا

 جمهوری اسالمی هایفعالیتتوافقی برای محدودسازی ایران است تا بتواند 

ر که سئله دیگ(. م1398: اندیشکده راهبردی تبیین) ایران را محدود نماید

گر قدس العاده ای برخوردار است، امنیت رژیم اشغالبرای آمریکا از اهمیت فوق

دانست که این ای ایران میی بر افزایش توان هستهاست. ترامپ برجام را عامل

گشت. مسئله موجب ایجاد تهدیدی جدی علیه امنیت رژیم صهیونیستی می

رود و از ای منطقه غرب آسیا به شمار میرژیم صهیونستی تنها قدرت هسته

 ا قابلاش آمریکاین رو به خطر افتادن این یگانگی برای این رژیم و متحد اصلی

ه با استناد اینکه جمهوری اسالمی ایران بارها ب رغمعلی بوده است.پذیرش ن

 هایفعالیتفتوای رهبر معظم انقالب تالش برای دستیابی به ابعاد نظامی 

یز به وع را نرا قویا تکذیب کرده است، با این حال، آمریکا، این موض ایهسته

( 1398دلی، )بیگ عنوان یکی از دالیل خروج از برجام در نظر داشته است

گی ، خفپروژه فشار حداکثری دونالد ترامپ بر دو اهرم اصلی متکی بود: اول

وبه نبه  وسریع اقتصاد ایران از گذر تحریم که به نارضایتی عمومی منجر شده 

 های واشنگتن در دهد و یا خواستهخود یا فشار بر رهبران کشور را افزایش می
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ه سایشی کد. دوم، سایه حمله نظامی فرکنراستای سرنگونی رژیم را محقق می

 شودیا توسط ایاالت متحده به تنهایی یا به کمک متحدان انجام می

حت فشار (. در این راستا آمریکا از هیچ تالشی برای ت1398)خبرگزاری مهر، 

ی . تروریستسیاسی و اقتصادی فروگذاری نکرده است هایزمینهدادن ایران در 

عملیاتی به  هایجنگدهان، اعزام ناو، گروه و اعالم کردن سپاه پاسدار

ات خاورمیانه، تحریم صنایع فوالد و معدن، تحریم بخش اعظمی از تولید

ین ف بپتروشیمی ایران، ترور سردار قاسم سلیمانی، تالش برای ایجاد ائتال

نافع مفشار حداکثری بر ایران و حفظ  سیاستغرب، اسرائیل و عرب نشان از 

کوچک شدن  باشدمی. اما چیزی که مشخص باشدمیقه اسرائیل در منط

وابط اقتصادی رو ایران در  باشدمی هاسیاستاقتصاد ایران تحت تاثیر این 

تجارت ترجیحی با  ینامهتوافقخود دچار بحران شده است. هرچند که 

ما ارا کمرنگ کند  هاتحریمنقش  تواندمیاتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدودی 

 اشاره گردید، تحت ترپیشبودن این توافقنامه به دلیل مواردی  یرپذآسیب

ی ورهاتاثیر از سیاست حداکثری آمریکا بوده است و حجم معامالت را با کش

 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر نزولی قرار داده است.

 یا کرونا در جهان 19-پاندومی کووید 

ده و در اکثریت ، تبدیل شگیری در سطح جهانیوع کرونا به یک همهش

ای که سازمان بهداشت جهانی آن را شود، به گونهکشورهای جهان مشاهده می

عطیلی ت .است ردهک اعالم گیری جهانی )پاندمی(به صورت رسمی همه

 های متعدد در چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، کشورهای اروپایی وکارخانه

 یگر که کا، کانادا و برخی کشورهای دت متحده آمریویژه اروپای غربی، ایاالبه
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المللی و به منظور جلوگیری از گسترش بیماری صورت گرفت، تجارت بین

د، ای روبرو کرده است و تداوم این روناقتصاد جهانی را با مشکالت عدیده

در  مشکالت را بیشتر خواهد نمود. کمبود کاالهای گوناگون در سطح جهان

اجه ا کندی موبد رشد اقتصاد جهانی را بیش از پیش توانکنار سایر عوامل، می

دیگر  نایعسازد. باید توجه داشت که تولیدات برخی صنایع، مواد اولیه برخی ص

تواند زنجیره تامین مواد ها در برخی کشورها، میهستند و تعطیلی کارخانه

ره آندد )ها در کشورهای دیگر را با کمبودهایی مواجه سازاولیه برخی کارخانه

 2019تجارت جهانی که تحت تاثیر جنگ تجاری در سال  (.1399، گالستیان

ان سازمد. کاهش یافته بود، امسال نیز با کاهش بیشتری مواجه خواهد بو

بینی خود در ماه جاری میالدی گفته است: تجارت جهانی در آخرین پیش

 12٫12حجم تجارت جهانی بسته به مسیر اقتصاد جهان، ممکن است امسال 

ه در گزارش این سازمان آمده است: همد. رصد کاهش یابد 31٫9 تا درصد

، کاهش دو رقمی نرخ صادرات و واردات را شاهد 2020مناطق در سال 

رود، رشد المللی پول، انتظار میبینی صندوق بینبر اساس پیشد. خواهند بو

عتقد للی مالماقتصادی جهان تا پایان سال سه درصد کاهش یابد. این نهاد بین

 2020است تنها تعداد معدودی از کشورها، از جمله چین و هند، در سال 

ی ایران تراژد(. 1399د )تجارت نیوز، رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهند کر

، یماریبضربه دیدن از کرونا در شرایطی است که اقتصاد آن، پیش از این در 

 نیمی از ده سال دیده و تقریباً شدت آسیبها بهویژه تحریماز عوامل دیگری به

بینیم که در گزارش بانک جهانی می گذشته را با رشد منفی گذرانده است.

  4.7ترتیب با نرخ رشد منهای را به 2019و  2018های اقتصاد ایران سال

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

253 

 

بینی همان سازمان، درصد گذرانده و امسال نیز، به پیش 8.2درصد و منهای 

 کند.درصد سقوط می 5.3ه میزان برای سومین سال متوالی ب

  دراتبازار در آینده و عدم تنوع پذیری مقصد صا بینیپیشعدم 

ه چوراسیا و ااقتصادی ایران چه در روابط با اتحادیه  هایچالشیکی دیگر از 

رای در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، عدم تنوع پذیری مقصد صادرات ب

ی ایران، تنوع کاالها محورنفتاقتصاد  . در کنارباشدمیکاالهای مورد نظر 

صدهای  مقصادراتی در حجم معامالتی زیاد در سطح پایینی قرار دارد؛ و غالباً

 و بازاریابی شودنمیصادراتی متنوعی نیز برای صادرات کاال در نظر گفته 

 وضعیفی برای یافتن بازارهای متنوع وجود دارد. جهان در حال گسترش 

 هایرنامهب، هر کشوری متناسب با نیازها و منافع خود اشدبمیتغییر و تحول 

مبتنی  گرآیندهاقتصادی  هایبرنامه. داشتن بردمیاقتصادی را پیش 

 هایریزیبرنامهو  هاگیریتصمیمحالت، موجب  ترینبدبینانهو  ترینخوشبینانه

ا د ردود، اقتصا. اتکا کردن به کاالهای محدود در مقاصد محگرددمی تردقیق

در محدود  توانمیرا  پذیریآسیبروشن این  ینمونه. نمایدمی پذیرآسیب

 یمانسشدن واردات سیمان ایران به کشور قزاقستان در پی ممنوعیت واردات 

وسعه وزارت صنعت و ت 2020آوریل  9به این کشور مشاهده نمود. در تاریخ 

ی ثالث، از کشورهاقزاقستان ممنوعیت واردات چهارنوع سیمان  هایزیرساخت

حران به قزاقستان اعالم نمود که خود ب 2020آوریل  27منجمله ایران از 

 الیلدجدیدی در صادرات سیمان ایران به آن کشور بوجود آورده است. عمده 

ه م شدان ممنوعیت فعال شدن یکی دوتا از کارخانجات سیمان این کشور اعال

 ان یک در قزاقست کشوریوندراست )سازمان توسعه و تجارت(. یک تصمیم 
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ین آورده است. ا وجودبهبحران صادراتی سیمان برای صادرکنندگان این کاال 

 ناییمورد نشان داده است که محدود شدن صادرات به یک بازیگر و عدم توا

 است که در چند هاییآسیببرای یافتن بازراهای متنوع مقصد یکی دیگر از 

یده ش کشدر این قرارداد با اتحادیه به چال ماه اخیر بخش صادرات ایران را

 است.

 نتیجه گیری

، گسترش اقتصادی ایران هایچالشبرای دستیابی به اهداف اقتصادی و رفع 

 خورداربر ایویژهروابط تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت 

اسی سی هایبحراندر کاهش  تواندمیاست. توسعه روابط تجاری متقابل 

ری بات تجانقش موثری ایفا نماید. ایران و اتحادیه با وجود مناس ایمنطقه

ل تشکی مشوقی برای تواندمیفعلی از روابط دوجانبه مناسبی برخوردارند که 

اتحادیه  هایسازیفرصت. جدا از محسوب شود ایمنطقهتجاری  پیوندیهم

 ا برایان راه رقتصادی ایرا هایمحدودیتاقتصادی اوراسیا برای ایران، موانع و 

کمرنگ نموده است.  نامهموافقتکسب منفعت حداکثری از این 

ادن دچون: عدم دیپلماسی فعال اقتصادی، محوریت قرار  هاییمحدودیت

تحادیه، اکشور عضو  هایمزیتروسیه در مبادالت تجاری خود و عدم توجه به 

یافته و نقل توسعه ن، عدم توجه به بخش خصوصی و حمل و محورنفتاقتصاد 

تجارت  نامهموافقت پذیریآسیبدر اقتصاد ایران،  هاییحفرهناکارآمد همانند 

ر فشا ترجیحی با اوراسیا را در برابر مسائلی چون پاندومی کرونا، سیاست

ع افزایش داده است. الزم است برای رف هاتحریمحداکثری آمریکا و 

 ا اتحادیه بصادی در روابط تجاری جامع اقت ایبرنامهو تدوین  هامحدودیت
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داخلی  هایمطلوبیتاقتصادی اوراسیا درک و شناخت درستی از محدودیت و 

ن . بنابرایکشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صورت گیرد هایمزیتو محدودیت و 

دیه روابط ایران با اتحا رویپیش هایمحدودیتپبشنهادات این مقاله برای رفع 

 :باشدمیوتاه و موردی به شرح زیر اوراسیا به صورت ک

  هت جتمامی کشورهای عضو اتحادیه در  هایظرفیتشناخت دقیق از

ز ااستفاده از حداکثری از این ظرفیت؛ به عنوان مثال درک درست 

موقعیت کشور بالروس و افزایش مبادالت تجاری با این کشور 

دیگر  باشد. موردپا ورود کاالی ایرانی به اتحادیه ارو یدروازه تواندمی

و عدم  به احساس تهدید ارمنستان از ترکیه و آذربایجان توانمی

دسترسی کامل این کشور به مسیرهای امن تجاری اشاره نمود. 

جمهوری اسالمی ایران با شناخت دقیق از موقعیت ارتباطی و 

نستان را برای کشور ارم تواندمیمسیرهای امن تجاری  نمودنفراهم

د با این موقعیت ترغیب نموده و روابط تجاری خو از مندیبهره

 ارمنستان را افزایش دهد.

  کی یاستفاده از دیپلماسی کارآمد اقتصادی در کنار سیاست خارجی؛

یه تحادااز موثرترین موارد که دیپلماسی اقتصادی ایران در روابط با 

 و بازرگانی هایاتاق، فعال نمودن نمایدمیاقتصادی اوراسیا را تقویت 

یگر رد درایزنان بازرگانی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است. موا

 به برگزاری اجالس کمسیون. توانمی

  قتصادی اقتصادی و بازرگانی، دعوت از فعاالن ا هایهمکاریمشترک

 تی وی واردابانک اطالعاتی اقتصادی از کاالها یتهیهاتحادیه اوراسیا، 
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 ر ایرانیبانک اطالعاتی از تجا یتهیهن و همچنی صادراتی کشورهای عضو 

 و تجار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا.

  وشناخت دقیق بازارهای مقصد، تنوع پذیری در کاالهای صادراتی 

راسیا ترجیحی با اتحادیه او ینامهموافقتتنوع بازار؛ باتوجه به اینکه 

، باشدمییک جهش بزرگ اقتصادی در صادرات کاالهای غیرنفتی 

 مهوری اسالمی ایران باید از این فرصت برای تنوع بخشیدن بهج

ا از االهکصادرات کاال استفاده نماید. افزایش توان تولیدی بسیاری از 

قلم کاالی ترجیحی مورد توافق فرصت مناسبی برای  502میان 

ت تنوع بخشیدن به بازارهای مقصد صادرا گسترش روابط اقتصادی و

 .باشدمیکاال 

 ستم حمل و ؛ توسعه، بروزرسانی و پشتیبانی از سیونقلحمل یتوسعه

دقیق  یارائهدر کنار افزایش ضریب امنیت مسیرهای تجاری و نقل 

 تا وراسیااارتباطی خود به کشورهای عضو اتحادیه  هایمزیتایران از 

جارت ترجیحی اقتصادی بر سر راه ت هایآسیب تواندمیحدود زیادی 

 رتفع نماید.ایران و اوراسیا را م

 تادراص افزایش تمرکز و توجه به صادرات کاال در مقابل واردات؛ برای 

م فراه برای مذاکراتی و شود تقویت خارجی تجارت سیاست است الزم

 و صادرات توسعه و مشترک قراردادهای انعقاد هایزمینه آوردن

 رد همچنین. شود انجام مبادالت خارجی در نسبی توازن به دستیابی

 هایسیاست با هماهنگ مالی و پولی هایسیاست اتخاذ راستا این

 ارزی هایسیاست و ارزی نظام از صحیح استفاده و صادراتی، تجاری
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 هایسیاست از برداری کامل بهره قبول، قابل ارز نرخ تعیین مناسب،

 به جهتو مناسب، اعتبار بازاریابی، گمرکی، هایسیاست نظیر مکمل

 یفنآور به الزم توجه و صادرات توسعه در ینظام بانک نقش اهمیت

 .دارد ضرورت اطالعات نوین
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 منابع
اسی و موانع دیپلم هاچالش(، 1397ریبرز و اسمعیلی، محدثه )فارغوانی پیرسالمی، -

 ، سالاقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه، فصلنامه مجلس و راهبرد

 .71-105بیست و ششم، شماره نودوهفت، ص: 

بال (، ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در ق1395سالمی، محسن و فرزانه نقدی )ا-

 .37-71ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره چهارم، ص: 

ان رانی فشار حداکثری؛ چه کسی خواهبع از کمپین ضد ای "اندیشکده راهبردی تبیین، -

 در پیوند زیر: ، قابل بازیابی26/1/98، "مذاکره است؟

http://tabyincenter.ir/32574 
 ،"ل خروج ترامپ از برجامتجاری دالی هایبهانهحفظ امنیت اسرائیل و "بیگدلی علی، -

 ، قابل بازیابی در پیوند زیر:17/1/98دیپلماسی ایرانی، 

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1982592 
، کد مطلب: 7/2/99جارت نیوز، کرونا بر اقتصاد جهان چه تاثیری گذاشته است، ت-

 ، قابل دسترسی از لنک زیر:445934
https://tejaratnews.com 

(، دیپلماسی اقتصادی در سیاست 1391یدری، محمد و سهراب انعامی علمداری )ح-

 .20اره: خارجی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شم

، 30/5/98، "ست خوردسیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران شک"خبرگزاری مهر، -

 ، قابل بازیابی در لینک زیر: 4698131کدخبر
/4698131https://www.mehrnews.com/news/ 
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روسی،  اندازچشم، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در (1397زارعی، غفار و عباسی، اسماعیل )-

 .33-60، ص: 104فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

 جدید علیه جمهوری اسالمی هایتحریمجی آمریکا و (، سیاست خار1389سیمبر، رضا )-

 .107-138ایران، دانش سیاسی، سال ششم، شماره دوم، ص: 

 ادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا،صبر  (، عوامل موثر1398عسگری، منصوری )-

 .77-102، ص: «پیاپی» 3فصلنامه مدلسازی اقتصادی )سال سیزدهم، شماره 

هوری اقتصادی جم هایفرصت(، 1398سمی، حاکم و نوازنی، بهرام )فرسائی، شهرام؛ قا-

، قفقاز وکزی راسالمی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، فصلنامه آسیای م

 .141-167، ص: 108شماره 

، خبرگذاری "روپیش هایسالان در کرونا بر اقتصاد جه ترعمیقتبعات "گالسیان، آندره، -

 ، کد25/5/99جمهوری اسالمی ایران، 

 :، قابل دسترسی از لینک زیر83908022خبر: 

https://www.irna.ir/news/83908022 

رت ترجیحی ایران و (، توافقنامه تجا1398جمهوری ) استراتژیک ریاست هایبررسیمرکز -

ل: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شصت و هفتمین نشست گفتگوی راهبردی، شماره مسلس

 .98-146، کد گزارش 343

تحریم اقتصادی  گذاریسیاست(، چندجانبه گرایی نامتوازن در 1394، عباس )نژادمصلی-

، ص: 3، شماره 45وق و علوم سیاسی، دوره ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حق

824-801. 

ار نظر کارشناسی (، اظه1398اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی ) هایپژوهشمعاونت -

ن و اسالمی ایرا موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری نامهموافقتالیحه »درباره: 

 .537 سوم، شماره ثبت:، دوره دهم، سال «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

ادیه اقتصادی اوراسیا بر موقعیت (، تاثیر اتح1397) مهنازمهکویی، حجت و گودرزی، -

، ص: 2ره ، شما12ژئواکونومیک جمهوری اسالمی ایران، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 

538-519. 
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 اجرای آزمایشی چارچوبی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

 موافقتنامه تجارت ترجیحی در مناطق آزاد

 )مطالعه موردی منطقه آزاد ارس(

 
 1میترا راه نجات

 

                                                           
 ه طباطباییعضو هیات علمی دانشگاه عالم - 1
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 چکیده
ب های اقتصادی منطقه ایی مهمترین گام برای آمادگی کشورها جهت جذامروز همگرایی

ا فرصت دهه فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسی نیم شدن در روند جهانی شدن می باشد.

ا بیران های مهمی را برای تقویت توان همگرایی اقتصادی اعضا فراهم ساخته است و ا

ست. نده اهدف بهره برداری از این فرصت ها توافقنامه تجارت ترجیحی را به امضا رسا

وجه ت با ت.ساخ خواهد اجرای این توافقنامه زمینه پیوستن کامل ایران به اتحادیه را فراهم

تحادیه ان با به نقش کلیدی مناطق ازاد شمالی ایران در توسعه و تعمیق همکاری های ایرا

چالش  ت ها واصلی این تحقیق عبارت از ان که منطقه آزاد ارس با چه فرص سوال اوراسیا،

نطقه مست که اصلی مقاله این ا فرض هایی در روند پیوستن ایران به اتحادیه مواجه است؟

بدیل تتانسیل رچه پازاد ارس با داشتن تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا )نوردوز( اگ

 ای قابلنگناهتشدن به هاب ترانزیت زمینی ایران را دارد اما با وجود مشکالت مدیریتی و 

 بخش دولتی و خصوصی( اداری اختارهای زیربنایی،س -توجه در معامالت مرزی )عوارض

ی ها ستسیا لش های متعدد می باشد که در ارتباط کلی با دیگر مناطق ازاد،دارای چا

ف برطر کالن دولت در زمینه کریدورهای ترانزیتی و اصالح قوانین داخلی، می بایست

، به آرشیوی و مصاحبه با خبرگان –شود. داده های این مقاله به دو روش اسنادی 

 است. تحصیل شده خصوص کارشناسان منطقه آزاد ارس،

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران، ارس، همگرایی :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

ه کدر مراودات اقتصادی کشورها، توجه بیشتر به همسایگان و کشورهایی 

 دارای موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و زبانی مشترک هستند امری عادی

زیگران پس از جنگ جهانی دوم توجه بیشتر با اگرچه محسوب می شود.

ما دولتی و غیر دولتی در عرصه اقتصاد به روند جهانی شدن بوده است ا

 ی راتحوالتی همچون فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، بستر مناسب

یی اونه برای توجه به سیستم های متفاوت و مهم منطقه ایی فراهم اورد به گ

لی اقتصادهای م که دولت ها برای تقویت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری

 دند.خود در فرایندهای جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آور

 زمانمرکوسو(، سا) جنوبیگیری اتحادیه اروپا، بازار مشترک آمریکای  شکل

افتند یشکل  1980اپک( که در دهه ) اقیانوسیههمکاری های اقتصادی آسیا و 

ه کاشد دی در نظام جهانی می بنمونه هایی از شکل گیری منطقه گرایی اقتصا

ه در کمنطقه گرایی اقتصادی  در دهه های بعدی گسترش قابل توجهی یافتند.

 ،قالب همکاری های اقتصادی درون یک سازمان منطقه ایی نمود می یابد

مناسبی را برای هر یک از اعضای سازمان جهت افزایش بهروری  فرصت

 راهم می آورد.سرمایه و در نتیجه توسعه و رفاه بیشتر ف
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است  "1اتحادیه اقتصادی اوراسیا"یکی از سازمان های نوظهور اقتصادی مهم 

سازمان  این که در فضای اوراسیا و نه آسیای مرکزی تشکیل شده است.

منطقه ایی در حال تبدیل شدن به یک قطب مهم اقتصادی و سیاسی جهان 

و ان دارای نقاط است که در همسایگی ایران قرار دارد که کشورهای عض

 در ژئوپلتیکی با ایران هستند.-فرهنگی-مشترک متعدد به لحاظ سیاسی

چارچوب استراتژی ایران مبنی بر تقویت همکاری با کشورهای همسایه 

همکاری با این کشورهای همسایه قابل تفسیر است و از ظرفیت ایجاد قطبی 

 قدرتمند در مقابل گروه بندی های رقیب برخوردار است.

برای  یراننعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه گام اصلی و مهم اا

-انبهاقتصادی دو ج-دست یازیدن به هدف گسترش همکاری های تجاری

 منطقه ایی و بین المللی بوده است که زمینه ساز مشارکت بنگاه های

 د.ی شوماقتصادی ایرانی و دسترسی تولید کنندگان داخلی به بازارهای جدید 

شود تا  ساله را شامل می 3از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی که فقط دوره 

 هدف ارد.پیوستن کامل ایران به اتحادیه راهی دشوار در مقابل ایران قرار د

وال ساین  لذا اصلی این مقاله نگاه کردن به یک بخش از این مشکالت است.

 یراناطق ازاد شمالی اصلی را مطرح می کند که با توجه به نقش کلیدی منا

رس با اد اآز منطقه در توسعه و تعمیق همکاری های ایران با اتحادیه اوراسیا،

 چه فرصت ها و چالش هایی مواجه است؟

 

 

                                                           
1Eurasian Economic Commission  
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یران اینی فرض اصلی مقاله این است که منطقه ازاد ارس با داشتن تنها مرز زم

 زمینی زیتب ترانو اتحادیه اوراسیا )نوردوز( اگرچه پتانسیل تبدیل شدن به ها

رزی ت مایران را دارد اما مشکالت مدیریتی، تنگناهای قابل توجه در معامال

بخش دولتی و خصوصی( دارای چالش  اداری ای زیربنایی،ساختاره -)عوارض

ای ه سیاست های متعدد می باشد که در ارتباط کلی با دیگر مناطق ازاد،

ست بای الح قوانین داخلی میکالن دولت در زمینه کریدورهای ترانزیتی و اص

 برطرف شود.

ر داگرچه منابع متعددی به توضیح و تفسیر فرصت ها و چالش های ایران 

یحات توض پیوستن به اتحادیه اوراسیا پرداخته اند اما عمده منابع موجود به

زاد اطق احاضر از انجا که تمرکز خاص بر نقش من مقاله کلی بسنده کرده اند.

ا وشته هنیگر دنطقه ازاد ارس با اتحادیه اوراسیا دارد نسبت به ایران به ویژه م

 –های این مقاله به دو روش اسنادی  داده حایز مطالب جدید می باشد.

خصوص کارشناسان منطقه آزاد ارس،  به آرشیوی و مصاحبه با خبرگان،

 تحصیل شده است.

یه اول نگاهی کلی به اتحاد بخش مقاله در بخش سه تنظیم شده است.

ه اقتصادی اوراسیا دارد و ضمن بر شمردن ویژگی ها و شاخص های ان، ب

بخش دوم  در آینده و چالش های پیش روی اتحادیه نظر می اندازد.

ته و گرف موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه مورد کالبد شکافی قرار

کز تمر مبخش سو در مالحظات مربوط به این توافقنامه مد نظر قرار می گیرد.

  نامهبر منطقه ازاد ارس و چالش های این منطقه در راستای اجرای موافقت

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

266 

 

 

های  انتها به نتیجه گیری و ارائه توصیه در تجارت ترجیحی، قرار دارد.

 سیاستی پرداخته می شود.

 . اتحادیه اقتصادی اوراسیا2

 1تاریخچه اتحادیه اقتصادی اوراسیاالف( 

ف ه عطادی اوراسیا حاکی از وجود چندین نقطتورق تاریخچه اتحادیه اقتص

 در شکل گیری و توسعه این اتحادیه می باشد:

جمهور سابق  سیرئ ، نورسلطان نظربایف،1994( در سال نخست

 اولیه شکل گیری این اتحادیه را مطرح کرد. طرح قزاقستان،

را با  2و روسیه توافق نامه گمرک بالروس ،قزاقستان ،1995( در سال دوم

ف از بین بردن موانع اقتصاد آزاد میان نهادهای اقتصادی طرفین برای هد

 .رقابت عادالنه امضا کردند

ق معاهده تعمی"همراه قرقیزستان  به 1996( سران ترویکا در سال سوم

 توافق این را در زمینه های اقتصادی و بشر دوستانه امضا کردند. مواد "ادغام

 ت.بر توسعه اقتصادی مشترک تاکید داش

ان تاجیکستان به توافق نامه می پیوندد و رهبر 1998( در سال چهارم

 ند.ی آیکشورهای عضو این توافق درصدد ایجاد ساختار جدید برای ادغام بر م

 

                                                           
1see:Guidance on the Eurasian Economic Union Trade  .

Regulation, Eurasian Economic commission,2020,Moscow 
2Agreement on the Customs Union. 
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جامعه »نخستین کوشش جدی با تشکیل م.  2000در سال ( پنجم

یه، روس .بر مبنای الگوی جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت« اقتصادی اوراسیا

کیل بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای تش

 .دهنده جامعه اقتصادی اوراسیا بودند

 "1چارچوب قانونی فضای اقتصاد مشترک"تشکیل  2003( در سال ششم

 سرعت گرفت و اوکراین به این روند پیوست.

و  بالروس مجددا رهبران کشورهای روسیه، 2006در سال هفتم( 

 قزاقستان توافق نامه گمرک و فضای مشترک اقتصادی را طراحی کردند.

مشترک  ، توافق نامه ایی در مورد ایجاد قلمرو2007( در اکتبر سال هشتم

ثیر گمرکی و تشکیل اتحادیه گمرکی امضا می شود. اما این ادغام تحت تا

وجه ت با مشکالت رو به رو شد. این مساله زمینه 2008رکود جهانی در سال 

 رهبران توافق نامه را به همکاری برای توسعه پایدار شد.

 عضویت سه کشور بالروس، قزاقستان و روسیهبا  2010( در سال نهم

ین با تعرفه گمرکی مشترک، تشکیل شد. در هم «اتحادیه گمرگی اوراسیا»

کامل  نیز اتحادیه به طور 2011سال قوانین گمرکی اجرایی شدند و در سال 

دند . مناطق گمرگی ترویکا در یک قلمرو مشترک گمرکی ادغام شاجرایی شد

 و یک محیط قانونی مشترک در حوزه تنظیمات فنی معرفی شد.

 

                                                           
1legal framework of the Common Economic Space. 
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ورد م( با امضا بیانیه ایی توسط لوکاشنکو، نظر بایف و مدودف در دهم

ابت ر رقدادغام اقتصادی اوراسیا بر تقویت رفاه و افزایش قدرت اقتصاد ملی 

 د شد.جهانی تاکی

، چارچوب قانونی فضای اقتصاد مشترک شکل 2012( در سال یازدهم

 گرفته که در حقیقت بر مبنای اقدام مشترک در حوزه های تنظیمی مهم

قل، ناقتصادی همچون اقتصاد کالن، یارانه های صنعتی و کشاورزی، حمل و 

 .است بخش انرژی، تعرفه های انحصاری طبیعی، مقررات و تنظیمات فنی بوده

یا ، کمیسیون اقتصادی اوراس2014تا  2012( در بین سال های دوازدهم

اسیا اور و سران کشورهای بالروس، قزاقستان و روسیه پیمان اتحادیه اقتصادی

شد.  دوره مذاکراتی نهایی 5را توسعه بخشیدند. پیش نویس معاهده پس از 

 پیوست، تهیه شد. 33قسمت،  4سند نهایی در هزار صفحه، در 

 موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا میان 2015( در سال زدهمسی

شود. در همین سال ارمنستان به بالروس، قزاقستان و روسیه اجرایی می

 عضویت کامل اتحادیه در می آید.

پیمان نامه کد گمرکی اتحادیه "روسای دول عضو  2017( در سال چهاردهم 

 کنند.را امضا می "1اقتصادی اوراسیا

                                                           
1Code of the Eurasian Economic Unionthe Treaty on the Customs . 
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 کد گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا معرفی 2018( در سال دهمپانز

هتر زی بگردید. این کد ابزار اصلی تنظیم مقررات گمرکی است و یک بهینه سا

 از تنظیم فعالیت اقتصادی خارجی ارائه می دهد.

 

ال ین سامسال ششمین سال فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد و در ا

تان اجیکستکشورهایی مانند سنگاپور، مولداوی، ازبکستان، ها توانسته است با 

گاه جای از طریق انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و تجارت ترجیحی و صربستان

ین ازاد خود را در اقتصاد جهانی ارتقا بخشد. همچنین موافقت نامه تجارت آ

با  اکرهاجرایی شده است در عین حال که مذ 2016اتحادیه با ویتنام از سال 

 هند و چین در جریان است.

 و ارکان اتحادیه اقتصادی اوراسیا: ب( اعضا و اهداف

روسیه، قزاقستان، کشور پنج  اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی

اتحادیه هفت است. این تاسیس شده  ارمنستان و بالروس قرقیزستان،

 حوزه در مشترک بازار ایجاد تجارت، تسهیل کند:هدف عمده را دنبال می

کی در داخل گمر قوانین تدریجی حذف عضو، همسود مستقل کشورهای

اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ 

جایی آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات در سازی تشریفات گمرکی، جابه

مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی 

 .1و وسایل نقلیه

                                                           
1eec.eaeunion.org)( Structure of the Commission,. 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ست ا "سیاشورای عالی اقتصادی اورا"تحادیه اقتصادی اوراسیا، مهمترین رکن ا

 ورایش"که از سران کشورهای عضو به وجود امده است. دومین رکن اتحادیه، 

است که اعضای آن نخست وزیران کشورهای عضو  "بین دولتی اوراسیا

 ود.شرکن اجرایی اتحادیه محسوب می  "کمیسیون اقتصادی اوراسیا"هستند. 

 

ین کمیسیون به عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمرکی در مسکو قرار مقر ا 

نفر است که از هر پنج کشور عضو، دو نفر نماینده در  10دارد که متشکل از 

آن حضور دارند. در کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از هزار نفر از متخصصان 

 .1مربوطه مشغول به فعالیت هستند

اوراسیا در صورتی که توسط دو سوم آراء در  تصمیمات کمیسیون اقتصادی

هیات ده نفره تصویب شود، برای تمامی کشورهای عضو الزام آور خوهد بود. با 

این حال، هر یک از اعضا از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا که 

شامل معاونان نخست وزیران کشورهای عضو است، دارای حق وتو هستند. در 

ضا در خصوص موضوعی اختالف وجود داشته باشد، موضوع صورتی که میان اع

شورای  اختالف به نخست وزیران کشورهای عضو که دوبار در سال در قالب

بین دولتی اوراسیا با یکدیگر مالقات می کنند، ارسال می شود. معموالً 

موضوعات خطیر و بحث برانگیز به شورای عالی اقتصادی اوراسیا که ساالنه در 

برگزار می شود ارجاع داده می شود. همچنین یک نهاد قضایی  سطح سران

                                                           
اقتصادی در اوراسیایی مرکزی در  همگرایی سلیمان پور و مریم سلیمانی در چاق، هادی .1

 1395 بهار ،93 شماره آسیای مرکزی و قفقاز، فصلنامه تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل،
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تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که به حل اختالف و 

 .1تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می پردازد

 

 

 

 

 ج( شاخص های اقتصادی، نقاط قوت اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ا در میلیون نفر ر 183بالغ بر  ( اتحادیه اقتصادی اوراسیا جمعیتینخست

اخالص درصد و تولید ن 4/5میلیون کیلومتر مربع با نرخ بیکاری  20مساحت 

 تریلیون دالری در بر می گیرد. 7/4داخلی 

توان به رتبه اول های اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا میاز شاخص( دوم

درصد  2/20جهان ) گاز رتبه اول تولید درصد از جهان(، 5/14) نفت استخراج

رتبه چهارم  درصد از جهان(، 4 /9) برق رتبه چهارم تولید انرژی از جهان(،

درصد از جهان( اشاره  5) فوالد تولید 5رتبه  درصد از جهان(، 7/4تولید آهن )

 اطالعات اساسی اتحادیه را نشان می دهد. 1جدول  کرد.

                                                           
1ibid. 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 : اطالعات اساسی اتحادیه اقتصادی اوراسیا1 جدول

 توضیحات شاخص ها

کشورهای عمده 

 صادرکننده به اوراسیا

 چین، آلمان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ترکیه

کشورهای عمده واردکننده 

 از اوراسیا

 ، سوئیس، انگلیس، ترکیه، ایتالیاآلمان هلند، چین،

کاالهای عمده وارداتی 

 اوراسیا از جهان

 التآدستگاه برقی روشنایی برای وسایل نقلیه، دارو، ماشین 

 مایع کردن گاز، کامپیوتر، خودرو، تجهیزات آزمایشگاهی

کاالهای عمده صادراتی 

 اوراسیا به جهان

 نفت و روغن های نفتی، میعانات گازی، زغال سنگ، گندم،

 قطعات کاتد.کاتد و 

کاالهای صادراتی ایران به 

 اوراسیا

 کیوی، پسته، مس مات، کشمش، خیار، سیمان پرتلند

کاالهای عمده وارداتی 

 ایران از اوراسیا

ه جو، روغن آفتابگردان، ذرت، محصوالت تخت نورد، چوب ار

 شده کاج

 5/6 میانگین کل تعرفه

میانگین تعرفه کاالهای 

 کشاورزی

6/8 

تعرفه کاالهای میانگین 

 صنعتی

9/5 

حجم تجارت در سال 

1398 

 میلیارد دالر 3/866

 1399منبع: گزارش سازمان توسعه و تجارت، 
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یا گزارش های متعدد گویای این مطلب است که بیشترین حجم تجارت اوراس

یلیارد م 866با جهان مربوط به کشور روسیه است به گونه ایی که از تجارت 

ات و )مجموع وارد 2018تصادی اوراسیا با جهان در سال دالری اتحادیه اق

 میلیارد دالر ان توسط روسیه صورت گرفته است. 687صادرات( 

 جغرافیای پیوند اوراسیا یکی از اصلی ترین مزایای اتحادیه اقتصادی (سوم

شود تجارت و مبادالت  امری که موجب می .است اتحادیه این عضو کشورهای

کشورها تسهیل شود. از سوی دیگر همگرایی فرهنگی و  اقتصادی در بین این

تجربه تاریخی مشترکی که در بین بخش عمده ای از اعضای این اتحادیه 

. بر اساس وجود دارد، تمایل به همکاری را در بین آنها افزایش خواهد داد

، تولید 2019تا  2015گزارش منتشر شده توسط روسیه در فاصله سال های 

درصد و بازده صنعتی در سراسر اتحادیه  20کشورهای عضو ناخالص داخلی 

درصد، رشد داشته است.  23درصد، صادرات کاال در تجارت خارجی  30

قرار  45در رتبه  2018همچنین شاخص رقابت پذیری اتحادیه که در سال 

 .1سترسیده ا 44به رتبه  2019داشت در سال 

( و ی )روسیه و قزاقستانبه دلیل حضور کشورهای صادرکننده انرژ( چهارم

ط رواب کننده انرژی )بالروس، قرقیزستان و ارمنستان(، نوعی کشورهای وارد

ر دکه  کندیماقتصادی مکمل را میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد 

صادراتی،  یهاانهیپاچون احداث خطوط انتقال انرژی و  ییهاحوزه

 شگاهی و فت و گاز و صنایع پاالیمشترک در حوزه میادین ن یگذارهیسرما

                                                           
1Guidance on the Eurasian Economic Union Trade Regulation,  .

Eurasian Economic commission,2020,Moscow 
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فا حادیه ایو انسجام این ات هایهمکارنقش مهمی در روند  تواندیمپتروشیمی، 

 .کند

روسیه، هشتمین دارنده ذخایر نفت خام جهان و قزاقستان نیز ( پنجم

 هفدهمین صادرکننده نفت خام جهان است که هر دو کشور خارج از حوزه

 .دازندپریماوپک به صادرات نفت 

ان را درصد از گاز طبیعی جه 7/20اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ( ششم

، زاقستانذخایر گاز طبیعی جهان و ق . روسیه، بزرگترین دارندهکندیمتولید 

 .بیست و سومین صادرکننده گاز طبیعی دنیا است

ل سنگ درصد از کل ذخایر ذغا 9/5تحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ا (هفتم

 سیلیفان را در خود جای داده است که با توجه به نقش این منبع انرژی جه

 .ستادر تامین سوخت کشورهای عضو اتحادیه، از اهمیت فراوانی برخوردار 

درصد از انرژی الکتریسته جهان  9اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از  (هشتم

ته را تا سال . اتحادیه درصدد است یک بازار مشترک الکتریسکندیمرا تولید 

 .میان کشورهای عضو تشکیل دهد 2025
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 توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا آینده( د

بکستان، از هایدر بحث توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا اکثر نگاه ها به کشور

چنانچه پیش تر اشاره شد بیشترین تجارت تاجیکستان، صربستان است. 

از این فرصت برای نیروی جویای کار  اتحادیه با روسیه انجام می شود. روسیه

قزاقستان و قرقیزستان که دولت هایشان عضو اتحادیه هستند به عنوان یک 

کارت تشویقی استفاده کرده است و برای آنها تسهیالت متعددی در زمینه 

اشتغال، اقامت، مجوز کار، نقل و انتقال پول و تمدید مدت زمان اشتغال و 

کرده است. در عین حال تعدادی زیادی از مهاجرین اقامت در روسیه استفاده 

ازبک و تاجیک در روسیه که به درآمد اقتصادی کار در روسیه به شدت 

اند بلکه از وابسته هستند، نه تنها در معرض اخراج از روسیه قرار گرفته

بسیاری از امتیازات محروم شده اند. در حقیقت روسیه با نشان دادن دو روی 

نها را ملزم به پیوستن به آای ازبک و تاجیک درصدد است تا سکه به دولته

این اتحادیه کند. تحوالت سیاست خارجی ازبکستان در پی درگذشت اسالم 

زمینه چرخش  1395کریم اوف و به قدرت رسیدن شوکت میر ضیایف در 

تاشکند را تا حد زیادی به سوی روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم 

 1ساخته است.

 

                                                           
تحول در سیاست خارجی ازبکستان در دوره شوکت میر  هایحوزه کالجی، گرکوزه ولی .1

 (iras.ir)1398شهریور  23ضیایف،
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سفیر ازبکستان در بالروس اعالم داشت که  1398به گونه ایی که در دی ماه 

 .1میرضیایف متعهد به پیوستن ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است

به امضا  2019صربستان توافق نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال 

نامه شامل  توافق یب کرد.تصو 2020رساند و پارلمان این کشور ان را در سال 

توافق نامه های معتبر تجارت آزاد این کشور با کشورهای روسیه، بالروس، 

هزار تن  2قزاقستان نیز می شود. بر این اساس صربستان می تواند 

تن پنیر نیمه سخت، مقادیر نامحدود پنیر بز و گوسفند صادر  400سیگار،

 .2کند

 صادی اوراسیار( نقاط ضعف و چالش های اتحادیه اقت

ا راسیبه طور کلی مجموع تحقیقات انجام شده در مورد اتحادیه اقتصادی او

 چالش این اتحادیه هستند که عبارتند از: 8گویای 

می ن( این اتحادیه فضای جغرافیایی اوراسیا را به طور کامل پوشش نخست

می امل کشور را ش 5کشور است اما اتحادیه  15دهد. اوراسیا در بر گیرنده 

 شود.

                                                           
 (rirna.i) ،1398 ماهدی 7اوراسیا،ازبکستان برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی  تالش .1
 )irna.ir(1399مرداد  13در یک قدمی پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صربستان .2
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د از درص 84بیش از ( ساختار هرمی و نامتوازن اتحادیه: از آنجا که دوم

ی ممیلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه زندگی  182جمعیت 

 لص داخلی هزار میلیارد دالر تولید ناخا 2درصد از مجموع  88کنند و بیش از 

 

 

 

 

وسیه در راس هرم اتحادیه می توان گفت که ر اتحادیه متعلق به روسیه است

 .1قرار دارد

به زعم پژوهشگران اتحادیه ابزاری برای سلطه هژمونیک روسیه بر سوم( 

مناطق پیرامونی اش است. این انتقاد باعث شد که روسیه ساختار و ارکان 

بانک توسعه اتحادیه را در کشورهای عضو تقسیم کند به گونه ایی که 

بخش قضایی و دادگاه در بالروس، کمیسیون اقتصادی در آلماتی قزاقستان، 

قرار دارد. همچنین بالروس به عنوان اولین رئیس شورای اقتصادی در مسکو 

 .2اتحادیه انتخاب شد

ه تفاوت در میزان توسعه یافتگی کشورهای عضو نیز تشدید کنندچهارم( 

 ساختار هرمی اتحادیه می باشد.

                                                           
1)The Formation of the Eurasian Economic 2016( Ksenia Kirkham,.

Union: How successful is the Russian regional hegemony?, Journal 

of Eurasian Studies,vol.7,issue 2. 
2ibid. 
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درون منطقه ایی مانع از تجارت غیر مکمل و حجم پایین تجارت پنجم( 

 .1تقویت همگرایی منطقه ایی می شود

زیرساخت های حمل و نقل ضعیف و فرسوده مانع از انتقال سریع ششم( 

 کاال و کاهش صادرات و واردات می شود.

 موانع گمرکی و تعرفه های ترجیحی یکی دیگر از چالش های مهمهفتم( 

 اتحادیه است.

 :چند نمونه گویای این مطلب است

قزاقستان با هدف حمایت از تولید داخلی، حاضر به کاهش عوارض گمرگی 

در خالل بحران اوکراین که  برای خودروهای وارداتی از روسیه نشد. بالروس

منجر به تحریم روسیه از سوی غرب شد، اقدام به واردات کاالهای غربی و 

اقدام با  که این کردصادرات مجدد آنها به روسیه با هدف کسب سود بیشتر 

 این واکنش روسیه در محدود کردن واردات مواد غذایی از بالروس مواجه شد.

تهدید جدی برای کارآیی  ،رئیس جمهور بالروس ،لوکاشنکو از سوی اقدام

 .2خوانده شداتحادیه اقتصادی اوراسیا 

 تنش ها و بحران های روابط روسیه و غرب و تحریم های روسیههشتم( 

بل شده است. این مساله بر روی اقتصاد بالروس و موجب کاهش ارزش رو

                                                           
 همان سلیمان پور و مریم سلیمانی در چاق، هادی .1
2Seilbek Mussatayev,Aseem Kaidarova,Maigul Mekebaeva, The .

Eurasian Economic Union: Realities and 

Challenges,Mediterranean Journal of Social Sciences,vol.6,no.4. 
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قزاقستان تاثیر منفی داشته است. این مساله باعث شد که بالروس خواهان 

 .1دریافت طال در مقابل صادرات به جای روبل بشود

 . موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا3

اهداف خود موافقتنامه های اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای توسعه 

تجارت ترجیحی را با کشورهای هدف خود به امضا رسانده است. این 

موافقتنامه های تجارت ترجیحی در دوره چهارم منطقه گرایی که به دنبال 

و وقوع انقالب فناوری اطالعات شکل گرفت  90افول جنگ سرد در دهه 

ی تا حد زیادی برای حاصل شده است. در این دوره ترتیبات تجاری تنظیم

تحکیم اصالحات اقتصادی و سیاسی بکار رفت. در واقع در این دوره منطقه 

تحت  "2منطقه سازی اقتصادی"گرایی صرفا ماهیت اقتصادی دارد و به عنوان 

فرایند جهانی شدن و چند جانبه گرایی تجاری تسهیل شده توسط سازمان 

گرایی اقتصادی فرایندی این موج منطقه  در تجارت جهانی پیش می رود.

جهان شمول است که کشورها از ان به عنوان داالن ورود به جهانی شدن 

استفاده می کنند. در نتیجه هویت و ارزش های حاکم بر منطقه گرایی 

اقتصادی در این دوره همان ارزش ها و هنجارهای جهان شمول است. به 

ی مستقل از جهانی لحاظ هویتی منطقه گرایی اقتصادی در این دوره هویت

این دوره منطقه گرایی اقتصادی بر مبنای ترتیبات تجارت  در شدن ندارد.

ترجیحی تعریف می شود که شامل موافقت نامه تجارت ترجیحی می شود. 

                                                           
1) Eurasian 2018( onavar Mahmood,Golam Mostafa and M.

Economic Union: Evolution, challenges and possible future 

directions,Journal of Eurasian Studies,vol.9, 
2economic regionalization. 
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این موافقتنامه میان دو یا چند کشور منعقد می شود که بر اساس ان تعرفه 

 .1های تجاری کاهش می یابد

های تجارت ترجیحی اتحادیه موافقت نامه ایی است که  از جمله موافقت نامه

. این موافقتنامه که 2در آستانه به امضا رسیده است 1397با ایران در سال 

حالت موقتی دارد، در طول سه سال فرصت دارد تا به توافق جامع برسد. این 

به مرحله اجرا رسیده است و به زعم بسیاری از  1398آبان  5قرارداد از 

ترین ترین و جامعمفصلشگران و نیز گزارشات سازمان توسعه و تجارت، پژوه

 .ای است که تاکنون ایران منعقد کرده استنامهموافقت

فصل قواعد عمومی، تجارت کاال، اقدامات بهداشتی و  9شامل  این موافقتنامه

ت و... است. فاوفصل اختالبهداشت گیاهی، قواعد مبدا، تسهیل تجارت، حل

)کشاورزی و صنعتی(  ایرانجزئیات اعالم شده، امتیازات اعطایی  براساس

ردیف بدون تخفیف  150از این تعداد کد هشت رقمی است که  390شامل 

 10کد  504امتیازات اعطایی توسط اتحادیه مذکور نیز شامل  تعرفه هستند.

بدون تخفیف تعرفه از سوی کد  44رقمی )کشاورزی و صنعتی( است که 

کد  37کد و  391رقمی نشان دهنده  8در سطح کد  براورد ستند.اتحادیه ه

                                                           
 برای توسعه جهان، یجینتا :هاییگرامنطقه سهیمقا (،1391) هتنه، وردنیب نگاه کنید به: .1

 وزارت امور خارجه. نشر :انتهر ،5ج 
 صنعت ایران، وزیر شریعتمداری، آقایبه امضا  1397توافقنامه در اردیبهشت  این .2

 وزیرنخست ماتیو شفسکی، واسیلی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، ریس سرکیسیان، تیگران

اول  معاون ماکین، عسکر ارمنستان، وزیرنخست معاون آوینیان، تیگران بالروس،

 معاون کوزاک، دیمیتری قزاقستان، وزیرنخست معاون ،زمیربیک قزاقستان، زیرونخست

 روسیه رسیده است. وزیرنخست
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 37ایرانی شامل تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا شامل  اقالم تثبیتی است.

 .1مورد می شود

 تا %22.4سطح متوسط عوارض گمرکی برای کاالهای صنعتی در ایران از 

فت. خواهد یا کاهش %4.7تا  %8و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از  15.4%

 ر دو  %13.2تا  %32.3عوارض گمرکی کاالهای کشاورزی نیز در ایران از 

 2 جدول .کاهش خواهد یافت %4.6تا  %9.6اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 

 تجارت اوراسیا با ایران را نشان می دهد.
 : تجارت اوراسیا با ایران2جدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سال

 2/918 2/648 2/525 6/545 52/675 7/727 راسیا از ایرانواردات او

 2/1775 4/1942 4/2546 6/1703 6/2392 8/1830 صادرات اوراسیا به ایران

 857 2/1294 1/2021 9/1157 1/1717 1/1103 از طرف اوراسیا() یتجارتراز 

 4/2693 4/2590 6/3071 2/2249 1/3068 5/2558 حجم تجارت

 ITCمنبع:

 

 

 

                                                           
موقت بین ایران و  نامهموافقتکنید به گزارشات سازمان توسعه و تجارت در مورد  نگاه .1

 (www.tpo.ir) اتحادیه اقتصادی اوراسیا،



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

282 

 

 

لحاظ آماری اگر بخواهیم عملکرد اقتصادی ایران را در فاصله اجرایی  به

بسنجیم، داده ها گویای این مطلب است  1399خرداد  30شدن توافقنامه تا 

درصد رشد داشته است و  63که صادرات ایران به اوراسیا در اقالم ترجیحی 

ران درصد رشد کرده است. همچنین واردات ای 79در اقالم مشمول تخفیف 

درصد در کل فهرست کاهش داشته است و  15از اوراسیا در اقالم ترجیحی 

 .1درصد کاهش یافته است 39در اقالم مشمول تخفیف نیز 

این مساله گویای آن است که توافقنامه مزایای اقتصادی قابل توجهی برای 

ایران دارد و می تواند باعث رشد اقتصاد غیر نفتی ایران شود. این مساله 

نی اهمیت پیدا می کند که به پدیده تحریم های امریکا و تاثیراش بر زما

بخش انرژی و درامد حاصل از آن توجه داشته باشیم. بر اساس داده های 

گمرک ایران، رقم معامالت غیر نفتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ویژه 

د درص 34به میزان  2019-2018زراعی در سال مالی  –محصوالت خوراکی 

رشد افزایش یافت. در حقیقت افزایش صادرات به جای واردات از اهداف 

کلیدی ایران جهت کاهش فشار بر ذخایر ارزی نفتی در پیوستن به این 

توافقنامه بوده است. تاکید بر صادرات صنعتی، علمی و فناوری پر ارزش می 

ه بعد از تواند به ایران برتری نسبی در داخل اتحادیه بدهد، به گونه ایی ک

در خدمات، سرمایه گذاری ها،  روسیه در جایگاه دوم قرار گیرد. برتری ایران

 .2و جریان سرمایه مشهود است که البته در توافقنامه به آن توجه نشده است

                                                           
 .همان .1
2 ,27,2020ager,AprilKevjn lim, Iran’s Eurasian W.

(washangtoninstitute.org) 
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الزم به ذکر است که تشدید ادغام )یعنی حذف کامل تعرفه ها یا درج 

یشتری برای تجارت محصوالت دیگر در قرارداد تجارت ترجیحی( منافع ب

برای تشدید ادغام نه تنها بر کاهش  تالش متقابل به همراه خواهد داشت.

تعرفه های واردات بلکه بر رفع موانع غیر تعرفه ایی تجارت باشد. امروز موانع 

غیر تعرفه ایی تجارت به طور کلی مانع مهمتر از تجارت برای واردات کاال 

عضو سازمان تجارت جهانی نیست و محسوب می شود و از انجا که ایران 

تنها عضو ناظر محسوب می شود، اجرای کامل این توافقنامه به سود ایران 

تواند ایران را به طور غیر خواهد بود. شایان توجه است که این مسیر می

مستقیم در رسیدن به استاندار های بین المللی یاری کند. دسترسی به 

که ایران از سوی غرب به شدت تحریم شده  بازارهای منطقه اوراسیا در حالی

 .1است یک فرصت عالی استراتژیک محسوب می شود

وستن ه پیالحاق ایران به اتحادیه اوراسیا نیازمند تالش وافر است تا زمین

د وجو ایران به بازرهای جهانی نیز فراهم شود. در این مسیر کاستی هایی

ری رقرابمله می توان به عدم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از آن ج

ه کاشت شبکه بانکی و همخوان نبودن استانداردهای داخلی با جهان اشاره د

 800 ازاربمنجر به تعویق پیوستن ایران به اتحادیه می شود. ورود ایران به 

ین نی بمیلیارد دالری نیازمند رسیدن به استاندارها و دستورالعمل های ف

 المللی است.

 دی اوراسیا دارای دو حوزه است:اتحادیه اقتصا
                                                           

1-Amat Adarow and Mahdi Ghodsi, The Impact of the EAEU.

IRAN preferential trade Agreement, may 2020, (wiiw.ac.at) 
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 بالروس(، –قزاقستان  –الف( حوزه اقتصادی )شامل روسیه 

 -قرقیزستان  –روسیه  –بالروس  –ب( حوزه گمرکی )شامل ارمنستان 

 قزاقستان(.

 29مجلس ایران پیوستن به اتحادیه را تصویب کرد. در  1397در بهمن 

 –ان و اوراسیا در آستانه توافقنامه تجارت ترجیحی ایر 1397اردیبهشت 

قزاقستان امضا شد. کلیات تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و اتحادیه 

در مجلس تصویب شد و موافقت نامه تشکیل منطقه  1398خرداد  19در 

 5به امضا رسید. در تاریخ  98خرداد  20آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه در 

آغاز مذاکرات تجارت آزاد  1399ابان  5 موافقتنامه اجرایی شد و از 98آبان 

نیز موافقتنامه تجارت آزاد اجرایی خواهد  1401آبان  5را داریم. در تاریخ 

 .1شد

 بخش عضویت ایران در منطقه آزاد تجاری اتحادیه تسهیل کننده روابط در

ر ود دهایی مانند روابط بانکی حوزه حمل و نقل و استفاده از شرایط موج

 تحادیه اقتصادی می باشد.کشورهای عضو ا

ده شعالوه بر مهمترین اصول تعهدات طرفین که در جدول زیر نشان داده 

است، تعهداتی دیگری همچون تسهیل تجاری و همکاری گمرکی، قواعد 

مبداء، سیستم حل و فصل اختالف، ترجیحات تعرفه ای طبق ضمایم 

 د. وجود دار فهرستهای کاالهای تحت پوشش توافق میان ایران و اتحادیه

                                                           
 ،1399مرداد  30جهانی، آزادبه سوی تجارت  پلی نشست اوراسیا، گزارش کنید به: نگاه .1

 (www.tpo.ir) ایران و اوراسیا. هایهمکاری دفتر رت ایران،توسعه و تجا سازمان
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ئات تثنامهمترین استثنائات از تعهدات در توافقنامه اوراسیا نیز شامل اس

ری تجا عمومی )مالحظات اخالقی، فرهنگی، امنیتی و مذهبی(، اقدامات دفاع

ه با قابلمشامل آنتی دامپینگ، اقدامات حفاظتی تجاری، اقدامات جبرانی )در 

 یارانه ها( می شود.
 ین در موافقتنامه اوراسیا: تعهدات طرف3 جدول

 توضیحات تعهدات

ر بها یکی از اصول بنیادین گات که از کشورها می خواهد بین کاال اصل عدم تبعیض

 اساس مبدا یا مقصد شان تبعیض قائل نشوند.

ز اکشورها را ملزم می سازد با کاالهای وارداتی پس از ترخیص  اصل رفتار ملی

رد از رفتار اعمال شده در مو گمرک به گونه ای رفتار کنند که

 کاالهای تولیدی در داخل نامطلوب تر نباشد.

اصل آزاد سازی 

 تجاری

 تممنوعی نرخ های تعرفه، تثبیت نرخ تعرفه، کاهش شامل موارد:

 یم( در حد کاالهای تحت پوشش) ایاستفاده از موانع غیر تعرفه 

 شود.

اصل انضباط 

 تجاری

 عاطال ،شفافبت امل عدم تبعیض،قواعد حاکم بر استاندارد ها ش

بر اصول  مبتنی حد ضرورت برای تامین اهداف مشروع، در دهی،

 شود. می علمی و ارزیابی خطر،
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 . مالحظات توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا4

د نظر مرا  با توجه به اجرایی شدن توافقنامه و نتایج ان الزم است چند نکته

 اد:قرارد

توافقنامه تجارت ترجیحی با  6قبل از توافقنامه حاضر ایران فقط  الف(

کشورهای ترکیه، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه و ازبکستان امضا کرده است و 

در سطح سازمان منطقه ای هم دارای توافقنامه تجارت ترجیحی با سازمان 

ا هیچ کدام به دارد. ام (D8اکو و گروه هشت کشور اسالمی در حال توسعه )

مساله زمانی  نیا لحاظ شمول و گستردگی به اندازه توافقنامه حاضر نیستند.

درصد تجارت ایران با  80تا  70اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم 

کشورهای همسایه اش می باشد و امضا این توافق نامه عمال در راستای 

 .1توسعه تجارت خارجی ایران است

 ل باوافقتنامه تجارت ترجیحی و موقت به مدت سه ساایران تنها یک م ب(

ل بدیقابل ت ،اتحادیه امضاء کرده است که در صورت اجرای متقابل تعهدات

مه قتنابه توافقنامه تجارت آزاد است. بنابراین در صورت عدم تبدیل مواف

و  های ایرانتجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه و پایان احتمالی همکاری

سیا اورا نباید این موضوع مطرح شود که ایران از اتحادیه اقتصادیاتحادیه 

ه داشتخارج شده است، چون اساساً از همان ابتدا ورودی به این سازمان ن

 امه توافقن درست و واقع بینانه از یارسانهاست. لذا شناخت صحیح و انتقال 

                                                           
تجاری میان ایران و اتحادیه  آزادموقت تشکیل منطقه  نامهموافقت هادی سیدی، میر .1

 (FARSI.TPO.IR)1398 آذر 10توسعه و تجارت، سازمان اوراسیا،
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 .ده کراست که باید به آن توج یامالحظهمنعقد شده، نخستین ضرورت و 

ضرورت حفظ ثبات در قوانین صادرات و واردات و نیز مقررات بانکی، ارزی و 

گمرگی است که در هرگونه توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد از 

در  یثباتیبو الزامات غیر قابل انکار است. در صورت هر گونه  هاضرورت

ضمن آسیب به روند و  رودیمیاد شده، اعتماد طرف مقابل از بین  یهاحوزه

توافقنامه تجارت ترجیحی سه ساله، دورنمای تبدیل آن به تجارت آزاد را نیز 

. لذا ضرورت دارد در جریان تصویب هر قانونی در مجلس و کندیمنامشخص 

قلم کاالی مشمول توافقنامه  862در دولت، پیوست  یانامهنییآیا ابالغ 

ادی اوراسیا مورد توجه جدی قرار تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتص

 862گیرد تا هرگونه محدودیت صادراتی و وارداتی و مقررات گمرگی، شامل 

 .1قلم کاالی مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی نشود

رایزنان بازرگانی ایران در منطقه اوراسیا است. در حال حاضر  عدم حضور ج(

وس، ارمنستان، قزاقستان و در بین پنج کشور عضو این اتحادیه )روسیه، بالر

قرقیزستان( تنها در ارمنستان، رایزن بازرگانی ایران مشغول به فعالیت است و 

در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه ماموریت و یا مشکالت 

است که حضور و فعالیتی ندارند. لذا با عنایت به اهمیت  هامدتمالی و ارزی، 

جیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضرورت اجرای توافقنامه تجارت تر

                                                           
گزارش شصت و تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا،  توافقنامه . نگاه کنید به:1

 کد ،1398آبان  21استراتژیک، هایبررسیهفتمین نشست گفتگوی راهبردی مرکز 

 .433مسلسل: شماره ،146-98گزارش:



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

288 

 

دقیق تعهدات برای تبدیل این موافقتنامه از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد 

پس از سه سال و نیز نقش بسیار تاثیرگذار رایزنان بازرگانی به عنوان حلقه 

بزرگانی ایران و پنج کشور عضو  یهااتاقخصوصی و  یهاشرکتارتباطی 

یه اقتصادی اوراسیا، ضرورت دارد این موضوع به صورت جدی و فوریتی اتحاد

 .1در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد

و  توجه به نقش شبکه ریلی ایران به عنوان مهم ترین مسیر ارتباطی د(

ل ر حادترانزیتی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دو سوی خزر است. 

یه حاضر ایران فاقد پیوستگی جغرافیایی و مرز مستقیم زمینی با اتحاد

ضویت عدائم ترکمنستان و عدم  یطرفیباقتصادی اوراسیا است. با توجه به 

رکزی عضو ، ایران با دو کشور آسیای میامنطقه یهاسمیمکاناین کشور در 

ه نطقک است. در ماتحادیه یعنی قزاقستان و قرقیزستان فاقد پیوستگی مشتر

جان ربایقفقاز جنوبی نیز ایران از شرایط مشابهی برخوردار است. جمهوری آذ

ری ودداکه دارای مرز مشترک با روسیه است، تاکنون از عضویت در اتحادیه خ

ریق نموده است. تنها ارتباط زمینی غیر مستقیم ایران با اتحادیه از ط

که دارای مرز مشترک با جمهوری ارمنستان امکان پذیر است؛ کشوری 

 که گرجستان اندنمودهفدراسیون روسیه نیست. هر چند مقامات ارمنی عنوان 

را  دسترسی زمینی ارمنستان به روسیه و فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا

یایی غرافتضمین کرده است. بنابراین، ایران در شرایط کنونی فاقد پیوستگی ج

 و  رکزیمقتصادی اوراسیا در مناطق آسیای و مرز مستقیم زمینی با اتحادیه ا

 

                                                           
 (FARSI.TPO.IR) اختصاصی رایزنان بازرگانی ایران، پایگاه .1
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 ن باقفقاز است. در چنین شرایطی، شبکه ریلی برای برقراری ارتباط ایرا

 ست.ااتحادیه اقتصادی اوراسیا از نقش و اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

ارت ه تجدر نگاه اول به نظر می رسد که فعالیت در قالب توافقنام ( اگرچهر

ونه لوب است اما چند خطر وجود دارد که می توان این گترجیحی بسیار مط

 شرح داد که:

 باتی، به خاطر تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران در وضعیت بی ثنخست

 قراردارد.

 : هیچ بانک بین المللی بزرگی در ایران شعبه ندارد.دوم

ی : به خاطر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در ظرفیت های رشد اقتصادسوم

 و تردید وجود دارد.شک 

 .1: مشکل انتقال پول و بیثباتی نرخ ارز در ایرانچهارم

 :نخست ارد:ز( در زمینه فعالیت تجار ایرانی در اوراسیا نیز مالحظاتی وجود د

عضا بند و ی کنایرانی بازار اوراسیا را به عنوان بازاری بلند مدت نگاه نم تجار

 بداییمکه اوراسیا را به عنوان جای ان  به :دوم صادرات بی کیفیت دارند.

زهای نیا را مبدایی برای ان برای واردات کاالهای مورد نیاز ایران ببینند،

زار ر باهای صادراتی برای حضور پایدار د تشکل :سوم مقاصد دیگر می بینند.

. ستیف اانها با سازمان توسعه و تجارت ضع ارتباط :چهارم اوراسیا ندارند.

 ه حقوق در نظر گرفته شده بی توجه هستند.توافقات ب در :پنجم

 
                                                           

 ،1398 آذر تجارت اوراسیا با ایران، اندازچشم ،افمارات شیبوت .1

(http://www.iess.ir) 
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ه حوز سیستمی در عرصه نرم افزاری می بایست تغییراتی را در چند ( نگاهس

 مورد توجه قرار دهد:

 : اصالح قوانین اداری بخش های مرتبط با امر تجارت.نخست

 : آموزش نیروی انسانی در جها سرعت دهی به امر مبادالت مرزی.دوم

 ه هایجاری در امور تجاری.: کاهش هزینسوم

 چهارم: اعمال تخفیفات ترجیحی و عوارض مربوطه.

 در ایران. LPI: ارتقاء عملکرد شاخص های لجستیکی پنجم

 .1: پیاده سازی لجستیک الکترونیک برای سرعت دهیششم

 نگاه سیستمی در عرصه سخت افزاری می بایست تغییراتی را در چند ش(

 حوزه انجام دهد:

اث زیرساخت های ارتباطی و مواصالتی جهت همبندی و هم : احدنخست

 پیوندی کشورهای عضو از خاک ایران.

 ت در: تدوین ماموریت به هریم از عناصر ذی مدخل در تسهیل امر تجاردوم

 بستر جغرافیایی اتحادیه )اعم از پایانه مرزی و گمرکات و ...(.

 .2الها: استفاده از تجهیزات روز در رصد و ارزیابی کاسوم

 دروازه ورود به اتحادیه اوراسیا . منطقه ازاد ارس؛5

 

                                                           
گمرک ایران در رونق گیری تعامالت  نقش شجاعی و محمد ابراهیم نویروان زاده، فریبا .1

 (.menoushiranzadeh.blogfa.com) ،1399 تابستان اقتصادی اتحادیه اوراسیا،
 همان .2



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

291 

 

 

در  یکی از ظرفیت های اقتصاد ایران جهت بهره مندی از فرصت های موجود

توسعه  صنعتی است که –مناطق ازاد تجاری  وجود اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

 دافها از صادرات و گسترش روابط بین المللی به ویژه با کشورهای همجوار،

زیت ر مرکدیک از مناطق ازاد ایران با واقع شدن  هر مهم ان به شمار می اید.

ز شی ایک حوزه اقتصادی درونی و بیرونی قابلیت ان را دارند که تنظیم بخ

و  ازاتروابط اقتصادی ایران با کشورهای هدف را بر عهده گیرند و با امتی

یگاه ا جاتعامالت و ارتق تسهیالت قانونی موجود در این مناطق زمینه افزایش

ب ها 5همین منظور  به ایران را در میان کشورهای همجوار فراهم کند.

ه ه شدپشتیبان برای اجرای موفقیت امیزپیمان تجاری اوراسیا در نظر گرفت

ی جستیکازاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیر ساخت های ل منطقه است:

وز زاد ارس با تکیه بر مرز نوردآ منطقه موجود به عنوان هاب دریایی،

اب هوان اذربایجان شرقی به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عن

نبار او زیر ساخت های حمل ونقل  ازاد فرودگاه امام خمینی منطقه زمینی،

ب ان هاآزاد چابهار به عنو منطقه کارگو( به عنوان لجستیک هوایی،) هوایی

 به عنوان هاب مالی. ش و انزلیلجستیک و مناطق آزاد کی

توانمندی های مناطق ازاد به لحاظ زیر ساختی و لجستیکی در زمینه 

 ایانشصادرات تولیدات داخلی و واردات مواد اولیه و سایر نیازهای کشور 

کنندگانی که تمایل به صادرات محصوالت خود به  تولید توجه است.

زیت این مناطق عالوه بر م کشورهای اوراسیا دارند در صورت استقرار در

یات بر ساله و معافیت از مال 20گمرکی موجود از معافیت مالیات بر درامد 

  ه برعالو پس ارزش افزوده به خاطر صادرات محور بودن برخوردار می شوند.
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دش ر گردنقدینگی  میزان معافیت مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده،

 د.انها نیز باالتر خواهد بو

و ماکو به دلیل نزدیکی  انزلی در میان مناطق ازاد ایران، سه منطقه ازاد ارس،

 منطقه .1به کشورهای اوراسیا بالطبع از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند

آزاد ارس در نقطه صفر مرزی در همسایگی ارمنستان و اذربایجان قراردارد و 

در زون  2ران و اتحادیه اوراسیابا در اختیار داشتن تنها مرز زمینی مشترک ای

ازاد  منطقه عنوان دروازه طبیعی ایران و اوراسیا شناخته می شود. به نوردوز،

 130هزار هکتار وسعت در حاشیه رودخانه مرزی ارس در  50ارس با بیش از 

جمهوری های اذربایجان و ارمنستان و  با کیلیومری شمال غربی تبریز،

مرز است و با احداث خط راه اهن از منطقه  جمهوری خودمختار نخجوان هم

ازاد ارس تا خاک ترکیه می تواند منطقه شمال غرب را به گذرگاه اصلی 

تبریز با قدمت -اهن جلفا خط ترانزیت ریلی اروپا و منطقه قفقاز تبدیل کند.

سال قدیمی ترین خز اهن ایران محسوب می شود که به صورت برقی  120

 در زمان حال فعال است.

 ادیهاین منطقه پتانسیل تبدیل شدن به هاب ترانزیت زمینی ایران با اتح

 ل:ا شاممنطقه های اتحادیه اقتصادی اوراسی زیر اقتصادی اوراسیا را دارد.

ه مرز توجه ب با بالتیک می شود. منطقه قفقاز، منطقه اسیای مرکزی، منطقه

  و به قازه منطقه قفمشترک ایران و ارمنستان می توان از طریق ارمنستان به ب

                                                           
 ارس ،چابهار ،اروند ،انزلی ،ماکو ،قشم ،کیش ایران عبارتند از: آزاد مناطق .1
 .باشدمی ارمنستان با ایران مرز مستقیم دارد، کشور عضو اتحادیه که تنها .2
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زار ر باواسطه ارمنستان از طریق گرجستان به حوزه بالتیک نیز متصل شد و د

 انها فعال شد.

ن انها در هزار نفر اشتغال دارند که بیشتری 16در منطقه ازاد ارس نزدیک به 

ر بخش هزار نفر انها د 4بخش کشاورزی و شیالت فعالیت دارند و نزدیک به 

اد قه ازازاد ارس که صنعتی ترین منط منطقه فعالیت دارند. صنعتی و تولیدی

ی شرکت صنعتی است که با سرمایه گذار 180ایران محسوب می شود دارای 

ر میلیون دال 35 توانسته هکتار، 106در کشاورزی گلخانه ایی به وسعت 

ا واحد تولیدی ب 35 همچنین باشد. داشته 1398محصول صادراتی در سال 

جود نطقه وو ...در ین م ارمنستان ،اذربایجان ی خارجی از ترکیه،سرمایه گذار

 دنی ومنطقه دارای ظرفیت ویژه در تولید و صادرات محصوالت مع این دارد.

 ،مصالح ساختمانی است. منطقه ازاد ارس در تکمیل زنجیره صادرات خود

صاص قابل توجهی را به تامین نیازهای لجستیکی در زن نوردوز اخت بودجه

ی رگیرتخلیه و با انبارهای اده است که شامل تیر پارک های کامیون باری،د

 قبیل ضروری برای امورات مربوط به تامین اسناد صادراتی از سیستم کاال،

ی ماسناد مربوط به گواهی مبدا کاال و ایکس ری های کامیون های باری 

 شود.

صادرات از  یزانم به واسطه اجرایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا،

با توجه به این که  اما .1درصد افزایش یافته است 85منطقه نوردوز نزدیک به 

  2توافقنامه ایران و اوراسیا سه ساله است و یک سال ان گذشته است و تنها 

                                                           
 (mojnews.com) ،1398بهمن  19محسن نریمان با خبرگزاری موج. گفتگوی .1
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 نخست اولویت سال دیگر باقی مانده است توجه به چند نکته ضرورت دارد:

 :دوم ا استانداردهای اوراسیا است.تطبیق استانداردهای صادراتی ایران ب

کارگروه کاالیی برای حضور فعال در تجارت با اوراسیا است که  تشکیل

 سازمان ملی استاندارد، سازمان متشکل از مسئولین سازمان توسعه و تجارت،

 بازرگانی ایران و سازمان گمرک باشد. اتاق غذا و دارو، سازمان دامپزشکی،

رقمی  8گذاری کاالها به گونه ایی که کد گذاری  هماهنگی در کد لزوم :سوم

رقمی اوراسیا هماهنگ شود تا از فرصت سوزی در  10ایران با کد گذاری 

 .1گمرک خودداری شود

منطقه ارس در استفاده از  موفقیت عالوه بر نکاتی که در باال گفته شد،

ن از این موافقتنامه تجارت ترجیحی و به طور کلی بهره برداری مطلوب تر ایرا

قرارداد نیازمند توجه به سرفصل های مدیریتی جهت توسعه کریدور های 

 :2سرفصل ها را می توان در موارد کلی زیر بیان داشت این ترانزیتی است.

 هماهنگ سازی سیاست های حمل و نقل بین زیر بخش ها -

 یکسان سازی و ساده سازی اسناد و مدارک -

 کاهش تشریفات و مقررات گمرکی -

 شرایط برابر جهت عرضه کنندگان خدمات تامین -

 کاهش تعرفه ها و هزینه ها -

 کاهش مدت زمان توقف -

                                                           
 .باشدمیارس  آزادمطالب برگرفته از مصاحبه نویسنده با کارشناسان منطقه  این .1
 همان .2
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 ساده سازی و روان سازی قوانین و اسناد -

الت نکته قابل توجه دیگر عوامل درونی است که موجب تنگناهایی در معام

 مرزی می شود:

ی ها )اعم از هزینه های رسمی و غیر رسمی( و هزینه ها عوارض :نخست

ل و هزینه های جاری در مرزها باعث افزایش هزینه های حم اعمال سوختی:

یجاد اادی نقل و ترانزیت می شود که در نهایت روی قیمت نهایی کاال تاثیر زی

 این اساس اصالح امور مرزی و کاهش هزینه ها سبب ترغیب بر می کند.

د. می شو بیشتر صاحبان کاال در جهت حمل و نقل و ترانزیت کاال وخدمات

ه نباسکول(، هزی-دیماند-هزینه ها در برگیرنده: هزینه های گمرکی )تضمین

مه بیمه تضمین و بی) بیمه هزینه مابه التفات سوخت(،) نقلهای حمل و 

 هایی که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی و هزینه شخص ثالث(،

 شود. می واسطه های انها که بدون سند دریافت می کنند،

 در ساختارهای زیر بنایی و اداری بخش دولتی و خصوصی: مشکالت :دوم

 بخش مشکالت دولتی می توان به موارد زیر اشاره داشت:

ار رویکرد مدیران نسبت به قبول جایگاه حمل و نقل لجستیک در ساخت -

 اقتصادی و اجتماعی

ت کمبود نیروی بخشی از ادارت مستقر در پایانه های مرزی و گمرکا -

 داخلی

-x ص یا عدم مکانیزه بودن تجهیزات توزین و ارزیابی در اکثر گمرکاتنق -

ray و باسکول الکترونیک 

 ضعف در کارایی فرایند ترخیص کاال -
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رک تیر پا–زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری )خطوط مواصالتی  -

ترخیص و بارگیری کاال و  تجهیزات نوین-انه مرزیگمرکات و پای-ها

یستم رد یابی استفاده از س-عاتتکنولوژی اطال-مدرن انبارهای بزرگ و

 کاال(

 در بخش خصوصی نیز با چند مشکل مواجه هستیم:

ت ضعف بنیه علمی و اطالعات اکثر مدیران شرکت های حمل و نقل نسب -

 به تحوالت منطقه ای

 عدم مالکیت شرکت های حمل و نقل بین المللی به کامیون هایی با -

 تکنولوژی روز

زار سیاسی و مالی شرکت های حمل و نقل ایران برای جذب باضعف توان  -

 کشورهای منطقه

فرسودگی ناوگان باری که خود سبب محدودیت جغرافیایی و افزایش  -

مدت زمان تحویل کاال و کاهش خدمات لجستیکی نسبت به ناوگان 

 کشورهایی همچون ترکیه می شود.
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 گیری: نتیجه .6

 وازاتاقتصادی اوراسیا به عنوان کشوری که به معضویت ایران در اتحادیه 

ه ست بداشتن روابط خوب با روسیه دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی نیز ه

هره ببا  ایران معنای حلقه مهم در تحقق اهداف ژئوپلتیکی محسوب می شود.

در  ضویتبرداری از ظرفیت های اقتصادی اوراسیا می تواند از منافع سیاسی ع

ه تحادیااز انجا که پیوستن به  همچنین منطقه ای بهره مند شود. یک سازمان

رای بو اجرای تعهدات در قالب توافقنامه تجارت ترجیحی مقدمه و تمرینی 

هت گام ج نخستین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می تواند باشد،

 کاریموفقیت در این مسیر تقویت قدرت مناطق ازاد به عنوان پیشگامان هم

ن ایرا سترسیطریق موافقت نامه اوراسیا امکان د از ایران با اتحادیه می باشد.

 کشور عضو فراهم شده است. 5میلیارد دالری  330به بازار 

 ازاد ناطقمنطقه آزاد ارس با توجه به پتانسیل هایی که دارد در کنار سایر م

دیه تحاو ا می تواند نقش محوری در پیاده سازی سیاست های توافقنامه ایران

-نیرو-داشته باشد اما مساله اصلی هماهنگی وزارت خانه های بازرگانی

د تا با هدف گذاری های مشترک در مدت زمان اندک خارجی می باش-صنعت

 ه هایانشگاداز پتانسیل های  استفاده باقیمانده بیشتر کارایی را ایجاد کنند.

ند ران نیز می تواایران در زمینه اگاهی بخشی به بخش خصوصی تجارت ای

 مساله قابل توجه دیگر در افزایش اثربخشی این تواقنامه باشد.
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 . منابع7
 منابع فارسی

مقایسه منطقه گرایی ها: نتایجی برای توسعه (، 1391بیوردن هتنه، ) -

 ، تهران: نشر وزارت امور خارجه.5ج ، جهان

ین شصت و هفتمگزارش توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا،  -

، 1398آبان  21، نشست گفتگوی راهبردی مرکز بررسی های استراتژیک

 .433، شماره مسلسل: 146-98کد گزارش: 

های تحول در سیاست خارجی ازبکستان در  حوزه کوزه گر کالجی، ولی،. -

 (iras.ir) 1398شهریور  23دوره شوکت میر ضیایف، 

نطقه آزاد تجاری میان موافقتنامه موقت تشکیل مسیدی، میر هادی،  -

 1398آذر  10، سازمان توسعه و تجارت،ایران و اتحادیه اوراسیا

(FARSI.TPO.IR) 

همگرایی اقتصادی در سلیمان پور، هادی و مریم سلیمانی در چاق،  -

ای ، فصلنامه آسیاوراسیایی مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل

 1395، بهار 93مرکزی و قفقاز، شماره 

، 1398، آذر چشم انداز تجارت اوراسیا با ایران، مارات ،افبوتشی -

(http://www.iess.ir) 

ق نقش گمرک ایران در رونشجاعی، فریبا و محمد ابراهیم نویروان زاده،  -

، 1399 تابستان، گیری تعامالت اقتصادی اتحادیه اوراسیا

(menoushiranzadeh.blogfa.com.) 

گزارش سازمان توسعه و تجارت در مورد موافقتنامه موقت بین ایران و  -

 (www.tpo.irاوراسیا، ) اتحادیه اقتصادی

 

http://www.iess.ir/
http://www.tpo.ir/
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، 1399مرداد  30،گزارش نشست اوراسیا، پلی به سوی تجارت آزاد جهانی -

 و اوراسیا.سازمان توسعه و تجارت ایران، دفتر همکاریهای ایران 

(www.tpo.ir) 

، 1398بهمن  19 گفتگو با خبرگزاری موج،نریمان، محسن،  -

(mojnews.com) 

 (FARSI.TPO.IR) ،پایگاه اختصاصی رایزنان بازرگانی ایران -

 1399، گزارش سازمان توسعه و تجارت- -

دی ماه  7، اوراسیاتالش ازبکستان برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی  -
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 چکیده
 ن دراین پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که عضویت جمهوری اسالمی ایرا

ی را و چالش های هافرصتبرای ایران داشته و چه  هاییمزیتاتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 

ی بر مرور با اتخاذ رویکرد همگرایی اقتصادی، این پژوهش ضمن ار خواهد داد؟پیش رو قر

که هیچیک  دهدمیکالن رفاه در میان کشورهای عضو اتحادیه، نشان  هایشاخصوضعیت 

 تواندینمآنها  نداشته و همکاری با هاشاخصاز اعضای این اتحادیه وضعیت مطلوبی در این 

ء ت سون محسوب شود. جستجوی امکانی برای کاهش اثرامنبع و محرکی برای توسعه ایرا

 ر سیاستد، تقویت محور ترانزیتی شمال به جنوب، رفع تمرکز از خاورمیانه هاتحریم

تی یرنفخارجی ایران و متوزان سازی جغرافیای سیاست خارجی ایران و تقویت صادرات غ

 . اما شوندمیی محسوب احتمالی جمهوری اسالمی ایران در این همکار هایمزیتاز جمله 

 

و  المللیبین هایتحریمجمهوری اسالمی ناشی از مواجهه با غرب و  هایگزینه محدودیت

اهد ی خوهداف فرااقتصادی روسیه در این اتحادیه مهمترین چالش ایران در این همکارا

 رد.کاهد بود چرا که ایران را بیش از پیش به تبعیت از سیاست خارجی روسیه متعهد خو

 روسیه ،ایران ،منطقه گرایی ،اتحادیه اقتصادی اوراسیاواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 اقتصادی جدید-سیاسی هایموجودیتاز  اینمونهاتحادیه اقتصادی اوراسیا 

نه ی واهمگرایارا متاثر از روندها المللبیندر عصری است که اقتصاد سیاسی 

ست امیک تالش شده و از منظر آکاد دهندمیدر بستر جهانی شدن شکل 

 هیاتحاد هیاول لیتشک قراردادتوضیح داده شوند.  گراییمنطقه هاینظریهذیل 

 و سبالرو ه،یروس یکشورها انیم یالدیم 2014 مه 29 در ایاوراس یاقتصاد

 یکشورها سپس و شد ایاوراس یگمرک هیاتحاد نیگزیجا و منعقد قزاقستان

 به را ودخ کار هیاتحاد نیا. رآمدندد آن تیعضو به زین زستانیقرق و ارمنستان

 20 ناکنو هیاتحاد عضو یکشورها. کرد آغاز 2015 هیژانو اول از یرسم طور

 هک دارند تیجمع نفر ونیلیم 183 از شیب و مساحت لومترمربعیک ونیلیم

 حدود هیاتحاد یاسم یداخل ناخالص دیتول. است جهان تیجمع درصد 5.2

 جارتت و دالر اردیلیم 900 حدود جهان با شتجارت حجم ،دالر اردیلیتر 1.9

 .باشدیم دالر اردیلیم 38 رقم هیاتحاد درون

 کشور نجپ با رانیا یهادولت نیب یافشرده مذاکرات 1394 سال اواخر از 

 کی یابر یتجار آزاد موقت منطقه جادیا جهت ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد عضو

  ماه در مذکور، نامهموافقت مسرانجا که گرفت صورت یشیآزما ساله سه دوره

 

 

 

 قزاقستان تختیپا آستانه شهر در( 1397 ماه بهشتیارد) یالدیم 2018 یم

 در زین رانیوز اتیه و امضا رانیا تجارت و معدن صنعت، وقت ریوز توسط
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 مذاکرات. رساند بیتصو به را مربوطه حهیال 1397 آذرماه 18 خیتار

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد عضو یکشورها و رانیا نیب یتجار موقت موافقتنامه

 نامهموافقت. دیرس امضا به قزاقستان آستانه شهر در 1397 بهشتیارد 27 در

 شد ابالغ دولت به اسالمی یشورا مجلس سییر توسط 98 رماهیت 15 مذکور

. کرد ابالغ صمت وزارت به اجرا یبرا 98 رماهیت 17 در را آن جمهور سیرئ و

 نهیزم ا،یاوراس یتجار آزاد منطقه لیتشک در موقت تیضوع سال سه خاتمه با

 یفرصت موافقتنامه نیا. شودیم فراهم هیاتحاد نیا در رانیا تیعضو یبرا الزم

با  دهیچیپ یبوروکراس و یداخل یساختارها یریپذانطباق که دینمایم فراهم

 هنامهما) شودآزموده  هاییاتحادیهساختارهای فراملی برای پیوستن به چنین 

 (.1399 ها، لیتحل و دادهایرو

در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که عضویت  

ران برای ای هاییمزیتجمهوری اسالمی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 

؟ در این راستا دهدمیو چالش هایی را پیش رو قرار  هافرصتداشته و چه 

بیات پژوهش، چارچوب نظری را مبتنی بر پس از مروری اجمالی بر اد

و  هافرصت، هامزیتمعرفی کرده و سپس  گراییمنطقههمگرایی و  هاینظریه

 .هیم شمردپیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بر خوا هایچالش
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 مروری بر ادبیات پژوهش

 ا اینی بهمکار در موضوع تبیین وضعیت اتحادیه اوراسیا و نیز نسبت ایران در

 درچاقسلیمانیو  پورسلیمانمنتشر شده است.  هاییپژوهشاتحادیه تاکنون 

ف اهدا ه دربا استفاده از الگوی کانتوری و اشپیگل میزان کامیابی این اتحادی

 انددهکری اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و در عمل آنرا ناموفق ارزیاب

که تا  انددادهر این میان مهم تشخیص اقتصادی را د هاییظرفیتاگرچه 

تغییر  آنها مسیر کنونی قابل سازیفعالکنون مغفول مانده و در صورت 

ا (. همچنین زرگر و صب1395سلیمانپور و سلیمانی درچاق، ) بودخواهد 

 ا غرببی روسیه در اوراسیا را از زاویه ژئوپولیتیک و رویاروی هاهمکاریموضوع 

ر دف پهه و معتقدند حضور گسترده روسیه در منطقه به مورد بررسی قرار داد

 شده کردن خالء قدرتی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد

، و حضور رقبای روسیه در این منطقه را تقویت کرده است )زرگر و صبا

 اندهپرداخت(. زارعی و اسماعیلی نیز در پژوهشی به این پرسش اساسی 1395

و تداوم اتحادیه  اندازیراهگزاف برای  هایهزینهیه متحمل که چرا روس

با  دوجانبه در صورت تداوم و تاکید بر توافقات کهحالیاوراسیا شده است در 

ی این جمعبند است. آنها به داشتهمیاعضای اتحادیه منافع اقتصادی بیشتری 

 قتصادیا اتحادیهو گسترش  ایجاداز  روسیه اولیهگرچه هدف که  اندرسیده

ه اروپا ب دیهاتحا مرزهایدر برابر غرب در  ژئوپلیتیک ایجبهه تقویت، اوراسیا

اما از  است،بوده از غرب آنها  دوریگزاف به منظور  های هزینهپرداخت  بهای

 ادیهاتح ایندرازمدت  هویتیو  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیانسجام  مزایای

 (.1397رعی و عباسی، بوده است )زاغافل ن نیز پساشوروی فضایدر 
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سید حسن میرفخرائی در پژوهشی ضمن پرداختن به ماهیت ژئواکونومیک 

ک نومیاتحادیه از منظر اتحادیه اروپا و اعضای اتحادیه، الزامات ژئواکو

ی ار مجمهوری اسالمی ایران را در همکاری با این اتحادیه مورد بررسی قر

اط در مورد تاثیری که دهد و معتقد است ایران می بایست ضمن احتی

شته یه اروپا دابر روابطش با غرب و اتاحاد تواندمیهمکاری با این اتحادیه 

در  هاهکاریباشد با تقویت بخش خصوصی، تنظیم مقررات مناسب و توسعه 

گردد  مندبهرهاین اتحادیه  گیریشکلحوزه انرژی و حمل و نقل از منافع 

ابی ی نیز در کاری مشابه ضمن ارزی(. مهکوبی و گودرز1394)میرفخرائی، 

بی زیاا سودمند ارتاثیرات ژئواکونومیک اتحادیه، همکاری اقتصادی ایران ر

 (.1398ی و گودرزی، کرده اند )مهکوی

در  اقتصادی ایران هایفرصتنوازنی، قاسمی و فرسائی در پژوهشی به 

 با ناایر مقدماتی و معتقدند همگرایی اندپرداختهپیوستن به اتحادیه 

 کاهش ضمن شد، خواهد باعث اوراسیایی اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای

 خارجی تجارت و اقتصادی توسعه برای الزم بسترهای غرب، تحریمی فشار

وازنی، قاسمی آید )ن فراهم اتحادیه اقتصادی هایظرفیت از مندی بهره و ایران

 لقوهبا آثار و همکارانش نیز در پژوهشی مشخصا به الهی( 1398و فرسائی، 

 صادراتی هایبخش بر اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران بین تجاری موافقتنامه

میانگین  متغیرهایکه  اندرسیدهکشاورزی پرداخته و به این نتیجه  و صنعت

خش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در ب

و تاثیر مثبت اورآسیا  صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای

  متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با
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راسیا حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوهمچنین دارد. تاثیر منفی صادرات 

های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی تواند بخشمی

ود. همچنین ایجاد مکانیزم ششود که تعرفه بخش صنعت حذف بیشتر می

اد بانک کشور اوراسیا، ایج 5مالی مشترک برای مبادالت داخلی بین ایران و 

 ادیداطالعاتی تجار کشورهای عضو برای فعاالن اقتصادی ایرانی، صدور رو

های بازرگانی تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق

 های اری ایران با اورآسیا در بخشاوراسیا می تواند در افزایش آثار تج

 (.1399)الهی و دیگران،  صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد

همکاری  هایفرصتخازنی و حکمت آرا به تهدیدها و  ایمقالههمچنین در 

 هایتمزیو ضمن برشماری برخی  اندپرداختهایران با اتحادیه اوراسیا 

ایدئولوژیک  هایچالشه و برخی اقتصادی در این همکاری، برتری جوئی روسی

، آراحکمت وایران در این همکاری دانسته اند )خازنی  هایچالشرا مهمترین 

(. در این پژوهش تالش شده است ضمن بررسی وضعیت عمومی 1399

رفاه، از منظر  هایشاخصکشورهای عضو در کنار جمهوری اسالمی ایران در 

ن با اتحادیه همکاری ایرا هایالشچو  هافرصت، ایمنطقهرویکرد همگرایی 

اری اوراسیا مورد بررسی قرار گیرد و نوآوری این پژوهش عالوه بر برشم

ر توجه به که تاکنون به آن پرداخته نشده است، د هاییفرصتو  هاچالش

 همگرایی درون کشورهای عضو است. هایظرفیت
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 چارچوب نظری

 گجن از پس یالملل نیب یکارهم نمود و یتجل عنوان به که ییگرا منطقه

 یها وزهح گرید در ندیفرآ نیا جیتدر به بود، شده آغاز اروپا در دوم یجهان

 و هافرصت یدوقطب نظام و سرد جنگ انیپا. افتی گسترش ییایجغراف

 اهمفر نینو ییگرا منطقه توسعه و تیتقو ت،یتثب یبرا را یدیجد امکانات

 یهمکار سمیمکان کی به دنیرس و ییهمگرا بر ییگرا منطقه منطق. ساخت

 نیالت هکلم معادل گراییمنطقه (.1393 همکاران، و جیهرس) است انهیجو

 هب که ism پسوند و منطقه یمعنا به Region لغت از که است سمیونالیرژ

 اتیادب در اصطالح نیا از مراد. است شده بیترک اعتقاد و شیگرا یمعنا

 حدوا سه حداقل از مرکب که است یاتاجتماع و التیتشک الملل نیب روابط

 ،یاسیس ییندهایفرا که گیردمی شکل یطیشرا در گراییمنطقه. باشد یاسیس

 به. دیآ وجودبه ایمنطقه یسازمان در تحول یبرا یساختار و یسازمان ،ییاجرا

 یردگ شکل یدیجد تیهو و دیآ وجود به ینینو هایسازمان گر،ید یعبارت

 و ییایجغراف مجاورت انگریب منطقه (.1391 ،یرستم سادات و یآقاجر)

 چند بلمتقا یوابستگ از یزانیم یگاه و یکیژئوپلت متقابل روابط از یحداقل

 تعامل و یهمکار به که است جوارهم هایدولت از یمحدود شمار ای کشور

 یبرا یهنگفر و یتیامن ،یاقتصاد ،یاسیس مختلف هایزمینه در افتهی سازمان

 (.1388 ،یروزآبادیف یدهقان) ورزندمی مبادرت ییهمگرا سمت به حرکت

 جهت در منطقه بالقوه هایتوان به دنیبخش تیفعل ندیفرآ ییگرا منطقه

 نیشتریب که است مختلف هایزمینه در سازیهمگون ندیفرآ ای ییهمگرا

  یهادن و یرسم طور به را منطقه درون در هادولت نیب یهماهنگ و یهمکار
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 ایقهمنط ییهمگرا اگر (.1397 ،یاریاسفند و حسنوند) است داشته دنبال به

 تجارت ای) تجاری آزاد منطقه از کشورها ییهمگرا شود، یتلق روند مثابه به

 شترکم بازار و یکمرگ اتحاد مرحله دو گذراندن از پس و شده آغاز( یحیترج

 یادآب نیمع و یرمضان) شود یم ختم( یاسیس) اقتصادی کامل هیاتحاد به

 (.1398 ،یدگلیب

 المللبینلیبرالی در روابط  هاینظریهرا ذیل طیفی از  گراییمنطقه توانمی

 یی معروفند. این طیفو همگرا گراییفراملی هاینظریهکرد که به  بندیطبقه

رند استوا المللبینکه بر مبانی و مفروضات لیبرالیستی در روابط  هانظریهاز 

 در نیمه دوم المللبینکه شرایط متحول نظام  اندگرفتهحول این ایده شکل 

 ملی را رو به هایدولتقرن بیستم به سمتی است که ظرفیت، توان و منزلت 

ظر ین منااده است. از دآنها را نیز تغییر  المللیبینافول برده و نیز دستور کار 

ن گرانیستند و بازی المللبیندیگر تنها بازیگران متفوق در سیاست  هادولت

نش در سطوح فروملی و فراملی به محدودسازی کنش و گزی هادولترقیب 

رج تقل و خااقتصادی، مس هایمولفهآنها مشغولند. با اهمیت یافتن اقتصاد و 

 هایشرکت ویژهبهملی، که با حضور بازیگران جدید  هایدولتاز کنترل 

و مهم  اصلی شصت و هفتاد میالدی قوت گرفت، مسائل هایدههفراملیتی در 

-امنیتی هاییهاتحادتسلیحاتی و  هایرقابتبه تدریج از  المللبینسیاست 

داد و به  تجاری تغییر جهت هایهمکاریاقتصادی و  هایرقابتنظامی به 

 عبارت دیگر تالش برای دستیابی به دستاوردهای نسبی جای خود را به

 جستجوی دستاوردهای مطلق بخشید.
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ز ااشد، اما مهمتر ببرای تحقق صلح  ایزمینه توانستمیین از منظر لیبرالی ا

رز، منی بدون به عنوان مهمترین موانع تحقق بازار جها هادولتآن این بود که 

ه ، بداندمییعنی همان آرمان نهایی لیبرالیسم که تحقق صلح را در گرو آن 

از  اییگرنطقهمبودند.  شدهتضعیف  ترمنعطف هاییموجودیت گیریشکلنفع 

سیاسی  هاموجودیتملی به  هایدولتاین منظر، مرحله گذاری است از 

. این کنندمیبزرگتری که مرزهای ملی را به سوی یک جامعه جهانی هموار 

جدی قرار  موضوع نقدهای هارئالیستالبته توسط طیف رقیب، یعنی  هاایده

عیت که چنین وض شرطیپیشگرفت با این استدالل که لیبرالها به 

الت را در جهان غرب ممکن ساخت، یعنی نقش هژمونیک ایا ایهمگرایانه

 ار است.؛ که خارج از تمرکز نظری این نوشتاندبوده توجهبیمتحده 

 گراییه کارکردرا بتوان به دیوید میترانی در نظری ایایدهچه بسا شروع چنین  

همکاری در  ستبایمینسبت داد. میترانی با رویکرد هنجاری بر آن بود که 

قویت ترا به هدف سرریز همکاری به سطوح سیاسی  هادولتسطوح فنی میان 

الش ی، تکرد. ارنست هاز نیز، نه با رویکردی هنجاری، بلکه با منطقی تبیین

در  فنی و غیر سیاسی/حاکمیتی هایبخشکرد نشان دهد چگونه تمایالت 

منجر شده و  هادولت ، به مطالبات سیاسی همگرایانه در درونهاملتمیان 

که  هاییهمکاری. آوردمیهمکاری و متعاقبا همگرایی را فراهم  هایزمینه

به نفع  بر افزایش منافع جدایی از تمایالت ملی ایمقدمه تواندمی

 از نظر هاز، (.1388:54سیاسی و فراملی بیانجامد )مشیرزاده،  هاییموجودیت

 تلفمخ کشور چند یاسیس رهبران آن لهیوس به که است ایپروسههمگرایی 

  به را شانسیاسی هایفعالیت و انتظارات ،یوفادار که شوندمی راغب و متقاعد
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 یمتقاض ای داشته یقانون اراتیاخت شینهادها که یدیجد مرکز سمت

 دهند سوق باشد کشورها و ملت اراتیاخت یرا و یقانون اراتیاخت

(Seifzadeh,2005: 191.) ه بر تبیین مکانیسم علّی این طیف نظری ک

بود  مرکزروندهای همگرایانه به جای تاکید بر ابعاد هنجاری و تجویزی آن مت

 .نامندمیرا نوکارکردگرایی 

را شامل  هاوضعیتملی به سمت همگرایی، طیفی از  هایمحدودیترهایی از 

د و هم گویای هم تنوعی در سطوح همکاری را نشان ده تواندمیکه  شودمی

گمرکی،  هایاتحادیهنیل به همگرایی باشد؛ که از شکل گیری  ایمرحلهد رون

ام منیتی ادغاقتصادی، تا تشکیل اجتماعات ا هایاتحادیهمناطق بهینه پولی، 

ر اگرچه . به عبارت دیگگیردبرمیسیاسی را در  هایفدراسیونشده و 

ک روند ی پیشرفته از ایمرحلهیک اجتماع امنیتی ادغام شده،  گیریشکل

، اما گرددمیهمگرایانه است که لزوما از مسیر طی مراحل ابتدایی ممکن 

پیشرفته صورت نگرفته  هایادغاممقدماتی لزوما به هدف  هایوضعیتانتخاب 

فی بسنده با توجه به اقتضائات و امکانات، هد تواندمیو به خودی خود 

دغام اتی اجتماع امنی محسوب شود. به عنوان مثال اتحادیه اروپا به عنوان یک

ه جامع»و  1952در « وفوالد سنگ زغال اروپائی مشترک بازار»شده، از 

ده است آغاز ش 1957به عنوان یک اتحادیه اقتصادی در سال « اقتصادی اروپا

ماع اجت اما الزاما هر بازار مشترک یا اتحادیه اقتصادی به هدف نیل به یک

اهداف مضیق در  یمحدودهدر  تواندمیو  گیردنمیامنیتی ادغام شده شکل 

نین چ توانمییک بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی باقی بماند. بنابراین حتی 

 در راستای  تواننمیرا  ایهمگرایانهتعبیر کرد که الزاما هر روند 
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ی با روندهای جهانی شدن در نظر گرفت و چه بسا برخ سازیهماهنگ

حادیه، برای استراتژیک توسط اعضای یک ات ، انتخابیایمنطقه هایهمگرایی

 ا اینکه دریدر مقابل جریان جهانی شدن باشد.  آوریتابمقاومت یا افزایش 

 هایشبخاقتصادی  هایمزیتو  هامطلوبیتمسیر معکوس، به جای اینکه 

 وامع، انگیزه ودر سایر ج پیوندهممشابه و  هایبخشفروملی در همکاری با 

، جامددی همگرایانه باشد که به همکاری سیاسی نیز بیانمحرک ورود به رون

وند زدن ملی، ضرورتی در پی هایدولتاساسا اهدافی سیاسی و امنیتی نزد 

 اربستی، کفروملی آنها به یکدیگر را توجیه نماید. در چنین موارد اقتصادهای

 کنندهگرماهمتعارف همگرایی برای تبیین و تحلیل وضعیت،  هایتئوری

 د بود.خواهن

در اعضاءاست  هاییویژگیهمگرایی در سطوح مختلف خود نیازمند شرایط و 

 برای تحقق یک موجودیت همگرایانه و گاه گیریشکلکه وجود آنها گاه برای 

 سطح در تشکیل ترینپایین. در باشدمیکارکردها و تداوم آن الزم و ضروری 

 مشترک میان برآوردی از منافع گیریشکلیک اتحادیه گمرکی، شرط 

ر ها دطرفین و امکان انطباق قوانین تجارت و شرط ماندگاری، تحقق برآورد

م الز منافع مشترک است. به عبارت دیگر اگر دو یا چند دولت ظرفیت حقوقی

ز برای انطباق قوانین تعرفه و تجارت با یکدیگر را داشته باشند و ا

شند متصور با سودی برای خود هاتعرفهیا کاهش مشترک  سازییکسان

 کهمیماداندند و در قالب یک توافقنامه به یک اتحادیه گمرکی بپیو توانندمی

فت. د یاسودی که متصور بودند دوام داشته باشد، آن اتحادیه نیز دوام خواه

 و تداوم نیز  گیریشکلشروط  شودمی ترعمیقاما وقتی سطح همگرایی 
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قه بهینه پولی مثال در یک منط . به عنوانشوندمی ترمتنوعو  ترپیچیده

 پذیریانعطافمتغیرهای بسیاری از جمله تحرک نیروی کار، تحرک سرمایه، 

تصاد، و دستمزدها، نرخ تورم، حجم اقتصاد، میزان بازبودگی اق هاقیمت

 هاییکلسپولی و مالی، میزان تنوع تولید و صادرات، همزمانی  هایسیاست

و  گیریشکلکار و بسیاری دیگر از عوامل در تجاری، همانندی نهادهای بازار 

 (.1396:107موفقیت یک منطقه بهینه پولی موثرند )براز، 

و  رایطدر مراحل ابتدایی فرایند همگرایی که عموما فنی و اقتصادی است، ش

 راحلممتغیرها نیز عموما محدود به عوامل فنی و اقتصادی هستند، اما در 

 دغاماچ در شرایط تحقق یک اجتماع امنیتی باالتر شبیه به آنچه کارل دوی

 ایندشده مطالعه کرده، شرایط عمومی و اختصاصی متنوع و چند بعدی در فر

 که یسیاس اجتماعی دویچ نظر همگرایی و تحقق و تداوم آن دخیل هستند. از

 انندم شود؛ می نامیده امنیتی اجتماع باشد شده حذف روابط از جنگ آن در

نظر  از. ااروپ اتحادیه یا و بریتانیا ذیل المنافع مشترک جوامع اعضای ناتو،

 حذف خود طرواب از را جنگ اعضا آن از گذر با که دارد وجود ایآستانهدویچ 

 شکل و آستانه ینا از گذار وی و کنندنمی ریزیبرنامه آن برای دیگر و کرده

 اجتماعی هایشرطپیش .نامدمی «همگرائی» را امنیتی اجتماع گیری

 -کافی نه و -الزم امنیتی اجتماع یک گیریشکل که برای روانی و اقتصادی

 هستند از نظر وی عبارتند از:

 ...( و دموکراسی بشر، حقوق) سیاسی اصلی هایارزش سازگاری .1

 جذاب و متمایز زندگی سبک یک وجود .2

 دترپرسو اقتصادی پیوندهای به نیل یا مشترک هایپاداش انتظار .3
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 اعضاء اغلب در سیاسی و اداری ایهظرفیت افزایش .4

 اعضاء از برخی در حداقل برتر اقتصادی رشد .5

 مرزهای ورای اجتماعی ارتباطات در ناگسستنی پیوندهای وجود .6

 اعضاء سرزمینی

 کل برای واحدها از برخی درون در سیاسی نخبگان یافتن وسعت .7

 بزرگتر جامعه

 مهم اقشار میان حداقل اشخاص اجتماعی و جغرافیایی باالی تحرک .8

 سیاسی نظر از

 متقابل مبادالت و ارتباطات جریان دامنه تعدد .9

 (برد برد بازی) اعضا مبادالت در هاپاداش بودن متقابل .10

 (چرخش نخبگان) سیاسی هایگروه نقش در تغییر باالی بسامد .11

 رفتارها پذیری بینی پیش از باالیی حد .12

سیاسی و  ، ظرفیت باالی اداری وهاارزشدر این میان سازگاری 

یک اجتماع امنیتی  گیریشکلرفتارها از سایر شرایط برای  پذیریبینیپیش

. کافی نیستند شدهادغامهستند اما برای تحقق یک اجتماع امنیتی  ترضروری

لی برای تحقق یک اجتماع امنیتی ادغام شده که یک موجودیت سیاسی فرام

 گیرند، حمایت قرار و مشترک مورد پذیرش حکومتی نهادهای بایستمیاست 

 دید بهج مشترک نهادهای تعمیم و بسط یابد و نهادها این به سیاسی وفاداری

 (1388:65مناسب به کار بیافتند )مشیرزاده، کارآمدی هدف
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 وحدت به دنیرس که است استوار امر نیا بر گراییمنطقه ،یفلسف لحاظ به

 جیبس با دیبا و دهبو ناپذیزتحصیل و دیبع جهان یکنون طیشرا در یجهان

 راهمف را یمتعال یآرمان به حصول نهیزم ،ایمنطقه ونددهندهیپ یروهاین

 ،یهنگفر ،یاسیس هایتجانس معتقدند گراییمنطقه طرفداران. ساخت

 نیا ،بخشوحدت هایمولفه ریسا همراه به ییایجغراف و یاقتصاد یاجتماع

 قاره وسعت به یحت هگسترد منطقه در واقع مستقل هایدولت به را امکان

 مطلوب طور به مشترک یهمکار با خود، یمعنو و یماد منابع از که دهدمی

را  گراییمنطقه(. این رویکردی است که 1394 همکاران، و یزارع) ببرند بهره

از  وریبهرهدر  و نیز امکانی برای تسهیل گراییجهانمقدماتی از  ایمرحله

جهانی  کهنیآنا. اما در مقابل، داندمی فرایند جهانی شدن و در راستای آن

 داریایهسرمنهایی امپریالیسم  یمرحلهدر راستای تحقق  ایپروژهشدن را 

 هایدولتسیاسی و اقتصادی  یسلطهتلقی کرده و یا آنرا در جهت تثبیت 

را فرصتی برای تجمیع  گراییمنطقه، کنندمیغربی ارزیابی  ییافتهتوسعه

 الیسم غربجنوب در مقابله با امواج سهمگین امپری هایتدولتوان و ظرفیت 

یعنی به جای  شودمی. در این رویکرد، مسیر کارکردگرایی معکوس دانندمی

د غیرحکومتی و فروملی در جوامع مختلف پس از پیون هایبخشاینکه 

استی حکومتی و ملی را به سمت هماهنگی سی هایبخشخوردن با یکدیگر، 

سیاسی و  هایدغدغههستند که با  هادولتب کنند، این و همگرایی ترغی

. از این پردازندمیغیرحکومتی و فروملی  هایبخش سازیهماهنگامنیتی، به 

کالسیک  هایائتالفجدیدی از اتحادها و  ینسخه، گراییمنطقهمنظر 

 در سطح  هاهمکاریاست با این تفاوت که در نوع کالسیک،  المللیبین
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جدید  ینسخهاما در  گرفتمیو امور نظامی و امنیتی صورت سیاست سخت 

 .به سیاست نرم و امور اقتصادی و فنی گسترش یافته است هاهمکاری

 میتقس دیجد و میقد نوع دو به توان یم را گراییمنطقه یخیتار لحاظ از

 :دارد 1960 دهه میقد گراییمنطقه با هاییتفاوت نینو گراییمنطقه. نمود

 گراییمنطقه ماا بود؛ یقطب دو نظم با وستهیپ و وابسته میقد گراییقهمنط. 1

 که امعن نیبد. است شده مطرح یجهان شدنقطبی چند طیشرا در دیجد

 گرید عبارت به. اندسکه کی یرو دو گراییمنطقه و شدن یقطب چند اصوال

 ییباال رمانو قدرت و استقالل از ایمنطقه هایقدرت و مناطق از کی هر

 .برخوردارند

 و نظم اساس بر 70 و 50 دهه ایمنطقه هایهمکاری بر حاکم سازمان. 2

 بندیسیمتق که یحال در بود قدرت ابر دو نییپا به باال از دستورات و خواست

 گرفتن نظر در با و هاملت_دولت یواقع خواست اساس بر ،ایمنطقه دیجد

 (.1394 ان،یذاکر و یطالب) است شانملی منافع

 که یحال در. دبو بسته گراییمنطقه میقد نظام در یاقتصاد هایهمکاری. 3

 منطقه یرزهام از خارج به و هبود باز اریبس یهمکار نیا نینو گراییمنطقه

 بر نینو گراییمنطقه (.1394 همکاران، و یمتق) شودمی دهیکش زین

 حرکت ،یمعنو تیمالک و خدمات نهیزم در ایمنطقه درون تجارت یآزادساز

 یریدهش) دارد دیتاک ینظارت هایرژیم شدن هماهنگ باالخره و هیسرما آزاد

 (.1393 ،ییرضا و

 در را گراییمنطقه روند منطقه، اندازه و گستره حسب بر توان یم نیهمچن

  اپک آن بارز نوع که کالن، گراییمنطقه: کرد بندیدسته مشخص نوع چهار
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 گراییمنطقه است، اروپا هیاتحاد آن بارز هنمون که بزرگ گراییمنطقه است؛

 رود-یم شمار به آن از اینمونه( آن .سه.آ) آسیا شرق جنوب هیاتحاد که انهیم

 (.1398 همکاران، و سرمست) خرد گراییمنطقه سرانجام و

اوراسیا در  یاتحادیهکالن اعضای  هایشاخصبررسی اجمالی وضعیت 

 مقایسه با ایران

و الزامات  هاشرطپیشه همگرایی در سطوح مختلف، گفته شد ک ترپیش

 ظر باشدنگمرکی مطمع  یاتحادیهمختلفی داراست. اگر منطقه آزاد تجاری یا 

رط چه بسا هماهنگی حقوقی و تطبیق نظام تعرفه میان اعضاء به عنوان ش

حل تحقق و سودمندی به عنوان شرط دوام کافی باشد اما همگرایی در مرا

. با این وصف در کندمیرا طلب  تریپیچیدهضائات و شرایط اقت ترپیچیده

از  ایران چه سطحی میان اعضای اتحادیه اوراسیا و میان این اتحادیه و

کالن اعضای  هایشاخصمتوقع بود؟ شاید بررسی برخی  توانمیهمگرایی را 

 اشد.این اتحادیه بتواند در سنجش و ارزیابی و یا تعدیل توقعات مفید ب

لگاتوم  المللبیناس شاخص تجمیعی رفاه که همه ساله توسط موسسه بر اس

کالن  هایشاخصاز  ایمجموعه، شودمی، ارزیابی، محاسبه و اعالم آوریجمع

اصلی کیفیت اقتصاد، شرایط کسب و کار، محیط  هایشاخصذیل 

، شرایط زندگی، حکومتگری، هازیرساخت، دسترسی به بازار و گذاریسرمایه

فردی، آموزش، بهداشت، سرمایه اجتماعی، امنیت و ایمنی، و  هایآزادی

ساالنه کشورهای جهان  بندیرتبهو محاسبه شده و  بندیدستهمحیط زیست 

از منابع  هاشاخصاز  ایگسترده. در این ارزیابی ساالنه طیف شودمیمعرفی 

 یبندفرمولرسمی متعددی اعم از دولتی و غیردولتی گردآوری و در قالب 

و از این منظر یکی از  شودمیارائه « رفاه» سازیمفهوممشخصی ذیل 
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کشورهای جهان محسوب  یتوسعهمعیارهای ارزیابی وضعیت  ترینجامع

 .شودمی

 

دیه اوراسیا کلی شاخص رفاه در میان اعضای اتحا بندیرتبه( 1جدول شماره )

 .دهدمینشان  2019به همراه ایران را در سال 
 2019کلی شاخص رفاه در سال  بندیرتبه(: 1) شمارهجدول 

 
که وضعیت پنج کشور عضو اتحادیه در شاخص رفاه  دهدمیآمار نشان 

 61کمابیش مشابه است و از بهترین وضعیت که مربوط به ارمنستان با رتبه 

است اختالف  88است تا بدترین وضعیت که مربوط به قرقیزستان با رتبه 

عبارت دیگر مجموعه این کشورها اگرچه در  به .دشونمیقابل توجهی دیده 

وضعیت مطلوبی در شاخص رفاه در مقایسه با کشورهای آمریکای  کل،

موفق توسعه در شرق آسیا و سایر  هاینمونهشمالی، اعضای اتحادیه اروپا، و 

نقاط جهان ندارند اما در درون خود از سطحی از سازواری و همگنی 
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بسیار زیادی با  یفاصله 131اسالمی ایران با رتبه برخوردارند. اما جمهوری 

میانگین این کشورها داراست و از این منظر ظرفیت اندکی در پیوند به 

 اتحادیه دارا خواهد بود.

را  ( کیفیت اقتصاد کشورهای عضو و جمهوری اسالمی ایران2جدول شماره )

 .دهدمینشان 
 2019( کیفیت اقتصاد در سال 2جدول شماره )
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ت کشورهای عضو در کیفی یفاصلهکه  دهدمی( نشان 2جدول شماره )

 40زوو جاقتصاد نسبتاً قابل توجه است. اگرچه هیچیک از اعضا از این منظر 

زاقستان برای ق 53برای روسیه و  43اقتصاد برتر جهان هم نیستند اما رتبه 

نظر مل از که این دو کشور حداق دهدمیدر مقایسه با سایر اعضا نشان 

ر محرک در صورت تحقق سایر شرایط، به عنوان موتو توانندمیتئوریک 

وجود  شد، اتحادیه عمل کنند؛ اما همانگونه که در نظریه همگرایی دویچ اشاره

ا ت امچند اقتصاد قدرتمند به عنوان موتور محرک همگرایی اگرچه ضروری اس

ضا یر اعدر مقایسه با ساکافی نیست. از طرف دیگر اگرچه روسیه و قزاقستان 

ح وضعیت بهتری دارند اما در کل اقتصادهای برجسته و قدرتمندی در سط

 ادی خود را؛ به ویژه اینکه هر دو کشور، کیفیت اقتصشوندنمیجهان محسوب 

های با فسیلی هستند تا تولید کاال هایسوختبیشتر مدیون تولید و فروش 

 ری اسالمی در این شاخص نیزتکنولوژی باال و یا خدمات. وضعیت جمهو

پله  60ریبا قابل توجهی با میانگین اعضا داشته و از روسیه تق یفاصلهبسیار 

و  گذاریسرمایه( به ترتیب وضعیت محیط 4) و( 3) شمارهفاصله دارد. جداول 

عضو  برای کشورهای 2019در سال  هازیرساختوضعیت دسترسی به بازار و 

 .دهدمین و جمهوری ساالمی ایران نشا
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 2019در سال  هازیرساخت(: دسترسی به بازار و 4جدول )

 
 

تمامی  دهدمی( و مقایسه آنها با یکدیگر نشان 4( و )3آمار جداول )

د و از کشورهای عضو از وضعیت نسبتا مشابهی در این دو شاخص کالن دارن

. در مقایسه گیرندمیجهانی قرار  بندیرتبه یمیانهاین حیث جزو کشورهای 

که نسبت معناداری میان شاخص حکومتداری  شودمیبا جداول آتی مشخص 

و دسترسی بازاری در این کشورها  گذاریسرمایهمدنی و وضعیت  هایآزادیو 

ری با سایر وجود دارد. همچنین جمهوری اسالمی ایران فاصله معنادا

کشورهای عضو اتحادیه در این دو شاخص داراست. اما نکته قابل توجه در این 

است که علیرغم اینکه ایرانن در شاخص دسترسی به بازار و زیرساخت از 
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قزقیزستان وضعیت بهتری دارد اما احتماال به دالیل عمدتا سیاسی، 

 است.بهتری نسبت به ایران دار گذاریسرمایهقرقیزستان محیط 

فردی در سال  هایآزادی( به ترتیب وضعیت حکومتگری و 6( و )5جداول )

 .دهدمیرا نشان  2019

 
 2019(: وضعیت شاخص حکومتگری در سال 5جدول )
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 2019فردی در سال  هایآزادی(: وضعیت 6جدول )

 
 هایآزادیحکومتگری و به ویژه  هایشاخصوضعیت اتحادیه اوراسیا در 

است. شاخص  ترنامطلوباقتصادی  هایشاخصمراتب از وضعیت  فردی به

 میزان محدودیت دستگاه اجرایی، هایشاخصحکومتگری که از مجموع 

کارآمدی حکومت، صداقت حکومت، پاسخگویی سیاسی، کیفیت مقررات، و 

سیا نشان در مورد کشورهای عضو اتحادیه اورا شودمیحکومت قانون محاسبه 

تقریبا  آنها از میانگین جهانی وضعیت بدتری دارند و که کمابیش دهدمی

وب جزو جوامع غیردموکراتیک محس 4 پولیتیتمامی آنها در شاخص برنامه 

 وجود عدم هایشاخصفردی که از تجمیع  هایآزادی. وضعیت شوندمی

 و نبیا تشکیالت، آزادی و اجتماعات قانونی، عاملیت فردی، آزادی تبعیض

 وضعیت  به مراتب از آیدمیاجتماعی به دست  ت، و تحملاطالعا به دسترسی
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د کشور صاست. به جز ارمنستان باقی کشورها در  ترنامطلوبحکومتگری نیز 

 هاینظام یزمرهاول فهرست حضور ندارند و این امر اعضای اتحادیه را در 

. در این میان کندمی بندیدستهفردی  هایآزادیسیاسی بسته و سرکوبگر 

 ضعیتوان جمهوری اسالمی ایران از سایر اعضای اتحادیه با فاصله در همچن

 .بردمیبه سر  ترینامطلوب

ه و کالن اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو اتحادی هایشاخص یمطالعه

ضو ع. هیچکدام از کشورهای 1که:  دهدمیجمهوری اسالمی ایران نشان 

. اگرچه شوندنمیب اتحادیه از اقتصادهای برتر و پیشروی جهان محسو

رین وضعیت روسیه و قزاقستان با تکیه بر منابع نفت و گاز به نسبت سای

رش وان پذیاست اما آنها نیز حائز رشد اقتصادی برتر در حدی که ت ترمطلوب

 .2د. یستنبار ناتوانی سایر اعضا در یک فرایند همگرایانه را داشته باشند ن

فردی به شکلی  هایآزادیسی و سیا هایشاخصوضعیت کشورهای عضو در 

 ادیهکمابیش مشابه، بسیار نامطلوب است. تقریبا تمامی کشورهای عضو اتح

. در شوندمیفردی محسوب  هایآزادیغیردموکراتیک و سرکوبگر  هایدولت

هه دمهمترین این کشورها یعنی روسیه، بالروس و قزاقستان نزدیک به دو 

از  عمال چرخش نخبگان به عنوان یکیاست که رهبری سیاسی ثابت مانده و 

ه شروط اصلی همگرایی وجود نداشته است. به عبارت دیگر اعضای اتحادی

فردی اداره  هایدیکتاتوریاز نظر سیاسی بسته هستند که با  هاییدولت

ه ام همراه کردثبات سیاسی در این کشورها را با ابه یآیندهو این  شوندمی

بخشی از یک نظم  هادههاینکه برای  یواسطه. اعضای اتحادیه به 3است. 

 ، از هالفهمودر برخی از  اندبودهاداری و سیاسی ذیل اتحاد جماهیر شوروی 
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 این جمله سبک زندگی، زبان، ساختارهای اداری انطباق پذیر و مواردی از

ی هر یک را دارا هستند. اما استقالل و موجودیت سیاس هاییمشابهتدست 

فروپاشی بلوک  سیاسی در پی ناپذیراجتنابو  یواگرایانهد حاصل یک فراین

هود که در مشابهت الگوهای موجود مش هاییظرفیتشرق بوده است. پس 

اثی شود، میر آتی ارزیابی هایهمگراییاست بیش از آنکه امکانی برای نیل به 

قرن  90ه در اواسط ده هاظرفیتپیشین است. چه بسا این  هایواگراییاز 

د ی باشزیابتم به مراتب بیشتر از انتهای دهه دوم قرن بیست و یکم قابل اربیس

روند تحوالت در  هاظرفیتروسیه در حفظ این  جانیسختو احتماال علیرغم 

اسالمی  . جمهوری4. کندمیصورت تداوم وضع موجود به واگرایی بیشتر میل 

با  مگرایانهایند هالزم برای درگیر شدن در هرگونه فر هایظرفیتایران فاقد 

رار که مورد ارزیابی ق هاییشاخص. اگر چه در تمامی باشدمیاتحادیه اوراسیا 

از سایر اعضای  ترنامطلوبگرفت، جمهوری اسالمی وضعیت مشابه و البته 

زندگی و  کالن و سبک هایارزش، اما نه تنها در باشدمیاتحادیه دار 

داف ندارد بلکه مزیت و اه اداری با این کشورها مشابهتی هایظرفیت

 مشترکی نیز در این همگرایی برایش متصور نیست.

 شرق به نگاه رانیاو  ییاگرایاوراس هیروس کرد؛یرو رییتغ یهمزمان

 الس در نیپوت یجمهور استیر دوره آغاز با پژوهشگران، یبرخ اعتقاد به

 و یاخلد استیس کنندگیتعیین مقام زین ییاگرایاوراس یتیهو گفتمان ،2000

 بر دیکتا ن،یپوت یها اقدام نینخست جمله از. آورد دست به را هیروس یخارج

 یراب یبرونئ به سفر در او ارتباط، نیهم در. بود هیروس ییایاوراس تیهو

  خود شهیهم هیروس»: کرد دیتاک 2000 سال در اپک سران نشست در شرکت
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 که ایمنکرده وشفرام هرگز ما است؛ کرده مالحظه ییایاوراس کشور کی را

 که گویممی صراحتا اما دارد، قرار ایآس در هیروس خاک از یبزرگتر بخش

 که ییایراساو هیاتحاد سیتاس طرح «.ایمنکرده استفاده تیمز نیا از چوقتیه

 درون هایجاییجابه یخوب به شد، ارائه نیپوت یسو از 2011 اکتبر در

 سخت واکنش. دهد یم نشان یو یذهن انگاره در را انهیاگرایاوراس یگفتمان

 یازس ادهیپ در هیروس تیجد به زین 2014 سال در نیاوکرا حوادث به هیروس

 بحران (.1397 ،یصورانار) شودمی داده نسبت ییایاوراس هیاتحاد طرح

 یفضا در آن ارتعاشات که است غرب با هیروس تقابل یجد نمونه نیاوکرا

 هیروس یصاداقت میتحر به غرب. اردد ادامه همچنان المللیبین کیپلماتید

 یرو یقشر نیاوکرا انیشورش از کشور نیا هایحمایت به دادن انیپا یبرا

. اندکرده آغاز را هایشانتحریم سوم دور اروپا و کایآمر اکنون. است آورده

 بزرگ، هایبانک دولت، به کینزد یباال یها تیشخص که هاییتحریم

 ترک رزکشاو) دهد یم قرار هدف را هیروس یدفاع مراکز و یانرژ هایشرکت

 (.1398 مهر، بیاد و

 به را گراییچندجانبه مفهوم تا کندمی تالش خود یخارج استیس در نیپوت 

 یفضا در اریز کند؛ تیتقو المللیبین یراهبرد اتیادب در یقطب چند یجا

. دشو یم راهمف گذشته از شیب هیروس آفرینینقش یبرا فرصت گراچندجانبه

 گیریجهت رییتغ و المللیبین لیمسا حل روند در هیروس نقش شیافزا

 در نیپوت دیجد یها تیاولو از شرق به غرب از هیروس یخارج استیس

 نمود ترینروشن (.1397 ،یصادق) است بوده هیروس یخارج استیس

  یوروش قلمرو در و یرامونیپ منطقه در نیکرمل استیس در را ییاگرایاوراس
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 ،ینظر و ینیدکتر اصول عیرف یمحتوا رغم به هیروس. افتی توان یم سابق

 آن و کندمی دنبال خود یخارج استیس یکردهایرو در را مشترک وجه کی

 یراب آنچه کرد،یرو نیادر . خود یالملل نیب نفوذ شیافزا از است عبارت

 منطقه بر نظارت داشتن اریاخت در دارد، را تیاهم نیشتریب نیکرمل

 نیا زا ناتو ژهیو به غرب داشتن نگه برون و المنافع مشترک مستقل یکشورها

 مستلزم سابق، یشورو قلمرو در نیکرمل قدرت بسط و حفظ. است منطقه

 هزاره در رهیانگ نیهم به. است هیروس یرهبر تحت ایمنطقه باتیترت وجود

 ییگراهم یبرا تالش ز،ین هیروس در انیاگرایاوراس تیحاکم زمان در و دیجد

 ارک به ،یگمرک یها نیسرزم شدن متحد. افتی تداوم سابق یشورو قلمرو در

 نیتضم مشترک، اصول بر یمبتن یاقتصاد میتنظ یسازوکارها شدن گرفته

 بوده فضا نیا جادیا یها برنامه از کار یروین و هیسرما خدمات، کاال، انتقال

 ن،یدورگ یعنی گرایاناوراسیایی نیسیتئور دگاهید از (.1395 ،یرستم) است

 اریبس وتتفا با تواند یم که شده داریپد ایقاره قدرت کی عنوان به رانیا

 ایقاره سنت رو دنباله کامل طور به مسلمان یکشورها گرید از یشتریب

 یبرا یاصل کننده تیتقو یروین کی مثابه به رانیا با اتحاد و باشد هیروس

 (.1398 ،یگودرز و زاده کوچک) است ندهیآ

 را یخاص گاهیجا رگذاریتاث ایمنطقه قدرت کی عنوان به رانیا ط،یشرا نیا در

 کنار در مساله نیا. است آورده بدست نیپوت ییاگرایاوراس نیدکتر در

 ریتاث تحت الملل، نیب نظام قدرت گفتمان در کشور دو مختلف یها خاستگاه

 آن کمشتر مخرج که است جهان در قدرت یبند قطب قبال در آن اشتراکات

 به هیروس گرید یسو از. است یمحور تک و یقطب تک نظام با مخالفت ها

 کایآمر ژهیو به غرب یتهاجم یها تنش با مقابله توان که است آگاه یخوب
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 در جمله از مختلف ییایجغراف یها حوزه در نفوذ و حضور گسترش یبرا

 رانیا لیپتانس درک با هیروس چارچوب نیا در. ندارد را خود یمرزها مجاورت

 توسعه که داندمی یکشور را رانیا منطقه، در کایآمر ایمنطقه نفوذ مهار یبرا

 یجاودان و یمحمد) باشد داشته شیبرا یگوناگون منافع تواند یم آن با روابط

 نهادها نیا با رانیا با یهمکار به نسبت هیروس دگاهید نیبنابرا (.1398 مقدم،

 به توجه با که هرچند دارد؛ یمثبت یسو و سمت و توجه قابل مجموع در

 که گفت تواننمی تیقاطع با یروس انهیعملگرا استیس و قدرت منطق

 وجود، نیا با کند یم تالش نهادها نیا به رانیا وستنیپ در مصرانه ه،یروس

 در هیروس هاینهادسازی و یساز نظم در رانیا حضور به نسبت یروس دگاهید

 تحوالت و نیپوت ییاگرایاوراس نیدکتر ریتاث تحت ایآس شرق و ایاوراس

 هایمخالفت و افتهی بهبود گذشته به نسبت ،یبهارعرب از پس انهیخاورم

 یملموس رییتغ نهادها نیا در رانیا تیعضو یبرا هیروس یرعلنیغ و یررسمیغ

 (.1395 نژاد، یسلطان و ییکوال) است داشته

 ل شدهمکم وایران همزمان  اوراسیاگرائی در روسیه با راهبرد نگاه به شرق در 

 یهورجم که است نیا شرق به نگاه راهبرد از مقصوداست. برخی معتقدند که 

 از یکی صاحب و ییایآس مطرح و قدرتمند گریباز کی عنوان به رانیا یاسالم

 و یفرهنگ ،یتمدن قرابت واسطه به ن،یزم مشرق هایتمدن نیقدرتمندتر

 و قیدق یراهبرد یطراح ضمن تواندیم حوزه نیا گرانیباز گرید با یتیهو

 وندیپ ایآس یصنعت رشد و یاقتصاد توسعه پرشتاب انیجر در را خود جامع،

  امکانات از یرقش قدرتمند یکشورها با یهمکار قیتعم رهگذر از و زده

 بهره کشور منافع نیتام یراستا در آنها کینکنولوژ و یصنعت ،ایسرمایه

 یبرا رانیا هایتالش ترینمهم از یکی (.1396 ،ییسنا و یادیص) نماید یریگ
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 از استفاده و ییگرا منطقه استیس دولتها، با یهمکار و منطقه با تعامل

 یاریبس را موضوع نیا و است بوده ینهاد یکارهاوساز و چندجانبه یپلماسید

 اما. اندکرده ذکر رانیا استیس ترینشاخص عنوان به منطقه انیلگرایتحل از

 ارائه شاهد و بود یکارگزار هایتالش نیا از فراتر رانیا ابتکارات و اقدامات

 هم اکو گسترش و خزر یساحل یکشورها سازمان چون یساختار هاییطرح

 رهبران نشست نینخست یشورو یفروپاش از پس منظور، نیا یبرا. ایمبوده

 (.1397 ،یکرم) شد برگزار تهران در اکو عضو یکشورها

ا شروع و ب 1384تراتژی نگاه به شرق، که مشخصا از سال به عبارت دیگر، اس

 هایگیریجهتبه یکی از مهمترین  نژاداحمدیریاست جمهوری محمود 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بدل شده است و در دولت حسن 

یر ا تغیبست، اروحانی نیز به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تداوم یافته 

 هایظرفیتین به سوی اوراسیاگرایی همزمان و همراه شده و رویکرد کرمل

« قشر»نزدیک شدن طرفین به یکدیگر را افزایش داده است. روشن است که 

ت. در اینجا موجودیتی است نوظهور که در وضعیت جدید در حال تکوین اس

ظم سیاسی ن، دال بر بلوک شرق با المللبینشرق سیاسی در ادبیات روابط 

است که اکنون دیگر وجود خارجی ندارد. شرق فرهنگی و  کمونیستی

ان ق هماقتصادی نیز فاقد اعتبار معنایی است و به عبارت دیگر نگاه به شر

د جدید انتظار داشت که رویکر توانمینگاه دست دوم به غرب است؛ اما 

 روسیه چه بسا در همراهی با چین بتواند شرق سیاسی جدیدی را با 

 

مجموعه  تواندمیخود خلق نماید. از این منظر شرق  خاص هایویژگی

دموکراتیک لیبرال  هایدولترا شامل گردد که از یک سو با الگوی  کشورهایی
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نیستند و از سوی دیگر  پذیرانطباقدر ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

انگیزه و اراده کافی برای پیوستن به یک ائتالف سیاسی و امنیتی در مقابله با 

. در تعبیر کیس باشندمیدموکراتیک لیبرال را دارا  هایدولتمجموعه 

جوامع هابزی از -دولتجوامع الکی در مقابل -دولتوندرپیجل دو اردوگاه 

و حاصل این مقابله  اندکردهمیانه قرن نوزدهم در مقابل یکدیگر صف آرائی 

ست. جوامع الکی بوده ا-هابزی در درون دولت جوامعدولتهضم تدریجی 

جدید  ایمرحلهجوامع هابزی در -شرق جدید، به نوعی بازسازی اردوگاه دولت

 .شودمیاز این رویارویی محسوب 

رق، دیگر ، پس از فروپاشی بلوک شالمللبینآشکار است که ساختار نظام 

. واجد یک نظم دوقطبی منعطف نبوده و در حال گذار به نظمی جدید است

کوین است و کارگزاران ملی در مرحله ت گیریشکلاین نظم همچنان در حال 

ه از می کاین ساختار در تالشند تا آنرا متناسب با منافع درازمدت خود و سه

مطلوب  برای خود متصور هستند سامان دهند. چه بسا المللیبینقدرت 

و  ایاالت متحده نظمی تک قطبی و سلسله مراتبی با محوریت آمریکا است

، نظمی مانند چین و روسیه اشجهانیپایی و رقبای نظم مطلوب متحدان ارو

و  فروضچند قطبی است که در آن موقعیتی برتر برای ایاالت متحده آمریکا م

 وسیهرمشروع نباشد. اما شواهد حاکی است نه متحدان اروپایی و نه چین و 

در پی بازسازی نظم دوقطبی نیستند. اقتصاد جهانی چنان تار و پود 

 یی ر رهادر اقصی نقاط جهان را به یکدیگر بافته است که دیگاقتصادهای ملی 

 

و یا حداقل ابزارهای آن از کنترل سیاسی  رسدمیاز آن ناممکن به نظر 

خود به عنوان یک  یآیندهخارج شده است. تصویری که چین از  هادولت
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ابرقدرت ترسیم کرده است بدون ادغام اقتصادی در غرب نقشی بر آب خواهد 

در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز  داریسرمایهتداوم رشد اقتصادهای  بود و

در چین با  گذاریسرمایهمطلوب به  هایدسترسیبدون بازار کار ارزان و 

 هایقدرتاختالل مواجه خواهد شد. از طرف دیگر بسیار بعید است که 

اروپایی دیگر تمایلی به حضور در یک بلوک سیاسی اقتصادی با محوریت 

هژمونیک آمریکا در مقابل بلوکی با اتحاد چین و روسیه داشته باشند و در 

این میان آمریکا نیز نه انگیزه و نه ظرفیت الزم برای پذیرش چنین مسئولیتی 

را داراست. اما جمهوری اسالمی با تحمیل تمایالت ذهنی رهبران خود بر 

و با  ورزدمیر واقعیت، بر تجدید حیات نظمی دوقطبی بین شرق و غرب اصرا

، تالش دارد محدودیت «نگاه به شرق»اتخاذ رویکردی استراتژیک تحت عنوان 

خودساخته در تعامل با غرب را از طریق سیاست جایگزینی آمریکا و اروپا با 

چین و روسیه جبران نماید. به عبارت دیگر آنچه از نگاه ایران یک 

درنظر گرفته شده است رویکرداستراتژیک در تجدید حیات یک نظم دوقطبی 

از نگاه روسیه و چین صرفا یک تاکتیک مقطعی برای مهار و کنترل آمریکا و 

 البته به هزینه ایران در شکل دادن به یک نظم چند قطبی یا چندجانبه است.
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 مزیت های عضویت ج.ا. ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 هاتحریمب پذیری از کم کردن آسی -1

 گسترده هایتحریم آماج گذشته دهه چند یط رانیا یماسال یجمهور

 یپلماسید و است تهگرف قرار غرببزرگ  هایقدرتو  المللیبین هایسازمان

 یبرا یراهبرد عنوان به آن از تواند یم رانیا که است یروش یاقتصاد

 هب با رانیابرخی معتقدند. کند استفاده میتحر اثرات کاهش ای و شکست

 و همنطق یکشورها قیطر از تواند یم قدرتمند یاقتصاد یاسپلمید یریکارگ

 و کایرآم یاقتصاد یها میتحر اثر که شود سودمند یتجار مبادالت وارد ایآس

 یا ژهیو تیوضع به توجه با (.1397 ،یغالم و یارغوان) شود داده کاهش اروپا

 تلفخم یها میتحر و بوده روبرو آن با خود اتیح بدو از یاسالم یجمهور که

 تیریمدبرای  یمختلف داتیتمه است، شده لیتحم دوره نیا در که یاقتصاد

 و صادرات ریچشمگ شیافزا به توجه با. است دهیگرد اتخاذ تیوضع نیا

 سطح در یحیترج تجارت هایموافقتنامه به توجه ،یجهان اقتصاد در واردات

 را یحیترج تجارت هاینامهموافقت نیا نقش. است افتهی گسترش جهان

 رد الملل نیب عرصه در ینیگزیجا یحت ای چندجانبه تجارت ستمیس لیتکم

 با معتقدند کارشناسانبرخی  (.1398 زاده، بیحب و یبیاد) گیرند یم نظر

 وستنیپ ه،یاتحاد نیا عضو یکشورها در موجود منابع و بازار تنوع به توجه

 از توان یم که کندیم فراهم یداخل اقتصاد یبرا توجه قابل فرصت کی رانیا

 یصاداقت مزیت مهمترین. کرد جبران را هاتحریم اثر از یبخش قیطر نیا

 به ینرایا صادرکنندگان یبرا یاتعرفه یهافیتخف رانیا یبرا احتمالی

  تفاوت لیدل به یحیترج یهاتعرفه. است ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یکشورها
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 اب مشابه یکاال واردات به نسبت یورود عوارض و یگمرک حقوق زانیم در

 تواندمی و شده محسوب کاال کننده صادر کشور یبرا یازیامت کسانی تعرفه

 یرخبرگزا) منجر شود.  اقتصاد ییشکوفا و صادرات توسعهبه  حال نیع در

 (.1398 ران،یا یاسالم یجمهور

شی ی نااما در عمل واردات و صادرات اتحادیه اوراسیا چه سطحی از کمبودها

ا شامل رو چه درصدی از کل تجارت ایران  دهدمیرا پوشش  هاریمتحاز 

کرد  اعالم 1398؟ سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران در بهمن شودمی

وجه تماه گذشته ضمن رشد قابل  9که حجم صادرات به اتحادیه اوراسیا طی 

رزش و از نظر ا 2.43میلیون دالر، از نظر وزن  270درصدی به میزان  24

 از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل شده است. در مدت مشابه 2.46

 اندبودهی آن واردات ترجیح درصد 90واردات ایران از این اتحادیه که بیش از 

میلیون دالر رسیده است )دنیای اقتصاد؛  450به رقمی نزدیک به 

تخمین زد که  توانمیبا توجه به تراز تجاری منفی ایران  (.5/11/1398

از  درصد 2انگین مجموع واردات و صادرات ایران با این اتحادیه رقمی زیر می

 کل تجارت ایران بوده است.

ا ران رت ایتجارت میان ایران و اتحادیه فارغ از اینکه حجم اندکی از کل تجار

ا بی مزیت است. برای ایران دارا ایتعرفهاما از منظر تخفیفات  شودمیشامل 

ال قبل با مدت مشابه س 1398 اسفندآبان تا انتهای  مقایسه آمار تجارت از

م اع) اراسیاوبیانگر رشد صادرات ایران به اوراسیا در کل اقالم فهرست اعطایی 

ران به درصدی در صادرات ای 85.6از تخفیفات و عدم تخفیفات تعرفه( و رشد 

 کشورهای عضو اتحادیه در اقالم مشمول تخفیف تعرفه می باشد.
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 مشمول تخفیف تعرفه ای یران از اتحادیه اقتصادی اوراسیاواردات ا

کل  درصد 11دالر معادل  میلیون 176 دالر میلیون 473یک میلیارد و 

 واردات ایران

 
 مشمول تخفیف تعرفه ای صادرات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کل  درصد 55 معادلدالر  میلیون 319 دالر میلیون 572

 صادرات ایران

 منبع: بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اما روشن است که محتوای این تجارت اگرچه متناسب با برخی نیاز به اقالم 

مصرفی در کشور است به دالیلی اما در عمل چندان هم به حل مشکالت 

واردات ایران از این  یعمده. نخست اینکه کندنمیناشی از تحریم کمک 

محصوالت کشاورزی و کاالهایی با سطح تکنولوژی کشورها را مواد خام و 

، چه بسا کشورهای هاتحریمکه در صورت نبود  شودمیپایین را شامل 

اتحادیه برای صادرات این کاالها به ایران در رقابت با تولیدکنندگان در سطح 

جهان فاقد مزیت بودند. بیشترین سهم واردات غیر نفتی ایران از اتحادیه را 

، چوب، گوشت و عدس بوده گردانآفتابرت دامی، روغن خام دانه بذر جو، ذ

صادرات ایران به اتحادیه محصوالت باغی هستند که در  یعمدهاست. متقابال 

 توانستندمیو بازاریابی  بندیبستهدر  گذاریسرمایهو  هاتحریمصورت نبود 

از کل  در بازارهای جهانی عرضه شوند. تقریبا به جز فرش که رقم ناچیزی

تمامی صادرات ایران به اتحادیه را میوه و سبزیجات  گیردمیصادرات را در بر 
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. نکته دیگر اینکه این اقالم درصد ناچیزی از صنایع تولیدی شوندمیشامل 

برای  هاتحریمداخل کشور را متاثر کرده و تبعاً تاثیری بر معضالتی که 

خواهد داشت. یک اقتصاد در ن اندآوردهمهمترین بخض اقتصاد ایران بوجود 

صنایع و  سازیفعالحال توسعه، نیازمند ورود سرمایه و تکنولوژی برای 

خدمات در داخل به هدف تولید برای رقابت در عرصه بازارهای جهانی است. 

 ترینمنفیایجاد شده و  هاتحریماین مهمترین محدودیتی است که در پی 

اما تجارت میان ایران و اتحادیه هیچ  آثار را بر روی بازار کار داشته است.

. کشورهای اتحادیه عمدتا کندنمیجایگزینی برای این محدودیت ارائه 

با ایران هستند و محتوای مبادالت میان آنها نیز  ترازهماقتصادهایی کمابیش 

تاثیری بر رفع مشکالت صنایع تولیدی و بازار کار ایران ندارد. به عبارت دیگر 

 یجامعهمعدودی از  یعدهجارت میان ایران و اتحادیه، تنها افزایش سطح ت

انحصاری واردات و  هایرانتآنهایی که به نوعی از  ویژهبهاقتصادی ایران 

نه عموم ایرانیان جویای شغل و  کندمیهستند را منتفع  مندبهرهصادرات 

 .انددیدهبیشترین آسیب را  هاتحریمرفاه را که از 

 بر تمرکز بیآس رفع و یخارج استیس ییایجغراف یساز متوازن -2

 انهیخاورم

تمرکز سنتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر منطقه خاورمیانه در 

اقتصادی و  ،سیاسی هایمزیتو  هافرصتباعث شده که از  هاسالطول این 

ایجاد شده  هایچالشفرهنگی مناطق دیگر غفلت شده و ایران پیوسته درگیر 

ه خاورمیانه باشد. عضویت ایران دراتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به در حوز

در متوازن سازی  تواندمیفرهنگی و تمدنی با این منطقه  ،پیوندهای تاریخی

جغرافیایی سیاست خارجی اثرگذار باشد. گفتمان انقالب اسالمی با دال 
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در فضای سیاست خارجی ایران را  یزمینهمرکزی اسالم، از همان ابتدا 

اسالمی تعریف کرد و جنگ ایران و عراق بر تثبیت این جغرافیای  یخاورمیانه

ذهنی تاثیر بسیار داشت. از سوی دیگر نزدیک به یک و نیم دهه از آغازین 

حیات جمهوری اسالمی، اوراسیا تحت حاکمیت اتحاد جماهیر  هایسال

ایران در این  و تبعاً سیاست خارجی جمهوری اسالمی شدمیشوروی اداره 

همکاری با مناطق پیرامونی باشد  هایظرفیتموضوع بیش از آنکه متوجه 

درگیر مواجهه با امپراتوری کمونیسم بود. پس از فروپاشی بلوک شرق نیز از 

عربی  یخاورمیانهآنجا که میخ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر 

در  یمیانهجود در آسیای مو هایفرصتبه  ایشایستهکوبیده شده بود، توجه 

 صورت نگرفت. گیریشکلحال 

 در یکیژئوپلت حلقه پنج که است آن انگریب رانیا کیژئوپلت حوزه تیواقع 

 حوزه یکشورها از عبارتند حوزه پنج نیا. دارد قرار رانیا یمل تیامن حوزه

 یاکشوره اردن، و هیسور ه،یترک عراق،) ایران غرب یکشورها فارس، جیخل

 از کی هر(. هند و پاکستان افغانستان،) شرق حوزه و یمرکز یایآس قفقاز،

 خود دل در را ییهمگرا و ییواگرا از هایینشانه مختلف مسائل در هاحوزه نیا

 هایزمینهاین امکان وجود دارد که  لیدل نیهم به. است داده یجا

. ردیگب شکل حوزه هر یواحدها با یهمبستگ و ائتالف قیطر از سازیقدرت

 دست به یتیامن و ینظام ائتالف قیطر از صرفا هاهمبستگی و هاائتالف نیا

 تیظرف اندتو یم سارک در ناظر تیعضو و اکو یهمکار نهیزم نیا در. آیدنمی

 یهورجم ناظر تیعضو ن،یا بر افزون. دهد شیافزا را رانیا ییگرا نومنطقه

 ن،آ سه آ با یارهمک گسترش و یشانگها یهمکار سازمان در رانیا یاسالم

  تیعضو و هند انوسیاق هیحاش ایمنطقه هایهمکاری و مودت یامضا مانند
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 یبرا را زمان و نهیهز نیکمتر که یریمس عنوان به کایتراس دوریکر برنامه در

 در دارد ااروپ بنادر و یجهان یبازارها به یمرکز یایآس هایجمهوری اتصال

 (.1397 ،یریدهش) رود یم شمار به ورکش ایمنطقه چندجانبه ابتکارات زمره

 ایفرامنطقه و ایمنطقه گرانیباز با یریگ ارتباط و یبخش تنوع استیس

 .دهدمی قرار ایران اریاخت در را مطلوب یفرصت و دیجد یطیشرا

 در جنوب_کریدور شمال ،قویت نقش ایران در ترانزیت منطقهت -3

 سیتاس یبرا پترزبورگ سن در هند و رانیا ه،یروس یدولتها 2000 سال

 از ترمناسب و ترکوتاه ریمس نیتام منظور به جنوب_شمال ونقل حمل دوریکر

 جان،یآذربا ه،یترک یکشورها راه نیا در و دندیرس توافق به ییایدر ریمس

 یبرا بالروس و نیاوکرا کستان،یتاج قزاقستان، زستان،یقرق ازبکستان،

 ،یسیو) کردند یآمادگ اعالم دوریکر تیتقو یبرا نخست کشور سه با یهمکار

 یشرق یایسآ و اروپا غرب انیم یارتباط راه ترینسریع دوریکر نیا (.1396

 نشان ریاخ یبرآوردها. شد خواهد گذشته یطوالن هایراه نیگزیجا که است

 نیا سطتو اروپا به هند و رانیا کشور دو داتیتول و کاال ارسال که دهد یم

 و شد هدخوا ریپذ امکان گذشته زمان از تر آسان و رت عیسر برابر سه دوریکر

 یراب باالتر یحت و درصد 20 تا را نقل و حمل یها نهیهز یتجار ریمس نیا

رفی طاز  (.1395 ،یاسکندر و ییشفا) داد خواهد شکاه هند و هیروس ران،یا

 آزاد یبازارها به یبخش تنوع استیس چارچوب در یمرکز یایآس یکشورها

 نیا به وجهت با. دهند گسترش منطقه هایقدرت با را خود روابط دارند لیتما

 یم صادرات در یمحصول تک شتریب یمرکز یایآس یکشورها که موضوع

  انتقال و نقل و حمل گاهیجا صادرات، نیا درآمد به به یوابستگ زانیم باشند
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 تیماه هاکشور نیا یبرا رانیا رو نیا از. است تیاهم با اریبس اقتصادشان در

 هندد کاهش یسنت نقل و حمل یرهایمس به را خود یوابستگ بتوانند تا دارد

(Ahmadipour&Others,2012: 80.) و حمل تیموقع بهتر فهم یبرا 

 شود رهاشا قزاقستان راه کتاب در فینظربا گفته به که است خوب رانیا ینقل

 از کاال لنق و حمل هایراه ترینمهم از یکی رانیا هایراه: است گفته که

 است ایدن به رو ایپنجره و یجهان یبازارها به قزاقستان

(Vosoghi&Safari,2017: 478.) 

 مناسب در جهت ایجاد و ریزیبرنامهو  گذاریسرمایهالبته این مهم مستلزم 

تصل مبنادر به هدف  یتوسعهتقویت شبکه حمل و نقل از شمال به جنوب و 

سب . اگر کریدور شمال به جنوب متناکردن دریای خزر به خلیج فارس است

های هند، مورد نیاز تحقق یابد با توجه به حجم تجارت کشور هایظرفیتبا 

با کشورهای  چین، پاکستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

وجه تابل اروپایی، اوراسیایی و افغانستان، حق ترانزیت ایران رقمی بسیار ق

 کل مقدار مجموع در جم مبادالت این کشورها،آمار ح اساس خواهد بود. بر

بوده  نت میلیون 76.5 به میزان 2017آنها با یکدیگر در سال  تجاری تبادالت

 ایران ایبر مستقیم درآمد دالر 75 حدود بار ترانزیت تن هر که آنجا از. است

 تکمیل و آستارا-قزوین ریلی خط اتصال صورت در داشت، خواهد همراه

 الس در دالری میلیارد 5.7 تقریبا درآمد کسب ظرفیت نوب،ج-شمال کریدور

معادل  این رقم .(17/11/1397آمد )مقاومتی نیوز،  خواهد بوجود ایران برای

ان در و یک چهارم درآمد نفتی ایر 2017یک دهم درآمد نفتی ایران در سال 

  (. عالوه بر این درآمد26/4/1399است )خبرگزاری دانشجو،  2019سال 
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ین اار قابل توجه بالقوه، تبدیل شدن ایران به کریدور تجاری میان بسی

 سازیفعالبا  تواندمیکشورها، نه فقط متکی بر موهبت ژئوپولیتیک ایران، 

ظیر ن -یابندمیاین نقش موقعیت رشد  یحاشیهصنایع و خدماتی که در 

در  را ایداریبازار کار پ -گردشگری یا صنایع و خدمات مرتبط با حمل و نقل

ورها ن کشپدید آورده و تضمین نماید، بلکه امنیت ایران را نیز به امنیت ای

 د.خواهد دا تولید امنیت انحصاری را برای ایران کاهش هایهزینهگره زده و 

 یرنفتیتوسعه صادرات غ -4

 همواره و باشدیم رانیا اقتصاد خاص یهایژگیو از ینفت صادرات به اتکا

. باشندیم رانیا اقتصاد و یارز یدرآمدها یثباتیب ببس نفت متیق نوسانات

 تنوع ،یمحصول تک اقتصاد به یوابستگ عدم که شده سبب امر نیهم

 شیافزا و غیرنفتی صادرات شیافزا قیطر از یارز یدرآمدها به دنیبخش

 یاقتصاد توسعه یهابرنامه دیتاک مورد المللنیب تجارت در رانیا اقتصاد سهم

 ازمندین بهبود جهت در موثر اقدامات و غیرنفتی صادرات به وجهت. ردیگ قرار

 یهانج یبازارها در ترگسترده حضور خود نیا و است یرقابت طیمح جادیا

 ،یحمدم و اصل محمدزاده) سازدیم زیناگر را یجهان تجارت سازمان ژهیوبه

 رشوک یبرا ارز نیتام مهم عوامل از یکی یرنفتیغ صادرات شک بدون (.1391

 حفظ ،یالملل نیب یبازارها در مهم اهداف از یکی. است یمل درآمد شیافزا و

 در حضور با مرتبط یها یگذار هدف به توجه با بازار سهم بهبود و بازار

 ییکاال گروه نینخست یکشاورز محصوالت. باشد یم یالملل نیب یبازارها

 وردم تجارت توسعه سازمان یسو از یصادرات یبازارها که است دار تیاولو

  رد تازه وهیم دیخر شرویپ هیروس حاضر حال در. است گرفته قرار یبررس
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 انکنندگ نیتام نیهمچن و جاتیسبز و ها وهیم کنندگان عرضه و است جهان

 تحوالت نکرد دنبال به و مند عالقه اریبس االت نیماش و زاتیتجه و ها نهاده

 کننده دوار نیبزرگتر متحده االتیا از پس هیروس. هستند کشور نیا در بازار

 از مستقل اقتصاد (.1397 همکاران، و قیحقا) است جهان در وهیم خالص

 اهداف از یکی عنوان به نیهمچن و یمقاومت اقتصاد هایپایه از یکی نفت

 (.1395 ،یاردکان یکمال. )است شده فیتعر هادولت یبرا همواره کالن،

 یاقتصاد هیتحادا با رانیا نیب یتجار ادآز منطقه جادیا نامهتوافق شدن ییاجرا

 در ار کشور یرنفتیغ و ینفت صادرات در یبزرگ جهش ،1398 آبان از ایاوراس

 یصادارات یکاالها یبرا مطمئن و بزرگ یبازار که چرا داشت، خواهد یپ

. است هشد دایپ کشور یبرا هیاتحاد با موافقتنامه شدن ییاجرا از پس رانیا

 کشور نیتربزرگ به آن عمده سهم که بالقوه ینفر یونمیل 180 بازار نیا

 یفضا رد،یگیم تعلق تیجمع نفر میلیون 142 با هیروس یعنی ایاوراس هیاتحاد

 رانیا صادرات مجموع .کرد خواهد نیتام رانیا یرنفتیغ صادرات یبرا یاتیح

 مهین تا موافقتنامه شدن یاجرا زمان از هیاتحاد نیا کشور پنج به

 آن دالر ونیلیم 137 که بوده دالر ونیلیم 496 از شیب 1399ن،یفرورد

 هیاتحاد عضو یکشورها صادرات مقابل در. است شده یحیترج تعرفه شامل

 شده تثب دالر ونیلیم 38 و اردیلیم کی حدود مدت آن در رانیا به ایاوراس

. است شده یحیترج تعرفه شامل آن دالر ونیلیم 767 از شیب که است

 رانیا ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد یاعضا انیم از مدت نیا در نیهمچن

 از ار واردات نیکمتر و دالر ونیلیم 751 با هیروس از را واردات نیشتریب

  ادراتص نیشتریب گر،ید یسو از. است داشته دالر ونیلیم 4.2 با زستانیقرق
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 نویلیم 254 با هیروس به مذکور، مدت در مذکور، هیاتحاد یاعضا به رانیا

 ستا بوده دالر ونیلیم 6.7 با بالروس به صادرات زانیم نیکمتر و دالر

 (.1399 خارجه، امور وزارتاقتصادی  یپلماسید معاونت)
 2019 سالصادرات کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در 

 روسیه قرقیزستان قزاقستان بالروس ارمنستان

 درصد 6/73 درصد 9/0 درصد 4/18 درصد 2 درصد 1/5

 1.628.685.241جمع کل به دالر آمریکا:

 2019واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ایران در سال 

 روسیه قرقیزستان قزاقستان بالروس ارمنستان

 درصد 5/47 درصد 1/2 درصد 8/9 درصد 1/1 درصد 5/39

 823.122.895جمع کل به دالر آمریکا: 

 

 

ه رد موافقنامه های تجاری از جملیکی از ابزارهای مهم ارزیابی عملک

م اقال هرستموافقتنامه ایران و اوراسیا رصد و تحلیل آمار می باشد. در ذیل ف

ده شده آور 2018در سال  عمده صادراتی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 است.
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ارزش )میلیون  شرح تعرفه

 دالر(

 کیلوگرم() وزن

 18237916 144 کیلویی پسته خندان 50کیسه 

 1141139707 75 کیوی

 10کشمش تیزابی در کارتنهای 

 کیلوگرمی

44 36154433 

 80501979 39 سیب درختی

 96239578 38 خیار چنبر

 26306309 35 خرما مضافتی

 55449365 35 گوجه فرنگی گلخانه ای

 40272895 31 خرما کلوته

 838866343 29 2 تیپسیمان خاکستری 

 تجارت ایران منبع: سازمان توسعه

هم تجارت سکه پس از موافقت تجاری ایران با اوراسیا  دهدمیآمارها نشان 

م وع هایران با این کشورها رشد مشهودی داشته است، اما باید به این موض

که  دهندمیصادرات ایران را تولیدات باغی تشکیل  یعمدهتوجه داشت که 

 آبی سته به زمین و منابعظرفیت تولیدی محدودی دارند. تولیداتی که واب

  دی بیابند کهدر حدی افزایش تولی توانندنمیهستند در بهترین شرایط نیز 
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 جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشند. از طرف دیگر علیرغم تخفیفات

، شودمیکه توسط اتحادیه در موضوع صادرات این کاالها اعمال  ایتعرفه

مناسب  گذاریسرمایهانع تحریمی و در صورت رفع مو دهدمیشواهد نشان 

خود در  نظیرکماز فروش و صادرات محصوالت  تواندمیدر این حوزه، ایران 

. مایدنبازارهای جهانی، درآمدهای بسیار باالتری نسبت به وضع موجود کسب 

ا وراسیاه اتحادیه بر درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران ب توانمیبنابراین زمانی 

 تولیدات باغی و کشاورزی یمحدودهکه هم صادرات از امید جدی بست 

ر دخارج شده و کاالهای صنعتی و خدمات متنوعی را نیز شامل شود و هم 

ه اشد نبارت فضایی باز، مزیت رقابتی باالی این اتحادیه انگیزه برای توسعه تج

 بیرونی بر سر راه دسترسی به سایر بازارها. هایمحدودیت

 . ایرانچالش های عضویت ج.ا

 مکمل نه و مشابه یاقتصادها -1

 شده باعث یدوکربنیه منابع بر یمبتن یمحصول تک اقتصاد بر کشورها یاتکا

 نه و شود تیتقو یاقتصاد توسعه یاصل یراهگشا عنوان به دیتول هن تا است

 ایمنطقه درون تجارت به خود ینسب یها تیمز بر هیتک با منطقه یکشورها

 ینفت مددرآ به کشورها نیا اندازه از شیب یاتکا ن،یا بر افزون. آورند یرو

 را یاقتصاد یساختارها نفت متیق شدن ریمتغ با طرف کی از شودمی سبب

 یپ در که خود خاص یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع مشکالت از یانبوه با

 گرید یرفط از و کند رو روبه شودمی جادیا یتورم_رکود هایسیکل وقوع

 هیتک یرنفتیغ صادرات توسعه از شیب ینفت یدرآمدها به یکشور یوقت

  دهدمی رخ یارز ریذخا و هاپرداخت موازنه در که یراتییتغ براثر کندمی
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 یاصل مشکل. کندمی مشاهده خود یاقتصاد چرخه بر آن یمنف راتیتاث

 دنبو یمحصول تک. هیسرما نه است درآمد نفت کشورها نیا در که نجاستیا

 مانشانحاک به را فرصت نیا آنها انهیاقتدارگرا استیس کنار در کشورها نیا

 دست هب یاقتصاد رانت و نفت فروش راه از که یهنگفت یها ثروت با تا داده

 در توسعه یبرا یضرورت گرید و کنند برطرف را خود جوامع یازهاین آمده،

 یها یهمکار ضرورت جهینت در و یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد مختلف ابعاد

 یارغوان) نکنند احساس یاقتصاد یپلماسید از یریگ بهره با یا قهمنط

 (.1397 ،یلیاسمع و یرسالمیپ

و این  گیردمیتوسعه اقتصادی مبتنی بر تخصصی شدن و تقسیم کار شکل 

امر در شرایط جهانی شدن اقتصاد بر نوعی تخصصی شدن و تقسیم کار 

وعی نل تاریخ نیز بر جهانی استوار است. اولین اقتصادهای پیچیده در طو

 یپیچیده در این اقتصادهای هاانسانتقسیم تخصصی کار استوار بوده است و 

ارند دزیت اولیه دریافتند که اگر منابع خود را بر تولید محصولی که در آن م

ینی در مبادله با سایر تریکیفیتدستاورد بیشتر و با  توانندمیمتمرکز کنند 

م ه این تقسیکخود متمرکزند به چنگ آورند. امروزه  هایمزیتکه آنها نیز بر 

جه تولیدی موا بندیطبقهکار در سطح جهانی روی داده است با نوعی 

 گی کمتریهستند و آلود ترپیشرفتههستیم. کاالهایی که نیازمند تکنولوژی 

یفی متخصص و از منظر نیروی کار، بر توان نیروی انسانی ک کنندمیتولید 

، ترینپاینولوژی و تولید کاالهایی با سطح تک شوندمیرکز تولید استوارند در م

تر  برهزینهبا آلودگی زیست محیطی بیشتر و متکی بر نیروی کار بیشتر و 

  به پیرامونی سپرده شده است. از طرف دیگر تحرک شوندمیمحسوب 
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جوامع  ودر میان مرکز و پیرامون ممکن شده است  ایگشودهاجتماعی نسبتا 

خود را در این  موجود جایگاه هایظرفیتاز  گیریبهرهبا  توانندیم

 اقتصادهای گیریشکلتولیدی ارتقا بخشند. این تقسیم کار، به  مراتبسلسله

صادها نسبی و رقابتی باعث شده است اقت هایمزیتمکمل منجر شده است. 

ی نیازهافع رقابتی خود متمرکز باشند و این آنها را در ر هایتوانمندیبر 

 بارتتولیدی و مصرفی خود به دیگران بیش از پیش وابسته کرده است. به ع

 فاوتتدیگر این تقسیم کار، بر نوعی وابستگی متقابل متکی است که در آن 

د هستن وابستگی است تا تشابه. نیازهای شما، چیزهایی بیشتر عامل پیوند و

د ه کنیبادلا با دیگرانی مکه خودتان در اختیار ندارید پس باید برای رفع آنه

دند؛ ازمنکه آن چیزها را دارند و از سوی دیگر به چیزهایی که شما دارید نی

اری دارند ظرفیت بیشتری در همک کنندمیاقتصادهایی که یکدیگر را تکمیل 

 .کنندمیتا اقتصادهایی که از یکدیگر تقلید 

ی کشورها کالن نشان داده شد که کمابیش هایشاخصدر بخش مربوط به 

اقتصادهای  برجسته بوده و هایظرفیتفاقد  هاشاخصعضو اتحادیه در عموم 

یران که همکاری با آنها برای ا شوندمیمتوسط و زیر متوسطی محسوب 

ال ظرفیت خاصی را ایجاد نخواهد کرد. ایران به عنوان یک اقتصاد در ح

 گذاریسرمایه توسعه نیازمند همکاری و شراکت با اقتصادهایی است که توان

سعه ر توو انتقال تکنولوژی و دانش پیشرفته را دارند تا از این رهگذر مسی

 جز رفع مقطعی ترازهمایران هموار شود، وگرنه در همکاری با اقتصادهای 

 جستجو کرد. تواننمینیازهای مصرفی و روزمره دستاوردی 
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 یخارج استیس در اقتصاد بر یتیامن و کیدئولوژیا مباحث غلبه -2

هیچگاه اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران طی چهار دهه 

 ناشی از برخوردار نبوده است. بسیاری این را ایبرجستهگذشته از اولویت 

نیز  و برخی دانندمیوجاهت رانتیر دولت در ایران و اتکاء به درآمدهای نفتی 

در  المللبیناست هنجاری به مقوله سیاست خارجی و سی هاینگاه یغلبه

را  گرائیایدئولوژین یا هما گرایانهواقع هاینگاهرهبران جمهوری اسالمی بر 

باشد نتیجه آن  . علت هر چه کهدانندمیبه اقتصاد  توجهیکمعامل چنین 

 دانیاست که اقتصاد در تحلیل رفتار خارجی جمهوری اسالمی ایران نقش چن

گفته شد،  ترپیشاست که چنانکه داشته باشد. این در حالی  تواندنمی

گرفته و  جدید بر مبنای پیگیری مشترک منافع اقتصادی شکل گراییمنطقه

و  ایمنطقهصاد اقتصادهای ملی در یک اقت هایظرفیت سازیبهینهدر راستای 

تصادی در رویکردهای ایدئولوژیک بر منطق اق یغلبه. شودمیجهانی معنا 

نکه ت ایراسیا از دو منظر قابل توجه است. نخسموضوع پیوستن به اتحادیه او

رده آنچه جمهوری اسالمی ایران به درگیر شدن در چنین همکاری متمایل ک

ا یایدئولوژیک  ، بلکه اقتضائاتایتوسعه هایظرفیتاست نه منافع اقتصادی و 

به  رد نگاهامنیتی بوده است. همانگونه که ضدیت با غرب دلیل رویک ایدغدغه

سیاست خارجی جمهوری اسالمی بوده است، چه بسا همکاری با شرق در 

 نی بر، بلکه مبتگراییمنطقهاتحادیه اوراسیا نیز نه به دلیل منافع ملحوظ در 

ق ساس منطاو اقتضائات ایدئولوژی انقالب اسالمی باشد. بر این  هامحدودیت

 هاگیریتصمیماقتصادی تنها به عنوان سرپوشی بر حقیقت یا توجیهی بر 

 داف قابل ارزیابی خواهد بود؛ و تبعاً حتی اگر این همکاری در تحقق اه
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ن ر ایاقتصادی خود ناکام باشد نیز تداوم خواهد یافت. از منظری دیگر اگ

 برای کا ومفروض را بپذیریم که ایران به دلیل ضدیت ایدئولوژیک خود با آمری

 وراسیاان به اتحادیه آن به روسیه نزدیک شده است، آنگاه پیوست یموازنه

 حادیهاین ات روسیه به عنوان قدرتی که یارادهصرفاً تصمیمی در راستا و تابع 

 توانمی قابل ارزیابی خواهد بود. پس در مجموع کندمیرا در عمل رهبری 

 چنین جمعبندی کرد که غلبه مسائل ایدئولوژیک بر منافع اقتصادی در

ی را کم کردهای واقعی چنین همکاراز یک سو کار تواندمیسیاست خارجی 

ت و حظااهمیت و کم اثر نماید و از سوی دیگر ثبات و تداوم آنرا بنابر مال

 اقتضائات ایدئولوژیک متزلزل نماید.

ران سیاست خارجی ای محورامنیتاین همکاری ماهیت  یبرادیگر  چالش

 هشد باعث رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس محورامنیت تیماهاست. 

 تداراق و دهش کاسته جامعه یاسیس و یاجتماع انسجام زانیم از یحد تا که

 و داتیتهد که ایگونه به شود متزلزل موارد یبرخ در دولت یاقتصاد

 و بحران چارد را کشور درون یاقتصاد تیوضع توانندمی یخارج هایتحریم

 هدف با یتیامن و ینظام یروهاین که شودمی باعث روند نیا. کند ینابسامان

 نقش یحت و یخارج استیس در دخالت مجوز بتوانند دها،یتهد با مقابله

 ،یلیخل) باشند قائل خود یبرا یاقتصاد هایطرح و هابرنامه در یمهم

امنیتی  ایپدیده تواندمیاقتصادی  یپدیدهدر چنین وضعیتی هر  (.1396

 .سهم باشندتلقی شده و کارگزاران امنیت در مورد آن صاحب صالحیت یا 

 یابیتدس و یداخل هایمحدودیت و موانع نقش ران،یا یرو شیپ گرید چالش

  یاقتصاد اندک تیموفق لیدال از یمهم بخش. است منطقه در آن اهداف به
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 وندیپ نبود ،مدت دراز و منسجم ح،یصح ریزیبرنامه عدم جهینت دیبا را رانیا

 و زمال تیحما عدم ،یسپلماید دستگاه با یاقتصاد هایبخش انیم مناسب

 هایبانک یسو از مستمر و یکاف هایحمایت عدم و یخصوص بخش موثر

 امند و یروزآبادیف یدهقان) دانست کشور یاعتبار و یمال ینهادها و عامل

 (.1395 ،یجام پاک

 هیاتحاد یهاتیظرف از هیروس یبرداربهره -3

ی تصادر اتحادیه اقبا توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری انحصاری روسیه د

ان قدرت حاضر روسیه به عنو ،غرب هایتحریمدر پی  رودمیاوراسیا بیم آن 

ق عضو پیشین شوروی ساب هایجمهوریدر این اتحادیه با اعمال نفوذ در 

ای ه اوراسیایی در راستسیاسی از اتحادی هایبرداریبهرهاتحادیه به دنبال 

 یغرب یپژوهش مراکز در اغلش لگرانیتحل یبرخمنافع ملی خود باشد. 

 تروشکافانهم یبررس ،یاقتصاد انتفاع و هانهیزم و اهداف از فارغ که معتقدند

 طور به هیاتحاد نیا که دهدمی نشان خارج جهان با ایسااور هیاتحاد روابط

 یجار آمار. است هیروس یراهبرد منافع خدمت در عمدتا یآشکار کامال

 یتجار مناسبات رسدمی نظر به  دیبع که دهدمی نشان هیاتحاد مبادالت

 ندویپ گونه هر نیهمچن. کند دایپ یچندان رشد  خارج، جهان با هیاتحاد

 صورت هیروس یاسیس یهازهیانگ درچارچوب خارج یایدن با هیاتحاد یکارکرد

 رد ییهمگرا بخش قوام اصل ،یاسم یبرابر باوجود که یطور به. ردیگیم

 هیسرو. است سیاسی و کیتیژئوپل قدرت ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد چارچوب

 و گذاردیم شینما به هیاتحاد درون در را خود کیهژمون رفتار مکرر طور به

  است، تهساخ منعقد هیاتحاد یاعضا با کشور نیا که ایدوجانبه یقراردادها
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 مساله .است داده قرار الشعاع تحت را ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد یرسم یطراح

 ریسا اقتصاد حجم که یطیشرا در یاقتصاد ییهمگرا که است نیا گرید

 یراب را زهیانگ نیا یشتریب هرچه زانیم به باشدیم محدود عضو یکشورها

. کند تیرعا کمتر را هیاتحاد یجار و مشترک قواعد که آورد یم دیپد هیروس

 را ودخ تیاولو یتیامن منافع که نیاوکرا بحران از پس ژهیو به موضوع نیا

 کم هیروس طرف نیا به 2014 سال از. ، مشهودتر استاست داده نشان آشکارا

 طور به را یاقتصاد ادغام ینهاد و یتکنوکراس اتییجز به خود یتوجه

 وهیش کنندیم استدالل نیهمچن یغرب محافل .است داده نشان یملموس

 کلیتش از که ییسالها در هیروس استیس و ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد ییهمگرا

 کی ولا درجه در هیاتحاد نیا که دهدمی نشان است، گذشته هیاتحاد نیا

 تمعاون) است زیناچ آن یاقتصاد یهاجنبه تیاهم و است یاسیس پروژه

 توزار یاقتصاد یپلماسید معاونت خارجه امور وزارت یاقتصاد یپلماسید

 (.1399 خارجه امور

 یریگ جهینت

این پرسش اصلی بودیم که عضویت جمهوری در این پژوهش در پی پاسخ به 

برای ایران داشته و  هاییمزیتاسالمی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 

و چالش هایی را پیش رو قرار خواهد داد؟ بررسی وضعیت  هافرصتچه 

کالن رفاه در میان اعضای اتحادیه نشان داد که هیچ یک از  هایشاخص

وضعیت مطلوبی نداشته و عموما  هاشاخصز این ا یکهیچعضو در  هایدولت

جهانی قرار دارند. به عبارت دیگر  هایرنکینگدر نیمه دوم  هابندیرتبهدر 
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 ایتوسعه هایمزیتاعضای این اتحادیه هیچیک دولتی دارای ظرفیت یا 

که پیوند با آنها بتواند تاثیر چندانی در وضعیت  شوندنمیمحسوب 

یران داشته باشد. آنها کشورهایی کمابیش مشابه ما ا ایتوسعه هایشاخص

به دانش و تکنولوژی ما بیافزایند و نه ظرفیت  توانندمیهستند که نه 

گویای آنند که خود  هاشاخصچندانی در ایران دارند چرا که  گذاریسرمایه

هستند. از این منظر جمهوری اسالمی ایران فاقد  پذیریسرمایهبیشتر نیازمند 

الزم برای درگیر شدن در هرگونه فرایند همگرایانه با اتحادیه  هایظرفیت

که مورد ارزیابی قرار گرفت،  هاییشاخص. اگر چه در تمامی باشدمیاوراسیا 

از سایر اعضای اتحادیه دار  ترنامطلوبجمهوری اسالمی وضعیت مشابه و البته 

اداری با  هایظرفیتکالن و سبک زندگی و  هایارزش، اما نه تنها در باشدمی

این کشورها مشابهتی ندارد بلکه مزیت و اهداف مشترکی نیز در این همگرایی 

 برایش متصور نیست.

د فرهنگ بروکراتیک و چه بسا ساختارهای اداری مشابهی که میراث اتحا

حسوب اداری همگرایی در درون اتحادیه م هایظرفیتجماهیر شوروی است 

 هایمزیتاز  مندیبهرهاداری مناسب برای  هایفیتظراما ایران فاقد  شودمی

ست اصی درونی مشابه است. البته این نق هایاتحادیهپیوند با این اتحادیه و 

وضوع آسیب به شکلی مجزا م بایستمیکه فارغ از بحث پیوستن به اتحادیه 

 شناسی و اصالح قرار گیرد.

 ه بریکدیگرند، تکی اقتصاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه کمابیش مشابه

صادرات نفت و پتروشیمی و محدودیت صادرات غیرنفتی به محصوالت 

چنین همگرایی  هایمزیتاست که از  اینکتهکشاورزی )به جز روسیه(. این 

 ساختارهای  سازیمکملدر تقسیم کار و  گراییمنطقهزیرا مزیت  کاهدمی
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در  ایافزودهارزش  است و عمال اقتصادهای مشابه ایمنطقهملی در سطح 

 هاتحریم. بسیاری معتقدند در شرایطی که کنندنمیهمگرایی تولید 

چه بسا چنین  اندآوردهاقتصادی بسیاری برای ایران بوجود  هایمحدودیت

ه بدهد. نگاهی  را برای ایران کاهش هاتحریمبتواند آثار یوء  هاییهمکاری

ر که چه از نظ دهدمییه نشان فهرست اقالم واراداتی و صادراتی این اتحاد

رصد  دحجم و چه از نظر محتوا، تبادالت تجاری ایران با این اتحادیه عمالً

چنین . همناچیزی از نیازهایی را که تحریم متاثر کرده است تامین خواهد کرد

ی ری خود را مبتنتبادالت تجا توانستمی هاتحریمچه بسا که ایران در نبود 

 ایگونهه بو در فضایی که آزادی انتخاب بیشتری داشت رقابتی  هایمزیتبر 

 .یافتمیکه انتفاع بیشتری  بردمیپیش 

خارجی  تمرکز اختصاصی سیاست تواندمیاما توجه به اتحادیه اوراسیا 

ز اناشی  هایآسیبجمهوری اسالمی ایران بر خاورمیانه را متوازن کرده و از 

قه منط ره توجه و تمرکز خود را برآن بکاهد. به دالیل مختلفی ایران هموا

ارجی خخاورمیانه همواره سیاست  هایبحرانخاورمیانه گذاشته و تنش و 

جی ایران را متاثر کرده است. در شرایط کنونی که ابزارهای سیاست خار

و  جمهوری ایران در خاورمیانه در حال تضعیف شدن است و نزدیکی اعراب

ای ر جغرافیکرده است تغیی ایحاشیهیانه اسرائیل، ایران را در منطقه خاورم

 هایافقو  از انزوای احتمالی ایران کاسته تواندمیسیاست خارجی ایران 

 جدیدی پیش روی آن بگشاید.

 پیوستن به اتحادیه و پذیرش نقش کوریدور شمال به جنوب با توجه به

 ر این کشو حائز بیشترین مزیت برای تواندمیموقعیت ژئوپولیتیک ایران، 
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است که به  هاسالحمل و نقل شمال به جنوب،  هایزیرساختباشد. تقویت 

 در عمل متحقق گاههیچعنوان یک ظرفیت ژئواکونومیک ایران مطرح است اما 

، باشدننشده است. در صورت تحقق این امر، چه ایران عضو اتحادیه باشد یا 

تگی به درآمد آن به حدی خواهد بود که درصد قابل توجهی از وابس

ایر سدرآمدهای نفتی خواهد کاست و از سوی دیگر امنیت ملی ایران را به 

به  خواهد کاست. امنیتی ایران هایهزینهذینفع گره زده و تبعا از  هایدولت

چه بسا  چنین کوریدوری شده باشد، گیریشکلهر دلیلی که مانع از تحقق 

ده و حتی شعامل موثری آن  گیریشکلپیوند با اتحادیه اوراسیا بتواند در 

 آن به مشارکت طلبید. اندازیراهاعضای اتحادیه را در 

ر دفتی نبرخی امیدوارند که پیوستن به اتحادیه به تقویت سهم تولیدات غیر 

م هرست اقالفنیز گفته شد،  ترپیشصادرات ایران بیانجامد. اما همانگونه که 

صادرات ایران به  یمدهع دهدمیموضوع تبادالت تجاری میان طرفین نشان 

ه جه باین کشورها صادرات محصوالت باغی است که افزایش تولید آنها با تو

ف نیست. از طر پذیرامکانوابستگی به منابع محدود جغرافیایی عمال چندان 

ی و در بیرونی و در یک بازار رقابت هایمحدودیتدیگر چه بسا در نبود 

بی این محصوالت و بازاریا بندیتهبسمناسبی در  گذاریسرمایه کهصورتی

ه ین بازارهای دنیا و بدر بهتر توانستندمی، این محصوالت پذیرفتمیانجام 

شورهای کسود به فروش برسند و در این صورت دیگر بازارهای  ترینبهینه

ت که ن اساوراسیا دارای مزیتی برای صادرکننده ایرانی نبودند. واقع امر ای

یز ندر ایران به دالیل مشکالت اقتصادی داخلی و  تولیدات کاالی صنعتی

 و این در عمل  بسیار آسیب دیده است المللیبین هایتحریمتاثیرات سوء 
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 نحصرمصادرات ایران به اقالم بسیار محدود باغی، کشاورزی و صنایع دستی 

مجدد تولیدات  گیریرونقکرده است. اگر عضویت در اتحادیه بتواند به 

فتی ادرات غیرنامیدوار بود که به افزایش ص توانمیخل بیانجامد صنعتی در دا

 ایران نیز بیانجامد.

در  شودمینهایتا آنچه بزرگترین چالش پیوستن ایران به این اتحادیه محسوب 

حاکی  هایلتحل. بسیاری از کندمینقشی است که روسیه در این اتحادیه ایفا 

ر دسیه سیاسی کالسیک به رهبری رو از آن است که این اتحادیه نوعی ائتالف

تحقق این  هایهزینهجدید است. روسیه که بیشترین  گراییمنطقهلباس 

بر  ایهمقدمرا نه به عنوان  گراییمنطقهاتحادیه را تقبل کرده است، 

برای  ایشیوه برای ادغام در اقتصاد جهانی، بلکه ایمرحلهو  گراییجهان

به  ستراتژی پوتین. در این میان تغییر اداندیمدر مقابل آن  هاظرفیتتجمیع 

 ز ایناشده است.  زمانهماوراسیاگرائی با تقویت رویکرد نگاه به شرق در ایران 

 راییمنظر پیوستن به اتحادیه اوراسیا، امری فراتر از یک همکاری و همگ

ی اقتصادی بوده و به نوعی پیوستن به سازوکاری است که جمهوری اسالم

 کرد. بیش از پیش به پیروی از سیاست خارجی روسیه متعهد خواهدایران را 
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 منابع  

 و یاقتصاد یپلماسید ،یمقاومت اقتصاد ،(1398) زاده، بیحب توکل و یعل ،یبیاد _

 47 شماره تابستان، ،یحیترج یها موافقتنامه

 یاسپلمید موانع و ها چالش ،(1397) ،یلیاسمع محدثه و برزیفر ،یرسالمیپ یارغوان -

 بهار، راهبرد، و مجلس فصلنامه انه،یخاورم منطقه در رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد

 97 شماره

 در رانیا یاقتصاد یپلماسید ،(1397) ،یغالم محمدحسن و برزیفر ،یرسالمیپ یارغوان -

 مطالعات مجله ششم، تا چهارم یها برنامه یشناس بیآس: توسعه یها برنامه نیقوان بستر

 دوم شماره تابستان، راز،یش شگاهدان یحقوق

الهی. ناصر. معصوم زاده. الهه. کیاالحسینی. سید ضیاء الدین. عربی. سید هادی.  _

(. بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر 1399)

فصلنامه علمی  .بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه

 :doi .- ,() ,های رشد و توسعه اقتصادیپژوهش

10.30473/egdr.2020.51845.5701 

 ،333 شماره ،ها لیتحل و دادهایرو ماهنامه ،(1399) ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد و رانیا -

 یالملل نیب و یاسیس مطالعات مرکز

رویا عاطفی ترجم: م(، مروری بر ادبیات نظریه منطقه بهینه پولی، 1396) تنجابراز،  -

 134-107 صص، 1396، خرداد و تیر 4 و 3منش، مجله اقتصادی، شماره 

 فترد رانیا تجارت توسعه سازمان ،(1399) اوراسیا یاقتصاد هیاتحاد یخبر بولتن _

 خرداد ،5 شماره ا،یاوراس و رانیا یهمکار

 و یلم منافع بر یدئولوژیا ریتاث ،(1395) رت،یس یمحمد نیحس و محمد ،یخان حسن _

 مینیخ امام شهیاند بر دیتاک با ران؛یا یاسالم یجمهور یخارج استیس در یمل تیامن

 چهارم شماره زمستان، اسالم، جهان یاسیس یها پژوهش فصلنامه ،(ره)
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 ییگرا منطقه در تحول و یجهان نینو نظم ،(1398) اسفندیاری یمهد و مظفر حسنوند، _

 زمستان م،چهل شماره ،یخارج روابط فصلنامه د،یجد

 دیتاک با: یا منطقه تیامن و صلح حفظ در ییگرا منطقه نقش ،(1394) لطیفه ،ینیحس _

 قوقح یقیتطب پژوهش فصلنامه انه،یخاورم منطقه در یاسالم یهمکار سازمان نقش بر

 زییپا سوم، شماره غرب، و اسالم

اری همکفرصت ها و تهدیدهای  بررسی ،1399خازنی، محمدحسن و حکمت آرا، حامد، -

ن وابط بیسی، رکنفرانس بین المللی علوم سیا چهارمین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

 الملل و تحول،

،،https://civilica.com/doc/1041530 

 در رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد یپلماسید ،(1388) ،یمرتض ،یجام پاک دامن -

 رجهامورخا وزارت انتشارات و چاپ مرکز ،یمرکز یایآس

 یقتصادا یپلماسید ،(1395) ،یجام پاک دامن یمرتض و دجاللیس ،یروزآبادیف یدهقان _

 و رانیا یاقتصاد روابط سال 25 یابیارز ؛یمرکز یایآس در رانیا یاسالم یجمهور

 96 شماره زمستان، قفقاز، و یمرکز یایآس فصلنامه استقالل، از پس ها یجمهور

 مهفصلنا ،ییگرا منطقه یها هینظر در تحول ،(1388) جالل ،یروزآبادیف یدهقان _

 پنجم شماره ا،یاوراس مطالعات

 استیس در ییگرا نومنطقه ،(1393) جعفری یرضائ محسن و محمدرضا ،یریدهش _

 تابستان دوم، شماره ،یجهان استیس ران،یا یخارج

 ستایس در یاقتصاد یپلماسید گاهیجا ،(1397) وند، ینیز نیحس و یمهد ،یذوالفقار _

 بهار، ،الملل نیب روابط یها پژوهش ،(یروحان و نژاد یاحمد یها دولت) :رانیا یخارج

 اول شماره

 قدرت تیموقع یایاح یها یدشوار و ییاگرایاوراس ن،یپوت ،(1395) محمدرضا، ،یرستم _

 سوم شماره ز،ییپا ،یخارج روابط فصلنامه ه،یروس

 اساس بر نیالت کایآمر در ییگرا منطقه روند تحول ،(1393) الهام ،یآباد یثان یرسول _

 زییاپ ،10 شماره است،یس یراهبرد یها پژوهش فصلنامه الملل، نیب روابط یها هینظر
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 نطقهم ییهمگرا یاسیس اقتصاد ،(1398) ،یدگلیب یآباد نیمع نیحس و احمد ،یرمضان _

 2 مارهش ن،تابستا و بهار الملل، نیب یاسیس اقتصاد مطالعات دوفصلنامه آن، سه آ یا

 علوی محمود دیس و یدیشه یموسو یمهد دیس و زاد دلشاد لیجل و بهادر ،یزارع_

 ژوهشپ ران،یا یاسالم یجمهور یخارج روابط در آن یها چالش و ییگرا منطقه ،(1393)

 زمستان ،4 شماره ،یانسان یایجغراف یها

، روسی ندازا چشم رد اوراسیا اقتصادی اتحادیه(، 1397) اسماعیل عباسی غفار، زارعی -

 .60 تا 33 ، صص104 شماره ،24 قفقاز، دوره و مرکزی آسیای مطالعات

 اسیایاور در اقتصادی همگرایی(، 1395) مریم درچاق سلیمانی. هادی پور سلیمان -

. 22 دوره قفقاز، و مرکزی آسیای ، مطالعاتاشپیگل و کانتوری الگوی با تطبیق در مرکزی

 .98 تا 69 صص ;93 شماره

 ییراگ منطقه یالگو ارائه ،(1398) اخباری محمد و یژنیب یعل و درضایحم سرمست، _

 زمستان ،یانسان یایجغراف نو یها نگرش ،یمرکز یایآس و رانیا

 و رانیا یتجار روابط ،(1397) پور،یحسنقل طهمورث و یعل رحمت ق،یحقا یصابر _

 ار،به الملل، نیب روابط یها پژوهش ،یرنفتیغ تجارت توسعه یبرا یراهبرد ه؛یروس

 1شماره

 بعد نیپوت دوره در رانیا قبال در هیروس یخارج استیس ،(1397) دمحسن،یس ،یصادق _

 41 شماره بهار، الملل، نیب روابط فصلنامه ،2012 سال از

 در ییایاوراس ییگرا منطقه انگارانه سازه یها ییبازنما ،(1398) ن،یحس ،یصورانار _

 31 شماره زمستان، است،یس راهبرد یها پژوهش فصلنامه ه،یسرو ییایاوراس گفتمان

 نگاه رییتغ بر رگذاریتاث کیژئوپلت عوامل ،(1396) ،ییسنا ریاردش و یهاد ،یادیص _

 ،2016_1991 یها سال نیب هیروس بر دیتاک با شرق به غرب از رانیا یخارج استیس

 زییپا الملل، نیب روابط مطالعات فصلنامه

 نطقهم یریگ شکل و گرا افراط یسلف اسالم ،(1394) ذاکریان یمهد و ریام ،یطالب _

 فصلنامه ،نینو ییگرا منطقه ندیفرآ و رانیا یاسالم انقالب انه؛یخاورم در نینو ییگرا

 زییپا ،32 شماره افت،یره
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 ریتاث یقیطبت مطالعه نژاد، یخسرو الدیم و یآباد یثان یرسول الهام و محمدجواد ،یفتح _

 صلنامهف ه،یترک و رانیا یاسالم یجمهور ییگرا منطقه استیس بر عراق و هیورس تحوالت

 زییپا ،36 شماره ،یالملل نیب یاسیس قاتیتحق

 یمهورج یاقتصاد یها فرصت ،(1398) ،ینوازن بهرام و یقاسم حاکم شهرام، ،یفرسائ _

 قفقاز، و یکزمر یایآس فصلنامه ،ییایاوراس یاقتصاد هیاتحاد با ییهمگرا در رانیا یاسالم

 108 شماره زمستان،

 ندهیآ یوهایسنار و روندها ،(1398) مهر، بیاد محمدناصر و اله نیع ترک، کشاورز _

 نیب یاسیس داقتصا مطالعات دوفصلنامه خزر، یانرژ انتقال بر یمبتن هیروس و رانیا روابط

 2 شماره تابستان، و بهار الملل،

 رد ییاگرایاوراس نیدکتر نقش ،(1398) ،یزگودر مهناز و رضا تهمتن، زاده کوچک_

 یاه پژوهش فصلنامه ،(2017 تا 2000) روسیه و رانیا یاسالم یجمهور روابط گسترش

 38 شماره بهار، ،یالملل نیب و یاسیس

39 

 نمونه ؛یا توسعه کیاستراتژ مناسبات و یاقتصاد یپلماسید ،(1399) اسر،ی کهرازه، _

 42 شماره بهار، ،یالملل نیب و یاسیس یها پژوهش فصلنامه هند،

 یالماس یجمهور یخارج تجارت بر برجام راتیتاث ،(1395) مسعود، ،یاردکان یکمال _

 72 شماره تابستان، ،یراهبرد مطالعات فصلنامه ران،یا

 ،یارجخ استیس و یاسالم انقالب ران،یا ییایاوراس استیس ،(1397) ر،یجهانگ ،یکرم _

 تانزمس ،یخارج استیس فصلنامه

 یخارج استیس در توسعه و تیامن نسبت ،(1397) ،یوثوق دیسع و یعل ،یمعز _

 2 شماره تابستان، ،یجهان استیس یپژوهش یعلم فصلنامه ران،یا یاسالم یجمهور

 نیکترد در رانیا گاهیجا یابیارز ،(1398) مقدم، یجاودان یمهد و معصومه ،یمحمد _

 11 شماره زمستان، ،یاسیس راهبرد فصلنامه ن،یپوت ییایاوراس
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 وقعیتم بر اوراسیا اقتصادی اتحادیه تاثیر(، 1398مهناز ) گودرزی حجت، مهکویی -

 صص ه،شمار ،12 ، دورهمرکزی اوراسیای ، مطالعاتایران اسالمی جمهوری ژئواکونومیک

 .538 تا 519

 برای نآ ومیکژئواکون الزامات و اوراسیا اقتصادی اتحادیه(، 1394) سیدحسن میرفخرایی -

 صص ،32 ارهشم ،8 ، دوره(الملل بین روابط پژوهشنامه) الملل بین روابط ، مطالعاتایران

 .175 تا 143

 و یاقتصاد یپلماسید ،(1395) ،یباقر یمهد و یمانیا همت مسعود، ،ییشفا یموسو -

 مستان،ز و زییپا الملل، نیب یاسیس اقتصاد مطالعات ،یجهان عرصه در نیچ یابی قدرت

 دوم شماره

 تعامل رد هند ییگرا موازنه راهبرد ،(1395) ،یاسکندر دهیسع و مسعود ،ییشفا یموسو -

 ستمیب شماره الملل، نیب روابط یها پژوهش فصلنامه کا،یآمر و رانیا با

 اقالح و یاقتصاد یپلماسید ،(1395) ،یبزرگ دیوح و محمد دیس ،یدهمورد یموسو -

 7 رهشما ز،ییپا ،یالملل نیب یها سازمان امهفصلن تجارت، یجهان سازمان به رانیا

 یرنفتیغ صادرات بر موثر عوامل یبررس ،(1391) ،یمحمد فرناز و یناز اصل، محمدزاده -

 21 شماره زمستان، ،یمال اقتصاد مجله شدن، یجهان بر دیتاک با رانیا

 و مللال نیب یاسیس اقتصاد ،(1394) مالداری حسن و افشار نیحس و نیافش ،یمتق -

 تابستان ا،یجغراف فصلنامه ران،یا ییگرا منطقه در مکران سواحل تیاهم

 ارات سمت، تهران: انتشالمللبینروابط  هایریهنظ(، تحول در 1388مشیرزاده، حمیرا ) -

 در رانیا و پاکستان یژئواکونوم و یکیتیژئوپل یرقابتها یبررس ،(1396) ،یهاد ،یسیو -

 سال ک،یتیژئوپل فصلنامه دها،یتهد و تهایمز: ایراساو یجنوب_یشمال دوریکر جادیا

 بهار زدهم،یس

 روابط ،(1393) باغبان ینوع یمرتض دیس و پور یمیابراه حوا و نیحس چ،یهرس -
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 چکیده

استراتژیک در سیاست  یشده گذاریهدفیکی از مناطق  عنوانبهاورآسیا  یمنطقه

وردار خیت خاصی بربرخورداری از منابع تکمیلی برای کشور از اهم دلیلبهاقتصادی ایران، 

 هایتحریم اقتصادی مسلط بر کشور و تضعیف آن به دلیل هایواقعیتاست. با توجه به 

اد روند اقتص تواندمیمناطق صادراتی در پیرامون کشور،  گذاریهدفآمریکا، شناسایی و 

و روش  ایمقایسه-علیحاضر با روش  یمقالهغیرنفتی را بهبود بخشد. در این راستا، 

، ارس، صنعتی آستارا-آزاد تجاری یمنطقهه بررسی تطبیقی پنج تاکسونومی عددی ب

 یطقهمنخته است تا اقتصادی پردا-چهار شاخص تولیدی نظرنقطهانزلی، چابهار و ماکو از 

( که حائز بیشترین ظرفیت برای صادرات به کشورهای عضو Cioسرمشق اقتصادی )

 هایخصشاداد که از لحاظ  نشان هایافتهاورآسیا است، شناسایی شود.  یاتحادیه

ز انابع معدنی، مدامی، طیور و شیالت، منسوجات و  هایفرآوردهکشاورزی،  هایفراورده

 (Cio 3.03) و ماکو (Cio 2.4چابهار )آزاد  یمنطقهآزاد بررسی شده،  یمنطقهمیان پنج 

 یهتوسع نابراین،نخست و دوم قرار دارند. ب یرتبهمناطق سرمشق صادراتی در  عنوانبه

یران و او انعقاد قراردادهای صادراتی با محوریت این دو منطقه میان  هازیرساخت

 .اقتصادی اورآسیا از اهمیت استراتژیک برخورار است یاتحادیهکشورهای عضو 

، تیغیرنف اقتصادی اورآسیا، مناطق آزاد تجاری، صادرات یاتحادیه کلیدواژگان:

 تاکسونومی، ایران.
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 مقدمه

 یؤلفهم با هو توسع امنیتمنافع ملی،  متقابل یرابطهو پیوستگی  ه دلیلب

چ در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هی اقتصادی

هانی ار جبازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر باز

ی بین الملل راییگمنطقه ، لزوم همگرایی کشورها در چارچوبآیدبرنمی اقتصاد

ازار به اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت ب منظوربه

اشد، بمنافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان  یکنندهنحوی که تأمین 

 یندهفزایاهمیت  (.Mansfield and Milner, 2020: 35) نمایدمیاجتناب ناپذیر 

دین صورت به است؛ ا متحول ساختر المللبیناقتصاد سیاسی ، تولید جهانی

 پولی، جریان هایسیاستکه در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر 

 صاداقت، نفت نقدینگی بین بازارهای مالی )پولی، اوراق قرضه و سرمایه( و بازار

 منعطفدمدت بلنبه تولیدمحوری  مدتکوتاه فروشیخامرا از مسیر  جهانی

ارزیابی در همین راستا،  (.63: 1395ران، )رضوی و همکاکرده است 

شان ن( تاکنون، 1251، از رویتر )ساله 140قراردادهای نفتی در یک دوره 

های ارزی همواره معطوف به افزایش درآمد هادولتکه توجه اصلی  دهدمی

بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در 

ا زیر؛ نفتی نبوده است هایشرکتو  هادولتع بین قراردادها معموالً محل نزا

اخته بر منابع طبیعی به رسمیت شن هادولتدرحقوق بین الملل، حاکمیت 

 نکته مهم، تشخیص  .(O'Loughlin and Anselin, 2016: 132) شده است
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خارجی است که  هایشرکتاین ویژگی در فرآیند عملیات نفتی  هایداللت

ر یش دجربه شرکت ملی نفت است. دو ویژگی بعدی، کم و بتابعی از دانش و ت

ز آن سی ابدون آنکه نتیجه ملمو ،تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است

برای  زادرونحاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی 

رویکرد  فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر هایمهارتارتقاء سطح دانش و 

از  ورت،ات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. در غیر این صمقام

 توان تقاءانعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ار

نفتی  هایشرکتکارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح 

سیاسی، (. ساختار 53: 1392ین المللی را انتظار داشت )درخشان، ب -ملی

همی قش منرانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی 

، ترراتیکدمکاز کشورها، هرچه ساختار سیاسی  ایپارهدارد. بدین ترتیب در 

اتخاذ  باشد، احتمال تربزرگاقتصاد  یاندازهو  ترگرایانهچپایدئولوژی دولت 

بستگی به چه رانت نفتی و درجه واو هر یابدمینظام ارزی شناور افزایش 

 درآمد نفت بیشتر باشد،

 (.1: 1392)اسدی و بهرامی،  یابدمیگرایش به نظام ارزی ثابت افزایش  

علیه اقتصاد نفتی  فزاینده هایتحریمگرایش به نظام ارزی شناور در ایران با 

ایران روند شتابانی به خود گرفت. از دست رفتن خریداران خارجی نفت و 

 هایگذاریسیاستتنگناهای مالی برای وصول مطالبات نفتی، سبب شد 

بر روی  گذاریسرمایهو  مدتکوتاه فروشیخاماقتصادی به سوی کاهش 

بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شناسایی  محوریصادرات-تولید

 صادرات کاال از اهمیت خاصی برخوردار است. در منظوربهبازارهای هدف 

 ترینصرفهبهبررسی اولیه، کشورهای پیرامونی ایران به عنوان نخستین و 
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. با این حال، روابط اقتصادی ایران با شوندمیبازارهای صادراتی ایران محسوب 

 یهمه تواننمیکشورهای پیرامونی تحت تاثیر روابط سیاسی قرار دارد و 

 هایگذاریسیاستی کشورهای همسایه را به عنوان بازار هدف و باثبات برا

اقتصادی  هایاتحادیهاقتصادی در نظر گرفت. رویکرد جایگزین، پیوستن به 

اقتصادی اورآسیا از جمله  یاتحادیهاست که در این راستا،  ایمنطقه

در راستای صادرات  تواندمیشده است که  گذاریهدفاقتصادی  هایمیدان

کارآمد باشد. با توجه به  ایدازهانمحصوالت غیرنفتی به اعضای این اتحادیه تا 

اهمیت اقتصادی این اتحادیه، تحقیق حاضر در پی شناسایی مناطق سرمشق 

 ترینمطلوبصنعتی ایران، -صادراتی ایران است تا از میان مناطق آزاد تجاری

اورآسیا را  یاتحادیهگزینه برای صادرات محصوالت غیرنفتی به اعضای 

 کند. بندیاولویتمشخص و 

 ش تحقیقرو

. به این صورت رودمی شماربه ایمقایسه-علیتحقیق حاضر از نوع تحقیقات 

مکانی صادرات، در پی  هایگزینهصادراتی و نیز  هایگزینه یمقایسهکه با 

-تجاری گزینه است. با توجه به اهمیت مناطق آزاد ترینمطلوبشناسایی 

اکو هار و مس، انزلی، چابآزاد آستارا، ار یمنطقهصنعتی، در این تحقیق پنج 

غیرنفتی  هر یک از منظر تولیدات هایقابلیتو  هاظرفیتانتخاب شد تا 

ی عضو صادراتی به کشورها هایقابلیتشناسایی و سپس هر منطقه از نظر 

 شود. بندیرتبهاورآسیا  یاتحادیه

 ز:، عبارتست اشدهاستفادهشاخص صادراتی غیرنفتی که در این تحقیق 

معدنی  هایهفراورددامی، طیور و شیالت،  هایفرآوردهکشاورزی،  هایفرآورده

 و منسوجات.
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 یمنطقهبررسی و در نهایت  گانهپنجمذکور در میان مناطق  هایشاخص

 بندیرتبهشناسایی و  منظوربهسرمشق صادراتی شناسایی شده است. 

 yTaxonom افزارنرمو  1و مناطق، از روش تاکسونومی عددی هاشاخص

 استفاده است.

 

 چارچوب مفهومی

 گراییمنطقهاقتصادی و  بندیبلوک

، منافع ایمنطقه هایهمکاریامروزه موتور محرکه عموم  رسدمی نظربه

بلکه  اعتمادیبیو  گراییدروناقتصادی بازیگران است و نگاه غالب، نه 

ضیه فر ست. طبقو اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی ا گراییبرون

ت اخل جامعه نسبدهمگرایی در  هایانگیزهاشمیتر، از آنجایی که  گراییبرون

یض موجب بروز تبع اندگرفتهبه دیگر بازیگرانی که در خارج از جامعه قرار 

ور است؛ که خارج از اتحادیه هستند دو واکنش متص هاآن. برای شودمی

الت هر دو ح یه کنونی و دردیگر یا پیوستن به اتحاد ایمنطقهتشکیل اتحادیه 

)ابوالحسنی،  دهدمیبین اعضا یا در منطقه را افزایش  ترگستردههمکاری 

1393.) 

 گراییمنطقهب اقتصادی در چارچو بندیبلوک هایمزیتشماری از آثار و 

 عبارتند از:

( مزایای تجاری؛ 2اقتصادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی؛  توسعه( 1

( 5شدن؛ ( محافظت و بیمه4تاری سیاسی و اقتصادی؛ ( اصالحات ساخ3

                                                           
1ral TaxonomyNume - 
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در برابر شرکای سیاسی و تجاری  زنیچانه( قدرت 6امنیت سیاسی؛ 

( نقش 9( دریافت و توزیع اطالعات؛ 8( ابزار هماهنگی؛ 7خارج از بلوک؛ 

 (.16: 1398تریبونی برای کشورهای مخالف وضع موجود )امیدی، 

 (:Schott, 2020: 5) عبارتند از ییگرامنطقهاقتصادی  هایانگیزه

 

 هایجوییصرفه، با استفاده از ایمنطقه هایسازمانکشورهای عضو  (1

ولید تدر سطح منطقه و گسترش بازارهای  گراییتخصصبه مقیاس، 

 ؛یابندمیدست  ایبهینهبه رشد اقتصادی 

افزایش قدرت سیاسی منطقه، کنترل جریانات مهاجرت و توسعه  (2

 هایسازماندستاوردهای عضویت در  ترینمهم امنیت ملی از

 است؛ ایمنطقه

 ،گراییمنطقهدالیل مربوط به دور اوروگوئه: با توجه به حرکت کند  (3

زی رای آزادسابه مثابه جانشینی ب گراییمنطقهدر مذاکرات اوروگوئه، 

برای تقویت  ایوسیلهتجارت چندجانبه تحت مقررات دور اوروگوئه و 

 مطرح شد؛ المللیبیننظام تجاری  موضع مذاکره در

تی را ایجاد و با ثبا بینیپیش، محیط تجاری قابل ایمنطقهترتیبات  (4

ه و از هراس کشورهای کوچکتر از محدودیت دسترسی ب کنندمی

 ؛کاهندمیبازار کشورها در آینده 

داخلی کشورها: حضور موثر در  هایسیاستتمرکز بر اصالحات  (5

، نیازمند اصالحات در ایطقهمن هایبندیبلوکچنین 

داخلی و ثبات در اقدام به آزادسازی تجاری است.  هایگذاریسیاست

الزم در جهت  هایمکمل، احتیاج به گراییمنطقهبنابراین 
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و اصالحات سازگار با بازار دارد و این خود در رشد  سازیخصوصی

 اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار موثر است؛

زینه ه، باال رفتن ایمنطقهبا گسترش ترتیبات تجارت  اثر دومینو: (6

 ه ا بخارج ماندن از چنین نظم نوینی و الحاق دسته جدیدی از کشوره

و این امر  کنندمیگروه، کشورهای خارج مانده بیشتر احساس خطر  (7

. گرددمی ماندهبیرونباعث مرحله جدیدی از عضویت دیگر کشورهای 

 ؛شودمیفته دومینو گ ایپدیدهبه چنین 

آفریقا و  ایمنطقهو صنایع نوزاد: در اکثر ترتیبات  گراییمنطقه (8

التین، تقویت و محافظت از صنایع نوپا که با اتخاذ آمریکای

را  تریمناسبحمایتی در برابر کشورهای ثالث، وضعیت  هایسیاست

است. با این  شدهمینمودار خواهد ساخت، یکی از عوامل مهم تلقی 

ی در نیل به چنین هدف ایمنطقه هایسازماناین  همه عموم

 (.Arvis, et al, 2020: 14)موفقیت اندکی را کسب کردند 

 

 و تجزیه و تحلیل هایافته

ی صادراتی به کشورها هایتوانمندیمناطق آزاد از نظر  بندیاولویت منظوربه

 ، انزلی،رساآزاد تجاری آستارا،  یمنطقهاورآسیا، نخست پنج  یاتحادیهعضو 

. با توجه به پژوهش شناسایی شدند ینمونهمناطق  عنوانبهچابهار و ماکو 

ر محور جغرافیایی هر یک از مناطق مذکور، چها هایویژگیو  هاظرفیت

 تولیدی برای هرکدام از مناطق شناسایی شد که عبارتند از:

 کشاورزی هایفرآورده -

 دامی، طیور و شیالت هایفرآورده -
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 معدنی هایدهفراور -

 منسوجات -

به  صورتبهفوق  هایشاخصاز  یکریاضیاتی، هر  گذاریشاخص منظوربه

,4صورت  3, 2, 1X X X X  تطبیقی هر  یمقایسهبه منظور  .شودمینشان داده 

ظر ناکو از آزاد تجاری آستارا، ارس، انزلی، چابهار و م یمنطقهیک از پنج 

,4 هایشاخصاز  مندیبهره 3, 2, 1X X X X  مراحل  عددی تاکسونومیبه روش

 شده است. طی زیر

 عیارمو انحراف  میانگینو محاسبه  هاداده ماتریس تشکیل مرحله اول:

 هریک ازایبه  هاشاخصاز  هریک مقادیراز  گیریتصمیم ماتریس هر شاخص

که  طوری؛ به ستاتحقیق( تشکیل شده  یگانهپنج)مناطق آزاد  هاگزینهاز 

 تشکیلا ر تصمیم ماتریس سطرهای هاگزینهو  ماتریس هایستون هاشاخص

از  یک هر ازایبه  هاشاخصاز  هریک مقادیرتحقیق،  این. در دهندمی

 باشدمی( 1به صورت جدول ) هاگزینه

 هاشاخصاز  یکهر  معیارو انحراف  میانگین، هاداده ماتریس :1جدول 

  1x 2x 3x 4x 

 0.82 0.59 3 45 آستارا

 1.3 0.67 1.43 0 ارس

 3.5 1 1.5 10 انزلی

 0 1 2 90 چابهار

 0.77 2 2 0 ماکو

iX   145 9.93 5.26 6.39 

X   29 1.986 1.052 1.278 

jS   38.8 0.63 0.56 1.33 
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 نرمال شده ماتریس تشکیلو  هاداده سازینرمالمرحله دوم: 

 بیه استاندارد شد امتیازبه روش  عددی تاکسونومینرمال در روش  ماتریس

 است: زیرآن به صورت معادله  ریاضکه فرم  شودمی مقیاس

ij

ij

j

x x
Z

S


 

بعد از  هاداده سازیمقیاسبی برایاست که  اینساده معادله فوق  بیان

از  یکهر  یرمقاد معیارو انحراف  میانگین، ابتدا گیریتصمیم ماتریس تشکیل

ناصر از ع هریک. سپس شودمیمحاسبه  ماتریس ی( هاشاخص) هاستون

ن هما معیارکسر و بر انحراف  عناصر همان شاخص میانگیناز  هاشاخص

تکرار شده  ماتریس هایستون تمامی برایعمل  این. گرددمی تقسیمشاخص 

. به عنوان شودمی تشکیلنرمال  ماتریس یااستاندارد  ماتریس طریق بدینو 

نرمال  زیرت به صور (aآستارا ) گزینه ازایبه  هاشاخصاز  هریک مقادیرنمونه 

 شده است:

12

3 1.99
1.61

0.63
a


  , 

11

45 29
0.41

38.8
a


  

14

.82 1.28
0.34

1.33
a


  , 

13

.59 1.05
0.84

0.56
a


   

شکل  همینبه  هاشاخص مقادیر نیز دیگر هایگزینهاز  یکهر  ازایبه 

 نرمال شکل گردید. ماتریسشد و  مقیاسبی
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 نرمال شده تصمیم ماتریس: 2جدول 

  1x  2x  3x  4x  

 0.41 1.61 -0.84 -0.35 (aآستارا )

 0 -0.89 -0.74 0.02 (b) ارس

 0.49 -0.78 -0.11 1.67- (c) انزلی

 1.57 0.02 -0.11 0 (d) چابهار

 0 0.02 1.77 1.67 (e) ماکو

  1.57 1.61 1.77 1.67 

 فاصله ترینکوتاه تعیینو  هاگزینه بینمحاسبه فاصله مرکب  مرحله سوم:

 هاشاخص رمقادیبا توجه به  دیگر یکاز  هاگزینهمرحله فاصله مرکب  ایندر 

 ست:محاسبه شده ا زیراستاندارد شده، با استفاده از رابطه  ماتریسدر 

2

1

( )
n

ab aj bj

j

D Z Z


  

abD  گزینهنشانگر فاصله دو a  وb  از  گزینهاست. فاصله هر  یکدیگراز

از  b ینهگزبرابر با فاصله  b گزینهاز  a گزینهخودش برابر با صفر و فاصله 

رابر بفواصل مرکب متقارن بوده و قطر آن  ماتریس نتیجهاست. در  a گزینه

 صفر است.

ه صورت )ارس( ب b گزینها( از )آستار a گزینهبه عنوان مثال فاصله مرکب 

 محاسبه شده است. زیر
2 2 2 2

12 (.41 0) (1.6 ( .89)) ( .84 ( .74)) ( .35 .02) 2.55D             
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آنها  دیرمقاصورت محاسبه شده که  همینبه  هاگزینهباقی  برایفاصله مرکب 

 است: زیربه صورت 

 

 

13

14

15

21 12

23

24

25

31 13

0.81 0.67 0.53 4.08 3.3

1.35 2.5 0.53 0.12 2.12

0.17 2.5 6.81 0.09 3.09

0.17 6.2 0.01 0.14 2.55

0.24 0.01 0.4 2.7 1.83

2.46 0.83 0.4 0.04 1.93

0 0.83 6.3 0.16 2.7

0.81

D

D

D

D D

D

D

D

D D

    

    

    

    

    

    

    

  

32

34

35

0.67 0.53 4.08 3.3

0.24 0.01 0.4 2.7 1.83

4.24 0.64 0 2.79 2.77

0.17 0.64 3.53 4.2 2.92

D

D

D
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25

41 14

42 24

43 34

45

51 15

52 25

53

0 0.83 6.3 0.16 2.7

1.35 2.5 0.53 0.12 2.12

2.46 0.83 0.4 0.04 1.93

4.24 0.64 0 2.79 2.77

2.46 0 3.53 0.14 2.48

0.17 2.5 6.81 0.09 3.09

0 0.83 6.3 0.16 2.7

D

D D

D D

D D

D

D D

D D

D

    

     

     

     

    

     

     

35

54 45

0.17 0.64 3.53 4.2 2.92

2.46 0 3.53 0.14 2.48

D

D D

     

     

 

 

 
 هاگزینهفواصل مرکب  ماتریس: 3جدول 

 

ستارا آ

(a) 

آستارا 

(a) 

آستارا 

(a) 

آستارا 

(a) 

آستارا 

(a) 

 فاصله ترینکوتاه

(d) 

 0 2.55 3.3 2.12 3.09 2.12 (aآستارا )

 2.55 0 1.83 1.93 2.7 1.83 (b) ارس

 3.3 1.83 0 2.77 2.92 1.83 (c) انزلی

 2.12 1.93 2.77 0 2.48 1.93 (d) چابهار

 3.09 2.7 2.92 2.48 0 2.7 (e) ماکو

d فاصله کوتاهترین مقادیرمجموع    10.41 

d فاصله کوتاهترین مقادیر میانگین   2.082 

dS فاصله کوتاهترین مقادیرانحراف    0.37 
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 همگن غیرمناطق همگن و  شناساییمرحله چهارم: 

ن در فواصل و درج آ ماتریسفاصله در هر سطر از  ترینکوتاه تعیینپس از 

 باالحد  ، فواصلغیرهمگنهمگن و  هایگزینه شناسایی برایجداگانه،  ستونی

(d  حدپایین( و (d  محاسبه گردید: زیر( طبق رابطه 

2 dd d S   

2 dd d S   
d) روابط ایندر   حد باال و ) میزان( معرفd  پایینحد  میزان( معرف 

. باشدمیفاصله  ترینکوتاهستون  معیار( انحراف dSو ) میانگین( dاست و )

 بینفاصله  ترینکوتاهآنها در ستون  برایمقدار محاسبه شده که  هاییگزینه

(d  )و (d  و  گیرندمیگروه قرار  یک( قرار داشته باشند، همگن بوده و در

اسبه کرد. اما اگر مقدار مح بندیرتبهنموده و  مقایسهآنها را با هم  توانمی

 باالاز حد  بیشترفاصله  ترینکوتاهدر ستون  هاییگزینه یا زینهگ برایشده 

(d  ،بینتجاری -از نظر تولیدی تشابهینوع  هیچاست که  این بیانگر( باشد 

 هایگزینهبا  قایسهموجود ندارد و قابل  هاگزینه سایربا  هاگزینه یا گزینه این

ده مذکور که فاصله محاسبه ش هاییگزینه یا گزینه همچنین. نیستند دیگر

d) پایینآنها کمتر از حد  برای  ،هستند که طول  هاییگزینه یا گزینه( باشد

را  نهگزیدو  این بینآنها کمتر از آن حد است که بتوان تفاوت  بینفواصل 

رار ق پاییناال و حد ب بیندر بازه  هاییگزینه یا گزینهکه  صورتینشان داد. در 

 اکسونومیت آنالیز عملیاتحذف شده و  گیریتصمیم ماتریساز  باید نگیرند

 بایدآنقدر  عمل اینو  پذیردمانده مجدداً انجام  باقیهمگن  هایگزینه برای

ار قر پایینال و حد با بینمانده در بازه  باقی هایگزینه یهمهتکرار گردد که 

 .گیرند
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 برابر هستند با: ترتیببه  پایینحد باال و  ادیرمقدر مثال حاضر 

2.08 2(0.37) 2.82

2.08 2(0.37) 1.34

d

d





  

  
 

فواص  سماتری سطرهایاز  یکفاصله هر  ترینکوتاه مقادیراز آنجا که  

ناطق در مهمه  نتیجهقرار دارند، در  پاییندو حد باال و  بین( 3جدول ) مرکب

 .شودمی طی بعدیهمگن قرار گرفته و مراحل  هایدر مجموعه 

 هاگزینهاز  یکسرمشق صادراتی برای هر  یاالگو  تعیین مرحله پنجم:

جدول ) استاندارد ماتریسسرمشق صادراتی باید به  یمنطقه تعیین برای

ا به رمقدار  بزرگتریناستاندارد،  ماتریس( رجوع کرده و از هر ستون از 2

از  مود. پسمطلوب تربن مقدارآن شاخص انتخاب ن یاآل  ایدهعنوان مقدار 

اندارد(، است ماتریس هایستوناز  یکهر شاخص )هر  آلایدهمقدار  تعیین

رمشق س یا( Cioستون که آنرا ) آلایده گزینهاز  گزینهفاصله مرکب هر 

 است: شدهادهاستف زیرمحاسبه سرمشق از معادله  برای، محاسبه شد. نامندمی

2

1

( )
n

ij oj

j

Cio Z Z


  

( معرف مقدار مطلوب و ojZمعرف سرمشق صادرات، ) Cioرابطه  ایندر 

از از  ام i گزینهاستاندار شده  مقادیرمعرف  (ijZو ) ام jآل شاخص  ایده

د، دال بر کوچکتر باش Cioرابطه هرچه اندازه  این. در باشدمی ام jشاخص 

شان از بزرگتر باشد ن Cioر چه که مقدار مورد نظر است و ه گزینه مطلوبیت

 مورد نظر است. گزینهعدم مطلوبیت 
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د. شمحاسبه  زیرسرمشق صادرات به صورت  مقادیربا مراجعه به جدول دو 

ان ( به صورت کامل نشaآستارا ) گزینه برایسرمشق صادرات  روش محاسبه

 .اندشدهشکل محاسبه  همینبه  نیزداده شده است. سایر موارد 

 
2 2 2 2(.41 1.57) (1.61 1.61) ( .84 1.77) ( .35 1.67) 3.5aCio           

2.46 6.2 6.3 2.72 4.20

4.24 5.66 3.53 0 3.66

0 2.5 3.53 2.79 2.97

2.46 2.5 0 4.2 3.03

b

c

d

e

Cio

Cio

Cio

Cio

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 هاگزینهمحاسبه سرمشق صادراتی  :4جدول 

 

    

 
 

 1.35 0 6.81 4.08 3.50 (aآستارا )

 2.46 6.2 6.3 2.72 4.20 (b) ارس

 4.24 5.66 3.53 0 3.66 (c) انزلی

 0 2.5 3.53 2.79 2.97 (d) چابهار

 2.46 2.5 0 4.2 3.03 (e) ماکو
 

سرمشق صادرات مقادیرمجموع   17.36 
 

سرمشق صادرات مقادیر میانگین  3.47 
 

سرمشق صادرات مقادیر معیارانحراف   0.51 

Cio2

1 1( )i Oz z 2

2 2( )i Oz z 2

3 3( )i Oz z
2

4 4( )i oz z

Cio
Cio

cioS
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 مناطق یافتگیتوسعهمحاسبه درجه  مرحله ششم:

درجه  محاسبه شد، هاگزینهاز  یکهر  برایسرمشق صادرات  اینکهپس از 

 ده است:محاسبه ش زیراستفاده از رابطه  با هاگزینه یافتگیتوسعه

 i

Cio
F

Co


 
 رزیسرمشق صادرات است و از رابطه  باالیمعرف حد  Coرابطه  ایندر 

 :شودمیمحاسبه 

2 cioCo Cio S  
Cio  و  میانگینمعرفcioS  آل  ایده مقادیرستون  معیارمعرف انحراف

 .باشدمیاستاندارد  ماتریس

iF  یکصفر و  بینو مقدار آن  دهدمیرا نشان  یافتگیتوسعهدرجه 

باشد نشان دهنده  نزدیکبه صفر  iFاست، هر چقدر که مقدار متغییر

شد،  نزدیک کیآن به  میزانر مورد نظر و هر قد گزینه بیشتر یافتگیتوسعه

مثال  اینر ( دCoسرمشق صادرات ) باالیاست. حد  یافتگیتوسعهنشانه عدم 

 برابراست با:

3.47 2(0.51) 4.49Co    
رد مو نواحیاز  یکو رتبه توسعه هر  یافتگیاساس درجه توسعه  اینبر 

 :شودمیمحاسبه  زیربه صورت  بررسی
3.66

0.82
4.49

2.97
0.66

4.49

c

d

F

F

 

 

 , 

3.5
0.78

4.49

4.2
0.94

4.49

a

b

F

F

 

 

 

3.02
0.67

4.49
eF   
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 مناطق آزاد مورد بررسی یافتگیتوسعه: درجه و رتبه 5جدول 

Cio گزینه  iF  رتبه توسعه 

 3.5 0.78 3 (aآستارا )

 4.20 0.94 5 (b) ارس

 3.66 0.82 4 (c) انزلی

 2.97 0.66 1 (d) ارچابه

 3.03 0.67 2 (e) ماکو

 

 Cioین مقدار آزاد چابهار با کمتر یمنطقهکه  دهدمی، نشان 5مقادیر جدول 

فیت آزاد مورد مطالعه از مطلوبیت و ظر یمنطقه( در میان چهار 2.97)

در  Cioاز نظر  3.03آزاد ماکو با مقدار  یمنطقهبیشتری برخوردار است. 

ر سوم تا پنجم قرا هایرتبهآستارا، انزلی و ارس به ترتیب در دوم و  یرده

 دارند.

 گیرینتیجه

گذار از اقتصاد نفتی و تک محصولی به اقتصاد تولیدمحور، فرایندی درازمدت 

توامان در اقتصاد خرد و کالن و یافتن  گذاریسیاستو چندوجهی است. 

و  هارویهتی، یکی از مصرفی برای تولید و صادرات غیرنف یبهینهبازارهای 

اقتصادی  هایسیاست یتجربهالزامات مهم برای چنین گذاری است. 

که  دهدمیتولیدات و صادرات غیرنفتی، نشان  یعرصهکشورهای موفق در 

 هایبلوکاقتصادی در چارچوب -تجاری هایمعاهدهو  هاتوافقدستیابی به 

لید برخوردار است. در این اقتصادی از اهمیت فراوانی برای پویایی و ثبات تو

فضایی دارند -همسایگان که همجواری مکانی تریننزدیکبا  بندیبلوکمیان، 
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 هایمیدانو  هاظرفیتتاریخی نیز  نظرنقطهو از نظر مراودات تجاری از 

اقتصادی  هایبلوکمناسبی دارند، در اولویت برخوردار است. در میان  یجاذبه

اورآسیا از اهمیت  یحوزه رسدمی نظربهیران، بالقوه در فضای پیرامونی ا

کانون بازاریابی و صادرات برخوردار است.  عنوانبهقرارگیری  منظوربهبیشتری 

اقتصادی اورآسیا به عنوان بلوک  یاتحادیه گیریشکلفعال،  یحوزهدر این 

ثبات و  تواندمیاقتصادی تاثیرگذار، میدان اقتصادی سودآوری است که 

فعال نگه دارد. به دلیل چنین  ایاندازهتولید و صادرات غیرنفتی را تا  پویایی

مناطق سرمشق صادراتی  بندیاولویتاهمیتی، تحقیق حاضر به شناسایی و 

 اقتصادی در درون کشور  یمنطقه ترینمناسبو  ترینمطلوبپرداخته است تا 

یا مشخص شود. اقتصادی اورآس یاتحادیهبلوک  یحوزهبرای صادرات فعال به 

اقتصادی در مناطق آزاد اقتصادی از ضریب قعالیت و  هایبلوکاز آنجا که 

 یمنطقهسودآوری بیشتری برخوردار هستند، از این رو در این تحقیق پنج 

آزاد اقتصادی شامل آستارا، ارس، انزلی، چابهار و ماکو انتخاب شدند تا 

اقتصاد غیرنفتی  هایوردهفرآظرفیت صادراتی هرکدام با توجه به مهمترین 

شود. نتایج نشان داد که از میان چهار شاخص  بندیاولویتکشور مشخص و 

کشاورزی، دام و طیور و  هایفراوردهاقتصاد تولیدی و صادراتی غیرنفتی )

 عنوانبهشیالت، منسوجات و منابع معدنی(، مناطق اقتصادی چابهار و ماکو 

تنها بندر  عنوانبهند. چابهار سرمشق اقتصادی شناسایی شد یمنطقه

ارتباطی و مواصالتی، به  هایزیرساخت یتوسعهبا  تواندمیاقیانوسی ایران 

غیرنفتی به اورآسیا تبدیل شود. همچنین،  هایفراوردهقطب فعال صادراتی 

کریدورهای زمینی از جنوب به  اندازیراهاین منطقه که مستلزم  یتوسعه

ناطق پیرامونی درون کشور را نیز از نظر اقتصادی شمال ایران است، خُرده م
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آزاد  یمنطقه. شودمیدومینویی باعث تحرک تولید  صورتبهو  کندمیفعال 

 یپهنهمکمل استراتژیک اقتصاد غیرنفتی در  عنوانبه تواندمیماکو نیز 

شمال، شمال غرب و غرب کشور تلقی شود. پیوستگی ارتباطی و زیرساختی 

فعالیت و تحرک اقتصادی را در  یزنجیرهابهار و ماکو نیز چ یمنطقهدو 

تولید و  هایقطبو  کندمیجنوب، شرق، مرکز، شمال و غرب ایران تکمیل 

ساختاری و زیرساختی گسترش و تداوم  هایپیوستگیصادرات غیرنفتی با 

 .یابندمی
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Abstract 

As one of the strategically targeted regions in Iran's economic 

policy, the Eurasian region has especial importance for Iran due to 

its complementary resources. Given the prevailing economic 

realities in Iran and its weakening due to US sanctions, identifying 

and targeting export zones around the country can improve the 

trend of the non-oil economy. In this regard, the present article 

with a causal-comparative method and numerical taxonomy 

method has a comparative study of five free trade-industrial zones 

of Astara, Aras, Anzali, Chabahar and Mako from the point of 

view of four production-economic indicators to identify the Cio, 

which has the largest capacity for exports to Eurasian countries. 

The results showed that in terms of indices of agricultural 

products, livestock products, poultry and fisheries, textiles and 

mineral resources, among the five free zones studied, Chabahar 

Free Zone (Cio 2.4) and Mako (Cio 3.03) ranks first and second as 

export-oriented regions. Therefore, the development of 

infrastructure and the conclusion of export contracts with a focus 

on these two regions between Iran and the member countries of the 

Eurasian Economic Union are of strategic importance. 

Keywords: 
Eurasian Economic Union, Free Trade Zones, Non-Oil Exports, 

Taxonomy, Iran. 
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 ایارزیابی تاثیرات منطقه آزاد انزلی بر توسعه منطقه

 بندر انزلی( های رشت و)مطالعه موردی: شهرستان

 
 2لیال کیانی ،*1سید حمیدرضا مرتضوی

 

                                                           
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نویسنده مسئول، - *1

 گرمسار، گرمسار

 ریزی گردشگری، دانشگاه خوارزمی، تهرانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه - 2



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

386 

 

 چکیده
زایی، جذب غالنظیر توسعه صادرات، اشت هایییتقابلهمواره مناطق آزاد با دارا بودن 

ها را توانند زمینههای خارجی، جذب گردشگران داخلی و خارجی و ... میگذاریسرمایه

هم اعی و فرهنگی فراسیاسی، اجتم دی،ای در ابعاد گوناگون اقتصابرای توسعه منطقه

این مناطق  نمایند. در حال حاضر با وجود گذشت سه دهه از احداث مناطق آزاد در ایران،

آورده ای برخوردار شوند و عالوه بر براند از جایگاه مناسبی در نظام منطقهتاکنون نتوانسته

ای به ستای توسعه منطقهرا هایی جدی را درنکردن انتظارات، خود نیز معضالت و چالش

ای، ریزی منطقهاند. لذا در پژوهش حاضر سعی شده است که با رویکرد برنامههمراه داشته

قرار  طالعهمی مورد منطقه آزاد انزلمورد مطالعه  یامناطق آزاد بر توسعه منطقه یراتتاث

وع نهدف از حلیلی و از نظر ت -گیرد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفی 

ر توسعه ای است. در این زمینه پژوهش حاضر به تاثیر منطقه آزاد انزلی بتوسعه –کاربردی 

 های مناطق آزاد های انزلی و رشت خواهد پرداخت و ضمن تعیین نقششهرستان ایمنطقه

های ها، به ارزیابی مهمترین موانع و چالشای این شهرستاندر راستای توسعه منطقه

ید ن و اساتپردازد. جامعه آماری مورد بررسی را کلیه کارشناسانطقه آزاد انزلی میتوسعه م

ریق نرم طدهند و اطالعات مورد نظر نیز از دانشگاه ساکن در منطقه آزاد انزلی تشکیل می

 -نونی اختی، قامورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد موانع مدیریتی، زیرس spssافزار 

ای منطقه آزاد انزلی گذاری از مهمترین موانع توسعه منطقهسرمایه سیاسی و موانع

 شود.محسوب می

د ای، شهرستان بندر انزلی، شهرستان رشت، منطقه آزاتوسعه منطقه واژگان کلیدی:

 ای.انزلی، نظام منطقه
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 مقدمه

بـه   یاسـالم  یتوسعه دولت جمهور یهاکه در برنامه یاز اهداف مهم یکی

و کـاهش   ینفتـ  یـر صـادارات غ  یـژه شده توسـعه صـادرات، بـه و   آن پرداخته 

مناسب  هاییاستحاصل از صدور نفت خام و اتخاذ س یبه درآمدها یوابستگ

 ییاز راهکارهـا  یکـی  یاقتصاد یژهمناطق و یجادا یدتوسعه آن است و شا یبرا

، یرازیشـ  ی)سـلطان  کنـد یمـ  یسـر هـدف را م  ینبه ا یدنکه امکان رس باشد

 ییمناطق از نظر کـارا  یناجرا و نظارت بر ا یزی،رشناخت، برنامه .(38 :1387

مهم بـه نظـر    یاشتغال امر یجادو ا یخارج یگذار یهدر دو حوزه جذب سرما

و  اتصـادار  یحذف حقوق و عوارض گمرکـ  یامناطق کاهش  ینرسد. در ایم

از  کند. در مقابـل، اسـتفاده  یتجارت آزاد و موفق هموار م یواردات، راه را برا

کمبود  یبرا یگزینیمناطق به عنوان جا ینحاصل از صادارات در ا یمنابع ارز

و جـذب   یننـو  یهـا  یبـه فنـآور   یابیاشـتغال، دسـت   یجـاد ا ی،انـداز ملـ  پس

 یبرد اهداف اقتصـاد یشسبب پ یتی،فرامل یهاو شرکت یگذاران خارجیهسرما

از  کـی یو کسـب اشـتغال کامـل بـه عنـوان       ییاشـتغالزا  امـروزه  خواهد شـد. 

و  یـت روز افـزون جمع  یشمهم در اقتصاد مطـرح اسـت. بـا افـزا     یهاشاخص

 یهـا شود که در سـال یحاکم بر اقتصاد کشور مالحظه م یرکود تورم یطشرا

 یهـا فرصـت  یجادداشته است. در حال حاضر ا ییرشد نسبتا باال یکاریب یراخ

باشـد.  یمـ به هـدف فـوق    یابیدولت در دست یهابرنامه ینتراسیاز اس یشغل

 یجــادآنهــا در توســعه و ا یــبو ترغ یــتو حما ینــانکارآفر یقدولــت بــا تشــو

هـا بـه   بنگـاه  ینخود را به ا یکوچک و متوسط توجه جد یاقتصاد یهابنگاه

عادالنه در  یع، توزیتجمع یتبه تثب یابیدر جهت دست یاساس یعنوان راه حل
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و... معطـوف   یتصـاد و رشـد اق  یوربهـره  یشاشتغال، افزا یجادو ثروت، ا دآم

از کشـورها بـه نقـش     یاریدر بسـ  امـروزه  .(36 :1387، یـرک )ز ساخته است

هـا  خوشـه  یعمناطق و رشد صنا یتوسعه اقتصاد یکسب و کار برا یهاخوشه

کشـف   یکسـب و کـار بـرا    یهـا چرخه یاشود. مطالعه ابعاد منطقهیم یدتاک

اس، یـو ر یـا است )گادمهم  یارکشورها بس یلو تحل یهپنهان در تجز یناهمگون

 هـای یـت تجمـع فعال  یای، در قرن نوزدهم، مزا(1920) مارشال .(171 :2018

کرده است. مارشال معتقد است که بـا تمرکـز در منـاطق     یفرا توص یاقتصاد

 یو سـازمان  یفنـ  یهـا یبـزرگ و نـوآور   یصـنعت  یـد ها از تولشرکت ی،صنعت

را توسـعه   یامفهوم خوشـه  مارشال، پورتر، یهشوند. بر اساس نظریمند مبهره

کسـب و کـار،    یهـا پـورتر خوشـه   یفداده و محبوب کرده است. بر طبق تعر

 یهـا اسـتاندارد و انجمـن   یهاها، سازمانمانند دانشگاه یاییجغراف یهاگستره

 :2014)کوالکووا،  کنندیم یبا هم همکار یخاص ینههستند که در زم یتجار

در قلمـرو   یمنطقـه خـارج   یکبه مثابه  ی،اقتصاد یژهکل مناطق و در (.175

 یـات از اهـداف عمل  یشوند و ضـمن برخـوردار  یکشور محسوب م یک یداخل

از  یمجموعــه ا یمعــاف هســتند و دارا یو تعرفــه گمرگــ یــاتاز مال یتجــار

شان و استفاده از یریهستند که امکان به کارگ یازاتیو امت یابزار یهایاستس

طبق گـزارش بانـک   . (2010د ندارد )تاکور، کشور وجو یکنقاط  یردر سا اآنه

مناطق آزادند و فقط چهار تفاوت  یهشب یراندر ا یاقتصاد یژهمناطق و یجهان

 با آنها دارند: یاساس

بـه   یهو مقـررات کـار شـب    یاجتمـاع  ینتـأم  یاقتصاد یژهدر مناطق و .1

 ترند؛در مناطق آزاد آسان ینقوان ینکه ا یاست در حال یاصل ینسرزم

هستند، اما منـاطق   یو خرده فروش یاد مجاز به عمده فروشمناطق آز .2
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 هستند؛ یفقط مجاز به عمده فروش یژهو

ه استفاد یداخل یمهو ب یبانک ماتفقط از خد یاقتصاد یژهدر مناطق و .3

 یجـاد مجاز بـه ا  یخارج یهابانک ی،شود، اما در مناطق آزاد تجاریم

 .شعبه هستند

حـاکم   یـت هـا و حـق مالک  رکتبر ثبت ش یمل ینقوان یژهدر مناطق و .4

ر ا مقـررات خـود را د  هبنگاه یکه در مناطق آزاد تجار یاست، در حال

 (.1389فرد،  یی)باباد مناطق دارن ینا

در  یـران ا« گانـه مناطق آزاد هفت»از  یکی یانزل یصنعت -ی منطقه آزاد تجار

 1384کشور، در سـال   ینا یاهداف اقتصاد یاست که در راستا یالناستان گ

 یباآباد، زطالب یشد. روستاها یسرشت تأس ی وانزل هایدر شهرستان یشمس

منطقه آزاد هستند که  یکمعروف و نزد یکنار، چپرپرد، حسن رود از روستاها

و فـروش   یـد رونق ساخت و ساز در آنها باال رفته است. خر یراخ یدر سال ها

بـا   متعـدد امـالک   یهـا بنگاه یجادا یال،آنها به و یلو تبد یکشاورز یهاینزم

ـ    یمنطقـه تجـار   یـن است که در جوار ا یهمه اتفاقات یبا،و ز یلشک یلشما

 یردر مس یمنطقه آزاد انزل صنعتی - یافتد. اما سازمان تجاریاتفاق م یصنعت

 یبـردار احـداث و بـه بهـره    ینهـا ا یجنوب در اصل تنهـا بـرا   -شمال  یدورکر

مـورد   یـد منطقـه با  یـن از ا دییابخش ز ی،صنعت یتاست. به جز فعال یدهنرس

و صـادرات،   یدبه تول یقتشو ین. همچنیردقرار گ یو گمرک یبندر یبرداربهره

 یهایخزر، جذب فناور یهحاش یبا کشورها تباطار ی،جهان یحضور در بازارها

چـون   یمناطق آزاد است. همچنان که اهـداف  یجاداهداف ا یگرو ... از د یدجد

 یکنون یطاما اکنون مناطق آزاد در شرا، ر استآن متصو یبرا یرونق گردشگر

مطلوب خـود دارنـد. منطقـه آزاد     یبه استانداردها یدنتا رس یادیمشکالت ز
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 یهمکـار  یهـا از تفاهمنامـه  یاری. بسـ یستن یقاعده مستثن ینهم از ا یانزل

 یـده سـازمان د  یـن ا یدر کارنامـه عملکـرد   یاو توسـعه  یو گردشگر یصنعت

 یبـا منطقـه ز  یـن کشـورها از ا  یگـر از مقامات د یاریبسشود، همانطور که یم

منطقه  یندر اطراف ا ییحال حاضر، وجود مناطق روستا در داشته اند. یدبازد

 یاصل یشتکه مع یکشاورز یهایتنه چندان مطلوب فعال یبا توجه به بازده

روسـتاها از   ینمختلف در ا یعو عدم رونق و رواج صنا یی،روستاها است از سو

 یشـبرد جهـت پ  یانسـان  یـروی منطقـه بـه ن   ینا یازو با توجه به ن یگر،د یسو

 یانسـان  یـت ظرف ینا یریبه کارگ یهتوج یالزم را برا یلخود، دال یهایتفعال

در  (.1394)دربـان آسـتانه و همکـاران،     دهـد یدست مـ  منطقه را به یندر ا

اسـتان بـه لحـاظ سـطح      یگـر د ی، شـهرها رشتاز شهر  یربه غ گیالناستان 

 قـرار دارنـد.   یتـر یینپا مرتبهنسبت به شهر اول در سطح به  یوسعه اقتصادت

 اطـراف هـر   یدر روسـتاها  یوضع نه تنها در شهرها بلکه به شکل حادتر این

روستاها  ینکه ا یو مهم یگردد. چالش اصلیمشاهده م یزشهرها ن یناز ا یک

ه و همکـاران،  )دربان آسـتان  با آن مواجه هستند، مسئله اشتغال و درآمد است

و مکان را در وهلـه اول   یطمح یککه تداوم سکونت و بقاء در  یامر (.1394

 یهـا کند. در سـال یم ینتضم یو به نوع یهآن منطقه توج یافراد و اهال یبرا

نادرست دولت، منطقـه آزاد   یهایاستس یلبه دل یو در منطقه آزاد انزل یراخ

ــرا ینــه تنهــا راهــ بلکــه شــاهد کــاهش  ،اســتاشــتغال نبــوده  یشافــزا یب

قاچاق کاال،  یشاطراف و بافت منطقه، افزا یروستاها یها، نابودیگذاریهسرما

مجـاور و   یدر شـهرها  یکـاری ب یشافـزا  رانت، یشافزا مناطق محروم، یشافزا

 یهـا یناهنجـار  یشو افـزا  یاجتمـاع  ینظمـ یبـ  ی، افـزایش بـوم  یهایدیتول

 .بوده است ینزلاطراف و منطقه آزاد ا یدر شهرها یفرهنگ
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مطـرح   یحاضر به عنـوان چـالش اصـل    یقتحق رآن چه که د ینهزم یندر هم

 منطقـه آزاد توسـعه   و موانـع  هاچالش ینمساله است که مهمتر ینباشد، ایم

 است؟ یشامل چه موارد انزلی

 پیشینه پژوهش و چارچوب نظری

 منطقه آزاد .1

ز است که ا یبندرر یغ یامحدوده حراست شده بندر  «یمنطقه آزاد تجار»

است و با استفاده از  یکشور متبوع خارج یعموم یشمول مقررات جار

 یژهواز مقررات  یتو معاف یو عوارض گمرک یاتمال یمانند بخشودگ یاییمزا

ن، مدر یو تکنولوژ یخارج یگذاریهصادرات و واردات و با هدف جذب سرما

ر دمدتا مناطق آزاد ع نییع .سازد یرا فراهم م یارز یامکانات کسب درآمدها

 یژه. منطقه ویابندیم یتموجود یپردازش صادرات و کسب درآمد ارز یراستا

شود: یم یفتعر ینو موضوعات چن ینقوان تلفیقو  یفطبق تعر یاقتصاد

 نیزباکشور م یناز سرزم یمشخص یاییمحدوده جغراف یژه اقتصادیمنطقه و

 یهانبارا یاصادرات و واردات و  پردازش یاست که مجهز به انواع امکانات برا

صادرات مجدد  یاادرات و واردات ص - یتترانز یکاال برا یآزاد نگهدار

ق مناط از انواع و اشکال یادر واقع مجموعه یاقتصاد یژهباشد. منطقه ویم

و  ینترکهن ،ز مناطقاشکل  ینواقع ا در .باشدیم یو خدمات یصنعت - تجاری

 شوند.یم یشکل مناطق آزاد جهان تلق ینترو مدرن ینترجامع یریهم به تعب

 یامنطقه یزیربرنامه .2

و هماهنگ کردن  یماست در جهت تنظ یندیفرا یامنطقه یزیربرنامه

 یو امکانات محل یازهابا ن یفرهنگ ی و، اجتماعیمختلف اقتصاد یهابرنامه
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 یزیرنامهرا بر یزیربرنامه ینکه ا ی( تا جائ47، همان: یاشکور ی)معصوم

 یزیربرنامه انه تنه یامنطقه یزیردر واقع برنامه .کنندیم یجامعه تلق یبرا

توسعه ابعاد گوناگون  یجهت که در راستا ینبلکه از ا ،جامعه است یبرا

برنامه جامع،  یکشود یم یریگیمتصم ینسرزم یو کالبد یفرهنگ ی،اقتصاد

از  یتو فعال یطانسان و مح یناست که پرداختن به رابطه ب یکامل و شامل

ل یتر هااست. اما پ یبعد فضائ یدارا یگربه عبارت د .آن است یهایژگیو

را به  یامنطقه یزیر، واژه برنامهیاو منطقه یشهر یزیرکتاب برنامه یسندهنو

 یهازبان با ترجمه یفارس یزیرتر از آنچه در کتب برنامهصورت متفاوت

را با  یزیرنوع برنامه ینا یترهالپ یفبرد. توصیآمده است به کار م یفارس

وجود  یزیراز انواع برنامه یاریبس یراز ،داندینم کافی« بودن یفضائ»صفت 

 یو چند وجه یچند بعد یهستند اما لزوما به مفهوم واقع« یفضائ»دارد که 

 یستند.ن

 

 یاتوسعه منطقه یزیربرنامه .3

 یه،کرد که: انباشت سرما یرگونه تعب ینتوان بدیرا م یامنطق توسعه منطقه

 یرشد اقتصاد یعوامل اصل ی،فنآور پیشرفت کار و یرویرشد ن ید،منابع جد

موجود  درآمدهای از یبخش یدبا یهانباشت سرما یدر منطقه است. برا

موجبات  یر بنایی(خواه ز یدی،خواه تولی )گذاریهانداز شود تا با سرماپس

فراهم گردد. با توجه به  یدجد یفنآور یریارگو به ک یدکار جدیروی جذب ن

در  یاصل یتتوسعه، محدود حال در یکار در کشورها یروین یرشد باال

 قسمت که یاهیسرمااست؛ آن هم  یههمان سرما ی،اتوسعه منطقه یزیربرنامه

 یانتقال فنآور یرا برا یشدن به ارز خارج یلتبد یتاز آن، قابل یقابل توجه
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با استفاده از  یدبا یاتوسعه منطقه یزیربرنامه بنابراین، .شدداشته با یخارج

 یرشد اقتصاد یبرا نوینی تحقق عناصر یبرون نگر، در راستا یهایاستس

 یو در پ یوربهره یشامکان افزا ی،منابع خارج یقمنطقه گام بردارد و با تزر

 ینرار ارا فراهم آورد. با تک یگذاریهو سپس سرما یداتمستمر تول رشد آن،

و  یسرو کامل از امکانات منطقه، م ینهبه امکان استفاده یتچرخه، در نها

 (.1377)صرافی،  شودیم یدارپد ی،توسعه اقتصاد

 ایهای توسعه منطقهنظریه .1.3

ای وجود دارد که به مهمترین آنها در زیر های گستردهدر این زمینه نظریه

 شود:پرداخته می

 

 دراتتوسعه صا یهنظر .1.1.3

یم و تقس کشورها در فرآیند تجارت« مزیت نسبی»این نظریه که بر پایه رابطه 

ه توسع به اهداف لین ینظر است که برا ینقرار دارد، قائل به ا المللیینکار ب

 و مورد انتخاب یاقتصاد هاییتفعال یی ازهارشته یستیبا ی،اقتصاد

 نسبت ها متضمنتهکاال در آن رش یدکه تول یرندقرار گ گذارییهسرما

در حال  یکار است. چرا که کشورها ینهبه هز یهسرما ینهاز هز یکوچکتر

 یکاریب ینو همچن یهسرما ینتأم (کاربر) دارای توسعه عمدتا با مشکل

با  ی،نسب یع مزیتصنا یرو یهتمرکز اول ین،به رو هستند. بنابرا گسترده رو

 یعصنا یجادها، به ابخش گریبا د یعصنا ینستانده ا توجه به تبادالت داده

 یشینو پ ینپس یوندهایپ یجادا یقاز طر یاقتصاد یعموم تعادل و بریهسرما

 گویندیم یهنظر ین. طرفداران اشودمی منجر یو مجمل کالم، توسعه اقتصاد

تراز  و هاتوسعه صادرات عالوه بر بهبود تراز پرداخت یکه اتخاذ استراتژ
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به علت توسعه  یخارج گذارییه، رشد سرمایشتر(ب یآور به علت ارز) یبازرگان

 یتاو نها ... و یالمللینب یاز حضور در بازارها یناش ی خارجیهامشارکت

توسعه  یاست که کاربرد استراتژ بدیهی دارد، یرا در پ یتوسعه اقتصاد

چفت و  یکدیگر با یستیدارد که با ییهابرنامه و هایاستصادرات، مالزمه با س

 یالزم برا یطرا به وجود آورند تا شرا یافتهنظام ساختار  یکو بست شده 

 یبه رقابت توانیم هایاستس ینفراهم شود. از زمره ا یاستراتژین ا یکارآمد

 ی،خارج گذارییهسرما موانع حذف ی،تجار یکردن بازار، آزادساز

 هایفعالیت از ییزدامقررات ی،دولت هاییتصد یو واگذار سازییخصوص

از صنعتگران  یاتیو مال یمال هاییتو ورود وخروج از بازارها، حما یاداقتص

 اشاره داشت. ینهاا و جز یصادرات

 

 المللنظریه بازرگانی بین .2.1.3

سطح  ، بهیدر سطح مل یایهنظر یمکه در واقع، تعم یالمللینب یبازرگان یهنظر

 یتدماخز کاال و ا یعیوس یدتول یاست که به جا ین باوراست و بر ا یامنطقه

نها، ر آشد که د ی متمرکزکاال و خدمات یدبر تول یددارد، با یازکه منطقه ن

ی جا شدن به یمناطق وجود دارد و با تخصص یگربا د یسهدر مقا ینسب یتیمز

 باشتاز صادرات به دست آورد که خود منشاء ان یشتریشدن، درآمد ب متنوع

 .خواهد شد اقتصادی و چرخه رشد یهسرما

 یاتوسعه منطقه یهنظر .3.1.3

 یبود. و یرشمنه یرشد نامتعادل ی،اقتصاد یتئور ها،یدگاهد ینا ینترمطرح

از اقتصاد، به عنوان  یدادن و انتخاب بخش یتنامتعادل، اولو یبا طرح استراتژ

 یاتوسعه منطقه یاصل املدر آن را ع یهو تمرکز سرما یشتازبخش پ
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 ینب یادز یوندداشتن پ یلنعت به دلبخش ص ی،و یده. به عقدانستیم

مورد توجه  یشتازبه عنوان بخش پ یدبا یگرد یهامختلف، با بخش هاییتفعال

هم رفته قطبش نام نهاد که بر  یتمرکز را رو یروهاین یرشمن. هیردقرار گ

اساس آن توسعه در مرکز، سرانجام به رشد مناطق عقب مانده کمک کرده، 

راهبرد  نظریه (.1388)ضرابی و موسوی،  داشت خواهدتوسعه آنها را به دنبال 

 ینبود. در ا یاتوسعه منطقه یبرا یگرید هاییدگاهقطب رشد از جمله د

 یدتأک یدر مراکز بزرگ شهر یکالن صنعت هاییگذاریهبر سرما یتئور

 .شودیم

رکز و تم یشهر هاییانباشتگ یریگرا سبب شکل یدگاهد ینا یدمنجان فر

  یو نماید.یمطرح م یرامونمرکز پ یقالب الگو رآن را د یامدهایپ و یامنطقه

که در  یا؛ به گونهداندیم یاستعمار یارا رابطه یرامونپ - مرکز ینرابطه ب

که  یدر حال گیرد،یرونق م یبرنده اقتصاد یشپ هاییتمرکز، منابع و فعال

و ظهور  ماندیم یباق یافتهو توسعه ن اییهتوسعه، حاش ینددر فرا یرامونپ

شود یم یدارپد یااز رشد نامتعادل درون منطقه یناش یدقطبش شد یصهخص

تعادل  یجاددر ا هایاستراتژ ینا یتعدم موفق (.1388)ضرابی و موسوی، 

 یها دستخوش دگرگونو نگرش هایدگاهد ینموجب شد ا یادرون منطقه

مورد  یانطقهبه توسعه م یکپارچهو  یستمیکه نگرش س یگردند، به طور

( و 1970)1بار با کار جانسون ینموضوع اول ینا یاصل یده. ایردتوجه قرار گ

با  1ینلیراند ینکهتا ا ،(16 ،1382ی،)فنید ( آغاز و مطرح گرد1976)2فائل

                                                           
1 Janeston 
2 Fauel 
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ایجاد  2«ییدر توسعه روستا یشهر یعملکردها»به نام  یافتیطرح ره

را محور قرار داد  ییروستا زهبا حو یعملکرد یوندیکوچک در پشهرهای 

ها قادر هستند در رشد دولت یاز نظر و .(131-132 ،1379 ی،)صراف

و  یشهر یتاز جمع یترمتعادل یعبگذارند و توز یرکوچک تاث یشهرها

 معتقد به پر ینلیراند ین،. بنابرایندنما یجادا یاقتصاد یدیتول هاییتفعال

 یراهبرد یعبوده، بر توز یینبه پا االها از بسکونتگاه یکردن خأل سلسله مراتب

 دارد. یداز طرف دولت تأک هایگذاریهسرما

 یرقابت مل یتمزنظریه  .4.1.3

امل عهار در هر کشور چ ،پورتر ارائه شده یکلکه توسط ما یهنظر ینا یهبر پا

 یعصنا ضا،تقا یطشرا ید،تول یهو عوامل اول یاقتصاد منابع از یبرخوردار یاصل

ها شرکت یتوان رقابت و ساختار ی،و نوع استراتژ یت کنندهمرتبط و حما

ین ابه رقابت پرداخته و  یمحل یهادهد که در آن شرکتیرا شکل م یطیمح

پورتر  .شودیم کشور مورد نظر یرقابت یتکاهش مز یش یاعوامل موجب افزا

 ودنظر خ مورد یمدل رقابت ی یعنیدهنده لوزیلتشکاین عوامل را عناصر 

 یعتوانند در صنایها مشرکتی کند که هنگامیم استدالل یننچ یوداند. می

 رسیایت بدر وضع یلوز این که یندرقابت نما یبه خوب یصنعت یهاشیربخز یا

 باشد. یمطلوب

کننده متقابل  تیتقو یستمس یک یلوز ینباور است که ا ینبر ا ینهمچن یو

 یتنصر در وضعحالت هر ع یا یتموقع ینکها یعنیکننده است  تقویت خود یا

                                                                                                                                  
1 Rondinelli 
2Urban Function and Rural Development  



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

397 

 

 یمطلوب تقاضا به خود یطعنوان مثال، شرا به .گذاردیم تأثیر عناصر یرسا

ی در رقابت یتوضعینکه مگر ا ی گرددرقابت یتمنجر به مز تواندیخود نم

ها نسبت به آن واکنش نشان دهند. پورتر همچنین حدی باشد که شرکت

واند بر حوضه ملی به تنیز می و نقش دولت شانس یرکند که دو متغیماشاره 

 (.61: 1394میزان زیادی اثر بگذارد )امینی خیابانی، 

 اقتصادی – یمناطق آزاد تجار یاتخصوص .4

 یراندر ا یاهداف مناطق آزاد اقتصاد .1.4 

 ست:یر ازاز جمله مهمترین اهداف مناطق آزاد اقتصادی در ایران شامل موارد 

 خزر وزهح و فارس جیخل منطقه در رانیا فعال حضور 

 یخارج تجارت بسط و یبازرگان یهاتیمحدود کردن کم 

 یاقتصادها در تحرک جادیا و ینفت ریغ یصادرات هدف تحقق به کمک 

 یامنطقه

 یمحصول تک درآمد به از اتکا کشور اقتصاد ییرها به کمک 

 یاقتصاد مختلف یهابخش در اشتغال جادیا 

 از روممح مناطق در یگ، فرهنیاجتماع توسعه یهابرنامه یاجرا به کمک 

 یاطقهمن توسعه و شرفتیپ یبرا منطقه امکانات بالقوه از استفاده قیطر

 مناطق نیا در استقرار به یاهال قیتشو و مهاجرت از یریجلوگ 

 (.29: 1395)جمی،  سرگردان یهاهیسرما جذب 
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صنعتی و مناطق ویژه  –جاری های قانونی منطقه آزاد تمزیت .2.4

 اقتصادی

ه بصنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  – یمنطقه آزاد تجار یقانون یهایتمز

 باشد.، می1صورت جدول 
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 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی –مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری  -1جدول 

-منطقه آزاد تجاری هاشرح مزیت ردیف

 صنعتی

منطقه ویژه 

 اقتصادی

امکان ورود کاال بدون پرداخت  1

 بازرگانی و سود یعوارض گمرک

 به منطقه

 وجود دارد وجود دارد

ورود  یبرا یگمرک یتمعاف 2

منطقه  ساخته شده در یکاالها

 به داخل کشور

به تناسب ارزش افزوده 

 و مواد

به کار رفته  یداخل

 معاف است.

به تناسب ارزش 

 افزوده و مواد

به کار رفته  یداخل

 معاف است.

و صدور مجدد  یتامکان ترانز 3

 یتبدون محدود کاال

 وجود دارد وجود دارد

 یگذاریهامکان مشارکت و سرما 4

 یو خارج یداخل

 وجود دارد وجود دارد

 یها یهکامل سرما ینتضم 5

 آنها و سود حاصل از یخارج

طبق قانون جلب و 

 هاییهسرما یتحما

 مناطق آزاد یخارج

 یقطبق قانون تشو

 یتو حما

 گذارییهسرما

 یخارج

ورود و خروج کامل  یآزاد 6

 یهسرما

 وجود دارد وجود دارد

 یتسال معاف 15تا  یاتیمال یتمعاف 7

 دارد وجود یاتیمال

 یاتیمال یفتخف

طبق مقررات 

 کشوری داخل
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تابع مقررات مناطق آزاد  یو ارز پولی ‚ یامور بانک 8

 است.

تابع مقررات داخل 

 کشور است.

 یها یمهمقررات کار و ب 9

 م اتباعدر استخدا یاجتماع

 خارجی

تابع مقررات خاص 

 مناطق آزاد است

 یداخل ینتابع قوان

 کشور است.

و  یاتباع خارج یبرا کاال یخرده فروش 10

 یداخل

 است. امکانپذیر

اتباع  یفقط برا

یر امکانپذ یخارج

 است.

اتباع  یبرا یدمقررات رواد 11

 یخارج

 یقبل یدبه اخذ رواد یازن

 ,یستن

 یدر مرز ورود روادید

 شود یطا ماع

براساس ضوابط 

 .داخل کشور است

 : نگارندگانمنبع

 ورود ارز و خروج یگمرک یتاز جمله معاف ییهابراساس جدول فوق مشوق

ن گذارایهجلب سرما یبرا یهورود و خروج سرما ی کاملکاال به خارج و آزاد

 یناشده است. با  ر گرفتهدر نظ یاقتصاد یژهدر مناطق و یو خارج یداخل

 و یو چگونگ یاقتصاد یژهدر مناطق و یگذاریهمربوط به سرما یطشراوجود 

و  یقهر منطقه براساس قانون تشو یهایتدر فعال یانمشارکت خارج میزان

 است. 19/12/1380خارجی مصوب  یگذارهیسرما یتحما

ام انج یربا توجه به ضوابط ز یخارج یگذاریهسرما یرشقانون پذ ینبراساس ا

 :یردپذیم
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  یشافزا یدات،تول یفیتو ک یارتقاء فنآور ی،رشد اقتصادموجب 

 و صادرات شود. یشغل یهافرصت

 اخالل  یست،ز یطمح یبتخر ی،و منافع عموم یمل یتامن یدموجب تهد

 یداخل هاییگذاریهبر سرما یمبتن ییع تولیداتدر اقتصاد کشور و تض

 نشود.

 اشد.نب ین خارجگذارایهتوسط دولت به سرما یژهو یازامت یمتضمن اعطا 

 چوب در چار یگذارخارجیهبه نام سرما یزانبه هر م ینتملک هر نوع زم

 (.1394)حسین خانلو، باشدیقانون مجاز نم ینا

در همه  یگذارهیسرما ی،خارج گذارییهسرما یتو حما یقبراساس قانون تشو

اخت، متقابل و س یعب ی،مشارکت مدن یهاروشدر چارچوب  مجاز و هاینهزم

است.  یرپذامکان یاسالم شورای مجلس یبو با تصو یو واگذار یبرداررهبه

 انسازم بر عهده یخارج یگذاریهو خروج سرما یرینظارت بر ورود، بکارگ

 یگذاریهرماس یاته یقاز طر یران،ا یو فن یاقتصاد یهاو کمک گذارییهسرما

 است. یخارج

 یرابکه  یالتیو تسه هایتحقوق، حما یهاز کل یخارج یگذاران خصوصیهسرما

باشند و یبرخوردار م یکسانموجود است به طور  ی داخلیها یگذاریهسرما

 (.1389گیرند )بازیار، یشدن قرار نم یو مل یتمورد سلب مالک

 ینو همچن یخارج یهخروج سرما یاورود  یخصوص نرخ ارز مورد عمل برا در

 یاسالم یجمهور یک مرکزبان یصآزاد روز به تشخ ی، نرخانتقاالت ارز یهکل

سه ماهه  یآگه یشبا دادن پ توانندیگذاران میهسرما مالک خواهد بود. یرانا

 یاته تصویب و یتعهدات پرداخت کسورات قانون یهو بعد از انجام کل یاتبه ه
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 خود را به خارج انتقال دهند یهسرما ییو دارا یامور اقتصاد یروز ییدو تا

واقع در منطقه مجاز به صادرات  یاقتصاد ایهبنگاه(. 43: 1393)همتی، 

 یدیتول یکاال یت صادرات،باشند و در صورت ممنوعیخود م یدیتول یکاال

ی شبکه پول یقو حاصل آن به صورت ارز از طر یدهدر داخل به فروش رس

به منظور  یاقتصاد یژهدر مناطق و باشد.یکشور قابل انتقال به خارج م رسمی

 ی بدونخارج گذارانیهامکان مشارکت با سرما یجگذار خاریهجلب سرما

در هر  یخارج یگذاریهدر نسبت مشارکت وجود دارد و حجم سرما یتمحدود

یست )سند راهبردی توسعه منطقه پارس، ن یتیمحدود یچ گونهمورد تابع ه

1393.) 

 

 پیشینه نظری .4

 هه بسوابق پژوهشی و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع تحقیق

 باشد:صورت جدول زیر می
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 . پیشینه تحقیق پژوهش حاضر2جدول 

 خالصه نتایج عنوان پژوهش محقق/ سال ردیف

1 

مینجی و 

همکاران، 

2017 

 آزاد مناطق اثر

 بر جدید تجاری

هنک  توریسم

 منطقه و کنگ

 شانگهای

 کالن نهیزم در گردشگری خرد سطح اثرات

 و شودیم گرفته نظر در تجاری آزاد منطقه توسعه

 توسعه از که مناطقی در باید کنگهنگ نیهمچن

یکپارچه  کنند،می حمایت آزاد مناطق اقتصادی

 تنوع به دنبال، ینیچ توسعه در نزدیکتری سازی

 از بهره برداری و آن فعلی گردشگری محصوالت

 .باشند داشته گردشگری فنی نظریه

 2013وانگ،  2

 نقش بررسی

 اقتصادی

 ویژه مناطق

 بر یاقتصاد

 چین اقتصاد

 سالهای طی

 2007 تا 1978

 سرانه افزایش باعث اقتصادی مناطق این توسعه

 کل ورینرخ بهره بهبود و خارجی گذاریسرمایه

 هویژ مناطق او اعتقاد به. است شده 9/2 میزان به

 وریبهره بهبود و سرمایه جذب بر عالوه اقتصادی

 دارند. نیز فنآوری انتقال مؤثری در نقش
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3 
چیو و 

همکاران، 

2011 

 یک ارزیابی

 منطقه بندر

 در آزاد تجارت

 عوامل و تایوان

 بر مؤثر

 یهاتیفعال

 و کسب و کار

 تیاهم درجه

 بهبود برای آنها

 یاتیعمل طیمح

 و آداب و اتهامات، ارزان نرخ دولت، وریبهره

 مشوقهای و روشن مقررات شده، ساده روش رسوم

 تیاهم باالیی جهدر با عامل پنج رایگان، یاتیمال

. شدند شناخته FTPZ در کار و کسب اتیعمل

 در شرکتها که دادند نشان نتایج این، بر عالوه

FTPZ شهرت،  لحاظ از را عملکردشان

 افزایش درآمد و مشتری رضایت گذاری،سرمایه

 بودند. داده

 

 

 

4 
 باردبوری،

2010 

 برنامه ارزیابی

 امن و آزاد تجارت

 کانادا مرز طول در

 امریکا و

 م، 2001 سال از که هاییبرنامه از یکی سنجش به

 طول در کارآمد، و امن تجارت افزایش جهت

بر  .است پرداخته شده، اجرا کانادا و امریکا مرزهای

 نیگانیم کاهش موجب برنامه این ها،ارزیابی اساس

 زمر این طول در نقطه 5 از نقطه 4 در انتظار زمان

 شده هاهزینه کاهشو  سود افزایش موجب زین و

 .است
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5 
شماعی و 

 دیودید،

1398 

 منطقه اثرات تحلیل

 جنوبی پارس ویژه

-اقتصادی برساختار

 شهرستان اجتماعی

 پارسیان

 - اقتصادی شاخصهای تغییر موجب صنعت

 اشتغال میزان افزایش جمله از شهرستان اجتماعی

 تحوالت و تغییر اجتماعی، رفاه افزایش درآمد، و

 و کشاورزی از پارسیان شهر نقش ییرتغ و جمعیتی

 ورتص در. است شده صنعتی - خدماتی به بازرگانی

 همان یا شهرستان جامع طرحهای به توجهی کم

 آمایش و ناحیهای عمران و توسعه طرحهای

 - اجتماعی ساختارهای توازن و تعادل سرزمینی

 منطقه و ناحیه سطح در زیستی، محیط و اقتصادی

 .بود خواهیم روبرو داریناپای و چالشها با

6 

مصطفی 

توکلی نغمه 

 و همکاران،

1396 

 سنجش و بررسی

 ویژه مناطق نقش

 توسعه در اقتصادی

 تأکید با ایمنطقه

 سرزمین آمایش بر

: موردی نمونه)

 سلفچگان بخش

 (قم استان

توسعه  در اقتصادی ویژه منطقه تأثیر نتایج عدم

 و فضایی عدالت تأمین سلفچگان بخش یافتگی

 نهایت در همچنین. است بوده منطقه در جغرافیایی

 بخش محروم هایسکونتگاه توسعه منظور به

 فضایی، عدالت مباحث به عنایت با سلفچگان

 ارائه هاسکونتگاه نیاتوسعه  به منظور ییشنهادهایپ

 .است شده
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7 
لطیفی و 

 قائم پور،

1395 

ویژه  مناطق تأثیر

 و رفاه بر اقتصادی

 عیاجتما توسعه

 و شهری مناطق

 مطالعه)روستائی 

 ویژه منطقه: موردی

 اقتصادی

 (سلفچگان

 طرفی از سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه ایجاد

 اعتماد وکاهش اجتماعی همبستگی کاهش باعث

 جانب از اما شده، سلفچگان مردم بین در اجتماعی،

 و اجتماعی رفاه بهبود باعث منطقه، این وجود دیگر

 شده سلفچگان شهر مردم یزندگ کیفیت بهبود

 .است

 : نگارندگانمنبع

 روش شناسی .5

( یمل)ع یکاربردو  یلیتحل - یفیتوص یهاپژوهشحاضر از نوع  یقتحق

 .باشدیم

 اساتیدکارشناسان، صاحب نظران،  یهکل یآمارحاضر جامعه  یقتحقدر 

 ازنفر  35که تعداد  باشندیمهای رشت و انزلی دانشگاه و مدیران شهرستان

نه به عنوان حجم نمون ها از طریق مدل کوکران جامعه آماری نامحدود آ

 یارآم. بسته به نوع جامعه گردید یلتکم پرسشنامه 35تعداد  شد و یینتع

 یقتحقکه در  استفاده نمود یریگنمونه یبرا یمختلف یهاروشاز  توانیم

 .یدگرداستفاده  یبرفگلوله  یریگنمونهحاضر از روش 

و  یانگینم ی،درصد فراوان ی،از فراوان یفیش در بخش آمار توصپژوه یندر ا

نمودن  یلتبد یلبه دل ی نیزاست. در بخش آمار استنباط یدهاستفاده گرد یرهغ

 یا یتاهم یزانمحاسبه م یبرا ی،اشبه فاصله یرهایپژوهش به متغ یرهایمتغ

، 4، زیاد = 5بر اساس طیف لیکرت )گزینه خیلی زیاد =  یژگیوجود هر و
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هر  یازو سپس امت ( به دست آمده است1، خیلی کم =2، کم = 3متوسط = 

و سپس با محاسبه  ینه محاسبههر گز یازدر امت یضرب فراوان با حاصل ینهگز

جمع  یمدست آمد. با تقس هر سوال به یازامت ها،ینهگز یازاتمجموع امت

ه ب یازاتامت انگینیم ،اندپاسخ داده ینهگز آن که به یبر تعداد افراد یازاتامت

 5تا  1 ینب یهر سوال عدد یازامت یانگینکه م دست آمد. با توجه به آن

مورد استفاده  هاینهگز یا تسواال یتسنجش اهم یبرا ین معیارا اذل باشد،یم

 مشاهدات به دست آمده از پرسشنامه، یجقرار گرفت. سپس بر اساس نتا

 spss افزار با استفاده از نرم هافتهیا یلو تحل یهبه تجز ی،و اسناد رسم یدانیم

به دست آمده  یجو بر اساس نتا هاداده یلو تحل یهتجز یدر راستاپرداخته شد. 

و آزمون دو  یانگینآزمون م یقحاضر از طر یهاداده یجنتا از پرسشنامه،

 یردگیمحاسبه شده و در مقابل هر شاخص قرار م spssدر نرم افزار  یاجمله

 .قرار خواهند گرفت یلو تحل یابیها مورد ارزخصشا یتو در نها
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 . معیارهای به کار رفته در پژوهش3جدول 

موانع  ینمهمترشاخص های 

 توسعه منطقه آزاد

 زیرمعیارها

 موانع زیرساختی

و  یو حرفه ا یکمبود مراکز آموزش فن -

 یدانشگاه

ر بخش د رفاهی-یحیتفر یها یرساختضعف ز -

 سلفچگان

 کارکنان منطقه یبرا یضعف امکانات رفاه -

 یضعف امکانات و خدمات آموزش -

 الکترونیکی – یارتباط یها یرساختضعف ز -

 یبهداشت یها یرساختضعف ز -

 موانع مدیریتی

 ماهر یانسان یروین یتترب یبرا یزیعدم برنامه ر -

 ماهر در سطح استان یمهو ن

در ارتباط با  یدستگاه ینب یناهماهنگ -

ن خصوصا بخش استا یسکونتگاه ها یسازمانده

 سلفچگان

 یاجتماع-یعدم تناسب سطح توسعه اقتصاد -

 منطقه با فرهنگ منطقه

 یناگهان یشدر اثر افزا یبروز اختالف طبقات -

 یو شهرها و روستاها انزلیدر شهر  ینزم یمتق

 اطراف
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 موانع سرمایه گذاری

، یفرهنگ ییراتبا تغ یمقاومت بافت سنت -

 یو اقتصاد یاجتماع

 یدر امور گمرک یقانون یضعف ها -

در اثر  یمحل یاجتماع یبافت فرهنگ ییرتغ -

 کار به منطقه یروین یمهاجرتها

 یاجتماع-یعدم تناسب سطح توسعه اقتصاد -

 منطقه با فرهنگ منطقه

 مشکالت اخذ مجوز -

 یبند یتو اولو یفقدان طرح جامع مصوب معرف -

 موجود یعصنا یگذار یهسرما

 یللبه د یگذاران خارج یهوجود مشکالت سرما -

 .ها یممسائل مرتبط با تحر

گذار  یهتوسط سرما ینتملک زم یتقانون ممنوع -

 یاقتصاد یژهدر مناطق و یخارج

کارکنان شرکت ها و کارخانه ها به  یلعدم تما -

 مشکالت یلسکونت دائم در منطقه به دل

 یاجتماع

 یضعف امکانات و خدمات آموزش -

 الکترونیکی – یارتباط یها یرساختضعف ز -

 یبهداشت یها ختیرساضعف ز -

و کاهش تعامالت  یالملل ینب یها یمتحر -

 .مختلف یبا کشورها یو بازرگان یاقتصاد
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 : نگارندگانمنبع

 موانع قانونی و سیاسی

 یادار یضعف در بروکراس -

و کاهش تعامالت  یالملل ینب یها یمتحر -

 مختلف یبا کشورها یو بازرگان یاقتصاد

تنگناهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران در  -

 ای جهانبرخی از کشوره

 بلند مدت یاقتصاد یفقدان طرح ها -

 مشکالت سیاسی ایران با کشورهای همسایه -

 یسازمان با نهادها یفو تداخل وظا یهمپوشان -

 در سطح استان و منطقه یو دولت یعموم

 یانسان یرویمشکالت جذب و نگهداشت ن -

 متخصص در منطقه

به شهر سلفچگان و  ییامکان الحاق نقاط روستا -

 شهرها یرسا

 یدر ساختار شهر سلفچگان و شهرها ییراتتغ -

 و.. یک، ترافیهوا، شلوغ یآلودگ یراطراف نظ
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 های تحقیق. تجزیه و تحلیل یافته6

 . شناخت محدوده مورد مطالعه6.1

 . موقعیت جغرافیایی6.1.1

در  یرانا« گانهمناطق آزاد هفت»از  یکی یانزل یصنعت -ی منطقه آزاد تجار

 1384کشور، در سال  ینا یاهداف اقتصاد یاست که در راستا یالنن گاستا

با  1392شد. از سال  یسو شهرستان رشت تأس یدر شهرستان انزل یشمس

سه شهرستان  یو ساحل یخاک ی،منطقه در پهنه آب ینمحدوده، ا یشافزا

ر دو  خزر یایمنطقه جنوب در یران،در شمال ا یهو آستانه اشرف یانزل شت،ر

 .استگردیده  واقع جنوب – شمال یدورکر یرمس

 یه و مابقدو سوم محدوده منطقه آزاد در شهرستان رشت واقع شد اکنونهم

 93 یبهشتقرار دارد. در ارد یهو آستانه اشرف یانزل هایآن در شهرستان

رشت و  یهادر شهرستان یشینهکتار پ 200هزار و  3منطقه از  ینمحدوده ا

تان از شهرس بخشیو یافته  یشهکتار افزا 609ر و هزا 8از  یشبه ب یانزل

 ه است.منطقه افزوده شد ینبه ا یزن یهآستانه اشرف

 یاز منظر اقتصاد یمنطقه آزاد انزل یگاهجا. 6.1.2

 تمرکززاید و  بوروکراسیمناطق آزاد، حذف  اقتصادیتحقق اهداف  راستایدر 

گذاران و ت به سرمایهها و ارائه تسهیالامورات مربوط به صدور مجوز فعالیت

در جهت تحقق اهداف و  کارکردهاها و فعالیت کلیه حرکتصاحبان صنایع و 

به هر نوعی  کهاشخاص حقیقی و حقوقی  کلیهمناطق آزاد  هایماموریت

، بازرگانی، صنفی، خدماتی، صنعتی، تجاریمجاز از قبیل  اقتصادیفعالیت 

و ... در محدوده منطقه  هابرداریبهره، مجوز هاکاربری، ایجاد بنا، تغییر گمرکی
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صدور  تقاضایبایست با مراجعه به سازمان منطقه آزاد انزلی آزاد انزلی، می

که به استناد ماده به طوری .آنان صادر گردد برایمجوز نموده تا مجوز فعالیت 

 اقتصادیانجام فعالیت  برایقانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صدور مجوز  11

به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و  تصدیایجاد بنا و تاسیسات و مجاز، 

مستقیم ندارند )طاهری دریاسری،  متصدی کهحقوقی، در مورد مشاغلی 

باشد. لذا هیچ یک (، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می65: 1394

طقه دیگر طبق این قانون مجاز نیستند در محدوده من هایسازماناز نهادها و 

صادر نمایند. یکی از عوامل موفقیت مناطق آزاد  مجوزیگونه آزاد انزلی هیچ

قانون چگونگی اداره  13مالیاتی است. بر اساس ماده  هایمعافیتها و مزیت

در مناطق آزاد به انواع  که، اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمناطق آزاد 

ا )مجوز فعالیت و مربوطه ر مجوزهایاشتغال دارند و  اقتصادی هایفعالیت

اند، نسبت به هر نوع ( را از سازمان منطقه آزاد انزلی دریافت نمودهبرداریبهره

مندرج در مجوز به مدت  برداریبهرهدر منطقه آزاد از تاریخ  اقتصادیفعالیت 

 هایپرداختسال از پرداخت ماالت بر درآمد و دارایی موضوع قانون  20

 (.65: 1394د )طاهری دریاسری، مالیات مستقیم معاف خواهند بو

 یبه منطقه آزاد انزل یوستهپ یشهرها .6.1.3

 . بندر انزلی6.1.3.1

شهر  .است یراندر شمال ا یالناستان گ یهااز شهرستان یشهرستان انزل

 یالناستان گ یدر شمال غرب بوده وشهرستان  ینمرکز ا یبندر انزل یساحل

خزر، از جنوب به  یایمال به دراز ش یشهرستان انزل. باشدمی واقع شده

شهرستان صومعه سرا از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان 
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شهرستان از منبع مقابل قابل  ینا یق. نقشه دقباشدیرضوانشهر متصل م

و  یبه صورت طول یاکامالً جلگه اییهدر ناح یشهرستان انزل است. مشاهده

گرم و مرطوب و  یهاتابستان یواقع شده و دارا خزر یایدر ساحل در

 ینتراز گذشته عنوان پر باران ی. مرکز آن بندر انزلباشدیم یممال یهازمستان

 یاشهرستان را در ینا یعیطب یستز یطاز مح یاست. بخشرا داشته یرانشهر ا

 البارزشمند تا یستمرا اکوس یگر( و بخش مهم دینوار ساحل یلومترک 40)

مرکز آمار  ینابر سرشمار(. ب43: 1392ان پناه، دهد )یزدیم یلتشک یانزل

 است.بوده نفر 148006 برابر با 1395 در سال یشهرستان انزل یتجمع یران،ا

 یبارندگ یزان. مباشدیم یمرطوب ساحل یآب و هوا یشهرستان دارا این

 یبارندگ متریلیم 1892متوسط  یانهسال کهیطورباال بوده به یارشهرستان بس

گزارش  مترمیلی 440٫9و مهر با  یورشهر یهادر ماه یبارندگ ترینیشب .دارد

 97تا  71طور متوسط حدود به یانهسال یرطوبت نسب یزان. ماست گردیده

گراد در نوسان یدرجه سانت 28تا  3/5 ینب یستز یطدرصد و درجه حرارت مح

 یممال یهاگرم و مرطوب و زمستان یهاتابستان یبطور کل ی. انزلاست بوده

 ینتراز گذشته عنوان پر باران یمرکز آن بندر انزل(. 18: 1392)شامی،  دارد

 .است را داشته یرانشهر ا

 . رشت6.1.3.2

 یتبه مرکز یراندر ا یالناستان گ یساحل یهاکالنشهر رَشت از شهرستان

از غرب به تاالب  ینکاسپ یایشهرستان از شمال به در ینشهر رشت است. ا

سرا و شفت، از جنوب به شهرستان رودبار صومعه ی،انزل یهاو شهرستان یانزل
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کل محدود یاهو س یجاناله یه،اشرف آستانه یهاو از شرق به شهرستان

 .است( 1390 برآورد) نفر 918،445شهرستان  ینا یت. جمعشودیم

 ینتررود از مهم یربازارگوهررود، زرجوب و پ یدرود،سف یهارودخانه

 یتاالب شهر ینبزرگتر ینکرشت هستند. تاالب ع شهرستان یهارودخانه

 یشهر رشت واقع است. ساحل شرق 4شهرستان، در منطقه  یندر ا یرانا

 70،000وجود  شهرستان رشت است. یر بازارمحدود به دهستان پ یتاالب انزل

در  پرورییآبز اراضی جز به باغ هکتار 10،000و  یکشاورز اراضی هکتار

 11. است کرده یجادشهرستان ا ینا یممتاز برا یتیشهرستان رشت موقع

و شود یم یددر شهرستان رشت تول یالندرصد برنج گ 28و  یراندرصد برنج ا

 یمد یغ چابا هکتار 1013. باشدیرتبه نخست در کشور م یلحاظ دارا یناز ا

. است دهزشهرستان رشت رقم  یرا برا یرانیا یچا یدتول 5رتبه  یاریآب 305و 

ا جات، علوفه دام است. ب یفیص یجات،الت شامل حبوبات، سبزمحصو یگرد

ت رش در شهرستان یکشاورز یاراض یکاربر ییرتغ یزانم ینعدم نظارت باالتر

 و یرزمسئله به شدت کشاو ینو ا است اتفاق افتاده یالنشهرستان گ یندر ب

 30محدوده از  یشبا افزا .کندیم یدشهرستان را تهد ینا یستز یطمح

در  شهرستان رشت واقع یرساحلیو غ یساحل یروستا 23منطقه آزاد  یروستا

 دارد. نشا در محدوده منطقه آزاد قرار لشتو  یجارب خمام، خشک یهابخش

 یفیسنجش آمار توص .7

 ایمهمترین موانع توسعه منطقه .1.7

ای موانع توسعه منطقه یفیآمار توص یهاپرسش یلو تحل یهدر جهت تجز

و سپس در نرم  یدگرد یکتفک یگردیکها از ، ابتدا پرسشلیمنطقه آزاد انز
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، یکرتل یفبه صورت ط یانجام گرفت، کدگذار یکدگذار یاتعمل SPSSافزار 

افزار نرم یطدر مح اهپرسشنامه یهاو پس از آن داده یدثبت گرد 5تا  1اعداد 

، پس از آن با استفاده از دستور یدثبت گرد Data viewو در قسمت 

frequencies جدول  یکآنها در  یبندو طبقه تاز سواال یکهر  یانگینم

 باشد:یم یرآن به صورت ز یجکه نتا یدثبت گرد یکل
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 ای در منطقه آزاد انزلی. آمار توصیفی مهمترین موانع توسعه منطقه4جدول 
نام  ردیف

 شاخص

میانگین  گویه ها

هر 

 شاخص

میانگین 

کلی 

 شاخص

1 

موانع 

 یرساختیز

و  یو حرفه ا یراکز آموزش فنکمبود م

 یدانشگاه
1.75 

3.73 

2 
در  یرفاه-یحیتفر یها یرساختز ضعف

 بخش سلفچگان
3.69 

 4.52 کارکنان منطقه یبرا یامکانات رفاه ضعف 3

 4.78 یامکانات و خدمات آموزش ضعف 4

5 
 – یارتباط یها یرساختز ضعف

 الکترونیکی
3.66 

 4.02 یتبهداش یها یرساختز ضعف 6

7 

موانع 

 یریتیمد

 یانسان یروین یتترب یبرا یزیعدم برنامه ر

 ماهر در سطح استان یمهماهر و ن
4.66 

4.11 

8 

در ارتباط با  یدستگاه ینب ناهماهنگی

استان خصوصا  یسکونتگاه ها یسازمانده

 بخش سلفچگان

5 

9 
-یتناسب سطح توسعه اقتصاد عدم

 منطقه با فرهنگ منطقه یاجتماع
4.73 

10 

 یناگهان یشدر اثر افزا یاختالف طبقات بروز

و شهرها و  یدر شهر انزل ینزم یمتق

 اطراف یروستاها

2.05 
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11 

موانع 

 یهسرما

 یگذار

، یفرهنگ ییراتبا تغ یمقاومت بافت سنت

 یو اقتصاد یاجتماع
3.65 

4.05 

 4.20 یدر امور گمرک یقانون یها ضعف 12

13 
در اثر  یمحل یاجتماع یبافت فرهنگ تغییر

 کار به منطقه یروین یمهاجرتها
4.55 

14 
 یاجتماع-یتناسب سطح توسعه اقتصاد عدم

 منطقه با فرهنگ منطقه
3.68 

 3.02 مشکالت اخذ مجوز 15

16 
 یتو اولو یطرح جامع مصوب معرف فقدان

 موجود یعصنا یگذار یهسرما یبند
2.66 

17 
 یلبه دل یان خارجگذار یهمشکالت سرما وجود

 .ها یممسائل مرتبط با تحر
4.44 

18 
 یهتوسط سرما ینتملک زم یتممنوع قانون

 یاقتصاد یژهدر مناطق و یگذار خارج
4.12 

19 

 کارکنان شرکت ها و کارخانه ها به یلتما عدم

 مشکالت یلسکونت دائم در منطقه به دل

 یاجتماع

4.80 

 4.13 یامکانات و خدمات آموزش ضعف 20

 4.48 الکترونیکی – یارتباط یها یرساختز ضعف 21

 5 یبهداشت یها یرساختز ضعف 22

23 
و کاهش تعامالت  یالملل ینب یها تحریم

 .مختلف یبا کشورها یو بازرگان یاقتصاد
3.96 
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24 

موانع 

و  یقانون

 یاسیس

 3.15 یادار یضعف در بروکراس

3.20 

25 
و کاهش تعامالت  یالملل ینب یها تحریم

 مختلف یبا کشورها یو بازرگان یاقتصاد
3.26 

26 
 یرانا یاسالم یجمهور یاسیس تنگناهای

 جهان یاز کشورها یدر برخ
2.32 

 3.62 بلند مدت یاقتصاد یطرح ها فقدان 27

28 
 یبا کشورها یرانا یاسیس مشکالت

 یههمسا
2.02 

29 

سازمان با  یفو تداخل وظا همپوشانی

در سطح استان و  یو دولت یعموم یهادهان

 منطقه

2.34 

30 
 یانسان یرویجذب و نگهداشت ن مشکالت

 متخصص در منطقه
3.61 

31 
به شهر  ییالحاق نقاط روستا امکان

 شهرها یرسلفچگان و سا
3.89 

32 

در ساختار شهر سلفچگان و  تغییرات

، یهوا، شلوغ یآلودگ یراطراف نظ یشهرها

 ..و یکتراف

4.60 

 های پژوهش: یافتهمنبع
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 ای منطقه آزاد. ارزیابی مهمترین موانع توسعه منطقه5جدول 

 موانع توسعه درصد تجمعی درصد واقعی درصد فراوانی

 موانع زیرساختی 24.7 25 24.7 3.73

 موانع مدیریتی 52.0 27 27.2 4.11

4.05 26.8 27 78.8 

موانع سرمایه 

 گذاری

3.20 21.2 21 100.0 

موانع قانونی 

 وسیاسی

 جمع   100.0 100.0 15

 : نگارندگانمنبع

 ایآمار توصیفی موانع توسعه منطقه .1نمودار 
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دهد که موانع مدیریتی و ، نتایج نشان می1بر اساس آمار و اطالعات نمودار 

نزلی ای منطقه آزاد این موانع توسعه منطقهموانع زیر ساختی از جمله مهمتر

ز اهمیت کمتری سیاسی نیز ا -شود و عوامل زیرساختی و قانونی محسوب می

ی ها، عوامل مدیریتدر مجموع تاثیرپذیری شاخص در این زمینه برخوردارند.

یاسی و عوامل س %81، عوامل زیرساختی با %82.2، عوامل اقتصادی با 74.6%

 اند.ای تاثیرپذیری داشتهع توسعه منطقهبر موان %64با 
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ای بر اساس متغیرهای موانع توسعه منطقه منطقه آزاد . آزمون دوجمله6جدول 

 انزلی
Binomial Test 

 
Category N 

Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

موانع 

 زیرساختی

Group 

1 
<= 3 11 .2 .6 .000N 

Group 

2 
> 3 39 .8 

  

Total  50 1.0   

موانع 

 مدیریتی

Group 

1 
<= 3 15 .3 .6 .000N 

Group 

2 
> 3 35 .7 

  

Total  50 1.0   

موانع 

سرمایه 

 گذاری

Group 

1 
<= 3 10 .2 .6 .000N 

Group 

2 
> 3 40 .8 

  

Total  50 1.0   

موانع قانونی 

 و سیاسی

Group 

1 
<= 3 18 .4 .6 .001N 

Group 

2 
> 3 32 .6 

  

Total  50 1.0   

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the 

first group <.6. 

 spssهای نرم افزار : یافتهمنبع
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 نفر از کارشناسان و 50ای، از مجموع بر اساس نتایج جدول مدل دو جمله

 %20ل نفر معاد 11اد اساتید حوزه مربوطه، در زمینه موانع زیرساختی تعد

های رشت ای شهرستانمخالف تاثیرات موانع زیرساختی بر عدم توسعه منطقه

 یاعدم توسعه منطقهموافق  %80ادل نفر مع 39اند و تعداد و انزلی بوده

عدم  اند. در زمینه تاثیرات عوامل مدیریتی بربوده یرشت و انزل یهاشهرستان

توسعه الف تاثیرات مخ %30ر معادل نف 15ای نیز تعداد توسعه منطقه

 %70نفر معادل  35بودند و تعداد  یرشت و انزل یهاشهرستان یامنطقه

اند. در زمینه ای بودهموافق تاثیرات عوامل مدیریتی بر عدم توسعه منطقه

نفر معادل  10ای نیز تعداد گذاری بر عدم توسعه منطقهتاثیرات موانع سرمایه

های ای شهرستانگذاری بر عدم توسعه منطقهنع سرمایهمخالف تاثیر موا 20%

موافق  %80نفر معادل  40اند و در سوی مقابل تعداد رشت و انزلی بوده

های رشت و ای شهرستانگذاری بر عدم توسعه منطقهتاثیرات موانع سرمایه

ز ای نیسعه منطقهسیاسی بر تو -اند. در زمینه تاثیرات موانع قانونی انزلی بوده

م سیاسی بر عد -مخالف تاثیرات عوامل قانونی  %40نفر معادل  18تعداد 

موافق تاثیرات عوامل  %60نفر معادل  32ای بودند و تعداد توسعه منطقه

 اند.ای بودهیاسی بر عدم توسعه منطقهس -قانونی 

 گیرینتیجه

ار به شم یرامونیمناطق پ یرسا یشرفتمحور پ ی،مناطق آزاد تجار امروزه

 یالهیبلکه وس ،باشدینم یجدا از اقتصاد مل یمناطق آزاد امر یجادروند. ایم

  یجتماعا -ی کالن توسعه اقتصاد یزیراز برنامه یو بخش یتوسعه صنعت یبرا
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زاد؛ آتوسعه در مناطق محروم مجاور مناطق  یانجر ریتأث .رودیبه شمار م

  یهایتفعال یجادب ادر بلند مدت، همچون ظروف مرتبط سب یتوسعه اقتصاد

ال و اشتغ یجادشود، ایاطراف منطقه آزاد م یدر شهرها و روستاها یژهبو یدجد

 به ار رومترتواند اقتصاد راکد مناطق محیخود م یرثبا اثر تکا یدجد یدرآمدها

ند.  ببرمناطق را باال ینا یاقتصاد یهایتتازه سوق دهد و سطح فعال یتکاپو

از  میمستق یرو چه غ یمصورت مستقه چه ب یامنطقهو  یاقتصاد مل یجهدر نت

در آن منتفع  یرتجا - یصنعت هاییتمنطقه آزاد و گسترش فعال یجادا

 .گذاردیم یو مبادالت خارج یداتاز تول یگردد و به سطوح باالتریم

 یقتحق یشنهادیو در طرح پ یق،تحق ینظر یحاصل از مبان یجنتا براساس

ه داشت خود یرامونپ شهرهایبر  یراتیچه تاث یانزل منطقه آزاد» یسوال محور

 ریز بیبه ترت ینظر یمد نظر قرار گرفته شد. در چارچوب آن در مبان« ؟است

اد و کارکردها منطقه آز یمبخش اول به ارائه اصول و مفاه در عمل شده

ر بپرداخته شده است. سپس انواع مناطق آزاد و اهداف آن، عوامل موثر 

ر دمناطق آزاد در جهان، نقش مناطق آزاد  یخچهاطق، تارمن ینا یتموفق

ه آن در توسع یگاهجا ی،آن بر اقتصاد مل یرگذاریو تاث یتوسعه اقتصاد

 مناطق آزاد یهامناطق، و تفاوت یندر ا یخارج یهایگذاریه، سرمایامنطقه

 یانیم. در بخش دوم یردگیقرار م ییو شناسا یمورد بررس یاقتصاد یژهو و

 یسازمان هاییتمناطق آزاد کشور، اهداف و مامور یخچهتار یانبه ب ینظر

 آزاد در ایران پرداخته شد. مناطق یو بررس یرانمناطق آزاد ا

 ناطقمکننده  یینتب یاتوسعه و رشد منطقه یهایهو نظر یکردهادر ادامه رو

  وعندهد که بر اساس ی. متون توسعه نشان میمقرار داد یآزاد را مورد بررس
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 یاتوسعه منطقه یبرا یمتفاوت یدر کشورها، راهبردها یاقتصاد یهایمرژ

 یهاو ضرورت یتوان به لحاظ تحوالت علمیراهبردها را م ینوجود دارد ا

 ز:عبارتند ا ،کرد یمبه سه گروه تقس یاتوسعه

 ،صرف یبر متعلق اقتصاد یراهبرد مبتن .1

 یاسی،و س یبر منطق اجتماع یراهبرد مبتن .2

 ی.و حقوق شهروند یافتگیبر منطق حق توسعه یمبتن راهبرد .3

 یتنمب یمسئله است که توسعه اقتصاد ینا ینحاصل از مباحث فوق مب نتایج

و  یانطقهاد ماقتص یا یاقتصاد مل یوندپ یقبر راهبرد برونزا )صادرات گرا( از طر

 یمه بوتوسع به کز منجرتمر یقاز طر یاقتصاد یهایتفعال یعتوز و باز یجهان

 یامنطقه ییبه همگرا ی،اگذاران منطقهیاستخواهد شد و توجه س یو داخل

 یاقتصاد ی)کاهش تفاوتها

ر خواهــد شــد. ( منجــیرامــونپ -مرکــز  یهــاتفــاوت یــژهمنــاطق بــه و یــانم

پراکنــدد،  ینـی در روسـتاها و منـاطق جم   یـژه بـه و  یربنـایی ز یگـذار یهسـرما 

از  ییهـا نجر بـه رشـد فرصـت   م یهدفدار و عموم یهایگذاریهسرما ینهمچن

و منـاطق   یعصـنا  یاییاز جمله متان یاقتصاد هاییتفعال یرتمرکز بر تاث یل،قب

شد و ر یبه مثابه عامل قطع یندهکه به طور فزا یتوجه به دانش فن یآزاد تجار

بـاال و   یمنـاطق بـا دانـش فنـ     یـد موجـب تول  ینگرشـ  یناست و چن یشرفتپ

 .شودیم یعلم یهاپارک

 نگر به توسعهنسبتا متنوع، منعطف و جامع ینگرش ی،ابکه منطقهش رویکرد

 ا ب ییو ادغام توسعه روستا یسازکشد که بر هماهنگیم یشرا پ یامنطقه
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 یتئور .استوار است یو محل یامنطقه یاسآن در مق یو اجرا یتوسعه شهر

 ل والملینبا نگرش به تجارت ب یالملل و راهبرد توسعه اقتصادینتجارت ب

با  کهیطوره کنند. بیم یهمناطق آزاد را توج یجاداهداف ا یرشد به نوع یهنظر

و  یدتول یهاینهزم یجادمعتقدند با ا یاتنظر یناز ا یک هر ینکهتوجه به ا

 اقع و. در یافتدست  توسعهتوان به یم یالمللینو ب یتجارت در سطح داخل

 وانش ددارد با استفاده از  خود در نظر یهادر طرح یزن یمنطقه آزاد انزل

 یهانج یرهاو صادرات کاال را به بازا یدتول ینهزم یو خارج یداخل یهایهسرما

عه منجر به توس یقطر ینخزر گسترش دهد و از ا یایدر یهخصوص حاشه و ب

 ی،لبه منابع مح ینکارا یگردد. برا یو محل یاقتصاد مل یهاو گردش چرخ

 و عییمنبع طب یکمنطقه به  ینا ینهزم ینا است که در یازمندکار ن یروین

 یکرده در منطقه دسترس یلکار ماهر و تحص یرویاز ن یحجم قابل توجه

 یجنتاای، . در نهایت در راستای شناسایی مهمترین موانع توسعه منطقهدارد

 وانعم یناز جمله مهمتر یرساختیو موانع ز یریتیدهد که موانع مدینشان م

 و یرساختیشود و عوامل زیمحسوب م یطقه آزاد انزلمن یاتوسعه منطقه

 .برخوردارند ینهزم یندر ا یکمتر یتاز اهم یزن یاسیس -ی قانون

با  ی، عوامل اقتصاد%74.6 یریتیها، عوامل مدشاخص یریپذیرمجموع تاث در

سعه بر موانع تو %64با  یاسیو عوامل س %81با  یرساختی، عوامل ز82.2%

 اند.داشته یریپذیرتاث د انزلیای منطقه آزامنطقه
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 منابع

ورود  یاه یاستراتژ ینعوامل موثر بر تدو یی، شناسا1394 ،غالمرضا یابانی،خ ینیام -

نامه  یاناپ (،ینمارگار صنعت :ی)مطالعه مورد SRP یکبا تکن یالملل ینب یبه بازارها

احد و یماسال آزاد دانشگاه یریت،مد دانشکده یی،اجرا یریتارشد، گروه مد یکارشناس

 .یقاتعلوم و تحق

ر توسعه د یانرژ ینهدر زم یخارج یگذار یهجذب سرما یر، تاث1389 ،عبداهلل بازیار، -

امه ن یان، پا1388 یتلغا 1357از سال  یرانا یاسالم یجمهور یو اقتصاد یاسیس

 .یرکزواحد تهران م ی، دانشگاه آزاد اسالمیارشد، گروه علوم اقتصاد یکارشناس

 ، محمد،یاصغر، مراد ی، علیمحمد ی، آقامهد خداداد، ی،غمه، مصطفن توکلی، -

 ر ب یدبا تأک یادر توسعه منطقه یاقتصاد یژهو سنجش نقش مناطق و ی، بررس(1396)

، 17 هی، دور: بخش سلفچگان استان قم(، مجله اقتصادی)نمونه مورد ینسرزم یشآما

 .12و  11شماره 

 یقانون یهایتها و محدودیتحما یس، برر(1394) ین،محمد حس خانلو، حسن -

م روه علوگ ارشد، ینامه کارشناس ی، پایانگاز یهایروگاهدر ن یخارج یگذاریهسرما

 .یدمف ی، دانشگاهانسان ی، علوماقتصاد

ر دشهرستان پاکدشت  یهایتقابل یسنجامکان ،(1394)، ینحسیرام داوودی، سید -

 شد،ار یسنامه کارشنا یانپا رق تهران،حوزه ش یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یهابرنامه

لوم و حد عوا ی،و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالم یریتمد ی، دانشکدهگروه علوم اقتصاد

 تهران. یقاتتحق

نقش  ی، بررس(1394) ی، تلخاب، امیر،مصطف نغمه، یرضا، توکلی،عل آستانه، دربان -

 هیژ: منطقه وی؛ )مطالعه موردییروستا یدر توسعه نواح یاقتصاد یژهمنطقه و

 .20شماره  ی،امنطقه یزیربرنامه یهاستان قم(، نشر - سلفچگان یاقتصاد

نـت چـالش؟!، معاو یـاکوچک و متوسط؛ فرصت  یهابنگاه(، 1387معصومه ) یرک،ز -

 استان همدان. ییو دارا یاقتصاد امور سـازمان یاقتـصاد

 1393توسعه منطقه پارس،  یراهبرد سند -
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 رچهیکپا یریتزاد بر مدآنقش و اثر مناطق  یابی، ارز(1392)رضا،  شامی، محمد -

 یان(، پایانزل یتصنع - یزاد تجارآ: منطقه ی( )نمونه موردICZM) یمناطق ساحل

 سالمی،ا زاد، دانشگاه آیریتمد ی، دانشکدهبازرگان یریتگروه مد ارشد، ینامه کارشناس

 تهران. یقاتواحد علوم و تحق

 بر یپارس جنوب یژهاثرات منطقه و یل، تحل(1398) ،یودیدو عارف د یعل شماعی، -

 یاییرافکنگره انجمن جغ ینچهاردهم یان،شهرستان پارس یاجتماع -ی ساختار اقتصاد

 یران،ا یاییانجمن جغراف :تهران یران،ا

https://www.civilica.com/Paper-IGAC14-IGAC14_057.html 

م کوچک در نظا یرکرد شهرهاکا ی، بررس(1388) ضرابی، اصغر، موسوی، میرنجف، -

 یزیرامهو برن یاجغراف یزد(، نشریهاستان  ی:مطالعه موردی )او توسعه منطقه یشهر

 .34 یطی، شمارهمح

د زاآمنطقه  یتوسعه اقتصاد یاستراتژ یین، تب(1394) یاسری، محسن،در طاهری -

امه ن ی، پایانحوزه خزر یامبادالت منطقه ین به عنوان هسته اصلآو نقش  یانزل

 ی،الماد اسآز ی، دانشگاهعلوم انسان یاسی، دانشکدهس یایگروه جغراف ارشد، یکارشناس

 تهران یقاتواحد علوم و تحق

بر رفاه و  یاقتصاد یژهمناطق و یر، تأث(1395) ی،محمد عل پور، لطیفی، غالمرضا، قائم -

 یاقتصاد یژه: منطقه وی)مطالعه موردی و روستائ یمناطق شهر یتوسعه اجتماع

 .27 ی، شمارهرفاه و توسعه اجتماع یزیرفصلنامه برنامه سلفچگان(،

و  یخارج یگذاریهجذب سرما ءدر ارتقا یمه، نقش صنعت ب(1393) همتی، سمیه، -
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 چکیده

به نحو  که بدون ورود به نظام اتحادها شودمینونی کمتر کنشگری یافت در جهان ک

راسیون روسیه به فد به منافع خود دست یابد. از زمره ابتکارات تریهزینهو کم  ترسریع

ت دی تحمنظور استفاده از نظام اتحادها در جهت تقویت توان اقتصادی خود تأسیس نها

ه کوال است ت. محوریت پژوهش حاضر پاسخ به این ساقتصادی اوراسیا اس یاتحادیهعنوان 

 ایفرضیه ؟انددامککارآمدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا  هایپیشرانعوامل اصلی ناکارآمدی و 

فدراسیون  این است که عواملی مانند نگاه امنیتی شودمیکه در پاسخ به سوال مطرح 

داخله کشورهای ماین کشور،  افاهد به نسبت اعتمادیبیو در پی آن  روسیه به اتحادیه

ض اعضای اتحادیه، اهداف متعار ، اختالفات وسطحهمبرابر و  یافتگیتوسعهعدم  ،غربی

انرژی و  تک محصولی بودن(، افت قیمت) اقتصادیمناسب، همسانی  هایزیرساختفقدان 

یجاد اانند عدم امکان کاربست منطق تسری، باعث ناکارآمدی اتحادیه شده است و مواردی م

 د،جدی شمابری جاده ویزای اوراسیا، درک اعضای اتحادیه از وجود تهدید و رقیب مشترک،

 ویژه به الکا ترانزیت برای بالقوه ظرفیتهای وجود مثبت افکار عمومی کشورهای عضو، دید

ر آمدسازی اتحادیه مثممهم در کار هاییپیشرانبه عنوان  تواندمیتجاری  آزاد مناطق بین

ضمن  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و به شیوه توصیفی تحلیلی و ثمر باشد.

 انجام شده است. ایکتابخانهمراجعه به منابع 

 نرژیاتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگرایی، جاده ابریشم، روسیه، ا واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

به  هاشکلت، نهادها و هااتحادیه، هاسازمانکه در شکل  المللیبین هایرژیم

غالباً در راستای نیل به برخی اهداف طراحی و تأسیس  اندرسیدهمنصه ظهور 

بر این عقیده هستند که نیل به منافع حداکثری  هاسازمان. بانیان این اندشده

چندجانبه و  گیریتصمیمبه حرکت جمعی و  هاظرفیتبهینه از  گیریبهرهو 

ادی، فرهنگی، اجتماعی و مشترک پیرامون مسائل مختلف سیاسی، اقتص

چندگانه، متنوع و با  هایاتحادیهو  هاسازمانوابسته است.  محیطیزیست

مختلفی که در اقتصی نقاط جهان در حال فعالیت هستند  هایمأموریت

، پیامدها و نتایجی که با اندداشتهدستاوردهای فراوانی برای اعضا در پی 

تری برای دستیابی داشتند. روسیه منفردانه کشورها احتمال کم آفرینینقش

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نه تنها شاهد جدایی بسیاری 

 هایسازماناز بدنه این امپراتوری بود، بلکه خود را در مقابل  هاسرزمین

جدیدی نظیر ناتو و اتحادیه اروپا تحت نوعی انزوا دید. لذا حس 

روسیه بود و همین مسئله  یک دغدغه جدی برای حکمرانان شدگیمحاصره

باعث شد به منظور جلوگیری از ورود رقبا و دشمنان به جغرافیای همجوار 

در دستور کار قرار دهد. اتحادیه اقتصادی  را هااتحادیهخود تأسیس برخی 

اوراسیا یکی از عمده تشکیالتی است که با محوریت روسیه و به منظور 

قتصادی، زیر ساختی و به طور ا هایحوزههماهنگی و تشریک مساعی در 

مشترک در قبال کشورهای غیرعضو تشکیل شد. از  ایتعرفهمشخص نظام 

همین روی در چارچوب اتحادیه اوراسیا اعضای اصلی آن موافقت خود را با 

تردد آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا اعالم 
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ده و مندرج در منشور اتحادیه، باید اهداف بزرگ اعالم ش رغم. به اندداشته

نبوده که نشانگر یک سازمان  ایگونهبه  هاهمکاریگفت که فرایند و روند 

 شناسیآسیبکارآمد باشد، لذا وجوهی از ناکارآمدی بر سازمان مستولی است. 

ناکارآمدساز و تالش جهت  هایپسراناتحادیه به لحاظ کشف و تحلیل 

کارآمدساز اتحادیه یک ضرورت راهبردی  هایانپیشریا ارائه  زداییآسیب

است. محوریت پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی 

؟ به منظور انداوراسیاکدامکارآمدی اتحادیه اقتصادی  هایپیشرانناکارآمدی و 

فرعی نیز مطرح شده است،  هایپرسشپاسخگویی بهتر به سوال اصلی برخی 

و هدف اصلی تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟  از جمله اینکه ماهیت

هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه با چه هدفی به عضویت این اتحادیه در 

با استفاده از رویکرد توصیفی و  هاداده؟ روش پژوهش کیفی است، اندآمده

با  و ایکتابخانه، اطالعات مورد نیاز به شیوه اندگرفتهتحلیلی مورد واکاوی قرار 

از ابزار فیش برداری گردآوری  گیریبهره استفاده از مقاالت، کتاب و اسناد و

 .اندشده

 

 مبانی نظری:-2

 نئوکارکردگرایی

از جمله نئوکارکردگرایی وجود  هانظریهدر خصوص همگرایی سازمانی برخی 

دارد. به منظور بررسی این نظریه ابتدا بایستی کارکردگرایی واکاوی شود. 

 برخوردار ایویـژه جـایـگاه از نـظریه این با ارتـباط در یترانی کهم دیوید

 فنی اساساً وظایف حکومتی، هاینظام فزایندة پیچیدگی که است معتقد است،
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 داده افزایش حدی به را المللیبین و ملی سطح در هاحکومت غیرسیاسی و

 بگاننخ همکاری جایبه ساالرانفن همکاری مستلزم هاآن حل که است

 برای هاییچارچوب ایجاد که است ایگونهبه وضعیت این. است سیاسی

 توانمی و ساخته را ضروری کارکردی هایسازمان قالب در المللیبین همکاری

 قلمرو و شمار بشر، فنی مسائل اهمیت و وسعت افزایش با که کرد بینیپیش

 سرانجام است ممکن هاییسازمان چنین. یابد افزایش نیز هاسازمان این

 فالتزگراف، و دوئرتی) سازند ثمربی یا منسوخ را گذشته سیاسی نهادهای

1372 :666.) 

 از که شد جدید اینظریه تقریر بنیان کارکردگرایی هایمفروضه از برخی اما

 «هاس ارنست» نام با پیوند در و عمدتا شودمی یاد نوکارکردگرایی عنوان با آن

 هادولت و چگونه چرا که بود مسئله این تبیین نوکارکردگرایی هدف .است

 و فنون شوندمی ممزوج هم در هاحاکمیتو  کنندمی رها را خود حاکمیت

 هاس .گرددمی تدبیر کشورها میان تعارضات و فصل حل جهت جدیدی

 و به گیردنمی نظر در هم از جدا کامالً را و سیاست اقتصاد میترانی برخالف

 مستلزم سو، همگرایی یک از .دارد اذعان اقتصادی سیاسی، اهمیت مسائل

 دیگر، ازسوی .است ایمنطقه سطح در ملی و فوق فراملی نهادهای وجود

 در را منافعی که هستند کشورها داخل در سیاسی واحزاب نفعذی هایگروه

 این در .دارند نیز فراملی پیوندهای معموالً اینها. کنندمی دنبال همگرایی

: 1389 مشیرزاده) استمشترک متقابل  منافع بر تاکید همگرایی از برداشت

 آورد، وجود به کارکردگرایی نظریة در که اصالحاتی هاس با . ارنست(61-62

. گیرد کار به اروپا فوالد و سنگ زغال جامعه مورد در را آن توانست
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 این. است تعارض در کارکردگرایی با اولیه شکل در کمدست نوکارکردگرایی

 به. دارد فراملی نهادهای بر نوکارکردگرایی که است تأکیدی از ناشی ارضتع

 بر تأکید و اجتماعی هایارزش بر تکیه جایبه  نوکارکردگرایی هاس، عقیدة

 خـود کـار اسـاس را مـتضـاد منـافع رقـابت ،دوسـتانهنـوع هایانگـیزه

 (.hass,1964:230) داندمی

هایی است که  تئوری ترینبرجسته از یکی همانطور که گفته شد این نظریه

. کندمیبحث  المللبین هایرژیمو  هاسازمان، ادغام کشورها پیرامون مسئله

 دولتی بین فرامرزی و تشریک مساعی هایادغامدر این دیدگاه  استدالل اصلی

بر  تمرکز با خود را هایایده از شارحان بحث نئوکارکردگرایی برخی است.

 بر ادغام کشورها ارائه می دهند. با فنی همکاری تأثیر مورد در کارکردگرایی

 تجویز کمتر حالت کاربردی و تئوری یک عنوان به نئوکارکردگرایی حال این

 همگرایی و ادغام کشورها وقوع چگونگی و دالئل درک به بیشتر محور دارد و

 ادغام یهاول تحوالت بر تکیه نئوکارکاردگردایی با منطق .پردازدمی عمل در

 همگرایی رشد به رو سطح توضیح برای را مدلی 1950 دهه اواخر در اروپا

. کرد ایجاد رویکرد این پیشبرد در فرامرزی نهادهای نقش و اروپایی

 برخی اصول محوری دارد: اوالً در این نظریه استدالل نوین کارکردگرایی

 ،کنندمی توافق معین بخش یک در همکاری برای کشورها وقتی که شودمی

 ایجاد مرتبط یا مشابه هایزمینه سایر همکاری در برای هاییانگیزه مسئله این

 در همکاری با گاهی A بخش در ادغام و کامل منافع واقع، اشتراک در. کندمی

 ادغام که است نئوکارکردگرایی معتقد ، ثانیاًشودمی انجام نیز C و B هایبخش

 منطقه بازیگران در یک بین تعامل افزایش به منجر همیشه تقریباً اقتصادی
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در بخش اقتصادی با  آفریننقشو  فرعی بازیگران نتیجه در .شودمی یکپارچه

 نهاد . ثالثاًکنندمیبیشتر البی  به منظور همکارهای خود سیاسی رهبران

است اقدامات زیادی به منظور  شده طراحی ادغام بر نظارت برای که فراملی

 .دهدمیرچگی راهبردی کشورها انجام رصد فرایند یکپا

وجود دارد که 1ذیل نظریه نئوکارکردگرایی یک مسئله تحت عنوان سرریز

 مکانیسمی بخش نظریه نئوکارکردگرایی است. سرریز سیستمی به ترینمهم

 ادغام برای را هاییانگیزه و شرایط بخش یک در ادغام که طبق آن دارد اشاره

. ارنست هاس از این مسئله با کندمی ایجاد یگرد گذاریسیاست حوزه یک در

 این تئوری بحث سریز به مانند نظر . ازکندمیبخشی یاد  عنوان همگرایی

 و هاسیستم که رسدمی آنجا از یک نقطه شروع شده و تا 2برفی قاعده گلوله

 هاحوزهکه در همه  شوندمی در هم تنیده آنقدر ملی سیاسی اقتصادهای

کارکردها از یک حوزه به حوزه  انتقال با و از سوی دیگر دکننمیهمکاری 

سیستمی نیز خود  (. کارکردM.Dunn,2012:3) شودمیدیگر سازمان شکوفا 

است و مطابق آن استدالل  ایگستردهبر دو اصل استوار است: یکی منطق 

که همانطور که در مورد جامعه ذغال سنگ و فوالد گفته شد چگونه  شودمی

و فشارهایی را برای ادغام در  هاانگیزه تواندمیهمگرایی در یک بخش ادغام و 

مجاور ایجاد کند. دوم به تعمیق ادغام و همگرایی در همان  هایبخشسایر 

 هادولت ارز نرخ سر بر توافق صورت بخش اشاره دارد. به عنوان نمونه در

تحت  سممکانی کاربست یک با موافقت وجود این با. کنندمی عمل مؤثرتر

                                                           
1 -Spillover  
2 -snowball  
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 پولی گسترده همکاری جهت را هاییانگیزه احتماالً« ارز نرخ برابری»عنوان 

 .Rosamond,2000:60)دهدمی افزایش( ارزی اتحادیه مانند)

 تحادیه اقتصادی اوراسیا: هدف و تاریخچها-3
 و قزاقستان بالروس، ارمنستان، روسیه، از متشکل 1اقتصادی اوراسیا اتحادیه

 شده است. این اتحادیه در نتیجه تالش خود سال ششمین وارد قرقیزستان

 شوروی از فروپاشی اتحاد جماهیر از کشورهای منطقه اوراسیا پس تعدادی

 2015 ژانویه اول به طور رسمی در اوراسیا اقتصادی اتحادیه .یافت تکامل

 در روسیه اقتصادی ادغام فرآیند از مرحله مسئله سومین این .شد تاسیس

اوراسیا  اتحادیه ایجاد از قبل. است شوروی فروپاشی از پس ارمنطقه همجو

  تاریخ در) اقتصادی مشترک بازار و( 2010 ژانویه 1 تاریخ در) گمرک اتحادیه

 دخو پیشگام برخالف جدید سازمان این شکل گرفته بود.( 2012 ژانویه 1

 در آگوست (.Jarosiewicz and Fischer,2015:1) دارد حقوقی شخصیت

به  2019 ایران نیز در سال .قرقیزستان رسماً به عضویت اتحادیه درآمد 2015

ر دبازیگرانی نظیر ژریم صهونیستی، مصر و صربستان نیز  عضویت درآمد.

اتحادیه  گیریشکلروند  توانمیبه طور کلی  لیست انتظار اتحادیه قرار دارند.

 را در جدول ذیل مشاهده کرد:

                                                           
1 -Eurasian Economic Union (EAEU)  
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 اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، سیرتطور شکل گیری1 جدول

 نوع عمل سال ردیف

 اوراسیا اتحاد عنوان تحت مسکو دردانشگاه نظربایف پیشنهاد 1994 1

 با سیهرو و قزاقستان بالروس، بین گمرکی اتحادیه ایجاد معاهده امضای 1995 2

 رقابت تامین تجارت، آزادی اقتصادی، های همکاری موانع رفع هدف

 .طرفها پایدار صادیاقت توسعه و عادالنه

 سطتو انسان دوستانه امور و اقتصادی همگرایی تعمیق معاهده امضای 1996 3

 قرقیزستان و قزاقستان بالروس، روسیه، جمهور روسای

 روسای توسط اقتصادی واحد فضای و گمرکی اتحادیه معاهده امضای 1999 4

 قرقیزستان و قزاقستان روسیه، بالروس، جمهور

 صادیاقت جامعه ایجاد همچنین و همگرایی ائتالف ایجاد معاهده یامضا 2000 5

 بین اقتصادی واحد فضای و گمرکی اتحادیه موثر پیشبرد برای اوراسیا

 تاجیکستان و روسیه قرقیزستان، قزاقستان، بالروس،

 و قزاقستان روسیه، بین اقتصادی واحد فضای ایجاد معاهده امضای 2003 6

 بالروس

 یهاتحاد ایجاد کردن فراهم برای بالروس و قزاقستان روسیه، توافق 2006 7

 گمرکی
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 توسط گمرکی اتحادیه ایجاد و واحد گمرکی قلمرو معاهده امضای 2007 8

 و متقابل تجارت آزادی تامین هدف با بالروس و قزاقستان روسیه،

 ثالث طرفهای و گمرکی اتحادیه بین تجارت مظلوب شرایط

دف هبالروس با  و قزاقستان روسیه، بین گمرکی اتحادیه کار به آغاز 2010 9

 گمرکی های کنترل و تشریفات لغو گمرکی، مشترک های تعرفه اعمال

 کشور بین سه کاال حرکت آزادی تامین و داخلی مرزهای در

 حادیهات موفق اجرای اعالم و اوراسیا اقتصادی همگرایی بیانیه امضای 2011 10

 واحد اقتصادی همگرایی بعدی مرحله به حرکت آغاز و گمرکی

 اقتصادی واحد فضای معاهده شدن اجرایی 2012 11

 اوراسیا اقتصادی اتحادیه معاهده امضای 2014 12

 اوراسیا اقتصادی اتحادیه معاهده کار به آغاز 2015 13

 http://www.iras.ir :منبع

 

 اقتصادی نهاد یک در او ادغام کشوره اعضا بین ترعمیق اقتصادی روابطایجاد  

 کمیسیون وزیر 1والوویا منسجم هدف اعالنی اتحادیه بوده است بود. تاتیانا

 تالشی اوراسیا سیاست ادغام» :گویدمیدر این رابطه اینگونه  اوراسیا اقتصادی

والدیمر  (.Valovaya,2016) «است اروپا اتحادیه مشابه چیزی ساختن برای

 رح اتحادیه اوراسیایی بر این عقیده است که:در مورد ط ایمقالهپوتین در 

هدف ما از تشکیل اتحادیه اوراسیا بازسازی اتحاد جماهیر شوروی نیست، »

                                                           
1 -Tatiana Valovaya  
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زیرا چنانچه سعی کنیم چیزی که در گذشته بوده، احیا کرده و یا از آن تقلید 

. با این حال همگرایی بر ایمرفتهنماییم، کار صحیحی انجام نداده و به خطا 

شرایط جدید ارزشی، سیاسی، و اقتصادی از مقتضیات زمان و سیاست مبنای 

 کنیممیرا پیشنهاد  فراملیتیاست. ما الگوی یک اتحادیه نیرومند  المللبین

جهان تبدیل شود. این  هایقطبکه این اتحایه ظرفیت آن را دارد به یکی از 

د اقتصادی بر اساس اتحادیه گمرکی و فضای واح توانمیبدان معنا است که 

در حوزه سیاست اقتصادی و ارزی رسید. دیگر اینکه،  ترنزدیکبه هماهنگی 

اتحادیه اوراسیا به نوعی کانون روندهای بعدی همگرایی خواهد بود. در این 

انسانی در زمینه علمی، فرهنگی، آموزش و تعامل در  هایهمکاریاتحادیه 

رد. در واقع، اتحادیه اوراسیا زمینه تنظیم بازارهای اشتغال دورنمای وسیعی دا

آزادی، دموکراسی و  هایارزشبر محوریت اصول بنیادین همگرایی یعنی 

 (.putin,2011) «قوانین اقتصاد بازار تشکیل خواهد شد

 خدمات، کاالها، آزاد حرکت از اطمینان اقتصادی اوراسیا اتحادیه اصلی هدف

اولیه  چارچوب که یهنگام. مشترک است تسهیالت گمرکی و کار و سرمایه

 امور بر سازمان این که بود این مشترک درک گرفت، قرار مذاکره مورد اتحادیه

 عضو کشورهایباشد.  سیاسی غیر امکان حد تا و شود متمرکز اقتصادی

 روسیه امپراتوری ساخت پروژه صرفاً اتحاد این که کنندمی ادعا غالباً اتحادیه

حاکمیت  در راستای محور و تقاضا مشروع تمرین یک عوض در بلکه نیست،

 اوج از این رو بر این باورند که اتحادیه اوراسیا است، ایمنطقه اقتصادی منافع

عملیاتی  .است اقتصادی عمیق راستای ادغام در ایمرحله چند پروژه یک

 آن در که کننده، مصرف میلیون 180 با مشترک بازار یک ساختن
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امل صورت گیرد یکی از اهداف اعالمی ک هماهنگی با اقتصادی هایسیاست

 در اتحادیه توجه قابل نکته .(Dragneva and Wolczuk,2017:4) استبوده 

آنها همچنین بر وجود  .است کشورها همه رسمی برابری اصل اساس بر تأکید

 قضایی و نظارتی که توسط نهادهای اندکردهمشترک حقوقی تأکید  رژیم یک

 به اوراسیا اقتصادی کمیسیون شامل موارد ینا. شودمی پشتیبانی مشترک

در مسکو  ادغام کشورها است که فرآیند جهت دائمی کنندهتنظیم یک عنوان

مینسک مستقر  اتحادیه دارای یک دادگاه است که در مستقر است، همچنین

نقشه ذیل نشانگر پهنه جغرافیایی  (.diyachenko and entin,2017:53) است

 راسیا است.اتحادیه اقتصادی او
 ، پهنه جغرافیایی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا1نقشه 

 
Source: Crisisgroup,2017 
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 ناکارآمدساز اتحادیه اقتصادی اوراسیا هایپسران-4

ئل با مسا اتحادهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی غالباً تحت تأثیر برخی شرایط و

تاریخ کمتر  . به گواهشوندمی مواجه هاناکارآمدیفراز و فرودها و برخی 

 شد. که بدون وجود چالش به کنشگری پرداخته با شودمیسازمانی یافت 

نیم دهه  است که در مدت هاییسازماناتحادیه اقتصادی اوراسیا از زمره 

ست اذیل تالش بر این  در فعالیت خود توفیق چندان ملموسی نیافته است.

 ر گیرد:وضوع مورد تأمل و بحث قرادالئل ناکارآمدی این م ترینبنیادی

امنیتی فدراسیون روسیه به اتحادیه و بی اعتمادی به این  نگاه .1-4

خود  نامهمرامهر چند اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس مانیفست و  کشور

سعی بر این داشته که در بطن و ماهیت اتحادیه یک رویکرد اقتصادی وجود 

یه در سپهر این هدف اقتصادی سعی بر این داشته باشد ولی فدراسیون روس

دارد که رویکردها و مسائل امنیتی مطلوب خود را جامه عمل بپوشاند. روسیه 

حال  این با. است اتحادیه تالش زیادی انجام داده پروژه پیشبرد برای تاکنون

 جای به چماق»از قاعده  استفاده به تمایل بیشتری فزاینده طور به این کشور

اندک ابتدایی  نشان داده است. به رغم توسعه شرکای با روابط رد «1هویج

 ترمشکلتعمیق و ادغام بیشتر کشورها را  اتحادیه، نوع نگاه پدرساالر روسیه،

 روسیه به ماهیت فعالیت اتحادیه آن را محکوم محورامنیتنگاه  خواهد ساخت.

دریچه مسائل  روسیه سعی بر این دارد که از .است رکود کرده و تحرکیبی به

                                                           
1a stick rather than a carrot- 
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اقتصادی کشورهای همجوار را بیشتر در کنترل امنیتی و سیاسی خود قرار 

 دهد.
اقتصادی  هایفعالیتاز  محورامنیتبه همین خاطر است که قرائت و خوانش  

  ستا خود جهانی قدرت تقویت اوراسیا ادغام به روسیه اصلی عالقه دارد.

(Dragneva and Wolczuk,2017:3 .)ئل باعث شده است که اغلب همین مسا

 بحث مورد ااوراسی در روسیه قدرت برای احیای ابزاری عنوان به این اتحادیه را

 اولین ماین تصمی آیا آن اینگونه مطرح شد که تأسیس زمان حتی در داد. قرار

ر د(. Putz,2018:3) استتوسط روسیه  شوروی جماهیر اتحاد احیای برای قدم

دشمنان  را به عنوان تالش اوراسیا پروژه مورد در تردید و مقابل روسیه شک

به منظور محروم کردن کشورهای این منطقه از یک سازمان قدرتمند 

 «روسی ضد ایتوطئه» از اینشانه. همچنین آن را داندمی ایمنطقهاقتصادی 

 .کنندمی تلقی غرب از سوی

 روسیه هدایت تحت پروژه یک عمدتاً اتحادیه روی هم رفته باید گفت که این

 را امکان این روسیه به عضو کشورهای سایر و روسیه بین روابط ماهیت است.

 دنبال اتحادیه به راحتی از خارج و داخل در را خود منافع اصلی که دهدمی

 منشور دریچه در یک اتحادیه اقتصادی از اوراسیا اوقات ادغام اغلب .کند

 مفهوم و گیردمی قرار تحلیل و تجزیه مورد روسیه خارجی سیاست استراتژی

رفتار  توصیف جهت ایگسترده طور به« طلبیهژموی» و «بازیابی امپراتوری»

از این رو باید  (.Kirkham,2016:112) گیردمی قرار استفاده مورد این کشور

 جهانی برنامه تحقق جهت اصلی وسیله روسیه گفت که این اتحادیه برای

 متداول مقررات جهت پیروی از مسکو مایلت عدم علیرغم. است ژئوپلیتیک
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 کشورهای سایر برای نهفته در اتحادیه، اما اهمیت آن همچنان زیاد است.

 در توانایی عدم و( حالت بهترین در) متوسط اقتصادی مزایای با حتی عضو،

 اعضا تئوری، نظر از. دارد وجود مشارکت برای کافی دالیل روسیه، با مقابله

 حال، این  این با. شوند متوسل اتحادیه از خروج نهایی یعنی نهگزی به توانندمی

ست. به ادر آینده  تهدیدآمیز روسیه هایاهرممسئله مساوی با مواجهه با 

ر کشو تعبیری روسیه همچنین با توجه به تجریه اوکراین تمایل دارد تا هر

یه سلو دیگری در منطقه را که بخواهد به سوی اتحاد با اروپا حرکت کند به

 (.159: 1394میرفخرایی، ) کندابزارهای همین اتحادیه اوراسیایی تنبیه 

 شکل ترینجامع شک بدون اوراسیا اقتصادی اتحادیهدر پایان باید گفت که 

این  تجزیه زمان از شوروی جماهیر اتحاد از پس کشورهای اقتصادی ادغام

 و است، وقوع حال رد ادغام در روند که ایشیوه حال، این با. امپراطوری است

 که است این نشانگر گذشته، سال چند طی روسیه تهاجمی سیاست همچنین

 اهمیت و است شده تبدیل سیاسی پروژه یک به اول درجه در اوراسیا اتحادیه

 از تا دارد تمایل همچنین روسیه .کمرنگ شده است آن اقتصادی هایجنبه

 تجدید لزوم مورد در خود ایترو تقویت برای اوراسیا اقتصادی اتحادیه ایجاد

 آمریکا سلطه رد عین در قطبی چند جهانی ترویج و المللیبین نظم در نظر

 نشان تا کندمی استفادهاتحادیه اوراسیایی  از همچنین روسیه. کند استفاده

ایده تشکیل  .دارد غرب با خود مداوم رویارویی در پیمانانیهم هنوز که دهد

 جمهور رئیس برکناری و اوکراین بحران از پس ااتحادیه اقتصادی اوراسی

 جدید رهبری که شد مشخص که ، هنگامی2014 فوریه در یانوکوویچ ویکتور

روسیه به  شد. ترقوی کند، برقرار اروپا با نزدیکتر روابط است امیدوار اوکراین
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 شرق در روسیه طرفدار نیروهای از نظامی پشتیبانی و کریمه الحاق دلیل

 تنظیم به نیاز شد. مسکو در این برهه منزوی و تحریم غرب وسطت اوکراین

 فارغ از  (. از این روPerović,2019) داشت اوراسیا جدید در بخش ایاستراتژی

علیه  هاتحریمموضوع تالش برای تعریف خود به عنوان قدرت جهانی، مسئله 

 کشور این هایانگیزهتشدید شده در  2014روسیه از جانب غرب که از سال 

به منظور تشکیل اتحادیه اوراسیا نقش مهمی داشته است. بازار اقتصادی 

در دوران تحریم برای « 1دستگاه تنفسی»به عنوان یک نوع  تواندمیاتحادیه 

دشوار  شرایط در اروپا اتحادیه گیریشکلروسیه ایفای نقش کند. در واقع 

 هایتحریممال ژئوپلیتیکی و مصادف شدن آن با اع هایتالطماز  ناشی

 هاروسکه  کندمیشخصی و بخشی آمریکا و اتحادیه اروپا این فرض را تقویت 

تحریم  سازیخنثیاتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان اهرمی در راستای 

 روسیه قبال در غرب تحریمی سیاست که کرد تأکید . بایدکنندمیقلمداد 

 سیستمی و پیچیده واقعاً هایمتحر این اوالً. است زیادی هایویژگی دارای

 بر در مجموعه غرب را و فدراسیون روسیه روابط از ایگسترده طیف و هستند

 هایتحریم جمله از اقتصادی، فشارهای هاتحریم. دوم اینکه این گیرندمی

 و مدارانسیاست بزرگ، مشاغل نمایندگان) افراد علیه شخصی و مالی تجاری،

 هایشرکت علیه هاتحریم همچنین و بخشی، یهاتحریم ،(دولتی مقامات

 و روسیه بزرگ هایبانک از برخی اقتصاد و در نهایت واقعی بخش در خاص

. درخور توجه است که این مسائل یک تهدید گیردمیمالی را در بر  موسسات

جدی برای نظام اقتصادی و متعاقب آن سیستم سیاسی فدراسیون روسیه به 
                                                           

1-Respiratory System 
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 تولید از ٪6 دادن دست از به منجر هاتحریم وجود این. با این رودمیشمار 

 در کشور روسیه گردیده  2019 و 2014 هایسال بین ملی داخلی ناخالص

 از سوی هاتحریماین  (.Shamishev and Toktamysov,2019:477) است

اعث تداوم پیدا کرده است. همین مسئله ب خودکار غربی به صورت کشورهای

ود با خناچیز در محیط همجوار  هایمحدودیت با توجه روسیه شد که دولت

مد نظر  هایدولتبه منظور تشکیل اتحادیه، مکاتباتی با  فوری یک اقدامی

 ارزش بیشترین اقتصادی نظر از انجام دهد. همین مسائل باعث شده که روسیه

قائل  ادغام اقتصادی کشورهای اوراسیا در درون یک سازمان پروژه برای را

 و نقزاقستا روسیه با به عنوان نمونه تجارت. (Kalra & Saxena, 2015) است

 است یافته افزایش ٪80 تقریباً گمرک اتحادیه به پیوستن زمان از بالروس

(Deceuninck,2018:39.) 

بی اعتمادی نسبت به مسائل مطرح شده در فوق باعت گردیده که یک نوع 

 شوروی جماهیر اتحاد از پس الزم به ذکر است که اهداف روسیه شکل بگیرد.

روسیه با استفاده از آن  که است ابزارهایی از یکی اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 که سعی در کنترل و هدایت سیاست خارجی کشورهای عضور را دارد. روشی

 اوراسیا ترغیب کند. اتحادیه به پیوستن منظور به را ارمنستان شد مجبور

 و آذربایجان جمهوری به شده ارسال نامهدعوت شامل دیگر هاینمونه

 بر مبنی اخیر پیشنهادات و اوراسیا اتحادیه به پیوستن برای تاجیکستان

 برای بستری عنوان به همچنین اتحادیه .است سازمان به ازبکستان پیوستن

 فرهنگ و زبان و روسیه تمدنی تقدم و اوراسیاییسم مفهوم ترویج جهت روسیه
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 به از این منظرگاه روسیه .است شوروی جماهیر اداتح از پس منطقه در روسی

  فضای یک عنوان به بلکه اقتصادی، پروژه یک عنوان به تنها نه اتحادیه اوراسیا

 کندمی نگاه روسی زبان حول محور در شده احاطه تاریخی و فرهنگی

(Yeliseyeu,2019این .) اطالعاتی بسترهای ایجاد برای روسیه ابتکارات در امر 

 و آموزشی موسسات که طریقی به ،شودمی نمایان اوراسیا هایانجمن و یااوراس

 روسی زبان بیشتر نقش خواستار و هستند مفهوم این ترویج حال در پژوهشی

 اندهستند که در سابق جزء شوروی بوده کشورهای عضو اتحادیه در

(Namirov,2017کشورهای .) و کنندمی تلقی تهدید یک را سیاست این عضو 

. کندمی تضعیف را آنها حاکمیت غیرمستقیم طور مسئله به این که معتقدند

 گرایانه ملی محافل درون در اوراسیا اتحادیه از انتقاد باعث قبالً موضوع این

 بر که است شده کشور این تجاری هایانجمن در همچنین و عضو کشورهای

 از ترس و بیزاری این. اندکرده تأکید بالروس و قزاقستان منافع از دفاع لزوم

 و قزاقستان جمهور روسای که شودمی منعکس واقعیت این در روسیه تسلط

 در خود حفظ استقالل و وضعیت مستقل بر تأکید به مایل اخیراً بالروس

 مواضع به پیوستن از قزاقستان و بالروس که آنجا از .هستند روسیه با روابط

حقوقی و  مسائل به اعتناییبی زومدر مواقع ل روسیه ورزیدند، امتناع روسیه

 اقدامات. شد متوسل یکجانبه اقدامات به گمرکی اتحادیه شرکای رعایت حقوق

 با درگیری به منجر ویژه به و همکارانش نارضایتی باعث جانبه روسیه یک

 انحصار از باید کند، حفظ را اتحادیه بخواهد بنابراین، اگر روسیه. شد بالروس

 Khitakhunov and) کند جلوگیری یه اوراسیااتحاد روابط خارجی

other,2017:74.) مسائلی باعث گردیده که دیگر اعضای اتحادیه با  چنین



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

447   

 

 به اهداف غایی روسیه از تالش مستمر و زیاد جهت تداوم اعتمادیبیشک و 

فعالیت اتحادیه بنگرند. در پایان باید به این مسئله نیز اشاره داشت که 

 همچنان و است نامشخص هنوز شوروی از پس اوراسیا در روسیه موقعیت

؛ است خارجی هایقدرت رفتار همچنین و منطقه کشورهای منافع به منوط

 در اکنون شوروی جماهیر اتحاد از پس روسیه همسایگان از برخی اگر حتی

نزدیکی با  بسیار رابطه ایمنطقه هایسازمان دیگر و اوراسیا اتحادیه چارچوب

 دست خود سیاسی حاکمیت از نیستند مایل آنها وجود این با اما مسکو دارند،

با  .ببینند روسیه با خود ارتباط از ملموسی سود خواهندمی همچنین و بکشند

 باید و دهد معکوس نتیجه اجبار است ممکن که فهمدمی این حال کرملین

 اعضا همه برای روسیه سلطه اتحادیه اوراسیا تحت که کند حاصل اطمینان

 .کندنمی توجه روسیه منافع به فقط و است جذاب و موفق

 اد،د نخواهد را اتحادیه از خروج اجازه عضوی هیچ به روسیه که حالی در

 در ن،همچنی. نیست ضعیف لزوما روسیه با مرتبط کشورهای زنیچانه قدرت

 شوروی هیرجما اتحاد از پس فضای در بازیگر ترینمهم هنوز روسیه که حالی

نقش  یژهو به و کشورها سایر زیرا است؛ روبرو رقابت با منطقه در مسکو است،

ی که گفته توجه به مسائل با .هستند افزایش حال در ایفزاینده طور به چین

ز موارد اذعان داشت که نگاه امنیتی فدراسیون روسیه یکی ا توانمیشد 

گاه ا نست. ببرجسته و تأثیرگذار بر ناکارآمدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ا

ادی حادیه اقتصبستر شکوفایی و رونق اقتصادی را در درون ات تواننمیامنیتی 

 فراهم ساخت.
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 کشورهای غربی مداخله .4-2

همواره یک سیاست نامطلوب برای کشورهای  1رویکرد همگرایی اوراسیایی

 ایهمگرایانه هایسیاستغربی قلمداد شده است؛ زیرا واقف هستند که چنین 

. لذا در صورت عینیت یافتگی چنین گیردمیحوریت روسیه انجام با م

. در واقع ماندنمیراهبردی عمالً فضایی برای نفوذ برای جبهه غربی باقی 

 یک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که است این غربی ناظران بین در رایج دیدگاه

 از گروه یک بلکه نیست، اروپا اتحادیه با مقایسه قابل و موثر ایمنطقه سازمان

 ترجیح شود داده امکان آنها به اگر که است روسیه کنترل تحت کشورهای

به همین خاطر است که  (.Dragneva,2019) شوند همسو بروکسل با دهندمی

 بازیگران طراحی شده است، توسط اوراسیا در روسیه این اتحادیه که با هدایت

و  متحده ایاالت .مخالف روسیه رصد شده است المللیبین و ایمنطقه

 مسکو الگوی تحمیلی بر مبتنی اقتصادی هایسازمان با اروپایی کشورهایی

 از پس کشورهای مجدد ادغام برای تالش عنوان به را آنها و بودند مخالف

، بنابراین کنندمیترسیم  شوروی جنس از ایاتحادیه در شوروی جماهیر اتحاد

 .نشوند ملحق اتحادیه این به هک دادند همجوار روسیه هشدار کشورهایبه 

 با اما هستند میانه آسیای در نفوذی با بازیگران متحده ایاالت و اروپا اتحادیه

 رانده حاشیه به کنشگران این نفوذ یافته ادغام سازمان رهبری و روسیه ظهور

کشورهای غربی بر این باور هستند که به رسمت شناخته شدن . شودمی

  در روسیه المللیبین رهبری اعتبار منزله به یا همچنیناتحادیه اقتصادی اوراس

                                                           
1 -Eurasian integration 
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 ضمنی پذیرفتن گسترش است. لذا رو به ایمنطقه مهم سازمان یک

 از وی ت.روسیه اس گراییهژمونیکمنزله همراهی با روند  به آن مشروعیت

 تالش یک ار آن و کرد انتقاد اوراسیا اتحادیه ایجاد برای روسیه هایتالش

 تحاداظور کنترل سرزمین هایی خواند که در سابق ذیل حاکمیت به من واقعی

 یا هشکا برای متحده ایاالت که داد هشدار وی قرار داشتند. شوروی جماهیر

 راتاظها و نظرات(. Weitz,2011) کرد فعالیت خواهد تالش این از جلوگیری

 لط،تس مکانیزم ابزار، عنوان به اتحادیه پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص

 .شده است شناخته شوروی از پس کشورها سایر بر روسیه نفوذ و کنترل

 به استناد با ناظران، و کارشناسان از بسیاری اقتصادی، اتحادیه ایجاد از پس 

 با جنگ و روبل قیمت افت روسیه، ویژه به اقتصادی ضعیف مداوم عملکرد

کشیدند.  یرتصو به مخوف ایآینده با و منفی صورت به را آن اوکراین،

سیاسی غربی با هدف به راه انداختن جنگ روانی علیه اتحادیه در  هاینظام

و  جانبه چند آنها اتحادیه را به عنوان نهادی» خصوص آن مدعی شدند که:

 هایاجالس در که گیرندمیجشن  شوروی جماهیر اتحاد از پس توخالی

 شده اعالم اهداف جهت در پیشرفتی هیچ اما شودمی برگزار جمهوری ریاست

مخالفت کشورهای غربی  اصلی دلیل (.Schenkkan,2014:5)«ندارد خود

بود؛  روسیه به متمایل یامنطقه بلوک یک ایجاد و جلوگیری از شکل گیری

این  کشورهای از حرکت واحد بازار یک و گمرکی اتحادیه چرا که موفقیت این

دیگر و به طور مشخص  بزرگ یهاقدرت یا تجاری یهابلوک سمت منطقه به

 (.Yeliseyeu,2019:1کند )یمجلوگیری  غرب

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300149#bib0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300149#bib0150
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 سطحهم و برابر یافتگیتوسعه عدم .3-4

جهت تشکیل همگرایی سازمانی و اتحاد کشورها در درون یک سازمان 

همچنین  سیاسی برآمده از رای مردم و هاینظامکات سیاسی به لحاظ اشترا

 سازتسهیلو  بخشقواماشتراکات فرهنگی و اجتماعی میان اعضا یک اصل 

زاقستان ق یعنی روسیه، اوراسیا اتحادیه کشور از پنج عضو است. چهار همکاری

 دارگراتاق جزء کشورهای( با درجه اقتدارگرایی کمتر) ارمنستان و بالروس و

 شرط و قید بی و کامل وفاداری دادن نشان برای آنها هایبوروکراسی و هستند

 اتحادیه در ابانتص از پس را رفتار این آنها. انددیده آموزش سیاسی رهبری به

 جزئی، یحت اختالفات بروز صورت در نتیجه، در. برندنمی بین از اروسیا

زوکار و سا و نجام ندهنداقدامی ا چنین دهندمی ترجیح هابوروکرات

 اینکه نه ندکن منتقل( دولتها رؤسای ترجیحاً) سیاسی سطح به را گیریتصمیم

 سیوجوهی از دموکرا دارای آنها از برخی البته .بگیرند تصمیم خودشان

تعیین . دارند ایدوره انتخابات و سیاسی حزب یک از هستند، از جمله بیش

 محلی، و ملی حاکمیت مورد در هاییفهمؤل در کشورها دارای دموکراسی سطح

 و ستقاللا و قضایی چارچوب مدنی، جامعه مستقل، هایرسانهانتخابات،  روند

ر د 2020دموکراسی خانه آزادی در سال  هایشاخصمطابق  .است فساد

ر کشورهای عضور اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت دموکراسی و آزادی د

ابتدایی  هایسالنسبت به  روسیه فدراسیون قرقیزستان، کشورهای قزاقستان،

ستم شکل گیری اتحادیه بهبود پیدا کرده است، اما با این وجود هنوز سی

 ر دنزل تحکمرانی تلفیقی اقتدارگرایی در این کشورها حاکم است. بالروس با 
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ده مان دموکراسی و آزادی مواجه شده است ولی وضعیت کشور ارمنستان پایدار

 نتوانسته طورکلی به ادغام هایشیوه و هاتالش (.freedomhouse,2020) است

 برای دموکراتیک تحوالت و سیاسی اصالحات مورد در مثبتی نتیجه است

 .آورد ارمغان به اروسیا اتحادیه اقتصادی عضو کشورهای

 هرگونه رگرااقتدا رهبران توسط همگرایی فرایند امضای و توافق با این بر عالوه

 عضو اعضای .باشد اتحادیه برای تهدیدی است ممکن کشورها یرهبر در تغییر

شورها تمرین دموکراسی در این ک که هستند جدیدی نسبتاً اتحادیه کشورهای

 نهاد یک با یافته ادغام ایمنطقه بلوک فرایندی زمان بر است. یک

 نهاد یک و گسترده اختیارات با دادگاهی و قدرتمند ملی فوق کنندهتنظیم

 غیر سیاسی هایرژیم بینانهواقع نتیجه تواندنمی هرگز قانونگذاری قدرتمند

 کرد استدالل تواننمی وجود، این با. باشد عضو اتحادیه کشورهای دموکراتیک

 به ضوع کشورهای برخی اقتدارگرایی و وجود با اتحادیه نهادی ساختارهای که

رسمی  ه زبانمورادی از جمل .اندنکرده حرکت واحد بازار یک ایجاد سمت

وانع ممله اتحادیه، ادغام فرهنگی، تنوع قومی، اختالفات مذهبی و نژادی از ج

 ییهمگرا برای روسیه بلندمدت جدی در همکاری میان کشورها است. برنامه

 یک و( روبل) پول واحد و تعیین یک اتخاذ اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ترعمیق

 معیتیج نظر از جدی هایچالش اب و است برانگیز بحث بسیار( روسی) زبان

 به روبل پذیرش به حاضر عضو کشور هیچ. است روبرو منطقه قومی در متنوع

 هالکاست از و است بوده ناپایدار همیشه نیست؛ زیرا مشترک ارز یک عنوان

  زبان مسئله. بردمی رنج ارزها سایر مقابل در رفته دست از ارزش و مداوم
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 هایتالش شوروی از پس کشورهای زیرا ت؛اس ترحساس و تراحساساتی

 هایزبانترویج  ،اندداده فرهنگی و زبانی خود انجام توسعه برای را اساسی

 از نمادی به عنوان روسی زبان بردن بین از اقدامی در راستای بومی خود

 خشم تواندمی بیشتر زبانی ادغام. شوروی است جماهیر اتحاد میراث و گذشته

 اصلی هایمؤلفهبرانگیزد، این مسائل باعث شده یکی از  دهآین در را مردم

 جامعه بودن را همگرایی کشورها که طبق آن مردم کشورهای عضو احساس

 (.v. perskaya,2017:10) نگردددر درون یک اتحادیه تجربه کنند، محقق 

نطق مالزم به ذکر است که بحث شکاف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با فقدان 

حث بعدی خواهد آمد متفاوت است. به واقع در ب یهاشاخصر تسری که د

أثیر و ت شکاف پیرامون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عمدتاً از منظر اجتماعی

ثال متعاقب آن بر روی افکار عمومی به مسئله نگاه می شود. به عنوان م

، گرددیمهنگامی که در خصوص شکاف سیاسی و اجتماعی بحث ارز مطرح 

 ذیرشپین است که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حاضر به مقصود ا

ین ای اروبل نیستند؛ چرا که این مسئله بحث اعمال مجدد سلطه شوروی را بر

 ، در صورتی که در بحث فقدان ادغام کامل وکندیمکشورها تداعی 

. در شودیممنطق تسری از منظر اقتصادی به مسئله نظر افکنده  یریگشکل

 ع ذیل بخش تسری کشورهای عضو حاضر نیستند که بخشی از اختیاراتواق

اره ا ادرخود را به یک نهاد فراداستی اعطا کنند که به صورت مشترک امورات 

 کند.
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 اهداف متعارض اعضای اتحادیه . اختالفات و4 ـ 4

اصلی در جلوگیری از کارآمدی اتحادیه های بین کشورهای  هایپسرانیکی از 

ادیه فقدان همسویی راهبردی و همچنین افتراق در اهداف و منافع عضو اتح

و هم  سازدمیاعضا است. این مسئله هم روند همگرایی را با مشکل مواجه 

اینکه در نتایج و پیامدهای نهایی به صورت عنصری چالش ساز جلوه نمایی 

. ددگرمی. چنین موضوعی در روابط کشورهای اتحادیه اوراسیا مالحظه کندمی

 نظر از دهندمی تشکیل را اتحادیه اقتصادی اوراسیا که عضو کشور شش

 کشور بزرگترین. دارند چشمگیری هایتفاوت اقتصاد سطح و جمعیت قلمرو،

عضو  کوچکترین از برابر 574 روسیه به لحاظ مسافت فدراسیون اتحادیه،

 داخلی لصناخا تولید ترتیب، همین به و است بزرگتر ارمنستان اتحادیه یعنی

 ناخالص تولید کل .باشدمی ازکشور مذکور بزرگتر برابر 170 تقریبا روسیه

 ترکیب داخلی ناخالص تولید از بیشتر برابر 6 تقریباً روسیه فدراسیون داخلی

 بالروس، ارمنستان، - عضو کشور چهار کل جمعیت. است دیگر عضو چهار

 که حالی در است، نفر نمیلیو 42 از کمتر - قرقیزستان جمهوری و قزاقستان

 ندارد وجود تعادلی هیچ بنابراین. است نفر میلیون 144 تقریباً روسیه جمعیت

 نگران عضو کشورهای سایر. دارد قاطع تسلط اتحادیه مناطق همه بر روسیه و

 بیشترین است ممکن مسلط و قدرتمند عضو به عنوان روسیه که هستند این

 پیوستن با. شود دیگران برای تهدید یا فشار دایجا باعث و کند دریافت را مزایا

 این ،ترعمیق سیاسی اتحادیه و بیشتر ادغام سمت به عضو کشورهای

 Umland, 2011) .دارد رواج بیشتر ناهماهنگی

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300149#bib0185
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در مسیر  موجود موانع رفع زمینه صورت گرفته در هاییشرفتپ با وجود همه 

آزاد، باعث  تجارت در سر راه جدید همگرایی اتحادیه اوراسیا، روئیت موانع

اتحادیه شده است. اختالفات زیادی در میان اعضای اتحادیه وجود  تضعیف

در همین  دارد که همواره سرعت همگرایی و موفقیت آن را کاهش داده است.

 و روسیه بین 1گوشت و شیر جنگ جمله از تجاری هایجنگبه  توانمیبطه را

 کرد. استناد قرقیزستان و قزاقستان بین 2زمینی سیب جنگ یا بالروس

 در بالروس و روسیهجدی تری به نام ناسازگاری  پدیده با دائمی اختالفات

 .(Kłysiński,2017) است گرفته شدت مرزها کنترل و بنزین قیمت با رابطه

 مرز حفاظت مرزی در رژیم یک جانبه برقراری یک به منجراین مسئله 

 .شد 2017 فوریه در تاریخ مسکو توسط روسیه و بالروس

 ویژه هب اوراسیا اتحادیه عضو کشورهای بین تجاری درگیری اشاره شد همانطور

 این. است برجسته روسیه و قزاقستان میان سه عضو اصلی یعنی بالروس،

 تشدید و بدتر آینده در اقتصادی اوضاع شدن تروخیم با تماالًاح درگیری

 وضعم در و ضعف اقتصادی بیشتری دارند قرقیزستان و ارمنستان. شودمی

 و راتژیکاست و امنیتی سیاسی، منافع نیستند؛ زیرا آنها بر روسیه با مخالفت

 رکزتم اییارانه هایقیمت با روسیه از گاز و نفت آوردن دست به همچنین

 و استقالل تضعیف مورد در پوتین والدیمیر بیگاه و گاه اظهارات. کنند

  روسیه شرکای میان تنش در ایجاد باعث اتحادیه عضو کشورهای حاکمیت

 

                                                           
1 -ilk and meat warsm  
2 -potato wars  
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سابق عضو  هایجمهوری حاکمیت به رسماً روسیه که حالی در. شودمی

 که داردمی محفوظ خود برای نیز را حق این ،گذاردمی شوروی احترام

روسیه در  اساساً. کند تعریف را کشورها آن ارضی تمامیت و حاکمیت محتوای

 یک حاکمیت که است کرده احیا را شوروی و 1تزاریستی دیدگاه پوتین دوره

شرط باشد. از  و قید بی و مطلق اصل اینکه یک جای به است احتمالی عامل

 دارد تگیبس تاریخی هنجارهای و فرهنگ قدرت، به جهانی سیاست منظر وی

(mostafa and mahmood,2018:169) . عالوه بر این اعضای اتحادیه با توجه

 ذکر پایه اسناد در اتحادیه . اهدافاندیوستهپبه اهداف متنوع و متعارض به آن 

 به چند هر اندبوده اهداف سری یک دنبال به اعضا از یک هر ولی است شده

 قابل کشورها این عملکرد در ولی ،اندنکرده اعالم صریحا و رسمی صورت

با یک مسئله  که شودیم سازمشکلاهداف ناهمسان هنگامی  .هست استخراج

و بحران خارجی مواجه شوند. در جدول ذیل سعی بر آن است اهداف 

 کشورهای عضور اتحادیه به صورت شاخص وار مورد اشاره قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1Tsarist -  
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 عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اهداف محوری از پیوستن کشورها به  2جدول

 اهداف کشور ردیف

 روسیه 1

ای ایجاد یک سازمان رقیب برای اتحادیه اروپا، کاهش نفوذ کشوره

یا غربی در سرزمین های همجوار روسیه، ایفای نقش پل بین شرق آس

 وتر و اروپا و بهره گیری از مزایای جاده ابریشم جدید، نفوذ بیش

ر به همجوار، صادرات بیشت هایینسرزم کنترل سیاسی و اطالعاتی

 هعلیه روسی المللیینبکشورهای عضو اتحادیه، مقابله با تحریم های 

 بالروس 2
 منابع هب گاز از روسیه و یا دسترسی هاییمتقدریافت سوبسید برای 

 روسیه ارزان انرژی و مالی

 قزاقستان 3

 اال بهکت وسیع و صادرا اییهاتحادبهره گیری از مواهب تجارت درون 

 کشورهای عضو، به تحرک در آوردن تجارت مرزی با روسیه، تشکیل

 یامنطقهلجستیک نه فقط در بعد  یهاراهمسیرهای حمل و نقل و 

ه به روسی ترانزیتی های زیرساخت بلکه در ابعاد جهانی، استفاده از

 منظور صادرات انرژی

 قرقیزستان 4
انی، انس نیروی و کاالها صادرات برای اتحادیه تسهیالت از استفاده

 گاز از روسیه هاییمتقدریافت سوبسید برای 

 ارمنستان 5

 و همچنین برخی کاالهای گاز هاییمتقدریافت سوبسید برای 

 هایکاال صادرات استراتژیک از روسیه در قابل وفاداری ژئوپلیتیک،

 ارمنستان کار ارمنستان به روسیه، اعزام نیروی

 ایران 6

ت اثرا سازییخنثده از مزیت ترانزیت دریایی، زمینی و هوایی، استفا

شورهای کبین المللی از طریق صادرات و واردات کاال از  هاییمتحر

 عضو اتحادیه

 /terms/e/eurasianhttps://www.investopedia.com-منبع:

2020eeu.asp,-union-economic 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/e/eurasian-economic-union-eeu.asp,2020
https://www.investopedia.com/terms/e/eurasian-economic-union-eeu.asp,2020
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 مشکالت زیرساختی در اتحادیه .5 ـ 4

ی تدوین یک منشور به تنهایی جهت شکوفایی یک سازمان اقتصادی و سیاس

و قوی به  ایریشه؛ یک سازمان عالوه بر دستور کار و مرامنامه کندنمیکفایت 

ه است. مناسب وابست هایرساختزیمنظور کسب دستاوردهای پایدار به وجود 

قرار ا برپیمان آستانه چارچوبی را در حیطه نظر برای اعضای اتحادیه اوراسی

ز جمله اعناصر داخلی  موانع بدون مشترک بازار ایجاد ساخت. مواردی از جمله

 موانع فعر مستلزم کار دستور این موارد مهم این دستور کار بود. با این حال

 با نگیهماه همچنین و برق و انرژی مشترک بازارهای ادایج ،ایتعرفه غیر

 یمالی و عموم نقل و خدمات و حمل جمله از مختلف داخلی هایسیاست

 ؤثر،م داخلی مؤسسات نیازمند وجود هدفی نیز در مرحله باالتر چنین. است

 قتصادیا مزایای برقراری. است تعهد و همکاری از باالیی با سطح و قدرتمند

 همه از مترمه بلکه نیست، در گمرک ایتعرفه تغییرات از ناشی ادیهاتح واقعی

اتحادیه  الیاحتم مزایای اساس، این بر. است ایتعرفه غیر موانع بردن بین از

 داخلی هایاستسی و نهادها نوسازی و ایتعرفه غیر موانع با مقابله اوراسیا به

 کشورهای نهادهای و ماهیت پردازیسیاستنوع . دارد کشورهای عضو بستگی

ه امروز رخ بتا  عمیقی که تحول شودمی باعث عملکرد آنها هایشیوهو  عضو

 ندهد.

 د ادغامفراین تسهیل برای اتحادیه کشورهای عضو کردن این مدرنیزه بر عالوه

 باعث انارمنست اقتصاد بر حاکم انحصارهای بردن بین از مثالً جمله از مؤثر

 رهبران هب نزدیک افراد منافع به و شده واهیخرانت هایشبکه در اختالل

  کمرانیح و قانون حاکمیت ترویج از اتحادیه صریحاً. زندمی آسیب سیاسی
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 آستانه پیمان صورت، هر در. کندمی خودداری عضو کشورهای در خوب

 ماهیت نظم به ،گیردمیهمگرایی که شکل  که کند حاصل اطمینان کوشدمی

 ریزیرنامهب ادغام در صورتی که .گذاردمی احترام خود عضو کشورهای سیاسی

 غاماد تسهیالت گمرکی و شود، با این حال نوسازی به منجر است ممکن شده

 در مدیریت کیفیت و داخلی سیاسی هایرژیم تمایل به نهایت در بیشتر

 هایسال با مقایسه امروزه اتحادیه در حال این با. دارد بستگی عضو کشورهای

 بر نترلک برای عضو کشورهای ترجیحات کندمی تأکید ان، مجدداًاولیه پیم

 قیتعهدات اخال که است معنی بدان خود اولویت دارد، این مسئله تعهدات

 .شودمی محدود کشورهای عضو اتحادیه فرامرزی

 مشترک گیریتصمیماصلی  یکی دیگر از مشکالت اتحادیه این است که هسته

 هایگیریتصمیمزیادی در  پذیریفانعطا است. ضعیف در اتحادیه

 وحدت ه کهنتیجه این مسئله باعث شد در .خوردمیبه چشم  ایفراتحادیه

 .داشته باشد وجود اتحادیه خارجی روابط در کمی

 گمرکی خارجی تعرفه مشترک منجر به خارجی سیاست یک اصولی نظر از

این د ندارد. در اتحادیه وجو ایمسئله. در صورتی که چنین گرددمی مشترک

زمانی پیروی کشورهای عضو از قاعده سا هاسربزنگاهکه  شودمیمسئله باعث 

ارز بمود نکنند و منافع عظیم خود با کشورهای دیگر را مد نظر قرار دهند. ن

 به روسیه هک در بحران اوکراین مشاهده کرد. هنگامی توانمیاین مسئله را 

 اتحادیه زا کشاورزی واردات منوعیتم با کریمه الحاق علیه غربی هایتحریم

 اتحادیه یاعضا دیگر کرد، متوقف را اوکراین با آزاد تجارت و داد پاسخ اروپا

 ای بر کااله پس از بحران اوکراین، روسیه .نکردند پیروی قاعده این از اوراسیا
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را اعمال کرد و البته متوقع بود که  هاییتحریم شودمیخاصی که از اروپا وارد 

باشند. هر چند این کشورها  هاتحریمیه سفید و قزاقستان نیز پیگیر همان روس

از همراهی با روسیه اجتناب ورزیدند اما مسکو معیارهای دیگری را اتخاذ کرد 

تا مانع ورود کاالهای اروپایی به بازارهای روسیه گردد. دیمیتری مدودوف در 

صادی اوراسیا باید از نظام همه اعضای اتحادیه اقت» این راستا بیان داشت که:

لیبل زنی خاصی برای کاالهای وارداتی استفاده کنند تا از صادرات مجدد 

 آشکارا قزاقستان .(boguslavsja,2015:11«)کاالهای مد نظر جلوگیری شود

 برای اوکراین و اوراسیا اتحادیه نامهتوافق اینکه بر مبنی را مسکو ادعاهای

 از عبور واضح در رد کرد. است، مضر اتحادیه عضو کشورهای اقتصادی منافع

 نزدیکی در را 1«سیار گمرک واحدهای» روسیه اتحادیه اوراسیا، هنجارهای

 محصوالت غیرقانونی واردات از تا کرد مستقر قزاقستان و بالروس مرزهای

 با این حال ترجیحات .توسط این کشورها جلوگیری کند اوکراین تحریم شده

 عضو کشورهای سایر تجاری روابط گمرکی، اتحادیه به نپیوست از پس روسیه

 که قزاقستان مثال، عنوان به. است داده قرار تأثیر تحت را جهان نقاط سایر با

 سطح بود موظف داشت، روسیه به نسبت جهان بقیه با بیشتری تجارت

 کاهش از پس حتی. دهد افزایش توجهی قابل میزان به را خود هایتعرفه

سازمان تجارت  مورد در خود تعهدات با مطابق روسیه هایهتعرف تدریجی

 از قبل قزاقستان در دوره هایتعرفه از باالتر گمرک اتحادیه هایتعرفه جهانی،

  به هامعافیتبرخی  اعطای با مسئله این. بود گمرک اتحادیه به پیوستن

 
                                                           

1 -mobile customs units 
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 رفتند بین از تدریج به هامعافیتیافت، اما این  کاهش موقت طور به قزاقستان،

 .است مانده باقی همچنان هاتنش و

 هب غام مرحلههمگرایی و اد بینیپیشبا اینکه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

 برق و پزشکی محصوالت از جمله کلیدی مرحله در خصوص برخی بازارهای

 در عضاا توانایی عدم به توجه با اما مالی شده است، خدمات و نفت تا گرفته

به  ست.نمایانده شده ا تاکنون غیرواقعی اهداف این مشترک گیریتصمیم

ختالفات قرقیزستان برخی ا و قزاقستان بین 2018سال  عنوان نمونه در پاییز

 بیشتری گمرکی هایمحدودیت جانبه یک طور به آستانه آن در پدیدار شد که

 محصوالت و هاکامیون طوالنی متعاقب آن خطوط کرد. اعمال بیشکک برای را

ین فاسد شده درکنار جاده مشاهده شد که در نتیجه عدم اجازه صادرات ا

نون این مسئله نشانگر این مهم است که به لحاظ قا محصوالت صورت گرفت.

د. مرزها و تجارت آزاد هنوز مشکالت زیادی بین کشورهای عضو وجود دار

ن است ای شودمیاتحادیه اوراسیا مشاهده  اسناد یکی دیگر از مواردی که در

 سیاسی اهداف و پارلمان یا مشترک شهروندی مانند سیاسی نهاد هیچ که

 نه و ودش متالشی نه این مسائل باعث شده تا این اتحادیه .ندارد وجود همسو

نیل  قتصادیاادغام  باالتر به سطوح که رسدمیبعید به نظر  کرد و خواهد رشد

 کند.
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 (تک محصولی بودن) اقتصادی. همسانی 6 ـ 4

تجربه دیپلماسی سازمانی و عملکرد در این منطقه نشانگر این است که یکی از 

اقتصادی ایجاد شده در این منطقه، عدم  هایسازمانعوامل مهمِ کارآمدنبودن 

وجود اقتصادهایِ مکمل بین کشورهای عضو است. نمونه بارز این امر را 

ماهیت و ساختار  در سازمان همکاری اکو مشاهده نمود. در حقیقت توانمی

اقتصاد کشورهای تشکیل دهنده اکو متنوع نیست، همین مسئله از یک سو 

و از سوی دیگر باعث  سازدمیآنها را در مقابل تهدیدات خارجی شکننده 

منبعث آن  هایآسیبانزوای این سازمان در منطقه شده است. این تجربه و 

انگذاران اتحادیه اقتصادی برای بنی1«عبرت استراتژیک»به عنوان یک  تواندمی

ساختارهای اقصادی در  بخشیتنوعاوراسیا در نظر گرفت. این مسئله لزوم 

. لذا سازدمی ناپذیراجتانبسیاسی اتحادیه را  هایسیستمنظامات اقتصادی 

در اتحادیه طرح  ترسیم مشکل اصلی که به عنوان یک هایپسرانیکی از 

 منجر که است قزاقستان، بالرروس و هروسی اقتصاد ساختاری ، همگنیشودمی

روسیه و  اقتصاد دو. شودمی عضو کشورهای بین در اقتصادی فعالیت ضعف به

منابع فسیلی و به طور مشخص  بر مبتنی تولید به زیادی قزاقستان وابستگی

 %66داخلی یعنی  ناخالص تولید از ٪11بر اساس آمارهای رسمی  انرژی دارند.

از  %63قزاقستان یعنی  تولید ناخالص داخلی در از ٪15.5 و روسیه در

 گاز و نفت بخش به بالروس نیز . اقتصادشودمیصادرات منابع انرژی تأمین 

 کل درآمدهای ارزی  از درصد 33بخش انرژی صادراتی  است. وابسته بسیار نیز

                                                           
1 -Strategic edification 
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فناوری اعضای  ماندگیعقب و مشابه . اقتصادهایدهدمی تشکیل را کشور این

 و کندمی دشوار ادغام موتور محرکه عنوان به را داخلی تجارت ،اتحادیه

 از پس را رونق هایچرخه در قزاقستان و روسیه سازیهمگام خطر همچنین

 این به بخشیدن تنوع (. بنابراینHartwell,2018:413) دهدمی افزایش ادغام

 .است ضروری ادغام مزایای از مندیبهره برای اقتصادها

 یمت انرژی. افت ق7 ـ 4

این موضوع به عنوان یکی از تبعات اقتصاد تک محصولی کشورهای عضو 

 تحریم اثرات و نفت قیمت اتحادیه را با چالش اساسی مواجه ساخته است. افت

 داد. قرار اقتصادی رکود در را روسیه اقتصاد روسیه علیه غرب های

 زشتمام ار اعمال شده هایتحریممشخص است که کاهش قیمت نفت و 

 سخت اوضاع .است داده کاهش کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ارزهای

ابل میان متق و تجارت اتحادیه و ترقی پیشرفت عمدتاً ارز استهالک و اقتصادی

 بزرگترین مدت کوتاه در کشورهای عضو را با چالش مواجه ساخته است.

 اعاوض شدن تروخیم به مربوط اروپا اتحادیه عضو کشورهای برای چالش

 در ویژه به اقتصادی مشکالت افزایش آن، تبع به و روسیه در اقتصادی

 در یاقتصاد ثبات عدم از است ممکن روسیه بود. خواهد بالروس و قزاقستان

 تصادیاق مشکالت زیرا ببرد؛ بهره آنها بیشتر هرچه کنترل برای کشورها آن

 ازای رد ارگرااقتد رهبران کند، در نتیجه تضعیف می را موجود بازی قوانین

 بحران .شوندمی روسیه برخوردار پشتیبانی مالی از اقتصادی ثبات تضمین

  ایبر دلیلی و داشت اوراسیا گرایی منطقه برای مهمی پیامدهای اوکراین
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 شده اعمال های که گفته شد تحریم همانطور .شد روسیه همسایگان نگرانی

عضو اتحادیه  کشورهای طقهمن در هم و روسیه در هم منفی تأثیر روسیه علیه

توجه تولید ناخالص  قابل کاهش به تواندمی هاتقابل و هاتحریم .استداشته 

 Khitakhunov and) شود منجر منطقه ثباتیبی نتیجه در و واقعی داخلی

other,2017:75.) با 2019 سال در درصد و 3 /7با  2018در سال  روسیه 

خلی داشت. بالروس نیز به صورت مشابه افت تولید ناخالص دا دیگر درصد 6/0

 تولید درصد 9/3با  2018مواجه شد. این کشور در سال  روسیه با رکود

 که حالی درصد کاهش داشت. در 2/  6 نیز 2019 و در سال داخلی ناخالص

 کاهش درصد یک به 2019 و 2018 سال در قزاقستان ساالنه اقتصادی رشد

بیماری کرونا نیز از دیگر  .(Kholodilin and Aleksei,2019:14) است یافته

مالی تأثیرات جدی در روند اتحادیه ایجاد  یهابحرانمورادی است که با ایجاد 

انسانی، تأثیرات زیادی بر  یهاچالش. بیماری کرونا به موازت کندیم

درآمدهای خارجی کشورهای عضو گذاشته است. روسیه قدرت اصلی اقتصادی 

 19دلیل بیماری کووید  به جهانی مالی بازارهای آغاز زا پساتحادیه است که 

 قیمت کرد؛ آغاز را سعودی عربستان با نفت قیمت جنگ 2020مارس  6 در

 آمدن پایین. کرد تشدید شدت به را روسیه مالی بحران که کرد، سقوط نفت

 شیوع کنار در داخلی ناخالص تولید توجه قابل کاهش باعث نفت قیمت

 سال ابتدای در بشکه هر در دالر 60 از برنت نفت قیمت. شودیم کرونا ویروس

است  رسیده حاضر حال در بشکه هر در دالر 25 حدود به 2020

(lslund,2020.)  همه این مسائل باعث گردید که رهبران کشورهای عضو 
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اسیا اور اقتصادی عالی شورای آنالین نشست در 2020 آوریل 14 اتحادیه در

 یانیه ایبا در نظرداشت مشکالت ناشی از ویروس کرونا در و ب اییانیهبدر 

 را المللی بین هاییهمکار که خواهیمیم کشورها همه از ما» اعالم کردند که:

 هاییریدرگ همه به ،کنند تقویت خود را نفس به اعتماد ،کنند حفظ

 یک اقتصادی و مالی هاییمتحر و دهند پایان تجاری یهاجنگ و المللیینب

 (.(globaltimes,2020«بردارند را نبهجا

 تسری منطق کاربست امکان عدم .8 ـ 4

 تان،قزاقس بالروس، روسیه تالش زیادی کرده است که با مشارکت ارمنستان،

 کشورهای میان در یامنطقه اقتصادی ادغام نهاد ترینیشرفتهپ قرقیزستان

شریک رزی و و تفرام ادغامرویکرد را شکل بدهد. با این حال  شوروی از پس

 هادینه نشدهندر کشورهای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا  دولتیینبمساعی 

یک سازمان بدون کسب  یریگشکلاست، و به طور اساسی باید گفت که 

 یرپذامکانعضو  یهادولتمرکزی  یهانظامبرخی اختیارات فرادولتی از 

 یک به اسیاه اقتصادی اوراتحادی که دارد وجود تردید این اساس، این بر نیست.

 وسیه،ر جمله از اعضا، از یک هیچ شود؛ زیرا تبدیل موثر جانبه چند سازمان

 حالی رد .کنند واگذار فراملی نهاد یک به را توجهی قابل قدرت نیستند مایل

 سطح رد خود قدرت موثرتر بینی پیش اوراسیا، ادغام از روسیه اصلی هدف که

. اندبوده عمیق ادغام دنبال به کمتر عضو هایکشور سایر است، بوده جهانی

 جمله از ویژه به است، مشهود اتحادیه در نهادی مهم یهانقصان از امر این

  مدت نمیا در را سازمان این که اوراسیا اقتصادی مشترک نهادهای وجود عدم
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اتحادیه اقصادی اوراسیا هنوز  .(Avedissian,2019کند )یم اثریب مدت بلند و

یک سازمان  یریگشکل یهاشرطرامون مسئله ادغام به عنوان یکی از پیش پی

 آزادی چهار ارائه با این وجود به سطح نهادینگی نرسیده است. دولتیینب

 ویژگی یک اشخاص، و سرمایه خدمات، خود شامل کاال، اعضای به جابجایی

به  است که در صورت جامه عمل پوشاندن اتحادیه اقتصادی اوراسیا جذاب

در  صورت کامل، قادر است روند ادغام هر چه بیشتر سازمان را تسریع بخشد.

اینکه ادغام اوراسیا از نظر  توجه اشت اوالً این رابطه بایستی به چهار نکته مهم

مفید است. ثانیاً، اعتقاد بر این است که عدم اراده  هاطرفاقتصادی برای همه 

، فرض این است که ثالثاً ه است.سیاسی دلیل عدم موفقیت ادغام در منطق

کشورهای پس از اتحاد جماهیر شوروی باید از همان الگوی اتحادیه اروپا 

پیروی کنند. سرانجام فشار سیاسی کشورهای غربی مانع همکاری نزدیکتر 

 با اینکه مطابق با (.Kirkham,2016:113شود )بین کشورهای اوراسیا می 

تأسیس » دیه اقتصادی اوراسیا اشاره شده که:اساسنامه پیمان اتحا 2مفاد ماده 

 خود مرزهای داخل در کار نیروی و سرمایه خدمات، کاال، آزاد جابجایی پیمان

 اقتصادی هایبخش در مشترک یا شده توافق هماهنگ، سیاست همچنین و

ذیل یک  المللیبین معاهدات و. کندمی تضمین را پیمان این در شده تعیین

 سازمان یک باید . اتحادیهشودمیاتحادیه انجام  در هنگرویکرد کلی و هما

 Treaty on the) باشد ایمنطقه اقتصادی در حوزه ادغام شده المللیبین

Eurasian Economic Union,2014,art2)  واقعیات میدانی چنین ادغام

 مشهور یک سازمان نهادینه و  یهامشخصهیکی از . دهدنمیکاملی را نشان 
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ن ون آته فرامرزی این است که در وهله اول یک رکن محوری در درادغام یاف

 شکل بگیرد و در پایتخت یکی از کشورهای عضو مستقر شود.

معموالً به عنوان هماهنگ کننده و سخنگوی تمام  هاسازماناین رکن در 

. امروزه این بخش در درون سازمان موجود نیست کندیمسازمان ایفای نقش 

ت بر سر راه سازمان را حل و فصل کند و کشورهای را به که موانع و مشکال

سمت ادغام بیشتر راهبردی کند. در خصوص سازمان اقتصادی اوراسیا فقدان 

اجتماعی به  فرهنگی و اقتصادی سیاسی، عوامل بین رابطه دیالکتیکی درک

، کندینم. ادغام سیاسی به تنهایی برای یک سازمان کفایت خوردیمچشم 

تداوم فعالیت  نچه یک سازمان مانند اتحادیه اروپا خواهان پابرجاییبلکه چنا

اقتصادی و همچنین فرهنگی است. ادغام چنانچه از  یهاادغامباشد، ناگزیر از 

حوزه فرهنگی و تجاری شروع شود و مسائل اجتماعی و مردمی را در بر بگیرد، 

سیاسی نیز سرریز  یهابخشغالباً مطابق با نظریه کارکردگرایی به همکاری در 

. اما یک اصل نیز وجود دارد که مطابق نظریه کندیمو تسری پیدا 

 اگر بود، خواهد مفید همه برای بیشتر نئوکارکردگرایی باید گفت که ادغام

باشد و فقدان این مسئله در اتحادیه  تجارت آزادسازی تقویت بر مبتنی

 به است بعید اوراسیا در 1امادغ با این حال بازیاقتصادی اوراسیا مشهور است. 

 اقتصادی و نظارتی نهادی، واقعیت یک به پروژه شود. این متوقف زودی این

 پیچیده بسیار واقعیت یعنی ادغام فراگیر این حال این با. است شده تبدیل

  رساندن حداقل به دنبال به عضو کشورهای همه که دلیل این به است؛

 
                                                           

1 -’integration game 
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 Dragneva and) هستند مشترک رژیم در پذیریانعطاف حداکثر و تعهدات

Wolczuk,2017:24) .سلطه تحت سازمانی بنابراین این تردید وجود دارد که 

 یافت؛ خواهد دست زیادی هایموفقیت به ادغام نظر از استبدادی هایدولت

 معموالً خدمات و مردم کاال، جابجایی و تجارت در داخلی موانع رفع زیرا

 که اقتصادی، آزادسازی و قانون حاکمیت اعمال خاص، گشودگی یک خواستار

 در که کنندمی خاطرنشان برخی .نیست اقتدارگرا حاکمان نفع به یک هیچ

 در و دارد بستگی مربوطه ملی سیاسی رهبران به وفاداری اقتدارگرا، کشورهای

نپذیرند  خطری که دهندمی ترجیح اتحادیه هایبوروکرات نظر، اختالف صورت

یکی از (. Perović,2019) بمانند پایبند خود متبوع هایدولت تتصمیما به و

مواردی که نشانگر عدم ادغام در اتحادیه است میزان تجارت داخلی اعضای 

درصد  63اتحادیه اروپا  در اتحادیه با همدیگر در قیاس با اتحادیه اروپا است.

خارج از  درصد با 36و تنها  گیردمیتجارت میان خود اعضای اتحادیه صورت 

درصد مبادالت تجاری کشورهای عضو با خارج  85حالی که  در اتحادیه است.

. گیردمیصورت  ایاتحادیهدرصد تجارت درون  14از اتحادیه است و تنها 

اتحادیه  ایاتحادیهتجارت درون/ بیرون  ایمقایسهنمودار ذیل نشانگر بررسی 

 ا است.اقتصادی اوراسیا با کشورهای عضور اتحادیه اروپ
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صادی اتحادیه اقت ایاتحادیهتجارت درون/ برون  ایمقایسه، بررسی 1نمودار 

 اوراسیا با اتحادیه اروپا

 

 

 eorostat;Eurasian economic commission;Richard giucci,anne :منبع

mdinaradze,die eurasische wirtschaftsunion,analyse au seiner 

handespolischen perspective,berlin economics,2017 
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 کارآمدساز اتحادیه اقتصادی اوراسیا هایپیشران ـ 5

د با سیاسی، امنیتی و اقتصادی طبیعتاً در مسیر حرکت خو یاتحادیههر 

 ه عنوان مانعمواجه است و عناصر زیادی وجود دارد که ب ایعدیده هایچالش

ت و توقف فعالی این مسئله به معنای. اما شوندمیدر روند توسعه سازمان ظاهر 

 زیادی وجود دارد که هایپیشراننیست، بلکه  المللیبین هایاتحادیهتعطیلی 

ه اختن بتی سبا تأثیرگذاری روی روندها و رویدادها و بار در نظرداشتن و عملیا

 ترینمهمر ذیل به را از بین برد. د هاپسرانبسیاری از  تواندمیموقع آنها 

 :شودمیکارآمدسازی سازمان اشاره  هایپیشران

 ابریشم جدید جاده .1-5
 ترینتأثیرگذار از یکی عنوان به چینپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

در منطقه آسیای  خود جهانی نقش کلی و در راستای افزایش کنشگران

 ثروت و استراتژیک موقعیت دلیل این منطقه به. شود می مرکزی ظاهر

 .دهد می تشکیل را جاده و کمربند عمل ابتکار از مهم یبخش طبیعی،

 الح در پویا بسیار گذشته دهه دو طی مرکزی آسیای کشورهای و چین روابط

 گرچه. تاس داشته اقتصاد منطقه پنج بر توجهی قابل تأثیر چین و بوده توسعه

ر این کشوا ام است محتاطانه کامالً امنیت و سیاست زمینه در هاچینی رویکرد

منطقه را  هایزیرساخت و توسعه انرژی بخش خود به ویژه در اقتصادی اهداف

چین در حوزه  (.Melnikovová,2020:34) استعلنی اعالم کرده 

ر داقتصادی و زیرساختی مراوده زیادی با کشورهای آسیای مرکزی دارد. 

یه نمودار ذیل سطح مراودات تجاری کشورهای آسیای مرکزی با چین و روس

 آمده است. 2018ـ  2014صورت تطبیقی بین سال های به 
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، میزان مراودات کشورهای آسیای مرکزی با چین و روسیه به صورت 2 نمودار

 2018 ـ 2014تطبیقی، 

 

-https://tnnews.tv/2019/02/20/central-asias-economicمنبع: 

evolution-from-russia-to-china 

 

 ترعمیقگسترش و ادغام  و ادی اوراسیااقتصچین در مورد ایجاد اتحادیه 

نسبتاً آرام بوده البته و  آورشگفتبه رهبری روسیه بسیار  کشورهای منطقه
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چین در تالش است تا منافع استراتژیک خود را با پیشبرد نفوذ در روابط . است

 از جمله اقتصادی اوراسیا  اتحادیه اقتصادی و سرمایه گذاری با کشورهای عضو

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جاده ابریشم جدید قابلیت د. ال کنروسیه دنب

 با این وجود، اغلب برای تأثیر اقتصادی و استراتژیک بر دارند. 1پیوستگی

کشورهای آسیای میانه بین مسکو و پکن یا به عبارتی دیگر بین اتحادیه 

 خواهدمی . چینرقابت وجود داردو کمربند اقتصادی جاده ابریشم  اوراسیا

 و باشد اوراسیا قاره کشورهای برای گذاریسرمایه و تجارت اصلی شریک

 (.crisisgroup,2017) کند باز اروپا با تجارت برای را جدیدی مسیرهای

 گذاریسرمایهدر حوزه  هستند که مشارکت نسبت به این اصل واقف هاچینی

و نزدیکی  المللبین روابط زمینه در عناصر مهمترین از در دیگر کشورها یکی

اقتصادی و سیاسی است. در همین  هایمجموعهو نفوذ در دیگر کشورها و 

 در ترعمیق ادغام برای دالری میلیارد 10 اعتبار 2018 سال در راستا چین

 مشارکت جدی اوراسیا تصویب کرد. این کشور همواره ایدهاتحادیه اقتصادی 

 گذاریسرمایه بانک و ابریشم جاده صندوق ،(EDB) اوراسیا توسعه بانک بین

امروزه  هاچینی. به باور کندمیرا مفید قلمداد  (AIIB) آسیا هایزیرساخت

 ندتوامی آنها همکاری میان. کنندمی کار جداگانه طور فوق به مالی موسسات

 کاهش زمینه در ویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به برای زیادی مزایای

 (.Mekhdiev and others,2019:15) باشد داشته مالی معامالت هزینه

. بود چین اقتصادی رشد آغاز با مصادف 1990 دهه در میانه آسیای استقالل

 برای ختیزیرسا های پروژه در گذاریسرمایه به شروع 2000چین در سال 
                                                           

1 -Conjugation 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300149#bib0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300149#bib0060
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موارد  این جمله از. کرد طبیعی گاز و نفت ویژه به منطقه منابع به دسترسی

 2003 سال در آن فاز اولین که بود قزاقستان ـ چین نفت لوله طرح خطوط

مرکزی ـ چین  آسیای طبیعی گاز لوله خط و دومین فاز آن احداث شد افتتاح

 به اخیر هایسال طی ولهل خط دو هر .کرد کار به شروع 2009 سال از که بود

 نفت انتقال لوله خط 2017 سال در. اند یافته گسترش توجهی قابل طور

 طبیعی مکعب گاز متر میلیارد 44 و نفت تن میلیون 12.3 چین و قزاقستان

 و مرکزی آسیای طبیعی گاز لوله خط که حالی در کرد، منتقل 2017 سال در

 تجدید .کرد صادر طبیعی زگا مکعب متر میلیارد 34 2016 سال در چین

 نیز منطقه تجارت تر گسترده سطح در میانه آسیای انرژی روابط ساختار

 کمتر ساالنه میانه آسیای و چین بین تجارت کل 1990 دهه در .است مشهود

 رسیده دالر میلیارد 30 به رقم این ،2017 سال در. بود دالر میلیارد یک از

 امکانات تولید و جاده و کمربند طرح از بخشی عنوان به همچنین بود. چین

 گذاری سرمایه نقل و حمل های زیرساخت توسعه برای دالر میلیاردها خود،

 لیان بندر که است باری آهنراه شامل زیربنایی هایپروژه. است کرده

 دو برای همچنین و کندمی متصل قزاقستان آلماتی شهر با را چین 1یونگانگ

 در. است شده ریزی برنامه میانه آسیای و نچی جنوب بین ریلی کریدور

 احداث تاجیکستان در متالوژی کارخانه یک چین صنعت، نظر از حال، همین

از  چینی مخابراتی هایشرکت و شد افتتاح 2017 نوامبر در که است کرده

 شده  تأسیس ازبکستان در را مونتاژ هایکارخانهو  2و زد تی ئی جمله هوآوی

                                                           
1 -Lianyungang  
2 -zte  
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 قطب یک به را قزاقستان 1خورگوس شهر دارد قصد همچنین پکن است.

 عظیم گذاریسرمایه(. tnnews,2019) کند تبدیل تولیدی و تدارکاتی

 این به میانه آسیای نقل و حمل و انرژی هایزیرساخت توسعه برای هاچینی

 خود استراتژیک نیازهای دنبال به را منطقه دارد قصد چین که است معنی

 که است انرژی و تجارت زمینی داالن میانه آسیای ین،چ نظر از .کند متحول

 ارتباط و متحول کند را خود اقتصادی استراتژی تا دهدمی اجازه پکن به

 ترینهزینهمرکزی کم  آسیای (.,8:2017Indeo) دهد کاهش را دریایی

مسیر برای جاده ابریشم و تجارت چین با دنیای غرب است. به طور کلی 

در صورتی  کشدمیروز طول  10ر زمینی چین به غرب اروپا ارسال کاال از مسی

روز زمان می برد.  45روز و مسیر جنوبی نیز میانگین  14که مسیر شمالی 

نقشه ذیل نشانگر مزیت ویژه مسیر آسیای مرکزی در قیاس با مسیرهای 

 شمالی و جنوبی است.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 -Khorgos  
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 رکزی، جاده ابریشم و مزیت مسیر میانی با آسیای م2 نقشه

 
 http://caiss.expert,2020 منبع: 

 

شی دادن نق با، 2013پینگ در طول سفر خود به قزاقستان در سال  شی جین

 ندایجادکمربآسیای میانه در اتصال چین به اروپا  کشورهایمشارکتی به 

امل کحداث با ا برخی بر این اعتقادند که. کرداقتصادی جاده ابریشم را اعالم 

اده احتمال درگیری بین اتحادیه اوراسیا و کمربند ج یدجاده ابریشم جد

و  یزیرا هر دو اهداف مشابه همکار ؛ابریشم در آسیای میانه وجود دارد

 .تت اساقتصادی را دارند، اگرچه روند و مکانیسم اجرای آن متفاو همگرایی



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

475   

 

 اقتصادی برای اتحادیه یچین تهدید مستقیمکه ممکن است  به تعبیری

اد نکند، اما از طریق نفوذ اقتصادی فعال، این کشور به مهمترین ایج اوراسیا

در منطقه تبدیل شده است که ممکن است  گذاریسرمایهشریک تجاری و 

به ویژه کشورهای آسیای میانه را به  اوراسیاتوجه و تعهد اعضای اتحادیه 

 سمت خود سوق دهد. جالب اینجاست که روسیه، عضو برجسته اتحادیه

، نیز برای تجارت و سرمایه گذاری به سمت چین متکی اوراسیااقتصادی 

روند توسعه مناسبات با توسط غرب، پوتین  ی اقتصادیهاتحریم پس از ت.اس

سفر کرد و برخی از معامالت تجاری  پکنچندین بار به و  چنین را کلید زد

 بحران از قبل شرق به روسیه را با این کشور انعقاد نمود. چرخش چشمگیر

 اوکراین بحران اما .شد آغاز چین اقتصادی رشد نتیجه در و اوکراین

و این کشور حتی به  کرد تسریع را مسکو ژئوپلیتیکی دمجد گیریجهت

 تأکید منظور به و نمادین اقدامی درمراودات بیشتر با چین روی آورده است. 

به  را میلیارد دالری بنزین 400 معامله 2014در ماه مه  آسیا جدید اهمیت بر

 تاریخ بعنوان بزرگترین معامله بنزین کرد که با این کشور سال 30مدت 

 چین بین پلی عنوان به اوراسیا را اقتصادی ه است. روسیه اتحادیهوصیف شدت

 منطقه یک ایجاد برای که است شده گذاشته نمایش به اروپا اتحادیه و

 داندمی را ضروری شود چنین پلی شامل را آسیا و اروپا که واحد اقتصادی

(Menkiszak,2013.) ریشماب مسیر چینی مفهوم به روسیه زمینه این در 

 طریق از اروپا اتحادیه و چین بین زیرساختی اتصاالت توسعه مانند جدید

استنباط این است که  .است مند عالقه اوراسیا اقتصادی اتحادیه قلمرو

 از مزایای ترانزیتی طرح روسیه ویژه به و اوراسیا اتحادیه عضو کشورهای

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/economic-sanctions
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/economic-sanctions


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

476   

 

 همکاری در دائم نسبتاً عنصر یک به اوراسیا اتحادیه و خواهندکرد استفاده

 خارجه امور وزیر الوروف سرگئی .شودمی تبدیل روسیه و چین اقتصادی

سازمان اقتصادی  دهندهتشکیل نهادهای روسای شورای جلسه در روسیه

 جهت روسیه مناطق نقل و حمل هایزیرساخت» که: کندمیاوراسیا اشاره 

 استفاده بریشما جاده اقتصادی کمربند و اوراسیا اقتصادی اتحادیه ادغام

 قرار دیگران با تقابل در را اوراسیا سازی یکپارچه روند روسیه شودمی

 اقتصادی اتحادیه ادغام کار .است آنها بین پل ایجاد برای بلکه ،دهدنمی

(. با این tass,2016«)است شده آغاز ابریشم جاده اقتصادی کمربند و اوراسیا

ر این دارد که به صورت یکجانبه حال باید توجه داشت که چین همواره سعی ب

و دو جانبه وارد عرصه معامله و مناسبات با کشورهای عضور اتحادیه شود و از 

انعقاد یک توافقنامه کلی با اتحادیه که شامل همه کشورها بشود اجتناب کرده 

 در که کند متقاعد را اروپا اتحادیه اعضای بتواند روسیه اگراست. با این حال 

 توافق به( سوم کشورهای سایر و) چین قبال در مشترک های سیاست مورد

 به مسئله این حال این با. باشد کشورها از یک هر نفع به تواند می این برسند،

اتحادیه اقتصادی  عضو کشورهای میان در بیشتر هماهنگی و تعهد معنای

 .کشاندمی روسیه مدار به بیشتر را آنها که است اوراسیا

 اقتصادی اتحادیه بین اقتصادی رشد مشترک نقاط گیریشکلبا این وجود 

روشن و قطعیت  اندازهایچشم ابریشم بزرگ جاده اقتصادی کمربند و اوراسیا

البته نباید از نظر دور داشت که  (.Svetlicinii,2016:15) ندارد اییافته

 جمعیت و نخبگان بر روسیه و چین هنجاری قدرت هایمحرکه نابرابر تأثیرات

 Shakhanova and) استدر آسیای مرکزی کرملین را نگران ساخته  لیمح
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Garlick,2020:18) . با این وجود باید گفت که با توجه به اینکه عمده

 اییافتهتوسعه  ایجادهکشورهای منطقه آسیای مرکزی سیستم حمل و نقل 

ندارند، چین به پشتوانه قدرت اقتصادی قادر است که سیستم حمل و نقل 

رفته ای در منطقه دائر کند، با اینکه هدف چین در وهله اول تسهیل روند پیش

صادارت کاال به وسیله مسیرهای حمل و نقل جاده ای و ریلی مناسب به 

بازارهای مورد نظر و ارزآوری برای کشور است، با این وجود این مسئله در 

ه کمک غایت امر به توسعه پیوندهای اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادی

 .کندمیشایانی 

 افکار عمومی و دیوانساالری کشورهای عضور حمایت .2-5

 ست،ا شده خود حیات سال پنجمین وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اکنون

 یا اسیسی رهبری در تغییر با حتی - آن انداز چشم دلیل دو به حداقل

 که همانطور ه،اول اینک. رسدنمی نظر ناامید کننده به لزوماً - ها سیستم

 ادغام ،دهدمی نشان( EDB) اوراسیا توسعه بانک توسط ساالنه هاینظرسنجی

ت. اس برخوردار مردم گسترده پشتیبانی عضو از کشورهای همه در اوراسیا

 تا اقتصادی افت یلدل به حدودی تا 2016-17 سالهای در حمایت میزان

 تقابلم اعتماد این، رب عالوه. بود چشمگیر همچنان اما یافت، کاهش حدودی

 در ال،مث عنوان به. دارد وجود عضو کشورهای جمعیت بین نیز باالیی نسبتاً

 رکشو کدام کنند مشخص تا شد خواسته هاآن از که هنگامی ،2017 سال

 ترتیب به رد،ک خواهد پشتیبانی دشوار از تداوم اتحادیه هایبرهه در احتماالً

 را ستانارمن و قزاقستان روسیه، هاوسیبالر درصد 30 و درصد 45 درصد، 79

  42) وسبالر ،(درصد 81) روسیه نتایج قزاقستان، جمعیت برای. کردند انتخاب
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 ساالریدیوانبود. دومین دلیل این است که ( درصد 33) قرقیزستان و( درصد

 حال رد زمان مرور عضو به کشورهای ملی هایارگان بین افقی ارتباطات و

 کند کمک به تقویت اتحادیه تواندمین مسئله ای و بوده توسعه

(yeliseyeu,2019:8.) ی نمودار ذیل نشانگر تصور و استنباط افکار عموم

 ودارکشورهای عضور نسبت به اتحادیه است. البته همه کشورهایی که در نم

دارد  نظر آورده شده است عضو اتحادیه نیستند، ولی به واسطه اینکه روسیه در

ین اومی کشورهای نیز به عضویت سازمان در آیند، از افکار عم در آینده این

 .کشورها نیز نظرخواهی شده است
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 ، تصور افکار عمومی کشورهای عضو نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا3نمودار 

 Eurasian development bank;iqor zadorian et al., fdb منبع:

integration barometer2017,center for integration studies,2020 
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 اتحادیه اوراسیا آزاد در ویزای. رژیم 5-3

از زمره  1ویزا بدون رژیم یریگشکلتجربه اتحادیه اروپا نشان داده است که 

هدف از طراحی این نوع از موفقیت یک سازمان است.  یهامؤلفه ینتربرجسته

ها برای رفت وآمد بدون محدودیت ویزا تالش جهت از میان برداشتن مرز

 هدف مشترک، تجارت سیاست فقدانکشورهای عضو اتحادیه بوده است. 

 .کندمی تضعیف داخلی را مرزهای کنترل میان برداشتن اتحادیه در راستای از

این مسئله قادر است ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین کشورها را بیش از 

از جمله اتحادیه اروپا این رویکرد  هاادیهاتحپیش توسعه دهد. در بسیاری از 

آزموده شده است و تا جایی حائز اهمیت بوده است که اروپا بدون مرز حس 

شهروندی اروپایی بدون در نظرداشت تعلق به یک کشور خاص را پدیدار 

شده است و اکنون شهروندان  سازیپیادهساخته است. این ایده تقریباً 

 هایسرزمینراحتی موانع ناشی از ویزا به کشورهای عضو اتحادیه به 

 (.Voloshin,2018) کنندمیکشورهای عضو رفت و آمد 

 نستان،ارم کشورهایی آذربایجان، روسیه در این ایده پیش قدم بوده و اکنون

 و بکستاناز ترکمنستان، تاجیکستان، مولداوی، قرقیزستان، قزاقستان، بالروس،

د و حتی به روسیه سفر کنن توانندیماوکراین بدون داشتن ویزا مجاز 

 (.saint-petersburg,2020باشند )با مدت زمان طوالنی داشته  یهااقامت

 

 

                                                           
1-free regime-visa 
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وجود ظرفیتهای بالقوه برای ترانزیت کاال به ویژه بین مناطق . 4 ـ 5

 آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری یکی از اولین گام به منظور همگرایی کشورها و 

 شودیمقتصادی اوراسیا است. ماهیت این مناطق باعث کارآمدسازی اتحادیه ا

 به عرضه سازچالشکه همه کشورهای عضو به صورت آزادانه و فارغ از قواعد 

دی ری ـ اقتصامناطق آزاد تجا نظیربیتولیدات مختلف خود بپردازند. مزایای 

 ابربر گذاران در و از سرمایه کنندمیاین است که آنها موانع اداری را بر طرف 

کا و انزلی، بندر ن از بنادر هاییبخش. کشور ایران و در کنندمیفساد محافظت 

بطه ر این رافراوانی د هایظرفیتبندر چابهار، بندرخرمشهر، منطقه آزاد ارس 

. مناطق دهدمیند از جهان پیو ایگسترده هایبخشدارند و عمالً اتحادیه را با 

 ایهحادیاتایستی به منظور تجارت درون آستاراخان، توال، کالوگا، آالبوگا ب

ق و ن مناط. ایبرخی امتیازات ویژه را برای اعضای اتحادیه اوراسیا برقرار سازند

وجه داشت تباید  آنها باید به دیگر اعضای اتحادیه معرفی شوند. هایظرفیت

ل ه حمکه کشورهای منطقه در راستای تقویت مناطق آزاد تجاری نیاز به شبک

اسیا ه ای اوردارند. الزمه تقویت مناسبات درون اتحادی اییافتهسعه و نقل تو

یی مختلف هوایی، زمینی و دریا هایبخشتقویت سیستم حمل و نقل در 

 کشورهای عضو است. اساساً ضعف در این خصوص سرعت توسعه اتحادیه را

 تعرفه شکاه تنها وابسته به کشورها دیگر بازار به . دسترسیدهدمیکاهش 

 مورد بسیار کشورها میان تجارت در زیربنایی امور بهبود اری نیست بلکهتج

 ن است. سرعت ارتباطات اقتصادی میان اعضا منوط به وجود ناوگا اهمیت
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تباط ، ارپیشرفته و توسعه یافته است. در این خصوص ایران با سرزمین پهناور

ه منظور ا بو بهترین مسیره ترینمهمبا دریا و حریم هوایی امن یکی از 

 وسعهکارآمدسازی اتحادیه است. یکی از مواردی که ضرورت دارد بر سرعت ت

مل حاز  آن افزوده شود حمل و نقل ریلی است. پیوند بین کشورها با استفاده

اسبات ق منو نقل ریلی با کاربری جابجایی کاال و مسافر منجر به توسعه و تعم

 .گرددمیدرون اتحادی 

 تحادیه از وجود تهدید و رقیب مشترکاعضای ا درک .5ـ  5

ی شترکالزم به ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه به رغم اینکه تهدیدات م

ن که پیرامو اندآمدهبه لحاظ دشمنان خارجی دارند به این درک مشترک نائل 

 د باعناصر رقیب همگرا شوند. طبیعتاً محور غرب و اتحادیه اروپا هر چن

مراودات و مناسبات اقتصادی و سیاسی داشته کشورهای آسیای مرکزی 

 باشند،

به کشورهای همجوار روسیه دارند.  گرایانهمنفعتاما در غایت امر رویکردی 

پیرامون تهدید و رقیب مشترک تمام اعضای اتحادیه یک ضرورت  سازیروایت

 است که در همگرایی و ادغام بیشتر در درون مجموعه مفید فاید خواهد بود.

 Mussatayev and) کندمیهم این منطقه را تهدید  متروریس

others,2018:206.)  ًتروریستی مانعی برای برقراری خطوط  هایگروهعمدتا

 جنوبی مرزهای کنترل . مشکلباشندمیحمل و نقل و تأسیسات اقتصادی 

به عنوان نمونه تشکیل خالفت اسالمی )داعش( است.  ژئوپلیتیکی چالش یک

 بخش قابل  یابرههعنوان یک سازمان قدرتمند است برای  به 2014در ژوئن 
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و اکنون عناصر آن به صورت  کردیمتوجهی از سوریه و عراق را کنترل 

پراکنده و مخفی وجود دارد یک تهدید عمده برای منطقه اوراسیا به شمار 

. امروزه با توجه به اینکه مسائل و تهدیات سیستمیک هستند، و مسائل رودیم

قرار بگیرد، وجود  الشعاعتحتادی ممکن است توسط تهدیدات امنیتی اقتص

نظامی بر اساس یک سازمان پیمان امنیت جمعی به منظور  هاییهمکار

رادیکال  ییگرااسالمپاسخگویی به تهدید خارجی به ویژه تروریسم و 

است. در این میان روسیه بیشترین نگرانی را در خصوص تأثیر  یرناپذاجتناب

 (.Sivickiyj,2015:15دارد )تروریستی بر مسائل درون سازمان  یهامانساز

کشورهای دیگر به همین میزان نگرانی ندارند و به عنوان نمونه در  ولی

خصوص نحوه مبارزه با گروه تروریستی داعش و کنترل عبور و مرور مرزهای 

به برخی  فوق بایستی هایچالشعالوه بر  .اندنکردهبه مانند روسیه برخورد 

تهدیدات دیگر نیز اشاره داشت. یکی از رویکردهایی که کشورهای غربی و با 

برای  سازیزمینه کندمیدنبال  1از جمله جرج سوروس هاییانجمنمدیریت 

رنگی در کشورهای  هایانقالبیوقوع  درونی و متعاقب آن هاینافرمانیایجاد 

از آن  هایینمونهدی در سابق عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. چنین راهبر

در منطقه به ویژه در کشورهای قرقیزستان، گرجستان و اوکراین عینیت یافته 

امنیت یک مؤلفه  (.Lipiński and Shukuralieva,2014:11) استپیدا کرده 

رنگی و ناآرامی در هر  یهاانقالباساسی در توسعه یک منطقه است، وقوع 

 . گذاردیمصادی اوراسیا تأثیرات منفی برجای کدام از کشورهای اتحادیه اقت

 
                                                           

1-George Soros 
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محوری توسعه کشورها و  یهامؤلفهدسترسی به دریای آزاد یکی دیگر از 

اقتصادی و سیاسی است. دریاهای آزاد هزینه  یهامجموعههمچنین 

. دهدیمسنگین را کاهش  هایینماشو صادارت کاال به وسلیه  یسازجاده

همکاری  یزمینهترسی به آبهای آزاد که و عدم دس 1محصوریت در خشکی

ترانزیت انرژی و کاال با چالش مواجه  یحوزهبرای کشورهای عضو اتحادیه در 

ترانزیت کاال و همچنین انرژی از طریق دریا  .(Mahdi,2016:2) استساخته 

 .گیردمیدر قیاس با کریدورهای خاکی با هزینه کمتری صورت 
 گیرینتیجه

 ااوراسیا ر اقتصادی اتحادیه روسیه و قرقیزستان قزاقستان، س،بالرو ارمنستان، 

 الح رفاه برای عضو کشورهای بین نزدیکتر اقتصادی همکاری تقویت هدف با

 داماتاق بیشمار، ابتکارات و هاتالش علیرغم .دادند تشکیل منطقه مردم

 ای آن اهداف بیشتر زیرا است؛ نیافته دست چشمگیری موفقیت اتحادیه به

 .است دهنش گرفته جدی و بوده سیاسی انگیزه دارای یا و داشته اعالمی اهیتم

ی و محوریت پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی ناکارآمد

؟ مؤسسان اتحادیه انداوراسیاکدامکارآمدی اتحادیه اقتصادی  هایپیشران

به  هانسیلپتادغام و ا که از رهگذر تجمیع اندنهادهاوراسیا را با این هدف بنیان 

خود را جامه عمل  ایتوسعهاهداف اقتصادی و  تریهزینهکمنحو بهتر و 

پا و ارو بپوشانند. این کشورها وجود یک سازمان اقتصادی همپایه با اتحادیه

 ی اتحادیه اقتصاد . با این وجوددانندمیکارآمد را ضروری  هایسازماندیگر 

                                                           
1-landlocked 
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و  سویهیکچند کشوری، یک مسیر  هایوعهمجماوراسیا نیز همانند دیگر 

هداف به منظور شکوفایی اقتصادی و نیل به ا گرچالشبدون وجود عناصر 

 وصاء مطرح شده ندارد. درخور توجه است که گام اول جهت رونق اتحادیه اح

 ن راتبیین مواردی است که به صورت منفی ظاهر گشته و جلوی توسعه سازما

ونق در مسیر روند ر کنندهممانعتش از عناصر منفی و . در این پژوهاندگرفته

و  هاآسیبیاد شده است. این مسائل در قالب « پسران» سازمان با عنوان

است.  ناپذیراجتنابو معرفت نسبت به آنها  اندشدهتهدیدات سازمان ظاهر 

 ردیدگمطابق با آنچیزی که از خالل بررسی فرازهای چندگانه پژوهش مبرهن 

ی شورهامداخله کاز جمله نگاه امنیتی فدراسیون روسیه به اتحادیه، مسائلی 

اهداف  و کشوری ، اختالفات میانسطحهمبرابر و  یافتگیتوسعه، عدم غربی

د متعارض اعضای اتحادیه، بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه، عدم وجو

ت افت قیم تک محصولی بودن(،) اقتصادیمناسب، همسانی  هایزیرساخت

جلوگیری  هایپسرانژی و عدم امکان کاربست منطق تسری به عنوان انر

ن مسائلی . عدم حل و فصل چنیاندکردهکننده از توسعه سازمان ایفای نقش 

جه موا در افق آتی سازمان را در نیل به اهداف محوری با مشکالت بنیادینی

ء رتقارای ا. با این وجود گام بعدی ارائه راهبردهای پیش برنده بسازدمی

یه کارآمدساز اتحاد هایپیشرانرابطه با  در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

ار ک مثبت افکبه مواردی از جاده ابریشم جدید، در توانمیاقتصادی اوراسیا 

دیه عمومی کشورهای عضو نسبت به تشکیل اتحادیه، رژیم ویزای آزاد اتحا

 یشکده اند و، تأسیس دانشگاه اوراسیا، ایجاد ارز جدید برای انجام امور تجاری
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ری، تجا اتحادیه اقتصادی اورسیا، تأسیس سازوکاری نظارتی قوی، مناطق آزاد

 با کارخانهدرک اعضای اتحادیه از وجود تهدید و رقیب مشترک، تاسیس 

مشترک،  بنیاندانش هایشرکتسرمایه گذاری کشورهای اتحادیه، ایجاد 

 مشترک و ایرسانهدیه، تولید محصوالت تأسیس بازارهای جدید خارج از اتحا

م هتقویت سیستم ترانزیت و حمل نقل هوایی و دریایی اشاره داشت. روی 

 توسعه وم ورفته باید اشاره داشت که چنانچه بانیان این اتحادیه خواستار تدا

فتن ش گرفعالیت آن باشند ناگزیر از مقابله با عوامل ناکارآمدساز و در پی

 .مدساز است که در اینجا به برخی از آنها اشاره شدسازوکارهای کارآ

عی این منطقه با تنوع محصوالت و همچنین غنی بودن به لحاظ منابع طبی

 .را دارد کارآمد و پیشروی اقتصادی ایمنطقهقابلیت دارا بودن یک سازمان 
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 یدهچک
جنوب توسط سه کشور  -المللی شمال گذر حمل و نقلی بینابتکار راه طرح از دو دهه

ح این طر گذرد و این در حالی است کهفدراسیون روسیه می جمهوری اسالمی ایران، هند و

اندازی مواجه است. گذشته از مشکالت فنی نبود اراده های اساسی در زمینه راهبا چالش

گذر قلمداد های تکمیل این راهترین چالشالملل مهمسیاسی الزم و فشارهای نظام بین

های اقتصادی علیه ایران و روسیه بویژه شدت یافتن آن پس از خروج امریکا شود. تحریممی

ها و مناسبات نیرومند این عوامل است. عالوه بر آن فقدان چارچوب ینترهمماز برجام از 

اقتصادی و سیاسی میان اعضا طی دو دهه گذشته ایجاد چنین ساختاری را ضروری تلقی 

جهت  جنوب -گذر شمال های اعضای اصلی راهکرد. با تمام این مشکالت پیگیرینمی

 توان نقطه عطفی برای افزایش اراده سیاسی و حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می

جنوب به عنوان عامل مهم افزایش تجارت  -گذر شمالاندازی راهاقتصادی برای تکمیل و راه

 بین کشورهای عضو آن دانست.

در این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش هستیم که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 

شود جنوب دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می -ذر شمالگگیری راهتاثیری بر روند شکل

 -افزایش تبادالت سیاسی  الزم باعث یبسترهابا ایجاد  که اتحادیه اقتصادی اوراسیا

و اقتصادی جهت تکمیل  شود و این امر باعث افزایش اراده سیاسیاقتصادی بین اعضا می

رابرت  ییانهگراواقعفروضات این پژوهش با استفاده از م شود.گذر شمال جنوب میراه

الملل و از روش توصیفی و تحلیلی بر نقش سیاسی و گیلپین در زمینه اقتصاد سیاسی بین

 جنوب خواهد پرداخت. -گذر شمال اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر راه

جنوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جمهوری اسالمی  -راه گذر شمال: یدیکل کلمات

 المللدراسیون روسیه، هند، اقتصاد سیاسی بینایران، ف
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 مقدمه

 های گوناگونی همواره در حال دگرگونی است. اینالملل به سببنظام بین

 ها به عنوانتغییرات خود باعث تحول در نوع بازی کنشگران به ویژه دولت

 هایی در میانشود. به گواهی تاریخ دولتالملل میترین بازیگر نظام بیناصلی

. کنشگرانی اندرفتههایی دیگر رو به افول تحوالت قدرت گرفته و دولت این

المللی ایجاد شدند و پس از چندی در های بینجدید از نوع نهادها و سازمان

اند. المللی دیگری دادههای بینهایی دیگر جای خود را به سازمانپی دگرگونی

اسی است حال تغییرات اس الملل درظام بیننهای مهم تاریخی که در مقطع

 گذاری مناسب قدم در راه بهبود وضعیت اقتصادیسیاست ها بابرخی از دولت

ای ای و فرامنطقهتنظیم روابط با بازیگران منطقه ییلهوسو سیاسی خود به 

 گذاشتند.

اوراسیا  ییژهو یمنطقه با در جنوب غرب آسیا و همسایگی قرار گرفتن ایران

ل به کانون تحرکات سیاسی و اقتصادی مهمی در جهان این کشور را تبدی

ترین مسیرهای انتقال کاال، کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران، نزدیک

خدمات و انرژی را به صورت ظرفیتی طبیعی در اختیار ایران قرار داده است. 

اما در کنار مقدورات یاد شده محذورات گوناگونی در اثر همین موقعیت 

ای روبروکرده است. صرف یران را در طی تاریخ با تحوالت پیچیدهراهبردی، ا

نظر از برخی مشکالت داخلی که در ابعاد سیاسی و اقتصادی همواره در ایران 

ای ای و فرامنطقهوجود داشته تحوالت ناشی از بازیگران قدرتمند منطقه

ری از همواره ایران را در تنگناهای بزرگی قرار داده است. ایران در بسیا

الملل در طی تاریخ شرکت داشته است. اما ساز نظام بینرفتارهای دگرگون
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های سیاسی و آنچه مهم است استفاده بیشینه از آن، جهت انجام خواسته

های اقتصادی ساز ایجاد سازماناقتصادی است. یکی از این رفتارهای تحول

 است.

زمان همکاری در قاره توان اولین ساسازمان همکاری اقتصادی )اکو( را می

های دیگر مانند شورای آسیا دانست، اما امروز شاهد آن هستیم که سازمان

تر و ها در جنوب شرق آسیا بسیار فعالهمکاری خلیج فارس و دیگر سازمان

المللی نیز این های بینکنند. در خصوص طرحتاثیرگذارتر از اکو عمل می

ند در عدم استفاده درست از تواشرایط وجود دارد. این مشکل را می

ای جستجو کرد. های بدست آمده در تنظیم روابط با بازیگران منطقهموقعیت

المللی شمال گذر حمل و نقلی بینپژوهش حاضر در خصوص روند تکمیل راه

ترین مسیر کوتاه یآورندهطرحی که از نظر اقتصادی فراهم  جنوب است. –

هایی که آسیا به شمال اروپا است. به سببانتقال کاال از جنوب و جنوب شرق 

ها در باال یادآوری شد این طرح در حدود بیست سال است که هایی از آننمونه

الملل و اقتصاد سیاسی اندازی است. کارشناسان روابط بیندر حال تکمیل و راه

دانند. در المللی بر ایران را عامل تاخیر آن میبیش از هر چیز فشارهای بین

ن پژوهش با اتکا بر تاثیر گسترده عوامل سیاسی بر پیشبرد امور اقتصادی که ای

رابرت گیلپین است؛ ابعاد  بدست آمده از مفروضات رویکرد اقتصاد سیاسی

ایم. بنابراین برپایه سیاسی اقتصادی را برای حل این مشکل تشریح کرده

را با متغیر های اقتصاد سیاسی مفروضات گیلپین که تالش کرده است موضوع

با  یااوراس یاقتصاد یهکه اتحاد شودقدرت توضیح دهد این فرضیه مطرح می

اعضا  ینب یاقتصاد - یاسیتبادالت س یشافزا الزم باعث یبسترها یجادا
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گذر راه یلجهت تکم یو اقتصاد یاسیاراده س یشامر باعث افزا ینو ا شودیم

و هند به عنوان دو عضو  شود. در این راستا عضویت ایرانیجنوب م - شمال

گذر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا موضوعی است که هم از لحاظ مهم این راه

فنی و اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی نیروی محرک خوبی برای افزایش 

 یارادهتواند این همکاری می رود.گذر به شمار میاین راه همکاری بین اعضای

برای  عضو مهم آن یعنی هند و روسیه راگذر به خصوص دو اعضای راه سیاسی

 سرعت دادن به این طرح قوت بخشد. های الزم جهتایجاد زمینه

 چارچوب نظری

 المللاقتصاد سیاسی بین

های الملل در پی جنگ سرد و مناظره بین پارادایمدگرگونی در نظام بین 

وردهای دستا گرایی، لیبرالسیم و مارکسیسم و تغییر و تحوالت ناشی ازواقع

از  المللینب یاسیبا عنوان اقتصاد س یفرع یمطالعات یشباعث شد گرا فناورانه

روند  ین. ایردشکل بگ المللینروابط ب یمطالعه ابعاد اقتصاد یبرا 1970دهه 

و  شدنیجهان یندو فرا یستمدهه سده ب ینو تحوالت واپس یشورو یبا فروپاش

 .کردیداتوسعه پ 2008سال  یاقتصاد یبحران مال
تقابل  یها و طبقات اجتماعمنافع گروه ینکه ب داردیم یانب یاسیاقتصاد س

را در جهت  آنگذاشته و  یرتاث یاقتصاد هاییشهها بر اندوجود داشته و آن

(. تعامالت دولت و بازار در 8: 1376 یف،سکنند )یم ینتدو یشمنافع خو

و رابطه و  یتیچندمل یهاها و شرکتدولت یانتعامالت م المللی،ینسطح ب

 یاسیمهم اقتصاد س هایعموضو یدولت المللیینب یها و نهادهاتعامل دولت

شدن و تحوالت فروپاشی شوروی و آغاز فرایند جهانی .هستند المللینب
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آغازین دهه اول هزاره سوم مانند ایجاد گروه بریکس، گروه بیست، بحران مالی 

چین و هند باعث تثبیت، تداوم، و ظهور اقتصادهای نوظهوری چون  2008

دهقانی فیروزآبادی، است )المللی شده توسعه و تکامل اقتصاد سیاسی بین

 یچگونگ یینبه دنبال تب یدبا یاسیس اقتصاددانان در این میان (.131: 1395

در نظر داشت اقتصاد  یدباشند. با یاقتصاد یهادستگاه یاولیه یریگشکل

 سائل را در نظر دارد.از م یترگسترده یفط یاسیس

 المللگیلپین به اقتصادی سیاسی بین گرایانه رابرترویکرد واقع

گرایی، های واقعگرایانه خود ضمن تاکید بر مفروضهبا نگاه واقع رابرت گیلپین 

کند. های سیاسی تحلیل میهای اقتصادی را در ارتباط کامل با مولفهموضوع

اقتصادی تاجایی کاربرد دارد که با موانع  هایکند که تحلیلگیلپین بیان می

شناسی که اقتصاد امکان تبیین آن را ندارد مواجه سیاسی، اجتماعی و روان

و اقتصاد  المللینب یاستس ینارتباط ب یزن یانگراواقع یلپینبه اعتقاد گنشوند. 

 (.(Gilpin, 1984: 293 سازندبرقرار می الملل راینب

الملل رابرت گیلپین به عنوان صاد سیاسی بینغرض از انتخاب نگرش اقت

این پژوهش تصویری است که گیلپین برای توصیف نظام  چارچوب نظری

الملل به وسیله مفروضات خود رسم کرده است. تغییرات گسترده در نظام بین

الملل باعث نگارش کتاب اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین

گرایی گیری از رویکرد واقعر این کتاب با بهرهالملل از سوی وی شد و دبین

یکی  را مطرح کرد که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. هاییگزاره

ترین موضوع مطرح در توسعه اقتصادی، مهم از موارد بیان شده این است که

تاکید بر نقش مناسبات دولت و بازار در فرایند توسعه است. البته وی تاکید 
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کند با افزایش نقش بازار در سازماندهی و کارکرد اقتصاد جهانی عصر دولت می

ها هنوز به عنوان بازیگر مهم در عرصه داخلی و ها پایان نیافته و آنملت –

 (.6: 1392المللی مطرح هستند )گیلپین، بین

های گزاره مهم دیگری که گیلپین در نظر دارد این است که گسترش فناوری

های حمل و نقل شده است و العاده هزینهی نوین باعث کاهش فوقحمل و نقل

 جارتتاین موضوع امکان برقراری تجارت جهانی را فراهم کرده است. گسترش 

های چندملیتی و نیز در کنار عوامل دیگری مانند افزایش نقش شرکت

: 1392اند )گیلپین، الملل شدههای مالی باعث دگرگونی اقتصاد بینجریان

11-10.) 

 ه مهماین امر باعث افزایش رقابت میان کشورها شد. نکت البته از نظر وی

 این است که عوامل سیاسی دیگری که گیلپین بسیار بر آن تاکید دارد

های سنگ و گاهی اوقات بسیار بیشتر از عوامل اقتصادی در تبیین ویژگیهم

د پین همانن(. در نگاه گیل15: 1392اقتصاد جهانی نقش دارد )گیلپین، 

المللی در مسائل ترین بازیگران عرصه داخلی و بینها مهمگرایان، دولتواقع

 اقتصادی هستند و هر چند بازیگران دیگر مانند بانک جهانی و صندوق

ن تصمیمات مهم اقتصادی همچنا همیت هستند امااالمللی پول نیز دارای بین

 های ملی است.در دست دولت

ای دارد گیلپین نخبگان گرایی منافع ملی نقش ویژهرد واقعاز آنجا که در رویک

های قدرتمند داخلی و ماهیت نظام سیاسی را سیاسی حاکم، فشارهای گروه

داند. در این راستا همچنین بر نقش عوامل عینی مانند شکل دهنده به آن می

های فیزیکی اقتصاد در تعیین منافع تاکید موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت
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همچنین باید دانست طبق نظر وی مالحظات  (.23: 1392گیلپین، کند )می

ها را از های اقتصادی یک کشور تاثیر گذاشته و آنسیاسی بر فعالیت

 (.123: 1392 یلپین،گسازد )های اقتصادی کشورهای دیگر متمایز میفعالیت

ا وع رضمو ینما ا یبراعدم جدایی تحلیل اقتصاد و سیاست در نگاه گیلپین، 

مناطقی  در یافرامنطقهو  یامنطقه یکشورها یهاهدف که کندیروشن م

د کسب سو براینفوذ  یشتنها به افزا و خاورمیانه و قفقاز یمرکز یایآسمانند 

و  یانرژاستخراج  هایی مانندموضوع در گذارییهسرماحاصل از  یاقتصاد

 یو راهبرد ییاسداف س. بلکه اهشودینم الصهخ یانتقال انرژ یهاخطوط لوله

در واقع به  منطقه شده است. ینکشورها منجر به نفوذ آنها در ا ینهر کدام از ا

 یمهست یاقتصادو  یاسیمسائل س ینب یدگیدر هم تن یک شاهد ینوع

ها و اقتصادگراها اختالف بین استراتژیست (.134: 1393 ی،و بهادرخان یلی)آج

یت ه نمونه خوبی برای توضیح اهمدر دولت جرج دبیلو بوش در خصوص منطق

ای که نهایت به پیروزی مالحظات سیاسی است. اختالف سلیقه

جامید اندفاع  یرامسفلد وزامورخارجه و ر یرپاول، وزهایی از جمله استراتژیست

 ط لوله باکوبوش و احداث خدولت  ایران توسط هاییمتحر یادامهنتیجه آن  و

قعیت بسیار مناسب مو بر استفاده از هااقتصادگرابود. جیحان  -تفلیسـ 

رای بران تاکید داشتند اما علی رغم به صرفه بودن مسیر ای ژئوپلیتیک ایران

 های سیاسی باعث ادامه کنارانتقال انرژی، مولفه یگستردههای انجام طرح

: 1393 ی،انو بهادرخ یلیآجاست )هایی شده گذاشتن ایران از چنین طرح

ن محور است و جریاق رویکرد گیلپین جهان همچنان دولتبنابراین طب (.138

 ها است.های سیاسی دولتالملل محصول تعامل ارادهاقتصاد بین



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

500   

 

 المللیحمل و نقلی بین گذرراه

 المللیگذرهای حمل و نقلی بینماهیت راه 3-1

وصل ر را به هم چند کشور مجاو یا یک المللیینب یحمل و نقل هایگذرراه

 یتیرانزت یرا که به عنوان کشورها ییممکن است کشورها ینهمچنکند، می

 رتباط بیناکند. وصل  المللیینب یگذرهاشوند به راهینام برده م

بارز این  ینمونههای آسیای مرکزی از طریق چین به اقیانوس آرام جمهوری

گذرهای راه (.Islamic Development Bank, 2011: 2)موضوع است 

های حمل و نقلی هستند. تر از زیرساختمفهومی گستردهحمل و نقلی 

و  خدمات حمل و نقل هستند یدهندههای حمل و نقلی ارائه زیرساخت

آورد. در حالی های بهداشتی را فراهم میاشتغال، دسترسی به آموزش، مراقبت

گذارند و با پاالیش خدمات گذرهای حمل و نقلی پا را از این فراتر میکه راه

ها رقابتی ها و منطقهو نقلی و تدارکاتی تجارت را بین کشورها، استان حمل

 .(Islamic Development Bank, 2011: 4کنند )می

 المللیگذرهای حمل و نقلی بینهای راهمزیت 3-2

گذرهای حمل و نقلی باعث کاهش هزینه کاال در سراسر زنجیره توسعه راه

های اداری و اسناد و تدارکات، هزینه تامین شامل هزینه حمل و نقل، هزینه

گمرک خواهد شد و کاهش چشمگیری در زمان سفر بدست خواهد آمد. 

کاهش هزینه و زمان منجر به افزایش به صرفه بودن تجارت شده و در نتیجه 

 ارزانو  یعسر، کوتاهگذرهای راهخواهد شد.  کارآمدترواردات و صادرات 

تقویت روابط  داده که عالوه بر تقویت تجار بر توانند تجارت کاال را افزایشمی

تواند به قطار ها نیز تاثیر دارد. به طور نمونه میدوجانبه بین کشورها و منطقه
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آلمان اشاره کرد. این قطار به  1چونگ کینگ در غرب چین و دویسبورگ بین

راه اندازی شد و تجارت  2011مشهور است که در سال  2عنوان قطار یاکسینو

 .(Passi, 2017: 7داد )چین و آلمان را افزایش  بین

جمهوری اسالمی ایران،  جنوب -المللی شمالبین گذر حمل و نقلیراه

توافقی را مبنی بر ایجاد یک  2000 سپتامبر 12فدراسیون روسیه و هند در 

المللی به امضا رساندند. استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی گذر حمل و نقلی بینراه

رود. والدیمیر گذر به شمار میگیری این راهمایه اصلی شکلایران جان نظیرکم

پوتین با دید گسترش دامنه نفوذ روسیه و دسترسی بهتر به مناطق جنوبی در 

ابتدای سده حاضر با هدف استفاده از موقعیت راهبردی مشتاق به انجام چنین 

ه تصویب رسید و گذار آن بپایه 3توسط  2002این توافق در سال  طرحی شد.

 گذرطراحان اصلی این راه می همان سال به اجرا گذاشته شد. 16در 

اقتصادی را مد نظر خود داشتند که برخی از  –های مهم سیاسی هدف

های آن عبارتند از: افزایش اثربخشی در روابط حمل و نقل به منظور ترینمهم

المللی بازارهای بین سازماندهی حمل و نقل کاال و مسافر؛ بهبود دسترسی به

از طریق راه آهن، جاده، دریا، رودخانه و حمل و نقل هوایی در کشورهای عضو 

المللی مسافر و کاال؛ تامین نامه؛ کمک به افزایش حجم حمل و نقل بینتوافق

المللی، ایجاد امنیت مسافرت، ایمنی کاال وغیره طبق استانداردهای بین

گذاری در حوزه حمل و نقل قانونی و قانون ها و مبانیهماهنگی بین سیاست

آمیز برای انواع به منظور اجرای این توافق و ایجاد شرایط مساوی و غیرتبعیض
                                                           

1 Duisburg 
2Yuxinou train 
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 ,singh & sharma)ها کنندگان خدمات حمل و نقلی از تمام طرفارائه

2017). 

 تسهیل حمل و نقل 4-1

و  یبمبئ ینقل بحمل و ن یرمس ترینیعگذر به عنوان سرراه ینا

خصوص،  ینا انجام گرفته در هایی. در بررسشودمیشناختهپترزبورگ سنت

 لومتریک 16000ز را از از کانال سوئ یاییدر یمسافت فعل تواندیگذر مراه ینا

 60ز را ا شمالی یو اروپا یجنوب یایآس ینو زمان سفر ب یلومترک 7200به 

 ا دارد کهر ینا یتگذر ظرفراه ینا یادر سطح قاره کاهش دهد. روز 30روز به 

باشد. ب در مسیر شمال به جنو یشمگذر راه ابرراه یبرایی همتا

(Castlereagh, 2019) گر تفاوت بین مسیر سنتی حمل و شکل زیر نمایان

 نوب است.ج -گذر شمالنقل از هند به اروپا و مسیر راه

 –المللی شمال بین گذر حمل و نقلمسیر دریایی متعارف هند به شمال اروپا و راه

 جنوب
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 یرانجنوب در ا -گذر شمال راه یهاشبکه -4-2

 یلجامع از حمل و نقل را تشک یاشبکه ،طرح ینا یبه عنوان قطب اصل ایران

 یلبندر چابهار به افغانستان؛ جاده و ر ی آن عبارتند از:راهروها یرکه ز دهدیم

از  یمرکز یایبه آس ربندر چابها؛ (هرات –راه آهن خواف  یل)پس از تکم

یرآباد، از بندر ام یاو در یلجاده، ر ی؛مرکز یایبندرعباس به آس سرخس؛ یرمس

 یانزل -)پس از اتمام راه آهن رشت یاجاده و در یه؛بندرعباس به قفقاز و روس

 & Ministry of Roads) یلجاده و ر یه؛بندرعباس به ترک و (آستارا –

Urban Development, 2018). 

 جنوب برای ایران -گذر شمالاهمیت راهبردی راه -4-3

المللی به سمت های بینالملل تحلیل پدیدهدر رویکرد اقتصاد سیاسی بین

شود. بر پایه این های سیاسی و اقتصادی رهنمون میبررسی یکسان عامل

جنوب، یک کمربند یک جاده چین و  -گذر شمال رویکرد ابتکارهایی مانند راه

اقتصادی اوراسیا را نباید به صورت تک بعدی مورد تحلیل قرار  یاتحادیهیا 

جنوب عالوه بر تاثیرهای مثبت بر وضعیت تجاری ایران،  –گذر شمال داد. راه

 تاثیر مثبتی در گشایش فضای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای ایران دارد.

ای ایران همسایگان ایران از هر سو عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در مرزه

توانند امنیت ملی کشور را با خطر مواجه سازند. مرز به هستند که براحتی می

کیلومتری ایران با پاکستان و افغانستان در شرق کشور، دارای  2000تقریب 

های نامنی است که در این کشورها وجود دارد. تروریسم، ظرفیت تسری عامل

ولت مرکزی و حضور نیروهای گرایی، قاچاق مواد مخدر، اقتدار کم دافراط
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شرقی به شمار  مرزهایدر  امنیت ایران نظامی خارجی همواره تهدیدی برای

 1400سوی دیگر مرز به تقریب  از (Amirahmadian, 2016) رودمی

ترین کشورهای جهان نیز بر ثباتیکی از بی با عراق به عنوان کیلومتری ایران

در راه  های فراوانی راایران تالش چندهر افزاید.تهدیدهای امنیتی ایران می

ایجاد صلح و آرامش در افغانستان پس از فروپاشی شوروی و در عراق پس از 

های مرکزی قدرتمند در چنین سقوط صدام انجام داده است اما نبود حکومت

های متخاصم ایران در این کشورها کشورهایی در کنار نفوذ فراوان قدرت

از  ی و اقتصادی موثر را با مشکل روبرو کرده است.ارتباط زیرساخت هرگونه

ترین سوی دیگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس مهم

اند ائتالفی را با هدف افزایش پیمانان امریکا در منطقه هستند و توانستههم

المللی علیه ایران بر پا کنند. با وجود برخی اختالف نظرها فشارهای بین

ن شورا در راستای منافع نیروهای متخاصم جمهوری اسالمی ایران های ایاقدام

ایران را در خاورمیانه با مشکل روبرو کرده است.  تحرک اقتصادی و سیاسی

دان مطلوب تجاری را بین ایران روابط نامناسب ایران با این شورا روابط نه چن

 5فقط  2014ایجاد کرده است. بر اساس آمار بانک جهانی در  کشورهااین  و

 ارغوانیدرصد کاالهای صادراتی ایران به کشورهای عضو این شورا رفته است )

(. شورای همکاری خلیج فارس ایران را به 83: 1398، اسمعیلیو  پیرسالمی

کند و نگاه این کشورها به ایران بر امور مثابه یک تهدید وجودی تلقی می

ان باعث شد عربستان امنیتی متمرکز است. شاید همین تهدید دانستن ایر

و  سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت با امریکا، فرانسه، روسیه

(. 83: 1393امنیتی را منعقد کنند )حافظ نیا و فرجی،  قراردادهایانگلیس 
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های امنیتی در منطقه خاورمیانه در پی رخداد بیداری اسالمی تشدید بحران

اردات جهانی سالح به کشورهای )بهار عربی( منجر به چند برابر شدن و

نیز تاثیر منفی  کشورهاشد و به دنبال آن بر تجارت ایران با این  خاورمیانه

 (.90: 1398، اسمعیلیو  پیرسالمی ارغوانی) گذاشت

در قسمت شمال غربی ایران نیز درگیری بین دو جمهوری آذربایجان و 

قفقاز جنوبی تاثیر  بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران با 1988ارمنستان از 

باغ کوهستانی توسط ارمنستان، ایران به دلیل گذاشته است. با اشغال قره

ها را های سیاسی امکان ارتباط موثر با منطقه تحت تسلط ارمنیمصلحت

 ندارد.

های اقتصادی و سیاسی در این منطقه نیز با تنگناهای سیاسی از این رو ارتباط

را یکی از  توان مرز ایران و جمهوری آذربایجانیروبرو است. اما با این حال م

های با توجه به بررسی ترین مرزهای جمهوری اسالمی ایران به شمار آورد.امن

مالحظـات ژئـواسـتراتژیک و ژئواکونومیک، میزان  انجام شده و با عنایت به

خـزر و عمان به  دو دریای ساحل دراز مدت در گذاریسرمایهریسک هر نوع 

بنـدر  -بندرعباس قسمتخلیج فارس به ویژه در سه  هایکرانهب کمتر از مرات

پور و محمدی، )کریمی خورموسی است -بوشهر و حسن آباد -خمیـر، کنگان 

تجارت درصد ظرفیت  86معادل اما این در حالی است که  (.116: 1389

ل در شرایطی که حجم ک شود.های خلیج فارس انجام میکشور از این محدوده

نقل و انتقال کاال در بنادر مکران و خزر یعنـی چابهـار، انزلـی، نوشـهر، 

بـه  زیادوابـستگی . درصـد از کـل است 16کنار کمتـر از امیرآباد و فریدون

 هاکرانهساحلی در خلیج فارس و تمرکز بـر ایـن  هـایظرفیـتتاسیـسات و 
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این کشور در برابر  ردیراهبامنیـت ملـی ایـران را دچـار چـالش و عمـق 

 (.1396:64پور، یی را کاهش داده است )سلیماندریا تهدیدهای

ط بین رتبابا توجه به تمایل جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه در ایجاد ا

گذر برای هند، جمهوری های این راهدریای عمان و دریای خزر و مزیت

گذر حمل و نقلی یک راه برداری ازهتواند نسبت به بهراسالمی ایران می

گذر راهدر  پاسی حمل و نقل رتیکا از نظردوار باشد. المللی امن و پایدار امیبین

و  یامنطقـهحوریـت یـافتن تجـارت در روابـط م جنوب، منجر به -شمال 

. در شوددهلی نو و تهران می ،تقویت کلی مناسبات دوجانبه و سه جانبه مسکو

حـدود  المنافعمشترکمستقل  یکشورهاهند به  حـال حاضـر سهم صادرات

ز ادو طرف  یتجاریـک درصـد اسـت و ایـن در حالی است که حجم مبادالت 

-2014یلیارد دالر در سال م 11به  2011-2010میلیارد دالر در سال  8

ـدان فق مبادالت تجاری حجـم محـدود های. یکی از سببرسیده است 2015

 یلتکمساخت و  (passi, 2017: 6-8) .استسیستم حمل و نقل مناسب 

رف دیگر از ط اهمیت داردند ه برای یگرید طرح هر از یشتربگذر راه ینا

 هاییاستسنسبت به  یهروس حضور یلدلبه  پروژه یندرا یغرب هاییاستس

 از بیش این موضوع هند را که خواهد بود کمترلوله صلح  درپروژه خطاعمالی 

در  هند را تواندگذر میراه ینا کند.م آن ترغیب میهر طرح دیگری به انجا

جهیز تمرکزی  یایآسخود به  یکاالهادر نقل و انتقاالت پاکستان رقابت با 

 .(balooch, 2009: 26) کند

با وجود پیشگامی ایران در ایجاد سازمان همکاری اقتصادی )اکو( این سازمان 

عالوه بر  اقتصادی ژرف نشد.چندان با کشورهای خاورمیانه وارد سازوکارهای 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

507   

 

را در تبدیل  اکو را گرفته بود، نتوانست ایران های مختلفی که دامنچالش آن،

ای در آسیای مرکزی و قفقاز یاری رساند. اکو شدن به کانون همگرایی منطقه

 انعقاد عدم کنشگری، برای سیاسی اراده فقدان های ژئوپلیتیکی مانند،با چالش

 به عضو هایدولت گرایش و قدرت خال مستحکم، اسیهای سیموافقتنامه

های اقتصادی به ای مواجه است. عالوه بر آن رقابتهای فرامنطقهسوی قدرت

های جای اقتصادهای مکمل و اختالفات ارضی بین برخی از کشورها از چالش

(. بنابراین با 269: 1395رود )ذوالفقاری و جعفری، دیگر آن به شمار می

های مخالف ایران در منطقه برای ایران ایجاد تنگناهایی که قدرتعنایت به 

هایی نظیر اکو با آن درگیر است اند و با توجه به مشکالتی که سازمانکرده

تواند عرصه ژئوپلتیکی و جنوب می –گذر شمال راه ترایجاد هرچه سریع

 گسترش دهد.ایران را حتی فراتر از منطقه خاورمیانه و اوراسیا  ژئواکونومیکی

جنوب جهت افزایش همکاری با  -گذر شمال تواند از راهایران همچنین می

برداری کند. دو کشور همواره به دنبال های غرب بهرهروسیه در مقابله با تحریم

این  غرب بودند. از جمله هاییمتحرهایی برای مقابله با انجام همکاری

گذاری و وضعیت تجارت و سرمایه بهبود ینامهتوافقتوان به ها میهمکاری

و صندوق ضمانت صادرات  1همکاری راهبردی بین آژانس بیمه صادرات روسیه

های ها به منظور کاهش تاثیرهای منفی تحریمایران اشاره کرد. این اقدام

جنوب نیز  -گذر شمال . راه(Kozhanov, 2015: 12شد )المللی انجام بین

تاثیر مثبتی در کاهش  صادی بین دو کشوربا افزایش روابط سیاسی و اقت

 های غرب علیه دو کشور خواهد داشت.های تحریمصدمه
                                                           

1 Export Insurance Agency of Russia 
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 نوب و طرح یک کمربند یک جاده چینج -گذر شمالراه -4-4

گذاری زیرساختی ترین سرمایهابتکار یک کمربند یک جاده چین گسترده

 و طی 2013حمل و نقلی جهان در سده بیست و یکم است. این طرح درسال 

های و از آن تاریخ به بعد قدرت سفر شی جین پینگ به قزاقستان علنی شد

ای در صدد توازن قوا با این ابتکار جدید برآمدند. یک ای و فرامنطقهمنطقه

ت های پرتنش آسیا و در مجاورکمربند یک جاده با افزایش تجارت در منطقه

 دیگر اعضای وقتصاد چین ها با ابا مرزهای چین سبب ادغام هرچه بیشتر آن

 این ابتکار خواهد شد.

های اصلی ابتکار یک کمربند یک راه کیانگ چین یکی از هستهمنطقه سین 

، غولستانجاده، ریل و شبکه انرژی به افغانستان، م ییلهبوساست و چین را 

ا کند. چین بقزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان متصل می

ال حاضر به دنب یسدهامنیتی از ابتدای  های راهبردی وفتن هدفدر نظر گر

 های زیرساختی در سین کیانگ است تا اقتدار دولت مرکزی واجرای طرح

 (.99: 1395فرهنگ چین را در آن سامان افزایش دهد )ملکی و رئوفی، 

 یرمس یک یجادبه طور گسترده به دنبال ا ینچ ینی،زم هاییرساختعالوه بر ز

بندر  یکیدر نزد هایییگاهپا یجاداست. ا یاییدر یشمتحت عنوان راه ابر ایییدر

انجام شد و تالش  2017سال  درکه  یبوتیدر ج یگاهپا یجادگوادر پاکستان و ا

را  ینچ یتیو امن یحضور نظام یاو تانزان یودر مالد یگرد یهایگاهپا یجادا یبرا

یک کمربند یک  (.17: 1398 یسرکانی،توکند )یم ینهند تضم یانوسدر اق

گذر کند. راهجنوب ارتباط پیدا می -گذر شمال جاده از چند وجه با راه
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هند و پاکستان  یکی از این موارد است. رقابت بین 1پاکستان -اقتصادی چین 

 ای و رقابت هند و چین به عنوان دو قدرت آسیایی این دودر سطح منطقه

ر داده است. از طرف دیگر رقابت چین و امریکا ابتکار را در رقابت با یکدیگر قرا

در عرصه جهانی و روابط هند و امریکا فرصتی را در اختیار هند برای ورود به 

هایی با مشارکت ایران کرده است. در این راستا دو کشور روسیه و ایران طرح

 برداری از هر دو ابتکار هستند. ایران هرگز به دنبال فداکردنبه دنبال بهره

محمد رابطه با یکی از کشورهای آسیایی برای رابطه بیشتری با دیگری نیست. 

در بندر  یضمن دعوت به همکار 2018سال در سفر خود در  یفجواد ظر

خاک  یرانو ا یستاسالم آباد ن یهعل یچابهار، اظهار داشت روابط تهران با دهل

 ,Haiderکرد ) ضربه زدن به پاکستان نخواهد یبرا یگاهیبه پا یلخود را تبد

2019.) 

 قتصادی اوراسیااتحادیه ا -5

 یرگبز دو نهاد یشانگها یسازمان همکار یا در کناراوراس یاقتصاد یهاتحاد 

در ساخت  ییگراچندجانبه یتو تقو یامنطقه ییهستند که به منظور همگرا

همکاری  ییدهارگ، این دو بنیان نهادی بز .کندیم یتفعال المللیینب یدجد

با  قتصادی اوراسیاااتحادیه  اولیه تشکیل ییدهادهند. اسیایی را تشکیل میاور

مان مبنی بر تشکیل ساز 1994پیشنهاد رئیس جمهور وقت قزاقستان در سال 

 همکاری اقتصادی اوراسیا آغاز شد.

                                                           
1 China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
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ویب بیانیه تاسیس جامعه اقتصادی اوراسیا به تص 2000پس از آن در سال 

عضو به  یاکشورههای داخلی تصویب پارلمانبا  2001اعضا رسید و در 

 (.264: 1397سرا، فرجی لوحه صورت رسمی آغاز به فعالیت کرد )کرمی و

 یزانه ممربع ب یلومترک یلیونم 20 یااوراس یاقتصاد یهاتحاد ینیقلمرو سرزم

ر دنفر را  یلیونم 186معادل  یتیاست. جمع یندرصد از مساحت سرزم 5/13

و  یزستانققر ید،سف یهقزاقستان، روس یه،آن شامل روس عضو 5و  گیردیبر م

جاری اتحادیه یک بلوک ت ینا (Litvinova, 2019: 3) شودیارمنستان م

یلیون تر 9/1آزاد به رهبری روسیه است که در مجموع تولید ناخالص داخلی 

وری به منظور افزایش بهره (masood, 2020) .دالری را در اختیار دارد

و  شرکت حمل و نقل)انتینری زمینی شرکت سهامی با عنوان )حمل و نقل ک

کیلومتری بین  5430لجستیک متحد(( ایجاد شد. این شرکت فاصله 

 5های دوستوک در قزاقستان تا برست در روسیه سفید را نزدیک به ایستگاه

مل و نقل ححجم  2025در نظر دارد تا سال  شرکت نام برده کند.روز طی می

ام بخش ادغ برابر افزایش دهد. 10اتحادیه اروپا به میزان  و خود بین چین.

گیری یک مدل مدرن از تعامل حمل و نقل و لجستیک پیش نیاز مهم شکل

وثر متجاری است که در راه ایجاد یک مدیریت منسجم زنجیره تامین بسیار 

 .(Almetova et al, 2019: 3) است

ن ساختارهایی است که در منطقه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از کارآمدتری

اوراسیای مرکزی در دوران پساشوروی ایجاد شده است. این اتحادیه به منظور 

آزادی سرمایه، تجارت، خدمات و جابجایی بهتر کاال ایجاد شده است. موتور 

فدراسیون روسیه است. این  ایاصلی این اتحادیه سیاست منطقه یمحرکه
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الملل به ویژه اوراسیای مرکزی ود در نظام بینبه دنبال احیای قدرت خ کشور

های ایاالت متحده در دنبال است. پس از فروپاشی نظم دو قطبی و تالش

 کردن دوبارهالملل، روسیه در رویای زندهگرایی در سیاست بینجانبهکردن یک

های پس از فروپاشی بویژه هایی را در سالقدرت خود در نظام دوقطبی تالش

های روسیه در افزایش ارتباط با اخیر انجام داده است. تالش یهدهدر دو 

و حفظ نفوذ  2012کشورهای جنوب غرب آسیا به ویژه ایران و سوریه پس از 

ای با ایجاد مناسبات منطقه و رای برتر خود در تحوالت آسیای مرکزی و قفقاز

وراسیا یکی از های روسیه در این زمینه است. اتحادیه اقتصادی ااز جمله اقدام

ای است که به منظور ژرفا بخشیدن های روسیه جهت نهادسازی منطقهتالش

به روابط اقتصادی کشورهای اوراسیایی با اهداف سیاسی شکل گرفته است. 

کشورهای عضو این اتحادیه به طور عموم به دنبال کسب منافع اقتصادی از 

رد بعد سیاسی این اتحادیه این اتحادیه هستند اما آنچه برای روسیه اهمیت دا

 است.

ر دیه دکه مربوط به موضوع مورد نظر ما یعنی تاثیر این اتحا آنچه را هم 

شود عالوه بر بعد اقتصادی و فنی بعد سیاسی آن جنوب می -گذر شمال راه

 است.

چهار مرحله فعالیت برای دستیابی به  این سازمان از ابتدا به دنبال پیمودن 

گیری تجارت آزاد، ایجاد اتحایه قتصادی بوده است. شکلهمگرایی بیشتر ا

گمرکی، ایجاد قلمرو مشترک اقتصادی و دستیابی به اتحادیه اقتصادی منطقه 

اتحادیه  2010اوراسیا این چهار مرحله فعالیت بوده است. در این راستا در 
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 گمرکی بین سه کشور روسیه، روسیه سفید و قزاقستان ایجاد شد )کرمی و

 (.264: 1397سرا، لوحه فرجی

 

 های اتحادیه اقتصادی اوراسیاچالش -5-1

های خود با هر طرح اقتصادی و سیاسی برای اجرایی شدن و رسیدن به هدف

ها تواند آن چالشهای دیگر میهایی روبرو است که کارویژه برخی طرحچالش

ثیرهای و مشکالت را برطرف کند. از آنجایی که این پژوهش درصدد یافتن تا

جنوب است؛ شناخت  –المللی شمال گذر حمل و نقل بیناین اتحادیه بر راه

تواند روند تاثیرگذاری مثبت های ضعف و محذورات این اتحادیه مینقطه

ترین برخی از مهم گذر بر اتحادیه مورد نظر را نمایان کند.این راه تکمیل

توان در موارد ی را میهای این اتحادیه در بعد اقتصادی، فنی و سیاسچالش

یکسان نبودن وضعیت اقتصادی عضوهای این اتحادیه -1زیر خالصه کرد. 

چالش مهم آن است که عدم توازنی را در این اتحادیه ایجاد کرده است. روسیه 

تری نسبت به قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان به شمار اقتصاد بسیار بزرگ

ضوهای این اتحادیه با کشورهایی قسمت عمده حجم تجارت ع -2رود. می

های حمل و نقلی در اتحادیه به ویژه زیرساخت -3شود. خارج از آن انجام می

با اعضای آینده آن مانند ایران و هند چندان برای حجم تجارت در درون یک 

ای مانند کمبود موانع غیرتعرفه -4(. 1398اتحادیه مناسب نیست )ایراس، 

ی و مدت طوالنی زمان ترخیص کاال که فاصله های حمل و نقلزیرساخت

های اقتصادی اعضا از یکدیگر نیز این مشکل را تشدید طوالنی پایتخت

ای سازمان تجارت ای و غیرتعرفهبندی اعضا به مقررات تعرفهپای -5کند. می
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 -6دهد. جهانی که استقالل و خودکفایی اقتصادی اتحادیه را کاهش می

سیدن به چارچوب مشترک برای مبادالت و مذاکرات عضوهای اتحادیه در ر

اعضای اتحادیه در توسعه همکاری و  -7خارجی با یکدیگر اختالف دارند. 

ای در محور روسیه قرار دارند که از وابستگی سنتی همگرایی منطقه

شود و از طرف دیگر روابط خود با بازیگران اقتصادهای ملی به روسیه ناشی می

 دهند،د اتحادیه اروپا توسعه میالمللی ماننبین

 ا روسیهبها برای مقابله که در صورت اختالف با مسکو بتوانند از اهرم فشار آن

گرایی روسیه در اوراسیا ناشی از قدرت این کشور جانبهیک - 8استفاده کنند. 

های ها و دامنه نفوذ مسکو بر جمهوریدر طول تاریخ فرمانروایی رومانف

ن اتحاد شوروی است. این موضوع باعث شد روسیه منطقه طی دورا

مانده از اتحاد شوروی را حیات خلوت خود دانسته و با های باقیجمهوری

ای شود. این ای مانع نفوذ بازیگران فرامنطقههای منطقهایجاد انواع همکاری

ی فرج کرمی واست )مسئله همواره مد نظر اعضای این اتحادیه اقتصادی بوده 

 (.268-269: 1397ا، سرلوحه

 قتصادی اعضای اتحادیها -سیاسی اهداف  -5-2

. کنندیدنبال م آندر  یترا از عضو یاهداف خاص دیهاتحا ینا یاز اعضا هریک

با  یها در هماهنگآن یو اقتصاد یاسیبا راهبرد س یماهداف به طور مستق ینا

است.  یهروس یبه دنبال صادرات به بازارها یدسف یهمرتبط است. روس یهروس

را تحت  یتوسعه اقتصاد یه گمرکیصادرات در چارچوب اتحاد یطبهبود شرا

دارد.  یفراوان یتاهم یدسف یهروس یموضوع برااین  که دهندیقرار م یرتاث

 یهانبوه کارگر مهاجر در روس یکستانو تاج یزستانقرق هاییجمهور یبرا
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به  یبوسط کارگران قرارسال شده ت یکارگر یهادارد. حواله یفراوان یتاهم

. در خصوص شودیرا شامل م شورهاک ینناخالص ا یددرصد از تول 30

با  یهمکار یاسیو س یاست. عامل نظام تریچیدهپ یارمنستان موضوع کم

عوامل دارد. عالوه بر آن  یگرنسبت به د ییباال یتاهم یروانا یمسکو برا

 یهها و جذب سرماالت آنمانند مهاجران کار و نقل و انتقا یگرید یهامولفه

به عنوان  قزاقستاندارد.  یتکشور اهم ینا یبرا یزنی ارمن یاسپورایو د یروس

به دنبال حفظ  ی،عالوه بر اهداف اقتصاد یهاتحاد یناقتصاد بزرگ در ا یندوم

در  ینبا چ یو همکار یهاتحاد یاعضا یگرو د یهبا روس یهمکار ینتعادل ب

 یهاتحاد ینا یزن یهروس یده است. براجا یککمربند  یکچارچوب طرح 

است که  یزینهاد نماد بارز آن چ ینا یقول سرج بهدارد.  یاالعادهفوق یتاهم

 .(Sergi, 2018: 59) مد نظر داشته است یپساشورو یفضا یبرا ینپوت
المللی تاثیر های سیاسی و اقتصادی همواره بر روند همکاری نهادهای بینتنش

توان به غیبت الکساندر لوکاشنکو در جلسه سرای شورای دارد. طور مثال می

اشاره داشت. روسیه سفید از اتحادیه اقتصادی  2016عالی اتحادیه در سال 

اوراسیا برای مقاصد سیاسی اقتصادی خود جهت تاثیرگذاری بر روسیه برای 

 .(Yeliseyeu, 2019: 3برد )گذاری انرژی بهره میقیمت

 ه اتحادیه اقتصادی اوراسیاستن بایران و پیو -5-3

مناطق به خصوص جنوب غرب  یگربه د یااوراس یهاتحاد یگسترش دامنه اعضا

مناطق را  ینبه ا حمل و نقل کاال هاییرساختز یجادلزوم ا یاو جنوب آس

و  یرانا ینب یتجار یهاموضوع به طور خاص با توافقنامه ین. ادهدیم یشافزا

 ینیجنوب نمود ع -گذر شمال آن با راه رتباطا یلو تحل یهاتحاد ینهند با ا
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ای را های ویژهفرصت 5+1ایران پس از امضای برجام با گروه  .کندیم یداپ

 برای ارتباط اقتصادی با غرب بدست آورد. ژرفا بخشیدن ارتباطات اقتصادی

ترین اخبار اقتصادی ایران به شمار مهم 2015ایران با اتحادیه اروپا پس از 

گذاری، ایران را به جذب های اروپایی جهت سرمایهورود شرکت رفت.می

ها امیدوار کرد. همین موضوع گذاران اروپایی و افزایش تجارت با غربیسرمایه

برخی از کارشناسان را به این امر رهنون ساخت که همکاری با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا که قبل از برجام مد نظر ایران بوده است چندان از 

رود. اما ایران از همان های سیاسی و اقتصادی ایران به شمار نمیاولویت

پس از انتخاب کرد. جهت تنوع سیاست خارجی دنبال می ها، راهبردی راسال

با  یروابط اقتصاد یقو تعم یمتنظ 2013در سال  یجمهور روحان یسرئ

با موضوع  ینکشور اعالم شد. ا یخارج یاستس هاییتولاز او یگانهمسا

مورد  یشاز پ یشب یرانا یهعل هایمتحر یافتناز برجام و شدت  یکاخروج امر

 توجه قرار گرفت.

ی زدیکنتجارت ضعیف ایران با برخی از کشورهای عضو این اتحادیه علی رغم  

مد  باید عامل مهمی است که در روند عضویت ایران در این اتحادیه جغرافیایی

ش ه اصلی این اتحادیه در خصوص گسترنظر قرار بگیرد. توجه به کارویژ

 یدکنندگانتولتجارت و هماهنگی با اهداف کالن کشور مانند حمایت از 

م کال تجارت که در داخلی و تولیدات ایرانی و در عین حال تاکید بر گسترش

اران هایی که باید مود توجه سیاستگذنمود دارد از ضروریت مقامات ایران نیز

 (Israyelyan, 2019) .قرار بگیرد
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 یه اقتصادی اوراسیا برای ایراناهمیت اتحاد -5-3-1

 ثبتیارتباط تجاری با این اتحادیه به خصوص در بخش کشاورزی تاثیرهای م

 ینترلمفص یااوراس یموافقتنامه اقتصادرا برای اقتصاد ایران به همراه دارد. 

 هاگفتگواست.  یزدر بخش کشاور یرانا یهانامهموافقت یخنامه در تارموافقت

 یراز. تاس یحضور در سازمان تجارت جهان یتجربه برا ینحوزه بهتر یندر ا

 هستند. یعضو سازمان تجارت جهان یهاتحاد ینا یکشورها

جار ت یبرا نص یانسود فراو تواندیم یهاتحاد یندر قالب ا یحیترج یهاتعرفه 

 لیا که به دلاز کااله یبرخ این سود به خصوص در کند. وزهح ینفعال ا

 .، نمود بیشتری داردها وجود نداردآن یعدر سطح وس یدتول امکان یتمحدود

جمله  از واردات یتن یلیونبه هشت م یکنزد یازمانند ذرت با توجه ن ییکاالها

 45 تا 40 یناست. ب یهاتحاد ینا یو اعضا یرانا ینب یمهم تجار یکاالها

 یحیعرفه ترجت یااوراس یشورهانامه با کبر اساس موافقت یکشاورز یکاال

 یندر هم (.الف 1398)خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،  اندکرده یافتدر

و  در خصوص ورود موقت حمل و نقل یهقزاقستان و روس یران،ا ینب استار

 سالمیخبرگزاری جمهوری اشد )نامه امضا دو کشور تفاهم ینسواپ گندم با ا

 (.ب 1398ایران، 

کنترل و دستیابی به منابع ابت امریکا و روسیه در موضوع از طرف دیگر رق

به اولویت اول سیاست  را ، انرژیدر منطقه اوراسیا انرژی و مسیرهای انتقال آن
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همچون  هایینطقهخارجی اتحادیه اروپا در روابط با کشورهای همسایه و م

ز این ا تواندتبدیل کرده است. ایران می خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز

 های انتقال انرژی،به اجرایی کردن طرح فرصت جهت سرعت بخشیدن

پیوستن به  ،برای سوآپ نفت در جنوبری  –خط های نکا ظرفیت  استفاده از

ترکیه و نیز خط لوله گاز  -ایران  -خط لوله گاز ناباکو از مسیر ترکمنستان 

راستای تأمین ایران و دیگر خطوط انتقال انرژی در  -ترکمنستان -قزاقستان

بهره ببرد )میراشرفی و دیگران، منافع ملی در منطقه قفقاز و دریای خزر 

1397 :146.) 

 یاقتصاد یسمو ترور یبرجام یهاطرف هاییاز کارشکن یرانکه ا یطیشرا در

 یرز یزن یرانا یتجار هاییکشر یراناز مقامات ا یکیو به قول  بردیرنج م

 یافتن کنندیم یدور یرانبا ا یو تجار یقتصادروابط ا یجاداز ا یکافشار امر

 یرانشدن ا یاز منزو یریجلوگ یدستورکار دولت برا یدجد یتجار هاییکشر

 یااوراس یاقتصاد یهاتحاد یهادر جلسه مقام یزن یجمهور روحان یساست. رئ

 یبلوک اقتصاد یکدر چارچوب  یهمکار یرا برا یرانا یآمادگ یرواندر ا

 یو سازمان همکار یشانگها یسازمان همکار یا،اوراس یقتصادا یهمانند اتحاد

های دیگری . مزیت(Tehran times, 2019) اکو ابراز داشته است یاقتصاد

این اتحادیه برای ایران دارد از جمله اینکه این اتحادیه اولین سازمان  نیز

هت های ایران جالمللی است که با ایران معاهده امضا کرده است و تالشبین

های مناسب فنی و مقرراتی جهت پیوستن به این اتحادیه و ایجاد زیرساخت

تواند ایران را برای همکاری با المللی میهماهنگی اقتصادی با یک سازمان بین

های مشابه بویژه سازمان تجارت جهانی آماده کند. افزون بر آن سازمان
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نظیری را برای ت بیایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرص همکاری سیاسی

کند. پیوستن به همکاری بیشتر با اعضای سازمان همکاری شانگهای ایجاد می

های سیاسی و امنیتی ایران به شمار سازمان همکاری شانگهای از اولویت

تر ایران با اوراسیا بویژه عضویت در این اتحادیه، ایجاد پیوندهای عمیق رود.می

یاسی و اقتصادی با منطقه جهت رسیدن به ایران را در ایجاد پیوندهای س

های اتحادیه .(Israyelyan, 2019) کندای یاری میهمگرایی منطقه

شدند همت سیاسی و اقتصادی که بر پایه مناسبات قدرت در منطقه ایجاد می

های مناسب بین خود ترغیب های متعهد را به ایجاد زیرساختو اراده طرف

هایی از همکاری بیشتر ایران و ارمنستان ایجاد زمزمهکنند. به طور نمونه با می

در چارچوب اتحادیه اهمیت ساخت بزرگراه تبریز به ارمنستان نیز بیشتر شده 

را در  یبا کشورها نقش اساس یابه مناسبات منطقه یرانا یوستنپ است.

 دارد. یخارج یممستق گذارییهو ورود سرما یامنطقه ییهمگرا

 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هایهمکاری -5-3-2

نامه موقت سه با امضای توافق 2018روابط ایران و اتحادیه اوراسیا از ماه مه 

تری شد. ساله که در آستانه قزاقستان به امضا رسید، وارد مرحله جدی

را بین ایران و این اتحادیه به اج 2019نامه ترجیحی نیز در اکتبر توافق

سال  3نامه این است که با گذشت امضای این توافقگذاشته شد. هدف از 

ا کرد. تمام عیار تجارت آزاد ارتقا پید یمعاملهمعاهده به تدریج به یک 

جام در مذاکرات ان ای که در آن عوارض گمرکی کم و یا برداشته شود.معامله

 ع کاال را درنو 862شده ایران و این اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجموع تعداد 

 این معاهده اختصاص دادند.
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ان نامه نقش مهمی در بازسازی رژیم تجاری ایراجرای این اجرای این توافق

جم دارد. طبق آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ح

ر میلیارد دال 866 قریب به 2018تجارت کشورهای حوزه اوراسیا در سال 

ور بوده کش 5ر مربوط به واردات این میلیارد دال 320است که از این میزان 

ق نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا طببا امضای موافقت است.

رسد یمیلیارد دالر م 15تا  10گفته رئیس سازمان تجارت ایران حداقل به 

بط به قول مدیر اداره روا (.ج 1398خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، )

ای است که ایران ن تنها تشکل اقتصادی منطقهچندجانبه اتاق ایران ای

 تواند با آن تعامل داشته باشد.می

طی در نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایموافقت 

 های حمل و نقل کشور متناسب تجارت ایران باحال انجام است که زیرساخت

 (.د 1398ان، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایر) یستناین اتحادیه 

 ایران در سه سال پیش رو به دنبال تطبیق ساختار اقتصادی داخلی با

ین که اهای اتحادیه به ویژه مرحله اصلی آن یعنی تجارت است. عالوه بر قانون

مندی از هایران در این راستا منجر به پذیرش آن در اتحادیه و بهر تالش جدی

ت فرص اهد بود؛ استفاده از اینمزایای تجاری و در مراحل بعد اقتصادی خو

تر مانند سازمان تجارت های جدیمانور بزرگی برای ایران جهت ورود به پیمان

 جهانی است.

 ه اقتصادی اوراسیاهند و پیوستن به اتحادی -5-4

الملل هند از کشورهایی که در چند دهه گذشته به بازیگری مهم در نظام بین 

های موثری را جهت افزایش قدرت نرم گام تبدیل شده است. این بازیگر جدید
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 کشوربرداشته است.  خود بویژه از مسیر سیاست خارجی و ابزارهای اقتصادی

آل از نظر  یدهانمونـه  یکجهان و  یدموکراس ینبزرگتربه عنوان  را هند

گذاران یکی از بنیان کشور ینا، ینهمچن. شناسندمیانتخابات آزاد و عادالنه 

در حال  یکشورهامیان  در یدانشگاهو  یعلمقطب و  جنبش عدم تعهد

 یسـع، هند پس از جنگ سرد، همـواره یخارج یاستساز نظر  است.توسـعه 

 کشورها یگردو  خود در منطقه شبه قاره یگانهمسابا مفیدی را روابـط  کـرده

فعال دارد و به  ینقش یامنطقهو  المللیینب یهاسازمانهند در . داشته باشد

 یتلق یندهآدر  یتامن یشورا یدائم یکرس کسب یداهایکانداز  یکین عنوا

 (.264-265: 1391آقایی و حسینی، ) شودیم

و در پیش گرفتن سیاست خارجی  2001تغییر در سیاست خارجی هند از  

گرایانه در مقابل سیاست خارجی به عنوان اجماع نهروئیسم که چیزی عمل

 است. غاز الگوی کنونی سیاست خارجی هندنقطه آ باالتر از عدم تعهد بود،

 یهپابر  یاقتصاد یخودبسندگ یاصلسه مشخصه  اجماع نهروئیسم دارای

ی بود )موسو و عدم تعهد یاسیس یسمسکوالرواردات،  یگزینیجا یاستراتژ

د ( عرصه موفقیت هند تنها به حوزه اقتصا107: 1395و اسکندی،  شفائی

ح اقتصادی در دوران پس از سیاست اصالشود این کشور در کنار منحصر نمی

جنگ سرد سیاست خارجی منسجمی را شکل داده که به مرور سبب افزایش 

 قدرت و اعتبار آن شده است.
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وزیر اقتصاد این  1که توسط مان موهان سینگ های اقتصادی آن نیزسیاست

دهد شد توانست چهارصد میلیون نفر را از خط فقر نجات کشور دنبال می

 (.69: 1391پور، سجاد)

 
 

 روسیه از پیوستن هند به اتحادیه اهداف سیاسی -5-4-1

اد بین نامه تجارت آزروسیه با نقش برتر خود در این اتحادیه به دنبال توافق

یک  اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند است. ارتباط روسیه و هند در واقع

دی تصاادل قدرت اقتاکتیک از سوی روسیه برای استفاده از هند به منظور تع

ای در حال افزایش چین در منطقه است. توازن قدرت در نهادهای منطقه

تر اوراسیای مرکزی موجود در آسیای مرکزی و قفقاز و در مقیاس بزرگ

ه ب 2008ترین موضوع مد نظر بازیگران این منطقه است. روسیه از سال اصلی

ت ذاکرامانجام داد که با بعد تالش را جهت پیوستن هند به سازمان شانگهای 

 در سال صورت گرفته، چین شرط پیوستن پاکستان را مطرح کرد و سرآخر

 .(Jiang, 2020: 1) و پاکستان به شانگهای پیوستند هند 2017

تواند نفوذ چین را به گرایانه و دیپلماتیک نمیهای کامال واقعروسیه به سبب

های راهبردی تواند با اقدامیصورت علنی در آسیای مرکزی محدود کند. اما م

البته  از طریق همکاری بیشتر اقتصادی با هند به هدف خود نائل شود.

فشارهای امریکا به چین و روسیه باعث تحکیم روابط این دو کشور نه تنها در 

های اقتصادی نیز شده است و اما امروزه چین حوزه سیاسی بلکه در حوزه

                                                           
1 Manmohan Singh 
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های اخیر تجارت چین و ت. در سالترین شریک تجاری روسیه اسبزرگ

میلیارد دالر گذشت. خط لوله سیبری ساخته شد و روابط  100روسیه از مرز 

بیش از دو  2018تر شد. در سال عمیق کشورهااقتصادی دو جانبه بین آن 

میلیون روس از چین بازدید  5/2میلیون گردشگر چینی از روسیه و نزدیک به 

و مراودات سیاسی حسنه هرگز موضوع رقابت  کردند. روابط اقتصادی عمیق

کند. با تکمیل طرح یک بین این کشورها را در آسیای مرکزی کمرنگ نمی

ای در آسیای مرکزی سابقهقدرت اقتصادی بی کمربند یک جاده، چین دارای

در آسیای مرکزی  2017میلیارد دالر تا آوریل  9/304شود. چین قریب به می

های انرژی، پیوندهای حمل و نقل، ارتباطات، زیرساختهایی مانند در حوزه

گذاری کرده است. قسمت سرمایه مالی، انتقال فناوری و تسهیل تجارت

های چین در آسیای مرکزی مربوط به طرح ایجاد گذاریای از سرمایهعمده

 گذر حمل و نقلی عظیم یک کمربند یک جاده است.راه

ک یماتیکی با چین، طرح یک کمربند روی اهداف دیپل والدیمیر پوتین از

 داندو مکمل اتحادیه اقتصادی اوراسیا می جاده را هماهنگ

 (Jiang, 2020: 1). 

 ط اقتصادی هند با اعضای اتحادیه اوراسیاافزایش رواب -5-4-2

 یاورود به توافقنامه تجارت آزاد  یبرا یهرا با روس یمذاکرات 2015هند از سال 

آغاز کرده است.  یااوراس یاقتصاد یهبا اتحاد یاقتصاد یتوافقنامه جامع همکار

کردن  یهند به منظور خثن یرا برا یممتاز یراهبرد یتنامه ظرفتوافق ینا

اهداف  به یل. هند به منظور نکندیم یفادر منطقه ا ینگسترش نفوذ چ

منطقه در  ینا هاییروابط خود را با جمهور یمرکز یایخود در آس یراهبرد
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ها و مراکز دانشگاه ها،یمارستانب یاندازو راه یرساختیمختلف ز هاییتفعال

 یندر هم .کندیتجارت دنبال م یسازاطالعات و موارد مربوط به آسان یفناور

با شبه قاره را  یمرکز یایمهم که ارتباط آس قلیحمل و ن یهاراستا از طرح

 جنوب –شمال  گذرراه یجادمانند گسترش بندر چابهار و ا کندیم یلتسه

است و  یقعم یار. به طور مثال رابطه هند و قزاقستان بسکندیم حمایت

 یمرکز یایآس هاییجمهور یانهند م یتجار یکشر ینترقزاقستان بزرگ

را امضا  یمعاهدات مختلف یو نظام یراهبرد هایکاریهم یاست. دو کشور برا

هستند.  یکدیگربا  یخوب یتیروابط امن یدارا یزن یکستاناند. هند و تاجکرده

روابط  یدارا یو علم و فناور یاهسته یانرژ هایینهدر زم یزن یههند و روس

 یلهبه وس یااوراس یاقتصاد یههند به اتحاد پیوستنهستند.  یاگسترده

. دهدیم یشافزا یانامه تجارت آزاد ارتباط هند را با کل منطقه اوراستوافق

کشور عضو  5صادرات هند به  ی،تجارت خارج ها از اداره کلداده ینطبق آخر

 یبکه واردات به تقر یدالر است. در حال یلیونم 1.539.617 یااوراس یهاتحاد

 یبرا ییباال یتظرف یابازار اوراس کندیثابت م هند یدالر یلیونم 5759

 یوندهایدر پ یدهل یبرا یضعف بزرگ یکحال  یندارد. با ا یهند یکاالها

در عدم  مستقل همسود یو کشورها یمرکز یایآس یابا کشوره یاقتصاد

 هشده به بازار منطقه وجود دارد که موافقتنام یمو تنظ یممستق یدسترس

مواد  ی. به طور مثال صادرات برخکندیموضوع را برطرف م ینتجارت آزاد ا

 یدشد هاییتبا محدود یهاز هند به روس یمانند محصوالت لبن یکشاورز

تجارت  نامهاز توافق یوربهره یشترینه هند به دنبال بمواجه است ک یهروس

 خود است. یتجارت محصوالت کشاورز یآزاد برا
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 اییرتعرفهع غنبا موا یهو محصوالت مرتبط با آن در روس هند یصنعت داروساز

 ینا یندر تام یرمقامات و اجرا باعث تاخ ییدروبرو هستند و ثبت نام و تا

 یهاهند توجه ملت ییو دارو ین بهداشتمحصوالت است. صنعت روزافزو

 تواندیمستقل همسود را به خود جلب کرده است و توافقنامه تجارت آزاد م

 دهد یشرا افزا یاهند در اوراس یگسترده صنعت داروساز یت اقتصادیظرف

(masood,2020). 

ت محصوال ینتام یبرا یااوراس یاقتصاد یهاتحاد یهند به اعضا وابستگی

و  یرساختیز یزاتتجه یمیایی،ش یهامعدن، فراورده یزاتجهت یمیایی،ش

 2019مبر در دسا ین. پوتکندیم یتتقو یههند را با اتحاد یهمکار یتی،امن

 نجامد ادر هن یهروس یبالگردها ترینیشرفتهپاز  یکیداد ساخت  یشنهادپ

 هند از یدفاع هاییتقابل یندر تام یعباعث تسر یتوافق ینچن یشود. امضا

ا باط هند مهم در ارتب یار. نکته بسشودیم یااوراس یکشورها یگرو د یهسرو

 یستن ییزانبه م یاییاوراس یاست که اندازه اقتصادها ینا یااوراس یکشورها

 یترسن دسآعالوه بر  باشد. یهند در بازار داخل یداتکه مختل کننده بازار تول

شارکت م. اما در مورد کندیهند فراهم م یبرا یزرا ن گذارییهبه بازار و سرما

س تر ینچ یبه رهبر یاییآسو توافق تجارت آزاد پان یامنطقه صادیجامع اقت

 ترک کشور را مجبور به ینهند ا یداخل یدر بازارها یناز نقش قدرتمند چ

 یییاساورا یبا کشورها یندر خصوص رابطه چ یمشابه یکرد. نگران یمانپ ینا

ن توازم یروین یجادو ا یاحضور هند در اوراسوجود دارد که  یهروس یبرا یزن

 است. یندخوشا یهروس یبرا ینکننده در مقابل چ

 هکارهاپیشنهادها و را -6
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توان آن را در جنوب که می -گذر شمال با توجه به مشکل اصلی تکمیل راه

د، نبود نیروی محرکه قوی برای به حرکت درآوردن کشورهای آن خالصه کر

ت تیبابه عنوان اعضای اصلی این ابتکار در یکی از تر عضویت هند و ایران

های هماهنگ میان اعضا را جهت حل مشکالت تواند حرکتای مهم میمنطقه

ر گذر رفع نماید. در پایان به منظواین راه یمفقودههای مالی و فنی حلقه

 کهز اینانامه تجاری ایران با این اتحادیه و صرف نظر جامه عمل پوشاندن توافق

 پس از اجرای آن ایران خواهان عضویت در این اتحادیه باشد یا خیر،

 شود:پیشنهادهایی ارائه می

های دولتی مرتبط با تجارت به ویژه وزارت ر بعد اقتصادی و فنی دستگاهد -

های صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت با دیگر دستگاه

های های تخصصی چالشگروهزیرساختی و فنی کشور از طریق ایجاد کار

 نامه ایران با این اتحادیه را برطرف کنند؛اجرای توافق

ی ناسایی و حمایت از فعاالن خوش سابقه در تجارت بین ایران و کشورهاش-

دست  م ازمنطقه اوراسیا و تجارت کاالهای با کیفیت به منظور اطمینان از عد

 دادن بازارهای هدف؛

کنندگان و آگاهی از ق وسلیقه مصرفر اوراسیا، ذوشناسایی بازارهای هدف د -

ی طریق ابزارها ها ازو ارائه آن شبکه توزیع در منطقه و موارد این چنینی

 المللی؛های بینبه صادرکنندگان مانند نمایشگاه مختلف

توجه  یجاد توازن روابط سیاسی ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان باا -

 جنوب؛ -شمال گذرراهاین اتحادیه و نقش آذربایجان در  به نقش ارمنستان در
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 رغیب هند به روابط بیشتر با ایران از طریق ایجاد توازن بین روابطت -

 ، بااقتصادی با چین وتضمین سیاسی به هند در خصوص رابطه ایران با چین

 این کار هند نسبت به روابط زیر ساختی با ایران ترغیب خواهد شد.
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 یریگنتیجه -7

 الملل نقش دارند وعوامل سیاسی و اقتصادی گوناگونی در تحول نظام بین

منافع ملی خود در  ییشینهبیگران اصلی به دنبال تامین ها به عنوان بازدولت

فتن الملل هستند. جمهوری اسالمی ایران با قرار گرتحوالت مختلف نظام بین

بال المللی، همواره به دنمل فشارهای مختلف بینای پر بحران و تحدر منطقه

های ژئوپلیتیکی جهت رهایی از مشکالت خود است. مندی از فرصتبهره

ر های بزرگ بر کشواثر فشار قدرت مشکالتی که عموما در بعد اقتصادی و در

 نوب به عنوان یکج -المللی شمال گذر حمل و نقلی بینشود. راهتحمیل می

ای ایش دسترسی به بازارهفی مانند افزالمللی در پی اهداطرح چندوجهی بین

المللی، تسهیل حمل و نقل و تجارت، افزایش امنیت انتقال کاال با بین

تواند عالوه بر تاثیرهای اقتصادی مانند المللی است که میاستانداردهای بین

ز ا نیدرآمدهای حمل و نقلی، عمق راهبردی و امنیت سیاسی اقتصادی کشور ر

های تگذر هنوز قسما گذشت دو دهه از توافق بر سر این راهافزایش دهد. اما ب

مده نتایج مطلوب آن بدست نیاتکمیل نشده در این راه گذر وجود دارد و 

 گذر نبود اراده سیاسی و اقتصادییکی از دالیل کامل نشدن این راهاست. 

 های ایران و هند درکافی برای سرعت بخشیدن به آن است. افزایش همکاری

دی قتصااادیه اقتصادی اوراسیا و به دنبال آن افزایش تبادالت سیاسی و اتح

. افزایش تجارت کندهای حمل و نقلی را پر رنگ نقش زیرساخت تواندمی

 جارتنیازمند زیرساخت حمل و نقلی است که عالوه بر تسهیل سخت افزاری ت

ین ا بتواند با قانون و مقررات هماهنگ و یکپارچه تجارت در بین اعضای

 اتحادیه را بیش از پیش اقتصادی جلوه دهد.
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های ن داده است آن دسته از طرحاقتصادی نشا -تجربه تاریخ روابط سیاسی

یی المللی موفق خواهد شدکه عالوه بر توجیه اقتصادی اراده سیاسی باالبین

هایی که در منطقه ها وجود داشته باشد. این موضوع درباره طرحبرای انجام آن

خورد. سیا طی سی سال گذشته انجام شده است، بسیار به چشم میاورا

 یروهاین اقتصاد جهانی و هایقانون هتوان به این نتیجه رسید کبنابراین می

های های اقتصادی بزرگ جهان که در حوزهمانند شرکت قدرتمند یاقتصاد

های انرژی، حمل و نقل و لجستیک فعال هستند، عامل مطلق پیشبرد طرح

های سیاسی و گذرهای حمل و نقلی نیستند. بلکه هدفالمللی مانند راهینب

 های مختلف و به دنبال آنها نیروی محرک نفوذ در منطقهراهبردی دولت

 های بزرگ است.ایجاد طرح

سازمان  یکبه عنوان  یااوراس یه اقتصادیبه اتحاد یران و هندبا ورود ا

 بین عضوهای اتحادیه، های تجاریادقرارد یو در ادامه با امضا یامنطقه

جنوب و  -شمال  المللیینگذر بعضو راه یکشورها ینمتقابل ب یوابستگ

در صورتی که ایران و هند به صورت . شودیم یشترب یااوراس یاقتصاد یهاتحاد

کامل عضو این اتحادیه شوند و افزایش تجارت بین اتحادیه و منطقه جنوب 

گذر چندوجهی و یدا کند ضرورت ایجاد یک راهآسیا و شبه قاره افزایش پ

جنوب موجب  -گذر شمال راه یکهاز آنجاالمللی افزایش خواهد یافت. بین

 ینا یلتکم ؛خواهد شد یهعضو در اتحاد یکشورها ینحمل و نقل ب یتتقو

 یهاارادهو  شودیک ضرورت تلقی می یااوراس یکشورها یگذر از سوراه

 منابع به دنبال آن .یافتخواهد  یشآن افزا یلکمت یبرا یو اقتصاد یاسیس

 -راه آهن رشت  نشده آن مانند یلتکم یهااز قسمت یانجام برخ برای یمال
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باعث  یهاتحاداین  و هند با یرانا هایوافقنامهت .شودیم ینآستارا تام

 جنوب مانند –گذر شمال اقدام مشکالت راه ینتجارت خواهد شد. ا یسازروان

با قوت  گذرراه ینا یلتکم در نتیجه و کندیحل م حدی تا را بار جذب مشکل

 به پیش خواهد رفت. یشتریب

نظر  برخی از اقدامات ضروری به جهت نیل به دستاوردهای مورد نظر انجام

های های تخصصی متشکل از دستگاههایی مانند ایجاد کارگروهرسد. اقداممی

یا، ادی اوراسایران با اتحادیه اقتص نامهدولتی جهت حل موانع اجرای توافق

آگاهی  حمایت از فعاالن اقتصادی در تجارت بین ایران و کشورهای اوراسیا،

م د. همگاها در این راستا اهمیت داریافتن از بازارهای منطقه و شبکه توزیع آن

م چنین های اقتصادی مورد نیاز ایجاد توازن در روابط سیاسی در انجابا اقدام

و  ذربایجانجمهوری آ ی اهمیت دارد. ایجاد روابط متوازن با دو کشورهایطرح

 -گذر شمال ارمنستان در فضای پر تنش امروز آن دو برای عملکرد درست راه

به  الزم است جمهوری اسالمی ایران جنوب ضرورت دارد. عالوه بر آن نیز

 گر چینهای توازن بخش خود در روابط با هند، پاکستان و از طرف دیسیاست

 ادامه دهد.
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 منابع
ا -

 موانع و ها(. چالش1398) یلیاسمع محدثه و یبرزفر، یرسالمیپ یرغوان

 مجلس . فصلنامهیانهخاورم منطقه در یرانا یاسالم یجمهور یاقتصاد یپلماسید

 .71-105، 97 شماره راهبرد. و

ا -

 1398مهر  15(، گزارش نشست ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 1398یراس )
http://www.iras.ir/fa/doc/report/ 

آ -

 یرژانخطوط لوله  یاسیاقتصاد س(. 1393، هادی و محمدرضا بهادرخانی )جیلی

های راهبردی سیاست، سال سوم، . فصلنامه پژوهشو قفقاز یمرکز یایآسدر 

 .129-155، 10شماره 

آ -

؛ انداز قدرت نرم هندچشم(. 1391قایی، سید داوود و سید محمود حسینی )

 .199-228، 58دی، شماره . فصلنامه مطالعات راهبرهاها و چالشفرصت

ت -

ید. دج یشمراه ابر ایمنطقه یبرق ید،جد یهراه ادو (.1398ویسرکانی، مجتبی )

 .1- 38. 105 شماره .و قفقاز یمرکز یایآسفصلنامه 

ح -

 یریگکلشبر  یانرژ یتیکژئوپل یرتأث(. 1393) یفرج، محمدرضا و بهرام یانافظ

 ..1970-2010فارس از  یجخله منطق یمورد: مطالعه یامنطقه یتامن یباتترت

 .79-106. 24شماره  .یتامن آفاق فصلنامه

http://www.iras.ir/fa/doc/report/3869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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خ -

الف(. ایران و اوراسیا در اندیشه تجارت  1398) یرانابرگزاری جمهوری اسالمی 

 1398آبان  13][ اخباردو میلیاردی.

https://www.irna.ir/news/83541313 
خ -

 یابیدست یبرا یرانفرصت سه ساله اج(.  1398) یراناجمهوری اسالمی  برگزاری

[ یا.اوراس یهبه تجارت آزاد با اتحاد

 /https://www.irna.ir/news/83548787]اخبار

خ -

با  یرانتفاهم ا یادداشت یامضا ب(. 1398) یرانابرگزاری جمهوری اسالمی 

 1398آبان  19]اخبار [. ورود موقت گندم یو قزاقستان برا یهروس
https://www.irna.ir/news/83548467 

خ -

 یااوراس یهو اتحاد یرانا یارتباط تجار د(. 1398) یرانابرگزاری جمهوری اسالمی 

 /https://www.irna.ir/news/83542406]اخبار [یم. بسنج یرا با نگاه مل

د -

الملل، جلد دوم. (. اصول و مبانی روابط بین1395هقانی فیروزآبادی، سیدجالل )

 (.سمت) هادانشگاه انیانس علوم کتب توین و مطالعه تهران: سازمان

ذ -

متحدان  :ای اکوسامانه منطقه(. 1395والفقاری، وحید و علی اکبر جعفری )

. رهشما. دفصلنامه راهبر. گراگرا یا رقبای استراتژیک و منفعتتاکتیکی و مصلحت

274-249. 

س -

ن، (. سیاست خارجی و دنیای پرتالطم کنشگرا1391جادپور، سید محمدکاظم )

 اتتهران: انتشارت اطالع المللی.بینها و محیط کنش

https://www.irna.ir/news/83541313/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83548787/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83548467/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
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س -

خزر.  منطقه در آسیایی یهاقدرت یدراهبر (. ابتکارات1396پور، هادی )لیمان

 .9قفقاز. شماره  و یمرکز یایآس فصلنامه

س -

 ای بر اقتصاد سیاسی. تهران: نشر نی.(. مقدمه1376یف، احمد )

ک -

ای اقتصادی در هازمانس(. 1397سرا )رمی، جهانگیر و تیمور فرجی لوحه

لهه در، اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی. ا اوراسیای مرکزی.

 کوالیی و عابد نوروزی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ک -

 ـواحلس یراهبـرد یهاتفاوت(. 1389) حمیدرضا محمدی و یدااهلل پور، ریمی

 مستان.ز اول شماره سوم ایران. سال یـایجغراف فـصلنامه ایـران.

گ -

الملل. (. اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین1392یلپین، رابرت )

ترجمه مهدی میرمحمدی. محمود یزدان فام. علی رضا خسروی و محمد 

 جمشیدی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

م -

اده؛ ج یککمربند،  یک ید؛جد یشمراه ابر. (1395) یدمجی، عباس و رئوف ی،لک

وسسه متهران:  یکی.استراتژ هاییتاز محدود ییرها یبرا ینیچ نییچ یهنظر

 ابرار معاصر تهران. المللیینب یقاتمطالعات و تحق یفرهنگ

م -

گرایی هند در تعامل با (. راهبرد موازنه1395وسوی شفائی و سعیده اسکندری )

 .97-121، 20الملل، دوره نخست، شماره های روابط بینایران و امریکا. پژوهش

م -

 یقیتطب یبررس (.1397) یرخانیش، داود کیانی و علی سید نوراله ،یراشرفی
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فصلنامه مطالعات ی. در قفقاز جنوب یانرژ یتقبال امن یه درو روس یکاآمر یاستس

 .161- 123، 34شماره  یازدهم،الملل، سال ینروابط ب



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

534   

 

 منابع التین
- Almetova, Z V,V D Shepelev and N A Kuznetsov (2019). 

The Integrative Process of Transport Systems of the 

Eurasian Economic Union. International science and 

technology conference "Earth science". 

- Amirahmadian B. (2016). Iran as a Geopolitical Actor. 

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time. 

vol. 13, issue 1. 

- Balooch, M. (2009). Iran and India’s Cooperation in Central 

Asia. China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 7, No. 3. 

25-29 
- Castlereagh (2019). The INSTC, transregional connectivity 

and geopolitics. available at: https://castlereagh.net/the-

instc-transregional-connectivity-and-geopolitics/(accessed 

on 2020/21/2). 

- Gilpin, Robert G (1984). The Richness of the Tradition of 

Political Realism. International Organization, Vol. 38, No. 

2. NN. 287-304. 
- Haider, Syed Fazl-e (2019). INSTC vs. BRI: The India-

China Competition Over the Port of Chabahar and 

Infrastructure in Asia. China Brief. Volume19. Issue21. 

- Islamic Development Bank (2011). A Study of International 

Transport Corridors on OIC Member Countries. PGlobal 

Global Advisory and Training Services. 

- Israyelyan, Armen (2019). Political and economic 

significance of Iran’s cooperation with EEU. 

http://www.iras.ir/en/doc/article/3851/political-and-

economic-significance-of-iran-s-cooperation-with-eeu 

- Jiang, Yuan (2020). Russia’s Strategy in Central Asia: 

Inviting India to Balance China. The Diplomat. 1-4, 23 

http://www.iras.ir/en/doc/article/3851/political-and-economic-significance-of-iran-s-cooperation-with-eeu
http://www.iras.ir/en/doc/article/3851/political-and-economic-significance-of-iran-s-cooperation-with-eeu


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

535   

 

- Kozhanov, Nikolay (2015). Understanding the 

Revitalization of Russian-Iranian Relations. Carnegie 

Moscow Center. 

- Litvinova, Tatiana N (2019). Economic projects, design, 

institutions of Greater Eurasian Partnership. Revista 

ESPACIOS, Vol 40. 

- Masood, hana (2020), Should India Join Hands with the 

Eurasian Economic Union?, youngbhartiya, 

https://www.youngbhartiya.com/article/should-india-join-

hands-with-the-eurasian-economic-union 
- Ministry of Roads & Urban Development (2018). INSTC: 

Iran’s Role and Future Development. available at: 

https://www.mrud.ir/en/About/Media/Management-

News/DNNArticle-Detail-View/ArticleId/12493/INSTC-

Iran-s-role-and-future-development (accessed on 2020/ 

24/04(. 
- Passi, Ritika (2017). Money matters: Discussing the 

economics of the INSTC. ORF.Occasional Papers. 

- Sergi,Bruno S. (2018). Putin’s and Russian-led Eurasian 

Economic Union: A hybrid half-economics and half-

political “Janus Bifrons”. Journal of Eurasian Studies. 9. 

60-52 
- Singh, Suresh p & sharma, manila (2017). INSTC: India-

Russia’s Trade to Get a Major Boost. Russian international 

affairs council. available at: 

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-

comments/analytics/instc-india-russia-s-trade-to-get-a-

major-boost/ (accessed on 2020/20/3). 

- Tehran times (2019). Iran to start economic interaction with 

Eurasian bloc from October 27. 

https://www.youngbhartiya.com/article/should-india-join-hands-with-the-eurasian-economic-union
https://www.youngbhartiya.com/article/should-india-join-hands-with-the-eurasian-economic-union
https://www.mrud.ir/en/About/Media/Management-News/DNNArticle-Detail-View/ArticleId/12493/INSTC-Iran-s-role-and-future-development
https://www.mrud.ir/en/About/Media/Management-News/DNNArticle-Detail-View/ArticleId/12493/INSTC-Iran-s-role-and-future-development
https://www.mrud.ir/en/About/Media/Management-News/DNNArticle-Detail-View/ArticleId/12493/INSTC-Iran-s-role-and-future-development
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366517300258#!


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

536   

 

https://www.tehrantimes.com/news/440868/Iran-to-start-

economic-interaction-with-Eurasian-bloc-from-October 

- Yeliseyeu, Andrei (2019). The Eurasian Economic Union: 

Expectations, Challenges, And Achievements. The German 

Marshall Fund of the United States 

 

 

 

https://www.tehrantimes.com/news/440868/Iran-to-start-economic-interaction-with-Eurasian-bloc-from-October
https://www.tehrantimes.com/news/440868/Iran-to-start-economic-interaction-with-Eurasian-bloc-from-October


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

537   

 

 

 

 
 

 آزاد مناطق تحلیل یکپارچه شرایط سرمایه گذاری خارجی در

 خارجی سرمایه های جذبایران و ارائه استراتژی
 

 3، رضا سلطانی2، عرفان فرجی1دکتر احمد کریمی
 

 

 

 

  

                                                           
 a.karimi@sndu.ac.ir وری اسالمی ایران، تهراننیروی دریایی ارتش جمه - 1
 شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران ریزیبرنامهکارشناس ارشد  - 2

erfanfrj@gmail.com 
 ، شیرازآبادنجفآزاد اسالمی واحد  دانشگاه دانشجوی دکترای عمران، - 3

Reza_soltani51@yahoo.com 

mailto:erfanfrj@gmail.com


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

538   

 

 

 چکیده
 بودند، هبست اقتصاد دارای که سوسیالیستی کشورهای در بار نخستین آزاد، مناطق ایجاد

 برای ریابزا و وسیله عنوان به آزاد مناطق از مختلف ورهایکش. گرفت قرار توجه مورد

 در ها سرمایه جلب اشتغال، افزایش ،صنعتی صادرات افزایش ،خارجی گذاری سرمایه جذب

 به ککم ،داخلی سرگردان نقدینگی جذب ،اقتصادی رشد صادرات، توسعه مولد، های بخش

 شورهایک بین وحدت ایجاد وسعه،ت پتانسیل دارای مناطق از زدایی محرومیت تورم، مهار

 گیریشکل مه ایران در. کنند می استفاده دانش و تکنولوژی انتقال نهایت در و پیمان هم

 یزگاهیگر تا گرفت صورت دولتی اقتصاد پردازان تئوری پیشنهاد به تجاری آزاد مناطق

ش، ارس، تجاری قشم، کی آزاد هفت منطقه حاضر حال در .باشد دولتی بسته اقتصاد برای

یز ناد جدید آز مناطق ایجاد در کشور وجود دارد و درخواست چابهار، اروند، انزلی و ماکو

 یرانا در دآزا مناطق مدت زیادی است که در انتظار تصویب می باشد. با این وجود عملکرد

ین اهداف یکی از مهم تر .استنبوده  موفق توسعه راهبردهای با نداشتن تطابق دلیل به

ه بیادی زناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه خارجی است و از آنجایی که انتقادات ایجاد م

اضر با حخارجی وارد است، پژوهش کاربردی  سرمایه جذب خصوصاً در آزاد عملکرد مناطق

ا بر اساس مصاحبه ب SWOTحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل یکپارچه ت-روش توصیفی

نین رسی و دسته بندی نقاط ضعف و قوت و همچمحققین، متخصصین و بازرگانان به بر

ب یش جذشناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو می پردازد و در نهایت راهبردهای افزا

 سرمایه خارجی را ارائه می نماید.

 

 کلمات کلیدی:
 مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه، عملکرد مناطق آزاد

 

 
 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

539   

 

 

 مقدمه -1

 بین اداقتص های ظرفیت از استفاده برای متعددی الگوهای و اابزاره امروزه

 الگوها این زا یکی. دارد وجود داخلی اقتصاد نفع به آن از برداری بهره و الملل

 این طریق از المللی بین های سرمایه جذب و تجاری آزاد مناطق تأسیس

 (.45: 1395 جعفری، و عسکری)است  مناطق

 محدوده در محصور و محدود جغرافیایی احیهن از است عبارت آزاد منطقه

 موجب به که کشور خاک از بخشی یا و جزیره دریا، بندر، از اعم ملی گمرک

 و بوده آزاد آن از کاال خروج و ورود و تجاری و صنعتی فعالیت خاصی قانون

 در .(35: 1381)کامران،  باشند می گمرکی ها محدودیت و مقررات مشمول

 سرزمین به متصل ای جزیره" یا "پنجره" یک عنوان به مناطق این حقیقت،

 اقتصاد به مدیریتی تجارب و سرمایه تکنولوژی، انتقال برای ای وسیله اصلی،

 سیاست از بخشی عنوان به مناطقی چنین ایجاد. شوند می ارزیابی داخلی

. (45: 1395شوند )عسکری و جعفری،  می محسوب نیز "باز درهای های

 و رشد موتور سرمایه که اند گرفته شکل اعتقاد این بر نیمبت آزاد مناطق

است )اسفندیاری، مقدس حسین زاده و دالوری،  کشور یک اقتصادیتوسعه 

1387 :121). 

 از. است آمده مناطق این درباره اصطالحات از ایگسترده  دامنه ،ادبیات در

 ،1جاریت آزاد منطقه ،2صادرات آزاد منطقه ،1اقتصادی آزاد مناطق جمله،

                                                           
1 Economic Free Zone (EFZ) 
2 Free Export Zone (FEZ) 
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 و 5صادرات پارک ،4صنعتی پارک ،3صنعتی منطقه ،2صنعتی آزاد منطقه

 پردازش مناطق اصطالح حال، این (. باچین در) 6اقتصادی ویژه مناطق

است  گرفته قرار استفاده مورد تری گسترده بسیار سطح در 7صادرات

 .(191: 1388)التجایی، 

 توسعه حال در کشورهای از بسیاری در مناطق این ایجاد از اصلی های هدف

 های سرمایه تشویق و جذب صادرات، توسعه اشتغال، ایجاد: از عبارتند

 برپایی و ای منطقه توسعه ،تکنولوژی انتقال ،ارزی درآمد ایجاد ،خارجی

 برخورداری با مناطق این (.121: 1387 اسفندیاری و همکاران،)ها  نمایشگاه

داخلی،  بازدارنده قوانین از دوری و گمرکی و مالیاتی های معافیت از

 می...  و کارآمد اجرایی های سازمان و مناسب زیربنایی امکانات از برخورداری

 نسبی مزیت از گیری بهره دلیل به را خارجی های گذاری توانند سرمایه

 جذب مصرف بازارهای به نزدیکی و مواد اولیه و کار نیروی ارزانی همچون

 را خارجی های توانند سرمایه می توفیق صورت در تجاری آزاد کنند. مناطق

 های شغلی فرصت ایجاد و تکنولوژی انتقال گرا، صادرات صنعت گسترش برای

                                                                                                                                   
1 Free Trade Zone (FTZ) 
2 Industrial Free Zone (IFZ) 
3 Industrial Zone (IZ) 
4 Industrial Park (IP) 
5Export Park (EP) 
6 Special Economic Zones (SEZ) 
7 Export Processing Zones (EPZ) 
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 گره المللی بین اقتصاد به را داخلی ناکارای و بسته اقتصاد و برند بکار مناسب

 خط یک عنوان به تواند می تجاری آزاد مناطق توسعه و بنابراین ایجاد بزنند،

 داخلی های سرمایه جذب چون تحقق اهدافی برای میانبر راهی و سریع مشی

 مورد صادرات غیر نفتی توسعه منظور به سریع شدن صنعتی و خارجی و

 .(6: 1391گیرد )کریمی نیا و مقدم،  قرار استفاده

 اقتصاد دارای که سوسیالیستی کشورهای توجه مورد ابتدا دنیا در آزاد مناطق

 ایجاد یادن در آزاد مناطق گذاران پایه هدف واقع در. رفتگ قرار بودند بسته

 های پتانسیل که بود کشور از هایی بخش در آزاد اقتصاد تئوری تجربه

 از عیتتب به تجاری آزاد مناطق هم ایران در. شد می دیده ها آن در پیشرفت

 دولتی تهبس اقتصاد از گریزی تا گرفت شکل دولتی اقتصاد پردازان نظریه ایده

 بنیان زا یکی عنوان به آن گرفتن نظر در و آزاد مناطق تجارت از صحبت. باشد

. است ناممکن آزاد بازار و رقابت اصول کردن لحاظ بدون کشور اقتصادی های

 مفهوم اساس بر عموما خود عام معنای در تجاری آزاد مناطق حقیقت در

 (1383 قاسمی،) اند گرفته شکل آزاد تجارت

المللی زیرا  بین های سرمایه آزاد جذب ن اهداف ایجاد مناطقیکی از مهم تری

 مختلف های فعالیت و ها بخش در گذاری سرمایه نیازمند اقتصادی توسعه

 نمی روبنایی و بنایی زیر های در طرح گذاری سرمایه بدون. است اقتصادی

از  بسیاری امروزه داشت. را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار توان

. اند کرده پیدا خارجی های سرمایه جذب به شدیدی تمایل جهان کشورهای

 چشم در مناطق آزاد، گذاری سرمایه گسترش و جذب موانع و تنگناها شناخت

 ارائه خارجی گذاری سرمایه گسترش و جذب بر مؤثر عوامل از روشنی انداز
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 اصلی جزء توسعه درحال درکشورهای آزاد مناطق از استفاده تجربه .کند می

 خارجی، های گذاری سرمایه جذب هدف با صادرات توسعه چارچوب استراتژی

 است، بوده جدید تکنولوژی کسب و اشتغال صنعتی، ایجاد صادرات توسعه

–صنعتی مناطق ایجاد به مختلف مبادرت طرق به مختلف کشورهای بنابراین

 مناطق مناسب، ایجاد و مفید های راه از یکی منظور این به. اند نموده بازرگانی

 این که آنجایی از(. 6: 1391 مقدم، و نیا کریمی)است  صنعتی –تجاری آزاد

 این به توجه با همچنین و دارد کشورمان قرار کالن های برنامه صدر در برنامه

می  کشورها محسوب و توسعه رشد در اصلی عوامل از یکی سرمایه عامل که

 عرضه ملی، ناخالص تولید اشتغال، لهجم از اقتصادی دیگر متغیرهای و شود

پذیرند. از این رو هدف  می تأثیر عامل این از مستقیماً...  و و خدمات کاال

 در خارجی سرمایه جذب تقویت های استراتژی اصلی پژوهش حاضر، ارائه

 ایران است. آزاد مناطق

 یشینه پژوهشپ -1-1

 رد را خارجی یممستق گذاری سرمایه کننده تعیین عوامل( 1997) چانالی

 دهاستفا با توسعه حال در کشور 31 مورد در 1987–1994 ساله 8 دوره طی

 دهد می نشان تحقیق نتایج. است کرده بررسی شده تعدیل جاذبه مدل از

 نعت،ص بخش کارای دستمزد داخلی، ناخالص تولید رشد بازار، اندازه عوامل

 ذخیره ،(شود می برآورد جهانی اقتصاد مرکز از نسبی فاصله با که) دوردستی

 اریگذ سرمایه میزان بر اقتصاد بودن باز و خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 .مؤثرند داری معنی صورت به خارجی مستقیم
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 خصوص در اطالعاتی به یابی دست جهت چانالی همچون نیز( 2003) بانگا

 نریاج بر چگونه دولت سیاست های و گذاری سرمایه های موافقت نامه اینکه

 کشور 10 اطالعات از استفاده با تأثیرگذارند، خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 که است آن بیانگر ها یافته. است کرده برآورد مشابهی معادله توسعه حال در

 بدهی متوسطه، دوره شدگان نام ثبت نسبت کار، نیروی هزینه بازار، اندازه

 یخارج مستقیم اریگذ سرمایه جریان بر مؤثر عوامل برق، مصرف و خارجی

 هسرمای های موافقت نامه دهد می نشان مطالعه نتایج همچنین. باشد می

 فقت نامهموا و دار معنی و مثبت تأثیر دارای یافته توسعه کشورهای با گذاری

 .رنددا خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر متفاوتی اثرات نیز ای منطقه های

 هتوسع حال در کشور 71 مقطعی های داده از استفاده با( 2002) آسیودا

 مایهسر جذب در توسعه حال در کشورهای دیگر با مرکزی آفریقای بین تفاوت

یرساخت ز اقتصاد، بودن باز متغیر مطالعه این در. نماید می بررسی را خارجی

 هب سرمایه بازگشت نرخ و( جمعیت نفر هزار در تلفن خط های تعداد) ها

 .اند شده گرفته نظر در خارجی مستقیم ذاریگ سرمایه بر مؤثر عوامل عنوان

 مالش و خاورمیانه منطقه مقایسه برای مشابهی مطالعه نیز( 2002) اونیو

 .ستا داده انجام FDI جذب نظر از توسعه حال در کشورهای سایر با آفریقا

 مایهسر و اقتصادی های ادغام بین ما ارتباط بررسی به ،(2000) من گلوبر

 وی های بررسی. پرداخت اروپا و آمریکا شمال در جیخار مستقیم گذاری

 ممستقی گذاری سرمایه و تجاری جریان بین قرابتی هیچ که دهد می نشان

 ادیهاتح در که حالی در است، نداشته وجود آمریکا شمالی مناطق در خارجی

 .اند بوده یکدیگر مکمل خارجی مستقیم گذاری سرمایه و تجارت اروپا
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 مانیز دوره طی کشور 62 های داده از استفاده با( 2004) دیگران و فراوسن

 ،(عرضه طرف) مبدأ عوامل شامل مکانی عوامل از دسته سه 1982–2000

 یممستق گذاری سرمایه جذب در ترکیبی عوامل و( تقاضا طرف) مقصد عوامل

 .است کرده شناسایی را خارجی

 خارجی ممستقی گذاری سرمایه بر موثر عوامل مورد در مطالعاتی نیز ایران در

 هشد انجام اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه اثر همچنین و

 .است

 نسازما عضو کشورهای بندی رتبه» عنوان با ای مقاله( 1383) نجارزاده

 یخارج مستقیم گذاری سرمایه بر مؤثر عوامل بر اساس« اسالمی کنفرانس

 به) لزیما کشور که دهد می نشان بندی رتبه از حاصل نتایج. است داده انجام

سال  طی تجاری آزادسازی های برنامه اجرای نیز و باال اقتصادی رشد دلیل

 مایهسر خروج و ورود آزادسازی سیاست و پایین تعرفه نرخ های گذشته، های

 خارجی گذاری سرمایه جذب لحاظ از را وضعیت بهترین( کشور این در ها

 ضوع مطالعه مورد کشور 43 بین در یرانا اسالمی جمهوری کشور و داراست

 .دارد قرار پنجم و سی رتبه در اسالمی کنفرانس سازمان

 سرمایه امنیت بر مؤثر عوامل» عنوان با ای مقاله( 1383) بحرینی زاده حسین

 از یکی گذاری سرمایه امنیت که آنجا از و است داده انجام «ایران در گذاری

 ربارهد مقاله بنابراین است؛ گذاری سرمایه بر اثرگذار متغیرهای ترین مهم

 سرمایه فضای کننده ناامن عوامل ترکیب و اقتصاد یک در امنیت میزان

 .پردازد می مطالعه به شیوه دو به آن در گذاری
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 رشد بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه اثر نیز( 1373) نظیفی فاطمه

 1973-1993 یسال ها طی را توسعه حال در کشورهای از برخی اقتصادی

 نیز (1384) ملکی مهران و. است داده قرار بررسی تحت خود نامه پایان در

 رب تأکید با اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه تأثیر بررسی

 .است هداد قرار بررسی تحت خود نامه پایان در را نفت کننده صادر کشورهای

 بجذ بر مؤثر عوامل سیبازشنا"عنوان  با ای مقاله نیز( 1383) داوودی

 جهان در کشور 46 و ایران اقتصاد در خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 سیبرر» مطالعه این هدف. است داده انجام را "تلفیقی الگوی یک چارچوب

 طی جهان کشور 47 در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر مؤثر عوامل

ت زیرساخ به توجه که دهد می نشان مطالعه نتایج. است 2002-1990 دوره

 ییکارآ به توجه خصوصی، بخش گذاری سرمایه تقویت و تشویق قانونی، های

 ه،توسع و تحقیق و زیرساخت ها در شده انجام گذاری سرمایه وری بهره و

 هتج در اقداماتی و کار نیروی مهارت سطح و وری بهره کارآیی، به توجه

 گذاری سرمایه شتربی جذب به بتواند شاید کشور سیاسی ثبات افزایش

 .شود منجر ایران در خارجی مستقیم

 جذب بر مؤثر عوامل"( در مقاله ای با عنوان 1391مشیری و کیانپور در سال )

 گذاری سرمایهبر  مؤثر عوامل بررسی به "خارجی مستقیم گذاری سرمایه

پردازند و  می 2009-1980 دوره طی جهان کشور 209 در خارجی مستقیم

 زیر ،سرمایه بازگشت نرخ بودن، باز درجه اثر که است این ینمب حاصل نتایج

 دارای همگی قبل دوره در گذاری سرمایه حجم و انسانی سرمایه و ها ساخت

 اما دارند، خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر جذب داری معنی و مثبت اثر
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 سرمایه بر معناداری تأثیر تورم نرخ و دولت، فساد های هزینه متغیرهای

 دهند. نمی نشان خارجی مستقیم ریگذا

 جذب لعوام عنوان بررسی با ای مقاله در (1391) سال کریمی کیا و مقدم در

در  یگذار سرمایه جذب بر مؤثر اروند عوامل آزاد منطقه در گذاری سرمایه

می دهند و  قرار بررسی وردم( 1388-1384زمانی ) دوره در اروند آزاد منطقه

 مناسب گذاری سرمایه عدم زیربنایی، امکانات وجود نشان می دهند عدم

 ایهسرم جذب ازموانع عمده مقررات و قوانین نارسایی دولتی، های دستگاه

 .روند می شمار به اروند آزاد منطقه در گذاری

 آزاد ناطقم تاریخچه -2-1

 با محصوری مناطق حقیقت، در جهان، آزاد شده شناخته بنادر نخستین

. شدند بنا یونان «پیرائوس و چالیس» بنادر در که بودند دفاعی دیوارهای

 و داد حجم افزایش برای مشخص طور به که جهان آزاد بندر ترین قدیمی

 بود اژه دریای در «داالس» جزیره در رومی ها آزاد بندر شد، گذاری پایه ستد

 شمال سوریه، یونان، مصر، بین تجاری مبادالت حجم افزایش هدف با که

 حق دریافت بدون ستدها و داد همه و بود شده تأسیس روم و آسیا آفریقا،

 جبل» و «ونیز» ،«جنوا» همچون دیگری بنادر سپس. شد می دریافت گمرکی

 1888 سال در که هامبورگ آزاد بندر ایجاد از هدف. آمدند وجود به «الطارق

 صنایع با رقابت از که آن بر مشروط بود صنعتی محصوالت شده گذاری پایه

 1959 سال در دوم جهانی جنگ از بعد که شانون تجربه. کند احتراز لیداخ

 و شد، شناخته آن جدید مفهوم به آزاد منطقه اولین عنوان به گردید، ایجاد

 90 دهه اوایل در که طوری به. کرد پیدا توسعه سرعت به آزاد منطقه ایجاد
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 مناطق طراحی یا و ایجاد اداره کار، اندر دست توسعه حال در کشور 60 حدود

. بود کشور هفت فقط آن ها تعداد 70 دهه اوایل در که آن حال. شدند آزاد

 صنعتی -تجاری آزاد مناطق شدید رقابت علت به اخیر سال های در البته

 صنایع بازگشت سیر با همچنین و امر این با مقابله برای مختلفی کشورهای

 و نموده فنون و علوم یها پارک تأسیس به اقدام صنعتی کشورهای به کاربر

 و تحقیق مراکز و صنعتی تجاری آزاد مناطق بین پیوندی مناطق این واقع در

 نظیر المللی بین های سازمان از برخی طرفی از. اند کرده ایجاد توسعه

 ابتدا در که «متحده ملل صنعتی سازمان» و «ملل توسعه و تجارت کنفرانس»

 نمودند می تشویق مناطق قبیل ینا تأسیس به را توسعه حال در کشورهای

 (.35: 1381 کامران،)نمودند  ابراز تر محتاطانه بسیار نظراتی مواردی در بعدها

 ؛جهانی رقابت عرصه در ملّی اقتصاد کمرنگ حضور به توجه با نیز ما کشور در

 دست از هایفرصت  جبران جهت در مؤثر عاملی عنوان به آزاد مناطق ایجاد

 اقتصادی جایگاه ارتقاء مولد، و سالم اشتغال ایجادرات، صاد توسعه و رفته

 نظام گذاران سیاست تأکید و مورد توجه رقابتی اقتصاد از مندیبهره  و کشور

 آن و نفتی صادرات از کشور اقتصاد پذیری ضربه .قرار گرفت کشور اقتصادی

 محسوس طور به 1368 و 1367 سال در که بود چیزی انحصاری، صادرات هم

 که بینیم می توجه کنیم 1367 سال آمارهای به اگر. گرفت قرار توجه دمور

 همین که حالی در. شد دالر میلیارد 7 حدود سال آن در ما نفتی صادرات

 برای. است رفته فراتر دالر میلیارد 20 از ها سال از برخی در ارزی درآمدهای

 قابل درصد و است خارجی ارز به وابسته اش مختلف مسائل که کشوری

 به دنیا با نزدیک ارتباط دلیل به آن خدماتی و تولیدی های فعالیت از توجهی
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 می طبعاً ارزی درآمد شدید های نوسان خورد، می رقم خارجی ارز وسیله

 و سیاسی های فعالیت آن تبع به و اقتصادی های فعالیت از بسیاری تواند

غیر  صادرات توسعه اول، برنامه در دلیل همین کند؛ به متأثر را جامعه فرهنگی

 ابزار بهترین از یکی گرفت و قرار توجه مورد قطعی تصمیم یک عنوان به نفتی

 از بسیاری در که بود صنعتی آزاد مناطق ایجاد غیرنفتی صادرات توسعه برای

 جا بر آن از موفقی تجربیات اخیر دهه سه دو، در ویژه به جهان کشورهای

 آزاد منطقه سه توسعه، اول برنامه 19 هتبصر در ترتیب بدین. است مانده

( و 46: 1381)فرمند،  گرفت قرار تصویب مورد کشور در صنعتی -تجاری

 تصویب قانون با 1372 سال از ایران در صنعتی تجاری آزاد اولین مناطق

 .ایجاد شدند صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره و تشکیل چگونگی
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 (1399صنعتی و ویژه اقتصادی،  -رای عالی مناطق آزاد تجاریموقعیت مناطق آزاد تجاری ایران )شو

 متدولوژی -2

ن در راستای پاسخ به ای تحلیلی -توصیفی روش با حاضر کاربردی پژوهش

ان ایر آزاد مناطق در خارجی سرمایه جذب سوال است که راهبردهای تقویت

بر  SWOT یکپارچه تحلیل تکنیک از استفاده با کدام است. به این منظور

 عفض نقاط بندی دسته و بررسی اساس نظر متخصصین و بازرگانان داخلی به

در نهایت  رو پیش تهدیدهای و ها فرصت شناسایی همچنین و قوت و

 .نماید می ارائه را خارجی سرمایه جذب افزایش راهبردهای

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

550   

 

 ذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزادج -3

 که گذاری سرمایه از ارتستعب( FDI) خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 مستمر نفع و کنترلکننده  منعکس و بوده بلند مدت مناسبات متضمن

 نوط از خارج در واقع شرکتی در ،کشور یک مقیم حقوقی یا حقیقی شخصیت

 .(70: 1385باشد )کمیجانی، عباسی،  گذار سرمایه

 کار آزاد مناطق در خارجی گذاریسرمایه جذب میزان درباره گفتن سخن

 جذب میزان درباره کلی طور به که است این هم آن دلیل نیست، آسانی

نیست. به  دست در دقیقی اطالعاتی آزاد مناطق در خارجی گذاری سرمایه

 تحقق و جذب روند که است آن از حاکی موجود طور کلی آمارهای

 محقق را مناطق ایتوسعه اهداف بتواند که نیست حدی در گذاریسرمایه

 خصوص به و هاگذاریسرمایه جذب در تاکنون آزاد ناطقم و نماید

 ضعیف عملکرد بتوان شاید .اندنکرده عمل موفق چندان خارجی گذاریسرمایه

 کشور علیه شده اعمال های تحریم نظیر مواردی به را فوق دوره در مناطق

امتیازات مناطق  .است منوال همین به هم 80 دهه در عملکرد اما داد، نسبت

 کاالهای واردکنندگان و سودجویان استفاده سوء مورد بیشتر ی ایرانتجار

 بوده منفی همیشه مناطق این تجاری تراز که حدی تا گیردمی قرار مصرفی

 آزاد منطقه 7 در تولیدی واحدهای اکثر که است جا این مهم کته .است

 هیزاتتج و شیمیایی هایفرآورده و مواد غذایی، هایفرآورده صنایع در موجود

 شکل صنعتی هایخوشه  فعالیتی، رشته هیچ در و هستند فعال نقل و حمل

 این در تولید مقیاس و فعال صنایع نوع ترکیب موارد این کنار در است نگرفته

 پیشرفته فناوری توسعه در موجود آزاد مناطق که است آن از حاکی مناطق
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 منطقه در شده تأسیس بزرگ صنایع عمده و اند نداشته چندانی توفیق هم

 در آزاد منطقه هایمرزبندی  از بعد که بوده پیش هایسال به مربوط آزاد

 در مناسب زیربنایی تأسیسات ایجاد عدم .اندگرفته قرار مناطق این محدوده

 جذب موضوع در آزاد مناطق توفیق عدم اصلی علت دو قانونی مشکالت کنار

 حضور کرد فراموش یدنبا .است صادرات توسعه و خارجی گذاری سرمایه

 مانند المللیبین ارتباطی مسیرهای فاقد ایمنطقه  در خارجی گذار سرمایه

در  .است غیر ممکن عمال المللیبین  مالی های سازمان و هابانک  یا و فرودگاه

جدول زیر روند جذب سرمایه از ابتدای ایجاد مناطق تجاری در ایران در سال 

 تا کنون ارائه شده است. 1372
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 SWOT. تحلیل 4

 ناطقبه منظور انجام تحلیل یکپارچه از شرایط سرمایه گذاری خارجی در م

ی د هاآزاد ایران ابتدا با رجوع به پژوهش ها، گزارشات، مصاحبه ها و نق

ا ن هآا محققین، متخصصین و فعاالن این حوزه و همچنین مصاحبه رو در رو ب

ن ایرا آزاد مناطق در خارجی گذاری به گردآوری عوامل مؤثر بر سرمایه

بر مبنای این عوامل مبادرت  SWOT جداولپرداخته و سپس به تدوین 

 ورزیده شد.
 SWOTتحلیل  -2 جدول

 قوت

 ادراتص و اولیه مواد واردات خصوص در گمرکی های معافیت و ساله 20 مالیاتی معافیت

 اندازها پس به ها بانک پرداختی رهبه نرخ کاهش

 کشور نقاط سایر به نسبت کمتر اداری بروکراسی

 عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

 نیروی کار جوان، ارزان و در دسترس

 

 فرصت

 و اآسی مرکز و غرب شرق، های بازار به نزدیکی و ایران جغرافیایی مناسب موقعیت

 شرقی اروپای همچنین

 یالملل بین کشتیرانیخطوط  به نزدیکی و المللی بین های آب به ستقیمم دسترسی

جاری تبادالت تجاری با کشورهای رو به توسعه همسایه که از پتانسیل های باالی ت

 برخوردارند.
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 تهدید

 ماراتا و ترکیه نظیر همسایه کشورهای در گذاری سرمایه بهتر بسیار های فرصت شرایط

 بانکی بین المللیتحریم های مالی و 

 واردات و صادرات حوزه به مربوط اقتصادی های تحریم

 

 ضعف

 سرمایه برای ،داخلی تولید منابع قیمت افزایش انعکاس بر عالوه کشور در تورم نرخ افزایش

 د.دار همراه به را مالی و اقتصادی ثبات عدم و نااطمینانی وجه ،خارجی گذاران

 پیشرفته یها ساخت زیر و مناسب عمومی خدمات و اولیه ناییزیرب امکانات کمبود و فقدان

 مقررات و ینقوان از ای پاره یایی پو فقدان و نارسایی محدودیت، قانونی، های صراحت عدم

 مناطق این در گذاری سرمایه مزایای مناسب معرفی عدم

 منطقه یندر ا دولت به وابسته سرمایه گذاری مؤسسات و سازمان ها گذاری سرمایه عدم

 مناسب مناطق آزاد یابی مکان عدم

 وجود فساد و رانت در سیستم اداری کشور

 عدم شفایت مالی بخش های دولتی و خصوصی

 هابنگاه ناشفاف هایترازنامه و مالی هایجریان بودن مبهم و گنگ

 و لیداخ گذارانسرمایه برای ایران سرمایه بازار و بانکی نظام هایمحدود بودن ظرفیت

 خارجی

 ایران در سرمایه تشکیل در خصوصیبخش سهم بسیار کم

 عدم کارآمدی سیاست های اقتصادی کشور در سالیان اخیر

 گذارانسیاست برخی بینیپیش غیر قابل رفتارهای و قوانین ناگهانی تغییر

 139 و 81 ،44 اصول نظیر بازدارنده قوانین

 ICSID لمللیا بین کنوانسیون در ایران عضویت عدم

 فساد تشدید و جویانهرانت هایفعالیت افزایش
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 .است اقتصادی عدم ثبات نشانگر که مناطق این در داخلی گذاری سرمایه کاهش

 خارجی هایسرمایه برای کافی هایوجود تضمین  عدم

 (پاگیر و دست قوانین و بوروکراسی) اداری زائدتشریفات وجود

 مناطق در آن با مرتبط هایمحدودیت اعمال و کشور هنگیفر خاص های دیدگاهحاکمیت

 آزاد

 

 . راهبردهای پیشنهادی5

ت ی اساصوالً هدف از تجزیه و تحلیل در پژوهش علمی دست یابی به راه های

ت ها، فرص وکه با عبور از موانع ایجاد شده، حل چالش ها و تکیه بر نقاط قوت 

ای ن اساس چهار دسته راهبردهمسیر تحقق اهداف را هموار نماید. بر ای

 گرفته صورت SWOT تحلیل مبنای بر تهاجمی تدافعی، انطباقی و اقتضایی

 به شرح زیر ارائه می گردد.
 دیراهبردهای پیشنها -3جدول 

 راهبردهای تهاجمی

 به نسبت طمینانیناا بردن باال با نرخ تورم بودن باال) تورم نرخ کنترل و اقتصادی ثبات ایجاد

 مالی و پولی بازارهای در امنیت و نظم ایجاد و( می کند کم را گذاری انگیزه سرمایه آینده،

 داخلی. بازارهای در ارز و نرخ تورم نرخ نوسانات از جلوگیری منظور به کشور

 و ها تعرفه خنر اصالح ،تجاری در مبادالت تسریع آن الزمه که اقتصاد بودن باز درجه افزایش

 می ذاریگ جذب سرمایه و گذاریسرمایه  به تمایل افزایش باعث استگمرکی  امور در تسریع

 شود

 طرح اجرای جهت خارجی با سرمایه گذاران بخش این مشارکت برای خصوصی بخش تقویت

 گذاری سرمایه هایطرح  زیربنایی هایهزینه  از بخشی تأمین و گذاری آماده سرمایه های

 واحدهای تقویت برای صنعتی های خوشه ، ایجادها طرح این نیاز مورد زمین تأمین و خارجی
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 تقویت برای 44 اصل قانون مناسب اجرای بر مستمر نظارت و تولید ایجاد زنجیره و تولیدی

 سرمایه جذب در دولت نمودن کوچک و خصوصی بخش

 فردی هایآزادی  و فرهنگی هایمحدودیت  کاهش

 راهبردهای تدافعی

 است منطقه تأسیس آن کارکردهای اهداف زا منطقه مدیران هر آگاهی افزایش

 و کارامد نیروهای جلب و جذب و کارآفرین مدیران و کارامد و متخصص نیروهای حفظ

 کشور خارج و داخل از کارآفرین مدیران

 با هماهنگ ،پایدار و مدت بلند صورت به قوانین تدوین و قوانین سازی شفاف و روشن

 جهانی استانداردهای

 بهبود مقررات، و نقوانی از پاره ای اصالح و نقد طریق از جاری مقررات و قوانین از زدایی ابهام

 فراهم ساختن و قواعد شناخت همچنین و مقررات یکردن منطق و آسان و ها روش

 و الیم قراردادهای در طرفین حقوق تساوی شناختن رسمیت به از طریق الزم سازوکارهای

 آن ها رایب مقررات و قوانین توسط کافی تضمین و متقابلاعتماد  ایجاد عوامل کردن فراهم

 تأسیس و ساخت منظور به کشور عمومی بودجه محل از آزاد منطقه به بودجه اختصاص

 در دولتی عظیم های گذاری سرمایه انجام و منطقه اساسی های زیرساخت و زیربنایی امکانات

 خصوص این

 راهبردهای انطباقی

 المللی بین لیما نهادهای مشارکت با منطقه در المللی بین بهادار اوراق بورس ایجاد و تشکیل

 زدایی تنش سیاست. شود می مناطق آزاد فعالیت گسترش سبب جهانی بازار با پیوند

 در را یخارج گذاران سرمایه مشارکت تواند می المللی بین سطح در اسالمی ایران جمهوری

 .بخشد افزایش منطقه عمرانی های طرح

و  ورزید مبادرت منطقه در ها زیرساخت ایجاد به قانونی تسهیالت و مزایا از استفاده با باید

 به واگذاری برای ساختمان احداث و سازی آماده به منوط را خدمات و صنعت بخش رشد

 با ارتباط منظور به کافی و قوی نقل و حمل ارتباطات وجود. بخشید سرعت را متقاضیان است
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 هوایی، دریایی، ای، جاده نقل و حمل ناوگان تجهیز. است مهم بسیار داخلی ی وجهان بازارهای

 قبیل از اروند آزاد منطقه در یافته سازمان و هماهنگ پویا، نقل و شبکه حمل از برخورداری

 موفقیت شرایط جمله از ساختمان ها و دور راه ارتباطات تلفن، تلکس، سوخت، برق، و آب

 و اقامتی بهداشتی، رفاهی، خدمات و تسهیالت اینکه ایجاد ضمن .است اروند آزاد منطقه

 .داشت دور نظر از نباید را تفریحی

 به وارداتی یکاالهابر  گمرکی عوارض اعمال و آزاد مناطق به کاال رویه بی ورود از جلوگیری

 ؛صادراتی کاالهای مالیاتی و گمرکی معافیت و صادرات تشویق و منطقه

 برای یترجیح های تعرفه برقراری و آزاد مناطق در ثبات با سیاسی ضایف و امنیت ایجاد

 ؛خارجی و داخلی گذاران سرمایه تشویق جهت همجوار، کشورهایبا  مقایسه در مناطق

جاد ای گیر و پا و دست بروکراسی و اداری زائد تشریفات حذفو  دولت گری تصدی کاهش

 در ادارات یرسا موازی فعالیت از جلوگیری اد وآز مناطق در پویا و شفافقوی،  مدیریتی نظام

 مناطق این اداره

 راهبردهای اقتضایی

 ،خارجی زای رانبح و بحرانی نواحی از دورینظیر ) یابیمکان ثانوی و اصلی ضوابط به توجه

 ،خارجی و داخلی ارتباطیعمدة مسیرهای به دسترسی ،المللیبین آبی هایراه به دسترسی

 بهی دسترس ،مناسب اقتصادی هایتوان  و کار نیروی به دسترسی ،مرزی رنوا به دسترسی

 از دوری و مناسب هوایی و آب شرایط از برخورداری ،معدنی منابع به دسترسی ،ارزان انرژی

 (نظامیهای پایگاه

 گذارانمایهسر تشویق منظور به داخلی گذارانسرمایه بیشتر حضور زمینه ساختن فراهم

 خارجی

 بیمه و نکیبا شعب ایجاد و مجوز آزاد و صدور مناطق در معتبر بانکی و پولی مؤسسات ایجاد

 آزاد مناطق در خارجی

 ICSID لمللیا بین و عضویت در کنوانسیون خارجی گذارانسرمایه به کافی تضمین اعطای

 شفاف سازی نظام مال و مبارزه با فساد اداری و رانت خواری
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 . نتیجه گیری6

 پس شکاف رفع در مهمی نقش خارجی مستقیم گذاری سرمایه نکهای به نظر

 جدید های تکنیک و فنی دانش ،تکنولوژی انتقال ،گذاری سرمایه -انداز

 نمیا در کند، می ایفا اقتصادی رشد و توسعه در طورکلی و به مدیریتی

 شورک هر ،بنابراین. دارد وجود آن جذب برای شدیدیرقابت  جهان کشورهای

 یم تالش خود سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی موقعیت به توجه با

 و موانع و شناسایی را خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب های راه کند

 ممستقی گذاری سرمایه کننده تعیینعوامل  ،نماید برطرف را آن مشکالت

 و اقتصادی عوامل کل به آن گفت جذب توان می و باشند می متعدد خارجی

 و اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ساختارهای و سیستم کل به مجموع در

 اصلی نقش عوامل این از تعدادی کشوری هر در اما باشد، می وابسته فرهنگی

کشور  در .شوند می تلقی اصلی کننده تعیین و دارند عهده به آن جذب در را

ب ل جذما از آن جایی که عوامل بازدارنده بسیار بیشتر و قوی تر از عوام

ی ده می باشند، توفیقی در جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجارکنن

ان حاصل نشده است و سرمایه گذاران خارجی به دالیلی که در پژوهش عنو

شد  سعی شد تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق را ندارند. در این پژوهش

ره هبضمن تحلیل یکپارچه شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران، با 

گیری از نظرات متخصصین و تجار؛ با راهکارهایی جهت تعدیل عوامل 

 .رددگارائه بازدارنده و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در این مناطق 

 

 منابع
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(. 1387)اسفندیاری، علی اصغر، مقدس حسین زاده، سمیره و مجید دالوری  .1

 این اقتصادی توسعه در آن تأثیر و ایـران تجـاری آزاد مناطق عملکرد ارزیابی

 .119-146 ، صص28، شماره 8دوره  اقتصادی، پژوهشنامه فصلنامه مناطق،

 وسعهت راهبرد ابزار: صنعتی و تجاری آزاد مناطق(. 1388)التجایی، ابراهیم  .2

 دی، دورهاقتصا پژوهشنامه آسیایی، فصلنامه دیگر کشور سه با مقایسه در صادرات

 .189-222 ، صص33، شماره 9

 بـر یآزادساز سیاست به جز عواملی تأثیر(. 1389)مهدی و مهدی رضایی  تقوی، .3

ایران،  نعتیص -تجاری آزاد منـاطـق در خــارجـی مستقیم گذاریسرمایه جذب

 .15-40 ، صص36، شماره 10اقتصادی، دوره  فصلنامه پژوهشنامه

 رچها در کشور صنعتی -تجاری آزاد مناطق عملکرد (.1389خدیجه ) زاده، تقی .4

سیاست  و مسائل بررسی ماهنامه -اقتصادی مجله توسعه، چهارم برنامه اول سال

 .123-132 ، صص10و  9، شماره 10 اقتصادی، دوره های

 در خارجی و داخلی گذاریسرمایه جذب بر مؤثر عوامل(. 1395) محمد. دودانگی .5

 ،6 اقتصادی، دوره توسعه و رشد هایپژوهش پژوهشی -علمی ایران، فصلنامه

 .131-147 ، صص23شماره 

 موانع صادیاقت -حقوقی تحلیل(. 1399) محمد صادقی یحیی و فرد، خواهی زاکر .6

 بیقیتط حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات آزاد مناطق در خارجی گذاری سرمایه

-264 ، صص47الملل )تحقیقات حقوقی آزاد سابق(، دوره، شماره  بین و ایران

239. 

 یگذار سرمایه جذب بر مؤثر عوامل(. 1391)پور  کیان سعید و سعید شیری، .7

 -علمی مجله ،(1980-2007) کشوری بین مطالعه یک خارجی، مستقیم

 .1-30، صص 9مقداری، دوره، شماره  اقتصاد پژوهشی

 در یمالیات معافیت اعطای آثار ارزیابی(. 1395) جعفری تینا علی و عسکری، .8

 ،(ارچابه و کیش قشم، آزاد نطقهم موردی: مطالعه) ایران تجاری آزاد مناطق

 .43-70 ص، ص37، شماره 10، دوره (توسعه و مالی اقتصاد) مالی فصلنامه اقتصاد
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زاد، (. مکانیابی حکایت سال ها سرگردانی، مجله مناطق آ1381فرمند، رضا ) .9

 .129شماره 

 -ه علمی(. علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران، فصلنام1381) کامران، حسین .10

(، 66و  65)پیاپی  3و  2 ، شماره17سال، دوره  جغرافیایی شی تحقیقاتپژوه

 .32-42صص 

 اروند، آزاد منطقه در گذاریسرمایه جذب عوامل بررسی (.1391اسما ) کیاکریمی .11

، 12 اقتصادی، دوره سیاست های و مسائل بررسی ماهنامه -اقتصادی مجله

 .5-28، صص 5 و 4شماره 

 جلب بر مؤثر عوامل نقش تبیین(. 1385)عباسی منصوره  اکبر و کمیجانی، .12

، 2ره ، شما41 دوره .اقتصادی مجله تحقیقات ایران، در خارجی مستقیم سرمایه

 .69-105صص 

 بندی تاولوی و بررسی(. 1393)بهبودی  بشارتی، زهرا و داوود پور، سیاب، ممی .13

 وسعهت و اقتصاد های انزلی، پژوهش آزاد منطقه در گذاری سرمایه جذب عوامل

 .133-163، صص 7، شماره 21ای، دوره  منطقه

 رسیبر و ایران در آزاد مناطق (. کارکرد1396مهدیار اسماعیلی، محمدرضا ) .14

 دهمدیریت، اندیشک راهبردی اقتصاد و آن ها، گزارش تعداد افزایش تبعات

 اول. مدیریت آرا، ویرایش و اقتصاد راهبردی سیاست های
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 تیبندر چابهار در توسعه و امن یکیتیو ژئوپل یدنقش راهبر

 کیو  ستیدر سده ب رانیا داریپا

 
 2یمردان رای، سم1السادات سییر یمحمد تق دیس

 

                                                           
دانشکده علوم  ،یاسیس یایگروه جغراف ،یاسیس یایجغراف یترآموخته دکدانش - 1

 smt.raissadat@gmail.comتهران،  ،یدانشگاه خوارزم ،ییایجغراف
دانشگاه یی، ای، دانشکده علوم جغرافیاسیس یایجغراف یکارشناس آموختهدانش - 2

 samiramardani001@gmail.comکرج،  ،یخوارزم
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 چکیده
 زانیمو  هویبه ش یبستگ یکشورها در عرصه جهان داریپا تیامن یها هیپا نیاز مهمتر یکی

و  یدراهبر اقتصاد و مسائل نکهیدارد. با توجه به ا یکشور در شبکه اقتصاد جهان وندیپ

 یهانجظام ن کیتیرو کشورها در ژئوپل نیخورده است از ا وندیبه شدت باهم پ یکیتیژئوپل

 زیل نفعا یگریبه عنوان باز یخود را در شبکه اقتصاد جهان همواره کمیو  ستیسده ب

دون ب زین یفعال در نظام اقتصاد جهان ینقش راهبرد یفایاست ا یهیکنند. بد یم یمعرف

 یداهبرر تیبا توجه به موقع رانینخواهد بود. کشور ا یعمل ییایجغراف یداشتن بسترها

 یکشورها جنوب و اتصال-شمال دوریکر یبرا یبه عنوان پل ایخود در جنوب غرب آس

نطقه م کیو ژئواکونوم یکیتیدر تحوالت ژئوپل یدیآزاد نقش کل یایبه در ایمنطقه اوراس

 ،ییایجغراف تیموقع کیخصوص بندر چابهار به عنوان  نی. در اتواند داشته باشد یم

 صال بهات ریدر مس رانیا یو اقتصاد یدر تحوالت راهبرد ینقش مهم یو ارتباط یکیتیژئوپل

 نیا اب یلتحلی – یفیکند. پژوهش حاضر با روش توص یم فایا ایمنطقه اوراس یکشورها

اشد. اشته باه دبه همر رانیا یرا برا تیامن تواند توسعه و یکه توسعه بندر چابهار م هیفرض

 یاشورهک ازین نیو همچن رانیا یکنون گاهیموضوع است که با توجه به جا نیبه دنبال ا

قه، منط کیتیتحوالت ژئوپل نیآزاد و همچن یایبه اتصال به در ایو اوراس یمرکز یایآس

رش گست وبا توسعه  انریدر منطقه، ا رانیا یسنت یراهبرد گاهیو کم رنگ شدن جا میتحر

 نعنوا به بجنو –شمال  دوریمنطقه آزاد چابهار و اتصال بندر چابهار به کر یهاتیظرف

 و باه خود در منطقه را جبران نمود یخلع راهبرد منطقه یاز مناطق مهم راهبرد یکی

 .کند نیرا تام یمل داریپا تیتوسعه و امن رویکردی ژئوپاسیفیکی

 ایرانچابهار،  ت،یاقتصاد، امن ،یکیتیوپلژئ تیموقع: کلیدی کلمات
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 مقدمه -1

 یاز عناصر مطلوب در توسعه طلب یکی اهایبه در ی، دسترسخیتار درطول

از شروط  یکی آزاد، یآب ها ارداشتنیکشورها بوده است. درواقع دراخت

( 1911-1840) ماهان ریاست. آلفرد تا یبه قدرت جهان دنیرس یبرا یضرور

که چهل سال از عمر خود را در  ییکایپردازان شاخص آمر هیاز نظر یکی

 یم یرا اساس قدرت مل» ییایتوان در« کشور گذراند،  نیا ییایدر یروین

داد وتوانست در  تیاهم اریوراهبرد آن بس ییایقدرت در یبه تئور یدانست. و

(. 52:1380،یکند( عزت جادیا یمهم راتییتغ کایآمر ییایدر یروین یخط مش

اما در جامع  ست،ارائه شده ا یمتعدد و متنوع فیتعار» ییایقدرت در»ژة از وا

 یها ییعبارت است از مجموعه توانا ییایقدرت در ف،یتعر نیو تازه تر نیتر

ها، با به  انوسیواق اهایاز در شیملت در به دست آوردن منافع خو کی

مان صلح در ز یو نظام یاقتصاد ،یاسیمقاصد س یبرا ا،یدن یآب ها یریکارگ

 (. 80:1387،عزتی( یملبه مقاصد و اهداف  یابیدست یراستا در و جنگ،

 الت،یش ،یانرژ ،ییایاز جوانب گوناگون مانند ارتباطات در اها،یو در سواحل

مورد توجه کشورها بوده اند و  خیو... در طول تار یو نظام یتیامن مقاصد

 یدارد. کشورها داریاپ تیوامن یدر توسعة منطقه ا یاساس یتوسعة آنها نقش

که در آن قرار گرفته اند  ییایجغراف بهبه با توجه  ایو اوراس یمرکز یایآس

رو به  نیدارند. از ا یآزاد دسترس یبه آبها یبه سخت ایبست هستند  یخشک

مطمئن و ارزان هستند.  یریمس ازمندیصادرات و واردات کاال ن یشدت برا

 ایمنطقه اوراس یرز مشترک با کشورهاامن و داشتن م یبه عنوان کشور رانیا
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 لیکمک و تسه یبرا یخوب تیهند از موقع انوسیسواحل متصل به اق زیو ن

 برخوردار است.کاال  تیترانز

 یعمان، منطقه ا یایفارس و در جیکشورمان شامل حوزة خل یجنوب سواحل

ل آن در ساح لومتریک 2933را دربرگرفته است که  لومتریک 1333از  شیب

 ،انیم نیعمان قرار دارد. در ا یایآن در ساحل در لومتریک 103فارس و  جیخل

ده م زرا رق یا ژهیو تیمکران، موقع ةیناح یعمان و به عبارت یایسواحل در

 هب ست؛قرار گرفته ا هیآن، تاکنون در حاش تیو اهم تیاست که به رغم حساس

 جیلسواحل خ بر بندرها و شتریتمرکز ب لیرسد، به دل یکه به نظر م یطور

فته به آن صورت نگر یها استفاده نشده و توجه جد تیقابل نیفارس، از ا

 یت و تفاوت هایاهم انگریکشور، ب یمختلف آمار یشاخص ها یاست. بررس

 یشاخص ها نییمناطق کشور است. سطح پا گریمنطقه با د نیآشکار ا

 واملع نیادهد تعامل  یمنطقه نشان م یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع

 یشنق ،یو خارج یداخل یدهایدر تهد گریو از طرف د یثبات یدر ثبات و ب

 کننده دارد. نییتع

 ،یوحدت مل ،یتیامن ،یاقتصاد یباال تیبا داشتن ظرف رانیجنوب شرق ا

شور ر کقدرت را د دیکارکرد تول ،یالملل نیو ب یارتباطات منطقه ا ،یدسترس

 دارد.

اختالفات  ژه،یو تیو موقع یوجود امکانات اقتصادبا  ران،یا یشرق یدر مرزها

و همراه با آن،  تیامن ن،یشود؛ بنابرا یو فقر مشاهده م یناامن ،یمذهب یقوم

و همکاران،  یلیخل) شده است. دیتهد زیمنطقه ن نیدر ا دار،یتوسعة پا

طی سالهای اخیر ایران با همکاری هند اقدام به توسعه بندر (. 82:1390
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نوان یک بندر اقیانوسی کرده است. توسعه منطقه آزاد چابهار و چابهار به ع

به راحتی می تواند کشورهای افغانستان،  اتصال آن شمال و شمال شرق ایران

آسیای مرکزی و اوراسیا از تنگنا های جغرافیایی بیرون بیاورد و مسیری امن 

 یلیحلت - یفیتوصبرای صادرات و واردات کاال باشد. پژوهش حاضر با روش 

شامل کتب، مقاالت و وب سایت ها کتابخانه  اطالعات یابزار گردآوربا بوده و 

به  رانیا یرا برا تیتواند توسعه و امن یکه توسعه بندر چابهار م هیفرض نیبا ا

از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و با دیدگاهی همراه داشته باشد. 

 یها تیمنابع و ظرف -1ژئوپاسیفیکی با بررسی و ارزیابی مواردی چون 

 کردیمکران با رو یایدر یساحل یفرصت ها و نقاط قوت در نواح-2، منطقه

 یایدر یساحل یچالش و نقاط ضعف در نواح-3، منطقه داریپا تیتوسعه و امن

 یساحل ینواح یابعاد رقابت-4، منطقه داریپا تیتوسعه و امن کردیمکران با رو

، به این موضوع می پردازد که منطقه یقسمتها ریبا سا سهیمکران در مقا

خلع توسعه بندر چابهار و اتصال آن کشورهای اوراسیا و آسیای مرکزی، 

چابهار جبران نموده و به  یتهایظرف یخود در منطقه را با بارورساز یراهبرد

کم رنگ نمودن  ایخود بپردازد وبا حذف  یمل داریپا تیتوسعه و امن نیتام

 .دیاقدام نما شیخو یمل تیامن یامترتب در راست یدهایتهد
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 پژوهش یمفهوم یمبان -2

 ژئوپلیتیک

 جغرافیایی توزیع، مطالعه پیترتیلورانگلستان  سیاسی جغرافیایمحقق حوزه  

 اصلیبزرگ و  هایقدرت  بینرقابت  ویژهجهان به  کشورهای بینقدرت 

جان  که حالیدر  (Taylor,1989) داند می ژئوپلیتیک وظیفه ترینراعمده 

 .,p15) کند می ذکرالملل را  بینبر روابط  تاثیرجغرافیامطالعه  اگنیو

(Agnew, 1998 چیزیباور است من  نیبرا فرانسوی اندیشمند ایوالکوست 

مرتبط باشد.  سرزمینبا رقابت و تقابل قدرت بر  کهنامم  می ژئوپلیتیکرا 

 بیناط ارتب کهآن است  جغرافیایی خصوصیاتبا تمام  سرزمینرجوع به 

( در 14-12 ص ،1387،الکوست) سازد. میرا برجسته  جغرافیاو  ژئوپلیتیک

 علمی ژئوپلیتیک« آمده است: ژئوپلیتیک یدربارهروبر  فرانسویفرهنگ نامه 

ها  حکومت سیاستو  جغرافیا، طبیعی هایداده  بینبه مطالعه روابط  کهاست 

 ژئوپلیتیک بینهاوس هوفر  کارل (.5 ص ،1382،عزتی»)پردازد می

 جغرافیایو  پویا هنریرا  ژئوپلیتیکتفوت قائل بود. او  سیاسی وجغرافیای

از  یکیاوتامائول  همچنین. کرد می توصیف ایستا دانشیرا  سیاسی

را  سیاسی جغرافیایدولت و  فضایی نیازرا  ژئوپلیتیک آلمانی جغرافیدانان

(. 24 ص ،1380،نیاحافظ ) دانست میدولت  فضایی شرایطدانش مطالعه 

 اندیشهالملل توسط صاحبان قدرت و  بین سیاستقرائت و نگارش  های شیوه

از  کاملی بیان المللی بیندر سطح  سیاسی های گیری تصمیمآنها بر  تاثیرو 

مطالعه اثرعوامل  ژئوپلیتیک (61 ص ،1377،میرحیدر) است ژئوپیتیک
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مطالعه  سیسیا جغرافیایاست و  سیاسی های گیری تصمیمدر  جغرافیایی

 کهتفاوت  ایناست با  جغرافیایی محیطبر  سیاسی های گیری تصمیم تاثیر

و  کرده پیدامعنا  المللی بیناست و در محدوده  فرامرزیغالباً  ژئوپلیتیک

 ژئوپلیتیک(. 1379مجتهدزاده،) کند میرا مطالعه  خارجی سیاستمعموالً 

 یکدر قالب  که سیاستو ، قدرت جغرافیاعبارت است از مطالعه روابط متقابل 

و انسان  محیطمدل سه حوزه فضا،  ایناست، در  تبیینقابل  وجهیمدل سه 

ها و  سیستمو  فضایی هایها مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فضا تعامل 

 محیطها وعوامل  ویژگی، محیطمدنظر است و در حوزه  فضایی ساختارهای

مدنظر  گروهی وکارکردهایلت ها و در حوزه انسا نها خص مصنوعیو  طبیعی

 (،84-87 ص ،1379،نیاحافظ ) باشد می

 ژئواکونومی

 جایگزین یاقتصاد هایمؤلفه  میالدی 90 یدههاز  لوتواکادوارد  یعقیده به

 ندهآیقرن  های درگیریشدند و عامل منازعات و  واستراتژیک نظامیاهداف 

 عاملیهر تنش  کناردر  بلکه، نیستهمان موضوعات قرن گذشته  دیگر

 رهیافت(. در حال حاضر 89:1990،لوتواک) کند می خودنمایی اقتصادی

مشهود است،  کامال غربی کشورهای تجاری سیاستدر  ژئواکونومی

 ولتهایدرقابت  ویژه، به المللی بین مسایل تحلیلدر  رویکردی ژئواکونومیک

د در واقتصا، قدرت، جغرافیادر آن به  کهبزرگ در مناطق حساس جهان است؛ 

 تسا ژئوپلیتیکاز  جزئی که ژئواکونومیشود.  میتوجه  یکدیگرتعامل با 

 .(50:1356)مجتهدزاده،
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و رقابت  انرژی کسببه دنبال  صنعتیبزرگ  هایراستا قدرت  این در

 اینند و نشان داده ا حساسیت آسیاغرب  مسایلهمواره به  یکدیگربا  اقتصادی

، ادیاقتصبزرگ  هایبه قطب  شرقی آسیایو ژاپن  تبدیلبا  کهاست  حالیدر 

مبرم  ازنی انرژی اینکهشده است. با توجه به  بیشترمنطقه  این انرژی تیاهم

 کسب برایو رقابت  کشمکش، بنابرایناست،  یکمو  بیستجهان در قرن 

رب غ ژئواکونومیکبزرگ به منطقه  هایقدرت  بین هیدروکربنی انرژیمنابع 

( 11-1384،14 رابرت، هارکاویو  جفری ،کمپ) کردخواهد  سرایت نیز آسیا

 های وناامنیجهان وجود دارد  روی پیش سنگینی هایدر حال حاضرچالش 

در  سیستم غربیو  شرقینشان از بروز بحران درسطح گسل دو بخش  اخیر

ب در حال ظهور جهان در قال ژئوپلیتیکیحال ظهور جهان دارد، ساختار 

حافظ ) است گیری شکلدرحال  انگهایشناتو و  یعنی رقیبدوسازه 

 .(1:1394،نیا

 ژئوپلیتیکی موقعیت

، عبارت موقعیتاست. اساساً  ژئوپلیتیکیاز عوامل ثابت  جغرافیایی موقعیت

دو  دارایخود  که زمین یکرهنقطه در سطح  یکقرار گرفتن  چگونگیاست از 

 که (.75 ص ،1380،عزتی) است ریاضی یا خصوصیو  نسبی یا عمومیحالت 

 قاره مقیاسدر  کهمد نظر است  نسبی موقعیت ژئوپلیتیکیمعموالً در مباحث 

 دارایخود  که، گیرند میقرار  بررسیمورد  ایمنطقه  یاو  جهانی، ای

 موقعیت(. 75 ص ،1380،عزتی) هستندمجموعه ها  زیردر  دیگری تقسیمات

 یگردنسبت به  کشورآن  قرارگیری ینحوه بیانگر کشورهر  جغرافیایی

 غیرهها و  دسترسی ، مناطق مختلف جهان، منابع،سیاسی واحدهای، کشورها
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را به طور  جغرافیاییعوامل  اینو نفوذ  تأثیرتوان  نمی. اگرچه به سهولت تاس

 ،کرد تعریفو مطلوب در سرنوشت افراد و دولت ها  دقیق

ور در ام کشورهر  فعالیتو  شرکتحدود  کهتوان گفت  می کلیبه طور  ولی

 با کشورو ارتباط آن  جغرافیایی موقعیتبه  بستگی، اغلب المللی بین

ا بمناسباتش  همچنینو  ضعیفقدرتمند و  کشورهایاز  اعم خود، همسایگان

 کشورها بینروابط  یمطالعه، در دیگردارد؛ به عبارت  جهانیبزرگ  هایدولت 

 تهایموقعیراه و روش خاص، به  یکگرفتن  پیشدولت ها،  خارجی وسیاست

 .(76-75 ص ،1380، عزتی) دارد بستگیآنها  جغرافیایی

 تگیوابس کلیهجهان،  سیاسیمطالعه وضع  برای سیاسی جغرافیدانان امروزه

 غرافیاییج موقعیترا در نظر گرفته اند و چهار  ایو قاره  ملی، ای ناحیه های

واقع  رد که محوری موقعیت( عبارتند از: الف کهدهند  میرا مورد توجه قرار 

 تموقعیهمان  که ای حاشیه موقعیت( است؛ ب بری یا مرکزی موقعیتهمان 

با  منطبق که بیرونی موقعیت( معموالً محل برخورد است؛ ج کهاست  ساحلی

 موقعیت( هستند؛ د نظامی سرپلهاینقش  دارایاست و  ای جزیره شرایط

 (.84 ص ،1380،عزتی) استساز  تاریخ که استراتژیک

 داریة پاو توسع توسعه

تحول و  ر،ییعبارت است از تغ گر،ید تیبه وضع یتیگذار از وضع ای توسعه

 ر،یقرن اخ میمرتبط با آن، در ن می(. توسعه ومفاه41:1382،یافتخار) پیشرفت

است، اما  ختهیبرانگ یرا در حوزة مطالعات اقتصاد یشماریب یچالش ها 

آن به  فیر ندارند و تعرآن اتفاق نظ یپردازان، دربارة حوزة مطالعات هینظر

. در گذشته، تنها به رشد ردیپذ یم ریو زمان تأث یدئولوژیا د،یشدت از عقا
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رغم رشد  یبه توسعه، عل یشد، اما نگرش تک بعد  یجامعه توجه م یاقتصاد

 نیبه وجود آورده بود. بد یدر جوامع بشر یاساس یها شکاف باال، یاقتصاد

شد وتوسعه با مفهوم  دنظریجدهوم توسعه تبه بعد در مف 1960 دهةاز  ب،یترت

با  ،یطیمح یها تینگرش، حما نیمدنظر قرار گرفت. در ا یچندبعد

 یو مکان یو عدالت اجتماع یاقتصاد یابیکام ،یمل تیمانند امن ییارهایمع

شرافتمندانه همراه با  یو زندگ یمدنظر قرار گرفت و هدف آن، رفاه اجتماع

توسعه، عالوه بر  نیبود. همچن یدگزن طیمح ندةیآ یبرا یریگ میوتصم یآزاد

به  زیرا ن یو فرهنگ اقتصادی ،ینظام اجتماع یفیک رییثروت جامعه، تغ ادیازد

برانت  یبار به طور رسم نیرا اول داری( واژة توسعة پا6:1387 ،ازکیا( همراه دارد

 ،یاریز) کردمطرح « مشترک ما یآینده»گزارش  در 1987 ساللند در 

20:1390.) 

 مردم، سازمان یزندگ یو کاهش سطح عموم یطیمح ستیز عاتیبروز ضا با

. مطرح کرد ستمیفوق را به عنوان موضوع روزدهة آخر قرن ب کردیملل رو

و  یتماعاج ،یکالبد یفان یدر مقابل الگوها ییراه حل ها یعنی داریتوسعة پا

 توسعه. یاقتصاد

 بیتخر ،یعیمنابع طب یمانند نابود یاز بروز مسائل داریتوسعة پا ب،یترت نیبد

 تیفیآمدن ک نییو پا یعدالت یب ت،یجمع ةیرویب شیافزا ،یستیز یسامانه ها

توسعة  نیکند. همچن یم یریجلوگ ندهیانسان ها در زمان حال و آ یزندگ

مانند مفهوم  زیمفهوم ن نیمختلف توسعه است. از ا ینگرش ها برآیند دار،یپا

نگرش ها،  نیا یاست. نکتة مشترک، تمام هگون شدگونا یتوسعه، برداشت ها

و بادوام باشد.  ایاز توسعه است که پا یندیبه فرآ دنیمتعادل و رس یداریپا
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نسل  یازهایعبارت است از برآورده کردن ن داریاز توسعة پا یعموم فیتعر

 شود دیتهد شیازهایدر برآورده کردن ن ندهینسل آ ییتوانا نکهیامروز بدون ا

(Isaksson, 2006: 64). است که محافظ  داریپا یزمان ،ی، هر تحولدرواقع

 انیم یناگسستن وندیپ ازمندیتحول ن نیو مولد فرصت ها باشد. ا طیمح

 طیو شرا یاقتصاد یها شرفتیاست. پ یاجتماع تیاقتصاد و امن ،یاکولوژ

 یعیطب یها هیدرازمدت حفظ پا انیدر تطابق با جر دیبا یاجتماع یزندگ

 .(Thinh et al., 2002: 481) باشند یزندگ

 

 داریپا تیو امن تیامن

 یانسان را دربرم یشئون و ابعاد زندگ یمفهوم عام، تمام کیبه عنوان  تیامن

خورد.  یم وندیانسان پ تیوموجود اتیاز ح انتینفس و ص یو با بقا ردیگ

حافظ ) استانسان و موجود زنده  یو بقا اتیکنندة ح نیدرواقع، تضم

و  دهیچیپ میاست که مفاه یاتیمهم و ح یمقوله ا امنیت (.327:1384ا،ین

 تیبا ذهن میمستق یوندیسو پ کیو دامنة آن، از  تیامن فیدارد. تعر یمتنوع

 شیاز پ گر،ید یدارد و از سو دیو تهد یریپذ بیو در، نخبگان و مردم از آس

و  یت ملقدر ،یمصالح مل ،یمانند منافع مل ییآنان درمقوله ها یفرض ها

مفهوم  یرو، در بررس نی(. از ا35:1381ک،یتاج) پذیرد یم ریمانند آن تأث

از دو  یتابع ت،یبودن آن توجه داشت. درواقع امن یبه نسب دیهمواره با ت،یامن

همواره با  ادشدهی ریاست. دو متغ دیبه نام تهد یگریفرصت، و مؤلفة د ریمتغ

 یتیامن یها انیرا ز دهایتهد دیبا ان،یم نیشوند. در ا یمحاسبه م گریکدی

به  یالملل نیکشورها در روند تعامل ب یکه فرصتها، سودمند درحالی دانست؛



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

571   

 

 یبا تمرکز بر راهبردها داریپا تیامن کردی(. رو9:1383،یمتق) روند یشمار م

 یم دیو تعارض تاک یناامن یاصل یروهاین ییبر شناسا (ی)و نه انفعال رانهیشگیپ

 یناامن یامدهایتوان همة پ یاست که نم نیا داریپا تیامن کردیکند. اساس رو

مبارزه با  گر،یبرداشت؛ به عبارت د انیرا از م یعلل ناامن دیکرد، اما با رلرا کنت

خود مرض را درمان کرد. در  دیآن با یو به جا ستیمؤثر ن یماریعوارض ب

 ؛دارند «یکنترل یالگو» هنوزعمدتاً  ت،یبه امن یجار یکردهایکه رو یحال

 یروین قیاز طر نتوا یرا م یدارد که ناامن دیباور تأک نیکه بر ا یکردیرو

 (.22:1394،یدیو سع یفضل یرحمان) کردممانعت کنترل  ای ینظام

 یاف هشکا ،یرامونیو پ یمناطق مرکز نیب ژهیبه و ،یمنطقه ا یها ینابرابر

و  سلیدرا) شود یم یا هیناح یتیکند و سبب نارضا یتر م قیرا عم یاسیس

 تیمنتوسعه و ا ن،از صاحب نظرا یرو به نظر برخ نی(؛ از ا220،1373ک،یبل

وسعة هون تمر داریپا تیارتباط متقابل دارند. امن گریکدیو با  گرندیکدیمکمل 

 عه وسو توس کیاست. از  یمل تیکنندة امن نیتضم داریو توسعة پا دار،یپا

در  یمل تیامن جهیو درنت یقدرت مل یمبان تیآن به تقو یحرکت به سو

 یهااز بستر یکی ت،یامن نیا نفراهم آمد گر،ید یانجامد و ازسو یکشور م

و  ییایجغراف یهایعدالت یکند. وجود ب یفراهم م یتوسعة مل یمناسب را برا

 یبه همبستگ بیکشور ممکن است موجب آس کی یتوسعة نامتوازن بخش ها

 نیه اکشود  یدر مناطق قوم ژهیو به انهیو بروز تحرکات واگرا ،یو وحدت مل

ر کشو یمل تیامن نیتأم ن،یبنابرا ندارد؛ یبر قدرت مل یمثبت ریمسئله تأث

پور و  یاست )احمد یو خارج یداخل یدهایدرگرو رفع تهد

 .(22:1386همکاران،
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 پژوهش یشناس طیمح -3

 ایران ژئوپلیتیکی موقعیت

 نبی کهاست  غرافیایجاز جمله عوامل قدرت  کشورهر  جغرافیایی موقعیت

رفتن قرار گ چگونگیو  کند میبرقرار  ارتباط ملیو قدرت  زمین طبیعیوضع 

 عیتموقبه  موقعیت ایندهد،  میرا به ما نشان  زمین کره برروی کشور یک

ر د که نیز نسبی یا عمومی موقعیتشود.  می تقسیم نسبی موقعیتو  ریاضی

و  بحریو  بری های موقعیته ، بایو منطقه  جهانیو  ایقاره  های مقیاس

 -1:است موقعیتی امتیازسه  دارای ایران کشور است. تقسیمقابل  گذرگاهی

ودن سواحل ببه سبب دارا  -2 ؛اوراسیاست بین موقعیتمتصل به  کشور این

ه ب -3 برخوردار است؛ بحری موقعیتعمان از  دریایفارس و  خلیجدر  طوالنی

 .است گذرگاهی موقعیت دارای هرمز، تژیکاستراداشتن تنگه  اختیارلحاظ در 

 میاد آز دریاهایآزاد و  هایمجاورآب  که کشورهایینشان داده است،  تجربه

 گرچه از، اکنندخود را حفظ  واقتصادی سیاسیتوانند استقالل  میباشند بهتر 

 انهبیگو حضور  تهدیدتوانند به عنوان مناطق  می دریاها همین نظرنظامی

 (.10 ص ،1320 رزم آرا،) باشند

 میان کشور اینقرار گرفتن  یعنی، ایران استثنایی جغرافیایی موقعیت

 کاراییخزر، که  ودریایفارس  خلیججهان،  انرژیمنابع  ترین پراهمیت

انتقال  هایو پروژه  یافتخواهد  اهمیتیپر  استراتژیکو ژئو  ژئوپلیتیک

جاده و  های شبکهو  درآیدواتصال خطوط راه آهن و... به اجرا  انرژیخطوط 

نفت وگاز همانند  هایلوله  شبکهو  هواییو  دریایی هایراه آهن و راه 

 ژئوپلیتیک ژرفایرا به  ایران شمالی ژئوپلیتیک ژرفای پوالدین های ریسمان
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خزر  دریایعمان را به  دریایفارس و  وخلیجدهد  مستحکم پیوندآن  جنوبی

 (.300 ص ،1379مجتهدزاده، ) سازدمتصل 

ملت  -از جنوب با دولت کشور اینمستقل همجوار است.  کشور 15با  رانای

، از متحده و عمان عربی، امارات قطر ،بحرین، عربستان، کویتمستقل  های

 ،سیهرو، قزاقستان، ترکمنستانو افغانستان، از شمال با  پاکستانشرق با 

در  یراناا و عراق همجوار است. ام ترکیهو ارمنستان و از غرب با  آذربایجان

ش شودر جنوب با  کالمیکو  نخجوان ،خودمختار داغستان جمهوریشمال با 

 یعنیمتحده،  عربیدهنده امارات  تشکیل امیرنشیناز هفت  امیرنشین

 نینچاست.  همسایه الخیمهو راس  القوین، شارجه، عجمان، ام دبی ،ابوظبی

به  که قرار داده هاییدولت  تالقی مرکزرا در  ایران سرزمین فضای موقعیتی

 ص ،1379پور،  کریمی) هستندهمه جانبه  فضاییتعامل  نیازمند ماهویطور 

24). 

 چابهار بندر

 هیال یمربع در منته لومتریک 17155حدود  یچابهار با مساحت شهرستان

هند قرار  انوسیعمان و اق یایگرم در یدر کنار آب ها رانیا یجنوب شرق

و  رانشهریا یب شمال به شهرستان هاشهرستان از جان نیگرفته است. ا

 انعمان و از شرق به پاکستان و از غرب به است یایو از جنوب به در کشهرین

حمل و نقل  دوریکرمان و هرمزگان محدود است. از مجموع سه کر یها

کرده اند، دو  ینیب شیامر پ نیا یکه کارشناسان سازمان ملل برا یجهان

 -یشرق دوریکر نیتر یهار نقطه عبور جنوبگذرد و چاب یم رانیاز ا دوریکر

 یتیزجهان خواهد بود. چابهار، در طرح توسعه محور شرق، محور تران یغرب
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شود و  یآغاز م نیدر چ «شمیدروازه ابر»از  دوریکر نیشود. ا یم دهیشرق نام

 یایآس نیکرده و به سرزم هیاستان کانتون را تغذ یعنیکشور  نیقلب اقتصاد ا

وارد هندوستان شده و با  ریمس نیا یو پس از ط ونددیپ یم یجنوب شرق

آباد،  ریحص پور،یجا ر،مانند کلکته، ناکپو هیناح نیا یشهرها نیپوشش مهمتر

 نیتر یو راهبرد نیرسد. بندر چابهار آسان تر یو بن قاسم به چابهار م یکراچ

 یایدر آس یشش کشور محاط در خشک یآزاد برا یبه آبها یراه دسترس

 است. یمرکز

 یاشورهاز شمال به ک ییو هوا ینیشبکه حمل و نقل زم لهیمنطقه به وس نیا 

د هن سانویشرق به پاکستان و از جنوب به اق ازو افغانستان،  یمرکز یایآس

 رج ازآزاد و قرار داشتن در خا یبه آبها میمستق ی. دسترسابدی یاتصال م

 تیروز بحران، موقعدر مواقع ب یریپذ بیطور عدم آس نیفارس و هم جیخل

: 1395 ،یو احمد یچابهار است )زرقان یهایژگیو گریخاص از د یکیاستراتژ

4.) 

 یراه دسترس نیتر کیکه نزد یراهبرد تیموقع لیدل بهبندر چابهار  

افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان،  انهیم یایآس یمحصور در خشک یکشورها

 یفراوان تیآزاد است از اهم یو قزاقستان( به آب ها زستانیقرق کستان،یتاج

از  رد؛یگ یدر آن صورت م یفراوان یگذار هیو سرما یبرخوردار است و سازندگ

و  مایپ انوسیاق یها یکشت یریبارگ شیگنجا شیجمله ساخت اسکله و افزا

بندر  نی. ایالملل نیو احداث فرودگاه ب انهیم یایآس یساخت راه آهن به سو

 یغرب بازرگان-جنوب و شرق -شمال  دوریکر یاچهار راه ه نیاز مهم تر یکی

است  رانیاز مناطق آزاد ا یکیچابهار  یصنعت یاست. منطقه آزاد تجار یجهان
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آزاد به عنوان  یهند و آب ها انوسیاق یدهانهقرار گرفتن در  لیکه به دل

محصور در  یاز کشورها یاریتواند بس یشمال جنوب مطرح بوده و م دوریکر

. چابهار در سال دیمتصل نما تیترانز ژهیبه و یالملل نیارت برا به تج یخشک

 یشورا شنهادیو به پ یتماعو اج یبرنامه اول توسعه اقتصاد یدر راستا 1370

از  یگذاران مختلف هیمنطقه آزاد اعالم شد. سرما ،یو شهرساز یمعمار یعال

 ،یمالز ا،یتالیا ن،یچ وان،یآلمان، هلند، فرانسه، کره، ژاپن، تا یکشورها

فارس  جیخل هیحاش یکشور عرب نیهند، پاکستان و چند ه،یسنگاپور، روس

حضور  یالزم را برا یها یو بررس آمدهمنطقه  نیبه ا یگذار هیسرما یبرا

 (219: 1396 گران،یو د یانجام داده اند )لطف شیخو
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 بندر چابهار. کیاستراتژ تیموقع -1 نقشه

 منطقه آزاد چابهار تیمنبع: وب سا

  

 ایاوراس اقتصادی هیاتحاد

 2015 سال ژانویه ابتدای از"رسما را خود فعالیت اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 پیشنهاد در بایستی را اوراسیا اقتصادی اتحادیه تکوین نظری ریشه .کرد آغاز

 خصوص در 1994 سال قزاقستان در رئیس جمهور بایف، نظر سلطان نور

 سال در پیشنهاد، این طرح از پس .کرد جستجو منطقهای تجاری بلوک تکوین
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 اقتصادی جامعه تاجیکستان و قرقیزستان روسیه، قزاقستان، بالروس، 2000

 که آوردند وجود به عضو کشورهای مشترک برای بازار ایجاد هدف با را اوراسیا

 قزاقستان روسیه، ،2007 سال در .پیوست آن به 2006 سال در نیز ازبکستان

در  .رسیدند توافق به خود میان گمرکی اتحادیه یک ایجاد درباره بالروس و

 ایجاد خصوص در مینسک و آستانه مسکو، میان توافقاتی ابتدا ،2009 سال

 صورت) داخلی قوانین جای به کد مشترک ایجاد ( مشترک گمرکی تعرفه

کشور  سه جمهوری رؤسای امضای به مذکور توافقات نهایت، در و پذیرفت

 کشور سه این میان 2010 سال در گمرکی اتحادیه یب،ترت بدین و رسید

 منطقه گمرکی اتحادیه ادغام از اوراسیا اقتصادی اتحادیه .کرد فعالیت به شروع

 جانبه، همه مدرن سازی منظور به و اوراسیا اقتصادی جامعه نیز و اوراسیا

 پایدار توسعه شرایط ایجاد و ملی اقتصادهای پذیری رقابت بهبود و همکاری

گردید  ایجاد عضو کشورهای جمعیت شرایط زندگی بهبود برای

(http://www.eurasiancommission.org.) 

 یداخل یگمرک یها شامل حذف تعرفه یگمرک هیاتحاد یتهایاهداف و اولو

 یتعرفه خارج جادیعضو، ا یکشورها

 .قزاقستان و بالروس اعالم شد ه،یروس انیگسترده مبازار واحد  کیو  مشترک

بالروس،  ه،یجمهور روس یموجب شد رؤسا یواحد اقتصاد یفضا سیتأس دهیا

امضاء  2014را در سال  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد جادیقزاقستان توافقنامه ا

 جادیا ه،یاتحاد نیا هدف .شود ییاجرا 2015سال  هیکنند که در اول ژانو

به حرکت آزاد کاال،  یابیتوسعه بازار مشترک و دست ،یاقتصاد واحد یفضا

کاالها با  متیعضو، کاهش ق یو مردم در بازار واحد کشورها خدمات ه،یسرما

http://www.eurasiancommission.org/
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سالم در بازار مشترک،  رقابت جیحمل و نقل مواد خام، ترو ینههایکاهش هز

و حمل و نقل اعالم شده  یفناور ،یانرژ ،یمشترک در کشاورز یاستهایس

 .ستا

امل ک تیبه عضو 2015 اوت 6در  زستانیو قرق 2015 ژانویه 2در  ارمنستان

 .درآمدند ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

و  تانزسیبالروس، قزاقستان، قرق ه،یروس هیاتحاد نیا یحال حاضر، اعضا در

 هیارمنستان هستند که عضو اتحاد

 ،یمولداوگرجستان، ازبکستان،  کستان،یهستند. تاج زین ایاوراس یگمرک

 نیچ ران،یا ه،یپاکستان، ترک ن،یاوکرا

 ایراساو هیاتحاد نیدر ا تیعضو یاحتمال یها نهیگز گریاز د زین تنامیو و

 هستند.
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 کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تیموقع -2 نقشه

 (irna.irمنبع خبرگزاری جمهوری اسالمی )

 

 ها یافته -3

دی ی ایران و کشورهای اتحادیه اقتصاروابط اقتصاد حاضر چون بر پژوهش

ند کی می را بررس تیتوسعه و امن اوراسیا تاکید دارد و از منظر ژئواکونومیک

 وراسیااادی ابتدا به طور خالصه به بررسی تبدالت تجاری ایران و اتحادیه اقتص

 می پردازیم سپس مزایا و محاسن بندر چابهار را بررسی می کنیم.

جم و محاسبات صورت گرفته ح رانیا یج.ا اسالم رکگم آمارهایبر اساس  

 5 یط ایاوراس اقتصادی هیبامجموع پنج کشور عضو اتحاد کشورمان تجار ت

 دالر بوده است که نسبت به مدت ونیلیم 2791.8، 1399ماهه اول سال 

 .است داشته درصدی 6دالر( رشد  ونیلیم 2635.1)مشابه سال قبل 
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 ایاوراس اقتصادی هیبا اتحاد رانیحجم تجارت ا -1جدول شماره 

 منبع: گزارش سازمان توسعه تجارت ایران
 

 این در گرفته صورت محاسبات و ایران اسالمی ا.ج گمرک آمارهای اساس بر

 اقتصادی اتحادیه عضو کشور پنج مجموع از واردات ایران کل ،آماری تحلیل
 1967.88 ،1399سال  مرداد 31 تا 1398 آبان 5 زمانی بازه طی اوراسیا
 معادل رقمی با واردات بیشترین میزان این از که است بوده دالر میلیون

 5.89 معادل رقمی با واردات کمترین و روسیه کشور از دالر میلیون 1611.88

 کل میزان مقایسه همچنین .است شده قرقیزستان انجام کشور از دالر میلیون

 مشابه دوره به نسبت جاری لسا اول ماهه 5 طی اوراسیا از کشورمان واردات

کل  زانیمدهد می نشان را درصدی یک ناچیز رشد (1955.36) قبل سال

مرداد ماه  31تا  1398آبان  5از  ایاوراس اقتصادی هیبه اتحاد رانیصادرات ا

دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  ونیلیم 823.91،جاریسال 

 زانیم نیشتریدهد. ب یرا نشان م یدرصد 21دالر( رشد  ونیلیم 679.97)

و  یمورد بررس دورهی ط ایاوراس اقتصادی هیکشور عضو اتحاد 5صادرات به 

صادرات به کشور بالروس  زانیم نیو کمتر هیمدت مشابه آن به کشور روس



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

581   

 

گزارش سازمان توسعه تجارت ایران(. با توجه به آمار برآورد ) است شده انجام

ران و کشورهای اوراسیا نشان میدهد صادرات و شده از مبادالت تجاری ای

واردات کاال یکی از عوامل مهم نزدیکی ژئواکونومیک و ژئوپولیتیکی کشورهای 

 منطقه اوراسیا و ایران است.

یا و ق آسهمچنین می توان به مبادالت تجاری کشورهای اتحادیه اوراسیا با شر

در  جاریتن به عنوان پل کشورهای حوزه خلیج فارس نیز اشاره کرد که از ایرا

ی حاسناین خصوص استفاده می شود. در همین جهت بندر چابهار با مزایا و م

راسیا ی اوکه دارد می تواند بخوبی نقش راهبردی برای اتصال ایران به کشورها

 باشد. در ذیل به چند نمونه از این مزایا را اشاره می کنیم.

 ؛د چابهارآزا منطقه یها تیمنابع و ظرف یابیارز- 1

سواحل مکران در خارج از محدودة  یراهبرد ییایجغراف تیموقع -

آن را  ت،یموقع نیفارس و تنگة هرمز )ا جیوپرتنش خل کیپرتراف

 فارس قرار جیخل یالملل نیو ب یمنطقه ا یکمتر در معرض تنش ها

و خود را بهنح موقعیت از آن، یبا آرامش ناش ن،یدهد؛ بنابرا یم

 (شدبخ یسامان م یاساس

ر دارتش  ییپدافند هوا نیهمچن ،ییایو در ییهوا یها گاهیوجود پا -

 منطقه

 ییایدر یتوسعة راهبردها یالزم برا تیداشتن موقع -

و توسعة  یدر بهره بردار یگذار هیسرما یمستعدبودن منطقه برا -

 ییایو علوم در یساز یوابسته به کشت عیصنا

 یو مصرف انرژ دیبه مراکز تول یکینزد -
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 ر مسئوالن کشور دربارة توسعة محور شرق و جنوب شرقاجماع نظ -

 وابسته یحامل نفت و فرآورده ها یها یردد کشتت -

 یاقتصاد و انرژ یها در بخش ها یگذار هیسرما شیافزا -

 هند یحضور اقتصاد -

 ردکیمکران با رو یایدر یساحل یفرصت ها و نقاط قوت در نواح یبررس- 2

 چابهار منطقه داریپا تیتوسعه و امن

به  یو رونق صنعت گردشگر یو خارج یجذب گردشگر داخل تیقابل -

 نهیاز زم یاریدر بس تیوجود ظرف ،یطیمح ستیز خاص طیشرا لیدل

 یزیو برنامه ر یگذار هیها و مستعدبودن منطقه از نظر توسعة سرما

 ،یانسان ،یعیطب)یگردشگر یها تیو فعال یگردشگر نةیدر زم

 ...و یپزشک ،یورزش ،یخیتار

 ت وبا امکانا هیناح نیچابهار در ا یصنعت ید منطقة آزاد تجاروجو -

 املش یو خارج یرانیاتباع ا یبرا یگذار هیسرما ؛یقانون یها تیمز

ت و تجار یاعمال نکردن مقررات گمرک ؛ییاز درآمد و دارا تیمعاف

در منطقة آزاد، امکان خروج اصل و سود حاصل از به  یخارج

 .هیسرما یریکارگ

سواحل مکران در خارج از محدودة  یراهبرد ییایرافجغ تیموقع -

 .فارس و تنگة هرمز جیو پرتنش خل کیپرتراف

 یبه آب ها یتیراه ترانز نیتر نهیو کم هز نیبهصرفه تر ن،یکوتاه تر -

 یکاال به کل کشورها تیو ترانز ازهاین نیتأم یبرا یالملل نیآزاد ب
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 کستان،یتاج )افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، انهیم یایآس

 .و قزاقستان( و برعکس زستانیقرق

 .منطقه یبا مردم کشورها یو مذهب یاجتماع یفرهنگ یوندهاپی -

نظارت و  تیهند و قابل انوسیبزرگ اق یاتیبه پهنة عمل یدسترس -

گاه  هیحوزه؛ مرکز ثقل و تک نیدر ا ییایکنترل خطوط تجارت در

 .یناح شرقدر ج کیاز نظر ژئواستراتژ رانیا یاسالم یجمهور

و  یارتباط دوریکر ریو واقع شدن در مس یارتباط تیداشتن موقع -

 .جنوب به شمال یتیترانز

د، فارس، شبه قارة هن جیمانند خل یتیپراهم یبه حوزه ها یدسترس -

سرخ و  یایالمندب، در تنگة باب ا،یجنوب شرق آس ،یمرکز یایآس

 .قایشرق آفر

 دکریمکران با رو یایدر یساحل یچالش و نقاط ضعف در نواح یبررس -3

 ؛منطقه چابهار و ایران داریپا تیتوسعه و امن

به هند با تاکنون وروابط چند جان کایآمر هایکارشکنیو  هاتحریم -

در  ژهیو ، بهرانینقش ا فیبر تضع کایآمر دیو تأک کایمتحده آمر االتیا

 یدو اقتصا یمنع کشورها از هرگونه روابط تجار یو حت میدوره تحر

 یرخپرابهام و ب هایسیاست زیو ن رانیا یبانک مرکز میو تحر رانیا با

باعث دلسرد شدن  کایدولت ترامپ کنگره آمر یرانیمصوبات ضد ا

 جنوب –شمال  دوریبه خصوص هندوستان در کر رانیا یشرکا

 .است دهیگرد
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کشور  هایراهشبکه  یاز جمله فرسودگ یارتباط یهارساختیضعف ز -

 هاشبکه نیا ینوساز که با وجود ایجادهو  یلیبه خصوص شبکه ر

 یبرا المللیبین یمناسب و در سطح استاندارها رساختیهنوز ز

و  ستنی مناسب کشور در جنوب –شمال  دوریکاال در کر تیترانز

از  نهیبه گیریبهرهو  ایمنطقهحمل و نقل  هتوسع یآنها برا یبازساز

ر دکه بزرگراه  ستیحال در نیاست. ا یو الزام یضرور بندر چابهار

باال  یهاتیظرف لیبه دل نیتوسط چ کیانگسین -حال ساخت گوادر

 نید و از اکشورها و تجار داشته باش یبرا یشتریب تیجذاب تواندمی

و  یضرور هایزیرساختبه هنگام  یعدم توسعه و نوساز ثیح

 برداریبهره هایفرصت تواندمیبندر در بلندمدت  نیا ایمنطقه

 .را به شدت کاهش دهد یپروژه راهبرد نیاز چن ستهیشا

و بندر  ایمنطقهطرح توسعه  میرمسقیغ هایچالشاز جمله  نیهمچن -

 هایروهگ یکه توسط برخ باشدمی یمقطع هایناامنی یچابهار برخ

 -یقوم کالیراد هایجریان ی. وجود برخگیردمیشکل  یستیترور

 ا بارمنطقه و چابهار  نیا تیامن رانیبلوچستان ا یدر مرزها یمذهب

و  یستیکه بارها شاهد اقدامات ترور یخطر مواجه کرده است به طور

 .ایمبوده هاگروه نیا یتیضد امن

 در منطقه کایآمر یحضور نظام -

 در بندر گوادر پاکستان نیچ یگذار هیحضور و سرما -

 و سخت رهینسبتاً چ یمیاقل طیشرا -

 در منطقه یستیرورو ت یارتجاع یها انیگسترش و نفوذ جر -
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 یداخل ییسطوح فضا یافتگیتوسعه ن -

 هیهمسا یو کشورها یرونیب ییسطوح فضا یافتگیتوسعه ن -

 ییکایآمر یو محور عرب یارتجاع عرب انیحضور جر -

 یمتهاقس ریبا سا سهیمکران در مقا یساحل ینواح یابعاد رقابت یبررس -4

 منطقه؛

، گوادر (د پاکستانسن التیمرکز ا) یکراچ یبندر یمنطقة شهرها سه

ران مک یدر منطقة ساحل یاصل یامارات به عنوان رقبا یو دب رهیپاکستان، فج

 ینیسرزم شیاز نظر آما که شده اند، ییشناسا)، کنار، و جاسکچابهار( 

ر در منطقه است و بند بیرق نیبزرگ تر یبندر کراچ ،یوتوسعة منطقه ا

به  استار نیروند در ا یشمارمبه  یبعد یرقبا بیبه ترت یو دب رهیفج وادر،گ

ر ابهابندر چ یاز رقبا یکیدر بندر گوادر که  نیچ یها یگذار هیسرما لیدل

 :میده یشود به اختصار راجع به آن شرح م یمحسوب م

 گوادر بندر

 نزدیکیدر  کهاست  پاکستانبلوچستان  ایالتبخش  ترین جنوبیگوادر  بندر

 ایالت مرکز کراچیندر تا بندر ب این یفاصلهقرار دارد  ایران مرزهای

است. بندر  کیلومتر 170 ایرانو با شهر چابهار  کیلومتر 800 سندپاکستان

 یدوره یقرار گرفت وط پاکستان جدیمورد توجه  2000گوادر بعد ازسال 

شد.  اجراییو توسعه آن  تجهیزدر خصوص  چینبا  هاییگذشته توافقنامه 

 رییس پینگ شیجین سفر یط 31/1/1394 درتاریخدهه  یکپس از 

سفر،  اینداشت. در  استراتژیکیفوق العاده  تیاهم پاکستانبه  جمهورچین

در  چین دالری میلیارد 46 گذاری سرمایه آمادگیاعالم  چینجمهور  رییس
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 این یساله 40 مدیریتگرفتن  اختیاردر بندر گوادر و در  ویژهبه  پاکستان

 این اقتصادی هایبرنامه  ترین(. مهم 1:1394، افتاده( را نمود راهبردیمنطقه 

در  تجاریپروژه  ایناست. طبق  انرژیمنابع  تأمین اقتصادی-تجاری کریدور

 میلیادر 5. 9 سازیدالر، جاده  میلیادر 79،33 انرژیمختلف چون  هایبخش 

 میلیارد 6،1 الهوردالر، حمل و نقل انبوه در  میلیارد 69،3 ریلیدالر، خط 

دالر  میلیون 4 نوری فیبردالر و دربخش  میلیون 66 گوادردالر، در بندر 

 های کشتیوصف  این( با 1:1394مهر، خبرگزاری) خواهدشد گذاری سرمایه

 یحوزه خیزنفت  کشورهایبه  دسترسی برای چین باریو  نفتکش پیکرغول 

 چینیمتنوع  کاالهایمصرف  بازارهایبه  دسترسی برای حتیفارس و  خیلج

مجبور نخواهند بود  دیگر آفریقااروپا و  - خاورمیانهفارس و  جخلی حاشیهدر 

 کنند طی شانگهایهند را تا بندر  اقیانوس هایآب  کیلومتریهزار  13 مسیر

، تنها به حدود هزارکیلومتری 10 کاهشبا  مسیر این، یادشدهطرح  اجرایوبا 

 رئیس بوژونک ژانک(. 1:1394روزنامه مردم،) خواهدرسید کیلومترهزار  3

را بر  پاکستانبندر گوادر  یتوسعهطرح  اجرای مسؤولیت که چینی شرکت

 میلیون یکحدود  جابجایی ظرفیتبندر گوادر با  که کردهعهده دارد، اعالم 

و  کردخواهد  فعالیت ظرفیتبا تمام  2017 الس فرارسیدناز  پیش کاالتن 

شود  میانجام  بندر گوادر طریقاز  اکنونهم  که تجارتیدر حال حاضر حجم 

جهش بزرگ اتفاق  یکاست  امیدواربه صفر بوده و  کینزد و ناچیز بسیار

 شود تبدیل ایقطب تجارت منطقه  مرکزو یکتا بندر گوادر به عنوان  بیفتد

 سرمایه(. پس از مشخص شدن موضوع 1:1395،یاسالم یجمهور یخبرگزار)

 هیچ کشورش هکگفت  چین وزیرنخست  کچیانک لیهند در چابهار،  گذاری
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 یتوسعهو  پاکستاندر  چین هایبا طرح  ایرانبندر چابهار  یدرتوسعه تضادی

 یتوسعهبه  نهایتطرح ها در  این کهو معتقداست  بیند نمیبندر گوادر 

 (.1:1395رنا،یا) شدمنجر خواهد  همنطق کل اقتصادی

 
 .ایراساو هیاتحاد یو کشورها رانیبندر چابهار در اتصال ا تیموقع -3 شکل

 /https://reconnectingasia.csis.org/map تیمنبع: وب سا

https://reconnectingasia.csis.org/map/
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 یریگ جهینت -4

 ساس ومنطقه که خود عامل ح کیدر  داریپا تیشدن امن ایدر مه هیعامل اول

ه کاست  یمنطقه ا یها ینابرابر است یو توسعه اقتصاد شرفتیدر پ یاساس

 ،ییایهر منطقه جغراف یعیطب طیاول، شرا عامل :ردیگ یاز دو عامل نشأت م

 ت که با وجودس یاقتصاد زانیرو برنامه گذاراناستیس ماتیعامل دوم، تصم

م عامل دو تیعامل اول کاسته شده و بر اهم تیاز اهم نینو یها یفناور

 .افزوده شده است

ها و  چالشمنطقه وغلبه بر یها تیو قابل بهره بردن از منابع یبرا جهیدر نت 

 تیمنا جادیگام اول ا ،یتوسعه اقتصاد یموجود در منطقه درراستا یضعف ها

 گذاراناستیس حیصح ماتیمنطقه است که خود مستلزم تصم داردریپا

 زانیرهو برنام گذاراناستیس حیصح تصمیمات ست. یاقتصاد زانیروبرنامه

 ه درک یمنطقه ا یها یاز نابرابر یریشگیپ یاست در راست ییمبنا یاقتصاد

 .باشد یم داریپا تیتوسعه و امن جادیواقع گام اول در ا

با بررسی و تحلیل منطقه آزاد چابهار و به طبع آن بندر چابهار و همچنین 

مبدالت تجاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و اتحادیه 

گرفتن عناصر و مولفه های توسعه و امنیت از اقتصادی اوراسیا و نیز با در نظر 

منظر ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آنچه به نظر می رسد فرضیه پژوهش یعنی 

به همراه داشته  رانیا یرا برا تیتواند توسعه و امن یتوسعه بندر چابهار م

به تایید می رسد. آزآنجا که وقتی کشورها برای مناسبات اقتصادی  باشد

ضرر و زیان را با توجه به مولفه های امنیتی می کنند با پیشبینی هر گونه 
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جنوب می تواند امنیت ایران  -قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر کریدور شمال

 را نیز فراهم کند همچنین با تبدالت تجاری امکان توسعه نیز فراهم می شود.

و  بعامن یو مختصر به برس یادله در مقاله حاضر به طور کل نیهم یمبنا بر

وچالش ها، وحضور  تهدیدات ها، تیمنطقه، فرصت هاوقابل یها تیقابل

 داریپا تیمحقق شدن توسعه و امن یپرداخته شد و در راستا ررقبایسا

 می شود. ارائهنیز  پیشنهاداتی درمنطقه،

 رساختیکشور به خصوص ز یداخل یها رساختیز یتوسعه و نوساز  -

 ؛یده او جا یلیر یمانندشبکه ها یارتباط یها

حفظ  یدر راستا یتیو امن یدفاع یها رساختیز تیتوسعه و تقو -

 منطقه؛ داریپا تیو امن یارض تیتمام

 یاه تیبا استفاده از ظرف یمل تیبر هو دیموثر با تاک یرهنگ سازف -

 یو مذهب یقوم ییاز واگرا یریشگیپ یدر راستا یو فرهنگ یآموزش

 در منطقه؛

 یگو فرهن یحترام به تنوع مذهبو ا هیهمسا یعامل موثر با کشورها -

ر د داریپا تیو امن توسعه ،یاقتصاد یها یهمکار شیافزا یدرراستا

 منطقه؛

 یهامراکز استان، شهرها و روستا نیب یشبکة سکونتگاه یسازمان ده -

منابع آب در منطقه در  حیصح تیریخاص به مد توجه منطقه؛

 در منطقه؛ حیصح یرونق کشاورز یراستا

بر اشتراکات  دیبا تاک یمل یکپارچگیو  تیهو ،ییهمگراتقویت  -

 در منطقه؛ داریپا تیتوسعه و امن یدر راستا یومذهب یفرهنگ
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در بخش صنعت با  یو خصوص یدولت یها یگذار هیو سرماتوسعه  -

رشد و  یبرابر در راستا یمناسب و فرصتها یبسترها اکردنیمه

 یابه تعادل منطقه دنیرس یتوسعه درون زا برا

 یبرا یردولتیو غ یدولت یبودجه از منابع اعتبار فیرد اختصاص -

 منطقه؛ یافتگیتوسعه  یشاخص ها یارتقا

 نیدر ا یخصوص توسعه اقتصاد به مرزها، یا هیحاش ینواحتوسعه  -

 در منطقه؛ تیامن یداریحفظ و پا یدر راستا ینواح

رونق  یمناسب در راستا یو بسترها هارساختیکردن زمهیا  -

 قه؛در منط یگردشگر

 یرونق کشاورز یمنابع آب در راستا حیصح تیریخاص به مدتوجه  -

 در منطقه؛ حیصح

 امحور؛یاستان به اقتصاد در یبرا یو فرامل ینقش مل نییتع -

 نقش موثر کشور در یفایا یمناسب در راستا یکردن بسترهامهیا  -

 الملل؛ نیب تیحوزه ترانز
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 منابع
و  رانیا یجنوب خاور یسعه در مرزهاو تو تیامن» (،1389) عیسی زاده، میابراه -

 چهارم،و ستیب سال ،اقتصادی ،یاسیس اطالعات ،«آن یبرا یراهبرد یزیبرنامه ر

 .149-136 صص ،10 و 9 شمارة

 نییتب»(، 1390) میرجاللیموصل، طهمورث و اکبر  یدریپور، زهرا، ح یاحمد -

، 27 مارةش ،یمطالعات اجتماع فصلنامة ،«رانیدر جنوب شرق ا یعوامل ناامن

 .14-13صص 

 .تهران هان،یتوسعه، انتشارات ک ی(، جامعه شناس1387) مصطفی ا،یازک -

و  یا هیناح تیرابطة متقابل امن»(، 1390) موسویزهرا  دهیجواد و س اطاعت، -

مة ، فصلنا«و بلوچستان ستانیبر س دیبا تأک یاسیس یفضاها یافتگیتوسعه 

 .87-70 صص ،1دورة هفتم، شمارة  ک،یتیژئوپل

، پاکستانگوادر  چینی یداریب -چابهار ایرانی(. خواب 1394) اصغر علی افتاده، -

 .2/2/1394، مورخه ویژه تلکس، اسالمی جمهوری خبرگزاریتهران: 

 13/3/95 مورخه از موافقت نامه چابهار، چینتمام قد  حمایت(. 1395) ایرنا -

 .485شماره 

 یجمهور یمل تیامن یها یبر استراتژ ی(، مقدمه ا1381) محمدرضا ک،یتاج -

 .رانن، تهفرهن گفتما انتشارات ها و راهبردها، جلد اول، افتی: رهرانیا یاسالم

« در جهان پس از جنگ سرد رانیا کیتیژئوپل»(1379) ،محمدرضا ا،ین حافظ -

 .نیامام حس دانشگاه :تهران .یوکاربرد مل ایجغراف شیمجموعه مقاالت هما

 .متس: تهران اول، چاپ ران،یا یاسیس یایاف( جغر1381) ،محمدرضا ا،ین حافظ -

 کیتیژئوپل یها تیظرف لیتحل»(، 1384) رومینا میمحمدرضاو ابراه ا،ین حافظ -

 ة سوم،و توسعه، دور جغرافیا ،«یمنافع مل یدر راستا رانیسواحل جنوب شرق ا

 .20-5، صص 6شمارة 
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 ،یپاپل انتشارات ک،یتیژئوپل می(، اصول و مفاه1384) محمدرضا ا،ین حافظ -

 .مشهد

زارش گ، تهران. نیامحمدرضا حافظ  دکتر سخنرانی(. 1394، محمدرضا )نیا حافظ -

 .22/9/1394 پژوهپژوهشگاه شاخص  عمومیروابط 

 پایانتا  پاکستان، بندر گوادر ویژه تلکس(. 1395) اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 .24/1/95، مورخه میکند فعالیتشروع به  ظرفیتامسال با تمام 

www.irna.ir 
، چین ههای، به نقل از رسان ویژه تلکس(. 1395) اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 www.irna.ir .1/5/1395مورخه 

مورخه  انه،یم یای(. چابهار دروازه هند به آس1395) اسالمی جمهوری خبرگزاری -

22/10/1396. www.irna.ir 

 کریدوردر  چین دالری میلیارد 45 گذاری سرمایه. (1394)مهر  خبرگزاری -

 .11/8/94 مورخه .نیوزگوادر، به نقل از داون  -کاشغر

ات (، مالحظ1393) زارعیمحمدرضا و غالمرضا  ،یبشارت ،یمهد د،یجد یحشمت -

( ر: جنوب شرق کشویمورد مطالعة( در کشور  نیسرزم شیآما یتیامن _یدفاع

 .129-109، صص 75شمارة  زدهم،یسال س ،یدفاع یو پژوهش ها مدیریت

 های بایستگی»(1390آزموده ) فهیمهو  منشادی مرتضیمرسن،  ،خلیلی -

اره سال سوم، شم ،یخارج روابط»رانیتوسعه منطقه جنوب شرق ا ژئواکونومیک

4. 

و  انهیخاورم یاسیس یایجغراف (1373) ک،یاچ. بلو جرالد،  ریآالسدا سدل،یدرا -

 .انتشارات وزارت امور خارجه، تهران قا،یشمال آفر

ر چابهار بند گاهینقش و جا لی(. تحل1395. )یاحمد میو ابراه یهاد دیس ،یزرقان -

طق منا یزیو برنامه ر ایجغراف شیهما نیهند. اول یکیتیژئوپل یها یدر وابستگ

 و بلوچستان ستانیدانشگاه س ران،یا یمرز

http://www.irna.ir/
http://www.irna.ir/
http://www.irna.ir/
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نتشارات ا ،یمنطق ها یزیبرنامه ر ی(، اصول و روش ها1378) اهللکرامت  ،یاریز -

 .زدی زد،یدانشگاه 

 اینز اقتصادبزرگ جهان از امرو دومینبه عنوان  چین(. 1394) مردم روزنامه -

 .20/8/94 مورخه. پاکستانبندر را به اجاره خود در آورده است، چاپ 

 تیتوسعه و امن یوستگی(، پ1394) سعیدیلرضا و عباس عبدا ،یفضل یرحمان -

 ،47 شمارة زدهم،یدورة س ا،یجغراف ،یدر مفهوم شناس یجستار یمناطق مرز

 .33-7 صص

 .تهران سمت، انتشارات ک،یتی(، ژئوپل1380) اهلل عزت ،یعزت -

ت، انتشارات سم کم،یو ستیدر قرن ب ی(، ژئواستراتژ1387) اهلل عزت ،یعزت -

 تهران

(، هدیدت)منابع و  همسایگانو  ایرانبر  ای(، مقدمه 1379) یداهللپور،  کریمی -

 .معلم تربیتتهران. انتشارات دانشگاه 

 لدج« انهیخاورم کیاستراتژ یایجغراف» (،1383) رابرت ،یوهارکاو یجفر کمپ -

 .ینیحس یمهد دیس ترجمه دوم،

 1398-1399گزارش سازمان توسعه تجارت ایران،  -

 ،ترجمه ،کیتیها در ژئوپل شهیو اند عوامل (،1378) یئتریس ،نایووژیبل الکوست، -

 .: نشر آمنتهران ،یفراست یعل

با  رانیامناطق آزاد در اقتصاد  ری(. نقش و تاث1396و همکاران. ) دریح ،یلطف -

صاد و اقت یبرا یفرا منطقه ا یبر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدل دیتاک

منطقه  یزی)برنامه ر ایجغراف یپژوهش -یه علم. فصلنامرانیا یخارج استیس

 )سال هفتم( 3(. شماره یا

 نیاحافظ  : محمدرضاترجمه ،ژئواکونومیتا  ژئوپلیتیک(، از 1990) ادوارد لوتواک -

 .المللی بین سیاسی، تهران. دفترمطالعات نصیریو هاشم 
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 یدست شیپ اتیدر دوران عمل یمل تیامن داتیتهد» (،1383) ابراهیم ،یمتق -

 کرج، یاسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسیعلوم س یتخصص فصلنامة ،«کننده

 .2 شمارة شیپ

 در یتیامن یدهایسنجش تهد« (.،1391) علیپورمسعود و عباس  ،ینیمحمدحس -

 ستم،یسال ب ،یدفاع استیمجلة س« مرز( تیبر امن دیتأک با( جنوب شرق کشور 

 .195-163 صص ،78 شمارة

 .سمت ،تهران اول. چاپ ،یاسیس یایجغراف یو مبان صولا( 1371) دره، دریرحیم -

 م،چهار چاپ ،ییایجغراف استیوس یاسیس جغرافیای .1390،پیروز مجتهدزاده، -

 .سمت ،تهران

 هم افتیره» (،1395) حسینیسلمان  دیو س ییحی دیس ،یمحمود، صفو واثق، -

ال س ،«رانیبر منطقةجنوب شرق ا دیآن با تأک یو کارکردها یمبان ،یلیتکم

 .59-24 صص ،1 شمارة دوازدهم،

 انهیساخت و ساز در خاورم یاخبار تجار تیسا وب -

- Construction Business News Middle East. 
www.cbnme.com 

منطقه آزاد چابهار تیسا وب -  - www.cfzo.ir 
- About the Eurasian Economic Commission”, 2016, 

available: 

http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/ses.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbnme.com/
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 ایمنطقهبررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر همگرایی 

 اتحادیه اوراسیا

 
 2، ریحانه صالح آبادی1سیروس احمدی

                                                           
 انشگاه تربیت مدرساستادیار جغرافیای سیاسی د - 1
 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس - 2
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 چکیده

ن پر آدر روابط بین الملل و به تبع در هزاره سوم ما شاهد کاهش نقش قدرت نظامی 

 . اقتصاد به عنوانباشیممیآن  هایجنبهشدن قدرت اقتصادی با تمامی ابعاد و  تررنگ

یی دیگر . بنابراین از سوگرددمیموتور محرک برای رشد و توسعه یک کشور محسوب 

بعد از  یشتر اینسبب توسعه ب تواندمیمختلف  هایاتحادیههمگرایی اقتصادی در قالب 

د تببین عوامل اقتصادی تحلیلی در صد-قدرت گردد. در این تحقیق با روش توصیفی

در حوزه  برهخ 8تاثیرگذار بر همگرایی اتحادیه اوراسیا هستیم. سپس با مراجعه به نظرات 

ری و یرگذاعلوم اقتصادی و ژئوپلیتیک با استفاده از تکنیک دیمتل به بررسی میزان تاث

 دهدمیتحقیق نشان  هاییافته. پردازیممیک از عوامل موثر بر همگرایی تاثیرپذیری هر ی

(، 11.8796درآمد ) توزیع و درآمد (، سطح12.899صنعتی ) توسعه متغیرهایی مانند

 امکانات (،11.5776گمرکی ) (، همکاری11.8438کشورها ) خارجی تجارت الگوی

می قوی با مل باال و ارتباط سیستنشان دهنده تعا منطقه ( و ... در11.5203زیرساختی )

 (J – R) ردار عمودیب گرددمیسایر متغیرها هستند. از سویی دیگر همانگونه که مالحظه 

شورها، ک خارجی تجارت الگوی متغیرهاید. دهثیرگذاری هر عامل را نشان میأقدرت ت

متقابل و  یخارج گذاری ، سرمایهایتعرفه غیر موانع سازی یکسان و گمرکی، رفع همکاری

 توسعه انندمعواملی و . شوندمیعلت این مدل سیستمی محسوب دستیابی به منابع انرژی 

 و کاال بازار در هامعافیت زیرساختی، حذف درآمد، امکانات توزیع و درآمد صنعتی، سطح

به  صنایع و ملی بخش در گذاری پذیری، سرمایه انحصار ضد و رقابت خدمات، مقررات

توجه  بیان نمود که توانمیدر نهایت به عنوان نتیجه یش داده شده است. عنوان معلول نما

 واهد نمودخهستند به ما کمک  ایمنطقهبه عواملی که دارای بیشترین نقش بر همگرایی 

 شیم ازو قادر با متناسب با شرایط موجود بپردازیم هایدستورالعملتا به تدوین قوانین و 

 نه بیشترین بهره برداری را نماییم.موجود در این زمی هایپتانسیل

 اقتصاد، همگرایی، اتحادیه اوراسیا، دیمتل کلمات کلیدی:
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 مقدمه

و معیارهای موجود در عصر جهانی شدن همگرایی  هاشاخص ترینمهمیکی از 

(. در واقع Beeson, 2009: 499در بعد اقتصادی است ) ویژهبه  ایمنطقه

ت، بدین صورت که جهانی سازی نظم اقتصادی جهان امروز متناقض اس

اقتصاد جهانی را به یک عامل کل نگر تبدیل نموده است و از سویی دیگر 

 هایاتحادیهو  هاانجمنگذشته سبب شده است تا  هایدهه هایبحرانشوک 

اقتصادی تقویت و ایجاد گردند که موجبات رشد و توسعه را برای کشورهای 

به محدودیت بازارهای فروش و منابع  فراهم آورده است. باتوجه ایمنطقه

و برای حل و فصل  یابدمیاندک تناقضات بین مناطق و کشورها افزایش 

همگرا  هایاتحادیهبه ایجاد  ایمنطقهنمودن این تناقضات اغلب به صورت 

(. بنابراین این واقعیت وجود دارد که Andronova, 2016) پردازندمی

از اهم موارد مورد توجه کشورها در یک  ایتوسعه هایمدلتوسعه و توجه به 

منطقه ژئوپلیتیکی از بعد اقتصادی است تا از این طریق بتوانند نیازهای خود 

را رفع نموده و توانایی رقابت اقتصادی با سایر منطاق و کشورها را نیز داشته 

بیان نمود که  توانمی(. در این ارتباط Babanov &Zunde, 2016باشند )

در فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی و تقریبا  ایمنطقهغام اقتصادی روند اد

آغاز گردید. ایجاد اتحادیه اوراسیا در فضای پس از  URSSهمزمان با انحالل 

اتحاد جماهیر شوروی به عنوان رویکردی که دارای توانایی باالیی در نهاد 

ادیه متشکل از مورد توجه قرار گرفت. این اتح باشدمیسازی و قانونی سازی 

روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است و از تاریخ اول ژانویه 

که کل  کندمیاجرایی شده است. در این زمینه، هاوکاال استدالل  2015
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ساختار نهادی پیشنهادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا براساس الگوی اتحادیه 

(. هدف اصلی این اتحادیه Haukkala, 2013: 169اروپا ساخته شده است )

ادغام اقتصادی بوده است. از آنجا که مالحظات اقتصادی نقش مهمی را در 

الزم است تا به بررسی  نمایدمیپس از شوروی ایفا  ایمنطقه هایپروژهایجاد 

عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر همگرایی این اتحادیه پرداخته شود. زیرا ماهیت 

دی است و به دنبال ایجاد یک اتحادیه گمرکی، اصلی این اتحادیه اقتصا

توفق شده و هماهنگ با سایر  هایسیاستچندین بازار مشترک همراه با 

(. بنابراین سوال اصلی Molchanov, 2015: 53کشورهای منطقه است )

تحقیق بدین صورت مطرح است که عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر همگرایی 

واردی هستند؟ فرضیه تحقیق نیز بدین صورت اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه م

 تجارت گمرکی، الگوی عواملی همچون همکاری رسدمیخواهد بود که به نظر 

 درآمد، امکانات توزیع و درآمد صنعتی، سطح کشورها، توسعه خارجی

 بازار در هامعافیت ، حذفایتعرفه غیر موانع سازی یکسان و زیرساختی، رفع

 و ملی بخش در گذاری متقابل، سرمایه خارجی گذاری خدمات، سرمایه و کاال

انرژی در  منابع به پذیری و دستیابی انحصار ضد و رقابت صنایع، مقررات

 همگرایی اقتصادی اتحادیه اوراسیا تاثیرگذار هستند.
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 مبانی نظری

 نطقه ژئوپلیتیکیم-1-2

گر ات. سمنطقه ژئوپلیتیکی بیان کننده شکل تکامل یافته منطقه جغرافیایی ا

د در یک منطقه جغرافیایی عوامل همگرایی برای چندین عامل فراهم گرد

یتیکی به منطقه ژئوپلیتیکی دست پیدا نمود. در منطقه ژئوپل توانمی

ست و سبب تاثیرگذار ا هادولت هایسیاستگذاریکارکردهای جغرافیایی بر 

موجود در  دیکرکارو  ساختاری هایمولفهو اگر عناصر . گرددمینقش آفرینی 

 ص و یایا به صورت ناق یا اجتماعی، انفرادییک منطقه جغرافیایی به صورت 

 دچارایی منطقه جغرافی ،داشته باشندنقش آفرین  سیاسی، منطر ابعادکامل از 

 مودنتیکی یو به صورت یک منطقه ژئوپل تغییر ماهیت ساختاری و درونی شده

 هایولتدفضایی روابط سیاسی  الگوی گیریشکل زمینه  این عامل .یابدمی

را در غالب  هاآناست و کنش و واکنش  ایمنطقهو برون  ایمنطقهدرون 

در واقع  (.112: 1385)حافظ نیا،  کندمیایجاد و نزاع  همکاری رقابت، الگـوی

قم را ر طبیعی و انسانی هستند که تحوالت نیروهایدر منطقه ژئوپلیتیک این 

بط سیاسی فضایی روا الگوی گیریکی بسترساز شکل منطقه ژئوپلیتی. زنندمی

 :1383کاویانی،  )حافظ نیا و است ایمنطقهو برون  ایمنطقهدرون  هایدولت

 یربنایز: بر خوردار است زیربه شرح  ویژگیاز پنج  ژئوپلیتیکیمنطقه  (.75

 یبرارقابت  ی،اقتصاد اهمیت، جغرافیایی موقعیت، سرزمینی /جغرافیایی

 .(1389:59حاجت،  قادریپور و  احمدی) تاریخی پیشینه ،فوذو ن کنترل
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 ایمنطقههمگرایی -2-2

مت سشدن افراد به  نزدیکو  تقریبعبارتست از  مفهومیبه لحاظ  همگرایی

و  شودمیآنان شناخته  مشترکمعموالً به عنوان هدف  کهمشخص  اینقطه

نها از آو دور شدن  همدیگراز  جداییو  تفکیک معنیدر برابر آن به  واگرایی

، نیا خاص است )حافظ هایهدف سویبه  حرکتو  مشترکهدف 

 تریکنزد همکاری، اغلب واقعیتدر  ایمنطقه همگراییمفهوم  (.373:1385

 (ادغام) ییهمگرا. واژه حاکمیتانتقال  معنایاست نه به  حاکم هایدولت بین

 رودیم کارخاص به صورت  به وقتیاست؛ اما  کل یکاجزا در  ترکیب معنیبه 

 همگرایی توضیحجهت  مکرر هاییتالش رغمعلی. شودمیآن دچار ابهام  معنی

 تعریفو واالک،  متلیگولد،  اسکینو  لیندبرگمثال: توسط  عنوانبه ایمنطقه

 راییهمگ، آسیا همگرایی برایآنچه  مقایسهامر  اینوجود ندارد و  مشترکی

. سازدمی مشکلرا  افتدمیو اروپا اتفاق  آفریقابا آنچه در  التین آمریکای

را  سیاسیدر وجه  ایمنطقه همگرایی، نئوکارکردگرایی بنیانگذارهاس  ارنست

 هاییطمحدر  سیاسی بازیگراندر آن  که فرآیندی: کندمی تعریف اینگونه

خود  سیاسی هایفعالیت، انتظارات و هاوفاداری شوندمیمتفاوت متقاعد  ملی

 یدیجد سیاسیاجتماع  اینکه نهایی نتیجه، کنندمنتقل  دیدیج مرکزرا به 

 .گیردمیقرار  قبلیبرفراز اجتماع  کهاست 
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 مگرایی اقتصادیه-3-2

 سه به تواندمی همگرایی و ادغام مفهوم که کندمی استدالل( 1999) میرکان

 هدف که و همگرایی در سطح ملی ادغام اوال،. قابل بررسی باشد مختلف روش

و  همگرایی دوم، کشور است. یک مرزهای در مختلف مناطق از یک هر غاماد

 مختلف هایکشور ادغام آنها هدف که ایمنطقهدر عرصه  اقتصادی هایادغام

 هایگروهادغام  به که جهانی هایهمگراییآخر  در است و منطقه یک در

 موثر و سیاسی و اقتصادی به واحد شدن تبدیل برای ایمنطقه مختلف

 از ای نمونه یک EAEU بیان نمود که توانمی. بنابراین انجامدمیاثیرگذار ت

 یک داخل رد مختلف کشورهای ادغام آن هدف که المللیبین اقتصادی ادغام

 هایمقیاسدر  توانمی را موارد این وجود رسدمی نظر منطقه است. به

 هایگراییهماقتصادی مشاهده نمود.  مختلف مراحل گوناگونی و همچنین در

 رکی، بازارگم اتحادیه آزاد، تجارت تجاری، اتحادیه توافقات عنوان به اقتصادی

 کندمی ( بیان1995اینسکارا ). اقتصادی قابل برسی هستند اتحادیه و مشترک

 هدف با هستند همگرایی را اتحادیه یک در عضویت به مایل که که کشورهایی

 تترتیب، موفقی بدین. سانندرمی حداکثر به مشترک از منافع استفاده

 رد کهکشورها یی دا از مدت بلند و مدت کوتاه به انتظارات بستگی همگرایی

ین اگرچه رسیدن به . (İncekara, 1995برسند ) خود هدف به قصد دارند تا

ی سی باهداف نیازمند دارا بودن عوامل و شرایط و الزامات اقتصادی و سیا

 .برای رسیدن به اهداف هدایت نماید شماری است تا بتواند کشورها را
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 اتحادیه اوراسیا-4-2

که زا  گرددمی( سازمانی جدید و نوین محسوب EAEUاتحادیه اوراسیا )

به عنوان یک  2015به عنوان یک اتحادیه گمرکی و از سال  2011سال 

اتحادیه اقتصادی فعالیت خود را آغاز نموده است. عالوه بر اهداف ژئوپلیتیکی 

س یک برنامه بلند مدت اقتصادی نیز طراحی شده است. در این زمینه براسا

این اتحادیه برای کمک نمودن به کشورهای عضو خود در راستای استفاده 

، مدرنیزه نمودن اقتصاد ملی و ایمطنقهحداکثری از روابط اقتصادی درون 

د ایجاد فضای مناسب برای بهبود رقابت جهانی تاسیس شده است. بازار واح

کاالها، خدمات، سرمایه و نیروی کار برای بهبود رقابت جهانی از جمله 

. تاسیس این اتحادیه گرددمیبسترهای تشکیل دهنده این اتحادیه محسوب 

زیرا آنها دو بار در این  گرددمییک موفقیت بزرگ برای اعضای آن محسوب 

ز در سال و بار دوم نی 200و  1990ادغام شکست خوردند. بار اول در دهه 

بوده است. در حال حاضر این اتحادیه یک نهاد فعال است و در کنار  2003

با سطوح مختلف توانسته است به موفقیت  ایمنطقهادغام  هایپروژهسایر 

باالیی دست یابد. نفتا، آسه آن و مرکوسور و همچنین شورای همکاری خلیج 

یه و تحلیل وضعیت به عنوان یک چارچوب مناسب برای تجز توانندمیفارس 

(. Vinokurov, 2017: 55کنونی اتحادیه اوراسیا مورد استفاده قرار گیرند )

 بزرگ اقتصاد دهمین اسمی داخلی ناخالص تولید با اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 قرن، ابتدای از. است بزرگ اقتصاد پنجمین خرید قدرت برابری با و جهان

 درصد 8 تا 6 داخلی ناخالص یدتول متوسط با را اقتصادی رشد عضو کشورهای

 مالی بحران از پس که اندکرده تجربه 2007 و 2000 هایسال بین رشد



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

603   

 

 تاسیس زمان از. است یافته افزایش دوباره 2010 سال در ،2007-2008

 شدت به عضو کشورهای بین تجارت ،2010 سال در اوراسیا گمرکی اتحادیه

 33.9 که بود دالر میلیارد 63 ابلمتق تجارت ،2011 سال در. یافت افزایش

 میلیارد 68 متقابل تجارت ،2012 سال در. بود 2010 سال از بیشتر درصد

 341 واردات که حالی در رسید، دالر میلیارد 594 به صادرات و بود دالر

 اهداف از تعدادی به دستیابی برای اوراسیا اقتصادی اتحادیه بود. دالر میلیارد

 اولیه، مواد حمل هزینه کاهش با کاالها قیمت کاهش جمله از کالن اقتصاد

 و بازار حجم افزایش دلیل به جدید محصوالت و هاآوری فن از بازدهی افزایش

 کاهش برای همچنین. است شده طراحی کشور این سالم در رقابتء ارتقا

 طراحی تولید ظرفیت افزایش و صنایع در اشتغال افزایش غذایی، مواد قیمت

 به اقتصادی سیاست با قزاقستان و بالروس مانند EAEU اعضای. است شده

 اقتصادی کمربند و اروپا اتحادیه بین پلی عنوان به EAEU از استفاده دنبال

 در اصلی بازیگر یک عنوان به اوراسیا هستند. اتحادیه جدید ابریشم جاده

 رد کشاورزی محصوالت تولید و اسلحه صنعت اولیه، مواد جهان، انرژی بخش

 در جهان در موفق کشور سومین روسیه 2013 سال در. است شده گرفته نظر

 توسعه برای توجه قابل بود. پتانسیل کشور از خارج از سرمایه جذب

 ساخت با پیوندهایی ایجاد به را آن شرکای و عضو کشورهای ،هازیرساخت

 .است داده سوق نوری فیبر هایکابل و برق هایشبکه آهن، راه ،هاجاده
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 روش تحقیق-3

. بر اساس موضوع باشدمی پیمایشیو  تحلیلیاسنادی،  تحقیق از نوعروش 

ضمن  )عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر همگرایی اتحادیه اوراسیا(پژوهش  اصلی

قرار  بررسیحاصل از مطالعات نظری مورد  هایداده، اتحادیه اوراسیامرور 

جامعه آماری این تحقیق شدند.  یبندطبقهو  آوریجمعگرفت و اطالعات پایه 

را خبرگان و اساتید آشنا با جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و 

. خبرگان به روش گلوله برفی و از میان اساتید دهندمیژئواکونومیک تشکیل 

فعال در این زمینه انتخاب شدند. در این تحقیق با توجه به مراجعه به 

بنابراین در این  نفر کفایت دارد؛ 15الی  8کل از متش اینمونهخبرگان، حجم 

 هایروشاز آنجا که در خبره ) 8تحقیق پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار 

استفاده از نظر تنها  شودمیتصمیم گیری چند معیاره از خبرگان نظر خواهی 

( قرار گرفت. با توجه افزایدمیخبره مسلط به موضوع نیز بر اعتبار پژوهش  5

تاثیرگذار بر  هایمولفهه اینکه همگرایی اقتصادی اتحادیه اوراسیا دارای ب

یکدیگر هستند برای تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرهای اقتصادی از 

به  Gabus و Fonetla تکنیک دیمتل توسط تکنیک دیمتل بهره گرفته شد.

ی میان ارائه شد. هدف تکنیک دیمتل شناسایی الگوی روابط عل 1971سال 

 مورد امتیازدهی صورتبه را ارتباطات شدت تکنیک اینیک دسته معیار است. 

خورها توأم با اهمیت آنها را تجسس نموده و روابط باز داده، قرار بررسی

بر اساس این فرض بنا  DEMATEL پایه روش .پذیردرا می ناپذیرانتقال

است  n, …c2, c1C= {c }معیارهایاز  ایمجموعهشده که یک سیستم شامل 
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 .به وسیله معادالت ریاضی مدل شود تواندمیو مقایسه زوجی روابط میان آنها 

مرتبط با روابط علی و  ساختاری هایمدلساختن و تحلیل  برایاین تکنیک 

بدین  گام های تکنیک دیمتل. معلولی پیچیده میان عوامل یک مسئله است

 شرح است:

ارها دو در این گام تاثیرگذاری معی :(M) مستقیمارتباط  ماتریس تشکیل 1-

از  شودمیاده چندنفر استف دیگاهاز  زمانیکه. شودمیبه دو بر روی هم بررسی 

. برای بررسی دهیممی تشکیلرا  M و شودمیحسابی نظرات استفاده  میانگین

 :شود تاثیرگذاری معیارها بر روی هم از طیف کالمی جدول زیر استفاده می

 
 عدد متناظر عبارت کالمی

 0 بدون تاثیر

 1 تاثیرگذاری خیلی کم

 2 تاثیرگذاری کم

 3 تاثیرگذاری زیاد

 4 تاثیرگذاری خیلی زیاد

 

: جهت نرمال سازی از مستقیمارتباط  ماتریسنرمال کردن  -2

محاسبه  یرزبه صورت  k فرمول اینکه در  شودمیاستفاده  N=k*M رابطه

. معکوس شودمیها محاسبه و ستون سطرها تمامی. ابتدا جمع شودمی

 .دهدمی تشکیلرا  k عدد سطر و ستون بزرگترین

 ارتباط کامل: ماتریس ارتباطات کل از رابطه ماتریسمحاسبه -3
 1-N)-T=N×(I  در این رابطهشودمیمحاسبه . I  که استیماتریس. 
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ط رتباااین بخش جمع عناصر سطر و ستون ماتریس  در :علینمودار  ایجاد -4

 :و به صورت زیر تحلیل می کنیم کنیممیرا محاسبه  (T) کامل

 جمع عناصر هر سطر (D) آن  برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری

. های سیستم است. )میزان تاثیر گذاری متغیرها(عامل بر سایر عامل

ری هر چه میزان این متغیر بیشتر باشد یعنی آن عامل تاثیر بیشت

 .دارد

  ستونجمع عناصر (R) ری آنیبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذ 

 (هاعامل از سایر عامل های سیستم است. )میزان تاثیرپذیری متغیر

 بنابراین بردار افقی (D + R)  ظر در نمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد

شتر عاملی بی  D + R سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار

 .ا سایر عوامل سیستم داردباشد، آن عامل تعامل بیشتری ب

 بردار عمودی (D – R) دهد. مل را نشان میقدرت تاثیرگذاری هر عا

لت محسوب عمثبت باشد، متغیر یک متغیر  D – R بطور کلی اگر

 .شودباشد، معلول محسوب می شود و اگر منفیمی

 شود. در این در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می

 D – R و محور عرضی براساس D + R قادیردستگاه محور طولی م

 (D + R, D – R) ای به مختصاتهر عامل با نقطه باشد. موقعیتمی

شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نیز در دستگاه معین می

 .بدست خواهد آمد
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 تحقیق هاییافته-4

 ضو اتحادیه اوراسیاعمنافع اقتصادی کشورهای -1-4

متفاوتی برای پیوستن به اتحادیه  هایانگیزهس دارای بالرو رسدمیبه نظر 

اوراسیا باشد. یکی از دالیل مهم این کشور دستیابی به منابع مالی مورد نیاز و 

همچنین انرژی ارزان از روسیه بوده است. با حذف عوارض گمرکی بالورس 

تن نفت از روسیه خریداری نماید. به همین ترتیب میزان  30قادر است تا 

دالر  165به  2011دالر در سال  265از  مترمکعب 1000ینه بنزین در هر هز

کاهش یافته است. در مقابل برخی از کشورهای غیر عضو  2012در سال 

. از سویی دیگر روابط اقتصادی و کنندمیدالر پرداخت  414همچون اکراین 

ود بهب 2010در سال  CUتجاری قزاقستان و روسیه پس از امضای توافقنامه 

 سال در قزاقستان که کردند ادعا( 2012) دودونوف و یافته است. سلطانوف

 گمرکی حقوق از میلیارد 700 با مقایسه در میلیارد 142 تریلیون یک 2011

 سال در خارجی گذاری سرمایه .است کرده کسب درآمد 2010 سال در

 صنایع دسو به ویژه به که یافت افزایش دالر میلیارد 19.85 بیش از به 2011

 و حمل صنایع و الکترونیک و برق صنایع سازی، ماشین مانند کشور تبدیلی

 CU به قزاقستان پیوستن به نسبت نیز دیگر محققان. بود کشاورزی و نقل

 و صنعت اقتصاد، کردن مدرنیزه به این کشور. اندکرده بینی خوش ابراز

قتصادی را برای است و از این طریق بهبود شرایط ا کرده کمک خود کشاورزی

 هایادغام(. Mostafa, 2018: 165مردم خود به ارمغان آورده است )

باید براساس اهداف مشترک اقتصادی کشورهایی انجام  ایمنطقهاقتصادی 

شود که دارای عملکرد مشابه در سیستم اقتصادی کنونی هستند. بنابراین 
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دارای شرایطی باشد که اتحادیه اوراسیا برای همگرایی اقتصادی در منطقه باید 

 :شودمیبدین صورت برشمرده 

عامل در اقتصاد کالن بین  ترینتوجهقابل  سطح درآمد و توزیع درآمد:

تا  1994کشورهای منطقه مرتبط با تولید ناخالص داخلی است. در دهه 

تولید ناخالص داخلی کشورها به جز روسیه، قراقستان و بالروس کمتر  2003

نشان  2012-2004 هاساله است. با این حال ارقام در طی دالر بود 1000از 

که تولید ناخالص داخلی برای تمامی کشورها به جز ازبکستان،  دهدمی

دالر بوده است. هنوز هم تفاوت  1000تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 

درآمد در منطقه وجود دارد.. به عنوان مثال درآمد روسیه و قزاقستان تقریبا 

ر قرقیزستان و تاجیکستان است. از سویی دیگر وقتی کشورهای منطقه ده براب

 توانمی شوندمیبه عنوان واردکنندگان و صادرکنندگان انرژی گروهبندی 

مشاهده نمود که کشورهای صادرکننده باالتر از کشورهای واردکننده همچون 

برای ایجاد بخش  ترینمهمبالروس و ارمنستان قرار دارند. از نظر اقتصاد کالن 

اقتصادی  هایاتحادیهمصرفی است که با هدف اصلی  هایهزینهتقاضای کل 

تجارت خارجی هماهنگ است. براساس شاخص درآمد سرانه توزیع درآمد 

باقی مانده است. این عامل نشان دهنده یک  0.50کشورهای منطقه زیر 

انه کشورها کم کارایی کلی برای توزیع درآمد است. با توجه به اینکه درآمد سر

دارای سطح کارایی  رسدمیو اغلب ناهمگن است اما توزیع درآمد آنها به نظر 

 ,Atik) گرددنمیباال و هماهنگی است که معضلی برای اتحادیه محسوب 

2014.) 
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 ناخالص تولید واقعی درصد تغییر ،(دالر) سرانه داخلی ناخالص تولید: 1 جدول

 GINI شاخص ساالنه، داخلی

1994-2002 2004-2012 

درصد  کشور

GDP 

GDP واقعی 

 سرانه و تغییرات

GNI درصد 

GDP 

GDP واقعی 

 سرانه و تغییرات

GNI 

 35 4.5 2763 38 0.7 1713 روسیه

 -- 7.2 2266 35 2.1 1226 قزاقستان

 -- 8.1 813 38 2.5 543 ازبکستان

 33 15.2 1837 35 2.2 622 اذربایجان

 32 8.2 1007 40 4.3 606 ترکمنستان

 ---- 3.2 1041 31 2.3- 672 اکراین

 27 7.8 2321 29 2.3 1185 بالروس

 40 6.11 1157 40 --- 651 گرجستان

 33 6.3 1286 37 7.5 600 ارمنستان

 40 8.2 238 31 0.5 145 تاجیکستان

 30 4.3 355 34 1.1 267 قرقیزستان

 World Bank World Economic Outlook (WEO) databaseمنبع:

October 2012 
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تولید ناخالص داخلی و نرخ کل سرمایه گذاری در بخش ملی و صنایع: 

به صورت  توانمیدرصد در دهه اول را  27.7تا  18.8بین  هاگذاریسرمایه 

بعدی به مرور زمان به  هایسالیکنواخت و هماهنگ در نظر داشت که در 

 صورت مداوم افزایش پیدا نموده است.
 صنعت افزوده ارزش و( داخلی ناخالص تولید درصد) گذاری سرمایه : کل2 جدول

 (داخلی ناخالص تولید درصد)

1994-2002 2004 2008 2012 

 ارزش GDP کشور

 افزوده

GDP ارزش 

 افزوده

GDP رزش 

 افزوده

GDP ارزش 

 افزوده

 40.1 23.5 36.1 24 36.3 20.3 37.2 21 روسیه

 36.1 23.1 30.7 37.6 37.6 26.2 34.6 23.3 قزاقستان

 66.8 30.8 70.2 25.9 25.9 24.5 25.2 20.5 ازبکستان

 48.4 19.4 53.6 54.7 54.7 57.9 41.3 27.7 اذربایجان

 31.7 ---  40.1 40.1 --- 48.2 --- ترکمنستان

 44.4 18.6 33.6 35.8 35.8 21.1 37.8 21.9 اکراین

 23.2 32.4 44.2 40.8 40.8 29.5 38.4 28.7 بالروس

 37.1 26.2 21.8 26.4 26.4 29.3 21.3 25.5 گرجستان

 20.1 30.7 43.5 41.1 41.1 22.9 35.4 21.3 ارمنستان

 28.8 19.8 26.8 31.7 31.7 14.8 35.3 14.7 تاجیکستان

 93.6 24.9 23.5 24.1 24.1 20.8 23.9 18.8 قرقیزستان

 World Bank World Economic Outlook (WEO) databaseمنبع:
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 هایفعالیتایجاد شرایط مطلوب برای محیط تجاری و همکاری گمرکی: 

این  دعه اقتصادی به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده توس تواندمیکارافرینی 

اتحادیه محسوب گردد. بنابراین هدف اصلی و بلند مدت ایجاد نمودن 

ست. نی اتوسعه کارافری سازوکارهایی ساده و تاثیرگذار بر اداره گمرک برای

ید نی مشخص نمااقدامات اتخاذ شده برای تجارت را به روش تواندمیاین عامل 

 یاستو در عین حال کنترل مناسبی بر جابجایی کاال و ... داشته باشد. س

زه باشد به وی بر رشد تولید در کشورهای اتحادیه تاثیرگذار تواندمیگمرکی 

مود. زیرا نحصوالت صادرتی به وفور مشاهده در بخش م توانمیاین عامل را 

ار را وی کاین سیاست قادر است تا آزادی جابجایی کاال، خدماتف سرمایه و نیر

ر در کشورهای عضو به خوبی فراهم آورد و بر بهبود فضای کسب و کار د

 کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاثیرگذار باشد.

یشرفت در همگرایی اتحادیه پ در بازار کاال و خدمات: هامعافیتحذف 

اوراسیا با موفقیت از پایین به باال همراه بوده است و سبب رونق رشد تجارت 

متقابل و افزایش مهارت نیروی کار شده است.  هایگذاریمتقابل، سرمایه 

افزایش هر چه بیشتر بازار مشترک  2025هدف نهایی این اتحادیه تا سال 

 EAEU اقتصادهای همکاری و نوسازی رایب بازار در هامعافیت است. حذف

 ژانویه اول از که اندکرده توافق طرفین مثال، عنوان به .است مهم بسیار

 دلیل به وجود، این با. کنند ایجاد داروها برای مشترک بازار یک ،2016

 حاکم هایرویه سازی یکسان با مرتبط هایدشواری و نظارتی هایپیچیدگی

 تأخیر به سال یک مربوطه تصمیم ،EAEU کل ریقط از دارویی عملیات بر
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 همه برای سیاسی نظر از تصمیم پذیرفتن منظور به این، بر عالوه. است افتاده

 در و 2020 سال به واقعاً مشترک بازار به اساسی حرکت عضو، کشورهای

 این، بر است. عالوه شده موکول 2025 سال به حتی هابخش از بعضی

 باید کد این. است بوده آسان کاری هر EAEU مرکیگ کد مورد در مذاکرات

 نمایندگان. افتاد تأخیر به آن تصویب اما ،شدمی اجرا 2016 ژانویه اول از

 توافق و معاهدات و ملی قوانین بر تکیه با اکنون عضو کشورهای اقتصادی

 بالروس، از اروپا اتحادیه. کنندمی گمرکی فعالیت کد بدون موجود هاینامه

 کرده دریافت کد نویس پیش درباره نظر 1500 حدود روسیه و تانقزاقس

 سند این به EAEU اعضای سایر از دیرتر قرقیزستان و ارمنستان. است

 ژوئن در. هستند پیشنهادی اصالحات فعال بحث درگیر نیز اکنون و پیوستند

. است نشده حل هنوز EAEU در گمرک تنظیم به مربوط مورد 57 ،2016

 نوامبر 16 دولتی، بین شورای) ایالت پنج وزیران نخست سطح در بحث

 گمرکی قانون بنابراین. بود ضروری موانع آخرین سرانجام رفع برای( 2016

EAEU درآمد اجرا به 2017 سال اواسط تا. 

 دستور در موارد مهمترین از یکی: ایتعرفه غیر موانع سازی یکسان و رفع

 ایتعرفه غیر موانع بردن بین از و یجیتدر اتحاد نزدیک آینده در EAEU کار

(NTB) قابل بار ایغیرتعرفه موانع. است خدمات و کاالها متقابل تجارت در 

 وارد EAEU کشورهای بین خدمات و کاالها جانبه دو جریان بر توجهی

 فلج اثر یک آنها. شودمی مشترک بازار کلی کارآیی کاهش باعث و کندمی

 و مکانیک مهندسی ویژه به پیشرفته، صنایع کاریهم و توسعه در خاص کننده

 مقیاس در تحقیقاتی پروژه یک EDB ادغام مطالعات دارند. مرکز شیمیایی
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 در NTB تأثیر از ایگسترده ارزیابی بار اولین برای و رساند اتمام به را بزرگ

 بین از چگونگی مورد در هاییتوصیه و داد ارائه EAEU در متقابل تجارت

 بالروس، هایشرکت از گسترده نظرسنجی یک. داد ارائه موانعی ینچن بردن

 را صادرات کل ارزش درصد 30 تا NTB 15 که داد نشان روسیه و قزاقستان

 بین که دالر هر صادراتی کاالهای ارزش دیگر، عبارت به. دهدمی تشکیل

 30 تا 15 شامل همچنان 2014 سال از ،شودمی معامله EAEU کشورهای

 (.Vinokurov, 2015) است NTB به مربوط ینههز سنت

 بر قادر نبود تا نامطلوب اقتصادی شرایط سرمایه گذاری خارجی متقابل:

. بگذارد تأثیر خارجی مستقیم گذاری سرمایه مستقیم سهام مطلق میزان

 در متقابل هایگذاری سرمایه بر نظارت هنگام آمده دست به هایداده براساس

 سال پایان در (FDI) خارجی مستقیم گذاری سرمایه سهام ،CIS کشورهای

 در) دهدمی نشان ساالنه کاهش ٪7 که بود دالر میلیارد 23.6 معادل 2015

( است یافته افزایش ٪1 است یافته کاهش شاخص این ،2014 سال

(Kuznetsov, 2015 .)خارجی مستقیم گذاری سرمایه سهام کاهش 

EAEU توسط شده انجام مستقیم هایگذاری سرمایه کاهش دلیل به 

 تکمیل روند این اصلی دلیل. بود بالروس و قزاقستان در روسی هایشرکت

 دنبال به هادارایی مجدد ارزیابی بیشتر بلکه نیست، گذاری سرمایه هایپروژه

 2015 سال در روسیه و قزاقستان در ملی هایپول ارزش گسترده کاهش

 در خارجی مستقیم گذاریسرمایه مستقیم مقایسه اگر حال، این با. است

 است بیشتر بسیار اوضاع رسدمی نظر به باشیم، داشته CIS کشورهای

 کشورهای در خارجی مستقیم گذاری سرمایه مستقیم سهام حجم اسفناک
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 در افت مهمترین. است کاهش حال در 2013 سال از المنافع مشترک مستقل

 کشورهای در متقابل هایگذاری سرمایه که زمانی شد، ثبت 2014 سال

 در دیگر ٪5 ،2015 سال به نسبت کاهش ٪16 با المنافع مشترک مستقل

 سرمایه فرار و جهانی اقتصاد کلی ثباتی بی رغم علی کل، در. کرد سقوط پایان

 از ثابتی نسبتاً سطح اوراسیا اتحادیه عضو کشورهای نوظهور، بازارهای از

بر همگرایی  تواندمیاین عامل  و کنندمی حفظ را گذاریسرمایه تعامالت

 اقتصادی این کشورها تاثیرگذار باشد.

 صنایع که کنندمیبیان ( 1997) آکتورک و گوران امکانات زیرساختی:

کشورهای  آزاد با تجارت فضای یک در توانندنمینیافته  توسعه کشورهای

 به رکتح کافی سرمایه و ماهر کار کنند زیرا دارا بودن نیروی رقابت پیشرفته

 که اییبین کشوره سازی بنابراین، یکپارچه و گرددمیمحسوب  توسعه سمت

 دومین نیاز عمل نماید. ترموفق تواندمیدارند  مشابهی اقتصادی ساختار

 یشترب سهولت برای متقابل تجارت مثال، عنوان به .است زیرساختی امکانات

 اته امکانباید ب گراییهم در درگیر نیاز به امکانات زیرساختی دارد. کشورهای

اال ب تولید و تولید وریبهرهدسترسی داشته باشند تا با  یافته توسعه زیربنایی

 یتییژ. ندافزوده بتوانند به درستی در این مسیر گام بردار ارزش با محصوالت

 توسعه ار زیرساختی کشورها امکانات که حالی در که کندمی اشاره( 2003)

در  شاهد موفقیت توانمی انرژی و صنعت هواپیمایی، ،آهن راه است مانند داده

 (.Yılmaz, 2017: 2روند همگرایی بود )
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در اقتصاد  نابرابریتفاوت در منابع، زمینه  دستیابی به منابع انرژی:

نفت  کشورهایکه  ایگونهبه .این منطقه را نیز فراهم آورده اسـت کشورهای

در مقابل بقیه ا  بهتری اقتصادیشد خیز منطقه به مدد این منبع طبیعی از ر

است که  حدیبه  مرکزی اوراسیایدر  اقتصادیعضا برخوردار هستند. شکاف 

برخوردار و فقیر تقسیم کرده  کشورهایاین حوزه را به دو گروه  کشورهای

 36تاجیکستان با جمعیت حدود  اقتصادی، ظرفیت تواننمیمثال  برایاست. 

است با کشورهایی  مرکزی اوراسیاین کشور درصد زیر خط فقر که فقیرتری

 اقتصادی نابرابریآذربایجان و یا روسیه مقایسه نمود. این  جمهوریچون 

 شودمی. چرا که این نوع عدم تقارن موجب کندمیامکان همگرایی را دشوار 

 ایپارهببرند و  بیشتریاده ف، استاقتصادیکه برخی از کشورها از همگرایی 

 کشورهای اقتصادی هایشاخصگردند. جدول زیر  دیگر کمتر متمتع

 اقتصادیدر توان  هایتفاوتکه بیانگر  دهدمیرا نشان  مرکزی اوراسیای

 تواندمی(. بنابراین این عامل 75: 1395)سلیمان پور،  منطقه است کشورهای

 بر میزان همگرایی اقتصادی کشورها تاثیر گذار باشد.
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 مرکزی اوراسیای کشورهای منابع طبیعی :3جدول 

 منابع طبیعی نام کشور

 از مواد ریبسیازغال سنگ و  گاز، از منابع طبیعی نفت، ایگستردهایگاه پ روسیه

 معدنی

 سنگ آهن، زغال سنگ، منگنز، گوگرد، نیکل، تیتانیوم اکراین

 زغال سنگ، سنگ آهک، سنگ گچ مولداوی

روسیه 

 سفید

 یر ناچیز نفت و گازچوب، زغال سنگ، گرانیت، سنگ گچ و مقاد

 روی، مس مقدار بسیار کم طال، ارمنستان

 تخت الوار، برق آبی، منگنز، سنگ آهن، مس، زغال سنگ گرجستان

 طبیعی، سنگ آهن، فلزات غیر آهنی گاز نفت، آذربایجان

 نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، طال، اورانیوم، نقره ازبکستان

 نطال، نقره، زغال سنگ، آه تاجیکستان

 نفت، گاز طبیعی، گوگرد، پتاسیم ترکمنستان

 برق آبی، طال، زغال سنگ، جیوه قرقیزستان

 سنفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، سنگ آهن، منگنز، اورانیوم، طال، م قزاقستان

 1395منبع: سلیمان پور، 
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حوزه  در نظارتی نهادهای تالش امروزالگوی تجارت خارجی کشورها: 

جهانی  افزوده ارزش در داخلی جاندن محصوالتگن حول باید تجارت

که  گرا، محصوالت صادرات تشویق خود با تولیدات گیری شکل و ایزنجیره

 جایگزینی شده تعیین دارند باشد. محصوالت المللیبین قابلیت رقابت

الگوی تجاری کشورها را  تواندمیو این عامل  شوندمی محصوالت وارداتی

 از تعدادی با تجارت در اوراسیا کمیسیون ساس،ا این دگرگون سازد. بر

 به دسترسی سازی ، سادهEAEU کاالهای افزایش رقابت: است روبرو هاچالش

و  مشترک هایسیاست گیری شکل کشورهای در حال توسعه، بازارهای

و  رقابت بهبود منظور کاالها از جمله این معضالت است. به تبلیغ هایشیوه

اتحادیه به طور مداوم در حال  کشورهای ی کاالهاالگوی تجاری بازاریاب

 نرخ توسط کاهش مثال، عنوان به: گمرکی هایمولفهشکلگیری عواملی مانند 

و ... هستند تا از این طریق به  تجهیزات اجزا، مواد اولیه، برای گمرکی عوارض

 و نهایی، محصوالت هایهزینه و هاهزینه کاهش برای کننده کشورهای تولید

 همکاری و پشتیبانی صادرات ،EAEU در آوری توسعه فن تحریک نینهمچ

اجازه دهند تا اقداماتی را در راستای رسیدن به اهداف و تمایالت  المللیبین

 برای کافی مناسب و باید اقداماتی معقول و راستا، همین خود انجام دهند. در

 از تجاری ایرقابتی شرک ضد اقدامات با مبارزه و بازار داخلی از محافظت

 بازارها باید بر به دسترسی افزایش راستای ثالث صورت گیرد. در کشورهای

 توافق داراولویت شرکای کشورها متمرکز شد و با تجاری هایرژیم توسعه

 مشارکت هانامه موافقت هدف از انعقاد منعقد نمود. آزاد، تجارت هاینامه
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 همگرایی برای هاشرط پیش گیری اقتصادی، است که در راستای شکل

 .گیردمیو ارتقا صادرات کشورهای عضو صورت  ترعمیق

 هدف با باید EAEU داخل در صنعتی هایسیاست کلیه توسعه صنعتی:

از  صنعتی هایسیستم رقابت بهبود صنعتی، توسعه پایداری بهبود و تسریع

 ینوآور هایفعالیت افزایش هدف با است همکاری موثر اجرای عضو، کشورهای

 جابجایی با رابطه در جمله از صنعتی بخش در موانع موجود بردن بین از و

 اتحادیه در صنعتی عضو طراحی گردد. سیاست کشورهای صنعتی کاالهای

 انجام آنها توسط و صنعتی هایهمکاری اصلی جهت در عضو توسط کشورهای

 ابزار و اصول اهداف، از کمیسیون ایمشاوره هماهنگی و پشتیبانی با شودمی

 بخش کمیسیون توسط و ایاالت همچنین صالحیت و صنعتی هایسیاست

XXIV "بینیپیش اتحادیه داخل است. در شده تعریف کشور از "صنعت 

 دارای هایبخش پیدا کند و در توسعه احزاب مشترک اقدامات که است شده

 هایساختزیر ایجاد ،المللیبین هایپروژه و هابرنامه اجرای و توسعه اولویت،

 رقابت به صورت مناسبی تعریف گردد. برای برابر شرایط از و اطمینان تجاری

 فضای مرزهای در این اتحادیهپذیری:  انحصار ضد و رقابت مقررات

 وظیفه بنابراین و است شده باز آن موضوعات همه روی به اقتصادی مشترک

 در رقابت برابر شرایط از اطمینان و تجارت برای قانونی چارچوب ایجاد اصلی

 ،EAEU پیمان طبق عمومی است. بنابراین، خرید بازارهای و کاالها بازار

 هاایالت انحصاری ضد مقامات توسط تخلفات سرکوب و رقابت قوانین اجرای

 اوراسیا اقتصادی کمیسیون خود، نوبه به. شودمی پیگیری عضو کشورهای در

 ژانویه 1 از بنابراین،. نمایدمیمرزی را سرکوب  بازارهای در تخلفاتی چنین



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

619   

 

 حق EEC اوراسیا اقتصادی اتحادیه در پیمان شدن االجرا الزم زمان از 2015

 بازارهای در رقابت عمومی قوانین نقض موارد گرفتن نظر در را برای شروع

 بردن بین از برای االجرا الزم دستورالعمل و شکنان قانون نقض جریمه مرزی،

 مقامات همچنین و EEC تصمیمات نموده است. صادر آن عواقب و تخلف

 تجدیدنظر مورد اوراسیا اقتصادی اتحادیه دادگاه در قادر است تا رقابت ملی

 هاییفعالیت که است برخوردار ایویژه اهمیت از امروز راستا این در گیرند. قرار

 شامل رقابت، که از حمایت همچنین و کشورها با تعامل کاال، بازارهای مانند

 و اصول نهادها، از حقوقی آگاهی افزایش و رقابت مورد در باز سیاست یک

 اقتصادی کمیسیون رقابت، دهند. بنابراین قانون آموزش آنها به است را قوانین

 را مواردی عمومی تدارکات و رقابت سیاست انحصاری، ضد مقررات در اوراسیا

ملی کشورها نیز  قوانین ابعاد و حتی در تمام در مورد توجه قرار داده است که

 و برابر شرایط از اطمینان اوراسیا همگرایی اصلی هدف. نمود پیدا کرده است
 نوبه موضوع به این است که بوده EAEU عضو کشورهای برای هاییفرصت

 کشورهای است اقتصادی رقابت و مثبت اقتصادی توسعه برای ایانگیزه خود،

EAEU استجهانی را ایجاد نموده  بازار در. 

 حقیقمیدانی ت هاییافته-2-4

ارائه شده است و یکی از  1971تکنیک دیمتل توسط فونتال گابوس در سال 

براساس مقایسات زوجی است که نتایج حاصل از آن با  گیریتصمیم هایروش

مراجعه به نخبگان بدست خواهد آمد. از این تکنیک در استخراج عوامل 

به خوبی  هاگراف. از آنجا که شودمیتفاده اس مندنظامسیستمی و ساختاردهی 

لذا این تکنیک  دهندمیروابط عناصر با یک سیستم را نشان  دهندهنشان
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عوامل درگیر را به دو گروه علت و  تواندمیمبتنی بر نمودارهایی است که 

معلوم تقسیم نماید و رابطه میان آنها را به صورت یک مدل ساختاری قابل 

 8ققینی که برای این بخش از پژوهش انتخاب شدند شامل درک در آورد. مح

متخصص در جغرافیا و ژئوپلیتیک بودند. با توجه به اینکه تمامی عناصر 

تشکیل دهنده همگرایی اتحادیه اوراسیا در ارتباط با یکدیگر و در غالب یک 

هستند برای  ایگستردهو دارای ارتباطات  شوندمیرویکرد سیستمی مطرح 

یزان این ارتباطات از روش سیستمی دیمتل استفاده شد که در ادامه تعیین م

 :شودمیبه بررسی این موضوع پرداخته 
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 همگرایی اقتصادی اتحادیه اوراسیا هایشاخص: محاسبه روابط میان 4جدول 

R-J R+J  مجموع ستونیJ  مجموع ستونیR شاخص 

 همکاری گمرکی 6.4372 5.1404 11.5776 1.2968

 الگوی تجارت خارجی کشورها 6.4302 5.4136 11.8438 1.0165

-

0.3399 
 توسعه صنعتی 6.2795 6.6195 12.899

 سطح درآمد و توزیع درآمد 5.9046 5.975 11.8796 0.0704-

-

0.5986 
 امکانات زیرساختی 5.4608 6.0595 11.5203

0.3333 10.5429 5.1048 5.4381 
رفع و یکسان سازی موانع غیر 

یاتعرفه  

-0.0051 10.8608 5.4329 5.4278 
در بازار کاال و  هامعافیتحذف 

 خدمات

 سرمایه گذاری خارجی متقابل 5.2952 4.3795 9.6746 0.9157

-0.484 9.7968 5.1404 4.6564 
سرمایه گذاری در بخش ملی و 

 صنایع

-

2.2694 
 مقررات رقابت و ضد انحصار پذیری 4.235 6.5044 10.7394

 دستیابی به منابع انرژی 3.5953 3.39 6.9854 0.2053

 1399تحقیق،  هاییافتهمنبع: 
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( پرداخته 4و شاخص مطابق جدول ) معیار 11بررسی مدیریت مرزها براساس 

است. میزان اهمیت  شدهاستفادهخبره  8شد. برای بررسی معیارها از نظر 

گردد. ( مشخص میو رابطه بین معیارها ) () هاشاخص

باشد معیار  باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  اگر

دهد. نمودار را نشان می و  مربوطه اثرپذیر است. جدول باال، 

دهد. ( میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان می1)

ثر عامل مورد نظر در سیستم است. به أثیر و تأمیزان ت (J + R) یبردار افق

عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با  J + R عبارت دیگر هرچه مقدار

 سطح (،12.899صنعتی ) توسعه . متغیرهایی مانندسایر عوامل سیستم دارد

کشورها  خارجی تجارت (، الگوی11.8796درآمد ) توزیع و درآمد

( و 11.5203زیرساختی ) امکانات (،11.5776گمرکی ) (، همکاری11.8438)

نشان دهنده تعامل باال و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها  منطقه ... در

 (J – R) ردار عمودیب گرددمیهستند. از سویی دیگر همانگونه که مالحظه 

 خارجی تتجار الگوی متغیرهاید. دهثیرگذاری هر عامل را نشان میأقدرت ت

، ایتعرفه غیر موانع سازی یکسان و گمرکی، رفع همکاری کشورها،

علت این مدل متقابل و دستیابی به منابع انرژی  خارجی گذاریسرمایه

 و درآمد صنعتی، سطح توسعه عواملی مانندو . شوندمیسیستمی محسوب 

ات، خدم و کاال بازار در هامعافیت زیرساختی، حذف درآمد، امکانات توزیع

صنایع به  و ملی بخش در گذاری پذیری، سرمایه انحصار ضد و رقابت مقررات

مثبت باشد، متغیر  J – R کلی اگر طوربهعنوان معلول نمایش داده شده است. 

 .شودشود و اگر منفی باشد، معلول محسوب مییک متغیر علی محسوب می
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 هاشاخص(. روابط علی و معلولی بین 1شکل )

 1399تحقیق،  هایتهیافمنبع: 
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 نتیجه گیری-5

 مهم اقدام یک ایمنطقه زیر و ایمنطقه جهانی، سطح در اقتصادی همگرای

 به EEU تشکیل و شودمی تلقی اقتصادی توسعه و رشد به دستیابی برای

 منتخب کشورهای بین در موفقیت و بهتر اقتصادی رشد برای حرکتی عنوان

 اقتصادی و سیاسی ادغام برای تالش اولین .شودمی تلقی شوروی از پس

 و روسیه بالروس، رهبران که زمانی افتاد، اتفاق 1991 دسامبر 8 در نزدیکتر

 ایجاد و سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد انحالل نامه توافق اوکراین

 اتحاد. کردند امضا جانشین عنوان به را( CIS) المنافع مشترک کشورهای

 آزاد سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد انشینج کشورهای همه برای جدید،

 آذربایجان، ارمنستان، سابق، شوروی جمهوری هشت ،1991 دسامبر در و بود

 پروتکل ازبکستان و تاجیکستان ترکمنستان، مولداوی، قرقیزستان، قزاقستان،

 فضای از جدیدی واقعیت EAEU .پیوستند CIS به و کردند امضا را آتا آلما

 ارزیابی بینانه واقع را باید آن هاشکست و هاموفقیت. ستا شوروی از پس

 اما باشد، کننده گمراه تواندمی اروپا اتحادیه با مستقیم مقایسه اگرچه. نمود

 با نظر، این از. سازدمی پذیرامکانکوچکتری  مقیاس در را EAEU به دسترسی

 تجارت مناطق یا گمرکی هایاتحادیه ویژه به ایمنطقه ادغام هایسازمان سایر

 و فارس خلیج عربی کشورهای برای همکاری شورای و نفتا، مرکوسور – آزاد

است. بررسی عوامل اقتصادی  مقایسه قابل جنوبی آفریقای گمرکی اتحادیه

که توسعه صنعتی، سطح درآمد و توزیع  دهدمیتاثیرگذار بر این اتحادیه نشان 

بسزایی برخوردار است. اگر آن و الگوی تجارت خارجی کشورها از اهمیت 

 توانمیکشورها قادر باشند تا خود را با این عوامل هماهنگ و همسو نمایند 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

625   

 

 انتظار داشت تا به موفقیت در این عرصه دست پیدا نمایند. اگرچه هم اکنون

مطرح  کاملی به عنوان یک اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقتصادی اتحادیه

تحقیقات علمی جهانی  در ورت تاثیرگذاریقادر باشد تا به ص که باشدنمی

مورد توجه قرار گیرد. زیرا هنوز در مرحله ابتدایی برای رشد و توسعه قرار 

 مدتی از این توسعه کوتاه سقف به 2016 سال تا گرفته است و ممکن است که

باتوجه به اختالفاتی  سقف این از عبور برای زیادی زمان همچنین. باشد رسیده

منابع طبیعی و دسترسی به آنها و همچنین عوامل زیرساختی  که در زمینه

 زیادی دستاوردهای به دیگر، طرف از. باشد بین کشورها وجود دارد الزم

 معاهده. در نظر داشت مناسب این دستاوردها را کامالً توانمیو  رسیده

 کار بازار مورد در امر همین. هستند کار حال در آن نهادهای و تاسیس

 مجموع در) مشترک فنی مقررات تدوین زمینه در. کندمی صدق یزن مشترک

. است داشته هاییپیشرفت( اندشده نهایی تاکنون هانامه آیین این از مورد 36

 اجرای و هازمینه این در موجود هایبرنامه تحقق با همگرایی اقتصادی اثرات

 صنعتی، هایسیاست ،هازیرساخت به مربوط) تخصصی ابتکارات از برخی

 همکاری و واحد رقابتی فضای کار، بازار صنعتی، و کشاورزی هایمجتمع

 .رسدمی حداکثر به( آموزش و تحقیق
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 چکیده

 ددار تعدادهمسایه است. که به همراه چین و پس از روسیه رکور مستقلکشور  15ایران با 

 رتقاءاهمسایه در جهان است. داتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت خوب و مناسبی برای 

 قه راو در سطح منطروابط اقتصادی و در نهایت افزایش قدرت اثرگذاری کشور های عض

میلیون  183 میلیون کیلومتر مربع وسعت و 20فراهم می کند. اتحادیه اورآسیا با بیش از 

رای ل بالقوه بهزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی از یک پتانسی 5نفر جمعیت در حدود 

 ت. درتحرک پویایی های منطقه ای مبتنی بر واقعیت های ژئواکونومیکی برخوردار اس

ه این ستن بشرایط کنونی و متأثر از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، پیو

د. در ن باشاتحادیه می تواند متضمن فرصت هایی برای اقتصاد در تنگنا گذاشته شده ایرا

ا واند، تتمی   صورت بهره گیری از رویکردهای مبتنی بر واقعیات ژئواکونومیکی این اتحادیه

ین ان شود. منفی تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه ایرا به کاهش اثراتحدودی منجر 

ی ارزیاب یه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی به دنبالتحلیلی و تک -پژوهش با روش توصیفی 

کاهش  ویران پتانسیلهای ژئواکونومیکی اتحادیه اقتصادی اورآسیا در راستای منافع ملی ا

سیل پتان ریکا انجام شده است. سوال اصلی مقاله این است کهاثرات مخرب تحریم های آم

 یران دربرای منافع ملی ا هاییفرصتهای ژئواکونومیکی اتحادیه اورآسیا در بر دارنده چه 

ز اریکا شرایط تحریم می باشد؟ یافته های پژوهش نشان از آن دارد که پس از خروج آم

مر در ااین  ورآسیا روند افزایشی داشته کهبرجام حجم مبادالت تجاری ایران و اتحادیه ا

ی ه منفخصوص واردات پررنگ تر است و با توجه به محدودیتهای ارزی کشور این یک نکت

ایران  د: به حساب می آید. در راستای تقویت پتانسیلهای ژئواکونومیکی پیشنهاد می شو

 ر امردد مخصوصا خو ضمن روز آمد سازی قوانین تجاری و تقویت استاندارد زیرساختهای

 ارود قرخحمل و نقل با تأکید بر حمایت از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی را نصب العین 

 .دهد

 واژگان کلیدی: اتحادیه اورآسیا، ژئواکونومی، تحریم، ایران، منافع ملی.
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مقدمه:-1  

برجام در  به موسوم ایران با هسته ای توافق از یکجانبه خروج با آمریکا

. نمود اعمال را ایران علیه یکجانبه و سنگینی تحریم های ،1397 بهشتیارد

 علیه تحریمی حرکت جامعترین و بزرگترین عنوان به را ایسا قانون بتوان شاید

 انرژی، و نفت به وابسته صنایع در سرمایه گذاری که، هرگونه شناخت ایران

 مربوط بخش های نهایتا و پتروشیمی صنایع به مربوط تجهیزات بنزین، فروش

 قرار متحده ایاالت تحریمهای مشمول ایران انرژی و نفت نقل و حمل به

 از اگرچه ایران مختلف بخشهای علیه متحده ایاالت تحریمهای اعمال. گرفتند

 اغلب اذعان به اما داشته وجود مختلف مقاطع در و انقالب پیروزی بدو

 است شده جدیدی ابعاد وارد اخیر سال های در تحریم ها کارشناسان،

(. متآثر از شرایط پیش گفته شده صادرات نفتی ایران از 5، 1398استادزاده،)

امروزه به کمتر از  2016هزار بشکه نفت در روز در سال  800دو میلیون و 

هزار بشکه در روز رسیده است. کاهش شدید ارزش ریال و نوسانات  500

مشکالت جدی از جمله قیمت ارز حاال اقتصاد در مرز ورشکستگی ایران را با 

تورم و گسترده شدن فقر مواجه کرده است. در شرایط تحریم توسعه صادرات 

)یلفانی و  غیر نفتی از مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی است

باید مورد توجه سیاستمداران و سیاست گذاران واقع  که( 2، 1395دیگران،

به آمریکا پیوستن شود. یکی از راهکارهای کاهش اثرات تحریم های یک جان

به ساز و کارهای منطقه ای تجاری و اقتصادی است. درخاورمیانه با توجه به 

ای همچون اتحادیه عرب )ایران عضویت ندارد(، اکو، های منطقه سازمانوجود 

 سازمانایران عضویت ندارد( و در قفقاز ) فارساوپک، شورای همکاری خلیج 
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یه اقتصادی اوراسیایی و سازمان منطقه ای گوام در آسیای مرکزی اتحاد

مهکویی و گودرزی،  (همکاری شانگهای ظرفیت خوب و مناسبی وجود دارند

( که می توانند در شرایط تحریم کمک کنند. ایران در سال 520، 1398

کمیسیون اقتصادی اتحادیه منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه را  1395

ضای آن مورد استقبال قرار گرفت و طی مطرح کرد پیشنهادی که از جانب اع

دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی 

در آستانه قزاقستان  1397اردیبهشت  27آنها باالخره این موافقتنامه در تاریخ 

( اتحادیه اوراسیا رسما در اول ژانویه 1398ایرنا، یخبرگزار (به امضا رسید

از سوی رهبران  2014مه  29ایه پیمانی بنا نهاده شد که در بر پ 2015

روسیه قزاقستان و بالروس امضا شده بود ارمنستان و قرقیزستان نیز در سال 

(، از اهداف 34، 1397به این اتحادیه ملحق شدند )زارعی وهمکاران، 2015

وزه توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حاین اتحادیه اقتصادی می

کشورهای مستقل همسوی عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل 

اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ 

(، ایران در صورت 1398سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد )خبرگزاری ایرنا،

درات همکاری نزدیک با اتحادیه در شرایط تحریم می تواند به بازاری برای صا

محصوالت غیر نفتی و مخصوصاً سرمایه گذاری بخش خصوصی با محوریت 

مناطق آزاد دسترسی داشته باشد، به ویژه آنکه ارتباط دریایی روسیه و 

قزاقستان از طریق دریای خزر بنادر شمالی مانند امیر آباد و بندر انزلی نیز 

شورهای اتحادیه وجود دارد که ظرفیت های الزم برای مراودات تجاری ما با ک

 کنند.اوراسیایی ایجاد می
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 این براساس آمارهای رسمی اعالم شده مجموع صادرات ایران به پنج کشور 

ی عضو دالر بوده و در مقابل صادرات کشورها 918.2 ،2018اتحادیه در سال 

لیون دالر می 775و  اردیلیم 1حدود  م 2018اتحادیه اوراسیا به ایران در سال 

یک  (، می توان گفت این اتحادیه از1398)خبرگزاری ایرنا، ثبت شده است

های  مبتنی بر واقعیت یامنطقه یهاییایپوپتانسیل بالقوه برای تحرک 

د رویکر ه باژئواکونومیکی در شرایط تحریم برای ایران برخوردار است. این مقال

 یتحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال است که: پتانسیل ها –توصیفی 

 ملی نافعم هایی برای فرصت چه بردارنده در اورآسیایی اتحادیه ئواکونومیکیژ

ظری، نپس از بررسی مبانی  این مقاله در باشد؟ می تحریم شرایط در ایران

د مور نخست میزان مبادالت تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

الت میزان مبادمطمح نظر قرار خواهد گرفت در ادامه تاثیر تحریم ها بر 

د و هد شتجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد توجه واقع خوا

رد ا مودر نهایت فرصت ها و محدودیت های پیوستن ایران به اتحادیه اوراسی

 توجه واقع خواهد شد.

 روش پژوهش:-2

 -یفیاز روش توص گیریبهرهاین مقاله با استفاده از رویکرد ژئواکونومی و با 

های پتانسیل در پی تبیین ژئواکونومیکی ایکتابخانهتحلیلی و تکیه بر منابع 

 اتحادیه اروآسیایی در شرایط تحریم برای ایران می باشد.
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 مبانی نظری:-3
 :تحریم .4-1

ه کنونی است ک حاکم بر جهان المللیبینتحریم جزئی از دیپلماسی اقتصادی  

ر ابزاری غیرنظامی برای اجبا از سوی کشورهای تحریم کننده به عنوان

. منظور شودمیدولتهای کشورهای هدف جهت انجام واکنش مورد نظر اعمال 

 از تحریم اقتصادی، کاهش یا متوقف ساختن یا تهدید به توقف، روابط

ریم اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تح

غیرنظامی  ایمبارزهدی در میدان کننده است. در واقع تحریم سالحی اقتصا

 (.2007ایلر، ) کندمیاست که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل 

چندجانبه،  هایتحریمیکجانبه یا چندجانبه باشند. در  تواندمی هاتحریم

ر معموال یک کشور به عنوان تحریم کننده پیشرو است. رابطه میان کشو

بستگی به اثرات  تواندمی اشبالقوهر متحدان تحریم کننده پیشرو و سای

یی موفقیت داشته باشد. منطق مبنا هاسیاستناشی از اتخاذ این  ایاشاعه

ه بتحریم چندجانبه مشخص است. اگر یک گروه انحصارگر از شرکای تجاری 

طبیعتا  یکباره روابطشان با کشور هدف را بخاطر رفتار نامطلوبش قطع کنند،

 اران،اقتصادی زیادی به کشور هدف خواهد شد )طغیانی و همکمنجر به فشار 

1392 ،55.) 
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 :ژئواکونومی .3-2

ی ناهادیدگاه ژئواکونومیکی عبارت است از مطالعه اثرگذاری عوامل و زیرب

های اقتصادی و تجاری در محیط کشوری، منطقه ای و جهانی در تصمیم گیری

ختار وامل اقتصادی در ساقدرتی و اثرگذاری این ع هایرقابتسیاسی و 

حاضر  (. در قرن119، 1395یا جهانی )مجتهدزاده،  ایمنطقهژئوپولیتیک 

و قدرتمند در صحنه  دارسرمایهشاخص قدرت رهبری برای کشورهای 

بر  اشعیطبیدیگر قدرت نظامی نیست، امروزه قدرت در حالت  المللیبین

، 1380اکید دارد )عزتی،عوامل بدون توسل به زور و قدرت نظامی و اجبار ت

 شده ایدوره(، توان گفت نظام جهانی با عبور از دوران جنگ سرد وارد 106

ظام است که عوامل و زیربناهای اقتصادی مهمترین عوامل شکل دهنده به ن

 ژئوپلیتیک جهانی هستند.

واضع تئوری ژئواکونومی ادوارد لوتواک از متفکرین دوره جنگ سرد است که 

: زوال جنگ سرد در واقع نشان دهنده تغییر مسیر از ژئوپلیتیک دکنمیعنوان 

به ژئواکونومی در جهان سیاست است. بر این بنیاد افراد اعتقاد دارند که 

 اندشدهنظامی در جهان  هایروشتجاری به تدریج جایگزین  هایروش

 گفت مسائل ژئواکونومیک دارای توانمی(. بر این مبنا 73، 1396،نیاحافظ)

چند مشخصه هستند: نخست آنکه ارزش و اهمیت آنها به نسبت مسائل 

ژئوپلیتیک در حال گسترش است و دوم آنکه منازعات با ماهیت و محتوای 

(. گاهی 16، 1379، پورکریمیاست ) ترملموس هاملتژئواکونومیک برای 

در حالیکه همان منطق  گرددمیاوقات منطق تجارت باعث ایجاد رقابت شدید 
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اقتصادی در جهت سرمایه  هایسازمانممکن است باعث ایجاد ائتالف و اتحاد 

گذاری میان نقاط مختلف جهان شود و نهایتا همبستگی، تولید مشترک و 

ایجاد بازارهای مشترک برای انواع کاالها و خدمات را در پی داشته باشد 

ارتقاء تجارت ، ایمنطقه(. در نظریات همگرایی اقتصادی 73، 1396، نیاحافظ)

اقتصادی پس از جنگ دوم  هایاتحادیه گیریشکل. کندمینقش مهمی را ایفا 

اقتصادی بیان  گراییمنطقهجهانی با اهداف توسعه اقتصادی صورت گرفت. 

کننده میل و رغبت گروهی از کشورهای مستقل به منظور توسعه و گسترش 

ترجیحی، رشد  هایهناماقتصادی متقابل است که عقد موافقت  هایفعالیت

آن  هاینشانهو میزان تجارت و سرمایه گذاری متقابل میان آنها از  هافعالیت

 است.

در باب میزان موفقیت در همکاری میان کشورهای یک منطقه از حیث 

گل چهار متقابل نظریات متفاوتی وجود دارد. کانتوری و اشپی هایهمکاری

که با  برندمینام  ایمنطقهمل درون متغیر الگویی را به عنوان مهمترین عوا

به ترتیبات  دهیشکلمیزان موفقیت یک منطقه در  توانمی هاآنبررسی 

غیرهای میان اعضای آن را مورد شناسایی و بررسی قرار داد. مت ایمنطقه

 اختار روابط اعضاس -2یت همبستگی میزان و ماه -1عنوان شده عبارتنداز: 

 (.521، 1398ت ارتباطات )مهکویی و گودرزی، اهیم -4 سطح قدرت اعضا -3
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 پژوهش: هاییافته-4

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا: گیریشکل سابقه .4-1

هدف  فراوان با هایتالشبا توجه به سوابق متعدد در ایجاد یکپارچه گرایی تا 

ر ئیس جمهودر منطقه اوراسیا، با توجه به پیشنهادی که ر هااتحادیهتشکیل 

 در مورد تشکیل یک بلوک 1994، نور سلطان نظربایف در سال قزاقستان

در تشکیل اتحادیه  ایریشهارائه کرد، به عنوان رخدادی  ایمنطقهتجاری 

 (.1394،152میرفخرایی، ) بنگریماقتصادی اوراسیا 

بر مبنای ایده تاسیس اتحادیه گمرکی،  2000 جامعه اقتصادی اوراسیا در سال

بنا نهاده  2011اقستان، قرقیزستان و روسیه در جوالی با مشارکت بالروس، قز

( و سه سال بعد قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی www.tpo.irشد )

میان روسیه، قزاقستان و بالروس منعقد و جایگزین  2014مه  29اوراسیا در 

کار خود را به طور رسمی از اول اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و این اتحادیه 

ژانویه  2( و سپس ارمنستان در تاریخ 1398آغاز کرد )اینانلو،  2015ژانویه 

آگوست به اتحادیه پیوستند  15و قرقیزستان در تاریخ  2015

((www.tpo.ir ،مقر کمیسیون اقتصادی اوراسیا در مسکو واقع شده است ،

ر راس آن شورای عالی مرکب از سران پنج کشور عضو اتحادیه قرار گرفته که د

(. اعضای اصلی اتحادیه اورآسیایی عبارتند از: روسیه )از 1398اند )حافظ نیا، 

(، 2015ژانویه  1(، قزاقستان )از 2015ژانویه  1(، بالروس )از 2015ژانویه  1

(. اتحادیه 2015آگوست  15(، قرقیزستان )از 2015ژانویه  2ارمنستان )از 

http://www.tpo.ir/
http://www.tpo.ir/
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میلیون نفر جمعیت  8/183اقتصادی اوراسیا دارای جمعیتی در حدود 

 میلیون کیلومتر مربع است. 20( و مساحتی بالغ بر 2016)

 اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا: هایشاخص .4-2

تریلیون دالر است.  7/4تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

، واردات اوراسیا از 2018میلیارد دالر در سال  3/866ت خارجی حجم تجار

میلیارد دالر و کشورهای عمده  5/318حدود  2018جهان در سال 

صادرکننده به اوراسیا هلند، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، سوئیس و انگلستان 

 درصد 5/14هستند. این اتحادیه از لحاظ تولید انرژی رتبه اول استخراج نفت )

درصد از جهان(، رتبه چهارم تولید  2/20از جهان(، رتبه اول تولید گاز جهان )

درصد از  7/4درصد از جهان( را دارد، رتبه چهارم تولید آهن ) 9/4انرژی برق )

درصد از جهان( را داراست و از لحاظ حمل  5جهان(، رتبه پنجم تولید فوالد )

 .(www.tpo.ir) ( را دارد.درصد از جهان 8و نقل رتبه سوم طول خط آهن )

 

 

 

 

 

  

http://www.tpo.ir)/
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 کشورهای عضو براساس تولید ناخالص داخلی بندیرده: 1نقشه        

 : رده بندی کشورهای عضو براساس میزان جمعیت2نقشه 
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 : رده بندی کشورهای عضو براساس وسعت3نقشه 
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 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا: : برآورد وضعیت کشورهای1جدول 

کشورهای 

 عضو

 جمعیت

میلیون )

 نفر(

اقالم عمده  GDP مساحت

 صادراتی

اقالم عمده 

 وارداتی

 1700 17075200 144.4 روسیه

میلیارد 

 دالر

نفت، گاز، 

چوب و 

مصنوعات 

آن، مواد 

 شیمیایی

ماشین آالت 

و وسایل 

نقلیه، 

محصوالت 

دارویی، 

پالستیکی، 

 کشاورزی

 170 2724900 18.16 تانقزاقس

میلیارد 

 دالر

نفت خام، 

غالت، گاز 

طبیعی، 

اورانیوم 

طبیعی، 

سنگ مس، 

روی، نقره 

 خام

ماشین آالت 

و تجهیزات، 

دارو، 

 هایفرآورده

نفت و روغن، 

گاز طبیعی، 

سنگ سرب، 

مصنوعات 

 آهن و فوالد

 54.44 207600 9.5 بالروس

میلیارد 

 دالر

کودهای 

معدنی، 

 تراکتور، شیر،

نفت، گاز، 

اتومبیل، 

محصوالت از 
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کره، پنیر، 

وسایل نقلیه 

موتوری، 

چوب و 

 مبلمان

آهن و فوالد، 

دارو، تلفن، 

 میوه

 12.7 29.743 3 ارمنستان

میلیارد 

 دالر

مواد معدنی، 

مواد غذایی، 

سنگ معدن، 

الکل، طال، 

الماس، فویل 

 آلومینیوم

گاز و نفت، 

ماشین االت 

و تجهیزات، 

مواد غذایی، 

روهای دا

ترکیبی، 

تجهیزات 

الکترونیکی، 

گندم و 

 حبوبات

 8.09 199951 6.3 قرقیزستان

میلیارد 

 دالر

طال و فلزات 

گرانبها، البسه 

و کفش، 

سبزیجات، 

آخال پنبه، 

قطعات 

وسایل نقلیه 

 موتوری

نفت، پارچه، 

البسه، کفش، 

دارو، 

الستیک 

رویی چرخ، 

 شکالت

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

642   

 

 حادیه براساس مساحت: رده بندی کشورهای عضو ات1نمودار 

 

 : رده بندی کشورهای عضو اتحادیه براساس جمعیت2 نمودار
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 : رده بندی کشورهای عضو اتحادیه براساس تولید ناخالص داخلی3نمودار 

 

 مناسبات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. 4-3

ک به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد ی 1395ایران در سال 

منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد، پیشنهادی که از 

جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد 

و ارزیابی کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این 

قزاقستان به امضا  در شهر آستانه 1397اردیبهشت  27در تاریخ  نامهموافقت

، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات نامهموافقترسید. براساس این 

گمرکی خاص دریافت کرده و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند 

درصد افزایش دهند، ایران نیز  75داشت تا حجم صادرات خود به ایران را تا 
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، صادرات کاالهای خود را به مقصد کندمی با امتیازاتی که دریافت تواندمی

 (.1398ایرنا، ) پنج کشور اوراسیا تا چند برابر افزایش دهد.

جیحات قلم از آن تر 502قلم کاال است که  862شامل  نامهموافقتاین 

رجیحات تقلم در  360اعطایی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران است و 

ی جمهور نامهموافقتسیا است. بر مبنای این اعطایی ایران به اتحادیه اورا

 (.1398، نیاحافظ) شداسالمی ایران طی سه سال آینده عضو اتحادیه خواهد 

 المی ایران:اتحادیه اوراسیا با جمهوری اس تجارت .4-3-1

مواره هتاکنون  2013واردات و صادرات ایران به اوراسیا و بالعکس از سال 

ان ا نشرتجارت طی این سالها حجم قابل توجهی  دارای نوسان بوده اما میزان

بصورت جدول  توانمی، بطور کلی میزان واردات و صادرات مذکور را دهدمی

 زیر نشان داد:

 
 : میزان تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا2جدول 

 )ارقام به میلیون دالر( 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سال

واردات 

از اتحادیه 

 ایران

727.7 675.52 535.6 525.2 648.2 918.2 

صادرات 

اتحادیه به 

 ایران

1830.8 2392.6 1703.6 2546.4 1942.4 1775.2 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(
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ام : میزات تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا پس از خروج آمریکا از برج3جدول 

 )ارقام به میلیون دالر(

تا مرداد  1397آبان  سال

1398 

تا  1398آبان 

 1399مرداد 

 درصد

واردات اتحادیه از 

 ایران

679 823 21%+ 

صادرات اتحادیه به 

 ایران

1955 1967 1%+ 

 +%6 2791 2635 حجم تجارت

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(

 

یافته های جدول شماره سه نشان دهنده این امر است که پس از خروج 

زایشی د افم حجم مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اورآسیا رونآمریکا از برجا

داشته که این امر در خصوص واردات پررنگ تر است و با توجه به 

 محدودیتهای ارزی کشور این یک نکته منفی به حساب می آید.

یون دالر( را به میل)2018اقالم صادراتی ایران به اوراسیا در سال  ترینمهم

 دول زیر ارائه نمود:ج به شرح توانمی
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 : ارزش اقالم صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا 4جدول 

 به ترتیب ارزش

  نوع کاال یا محصول

 146 پسته خندان

 94 گاز طبیعی

 75 کیوی

 44 کشمش

 38 خیار

 35 خرما مضافتی

 35 گوجه فرنگی

 31 خرما کلوته

 29 سیمان خاکستری

  جمع کل

 146 ندانپسته خ -1

 94 گاز طبیعی -2

 75 کیوی -3

 44 کشمش -4

 38 خیار -5

 35 خرما مضافتی -6

 35 گوجه فرنگی -7

 31 خرما کلوته -8

 29 سیمان خاکستری -9
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 :2018اقالم وارداتی ایران از اتحادیه اوراسیا در سال  ترینمهم

 میلیون دالر 370 اجزاء و قطعات نیروگاهی -1

 170 جو پرک شده -2

 137 ذرت دامی -3

 89 روغن خام آفتابگردان -4

 66 دستگاه کمک ناوبری -5

 57 گوشت گوسفندی غیر منجمد -6

 

 روابط تجاری ایران با اعضای اتحادیه اوراسیایی به تفکیک کشورها

 : )ارقام به2020لغایت  2013: مبادالت تجاری ایران و روسیه از سال 4جدول 

 میلیون دالر(

 2018اکتبر  2017 2016 2015 2014 2013 سال

تا آگوست 

2019 

 2019اکتبر 

تا آگوست 

2020 

صادرات 

 به روسیه

405 293 212 182 282 276 441 

واردات از 

 روسیه

790 672 560 1388 705 1421 1611 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(
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 : )ارقام به میلیون دالر(1397اقالم عمده صادراتی ایران به روسیه در سال 

 پسته -4 21سیب درختی  -3 22 وجه فرنگیگ -2 میلیون دالر 41 کیوی-1

 14 خیار -5 20
 اقالم عمده وارداتی ایران از روسیه: )ارقام به میلیون دالر(

روغن خام  -2 میلیون دالر 382 اجزاء و قطعات نیروگاه اتمی -1

 155 جو دامی -4 187 ذرت دامی -3 209 آفتابگردان
 

: 2020غایت ل 2013: مبادالت تجاری ایران و جمهوری ارمنستان از سال 5جدول 

 )ارقام به میلیون دالر(

اکتبر  2018 2017 2016 2015 2014 2013 سال

تا  2018

آگوست 

2019 

اکتبر 

تا  2019

آگوست 

2020 

صادرات 

به 

 ارمنستان

108 109 112 175 174 241 275 198 

واردات از 

 ارمنستان

29 15 20 17 84 26 10 12 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :1397عمده صادراتی ایران به جمهوری ارمنستان در سال اقالم 

سته پ-3 955/658/8تانول م -2 دالر 752/870/84از طبیعی مایع شده گ-1

 089/185/6قیر نفت  493/171/8
 :1397اقالم عمده وارداتی ایران از جمهوری ارمنستان در سال 

قه حیوانات از شه و شال -2 759/094/7شه و شقه بره، تازه یا سرد کرده ال-1

 حصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوجم-3 079/682/6 نوع گوسفند

 629/205/1 چوب اره شده -4 971/622/1
 

 : 2020لغایت  2016: مبادالت تجاری ایران با قزاقستان از سال 6جدول 

 )ارقام به میلیون دالر(

تا  2018اکتبر  2018 2017 2016 سال

 2019آگوست 

تا  2019اکتبر 

 2020ست آگو

صادرات به 

 قزاقستان

173 168 131 90 128 

واردات از 

 قزاقستان

211 67 87 456 301 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :1397اقالم عمده صادراتی ایران به قزاقستان در سال 

رمای ربی خ -3 040/041/8رما خ -2 دالر 100/025/8سته فرآوری شده پ-1

 900/232/25کتی سیمان پا -4 090/041/8
 :1397اقالم عمده وارداتی ایران از قزاقستان در سال 

 100/042/2ی غیرمنجمد گوشت گوسفند -2 دالر 000/039/10جو دامی -1

 000/041/2 الشه گوشت-4 000/205/1دانه کلزا  -3
: 2020لغایت  2014تجاری ایران و قرقیزستان طی سالهای  مبادالت :7جدول 

 الر()ارقام به میلیون د

 2018اکتبر  2018 2017 2016 2015 2014 سال

تا آگوست 

2019 

اکتبر 

تا  2019

آگوست 

2020 

صادرات به 

 قرقیزستان

38 22 27 39 34 33 42 

واردات از 

 قرقیزستان

4 2 3 6 11 20 5 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(

 :1397اقالم عمده صادراتی ایران به قرقیزستان در سال 

رش ف -3 000/008/4ختمانی رنگ روغن سا -2 دالر 000/803/4پسته -1

 000/593/1 خرما -4 000/898/1 ماشینی

 :1397اقالم عمده وارداتی ایران از قرقیزستان در سال 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شه ال -3 000/818/3 مزلوبیا قر -2 دالر 000/069/5گوسفندی  گوشت-1

 000/336 لوبیا سفید -4 000/315/1 گوشت
 2020لغایت  2015ری ایران و بالروس طی سالهای : مبادالت تجا8جدول 

 )ارقام به میلیون دالر( 

تا  2018اکتبر  2018 2017 2016 2015 سال

 2019آگوست 

تا  2019اکتبر 

 2020آگوست 

صادرات به 

 بالروس

4 3 2 2.3 4 12 

واردات از 

 بالروس

30 26 31 27 46 36 

 )منبع: سازمان توسعه تجارت ایران(



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :گیرینتیجه  -7 

 
 بازارهای هدف() ایران: مهمترین بازارهای صادراتی 4نقشه 

 را هیاتحاد بازار به رانیا یدسترس امکان ایاوراس هیاتحاد به رانیا وستنیپ

 نیهمچن شد، خواهد کشور یرنفتیغ صادرات شیافزا موجب و آورد فراهم

 واجد انریا یبرا آن یمیتحر ضد وکار ساز با هیاتحاد نیا به رانیا وستنیپ

طبق آمارهای به دست آمده و بر اساس آمارهای گمرک  .است فراوان تیاهم

جمهوری اسالمی ایران حجم تجارت ایران ب مجموع پنج کشور عضو اتحادیه 

میلیون دالر  2590.4حدود  2017اقتصادی اوراسیا قبل از تحریم ها در سال 

میلیون دالر  987ه بوده است که از این میزان بیشترین حجم تجارت با روسی

، قرقیزستان 235، قزاقستان با 257بوده است و کشورهای بعدی ارمنستان با 

، میلیون دالر به ترتیب بیشترین حجم تجارت خارجی 33، و بالروس با 45با 

تا  2019داشته اند. اما بعد از تحریم ها از اکتبر  2017با ایران را در سال 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میلیون دالر  2791.8ان با اوراسیا حجم تجارت خارجی ایر 2020آگوست 

مواجه بوده است و از این میزان بیشترین  یدرصد 7.7بوده است که با رشد 

میلیون دالر و کشورهای  2053.44 حجم تجارت با کشور روسیه به میزان

 48.31، و قرقیزستان 49.4، بالروس 210.81 ارمنستان، 429.84قزاقستان 

ن آمارها بیشترین رشد را بعد از تحریم ها میلیون دالر بوده است. طبق ای

درصد و قرقیزستان با  48 درصد، بالروس 82 درصد، قزاقستان 108روسیه با 

درصد رشد داشته است اما میزان تجارت با ارمنستان بعد از تحریم ها با  6

درصدی همراه بوده است که نشان دهنده آن است که تحریم ها  -22کاهش 

 اثیر گذار بوده است.در روابط دو کشور ت

 هب توجه با ژئواکونومیک، بلوک یک عنوان به اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 تنوعیم پتانسیل های و توان ها خود، اقتصادی فعالیت های حجم و پتانسیلها

 عضو کشورهای تجارت همچنین می کند، مهیا تحریم شرایط در ایران برای را

. وردآمی  فراهم کشورها این برای لمتقاب فرصت های نیز ایران با اتحادیه

 3 طی آن دمفا رعایت و اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران میان تجاری قرارداد

 کند دیکنز رسمی عضوی عنوان به اتحادیه این به را ایران می تواند آتی سال

 ربشما منسجم اقتصادی بلوک یک در عضویت برای ایران تجربه نخستین که

 دارد یاراخت در که وسیعی مصرف بازار به توجه با اقتصادی بلوک این. می آید

 تتعامال وارد را بیشتری کشورهای دور چندان نه آینده ای در می تواند

 ایران مثل کشوری برای موهبتی آن تحقق صورت در که کند خود اقتصادی

 این به ایران وستنیپ است. شده سنگین تحریمهای فضای درگیر که است

 .دهدیمایران قرار  پیشروی را تهدیداتی و فرصت ها یا امزای اتحادیه



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای
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 منافع: 7-1

 هب را امکان این سوئیفت سیستم از خارج مالی منابع تبادل امکان -1

 جیخار تجارت از حاصل مالی منابع شدن بلوکه از که می دهد ایران

 شد دآوریا باید البته. آورد بعمل جلوگیری اتحادیه این اعضای با خود

 در و) ملی ارزهای جایگزینی و دالر پایه بر مالی دالتمبا حذف

 رایب تحریمی شرایط در نیز آن جای به( واحد پول احتماال بلندمدت

 .بود خواهد سودمند ایران

 رد است شده اعطائی ترجیحات شامل که مبادله مورد کاالهای عمدتا -2

 یراب تجارت امر سهولت به مسئله این و ندارند قرار تحریم ها حوزه

 املهمع طرف و کرده شایانی کمک اوراسیا اقتصادی اتحادیه در ایران

 به ماقدا می تواند تحریم ها از ناشی کمتری نگرانی با نیز ایرانی

 ورزیکشا حوزه در عمدتا اقالم این. کند ایران از صادرات و واردات

 بدلیل و دارد عضو کشورهای در مناسبی مصرف بازار که است

 فرصتی می توان را مورد این ایران، در شاورزیک متنوع تولیدات

 و حمایتی سیاست های پیشگیری در با تا دانست ایران برای مناسب

 بتواند داخلی مصرف بازار تامین ضمن داخلی تولیدات از مناسب

 .نماید تامین نیز را اتحادیه عضو کشورهای نیازهای از درصدی

 اقتصادی تحادیها اعضای و ایران اقتصادی همگرایی شکل گیری -3

 ایران نقل و حمل بخش توسعه و رشد برای مناسب فرصتی اوراسیا

 فراهم هوایی و دریایی تجارت زمینه در هم و زمینی و ریلی زمینه در

 موفق خارجی تجاری الزامات از یکی می توان را مورد این. می کند



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای
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 نقل و حمل سیستم یک داشتن بدون چنانکه آورد بحساب نیز

 خواهد رودررو فراوانی مصائب با خارجی تجارت عمال کارا، و پیشرفته

 .شد

 فشار تحت خود جنوب طرف از عمدتا که کشوری عنوان به ایران -4

 ستا گرفته قرار منطقه ایش متحدان و آمریکا مستقیم غیر و مستقیم

 دهاستفا اتحادیه این به پیوستن در شده فراهم فرصت از می بایست

 دهش مهیا شرایط از بتواند وارده، ارهایفش از کاستن ضمن تا کند

 به عمل و درست سیاستگذاری با و نموده حاصل را استفاده نهایت

مگرائی ه و اتحادیه ها سایر به خود ورود برای را زمینه خود، تعهدات

جربه ت با مگر یافت نخواهد تحقق مهم این و کند مهیا ای منطقه های

 .وراسیاا اتحادیه به ایران ورود از روشن ای

 تهدیدات: 7-2

 اب جانبه چند تجاری روابط گسترش بر توجه قابل تاثیر در تردید -1

 مزیتهای و متقابل نیاز بسترهای ضعف بدلیل اتحادیه، اعضای

 اقتصادی کارکردهای داشتن و سویی، از طرفین تکمیل هم اقتصادی

حافظ ) گرید سوی از گاز و نفت حوزه در بویژه رقابتی و مشابه

 (1398نیا،

 وزن معلول خود نیز این که است محور روسیه عمدتا اتحادیه این -2

 اتحادیه اعضای سایر به نسبت روسیه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی

 برای اهرمی عنوان به اتحادیه این رهبری از روسیه شک بدون. است

-سیاسی پایگاههای یافتن و بین المللی مناسبات در خود وزن افزایش



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای
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 در را خود زنی چانه قدرت تا میکند استفاده جدید نظامی-اقتصادی

 .دهد افزایش منطقه ای و جهانی سطح

 که است این می نماید، اهمیت حائز آن ذکر که دیگری نکته -3

 فراوانی تشابهات دارای اقتصادی نظر از اتحادیه عضو کشورهای

 است، فسیلی انرژی های بحث در عمدتا آنها کارکردهای که هستند

 حریمت دوران در آمده بوجود شرایط از استفاده خواهان اگر ایران پس

 با عضو، کشورهای در هدف بازارهای نیازهای به توجه ضمن باید است

 تمحصوال تولید در تنوع اقتصادی، صحیح و به جا سیاستگذاری های

 هد،د قرار کار دستور در را هدف کشورهای نیاز و خواست با متناسب

 تجه در ایران اقتصاد برای فرصتی تنها هن صورت این غیر در چون

 زترا می تواند که نمی شود داده تحریم فشار از کاستن و بهبودی

 بازاری هب تبدیل ایران و کرده سنگین واردات نفع به را ایران معامالت

 .شود دیگر کشورهای برای یکطرفه

 پیشنهادات:-8

 فرصت زا می تواند یصورت در ایران می نماید ضروری نکته این ذکر پایان در

 :که ببرد را استفاده حداکثر آمده بدست

 بدست فرصت و روز شرایط با منطبق را خود تجاری قوانین -1

 ،داخلی تجار سردرگمی از جلوگیری ضمن تا نماید اصالح آمده

 .کند مهیا طرفین اعتماد عدم برای را زمینه

 جدی توجه نقل و حمل امر در مخصوصا خود زیرساختهای به -2

 ارکان مهمترین از یکی شد گفته چنانکه زیرا دارد ذولمب
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کارآمد  نقل و حمل سیستم از برخورداری بین المللی تجارت

 .است

 بخش ظرفیتهای از حمایت و استفاده تردید بدون -3

 مبادالت برای رقابت پذیری و تسهیل راهگشای خصوصی،

 .شد خواهد اتحادیه با اقتصادی

 برای دیهاتحا این ظرفیت های از تواندیم رانای شده، گفته نکات به توجه با

 به اقبامتع و کرده بهره برداری خود ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیک وزن افزایش

 تحریم فشار از کاستن ضمن و دهد چندان دو نیرویی خود منطقه ای نقش

 بهبود با و آورده فراهم خارجی سرمایه گذاری جذب برای را فرصت ها،

 که محصوالت کیفی افزایش و بیکاری فشار از کاستن نهزمی اقتصادی وضعیت

 فراهم ار است دیگر ملل با اقتصادی رقابت های به موفق ورود برای مقدمه ای

 نماید.
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 منابع
 ایراندی (. تاثیر منفی انواع تحریم بر رشد اقتصا1397استادزاده، علی حسین ) -

تصاد اق المللیبیننفرانس راهکار مقابله با حدس استراتژی آمریکا در تحریم(، ک)

 .هاتحریمجهانی و 

جدیدی برای  دروازه (. پیوستن به اتحادیه اوراسیا؛8/7/1398) اطهراینانلو،  -

از  83495929ایرنا(، کد خبر ) ایراناقتصاد ایران، خبرگزاری جمهوری اسالمی 

http://irna.ir/news/83495929. 

 اپلی.پ(. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات 1396، محمدرضا )نیاحافظ -

ان با اتحادیه (. ابعاد ژئوپلیتیکی روابط ایر1398، محمدرضا. )دی ماه نیاحافظ -

خانه -ناقتصادی اوراسیا، مقاله منتشر شده در کنفرانس تخصصی اوراسیا، تهرا

 اندیشمندان علوم انسانی.

ن، به بر اقتصاد تحریم، تهرا ایمقدمه(. 1392کاران )طغیانی، مهدی و هم -

 وفران.: نیلشفارش سازمان پدافند غیرعامل کشور، قرارگاه پدافند اقتصادی، تهران

ارات : انتشتهران در قرن بیست و یکم، ژئوپولیتیک (.1380عزتی، عزت اهلل ) -

 سمت.

، (و تهدید منابع تنش) ای بر ایران و همسایگان(. مقدمه1379)یداهلل ،پورکریمی -

 ، تهران، ایران.جهاد دانشگاهی واحد خوارزمیانتشارت: 

 (. فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک، تهران: سمت.1395مجتهدزاده، پیروز ) -

اسیا بر اقتصادی اور یاتحادیه(. تأثیر 1398مهناز ) ،گودرزی و حجت ،هکوییم -

وره د، مطالعات اوراسیای مرکزی، میک جمهوری اسالمی ایرانموقعیت ژئواکونو

 .538-519، صص 2، شماره 12

واکونومیک (. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئ1394) حسنمیرفخرایی، سید  -

 .176-144، 32، شماره المللبینآن برای ایران، عاوم سیاسی: مطالعات روابط 

http://irna.ir/news/83495929
https://www.gisoom.com/search/book/author-312330/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-312330/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1073/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1073/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C/
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 اثرات و بررسی(. 1395) فاطمه دق،ومص فاطمه ،رضاکاظمی ،امیر ،یلفانی -

با  ومتیمقاو رابطه اقتصاد  ایراندر  خارجی گذاری سرمایهبر  تحریم پیامدهای

-1: ، صص2، شماره 2، مطالعات علوم انسانی، دوره تحریم منفیکاهش اثرات 

10. 

 .http://tpo.irوب سایت سازمان توسعه تجارت ایران،  -

 
- Eyler, R (2007), Economic Sanctions International Policy and 

Political Economy at Work, Palgrave Macmillan. 

 

http://tpo.ir/
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Geo-economical potential of the Eurasian Economic 

Union for Iran in sanction Situation 
 

 

Abstract 
The Eurasian Union, with an area of more than 20 million square 

kilometers and a population of 183 million people with a GDP of about $ 

5,000 billion, has the potential to mobilize regional dynamics based on 

geo-economic realities. In the current context of US sanctions against 

Iran, joining the union could provide a good opportunity for the Iranian 

economy to reduce some of the negative effects of US sanctions. 

This research has been done by descriptive-analytical method, relying on 

library and documentary sources to evaluate the geo-economic potential 

of the Eurasian Union In the Orientation Iran's national interests to 

reduce the destructive effects of US sanctions. The article's main 

question is as follow: What are the opportunities and threats that the geo-

economic potential of the Eurasian Union pose to Iran's national interests 

in the face of sanctions? 

The main research hypothesis is: according to the quantity of intra-

regional exchanges between EU countries, having the possibility to 

export competitive products by Iran, the Eurasian Union can reduce the 

destructive effects of US sanctions, opportunities such as achieving 

Include a model of minimizing sanctions on Iran by relying on regional 

initiatives based on the potential of the private sector. 

 

Keywords: Eurasian Union, Geo-economics, Sanctions, Iran, National 

Interests. 
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 چکیده
 ایویژهمناطق آزاد امرزه به عنوان موتورهای توسعه کشورها از جایگاه و اهمیت 

اطق برای این من ایهویژبسیار  سناریوهایرها برنامه و ، بسیاری از کشورواینبرخوردارند. از 

د کنند. مینه توسعه را ایجااین مناطق، ز هایظرفیتاز  گیریبهرهتا بتوانند با  اندداشته

اری ایران کشوری در منطقه جنوب غربی آسیا است که دارای مناطق آزاد تجاری بسی

رهای به عنوان موتو توانندمیطق آزاد پُرشمار این منا هایهمسایهکه با داشتن  باشدمی

تا  باشدمیویژه  سناریوهاییو  برنامهتوسعه کشور عمل نمایند که این نیازمند داشتن 

هره بطق آزاد و توسعه کشور، از این منا ایمنطقهمسئولین بتوانند در راستای همگرایی 

ست. در ا حلیلیت -توصیفیآن  نظری ماهیت، با توجه به تحقیق این اصلیروش  گیرند.

 تیاینترنو  ای کتابخانهآن از اطالعات  برداری فیشو  گردآوری برای تحقیق این

گونه چپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناطق آزاد ایران  است. شدهاستفاده

یران با ان از آن دارد، نتایج نشا ایفای نقش کنند. ایمنطقهدر راستای همگرایی  توانندمی

 ایمنطقهیی به نقش خود در همگرا تواندمیت ژئواکونومی مناطق آزاد تکیه بر ظرفی

نوب و جال، بپردازد. مناطق آزاد ایران با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شم

شمالی،  درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی،

ه و نوسیی جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیاآسیای میانه و قفقاز از یک سو و آسیا

رجسته برای به عنوان یک مزیت ب تواندمیکشورهای حاشیه خلیج فارس از طرف دیگر، 

 د.ده نمایستفامناطق آزاد ایران که از موقعیت ارتباطی و مواصالتی خوبی برخوردار است، ا

 ژئواکونومیک. ، موقعیتیامنطقهایران، مناطق آزاد، همگرایی کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

 یاارزندهش قبل کشور ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود، نق هاقرناز 

جهانی  یهاقدرتژئوپلیتیک داشته و همواره در کانون توجه  هاییاستراتژدر 

یب ، کسب قدرت و بزرگی، چیزی دور از ذهن و غرروینابوده است. از 

 یااندازها توری است که، تاریخ ایران خود . اما ذکر این نکته ضرباشدینم

 همسایگان، محورهای ارتباطی و متأثر از عوامل ژئوپلیتیکی آن است:

یم مسیرهای هجوم بر مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی و قومی تاثیر مستق

ا اسامی بآن خصوصیات که  یزیرقالبو تجربه تاریخ نیز، در  گذاردیم

دی ، تاثیر زیاگرددیموصیات ملی مشخص گوناگون فرهنگ سیاسی یا خص

ی دارد. اگر نگاهی به وضعیت فعلی سطح بندی قدرت در منطقه جنوب غرب

که  شویمیمایران در نزد همسایگان  هاییبرترآسیا بیافکنیم متوجه برخی 

اخت دن آنها، شنو برای بالفعل کر باشندیمالبته این برتری به صورت بالقوه 

نقش حیاتی  یبرداربهرهو  یزیربرنامهپیش رو برای  یهافرصتو  هامؤلفه

غییر و تزمانی مختلف دچار  یهادورهدر  کشورهاقدرت  یهامؤلفهدارد. 

و فن  و هر زمان به تناسب تحوالت اجتماعی، اقتصادی اندشدهدگرگونی 

 (.54:1396)جان پرور و همکاران،  اندیافتهتغییر  هامؤلفهآوری این 

صنعتی در ایران برای اولین بار در اوایل دهه -اطق آزاد تجاریطرح ایجاد من

مورد توجه قرار گرفت. ولی ایجاد اینگونه مناطق به دالیل زیادی تا  1330

در مجلس  1368که در سال  ایمصوبهاجرا نشد. به دنبال  1360اواخر دهه 

س به تصویب رسید نخستین مناطق آزاد ایران در کیش، قشم، و چابهار تأسی



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

664   

 

ارتباطی، انرژی، مواد اولیه، نیروی کار،  هایپتانسیلشدند. با توجه به 

دسترسی به بازارهای مصرفی و... که ایران از آن برخوردار بود به تدریج 

مناطق آزاد دیگری در انزلی، اروند، ارس، ماکو ایجاد شدند. همچنین در 

ی نیز در کشور راستای گسترش اینگونه مناطق، مناطق ویژه اقتصادی فراوان

عسلویه و منطقه ویژه -ایجاد شدند که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به عنوان  توانندمیاقتصادی سرخس از جمله مهمترین این منطق هستند که 

مکمل مناطق آزاد ایران در توسعه ژئواکونومیکی کشور نقش ایفا کنند 

حمل و نقل  المللینبی(. قرار گرفتن ایران در کریدور 8:1381)ابراهیمی، 

جنوب، غرب، شرق و همچنین داشتن همسایگان متعدد، بخصوص در -شمال

گرم هستند و برخورداری  هایآبشمال مرزهای خود که در پی دستیابی به 

-از سایر امکانات و مواد اولیه، باعث شده که برخی از مناطق آزاد تجاری

هلل پور و زیبنده کپته، صنعتی ایران در مسیرهای مزبور ایجاد شوند )عبدا

مناطق  هایظرفیت(. به هر روی، امروزه سیاستمداران کشور از 165:1397

زیرا  اندنبردهبه درستی بهره الزم  ایمنطقهآزاد در راستای همگرایی 

هستند که باید مسئولین  وابستهکشورهای همسایه ایران به این مناطق آزاد 

مناطق آزاد در راستای همگرایی دیدگاه و نگرش جدیدی نسبت به ظرفیت 

از آنجا که هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی داشته باشند. لذا،  ایمنطقه

تا  سعی خواهیم کرد باشدمی ایمنطقهمناطق آزاد ایران در همگرایی 

ایجاد نماید،  تواندمی ایمنطقهجایگاهی که موقعیت ایران برای همگرایی 

 تحلیل نماییم.
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پس ه، سر، ابتدا مفاهیم و اهمیت موضوع مورد بررسی قرار دادبه همین منظو

خواهیم  ایمنطقهمناطق آزاد در همگرایی  به بررسی خصوصیات و عملکرد

ه پرداخت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناطق آزاد ایران چگون

 این اصلیوش ر ایفای نقش کنند. ایمنطقهدر راستای همگرایی  توانندمی

 حقیقت ایناست. در  تحلیلی -توصیفیآن  نظری ماهیتبا توجه به ، تحقیق

 اینترنتیو  ای کتابخانهآن از اطالعات  برداری فیشو  گردآوری برای

 است. شدهاستفاده

 مبانی نظری -2

از  یامنطقهعلوم سیاسی و مطالعات  یهارشتهدر جغرافیای سیاسی و یا 

که در برگیرنده چند کشور  دکننیمفراملی یاد  یامحدودهمنطقه به عنوان 

را به صورت یک منطقه در کنار یکدیگر گردهم  هاآناست که  ییهاخصلتبا 

این تشکیل منطقه مبتنی بر منابع جغرافیایی  توانیمآورده است. حال 

عنوان لذا، در جغرافیای سیاسی، منطقه بهقدرت و یا ایدئولوژیکی و... باشد. 

شود که فراتر از مقیاس ملی و فروتر رفته مییک مقیاس جغرافیایی در نظر گ

طورکلی، بخش مهمی از رفتار بازیگران سیاسی، از مقیاس جهانی است. به

فرو ملّی، ملّی و  هایسازمانساکنان واحدهای سیاسی )افراد( و برخی 

. مشترکات پذیردمیصورت  ایمنطقهدر چارچوب مقیاس  ایمنطقه

تماعی، طبیعی و اقتصادی این امکان را به جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اج

که از امکانات خود با  دهدمیواقع در یک منطقه جغرافیایی  کشورهای

همکاری مشترک بهره ببرند و ضمن تأمین کمبود های یکدیگر، در 

و تولید مشترک بپردازند. مقیاس  گذاریسرمایهمختلف به  هایزمینه
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یکی از  ایمنطقه: نخست، مقیاس ای از چند جهت دارای اهمیت استمنطقه

 هایگسترهعمده جغرافیایی و از نوع سرزمینی است که با  هایمقیاس

 دلیلبهمتفاوت، موجودیت واقعی دارد. دوم اینکه، این سطح از مقیاس 

ملت و مقیاس جهانی دارای تعامل  -میانجی بودن بین مقیاس مهم دولت 

گفت که هویت آن  توانمی عینوبهو  هاستمقیاسزیادی با دیگر سطوح 

و  ایمنطقهجهانی و ملّی است. مقیاس  هایمقیاسعمدتاً منشعب از اهمیت 

یکی از  شدنجهانیدر عصر  ایمنطقه هایسازمانو  هانظام گیریشکل

)ذکی و  آیدمی حساببهفضایی برجسته جهان معاصر  -سیاسی هایمقیاس

تدالل بارال، مجاورت جغرافیایی و (. بنا به اس123-118: 1392 زادهولیقلی

منطقه  -به یک ناحیه هاآنو مردم  هاحکومتیک تعامل وسیعتر بین 

که مردم آن به تدریج به بازتعریف هویت  شودمیمشخص و متمایزی منجر 

جدید برای خود و به عنوان عضوی از آن منطقه در کنار آگاهی از هویت 

وشن است که قرابت جغرافیایی و . بنابراین رورزندمیملی خود مبادرت 

 شماربهتشدید تعامل، متغیرهای اصلی و تعیین کننده در تعریف منطقه 

. اما با این وجود، همکاری، منازعه و تعامل به نوبه خود در تعیین و روندمی

 ,Baral)ارزشمند قابل توجه هستند  هایشاخصهتعریف منطقه به عنوان 

رسد دو عنصر اصلی یعنی ک بنظر میدر حوزه ژئوپلیتی .(241 :1999

گیری منطقه در ژئوپلیتیک است. ، پایه شکل«هاقدرترقابت »و « جغرافیا»

 منطقه ژئوپلیتیک به مواردی چون: هایویژگیاز 
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 زیربنای جغرافیایی و سرزمینی، -1

 موقعیت جغرافیایی )دسترسی( جذاب، -2

 اهمیت اقتصادی، -3

 رقابت برای کنترل و نفوذ، -4

 (.18-17: 1392و ربیعی،  نیاحافظخی اشاره کرد )پیشینه تاری -5

جهانی در حل مسائل  هایسازماندر عصر حاضر ضعف و درماندگی 

انند در نمود تا بتو ایمنطقه هایسازمان، کشورها را متوجه تشکیل المللیبین

ی سیاسی و اقتصاد هایهمکاریکادر محدودتری، امنیت جمعی بهتر و 

رتیب ت(. به این 55-56: 1385، زادهموسیه باشند )مؤثرتر با یکدیگر داشت

 دهندمی گستره یک منطقه خاص را مورد پوشش قرار ایمنطقه هایسازمان

 ید بتوان(. بر این بنیاد در یک مفهوم بسیار کلی، شا12:1391)طاهری مقدم، 

رده در میان به ویژه برای توسعه همکاری گست ایمنطقه هایسازمانگفت که 

با  جهانی برای برخورد هایسازمانمناسب هستند، در حالیکه  کشورها

ی باشد دارند. هرگاه هدف توسعه ارتباط ایویژهکشکش میان کشورها مزیت 

به  دهدمیکه کشورها از طریق همکاری صمیمانه و فزاینده به هم پیوند 

شور ، محدود کردن تشکیالت به چند کگرددمیمنجر  شانیکپارچگی

 (.128:1382)کالد،  رسدمی نظربهضروری  ایمنطقهسطح  -شده چیندست
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میالدی و در چارچوب  1950های میانی دهه مسئله همگرایی از سال

عنوان یکی از پرکاربردترین مفاهیم در گرایی در اروپای غربی و بهمنطقه

این  الملل مورداستفاده قرارگرفته و از درونمکتب لیبرالیسم در روابط بین

 وپردازان شهیر آن همچون کارل دویچ، دیوید میترانی توسط نظریه مکتب و

 وطات ارنست هاس و در قالب الگوهای نظری همچون فدرالیسم، رهیافت ارتبا

الملل تسری پیداکرده ای و نظری روابط بینکارکردگرایی، به ساحت اندیشه

مگرایی ه المللیینبدر سیاست ، روینااز  (.Michelmann, 1994: 14)است 

بانه از که طی آن واحدهای سیاسی به صورت داوطل شودیمفرآیندی شناخته 

ده و مشترک صرف نظر کر یهاهدفاعمال اقتدارتام خویش برای رسیدن به 

است( تبعیت  المللیینباز یک قدرت فوق ملی )که همان نهاد یا سازمان 

کی، دسترسی نزدی هاییهمکاربرای چنین  هادولت. انگیزه اصلی کنندیم

ن یافت دست آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از ورود به فرایند همگرایی

 یانطقهمبنابراین، همگرایی  (.222:1370به آن برایشان غیرممکن بود )قوام،

 فاتاختال فصل و حل سیاسی، منازعه و جنگ بر غلبه به که است اییوهش

 معطوف مشترک منافع یرسم به آنها دادن سوق و رقیب یهاملت-دولت

 اما است، وطلبانهدا و یاراد و یزآمصلح یندیفرا یامنطقه . همگراییباشدیم

 با . همگرایینمایدینم یرویپ یواحد یالگو از و نبوده خطی یندیفرا الزاماً

 وسیعی جغرافیایی یهاحوزه به است ممکن آغاز و کشورها از یمحدود تعداد

 عضو یهادولت المللیینبو  دوجانبه منافع رتمطلوب تأمین یابد. گسترش

و موالیی،  پوریمانسل) دهدیم تشکیل را یامنطقه همگرایی یوجود فلسفه

51:1391.) 
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ای یا ژئواکونومیک مطالعه زیربناهای اقتصادی در محیط کشوری، منطقه

های قدرتی و اثرگذاری این عوامل در گیری سیاسی و رقابتجهانی در تصمیم

ای و جهانی است. نظام دگرگون ر شکل گیرنده ژئوپلیتیک منطقهساختا

های شونده کنونی پس از گذشتن از مرحله پیگیری ایدئولوژی در هماوردی

که یکسره به کارکرد زیر  شودیممدرن ژئوپلیتیک جهانی وارد دوران پست

نظام ژئوپلیتیک جهانی تعلق دارد و  بهشکل دادن  در اقتصادییبناها

شود )مجتهد مدرن را سبب می پستیجهانشدن اقتصاد بازار آزاد نظام جهانی

های قدرتی و اقتصادی (. بدین ترتیب آنجا که انگیزه رقابت131:1381زاده، 

های دهد و جنبهاست، ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرایط ارائه می

ای یک جنبهشدن ژئوپلیتگیرد، چنانچه با آغاز جهانیژئواکونومیک به خود می

شدن، عصر جهانی درینبنابرا(. 54ژئواکونومیک به خود گرفت )همان، 

ای و بیشتر های منطقهنمودهای بیشتری یافته است و سازمان ییگرامنطقه

اند. در گرفتهمناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان شکل

یر یکپارچگی دنیا در تر از گذشته در مسشدن سریعهزاره سوم، آهنگ جهانی

حرکت است و اقتصادهای ملی برای بقا و آمادگی در رقابت جهانی به 

همه  ییتنهااند. از آنجا که کشورهای جهان به ای پناه آوردهبندی منطقهگروه

عوامل تولید را در اختیار ندارند، بنابراین کشورها با هدف دستیابی به 

کنند تا با پذیر نیست، تالش مینهایی که بدون همکاری جمعی امکاآرمان

ای سبب رونق اقتصادی خود و تکمیل های اقتصادی منطقهتشکیل سازمان

ترتیب  ینبد(. 125:1385چرخه تولید در منطقه جغرافیایی شوند )امیدی، 

گیری ای در آینده خواهند توانست نقش بیشتری در شکلهای منطقهپیمان
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های جغرافیایی ی و امنیتی در مقیاسفرایندهای همگرایی اقتصادی، سیاس

 المللی ایفا نمایند.ای و بینملی، منطقه

 د بامناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن تجارت آزا

خته سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شنا

ارند که وع سعی دمتن هاییتمعافشده است. این مناطق با ایجاد مشوقها و 

تی مورد خارجی را جذب و آن را در تولید کاالهای صادرا گذارییهسرما

 مثبت ایایاستفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کاالها کشور از آثار و مز

صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه شهری و 

 از دهه ایران نیز در(. 4: 1390و... برخوردار نمایند )فرشیدی،  یامنطقه

 هاسالآن  گرفت. در شکلاندیشه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد  1330

 یبرا زیان مورد یساتتأس و یالتتسه فقدان از یناش مشکالت وجود به باتوجه

 آزاد قمناط یجادا ضرورت یجنوب بنادر ، درکشوربه  وارده یکاالها ینگهدار

 هب یشک ة یرجز، یرانا یاسالم انقالب وقوع با .شد یم احساس کشور در

 رنامهب براساس 1368 سال و در یینتع یرانا آزاد تجارت منطقه یناول عنوان

 شورک یمرزنقطه  سه در تا شده داده اجازه دولت به توسعه اول ساله پنج

: 1397)احمدپور رودسری،  کند یصنعت یتجار آزاد مناطق یستأس به اقدام

14.) 
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 یامنطقه هاییاستسل مفهومی؛ مناطق آزاد و : مد1شکل 
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 تحقیق هاییافته -3

 نطقهجمهوری اسالمی ایران به لحاظ جغرافیایی در آسیای جنوب غربی که م

ن هجری شمسی ایرا 1404و محدوده توسعه ایران در سند چشم انداز افق 

ه ، خاورمیانشامل آسیای میانه، قفقاز قرار گرفته است که باشدیمساله  20

یران تن اکوچک، خلیج فارس و شبه قاره، افغانستان و پاکستان است. قرار گرف

اه ردر این منطقه ژئوپلیتیک و ژئواسترانژیک از جهان که محل تالقی و 

گی ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا و جنوب شرق آسیا محل زند

ا و هان و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیبیش از یک سوم جمعیت ج

 یهاآبآفریقا می باشد و امکان دسترسی کشورهای تازه استقالل یافته به 

ر بسیاسی حاکم  -امنیتی هاییتحساس. سازدیمآزاد از طریق ایران را فراهم 

 ن بهآمنطقه به ویژه نزدیکی جغرافیای ایران به اسرائیل غاصب که امنیت 

نین راتژیکی برای امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است و همچلحاظ است

ژی، موقعیت ژئواستراتژیک جمعیت کمی و کیفی سرزمینی، منابع سرشار انر

رم قل اهکز ثو ظرفیت های بالقوه و بالفعل رشد و توسعه ایران، ایران را به مر

سیاست خارجی قدرت های بزرگ قرار داده است به حدی است که حتی 

 یهاقدرتبرای  المللیینبو  یامنطقهایران در خصوص مسائل  طرفییب

 بزرگ رضایت بخش و قانع کننده نباشد. بر این اساس، با توجه به
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اینکه ایران در این منطقه حساس جهانی دارای نقش و موقعیت حساسی  

است که امریکا در عرصه سیاست های استراتژیک خود در قبال خاورمیانه 

آن را مد نظر قرار ندهد، رفتار امریکا با ایران و قرار دادن ایران در  تواندینم

محوریت شرارت از یک طرف و انتقال خط مهار ایران توسط امریکا از البرز به 

زاگرس و در نهایت تکمیل محاصره ایران از جهات شمال و جنوب  الیهیمنته

ابل مالحظه و تأمل و قرار دادن ایران در حلقه انگشتری متحدان خود بسیار ق

، به دلیل ضعف ساختار اقتصادی کشورهای منطقه، به خصوص روینااست. از 

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و عدم توانایی الزم برای همراهی با فرآیند 

جهانی شدن، سرمایه گذاری ایران در این منطقه موجب تأمین منافع ملی این 

پس از فروپاشی  (.11:1396هر، کشور خواهد شد )جان پرور و قربانی سپ

شوروی و از میان رفتن مرکزیت سیاست خارجی امریکا در بلوک شرق 

موضوعاتی مانند بروز شکاف میان امریکا و شرکای استراتژیک آن، رویکرد 

، یاهسته یهاسالحمخالفت جویانه چین، ناتوانی امریکا از کنترل تکثیر 

اقتصادی، اطالعاتی و  همتایییبیگاه گرایش روسیه به اقتدارگرایی، تقلیل جا

نظامی و همچنین ناتوانی امریکا از ارتقای آزادی همگی باعث شده که امریکا 

 هاییتاولودر سیاست خارجه خود تجدیدنظر کرده و منافع خود را در تعیین 

سیاسی خارجی جدید به منطقه آسیای غربی به ویژه کشور ایران متمرکز 

اخیر به  یهاسالطوالنی مدت کشورهای قدرتمند در  یهاگذارییهسرماکند. 

ویژه امریکا و قلع و قمع مبارزان فلسطینی با دستان رژیم سر سپرده و 

که ایران دارای موقعیت  پذیردیمنامشروع اسرائیل بدان جهت صورت 

. نظر به این که باشدیمژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک باالیی 
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است،  المللینبتوانمندی اقتصادی در سطح  21رن مالک قدرت در ق

خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس به دلیل داشتن این توانمندی از 

مناطق مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهد بود. طبیعی است ایران نیز 

از لحاظ راهبردی و اقتصادی از  21به عنوان یکی از کشورهای منطقه در قرن 

ادی برخوردار است. بدیهی است دستیابی به جایگاه هژمونیک و اهمیت زی

ایفای نقش موثر در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه همواره یکی از اهداف 

اصلی اقتصاد کشورهای  هاییهپاسیاست خارجی ایران بوده است. وابستگی 

توسعه یافته بر انرژی نفت و گاز و نیازهای جهانی به ذخایر معدنی و 

کربونی موجود از یک طرف و قرار گرفتن ایران در مرکز بیضی هیدرو

استراتژیک هیدروکربونی جهان در خاورمیانه و آسیاسی میانه که منبع اصلی 

و بخش قابل توجه منابع نفت و گاز جهان را  یدتغذیه انرژی جهان به شمار 

در خود جای داده است. از طرف دیگر موقعیت ایران از لحاظ دسترسی و 

وجود  .کندیملط بر منابع نفت و گاز و راه های انتقال آن منحصر به فرد تس

منابع عمده انرژی و نفت در خاورمیانه موقعیت ایران را به حدی ارتقاء 

بخشیده است که با اکثر کشورهای همسایه دارای عالیق مشترک ژئوپلیتیک 

روپا و جنوب . خطوط لوله انتقالی از مسیر ایران به غرب به مقصد اباشدیم

مسیرهای مطرح،  ترینیاقتصادو  ینترامن، ینترکوتاهخلیج فارس به عنوان 

امریکا مواجه شد اما هیچ گاه از موقعیت حساس و  یهاممانعتاگر چه با 

 ژئوپلیتیک ایران نکاسته است.
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در هر حال ایران برای منطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی، یک کشور 

تولیدات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان  تواندیمست که ترانزیتی مطلوب ا

را به بهترین شکل به دریای آزاد برساند و با وجود تالش دولت امریکا برای 

نادیده گرفتن این ویژگی و سیاسی کردن راه انتقال نفت و گاز هنوز ایران به 

ابع انرژی عنوان امن ترین، اقتصادی ترین و کوتاه ترین مسیر برای انتقال من

(. بنابراین، ایران 1384آزاد مطرح است. )شهاب فهیم دانش،  یهاآببه 

یعنی تنگه هرمز را دارا  المللیینب یهاتنگهیکی از مهمترین  %50حاکمیت 

است که نبض خلیج فارس را در دست دارد. از نظر جغرافیایی اصوالً خلیج 

قسمت آن نیز که  ترینیقعمفارس یک دریای عمیق نیست و جالب آنکه 

، باشدیمبزرگ مناسب  هاییکشتجهت کشتیرانی و به ویژه حمل و نقل 

متعلق به ایران واقع شده است. در خصوص کشتیرانی در  یمحدودهتقریباً در 

خلیج فارس و اهمیت جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک در این میان باید 

تنگه هرمز که از رأس اشاره کرد که به علت عمق کم آب در تمام نقاط 

بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور  هاییکشتمنسدم تا بندرعباس امتداد دارد 

کیلومتر است و عمق آب جهت  10محدودی که معادل  ییهناحهستند از 

عبور آنها کافی است، حرکت نمایند. در قسمت شمال این این معبر جزایر 

وه بر این، در ابتدای این راه عبور، ایرانی قشم، هرمز و الرک قرار دارند. عال

مجبور هستند از کنار جزایر ایرانی  هاکشنفت  بزرگ جنگی و هاییکشت

 ینترمهمتنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و... عبور کنند. با این وجود باید 

دلیل اهمیت جزایر سه گانه را در مباحث نظامی جستجو کرد. این دو 

مراه ابوموسی بخشی از سیستم دفاعی و تنب بزرگ و کوچک به ه ییرهجز
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و به  دهندیمهرمز و کرانه های جنوبی کشور را تشکیل  یتنگهحفاظتی 

خلیج فارس و همچنین در  یهاآبعالوه موقعیت جغرافیایی آنها در عمق 

، از هایکشت المللیینبداخل دو کریدور رفت و برگشت طرح تفکیک تردد 

: 1384ر نموده است. )شهاب فهیم دانش، اهمیت استراتژیک خاصی برخوردا

27-26.) 

در یکی جنوبی ایران و تجارت از جنوب به شمالژرفای ژئوپلیت -3-1

الفات اخت یاثرگذاردراز دستخوش  یدوران یبرا یرانا ینیآفرنقشجنوب، 

 انیماز آن  کهعربش بوده است  یگانهمسابا  یاییجغرافو  یاسیسگسترده 

ه ت متحدامارا یادعاهادراز مدت با عراق و مساله  یمرزو  ینیسرزماختالفات 

امنیت  ت.بوده اس ینمهمتر یابوموستنب و  یرانیا هاییرهجزنسبت به  یعرب

مد آدر خلیج فارس از آغاز قرن نوزدهم به صورت یک مسؤلیت انگلیسی در 

 آنان هایینسرزمکه به صورت یک استراتژی حساب شده، قبایل تابع ایران و 

 انجامست که به سرابریتانیا تبدیل کرد. بدیهی  یهالحماتحتمارات عربی را به ا

 وران رساندن این پروسه مستلزم ایجاد اختالفات سرزمینی و مرزی میان ای

ت تفرقه بیانداز و حکوم"همسایگان عربش بود تا امکان پیشرفت سیاست 

 فراهم شود. "کن
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تهای ز خلیج فارس تا انسیاست انگلیسی خروج ا 1968پس از اعالم ژانویه 

 10ان ، دوران امنیت ایرانی در خلیج فارس آغاز شد. در این دور1971سال 

 کا در اینبا ورود و استقرار نظامی ایاالت متحده امری 1981ساله که در سال 

ی مرز منطقه پایان گرفت، ایران توانست همه مسائل و اختالفات سرزمینی و

ل حه را حل و فصل نماید و توانست به میان خود و کشورهای عربی همسای

رس مسائل و اختالفات سرزمینی و مرزی میان همسایگان عربی در خلیج فا

ال سکمک کند. در این راستا مرزهای دریایی ایران و عربستان سعودی در 

ان و ، ایر1972، ایران و بحرین در سال 1969، ایران و قطر در سال 1968

ط عیین شدند. مرزهای ایران و عراق در شتبیین و ت 1975عمان در سال 

مرز  1971تبیین و تثبیت شدند در حالیکه طی قرارداد  1975العرب در سال 

ی ایران و شارجه )امارات متحده عربی( در اطراف جزایر تنب و ابوموس

مشخص شد. همچنین مرزهای دریایی عربستان سعودی و بحرین در سال 

رسمیت  یهاتوافقتعیین شده به اضافه  1969، قطر و ابوظبی در سال 1959

بی و ایران و ایران و دو 1960نیافته مرزی دریایی میان ایران و کویت از سال 

یجه و توافق های حاصله میان بحرین و قطر در نت 1974و ابوظبی در سال 

 (.1398دادگاه بین الملل )مجتهدازده،  2001رای 
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 یایآس –به خزر  یممستق یارتباط یجاداراه  تواندیم یرانادر همـان حال، 

 یایدرفارس و  یجخلنفت در  کننده یدتول یعرب یکشورها یبرارا  یمرکز

منافع  یرندگ یمتصم یدرستاست به  ممکن که ییکشورهاعمان هموار سازد: 

 یبازارهادر  رفتیمگمان  که کنند یگیریپ یههمسا یامنطقهخود را در  یمل

نان شود. کشور عمان در حال حاضر سرگرم منطقه آ یبرقگسترنده،  یجهان

توسعه سریع و گسترده بندر صحار، پایتخت باستانی آن کشور است که در 

و نام کشور کنونی عمان از آن آمده  شدیمخوانده  "اومانا"دوران اقتدار ایران 

پیش  یهابرنامهاست. توسعه صنایع فوالد و آهن در این بندر آزاد بر اساس 

آسیای مرکزی خواهد  یبازارهان را از راه بندر جاسک به بینی شده عما

به عنوان پل  تواندیمایرانی مکران در دریای عمان  هاکرانهرساند. همین پس 

هند، در گسترش  یانوساقبه  یمرکز یایآسارتباط دهنده  ینیسرزم

داشته باشد.  یمحور ینقشهندوستان در آن منطقه  یبازرگان یهاتالش

 یناوکراگرجستان و  یبندرهاهندوستان، در حال حاضر، از  اییدر یبازرگان

تا  یهروسدر  یخشکراه  یلومترکصدها  یمودنپبه اضافه  کندیماستفاده 

هندوستان  کهبود  کرده یشنهادپ یرانا. یابد یدسترس یمرکز یایآسبتواند به 

 یابرراه آهن ارتباط دهنده بافق به مشهد را،  یلومترکهفتصد  یستاس ینههز

 که یمیمستق یدسترس. یدنما ینتأم، یمرکز یایآسبه  یممستق یدسترس

سازد.  ترکوتاه یلومترکهند را صدها  یانوساق - یمرکز یایآس یرمس تواندیم

 اییژهو یازامتاز  یمرکز یایآسشبه قاره هند را در  توانستیماقدام  ینا

در  ترکمنستانهندوستان و  یندگاننمابرخوردار سازد.  یبانشرقنسبت به 

، کردندامضاء  یراناسه جانبه را با  یتترانزقرارداد  یک 1997 یهفور 22 یختار



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

679   

 

به  یدسترس یبرا یرانا یاییجغراف امکاناتقرارداد استفاده هندوستان از  ینا

 یهمکار)سازمان  اکوسران  کنفرانسرا آسان ساخت.  یمرکز یایآس

 یستاساحتمال  یزن 1997 یم 14 یختارخود در  یانیپا یهاطالع( در یاقتصاد

 (.1398را مورد توجه قرار داد )مجتهدزاده،  یرانااز راه  ینفت یهالوله 

 

لیتیک ایران در همگرایی آسیای مرکزی و کشورهای موقعیت ژئوپ -3-2

 حاشیه خلیج فارس

ه ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با خلیج فارس و همچنین برقراری رابط

ه ون بکشورهای اروپایی، از طریق ایران بسیار مقر تجاری بین شرق آسیا و

ن چنی صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا

ر دیران اتیک روابطی را از طریق ایران برقرار کنند. این رویکرد موقعیت ژئوپلی

همگرایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی 

 .دهدیمنشان 

اقتصادی، فرهنگی، نظامی،  هاییلپتانسو  هایتوانمندایران باتوجه به 

ژئوپلیتیکی، از کشورهای بسیار مهم  هاییتواقعجغرافیایی و در یک کلمه 

ارتباطی در کانون  هاییتموقع. ایران باتوجه به آیدیممنطقه به حساب 

گستره جغرافیایی  ارتباطی و مواصالتی اوراسیا واقع شده است. این یهاراه

 یهاآببرای پیوندهای جغرافیایی میانی و به عبارتی هارتلند اوراسیا با پهنه 

آزاد و دنیای خارج از موقعیت ویژه ای برخوردار است )ولی قلی زاده و ذکی، 

(. عالوه بر آن، ایران، به دلیل موقعیت خاص خود با مناطق 2: 1387

یا در درون بعضی از این مناطق جغرافیایی مهمی در جهان همجوار است 
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. امروزه افزایدیمحساس قرار دارد که این امر بر اهمیت ژئوپلیتیکی ایران 

، که از باشدیمآسیای مرکزی به عنوان یک حوزه ژئوپلیتیک در جهان مطرح 

دارای اهمیت خاص در مطالعات ژئوپلیتیکی است. این حوزه از  هاجنبهبعضی 

جود منابع عظیم انرژی )نفت و گاز در نقطه مهم و لحاظ اقتصادی به دلیل و

حساس دریای خزر قرار دارد. بازار بکر کشورهای حوزه آسیای مرکزی برای 

فروش کاال، می تواند اهمیت این حوزه را برای کشورهای همسایه آن، 

بخصوص ایران )به دلیل وجود مرزهای طوالنی خشکی و دریایی با بعضی از 

خلیج فارس داشته باشد. کشورهای این حوزه به دلیل ( و هایجمهوراین 

محصور بودن در خشکی از آنتروپی باالیی برخوردارند و به دلیل فقدان توسعه 

یافتگی در اقتصاد و به دلیل شرایط بازمانده از دوران کمونیستی که منجر به 

تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای این حوزه در آن دوران شده بود، برای 

ه اقتصادی و صادرات و واردات به کشورهای همسایه خود وابستگی توسع

جغرافیایی دارند که ایران به عنوان کوتاه ترین و امن ترین و از لحاظ 

اقتصادی به صرفه ترین مسیر ترانزیتی برای این کشور به سمت دریاهای آزاد، 

 .شودیمدریای عمان و خلیج فارس محسوب 

رس به عنوان یک حوزه پویا و پراهمیت در ابعاد از سوی دیگر، حوزه خلیج فا

. باشدمیژئواکونومیکی و ژئواستراژیکی دارای ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود 

این دو حوزه ژئوپلیتیکی منطقه آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس، هر دو 

به یک ساختار ژئوپلیتیکی جدید با  دهیشکلدر  ایبالقوه هایپتانسیلدارای 

جغرافیایی  هاینارساییت ایران را دارد که عالوه بر راه حل بعضی از محوری

مؤثر در نظام  آفرینینقشناشی از جبر جغرافیایی حاکم بر دو منطقه، توانایی 
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به منظور دستیابی به اهداف سودبخش برای ایران و کشورهای  المللبین

: 1392)محرابی، عابدینی،  باشدمیحوزه آسیای مرکزی و خلیج فارس 

و به عنوان یکی از بازیگران  مهمترین کشور این منطقه عنوانبهبنابراین، ایران 

 توانیم. بنابراین، شودیماصلی و کلیدی در وقایع مهم انرژی منطقه شناخته 

چنین استدالل نمود که ایران عالوه بر اعتبار ژئوپلیتیکی دارای ارزش و 

. کشور ایران همواره باشدیمی نیز منحصر به فردی در ژئواکونوم هاییتقابل

جایگاه ممتازی در منطقه داشته است. این کشور به همراه عراق، کویت و 

عربستان سعودی دارای غنی ترین ذخایر گاز و نفت در منطقه خلیج فارس و 

قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر هستند، واقع شدن در حاشیه تنگه 

قیقه یک کشتی نفت کش از تنگه هرمز د 12هرمز به طور متوسط در هر 

درصد از نفت مصرفی کشورهای جهان از این  40و در مجموع  کندیمعبور 

. حاشیه شمالی این تنگه در اختیار ایران است و سواحل نمایدیمتنگه عبور 

جنوبی آن تحت حاکمیت دولت عمان قرار دارد، از آنجایی که عمان حضور 

ایران به عنوان تنها تامین کننده امنیت در چندانی در خلیج فارس ندارد 

منطقه مزبور است و از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. وضعیت توپوگرافی 

سواحل ایران در خلیج فارس به نحوی است که سرتاسر سواحل برای اجرای 

(. همچنین ایران با 7: 1387)عزتی،  باشدیمعملیات )آبی خاکی( مساعد 

ژئوپلیتیکی ویژه ای که برای منطقه محصور در خشکی  موقعیت جغرافیایی و

آسیای مرکزی دارد، یک کشور ترانزیتی مطلوب است و می تواند تولیدات 

نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای آزاد و حتی از 

(. موقعیت خاص 115: 1389طریق ترکیه به اروپا برساند )مختاری هشی، 
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نفت و گاز از خاک  یهالولهاست که با عبور  یاگونهایران به  ژئوپلیتیکی

ژئواکونومیک این کشور با  هاییهمکارایران، منجر به گسترده شدن 

بخش انرژی،  هاییهمکارآسیای مرکزی و قفقاز باشد که  هاییجمهور

همکاری های اقتصادی را به دنبال دارد که نهایتاً منجر به یکپارچگی 

 هاییهمکارایران با حوزه خزر خواهد شد. همچنین تأکید بر ژئوپلیتیکی 

 سازینهزم تواندیموسیع سیاسی  هاییهماهنگانرژی، اقتصادی و 

 (.35:1387عمیق در منطقه شود )سریع القلم،  هاییاعتمادساز

 هایریپیگیبا تالش و  توانندمیکشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران 

 ی ازمل بر حسب نیازهای خود و منطقه فصل نوینسازنده، با گفتمان و تعا

و  ساختار امنیتی در منطقه را رقم بزنند که کاهش حضور نظامی آمریکا

افزایش اعتماد سازی بین کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد 
(Frederic Wehrey & Richard Soklsky, 2015:3.) 

 1991لح مادرید در سال دنباله رو کنفرانس ص تواندیم یامنطقهگفتمان 

باشد. در این کنفرانس با حضور اکثر کشورهای عرب خاورمیانه حول مسائل و 

از جمله معضل آب، محیط زیست و توسعه اقتصادی طی  یامنطقهمشکالت 

به عمل آمد. هرچند که این  یاچندجانبهتخصصی، مذاکرات  یهانشست

زمان شرایط گفتمان و تفاهم کنفرانس ناکام ماند اما حداقل در آن برهه از 

بین کشورهای منطقه فراهم آمده بود البته باید یادآور شد که ایران و عراق در 

مذاکرات کنفرانس مادرید شرکت نکردند این در حالی است که موفقیت 

مذاکرات برای دستیابی به نتایج ملموس مستلزم مشارکت فعال تمامی 

 (.1: 1394)طالقانی،  باشدیمکشورهای منطقه 
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فیایی و ارتباطی مناسب ایران در نقش آفرینی موقعیت جغرا -3-3

 یامنطقههمگرایی 

ترانزیت از طریق ایران با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی این کشور،  

زیادی را برای ترانزیت منطقه در پی داشته  هاییتمزو  هافرصت تواندیم

و برقراری ارتباط  هافرصتو  هایتمز داشته باشد. البته بهره برداری از این

در تسهیل تجارت  یابرجستهنقش  تواندیمحمل و نقلی با کشورهای هدف 

میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت ایفا نماید. در مجموع 

قرار گرفتن در مسیر  ترانزیت از طریق قلمرو ایران عبارتند از: هاییتمز

جنوب، در نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی  –ی شمال کریدورهای ترانزیت

کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از یک 

سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه 

به عنوان یک مزیت برجسته برای بنادر  تواندیمخلیج فارس از طرف دیگر، 

مداد شود و به واسطه کوتاهی مسیر و آماده سازی امکانات و زیر ایران قل

مختلف حمل و نقلی،  یهابخشفراهم آوردن تسهیالت گسترده در  هاساخت

فراوانی برای ترانزیت کاال در چارچوب کریدورهای  هاییتجذابمسیر ایران از 

جایگاه منطقه ای برخوردار است. بنادر شهید رجایی، امیر آباد و انزلی از 

جنوب برخوردارند و عالوه بر بنادر  –در مسیر ترانزیتی کریدور شمال  اییژهو

فوق، بنادر دیگری چون شهید باهنر، بوشهر، لنگه، چابهار، امام خمینی، و 

نقش آفرینی برخوردارند. همچنین قرار  هاییتوانمندبندر نوشهر نیز از 

ن همکاریهای اقتصادی گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازما

)اکو(، این فرصت را برای ایران فراهم آورده است تا ضمن ایفای نقش فعال در 
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برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی میان کشورهای عضو اکو بتواند در 

تجاری، در زمینه ترانزیت  مختلف یهانامهموافقتو  هایهمکارچارچوب 

نیز به ایفای نقش بپردازد. کاالهای صادراتی و وارداتی کشورهای عضو 

گستردگی بازار و دارا بودن جمعیت فراوان، وجود منابع زیرزمینی سرشار و 

بارز اکثر  هاییژگیوترانزیتی و تجاری از  یهاراهقرار گرفتن در مسیر 

. تعداد زیادی از کشورهای عضو این سازمان، باشدیمکشورهای عضو اکو 

سعه مبادالت بازرگانی خویش نیاز به و به منظور تو اندیخشکمحصور در 

ترانزیتی سایر اعضا داشته و در این راستا، بنادر  هاییتوانمنداز  یبرداربهره

کشورهای عضو اکو موثر واقع در تأمین نیازهای ترانزیتی  توانندیمایران 

شوند. از آنجایی که دسترسی کشور به دریای خزر در شمال و خلیج فارس و 

جنوب از یک سو و در اختیار داشتن بنادر پیشرفته با  دریای عمان در

مهم کشور  هاییتمزتوانمندی باالی عملیات بندری از سوی دیگر، از جمله 

. در اختیار داشتن شودیمدر ارائه خدمات ترانزیتی به کشورهای هدف قلمداد 

 ناوگان بازرگانی دریایی قدرتمند و احراز رتبه بیستم در سطح جهانی و رتبه

برای  Multimodal Transportممتاز در خاورمیانه، امکان ارائه خدمات 

صاحبان کاالهای ترانزیتی خارجی در کشورهای هدف ترانزیتی را فراهم آورده 

و امکان بهره مندی از بسترهای حمل و نقل چند وجهی و در نتیجه کاهش 

قل رسانیده و خطرهای تجاری را برای شرکای ترانزیتی کشور به حدا هاینههز

ضمن کسب درآمدهای  تواندیمبا توجه به آنچه که گفته شد ایران،  است.

ترانزیتی، مناسب، نیازهای بازرگانی کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و 

افغانستان را برآورد نموده است و در برقرارری ارتباط حمل و نقلی بین 
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اقتصادی جهان ایفای  کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای غربی و سایر نقاط

نقش نماید. از جمله این موارد ترانزیت کاال و انرژی است، چرا که قرار داشتن 

جنوب و غرب به شرق که جزو مهمترین  –در محل تالقی دو کریدور شمال 

با اخذ حق عبور و  توانیمکریدورهای ترانزیتی هستند به معنای آن است که 

یاردها دالر نصیب کشور کرد. همچنین وجوه انتقال کاال و انرژی، ساالنه میل

مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ها برای ایران به عنوان پل 

عالوه بر کارکرد اقتصادی، از نظر  جنوب -ارتباطی شرق و غرب و شمال 

 (.5: 1391)جعفری، باشدیمسیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت 

قل عبوری کاال بخشی از حمل و نقل گفت حمل و ن توانیمبنابراین 

است که عالوه بر افزایش درآمدهای ارزی نقش  یافرامنطقهو  المللیینب

بسیار کلیدی در توسعه سیاسی و اجتماعی کشور دارد و از جهات ایجاد 

اشتغال افزایش امنیت ملی، توسعه و عمران منطقه ای وابستگی کشورهای 

و نقل افزایش نقش گشور در مناسبات منطقه به مسیر ایران در بخش حمل 

داخلی و خارجی را به دنبال  هایگذارییهسرما، جذب المللیینبو  یامنطقه

تالش روسیه، ایران و هند در ایجاد توسعه شبکه ترانزیتی کریدور شمال  دارد.

جنوب و موافقت سران همکاری خلیج فارس در کویت با احداث پروژه راه  –

ضو، تالش این کشور را بر رفع موانع ترانزیت کاال در آهن بین کشورهای ع

با این وجود شاید بتوان گفت هنوز عزم  دهدیممنطقه و توسعه آن را نشان 

جدی برای رفع موانع ترانزیت کاال و مسافر بین کشورهای منطقه شکل 

نگرفته است و مشکالت گمرکی، ضعف زیر ساخت های حمل ونقل مانند 

یلی و جاده ای بین کشورهای منطقه در چارچوب توسعه حمل و نقل ر



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

686   

 

 (.10: 1391همچنان پابرجا است )عزتی،  المللیینبکریدورهای حمل و نقل 

اشتن بنادر مناسب و متعدد و سوق دادن این بنادر به در اختیار د -3-4

 و بازارهای بزرگ هایانجرسمت فضای 

بنادر و  ارد که شاملبندر وجود د 384کلی در سواحل مختلف ایران،  طوربه

جاری بزرگ و کوچک با کاربردهای مختلف است. بنادر بزرگ ت هایاسکله

یت کیلومتر است. ظرف 23پست اسکله به طول  135بندر با  8ایران شامل 

ریایی میلیون تن است و ظرفیت ناوگان تجاری د 125کنونی این بنادر حدود 

انگین عمر میلیون تن و می 4دل ایران بنا بر ارزیابی انجام شده، ظرفیتی معا

اشته  میلیون تن عملیات حمل و نقل کاال 28بالغ بر  1386سال در سال  15

 است.

ناوگان تجاری دریایی ایران در سطح منطقه جایگاه اول را به خود اختصاص 

قرار گرفته است  20و  12داده است و در آسیا و جهان هم به ترتیب در رتبه 

(www.farsnews.com) از آنجایی که بنادر به عنوان یکی از مراکز مهم و .

اقتصادی از قدیم نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا  هاییتفعالمرکز ثقل 

. با تغییر کاربرد بنادر و تبدیل آنها از بارانداز و انبار نگهداری کاال به کردندیم

برای پردازش، فرآوری، تغییر، تبدیل، توزیع و ترانزیت  ییهامحلبازار کاال و 

خدماتی، صنعتی و بازرگانی اهمیت بنادر در اقتصاد جهانی  هاییتفعالکاال، 

دو چندان شده است. با این تفاسیر، آن دسته ازکشورهایی که موفق به 

و با  اندشدههماهنگ کردن بنادر خود با روند جدید اقتصاد جهانی 

و مدیریت، بنادر را از حالت بارانداز خارج کرده و آن را به شکل  گذارییهسرما

http://www.farsnews.com/
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 مندبهرهاز منافع آن نیز در اقتصاد کشور خود  انددرآوردهبنگاه اقتصادی 

 .اندشده
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 1394سال حمل ونقل دریایی ایران در  هاییتقابلو  هایتظرف: 1جدول 

 واحد متعارف مقدار عنوان ردیف

 کیلومتر مربع 19000 ی تحت حاکمیت ایرانمساحت آبها 1

 کیلومتر 5800 طول سواحل ایران 2

 کیلومتر 1095 خط ساحلی جزایر ایران 3

 میلیون تن 209 ظرفیت اسمی بنادر تجاری 4

 TEUهزار  4855 ظرفیت کانتینری بنادر تجاری 5

 میلیون نفر 2/18 یظرفیت پایانه مسافربری دریایی در بنادر تجار 6

 میلیون تن 7 ظرفیت ناوگان دریایی تجاری ایران 7

 میلیون تن 15 ظرفیت ناوگان دریایی نفتی ایران 8

 کیلومتر 7/35 طول اسکله های بنادر اصلی 9

 هکتار 18462 مساحت اراضی بنادر اصلی 10

 ادرمساحت محوطه باراندازها و انبارهای روباز بن 11

 اصلی

 هکتار 1248

 هکتار 3/122 بنادر اصلی ییدهسرپوش مساحت انبارهای 12

شرکت های فعال در کارگزاری ترابری دریایی و  13

 بندری

 شرکت 1317

 (1395)منبع: نشریه سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 
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به عبارتی به اعتقاد کارشناسان تغییر کاربردها و وظایف بنادر از بارانداز کاال 

ازرگانی بوده و از سویی برای اقتصاد ملی و منطقه به بازار کاال، یک رویکرد ب

ای ایجاد منافع کرده و از طرف دیگر شرایط حفظ موقعیت کشور را در شبکه 

تولید ارزش افزوده و توسعه  هایینهزمحمل و نقل و تجارت پایدار و همچنین 

ما دارای چندین بندر مهم شامل بنادر  کشور .کندیماقتصادی کشور را فراهم 

زلی، نوشهر و امیرآباد در شمال و بنادر عباس، امام، بوشهر، عسلویه، سیراف، ان

چابهار و شهید رجایی، شهید بهشتی، لنگه، شهید باهنر، آبادان، خرمشهر در 

هنوز تا رسیدن به شرایط بایسته  رسدیمجنوب هستند. با این حال به نظر 

اشیه جنوبی خلیج فارس برای رقابت با بنادر نوین جهانی برای مثال بنادر ح

 چون جبل علی و دوبی فاصله بسیار وجود دارد. در کشور ما بنادر در مرحله

انتقال از حالت سنتی یعنی از محلی برای باراندازی کاال به سمت بنادر نسل 

دوم یعنی ایفای نقش توزیع و پردازش کاال هستند. هنوز تعدادی از بنادر 

هستند و در زمره بنادر نسل اول کشور درگیر کارکردهای سنتی خود 

. از طرفی تمام بنادر از نظر جغرافیایی شرایط تبدیل شدن شوندیممحسوب 

را ندارند، لذا ممکن است امکان تبدیل شدن  یامنطقهبه بازار یا قطب توزیع 

طبیعی وجود نداشته باشد.  هاییتمحدودآنها به بنادر نسل سوم به علت 

سل اول تا سوم را موقعیت جغرافیائی بندر، حجم بنادر ن هاییژگیومعیار 

، هایگذارتردد، میزان اشتغال زایی، توان توسعه منطقه ای، بازدهی سرمایه 

و لذا توسعه مراکز لجستیک بندری تنها  زندیمخودکفایی و تأمین مالی رقم 

راهکار برون رفت بنادر از وضعیت عقب ماندگی و کم تحرکی تخمین زده 

ن امر نیازمند تسهیالت فیزیکی یا تسهیالت زیر بنایی و رو بنایی . ایشودیم
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مقرراتی( یا آزادی عمل مناطق آزاد تجاری است )بنادر و تسهیالت قانونی 

مناطق آزاد ایران هر کدام دارای موقعیت  بنابراین،(. 4: 1391)جعفری،

ایران و استراتژیک و تجاری ویژه ای می باشند. باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیک 

به  یامنطقهدر همگرایی  تواندیمجایگاه ژئواکونومیک مناطق آزاد آن، ایران 

 ایفای نقش بپردازد.
طق با ظرفیت ژئواکونومی منا ایمنطقهرسیدن به همگرایی  هایروش: 2شکل 

 آزاد ایران در منطقه

 
 1399نگارندگان، منبع:
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 و پیشنهادات گیرییجهنت -4

، قرنی که درآن نامندمیکم را قرن ژئواکونومیک کلی قرن بیست و ی طوربه

وجهانی قرار گرفته است  ایمنطقهتوانمندی اقتصادی، معیار قدرت در سطوح 

و از آنجایی که ژئواکونومیک به بررسی و مطالعه زیربناهای اقتصادی در 

و امروزه بر منطقه و جهان  پردازدمیو جهانی  ایمنطقهسطوح کشوری، 

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید از توانمندی و اثرگذار است. 

ظرفیت ژئواکونومی که در اختیار دارد استفاده بهینه نماید. ایران با تکیه بر 

 ایمنطقهبه نقش خود در همگرایی  تواندمیظرفیت ژئواکونومی مناطق آزاد 

عدد و سوق دادن این بپردازد. این کشور با در اختیار داشتن بنادر مناسب و مت

در مراکز کریدور حمل و نقل دریایی  قرارگیریبنادر به سمت مناطق آزاد، و 

منابع فسیلی جهان، وبرخورداری از منابع عظیم انرژی )نفت، گاز و 

برخورداراست. همچنین مناطق آزاد ایران از  ایویژهپتروشیمی(، از موقعیت 

ده توانمندی و پتانسیل باالی این عوامل دیگری نیز برخوردارند که نشان دهن

مناطق جهت تحقق پیشبرد اهداف می باشد. مناطق آزاد با قرار گرفتن در 

ترانزیتی شمال، جنوب و درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی  مسیر کریدورهای

با کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از 

نوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای یک سو و آسیای جنوبی، ج

به عنوان یک مزیت برجسته برای  تواندمیحاشیه خلیج فارس از طرف دیگر، 

مناطق آزاد ایران که از موقعیت ارتباطی و مواصالتی خوبی برخوردار است، 

گفت مناطق آزاد ایران می توانند نقش  توانمیبا این تفاسیر استفاده نماید. 
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خود ژئواکونومیک باتوجه به جایگاه خاص  ایمنطقهدر همگرایی  بالقوه ای

 ایفا نمایند. از جمله پیشنهادات تحقیق حاضر در زیر آمده است.

ظر ز ناستفاده از ظرفیت فرهنگی و قومیتی مناطقی که ساکنین آنها ا -1

ی فرهنگی با هم سنخیت دارند و از این طریق می توان حس همگرای

 جود آورد.را در آن مناطق به و

 ند.دارموقعیت ژئواکونومی مناطق آزاد که از نظر منابع انرژی برخور -2

تیار راخباتوجه به موقعیت ارتباطی و مواصالتی که اکثر مناطق آزاد د -3

ی انجام بیشترین کمک رادر همگرایی منطقه ا توانندمیدارند و 

 دهند.

ت در جهت ایجاد صنع استفاده از ظرفیت زیست محیطی مناطق آزاد -4

 گردشگری حالل و جذب مسلمانان منطقه.

باتوجه به مجاورت با کشورهای محصور در خشکی و موقعیت  -5

 رانژئوپلیتیکی ایران در شما دریای خزر و در جنوب خلیج فارس ای

 ار این موقعیت استفاده بهینه نماید. تواندمی

 وزش باتوجه به منابع انسانی که در بعضی مناطق وجود دارد با آمو -6

ع کار با در مناطق همجوار که از نظر مناب توانندمیمهارت  کسب

ین موده و به تامندر این زمینه ایران استفاده  باشندمی روروبهمشکل 

 متخصص در منطقه بپردازد

اولویت در تسریع شبکه ریلی کشور و اتصال آن به شبکه ریلی  -7

ظر ز ناکمک شایانی  تواندمیکشورهای همسایه مناطق آزاد ایران 

 امنیتی و ژئواکونومی منطقه انجام شود.
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د و ارنداستفاده از بنادر مهم کشور که در همجواری مناطق آزاد قرار  -8

در  تواندمیایجاد پل ارتباطی با بنادر مهم کشورهای منطقه 

 کمک بسزایی بنماید. ایمنطقههمگرایی 
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 منابع
ی و اقتصادی مل (. نقش مناطق آزاد در توسعه1381ابراهیمی، سید ابراهیم ) -

 ر.ایداتوریسم، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پ

 ی آ. سه.(. تاثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو و بالندگ1385امیدی، علی ) -

 .122-157، صص 1آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره 

وری تبیین نقش و جایگاه جمه(. 1396جان پرور، محسن و آرش قربانی سپهر ) -

در غرب  یامنطقهبزرگ و امنیت  یهاقدرتاسالمی ایران در منطقه غرب آسیا، همایش 

 آسیا.

قعیت (. تحلیل مو1396جان پرور، محسن؛ قربانی سپهر، آرش و مهدی خداداد ) -

مه ، فصلنادر نظام جهانی یامنطقهژئوپلیتیک ایران اسالمی به عنوان سکاندار قدرت 

 .53-78، صص 7، شماره 4ست پژوهی، دوره سیا

یا (. توسعه بنادر کشور و راهبردی موثر در توسعه در1390جعفری، حسین ) -

 محور، اولین همایش توسعه سواحل مکران.

ی، چاپ اول، (. فلسفه جغرافیای سیاس1393حافظ نیا، محمد رضا و کاویانی راد، مراد ) -

 .253انتشارات پژوهشگاه ومطالعات راهبردی ص 

فارس، چاپ خلیج ایمنطقه(. مطالعات 1392، محمدرضا و ربیعی، حسین )نیاحافظ -

 اول، تهران: انتشارات سمت.

دشگری (. بررسی عوامل موثر برتوسعه گر1394خندان، لیال و احمدپور، احمد ) -

 ران،در جزیره کیش، مجموعه مقاالت همایش توسعه پایدار شهری، کانون معمارانای

 قزوین.

رافیای سیاسی فضایی در جغ هایمقیاس(. 1392، علی )زادهولیقلییاشار و ذکی،  -

 (، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.هانظریه)مفاهیم و 
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 هایچالشو  هافرصت(. 1393زارعی، بهادر و شاهدوستی، حسین و زینی وند، علی ) -

 ،46وره ، ددر خلیج فارس، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی ایمنطقههمگرایی 

 .731-755، صص 4شماره 

له (. اثرات فروپاشی شوروی در جهان اسالم، مج1387القلم، محمود ) سریع -

 ، تهران.4سیاست خارجی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی، شماره 

در  یایی قاره (. امکان یا امتناع همگرا1391و موالیی، عباداله ) یهادسلیمانپور،  -

 .87 شماره زی و قفقاز،آسیای مرک فصلنامه آسیا،

شر (. اصول روابط بین الملل )الف و ب(، تهران: ن1378سیف زاده، حسین ) -

 دادگستر: میزان.

فراگیر در  ایمنطقهسازمان  گیریشکلموانع (. 1391)طاهری مقدم، طاهر  -

، دانشکده ایمنطقهد مطالعات ، پایان نامه کارشناسی ارش(1920-2011)خاورمیانه 

 .سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییحقوق و علوم 

 –جاری (. نقش مناطق آزاد ت1397عبداهلل پور، مراد و زیبنده کپته، عدالت ) -

امه و، فصلنماک صنعتی در توسعه ژئواکونومی و امنیتی ایران با تاکید بر منطقه مرزی آزاد

 163-191، صص 2علوم و فنون مرزی، سال نهم، شماره 

ه کشور سکونومی انرژی و پیامدهای امنیتی آن بر (. ژئوا1388عزتی، عزت اله ) -

 .1ایران، پاکستان و هند، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 

چاپ  (. ژئوپلیتیک درقرن بیست و یکم، انتشارات سمت،1392عزتی، عزت اله ) -

 پنجم، تهران.

ی (، نقش مناطق آزاد تجاری در امر توسعه اقتصاد1390فرشیدی، جواد. ) -

خش علمی: کارشناسی ارشد، ب نامهیانپانعتی ارس، شهر جلفا(، ص-)منطقه آزاد تجاری

 مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.

 .(. اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران1370قوام، عبدالعی ) -

ر شجاعی و نوچه، ترجمه مالمللیبین هایسازمان(. 1382) لوترکالد، اینیس  -

 .کتاب نو: مرجان صفائیان، تهران
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ه (. الزامات همگرایی منطقه ای در بین کشورهای حوز1394کیانی، وحید ) -

ج خلی خلیج فارس با تاکید بر دیپلماسی انرژی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی

 .41-56فارس، شماره سوم، دوره دوم، صص 

ارت و سیاست جغرافیایی، انتش (. جغرافیای سیاسی1391مجتهدزاده، پیروز ) -

 سمت، تهران.

درسی  (. زیربناهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی، جزوه1398مجتهدزاده، پیروز ) -

 دانشگاه خوارزمی، منتشر نشده.

ای (. همگرایی ژئوپلیتیک آسی1392محرابی، علیرضا و عابدینی، امیرعلی ) -

 یران(،جدید با محوریت اتاکید بر ساخت سازه ژئوپلیتیک ) آسیامرکزی و جنوب غرب 

 .ندازامجموعه مقاالت همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا، همایش تحوالت و چشم 

(. امنیت انرژی و موقعیت 1389مختاری هشی، حسین و نصرتی، حمیدرضا ) -

 ژئوانرژی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره دوم.

یکی( و اکونومی )اقتصاد ژئوپلیت(. تبیین مفهوم ژئو1397) مختاری هشی، حسین -

 .56-82توصیه هایی به ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دوم، صص 

لویت بندی (. بررسی و او1393ممی پور، سیابو بشارتی، زهرا و بهبودی، داوود )  -

، سال ه ایعوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی، مجله اقتصاد و توسعه منطق

 .77-102، صص 7تم، شماره بیس

 .نشر میزان: فتم، تهران، چاپ هالمللیبین هایسازمان(. 1385)، رضا زادهموسی -

 1395 ایراننشریه سازمان بنادر و دریانوردی   -

اکونومیکی ژئو –(. نگرشی ژئوپلیتیکی 1389ولیقلی زاده، علی و اهلل وردی، رضا ) -

وم، صص ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره دصنعتی ارس، فصلنامه  –بر منطقه آزاد تجاری 

181-153. 

لیتیکی و (. بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپ1387ولیقلی زاده، علی و ذکی، یاشار ) -

 ماره سوم.، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شCISژئواکونومیکی ایران برای کشورهای 
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ارس در (. اهمیت استراتژیک پل خلیج ف1391ولیقلی زاده، علی و ذکی، یاشار ) -

، 44ره ، دوتوسعه ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی

 203-222، صص 4شماره 

ونومیک (. بررسی و تحلیل اهمیت ژئواک1392ولیقلی زاده، علی و ذکی، یاشار ) -

، 83 مارهمناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش

 .135-167صص 

- Baral, L.R. (1999). "SAARC: the Problem of Becoming a 

Community", South and David A Lake, Pennsylvania: The Pennsylvania 

State University Press. Asian Survey, No: 6, Pp: 241-257. DOI: 

10.1177/097152319900600206. 

- Michelmann, Hans J & Panayotis Soldatos. European 

integration: theories and approaches, Lanham, Md.: University Press of 

America, 1994. 

- Inan, Suleyman (2005). Serbest Bolge Đthalat ve Đhracat Uygulamaları, 

www.alarkocarrier.com.tr 

- Ozturk, Lutfu (2004). “Serbest Bolgelerdeki Dogrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları: 

Dunyadaki Uygulamalara Teoriler Işıgında Bir Bakış”, Akdeniz 

D.D.B.F. Dergisi, 7 Sayı, 

110-128s. 

 

http://www.alarkocarrier.com.tr/
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 به مدیریت مناطق آزاد ایمقایسهنگرشی 

 )ایران، امارات متحده عربی و ترکیه(

 

 2دریا مازندرانی، 1ورپر محسن جان

                                                           
 استادیار جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 2
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 چکیده

رخی بصاد کشورهای توسعه یافته و صنعتی در اقت-با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری

امری  به نحوه مدیریت این مناطق ایمقایسهکشورهای در حال توسعه، داشتن نگرش 

ایران،  . در تحقیق حاضر مقایسه مدیرت مناطق آزاد سه کشوررسدمیضروری به نظر 

است  شده رات متحده عربی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است و در گام بعدی سعیاما

زاد برای مدیریت هر کشور مدل مفهومی مشخصی ترسیم کرد تا نحوه مدیریت مناطق آ

آماده  ران در قانونکه مناطق آزاد ای دهدمیدر آن بیان شود. نتایح تحقیق نشان  ترراحت

ولی  هاادارهو  هاسازماناز  ایمجموعهجه مدیریت شود یعنی است که باید به صورت یکپار

مقابل  . درمتاسفانه این مناطق به شدت درگیر بروکراتیک هستند و مدیریت موفقی ندارند

حلی معنی یاداره مناطق آزاد تجاری امارات متحده عربی به علت استفاده از مدل اداری 

دیریت رای مدر ترکیه نیز از مدل سازمانی بشدن مدیریت این مناطق، بسیار موفق هستند. 

ا متعددی که ترکیه ب هایتوافقنامه؛ اما به دلیل شودمیمناطق آزاد تجاری استفاده 

طق به خصوص اتحادیه اروپا دارد، صاحب موفقیت چشمگیری در این منا هاانجمن

 .باشدمی

 کیه، ترتحده عربیمناطق آزاد، مدیریت مناطق آزاد، ایران، امارت م واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

است در داخل مرزهای سیاسـی کشـور کـه مشـمول      ایمحدودهمنطقه آزاد، 

محـــدودیت هـــای قـــانونی، بـــه ویـــژه مقـــررات گمرکـــی نباشـــد        

(öztürk,2004:112     این مناطق باتوجه بـه اینکـه در بیـرون از محـدوده .)

قتصادی و تجاری، مالی و ا هایحوزهمنطقه گمرک قرار دارند، حقوق رایج در 

به اجـرا   ایاندازهو یا اینکه تا  آیدنمینیز نظام اداری کشور در آنها به اجرا در 
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صـنعتی و تجـاری قـرار     هایفعالیتدر می آید و به شدت مورد تشویق برای 

دیگـر کشـور متفـاوت و جـدا      هـای قسمتدارند و به لحاظ فیزیکی نسبت به 

داشـتن گسـتره جغرافیـایی     رغـم علیمناطق آزاد،  (.inan,2005:1هستند )

محدود، با توجه به فلسفه وجودی متمایز و نوع مدیریت ویژه، در صـورت بـه   

کوچک،  هایکانونبه عنوان  توانندمیکارآمد و اصولی  هایسیاستکارگیری 

اقتصادی کالن در عرصه معادالت ژئواکونومیکی ظـاهر   هایآفرینیاما با نقش 

(. به عبارت دیگر این مناطق، 153: 1389، زادهیورداهللو  زادهقلیولیشوند )

 نسـبی  هـای برتـری  از گیـری بهـره  و جهـانی  بازارهایبه  ورود برای ایوسیله

 کننـده  تسـریع  عنـوان  بـه  بایـد و  بوده المللی بین بازرگانی در داخلی اقتصاد

 الـدین رکـن رونـد )  کـار  بـه  جهـانی  اقتصـاد  با ملی اقتصاد ارتباط( کاتالیزور)

ــار ــاران، افتخ ــارغ   .(144: 1388ی و همک ــاطق آزاد، ف ــی من ــور کل ــه ط  از ب

 مقـررات  و قـوانین  و هـا تعرفه نیز و بوروکراتیک پاگیر و دست هایپیچیدگی

 تکنولـوژی  و کاال انتقال و نقل در مهمی نقش سیاسی تجاری و گیرانه سخت

طق، منا این .(217: 1396)ابراهیمی و لطفی،  کنندمی بازی اقتصاد دنیای در

، جــذب زایــیاشــتغالدر جهــت افــزایش صــادرات،  هــاییقابلیــتبــا داشــتن 

نفـش   توانندمیخارجی، جذب گردشگران خارجی و داخلی و...  گذاریسرمایه

(. اما بـا گذشـت   9: 1395، نوروزیحاجیمهمی در اقتصاد کشورها ایفا کنند )

ن مناطق هنـوز  بیش از سه دهه از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در ایران، ای

 توانـد مـی از جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران برخوردار شوند. آنچه  اندنتوانسته

منجر به حصول اهداف منـاطق آزاد شـود، نحـوه اداره ایـن منـاطق و اتخـاذ       
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منطقـه اسـت )لطیفـی و     هـای قابلیـت تصمیمات مناسب با در نظـر گـرفتن   

 (.80-79: 1386، آقاییامین

قی و وابط افررافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم و نواحی جغ هامکان

ی و به خودگردان هاسازمانعمودی با سایر نواحی و همچنین استقرار نهادها و 

: 1397و همکاران،  پناهحجیمدیریت در بعد محلی نیازمند می باشند )

ی در و سازماندهی سیاسی فضا در بعد محل هاخودگردانی(. این نوع 538

 ات جغرافیایی سیاسی به دولت محلی و حکومت محلی و غیره تعبیرادبی

لت به قلمرو دو که مربوط هاییفعالیتکه با کارکردهای ویژه خود از  شودمی

غرافیایی جمحلی بر اساس فضای  هایخودگردانی. شودمیمرکزی است مجزا 

 تی،اخدم اداری، امنیتی، سیاسی، امور شامل متنوعی خود دارای کارکردهای

 (.22: 1390 همکاران، و نیاحافظ) هستند غیره و توریستی بازرگانی، تجاری

 گیریتصمیمدر این میان، مناطق آزاد به لحاظ مدیرتی و اداره امور از مرحله 

محلی است که در مناطق  هایخودگردانیتا اجرا و نظارت یکی از انواع 

به اداره امور محلی با اختیارات و شرح وظایف مشخص  ایویژهجغرافیایی 

. در ایران اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو طریق پردازدمی

صورت می پذیرد: یکی از طریق الگوی مدیریت سیاسی فضا )وزارت و 

این راستا در  در استانداری کشور( و دیگری اختصاصی )سازمان مناطق آزاد(.

بروکراسی و تسریع روند  بسیط جهت کاهش دیوان ساالری، هایدولت

و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز،  گذاریسرمایه

سعی در اعطای استقالل اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق 

( و یکی از نشانه های 149: 1398،زهیبارانو  ازندریانیگرجیهستند )
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قی مستقل و عدم وابستگی استقالل ساختاری، برخورداری از شخصیت حقو

(. از سوی دیگر با توجه به این 1395سازمانی به دولت دانست )گرجی، 

مسئله که مناطق آزاد در هر کشوری به عنوان بازوهای تبادالت اقتصادی در 

جایگاه بسیار مهمی در افزایش  توانندمی، شوندمیمناطق مرزی شناخته 

باتوجه به  رواینباشند، از سطح همکاری و همگرایی بین کشوری داشته 

اهمیتی که مناطق آزاد در افزایش پیوندهای اقتصادی بین کشورها دارد 

جهت بررسی نحوه مدیریت مناطق آزاد در ایران و  ایمطالعهضرروی است که 

مقایسه آن با کشورهای پیرامون صورت گیرد تا مشکالت و مسائل این مناطق 

براین پژوهش حاضر به دنبال مقایسه با اهمیت اقتصادی مشخصص شود. بنا

مدیریت مناطق آزاد کشور در سه کشور ایران، ترکیه و امارات متحده عربی 

 است.
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 پیشینه تحقیق -1

 انجام هایپژوهشدر انجام هر کار پژوهشی و تحقیق علمی، مطالعه و بررسی 

و ه از نتایج توسع مندیبهرهشده در ارتباط با موضوع مورد بررسی و با هدف 

ا حد ضروری است و محقق را جهت دستیابی به نتیجه بهتر ت هاآنتکامل 

 عنیی. بررسی منابع مرتبط و نزدیک به موضوع کندمیقابل توجهی کمک 

د. شآزاد در بین مقاله های داخلی و خارجی متعددی یافت  مناطق مدیریت

 لبرخی از این منابع که تا حدی بیشتر بحث را مطرح کرده اند در جدو

 آورده شده است. 1شماره 
 از مقاالت مرتبط با مدیریت مناطق آزاد هایینمونه: 1 جدول

محقق/ 

 سال
 یافته ها عنوان

فضلی و 

هداوند 

1396 

ماهیت حقوقی 

نظارت بر 

سازمان مناطق 

-آزاد تجاری

 صنعتی ایران

نی در خصوص ساختار سازمان منطقه آزاد و استثنائات قانو

ره به نحوه ادا استثناها هم ناظرآن، مشخص گردید که این 

 مختلف بر این نهاد هاینظارتامور و هم مربوط به 

 و. بنابراین جهت جلوگیری از مفاسد اداری باشدمی

اقتصادی و پیشرفت این مناطق در جهت اهداف تعیینی و 

توسعه صادرات و کسب منابع ارزی، وجود نظارت بر 

نواقص  ف گردد تادر مناطق آزاد شفا گذارمقرارت نهادهای

 مربوط به اجمال و فقدان تکرار نگردد.



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

704   

 

محقق/ 

 سال
 یافته ها عنوان

 نیاحافظ

و 

همکاران 

1390 

 تاثیر بررسی

 دوگانه الگوی

 سیاسی مدیریت

 بر فضا

 کارکردهای

: آزاد مناطق

 موردی مطالعه

 کیش

ان کشور ایر آزاد مناطق فضایی پهنه بر ملی حاکمیت اراده

 مدیریت یالگو طریق از یکی: پذیرد می صورت طریق دو از

 دیگری و( کشور استانداری و وزارت) فضا سیاسی

یر که با الگوی مدیریت سا (آزاد مناطق سازمان) اختصاصی

م کشورها متفاوت است. زمانی که که این دو الگو مکمل ه

عارض باعث رشد و توسعه و زمانی که باهم در ت اندبوده

زاد باعث تاثیر منفی بر روی کارکرد منطقه آ اندبوده

 .اندشده

جهرمی 

و رضوانی 

1395 

 الگوی

 سازیخصوصی

 اداره ساختار

 آزاد مناطق

 تجاری

 دارنحوه اداره مناطق آزاد تجاری از اهمیت زیادی بر خور

است. این مناطق از طریق تاسیس یک شرکت دولتی که 

و  دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی

ر دکارگیری شیوه متمرکز  امنیتی است، اداره می شود. به

 در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی دارد و لزوم بازنگری

 سازیخصوصینحوه اداره مناطق آزاد یعنی ضرورت 

مشخص می شود. واگذاری مدیرت به بخش خصوصی 

 نخست به صورت بازسازی ساختاری سازمان اداره کننده و

به این مذکور  هایشرکتدر مرحله بعد اجاره طوالنی مدت 

 .باشدمیبخش 

ازنگرجی

و  دریانی

 زهیباران

1398 

 استقالل امکان

 مناطق اداری

 تجاری آزاد

 ایران در صنعتی

جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق 

آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع 

 د.اقتصادی باش گراییمنطقهمقررات در راستای نظام 
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محقق/ 

 سال
 یافته ها عنوان

 ولطیفی 

آقایامین

 1386 ی

جایگاه مناطق 

آزاد در 

 ریزیبرنامه

 ایران ایمنطقه

د ناطق آزادولت در م ریزیبرنامهنحوه تاثیرگذاری قوانین و 

تجاری ایران، به دلیل ناکامی این مناطق، ناقص عمل 

ق، . چرا که در دوران جنگ تحمیلی، این مناطاستکرده

 ی مورددرات کاالهابرای وا ایزمینهبیشتر معطوف به ایجاد 

زاد . همچنین مناطق آاستبودهنیاز کشور در این برهه 

که  اندشدهتجاری بیشتر در نواحی ساحلی ایران تاسیس 

 شتر مواقعنقاط ایران است و در بی ترینمحروماین نقاط از 

عمران و  هایهزینهدرآمد حاصل از صادرات کاال، صرف 

نای مناسب وجود آبادی این مناطق می شود چرا که زیرب

 نداشته است.

نسعلوی

 ب

1381 

مناطق ویژه 

اقتصادی چین: 

مدیریت، 

عملکرد و چشم 

 انداز آینده

 اندازیراهچین با استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق 

شد نوین، توانست به ر هایسیاستمناطق آزاد و اتخاذ 

درصد در بیست و پنج سال گذشته برسد و در  9اقتصادی 

 قتصاد جهانی حضور فعال و موثر داشته باشد. درعرصه ا

ه مینزیک ارزیابی نیز عوامل موثر بر عملکرد این مناطق در 

خارجی، توسعه  گذاریسرمایهتوسعه صادرات، جذب 

ه قرار شغلی، مورد توج هایفرصتو ایجاد  سیاست زیربنایی

 گرفت.

Hava, 

1999 

 و آزاد مناطق

: اژه آزاد منطقه

 وضعیت ارزیابی

 و شده ایجاد کشور از خاصی مناطق در که آزاد، مناطق

 به خارجی تجارت در شده اعمال هایمحدودیت و مقررات

 نقش اخیراً ،شودمی تلقی اعتبار بی کامالً یا جزئی طور

 اژه، آزاد منطقه .است داشته جهانی تجارت حجم در مهمی
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محقق/ 

 سال
 یافته ها عنوان

 های گذاری سرمایه جذب هدف با آن های فعالیت که

-گازیمیر در است، شده آغاز پیشرفته فناوری بر مبتنی

 .شد تأسیس ازمیر

 1399 نگارندگان: منبع

 کـه بـا وجـود    دهدمی نشان پژوهش نظری سوابق و پیشینه تحلیل و بررسی

خصوص چگـونگی مـدیریت منـاطق آزاد، امـا      در بسیاری علمی مرتبط منابع

نگی مـدیریت  به چگـو  ایمقایسههیچ کدام از مقاالت به طور مشخص نگرش 

و برای  اندنداشتهاین مناطق در سه کشور ایران، امارات متحده عربی و ترکیه 

 .اندنکردهدرک بهتر موضوع مدل مفهومی ارائه 

 روش تحقیق -1

 و ستا کاربردی حاضر تحقیق نوع تحقیق، اهداف و موضوع ماهیت به توجه با

 است دهش تالش حاضر تحقیق در. است تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش

 امارت ایران، کشور سه آزاد مناطق مدیریت به ایمقایسه نگرش داشتن ضمن

 ناطقم این از هرکدام مدیریت چگونگی بهتر درک برای ترکیه، و عربی متحده

 هایداده به مراجعه با منظور بدین. است شده رسم مفهومی مدل یک آزاد

 اداره گیچگون ،(وعموض با مرتبط مجالت و مقاالت ،هاکتاب) ایکتابخانه

 اب دوم گام در و است گرفته قرار بررسی مورد کشور سه این آزاد مناطق

 ملکردع چگونگی بهتر درک به آزاد مناطق مدیریت مفهومی هایمدل ترسیم

 .است شده احصاء آنها
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 ادبیات نظری تحقیق -2

 یـا  دو بـین  کننـده  جـدا  خط به نزدیک بالفاصله که قلمروهایی آن یعنی مرز

 در ای منطقـه  صـورت  بـه  که است مرز یک انداز چشم این. است کشور چند

 بـا  تحلیـل  و تجزیـه  شروع نقطه مرزی خط. شود می مشخص ثابت خط یک

 جمله از مرز .(Bonchuk,2014:4است ) آن به نزدیک قلمرو به ویژه اشاره

 و فرهنگـی  تجاری، اقتصادی، سیاسی، گوناگون ابعاد در که باشدمی مفاهیمی

 مرزهـای  ماننـد  عینـی  مفهوم دو به دارد. مرز متفاوتی کاربردهای یاییجغراف

 مفهوم توانددرمیهمچنین  عقیدتی، مرزهای مانند ذهنی یا و کشورها رسمی

(. مـرز دارای  43: 1394مطـرح گـردد )عبـده زاده،     قـوی  یـا  و بسـته  بـاز، 

 کارکردهای آن توجه به نقـش  ترینمهمکارکردهای مختلفی است که یکی از 

در جهـان امـروز    مبادالتی مرز بین ساکنان دو منطقه مرزی اسـت. در واقـع،  

تجارت و گسترش مبادالت تجاری به عنوان محرکه رشـد و توسـعه کشـورها    

باز خارجی در عرصـه بـین    هایسیستممعرفی شده است. زیرا کشوری که از 

المللی برخوردار است کمتر به فقر مبـتال شـده و ایـن موضـوع سـبب رونـق       

)اسـماعیل   شـود مـی موجود در جامعـه   هاینابرابریتجارت خارجی و کاهش 

(. از این رو کشورهای در حال توسعه برای گسـترش تجـارت   30: 1392زاده، 

. در واقع امروزه کـارکرد  اندآوردهخارجی به مبادالت مرزی با همسایگان روی 

عـد اقتصـادی   شده و در میان کارکردهای ارتباطی ب تربرجستهارتباطی مرزها 

نیز به مهمترین بحث بعد ارتباطی مرزها مبدل گشته است. یکی از ابعاد مهم 

در ارتباطات اقتصادی ایجـاد سـازوکاری جهـت مـدیریت تبـادالت اقتصـادی       

که جهت این مورد مناطق آزاد تجاری برای رونق دادن بـه تبـادالت    باشدمی
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ار  مختلفـی انـواع   دیمـیال  16از قـرن  اقتصادی بین کشورها به وجود آمدند. 

شـدند. در   تاسیس کشورهااز  برخـیدر  اقتصادی ویژه امتیازات دارایمناطق 

آن تـا   تاسـیس  هــدف  کــه  تجــاری منطقه آزاد  اولین، میالدی 1888سال 

 دارد، در بنــدر  آن تطــابق  جدیــد با اهداف منـاطق آزاد بـه مفهــوم   حدی

 ایجــاد زاد هــامبورگ، باعــث   بندر آ گیرچشم  موفقیت شد. ایجادهامبورگ 

 آزاد مناطق بر حاکم تفکر کلی طور به. شد اروپادر  ویژهبه  دیگر منـاطق آزاد

بـه   نقلیـه  وسیله یک از کاال انتقال ،انبارداری در جهانی دوم جنگ از قبل در

در تجـارت خالصـه    جمعبندی یکو در  کاال، صدور مجدد دیگر نقلیه وسـیله

از مناطق آزاد در انـواع مختلـف بـه  زیادیبعد تعداد  به 1960از دهه  شدمی

. بعــد از  یافــت  افــزایش  جهـانی مناطق در اقتصـاد   ایننقش  وجـود آمـد و

بـه عنـوان    ایرلنـد منطقه آزاد شانون در  1959 در سـال دوم جهـانیجنـگ 

بـار   اولـین  بـرای  زیـرا شد.  تاسیس آن، امـروزیمنطقه آزاد به مفهـوم  اولین

عمـده   هـدفهای از  اشــتغال  ایجـاد و  تکنولوژی، انتقال خارجی سرمایهجذب 

صـادرات   منطقه پـردازش اولین چنین هم .میشدمنطقه آزاد شانون محسوب 

مجـدد   یـابی مکـان به دنبـال   تایوانو  ایرلند کشورهای در 1960در دهه  29

 رهایکشواز  صنایع اینانتقال  نیزو  یافتهتوسعه  کشورهای بین صنعتی تولید

، پـور ابوطالـب )نجفی و  شد تاسیسدر حال توسعه  کشورهای به یافتهتوسعه 

تجاری یا منـاطق آزاد   –تجربه تاسیس مناطق آزاد صنعتی (. 84-83: 1388

پردازش صادرات در کشورهای در حال توسعه نشان داده است کـه ایجـاد در   

مقیـد بـه   اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و  –کشورهایی دارای فضای سیاسی 

رعایت تشریفات زائد گمرکی، ارزی، اداری و سایر ضوابط و مقـررات دسـت و   
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پاگیر حداقل به عنوان ابزار آزمایشی توانسـته بـرای توجیـه رفـع موانـع ضـد       

جدید قابل توجهی از طریق  هایمهارتبه کار گرفته شده و دانش و  ایتوسعه

از لحـاظ نظـری،   . (166: 1396مناطق آزاد کسب شـود )احمـدزاده و لطفـی،    

تجاری است. امـا در عصـر حاضـر،     هایمحدودیتتجارت آزاد، مخالف تمامی 

 شـود نمیبه طور کامل و صد در صد به صورت اقتصاد آزاد اداره  ایجامههیچ 

 هـای محدودیت(. در این مناطق، هرچند که 80 :1386 ،آقاییامین و )لطیفی

، تملـک  گـذاری سـرمایه یط مختاف در زمینه موانـع گمرکـی و تجـاری، شـرا    

خارجیان و... نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است و یا اساسا وجـود نـدارد   

(. با این حال، مناطق آزاد، به معنـی دقیـق کلمـه    1: 1374، الموتیمحمدی)

مناطق آزاد نیستند؛ یعنی در این مناطق، با وجود این که قوانین در بسـیاری  

، در بسیاری از موارد دیگـر  آیندمیه به اجرا در از موارد به صورت کامال آزادان

نیز، با جدیدت و به صورت کـامال مـوثر، منطقـه را مـورد کنتـرل قـرار داده،       

درواقع این مناطق اصوال توسط حاکمان ملی که به وجود آورنده آنها هستند، 

 مناطق اداره در (. به طور کلی، کشورهاHaywood,2000کنترل می شوند )

 و آزاد منـاطق  اداره کشـورها،  از برخی ،کنندنمی پیروی واحدی شرو از آزاد

 قـانون  نهاد یا پارلمان صالحیت در منحصرا موضوع اهمیت جهت به را تجاری

 بـه  را منـاطق  ایـن  اداره کشورها از دیگر برخی و دهندمی قرار مشابه گذاری

 زاده،جبـار ) نمـوده  واگـذار  مجریـه  قـوه  یـا ( فدرال نظام در) محلی هایدولت

1387 :12.) 

در کشور ایران نیز مدیریت سیاسی و اداری مناطق آزاد و بنادر آزاد زیـر نظـر   

مسـتقیم زیـر نظـر     طـور بـه حکومت نیست، بلکـه   ایمنطقهنماینده سیاسی 
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باالترین مقام کشوری هستند و مقرارت و قوانین اقتصادی و تجـاری و مـدنی   

واحـد سیاسـی شـبه مسـتقلی      خاص خود دارند. به زیان سـاده منـاطق آزاد،  

. مدیریت دهندمیهستند که در جوار واحد سیاسی مادر وظایف خود را انجام 

نیـز دارای اختیـارات اسـت و     المللیبینمنطقه آزاد تجاری در ایجاد تعهدات 

 گـذار سـرمایه  هـای شرکتخارجی، افراد و  هایدولتقادر به برقراری روابط با 

آنـان   هایسرمایهعهدات الزم مبنی بر ملی نشدن و ت هاتضمینبیگانه و دادن 

 عرصـه  در سـازی  مـدل  و (. از آنجا که، مـدل 277: 1378، نیاحافظ) باشدمی

 ترسـیم  میـزان  هـر  بـه  برخوردار است و ایبرجسته جایگاه و اهمیت از علمی

 درک زمینـه  توانـد مـی  دار معنـی  و منـد باشـد   نظام علمی عرصه در هامدل

نماید، در تحقیق حاضـر نیـز بـرای نمـایش      دقیقتر و بهتر را مباحث و مسائل

اداره مناطق آزاد تجاری مناطق آزد در سه  هایمدلاز  ترروشنذهنی دقیق و 

 اداره در شـده استفاده هایمدل است. شدهاستفادهکشور ایران، امارت و ترکیه 

 مـدل  سازمانی، مدل: کرد تقسیم دسته چند به توانمی را تجاری آزاد مناطق

 غیرانتفـاعی،  شـرکت  یـک  سـازمانی،  مدل یکپارچه )جامع(. در مدل و اداری

 سـازماندهی  مسئول خصوصی، و عمومی مشترک شرکت یا عمومی خصوصی،

ســازماندهی  مســئول آنهــا همچنــین،. اســت تجــاری آزاد منطقــه ســاختاری

هسـتند؛   نیـاز  مورد لجستیکی تجهیزات آوردن فرآهم و اقتصادی هایفعالیت

 آزاد اداره مناطق بر مبتنی اداری مدل طریق از آزادتجاری منطقه مدیریت اما،

 اداری مراجـع  بـه نحـوی کـه،    است؛ منطقه در موجود واحدهای اداری توسط

 مجـاری  طریـق  از را منطقه در موجود صنعتی و تجاری اقتصادی، امور مجاز

ــی اداری ــور  محل ــه ط ــتقیم ب ــدیریت مس ــی م ــد ) م ــارجهرمیکنن و  افتخ
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 هـای مـدل  از ایمجموعـه  جامع، مدل یعنی سوم (. مدل252: 1395ی،رضوان

 سـرمایه  میـان  کـار  تقسیم این مدل، ویژگی مهمترین. است اداری و سازمانی

 همـه آنهـا   که است خدمات و مشاغل مدیران و منطقه ادارات منطقه، گذاران

 مربوطـه  مرجـع  مـدل،  ایـن  اساس بر. پردازندمی وظیفه ایفاء به قوانین طبق

 به را منطقه در موجود های فعالیت مدیریت و سازماندهی است ممکن محلی،

 اداره، مـدل  نـوع  این اخیر تحوالت جمله از. کند واگذار خصوصی شرکت یک

 وظایف تمامی که کرد اشاره دولتی نیمه تجاری هایآژانس توسعه به توانمی

 (.Kofi, 1997)کنند  می اجرا و متمرکز را آزاد منطقه اداره جهت تکالیف و

 هاافتهیتجزیه و تحلیل  -1

 مدیریت مناطق آزاد ایران -5-1

 بهمن در که گرددبرمی 1368 سال به ایران در تجاری آزاد مناطق ایجاد سابقه

 اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه قانون تصویب و تهیه هنگام سال این ماه

 داده اجازه دولت به ،19تبصره  موجب به ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و

 صنعتی-تجاری آزاد مناطق کشور، مرزی نقاط از نقطه سه در حداکثر که شد

 تأسیس ،1372 سال در وزیران هیأت قانون این تصویب پی در کند. تأسیس

 بعد هایسال در سپس و کرد تصویب را چابهار و قشم کیش، آزاد منطقه سه

 1 ماده شد. اضافه مناطق این هب نیز انزلی و ماکو اروند، ارس، آزاد مناطق

 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون

 به را تجاری صنعتی آزاد مناطق تشکیل اهداف اسالمی، شورای مجلس 1372

 اشتغال ایجاد عمومی، درآمد افزایش و گذاریسرمایه» :کندمیبیان  شرح این

 و جهانی بازارهای در فعال حضور کاال، و کار بازار تنظیم و مولد، سالم



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

712   

 

« عمومی خدمات ارائه و تبدیلی و کاالهای صنعتی صادرات و تولید ،ایمنطقه

 نظر از(. 1372ایران، صنعتیتجاری آزاد مناطق اداره چگونگی )قانون

 که سازمانی توسط منطقه هر» فوق قانون 5 ماده براساس ایران در ساختاری

 آن سرمایه و شودمی تشکیل حقوقی مستقل شخصیت با شرکت صورتبه

 از وابسته هایشرکت و هاشرکت این .شود می اداره است، دولت به متعلق

 عمومی سایر مقررات و دولتی هایشرکت بر حاکم مقررات و شمول قوانین

 مربوط هایاساسنامه و قانون این اساس بر و منحصرا بوده مستثنی دولت

 تابع اساسنامه، و قانون این در نشدهبینی پیش موارد در و شد اداره خواهند

 که است آن دهندهنشان مزبور قانون تامل در«. خواهند بود تجارت قانون

 کلیه دارای عمالً شرکت تعیین نوع بدون شرکت یک قالب در سازمانی چنین

 اختیارات سازمان موارد که ایگونهبه است، منطقه اداره به مربوط اختیارات

 مقرر 6 ماده در و شده بیان فوق قانون 10و  9، 8، 7مواد  در پراکنده طوربه

 خواهد عهدهبه را مدیره هیأت ریاست که سازمان عامل مدیر»که  است شده

 مدیره هیأت اعضای میان از و ریاست جمهوری حکم موجب به داشت،

ی منطقه و زیربنای اقتصادی های زمینه در اجرایی مقام باالترین و منصوب

صدور مجوز برای »: داردمی مقرر نیز آن 11 ماده دیگر، سوی ؛ از«باشدمی

 انواع به تصدی و تأسیسات و بنا ایجاد مجاز، اقتصادی فعالیت انجام هر نوع

 متصدی که مشاغلی مورد در و حقوقی، حقیقی اشخاص توسط مشاغل

 وجود«. باشدمیسازمان  اختیار در فقط منطقه محدوده در ندارند، مستقیم

 112 ماده تصویب با صنعتی – تجاری آزاد مناطق اداره در رویکردی چنین

ماده  این الف بند اساس بر که ایگونهبه است؛ شده تکمیل پنجم برنامه قانون
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 مقام باالترین دولت، طرف از نمایندگی به آزاد مناطق هایسازمان مدیران»

 هایمسؤولیتو  یاراتاخت وظایف، کلیه و شوندمی محسوب منطقه

 و دفاعی نهادهای استثناء به مناطق این در مستقر دولتی اجرائی هایدستگاه

 آزاد مناطق اداره بر حاکم حقوقی نظام ،بنابراین «.به عهده آنها است امنیتی

 کلیه لحاظ با شرکت در قالب سازمانی ساختار یک طراحی طریق از تجاری

توجه  مورد متمرکز شیوه به امنیتی و اعیدف نهادهای استثنای به اختیارات

 برای که را اهدافی است نتوانسته ایران آزاد مناطق واقع، در. است گرفته قرار

 این عمده دالیل از یکی و سازد برآورده است، تأسیس شده آن به حصول

 پیچیدگی سو، یک از. بررسی کرد مناطق این اداره ساختار در باید را شکست

 در کنار مناطق این بر حاکم دولتی ساختار دیگر سوی از و یساختار ابهام و

 در اند؛ بوده مناطق کیفی این توسعه موانع ترینمهم عنوان به دیگری، عوامل

در  آن اداره که دارد آزادی مناطق موفقیت از حکایت جهانی تجارب که، حالی

 44 اصل کلی های سیاست ابالغ پی در. است بوده خصوصی بخش دست

 و 44 اصل کلی های سیاست اجرای قانون آن تصویب متعاقب و اساسی نقانو

 تجاری آزاد مناطق اداره امکان واگذاری کشور، در سازی خصوصی روند شروع

 (.252: 1395رضوانی، و افتخارجهرمی)شد  واقع خصوصی بخش به
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 اداری در مناطق آزاد ایران-نمودار: سلسله مراتب حقوقی

 (10: 1396داوند،)فضلی و ه منبع:

 

 

 مدیریت مناطق آزاد امارات متحده عربی -2-5

 خـاص  رویکرد و توسعه نحوه دلیل به عربی متحده امارات تجاری آزاد مناطق

 یکی. روندمی شمار کشرور به این برای قوت و فرصت یک عنوان به ایمنطقه

 هتوسـع  گذشـته،  دهـه  در کشـور  ایـن  آزاد مناطق توجه قابل دستاوردهای از

 آزاد منـاطق  پیشـگام  عنـوان  دبی بـه  1990 سال از. استبوده صنعتی سریع

 برنامـه  راستا این در و نمود حرکت اقتصادی هایبخش تنوع جهت در امارات

 توزیـع  مرکـز  عربـی  متحـده  امـارات . نمـود  بینیپیش را خوبی شهری توسعه

 شهری عظیم رشد با گذشته دهه دو در و است ایمنطقه سطح در المللیبین
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 زیرسـاخت اساسـی   ایجاد از استفاده با آزاد مناطق است. حاکمیت بوده مواجه

 هـای سرمایه. نماید اقدام مناطق این در سرمایه جذب به نسبت است توانسته

 و سـاخت  سیمای عنوان به شهر این بزرگ هایپروژه در مستغالت کالن بازار

بـوده اسـت    مـوثر  رشـه  اقتصـاد  نفتی غیر هایبخش رشد بر مستغالت و ساز

(Shaw,2016:77در .) کـه  مجزا حاکمیت یک توسط منطقه هر کشور این 

 مجوزهـای الزم  نهاد تمامی این و شود می اداره است مرکزی دولت با مرتبط

 امـارات  آزاد منـاطق  در. نمایدمی صادر منطقه آن محدوده در را فعالیت برای

 کـدام  هـر  کـه  باشدمی قطعی یا واگذار و اجاره ضرورت به زمین واگذاری نیز

 40 از بـیش  امـارات  در. باشـند می حداقلی گذارسرمایه میزان و شرایط دارای

 و آزاد منطقـه  25 از بـیش  بـا  دبـی  آن کـه بیشـترین   دارد وجود آزاد منطقه

 (.Böhmer and Farid,2010,:55) باشدمی آزاد منطقه 8 با شارجه

 

 امارت متحده عربی: مدل مفهومی اداره مناطق آزاد نمودار
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 شـهادت  بـه  است. منوال همین به وضعیت نیز علی جبل آزاد منطقه مورد در

 عربـی  کشـورهای  در کـه  آزادی مناطق تمامی بین از موجود، اطالعات و آمار

 قدرتمندترین امارات در علی جبل آزاد حاضر منطقه حال در است، شده ایجاد

 دسـتور  پـی  در و 1980 سال در علی جبل آزاد را داراست. منطقه اداره مدل

 رجـع  .شـد  گذاری پایه مکتوم آل سعید بن راشد شیخ یعنی دبی وقت حاکم

 1 شـماره  دسـتور  پـی  در کـه  بود سازمانی علی جبل آزاد منطقه کننده اداره

 ”علی جبل بندر در آزاد منطقه مرجع ایجاد”  عنوان با دبی حاکم 1985 سال

 بـر  نظـارت  و امـور  تنظـیم  مقررات، وضع مسئول مذکور، مرجع .شد تاسیس

 جزئـی  صـورت  بـه  مـذکور  مرجع های است. مسئولیت علی جبل آزاد منطقه

 تنظـیم  مقـررات،  وضـع  منطقـه،  بـرای  الزم زیرسـاخت  ایجاد: از است عبارت

 اجاره قراردادهای انعقاد فعالیت، مجوز صدور منطقه، در مشتریان هایفعالیت

 سـرمایه  بـه  کمـک  مشـتریان،  نیاز مورد امالک برای مدت بلند یا مدت کوتاه

 نیاز مورد هایحرفه و کارگران کارمندان، مدیران، استخدام و یافتن در گذاران

 کـردن  فـراهم  و منطقه در فعال هایشرکت برای نیاز مورد قوانین وضع آنها،

 اداره 2001 سـال  . تـا هاسـت شرکت این برای اجرایی و ایحرفه فنی، نیروی

 اداره مرجـع  اختیـار  در دبـی  آزاد منـاطق  سـایر  ماننـد  علی جبل آزاد منطقه

 سـازمان  دبـی  حـاکم  مکتـوم  آل مکتـوم  شیخ فرمان طبق اینکه تا بود کننده

 هـم  در علـی  جبل آزاد منطقه اداره مرجع و دبی گمرکات شرکت دبی، بنادر

 سـه  این واقع در. شد تاسیس ”آزاد مناطق و گمرکات بنادر، شرکت”  و ادغام

 جدیـد  شرکت تشکیل به منجر که کردند ایجاد را کنسرسیومی ادغام، با نهاد
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 رشـید  بـن  مکتوم شیخ سال همان می ماه در. شد آزاد منطقه این اداره برای

 مـذکور  شرکت اجرایی مدیر عنوان به را سلیمان بن احمد سلطان مکتوم، آل

 کور،مذ فرمان طبق بر. دارد قرار مسند همین در وی نیز تاکنون کرد؛ منصوب

 و تجـاری  اصـول  اساس بر و دارد اجرایی و مالی مستقل شخصیت شرکت این

 آزاد منطقـه  موفقیـت  دالیـل  از یکی رسد می نظر شود. به می اداره بازرگانی

 اداره شـرکت  کـرد؛  جسـتجو  آن مدیریت کیفیت و ثبات در باید را علی جبل

 تـالش  شـترین بی بـوده،  برخوردار مدیریتی ثبات از تشکیل زمان از که کننده

 از دور بـه  اقتصـادی،  فعـاالت  بـه  خـدمات  بهتـرین  سـریع  ارائه جهت را خود

 داده انجـام  زایـد  تشـریفات  و اداری معمول هایبروکراسی سیاسی، مداخالت

 پیگیـری  و انجـام  قابلیـت  اینترنتی صورت به امور، اغلب منطقه این در. است

 مورد 162 منطقه با طمرتب هایفعالیت خصوص در دبی تجارت پرتال و دارند

 مجوزهـا،  تمدیـد  و صـدور  گذاران، سرمایه نام ثبت نظیر الکترونیکی خدمات

 تـاثیر  موضـوع  ایـن  .کنـد می ارائه الکترونیکی های پرداخت و ویزا درخواست

 ایجـاد . اسـت  داشـته  منطقـه  ایـن  در گـذاری  سرمایه روند تسریع در بسزایی

 ایـن  پررنـگ  و اصـلی  شـعارهای  از یکـی  مشـتریان  به خدمات ارائه در تمرکز

 محسـوب  مزیـت  یـک  گـذاران  سـرمایه  برای شک بدون که است آزاد منطقه

 .(1398)رضوانی و رضوانی،  شودمی

 مدیریت مناطق آزاد ترکیه -5-3

 اگرچـه . گـردد مـی  بـاز  عثمـانی  امپراتـوری  به ترکیه در آزاد مناطق تاریخچه

 شـد،  انجـام  جمهوری اساس و پایه هایسال در آزاد مناطق مورد در اقداماتی

 بـا  همـراه  آزاد، بازار اقتصاد اتخاذ .حاصل نشده است آمیزی موفقیت نتایج اما
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 افـزایش  کشـور  این اقتصاد برای را آن اهمیت ترکیه، در ژانویه 24 تصمیمات

 در آزاد منـاطق  قـانون  و شد ایجاد آزاد مناطق در اساسی تغییرات شد و داده

 قـرار  علیـرغم  آزاد؛ مناطق قانون در آزاد مناطق .به تصویب رسید 1985 سال

 عنـوان  بـه  آنهـا  ،انـد شـده  واقع آن در که کشوری سیاسی مرزهای در گرفتن

 از تـری گسـترده  هایمعافیت و مزایا ،هامشوق که شوندمی تعریف هاییمکان

 تجارت نظر از که استشده برای آنها فراهم تجاری و صنعتی هایفعالیت نظر

 گرفتــه نظــر در گمــرک خــط از خـارج  گمرکــی قــوانین و الیــاتیم خـارجی، 

؛ بـا هـدف افـزایش    هامعافیت و مزایا آزاد همراه با مناطق تعریف در .شوندمی

داخلـی در   هـای بنگاهقدرت  خارجی، افزایش هایسرمایهصادرات و پس انداز 

 دورو محور، افزایش صادرات صنایع توسعه به ، ترغیبالمللیبین عرصه رقابت

 شـغلی  هـای  فرصت با اشتغال مشکل حل به کشور، کمک به خارجی ارزهای

 باشــدمــیمــدیریت  و تولیــد پیشــرفته هــای تکنیــک بــه دســتیابی و جدیــد

(İmamoğlu,2019,1ترکیــه .) سراســر در منطقــه آزاد تجــاری 21 دارای 

 ،1996 سـال  در ترکیـه  -EC گمرکـی  اتحادیـه  تأسـیس  زمان از. است کشور

 .است بوده مالیات از عاری ترکیه در داخلی مشاغل از اروپا ادیهاتح به صادرات

 بـرای  وریبهـره  افـزایش  و هـا هزینه کاهش با آزاد مناطق که است این هدف

. آورند بدست را المللی بین رقابت ،خارج به شدن باز برای تالش در هاسرمایه

 آنهـا  از برخی ،کنندمی کار تجارت برای آزاد مناطق این از برخی که حالی در

 برای را تولید صنعت تولید آنها از برخی و دارند تخصص خاصی هایبخش در

 .(Acar & Gültekin,2017:32) دهندمی انجام صادرات
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 نقشه مناطق آزاد ترکیه

 
 (Mum,2009:8)منبع:  

 :ترکیه در تجاری آزاد مناطق به مربوط قوانین

 امـه روزن در "3218 شـماره  به ادآز مناطق قانون" با آزاد مناطق اصلی توسعه

 1980 ژانویـه  24 تصـمیمات  از پس 18785 شماره و 1980در سال  رسمی

 رد کلـی  مفاد شامل که ،3218 شماره به آزاد مناطق قانون. است شده منتشر

 شـده  تشـکیل  قسمت چهار از و است کوتاه قانون یک است، آزاد مناطق مورد

 .است

 2 مـاده  در. اسـت  آزاد منـاطق  مورد در کلی مفاد شامل اول قسمت 

 شـورای  بـه  آزاد منـاطق  مرزهای و محل تعیین اختیار مربوط، قانون

 در تـوان  مـی  کـه  فعالیتهـایی  بخش، این در. است شده داده وزیران

 .است شده داده توضیح نیز داد انجام آزاد مناطق

 این در. است آزاد مناطق تنظیم به مربوط مقررات شامل دوم قسمت 

 معافیـت  و هـا  مشـوق  و آزاد مناطق هزینه و درآمد که یجای بخش،
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 منـاطق  تنظـیم  اصول است، شده مشخص مناطق در شده ارائه های

 .است شده داده توضیح آزاد

 در خـارجی  تجـارت  های شیوه مورد در کلی قوانین سوم، قسمت در 

 .است شده داده توضیح آزاد مناطق

 اجتماعی تأمین و ارک اصول مربوط، قانون آخرین و چهارم قسمت در 

 اسـت  شده بیان .T.C قانون، این طبق. است شده تعیین آزاد مناطق

د شـ  خواهـد  اعمال نیز آزاد مناطق در اجتماعی تأمین قانون مفاد که

(Tümenbatur,2012,346-347). 

 از منـدی بهـره  بـه؛ امکـان   توانمیترکیه  تجاری آزاد مناطق مزایایاز جمله 

 بلنـد  و مـدت  میـان  ریـزی برنامه سازنده، فرصت اربرانک برای مالیاتی مزایای

 از عـاری  تجـارت  خارجی، تسهیالت تجارت سود، تسهیل انتقال مدت، فرصت

برابـر،   اروپا، رفتـار  اتحادیه کشورهای به آسان گمرکی، دسترسی وظایف رویه

 بـازار  تقاضای به توجه با تجاری های فعالیت مدیریت زمانی، محدودیت بدون

 خـارجی،  و داخلـی  بازارهـای  بـه  دسترسی تورم، حسابداری فرصت شرایط، و

 اسـتراتژیک،  مکـانی  موقعیـت  پویـا،  مدیریت و بوروکراتیک های رویه کاهش

موجــودی، اشــاره کــرد  زنجیــره مــدیریت زیرســاخت، رقــابتی اســتانداردهای

(Yurdakul,2019.) زیـادی   تفاوت که است شده مشخص کلی، طور اما به

موجود در غرب این کشور که صـنعت و شهرنشـینی توسـعه    آزاد  مناطق بین

 اولـین  بیشتری داشته است با مناطق آزاد موجود در شرق ترکیه وجـود دارد. 

 است مدیریتی از ناشی بلکه نیست، آزاد منطقه خود از ناشی اینجا در ناراحتی

 دلیـل  بـه  سـاله  هر دالر میلیون 60 تقریباً. دهد نمی انجام را خود وظیفه که
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 تقریباً که آزاد مناطق. شودمی واریز عمومی بودجه به آزاد منطقه هایعالیتف

 اقتصـاد  در زیـادی  سهم نظر این از کنند، می مدیریت را جهانی تجارت 15٪

 فرصـت  کـه  کشورهایی در ویژه به آزاد، مناطق .اشتغال نظر از خصوصاً دارند،

 46000 حـدود . ننـد ک می ایجاد ترکیه مانند اشتغال مسائل برای خوبی های

 در منـاطق  ایـن  سهم البته. دارند اشتغال ترکیه در تجاری آزاد مناطق در نفر

 ترکیـه  در تجاری آزاد مناطق بنابراین، .است تعداد این از بیشتر بسیار اشتغال

 .است کرده کمک بیکاری کاهش به که گفتند

 (Paksoy & güllü,2012:131.) 

 بـه  وابسـته  کـل  اداره یـک  عنوان به 1983 سال در که آزاد مناطق کل اداره

 مصوبه با 1984 سال در شد، تأسیس 151 شماره قانون مصوبه با وزیر نخست

 صـوبه م بـا  بعـداً،  .شد وابسته کشور ریزی برنامه سازمان به 223 شماره قانون

 خزانـه  امـور  وزارت بـه  مـدیرکل  عنوان به 1991 سال در ،436 شماره قانون

 امـور  وزارت 1994 سـال  در امـا  پیوست، وزیر خستن خارجی تجارت و داری

 دارها خـارجی،  تجـارت  و داری خزانه امور وزیر عنوان دو به تقسیم با. خارجه

 (.Hava,1999:116شد ) وابسته خارجه امور وزارت به آزاد مناطق کل
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 تا کنون 1983نمودار: مدل مفهومی اداره کل مناطق آزاد ترکیه از سال 
 

 هـای موافقتنامـه  کثرت و المللیبین هایسازمان و نهادها در هادولت عضویت

 از المللـی بـین  و ایمنطقـه  دوجانبـه،  امنیتـی  و سیاسـی  فرهنگی، اقتصادی،

 محسـوب  المللـی بـین  روابـط  عرصـه  در هـا دولـت  )قدرت( توان هایشاخص

 عرصـه  بـازیگران  سـایر  بـا  مختلـف  هـای موافقتنامه انعقاد با هادولت. شودمی

 عضـو  ترکیـه  ..هستند خود ملی منافع بیشتر چه هر تحصیل پی در المللینب

(، OECDتوسـعه )  و اقتصـادی  هایهمکاریسازمان  تجارت، جهانی سازمان

ــای اقتصــادی هــایهمکــاری اکــو، ــا ( وBSECســیاه ) دری  و برخــی نهاده

گمرکــی  اتحادیــه دارای کشــور ایــن. اســت دیگــر المللــیبــین هــایســازمان
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(CUSTOM UNIONبا اتحادیه ) جامعـه  بـا  آزاد تجار موافقتنامه و اروپا 

( CEEشـرقی )  و مرکـزی  اروپـای  کشـورهای  ( وEFTAاروپا ) آزاد تجارت

 بـا  آزاد تجـارت  موافقتنامـه  پـی انعقـاد   در کشـور  ایـن  دولت تازگی به. است

اسـت   برآمـده  ( نیـز GCCفـارس )  خلـیج  همکـاری  شـورای  عضو کشورهای

 از مندیبهره برای ترک دولتمردان که ذکاوتی و ظرافت (.35: 1388، وردیده)

 موقعیت ارتقای با. است قابل توجه اندداده بروز خود از هاییموافقتنامه چنین

روند  توسعه، حال در کشورهای به متعلق هایشرکت ایسرمایه و تکنولوژیکی

 شده متحول اخیر تاحدودی هایسال طی در خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه به اقدام خود نیز، توسعه حال در کشورهای و

 بتواننـد  تـا  انـد نمـوده توسـعه   حـال  در و یافتهتوسعه از اعم کشورها در سایر

 تـازگی  بـه  .آورنـد  بـه وجـود   محصـوالت خـود   بـرای  را جدیـدی  بازارهـای 

 و شرق جنوب جنوب، کشورهای در خود مأموریت محل در ترک هایدیپلمات

 اتحادیه موافقتنامه به توجه با تا اندکرده فراوانی هایرایزنی به اقدام آسیا شرق

و  حضـور  بـه  را آسـیایی  هـای شـرکت  اروپـا،  اتحادیه کشور و این بین گمرکی

 ایـن صـورت   ترغیـب کننـد. در   خـود  تجـاری  آزاد در منـاطق  گذاریسرمایه

 تولیـدی  کاالهـای  کیه،تر آزاد مناطق در و تولید حضور با آسیایی هایشرکت

 وارد این کشـور،  آزاد مناطق در موجود تسهیالت تحت ترکیه و به نام را خود

 (.Taarji, 2005کرد ) خواهند اروپا بازارهای
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 یریگجهینت -6

 و رشـد  اساسـی  هـای زیرسـاخت  ایجـاد  و سرمایه تامین برای کشورها امروزه

 یـن از ا مـواردی  و اشـتغال  ایجـاد  نـوین،  هایفناوری کسب اقتصادی، توسعه

 خـارجی  و داخلی هایسرمایه جذب و جلب برای ریزی برنامه از ناگزیر قبیل،

 راهکارهـای  تـرین مهـم  از یکـی  اقتصـادی  ویژه و آزاد مناطق ایجاد و هستند

 .اسـت  بـوده  مهـم  ایـن  به نیل برای اخیر دهه چند در دنیا مختلف کشورهای

 یـک  مجـاورت  در یا داخل در باغال که است معینی قلمرو تجاری، آزاد منطقه

 .شودمی انجام جهان نقاط سایر با آزاد تجارت آن در و است گرفته قرار بندر

هـا، ایـن   با توجه به آمار ارائه شده از منـاطق آزاد کشـور و اهـداف ایجـاد آن    

باشـند و بـه بسـیاری از    های بسـیاری روبـرو مـی   مناطق با مشکالت و چالش

هایی برای ورود بخش صادرات، این مناطق به پایگاه اند. دراهداف خود نرسیده

اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعـات نیمـه سـاخته    کاال به کشور تبدیل شده

شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هسـتند، از سـوی دیگـر، صـنایع     

تـوان خـالص   باشـد، بـدین لحـاظ نمـی    داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می

همچنین در زمینه اشتغال نیز ، نی را از مناطق آزاد انتظار داشتصادرات چندا

پـایین  ، اند به اهداف مورد نظر خـود دسـت یابنـد   مناطق آزاد کشور نتوانسته

 دسـتمزدهای بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین باال بودن سـطح  

طح وجود آمدن تفاوت در سها که باعث بهکارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن

 ابزارهـای بـه سـبب نبـود     . در آخـر، درآمد بخش صنعت و خدمات شده است

اسـت   قرار گرفتـه نیز کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کاال 
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(. بنـابراین، یکـی از راهکارهـای سـودمند بـرای موفقیـت       5: 1389)مقدسی، 

داره ایـن  وجود یک بازنگری جـدی و اصـالح در نحـوه ا    تواندمیمناطق آزاد، 

 مناطق باشد.

حال در این تحقیق در گام نخست سعی شده است با داشتن یک نگرش 

ین ااداره  به نحوه مدیریت مناطق آزاد سایر کشورها، بهترین نوع ایمقایسه

 دارهمناطق معرفی شود و در گام دوم با ارائه یک مدل مفهومی از نحوه ا

. در شود این مفاهیم بهتر درک مناطق آزاد سه کشور ایران، امارات و ترکیه،

آزاد سه نوع  مدیریت مناطق هایمدلبه این اشاره کرد که  توانمیادامه 

 هستند: مدل سازمانی )یک شرکت خصوصی یا عمومی و یا به صورت مشترک

محلی به  هایادارهمسئول سازماندهی این مناطق هستند(، مدل اداری )

 عهده دارند( و مدل یکپارچه صورت مستقیم مدیریت مناطق آزاد را بر

 است(. اداری و سازمانی هایمدل از ایمجموعه)

. دچار مشکالتی هستندتجاری ایران همانطور که قبل تر بیان شد مناطق آزاد 

با وجود اینکه احکام قانونی متعددی درخصوص یکپارچه سازی امور مدیریتی 

ده مناطق آزاد های اجرایی در داخل محدوو واگذاری اختیارات دستگاه

تصویب شده است، اما عمده این مناطق در عمل درگیر امور شهری و 

روستایی هستند و در رسیدن به اهداف اقتصادی مطابق سایر مناطق آزاد 

اند. از منظر فلسفه تاسیس مناطق آزاد در ایران مانند موفق دنیا ناکام مانده

برداری ناقص و بدون  گذار صرفا با یک الگوسایر مفاهیم اقتصادی سیاست

رعایت پیش نیازهای اساسی برای ایجاد این مناطق اقدام به تاسیس مناطق 
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آزاد کرده و به نتایج مورد انتظار قانون گذار در این خصوص عمدتا نرسیده 

 .است

گفت: این  توانمیدر خصوص نحوه اداره مناطق آزاد امارات متحده عربی 

د را است و علت موفقیت مناطق آزاد خوکشور از مدل اداری استفاده کرده 

رای مدیون محلی بودن مدیریت است؛ یعنی امیر هر امارت به صورت محلی ب

خصوصی  هایشرکتو سرمایه گذران  کندمی گیریتصمیممناطق آزاد خود 

 در این مناطق بسیار فعال هستند.

ر امـو و در نهایت در کشور ترکیـه، اداره کـل منـاطق آزاد وابسـته بـه وزارت      

خالـت  د؛ یعنی مناطق آزاد در این کشور بـا مـدل سـازمانی و    باشدمیخارجه 

 تـوان مـی . اما علت موفقیت مناطق آزاد تجاری ترکیـه را  شودمیدولت انجام 

امضـای   وگمرگی و اقتصـادی   هایتوافقنامهمتعدد این کشور در  هایعضویت

 حال ن دانست، درترک در محل ماموریتشا هایدیپلماتقرارداد های سودمند 

 جهـان  در تجـاری  هایموافقتنامهشبکه  ترینبزرگ دارای اروپا اتحادیه حاضر

 بـا  کـی گمر اتحادیـه  موافقتنامه از اعتبار برخورداری به ترکیه نیز دولت .است

. شـود مـی  منـد بهـره  هـا موافقتنامـه  این منافع از خودکار طوربه اتحادیه اروپا

 اروپـا  اتحادیه با ایمنطقه تجارت هایوافقتنامهم از سطح این به ترکیه ارتقای

 و اقتصادی سیاسی هایعرصه در اتحادیه این نظر تغییرات مورد اعمال بیانگر

 .باشدمی ترکیه
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 پبشنهادات -7

نگرش  با توجه به مشکالت متعددی که ایران در اداره مناطق آزاد خود دارد و

 امـارت و ترکیـه شـد،   که بـه مـدیریت منـاطق آزاد در کشـورهای      ایمقایسه

 ئه کرد:پیشنهادهای زیر را برای بهتر شدن وضعیت مناطق آزاد ارا توانمی

  ز مـدل اداری  در اداره مناطق آزاد خود ماننـد امـارات ا   تواندمیایران

محلی( استفاده کنـد تـا در ایـن منـاطق شـاهد کـاهش        هایدولت)

 بروکراسی باشیم.

  تجـاری بـا    هـای موافقتنامـه ه مانند ترکیه کـ  تواندمیهمچنین ایران

ش ا افزایراتحادیه اروپا دارد، با اتحادیه اروسیا روابط دیپلماتیک خود 

 دهد تا از فواید همکاری با این اتحادیه برخوردار شود.

 ایجاد و توسعه ساختار مدیریت نظام مند؛ 

 افزایش تعامالت بین مناطق آزاد؛ 

  یران؛ژئوپلیتیک مناطق آزاد ا هایظرفیتتمرکز بر 

 ....و 
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 چکیده
و  یامنطقه هاییهاتحاددر سطحی کالن، با عضویت در  کوشندیمکشورها، همواره 

ونه، د. بعنوان نمشون مندبهره هایهاتحاداز مزایای سیاسی و اقتصادی این  یافرامنطقه

ای ی آسیدر همسایگی ایران و افغانستان، عمال سه حوزه جغرافیای« اتحادیه ارواسیا»

آزاد  یقهمنط»مرکزی، قفقاز و حوزه بالتیک را در خود جای داده است. در سطحی خردتر، 

 یزیررنامهباستراتژیک از اهمیت زیادی در میانجی و  یمنطقهیک  یمثابه، به «اقتصادی

ست. ار اشورها برای ایجاد روابط سیاسی و همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر برخوردک

گاه نو ، بیش از دو دهه است، منطقه آزاد چابهار در کنار دریای عمان تاسیس شده است

شدن از  مندبهرهبرای مانند افغانستان را ایران  ییههمسااستراتژیک کشورهای 

ز یکسو، اافغانستان  جمهوری اسالمیجلب کرده است. به خود این منطقه  هاییلپتانس

دم جنگ و تصا هادههموقعیت جغرافیایی محصور در خشکی، و ازدیگرسو، به دلیل  یلدلبه

رهای از سواحل کشو یریگبهرهدر این کشور، نیازمند  یامنطقهژئوپلیتیک برون  یهارقابت

ز امتر کچابهار . ی اقتصادی استهمسایه خود باهدف برقراری روابط سیاسی و کسب مزایا

ا به نستان رافغا و تنها بندر غیر پاکستانی است که ،مایل با مرز افغانستان فاصله دارد 600

بالغ بر یک  2019ارزش صادرات افغانستان در سال . براساس برآوردها، کندیمدریا متصل 

ندر چابهار به دو ی ببا بکارگیر 2020، در سال شودیم بینییشپمیلیارد دالر بوده که 

پلی  ه عنوانابهار بچبه منطقه آزاد نگاه استراتژیک افغانستان از این رو، میلیارد دالر برسد. 

حاضر  یهمقالست. ا، قابل مطالعه و بررسی هایهاتحادبرای برقراری روابط با دیگر مناطق و 

ه انستان باستراتژیک افغ بیان دالیل مالحظاتتحلیلی در صدد  –با روش توصیفی 

 آزاد چابهار است. یمنطقه

آزاد چابهار پارامترهای اساسی مانند دسترسی به  یمنطقه ،دهدیمنشان نتایج پژوهش 

 ونقلحملمسیر  کنندگییینوتع ،مسیرهای سنتی گزینییجا، توان المللیینبآبهای آزاد 
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به محور  این کشورکاال برای افغانستان به کشورهای مختلف و در نهایت تبدیل 

 .را دارد یامنطقه هاییهمکار

 .استراتژیکنگاه منطقه آزاد، افغانستان، ایران، چابهار،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یداپرا  یورو بهره  یهسرما، تجارت، ساختار یدتول یجهان، نقش هاب یاآس

، رشد و توسعه المللیینبو  یامنطقه ینبتجارت  یمبنابر و کرده است 

در دوره رکود اقتصاد  یاییآس یکشورها یاقتصاداست. رشد  داشته یعیسر

: 133کرده است ) یمعرف یجهانرا به عنوان محور رشد اقتصاد  یاآس، یجهان

2016(Fingar طقهمن بعنوان یکسیای مرکزی آ. درقاره آسیا، منطقه 

ژئواستراتژیک همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرتهای چین و آمریکا قرار 

یک  - دیک کمربن) طرح. توجه چین به این منطقه برای عبور است شتهدا

موقعیت مهم آسیای مرکزی است. در  هاینمونهبرای اتصال به اروپا از  (راه

 هایظرفیت شانگهای همکاری سازمان و ارواسیا دیه اقتصادیاین منطقه، اتحا

 اقتصادی کشورهای این منطقه دارند حخوب و مناسبی برای ارتقای سط

در این راستا، نقش مناطق آزاد اقتصادی (. 519: 1398)مهکویی و گودرزی، 

نیز بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین این مناطق که توجه بسیاری از 

با  کشورهای آسیایی را به خود جلب کرده است، منطقه آزاد چابهار است.

 یاقتصادسیاسی، چابهار به دالیل جغرافیایی، آزاد  یمنطقهتوجه به اینکه 

نیمه شرقی کشور و  یوتوسعه تحرک یبراماهیتی پویا  یداراوحتی فرهنگی 

 یبرادرمنطقه وحتی  جوارهم یکشورها یبرا است؛ در نتیجه کل ایران

نگاه استراتژیک  ،روینااز  نیز دارای اهمیت است؛جهانی  یاقتصادارتباطات 

توجه به . کرده است را به خود جلب هتوسعزمینه کشورهای همسایه در 

از منطقه آزاد چابهار این امکان را می دهد تا از یکسو، با  یمندبهره

صحیح بتوان در جهت توسعه این منطقه و درنهایت برای توسعه  یزیربرنامه
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تا برای توسعه کشور گام برداشت، و از دیگر سو، به کشورهای دیگر امکان داد 

 یهاچالش البته توجه بهند. نه کمنافع ملی خود از این منطقه استفاد

از این مزیت  مندبهره نگاه استراتژیک کشورکمک خواهد کرد تا احتمالی 

. بندر چابهار را فراهم نیاورد یامنطقهتهدید ابعاد امنیت  موجبات راهبردی،

همسایگان برای ، ترین بندر در مسیر ترانزیتی محور شرق ایرانعنوان مهمبه

افغانستان اهمیت راهبردی دارد، زیرا افغانستان یک کشور ایران بویژه  یشرق

های محصور در خشکی است و برای رشد اقتصادی خود به دسترسی به آب

تواند با ترانزیت کاال در بندر چابهار زمینه رشد و این کشور می .آزاد نیاز دارد

با  شکوفایی اقتصاد خود را فراهم کند. ایران و افغانستان طی قرون متمادی

حضور در یک بستر تمدنی و جغرافیایی مشترک، تقریبا نوعی همسایگی 

بویژه آنکه  .(69: 1397)سینایی و جمالی،  اندکردهرا تجربه  یزآممسالمت

دیگری را بعد از دوران جهاد تجربه کرد؛ و سرانجام بعد از  یهادورهافغانستان 

ایاالت متحده اشغال عمال توسط ائتالف به رهبری  2001سپتامبر  11حادثه 

داخلی یعنی طالبان  یهاگروهشد و هم اینک در کوران برقراری صلح دربین 

آزاد چابهار  یمنطقهبا حکومت مرکزی است. این مطالعه نشان داده است، 

نقش موثری در پیشبرد و افغانستان را باال ببرد،  توان استراتژیک تواندیم

قراری روابط با کشورهای محصور در به ویژه در براهداف کشور افغانستان 

این نکته موجب  .مانند اتحادیه ارواسیا داشته باشد هایییهاتحادخشکی در 

 نگاه استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار شده است.
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 چارچوب مفهومی پژوهش

 گراییمنطقه -الف

 

 ایمجموعهی از مناطق با هر تعریفی که از آنها ارائه شود، باید از نظر جغرافیای

باید درون یک سیستم بزرگتر قرار  هامجموعهاز واحدها تشکیل شده و این 

 (.37: 1388بوزان و ویور، ) باشدمیگرفته باشد که دارای ساختار خاص خود 

 داشته متقابل وابستگی سیاسی نظر از که کشورهاست از ایدسته ،منطقه یک

 به را مناطق ،ایمنطقه هاینظام یهنظر. هستند گونهاین که کنندمی تصور یا

 نظر در جغرافیایی ناحیه یک داخل در تعامالت و روابط الگوهای صورت

لیک و ) برخوردارند انسجام و ترتیب و نظم از ایدرجه از که گیرندمی

 یک از که جغرافیایی فضای یک به ،سیاسی جغرافیای در(. 26:1392مورگان،

 محیط آن دهندهتشکیل اجزای پیونددهنده عوامل و مشابه ای پدیده سلسله

 گفته ، منطقهانسانی محیط نظر از هم و فیزیکی نظر از باشد، هم برخوردار

به یکی از  ییگرامنطقهدر دو دهه اخیر،  (.195: 1381:)مجتهدزاده شودمی

، یاسهیمقاعلوم اجتماعی، سیاست  یهارشتهموضوعات خاص  نیتریاصل

تبدیل شده  یالمللنیبو اقتصاد سیاسی  المللنیبابط ، روالمللنیباقتصاد 

اتفاق نظروجود ندارد. دربیشتر موارد،  ییگرامنطقهاست. در تعریف مفهوم 

. شودیمیکسان برآورد  ییگرامنطقههمگرایی درسیاست بین الملل با 

بین حکومتی  یهاشیگرایا  ییگرایفراملگاه با  ییگرامنطقههمچنین، 

اقتصادی و  یهایهمکارکه به گسترش چشمگیر  شودیم یکسان شناخته

 وسایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد. هادولتسیاسی میان 
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و دربیشتر موارد  اندگستردهبسیار  ییگرامنطقهعوامل موثر در تحلیل 

زبان، قومیت، نزاد، فرهنگ، ) یاجتماعبرحسب درجه انسجام  ییگرامنطقه

الگوها و ) یاقتصادخ و آگاهی از میراث مشترک(، همگرایی مذهب، تاری

نوع رژیم، ) یاسیستجاری و هم تکمیلی اقتصادی(، یکپارچگی  یهامیرژ

فرهنگی مشترک( و انسجام سازمانی )وجود نهادهای  یهانهیزمایدئولوژی و 

. دراصل، منطقه به صورت ترکیبی شوندیم( تجزیه و تحلیل یامنطقهرسمی 

ی مانند نزدیکی جغرافیایی، درجه باالی ارتباطات، چارچوب های ازعوامل

. باتوجه به پویایی شودیمفرهنگی مشترک تعریف  یهاتیهونهادی و 

 یهاتعاملبر اساس رشد  یامنطقه یهایهمکارمناطق، ضروری است 

، هایژگیوتجاری،  یهاانیجراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هویتی، میزان 

: 1389کوالیی و سازمند، ) ردیقرارگارب مشترک مورد توجه و تج هاارزش

اقـتصادی،  ازاعـم مـوضوعی هایحوزه کلیه گراییدراین راستا، منطقه(. 128

 مفهوم گراییاساس، منطقه ینبرا .گیردیبرم در را دفاعی-امنیتی و سیاسی

 ازاعم مناطق، بین یهمکار انواع و اشـکال هـمه شـامل که است عامی

 مـانند جـغرافیایی ترگسترده هاییتموجد یا فروملی شورها، بازیگرانک

 صورت به را گراییمنطقه برخی محققان،. شودیم ملی فوق و فرا نهادهای

 هاملت-کشور یانم در و بـین مـناطق گیریشکل یا اجتماعی شدن برساخته

 آنـها در عضویت از یناش ینهمچن و مشخص منافع به یابیدست جهت

 ،یاجـتماع اقـتصادی، است ممکن اهداف و منافع ینا .اندکرده ـعریفت

 کـانون در یامنطقه یهمکاراینرو،  از .باشند امنیتی-دفاعی و یاسیسـ

 .یابدمی تحقق و تجلی یمختلف اشکال در که دارد قرار گراییمنطقه مـفهوم
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 اهداف و عمـناف بـه نسبت مشترک تعهد یا تـهدید پایـه بر یزن یهمکار این

در بسیاری از  (.59:1386آبادی، فیروز دهقانی) یردگیمـ صـورت خـاصی

آید، کشورها که پای منافع اقتصادی و آسایش ملی به میان میموارد، آنگاه

بیش از آنکه به دنبال دشمنی باشند، در پی شناسایی منافع یکدیگر و رقابت 

لگرایانه به همکاری برای نوع نگاه عم نیا .آینددر چارچوب همزیستی برمی

گیری ساز شکلای، زمینهکسب امنیت جمعی و تأمین منافع بازیگران منطقه

عنوان پلی در میان دو سطح مطالعاتی خرد )واحدهای گرایی بهمنطقه

های این رویکرد ویژگی .الملل( بوده استسیاسی( و کالن )ساختار سامانه بین

بر بازبودگی تعریف مفهوم منطقه و گرایی، بیش از همه نوین به منطقه

ترتیب، کشورها برای پیوستن یا گسستن اینالیه بودن آن تأکید دارند. بهالیه

تنها کمتر در قیدوبندهای ایدئولوژیک هستند، بلکه ای، نهاز ترتیبات منطقه

توان دید که در بسیاری از نهادهای جغرافیا نیز به امری نسبی بدل شده و می

اند. تعریف ها پیوستهکشورهایی در بیرون از این مناطق به آن ای،منطقه

مفهوم منطقه نیز از انعطاف بیشتری برخوردار شده و در یک منطقه 

ای را بر گرایی و نهادهای منطقهتوان اشکال گوناگونی از منطقهجغرافیایی می

 (.1395 ت )تیشه بار،آیند ساخپایه منافع کشورهایی که گرد هم می

 اتحادیهدر ارواسیا مشاهده کرد.  توانمیرا  گراییمنطقهاز روندهای  یکی

فعالیت رسمی  2015ژانویه سال  ، ازایمنطقهبه عنوان یک اتحادیه  1ارواسیا

کشورهای روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و و شامل،  خود را آغاز کرد

 20یش از مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه ب .ارمنستان است

                                                           
1- Eurasian Union 
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میلیون نفر و تولید ناخالص  180میلیون کیلومتر مربع، جمعیت آن بیش از 

)بر اساس معیار برابری  دالرهزار میلیارد  4حدود   2013داخلی آن در سال 

بیشتر کشورهای  .1(http://parstoday.com/dari) قدرت خرید( است

 یگذارهیسرماو میزان تسهیل تجارت و  اندیخشکعضو اتحادیه محصور در 

فرایند تشکیل اتحادیه اقتصادی ارواسیا فصل . درمیان آنها ضعیف است

کنشگران قدرتمندتر ارواسیایی با واحدها و مناطق دیگر  هایرقابتجدیدی از 

زمان از فرایند تشکیل این اتحادیه، اعضا توافق  ترینموفقرا پدید آورد. در 

غیرعضو  کشورهایهمهبت به یکسانی نس هایتعرفهکرده بودند تا نظام 

اتحادیه یعنی روسیه،  دهندهتشکیل. البته سه کشور اصلی کارگیرندبه

. کنندمیقزاقستان و روسیه سفید، هریک اهداف خاص خود را نیز دنبال 

، تصمیمات این کشورها با تولید و انتقال ذخایر انرژی پیوند دارند. تردیدبی

یکی از نقاط مهم چرخه  عنوانبهقه، تشکیل اتحادیه اقتصادی دراین منط

. درعصر حاکمیت گفتمان افزایدمیانرژی دنیا، بر اهمیت این مسئله 

خاورمیانه مانند ایران که ارتباطات  خیزنفتژئواکونومیک، کشورهای 

اقتصادی این  هایکنشبا کشورهای ارواسیا دارند؛ برای تحلیل  ایپیچیده

(. 146-145: 1394میرفخرایی،) کنندیماتحادیه الزامات بیشتری احساس 

منطقه ارواسیا همواره درقلب تحوالت ژئوپلیتیک بوده است، توجه  ازآنجاکه

 سبب شده ایمنطقهبین هایرقابتبه  هاروسبازیگران مهم این منطقه بویژه 

                                                           
ن، ازبکستان، پاکستان، چین، ویتنام، ترکیه، مولداوی، کشورهایی مانند ایران، تاجیکستا - 1

 .اندکردهاتحادیه ارائه  این دراوکراین، و گرجستان، تقاضای خود را برای عضویت 
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–و اتحادهای اقتصادی  هاهمکاریتا سایه سنگین تقابالت سنتی بر مدل 

 (.146همان، ) باشدمه داشته تجاری این مجموعه ادا

از  ایگستردهدربحث پیرامون مناطق آزاد، با دامنه منطقه آزاد -ب

، منطقه آزاد 1مانند، مناطق آزاد اقتصادی شویممیاصطالحات روبرو 

، پارک 5، منطقه صنعتی4، منطقه آزاد صنعتی3، منطقه آزاد تجاری2صادرات

. (191: 1388)التجایی،  8دی، و مناطق ویژه اقتصا7، پارک صادرات6صنعتی

اقتصاد  که دارای سوسیالیستی ، نخستین بار در کشورهایمناطق آزاد ایجاد

بسیاری از کشورهای روبه  1960از دهه بودند، مورد توجه قرار گرفت.  هبست

. اندکردهرا بعنوان راهبرد توسعه خود انتخاب  گراصادراتتوسعه راهبردهای 

مانند بانک جهانی و  المللیبینراهبردها توسط نهادهای اقتصادی  گونهاین

توسعه درکشورهای  پول بعنوان بهترین راه برای ارتقای المللیبینصندوق 

درحال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموعه اقدامات و 

مرتبط با راهبردهای صادرات گرا، تاسیس مناطق آزاد تجاری و  هایسیاست

صنعتی یا به بیان بهتر، مناطق پردازش صادرات بعنوان راهکاری برای تغییر 

ارت آراد مورد استفاده اغلب به برونگرایی و تج جهت کلی اقتصاد از درونگرایی
                                                           
1 -Economic Free Zone (EFZ) 

2 -Free Export Zone (FEZ) 
3 -Free Trade Zone (FTZ) 
4 -Industrial Free Zone (IFZ) 
5 - Industrial Zone (IZ) 
6 - Industrial Park (IP) 
7 -Export Park (EP) 
8 -Special Economic Zones (SEZ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کشورها قرار گرفته است. البته در میان کشورهای دارای مناطق آزاد، 

مناطق مبتنی بر راهبرد  گونهاینهست که در آنها تاسیس  هایینمونه

مشخصی نبوده است. بهرحال، تاسیس این مناطق آنچنان مورد  ایتوسعه

منطقه  3500حدود  2006توجه کشورهای مختلف قرار گرفت که تاسال 

کشور جهان به ثبت رسید  130پردازش صادرات، پارک یا بندر آزاد در 

 .()همان
برای تشویق توسعه صنعتی با هدف  یالهیوس ، مناطق آزاد،1از نظر یونیدو

ساختار فعلی تجارت  ، معتقد است،2صدور کاالهای صنعتی است. آنکتاد

و مناطق آزاد ابزاری برای جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است 

، 3دگرگونی این ساختار به نفع کشورهای مذکور است. سازمان تجارت جهانی

توسعه  دهندهیاریو  المللنیبمناطق آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت 

، نیز مناطق آزاد را به لحاظ اشتغالزایی و 4کار یالمللنیب. سازمان داندیم

: 1395، دفترمطالعات اقتصادیرده است )کاهش بیکاری مثبت ارزیابی ک

در  کشورهایاز  بسیاریمناطق در  این ایجاداز  اصلی هدفهای (.100-101

 تشویقاشتغال، توسعه صادرات، جذب و  ایجاداز: حال توسعه عبارتند 

و  ایمنطقه، توسعه تکنولوژی، انتقـال ارزیدرآمد  ایجاد، خارجی هایسرمایه

هدف  تریناصلیچند که به باور برخی اندیشمندان، . هرهانمایشگاه برپایی

مناطق آزاد در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه ایجاد پیوند 
                                                           
1 UNIDO 
2 UNCTAD 
3 WTO 
4 ILO 
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ملی با اقتصاد جهانی و بازارهای بین الملل در ورای مقررات و قوانین درون 

 (.19: 1392الماسی، ) کشورهاستمرزی 

ز محدودة اخارج  کهاست  کشورو از قلمر ایناحیه ،منطقه آزاددر یک تعریف، 

 سـرمایه قـرار دارد. ورود و خـروج گمرکی تأسیسات اداریو  قانونی، فیزیکی

متخصص در منطقه به سهولت  کـار نیـروی جابجـاییو سـود بـه آن و 

 ،داشته باشندن قـانونیمنـع  کـهرا  خـارجیو مـواد  کاالهاو  گیردمیصورت 

 و نگهداریآن  انبارهایدر  یا، ترانزیتو  گمرکیع گونه موانهیچبدون  توانمی

 تبدیل یگرد کاالهایداده و به  شکل تغییرمستقر در آن  هایکارخانهدر  یـا

 ،زادمناطق آدر تعریفی دیگر، . (121: 1387اسفندیاری و همکاران، ) نمود

د موا نواحی حفاظت شده در کنار دریاها، فرودگاهها و نوار مرکزی است که

ارض و کاال از راه هوایی، دریایی و زمینی بی پرداخت حقوق و عو اولیه

و کیفیت  بندییستهو پس از فرآیندهای ویژه، با  شودیمگمرکی، وارد آنها 

ون در کنوانسی .(1378:16)بیک محمدی،  شودیمتازه، فرآوری و صادر 

ت قسمتی از سرزمین اصلی است که مبادال»کیوتو، منطقه آزاد اقتصادی، 

 رفتهاالها درآن فراتر از محدودیت های موجود در سرزمین اصلی درنظر گک

ی و )عسگر« شده ومقید به قوانین گمرگی و مالیاتی سرزمین اصلی نیستند

 (.45: 1395جعفری، 

 هایآبراههدر بیشتر مواقع مناطق آزاد در کنار به همین جهت، از آنجا که 

نیز گفته « بنادر آزاد»رند، گاه به آنها قرار دا هافرودگاهبین المللی و بنادر و 

از نظر بازرگانی به بندری گفته « بندرآزاد». همچون مناطق آزاد، واژه شودمی

که بتوان کاالهایی را به آن وارد و انبار کرد و یا به کاالهای دیگری  شودمی
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تبدیل و در موقعیتی ویژه، بار دیگر صادر کرد، بدون اینکه عوارضی به آن 

و چون  شودنمیگیرد. در بنادر آزاد، از واردات حقوق گمرگی گرفته  تعلق

جلوگیری از انتقال کاال از این بنادر به مناطق اطراف تقریبا غیرممکن است، 

بسیار کوچک  هایدرسرزمینتعداد این قبیل بندرها کم است و اغلب آنها 

رفه پایینی تع کهدوبیدر  علیجبل، بیروت، کویت، و منطقه کنگهنگمانند 

 (.62: 1393)میرحیدر و دیگران،  1اندشدهواقع  -دارند

، «گانیبازر»مناطق آزاد در جهان امروز اساسا، در چهار گروه اصلی شامل: 

ت ، و درنهای«یا کاروپیشه هاشرکتمناطق آزاد »، «پردازش صادرات»

، باشندمیآزاد  هایسرزمینکه نوعی از « الیاتیم-مالی هایپردیس»

 (.1 (. )جدول شماره47: 1395عسگری و جعفری، ) شوندمی بندییمتقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
منطقه ویژه اقتصادی وجود داشته است )میرحیدر و  16منطقه آزاد و  7، در ایران نیز 1392 سالتا  - 1

 (.62: 1393دیگران، 
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 طق آزادانواع منا -1جدول شماره 

 
 (48-47: 1395استخراج از: )عسگری و جعفری، 
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مناطق آزاد »که درایران به نام « مناطق پردازش صادرات»در این راستا، 

حراست شده و  ، بخشی محدود، محصور،شودمینامیده « تجاری صنعتی

غیرقابل نفوذ از یک کشور است که درآن از قوانین و مقررات گمرکی، مالی و 

مالیاتی و.... یا خبری نیست؛ و یا اینکه این قوانین و مقررات تاحد زیادی 

مناطق، واردات کاال مشمول هیچ نوع حقوق گمرکی یا  . درایناندشدهتعدیل 

یت از پرداخت مالیات بر درآمد کنترل بر واردات نمی باشد و بعضا معاف

. روشن است که سایر قوانین کندمیخود تضمین  گیرانبهرهرا برای  هاشرکت

و مقررات ویژه درهرکشور با کشور دیگر متفاوت است )عسگری و جعفری، 

قلمرو معینی است که « منطقه آزاد تجاری»دراین راستا،  (.48-47: 1395

ا در مجاورت آن قرار گرفته و درآن تجارت غالبا در محدوده داخل یک بندر ی

 توانیمکاالها را  کهچنانآزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. 

بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی از این مناطق صادر یا به این مناطق 

و  یبندبستهوارد کرد؛ و آنها را برای مدتی در انباز ذخیره و درصورت لزوم 

 یاژهیوگفت منطقه آزاد، ناحیه صنعتی  توانیمکرد. ازدیگرسو، مجددا صادر 

صادراتی دارند. تسهیالت این مناطق جهت  یریگجهتاست که تولیدات آن 

خارجی و تسهیل استقرار آنها است و معموال با  گذارانهیسرماجلب 

 .(95: 1395، دفترمطالعات اقتصادیدیگری نیز همراه است ) یهامشوق

بعنوان  -1سه ویژگی کلی برای مناطق آزاد برشمرد:  توانیمدر مجموع 

مکانی تجاری که درآنجا کارفرمایان و بنگاه ها بطور آزادانه می توانند مواد 

و تجهیزات خود را بدون عوارض  آالتنیماشخام، کاالهای نیمه ساخته، 

ام کرده کاال اقد یبندسرهمگمرگی، تعرفه و مالیات وارد کرده و به تولید و یا 
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بعنوان مکان صنعتی که  -2و با کمترین محدودیت و مقررات صادر نمایند. 

استانداردی جهت تاسیس کارخانه، ارائه خدمات  یهاساختماندرانجام 

عمومی و امکانات صنعتی توسط دولت ایجاد شده تا تسهیالت الزم را جهت 

مناطق  تولیدات صنعتی فراهم نماید. برای سهولت صادرات معموال این

درنزدیکی بندر یا فرودگاه ساخته وبوسیله یک کادر اداری مستقل اداره 

تا کارها را با کمترین زمان و مقررات انجام دهد. بنابراین، مناطق آزاد  شودیم

مخصوصی را ارائه می نمایند که معموال در خارج از آن مناطق  یهارساختیز

اقتصادی آن  یهارساختیزو  دابییموجود ندارد. همچنانکه یک کشور توسعه 

، جذابیت نسبی این مناطق کاهش یافته و به کندیمدر سطح ملی بهبود پیدا 

مستقر در مناطق آزاد  یهابنگاهصنایع و  -3.افتندیمنسبت گذشته از اعتبار 

و صادرات مانند  یگذارهیسرمامعموال از مجموعه ای امتیازات و تسهیالت 

 .شوندیم معافیت مالیاتی برخوردار

معموال، مناطق آزاد دنیا اغلب از نظر قانونمندی، کامل و از تسهیالت 

دسترسی  زیرساختی و زیربناهای الزم درزمینه فردودگاه، شبکه حمل و نقی و

کانتینری، ساختمان و  یهامحمولهبه ساحل دریا، تسهیالت برای حمل 

سهیالت مخابراتی، و کارخانجات کاراو استاندارد، ارتباطات و ت هاکارگاه

برق رسانی، آب و پشتیبانی خدماتی شامل خدمات فیزیکی عرضه  یهاشبکه

یا تولید نیروی الکتریسیته و آب و فاضالب، دفع زباله و ... برخوردار هستند. 

بعالوه، حجم انبارها، کیفیت و کمیت راه ها، امکانات اسکله های، بنادر، هتل، 

زیربنایی،  یهایگذارهیسرماانرژی، حجم  توزیع آب و برق، هزینه یاشبکه

زیربنایی، مشارکت بخش  یگذارهیسرماسهولت تامین منابع مالی برای 
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خصوصی در زیربناسازی و هزینه مطالعات و تحقیقات نیز درمناطق آزاد موفق 

دنیا قابل توجه است. کشورهای مذکور با تاکید بر مناطق آزاد تجاری، خواهان 

ولوژی مدرن شده و منابع بالاستفاده خود را مورد استفاده جذب سرمایه و تکن

. با فراهم ندینمایمقرار داده و ازنیروی کار مازاد خود بهترین استفاده را 

که  رودیمالزم انتظار  یهازهیانگکردن تسهیالت زیربنایی و ارائه امکانات و 

رات دست و مالیاتی و حذف قوانین و مقر یهاتیمعافخارجی از  یهاهیسرما

تولیدی خود را به این  یهاتیفعالپاگیر اداری برخوردار شده و بخشی از 

گسترده جهانی با این مراکز پیوند  یهاشبکهکشورها منتقل کنند و از طریق 

: 1395، همانبرقرار کرده و موجبات توسعه صنعتی کشور را فراهم نمایند )

96). 

 رویکردهای رایج در باره مناطق آزاد

 یتلق یمله به توسع یابیدست یبراه ایجاد مناطق آزاد را نباید تنها عامل اگرچ

 به خصوص در کشورهای آسیایی، ایجاد مناطق آزاد حداقل به یولکرد، 

به کار  یاتوسعهتوجیه رفع موانع ضد  یبراتوانسته  یشیآزماعنوان ابزار 

 آزاد گرفته شود و دانش و مهارتهای جدید قابل توجهی از طریق مناطق

که به ایجاد منطقه آزاد روی  یاتوسعهکسب شود. کشورهای در حال 

یی از آنان در رها دهندهیاری تواندیم، براین باورند که منطقه آزاد اندآورده

کند  وارد ، مدیریت و سرمایه را به کشوریتکنولوژفقر و عقب ماندگی باشد. و 

ر دشور را تلفیق کرده و ک یجخار یفنرا با علم و دانش  یداخلو عوامل تولید 

لی قرار دهد )دبیرخانه شورای عا یجهانمسیر توسعه و همسو با اقتصاد 

 دو رویکرد کلی دراین باره وجود دارد:(. 2: 1386مناطق آزاد، 
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 ناطق آزاد )یادرارتباط با نقش م توسعه اقتصادی به مناطق آزاد: رویکرد -الف

ه بر دیدگاه کلی وجود دارد که اقتصاد، چها در( مناطق پردازش صادرات

 . ایننگرندمیمناطق آزاد بعنوان منابع انتقال فناوری وتوسعه سرمایه انسانی 

 چهار دیدگاه عبارتند از:

دیدگاه نخست: مناطق آزاد دوره حیات خاصی دارند و پس از اعمال -1

اصالحات منظم تجاری، اقتصادی و ارزی در سطح کل کشور، اهمیت خود را 

دیدگاه دوم: این دیدگاه، مناطق آزاد را برحسب ارزش  -2. دهندمی ازدست

. به بیان دیگر، در کشوری که سایر مناطق آن گیردمیصادرات آنها در نظر 

بعنوان مناطق تولیدی با  توانندمیآزاد سازی نشده است، مناطق آزاد 

طق آزاد دیدگاه سوم: بکارگیری منا -3مشارکت محدود دراقتصاد باقی بمانند. 

با گرایش بازار آزاد  هاییسیاستبعنوان آزمایشگاهی برای آزمون اقتصاد باز و 

است. نخستین مناطق ویژه اقتصادی چین به همین منظور ایجاد شد که در 

آن، تولیدات جدید، قوانین و مقررات نیروی کار و مسائل مالی قبل از آنکه در 

دیدگاه  -4عرفی و ارزیابی شد. کل اقتصاد به اجرا درآیند، دراین مناطق م

چهارم: این دیدگاه در باره نقش مناطق پردازش صادرات که تاخر بیشتری 

اقتباس شد که دراین کشورها  ایتوسعهدارد، از برخی کشورهای درحال 

مستقیم خارجی نومیدکننده بوده است؛ ونتیجه منجر به  گذاریسرمایهمیزان 

ادی شده است. برخی از این کشورها اصالحات تجاری و سیاست کالن اقتص

 گذاریسرمایهجذب  هایانگیزهتا  اندکردهمناطق پردازش صادرات را ایجاد 

بر کشورهای  هاگذاریسرمایه گونهاینمستقیم خارجی را افزایش دهند وبا 
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 و( 194-1388:193همسایه و رقبای بالقوه برتری جویند )التجایی، 

 .(13 :1395، دفترمطالعات اقتصادی)

که امروزه  با توجه به این مسئله به مناطق آزاد: ایمنطقهتوسعه  رویکرد -ب

، برخی روندمیمناطق آزاد تجاری، محور پیشرفت مناطق پیرامونی به شمار 

 پیرامون بهره-مرکز ایمنطقهتوسعه  مطالعات در تبیین این موضع از نظریات

را همچون  ماندهعقبق پیرامون مناط–. فریدمن در مدل مرکز اندگرفته

گی د و دوگانکه دررابطه استعماری با مرکز قرار دارن کندمیپیرامونی تلقی 

ر های انتشا. براساس الگوشودمیفضایی ایجاد شده نیز با گذشت زمان تقویت 

جرت، شکاف ، تخصیص منابع توسط دولت و مهاگذاریسرمایهنوآوری، بر اثر 

و  شودیمقرار گرفته و اندک اندک کم  تاثیرتحتمیان مرکز و پیرامون 

مداخله  . البته باید توجه داشت که این پویش بارودمیدرنهایت از بین 

است.  پذیرامکانتوسعه منطقه  هایسیاستسیاستگذاری فعال در قالب 

بع ایه، منارا می توان چنین تعبیر کرد که انباشت سرم ایمنطقهمنطق توسعه 

 یشرفت فناوری عوامل اصلی رشد اقتصادی درجدید، رشد نیروی کار و پ

باید با استفاده از  ایمنطقهتوسعه  ریزیبرنامهمنطقه است. بنابراین، 

قتصادی ا، در راستای تحقق عناصرنوینی برای رشد نگربرون هایسیاست

رپی دی و منطقه گام بردارد و با تزریق منابع خارجی، امکان افزایش بهره ور

 ا تکرار اینرافراهم آورد. ب گذاریسرمایهیدات و سپس آن، رشد مستمر تول

وسعه ر وتچرخه، درنهایت امکان استفاده بهینه و کامل از امکانات منطقه میس

 (.15 :1395، دفترمطالعات اقتصادی) شودمیاقتصادی، پدیدار 
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 روش تحقیق

در  هاداده یآورجمعو روش  ؛است کاربردی یهاپژوهشاین پژوهش، از نوع  

 –وصیفی تحلیل اطالعات نیز ت ییوهشو  یاکتابخانهاین پژوهش اسنادی و 

ست و شفاف برای دستیابی به یک نتیجه در ،. در این راستاباشدیمتحلیلی 

ضمن بیان اهمیت استراتژیک منطقه آزاد  تا شدهدر این پژوهش کوشش 

ار حث قررد بومنگاه استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار  چابهار، دالیل

آن  آزاد، سعی بر یمنطقه. بنابراین، با به کارگیری متغیراصلی مانند گیرد

 .دست یافته شودبه یک نتیجه قابل تعمیم تا است بوده 

 تحقیق هاییافته

 آزاد چابهار یمنطقهاهمیت استراتژیک  -1

ه اید ببخست برای شناسایی نگاه استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار، ن

به  ستاناهمیت استراتژیک این بندر اشاره شود و سپس نگاه استراتژیک افغان

 آن مورد بررسی قرار گیرد.

 ،شهرستان چابهارو در آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان بندر

و اولین بندر ایرانی واقع در قرار دارد؛ شهرستان جنوبی کشور  ترینیشرق

وسی است که ایران را از طریق خلیج عدن و و تنها بندر اقیان دریای عمان

جغرافیایی، سیاسی، از نظر . کندمیدریای عرب به اقیانوس هند متصل 

 یبراهم ماهیتی استراتژیک  یدارا چابهار یمنطقه ،وحتی فرهنگی یاقتصاد

 یاقتصادارتباطات وهم برای  ،منطقهو هم برای ، ایرانوتوسعه شرق  تحرک

ابهار درزمینه آب وهوا، دسترسی آن به اقیانوس چ یهاجاذبه جهان است.

واتصال آن به پیکره اصلی سرزمینی، آن را نسبت به سایرمناطق 
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 یادارقرارداده است. منطقه به لحاظ تقسیمات  یممتازآزادکشوردرجایگاه 

مناطق آزاد به صورت  یرنظرشورایزکشوراست و  هشت منطقه آزادازیکی 

. درواقع، کندیمفعالیت  یجمهورریاست  یدهانهابه عنوان یکی از و مستقل 

مصوب منطقه آزاد چابهار همانند سایرمناطق آزاد در ایران از قوانین جداگانه 

قانون چگونگی اداره مناطق  ،پایه این قوانین و اهم و کندیمتبعیت مجلس 

چابهار در  (.184: 1396)بلوچ و لطفی،  استاسالمی ایران  یجمهورآزاد 

در مسیر ترانزیتی شرق  ، بطوریکهجنوب جایگاه مهمی دارد –ل کریدور شما

های مختلف اقتصادی و جغرافیایی در زمینه غرب قرارگرفته و فوریت –

 این بندر کالن، متشکل از دو(. 120: 1396ویسی، دارد )ترانزیت و ترانشیب 

پایانه شهید بهشتی و شهید کالنتری است که هر کدام پنج لنگرگاه دارند و 

 هکتار را اشغال کرده اند. 485مساحتی حدود 
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 کابل- بندرچابهار-سیر بمبئیم-3نقشه شماره 

 
 1397:1منبع: متقی و دیگران، 
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 دالرام-رنجز-سیر بندرچابهار به زاهدانم-3نقشه شماره 

 

 
 1397:1منبع: متقی و دیگران، 

 

و بلوچستان آغاز  یسـتانسمحور شرق از بنـدر چابهـار در اسـتان اساسا، 

، خاش، زاهدان، نهبندان، یرانشهراشهر،  یـکن یشـهرهاشده و بعد از عبور از 

طرف به سـرخس و از طرف  یکو مشهد، از  یدریهح، گناباد، تربت یرجندب

 یمنته یرضودر استان خراسان  یرانبـاجگلطف آبـاد و  یمرز، به نقاط یگرد

 یـزنو دوغـارون  یلکم یمرزط محور به نقا ینا هـاییخروجـ. شـودیم

و  یاساسلفه ؤم یارتبـاط یهـاراه شبکه. شوندیممحور محسوب  یناجـزء 

 .(83: 1391طاووسی و همکاران، اسـت ) یـتترانز یاصـل ارکـاناز  یکی

بندر در سواحل ایران در دریای عمان تنها چابهار با داشتن چهار  26ازمجموع 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

756   

 

 ایویژهبزرگ و عمق مناسب، از اهمیت  ایهکشتیاسکله جهت پهلو گرفتن 

برخوردار است. بندرچابهار و منطقه مکران از نظر اقتصادی و نقشی که در 

و امنیت ملی دارند مورد توجه هستند. بندرچابهار که از  المللیبین ونقلحمل

صنعتی تبدیل شده است، به جهت برخورداری از -به بندر آزاد 1992سال 

رق تنگه هرمز ودریای عمان، در مسیرخطوط اصلی موقعیت ممتار درش

کشتیرانی به افریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و بعنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و 

ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق 

افریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است. بندر شهید رجایی چابهار دروازه 

راه  تریننزدیکنزیت کاالست و چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که ترا

دسترسی کشورهای محصور در خشکی یعنی افغانستان، ترکمنستان، 

ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد از طریق محور 

، از اهمیت فراوانی برخوردار باشدمی« میلک–چابهار »ترانزیتی شرق کشور 

نزدیکی ودسترسی خلیج چابهار  ،بنابراین(. 6: 1397اسدی و دیگران، ) است

باجمعیتی  هند وکشورهای حوزة خلیج فارس، شبه قارة به آسیای مرکزی،

 وتبدیل فعالیت برای ومناسبی بزرگ بازار، جهان جمعیت درصد 20حداقل 

 دراین .آسیاست واقتصادی بازرگانی یهاازقطب یکی به منطقه این شدن

 اقتصاد نوین درساختار راهبردی نقشی تواندیمچابهار  ژئوپلیتیک، میان

 اقیانوس درمنطقة انرژی وترانزیت تجارت سیاسی واقتصاد المللینب سیاسی

 اتحادیة به یدهدرشکل ،داشته باشد. همچنین هندوچین قبال در هند

 هند انوساقی حاشیة یامنطقه نوپای اتحادیه جز به که اییهدرناح یامنطقه

سعادتی و باشد )تأثیرگذار ، ندارد وجوددیگری  یامنطقه اتحادیة هیچ
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منطقه مکران و صورت گرفته،  هاییبررسبراساس (. 1054: 1398همکاران، 

 هایظرفیتهمچون  العادهفوق هایپتانسیلبویژه بندرچابهار با دارا بودن 

 ایمنطقهات، بازرگانی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، امنیتی، دسترسی، ارتباط

، جزو واحدهای کارکردی تولیدکننده قدرت درکشوراست که تا المللیبینو 

 باقینیافته -آن صورت نگرفته و توسعه هایظرفیتکنون بهره برداری الزم از 

اروپا را از -میلیارد جمعیت آسیا 5/1مانده است. چابهار توانایی آن را دارد که 

)اسدی و  رساند یکدیگربه، هوایی و دریایی ایهجادریلی،  هایشبکهطریق 

 (.20: 1397دیگران، 

و  یتیکیژئوپلاست که دو منطقه  یاگونهچابهار به  یدورکر یکاستراتژ یتاهم

به  یشانگهاسارک و  یهمکارو دو قلمرو سازمان  یاآسجنوب  یکیژئواکونوم

 یکینزد. دکنیمشرق متصل  یاروپاخزر و  یایدراکو و  یمرکز یاآسقلمرو 

 یایدرجهان در تنگه هرمز و  یایدر یتترانز یرمس ینمهمتربندر چابهار به 

 یایآس، سه منطقه بزرگ یامنطقه  یتجارتوانند به عنوان هاب  یمعمان 

 (.117: 1396ویسی، دهد ) یوندپرا به هم  یمرکز یایآسو  یانهخاورم، یجنوب

بنادر واقع در  هاییتمحدودبرخالف است که  ایگونهبندر به ویژگی این 

خلیج فارس به دلیل مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز در مواقع بحرانی، از 

است آزادی عمل کامل برای برقراری ارتباط با کشورهای جهان برخوردار 

بطوریکه ایران درطول جنگ با عراق با  (.207: 1396بلوچ و لطفی، )

بازرگانی و تجاری خود با دیگر از این بندر توانست به تداوم روابط  گیریبهره

(. بندر چابهار ایران در وهله 14: 1397کشورها بپردازد )اسدی و دیگران، 

و  رودمیاول، رقیب بندر گوادر واقع دراستان بلوچستان پاکستان به شمار 
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« مهار»تاحدی با هدف ایجاد موازنه با آن و به گفته برخی تحلیلگران 

طقه طراحی شده است. بندرگوادر که تقریبا تحرکات دریایی پاکستان در من

کیلومتر از مسیر دریا با بندر چابهار  100کیلومتر از طریق خشکی و  400

فاصله دارد، طی همکاری مشترک پاکستان و چین ساخته شده؛ و ازآنجا که 

رقبای اصلی هند درقاره اسیا هستند، حضور چنین  ایهستهاین دو قدرت 

ربی و به فاصله اندکی از شهرهای مهم گوجرات و بندری در شمال دریای ع

جدی امنیتی و ژئوپلیتیکی برای دهلی ایجاد  هاینگرانیبمبئی در غرب هند 

 کرده است.

، کندمییکی از نکاتی که به لحاظ استراتژیک بندرچابهار رابرای ایران جذاب 

امنیتی با قابلیت استفاده از آن بعنوان وزنه تعادلی برای تنظیم روابط سیاسی 

جنوب آسیا یعنی هندو پاکستان است. دسترسی هند به  ایهستهدو رقیب 

حضور نظامی پاکستان در دریای  سازدمیبندر چابهار نه تنها دهلی را قادر 

دو متحد « محاصره استراتژیک»عربی و شمال اقیانوس هند راخنثی کرده و 

ن قلمرو سرزمینی رقیبش یعنی چین و پاکستان را بشکند، بلکه با دور زد

پاکستان مسیری قابل اتکاتر از طریق ایران به افغانستان برای آن می گشاید. 

، مسیر «جنوب -کریدور بین المللی شمال» با توجه به عضویت هند در

 مواصالتی امن به افغانستان نیز این امکان را برای دهلی فراهم خواهد ساخت

تاجیکستان و ترکمنستان و که به بازار کشورهای آسیای مرکزی مانند 

ازبکستان و ذخایر انرژی آنها، و نیز ترکیه و روسیه و در نهایت شمال اروپا 

دسترسی یابد. دهلی همچنین در مقام یکی از قدرت های نوظهور جهان 

است که حضور نظامی و اقتصادی چین در اقیانوس  آنپساامریکایی نگران 
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ا با تحقق پروژه تقریبا یک ونیم هند و به تبع آن خاورمیانه و سپس اروپ

« جاده ابریشم جدید»و بهره برداری از « جاده کمربند و» تریلیون دالری

که یکی از نقاط دریایی کلیدی آن بندر گوادار پاکستان  ایپروژهتقویت شود، 

چنین پروژه کالنی در صورت تحقق، گرانیگاه نظم  شودکهمیاست. تصور 

متحده امریکا  ایاالتاقتصادی از غرب با محوریت جهانی را به لحاظ سیاسی و 

به شرق و با محوریت چین تغییر دهد. جالب آنکه هند با وجود مرز مشترک 

جاده » طرحدر  کمدستبا چین و سهولت همکاری با آن درپروژه مذکور، 

که چین را از راه خشکی به قرقیزستان، ازبکستان،  -« ابریشم جدید

در نظر  -کندمییه، روسیه، آلمان، هلند وایتالیا وصل تاجیکستان، ایران، ترک

بندر چابهار  اندازیراهگرفته نشده و محلی از اعراب ندارد. تمایل ایران برای 

نیز با توجه به منافع استراتژیکش قابل درک است. زیرا بخش اعظم 

و از  گیردمیبرای ساخت بندر چابهار، توسط دولت هند صورت  گذاریسرمایه

از آن با کمک سرمایه خارجی، فشار اقتصادی  برداریبهرهلحاظ تکمیل و  این

. بندر چابهار و مسیرهای ارتباطی کندنمیچندانی به جمهوری اسالمی وارد 

زاهدان با هزینه تخمینی یک میلیارد –بویژه راه آهن چابهار  -منتهی به آن

ند بخشی از وششصد میلیون دالر دراستان سیستان و بلوچستان که دولت ه

به شکوفایی اقتصادی  -برای احداث آن را به عهده گرفته است گذاریسرمایه

جدول شماره . کندمیو رونق کسب و کار دراین استان محروم ایران کمک 

 بندر چابهار اشاره دارد. یهاچالش( به برخی از مهمترین فرصتها و 2)
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 بندر چابهار یهاچالشو  هافرصت -2جدول شماره 

 
 

 کندمی؛ آنچه به لحاظ استراتژیک بندر چابهار را برای ایران جذاب حالاینبا 

قابلیت استفاده از آن بعنوان وزنه تعادلی برای تنظیم روابط سیاسی امنیتی با 

جنوب آسیا یعنی هند و پاکستان است. ایران بطور تاریخی  ایهستهدو رقیب 

جنوب آسیا بویژه شیعیان برای از نفوذ ایدئولوژیک خود در میان مسلمانان 

تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دهلی و اسالم آباد بهره برده است. برای نمونه، 

رهبر انقالب، مساله کشمیر و ظلمی را که به زعم او به مسلمانان آن منطقه 

به میان کشید و از قوه  (2017)ژوئن  1396عید فطر  هایخطبه، طی رودمی
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ه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود ازجایگا»قضائیه خواست 

بدیهی است که این موضع، موجب انتقاد هند و موجب «. را قاطعانه اعالم کند

به واسطه تقویت  تواندمیخوشایند پاکستان واقع شود. بندر چابهار همچنین 

نظامی میان ایران و هند، قدرت تاثیرگذاری و چانه زنی تهران  هایهمکاری

سیاسی پاکستان در  هایطلبیال تحوالت افغانستان و بویژه مهار جاه درقب

را افزایش دهد. چنین قدرتی در مقطع کنونی که  زدهجنگاین کشور 

سرنوشت جنگ افغانستان و نیروهای امریکایی مستقر در آن با ابهامات 

با  گیریارتباطاز طریق  کوشندمیبسیاری مواجه است و کشورهای همسایه 

مختلف درگیر در آن، نفوذ خود را حفظ و تقویت کنند، از اهمیت  هایگروه

 خاصی برخوردار است.

 افغانستان هایینگران -2

افغانستان کشور محاط به خشکی بوده و ازشمال با ترکمنستان، ازبکستان 

با جمهوری خلق چین، از شرق وجنوب با  شرقازشمالوتاجیکستان، و 

است. سطح زمین افغانستان از  سرحدهمان پاکستان، و از طرف غرب با ایر

زمین هموار درشمالغرب و جنوبغرب تا ارتفاعات و کوههای مرتفع در 

دیگر کشور تشکیل شده است. سلسله کوههای هندوکش  یهاقسمت

میلیون نفوس در  30. افغانستان با کندیمافغانستان را به شرق وغرب تقسیم 

رکیلومتر مربع است که کمترین تراکم نفر در ه 43، دارای تراکم 2015سال 

نفوس در قاره آسیا است. جغرافیا، سطح زمین و پراکندگی نفوس در 

؛ و تجارت داخلی و خارجی گرددیمافغانستان باعث ازدیاد هزینه ترانسپورت 

(. 2017:5)بانک انکشاف آسیایی،  کندیمرا وابسته به سکتور ترانسپورت 
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کیلومترمربع( یعنی  652000مربع )یلما 245000مساحت افغانستان 

در بخش شرقی  افغانستان درحدود مساحت دو ایالت نیومکزیو و آریزونا است.

مرتفع درآسیا است که از اطراف کوههای  یامنطقهفالت ایران، سرزمین و 

و تا دره ایندوس در مرزهای شرقی  شودیمزاگرس در غرب ایران ظاهر 

واقع  هایابانبو  هاکوهلحاظ اقلیم، افغانستان بین . از یابدیمافغانستان پایان 

باریک در منطقه  یهادرهسریع و  هاییانجراست. چند رودخانه با 

ماگنوس طلبد )یمکوهستانی، کار متمرکز برای تداوم بقای زندگی انسانی را 

افغانستان در محل تالقی چند منطقه قرار دارد؛ (. همچنین، 3: 1380و نبی، 

ازسمت مرزهای غربی خود با منطقه خاورمیانه، از شمال با منطقه بطوریکه 

آسیای مرکزی، از جنوب با منطقه آسیای جنوبی، و از سمت شرق به نوعی با 

منطقه خاوردور در تماس است. بعداز فروپاشی اتحاد شوروی، بازی بزرگ 

 جدیدی با ابعاد متفاوت از بازی بزرگ قرن نوزدهم پدید آمد که بازیگران

بیشتری عالوه بر روسیه و بریتانیا مانند هند، پاکستان، عربستان، چین، ایران 

. دراین راستا، افغانستان جایگاه استکشاندهو ایاالت متحده را به عرصه رقابت 

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بسیار مهمی در سیاست خارجی کشورهایی مانند 

غانستان و نیز تحوالت بعد از هند و ایران یافته است. موقعیت ژئوپلیتیک اف

بعنوان راهکاری برای  گراییمنطقهسبب افزایش اهمیت  2001سپتامبر  11

افغانستان ضمن ارتقای  وسیلهبدینخروج این کشور از بحران شده است. 

 هایبحرانروابط دو و چند جانبه با کشورهای منطقه، درصدد است بستر حل 

ون مرزی فراهم نماید )وثوقی و دیگران، داخلی خود را از طریق ارتباطات بر
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(. برای درک نگاه استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار، 150: 1393

 ناگزیر باید حداقل دو نگرانی و دل مشغولی افغانستان مورد تحلیل قرار گیرد.

افغانستان با شش  :نگرانی افغانستان از موقعیت جغرافیایی محصور در خشکی-1

از نظر جغرافیای از محصور بودن در خشکی مواجه است.  مشکل ناشی

بوسیله سرزمینهای وسیع و ناهموار  -1سیاسی، این شش مشکل عبارتند از: 

. همین عوارض طبیعی در ایجاد تاسیسات اندافتادهاز دسترسی به دریا دور 

زیربنایی مشکالتی بوجود آورده است؛ در نتیجه شبکه ارتباطی در بیشتر 

در رسیدن کاال به  هایینارسااقص است و تاخیری که درنتیجه این موارد ن

وغیره موثر  ، در باال رفتن نرخ بیمه، انبارداری، بهره وامدهدیممقصد روی 

زیرا کاال آن قدر  شوندیمبازرگانان هردو طرف از این تاخیر متضرر  -2است. 

-3ش نیست. که دیگر قابل استفاده و حتی قابل فرو رسدیمدیر به مقصد 

تعداد همسایگان دریایی، که به دولت محصور درخشکی، احیانا در انتخاب راه 

مسافت وطبیعت سرزمینی که  -4. کنندیمبرای دسترسی به دریا کمک 

کشورهای همسایه  یاهستهمیان هسته اقتصادی یک کشور محصور و مناطق 

ورهای محصور از نظر نظامی، کلیه کش-5یا یک بندر خوب دریایی قراردارد.

مانند افغانستان( حتی درمقایسه با کشورهایی با قدرت متوسط، ) یدرخشک

وجود حالت روانی این نوع کشورها که همواره خود را به  -6ضعیف هستند. 

سیاسی این  یهابستان. بنابراین، قدرت بده دانندیمکشور معبر وابسته 

زیت(، عمدتا از حقوق ترانمعبر )کشورها در مذاکرات دوجانبه با دولتهای 

. برای غلبه شودیماقتصادی متقابل ناشی  یهااستفاده، امکانات و المللینب

، کشورهای محصور در خشکی دروهله نخست باید با هایینارسابراین 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

764   

 

 یهاراهخوب داشته باشند و سپس از  یارابطهکشورهای دریایی همسایه خود 

میرحیدر و دیگران، کنند )تفاده متناسب و جانشین برای رسیدن به دریا اس

1393:154-155.) 

اقتصاد  نگرانی افغانستان از وضعیت اقتصادی درنتیجه چند دهه جنگ:-2

مردم این  %5/76افغانستان بصورت سنتی اقتصاد زراعت و مالداری بوده است. 

نیروی کار کشور  %41و زراعت برای  کنندیمکشور در روستاها زندگی 

. دهدیمتولیدناخالص داخلی را تشکیل  %32که  کندیمفرصت کاری ایجاد 

تولید ناخالص داخلی، و بیشترین بخش اقتصاد این  %46سکتور خدمات 

نیروی کار  %7. صنعت تولیدی هرچند تنها برای دهدیمکشور را تشکیل 

. دهدیمتولید ناخالص داخلی را تشکیل  %21، اما کندیمفرصت شغلی ایجاد 

بزرگ در بخش سیمان و منسوجات فعالیت  یهاکتشرتعداد محدودی 

، مارکیت داخلی کوچک، هزینه بلند ترانسپورت، هاخشونت. ادامه کنندیم

عدم موجودیت مهارت مدیریتی و اجرایی کافی، و کمبود موادخام، مانع رشد 

باریک اقتصادی افغانستان  هاییهپاچشمگیر صنعت تولید شده است. 

مربوط  یهاوصنعتکاس یافته است. تولیدات زراعی درترکیبی ازصادرات انع

که درمقابل وضعیت  دهندیمبه زراعت کاالهای صادراتی کشور را تشکیل 

بانک انکشاف آسیایی، باشد )یماقلیمی و نوسانات بازار، بسیار حساس 

و آغاز خروج نیروهای خارجی از  2016(. افغانستان از اواسط سال 2017:5

ی خارجی، در راستای تامین صلح با چالش روبرو شده کشور و کاهش همکار

. و کودکان با اندبشردوستانه یهاکمکافغان نیازمند  هایلیونماست. 

برابر افزایش خشونت، دولت افغانستان بیش از نیم  در .مبتالاندسوءتغذیه حاد 
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که باعث افزایش خالء منابع  کندیمرا روی امنیت ملی مصرف  اشبودجه

فساد گسترده و موجودیت مواد مخدر گسترده، خطرهای دیگری را . شودیم

در کشور،  زدهجنگ. وضعیت اضطراری و کندیممتوجه حاکمیت قانون وثبات 

را بعنوان اولویت تعیین کرد که هدف آن بازسازی  گذارییهسرمااولین موج 

، هنوز هم مشکل هاتالشاتصال و بازکردن مسیرهای تجارت بود. باوجود 

کشور وجود دارد. زیربنای  المللیینباصالت در دهات وتجارت داخلی و مو

ترانسپورت( دروضعیت متغیر بازسازی قرار دارد. درحالیکه به ونقل )حمل

دارایی سکتور ترانسپورت افزوده شده است، ولی درحفظ و مراقبت این 

غفلت شده است. جنگ، بیش از دو دهه زیربناهای ترانسپورت  هاییدارا

فغانستان را از بین برده است، ذخیره منابع انسانی کشور را خالی کرده و ا

دراین مدت ظرفیت نهادی برای مدیریت سکتور ترانسپورت را تضعیف نموده 

است. برای اعاده کردن زیربنا و نهادها، حکومت افغانستان و همکاران 

وسعه میلیارد دالر را روی ت 4.5به بعد، حدود  2002از سال  یاتوسعه

)بانک انکشاف آسیایی،  اندنموده گذارییهسرمازیربناها و نهادهای ترانسپورتی 

2017:1.) 
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 2017:6منبع: بانک انکشاف آسیایی،  

 

را  ایمنطقهبا اینحال، افغانستان ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی 

که  است ونقلحملدارد. تجارت خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی 

. مانند هرکشور محاط به خشکی، افغانستان نیز کندمیاز مسیر پاکستان عبور 

بلند مدت حمل ونقل و تاخیر طوالنی درتحویل مواجه است  هایهزینهبا 

. اما از سوی دیگر، افغانستان و پاکستان از (14: 1397)متقی و دیگران، 

یژه مانندخط دیوراند وترددهای غیرقانونی بو ایکهنهمسائل 

، که به نوبه خود تداوم برندمیدر نوار مرزی رنج  اسالمیگراییافراط

نیازهایش را از  %90افغانستان بیش از . سازدمیرا با مشکل روبرو  هاهمکاری

 ایران یکی ازبعنوان مثال،  .کندیمهمسایگانش تامین بویژه از خارج و 

یکی  ،و نیم میلیارد دالرشرکای تجاری افغانستان با تجارت ساالنه تقریبأ دو 

مگاوات  237از صادرکنندگان مهم برق به افغانستان به میزان ساالنه حدود 
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، ماهانه به ارزش پنج میلیون دالر، صادرات 1395. در سال شودیممحسوب 

با توجه  (.223: 1395فرهنگ، است )برق از ایران به افغانستان صورت گرفته 

ن توانایی تبدیل شدن به یک کشور موقعیت جغرافیایی، افغانستا به

بسیار  هایظرفیترا دارد. بندر چابهار ایران، برای افغانستان  کنندهوصل

، زرنج، هرات، کندهار، کابل، و مزار شریف سوازیکزیرا  کندمیمهمی فراهم 

آینده  هایطرح، و از دیگرسو، کندمیرا به اقتصاد آسیای مرکزی متصل 

جنوب از طریق ایران به روسیه و اروپا  -شمال مللیالبیندهلیز ترانزیتی 

 .(14: 1397خواهدبود )متقی و دیگران، 

 آزاد چابهار نگاه استراتژیک افغانستان به منطقه -3

در تهران،  1افغانستان یجمهور یسرئافغان و  یأتهبا حضور  ،1395در سال 

 یفعالسازتوسعه چابهار و  یبرا، هند و افغانستان یراناقرارداد سه جانبه 

جنوب ـ شمال امضا شد. توافق سه جانبه به منظور هموار نمودن  یدورکر

 یبازرگانـ  یتجار یدورکراحداث بندر جامع چابهار به عنوان هاب  یبرا یراه

 یایآسبه  یدسترس ینهمچناز آن به افغانستان و  یاشاخهشدن  یدهکشو 

فاز اول چابهار در  .(116: 1396ویسی، بود ) یرانا یقطراز  یهروسو  یمرکز

نیاز به توسعه اقتصادی مواضع کشور افغانستان و ایران  .دایر شد 2007سال 

افغانستان نیز تنوع در مسیرهای تجاری خود را نزدیک کرده است.  همبهرا 

و کاهش وابستگی به پاکستان و  المللیینببرای صدور محصوالت به بازارهای 

فرصت روابط تجاری  ،زاد چابهارآ. منطقه ندکیمدنبال  ،ایجاد اشتغال بیشتر

 :Farooq, 2019 دهدیمبدون نیاز به پاکستان را در اختیار افغانستان قرار 

                                                           
 زی احمد غنیاشرف  - 1
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با مرز افغانستان فاصله دارد. و تنها بندر غیر  یلما 600چابهار کمتر از  (.(45

 (.(Clawson, 2019 کندیمپاکستانی است که افغانستان را به دریا متصل 

انجام شده با ایران این فرصت را دارد  یهاتوافقستان همچنین از طریق افغان

اندک از چابهار برای انتقال کاال استفاده کند. به همین علت  یاتعرفهکه با 

ارزش تجارت بین  ،تخمین زده می شود که با استفاده چابهار توسط افغانستان

 یلیونم 500دالر به  یلیونم 2500افغانستان و پاکستان از طریق تورخم، از 

بالغ بر یک میلیارد  2019دالر کاهش یابد. ارزش صادرات افغانستان در سال 

با بکارگیری بندر چابهار به  2020، در سال شودیمدالر بوده که پیش بینی 

دو میلیارد دالر برسد. بدین ترتیب، افغانستان در قلب مسیرهای تجاری 

 یامنطقهنقش مهمی در تقویت اتصال اسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفته و 

دارد. با این نگاه استراتژیکی است که مسئوالن افغان به دنبال اتصال به بندر 

استراتژیک  یهافرصتچابهار درواقع، (. 284: 1398چابهار هستند )صبوری 

از منظر . کندیمتجاری خوبی را برای افغانستان فراهم  هایینهوگزچشمگیر 

 یلومترک 700 ،نزدیکترین بندربه افغانستانبعنوان چابهار تدارکاتی، بندر 

نزدیکتر از بندر  یلومترک 1000ن چابهار ینزدیکتر از بندرعباس است. همچن

تغییردهنده بازی استراتژیک در منطقه  یومهره، کراچی درپاکستان است

 افغانستان را به کشورهای دخیل در این زمینه امیدوارند پروژه چابهار، .است

میان  رشدبهمرکز اقتصادی در منطقه تبدیل کند و همچنین، روابط رو 

درواقع، نگاه  (.18: 1397متفی و همکاران، دهد )افغانستان و هند را افزایش 

 هاییمندبهرهاستراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار هم به دلیل 
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 هایاستیساشتیاق برای حضور در  یلدلبهاقتصادی و بازرگانی؛ و هم 

 است: یامنطقه
 ستان برای برقراری ارتباط با آسیای مرکزی از طریق چابهاراشتیاق افغان-الف

افغانستان در پیوستگی سرزمینی و خویشاوندی با کشورهای محصور در 

خشکی آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در مرزهای 

گی اقوام تاجیک و ازبک با قومی و فرهن هایپیوستگیشمالی خود است. 

مدنی  –خود در آن سوی مرز، سبب انتقال ناپایداری های قومی نژادانهم

افغانستان به درون مرزهای ازبکستان و تاجیکستان شده است. ترکمنستان 

نیز یکی از همسایگان افغانستان است که موقعیت سرزمینی افغانستان 

 1997 درارد. بعنوان مثال، اهمیتی استراتژیک برای صادرات انرژی آن د

قراردادی میان ترکمنستان و پاکستان برای تاسیس خط لوله تاپ امضا شد 

، هرچند که کردمیکه از راه افغانستان، گاز ترکمنستان را به پاکستان صادر 

جنگ داخلی و سلطه طالبان در افغانستان مانع اجرای این طرح شد. بعدها در 

البان، مجددا مذاکرات برای تاسیس این نیز پس از شکست ط 2002سال 

از سرگرفته شد اما تداوم ناامنی درافغانستان و نارضایتی روسیه منجر  لولهخط

به شکست دوباره این طرح شد. بطورکلی مسیر استراتژیک افغانستان، یکی از 

مناسب برای تجارت انرژی و دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به  هایراه

ما مساله ناامنی درافغانستان مانع تحقق این کارویژه شده آبهای آزاد است ا

است. از سوی دیگر، مرز مشترک میان این کشورها تبدیل به مسیری برای 

قاچاق مواد مخدر توسط باندهای مسلح و درنتیجه تهدید امنیت ملی آنها 

شده است. زیرا عالوه بر پیامدهای انسانی و اجتماعی مواد مخدر، بخش اعظم 
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قرار  هاتروریستد حاصل از قاچاق مواد مخدر در اختیار طالبان و درآم

صرف استخدام نیروهای جدید وخرید تسلیحات و درنتیجه ناامنی  گیردکهمی

)وثوقی و دیگران،  شودمیداخلی درافغانستان و احساس خطر همسایگان 

با فشار بر دوشنبه در مرزهای  کوشدمی(. بطوریکه روسیه 156: 1393

نستان و تاجیکستان، بتواند با حضور خود ضمن کنترل تجارت مواد مخدر، افغا

 هایزمینه، اندازیچشماز قدرت مانور ناتو در منطقه بکاهد. با چنین 

همگرایی افغانستان با همسایگان شمالی و به بیان دیگر، با آسیای مرکزی 

رانزیتی ، هرچند استفاده از موقعیت جغرافیایی و تشودمیمهیا  آسانیبه

افغانستان همواره موردتوجه بوده است. بعنوان نمونه، پیش از خروج نیروهای 

را مطرح کرد « جاده ابریشم جدید»امریکایی از افغانستان، باراک اوباما طرح 

انتقال  هایطرحکه درواقع تالش برای مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در 

مشترک و بطورکلی  اریگذسرمایهانرژی از مسیر افغانستان، تجارت و 

از طریق همکاری با افغانستان بود.  ایمنطقهمشارکت در تامین صلح و ثبات 

حمایت اولیه کشورهای آسیای مرکزی از این طرح، بدلیل مسائلی مانند 

اسالمی، تروریسم، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر  گراییافراطمنازعات قومی، 

آسیای مرکزی را تهدید  هایریجمهودر افغانستان بود که ثبات شکننده 

. باتوجه به این تهدیدها، همراهی کشورهای آسیای مرکزی با این کندمی

طرح درحد حمایت لفظی باقی ماند. همچنین، پیوستن افغانستان به آسیای 

طرح آسیای مرکزی »بلندمدت امریکا به نام  هایبرنامهمرکزی یکی از 

ریکا بوسیله افغانستان بیش ازپیش دراین طرح ام کهبطوریاست؛ « 1بزرگتر

                                                           
1)tral Asia Programe (GCAPGreat Cen  
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در آسیای مرکزی نفوذ خواهد کرد. مخالفت روسیه و چین با این طرح بدیهی 

است؛ هرچندکه توجیه امریکا برای این طرح مواردی از قبیل مهار تروریسم به 

کمک کشورهای منطقه، توسعه افغانستان و گسترش همکاریهای چند جانبه 

ین سیاست و نیز طرح جاده ابریشم جدید، جهت بوده است؛ اما هدف اصلی ا

دادن به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی به سمت جنوب است، زیرا از 

امریکایی، گسترش روابط افغانستان با همسایگان آسیای  هاینظراستراتژیست

مرکزی ثبات دولت طرفدار امریکا درافغانستان را تامین خواهد کرد و این امر، 

. کندمیتضمین  2014نظامی غرب در افغانستان را پس از  هایپایگاهحفظ 

راهبرد اصلی کشورهای آسیای مرکزی درقبال افغانستان، تالش برای حفظ 

تمامیت ارضی و اتحاذ سیاست تدافعی پایدار در مقابل تهدیدات طالبان بوده 

مایل به از دست دادن انحصار خود  وجههیچاست ونه همگرایی. روسیه نیز به 

مسیر انتقال انرژی کشورهای آسیای مرکزی نیست و از عدم ائتالف در 

کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان حمایت خواهد کرد. نفوذ و قدرت 

اقتصادی چین نیز توانایی جهت دهی به سیاست خارجی این کشورها را دارد 

اما در راستای سیاست مهار هند تمایل به راه یافتن دهلی به آسیای مرکزی 

چابهار بین درواقع، (. 157-158: 1393ز طریق افغانستان نیست )همان، ا

، گوادر و تنگه هرمز؛ در نقش یک حائل میان گوادر و خلیج فارس

سیای مرکزی است. مسیری آبرای رسیدن به افغانستان و  ترییرمطمئنمس

ب و وضعیت طبیعی کرانه، توانایی پذیرش آامن که به لحاظ عمق 

وافع هزار تن را دارد. و در کشوری امن  100رفیتی بیش از با ظ هایییکشت

در زیرساختها را  گذارییهسرمااست که توانایی اقتصادی زیادی برای شده 
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با فراهم کردن مسیر دسترسی کشورهای محصور  (.22: 1395دارد )عسگری، 

عالوه بر مزایای  ،در خشکی افغانستان و آسیای مرکزی به اقیانوس هند

امکان حضور سیاسی و تاثیر گذاری بیشتری را  ،استفاده از ترانزیت اقتصادی

: 1396ویسی، آورد )دهای سیاسی این کشورها بدست خواهد نهم در رو

117.) 

دیه ان و اتحادوکشور روسیه و ایران درباره افغانست هایدغدغهدراین راستا، 

رای بملی ان عااین اتحادیه به عنوارواسیا، قابل توجه است. از نگاه روسیه، 

ای آسی چین در تحرکاتبرقراری توازن با اتحادیه اروپا و نیز متوقف ساختن 

 . همچنین، روسیه برای حفظ آسیای مرکزی از خطرات امنیتیمرکزی است

ی اسی، تاریخاسالمی، ناگزیر است به لحاظ جغرافیای سی گرایافراطنیروهای 

سیه، ایران و رو. قرار دهدو اقتصادی، افغانستان را نیز مورد توجه خاص 

ی ویژه در برپایدر سطح منطقه ارواسیا، بهبا همکاری با یکدیگر توانند می

ه تحادیا امهتوافقنثبات و امنیت در افغانستان به همکاری با یکدیگر بپردازند. 

دور کری موقعیت ترانزیت ایران بویژه در بحث ، موجب تقویتاقتصادی ارواسیا

 واهدد و از بروز تهدیدات امنیتی بالقوه جلوگیری خشمال جنوب، خواهد ش

 کرد.

در سازمان  آنو تأثیر عمیق  با اتحادیه ارواسیاچین  همسایگیدراین راستا، 

ابریشم، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و  راههمکاری شانگهای، 

بر  تا شودمیموجب  ،هاپاسفیک برای امنیت ملی آمریکایی -اهمیت آسیا 

اهمیت آن در مسیر و های چندجانبه در این منطقه ضرورت حضور و تعامل

ارتباطات اقتصادی ایران در همچنین،  .افزوده شوداهداف ژئوپلیتیک ایران 
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موجب  ،انرژی با روسیه مشترکات اقتصادی بویژه در زمینهمنطقه ارواسیا و 

ایده سوآپ . شودمی ارواسیا با منطقه ایران هرچه بیشتر اقتصادی مندیعالقه

 بابرای ایران ، انتقال انرژی کشورهای این منطقه نفتی و همکاری درزمینه

های موجود منطقه ایران نقش کلیدی در شاهراه بویژه آنکه،اهمیت است. 

آهن سراسر آسیا، تراسیکا و کریدور شمال و جنوب یعنی جاده ابریشم، راه

 (https://ana.press/i/504902) .دارد

یق اشتیاق افغانستان برای برقراری ارتباط با جنوب آسیا بویژه هند از طر-ب

 چابهار

خود  هایاولویتاستراتژیک خود جنوب آسیا را در صدر  هاینقشههند در 

قرار داده است. دکترین کالن سیاست خارجی هند، کشورها رابه سه دایره 

یک آن از جمله که اولین دایره همسایگان نزد کندمیمتحدالمرکز تقسیم 

افغانستان است. در محیط این دایره، هند در صدد کسب موقعیت هژمونی 

دیگر دراین منطقه مقابله  هایقدرتاست تا به واسطه آن بتواند با حضور 

برای مقابله با سایر قدرتها  ایواسطهکند. افغانستان در محیط پیرامونی هند، 

فوذ هند به آسیای مرکزی نیز مانند پاکستان است؛ بعالوه، بستری برای ن

هند با درک جایگاه افغانستان در گسترش  2001سپتامبر  11. بعداز باشدمی

همکاری با آن است تا از طریق اتحاد استراتژیک با افغانستان الگوی امنیتی 

هند محور در جنوب آسیا را تقویت نماید، و همچنین زمینه نفوذ هند در 

راه زمینی فراهم شود. به بیان دیگر، هند با  آسیای مرکزی و خاورمیانه از

با وارد کردن کابل به  کوشدمیدرک ضعف افغانستان در ایفای نقش ارتباطی، 

نفوذ خود در این کشور را مهیا کند و  هایزمینهمعادالت آسیای جنوبی، 
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از موقعیت ارتباطی افغانستان نهایت استفاده را ببرد. هند با درک  وسیلهبدین

از  برداریبهرهه ژئواستراتژیک افغانستان در صدد گسترش نفوذ خود و جایگا

موقعیت میانی این کشور جهت دستیابی به آسیای مرکزی است. البته رقابت 

هند با پاکستان عامل دیگری جهت ارتقای جایگاه افغانستان در سیاست 

خارجی هند است. درگذشته، پاکستان با هدف جلوگیری از محاصره شدنش 

وسط هند از طریق طالبان، خواهان گسترش عمق استراتژیک خود در ت

میالدی  90داخلی افغانستان در دهه  هایجنگافغانستان بود. بطوریکه 

وثوقی و دیگران، ) بودبین هند و پاکستان « 1جنگ نیابتی»درواقع، نوعی 

(. منافع چندگانه هند از گسترش روابط با افغانستان بویژه 160-158: 1393

در ارتباط با منطقه آزاد چابهار عبارتنداز: تحدید نفوذ پاکستان؛ مهار 

افغانستان در دستیابی به آسیای  مانندپلو تروریسم؛ کارکرد  گراییافراط

؛ تقویت سیستم امنیتی هند محور در آسیای اینفوذمنطقهمرکزی؛ گسترش 

 (.161: 1393همان، ) افغانستانجنوبی با وارد کردن 

به یک نقطه ارتباطی و حیاتی  منطقه آزاد چابهاربه آنچه گذشت، با توجه 

برای ارسال کاالهای هندی به افغانستان و فراتر از آن درآسیای مرکزی 

برای توسعه بندر را بودجه پیشنهادی خود  افغانستانشده است. دولت تبدیل

دهنده تعهد افزایش بودجه بندر چابهارنشان .است افزایش داده چابهار

برای توسعه این بندر و همچنین قاطعیت برای تبدیل آن به یک  افغانستان

گزینه مناسب ارتباطی است. بندر چابهار به علت موقعیت استراتژیک و 

ای در مبادالت تجاری المللی جایگاه ویژههای آزاد بیندستیابی به آب

                                                           
1 -Proxy War 
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امریکا، شایان توجه است، برنامه با سایر کشورهای منطقه دارد.  افغانستان

رقیب برای ایجاد موازنه در برابر بندر گوادر است و  یامنطقهایجاد یک پایگاه 

 ترینیجدقرائن زیادی وجود دارد که چابهار درکنار بندر عمانی دوقم، 

 (.21: 1395عسگری، هستند ) هاینهگز

چابهار، منافع متعددی برای از نگاه استراتژیک افغانها، منطقه آزاد درمجموع 

محصور ازموقعیت افغان با هدف رهایی  مرداندولتدارد.  همراهبهانستان افغ

، از کشورشان از جبر جغرافیاییبرای رهایی تا  اندیدهکوش هاسال در خشکی،

آزاد جنوب، در راستای تأمین منافع  یهاآباقتصادی ناشی از  یهافرصت

داخلی  هایتیاولوبهره جویند. مسائل و  شانیخارجداخلی و رونق تجارت 

. پس شد، عمأل مانع از تحقق هدف مذکور م 21دیگر این کشور تا اوایل قرن 

. م 21قرن نخست  یدههاز رشد میانگین اقتصاد داخلی افغانستان طی 

بندر چابهار توسط  یامنطقهمسیر ترانزیت  یهاگام(، نخستین %10حدود )

غانستان جهت کاهش قوی حکومت اف یارادهدولتمردان افغان برداشته شد. 

محیطی از طریق محور ترانزیتی چابهار، به طور جد از سال  هاییتمحدود

تا کنون ادامه داشته است. بندر چابهار یکی از دالیل کاهش وابستگی  2011

افغانستان به بنادر پاکستان )کراچی، قاسم، گوادر( است. اختالفات سیاسی و 

. باعث م 2017-2015ال های اسالم آباد در س-مرزی کابل هاییریدرگ

اسالمی و یوسف زهی، شد ) درصد 40 یزانمکاهش مراودات تجاری آنان به 

شریک تجاری و وافغانستان مهمترین همکار به همین دلیل،  (.98: 1397

افغان در چابهار  انحضوروسکونت شهروند اقتصادی منطقه آزاد چابهار است.

برای تجارت در این  کارپشتو  ذاریگیهسرماعزم جدی آنها برای  دهندهنشان
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نقش مهمی در پیشرفت تجارت و  تواندیم. منطقه آزاد چابهار باشدیممنطقه 

موقعیت  یلدلبهترانزیت کاال در کشورهای همسایه بازی کند، همچنین، 

استراتژیک و اتصال آن به دریای هند، شرایط خوبی برای ترانزیت و تجارت 

 خواهدیمغرب از برنامه های دولت است که -قفعالسازی دهلیز شر. دارد

ترافیک ترانزیتی را از منطقه آزاد تجاری چابهار به جاده مالک و مرز زابل 

مالکیت زمین را به مدت با  توانندیمخارجی  گذارانیهسرما .منتقل نماید

صرفه برای فعالیت تجاری و اقتصادی تصاحب کنند  قیمت مناسب مقرون به

 هاییتفعال بنابراین، ست سال ازهرگونه مالیاتی معاف شوند.و برای مدت بی

در افغانستان باید از آزادی بیشتری برخوردار باشد تا  اقتصادی و تجاری

در این شهر و صدور انواع مختلف کاالها، محصوالت  گذارییهسرما یهافرصت

 .سازدکشاورزی و مواد معدنی را از طریق این بندر به سایر نقاط جهان فراهم 

 این کشور یکی از ثروتمندترین کشورها در زمینه داشتن آهن، کرومیت، زغال

کاال و مواد معدنی این کشور از طریق  .سنگ، سنگهای قیمتی و نفت است

تأثیر زیادی ؛ وشودیمبندر استراتژیک چابهار به مناطق مختلف جهان صادر 

ی در توسعه این کشور نقش مهم تواندیمبر توسعه اقتصادی افغانستان دارد و 

افغان مشتاق کار در بندرچابهار  تجار. لذا، محصور به خشکی داشته باشد

با این . باشدیمبیشتر در این منطقه  گذارییهسرماهستند و توجهشان به 

از این بندر چابهار به نوعی این کشور را از رکود اقتصادی نجات دهد.  کهامید 

ط اقتصادی، تجاری و سیاسی با ایران تأکید مقامات افغان بر توسعه روابرو، 

دارند. امنیت باال، تعامل خوب بین مقامات ایرانی و زیرساخت بندر چابهار 

، صادرات و واردات کاال توسط فعاالن ونقلحملشرایط مناسب را برای 
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: 1397متفی و همکاران، افغان فراهم کرده است ) گذارانیهسرمااقتصادی و 

 %25، 2013مستقیم خارجی درافغانستان درسال  گذاریهسرمای. البته (64

افزایش یافته که بدلیل تالش دولت برای اختصاس زمین بیشتر به صنایع و 

تجاری است. براساس اطالعات آنکتاد، سهام  برگزاری چندین نمایشگاه

تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال  %2/7خارجی، حدود  گذاریسرمایه

. چین در صنعت نفت، و هند در بخش معدن افغانستان دادمیتشکیل  2016

. البته وضعیت بد امنیتی در کشور مانع پیشرفت در این اندکرده گذاریسرمایه

شد. برای درک بیشترنگاه استراتژیک افغانستان به این  2015در سال  هاپروژه

 ریگذاسرمایهکه ظرفیت  ایعمده هایبخشاز  نمونهبندر، به ذکرچند 

 :پردازیممیدرچابهار دارند 

، روازاین: زراعت نقش مهمی دررشد اقتصادی افغانستان دارد. کشاورزی-1

مستقیم خارجی را دراین بخش برای تاجران  گذاریسرمایهچابهار امکانات 

( 2015-25) تحول. توسعه اقتصادی در دهه کندمیهندی و ایرانی فراهم 

: بخش معدن -2ستان بسیار مهم است. برای امنیت دراز مدت مردم افغان

تالش عملی برای  خواهدمیافغانستان با داشتن منابع طبیعی دست نخورده، 

توسعه زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی وکاهش فقر بوسیله استخراج و 

 موثر از مواد معدنی را انجام دهد تا منجر به توسعه کشور شود. برداریبهره

میلیون متریک تن شناسایی شد  5/44والیت سرپل مثال، ذخایر نفتی  بعنوان

. طی چند سال رسیدمیمیلیون متریک تن  5/14وذخایر قابل استخراج آن 

میدان نفت و گاز در افغانستان شناسایی شد. این بخش  5گذشته، حدود 

: نتایج قابل بخش صنعت -3در چابهار را دارد.  گذاریسرمایهعمده ظرفیت 
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گذشته در نتیجه تاسیس کود وبرق در والیت بلخ با  توجهی در طول سالهای

مگاوات برق درساعت انجام شد.  48تن کود یوریا درسال  110000ظرفیت 

نیز ایجاد کارخانه سیمان غوری، کارخانه سیمان جبل السراح با حداکثر 

با ظرفیت  2 غوریتن درسال، کارخانه سیمان هرات و  3000ظرفیت 

از کار  %80همین راستا توسعه و ایجاد شده است. تن در 800و  700جداگانه 

با انتقال ماشین آالت به پایان رسیده است اما با توجه به تداوم  هافعالیتاین 

: 1397متقی و دیگران، ) نشدندقادر به ادامه کار  هابرنامهجنگ درکشور، این 

ن استراتژیک دولت برای بخش انرژی ای اندازچشم: بخش انرژی -4(. 18-20

است که این بخش بتواند به شهروندان افغانستان و عاملین رشد اقتصادی 

دسترسی به منابع انرژی قابل اعتماد را مهیا کند. همچنین بتواند در طوالنی 

بخش خصوصی و بر اساس نظام بازار  گذاریسرمایهمدت اقتصاد مبتنی بر 

رافغانستان آزاد، تحت نظارت دولت فراهم کند. بیشتر نیروگاههای برق د

درصد کل( است و بقیه از منابع حرارتی  54تولیدبیش از ) آبیبراساس نیروی 

توسعه  -5و گاز طبیعی( سنگذغالعمدتا از طریق استفاده از ) باشندمی

و بدلیل  1979: بدلیل تهاجم شوروی و جنگ داخلی پس از سال هازیرساخت

و  اندشدهتخریب افغانستان بشدت  هایزیرساختحفظ و مراقبت ضعیف، 

سال جنگ، تقریبا هیچ پیشرفتی دراین بخش صورت نگرفته  30 ایندرطی 

 -6کشور با کمبود زیرساختهای اساسی دراین زمینه روبرو است.  این است.

بخش اول آنچه که بعنوان شبکه ملی راه  ملی و بین المللی خط آهن: هایپروژه

ریف به حیرتان توسط خط وصل شدن مزارش آهن در نظرگرفته شده است، با

آهن و از طریق ان به شبکه های خط آهن آسیای مرکزی و اروپا متصل شد. 
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، کندمیکارساخت و ساز راه آهنی که افغانستان را به کشورترکمنستان وصل 

 150بندرتورغند ) -آهن هرات خط( : الفشامل شده است. اندازیراهنیز 

کیلومتر(؛  645تان و تاجیکستان )آهن ترکمنستان، افغانس خط( کیلومتر(؛ ب

آهن  خط( کیلومتر(؛ ت 98لندی کوتل ) -تورخم -آهن جالل آباد خط( پ

قندهار؛ ث( خط آهن جاده ابریشم از چین به ایران از طریق جمهوری  -چمن

 هرات پنج. -ایران() گورانی آهنخطقرقیزستان، تاجیکستان وافغانستان؛ ج( 

 (.20-21: 1397همان، )

 یریگیجهنت

 یای هند،موقعیت استراتژیک و اتصال آن به در یلدلبهمنطقه آزاد چابهار 

 زیمرکهند، پاکستان و آسیای  مانندبه علت نزدیکی به کشورهایی بویژه 

بدأ جنوب ـ شمال از م یدورکر .شرایط خوبی برای ترانزیت و تجارت دارد

است  یرانا بویژهو منطقه  یبرا یفراوان یتهاییمزفرصتها و  یدارا یزنچابهار 

و  یداخلظر ناز  باال، یکژئواکونومو  یتیکژئوپل هاییتظرفکه با دارا بودن 

 .باشدیم یامنطقه یتنگناهااز  یاریبس یگشاراه یخارج

افغانستان یکی از همسایگانی است که توان باالی منطقه آزاد چابهار را در 

ترین دالیل نگاه مناسبات سیاسی واقتصادی بخوبی درک کرده است. مهم

عبارتند از: رهایی از موقعیت  منطقه آزادچابهاربه افغانستان استراتژیک 

از موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای  یریگبهرهجغرافیایی محصور در خشکی؛ 

همسایه در آسیای مرکزی که دارای منابع عظیم انرژی هستند؛ رهایی از 

ه آبهای آزاد و نیز مقابله انحصار موقعیت جغرافیایی پاکستان برای دسترسی ب

کاهش  موجبچابهار با نفوذ داخلی پاکستان در افغانستان. زیرا منطقه آزاد 
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خواهد شد؛ وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان )کراچی، قاسم، گوادر( 

خارجی برای بازساخت  گذارییهسرمانزدیکی به هند برای رفع نیاز خود به 

از مسیر امن همسایه خود ایران که  یریگهرهبخود؛  دیدهیبآساقتصاد بشدت 

 است. هادههمیزبان چند میلیون پناهنده افغان در طی 

آزاد  یهاآب اقتصادی ناشی از یهافرصتاز  کوشدیم افغانستان بنابراین،

بهره  اشیخارج، در راستای تأمین منافع داخلی و رونق تجارت ایران جنوب

ا یاسی بسر توسعه روابط اقتصادی، تجاری و مقامات افغان بازاین رو، جوید. 

سعه تو ن،فغاو ا خوب بین مقامات ایرانی تعامل باال، یتامن ایران تأکید دارند.

 ردات کاالو وا صادرات ،ونقلحملمناسب برای  یطشرا ،زیرساخت بندرچابهار

 رد.کخواهد فراهم را افغان گذارانیهسرماتوسط فعاالن اقتصادی و 
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 منابع
 ،و آثار  پیامدها( 1397امیدعلی، امینی، علی اکبر، تاجری، منصور ) اسدی

 صی علومتخص ژئواکونومیکی ناشی از توسعه بندر گوادر و بندر چابهار بریکدیگر، فصلنامه

 25-1، زمستان، صص 45 شماره، 14سیاسی، سال 

  ،ارزیابی(1387؛ مقدس حسین زاده، سمیره؛ دالوری، مجید )اصغریعلاسفندیاری ، 

امه وهشنعملکردمناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن درتوسعه اقتصادی این مناطق، پژ

 146-119، صص 28، شماره 8اقتصادی، بهار، دوره 

  ،اقتصاد سیاسی  کارآمدساز هاییاستراتژ(. 1397ناصر )، یوسف زهی، الهروحاسالمی

لنامه چابهار، فص بر مبنای تحلیل سیستمی نقش بندر افغانستان و ایران، یامنطقه

 (.8)28شماره مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 

 ( مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توس1388التجایی، ابراهیم ،)عه صادرات در 

 222-189 صص ،33مقایسه با سه کشور آسیایی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 

  .ایران )مطالعه یامنطقهدر توسعه مناطق آزاد تجاری  یگاهجا (.1392) یامحالماسی 

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،  ،(موردی: منطقه آزادکیش

 همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه،
 https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_212.html 

  ن سکتور (، جمهوری اسالمی افغانستان: تجدید ماستر پال2017) آسیاییبانک انکشاف

 (، افغانستان، کابل: بانک انکشاف آسیایی.2036-2017ترانسپورت )

  ،ی و اقتصادی (. برنامه ریزی و سازماندهی سیاسی، امنیت1396) یدرحبلوچ، ازیر، لطفی

 (.2)43ش امه آمایش محیط، فضا در منطقه مکران، فصلن

 ،اهبردیر مطالعات انتشارات ،تهران قدرتها، و مناطق ،(1388) یال ویور، و یبار بوزان. 

 ( عملکردمناطق آزاد تجاری1378بیک محمدی، حسن ،)- رتوسعه: دصنعتی ایران

 .19-16صص  .29، شماره 8آزاد چابهار، دوره  منطقه مورد،

https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_212.html
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 ( مط1395دفترمطالعات اقتصادی ،)اقتصادی. العات مناطق آزاد، تهران: مرکز مطالعات 

 رپاداری ثبات و امنیت بهمکاری ایران و روسیه در  هایزمینه(، 1395) ، ماندانا،بارشهیت

وسسه از، ممجموعه مقاالت همکاری های ایران و روسیه؛ ابعاد و چشم اند ،افغانستاندر 

 ایراس.

 تحقـق  در گرایـی  منطقـه  الزامات و رتضرو ؛(1386جالل ) یدس آبادی، فیروز دهقانی 

  .87: ،شمارهراهبردی نگرشایران، اسالمی جمهوری ای منطقه برتری

  ،ان و (. دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانست1397جمال )سینایی، وحید، جمالی

ی، دو کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عموم مدیریت اختالفات آبی

 (8)28شماره 

  تبیین (1398کارگر )سعادتی، حسن، کریمی پور یدااله، کاویانی راد، مراد و احمد .،

یای غرافنقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحوالت اقیانوس هند، پژوهش های ج

 (.4)51انسانی، دوره 

 ،جاد (. کارکردها و چالش های منطقه ازاد چابهار در ای1398) صبوری، ضیالدین

 (.4)4. پژوهشنامه رسانه بین الملل، سال یامنطقههمگرایی 

 ،(. 1391د )، محمویکرمـان زادهینحس، محمد، یثــانیاســکندر طاوســــــی، تقی

و  عاتمطال و منطقه. یراناامروز  یطشراتوسعه محور شرق در  یتنگناههاو  یتهاقابل

 ،12، شماره 3سال  یاو منطقه  یشهر یپژوهشها

  ،(.1)8سال ( بندر چابهار و منطقه. فصلنامه روابط خارجی. 1395حامد )عسگری 

 مناطق آزاد  ، ارزیابی آثار اعطای معافیت مالیاتی در1395، علی، جعفری، تینا، عسگری

 لی، سالما مه اقتصادتجاری ایران )مطالعه موردی منطقه آزاد قشم، کیش وچابهار(، فصلنا

 70-43 صص، زمستان. 37 شمارهدهم، 

  ،انتشارات  (. تجارت میان افغانستان و ایران. تهران: موسسه1395) یعبدالهادفرهنگ

 .عرفان

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/601


 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

783   

 

 ( زمینه های درون نظری و برون نظری1389کوالیی، الهه؛ سازمند، بهاره ،) تحول در 

مستان ، ز9 شمارهظری، دوره جدید، نظریه های منطقه گرایی، فصلنامه پژوهش سیاست ن

 .146-127و بهار. صص 

 ،یجهـان  در سازی امنیت) یا منطقه های نظم ،(1392) یکپاتر مورگان، و دیوید لیک 

 .راهبردی مطالعات انتشارات :تهران آبادی، فیروز قانیده جالل :مترجم ،(نوین

 ن، جاهد، تهرا( افغانستان: روحانی، مارکس، م1380) ماگنوس، رالف؛ نبی، ادن؛

 انتشارات وزارت امور خارجه.

 تانتشـارا  :تهـران  جغرافیایی، سیاست و سیاسی یایجغراف ؛(1381) یروزپ مجتهدزاده 

 .سمت

  ،اتژیک بند تحلیل استر (.1397گلشن )ساچدوا،  عبدالقدیر، امیراحمدیان، بهرام،متفی

 .مطالعات استراتژیک یتوتانست چابهار، کابل:

 وقعیتم بر اوراسیا اقتصادی اتحادیه (. تاثیر1398) مهناز ،زیگودر؛ حجت ،مهکویی 

 .12 دوره، مطالعات اوراسیای مرکزی می ایراناسال جمهوری ژئواکونومیک

  ،یاسی، س(، مبانی جغرافیای 1392) عمرانمیرحیدر، دره؛ میراحمدی، فاطمه، راستی

 ، تهران: سمت.19 چاپ

 نومیک آنادی ارواسیا و الزامات ژئواکو(، اتحادیه اقتص1394) میرفخرایی، سیدحسن؛ 

 ، زمستان.32، شماره 8 سالبرای ایران، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 

 انستان (، تبیین جایگاه افغ1393) قربانعلی، حیدری وثوقی، سعید؛ فالحی، احسان؛

ش هند؛ با تاکیدبرمنطقه آسیای جنوبی و نق ایمنطقهبعنوان کانون چند زیرسیستم 

 .149-77 1، پاییز، صص 87صلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ف

  ،بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پاکستان و ایران در (. 1396) یهادویسی

 (.13)45شماره ا. ایجاد کریدور شمالی ـ جنوبی اوراسیا: مزیتها و تهدیده

 -Fingar, T. (2016(. NNN NNN NNNNN NNNN: NNNNN NNN NNNth and 

Central Asia in the Era of Reform, Stanford University Press 
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 Clawson, Patrick (2019), renewing the Iran Sanctions Waivers: 

Energy and Afghan Trade, April 22, Available at: 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/renewing-the-iran-sanctions-waivers-part-2-energy-

and-afghan-trade 

 -Farooq, Khesraw Omid (2019), Chabahar Port: A Step Toward 

Connectivity for India and Afghanistan For India and Afghanistan, 

Chabahar holds great promise, Available at: 

https://thediplomat.com/2019/07/chabahar-port-a-step-toward-

connectivity-for-india-and-afghanistan/ 

 http://parstoday.com/dari 
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 چکیده
طقه و نارتباطی در م-در هزارة نوین بسیاری از کشورهایی که دارای موقعیت ممتاز تجاری

شایسته در  طوربهموقعیت مناطق آزاد خود  هاییتظرفجهان هستند در پی آنند از 

 به عنوان ، در جهان کنونی مناطق آزادرویناکشور استفاده کنند. از راستای توسعه 

مینة زسبات میان کشورها نقش بسیار مؤثری دارند که تجاری در منا-ارتباطی یهاگلوگاه

موفق  یی در جهان. در این راستا، کشورهاآوردیم)همکاری، مشارکت و همگرایی( را فراهم 

را  کشورها ت بایپلماسی ویژه در مناطق آزاد خود مناسباهستند که بتوانند با استفاده از د

همه  وسعةتبر پایه همکاری و مشارکت بنیان گذارند که در این صورت مناطق آزاد زمینه 

 ن مبنا،ر ایجانبه و هم زمینه مناسبات دوستانه میان کشورها را را فراهم آورده است. ب

، تالش کرده یاکتابخانه یهادادهر با روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بپژوهش حاضر 

ه دهد. سازی درست و قابل قبولی از تبیین موقعیت منطقه آزاد ایران ارائاست تا مفهوم

یژه وپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناطق آزاد ایران با تکیه بر دیپلماسی 

ورند. آفراهم  شورهازمینة مناسبات بر پایه همکاری و مشارکت را میان ک توانندیمچگونه 

ته گرف نتایج پژوهش گویای آن است که اگر دیپلماسی ویژه در مناطق آزاد کشور بکار

 کسب شود، این مناطق ظرفیت آن را دارند که زمینه توسعة همه جانبه کشور در جهت

د، بر این بنیا را فراهم سازند. 2050جهان در افق  16و رتبه  1404رتبه بتر منطقه در افق 

مینة تا ز طلبدیماز مناطق آزاد دیپلماسی ویژه خود را در مناسبات با کشورها هر کدام 

ز کی ایهمکاری، مشارکت و همگرایی را فراهم سازد. با این تدابیر، مناطق آزاد به 

 ارزشمندترین منابع جغرافیایی برای کشور ایران تبدیل خواهد شد.

 ا.کشوره دیپلماسی ویژه، مناسباتایران، مناطق آزاد، توسعه اقتصادی، : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و  هامکان

و خودگردانی و  هاسازمانعمودی با سایر نواحی و همچنین استقرار نهادها و 

و سازماندهی  هایخودگردان. این نوع باشندیممدیریت در بعد محلی نیازمند 

و « دولت محلی»اسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به سی

که با کارکردهای ویژه خود از  شودیمحکومت محلی و غیره تعبیر 

. شودیمکه به قلمرو دولت مرکزی مرتبط است، مجزا  هایییتفعال

محلی براساس فضای جغرافیایی خود دارای کارکردهای  هاییخودگردان

بازرگانی، توریستی و... -ر سیاسی، امنیتی، اداری، تجاریمتنوعی شامل امو

تا  گیرییمتصمهستند که مناطق آزاد به لحاظ مدیریتی و اداره امور از مرحله 

محلی است که در مناطق  هاییخودگرداناجرا و نظارت یکی از انواع 

با اختیارات و شرح وظایف مشخص به اداره امورد محلی  اییژهوجغرافیایی 

(. مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد 22: 1391و همکاران،  یانحافظ) پردازدیم

که سرمایه موتور محرک توسعه اقتصادی یک کشور است  اندگرفتهشکل 

صنعتی یا مناطق -(. مناطق آزاد تجاری121: 1387)اسفندیاری و همکاران، 

ت صنعتی یکی از ابزارهای گسترش صادرا عنوانبهپردازش صادرات و واردات 

و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و 

چین، »اقتصاددانان قرار گرفته است. امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند 

با ایجاد مناطق آزاد تجاری  توانیمکه  دهدیمنشان « کره جنوبی و تایوان

و به توسعه صادرات کاالهای  خارجی را فراهم آورد گذارییهسرماامکان جذب 
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: 1391و مقدم،  کیایمیکرصنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود )

(. در کشورهای در حال توسعه، تردید در دستیابی به رشد و توسعه 6

اقتصادی از طریق صادرات کاالهای اولیه باعث شد که بسیاری از کشورهای 

تجارت، مبنی بر تخصص یافتن  سنتی هاییتئوربعد از جنگ جهانی دوم 

کشورهای در حال توسعه در تولید و صدور کاالهای اولیه را کنار گذاشته و در 

جهت صنعتی شدن تالش نمایند. به این دلیل، با هدف توسعه صادرات 

 هایگذارییهسرماصنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب 

طق آزاد نمودند )سالمی و همکاران، مستقیم خارجی اقدام به تأسیس منا

(. رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث شده است پس از بندر 3: 1396

( کشورهای در حال 1959( و کشور ایرلند )سال 1888هامبورگ )در سال 

توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. از آن جمله 

ری مانائوس )در برزیل(، منطقه آزاد ماریتین )در به مناطق آزاد تجا توانیم

موریس(، منطقه آزاد کراچی )در پاکستان(، منطقه آزاد ماسان و ایری و 

کومی )در کره جنوبی(، منطقه آزاد کاندال، الکترونیک سانتاکروز )در هند(، 

مناطق آزاد شیکو، ژیامن، شنجن، ژوهایی، شانتو، هانیان و پودینگ )در 

ق آزاد فرودگاه آتاتورک، مرسین، آنتالیا، اژه، چرم، استانبول، چین(، مناط

استانبول )ترکیه(، مناطق آزاد جبل علی، احمد بن رشید )در دبی(، منطقه 

در  1368آزاد جاکارتا )در اندونزی(، مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار )سال 

 (.121: 1387ایران( و... در آسیا اشاره نمود )اسفندیاری و همکاران، 

در ایران اداره حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو طریق صورت 

: یکی از طریق الگوی مدیریت سیاسی فضا )وزارت کشور و پذیردیم
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( و دیگری اختصاصی )سازمان مناطق آزاد(. نوع عملکرد این هایاستاندار

که این موضوع  در تکامل یا تعارض با هم باشد، تواندیمالگوها در مناطق آزاد 

و  یانحافظتأثیر مستقیمی بر کارکرد این مناطق داشته باشد ) تواندیم

(. از طرفی محیط جغرافیایی و همجواری سرزمینی بر 23: 1391همکاران، 

به عنوان عاملی مهم در پیوند کشورها و نزدیک کردن  تواندیمآمده از آن، 

یی که در موقعیت جغرافیایی استراتژی آنها با هم باشد. به طور حتم کشورها

. همچنین گذارندیمبر یکدیگر اثر  یریناپذاجتنابواحدی قرار دارند به نحو 

کشورهایی که دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترک هستند، دارای 

. دهدیممشترک هستند که آنها را در تعامل نزدیک با یکدیگر قرار  یهاعالئق

همجوار دارای اشتراکات فرهنگی و ژئوپلیتیکی  از این حیث ایران و کشورهای

(. همچنین مناطق آزاد تجاری 86: 1391)محمدی و احمدی،  اندیتوجهقابل 

بسیاری برای  هاییلپتانسایران با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب خود از 

توسعه مناسبات تجاری، سیاسی و فرهنگی با کشورهای همجوار را دارا 

کشورهای حاکم بر  هاییاستسآنجا که مناطق آزاد به شدت از و از  باشندیم

ایران  هاییاستسو مناسبات به  هاتوسعهاین مناطق متأثر هستند، تحقق این 

و سایر کشورهای همجوار وابستگی کامل دارد. در ایران در چند سال گذشته 

ت بسیاری برای رونق این مناطق در چارچوب دیپلماسی ایران صور یهاتالش

گرفته، اما هنوز با موفقیت کامل همراه نبوده است و این مسئله نیازمند 

ایران در این مناطق را دارد. لذا در پژوهش  هاییاستستعدیل در برخی از 

حاضر سعی گردیده که به اهمیت این مناطق و نقش اقتصادی و سیاسی این 

به تأثیر و مناطق در مناسبات بین ایران و سایر کشورها پرداخته شده و 
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شایان ذکر است  بکاریگیری دیپلماسی ویژه در این مناسبات تأکید شده است.

آمده که ایران به خودکفایی در تأمین امنیت غذایی  1404 اندازچشمدر افق 

و در  شودیمو همچنین قدرت برتر منطقه  یابدیمو تولیدات کشاورزی دست 

جهان با قرار گرفتن در رتبه میالدی به اقتصادهای نوظهور برتر  2050سال 

اراتباط مستقیمی با تولیدات  یاندازچشمکه تحقق چنین  پیونددیم 16

داخلی و جایگاه مناطق آزاد دارد که در این بین صحبت از دیپلماسی ویژه در 

 قیروش تحقدر پژوهش حاضر از  .طلبدیمرا  اییژهومناطق آزاد جایگاه 

روش  ،روینیاست. از ا شدهاستفاده انجام پژوهش یبرا یلیتحل-یفیتوص

 یمنطق یهابر استدالل یو مبتن یکاربرد یتماهپژوهش با توجه به  یاصل

ابتدا به بررسی واژگان  ،شده یسع یقتحق ینادر بر همین اساس است. 

کلیدی موضوع پرداخته شده و با شرح و بررسی هر یک از این واژگان از 

فاهیم را نمایان ساخته، سپس با درک دیدگاه اندیشمندان جهانی اهمیت م

کامل از اهمیت مناطق آزاد در روابط سیاسی و دیپلماسی بین ملل مختلف و 

صورت گرفته در ارتباط با مناطق آزاد و روابط بین  یهاپژوهشبیان پیشینه 

کشورهای جهان در نهایت به بررسی جایگاه مناطق آزاد ایران در مناسبات 

شورهای جهان که به نحوی با مناطق آزاد ایران در سیاسی بین ایران با ک

و تهیه نقشیه مسیر این روابط با تأکید بر دیپلماسی ویژه پرداخته  اندارتباط

 شود.

 مبانی نظری -2

مناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن تجارت آزاد با 

از شناخته سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مج
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متنوع سعی دارند که  هاییتمعافو  هامشوقشده است. این مناطق با ایجاد 

خارجی را جذب و آن را در تولید کاالهای صادراتی مورد  گذارییهسرما

استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کاالها کشور از آثار و مزایای مثبت 

دی، توسعه شهری و صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصا

 (.4: 1390و... برخوردار نمایند )فرشیدی،  یامنطقه

 
 (: خصایص مناطق آزاد1شکل )

، چیزی جدا از شودیممنطقه آزاد تجاری شناخته  عنوانبهکه  یامنطقههر 

مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست. البته در اغلب مواقع دو 

)مانند ناحیه آزاد تجاری « ناحیه آزاد تجاری» و« منطقه آزاد تجاری»مفهوم 

اما باید توجه  شودیمآمریکای التین( به اشتباه به جای یکدیگر بکار برده 

داشت که تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد. همچنین در بعضی 

« منطقه آزاد تجاری»و « بندر آزاد»مواقع مفهوم یکسانی از دو اصطالح 

ر حالی که این سوءبرداشت ناشی از آن است که بیشتر د شودیمگرفته 

مناطق مدرن آزاد تجاری در نزدیکی بنادر قرار دارند در حالی که بین این دو 
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اصطالح تفاوت ظریفی وجود دارد: بندر آزاد صرفاً به مثابه مرکزی برای 

 کاال از یک وسیله حمل به وسیله دیگر یا به مثابه یک انبار امانی ییجاجابه

، در حالی که کندیمرا تسهیل  المللیینبگمرکی است که مبادالت تجاری 

، در اندشدهاگرچه اغلب در محدوده بنادر آزاد تجاری واقع -مناطق تجارت آزاد

حقیقت مناطق سنتی و تولیدی هستند که در سواحل قرار داشته و قوانین 

 رباآهنملی بر عملکرد آنها نظارتی ندارند، این مناطق مانند 

و به دیگر سخن در  کنندیمخارجی را به خود جذب  هایگذارییهسرما

مستقیم خارجی است  هایگذارییهسرماحقیقت علت وجودی آنها نیز جذب 

 (.31و  30: 1396)دهقانی، 

در هر حال، مناطق آزاد یکی از عناصر ساختار سیاسی فضاست با کارکرد و 

از فلسفه وجودی، ماهیت و  ظرنصرفتجاری. این مناطق -هویت اقتصادی

تجاری آنها، از آن جهت که بخشی از حاکمیت و اقتدار  -کارکردهای اقتصادی

و نسبت به  دهندیمسیاسی حکومت و دولت مرکزی را به خود اختصاص 

فضا از موقعیت ترجیهی برخوردارند، مورد توجه خاص -سایر عناصر سیاسی

-ن مناطق به صورت واحدهای سیاسیجغرافیای سیاسی قرار دارند. در واقع ای

در ورای اختیارات سایر عناصر و  اییژهواقتصادی هستند که دارای اختیارات 

در آغاز بحث دیپلماسی (. 406: 1381، یانحافظ) اندیکشورتقسیمات 

تجاری، باید این نکته را روشن کرد که این مفهوم گرچه با مفاهیمی همچون 

مهمی دارد، اما  هایهمپوشیجاری، دیپلماسی اقتصادی و سیاست ت

کلیدی نیز با این دو مفهوم دارد. مهمترین عاملی که دیپلماسی  هایتفاوت

، شمولیت آن است، نمایدمیاقتصادی را از دیپلماسی تجاری متمایز 
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که یک دولت در  هاییفعالیتدیپلماسی اقتصادی بنابر یک تعریف، کلیه 

. باریچ و جیمز، گیردبرمیرا در  دهدیمحوزه روابط اقتصادی خارجی صورت 

دیپلماتیک در حمایت از  هاینمایندگیدیپلماسی تجاری را به عنوان اقدامات 

. از منظر آنان این اندکردهمالی و کسب و کار کشور متبوع، تعریف  هایبخش

مهمی با دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در وجوه  هایهمپوشانیمفهوم گرچه 

 آن تمایز است.مهمی نیز از 

یکی از کارکردهای اصلی دیپلماسی در زمینه تجارت در سطح دو جانبه و 

چندجانبه، ایجاد قواعد و چارچوبی است که بر اساس آن طرفین قادر باشند 

را به  گذاریسرمایهبازرگانی و سایر موارد همچون تأمین مالی و  هایفعالیت

زمانی هدف دیپلماسی تقویت یا سازمان یافته اداره کنند. همچنین  ایشیوه

تجدید ساختار تجارت است که سطح روابط تجاری در فقدان یک توافق یا 

 هادولتعدم کفایت یک توافقنامه پیشین، پایین و گسیخته باشد. به عالوه، 

 هایتوافقنامهاغلب یک توافقنامه رسمی را به دلیل امنیت اقتصادی، چون 

اتباع خود یا  هایفعالیتو  هاداراییاظت از برای حف گذاریسرمایهحمایت از 

. در کنندمیتضمین امنیت فراهم شدن مواد خام یا کاالی اساسی، مهم تلقی 

حالیکه این بحث وجود دارد که دیپلماسی برای گسترش ترتیبات قانونی میان 

، شودمیو واحدهای دولتی به کار گرفته  هادولت، همچنین میان هادولت

از بستن یک موافقتنامه  هادولتصادق است. ممکن است عکس آن نیز 

جزئی خودداری کنند تا از کسب منافع  ایموافقتنامهعمومی تجارت یا 

جلوگیری کنند یا از آن منافع به عنوان اهرمی جهت به دست آوردن امتیازات 

دیگر استفاده کنند. برای نمونه ژاپن از بستن یک  هایزمینهدر برخی 
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بلندمدت اقتصادی با اتحاد شوری خودداری کرد تا زمانی که در موافقتنامه 

اشغال کرده  1945اختالف بر سر جزایر شمالی هوکایدو که شوروی در سال 

بود، پیشرفتی صورت گیرد. از دیگر سو، دیپلماسی اقتصادی در حمایت از 

اقتادی در  هایموقعیتبا پیگیری  تواندمیخصوصی هر کشوری  هایبخش

با  توانندمیی دیگر عمل کند. بر این مبنا، مأمورین دیپلماسی تجاری کشورها

تجاری  هایبخشتجاری، عملکرد  هایموقعیتاطالعات در باب  آوریجمع

تجاری کشور متبوع خود، گام بزرگی در  هایبخشکشور مورد هدف برای 

 (.161-162: 1388جهت توسعه ملی و افزایش تجارت بردارند )امینی، 

اری ین رو تردیدی نیست که کشورها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاز هم

جاری سی تنیاز دارند. مهمترین دالیل نیاز کشورها به طراحی و اجرای دیپلما

 کرد: بندیدسته توانمیرا اینگونه 

 ،طرفانهبینیاز به دسترسی اطالعات قابل اتکاء و  .1

 شدن، مللیالبینیک کشور به  هایشرکتجستجوی شریک: تشویق  .2

 مدیریت و کاهش اختالفات، .3

 ،کنندیمکشور متبوع که از سایر کشورها دیدار  هایهیئتحمایت از  .4

یک استراتژیک همچون تجارت استراتژ هایدغدغهبرآورده ساختن  .5

سترسی مرتبط با توسعه و تحقیق یا تسهیل د هایفعالیتحمایت از 

 به انرژی،

مالیک و )صویرسازی از آن یک کشور به ت المللیبینبهبود تصویر  .6

 (.6:1390همکاران، 
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 نظریات در حوزه دیپلماسی اقتصادی -2-4

 گراییواقعالف( نظریه 

و  داندمیملت  -قدرت یک دولت سازیپیشینهاساس دیپلماسی را  گراییواقع

ردهای که از طریق توزیع دستاو داندمیدیپلماسی اقتصادی را ابزاری 

ر دسیاسی کمک نماید، اگر چه هر گونه توفیق  اقتصادی به افزایش قدرت

عرصه دیپلماسی اقتصادی را موکول به برتری قدرت نسبی طرف مذاره 

چون کنترل و یا  هاییاهرمنمونه در اختیار داشتن  عنوانبه، دانندمی

 مندانه نفع قدرتورق را ب تواندمیدسترسی به بازارهای بزرگ و یا منافع مالی 

 برگرداند.

 ریه ثبات مبتنی بر سیطرهب( نظ

ستلزم ماقتصادی را  هایهمکارینظریه ثبات مبتنی بر سیطره، توفیق در 

ل . بدون وجود قدرت قاهره مسلط، حصوداندمیوجود یک قدرت مسلط 

دارد. تأسیس شده امکان ن هایرژیماطمینان از گردن نهادن کشورها به 

 المللیینبنظم اقتصادی این نظریه برای توضیح چگونگی ایجاد  الوقوعفی

تحت سیطره آمریکا در نظر گرفته شده است. در مواردی که مذاکرات 

رهبری آنها  بزرگ اقتصادی و به هایقدرتتوسط  هارژیماقتصادی و برپایی 

برای درک بهتر  توانمی، نظریه ثبات مبتنی بر سیطره را گیردمیصورت 

ر دکه  رفت. اما نکته اینجاستمفاهیم در مطالعه دیپلماسی اقتصادی بکار گ

، مایدنشرایط امروز، کشوری که بتواند به تنهایی نقش قدرت مسلط را ایفا 

 تردید وجود دارد.
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 ج( نظریه وابستگی متقابل

 هایگیریتصمیمبا ارجاع رویدادها و  کوشدمینظریه وابستگی متقابل نیز 

اد جهانی ی اقتص، قوانین بازالمللبیناقتصادی به قدرت نسبی در روابط 

 طوربهبستگی . اگر چه نظریه وادهدمیرا به سایرین تعمیم  داریسرمایه

 د کهشخاص برای توضیح توسعه نیافتگی ارائه شده است، لیکن باید یادآور 

ی برا کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فقدان قدرت و منابع مورد نیاز

 وداف اپیش از دستیابی به اهاعمال نفوذ در اقتصاد جهانی، ممکن است پیش

نظریه  زان وابستگی،، نظریه پرداروایناقتصادی خود باز بمانند. از  هایبرنامه

 المللبینکه روابط  اندمدعیو  نگرندمیرا صرفاً با دیدی اقتصادی  المللبین

نی جها حاکی از توزیع عادالنه کاالهای اقتصادی است و نظام کنونی اقتصاد

ر مراکز است که از طریق انحصا داریسرمایهبیعی کشورهای مولد توسعه ط

وعی و ن تولید، سرمایه مازاد مناطق پیرامونی را به جامعه خود منتقل کرده

 ماسیرابطه وابستگی ساختاری را علیه این کشورها ایجاد کرده است. دیپل

و ه خشیدباقتصادی نیز با اشاعه تجارت آزاد روابط نابرابر گذشته را تداوم 

امی )حیدری و انع کندمیبافت سلسله مراتبی اقتصادی گذشته را حفظ 

 (.42-43: 1391علمداری، 
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 تحقیق هاییافته -3

 شورهاکاهمیت مناطق آزاد در مناسبات بین  -3-1

تجاری بود. ابتدا در  هاییژگیومدل ابتدایی مناطق آزاد دارای شرایط و 

که  یاگونههامبورگ آورد، به ، رونق و شکوفایی را به منطقه یالدیم 1888

و الگوبرداری از هامبورگ پرداختند. بعد از  یسازمشابهکشورهای دیر به 

خاتمه جنگ دوم جهانی، مدل دوم و سوم مناطق آزاد با شرایط و ویژگی 

ایجاد صنایع و ارائه خدمات به وجود آمدند. مدل چهارم مناطق آزاد در دهه 

ردید. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی گ یدهفرممیالدی تشکیل و  1970

صنعتی -جهان و انقالب در فناوری، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی

مناطق آزاد ابتدا در  گونهینابه مناطق آزاد بر پایه دانش ارتقاء پیدا کرد. 

آمریکا ایجاد شدند و سپس در دیگر کشورها گسترش یافتند. به منظور 

 هاییافته سازییتجارفناوری باال و همچنین  ارتقای توان صنایع با

تکنولوژیک، برخی مناطق شهرها یا حومه آنها که شامل تعداد بیشتری از 

مناطق تحقیقاتی و دانشگاهی بود به عنوان مناطق مناسب برای ایجاد 

مناطق آزاد انتخاب شدند و با ارائه تسهیالت و امتیازات ویژه، مکان  گونهینا

د و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. مدل پنجم مناطق مناسب برای رش

آزاد مناطق با تمامی کارکردهایی بود که تا کنون در دوره توسعه مناطق آزاد 

تعریف شد و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع نامگذاری گردید. 

در  یافرامنطقه؛ منتهی باشدیمششمین مدل دارای رسالت سایر مناطق آزاد 
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امل با سرزمین اصلی برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده )حسین تع

 (.14و  13: 1390، یخان

در حدود چهل سال پیش ایجاد مناطق آزاد تجاری برای دسترسی به 

مدنظر بسیاری از مسئوالن  یآورفنخارجی و انتقال  هایگذارییهسرما

 عه قرار گرفت واقتصادی کشورها از جمله کشورهای در حال رشد و توس

ر دیژه تجربیات موفقی نیز در تشکیل این مناطق در گوشه و کنار جهان به و

ین انیا شرق آسیار به دست آمده است. بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد د

سعه که مهمترین اهداف این مناطق تو دهدیمحقیقت را به وضوح نشان 

 کشورهایی است که با صادرات کاال و خدمات و افزایش درآمدهای ارزی

ه عنوان ب. به عبارتی دیگر مناطق آزاد اندگذاشتهتأسیس این مناطق همت 

)حسین  روندیمسکوی پرتاب صادرات در اقتصاد اغلب کشورها به شمار 

جاری در تگفت ایجاد و توسعه مناطق آزاد  توانیم(. لذا 2: 1390، یخان

ه در طی تحوالتی است ک ینترعمدهیکی از  شکیبکشورهای در حال توسعه 

ز ن امر چه اپیوسته است. دالیل ای وقوعبهنیم قرن اخیر در اقتصاد جهانی 

دند که اهم خارجی متعد گذارییهسرمانظر  نقطهداخلی و چه از  یهاجنبه

نی بر توسعه مبت هاییاستراتژاز: الف( عدم توفیق  اندعبارتآنها 

نی شدن اوانی نیروی کار. ج( جهاواردات؛ ب( ارزانی و فر هاییگزینیجا

 یهاتشرکبرای فعالیت  هایتمحدوداقتصاد بازرا آزاد و همچنین افزایش 

د و چند ملیتی. این مناطق یکی از عناصر ساختار سیاسی فضاست با کارکر

 (.141: 1392جاری )محرابی و امیری، ت-هویت اقتصادی
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د و ونق اقتصارین مناطق رگفت که مناطق آزاد یکی از مهمت توانیمبنابراین  

راحل م. این مناطق در تمام باشندیمتجارت در کشورهای مختلف جهان 

 یهادولتمالی از  هاییتحمارشد و گسترش خود نیازمند به  یریگشکل

مناطق زیر  گونهینااز طرفی دیگر مدیریت سیاسی و اداری  باشندیمخود 

مستقیم زیر نظر  طوربهکه حکومت نیست، بل یامنطقهنظر نماینده سیاسی 

ی مدن باالترین مقام کشوری هستند و مقررات و قوانین اقتصادی و تجاری و

قلی خاص به خود دارند. به زبان ساده مناطق آزاد، واحد سیاسی شبه مست

. دهندیمهستند که در جوار واحد سیاسی مادر وظالیف خود را انجام 

رات نیز دارای اختیا المللیینبات مدیریت منطقه آزاد تجاری در ایجاد تعهد

 یهاشرکتخارجی، افراد و  یهادولتاست و قادر به برقراری روابط با 

ر ملی شدن و تعهدات الزم مبنی ب هاینتضمبیگانه و دادن  گذاریهسرما

 (.22-23: 1391و همکاران،  یانحافظ) باشدیمآنان  هاییهسرما

راری مناسبات سیاسی بین کشورهای نتیجه گرفت که برق توانمی روایناز 

اولین مناطق آزاد تجاری  گیریشکلدور و با  هایگذشتهدارای مناطق آزاد از 

گشته است.  ترعمیقدر پی گسترش روابط تجاری و اقتصادی کشورها 

را  المللیبین هایهمکاریکشورها با داشتن مناطق آزاد زمینه مناسبات و 

و زمینه  گذاردمیآزاد بر روند توسعه کشور اثر و این مناطق  آورندمیفراهم 

. بر این اساس مناطق آزاد به عنوان یک منبع شودمی گذارانسرمایهجذب 

که تولیداتی دارند و این مناطق که  شودمیقدرت برای کشورهایی محسوب 

در بنادر آزاد قرار گرفته است به راحتی کاالی تولید شده را به سایر کشورها 

که این رونق اقتصادی  شودمیو زمینه ارز آوری برای کشور  کندمیصادر 
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کشور را با خود به همراه دارد. مبتنی بر اصول بیان شده مناطق آزاد به ویژه 

قرار دارد در مناسبات میان  المللیبینمناطقی که در سواحل که دسترسی 

ذ یک دیپلماسی با اتخا هادولتقرار دارد و  ایویژهکشورها از اهمیت و جایگاه 

 طوریکهبهآن منطقه تجاری را جهانی نماید  تواندمیویژه با سایر کشورها 

 .بسیاری از کشورها وابسته آن منطقه تجاری شوند

 آزاد ایران اهداف مناطق -4-2

 غیربندری و بندری شدهحراست محدوده آزاد منطقه المللی،بین تعاریف بنابر

 گیریبهره با و بوده خارج متبوع کشور یجار مقررات برخی شمول از که است

 گمرکی، تعرفه و سود بخشودگی مالیاتی، هایمعافیت نظیر مزایایی از

 جذب با واردات و صادرات فرآیندهای در تسریع و سهولت همچنین

 کمک اصلی سرزمین توسعه به فناوری، انتقال و خارجی گذاریسرمایه

 از گیریبهره ملی، اقتصاد وسعهت کمبودهای تأمین اساس، این بر. کندمی

 ارتباط برقراری منطقه، نسبی هایبرتری کلی طوربه و هاپتانسیل مزایا،

 نیروی هایمهارت بر افزودن و کسب جهانی، و ملی اقتصاد بین سیستماتیک

 هایسرمایه جذب ارزی، درآمدهای کسب اشتغال، و تولید مدیریت، و کار

 توجه و زداییمحرومیت بعدی مرتبه در نهمچنی پیشرفته فناوری و خارجی

 نیز ایران در. است آزاد مناطق ایجاد اصلی اهداف ازجمله محروم مناطق به

 مصوب توسعه اول برنامه به صنعتی -تجاری آزاد مناطق گیریشکل اولیه ایده

مناطق آزاد در  یریگشکلاز جمله اهدافی که برای  .گرددبرمی 1368 سال

دوران تحریم و اقتصاد مقاومتی وجود دارد و به عنوان راه  به ویژه در ایران

اقتصادی مطرح است، کسب درآمد ارزی برای  یهابحراننجاتی برای کشور از 
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بتوان با صادرات تولیدات، ارز آوری کرد و بتوان  یکهطوربهکشور است 

جاری دولت و کشور را با آن پرداخت کرد و از سوی دیگر در  هایینههز

پیدا کرد. عالوه بر ارز آوری، ایجاد مناطق آزاد زمینه  اییژهوجایگاه جهان 

به عبارتی  شودیمفراوانی در آن منطقه و در سطح کشور  یهااشتغالایجاد 

اجرا  تریقدقبیان شده برای هر منطقه آزاد هر چه  یهارسالتبه هر میزان 

ون کشور رخ شود به همان میزان توسعه یافتگی، توسعه و اشتغال در در

که مناطق محروم نزدیک مناطق آزاد، به مناطقی  شودیم ایینهزمو  دهدیم

توسعه یافته تبدیل شوند. لذا کلید خوردن موفقیت اهداف بیان شده برای 

 .باشدیممناطق آزاد ایران در گرو موارد نام برده شده در ذیل 

 ثبات سیاسی مهمترین عاملی است که موجب جذب ثبات سیاسی: -1

 طوربهخارجی  گذارانیهسرما. لذا شودیمسرمایه در کشورمان 

، اجتناب در کشوری که ثبات سیاسی ندارند گذارییهسرمامعمول از 

 .کنندیم

قرار  هایانجرهر چه کشور ایران در فضای  تعهد به اقتصاد آزاد: -2

ان گیرد و دولت به سمت اقتصاد درهای باز تمایل پیدا کند به هم

 خارجی گذارانیهسرماق آزاد ایران جذابیت بیشتری برای میزان مناط

 .شودیمخواهد داشت و زمینه رشد این مناطق 

 المللیینبمناطق آزاد تجاری باید به بازارهای  محل استراتژیک: -3

 ور گیرد ، هر چه کشور ما در انزوا قرارویناعمده نزدیک باشد. از 

د رکرطق آزاد کم کم کاخود را در مسیر جریان آزاد قرار ندهد، منا

 واقعی خودشان را از دست خواهند داد.
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تولیدکنندگان خارجی به  در دسترس نبودن نیروی کار ارزان: -4

ز ا، نیروی کار ارزان رویناتولید هستند و از  هایینههزدنبال کاهش 

مؤثر  به منطقه آزاد نجاری گذاریهسرماعواملی است که در جذب 

یروی دارای ن که اکثر مناطق آزاد کشور ایرانو قابل توجه این باشدیم

نقش  تواندیمکار ارزان و جوان است که به عنوان یک منبع مهم 

 آفرینی کنند.

مناسب مانند  هاییرساختزوجود  مناسب: هاییرساختز -5

 طق آزادحمل و نقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت منا هاییستمس

ن که کشور ایران در ایدرحالی شودیمتجاری یک ضرورت محسبو 

به  خود را کرده است و اگر بتوان کریدور شمال یهاتالشزمینه 

جنوب را متصل کند، جایگاه اقتصادی مناطق آزاد بیش از پیش 

ه از این و بسیاری از کشورها خواهان استفاد کنندیمافزایش پیدا 

با  48-49: 1389مسیر در جابجایی کاالهای خود هستند )رهنورد، 

 یر(.تغی
 ان با کشورهای همسایه بر پایه دیپلماسی ویژه در مناطق آزادمناسبات ایر -4-3

مین کمبودهای توسعه ملی، أت» در ایران، علت وجود مناطق آزاداز جمله 

های نسبی اقتصاد ملی، رونق صادرات، ها و برتریگیری از مزایا، پتانسیلبهره

مناطق مرزی افتن موارد ذکر شده تحقق ی. باشدیم «ایجاد ثبات اقتصادی و...

و یک گام کشور را در تحقیق  سازدیمنزدیک به رونق و آبادانی  ایران را کشور

 آزاد مناطق بر این بنیاد، .سازدیممیالدی نزدیک  2050و  1404افق 

و منبعی ارزشمند در مناسبات با  اقتصادی پیوند برای استثنایی فرصتی
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از ظرفیت این مناطق  توانندیمورهایی که است به ویژه کش دیگر کشورهای

آزاد استفاده کنند که هم زمینه تأمین منابع کشور خود را فراهم آورند و هم 

 زمینه توسعه اقتصادی کشور میزبان شوند.

 هاییهمکار تقویت ایران و دولتمردان، برنامه برای کشور ، مهمترینروینااز  

از دیپلماسی ویژه هر منطقه اقتصادی  یریگبهرهتجاری با  آزادسازی و تجاری

است. زیرا مناطق آزاد به ویژه مناطق آزادی که  یامنطقه هاییهمکارجهت 

 بر این اساس، بسیار خوبی برخوردارند. هاییتظرفاز  اندگرفتهدر بنادر قرار 

 همسایگان، با تجاری آزادسازی حتی و تجاری هاییهمکار به پرداختن

 و سازنده تعامل روند تسهیل برای تمرینی و مقدمه عنوانبه تواندیم

از  یریگبهرهشود که این الگو با  تلقی جهانی اقتصاد با ایران هوشمندانه

تا  آوردیمفراهم  ایینهزمتجاری -دیپلماسی ویژه در هر منطقه اقتصادی

کشورها با یکدیگر بتوانند همکاری دوستانه داشته باشند و زمینه صلح 

همه کشورها از موقعیت جغرافیایی خوبی  یکهطوربهاهم شود فر یامنطقه

کشور ایران با قرار گرفتن در موقعیت دریایی و  روینابرخوردار نیستند و از 

موجود در مناطق  هاییتظرفجغرافیایی مناسب این امکان را دارد تا بتواند با 

ارتباطی  آزاد و بنادر، کشورهای همسایه خود را جهت تجارت و حتی کریدور

مناسب و برقراری  هاییرساختزشمال به جنوب دعوت کند و با احداث 

بپردازد و به نوعی موارد بیان شده به  گذارانیهسرماامنیت بیشتر، به جذب 

اقتصاد ایران  خواهیمیمصورت زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند و اگر 

آن هستیم که با  کنیم نیازمند یزیربرنامهآینده را اقتصادی بدون نفت 

نسبت به وضعیت  نگارانهیندهآدقیق و عملیاتی پیش رفته و رویکرد  یهابرنامه
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همسایگان خود داشته باشیم و با هر کدام از همسایگان با دیپلماسی ویژه 

ما را یک  تواندیم سازییتظرفخودشان وارد گفتگو و مناسبات شویم که این 

 رسدیم نظر یک سازد. بنابراین، بهگام به اقتصاد بدون نفت و گاز نزد

 به دستیابی در مهمی نقش ای منطقه تجاری هاییهمکار و گرایی چندجانبه

 به و خارجی اقتصادی روابط توسعه زمینه در کشور خارجی سیاست اهداف

اما باید یادآور شد که دولت  .کندیم ایفا اقتصادی دیپلماسی پیشبرد عبارتی

مختلف یک نوع دیپلماسی را اتخاذ کند بلکه دولت  در مناطق آزاد تواندینم

تجاری زمینه  –باید با بکارگیری دیپلماسی ویژه در هر منطقه اقتصادی 

در مناطق آزاد  گذارانیهسرمارا میان کشورها و  تریستهشامناسبات بهتر و 

که دولت باید در منطقه آزاد  اییژهومثال دیپلماسی  طوربهفراهم نمایند. 

 گیردیمکه در منطقه آزاد چابهار بکار  اییژهوبا دیپلماسی  یردگبکار ماکو 

باید متفاوت باشد زیرا کشورهایی که در نزدیکی این مناطق آزاد هستند، هر 

کدام دارای نگرش و رویکردهای متفاوتی در مناسبات با کشورمان هستند که 

 –ع اقتصادی باید مسئولین، نخبگان توانمندی را برای سامان دادن اوضا

تجاری مناطق آزاد در راستای اتخاذ دیپلماسی ویژه برگزیند تا بتواند بر 

( مناطق 2کارویژه این مناطق آزاد تأثیر بیشتری بر جای گذارد که در شکل )

آزاد و کشورهای که جهت تجارت در نزدیکی آن مناطق آزاد وجود دارد، 

 ترسیم شده است.
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 یران(: مناطق آزاد ا2شکل )

 (1399نگارندگان  منبع:)
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ش مکاری بخهکه دولت با بکارگیری دیپلماسی ویژه و با  ییهابرنامهاز جمله 

طق آزاد در جهت کارایی و اثربخشی منا تواندیمخصوصی در مناطق آزاد 

 انجام دهد به قرار زیر است.

ها به عنوان یک منبع بالقوه تبلیغ خانهنقش سفارت یتتقو .1

ورهایی های همسایه به ویژه کشاقتصادی ایران در کشورهای ظرفیت

 .باشندیمکه محصور در خشکی 

گسترش تعامل معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و  .2

جهت  همسایه هاتدولهای اقتصادی با زارتخانههای مرتبط در وبخش

 تجاری. –ی تحکیم روابط اقتصاد

کشورهای  ذاری مشترکگسرمایهفراهم سازی شرایط مناسب جهت  .3

 همسایه ایران در مناطق آزاد و ایجاد چرخش سرمایه.

میان کشورهای همسایه ایران جهت  تقویت اتاق مشترک بازرگانی .4

 اقتصادی کشورهای همسایه. –حضور پایدار در بازارهای تجاری 

های ایجاد شبکه توزیع محصوالت ایرانی در جهت معرفی مزیت .5

ق رون کشورهای همسایه در جهتان در بازار رقابتی کاال و خدمات ایر

 تولید داخلی و صادرات کاال و ارز آوری.

 افزایش حضور فعال بخش خصوصی واقعی )کارآفرینان، صنعتگران و .6

ارهای باز کشورهای همسایه و اتصال آن بازارها بهبازرگانان( در بازار 

 داخل کشور.
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ی اعطای نمایندگی فروش و پخش کاالهای ایران از سو .7

ء رتقاکشورهای همسایه در جهت اتولیدکنندگان ایرانی به بازرگانان 

 و قرارگیری در بازارهای جهانی رقابتی.

 و پیشنهادات گیرینتیجه

در  اییژهوبا توجه به معرفی و شناخت مناطق آزاد ایران که دارای جایگاه 

ن، مناسبات هستند به این نتیجه رسیدیم که هر کدام از مناطق آزاد ایرا

از دیپلماسی ویژه  یریگبهرهاست که دولتمردان با  اییژهو هاییتظرفدارای 

را در مناسبات خود با کشورهای  تعاملو  یهمکارزمینه افزایش  توانندیم

همسایه فراهم آورند. باید اشاره نمود برخی از کشورهای همسایه ایران از 

و  اندیخشکمحصور در  موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار نیستند و به نوعی

تجاری آن کشورها به  –کشور ایران به عنوان یک مکمل برای رونق اقتصادی 

که دولتمردان باید این کارویژه مناطق آزاد را فعال سازند تا  آیدیمشمار 

کشورهایی که در همسایگی مناطق آزاد هستند بتوانند از ظرفیت این مناطق 

و  شودیمرونق اقتصادی در مناطق آزاد آزاد استفاده کنند که این زمینه 

که  شودیمزمینه توسعه کشور و مناسبات دوستانه با کشورهای همسایه 

در  تواندیمگفت مناطق آزاد به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت  توانیم

بلندی را بردارد که در این  یهاگامکشور  یاتوسعهراستای اهداف اقتصادی و 

است تا بتوان این مناطق آزاد را بیش از پیش  اییژهو یهابرنامهبین نیازمند 

 ترییژهوتوجه  اندگرفتهفعال ساخت و به مناطق آزادی که در کنار بنادر قرار 

از ظرفیت بنادر موجود استفاده کرده  توانندیمداشت زیرا کشورهای همسایه 

ادر انزلی و و جایگاه این مناطق را در جهان ویژه تر سازند که در این بین بن
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که با بکارگیری  روندیمچابهار به عنوان موتورهای توسعه کشور بشمار 

زمینه توسعه آن مناطق و سپس کشور را به همراه  توانیمدیپلماسی ویژه 

 .شودیمداشت. در نهایت پیشنهادات کاربردی زیر ارائه 

توسعه مناسبات با کشورهای همسایه بر پایه همکاری و تعامل  .1

 ،افزاهم

ق از نخبگان در جهت کاربست دیپلماسی ویژه در مناط یریگبهره .2

 آزاد،

جهت  و بازرگانان داخلی و خارجی در گذارانیهسرمادعوت از  .3

 در مناطق آزاد، گذارییهسرما

 ه،ارتباطی مناطق آزاد با کشورهای همسای هاییرساختزتوسعه  .4

 مسایه.ه مناطق آزاد ایران در کشورهای المللیینببهبود تصویر  .5
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 اقتصادی ایران با کشورهای همسایه -دیپلماسی ویژه تجاری اندازچشم(: 3شکل )
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 منابع
(، 1387)، سمیره و دالوری، مجید. زادهینحساسفندیاری، علی اصغر، مقدس  -

ین دی اارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصا

 .120-146، صص 28ای اقتصادیف شماره مناطق، مجله پژوهشه

المی (. دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اس1388امینی، آرمین ) -

 .155-179، صص 8، شماره 1376-84ایران و اتحادیه اروپا 

ن: (، جغرافیای سیاسی ایران؛ چاپ اول، تهرا1381، محمدرضا. )یانحافظ -

 انتشارات سمت.

(، بررسی 1391، زهرا. )پوریاحمدبارانی، کاظم و  ، محمدرضا، ذوقییانحافظ -

 العهتأثیر الگوی دوگانه مدیریت سیاسی فضا بر کارکردهای مناطق آزاد: مط

ضا، دوره و آمایش ف یزیربرنامه-یانسانموردی کیش، مجله مدرس علوم 

 .21-39، صص 1پانزدهم، شماره 

 المللینببازرگانی (، نقش مناطق آزاد تجاری در 1390حسین خانی، فاطمه. ) -

دیریت شد، رشته مکارشناسی ار نامهیانپاایران مطالعه موردی منطقه آزاد اروند، 

 ب.(، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرالمللینببازرگانی )گرایش 

(. دیپلماسی اقتصادی در 1391حیدری، محمد و سهراب انعامی علمداری ) -

مه علوم سیاسی، سال هشتم، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، فصلنا

 .39-61، صص 20شماره 

یژه (، نقش دولت در توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و1396دهقانی، افضل. ) -

و  تسهیل تولید هایینهزماقتصادی کشور به منظور گسترش فراهم کردن 

گروه حقوق،  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، نامهیانپاصادرات کاال، 

 اد اسالمی واحد مرودشت.دانشگاه از

صنعتی  –اری (. عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تج1389) اهللفرجرهنورد،  -

 .45-59، صص 47ایران، مجله فرایند مدیریت و توسعه، شماره 
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در توسعه  (، نقش مناطق آزاد1396سالمی، فریبا، ضرونی، زهرا و رادین، فایق. ) -

 یزیربرنامه المللیینبن، اولین همایش اقتصادی و ضرورت ایجاد آن در کردستا

انشگاه رویکردها و کاربردها، د یامنطقهاقتصادی، توسعه پایدار و متوازن 

 کردستان.

 (، نقش مناطق آزاد تجاری در امر توسعه اقتصادی1390فرشیدی، جواد. ) -

شد، بخش کارشناسی ار نامهیانپانعتی ارس، شهر جلفا(، ص-)منطقه آزاد تجاری

 مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.علمی: 

در  گذارییهسرما(، بررسی عوامل جذب 1391، اسما و مقدم، محمد. )کیایمیکر -

 هاییاستساهنامه بررسی مسائل و م-منطقه آزاد اروند، مجله اقتصادی

 .5-28، صص 7و  6 یهاشمارهاقتصادی، 

امنیتی در -(، نقش عوامل سیاسی1392محرابی، علیرضا و امیری، هاشم. ) -

وم، ماره سمنطقه آزاد چابهار، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، ش یافتگینتوسعه

 .140-165صص 

همگرایی  هایینهزم(، واکاوی 1391محمدی، حمیدرضا و احمدی، ابراهیم. ) -

ک(، لیتیایران و پاکستان )تبینی از سه رویکرد ژئوکالچر، ژئواکونومی و ژئوپ

-85مه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال پنجم، شماره دوم، صص فصلنا

110. 
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ارزیابی قدرت نرم مناطق آزاد تجاری ایران در شکل دهی 

 نظام امنیت منطقه ای
 

 

 1مریم وریج کاظمی

                                                           
 ت تهراندکترا جغرافیا سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا آموختهدانش-1

mariamverijkazemi@gmail.com 
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 چکیده
اکمیت ری حدستیابی به نقش های موثر منطقه ای از اهداف استراتژیک کشورها برای پایدا

تجاری که -یاین رو بهره برداری مطلوب از فرایندهای اقتصاد از مشروعیت شان میباشد؛و 

، ظهور صت بروز یافتهچند ملیتی فر-به شکل بازارهای مشترک و یا اتحادیه های اقتصادی

سی سیا ومنظومه های را تحت عنوان مناطق آزاد تجاری که بر اساس موقعیت جغرافیایی 

ر قبول برای ایجاد ساختا اقتصادی قابل-یک راه حل سیاسی به کشورها تشکیل میشود،

بدل نی ممنسجم امنیتی در جهت تولید قدرت نرم و بازتولید آن یعنی اقتدار جامعه مد

ها و اینکه هسته اولیه شکل گیری مناطق آزاد تجاری دسترسی به دریا ضمن میسازد؛

در  حیطیمامن و تهدیدکننده اقیانوس هاست که تاکتیکهای متفاوتی را فارغ از فضای نا

مراه همی تواند برای توسعه کشورها به  امنیتی ،سیاسی پوشش فعالیت های اقتصادی،

یوند پرای بآورد. با این تفاسیر جغرافیای منحصر به فرد ایران نقش متنوع و موثری را 

 ند،کشورهای پیرامونی که از تنگنای جغرافیایی در تعسر هست ژئواکونومیکی-اقتصادی

 شی معتبرفاده از منابع علمی و پژوهتوصیفی و است-مقاله با روش تحلیلی این بازی میکند.

 ز ارکانکی ادرصدد پاسخ به این پرسش است که آیا مناطق آزاد تجاری ایران را می توان ی

ژی تراتقدرت نرم برای تقویت و یا تضمین وحدت نظام امنیت منطقه ای با توجه به اس

ط ستنبااساس یافته های تحقیق چنین ا بر می ایران به حساب آورد؟مهار جمهوری اسال

بی به ت یامیشود که مناطق آزاد تجاری در ایران موقعیت استثنایی و توسعه ای برای دس

دن نهادینه کر اما نطقه ای دارند؛م-یک فضای نظام مند امنیتی از جهت همگرایی ملی

 به را می طلبند.پیمانهای دو یا چند جانبه و مشارکت همه جان

اتحادیه  هژمون اقتصادی، قدرت منطقه ای، ایران، مناطق آزاد تجاری، کلمات کلیدی:

 اوراسیا.
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 مقدمه

 یقکه از طر ین استباثبات ا یتینظم امن و تداوم یدایشفاکتور موثر در پ

کند و در  یترا تقو یهژمون اقتصاد فرهنگی،– یبه توسعه اجتماع یابیدست

دو  یتیامن یها یساز همکار ینهبه منافع مشترک که زم یدنرس یتالش برا

قوا  موازنهبه اصطالح  یاستهایاست، س یالملل ینو ب یچند جانبه منطقه ا یا

 یبه شکل کاال یتامن شود که یم یجادا یبستر زمان یننکند. ا یفرا تضع

قرار  یمورد بهره بردار یمشارکت اقتصاد یبرا ینیدر جهت تضم یتقابل رو

 یمل یها یتحاکم-قدرت دولت یتموضوع به طور مشخص با تقو ینا .یردگ

 تماعیاج-یاسیس یهایدگرگون ینکه کمتر یمنطقه ا یتیامن یطمح یکدر 

دهد. در هزاره سوم و ظهور عصر ارتباطات،  یم یرو را تجربه کرده باشد،

 یتمام یو بقا یدئولوژیکی، حیاتو بخصوص ا یاطالعات-یاسیمجادالت س

 یخود قرار داده و رقابتها یرالملل را تحت تاث یناکم در سطح بح یدولتها

رو در شکل  ینمحدود است. از ا تجاری– یدولتها صرفا به منافع اقتصاد یانم

که در آن منافع  یتیامن یطمح یک یستبا یم یمنطقه ا یتنظام امن یده

بتواند از  یشود،کشورها را شامل م یکه همانا اهداف توسعه مل یتیامن

 یشتیو مع یاقتصاد هایساختارزیردر جهت بهبود  یاییجغراف یضاهاف

اعم از  محیطی یطشک تحوالت متاثر از شرا یاستفاده را ببرد. ب ینبهتر

جذب  یها یتاز ظرف یریبواسطه عدم بهره گ یو اجتماع یفرهنگ یاسی،س

بوجود  یاسیو ثبات س یمل یتوسعهرشد و رونق  یبرا یواقع یگذار یهسرما

 ینقش موثر یو تجار یو محکم اقتصاد یبستر قو یک یجادکه در ا یدآ یم

 دارد.
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یران، بستر مناسبی برای کشورهای ا یایگستره جغراف یرتفاس ینا با

کشورها  یگرتجارت با د ینامساعد برا یطیمح یطکه غالبا از شرا)1اوراسیایی

 بوجود می آورد تا به تجارت با کشورهای مختلف بخصوص (برخوردارند

اند،  یبزرگ اقتصاد یها یتموفقکشورهای جنوب شرق آسیا که دارای 

 بپردازند.

 یلدله اقتصاد که ب جهاندر  یکظهور عصر پاسف یر،اخ یانسال یدر ط

جنوب شرق که به باور  یایآس یدر کشورها تجاری– یمثلث اقتصاد یلتشک

واهند در دست خ یندهرا در آ یاقتصاد جهان یانشر ،از صاحب نظران یاریبس

از  ی شود؛م یالملل یندر تجارت ب ییگرفتن سهم باال یارداشت، باعث در اخت

که در  یاییاوراس یکشورها یو صادرات یدیتول یها یتظرف یریبکارگ رو ینا

امن  یفضا یقشکل گرفته تنها از طر 2یااورس یاقتصاد یهقالب اتحاد

 یرغم. علیرندگ مورد توجه قرار ییدر سطح باال ی توانندم یرانا یایجغراف

متحده  یاالتا یسو زاکه  اعمال شده یها یتاقدامات بازدارنده و محدود

وارد شده و  به جهت کنترل و مهار ایران یاسیس-یاقتصاد یبر نهادها یکاامر

چه از نظر می تواند  یرانا ،کردهموار  یورود رقبا منطقه ا یعرصه را برا

آسان و مطمئن  یدسترس ینی،زم یمرزها یو حت یالملل ینب-یاییتجارت در

 یرامونیپ یکشورها یبرا یاسیو س تجاری– یتعامل اقتصاد یرا برا یتر

راستا  ین. در اسازد یاهستند، مه یااوراس یهخود که جزو اتحادحوزه شمالی 

فعال که  یقدرت نرم بواسطه توسعه بخش خصوص یجادا یدولت برا یاستس

                                                           
Eurasian -1 

Eurasian Economic Union (EAEU) -1 
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مناطق آزاد  یجادداشته باشد در ا ها را در داخل و خارج یهجذب سرما یتظرف

در آنجا  یدئولوژیکیا یها یتکه حساس یدر مناطق مرزبخصوص  1یتجار

 به نظر می رسد. یاتیح یارحاکم است، بس

مقاالت که صرفا به  یگرنظر از پرداختن به مباحث ذکر شده در د صرف

 یرشد اقتصاد یدر ارتباط با توسعه برا یمناطق آزاد تجار یتوضع یبررس

مدرن در مناطق  یها یوهاستفاده از ش یطمقاله به شرا ینپرداخته اند، ا یمل

منطقه  یتینظم امن یریبه عنوان ابزار قدرت نرم که در شکل گ یآزاد تجار

 یم یباز ینقش ارزنده ا یمثبت منطقه ا یها ییبه همگرا یدنرس یبرا یا

 یق،تحق یها هیافتو بر اساس  یفیتوص -یلیپردازد. با روش تحل یکنند، م

 یت،)حمل و نقل و ترانز یرانا یموجود در مناطق آزاد تجار یها یتظرف

 یساخت هایرز یتواند در فراهم ساز یکاال و خدمات( م یجاه ب تجارت، جا

 یو چالش ها یتیبرداشتن موانع امن یدر راستا یو بازرگان یتجار-یاقتصاد

ه گام مثبت بردارد که شد یجادا یبردن سوءظن ها یناز ب یو حت یکاستراتژ

 پرداخته می شود.به آن  یریگ یجهو نت یلدر مبحث تحل

 طرح مساله
مناطق آزاد تجاری در مناطق مختلف جهان از شیوه های گوناگونی برای 

 -توسعه و شکوفایی همکاری های منطقه ای همچنین پیوندهای ژئوپلیتیکی

ای که عوامل ژئواکونومیکی به منظور بهره برداری مطلوب از فرصت ه

جغرافیایی و محیطی، استفاده می کنند. علت وجودی شکل گیری مناطق 

                                                           
)FTZ(Free Trade Zones -2 
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آزاد تجاری بهره گیری از معیارها و یا میزانهای یک نظام امنیتی منسجم در 

جهت توسعه اهداف ملی و گسترش امنیت پایدار و عدم وابستگی در وجوه 

عیت منحصر به فرد موق مختلف به خارج از مرزهای سیاسی است. از این منظر

ژئوپلیتیکی ایران در ابعاد دسترسی به آبهای آزاد، می تواند کشورهای محصور 

تجاری و حتی -در خشکی حوضه اوراسیا را برای پیشبرد اهداف اقتصادی

امنیتی همراهی نماید، چراکه مهمترین عامل پیوند ژئوپلیتیکی بین -سیاسی

 به آبهای آزاد است.سازماندهی فضایی و پیوستگی داخلی دسترسی 

از این رو مناطق آزاد تجاری ایران یک سیستم قابل اتکا به جهت 

تجاری ایران و -ظهوراستراتژی قدرت نرم برای اهداف بلند مدت اقتصادی

کشورهای حوضه اوراسیا محسوب میشود. ضمن اینکه مجاورت سرزمینی 

ی کانونهای خزر(، خلیج فارس و دریای عمان یعن) ینکاسپایران با دریای 

تجاری در سطوح -امتیازگیری از برنامه ها و سرمایه گذاری های اقتصادی

جهانی و داشتن ثروت های طبیعی نفت، انرژی های تجدید پذیر، معادن و 

علمی، الگوی رفتاری ایران را -حتی ثروتهای انسانی نظیر فعالیتهای فرهنگی

جاری می کشاند. اما به سمت هژمون خواهی اقتصادی و تقویت مناطق آزاد ت

طی سالیان اخیر اعمال نفوذ ایاالت متحده امریکا به شکل یک سیستم 

مداخله گر در منطقه غرب آسیا برای برهم زدن وحدت منطقه ای و کنترل 

نظام امنیتی برای حفظ توازن قوا و تنوع بخشی به منافع کوتاه مدت و بلند 

عمده ای را برای منافع مدت خود، تبلیغات منفی و تخریبی و چالش های 

تجاری ایران بوجود آورد. لذا پرسشی که شکل میگیرد اینست که -اقتصادی

فرهنگی مناطق آزاد تجاری -سیاسی-چگونه بهره گیری از تواناییهای اقتصادی
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ایران به عنوان یکی از ابزاری های رسیدن به قدرت نرم برای متعادل سازی 

ژی مهار ایران خواهد توانست نظام امنیت خالء های ایجاد شده ناشی از استرات

منطقه ای را کنترل و مدیریت نماید؟. فرضیه ای که در این راستا شکل می 

گیرد را می توان اینطور بیان کرد که گسترش و رونق مناطق آزاد تجاری که 

حاصل جغرافیای منحصر به فرد ایران اند، یکی از ابزارهای قابل اعتماد و 

ن خواهی اقتصادی ایران که در نهایت موجبات کنترل کارآمد جهت هژمو

 نظام امنیتی منطقه ای را شکل می دهند، است.

 مبانی نظری

 -در غرب آسیا امنیت منطقه ای در ارتباط مستقیم با درخواستهای هویتی 

قومیتی قرار می گیرد. از سوی دیگر موقعیت توپوگرافیک نامناسب یا توزیع 

مرزنشینان( مرکز )عطاف پذیری نیروهای گریز از نامتعادل طبیعی موجب ان

نسبت به واگرای از کانون قدرت مرکزی خواهد شد. این مسئله معضلی 

غیرقابل حل را برای حکومت های که از توان و قدرت اقتصادی ضعیفی 

برخوردارند ایجاد می کند. بر این اساس یکی از ابزارهای غیرنظامی که در 

فتار مرزنشینان می تواند کارایی نتیجه بخش جهت کنترل و نظارت بر ر

 داشته باشد، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری است.

این روش از سیستم های متداول در کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه 

است که در جهت حفظ منافع و امنیت ملی واحدهای سیاسی استفاده می 

ا به عنوان مناطق ویژه شود. مناطق آزاد تجاری که در برخی از کشوره

اقتصادی هم مطرح هستند، با برداشتن موانع و فیلترهای اقتصادی، سیاسی، 

امنیتی و فرهنگی، سلسله مراتب رسیدن به نظم پایدار امنیتی در سطوح ملی 
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و منطقه ای را فراهم می سازند. این مناطق غالبا از معافیت گسترده مالیاتی 

دراتی برخوردارند. در کشورهای که موانع برای رشد و توسعه تولیدی و صا

تعرفه ها و مالیات بر درآمد برداشته شود در جذب  -تجاری مانند سهمیه ها 

مشاغل جدید و سرمایه گذاری های خارجی پیشرو می شوند، در غیر 

اینصورت وقتی کاالها به کشور مصرف کننده که منطقه گمرکی در آن قرار 

شد عوارض متعدد گمرکی خواهند دارد منتقل می شوند، مشمول 

(2019:55،Babatunde.) این راستا یک منطقه آزاد تجاری می تواند به  در

عنوان قطب تولیدی یا مونتاژ کننده با نیروی کار تعریف شود که شامل 

واردات مواد اولیه ویا اجزای سازنده یا مونتاژ محصوالت نهایی یا نیمه تمام 

پیرامونی است. ضمن اینکه مناطق آزاد  شده برای صادرات به کشورهای

تجاری به عنوان یک منطقه جغرافیایی تعریف می شوند که در آن می توان 

مواد اولیه را بدون نیاز به دخالت و حتی نظارت مستقیم مقامات گمرکی، 

تولید یا بازسازی و مجدداً صادر کرد. از این رو مناطق آزاد تجاری معموالً در 

سعه می یابد که از نظر جغرافیایی برای تجارت سودمند جاهایی رشد و تو

باشند نظیر مکان های نزدیک به بنادر مستقر در حاشیه دریاها و اقیانوسها، 

فرودگاه های بین المللی و غیره که برای توسعه مناطق تجارت آزاد نقش 

 ارزشمندی دارند.

منحصر به فرد مناطق آزاد تجاری در ایران به رغم داشتن امتیازات محیطی  

تجاری -اگرچه انگیزه و فرصتها را برای تغییر الگوی رفتاری مبادالت اقتصادی

میان خود و کشورهای پیرامونی دارند اما با تکیه بر شیوه های سنتی مراودات 

تجاری در سطوح -بازرگانی نمی تواند تاثیر چندانی بر فرایندهای اقتصادی
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و چالش های امنیتی را به همراه می منطقه ای و بین المللی داشته باشند 

آورند. بی شک امنیت تنها با یک توافق نامه چند جانبه که در برگیرنده منافع 

و ارزشهای بر پایه عدالت، آزادی و رفاه عمومی و کاهش تهدیدات و آسیب 

پذیری در بخش های اقتصادی است، بدست می آید و اتحاد قوی منطقه ای 

تبدیل می کنند و این موضوع مستلزم استفاده از  را به یک نظم سیستماتیک

 قابلیت های مناطق آزاد تجاری در عصر امروز موسوم به عصر ارتباطات است.

 تحقیق روش

-توصیفی است که از مقاالت علمی-روش تحقیق این مقاله به شکل تحلیلی

پژوهشی سایت های دانشگاهی و موسسات پژوهشی معتبر گردآوری شده و 

افته های تحقیق، تجزیه و تحلیل نهایی که پاسخ به سوال این بر اساس ی

 تحقیق می باشد در قالب نتیجه گیری ارائه می شود.

 یافته های تحقیق

 یهژمون اقتصاد یدر شکل ده یمناطق آزاد تجار یها یتقابل -5-1

پیدا کردن یک تعریف مناسب برای مفهوم مناطق آزاد تجاری می تواند 

، اما می توان آنرا در ابعاد عملکرد و رقابت برای انگیزه چالش برانگیز باشد

های اقتصادی مورد بررسی قرار داد، ضمن اینکه اقتصاد به تصمیم گیرندگان 

کمک می کند تا توزیع قدرت و ثروت بین گروههای مختلف در یک جامعه را 

(، همچنین اصول کلی شکل گیری آن Bruch،2017:8دهد )مورد بررسی قرار 

رایندهای ساده و منطقه گمرکی مجزا، دولت واحد و پایدار، حق استفاده در ف

از مزایای ویژه براساس موقعیت مکانی در یک منطقه، اساس آنرا تشکیل می 

مناطق آزاد تجاری به طور معمول در بنادر دریایی،  (.Wagner،2017دهند )
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و بخش مهمی از پایگاه های هوایی یا زمینی یا در نزدیکی آنها واقع شده اند 

منطقه در  5300ساختار زنجیره تجارت جهانی را بوجود می آورند. تقریباً 

کشور جهان به این شیوه از مراحل گمرکی آزاد هستند، از این رو بیشتر  140

به طور مشخص مناطق  (.Wong،2019دهند )می تواند تولید مشترک را انجام 

د قبل از توزیع مجدد در سرتاسر آزاد تجاری فضاهایی هستند که کاال می توان

جهان ذخیره، پردازش و بازیابی شود و از توافق نامه تجارت آزاد متمایز باشد. 

این مناطق به دلیل تاثیر و یا پراکندگی آنها در سرتاسر جهان به عنوان 

ابزاری برای توسعه اقتصادی که تحت سیاست اقتصادی نئولیبرال و باز دنبال 

در عین حال،  (.Gunawardana،2016اند )قرار گرفته  می شود، مورد توجه

، که به عنوان 1تعداد و اندازه مناطق آزاد تجاری یا مناطق فرآوری صادرات

نوع خاصی از منطقه آزاد تجاری برای پردازش ورودی های وارداتی هستند، 

از آنجایکه  (.Siroen ،2014:22است )در دهه کنونی رشد فزاینده ای داشته 

آزاد تجاری به ابزاری برای افزایش تجارت تبدیل شده اند اما تأثیرات  مناطق

توسعه ای آنها غیرمستقیم است. برای کشورهای کم درآمد و حداقل 

کشورهای توسعه یافته، موافقت نامه های تجاری، سیاست تجارت ملی را 

از  تعیین می کنند و بنابراین تأثیر مستقیمی بر چشم انداز توسعه ملی دارند،

این رو ادغام منطقه ای منجر به نتایج مثبت توسعه، از جمله رشد اقتصادی 

که رویکرد متفاوت نسبت به توسعه  یکشورهاباالتر و نابرابری پایین تر در 

به عنوان مثال  (.United Nations،2019شود )مناطق آزاد تجاری دارند می 

وانند از یک صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در سطح منطقه ای می ت

                                                           
Export Processing Zone (EPZ) -1 
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بازخورد نسبتاً قوی در تجارت منطقه ای برخوردار باشند، از طرف دیگر 

صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان منطقه ای می توانند انتظار ایجاد مشاغل 

با بهره وری باالتر را نسبت به تجارت جهانی داشته باشند، از جمله برای 

الت صادراتی جدید با تأثیر صادرکنندگان نفت و مواد معدنی، تنوع در محصو

با این حال ایجاد مناطق آزاد تجاری  (.Uexkull،2012است )اشتغال باالتر مهم 

مستلزم هزینه های سنگین از منابع دولتی است و در نتیجه بر بودجه دولتها 

در عمل،  (.Dankwa،2014گذارد )به ویژه در سطح مدیریت عمومی تأثیر می 

ست به اندازه یک فروشگاه خرده فروشی در یک مناطق آزاد تجاری ممکن ا

فرودگاه یا به بزرگی منطقه هنگ کنگ باشند و حتی ممکن است عملکرد 

ساده انبارداری را انجام دهند و یا طیف گسترده ای از صنایع را در اختیار 

داشته باشند. ویژگی اساسی مناطق آزاد تجاری برای تحلیل اقتصادی این 

ق کاهش تعرفه ها، موانع کمی و اداری برای تجارت، است که آنها از طری

سطح حمایت کشور میزبان را پایین می آورند، به عنوان مثال یک بنگاه، 

کاالیی را به منطقه آزاد تجاری پردازش یا مونتاژ وارد و سپس آنها را صادر 

می کند، وظیفه شرکت ذخیره این واردات است و برای این کاالها درآمدهای 

می یابد. فعالیت در  کاهشکشور میزبان و در نتیجه نرخ تعرفه متوسط تعرفه 

مناطق آزاد تجاری غالباً به میزان الزم به ارزش افزوده داخلی کمک می کند 

و بنابراین به طور غیرمستقیم منجر به کاهش نرخ تعرفه ها می شود در 

د. نتیجه محدودیتهای ویژه واردات در سهمیه مشخص ضمنی کاهش می یاب

عالوه بر این صرفه جویی در هزینه ها، برخورد با گمرک و مقامات مالیاتی نیز 

 (.Grubel،1982است )وجود دارد که اغلب برای بنگاه های کوچک نسبتاً زیاد 
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اولویت اصلی نیز باید برای اطمینان از اجرای مؤثر آنها به منظور جلوگیری از 

رت آنها فقط به توافق نامه های سوءاستفاده از تجارت باشد، در غیر این صو

 (.Jha،2011شوند )کاغذی و بی فایده تبدیل می 

بر این اساس است که چگونگی اهمیت قدرت اقتصادی و عقاید و هنجارهای 

تبدیل به هژمون اقتصادی  غالب گروههای اجتماعی خاص، اقتصاد سیاسی را

ه این هژمونی موثر در سیاست بین الملل می کند و یک رویکرد دولت محور ب

در سطح جهان با توزیع بسیار نابرابر قدرت که در آن یک کشور واحد 

قدرتمند کنترل یا تسلط بر سیستم را دارد ضروری به نظر می رسد. پس 

منابع و تمایل گروهی عنصر اصلی هژمون اقتصادی را شکل می دهند. هژمون 

رهبری خود را تأیید باید منابع کافی در ابعاد مناسب داشته باشد تا بتواند 

کند و باید تمایل به پیگیری سیاست های الزم برای یک سیستم اقتصادی 

پایدار و باز را دارا باشد چراکه در صورت عدم وجود چنین رهبری، سیاست 

های دولت های قدرتمند و همکاری آنها باید از مبانی سیاسی الزم برای یک 

بر این مبنا اتخاذ  (.İpek ،2013:22)کند اقتصاد جهانی با ثبات و متحد حمایت 

استراتژی های رشد صادراتی به رهبری کشورهای در حال توسعه، منجر به 

افزایش مناطق آزاد و توسعه تولیدات آن و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در 

 سراسر جهان می شود.

 و نظام امنیت منطقه ای نرم قدرت -5-2

م خوانده می شود از جمله مفاهیم مفهوم قدرت نرم که گاها تئوری نرم ه

پرکاربرد طی سالیان اخیر در محافل علمی و ژورنالیستی است. به طور دقیق 

قدرت نرم در گفتمان سیاسی مقامات امریکایی برای تحلیل سیاست خارجی 
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این کشور دیده می شود. این واژه برای اولین بار به صورت علمی توسط 

دانشگاه هاروارد و متخصص امنیت بین  استاد علوم سیاسی در 1جوزف نای

مطرح شد. به گفته نای، توانایی  م 1990سال المللی ایاالت متحده امریکا در 

تأثیرگذاری نامحسوس بر رفتار حریف برای دستیابی به نتایج مطلوب را 

قدرت نرم گویند. برای دستیابی به هدف مورد نظر بسیاری از کشورها سعی 

به طور مؤثر استفاده کنند. با این حال عناصر می کنند از قدرت خود 

ساختاری اصلی چنین قدرتی شامل موقعیت جغرافیایی، جمعیت و نیروی 

کار، منابع طبیعی، پتانسیل صنعتی و کشاورزی و سطح توسعه و عناصر 

شود انتزاعی شامل روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی، کیفیت دولت می 

(2016:395،Yavuzaslan.) اس قدرت نرم خود نشانگر تغییر چشم بر این اس

انداز در روابط بین الملل خواهد بود، این درحالیست که تاریخ نشان می دهد 

همیشه قدرت نرم منبع مهمی از نفوذ ملی بوده و تغییر در سیاست مدرن 

جهانی باعث می شود که این ابزار بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد، در 

ان در حال تکامل در جهانی نرم تر درحوزه های حقیقت بر این اساس جه

 امنیتی است.-سیاسی

سیاست جهانی در عصر مدرن دستخوش تغییراتی شده که اهمیت قدرت نرم 

را نسبت به قدرت سخت باال می برد. در این سیستم بین المللی متحول شده، 

یرا قدرت نرم عنصر اساسی در تقویت نفوذ بر نتایج بین المللی خواهد بود ز

اجبار ملت ها و بازیگران غیر دولتی از طریق اهرم های اصلی قدرت سخت 

یعنی نامحسوس ))یعنی تهدید و زور( دشوارتر می شود. همه منابع قدرت 
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نرم( چنین تضمینی که برای از بین بردن یک بازیگر تهدیدآمیز می توان با 

از منابع یک عمل سخت و نظامی برخورد کرد، ندارند و این تصویر مثبت 

خارجی که ملت ها از آن پیروی می کنند -مختلف مانند سیاستهای داخلی

این تصویر مثبت باعث احترام و تحسین می شود و به نوبه  نشات گرفته است.

خود ملت هایی را که دارای قدرت نرم هستند از دید ملت های دیگر نیرومند 

ه سایر کشورها را جلوه می دهد. این تالش می تواند به حدی قوی باشد ک

برای پیروی از سیاست های قدرت نرم ترغیب نماید چراکه رفتار عطوفت آمیز 

با این تفاسیر دستیابی  .(Gallarotti،2011است )در خدمت تقویت قدرت نرم 

به چنین قدرتی به همان اندازه می تواند سود و بهره وری را با افزایش حضور 

نبه به جای جهانی شدن منطقه ای برای دولت در اقتصاد و رژیم های چند جا

بر این  .(Leonard ،2015سازد )رقابت اصلی در بازارهای تجارت جهانی فراهم 

جهانی سازی تجارت و اقتصاد فرصت های جدیدی را برای اقتصادهای  اساس

نوظهور فراهم می کند که در مباحث انطباق با هماهنگی جهانی، انعطاف پذیر 

به این شکل یک عامل سیاسی یا به اصطالح  .(Tamosiuniene ،2015) یستندن

الگویی که قدرت براساس آن شکل گرفته در بین عناصر اقتصادی گسترش 

را تعیین می کند. البته اساس 1می یابد، که عملکرد نظام امنیتی منطقه ای

این نظام امنیتی را مباحث انرژی به عنوان زیربنای اقتصاد جهانی تشکیل می 

ماهیت آنارشیک ساختار سیستم بین المللی و نابرابری توزیع انرژی دهد که 

به عنوان سنگ بنای رفتار تجاری در سطح جهان می تواند امنیت کشورها را 

 (.Eyvazov،2012:20کند )بسیار آسیب پذیر 
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بی تردید شکل گیری قدرت نرم براساس تجارت آزاد جهانی و امنیت  

ه ای را مستحکم می کند و مدتهاست اقتصادی اساس نظام امنیتی منطق

امنیت اقتصادی در دستور کار سیاست گذاران اقتصاد جهانی قرار گرفته که 

شامل مباحث سرمایه گذاری های خارجی، تحقیقات تجاری و امنیت تأمین 

انرژی و غیره است. در این بین رقابتهای ژئوپلیتیکی هم در حال تغییر شکل 

و ابزارهای اقتصادی به طور فزاینده ای برای  اقتصاد جهانی هستند و قدرت

اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس اقتصاد و سیاست با 

 ،2019آورند )درهم آمیختگی بین خود مفهوم ژئواکونومی را بوجود می 

Meijnders)  و چنین مفهومی از لحاظ ساختاری متمایز از تجارت آزاد در قرن

 (.Nienhaus، 2010:75است )ن غرب بیستم در جها

اما هدف اول از ایجاد بازارهای مشترک کاالها و خدمات استفاده از معافیت ها 

است و در انجام این کار تراز کردن تعرفه گمرکی مشترک در سطح باال می 

بایست حفظ شود. هدف دوم ادامه از بین بردن یا متحد کردن صدها مراکز 

ن صدور گواهینامه کاالها گرفته تا وضعیت واردکننده خودکار خدماتی از قوانی

ویژه است، و هدف سوم، هماهنگی سیاست های کالن اقتصادی )و خاص 

پولی( است که بدون چنین هماهنگی، ساختار اقتصادی نوپای ممکن است 

 (.Vinokurov،2017:54نشود )پدیدار 

اقتصادی در این انقالب فناوری اطالعات، آزادسازی تجارت و سایر اصالحات 

پروسه راهکارهای را برای ورود سرمایه و فناوری از کشورهای توسعه یافته به 

کشورهای در حال توسعه هموار می کند، بطوریکه چنین پروسه ای به سرعت 
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از ایاالت متحده امریکا و اروپا )جهان غرب( به سمت افزایش قدرت در آسیا و 

 (.Ahearn،2011است )آمریکای التین در حال حرکت 

بازسازی مداوم تجارت و اقتصاد جهانی، که با اشکال جدید جهانی شدن  

همراه است، فشار را برای اصالحات عمیق در مدیریت تجارت جهانی در چند 

سال آینده افزایش می دهد که این امر در تحول نظام امنیت منطقه ای تاثیر 

منطقه ای ممکن  بسزای خواهد گذاشت. چراکه موافقت نامه های تجارت

است جایگزین بی رقیبی برای توافق های تجاری چند جانبه باشد. این 

موضوع، تضادهای ناشی از تعمیق جهانی شدن را نشان می دهد، یعنی تغییر 

تجاری -اقتصاد جهانی به سمت آسیا و تضعیف نسبی سیاست های اقتصادی

یکه شرکت های آمریکایی ، بطور(Pierre،2014:109اروپا )ایاالت متحده امریکا و 

که زمانی بر صنایع اتومبیل، فوالد و لوازم الکترونیکی تسلط داشتند با رقابت 

شدید ژاپن و افزایش رقابت کره جنوبی و سایر کشورهای صنعتی آسیای 

. البته مسئله حمل و نقل (Gould ،1993هستند )جنوب و جنوب شرق مواجه 

پیشرفت اقتصادی را برجسته تر جلوه و ترانزیت یکی از جنبه هایی است که 

می دهد و یک سیستم حمل و نقل جهانی سازمان یافته نقش مهمی در 

 (.Gujrati،2015:453کند )تجارت جهانی و توسعه اقتصادی ایفا می 

از سوی دیگر امروزه منطقه گرایی ارتباط نزدیکی با ماهیت تغییر سیاست 

ایی با دخالت تقریباً همه دولت جهانی و تشدید جهانی شدن دارد. منطقه گر

های جهان مشخص می شود، اما پدیده منطقه ای نیز شامل تنوع زیادی از 

بازیگران غیر دولتی و نتیجه آن تعدد مدیریت های رسمی و غیر رسمی 

منطقه ای و شبکه های منطقه ای در اکثر حوزه ها است. این تکثرگرایی و 
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اد ابهامات و چالش جدید برای درک چند بعدی بودن منطقه گرایی باعث ایج

پانزده سال گذشته،  در .(Soderbaum ،2009شود )امنیت در دنیای امروز می 

منطقه گرایی به مراتب به محبوب ترین شکل آزادسازی تجارت متقابل تبدیل 

شده است. در این راستا نگرانی اصلی دیگر این است که منطقه گرایی می 

 (.Freund،2010اندازد )به خطر  تواند چند جانبه گرایی را

 وضعیت مناطق آزاد تجاری ایران -5-3

سال  در گردد. یبازم قبل دهه چهار حدود به یرانا در آزاد مناطق یجادا تفکر

 یجادا یاصل هدف با البته و آزاد بندر یک عنوان به یشک یرهجز 1348

 یربناهاییز زمان همان در و شد گرفته نظر در یالملل ینب یگردشگر امکانات

 متوقف منطقه ینا یتهایفعال عمالً 1357 سال از پس یولشد.  ساخته یزن

 برنامه آغاز سال یدبا را یرانا در آزاد مناطق یگذار یهپا آغاز ینبنابراگردید. 

 چهار از یشب -یطوالن یمدت در یرانا کشوردانست.  1368 یعنی توسعه، اول

 خود یخارج یبازرگان راهبرد نوانع به را واردات یگزینیجا یاستهایس -دهه

 یصنعت از یسطوح آغاز در اگرچه راهبرد ینا است. داده قرار استفاده مورد

 اجرا به و آن یاجرا شدن یطوالن یلدل به یول آورد، یدپد کشور در را شدن

برون  یاستهایس سمت به یافتنن جهت ییرتغ و یلیتکم مراحل یامدنن در

 مناطق یجادا .یدنما یجادا کشور در یقبول قابل یصنعت توسعه نتوانسته ییگرا

 اواخر از واردات، یگزینیجا یاستهایس کنار در یرانا در یصنعت -تجاری آزاد

 به یکنزد گذشت از پس یولگرفت  قرار یاستگذارانس توجه مورد 1360 دهه

 هدف به یابیدست در مناطق ینا ،یرانا در آزاد مناطق یتفعال آغاز از دهه دو
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 توسعه یعنی شده گرفته نظر در آنها یبرا یستأس ینقوان در که یاساس

 نبوده اند. موفق چندان صادرات،

 یرو یشتریب یدتأک یقبل یهابرنامه  به نسبت توسعه، سوم برنامه در

 از صادرات یتمعاف یرنظ یاقدامات و گرفت صورت صادرات توسعه یاستهایس

 ،یصادرات یزجوا و یارانه یااعط ،یارز یسپار یمانپ حذف ،یاتمال و عوارض

 مواد یبازرگان سود و یگمرک حقوق بازگرداندن صادرات، یندفرا یساز ساده

 صدور، از پس یصادرات یکاالها یدتول در استفاده مورد یاواسطه  و یهاول

 به ،یبانک ینب ینرخها اساس بر ارز یواگذار و ارز نرخ یساز یکسان یاستس

 آن یلتبد و واردات یفن یرغ و یا یرتعرفهغ موانع حذف یاستس. یدرس انجام

 و تعرفه معادل ینرخها اصالح یبند زمان برنامة یهته و معادل یهاتعرفه  به

 برنامه قانون در یزن خاص موارد بجز یصادرات یتهایممنوع حذف یاستس

 در .نشد یعمل کامل بطور برنامه یانپا تا که بود شده ینیب یشپ توسعه سوم

 چابهار و یشک قشم، یصنعت-یتجار آزاد منطقه سه برنامه نیا یانیپا سال

 قانون .نمودند آغاز یزیناچ یاربس سطح در را خود یتهایفعال و شدند یستأس

در دستور کار قرار گرفت که  1371سال ادارة مناطق آزاد در  یچگونگ

 ینا یبرا شده یاد قانون در. یدرس یینها یبتصو به 1375 سال در سرانجام

 در یعتسرشد:  گرفته نظر در شرح ینا به یاهداف ،یستأس از پس مناطق

 یگذار یهسرما ،یاقتصاد توسعه و رشد ،یآبادان و عمران ،یربناییز امور انجام

 ،کاال و کار بازار یمتنظ مولد، و سالم اشتغال یجادا ،یعموم درآمد یشافزا و

 یکاالها صادرات و یدتول ،یامنطقه  و یجهان یبازارها در فعال حضور

 یرانا یصنعت -تجاری آزاد . مناطقیعموم خدمات ارائه و یلیتبد و یصنعت
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 هستند. بطور کلی مناطق یدولت صد در صد یتمالک با ییسازمانها واقع در

 کشور یصنعت و یتجار یاستهایس با یسازگار و هماهنگ برنامه یرانا آزاد

 قالب در مناطق ینا از یمناسب و بجا یفتعر که شده باعث مسئله ینا و نبوده

از  (.222-189: 1388التجایی،باشد ) نشده کشور یکل یاستیس یهابسته 

 به رسیدن برای راه حلی می تواند کشور آزاد منطقه هفت سوی دیگر توسعه

 گذاریهایه سرمای جذب واردات، کاهش و صادرات افزایش مانند اهدافی

 مؤسسات و شرکتها فزایشا و ونقل حمل و ترانزیت افزایش خارجی، و داخلی

 ودنن بپایی دلیل به چابهار و قشم مناطق است. تجاری آزاد مناطق در

ا ناکار همچنین و زیاد واردات نقل، و حمل خارجی، و داخلی گذاریه سرمای

 آزاد مناطق به نسبت پایانی اولویت در تولید افزایش منظور به مدیریت بودن

د ایجا کشور تجاری آزاد مناطق نبودن قموف دالیل جمله از قراردارند. موفق

 توجه که است قوانین به مربوط مشکالت و مناسب زیربنایی تأسیسات نشدن

شماره هستند. نمودار  کننده یلتسه یگرد یبعضمی طلبد و  ایه ویژ و خاص

 را نشان می دهد. 1398سال ( وضعیت کلی فعالیت مناطق آزاد در 1)
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 1(1شماره )نمودار 

 

 مناطق یتموفق عامل آنها، یفیتک و خدمات ارائه یمبنا بر تبی شک رقاب

 عوامل یدبا ،یتجار آزاد منطقه یتموفق یبرا می شود. محسوب یتجار آزاد

 عواملی از یکی ترانزیت اینکه به توجه با شوند. شناخته شرکتها جذب کننده

 هویژ توجه باید دولت شده، آزاد مناطق اقتصادی توسعه کاهش باعث است که

 قرار اولویت آخر در که کند دیگری مناطق و چابهار چون آزادی مناطق به ای

 کشورهای دیگر و مرکزی آسیای و اروپا میان خارجی ترانزیت و گرفته اند

 انجام منطقه بومی نیروی از بخشی جذب منظور به را مناطق این با مرتبط

 (.1398:118دهمرده و همکاران، دهد )

                                                           
 1398لی قادری،نظر دهمرده، ندا علی احمدی، عباسع -1
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و اتحادیه های بی شماری در سطح جهان درصدد با این اوصاف شرکتها 

تجاری خود با ایران بدلیل -همکاری و مشارکت برای پیشبرد منافع اقتصادی

شرایط منحصر به فرد آن هستند از جمله آنها اتحادیه اوراسیاست. این 

راه  2010هم خوانده میشود در سال  1اتحادیه که کمیسیون اقتصادی اوراسیا

ل کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان است این اتحادیه اندازی شد که شام

ظاهرا از  .(Popescu،2014:5کرد )رسما کار خود را آغاز  2015در اول ژانویه 

اهداف بلند مدت اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکپارچگی اقتصاد برای تامین رفاه 

هم به اقتصادی و امنیت منطقه ای است که گاها اتحادیه ژئوپلیتیک اوراسیا 

این اتحادیه درصدد نزدیک کردن  .(Yilmaz،2017:10شود )آن اطالق می 

-کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با سایر کشورهای جهان در ابعاد اقتصادی

تجاری است و رهبری آنرا روسیه به دلیل بهبود زیرساختهای بنیادی برعهده 

ا می توانند در . مناطق آزاد تجاری در این راست(Gussarova،2017:1دارد )

تعامل سازنده با کشورهای منطقه ای نقش موثری داشته باشند. از این رو 

تالش ایران برای بسترسازی زمینه های همگرایی از طریق توسعه مناطق آزاد 

تجاری با توجه به جغرافیای منحصر به فردش می تواند فضای تنش آلود 

تجاری با همسایگان -قتصادیامنیتی را تبدیل به مشارکت و تعامالت سازنده ا

و سایر کشورهای منطقه کند. در این راستا با توجه به اینکه برنامه هسته ای 

ایران یکی از اصلی ترین چالش های سیاست خارجی در قرن اخیر برای 

جهان غرب و بخصوص ایاالت متحده امریکاست و بر این اساس پیامدهای 

است ادالت را برهم زده منفی استراتژی مهار ایران بسیاری از مع

                                                           
Eurasian Economic Community -1 
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(2012،Reardon،)  فارس همچنین چالش های ایران و ایاالت متحده در خلیج

(2020،U.S. Policy ) نگرانی های را از جانب کشورهای منطقه ای برای ادامه

روند مناسبات موثر اقتصادی و امنیتی منطقه ای بوجود می آورد که ایران با 

تجاری در مناطق آزاد تجاری به -تصادیتوسعه و بهینه سازی مناسبات اق

عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم، می تواند تعادل و ثبات را در سیستم 

 امنیت منطقه ای به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم آورد.

 تحلیل و نتیجه گیری

 یکدیگرتعامالت انسانها با  یلباعث تسه یو زمان یمکان یکه فشردگ یدر جهان

در  یتامن یرمس یدترد یب ی شود،و تجارت م یهانباشت سرما شیو افزا

مرتبط با  یهایبه استراتژ یزمسالمت آم یشکل ده یقکشورها از طر یریتمد

از  یکیئولوژیدو ا یاسیمجادالت س ینکه. ضمن ابودخواهد  یمباحث اقتصاد

 یدولتها در فضا یاقتصاد یاستهایس یفدر تضع یممستق یداتیجمله تهد

 ،مقاله به آن اشاره شد ینآنهاست. همانطور که در طول ا یرامونیپ و یدرون

 یداتیو تمه یاقتصاد یتصرفا در پرداختن به امن یتینظم امن یهعنصر اول

به نفع  تقاضادر جهت تعادل عرصه و  یمنطقه ا یرشد بازارها یبرا

رو توازن  یناز ااست،  یکوچک و خرد بوم یبخصوص کارگاهها یدکنندگانتول

 یاز ابزارها یریدر گرو بکارگ یمنطقه ا یکو اهداف استراتژ یمنافع مل نیب

 یدر سطح منطقه ا یهژمون اقتصاد یبرا ینیقدرت نرم به عنوان تضم

 خواهد بود.
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آشکار است امروزه پیشرفت یک منطقه از لحاظ اقتصادی به صادرات و روابط 

هدف از شکل گیری  قابل قبول با شرکای تجاری وابسته است. در این راستا

قدرت نرم ایجاد یک سیستم امنیتی پایدار که در موقعیت همکاری و رقابت 

مثبت و سازنده با مراکز قدرت است و در این راستا مناطق آزاد تجاری 

 کوششی برای چنین همگرایی و مشارکت خواهند بود.
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را برای از سوی دیگر مناطق آزاد تجاری در ایران طبق نمودار زیر شرایط 

برهم زدن افکار منطقه ای که در تالش برای بسط تهدیدات و چالش ها 

امنیتی برای کوچک شدن فضای عملیاتی ایران با توجه به استراتژی مهار که 

از سوی ایاالت متحده امریکا و برخی از کشورهای غربی ارائه شده، دارا 

 هستند.

 
عنوان کانون پشیبانی از منافع با این تفاسیر مناطق آزاد تجاری در ایران به 

ملی در چارچوب استراتژیهای بلند مدت نظام، علیرغم محدودیتها و چالش 

های بی شماری که با آن روبه روست با توجه به ابزارهای توانمند در حوزه 

قدرت نرم که برای برتری جویی و کاهش منازعات منطقه ای در اختیار دارد، 

نطقه ای را کنترل و هدایت کند. ضمن اینکه خواهد توانست مسائل امنیت م

می تواند نقش تعیین کننده ای را در سیاست های توزیع داخلی و خارجی در 
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به عنوان نبض اقتصاد جهان( در بازار آزاد تجارت نفت )ارتباط با سیاست 

 یراناجهانی ایفا نماید. این پروسه با توجه به ویژگیهای خاص ژئوپلیتیکی 

های آزاد و نزدیکی به قطب های برتر اقتصاد جهانی(، با ایجاد دسترسی به آب)

یک کریدور ارتباطی مدرن و مجهز بین ایران و کشورهای پیرامونی بخصوص 

غالبا کشورهای محصور در خشکی( و مشوق ) یااوراسکشورهای حوزه اتحادیه 

های دولتی در خصوص کاهش مالیات و عوارض گمرکی و سایر موارد مشابه، 

که جانبه )نین بکارگیری از قابلیت های حضور در پیمان های دو یا چند همچ

تجاری را مدنظر دارند(، می تواند نظام امنیت -هم اینک منافع اقتصادی

 منطقه ای را در راستای حل و فصل اختالفات و تهدیدات مدیریت نماید.

ق لذا پیشنهادات زیر در جهت توانمندسازی شاخص های توسعه ای در مناط

 آزاد تجاری در ابعاد بومی و منطقه ای می تواند موثر باشد:

آمایش سرزمینی در بخش صنعت، انرژی، ترانزیت و توسعه برنامه های 

هوایی( -دریایی-ریلی-زمینی) یارتباطعمرانی بخصوص تجهیز زیرساختهای 

با مشارکت و همکاری های متقابل در قالب اتحادیه و پیمانهای چندجانبه 

 ی.منطقه ا

انسجام و سازماندهی سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی با تمرکز بر 

عدالت سرزمینی برای شناخت عوامل موثر در افزایش کارآیی مناطق آزاد 

وام های کم بهره( برای تشویق سرمایه ) یبانکتجاری، و افزایش تسهیالت 

 اقتصادی و حمل و نقل.-گذاری در بخش های متنوع تجاری

شرکت و بنگاههای اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی در تاسیس  

بندرگاههای مستقر در مناطق آزاد تجاری جهت مراودات تجاری با رعایت 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

838   

 

قواعد بازی تجارت در سطح بین الملل و البته در قالب روابط چندجانبه 

 گرایی.

برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت توسعه ای برای توانمندسازی مناطق 

تجاری به جهت بهره مندی از ظرفیت های تولیدی نواحی پیرامونی و آزاد 

ایجاد بازارچه های مشترک به منظور افزایش اشتغال و توسعه مراکز تولیدی 

 در جهت گسترش صادرات غیرنفتی.
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Abstract 

Achieving effective regional roles is one of the strategic goals of 

countries to maintain their sovereignty and legitimacy; therefore, 

the optimal use of economic-trade processes in the form of 

common markets or multinational economic union depends on the 

emergence of systems. under the guise of free trade zones, which 

are based on the geographical and political location of countries,it 

is an acceptable political-economic solution to create a cohesive 

security structure to produce soft power and reproduce it, that is, 

authority of civil society; At the same time,the core of free trade 

zones is a place to access the seas and oceans, which can bring 

different tactics to the development of countries, regardless of the 

insecure and threatening environment in covering economic, 

political and security activities. Beside these interpretations, the 

unique geography of Iran plays a diverse and effective role for the 

economic- geo-economic connection of the surrounding countries, 

which are affected by the geographical bottleneck. The question is 

whether the free trade zones of Iran can be considered as one of 

the pillars of soft power to strengthen or guarantee the unity of the 

regional security system according to the strategy of controlling 

the Islamic Republic of Iran? Based on the research findings, it is 

inferred that free trade zones in Iran have an exceptional and 

developmental position to achieve a systematic security 

environment in terms of national-regional convergence, but 

institutionalizing bilateral or multilateral agreements and 

comprehensive participation is important. 

Keywords: Economic Hegemony, Regional Power,Iran,Free Trade 

Zones. Eurasia union. 
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 چکیده

ن ه ارمغاایران ب را در محیط پیرامونی ایمالحظهکی قابل فروپاشی شوروی تاثیرات ژئوپلیتی

مرز  شوراین ک شوروی ایران در مرزهای شمالی تنها بااتحاد جماهیر آورد. قبل از فروپاشی 

 یرانامنطقه قفقاز و آسیای مرکزی در پیرامون مشترک داشت اما با فروپاشی شوروی 

وروی شجدید شکل گرفتند. فروپاشی دچار تغییر در جغرافیای سیاسی شدند و کشورهای 

غییر در تباعث بازتعریف سیاست خارجی و  استقالل یافتهتازه  هایجمهوریو تشکیل 

باق با انط راهبردهای جمهوری اسالمی ایران برای تامین منافع بر اساس تغییرات جدید و

دی ووضع موجود شد. این کشورها برای وفق با تغییرات جدید و دستیابی به علت وج

د. ضای قبلی کردنو فضای ذهنی جدیدی را جایگزین ف هاانگارهجدید  سازیملت مبتنی بر

ه ذوحدر  امروزه یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار از منظر عینی و ساختارهای مشاهداتی

کزی ی مرپیرامونی ایران با مرزهای مشترک و طوالنی و منابع آبی مشترک، منطقه آسیا

شود ست. آسیای مرکزی جزء عالیق ژئوپلیتیک ایران محسوب میدر شمال شرق ایران ا

ای ایران نطقهدر ارتقای قدرت م و ذهنی لذا روابط ژئوپلیتیک با این منطقه از منظر عینی

وجود  الرغمعلیایران و آسیای مرکزی دیپلماتیک تاثیرات ژرفی خواهد داشت. روابط 

بط این ست و روااراتژیک و ... شکل نگرفته ژئواکونومیک، هیدروپلیتیک، ژئواست هایظرفیت

ود ه وجمنطقه با جمهوری اسالمی ایران در بعد اقتصادی خیلی کمرنگ است. با توجه ب

ل ه اما شکعینی برای ایجاد رابطه از جمله انزوای ژئوپلیتیکی این منطق هایظرفیت

نیات ر عیبمبتنی نگرفتن روابط دیپلماسی نشان از این دارد که تحلیل روابط بین الملل 

ملل و ن الدارای کاستی های ژرفی بوده و قادر به تفسیر و تبیین پیچیدگی های نظام بی

ین روابط ب در صدد بررسی ایکتابخانهروابط بین الملل نیست. لذا این تحقیق با روش 

ویای گقیق جمهوری اسالمی ایران و آسیای مرکزی با رویکرد سازه انگاری است. نتایج تح

بین وجود بسترهای عینی م مبتنی بر هایپتانسیل واقعیت است که عملیاتی کردناین 

 هایگارهانریف نیازمند تغییر ذهنیت و بازتع آسیای مرکزی در راستای ایجاد روابط ایران و

 .است ذهنی
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ادیه سازه انگاری، آسیای مرکزی، ایران، روابط ژئوپلیتیک، اتح واژگان کلیدی:

 اقتصادی
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 مقدمه

 1کشورها با توجه به توزیع نامتوازن منابع و همچنین جغرافیای سیاسی

الملل در شدن مبتنی بر اقتصاد سیاسی بینمنحصر به فرد در عصر جهانی

به تنهایی قادر به تامین نیازهای خود نیستند و در  2نظام ژئوپلیتیک جهانی

های ستیهای مختلف ساختاری و کارکردی در جهت تامین منافع و کازمینه

خود به همدیگر وابستگی متقابل دارند. در نتیجه، عقالنیت سیاسی برای 

در راستای  3هاملت-مدیریت مطلوب گویای این واقعیت است که دولت

و با درک درست از موقعیت  5و توسعه پایدار 4رسیدن به امنیت پایدار

عام و در  طوربههای مختلف ای خود با همدیگر در زمینهجغرافیایی و منطقه

های الزم را خاص همکاری طوربهزمینه هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک انرژی 

در ابعاد  6وابستگی متقابل . ,1920:2009Bradshaw() کنندبرقرار می

ها طیفی از همکاری مختلف ژئوپلیتیک باعث شده است که روابط بین قدرت

 ,Pain and Steaheli) برگیردو تعامل تا رقابت و تنش را در 

راه رسیدن به اهداف استراتژیک و ارتقاء وزن ژئوپلیتیک هر . (2014:344

فرد کشور از درک صحیح از موقعیت جغرافیایی، شناسایی جایگاه منحصر به

های محیطی و ها و ظرفیتالملل، شناخت صحیح از محدودیتدر نظام بین

                                                           
1Political Geography.  
2Global Geopolitical System.  
3Nation State.  
4Stable Security.  
5Stable Devlopment.  
6ncyCodepende.  
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ترک تحت براساس آن تدوین راهبردهایی برای چگونگی ایجاد پیوندهای مش

ای تاثیر عوامل ژئوپلیتیک در سطوح مختلف به طور کلی و سطح منطقه

های مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک بین تأکید بر همکاری .گذردمیطور خاص به

طور کلی  بهکشورها معموال در صورت وجود مرز مشترک، منابع مشترک، و 

که  طوریهب. رسدمی نظربه ترعملیای در سطح منطقه هامکملوجود 

های جغرافیایی و همکاری در ابعاد همسایگان در صورت درک واقعیت

ها از جمله مسائل امنیتی را توانند، بستر تعامل در سایر عرصهژئوپلیتیک می

نیز مهیا کنند. در این صورت کشورها به ظرف تولید ثروت تبدیل شده از 

های بیشتر مت همکاریهای امنیتی خارج شده و این فرایند آنها را به سظرف

های تاثیرات مستقیم همسایگان در زمینه دلیلبهکشاند. در مقابل می

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر یکدیگر، هرگونه تنش و واگرایی بین 

آشوب و بحران بکشاند. یکی از مناطق  سمتبهتواند، منطقه را همسایگان می

لیتیک مبتنی بر منافع مشترک بعد از پیرامون ایران برای ایجاد روابط ژئوپ

 سرزمین مرکزی فروپاشی شوروری منطقه آسیای مرکزی است. آسیای

ندارد و در  جهان آزاد هایآب با مرزی هیچ که است آسیا قاره در پهناوری

انزوای ژئوپلیتیک قرار دارد؛ آسیای مرکزی در شمال شرق ایران قرار داشته و 

مناطق ژئوپلیتیک حوزه پیرامون ایران است،  یکی از فضاهای استراتژیک در

 شامل را آن ، امااست نشده تعریف سرزمین این برای دقیقی مرزهای اگرچه

 قرقیزستان و قزاقستان ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، امروزی کشورهای

. این منطقه از شمال به روسیه از جنوب به ایران و افغانستان از شرق دانندمی

. وجود ذخایر انرژی و مسائل از غرب به دریای خزر متصل است به چین و
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های جهانی این منطقه را به ژئواستراتژیک ناشی از دوران جنگ سرد و رقابت

توجه به وجود  با یک منطقه ژئوپلیتیک در مقیاس کروی تبدیل کرده است.

عینی برای ایجاد رابطه ایران و منطقه آسیای مرکزی از جمله  هایظرفیت

انزوای ژئوپلیتیکی این منطقه اما شکل نگرفتن روابط دیپلماسی نشان از این 

ژرفی  هایکاستیدارد که تحلیل روابط بین الملل مبتنی بر عینیات دارای 

نظام بین  هایپیچیدگیبوده و به تنهایی عینیات قادر به تفسیر و تبیین 

ی روابط بین ایران نیست. لذا هدف این تحقیق بررس المللبینالملل و روابط 

رویکردی  انگاریسازهاست. رویکرد  انگاریسازهو آسیای مرکزی با رویکرد 

ذهنی برای تفسیر روابط بین  هایسازههویت محور است که بر ذهنیات و 

تاکید دارد و میتواند چارچوبی مناسب برای تبیین مسئله تحقیق  هادولت

 باشد.

 چارچوب نظری

سیاسی مبتنی بر  هایپدیدهو  المللبینروابط  1990تا دهه سازه انگاری: 

 1990عینیات و ابژه محور بودند. در جهان سیاسی و ژئوپلیتیکی دهه 

سیاسی و تغییرات  هایپدیدهو مکاتب پوزیتویستی نتوانستند  هانظریه

ژئوپلیتیکی آن مقطع را که متاثر از فروپاشی جهان دو قطبی و جنگ سرد 

نند. لذا رویکردهای جدید با مبانی و مفروضات جدیدی تبیین کبه خوبی بود 

وارد عرصه علمی و دانشگاهی در علوم انسانی و اجتماعی شدند که از نظر 

 ژرفی با هایتفاوتهستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی دارای 

مکاتب سنتی بودند. در مکاتب سنتی روش شناخت معرفت مبتنی بر عینیات 

بود که در آنها  گراییاثباتوم طبیعی بر اساس مشاهده و عل هایروشو همان 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

851   

 

با کشف  1990. بعد از دهه شدمینادیده گرفته  هاسوژهاهمیت ذهنیات و 

جدید فرااثباتی تحوالت عظیمی در عرصه علوم انسانی به وقوع  هایروش

ذهنی  هایانگارهجدید فراثباتی و بر اساس ذهنیات و  هایروشپیوست. در 

ذهن را در رفتار کنشگران دارای اثراتی غیر قابل  هایانگارهو تاثیر بودند 

و مکاتب جدید در علوم انسانی بطور عام و  هانظریه. دانستندمیچشم پوشی 

روابط بین الملل بطور خاص تحوالت عظیمی را به راه انداختند. یکی از 

اخت نظریه پرد هادولتکه به تفسیر چگونگی ایجاد روابط بین  هایینظریه

منابع قدرت را غیر  انگاریسازهالکساندر ونت بود. نظریه  انگاریسازه

 انگاریسازهو مبتنی بر روش هرمونوتیک است.  کندمیمشاهداتی قلمداد 

، هاارزشهنجارها، ) ذهنی هایسازهمتاثر از  المللبینمعتقد است که روابط 

 عی است.( و عناصر فرهنگی و اجتماهاذهنیتو  هاانگاره

بر این اصل بنا نهاده شده است که مقیاس  المللبیندر روابط  انگاریسازه

سیاست خارجی ملی است و سیاست خارجی کشورها امتداد سیاست داخلی 

ذهنی جامعه است.  هایسازهآنها بر اساس عناصر فرهنگی اجتماعی و 

در نظر فضای بین ذهنی را برای درک و فهم عمیق از مسائل  انگاریسازه

متفاوت در سیاست  هایسیاستگرفته و معتقد است که درک متفاوت باعث 

تاثیر عینیات را  انگارهاسازه(. 1393مشیرزاده؛ طالبی آرانی، ) شودمیخارجی 

بلکه آن را متغیر وابسته به متغیر مستقل  کنندنمیرد  المللبیندر روابط 

معتقد به تغییر و  المللبینابط در رو انگاریسازه. دانندمیذهنی  هایانگاره

در عین حال  داندمیرا لوحی سفید  المللبینتحول است و ماهیت نظام 

در نظر  برزمانتغییر و تحوالت اجتماعی را تحت تاثیر روندهای تاریخی و 
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و متصلب  داندمیجهان سیاسی را برساخته اجتماعی  انگاریسازه. گیردمی

 هایکنشو معتقد است که  کندمیرا انکار سیاسی  هایکنشگریفرض کردن 

این است که  انگاریسازه. فرض کنندمیکنشگران سیاسی را هنجارها هدایت 

اهداف سیاست گذاران قابل تغییر است و این مفروضات آنها را در مقابل 

 کنندمیکه ثبات اهداف را دنبال  دهدمیقرار  هالیبرالیستو  هارئالیست

 .(1394مشیرزاده، )

 نقشی که ( با توجه بههادولت) المللنیب، بازیگران نظام انگارانسازهبه عقیده 

به  هاولتد. رفتار کنندیم، رفتار دهندیمبه ایشان و سایرین نسبت  هاآن

 بارککه تغییر هویتی که ی دیگویم. ونت شودیمهویتشان تعیین  لهیوس

 اشد:باید وجود داشته ب شکل بگیرد، دشوار اما ممکن است و دو شرط عمده

  ین وجود داشته باشد. ا« فهم خویش در مسیر جدید»باید دلیلی برای

 وجودبهی اجتماعی که شکل جدیدی از تعامل معموالً زمانوضعیت 

« هاآن»و « ما»ی از میقد درک کاست بر اساس ی ممکنریغ که دیآیم

 .گرددیم داریپد، کند رفتار

 تواندینمن دلیل که هویتی جدید است، هزینه تشکیل هویتی جدید بدی 

 .(klotz,2014:3) باشد دیآیم دستبهباالتر از سودی که 

به  المللبینبه عنوان کنشگران نظام  هادولت انگاریسازهطبق مفروضات 

و از منافعی که  کندمیدنبال منافعی هستند که به بازتولید هویت آنها کمک 

از منظر  هادولت. کنندمیدوری  کندیمهویت آنها را با مخاطره مواجه 

به جای توازن قوا برای ایجاد امنیت از قوانین  هارئالیستبرعکس  انگاریسازه

که نمونه  (.115:1383مشیرزاده، ) کنندمیپیروی  هانامهو مقرات و تفاهم 
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آن امنیت کامل کانادا در برابر قدرت جهانی آمریکا بوده و این کشور هیچ 

موازنه قوا برای تامین امنیت خود در برابر آمریکا اقدام نکرده  وقت به فکر

 است.

: ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط متقابل انگاریسازهژئوپلیتیک و 

جغرافیا، قدرت و سیاست که در قالب یک الگو سه وجهی قابل تبیین است در 

فته است. در مورد توجه قرار گر هاانساناین الگو سه حوزه فضا، محیط و 

مدنظر است و  ها و ساختارهای فضاییهای فضایی و سیستمحوزه فضا تعامل

ها و عوامل محیط طبیعی و مصنوعی و در حوزه در حوزه محیط، ویژگی

ها و کارکردهای گروهی در ابعاد ذهنی و عینی مدنظر ها خصلتانسان

های ای و پژوهشای در مطالعات میان رشتهاین مفهوم جایگاه ویژهباشد. می

نظری در حوزه قدرت، سیاست، سرزمین، رقابت و همکاری دارد. ژئوپلیتیک 

ها برای سلطه بر منطقه یا جهان و افزایش مطالعه رقابت و همکاری قدرت

 سیاسیقدرت ملی بر اساس امکاناتی است که جغرافیا در اختیار کنشگران 

ها از محیط و قدرتدهد یا امکاناتی که هر یک از ذهنیات( قرار می)

ژئوپلیتیسین  .(1396سلیمی؛ صادقی، ) گیرندهای جغرافیایی میمزیت

معتقد است که ژئوپلیتیک مطالعه کاربردی روابط فضای  1کوهن آمریکایی؛

جغرافیایی با سیاست است که تاثیر دو جانبه الگوهای فضایی، اشکال و 

 دهد.لعه قرار میمورد مطا هاسازمانساختارها را با عقاید سیاسی و 

ژئوپلیتیک اجزای جغرافیای انسانی را برای بررسی کاربرد و مفاهیم قدرت به

شان با و فضاهای ژئوپلیتیک و ارتباط هاگیرد. بحث در ماهیت مکانکار می
                                                           

1Cohen.  
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های و اجتماعات انسانی مختلف بقیه جهان یک نزاع قدرت بین منافع و گروه

ها را ژئوپلیتیک افیا بر روابط میان ملتمطالعه تاثیر جغر 1است. جان اگنیو

تالش برای  عنوانبه. محور تمرکز ژئوپلیتیک (Agnew,1998:68) نامدمی

یابی به استراتژی خاص در کنترل فضا و مکان بر اساس قدرت یا توانایی دست

ها استوار است و همچنین ژئوپلیتیک علم مواجهه با مخالفت یا جایگزین

سیاسی توسط محیط جغرافیایی است. در ژئوپلیتیک  یابی روندهایوضعیت

 بینیپیش جدید برای هایپارادایم برای جستجو حال در محققاننوین 

به سمت آن  یکم و بیست قرن در تواندمی المللبین نظام هستند که مسیری

 در ایتازه هایدیدگاه نوین ژئوپلیتیک(. Cohen,1994:17) کندحرکت 

. کندمطرح می ذهنی هایپارادایم توسعه برای سیاست و جغرافیا بین رابطه

 سیاستکلی، ژئوپلیتیک علمی است که چگونگی قرائت جغرافیایی  طوربه

کشورها( را در راستای تامین منافع ملی و ارتقای قدرت ) هاخارجی قدرت

 ژئوپلیتیککند با این تفسیر ها تفسیر میملی در فضای رقابتی با سایر قدرت

جغرافیایی و داده های عینی( متغیر وابسته و سیاست متغیر مستقل  موقعیت)

ذهنی قرار  هایسازهو  هاانگارهو  هاذهنیتاست و ژئوپلیتیک تحت تاثیر 

ها و ارتقای حوزه . ژئوپلیتیک علم رقابت و همکاری با سایر قدرتگیردمی

نفوذ و قدرت ملی است و نگاه ژئوپلیتیک در سیاست خارجی از درک 

چگونگی ارتباط بر اساس موقعیت جغرافیایی، مرزها، همسایگان، منابع و رقبا 

گذاری در زمینه همکاری و گیرد. ژئوپلیتیک چگونگی سیاستسرچشمه می

 کند.های جغرافیایی تفسیر میرقابت را بر اساس داده

                                                           
1Gohn Agnew.  
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ی و عنصر دارای اراده( مختلف انسان) عواملاین رهیافت دارای عناصر و 

های کالن به ت و توسط کنشگرهای سیاسی در راستای استراتژیطبیعی اس

های ژئوپلیتیک دارای زیرمجموعه .(Hurd,2009) شوندکار گرفته می

هر کدام از  مختلفی از جمله ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و ... است.

های ژئوپلیتیک در ذات خود ماهیت رقابت و همکاری را دارا زیر مجموعه

بر  های ذهنی مشترک یا مبتنیباشند و کنشگران سیاسی با توجه به انگارهمی

ل را دنبا ذهنی متضاد روابط مبتنی بر همکاری و تعامل تا رقابت هایسازه

ژئوپلیتیک و روابط  .(Caldara and Lacoviello, 2018:6) کنندمی

سیاست  ئوپلیتیکژمتعددی هستند.  هایشباهتو  هاقرابتدارای  المللبین

 یر وابستهجغرافیایی مبتنی بر عینیات را متغ هایدادهرا متغیر مستقل و 

اتژیک از ذهنی بر اساس اهداف استر هایخوانشتا از طریق  کندمیفرض 

یین ی تبمحیط جغرافیایی بهره برداری شود و چگونگی ایجاد روابط ژئوپلیتیک

 گردد.

ی از ژئوپلیتیک مطالعه ابه عنوان شاخه ژئواکونومیک و سازه انگاری:

ای از سیاسی و فضایی اقتصاد و منابع است. ژئواکونومیک شاخه هایجنبه

 کند. ادواردسیاست و منابع و اقتصاد را باهم بررسی می کهژئوپلیتیک است 

 بهگسترده  مفهومی با را ژئواکونومیک الگوی (م 1990) سال در 1لوتواک

 وارد المللیبین هایتحلیل با مرتبط اسیسی هایدانش سایر و المللبین روابط

 اقتصادی هایمؤلفه آن درکه  دانستمی ایدهه را نوددهه  ایشان. کرد

 وی، عامل عقیده بهشوند، می ژئواستراتژیک و نظامی اهداف جایگزین
                                                           

1Adward Luttwak.  
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 قرون محورهای کالسک همان دیگرآینده  قرن هایدرگیری و منازعات

 عامل جغرافیایی فضاهایو چالشی در  شتن هر کنار در، بلکه نیستگذشته 

 نشان لوتواک استدالل نسبی ویژگی .کندمی خودنمایی اقتصادی و منابع

 رفتار تعیین در را هاایدئولوژی و داخلی هایسیاست نقش کشورها که دهدمی

ساختاری بین منابع،  روابطژئواکونومیک  .کننداقتصادی خود دخیل می

نگی توسعه اقتصادی را با استفاده از سیاست سیاست و اقتصاد است و چگو

کند الملل بررسی میها در نظام بینبرداری از منابع و جریانچگونگی بهره

(Luttwak,1990:19 .)های همکاری کلی ژئواکونومیک مطالعه زمینه طوربه

منابع و موقعیت( ) جغرافیاو تنش بین کشورها بر اساس اقتصاد، سیاست و 

هن گرایی( جغرافیا را برای رسیدن به توسعه اقتصادی مورد ذ) سیاستاست. 

 بهره برداری قرار می دهد.

 مابینیروابط ف بررسی به ژئواستراتژیکژئواستراتژیک و سازه انگاری: 

)عناصر  یکژئوپلیت. عناصر ثابت پردازدیم جغرافیاییو عناصر  استراتژی

 عناصر که چرا دهدیم تشکیلرا  ژئواستراتژیک ( شالودهطبیعی جغرافیای

 به ها توجبانات در کاربرد ابزار و امکانات دارد. ابزار و امک عمیقیتأثیر  طبیعی

 .گیردمی قرار استفاده و مورد شده انتخاب جغرافیایی شرایط

 در ارتباط با درک مسئله، شامل رفاه اساسیطور به محیط اهمیت مطالعه» 

 خوانده ژئواستراتژیکلمللی، ابین دیدگاهبهنسبت  سیاسی یا اقتصادی

، موقعیت بین در مورد رابطه گرانتحلیلاز  بسیاری دیگر عبارتبه. «شودمی

پژوهانِ دانش ایناند. پرداخته گراییتعمیمبه ملیو قدرت  سرزمینیوسعت 

 نظامیو  سیاسیو  اقتصادیلحاظ  ارزش و اعتبار فضا را از« ژئواستراتژیک»
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المللی در ارتباط با و در مورد عملکرد روابط بین هنددیقرار م ارزیابیمورد 

 نمایندمی را ارائه هایییهتوص ملیو مصالح  امنیت رعایت

(Julien,2012:65).. اثر عوامل  مطالعهعبارت است از  ژئواستراتژیک

 یهایریگمیتصم روی جهانیو  ایمنطقه، جغرافیایی محیط استراتژیک

و  ایمنطقهمتقابل کشورها در ابعاد  یاهیها و اثرگذارحکومت سیاسی

 روابطیعلم کشف  حقیقتدر  ژئواستراتژی. قدرتی یهااستی، و سجهانی

موضوع  .وجود دارد جغرافیایی محیطو  استراتژی یک بین کهاست 

 و نائل آمدن به استراتژیکبر  مبتنی جغرافیاییعناصر  بررسی ژئواستراتژیک

های فعالیت پیوندعلم و هنرِ  یعنی یکژئواستراتژاست.  استراتژیک نتایج

در  پیوند ایناز  برخورداریو  جغرافیا، استراتژی، سیاستبر فاکتور  مبتنی

با  ژئوپلیتیکرا علم روابط  ژئواستراتژیاست.  نظامی استراتژیکحرکات 

و شرکت مؤثر در  نظامی طراحی برای کهاست  شدهتأکید  و دانسته استراتژی

از تأثیر عوامل  آگاهی، نظامی تاکتیکو  استراتژی یحصحفهم  حتی یاجنگ و 

 ترکیب، رویکرد اینضرورت دارد. بر اساس  نظامی عملیاتبر  جغرافیایی

را شکل  یاژهیو جغرافیایی، مناطق استراتژیکو عوامل  جهانی، مسائل جغرافیا

 ,Conker) نمود تعبیر ژئواستراتژیک منطقه به توانیاز آن مکه دهدیم

ژئواستراتژیک علم شناخت موقعیت جغرافیایی خود و رقیبان از  (.2014:31

منظر عینی و ذهنی است بطوریکه که ژئواستراتژیک قرائتی فرامرزی دارد و 

 دهد.سیاست خارجی کشورها در ابعاد سوژه و ابژه را تحت تاثیر قرار می

 ئوژواژه  دو از ژئوکالچر علمی اصطالح هویت/ ژئوکالچر و سازه انگاری:

(Geo )وجود. استیافته  تشکیل فرهنگ معنیبه وکالچر زمین معنیبه 
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پیوسته  همبه وواحد، یکپارچه  طبیعتژئوکالچر، به  اصطالح در ژئو پیشوند

 یک از برخورداری مستلزم ژئوکالچر تحلیل پس. کندمی اشاره زمین سیاره

واره، هم تحلیل این اساس بر است. فرهنگی فرآیندهایبه  جهانی نگرش

 و هاملت بهتوجه  ابتدا دراگرچه . هستند برخوردار خاصیجایگاه  از هاملت

خارجی، به  سیاست در تأثیرگذار عامل عنوانها، بهآن با فرهنگی روابط

 شد؛می منحصر بودند گسترده خارجی سیاست دارایکه  بزرگی کشورهای

 پیداتوجه  خارج با فرهنگی روابط به نیز کشورها از بسیاری تدریجاما، به

 خارجی فرهنگی سیاست نامبه بخشی هاآن خارجی سیاستحوزه  در و کردند

 1970دهه ) هایایده گرفتن باال نتیجه «ژئوکالچر» شدن مطرح آمد. وجودبه

. است آمریکا متحدهایاالت  در هاتمدن برخورد درباره هانتینگتون ساموئل( م

 سیاسی هایگیریشکل فرهنگی، بر -یتمدن هایتفاوت اثرگذاری دوران آغاز

 شد. مطرح ژئوکالچر پردازیجدید، مفهوم  قدرتی هایرقابت در جهان

 در و ملی سیاست در مختلف اشکال در امروزه فرهنگ طور کلیبه 

 برخورد»های نظریه روازاین. کندمی آفرینینقش المللیبین هایسیاست

 در فرهنگ آفرینینقشکننده عکسمن خود «هاتمدن گفتگوی»یا  و «هاتمدن

 دوستی و صلح عداوت، یا و جنگ الگوهای خلق و بشر ابناء مناسبات و روابط

تاثیر  هادولتمعقوله فرهنگ و هویت در چگونگی روابط بین ها است. آن بین

گذار بوده و دارای نقشی تعیین کننده در جهان مدرن برای ایجاد روابط است. 

و معتقد است که در وضعیت  داندمی ا نتیجه تعاملونت هویت رالکساندر 

ممکن نیست؛ براین  ایخودخواهانهو قبل از تعامل هیچ هویت  طبیعی

 باشدمیبر اساس رویه شان  آورندمیهویتی را که به دست ، گرانکنشاساس
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در آورده است و تغییر در این رویه موجب تغییر شناخت  گونهبدین را که آن

در  الکساندر ونت. بخشدمیرا قوام  گرکنشنوع هویت  که بیناذهنی شده

 گراییتعامل را از منظر هاآن ،گوناگون هایهویت شدن زمینه چگونگی ساخته

، تغییر و دهیعالمتاز طریق فرایند  گرانکنشکه هویت  نگردمی نمادین

 در واقع ونت با تکیه بر آرا (.324: 1386مشیرزاده، ) گیردمیپاسخ صورت 

معانی که  که نخست؛ اشخاص بر اساس ن استآنمادین بر  گرایانتعامل

ثانیا؛ این معانی در ، برای آنها دارند عمل می کنند گرانکنشو سایر  چیزها

. به عقیده ونت، شرایط گیرندمیذات جهان نیستند، بلکه در تعامل شکل 

خاص خود را حداقل دو اثر قوام بخش یا تکوینی ، هاانگارهمادی مستقل از 

به  کمکدیگریو  پذیریمکان فیزیکی هایمحدودیتیکی تعریف  هدارندک

در  بر اساس عقیده ونتاست.  بدیل سایر جریانات سودهایو  هاهزینهتعریف 

 گرددمیکه در ذهن خویش دارد، وارد تعامل  ایسابقهبر اساس  گرکنشابتدا 

را به  دارد، یک نقش زابرونکه نسبت به تعامل جنبه  هاییانگارهو نسبت به 

نقش پذیری »که این جنبه شامل  دهدمیت بنس و نقشی را به دیگری خود

در  .(149: 1390و دیگران،  اردکانیعابدی)«دیگری است بندیقالبخود و 

و انتظارات در مورد خود که خاص نقش  هافهمحقیقت هویت عبارت است از 

 .دهندمیعقالنی قوام  هایگزینشبه  همزمان طوربه هاهویتاست. 

 یافته ها

 ازه های ناهمگون ژئوکالچری ج.ا ایران و آسیای مرکزیس-1

جمهوری اسالمی ایران با انقالب اسالمی دچار جمهوری اسالمی ایران: 

تغییر و تحوالت بنیادی شد. قبل از انقالب اسالمی ساختار سیاسی اجتماعی 
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رهنگ ایرانی و اسالم زدایی از سیاست حاکم بر ایران متکی بر تاریخ ایران و ف

سیاسی و اجتماعی  هایگفتماناجتماعی سکوالر بود. بیشتر  هایسازهو 

متکی بر فرهنگ و تمدن ایران باستان و تجلی دهنده فرهنگ غربی بود، که 

 نمود عینی آن در کشف حجاب اجباری در دوران پهلوی اول بوده است.

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از منظر  هایهسازاما با انقالب اسالمی تمامی 

ذهنی دچار تغییرات بنیادی متکی بر مذهب تشیع شدند و این گفتمان 

مختلف در عینیات تجلی یافته  هایعرصهانقالب اسالمی با نهادسازی در 

و  گراییتوسعهذهنی دوران پهلوی مبتنی بر گفتمان سیاسی  هایانگارهاست. 

ست خارجی هم تجلی عینی پیدا کرده بود. غرب گرایی بود که در سیا

ذهنی شوروری سابق که متکی بر  هایانگارهذهنی آن دوران با  هایسازه

مبانی کمونیستی و سوسیالیزم اقتصادی بود دو کشور را به سمت واگرایی و 

و روابط ژئوپلیتیکی علی الرغم  دادمیدور شدن از هم در ابعاد عینی سوق 

یکی مشاهداتی شکل نگرفت. با انقالب اسالمی مذهب ژئوپلیت هایوابستگی

ذهنی آن در طول چهار دهه انقالب اسالمی ایران با فراز و  هایانگارهشیعه و 

فرودهایی همراه بوده اما به طور کلی بیشتر سیاست خارجی ایران و روابط 

ذهنی مذهب تشیع و مبانی فقهی و  هایانگارهخارجی آن متکی و متاثر از 

 نه ایران اسالمی انقالبآن و قانون اساسی مبتنی بر آن بوده است.  حقوقی

 منطق سطح در بلکه گردید، عظیمی تغییرات به منجر داخلی سطح در تنها

 همانند. داشت همراه به الملل بین نظام برای شگرفی تأثیرات نیز جهانی و ای

 و سنتی نظم تغییر خواهان اسالمی انقالب دیگری، ایدئولوژیک انقالب هر

 هایسیاست در انقالبی هایگیری جهت .گردید جدید نظمی ریزیپایه
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 داخلی فرهنگی و سیاسی - اقتصادی هایسیستم کامل تغییر جمله از داخلی،

 سیاست حوزه در جدید هایگیریجهت و زداییغرب جهت در تالش و

 جمهوری غربی نه شرقی نه سیاست انقالب، صدور نظریه جمله از خارجی

 و نوع بود جدیدی مدل ارائه و موجود وضع تغییر بر مبتنی عمدتا که اسالمی

 در .داد تغییر را غربی با محوریت آمریکا هایقدرت و ایران روابط ماهیت

 به تبدیل منطقه در آمریکا و غرب متحد ترینمهم عنوان به ایران نتیجه،

ظر انقالبیون ردید. انقالب اسالمی از منگ آمریکا و غرب یک درجه دشمن

دارای پتاسیل اثرگذاری بر بیشتر کشورهای مسلمان منطقه بود که این 

انقالب را به عنوان نقطه عطف برای رهایی از استعمار و حاکمان مستبد تلقی 

مهمی که انقالب اسالمی  هایچالش(. یکی از 188:1390علیدادی، ) کنند

ثیرگذاری بر کشورهای برای ساختار نظام ژئوپلیتیک جهانی ایجاد کرد، تا

فعال در این کشورها بود که با پیروی از ایران منافع  هایجنبشاسالمی و 

 . ظرفیتانداختندمیغیراسالمی را در کشورهای خود به خطر  هایجریان

 نیز و خاورمیانه ویژه به جهان، نقاط دیگر گسترش به برای ایران انقالب باالی

 غرب طرفدار هایحکومت برای تهدیدی فارس خلیج در بسیار شیعیان وجود

تحلیل انقالب اسالمی در  .بود جهانی بزرگ هایقدرت همچنین منطقه و در

که انقالب ایران اساساً در تعارض با نظام بین الملل  دهدمیسطح کالن نشان 

و انگاره های ذهنی متاثر از مبانی فقهی و و هنجارهایی  هاارزشرخداد و 

تعارض  ایمنطقهجهانی و  هایقدرتکه با منافع  مطرح کرد اسالمی را

 داشت.
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عبارتند از: استقالل، آزادی، عدالت، حق تعیین  هاارزشبرخی از این 

 هایملتسرنوشت، همبستگی و اتحاد مستضعفان، بیداری مسلمانان، حقانیت 

محروم، حق طلبی، همکاری، همیاری و از طرف دیگر مبارزه علیه قدرت 

، زورگویی، انحصارطلبی، پایگاه خارجی، تجاوز، امپریالیسم، طلبی، غارتگری

تا از است استعمار، جهالت، تفرقه و اختالف. انقالب اسالمی ایران تالش کرده 

محروم و مستضعف جهان  هایملت، افکار عمومی هاارزشطریق طرح این 

 ایهارزشسوم را جهت تغییر و تحول نظام بین الملل تحت تأثیر قرار دهد و 

 میراثمطرح شده را از طریق تبلیغ و الگودهی تبدیل به هنجار سازد. 

 توافق سبب که استجمعی  هویت اجزای مهمترین از یکی مشترک فرهنگی

 که گیردبرمی در را اجتماعی نظام هر فرهنگی ابعاد کلیه و شودمی فرهنگی

فرهنگی  راثمی. میدهد قرارتأثیر  تحت راما  ناخودآگاه یا آگاه خود نحوی به

 عام، مناسک برمجموعه مشتمل ،است مؤثر آن فرهنگی هویت در که ملت هر

. به استمردم  فرهنگ و هاعرف، هااسطوره اعیاد، ،هاسنت ،معماری هایشیوه

 بر حاکم هایارزش ،ملی هایخصلت مجموعه میرسد نظر به ،کلیتعبیری

 در جامعهکلی  تقاداتاع وجامعه  شده پذیرفته هایسنت ،مردم و جامعه

 میراث توانمی ،دلیل همینبه .یابدمی تبلور سنتی هایآین و فرهنگی میراث

 که کرد قلمداد ایرانی هویت نمادهای از یکی را ایرانیان هنریو  فرهنگی

 کننده تقویتو  ؛دارد ارتباط ایرانی جامعه پایداری با آنها حراست و حفظ

بعد از انقالب اسالمی بیشتر روابط . در نتیجه هستندجمعی  فرهنگ

ذهنی و خصوصیات فرهنگی با محوریت  هایانگارهژئوپلیتیکی ایران متکی بر 

(. بیشتر روابط ایران و 68:1391زین العابدی، ) استمذهب تشیع بوده 
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مناطق جهان از جمله در رابطه با آسیای مرکزی برای بازتولید هویت جمعی 

ژئوکالچری در منطقه بوده است. حمایت جمهوری  در ایران و ارتقای بازوهای

اسالمی ایران از فلسطین علی الرغم در تضاد بودن با منافع عینی نمونه 

ذهنی در ایجاد روابط جمهوری اسالمی ایران و  هایانگارهواضحی از تاثیر 

 مناطق و کشورهای مختلف بوده است.

کزی صراحتا تمام قوانین اساسی کشورهای آسیای مرآسیای مرکزی: 

کریموف،  اول از همه، سکوالر دارد.که حکومت این کشورها شکل  گویندمی

، انددهبونظربایف، آقایف و رحمانوف که بنیانگذاران کشورهای آسیای مرکزی 

 اتر از تفکرو در نتیجه، متأث اندگذراندهتحصیالت خود را در دوران شوروی 

ا الم ر. رژیم کمونیسم، اسستنددین و اعتقادات مذهبی همارکسیستی درباره 

ضد ارتش سرخ،  هاافغانو جهاد  کردمیدینی خشونت طلب و ابتدایی تصور 

ین شد. به عالوه، نخبگان سیاسی منطقه، قوانی باعث تقویت چنین عقاید

ا ود رخسیاسی عرفی به سبک غربی را تدوین کردند تا تمایالت غرب گرایانه 

ومی ، سکوالریسم ضامن هم آهنگی ق1990 به نمایش گذارند. در اوایل دهه

 که در آن ایمنطقه شدمیتازه تأسیس آسیای مرکزی تلقی  هایجمهوریدر 

ن و هودیاا، یتعداد فراوانی غیر مسلمان )مانند روس ها، اوکراینی ها، آلمانی ه

 .کردندمییونانی ها( زندگی 
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 : موقعیت آسیای مرکزی1نقشه 

 
  

 

 70حاکی از آن است که در زمان شوروی سابق طی  تاریخ آسیای مرکزی

های زیادی صورت گرفته بود تا باورهای مذهبی در آسیای مرکزی سال تالش

های دولت کمونیستی ها در چارچوب سیاستاین تالش .را از بین ببرند

همچنین در زمان  .گرفتکه حاکم بر این مناطق بود صورت می شوروی

ی مرکزی، آنها از همه ابزار قدرت از زور و سرکوب ها بر آسیاتسلط کمونیست

کردند تا نگرش دینی گرفته تا اعمال فشار بر نهادهای آموزشی استفاده می

امروزه قوانین اساسی . اندکردهو در این راستا نهادسازی مردم را تغییر دهند 

همه کشورهای آسیای مرکزی، به اصل تفکیک دین از سیاست احترام 
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جدید در آسیای  هایجمهوریبا فروپاشی شوروی و تشکیل  .گذارندمی

رسیدند مانند اغلب اعضای حزب کمونیست به مراحل باالیی میمرکزی 

اسالم کریمف در ازبکستان و امامعلی رحمانف و ... که  نظربایف در قزاقستان،

 همگی جزء فعاالن حزب کمونیست بودند.

ز طریق االبته نه . اه انداختندهم مجددا اسالم ستیزی را ر هاحکومت این

 خواهندنمیهای سکوالری که مقابله مستقیم با اسالم بلکه به عنوان دولت

جامعه آسیای مرکزی فقط در خارج از شهرهای  .دین وارد سیاست شود

کنند و در مذهبی خود عمل می مبانیبزرگ به مذهب گرایش دارند و به 

کلی از  به طور .وجود نداردوسیع در سطح  هاییگرایششهرهای بزرگ چنین 

بعد هویتی، مذهبی، زبانی کشورهای آسیای مرکزی دارای ناهمگونی و 

 ی در ساختاریبین االذهان هایسازهمتعددی در بعد ذهنی با  هایناهمسانی

 هایگرایشسیاسی و اجتماعی ساختار سیاسی ایران هستند. اقوام مختلف با 

قه ه است که انسجام هویتی در این منطمتعدد و ملت سازی ضعیف باعث شد

 مشهود نباشد. قوانین سکوالر، گرایش نسل جوان به فرهنگ غیر دینی،

 ویتیهدولتمردان سکوالر و نهادهای اجتماعی باعث شده است که این منطقه 

(. 157:1397شکوهی و حاجی آبادی، ) بگیردچندگانه و غیر مذهبی به خود 

 هایگروهاریخی و تحوالت سیاسی اجتماعی با توجه به فراز و فرودهای ت

ینکه ابه  مذهبی این منطقه به سمت افراطی گرایی گام برداشته اند و با توجه

افراطی تشیع  هایسنیاکثریت جامعه آسیای مرکزی سنی مذهب هستند لذا 

 .پندارندمیذهنی خود  هایانگارهرا در تضاد با 
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 ازه های ناهمگون ژئواکونومیس -2

ها با است که نظام سیاسی کشور ایپدیدهاقتصاد ی اسالمی ایران: جمهور

ی ظاهر و به صورت امری کامال سیاسی و حکومت گیردمیتوجه به آن شکل 

 ر اقتصاد. در این روند برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بشودمی

که  شوندمیکشورها به طور معمول در قوانین اساسی اصولی گنجانده 

ر کشو نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر دهندهنشان

اصلی اقتصاد  کلی درباره مسائل هایدیدگاه. این اصول با طرح باشندمی

ر دجامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر نقشی کامال مؤثر 

 اقتصاد هر کشور متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و دهیسامان

ران میت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایحاک

ر حی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. آنچه درابه ط اصل 13طی 

شرایط اول انقالب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد 

 بارزهمیشه استعماری انقالب اسالمی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود اند

بر  نشینانکوخبا استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری 

فی نسبت به این فضا و ایجاد نگرش من گیریشکلدر . بود نشینانکاخ

یاسی سروندهای دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از  داریسرمایه

 .اندبودهاجتماعی جامعه ایران موثر 

بخش  انون اساسی سعی شده از یک سودر تدوین تمامی اصول اقتصادی ق

از دیگران  کشیبهرهخصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر استثمار و 

عمق نگرانی و  دهندهنشانهمه  هااینبه شدت مورد منع قرار گرفته است. 

 هاسالخصوصی در آن  داریسرمایهعدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و 
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تی یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری در قانون اساسی بخش دول .است

اسالمی شمرده شده است و تعلق یک مجموعه فعالیت اقتصادی به یک بخش 

از جمله درآمد و هزینه آن  بدین معناست که تمامی شئون اداره این مجموعه

آنکه مدیریت  رغمعلیدر بخش دولتی،  تواندمیدولت  .در اختیار دولت باشد

عمل کند  ایگونهاجباری به  ریزیبرنامه، با استفاده از و تصدی مستقیم ندارد

انجام شده  هایفعالیتو عدم انطباق  هایشخواستهکه در صورت عدم تحقق 

میزان و درجه استقالل و یا  د.مصوب، دخالت مستقیم کن هایبرنامهبا 

 گیریشکلدر چگونگی  ایکنندهتعیینوابستگی بانک مرکزی به دولت نقش 

در هر نظام اقتصادی دارد. بانک مرکزی به عنوان بانکِ  گیریتصمیمساختار 

و نیز بانکِ دولت از بازیگردانان اصلی صحنه اقتصاد هر کشور است.  هابانک

آسان دولت در بانک مرکزی، قدرت اقتصادی دولت را به  اندازیدستامکان 

ل قرار دیگر اقتصاد را در موضع انفعا هایبخشافزایش و  گیریچشمنحو 

قانون اساسی جمهوری اسالمی در این مورد، ساکت است و در . دهدمی

حقیقت، این مسئله به قوانین عادی کشور واگذار شده است و آنچه هم اکنون 

 .(141:1392نواختی و رضایی،) نداردجریان دارد، ارتباطی به قانون اساسی 

ران نتواند وارد مشکالت اقتصادی ایران در سطح داخلی باعث شده است که ای

در ی منطقه گرائاقتصادی و منطقه گرایی اقتصادی شود.  هایبندیبلوک 

 یو اقتصاد یاسیس هایهمکاریالملل به گسترش قابل مالحظه  نیب استیس

دارد. اصوالً  هاشار یخاص ییایجغراف یدر نواح گرانیباز ریو سا هادولت انیم

تعامالت،  یدرجه باال ،ییایجغراف یکیاز نزد یییمنطقه به صورت ترک

مشترک  یفرهنگ هایهویتو  یدو نها ییهمگرا ندیسابقه فرا یچارچوب ها
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کشور  کیبه عنوان  رانیا یاسالم یاساس جمهوربر همین . گرددمی فیتعر

و  یلیجنگ تحم افتنی انیبا پا ک،یاستراتژ ایمنطقهدر  تاثیرگذارمهم و 

 بیکنون، اگرچه با فراز و نشتا  یکار آمدن دولت سازندگ یخصوصا از رو

و با  ایمنطقه یو همکار ییمنطقه گرا کردیاما، همواره با اتخاذ رو ییها

 توجهموضوع مهم  نیبه ا ،یالملل نیب هایسازمانو  هاظرفیتاز  گیریبهره

اهداف  ینتوانسته است در راستا هاتالش نیا رغمیداشته است. اما عل

 نیدر ب خود یکیتیژئوپل تیموقع لیبه دل رانیبهره الزم را ببرد. ا اقتصادی

 جیبحران خل هایکانونبا  یگیعراق و افغانستان و همسا ایمنطقه هایبحران

مهم  گری)هندو پاکستان( و باز یجنوب یایو قفقاز، آس یمرکز یایفارس، آس

 نیب تیلبنان، به هر شکل ممکن با مسائل امن هایچالشو  هیبحران سور

صرف  اقتصادی و ثروت ملی را هایظرفیتبوده و  میط مستقالملل در ارتبا

 یاست. جمهورسازی مذهبی کرده و صرف گفتمان  یاسیدفاع از استقالل س

کیان حفظ  شیاسیس اتیح یخود را ط یتمام تالش و تکاپو رانیا یاسالم

 .(210:1398جدی، ) استکرده  سیاسی

 کیاست که ابتدا  انهیمدر خاور یاسیتوان گفت؛ تنها واحد س یرو م نیاز ا

و  یتجار ،یواحد معدن کیو در انتها  یاسیواحد س کیسپس  ،یتیواحد امن

 یاریکه نتواند مانند بس یتا زمان رسدمیبه نظر  گردد و یقلمداد م یاقتصاد

خود را به عمومی  هایسیاستحداقل در سطح  ا،یگذار دن ریاثت یاز کشورها

به سمت  تواندنمیمطرح کند  یو تجار یداقتصا کردیبا رو گریباز کیعنوان 

حرکت کند و به ظرف تولید ثروت در اقتصاد جهانی  ایمنطقه هایبندیبلوک

تبدیل گردد. مشکالت اقتصادی ایران در سطح ملی متاثر از قانون اساسی 
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ایدئولوژیک با  هایرقابت ایمنطقهبسته و اقتصاد ارزشی و در سطح 

هانی مشکالت تحریم و تحمیل سیاست انزوای رقیب و در سطح ج هایقدرت

 اقتصادی و تجاری ایران توسط آمریکا است.

در روند جهانی شدن، اقتصاد ملی باید در ارتباط با اقتصاد آسیای مرکزی: 

جهانی تعریف شود، زیرا از یک سو اقتصاد و تجارت واحدهای ملی از یکدیگر 

ا تـوان گریز از آثار و تبعات مجزا نخواهند بود و از سوی دیگر هیچ کشوری ر

چرا که کشورها یا از طریق پذیرش اصول اقتصادی  .جهانی شدن نیست

جهانی شدن همچون تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به صف 

کشورهای موافق با این پدیده می پیوندند و یا از طریق پیش گرفتن مواضع 

انی به گروه مخالفان جهانی شدن می انزواجویانه از نظام اقتصاد و تجارت جه

پیوندند؛ که در هر دو صورت باید توان خود را صرف موافقت یا مخالفت 

نمایند. از این رو با قدرت گرفتن مدیریت سیستم اقتصاد بین المللی، 

و در چنین  کندمیوابستگی های اقتصادی، کشورها را به یکدیگر متصل 

به سرعت  تواندمیاز جهان  اینقطههر  اقتصادی در هایبحرانشرایطی بروز 

بنابراین دوری جستن از فرایند  .گیر کشورهای منطقه و جهان گردد-دامن

و اصول و الزامات آن باعث پدید آمدن نوعی از هم  اقتصاد جهانی شدن

. لذا هر اندازه در پیوستن به پدیده جهانی شودمیگسیختگی در توسعه ملی 

ن نسبت انطباق مجدد اقتصاد ملی با شرایط اقتصاد تاخیر ایجاد شود، به هما

و هـر چـه یـکنواختی و نفوذ  گرددمیو تجارت بین الملل نیز دشوراتر 

متقابل اقتصادی افزایش یابد آن دسته از کشورها و مـناطقی کـه قـادر یا 

مایل به ادغام در نظام جهانی نیستند بیشتر منزوی شده و بـه حـاشیه رانـده 
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و شـکاف بـین غـنی و فـقیر به نفع کسانی که دارای بیشترین  ندشومـی

در حال حاضر نقش . مورد نیاز جهان هستند افزایش می یابد هایثروت

منطقه آسیای مرکزی در روند جهانی شدن اقتصاد رقم خورده و از  کشورهای

 اهمیت شایانی نیز برخوردار است. در واقع جز در دوران اتحاد شوروی، آسیای

همواره از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار بوده و مورد رقابت و  مرکزی

. از (15:1392متقی و قاسمی،) استگوناگون قرار گرفته  هایقدرتمنازعه 

جدای از اقتصاد و  تواندنمیاین رو اقتصاد و امنیت کشورهای آسیای مرکزی 

رکزی پس از آسیای م .و جهانی مورد بررسی قرارد گیرد ایمنطقهامنیت 

برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع  ایمنطقهجنگ سرد به عنوان 

سرشار زیر زمینی مجددا به عنوان کانون و مرکز توجه جهانی قرار گرفته 

 .است

قرار گرفتن در میان سه کشور چین، هند و روسیه می تواند پویایی خاصی به 

نقش بزرگی  تواندمییای مرکزی مناسبات اقتصادی این کشورها ببخشد و آس

سپتامبر  11اوراسیا ایفا نماید. علی الخصوص پس از  ایمنطقهرا در معادالت 

 ایگستردهیر و تحوالت یامنیتی در سطح نظام بین الملل با تغ هایدیدگاهکه 

مواجه شد و با توجه به حضور نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی که 

دید در منطقه شد؛ اهمیت ژئوپلتیک منطقه با موجب پیدایی شرایط ج

که  ه. اهمیت فوق چنان نمود یافته استآن تلفیق شد منابع انرژیاهمیت 

 ایمنطقهبزرگ جهانی بی اعتنایی به تحوالت داخلی و  هایقدرتدیگر برای 

و حتی برخی آسیای مرکزی را قلب جهان در  هآسیای مرکزی ناممکن گردید

و اعتقاد یافتند که بار دیگر بازی بزرگ در منطقه آغاز قرن آینده نامیدند 
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بر این منطقه تسلط بیشتری یابد و منابع آن را زیر نفوذ  هر قدرتیشده و 

خود درآورد، قدرت برتر جهان خواهد بود. از این رو اهمیت آسیای مرکزی 

رو به جهانی شدن، عالقه مندی به رشد اقتصادی  داریسرمایهبرای دنیای 

های منطقه و یا کمک به تسریع روند توسعه و پیشرفت آنها نیست، بلکه کشور

این اهمیت در ازای موقعیت جغرافیایی و بهره برداری از منابع غنی انرژی 

منطقه است که کشورهای مختلف و در صدر آنها ایاالت متحده را وارد منطقه 

ونیستی شوروی کم نظام اقتصادبدین ترتیب میراث به جا مانده از . کرده است

محیطی تا حد بسیاری کشورهای  هایآسیبسابق، منابع طبیعی تلف شده و 

باالی اقتصادی در کشورهای  هایظرفیتکرد. با توجه به  پذیرآسیبمنطقه را 

در مواردی  ایمنطقه هایهمکاریآسیای مرکزی و در حالی که همگرایی و 

آب و انرژی، مبارزه با  همچون ایجاد ساز و کارهای امنیتی، مدیریت صحیح

قاچاق مواد مخدر، قراردادهای تجاری و بازرگانی، کاهش حقوق گمرکی، 

شکل گیری راههای ترانزیتی میان کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهایی برای 

حمل و نقل کاال می تواند آسیب پذیری کشورها را در مقابل حوادث گوناگون 

 انی متصل کند.و این منطقه را به اقتصاد جه کاهش دهد

 ازه های ناهمگون ژئواستراتژیکیس -3

 و 1979 سال در ایران اسالمی انقالب پیروزیجمهوری اسالمی ایران: 

 ژاندارمی طرح ناکامی و خاورمیانه درآمریکا  ستونی دو سیاست شکست

منطقه، تمامی معادالت و محاسبات سنتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و 

بر ارزش  دیگری مثبت این رخدادها فاکتور خاورمیانه را بهم ریخت.

این  اعتبار و ارزش روز، به روز و افزود مناطق استراتژیک دیگر ژئوپلیتیکی
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 وقوع از قبل مناطق این گرچه. گردید تربیش غربی هایدولت برای مناطق

 و اروپا و افریقا آسیا، قاره سه راه سر بر گرفتن قرار دلیل به نیز حوادث این

 حاضر حال در ولی بود، برخوردار قابل توجهی اهمیت از ژئوپولتیکی، موقعیت

 ایران نفوذ برابر در سدی ایجاد چنین هم و نفتی عظیم منابع وجود دلیل به

و  ارزش دارای آنان، منافع افتادن خطر به از جلوگیری و منطقه کشورهای در

 .باشدمی جایگاه خاصی

ای واکنش سریع، حضور پررنگ تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، نیروه

 ریم ودانش، تحپایگاه نظامی به آمریکا و متح هادهآمریکا در منطقه، واگذاری 

 هایتالشخشی از ب... به عنوان و اشایمنطقهاعمال فشار بر ایران و شرکای 

تیکی ه ژئوپلیبرای اعمال فشار بر ایران و بر هم زدن موازن ایمنطقهجهانی و 

. باشدیمنه ر نهایت تغییر رفتار ایران در بازی سیاست خاورمیابه نفع خود و د

گفتمان انقالبی در جمهوری اسالمی ایران و هویت جمعی متاثر از 

زش حکومتی را در سطح ژئواستراتژیک بصورت ذهنی پردا هاینهادسازی

ر الت و حضور دجهانی با محوریت آمریکا حق نفوذ، دخ هایقدرتکه  اندکرده

نی عمار نویجهانی است هایقدرتان اسالم و خاورمیانه را ندارند و منطقه جه

ن جها هستند که از طریق نفوذ خواستار عملیاتی کردن اهداف خود در منطقه

ویت ال هاسالم هستند. لذا حضور آنها در راستای تضعیف هویت اسالمی و انتق

نطقه در مذهنی جمهوری اسالمی ایران در  هایانگارهغربی به منطقه است. 

ظامی هویتی است که حضور ن هایگروهحال گفتمان سازی برای شکل گیری 

ند سالم قلمداد کجهانی را بر ضد منافع جهان ا هایقدرتنظامی  هایپایگاهو 

 و این قدرت ها را دشمن بپندارند.
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 هایقدرتو  کشورها برخی استراتژیو  رویکردمروزه اآسیای مرکزی: 

 تهیاف افزایش ،مرکزی آسیایحساس و مهم  منطقهنسبت به  ایفرامنطقه

 امنیتیر ثبات منطقه د اینو نقش  جایگاهمتأثر از  تردیدبیمسأله  ایناست. 

 ابستگیوو  انرژیالملل است. وجود منابع قابل توجه  بیندر نظام  اقتصادیو 

، وجود داخلی هایجنگبه آن، وقوع  ایفرامنطقه کشورهایاز  بسیاری

، تروریستی تهدیدهای، اسالمی بنیادگراییهمچون خطر  هاییچالش

 ایمنطقه تاثیرگذار هایقدرتمنطقه با افغانستان، سر برآوردن  این همسایگی

ز ا یکیرا به  مرکزی آسیای، دیگرو موارد  ایران اسالمی جمهوریهمچون 

، حساب ایناست. با  کرده تبدیل دنیامناطق  تاثیرگذارترینو  مهمترین

 مرکز آسیایدر  ایفرامنطقه هایسازمانو  کشورها برخی استراتژیاز  توانمی

 از گذشته یمرکز آسیایمهم،  اینبا توجه به . کرد یادنفوذ  استراتژیبا عنوان 

 کردهف را به خود معطو جهانی هایقدرتو  کشورهاداشته و  خاصی جذابیت

 دلیلیه، منطق ایندر  چین، ناتو و روسیهچون  بزرگی هایقدرتاست. رقابت 

 ندارد کنونیرقابتی منطقه در جهان  این اهمیتو  جایگاهآنها به  آگاهیجز 

و  روسیههمچون  کشورهاییرو،  این. از (88:1391قادری حاجت و نصرتی، )

 سعی کههستند  هاییقدرت مهمتریناروپا، از  اتحادیه متحده و ایاالت، چین

فع در منا کسبهمواره در جهت  را دارند و مرکزی آسیایدر نفوذ و حضور در 

 .اندکردهمنطقه تالش  این

 کشورهای برگیرندهدر  که امنیتیو  نظامی هایسازماناز  یکی، میان ایندر  

را فراهم  مرکزی آسیاینفوذ و حضور در  زمینه پیش هاسالاست و از  غربی

 کهآن است  واقعیت .است ناتو() شمالی آتالنتیک پیماناست، سازمان  کرده
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 کهخود  اصلی کارکردشد و  هویتدچار بحران  شوروی فروپاشیناتو پس از 

سران ناتو بر ادامه  تصمیمبود را از دست داد. اما  کمونیسممبارزه و مقابله با 

 برایرا  هاییاقدامرو ناتو مجبور بود  اینداشت از  تأکیدنهاد  این حیات

سران و  شوروی روپاشیف. پس از کندجهت خروج از بحران اتخاذ  خود تقویت

، جغرافیاییبه گسترش ناتو در سه حوزه  تصمیمسازمان،  این ریزانبرنامه

و  1991 سالهایدر  راهبردی مفاهیم تدوینگرفته و با  عملیاتیو  کارکردی

سپتامبر  11خود به وجود آوردند. اما حادثه  برایرا  بهتری شرایط 1999

 نوینیو آنرا وارد مرحله  کردخارج  قعیواناتو را از بحران  کهبود  عطفینقطه 

و  تروریسمناتو با حربه مبارزه با  اینبار کهخود ساخت؛ چرا  حیاتاز 

به طور  ترتیب اینو به  کرداتخاذ  ایفرامنطقه هایتصمیم نوین تهدیدهای

حضور  .واقع است وارد شد مرکزی آسیایدر مجاورت  کهبه افغانستان  رسمی

ی و ناتو با محوریت آمریکا نشان از این دارد که این و نفوذ قدرت های جهان

از  اندگذراندهکشورها و ساختار حاکم بر آنها با توجه به روندهای تاریخی که 

جهانی در  هایقدرتو حضور و نفوذ  کنندمیاقتصاد سیاسی لیبرال استقبال 

 کنندمیاین منطقه را عامل پیشرفت و توسعه و رسیدن به رفاه قلمداد 

(. کشورهای آسیای مرکزی حاکمیت 101:1386حافظ نیا و دیگران، )

جهانی را برای رهایی از نفوذ و اعمال قدرت روسیه برای امنیت  هایقدرت

و برای خروج از انزوای ژئوپلیتیکی و یک جانبه  دانندمیخود الزم و ضروری 

های گرایی روسیه، توسعه نیافتگی و مشکالت اقتصادی پشتیبانی از سیاست 

 .دانندمیقدرت های غربی را برای بهبود وضعیت موجود الزم و ضروری 
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 نتیجه گیری

 دهاینتایج تحققی نشان می دهد که با توجه به پیچیدگی های سیاست و رون

تاریخی اجتماعی آن نمی توان صرفا بر مبنای عینیات و پدیده های 

بین الملل  مشاهداتی به تحلیل مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی در روابط

ابط ر روپرداخت. سازه انگاری یکی از رهیافت های تحلیل منازعه و همکاری د

یر غبین الملل است. شیوه تحلیل این رهیافت متکی بر سازه های ذهنی و 

ن را آلکه مشاهداتی است. سازه انگاری عینیات را بدون اثر قلمداد نمی کند ب

ین بوابط در این نوع از تحلیل رمتغیر وابسته انگاره های ذهنی می داند. و 

ی و جمع الملل عینیات و داده های جغرافیایی ابزارهای برای بازتولید هویت

 نهاد سازی در راستای رسیدن به اهداف ذهنی است. با توجه به اینکه

ه ز فقجمهوری اسالمی ایران کشوری ایدئولوژیک و مبانی حقوقی آن متاثر ا

هیافت ها برای تحلیل روابط جمهوری شیعی است لذا یکی از بهترین ر

 اسالمی ایران با کشورها و مناطق دیگر رهیاف سازه انگارانه است.

یکی از مناطق استراتژیک برای ایجاد روابط ژئوپلیتیکی از منظر عینیات و  

عوامل و عناصر مشاهداتی منطقه آسیای مرکزی است. این منطقه علی الرغم 

در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داشته و برای ایجاد داشتن منابع انرژی زیاد ولی 

روابط ژئواکونومیک نیازمند فضاهای جغرافیایی پیرامون است. یکی از فضاهای 

آسان و مطمئن برای برون رفت آسیای مرکزی از انزوای ژئوپلیتیکی برای 

دسترسی به دریاهای آزاد فضای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران است و 

می تواند در راستای انتقال انرژی کشورهای آسیای مرکزی  جغرافیای ایران

نقشی گسترده ایفا کند و کشورهای آسیای مرکزی را به بازارهای عمده 
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جهانی و ترمینال های انرژی برساند. از طرف دیگر کشور ایران برای توسعه 

اقتصادی نیازمند روابط ژئوپلیتیکی گسترده با پیرامون خود به طور عام و 

ی مرکزی به طور خاص است. علی الرغم وابستگی های متقابل جمهوری آسیا

اسالمی ایران و منطقه آسیای مرکزی اما روابط ژئوپلیتیکی بین جمهوری 

اسالمی ایران و آسیای مرکزی شکل نگرفته و یا بصورت خیلی محدود بوده 

 است. لذا با بررسی و تحلیل روابط به این نتیجه می رسیم که رهیافت های

مشاهداتی توانایی و قابلیت حل خیلی از مسائل را در فضاهای سیاسی ندارند. 

با تحلیلی سازه انگارانه مبتنی بر انگاره های ذهنی، هویت و هنجارها در روابط 

بین جمهوری اسالمی ایران و آسیای مرکزی به این نتیجه می رسیم که سازه 

می ایران سازه های های ذهنی بین منطقه آسیای مرکزی با جمهوری اسال

ناهمگون هستند و روابط فی مابین را تحت تاثیر خود قرار داده و منطقه را به 

سمت واگرایی برده اند. تحلیل ژئوپلیتیکی مبتنی بر روش شناسی، معرفت 

شناسی و هستی شناسی سازه انگارنه نشان می دهد که در ابعاد ژئوکالچر، 

ی ذهنی و انگاره های ناهمگون مانع ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک سازه ها

اصلی ایجاد روابط ژئوپلیتیکی بوده اند. در ابعاد ژئوکالچری جمهوری اسالمی 

ایران کشوری است با اکثریت شیعه مذهب و قانون اساسی و نهادهای مجری 

در این کشور متاثر از ایدئولوژی شیعه است. ایدئولوژی شیعه در سیاست 

رات ژرفی است و بیشتر سیاست خارجی ایران مبتنی خارجی ایران دارای تاثی

بر حمایت از مستضعفین جهان و اشاعه و ترویج فرهنگ شیعی است. در برابر 

منطقه آسیای مرکزی با توجه به روندهای تاریخی و اجتماعی دارای عدم 

انسجام و چند هویتی در بعد مذهبی است. مذهب این منطقه بیشتر اهل 
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جه به تاثیرات تاریخی اجتماعی کمونیسم در دوران تسنن است اما با تو

شوری گرایشهای مارکسیتی هنوز هم در این منطقه موجود است. و از طرف 

دیگر با توجه به دولت سازی سکوالر در این منطقه لذا گفتمان سکوالریزم از 

طرف حاکمیت ترویج می شود. لذا مذهبیون با توجه به اینکه در دوران 

سط مکتب کمونیسم و بعد از فروپاشی شوروی توسط شوروی ثابق تو

سکوالرها به حاشیه رانده شدند لذا به سمت گروه های افراطی مذهبی 

گرایش پیدا کرده اند و مذهب شیعی را در تضاد با مبانی و مفروضات ذهنی 

 خود قلمداد می کنند.

بان در کنار سازه ناهمگون مذهبی زبان رسمی اکثر این کشورها ترکمنی و ز

رسمی ایران فارسی است لذا با توجه به اهمیت زبان در بازتولید انگاره ها و 

گفتمان های ذهنی دو زبان بدون اشتراکات تاریخی و دستوری دو فضای 

ذهنی غیر همسان را تولید کرده اند. در بعد ژئواکونومیک اقتصاد ایران 

با اقتصاد سرمایه اقتصادی دولتی و بسته است و ذهنیات مردم ایران در تضاد 

داری است و با توجه به اهمیت کمرنگ اقتصاد آزاد در قوانین و مقررات لذا 

کشور ایران از منظر اقتصادی دارای ساختار اقتصادی رانتی و دولتی بوده و 

تاکنون با گذشت چهار دهه نتوانسته که به نهادهای اقتصادی بین المللی 

را بیابد. از طرف دیگر با توجه به بپیوندد و یا بلوک بندی اقتصادی خود 

تحریم های آمریکا و غرب و رقبای منطقه ای لذا بیشتر ظرفیت ها و سرمایه 

های جمهوری اسالمی ایران صرف تامین امنیت شده و جمهوری اسالمی 

ایران برای رسیدن به ظرف تولید ثروت و ورود به بازهای جهانی با توجه به 

یادی دارد. این وضعیت باعث شده که انگاره قوانین محدود کننده فاصله ز
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های ذهنی و هنجارهای اقتصادی خاصی در جامعه ایران شکل گیرد. در 

طرف مقابل کشورهای آسیای مرکزی برای فروش منابع انرژی و توسعه 

اقتصادی و رفاه عمومی از اقتصاد جهانی و ورود به بازهای آزاد استقبال می 

های ذهنی ناهمگون بوده و جمهوری اسالمی  کنند. در بعد اقتصادی سازه

ایران ساختار اقتصادی خود را در تضاد با اقتصاد جهانی و ارتباط با نهادهای 

اقتصاد جهانی تفسیر می کند. در بعد ژئواستراتژیکی جمهوری اسالمی ایران 

در راستای بیرون کردن استعمار و امپریالیسم جهانی از منطقه جهان اسالم 

ته و این انگاره ذهنی در اوایل انقالب سبب تسخیر سفارت آمریکا گام برداش

توسط انقالبیون شد در مقابل کشورهای آسیای مرکزی نزدیک شدن به غرب 

با محوریت آمریکا را فرصتی برای توسعه خود دانسته و با توجه به استقبال 

 این کشورها ناتو در پیشروی به منطقه آسیای مرکزی است و این کشورها

علی الخصوص قزاقستان با اسرائیل دارای روابطی دوستانه هستند. این سازه 

های ذهنی ناهمگون باعث شده اند که علی الرغم نیازهای متقابل عینی روابط 

 بین جمهوری اسالمی ایران و منطقه آسیای مرکزی با سردی همره باشد.
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 چکیده
از  در مناطق ویژه ای ازجهان دیگر جز منطق رقابت های راهبردی پس از جنگ سرد،

ی ، ماهیتظامینماهیت نظامی پیروی نمی کند. رقابتهای ژئوپلیتیک با افول جایگاه تقابالت 

در  ایران تجاری به خود گرفته اند. از طرف دیگر ویژگیهای جغرافیای سیاسی –اقتصادی 

وه القبمینه های حد فاصل منطقه آسیای مرکزی، خزر، خلیج فارس و غرب آسیا همواره ز

کرده  منطقه ای در سیاست خارجی ایران ایجاد –ای را برای پیشبرد اهداف اقتصادی 

ده کیل شای که صرفا با اهداف بنیادی اقتصادی تش است. عضویت در اتحادیه های منطقه

 ه ج.ا.اکاست اند یکی از این راههاست و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از این اتحادیه ه

 ر آید.بآن  راد در راستای دستیابی به اهداف ملی خود در صدد تعامل و همکاری باقصد دا

 یای خزر وواقع شدن در کرانه در یویژهصنعتی انزلی با موقعیت  –منطقه آزاد تجاری 

رهای جنوب، خیز بلندی برای توسعه روابط با کشو –بین المللی شمال  مسیر کریدور

 زیت و تجارت داشته است.حاشیه دریای خزر و افزایش تران

فضای  ونه ای توصیفی تحلیلی وبا استفاده از اسناد کتابخا روش این تحقیق با استفاده از

شی ه نقچمجازی در تالش به پاسخ به این پرسش است که منطقه آزاد انزلی در این بین 

 ایفا میکند؟

یت صت و ظرفیک فرنتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد منطقه آزاد بندر انزلی 

ه جب توسعکه توافقنامه اوراسیا مو شود پیش بینی می است. ج. ا. امناسب برای تجارت 

مینه و ز در این راستا باید ظرفیت های بندری کشوروتجارت ایران با کشورهای عضو شود

ه افقتنامه موببا توجه  تعامل بیشتر تجار را با دستگاه های دولتی و حاکمیتی افزایش داد.

 بی برایصت خووجود دارد، موافقتنامه اوراسیا فر این منطقه در یا چشم انداز مثبتیاوراس

 یردستاود ،اگر مدیریت متمرکز و ظرفیت سازی صورت نگیرد است. نیز توسعه بندر انزلی

 کثری راحدا از اینرو باید تالش کرد تا در فرآیند مبادالت تجاری منافع نخواهیم داشت،

 .کسب کنیم
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 انزلی، دریای خزر

 

 

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

885   

 

 

 مقدمه: .1

ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد که  یایده

 برآمدند تا در آن کشورهای زیادی به استقالل رسیدند، این کشورها در صدد

-رند. در این راستا، رسیدن به استقالل اقتصادیآثار عقب ماندگی را از بین بب

صنعتی را یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدینجهت در پی یافتن 

نظریه ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع تر آثار عقب ماندگی را زدوده و 

سیاست جایگزینی واردات،  صاحب صنعت شوند. همان طور که در قلب

صادرات بحث ایجاد  یتوسعهنوزاد بود، در قلب سیاست حمایت از صنایع 

مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می شد اگر چنین مناطقی 

سرمایه گذاری در این  یانگیزهایجاد شود در بسیاری از کمپانی های خارجی 

اشتغال جدید و 1مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، 

صنعتی کشور را به  یتوسعهات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توان صادر

عبدی ) .دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند

 (1394نژاد، 

 کشورهای میان در اقتصادی های همکاری خصوص در پیشنهاد اولین طرح از

 وراسیایی ا صادیاقت اتحادیه تشکیل تا 1994 سال در مرکزی اوراسیایحوزه 

 ایجاد جهت در مدت این طی .گذرد می دو دهه از بیش ،2015سال  در
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 همچون اقدامات متفاوتی مرکزی اوراسیای منطقه در اقتصادی همگرایی

 فعالیت هماهنگی و گسترش جهت در اوراسیایی اقتصادی جامعه تشکیل

 میان در مشترک اقتصادی فضای و گمرکی اتحادیه ایجاد نیز و اقتصادی های

 .است پذیرفته صورت اقتصادی روابط منظور تسهیل به منطقه کشورهای

 (1395سلیمان پور، سلیمانی درجاق، )

( در ماه می میالدی سال جاری به ))اتحادیه اقتصادی اوراسیا( ایران

زاد نقش منطقه آپیوندد، با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار زیر به بررسی می

در اتحادیه  پیش روسیاسی  وهای اقتصادی و چالش ها، فرصتبندر انزلی

 پردازد.اوراسیا می

 مبانی نظری: .1

 . محدوده تحقیق1.2

 . موقعیت جغرافیایی انزلی1.1.2

پیش، جزیره ای از سطح  سال 15000با بررسی های زمین شناسی حدود 

به  وشد  آب دریای کاسپین )خزر( سر برآورده که بعدها به نام انزلی نامیده

، نجبرنوان مهمترین بندر سواحل جنوبی کاسپین و ایران معروف گردید. )رع

3191) 

طبیعی، به صورت  این جزیره به بر اثر فعل و انفعاالت حوی و سایر عوامل

حالیه از دو قسمت انزلی و غازیان شکل گرفت و کانالی بین این قسمت ایجاد 

راست  –یربازار روگا پ –سوسرروگا  -)_گردید که آب پهار رودخانه از شرق 
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از طریق آن به  (و یک رودخانه از غرب )شنبه بازار روگا (خانه و نهنگ روگا

 می گردد. )همان(1دریا وارد 

جه و در 49بندر انزلی در منطقه ای جلگه ای و ساحلی در طول جغرافیایی 

تفاع دقیقه واقع شده است و ار 28درجه و  37دقیقه و عرض جغرافیایی  28

 متر می باشد. 26طح دریا منهای آن از س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده جغرافبایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا .1.1.2

کشور اروپایی  48مستقل در اوراسیا وجود دارد که شامل همه  کشور 93

کشور  17)همچنین کشورهای جزیره ای قبرس، ایسلند، ایرلند و انگلستان(، 

ی، ژاپن، فیلیپین و تایوان( کشور آسیایی )شامل اندونزی، مالز 27خاورمیانه، 
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است و یک کشور هم به نام تیمور شرقی وجود دارد که البته اکنون اغلب به 

و اینکه فقط تعدادی از این کشورها تشکیل  پیوند داده می شود -اقیانوسیه 

 دهنده اتحادیه اوراسیا شدند. که این کشورها عبارتند از:

 (2015 ژانویه 1)زمان پیوستن به اتحادیه  روسیه

 (2015ژانویه  1بالروس )زمان پیوستن به اتحادیه 

 (2015ژانویه  1قزاقستان )زمان پیوستن به اتحادیه 

 (2015ژانویه  2ارمنستان )زمان پیوستن به اتحادیه 

 (2015آگوست  12قرقیزستان )زمان پیوستن به اتحادیه 
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 تعاریف مفاهیم .1.2

 تجاری اقتصادی منطقه آزاد. 1.2.2

یر غبه تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و  ابن

ا و ب بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده

ارض بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عو

و  گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر

یه همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرما

. گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید

 )سایت منطقه آزاد بندر انزلی(

 

 منطقه آزاد بندر انزلی .1.2.2

بر اثر تحوالت صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحوالت 

دریای خزر در  یهیحاشقفقاز و کشورهای  یمنطقهالملل ی روابط بینساختار

امری که با دوران پس از جنگ  ;ای و جهانی اهمیت یافتندمعادالت منطقه

عصری که  ;تحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور همزمان گردید

و  دنبال ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و به تبع آن دانشایران به

تکنولوژی جدید بود هدفی که دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد کشور در پی 

تحقق آن بود. در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه 

ژه منطقه وی 75به خواست همگانی و براساس مصوبه هیأت دولت در سال 

منطقه  82اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال 
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بدل شده و در سال تویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی 

نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مورد تصویب هیأت  83

از  84وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال 

س آن منطقه آزاد انزلی در طرف هیأت وزیران تعیین و ابالغ شد که بر اسا

سه بخش و محدوده مجزای بندری؛ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان، 

شهرک صنعتی انزلی و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سابق انزلی با مساحت 

کیلومتر از  20کیلومتر از دریا در طول  2هکتار خشکی و تا عمق  3200

 طقه آزاد بندر انزلی()سایت من حاشیه دریای خزر را شامل می شود.

 . اوراسیا3.2.2

یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای  (EAEU) اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند. معاهده آن بیشتر کشور های شمال

توسط بالروس، قزاقستان  2014می  29تشکیل این اتحادیه در 

 .عمالً اجرا شد 2015امضا شد و از یکم ژانویه  روسیه و

 . فلسفه وجودی اتحادیه3.2

آستانه و بالروس در  قزاقستان روسیه، جمهور روسای 2014 مه 29 روز 

ای را امضا کردند که مبنای تشکیل قراردادی هزار صفحه قزاقستانپایتخت 

رسماً کار  2015شد. این اتحادیه از اول ژانویه ” اوراسیا“اتحادیه اقتصادی 

میلیون نفر را در  170د را آغاز کرد. اتحادیه اوراسیا جمعیتی معادل خو

هزار میلیارد تولید  2درصد آن از روسیه است. از مجموع  84گیرد که برمی

درصد متعلق به روسیه است. بر اساس توافق  88ناخالص ملی این اتحادیه هم 

ن کشورهای عضو اولیه این اتحادیه جریان تبادل کاال و خدمات و سرمایه میا

https://ixport.ir/export-to-russia/
https://ixport.ir/export-to-russia/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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کند و نیروی کار نیز امکان جا به جایی بیشتری خواهد داشت. را تسهیل می

طور کامل برچیده عوارض گمرکی باقیمانده در مناسبات اقتصادی اعضا نیز به

های اقتصادی اعضا نیز تا حد ممکن هماهنگ و شود. قرار است سیاستمی

 (1397بهبودی نژاد،) یک دست شود.

 ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستانر کشورهای روسیه، بالروس، در حال حاض

ترین مباحث اتحادیه اوراسیا پذیرش باشند. از مهمعضو این اتحادیه می

اعضای جدید است. اگرچه هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است، 

عنوان گزینه بعدی مطرح باشد. البته این تنها به ترکیهرسد که اما به نظر می

شکل همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای مختلف نیست. در حال 

نامه تجارت آزاد با حاضر این اتحادیه در حال مذاکره برای امضای موافقت

نیز هست. همچنین  ازبکستانویتنام، اندونزی، صربستان، مولداوی تایلند و 

این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک فیلیپین بتواند به این پروژه 

عنوان پلی بین کشورهای عضو )آ.سه آن.( و روسیه باعث تقویت بپیوندد و به

 (همان) های بین این دو نهاد را فراهم سازد.های همکارینهعمل کند و زمی

 در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایرانمزایا عضویت . 4.2

کند و بنا به هاست که برای پیوستن به این گروه تالش میمدت ایران

میالدی به این اتحادیه بپیوندد. عضویت  2018ها قرار است در ماه می گزارش

عنوان یک قدرت اوراسیا و شریک راهبردی روسیه در منطقه، کمک به یرانا

کند به تسهیل تجارت بین این دو کشور و آن را از سطح انرژی و امنیتی می

در  ایراندهد. عالوه بر این، حضور تر اقتصادی سوق میبه سطوح گسترده

خواهد  ایرانعلیه  آمریکاهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضربه بزرگی به تحریم

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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های طور خودکار در معرض فرصتبا عضویت در این اتحادیه به ایرانبود. 

جارت با ها برای تگیرد که اقتصادهای آنتجاری جدید با کشورهایی قرار می

 (1397)بهبودی نژاد، تر هست تا اقتصادهای غربی.بسیار مناسب ایران

این اتحادیه به  شودهای آینده اتحادیه اقتصادی اوراسیا توجه اگر به برنامه

که مستقل از دالر حرکت کند و وابستگی به  کندسمت و سویی حرکت می

که همواره تحت  ایراندالر را کاهش دهد و این به کشورهای روسیه و 

بخشد. با هستند فرصت و آزادی عمل بیشتری می آمریکاهای اقتصادی تحریم

و  ایرانو روسیه، و  ترکیه، ترکیهو  ایرانهای بین توجه به افق همکاری

طور رسمی از تالش طوالنی برای عضویت به ترکیهکه روسیه، و با توجه به این

در مرحله بعدی  ترکیهرسد در اتحادیه اروپا عمالً خسته شده است، به نظر می

 همان() عضویت در این اتحادیه باشد.

بین المللی شمال و جنوب یک کشور برجسته در کریدور  ایرانکه از آنجایی

ین بنیانگذاران اصلی آن هستند که ا هندروسیه و  ایراناست که سه کشور 

، روسیه و قفقازکریدور منطقه جنوب آسیا را به کشورهای آسیای مرکزی، 

تواند باعث تقویت و نقش در این پیمان می ایرانکند، عضویت وصل می ترکیه

جنوب شود و به رشد  -ونقل شمالدر کریدور بین المللی حمل ایرانبرجسته 

 کمک کند. ایراناقتصادی 

 اقتصادی اوراسیا اتحادیه معایب عضویت در . 5.2

سو به دلیل ی اوراسیا، از یکعنوان موتور محرکه اتحادیه اقتصادروسیه به

های غرب و از سوی دیگر به خاطر کاهش قیمت نفت به بحران دچار تحریم

شود. این بحران بر بینی نمیشده و رشد اقتصادی چندان مناسبی برایان پیش
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)بهبودی  گذارد.اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هم تأثیر منفی می

 (1397نژاد،

های سابق اتحادیه اوراسیا در میان جمهوری ایجاد برای هیجان و استقبال 

اتحاد شوروی محدود بود. اندکی پیش از آغاز به کار اتحادیه اوراسیا جمهوری 

که فشار روسیه در این اقدام نقشی مؤثر داشت.  نیز به آن پیوست، ارمنستان

 2013به گاز روسیه وابسته است. سال  قزاقستاننیز مانند  ارمنستان

وارد مذاکراتی با اتحادیه اروپا شد، که واکنش منفی مسکو را به  ارمنستان

دالر  270دالر به  180را از  ارمنستانو قیمت گاز صادراتی به  دنبال داشت

افزایش داد. قرقیزستان گرچه منابعی از طال و اورانیوم و فلزهای کمیاب دارد، 

خصوص باز تاً با تجارت و ازجمله صدور کاالهای بومی و بهولی اقتصادش عمد

های آسیای مرکزی وابسته است. از زمانی صدور کاالهای چینی به جمهوری

ربوط به اتحادیه گمرکی با روسیه و بالروس در اجرای شرایط م قزاقستانکه 

عوارض گمرکی برای کاالهای کشورهای غیر عضو را افزایش داد، قرقیزستان 

میلیون از جمعیت ترین بازار صادراتی خود را از دست داد. نزدیک به یکبزرگ

فرستند کنند که پولی که به کشور میمیلیونی قرقیزستان در روسیه کار می 6

های های اخیر گاه و بیگاه با انگیزهاعتنایی است. روسیه در سالمبلغ قابل

گیری در صدور ویزا برای نیروی کار سیاسی تهدید به تشدید سخت

 قرقیزستان کرده است.

 ی عضویت ایرانانداز پیش روچشم. 6.2

کشور عضو در تأمین نیازهای یکدیگر، زمانی اتحادیه  5با توجه به توان نازل 

های دیگر اقتصادی تواند کارآیی و بازدهی داشته باشد که با کانوناوراسیا می
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مانند اتحادیه اروپا در مناسباتی تنگاتنگ قرار گیرد و به جای تقابل با آن 

خود را مکمل آن ارزیابی کند. در مجموع کارآیی و دوام اتحادیه اوراسیا از 

گیری و سمتسو مشروط به همگرایی بیشتر منافع میان کشورهای عضو یک

شناختن حقوق برابر سایر اعضا است. از سوی دیگر مسکو به سوی به رسمیت

تقویت توان و تنوع اقتصادی نازل این اتحادیه مشروط به پیوندخوردن آن به 

با  ایرانهای اقتصادی جهان، و ازجمله اتحادیه اروپاست. اما برای سایر قطب

تواند فرصتی برای شرایط و مشکالتی که در حال حاضر با آن روبروست می

تقویت بنیه اقتصادی خود از طریق صادرات کاالهای خود و در مرحله بعدی 

)بهبودی  نفوذ سیاسی در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی باشد.

 (1397نژاد،

 بسط همگرایی؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا .7.2

ای دانست که با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید نوعی از همگرایی منطقه

های سابق شوروی در زمینه گردش آزاد هدف تأمین نیاز و اهداف جمهوری

کاال، سرمایه، خدمات و نیروی کار شکل گرفته است و توافق مربوط به ایجاد 

زسوی قزاقستان، بالروس و روسیه به امضا رسید. پس از ا 2014آن در سال 

 2015تصویب پارلمان کشورهای مذکور نیز مقرر گشت از ابتدای ژانویه 

قابلیت اجرایی یابد که البته پس از این تاریخ، ابتدا ارمنستان و سپس 

قرقیزستان به عضویت اتحادیه درآمدند. هدف اصلی از ایجاد اتحادیه اقتصادی 

دانست که « پروژه همگرایی اوراسیا»را باید تالشی در مسیر تحقق  اوراسیا

منظور نیل به کند و بهدستیابی به اهداف سیاسی را از مسیر اقتصاد دنبال می

توسعه از مسیر »، «توسعه داخلی»، «توسعه سازمانی»هدف، چهار سیاست 
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دیگر، عبارتنماید؛ بهرا پیگیری می« توسعه خارجی»و « روابط دوجانبه

های عضو و تعمیق و گسترش همکاری ازطریق ساختار سازمانی، دولت

 (1398)خان محمدی  .است داده قرار کار شرکای خارجی را در دستور

های کالن سیاست نخست در حوزه کالن اقتصادی شامل دستیابی به مؤلفه

حادیه اقتصادی اوراسیا و ضمیمه معاهده ات 62-63اقتصاد مطابق با مقررات 

های کالن آن و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات در زمینه سیاست 14

اقتصادی به بخش تخصصی کمیسیون اقتصادی اوراسیاست. سیاست دوم 

و  بسط و توسعه داخلی با تمرکز حداکثری بر اجرای قوانین تجارت آزاد

گذاری در میان کشورهای اتحادیه و سیاست سوم و چهارم، به سرمایه

اره های خارجی ازطریق اعضا و یا سازمان اشبط با شرکا و سازمانگسترش روا

های فراوان اقتصادی ها تبیین و تحلیلدارد. درخصوص هریک از سیاست

، به نظر از جزئیاتوجود دارد که مسئله اصلی مقاله حاضر نیست؛ لذا با صرف

 همان() ذکر سیاست سوم و چهارم بسنده خواهد شد.

راسیا با توجه به اقتصاد کشورهای عضو و اینکه میزان اتحادیه اقتصادی او

توسعه اتحادیه با اقتصاد اعضا رابطه مستقیم دارد، همگرایی با شرکای خارجی 

را در اولویت قرار داده است تا منتج به دستاوردهای بیشتر شود. ایجاد منطقه 

ت آزاد تجاری با سایر کشورهایی که دارای اقتصاد درحال توسعه و باثبا

هستند )مصر، رژیم صهیونیستی، صربستان، تایلند، مغولستان و سنگاپور، 

شرقی آسیا چون کره جنوبی( و نیز ایجاد سازِکار کشورهای شرق و جنوب

های آن آن ازجمله سیاستهایی چون: اتحادیه اروپا و آسههمکاری با اتحادیه

یه اقتصاد در مسیر نیل به سیاست مذکور هستند. ازآنجاکه اعضای اتحاد
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های ای همچون اتحادیه اروپا ندارند که قادر به توسعه شاخصیافتهتوسعه

اقتصادی شوند و امکان حمایت و همگرایی با سایر بازیگران و نهادها را از خود 

های سوی سیاست گسترش اتحادیه با سایرین در چهارچوبسلب کنند، به

گونه که ذکر شد، دارا انمختلف پیش خواهند رفت؛ اما الزمه این امر، هم

بر کمک به اتحادیه در های معین است که عالوهبودن اقتصادی با شاخص

مسیر نیل به توسعه، مسئولیت اقتصادهای ضعیف برخی از اعضا را نیز برعهده 

 گیرد.

 سیاست بین المللی گرش سیستمی بهن .8.2

 از هم با یک نگرش سیستمی به مسائل جهان، می توان سه سطح اساسی را

طرح )به تعبیر والرشتاین( م« نظام جهانی»سطح نخست،  متمایز نمود. در

مروز به شکل گرفته و روز به روز در حال گسترش بوده و ا 16است که از قرن 

صرفاً  رال،خاورمیانه رسیده است. به تعبیری، در برابر نظام سرمایه داری لیب

 ی هات می کند و حتی چینمنطقه خاورمیانه است که به دالیل مختلف مقاوم

ن نیز با وجود پذیرش نطام اقتصادی آن، مدعی عدم پذیرش بخش سیاسی آ

 نیستند، بلکه صرفاً قصد خریدن زمان و فرصت را برای تحکیم موقعیت

ک نظام یتحول در این نظام، زمانی امکان پذیر است که  د.اقتصادی خود دارن

 صادیین آن شده و ساختار اقتاقتصادی ـ سیاسی به شکل نرم افزاری جایگز

 (1384کرمی، ) د.و نوع نظام های حکومتی را تنظیم نمای

اشاره دارد که از توزیع قدرت میان واحدهای « نظام بین المللی»سطح دوم به 

اصلی )دولت ها( به اشکالی چون چندقطبی، دوقطبی و یا هژمونی پدید می 

 اما یک هژمونی محدود استآید. در حال حاضر این نظام شکل هژمونی دارد، 
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و این محدودیت به وسیله عوامل داخلی کشورها )نقش افکار عمومی، مردم و 

گروههای اجتماعی(، تعامالت و رقابت ها میان دولت ها و نیز هنجارها و 

نهادهای بین المللی ایجاد می شود. لذا برخی از اصطالح نظام یک ـ چند 

 . )همان(قطبی استفاده می کنند

برمی گردد که این نیز به دو دسته تقسیم می « مناطق»طح سوم به ما س

شود: مناطق اصلی و مناطق فرعی. منظور از مناطق فرعی، آن حوزه های 

ژئوپلیتکی است که کمتر برای سطوح باالتر سیستم اثر گذارند و البته این 

مناطق فرعی نیز به لحاظ اهمیت متفاوتند. اهمیت مناطق اصلی آن است که 

اثری مستقیم روی سطح دوم )نظام بین المللی( دارد و به بیانی، این میزان 

بازیگری در مناطق مهم است که ساختار نظام بین المللی را تعیین می کند و 

هر قدرتی که بتواند در تعداد بیشتری از این مناطق ایفای نقش کند، به لحاظ 

ا دارد، می تواند به اهمیتی که برای وضعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی آنه

مراتب خود در میان سایر قدرتها بیفزاید. در دوران جنگ سرد، جهان در 

راستای گسل های اصلی سطح نظام بین المللی به سه منطقه مهم تقسیم 

 شده بود: بلوک شرق، بلوک غرب و کشورهای غیر متعهد یا جهان سوم. بلوک

 در اوراسیا و فراتر از آن غرب همان منطقه آتالنتیک بود، بلوک شرق عمدتاً

قرار داشت و خاورمیانه و پاسیفیک نیز عرصه رقابت و منازعه شرق و غرب و 

به شکل کم رنگ تری جنبش غیر متعهدها بود. در واقع، نقش پررنگ 

، اما 3بود ایدئولوژی موجب تحت الشعاع قرار گرفتن مناطق ژئوپلتیک شده 

و مفهوم روشن تری پیدا کردند. در پس از جنگ سرد، مناطق ژئوپلتیک معنا 

 حال حاضر، چهار منطقه اصلی آتالنتیک )اروپا ـ امریکای شمالی(، پاسیفیک
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)شرق و جنوب شرقی آسیا(، خاورمیانه و اوراسیا از آنچنان اهمیتی 

 .برخوردارند که بیشتر مسائل سیاست بین المللی پیرامون آنها جریان دارد

 همان()

 المللی سیاست بین و بازیگرانجایگاه اوراسیا  .9.2

لی المل بین آنچه که امروز اوراسیا به مفهوم ژئوپلتیک نام دارد و برای سیاست

 واهمیت دارد و گستره ای است که از دو جمهوری غرب روسیه )اوکراین 

د و گیر بیالروس( شروع و مناطق میان دریای سیاه تا مغولستان را در بر می

د. ی شومنطقه خزر و آسیای مرکزی را نیز شامل م عالوه بر روسیه و قفقاز،

ن آاز  این عرصه در دوره شوروی در درون بلوک شرق بود و از این رو، کمتر

ک، نتینام برده می شد، اما اینک محل اشاره بوده و به خاطر همجواری آتال

لی ر اصخاورمیانه و پاسیفیک، نقش مهمی دارد. بر خالف آتالنتیک که بازیگ

 ازیگربکه  کا، پاسیفیک که بازیگر اصلی آن، آمریکا و چین، خاورمیانهآن آمری

ده ر عهاصلی آن آمریکاست، در اوراسیا در حال حاضر، روسیه نقش اصلی را ب

ه عرص دارد. اما طی پانزده سال اخیر، به موازات مطرح شدن این منطقه در

 اتاند  یدهیز کوشژئواستراتژیک جهان، سایر بازیگران )آمریکا، اروپا و چین( ن

 .وارد این معادله شوند

از نظر دولت آمریکا، بازیگری در اوراسیا در راستای ایفای نقش هژمون     

)به عنوان حافظ اصلی و موتور گسترش نظام جهانی سرمایه داری لیبرال( و 

نیز در خدمت منافع خود برای حفظ موقعیت در نظام بین المللی قرار دارد. 

وذ بایستی احتمال بازگشت روسیه به اشکال پیشین را ذر این حضور و نف

 منطقه سد نموده و با ایجاد ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدید،
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موقعیت فعلی آن را نیز محدود سازد. عالوه بر این، حضور در اوراسیا می تواند 

نقش کنترل کننده و محدود سازنده چین را در صفحه شطرنج جهانی را )به 

تعبیر یرژینسکی( نیز عملی سازد. همچنین باید به کنترل خاورمیانه اشاره 

کرد چرا که اوراسیا به لحاظ فرهنگی و سیاسی در پیوندی اساسی با آن قرار 

 دارد و حضور در آن تکمیل کننده حضور در خاورمیانه است. نگاه اتحادیه

ه به اتحادیه و نیز اروپا نیز در درجه اول جلوگیری از سرایت بحران های منطق

نقش اتحادیه در گسترش نظام جهانی است. اروپایی ها به شکل مسالمت 

آمیزی در صدر الگوسازی برای اوراسیا هستند و تا کنون نیز موفق تر از 

 (1384کرمی،) د.آمریکا عمل کرده ان

از  یاریبرای چین، منطقه اوراسیا عالوه بر اینکه همجوار خاک آن است و بس

ن( ظیر مسائل دینی بر بخش های مهمی از چین )مانند اویغورستامسائل ن

 رقش دتأثیر دارد، منافع مهمی چون انرژی در منطقه وجود دارد و ایفای ن

ی لمللااین منطقه، عالوه بر محدود سازی حضور آمریکا، می تواند نقش بین 

 همان() د.این کشور را برای آینده افزایش ده

معنا و مفهوم خاصی دارد و در واقع، اوراسیا یعنی  ما برای روسها، اوراسیا

امپراتوری روسیه و از قرن هفده به بعد و به ویژه در تمام قرن بیستم نیز 

کماکان اینچنین بوده است. در حال حاضر نیز مسکو برای کشورهای این 

و مفاهیم مرتبط  4«خارج نزدیک»منطقه حق استقالل قائل نیست و مفهوم 

اد استراتژیک و سیاست خارجی این کشور به خوبی گویای آن با آن در اسن

جمهوری جدا شده از  14است که از نگاه کرملین، کشورهای این منطقه )

 شوروی( حیاط خلوت روسیه و قلمرو اعمال دکترین مونرو روسی هستند و
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خارج قلمداد نمی شوند. رفتار کرملین طی پانزده سال گذشته نسبت به 

ریای سیاه، قفقاز جنوبی، خزر و آسیای مرکزی( و قائل نشدن دمجاور )مناطق 

حق مشارکت برای سایر کشورهای منطقه مانند ایران و چین نیز از این 

واقعیت حکایت دارد که مسکو تنها ساختارها و ترتیباتی را می پذیرد که 

محور آن روسیه باشد. شاید تنها پس از حضور جدی آمریکا طی دو سه سال 

وقوع انقالب های رنگی است که روس ها پذیرفته اند سازمان همکاری اخیر و 

شانگهای )که صرفاً برای حل و فصل مسائل مرزی بود( نقشی گسترده تر 

بازی نموده و نقش کشورهای چین و ایران نیز در سطحی محدود برای 

منطقه پذیرفته شود. نقش روسیه در اوراسیا از یک قدرت انحصاری به تدریج 

به صورت اساسی با رقابت آمریکا  2001یافته و بویژه پس از سال  کاهش

رویارو شده است و با توجه به تحوالت نسلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به 

کشورهای اوراسیا، گمان می رود که تا دهه آینده به نقشی درجه دوم تبدیل 

نیست شود. نکته جالب این است که مسکو بخاطر اولویت های داخلی حاضر 

سطح بارزی با قدرت های خارجی را در اوراسیا از منطقه به نظام بین المللی 

بکشاند. چرا که از نگاه مقامات کرملین وارد شدن به رقابت های کالن برای 

. این کشور هزینه هایی دارد که در حال حاضر قادر به پرداخت آن نیست

 )همان(

فاً یک رقابت میان قدرت های هر حال، آنچه که در اوراسیا می گذرد، صر به

بزرگ در سطح منطقه نیست، بلکه برای هر سه سطح سیستم های مورد 

اشاره در ابتدای این نوشته آثاری دارد. در سطح نظام جهانی، رقابتی فرهنگی، 

 اقتصادی و سیاسی برای گسترش سرمایه داری لیبرال به شکل تغییر
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انده از دوره کمونیسم به ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بجا م

ساختارهای جدید جریان دارد. در سطح نظام بین الملل، همه بازیگران مدعی 

)آمریکا، اروپا، روسیه و چین( می دانند که جایگاه آنها در نظام بین الملل 

کنونی و آینده پیوندی ژرف با بازی در اوراسیا دارد. این موضوع برای آمریکا و 

و برای روسیه و چین وضعیت تدافعی تری دارد و بویژه اروپا حالتی تهاجمی 

روسیه باید از موقعیت خود و جلوگیری از افول بیشتر دفاع نماید. در سطح 

منطقه ای، بازیگران بیشتری دخالت دارند و عالوه بر ایران، ترکیه و کشورهای 

 د.منطقه، برخی دولت های دیگر چون هند و پاکستان نیز در پی نفوذ هستن

 . زمینه های کلی و عمومی همکاری های منظقه ای10.2

هه دبا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای مستقل در اوایل 

د که شبه روی تجار و سرمایه گذاری بین المللی گشوده  بازار بزرگی 1990

 300 ازفقط در منطقه سوق الجیشی آسیای مرکزی و قفقاز جمعیتی بیش 

ان ل میر بر می گیرد. آسیای مرکزی و قفقاز که در حد فاصمیلیون نفر را د

از ت و گه نفغرب آسیا تا اروپا قراردارد، دارای منابع عظیم زیر زمینی از جمل

سبات منا بوده ولی به آب های آزاد بین المللی راهی ندارد. لذا برای توسعه

 خارجی به کشورهای همسایه نیاز دارد.

ریای دستر بباط با بهره برداری از نفت و گاز زیر عمده ترین معضلی که در ارت

ضه ه عرخزر برای کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان وجود دارد را

ت وقعیاین منابع به بازارهای مصرف در اروپا و یا جنوب شرق آسیا است. م

 ال بهاتص جغرافیایی ایران با وجود مرزهای زمینی و دریایی گسترده کشورها و

 اهه های بین المللی اهمیت باالیی دارد.آبر
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 زمینه دیگر همکاری کشورهای حاشیه خزر بعد زیست محیطی است. اولین

حیط گام در همکاری عملی این کشورها باید پذیرش کنوانسیون حفاظت از م

ر بدر تهران برداشته شده است.  1382 /13/8 تاریخزیست دریای خزر در 

ت عالیعهد شده اند که از آلودگی ناشی از فمبنای آن کشورهای یاد شده مت

ایر مختلف انسانی از جمله تخلیه مواد مضر و خطرناک موادزائد و س های

ر و د آلودگی های ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی جلوگیری

 حفظ منابع زنده دریای خزر همکاری نمایند.

مگی ه استثناء روسیه هاز لحاظ فرهنگی نیز کشورهای حاشیه دریای خزر ب

ر دن و مسلمان بوده ضمن آنکه اقلیت قابل توجهی از مردم روسیه نیز مسلما

کشور حاشیه  5شهرها و روستاهای حاشیه دریای خزر زندگی می کنند. 

دریای خزردر سارمان همکاری های منطقه ای عضو هستند و چهار کشور 

 وده وکو بفرانس اسالمی و اایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان عضو کن

 رهایچهار کشور روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در جامعه کشو

عد عضو هستند و به لحاظ شرایط عمومی مست (cis)مستقل مشترک المنافع 

 گسترش این نوع همکاری ها می باشند.

 عضو اوراسیا کشورهای آزاد مناطق با همکاری های زمینه. 11.2
 بندر زادآ منطقه کشورهای عضو، با ارتباط در شده انجام مطالعات هب توجه با

 .برشمرد حاصل عنوان نتایج به را زیر موارد توان می انزلی

 برای فرصتی عنوان به را خزر دریای حاشیه در آزاد منطقه نبود -

 حساب به های منطقه سرمایه جذب در انزلی بندر آزاد منطقه توسعه

 اگرچه خزر دریای حاشیه بنادر که داشت جهتو باید البته .آید می
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 عمل موفق منطقه های جذب سرمایه در اما ،نیستند آزاد منطقه

 انزلی آزاد منطقه برای تهدیدی تواند می خود مساله این که اند کرده

 آید شمار به

 در ها همکاری توسعه برای مهم نقطه دو عنوان به قزاقستان در اکتائو -

 از بنادر این دو هر که داشت توجه باید ندانزلی هست برای منطقه،

 ینبکریدور  مسیر در و هستند خزر حاشیه دریایی ترانزیت مهم نقاط

 جمله از مناطقی با هوایی ارتباط برقراری .دارند قرار تراسیکا المللی

 یبرا گردشگر برای جذب مسافر جایی جابه لحاظ به ویژه به باکو،

 واهدخ توجه قابل گردشگری، باالی یها پتانسیل با انزلی آزاد منطقه

 یک عنوان به خزر دریای حاشیه به بنادر توان می همچنین .بود

 به اکتائو تبدیل صورت در .نگریست منطقه، در لجستیکی زنجیره

 رد تواند می انزلی بندر دریایی ترانزیت نقش تجاری، آزاد منطقه

 ای هنقط نوانع به تواند چراکه می .شود گذشته از تر رنگ پر منطقه

 شرق جنوب و شرق کشورهای سوی به کاال ترانزیت برای اهمیت با

 یتیترانز مسیر انتخاب که داشت توجه البته باید .نماید عمل آسیا

 هب کاال جایی جابه برای کشورهای عضو آزاد مناطق سوی از ایران

 -قزوین آهن راه تکمیل مستلزم ،آسیا شرقی جنوب و دور سوی شرق

 آزاد قمناط لجستیکی زنجیره با موثر ارتباط برقراری و لیانز -رشت

 همچنین و جنوب در چابهار چون بنادری مشخص، طور به و داخلی

 بود. خواهد غرب شمال و در شمال ارس و ماکو آزاد منطقه

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

904   

 

 یافته ها:.3

 به کشورهای منطقه مورد مطالعه صادرات ایران. لزوم 1.3 

ه در دور وان یکی از موئلفه های تجارتبعندر این قسمت صادرات ایران 

ک از کشورهای مورد نظر بر حسب هزار دالر در جدول به هر ی 2016-2007

 است. شده( ارائه 1)
 . صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا1جدول 

 دوره

 ارمنستان بالروس قزاقستان قرقیزستان روسیه

 هزار دالر
سهم 

 )درصد(

هزار 

 ردال

سهم 

 )درصد(
 هزار دالر

سهم 

 )درصد(

هزار 

 دالر

سهم 

 )درصد(

هزار 

 دالر

سهم 

 )درصد(

2007 2924446 06/73 10325 26/0 954219 84/23 81256 03/2 32337 81/0 

2008 3143871 41/73 11959 28/0 1023546 90/23 83635 95/1 19353 45/0 

2009 2776114 12/67 6358 15/0 1279004 92/30 63125 53/1 11232 27/0 

2010 3359046 10/73 10228 22/0 1093884 81/23 97156 11/2 34845 76/0 

2011 3277140 62/71 6944 15/0 1077031 54/23 124500 72/2 90171 97/1 

2012 1900387 43/69 9603 35/0 626915 90/22 108445 96/3 91677 35/3 

2013 1168616 94/63 7579 41/0 535671 31/29 32923 80/1 83022 54/4 

2014 1325514 53/55 4522 19/0 892504 39/37 84289 53/3 80001 35/3 

2015 1017214 76/59 3640 21/0 565792 24/33 38977 29/2 76571 50/4 

2016 1881772 96/73 8148 32/0 550867 65/21 35926 41/1 67674 66/2 

متوسط 

 دوره
2277412 09/68 7930 26/0 859943 05/27 75023 33/2 58688 27/2 

 1398سازمان توسعه تجارت ایران، منبع: 
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 بین الملل تجارت به نگرش با اقتصادی توسعه راهبردهای. 2.3

 برو و گر درون راهبردهای دودسته با اغلب اقتصادی توسعه مباح زمینه در

 :هستیم مواجه زیر شرح بهنگر

 نگر درون ردواردات یا راهب جانشینی راهبرد

 ردیراهب سیاستها اتخاذ در دورنگرا جهتگیری یا واردات جانشینی راهبرد

 ولیداتت با کشور داخل احتیاجات بازار تأمین بر مبتنی اقتصادی توسعه برای

 .دندگر واردات جایگزین بهمرور تولیدات این که صورتی به میباشد؛ داخلی

 بسیاری و یافت اعتال 1960 دهه در و مطرح 1950دهه  در سیاست این

ه برا  واردات جایگزینی شدن صنعتی سیاست التین آمریکای همچون کشورها

 .کردند اتخاذ اقتصادی توسعه و رشد به حصول روش اصلیترین عنوان

 سیدنر و وارداتی از وابستگی رهایی راهبرد، این انتخاب از هدف عمدهترین

 .است خودکفایی به

 نگر برون ردصادرات یاراهب توسعه راهبرد

 جایگزینی سیاست موفقیت خصوص در زیادی تردیدهای 1970دهه  از

 موضع تقویت و موجب شد ایجاد کشورها توسعه مسائل حل در واردات

 به گرایش معرف صادرات توسعه .گردید نئوکالسیک و کالسیک اقتصاددانان

 راتصاد صادرات، توسعه راهبرد از منظور بین الملل است، تجارت در آزادی

توسعه  سیاست میباشد؛ صنعتی کاالهای و ساخته نیمه سنتی، غیر محصوالت

 با توأم نسبی مزیتهای از استفاده جهت در منابع تخصیص به منجر صادرات
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میشود. استدالل شده است که رشد برونگرا و  کیفیت گسترش و کارایی

 شود.مبتنی بر صادرات به رشد بیشتر بهره وری کل عوامل تولید منجر می

  
 انزلی آزاد منطقه عملکردی نفوذ حوزه . بررسی3.3

 -مالش کریدور و شرق به غرب از تراسیکا مهم کریدور دو گرفتن نظر در با

 بنادر با ارتباط و ریلی و ای جاده از اعم های داخلی راه شبکه همچنین جنوب،

 آزاد هخارجی منطق نفوذ حوزه اقتصادی، و فیزیکی عوامل گرفتن درنظر و مهم

 :کرد بررسی محدوده دو در توان می را انزلی

 رخز دریای حاشیه کشورهای بنادر شامل ،مستقیم خارجی نفوذ حوزه -

 کشورهای ،میانه آسیای شامل ،مستقیم غیر خارجی نفوذ حوزه -

 امخصوصا عضو اتحادیه اقصادی اوراسی دور شرق و اروپا اتحادیه

 مسیر در قرارگیری به توجه با لیانز بندر داد نشان ها بررسی که گونه همان

 طریق از هم اتصال این .بود خواهد به متصل شمال از جنوب -شمال کریدور

GCC به موسوم فارس خلیج حاشیه کشورهای به جنوب از و CIS  حوزه

 آزاد مناطق و جنوبی بنادر به اتصال و داخلی سراسری های بزرگراه شبکه

 صورت در و سراسری آهن رق راهط از هم و است پذیر امکان جنوب محور

 عملی نزدیک ای آینده در چابهار خط نیز و انزلی-رشت-قزوین خطوط تکمیل

 خواهد شد

 طور به و شمال از انزلی آزاد منطقه طریق این از ،حاشیه کشورهای جنوب از

 مرزی نقاط و چابهار بندر طریق از و فارس خلیجکشورهای  به مستقیم غیر
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 .خواهد داشت دسترسی)چین ( دور شرق کشورهای به میرجاوه و سرخس

 .است مرتبط اروپا اتحادیه و ترکیه به تراسیکا کریدور طریق از همچنین

 ها فرصت و ها مزیت .4.3

 مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی. 1.4.3

 آزادی کامل ورود و خروج سرمایه. .1

 درصد. 100آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف  .2

 امل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها.تضمین ک .3

 ت.سال افزایش پیدا نموده اس 20ساله که تا  15معافیت مالیاتی  .4

معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای  .5

 واردات مواد اولیه، ماشین آالت و

 قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه. .6

ه خته شده در منطقه آزاد بمعافیت گمرکی برای ورود کاالهای سا .7

 داخل کشور به میزان ارزش افزوده.

 امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون محدودیت. .8

 امکان مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی. .9

ل معافیت گمرکی برای ورود کاالهای ساخته شده در منطقه به داخ .10

 کشور.

رگانی امکان ورود کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود باز .11

 منطقه.

امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز  .12

 نیاز به صدور روادید قبلی. بدون مناطق،
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 فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به .13

 سرمایه گذاران خارجی.

 حاکم بودن مقررات خاص اشتغال در مناطق .14

 

 نزلیسایر ویژگیهای منطقه آزاد ا. 2.4.3

 یدارا یانزل صنعتی –به غیر از مزایای قانونی یاد شده، منطقه آزاد تجاری 

 بیان انتو می منظر چند از که باشد می نیز دیگری بیشمار مزایای و ویژگیها

 :نمود

 

 الف ( ویژگیها و مزایای منطقه از منظر جغرافیایی

 اک،نستر به معروف جنوب –قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال 

 می یاد اروپا – آسیا یکم و بیست قرن نقل و حمل کریدور عنوان به آن از که

 بنادر به روسیه طریق از را اروپا شمال در هلسینکی بندر کریدور این. شود

 و جنوب کشورهای به سپس و فارس خلیج بنادر خزر، دریای جنوب و شمال

 (نزلی)سایت منطقه آزاد بندر ا شرق آسیا متصل می کند.

 یایدارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه در .1

 خزر.

 همجواری با بنادر آستراخان و الگان در روسیه، کراسنودسک در .2

 ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان.

دسترسی از طریق راههای مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای  .3

CIS. 
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ل کام بین المللی رشت با برخورداری از تجهیزاتنزدیکی به فرودگاه  .4

 ناوبری.

 و سایر مراکز (تهران)نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت کشور  .5

 صنعتی و پر جمعیت کشور به عنوان بازارهای مصرف.

یی محدوده ای کامالً مشخص شده و دارای پایگاه اطالعات جغرافیا .6

 .(GIS)کامل 

 گاز دریای خزر. نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و .7

 

 ب ( ویژگیهای منطقه از منظر اقتصادی

 ت ووجود بندرانزلی در محدوده منطقه، که دارای امکانات، تجهیزا .1

ز اتاسیسات پیشرفته ای جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری است. 

ر مت 1581مهمترین آنان می توان به وجود ده پست اسکله به طول 

ل ت، خدماتی و نفتی و سیستم کنترغال با کاربری تجاری، رو رو،

 ترافیک دریایی و همچنین سیستم رایانه ای مشترک با گمرک جهت

 سهولت ترخیص کاال اشاره کرد.

ایجاد و راه اندازی بندرگاه نوین کاسپین به عنوان یک بندر نسل  .2

 11پست اسکله با ظرفیتی بالغ بر  22سوم، در آینده ای نزدیک با 

توانایی تخلیه وبارگیری  (ظرف پنجسال)اول  میلیون تن، که در فاز

میلیون تن را خواهد داشت و می تواند ضمن  3کاال تا مرز 

پاسخگویی به نیازهای بازرگانی، موجب ایجاد مراکز لجستیک شامل 
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اعم از کشتی سازی ) ییایدرانبارداری، توزیع کاال و گسترش صنایع 

 گردد. (و شناورسازی

 –ن زویاه کاسپین به آزاد راه و راه آهن قاتصال منطقه بویژه بندرگ .3

 به منطقه ترانزیتی و نقل و حمل توان وسیله بدین که انزلی – رشت

 .یافت خواهد افزایش برابر چندین از بیش

 دآزا منطقه محدوده از ای جزء عنوان به انزلی صنعتی شهرک وجود .4

 نتانزلی و همچنین به عنوان یکی از مدرنترین شهرکهای صنعتی اسا

ه بغیره  مینبا دارا بودن و ارائه تمامی امکانات آب، برق، تلفن، گاز، ز

نه واحد صنعتی فعال در زمی 88سرمایه گذاران بطوریکه هم اکنون 

یت های فلزی، سلولزی و بهداشتی، غذایی و ... در آن مشغول فعال

 می باشند.

رائه ا و فاز صنعت محدوده منطقه، با دارا بودن کلیه زیرساختهای الزم .5

تسهیالت بسیار مناسب جهت ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی 

ای واحد صنعتی و تولیدی در زمینه ه 15بطوریکه هم اکنون تعداد 

 فلزی، بهداشتی و غذایی در آن مشغول فعالیت می باشند.

 از فاز تجارت منطقه با ایجاد بسترهای الزم جهت گسترش بازرگانی .6

 ینترنت پر سرعت، وجود مجتمع هایقبیل محوطه سازی، برقراری ا

 فعالین به مناسب بسیار تسهیالت ارائه و نمایشگاهی –تجاری 

 .منطقه اقتصادی

 برای تسهیالت ایجاد جهت مدت بلند بانکی های ضمانتنامه قبول .7

 بازرگانان و کاال صاحبان
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ر مجوز فعالیت در یک هفته و امکان ثبت شرکت در کمتر از صدو

ز ارائه خدمات مالی، بانکی و امکان ایجاد بورس وجود مراک چند روز

کاال با توجه به حجم مبادالت باالی تجاری و بازرگانی و قوانین بسیار 

 ه.مناسب منطق

 وجود گمرک انزلی با امکانات و تجهیزات مدرن .8

فراهم بودن مقدمات جهت ایجاد صنایع تبدیلی، بسته بندی و  .9

ایجاد حداکثر ارزش  فرآوری محصوالت کشاورزی در منطقه، جهت

 (النبا توجه به محوری بودن فعالیت کشاورزی در استان گی)افزوده 

 قاضی.مت و ارائه تسهیالت سازمان منطقه آزاد انزلی به سرمایه گذاران

 غرفه 2080نطقه با حدود م نمایشگاهی –وجود مجتمع های تجاری  .10

ئه اراتجاری، جهت ارائه محصوالت تولیدی صنایع منطقه در آنها و 

 تسهیالت و مزیت استفاده از فضای نمایشگاهی جهت عرضه مستقیم

 محصوالت.

 صدور کارت بازرگانی کشوری در منطقه آزاد انزلی. .11

اعمال تخفیفات ویژه انبارداری در منطقه و ایجاد مزیت نسبی  .12

 انبارداری به نسبت سایر مناطق.

 واگذاری غرفه و فضای نمایشگاهی عرضه مستقیم محصوالت در

ها با سال بدون اجاره و تن 2منطقه به تجار و بازرگانان برای مدت 

 دریافت حق شارژ.

ه تقبل هزینه های تبلیغاتی توسط منطقه، برای تولیدکنندگانی ک .13

 د.محصوالت خود را در غرفه های فاز تجارت منطقه عرضه می نماین
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تقبل هزینه های ایاب و ذهاب بازدیدکنندگان و مشتریان توسط  .14

ه، صدور کارت اعتباری خرید برای مشتریان توسط بانکهای منطق

 طرف قرارداد با منطقه و ...

 یق،وجود طرح ساحلی با کلیه امکانات رفاهی و بهداشتی شامل آالچ .15

عت وس وسایل بازی کودکان، طرح شنای بانوان و آقایان و پارگینگ با

رار قن راهکتار، که بطور رایگان در اختیار بازدیدکنندگان و گردشگ 4

 می گیرد.

ود ق رارتباط و تبادالت تجاری با بنادر شمال و جنوب اروپا از طری .16

 ولگا و ولگادن.

 وجود نیروی کار متخصص فراوان.

 ج ( ویژگیها و مزایای منطقه از منظر عمرانی و زیرساختی 

 منطقه ای دارای طرح راهبردی و طرح جامع که تمامی فعالیتهای .1

سی اصول علمی و کارشنا صادی آن، بر اساسعمران و آبادانی و اقت

 انجام می شود.

و  لفنتمنطقه ای دارای تمام امکانات زیربنایی شامل آب، برق، گاز،  .2

 ... مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

 و سازی ظرفیت و انزلی – رشت –اتصال منطقه به آزاد راه قزوین  .3

 توان سعهتو جهت منطقه خروجی و ورودی راههای گسترش

 .ترانزیتی

 آهن راه ایجاد طریق از انزلی – رشت – قزوین آهن راه به اتصال .4

 از بار حمل ظرفیت که سراسری ریلی شبکه با پیوند و آزاد منطقه
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ختلف کشور و مبادی ذیربط را بطور م نقاط به آزاد، منطقه

 چشمگیری افزایش می دهد.

ر رخطه کردن محوتکمیل و اجرای پروژه های زیربنایی، مانند چها .5

 انزلی – شتر - قزوین راه آزاد به آن اتصال و زیباکنار –حسن رود 

 سطح هم غیر تقاطع بزرگترین احداث منطقه، ورودی عنوان به

 احداث زیباکنار، –ارخطه حسن رود چه محور روی بر کشور شمال

 زیاندا راه منطقه، در سبز فضای و فاضالب خانه تصفیه و برق پست

 .منطقه سرتاسر در سرعت پر نت اینتر برقراری و نوری فیبر بستر

 

 د ( ویژگیها و مزایای منطقه از نظر دانش و فناوری

ین ببین المللی شامل راه اندازی واحدهای  ایجاد مراکز دانشگاهی .1

الملل دانشگاههای گیالن و علوم پزشکی گیالن و سایر موسسات 

 آموزش عالی و پژوهشی.

برای راه اندازی تجارت  ICTر زمینه های ایجاد بسترهای الزم د .2

الکترونیک، گسترش اینترنت و اینترانت در منطقه و استفاده از فیبر 

نوری و به روز کردن واگذاری تلفن ثابت به متقاضیان و تامین کننده 

نیازهای شبکه الکترونیکی منطقه و قرار گرفتن در کانون توجه 

در نظر گرفتن پهنه  یکی.بازرگانی کشور به لحاظ تجارت الکترون

بندیهای مناسب برای استقرار پارکهای علم و فناوری در منطقه و 

امکان گسترش ارتباطات علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی اقصی 

فراهم نمودن مقدمات الزم جهت ایجاد دهکده سالمت  نقاط جهان.
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در منطقه با توجه به راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه علوم 

 پزشکی در منطقه.

 کشور و استان اقتصادی توسعه در انزلی آزاد منطقه نقش 

یتهای عافمنطقه آزاد انزلی با وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع م -

گی اداره قانون چگون 5مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی )ماده 

از مناطق بسیار مستعد جهت جذب افزایش جذب  (مناطق آزاد

ضرغام پور،  گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید. سرمایه

 (1395عباسیان،

 از جغرافیایی مناطق بهترین از یکی صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

 جهتو با تجاری و صنعتی اقتصادی، گردشگری، فعالیتهای توسعه نظر

 ادایج توان و باشد می انزلی بندر و رشت شهر کالن به نزدیکی به

 رد.دا را خزر دریای حاشیه شورهایک بنادر با رقابت

 تجارت گسترش با است درصدد انزلی صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

و همچنین برگزاری  IT و مجازی بازارهای توسعه و الکترونیکی

 نمایشگاههای بین المللی باعث تنوع فعالیتها در استان گردد.

ا ب ستمنطقه آزاد انزلی با دارا بودن دریا، جنگل، تاالب درصدد ا -

توسعه گردشگری، حفاظت از تاالب بین المللی انزلی، توسعه 

ی مالشکاربریهای توریستی، راه اندازی مسیر دریایی به دیگر بنادر 

کشور مانند نوشهر و بندر ترکمن بتواند باعث توسعه خدمات 

 گردشگری منطقه ای، ملی و فراملی گردد.
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 کشاورزی ینکها به توجه با انزلی صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

ر عالیت محوری استان گیالن می باشد، از مناطق بسیار مستعد دف

جهت ایجاد صنایع فرآوری تبدیلی و بسته بندی محصوالت 

 کشاورزی می باشد و ارزش افزوده را در استان باعث می شود.

 را منطقه آزاد انزلی در کارکردهای اقتصادی خود می تواند اموری -

ات تی و بازاریابی، بازارسازی خدمات، خدمهمچون پشتیبانی صادرا

لجستیک محصوالت کشاورزی را در استان عهده دار گردد و 

کشاورزی سنتی را به کشاورزی نوین که آمیزه ای از صنعت و 

 تکنولوژی است، تبدیل نماید.

 مقررات و قوانین واسطه به انزلی صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

وان های الزم می تواند به عنساختزیر بودن آماده همچنین و مناسب

 که صنعتی –پایلوتی برای ایجاد شرکتها و واحدهای تولیدی 

 ینا از و گردد تبدیل کنند، می تولید را مکمل یا مرتبط محصوالت

 .نماید کمک کشور و استان اقتصادی جانبه همه رشد به طریق

لیتهای افع بازدهی افزایش تبدیلی، صنایع توسعه با انزلی آزاد منطقه -

ا کشاورزی، توسعه صنایع با تکنولوژی باال، تخصصی و صادراتی ب

 برقراری ،(شیالت – الکترونیک –کشاورزی )عملکرد بین المللی 

 در صنعتی، شهرکهای در صنعت توسعه بر تاکید صادراتی، های یارانه

 .دارد می بر گام صادراتی صنعت توسعه جهت
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رفیع  یل برخورداری از جایگاهی انزلی بدلصنعت – تجاری آزاد منطقه -

 – تراتزیتی و حمل و نقل بواسطه واقع شدن در مسیر کریدور شمال

 .دارد ار زمینه این در استان جایگاه ارتقا جهت در باالیی توان جنوب،

 و اقتصادی بنگاههای پیوند با انزلی، صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

 اینکه؛ هزینه د است تا عالوه بردرصد صنعتی، های خوشه تشکیل

های مشترک باالسری را کاهش دهد، به توسعه بخش صنعت در 

 استان کمک نماید.

 گاهبندر اندازی راه و ایجاد با انزلی صنعتی –منطقه آزاد تجاری  -

 می استان تجاری و بازرگانی فعالیتهای گسترش بر عالوه کاسپین

 80ندری شده و بدین لحاظ ب و دریایی صنایع گسترش باعث تواند

 صنعت مرتبط با این صنعت را در استان فعال نماید.

ه را وسازمان منطقه آزاد انزلی با فراهم نمودن مقدمات جهت ایجاد  -

ه به رگااندازی بندرگاه نوین کاسپین و ایجاد راه آهن اتصال این بند

 بموج تواند می آستارا – انزلی –راه آهن در حال احداث قزوین 

 های ترانزیتی در استان باشد.رونق هر چه بیشتر درآمد

 وری منطقه آزاد انزلی در تالش است با توسعه پارکهای علم و فناو -

 در گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی

 جهت انتقال دانش فناوری و تکنولوژی گام بردارد.

 منطقه آزاد انزلی با توسعه خدمات دانشگاهی برتر و ایجاد واحدهای -

دانشگاهی بین المللی و پذیرش دانشگاههای خصوصی، عالوه بر بسط 
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و توسعه علوم و فنون در استان و همچنین باعث به وجود آمدن 

  تقاضای گردشگری علمی و آموزشی در فصل سرما می گردد.

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات: .2

ا بها شورمناطق آزاد در دنیا بعنوان پنجره ای برای هم پیوندی اقتصادی ک

که  اقتصاد جهانی، رشد صادرات و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است

در صورت به کارگیری سیاستهای اصولی میتواند علیرغم گستره محدود 

 جغرافیایی به نقش آفرینی های کالن در عرصه اقتصادی دست یابند.

 حال رد کشورهای و شده معرفی توسعه و رشد موتور به عنوان تجارت امروزه

 رتتجا در جدیتر حضوری به دنبال است الزم توسعه به رسیدن برایتوسعه 

 مبادالت گسترش جهانی، تجارت در حضور روشهای از جمله .باشند جهانی

 رایب زیادی فواید مبادالت اینگونه گسترش باشد کشورها می بین منطقهای

فزایش توسعه د با ااعتما ایجاد به میتواند مهمترین آنها جمله از دارد کشور هر

 ارهاش همسایه باکشورهایدر مناطقی هم مرز  ارتباطات با مکانیزم تجارت

سیل کرد، مرزهای دریایی و مناطق ویژه افتصادی تجاری یکی از این پتان

 هاست.

سیار در مبحث موافقتنامه تجاری اوراسیا ب منطقه آزاد بندر انزلینقش  

یت مناسب برای تجارت کشور پررنگ است و بندرانزلی یک فرصت و ظرف

 ان باکه توافقنامه اوراسیا موجب توسعه تجارت ایر شودپیش بینی می است.

ه در این راستا باید ظرفیت های بندری کشور و زمینوکشورهای عضو شود

 تعامل بیشتر تجار را با دستگاه های دولتی و حاکمیتی افزایش داد.
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 وهی بلقگی هافیتها و پتانسیاهاو ویژو کلیه ظربا توجه به موافقتنامه اوراسیا 

رد، انزلی وجود دا منطقه آزاد بندرچشم انداز مثبتی برای این منطقه، 

 یریتاگر مد موافقتنامه اوراسیا فرصت خوبی برای توسعه بندر انزلی است.

رد بمتمرکز و ظرفیت سازی صورت نگیرد در مباحث یاد شده سودی نخواهیم 

 ا کسبری را در فرآیند مبادالت تجاری منافع حداکثاز اینرو باید تالش کرد ت

 خوبی ریگذا سرمایه و روند رو به رشدی دارد  منطقه بندر آزاد انزلی .کنیم

 ستیم.ه شاهد آن را در

 راهکارها:

ات گسترش و تقویت زیر ساختهای اقتصادی مناسب برای تولید و صادر .1

 فعالیت با حمایت مستمر و تسهیالت دولت قبل از شروع هرگونه

ه وسعهم راستا کردن اهداف این منطقه و تمرکز بر اهداف بلند مدت ت .2

 ای

 نظارت بر عملکرد این منطقه توسط سازمانهای زیربط .3

ی تعین و تدوین نقشه راه تولید در قالب راهبرد توسعه در راستا .4

 هدفمند ساختن فعالیت ها

سه مؤس یکبهمثابه  یکسومناطق آزاد، از  سازمانهای برای باید .5

از تسهیالت حساب ذخیره  برخورداری برایزم ، تمهیدات الخصوصی

 دولت حظه تعهداتبا مال دیگر ازسویفراهم شود و  بانکیو منابع  ارزی

ائه و ار مشارکتفروش اوراق  برای امکاناتی، زیربنایی های در حوزه

 .در نظر گرفته شود دولتی تضمینهای
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و  خصوصی شرکتهاییب منظور ترغ به مناسبی انگیزشی ساختارهای .6

ق مناط به استقرار محل فعالیت خود در مرزی برون فعالیتهایبا  دولتی

 .آزاد، در نظر گرفته شود

 تیرقاب شرایطدر  ایرانمناطق آزاد  سازماندهیو  مدیریتی الگوهای .7

. گیرد شکل المللی بین استانداردهایدر سطح  بایددر جهان،  نوین

خروج  وورود  جریان کهبرقرار شود  نهایگو به کشورارتباط با خارج از 

 .کندرا تسهیل  سرمایه
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 چکیده
از جهان، دیگـر از ماهیـت    ایویژهرد جز در مناطق های ژئوپلیتیک پس از جنگ سرقابت 

هـای ژئـوپلیتیکی مـاهیتی    رقابـت  ابالت نظـامی، کند. با افول جایگاه تقـ نظامی پیروی نمی

اند. اتحادیه اوراسیا با گذراندن چندساله فراینـدی کـه در اروپـا    خود گرفتهژئواکونومیکی به

های ژئوپلیتیک مهیا چندین دهه به طول انجامید، ابزاری اقتصادی در خدمت اهداف رقابت

ش منـاطق آزاد ایـران   کند تا درمورد اتحادیه اوراسیا ونقـ کرده است. این پژوهش تالش می

 بریشم را بیان کند. پرسش اصلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت،    جنوب وجاده ا-درکریدورشمال

بریشم چه نقشی در اتحادیه اوراسـیا مـی   جنوب وجاده ا-آزاد ایران درکریدورشمال مناطق

گیـری ژئوپلیتیـک در چـارچوب    تواند داشته باشد؟ تشـکیل اتحادیـه اوراسـیا یـک جهـت     

ای از الزامــات کونــومیکی اســت و بــرای ایــران نیــز در منطقــه مجموعــه هــای ژئوارقابــت

تکیـه بـر    تحلیلی و بـا  -مقاله حاضربه روش توصیفی هاییافته  همراه دارد.ژئواکونومیک به

 مورد بررسی قرار گرفته است. ایمطالعات کتابخانه 
   

 ژئواکونومیک اوراسیا، ژئوپلیتیک، ایران، مناطق آزاد،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه
 ارانسیاستمد و متفکران جماهیرشوروی، بسیاری از اتحاد فروپاشی زمان از

 روسیه گیری های جهت و دیدگاه که بودند روسی، معتقد غیر و روسی

 به زود بینی خیلی پیش این .شد خواهد دچاربحران های جهانی بادیگرقدرت

 ازهت های جمهوری)سابق  شوروی مرزهای به درون رسیدو غرب واقعیت

 .یافت راه( تأسیس

 زاناشی  شوک از بعد مدتی شوروی، وارث ترین اصلی عنوان نیز به روسیه

 های جمهوری تا کرد تالش و بازیافت را خود کمونیسم، امپراطوری فروپاشی

 دخو سمت به مختلف های قرارداد و عناوین پوشش تحت را یافته استقالل

 .باشد خلوت حیاط دارای یجهان های قدرت مقابل در نوعی به و بکشاند

 .ستا روند و ماجرا این کننده تأیید روسیه خارجی سیاست به روند نگاهی

مهمی  فشار اهرم بتواند خود خلوت حیات از حفاظت با تا میکند تالش روسیه

 طرح .ببندد کار به چین و آمریکا اروپا، اتحادیه مانند هایی قدرت مقابل در را

 والدیمیر اورآسیایی های سیاست اصول مهمترین از« اورآسیا اتحادیه» ایجاد

 در ها سیاست این اعمال با تا میکند تالش که هاست سال پوتین .است پوتین

 با را یافته استقالل های جمهوری سیاسی و اقتصادی قراردادهایی عقد قالب

 2012 سال در وی تا شد عث با ها سیاست همین ادامه .کند همراه خود

 های جمهوری تمامی و روسیه از متشکل را اورآسیا ادیهاتح ایجاد طرح

 و قفقاز مرکزی، آسیای های جمهوری) شوروی فروپاشی از بعد یافته استقالل

 احیای شاهد دیگر بار آن براساس که طرحی .کند مطرح( شرقی اروپای

 روسیه طرح این در .بود خواهیم تری آزادانه فضای و شوروی ژئوپلیتیک



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

924   

 

 حتی یا و خلوت حیات خود برای اتحادیه این ایجاد با تا میکند تالش

 برای حرفی جهانی های قدرت مقابل در بتواند تا باشد داشته محکم همراهانی

 قدرت از ابزاری استفاده به ای مسئله هر از پیش پوتین .باشد داشته گفتن

 نقش خود همراهان پشتیبانی با بتواند که جایی .اندیشد می مذکور اتحادیه

 شرق به غرب سمت از را قوا توازن و کند ایفا الملل بین عرصه در سزاییب

 .کند متعادل

 از تممانع شرقی، اروپای طریق از انرژی حربه با اروپا گذاشتن فشار تحت

 طقهمن در آمریکا حضور از جلوگیری و آسیای مرکزی به چین اقتصادی نفوذ

 از خود یمرزها نزدیکی به ونات نفوذ از جلوگیری تر گسترده بحثی در و قفقاز

 .است اتحادیه این ایجاد دالیل مهمترین

 رد؟دا ای اتحادیه چنین تشکیل به نیاز چرا روسیه که اینجاست سوال اما

 که کشوری هر .میرود پیش همگرایی سمت به جهان است، روشن پاسخ

 را تأثیرگذاری قدرت است، این المللی بین عرصه در تأثیر و قدرت دارای

 به روسیه واقع در .است خویش کنار در متحدین از جمعی ایجاد ونمدی

 یا و المللی بین قدرت دادن دست از خطر در اقتصادی و سیاسی ضعف دالیل

 رقرا دوم درجه های کشور کنار در و شود ورشکستگی دچار است ممکن حتی

 را یهروس زوال از جلوگیری برای حل راه تنها تحلیلگران از بسیاری .گیرد

 و سیاسی قدرت بازیابی جهت شوروی فضای در بزرگ ای اتحادیه ایجاد

 یی،اورآسیا های سیاست گرفتن سرعت با دلیل همین به .دانند می اقتصادی

 .شد مطرح اتحادیه این تشکیل
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 اب روسیه رویارویی احتمال پوتین، اورآسیایی های سیاست اجرای با حال

 اسیسی اقتصادی، های زمینه .بود خواهد گذشته از بیشتر جهانی های قدرت

 حادیهات) جهانی وقدرتهای روسیه چالشهارا میان مهمترین امنیتی– نظامی و

 .کرد خواهد ایجاد( چین و آمریکا اروپا،

 حفظ ،(ناوکرای) شرقی اروپای طریق از اروپا به زمستان در رسانی انرژی بحث

 با همراهی عدم و چین مقابل در مرکزی آسیای در اقتصادی بازارهای حوزه

 لی،المل بین و سیاسی های رژیم بحث جهانی، اقتصاد های حوزه در آمریکا

 مقابل در نظامی قدرت بازیابی قفقاز، و مرکزی آسیای آرامش و استقالل حفظ

 ینا حوزه در که است مباحث مهمترین از...و ای هسته مسائل ناتو، نفوذ

 و خود سابقه پشتوانه به است رامیدوا روسیه واقع در .میگیرد جای تقابالت

 کند صلف و حل خود نفع با را مختلف مسائل تا بتواند اورآسیا حوزه همراهی

 بین صهعر در گذار تأثیر قدرت یک عنوان به را خود شد گفته که همانطور تا

 .دهد نشان المللی

طح س ارتقا برای یخوب و مناسب تیظرف ییایسآاور هیمنطقه اتحاد نیدر ا

 نیز اتواند ا یم رانیا یخارج استیمنطقه دارد که س نیا کشورهای اقتصادی

 رارق لیبه دل رانیخود بهره ببرد. کشور ا یها در راستا منافع مل تیظرف

 یللالم نیدر امور ب یمهم گاهیفارس از جا جیخل یایگرفتن در مجاورت در

 رانیبر آن است که نقش مناطق آزاد ا حاضربرخوردار است نوشتار 

رار قرا مورد مطالعه  سیااتحادیه اورادر  شمیجنوب وجاده ابر-دورشمالیردرک

 دهد.
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 قیروش تحق-1
به روش  یعنی ،است یلیتحل یفیتوص یحاضر از نوع پژوهش ها مقاله

ش پژوهش به رو ازیمورد ن یها افتهیقرار گرفته و  لیمورد تحل یفیتوص

 است.شده  یگردآور (نترنتیو ا اتینشر ،)کتبی کتابخانه ا

 یچوب نظررچا-2
 :اوراسیا اتحادیه -1-2

 آغاز میالدی 2015 سال ژانویه ابتدای از رسماً را خود فعالیت اوراسیا اتحادیه

 سلطان نور پیشنهاد در بایستی را اوراسیا اتحادیه تکوین نظری ریشه. کرد

 بلوک تکوین درخصوص 1994 سال در قزاقستان جمهوررئیس نظربایف،

 2000 سال در پیشنهاد، این طرح از پس. کرد جستجو ایمنطقه تجاری

اوراسیا  اقتصادی جامعه تاجیکستان و قرقیزستان روسیه، قزاقستان، بالروس،

 که آوردند وجود به عضو کشورهای برای مشترک بازار ایجاد هدف با را

 قزاقستان روسیه، ،2007 سال در. پیوست آن به 2006 سال در نیز ازبکستان

 در. رسیدند توافق به خود گمرکی میان اتحادیه یک ایجاد ربارهد بالروس و

 ایجاد درخصوص مینسک و آستانه مسکو، میان توافقاتی ابتدا ،2009 سال

 صورت( داخلی قوانین جای به مشترک کد ایجاد) مشترک گمرکی تعرفه

 کشور سه جمهوری رؤسای امضای به مذکور توافقات نهایت، در و پذیرفت

 کشور سه این میان 2010 سال در گمرکی اتحادیه ترتیب، بدین و رسید

 حذف شامل گمرکی اتحادیه های اولویت و اهداف. کرد فعالیت به شروع

 و مشترک خارجی تعرفه ایجاد عضو، کشورهای داخلی گمرکی های تعرفه
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. گردید اعالم بالروس و قزاقستان روسیه، میان گسترده واحد بازار یک

(International Financial Consulting Group,2010) 

 روسیه، جمهور رؤسای گردید موجب اقتصادی واحد فضای تأسیس ایده

 2014 سال در را اوراسیا اقتصادی اتحادیه ایجاد توافقنامه قزاقستان بالروس،

 ادیه،اتح این هدف. گردید اجرایی 2015 سال ژانویه اول در که کنند امضاء

 زادآ حرکت به دستیابی و مشترک بازار سعهتو اقتصادی، واحد فضای ایجاد

 تقیم کاهش عضو، کشورهای واحد بازار در مردم و خدمات سرمایه، کاال،

 بازار در سالم رقابت ترویج خام،، مواد نقل و حمل های هزینه کاهش با کاالها

 نقل و حمل و فناوری انرژی، کشاورزی، در مشترک های سیاست مشترک،

 (International Crisis Group,2016) .گردید اعالم

 املک عضویت به 2015 اوت 6 در قرقیزستان و 2015 ژانویه 2 در ارمنستان

 روسیه، هاتحادی این اعضای حاضر، حال در. درآمدند اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 رکیگم اتحادیه عضو که هستند ارمنستان و قرقیزستان قزاقستان، بالروس،

 وکراین،ا مولداوی، ازبکستان، گرجستان، کستان،تاجی. باشند می نیز اوراسیا

 عضویت الیاحتم های گزینه دیگر از نیز ویتنام و چین ایران، ترکیه، پاکستان،

 (www.rt.com,2016. )هستند اوراسیا اتحادیه این در

 عالی شورای که گفت باید اوراسیا اقتصادی اتحادیه ارکان خصوص در

 عضو کشورهای سران از که است حادیهات رکن ترین مهم اوراسیا اقتصادی

 که اوراسیااست دولتی بین شورای اتحادیه، رکن دومین. است شده تشکیل

 اقتصادی کمیسیون. هستند عضو کشورهای وزیران نخست آن، اعضای

 سازمان عنوان به کمیسیون این مقر. است اتحادیه اجرایی رکن اوراسیا،
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 که باشد می نفر ده از متشکل دارد، قرار مسکو در گمرکی، اتحادیه بر نظارتی

 سرکیسیان، تیگران. دارد حضور آن در نماینده نفر دو عضو، کشور پنج هر از

 کلیدی اعضای دیگر از. باشد می آن رئیس ارمنستان سابق وزیر نخست

 اشاره اوراسیا اتحادیه تجارت وزیر نیکیشینا، ورونیکا به توان می کمیسیون

 مربوطه متخصصان از نفر هزار 1 از بیش اوراسیا یاقتصاد کمیسیون در. کرد

 صورتی در اوراسیا اقتصادی کمیسیون تصمیمات. هستند فعالیت به مشغول

 کشورهای تمامی برای شود، تصویب نفره ده هیأت در آراء سوم دو توسط که

 کمیسیون طریق از اعضاء از یک هر حال، این با. بود خواهد آور الزام عضو

 عضو کشورهای وزیران نخست معاونان شامل که اوراسیا یاقتصاد شورای

 خصوص در اعضاء میان که صورتی در. باشند می وتو حق دارای است،

 وزیران نخست به اختالف موضوع باشد، داشته وجود اختالف موضوعی

 با اوراسیا دولتی بین شورای قالب در سال در بار دو که عضو کشورهای

 www.eurasiancommission.org,2016)) گردد می رسالا کنند، می مالقات یکدیگر

 که اوراسیا، اقتصادی عالی شورای به برانگیز بحث و خطیر موضوعات معموالً

 یک همچنین .شود می داده ارجاع گردد، می برگزار سران سطح در ساالنه

 به که دارد وجود اوراسیا اقتصادی اتحادیه داداگاه عنوان تحت قضایی نهاد

 پردازد. می اتحادیه حقوقی مسائل تفسیر و فاختال حل

 زاد:آتعریف منطقه -2-2

 و میشود انبار کاال آنها در که شود می گفته نواحی به ،تجاری آزاد مناطق

 کشورها سایر یا میزبان کشور به دوباره آن، در توجه قابل دگرگونیبدون 

 ،بنابراین (.1995،غربی آسیای اجتماعی ،اقتصادی کمیسیون) گردد می صادر
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 کشور داخلی کاالهای برای که است این تجاری آزاد مناطق برجسته ویژگی

 در خارجی تجارت محدودیتهای سایر و نمیشودگرفته  نظر در مالیات ،میزبان

 به. (1984 گروبل،) نمیگردد اعمال مذکورمناطق  بر نیز صادرات و واردات

 یا داخل در اغلب که است قلمرومعینی ،تجاری آزاد منطقة ،دیگر عبارت

 دانسته مجاز جهان نقاط سایربا  آزاد تجارت آن در و دارد قرار بندر مجاورت

 عوارض و پرداخت حقوق بدون را کاال توان می مناطق این از. شود می

 لزوم، درصورت و نمود ذخیره انبار در مدتی برای ،کرد وارد یا صادر گمرکی

 منطقة شکل به تواند می آزاد منطقة. کرد صادر دوباره و بندیبسته 

. باشد غیره و صنعتی - تجاری آزاد منطقة ،صنعتی آزاد منطقة ،آزادتجاری

 خارج مالی نظر از اما دارد، قرار ملی مرزهای درون تجاری منطقة آزاد گرچه

 اکنون که کرد توجه باید. (1993 ،کوزنتسف) شود میگرفته  نظر در مرز از

 .است شده بیان نیز فراکشوری صورت به تجاری آزاد منطقة مفهوم

 یاد ورکشاز قلمرو  معینیاز منطقه آزاد به عنوان محدوده  دیگر تعریفیدر 

 و گمرکی تاسیسات فیزیکیو  اداری، قانونی خارج از محدوده که میشود

جاز قاط من باسایربندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد  یکمعموال در محدوده 

و  ایهسرمو  کاالدارند و ورود و خروج  صادراتی یریگ مناطق جهت ایناست. 

ر مجلس، مه پژوهشهای مرکز) میشودبه سهولت انجام  کار نیروی جابجایی

1395) 

و  اهشک طریقاز  هواپیماو  کشتی سریع بارگیریمناطق  این مزایایاز جمله 

 ایبازرسیهو  پیچیدهمقررات  ،باال تجاری های همچون تعرفه موانعیحذف 

 (.Sullivan, 2003است ) گمرکی
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 یافته های تحقیق:

 :ایاوراس هیاتحاد -4
ف یبانظر نور سلطان شنهادید در پیرا با ییایاوراس هیاتحاد نیتکو نظری شهیر

 بلوک نیدرخصوص تکو میالدی 1994جمهور قزاقستان در سال  سیرئ

 2000در سال  شنهادیپ نی. پس از طرح اکردجستجو ایمنطقه  تجاری

 یتصاداقجامعه  کستان،یتاجو زستانیقرق ه،یروس، قزاقستان، روسبال میالدی

د آوردن عضو به وجود کشورهای برای مشترکبازار  جادیرا با هدف ا ییایاوراس

 (.Baslar, 2010:98) وستیبه آن پ میالدی 2006در سال  زیکه ازبکستان ن

 هیحادتا کی جادیقزاقستان و بالروس درباره ا ه،یروس میالدی 2007سال  در

 یقات، ابتدا توافمیالدی 2009. در سال دندیخود به توافق رس انیمی گمرک

و  مشترک یتعرفه گمرک جادیدر خصوص ا نسکیممسکو، آستانه و انیم

فقات ، تواتیو در نها رفتیپذ صورتی داخل نیقوان جایبه  مشترککد  جادیا

 هیحادات ب،یترت نیبدو دیسه کشور رس جمهوری رؤسای امضایمذکور به 

 کرد تیسه کشور شروع به فعال نیا انیم ،میالدی 2010در سال  یگمرک

(EurAsEcToday ,2011:3.) 

 یداخل یگمرک هایتعرفه  شامل حذف یگمرک هیاتحاد های تیاهداف و اولو

 انیم گستردهبازار واحد کیو  مشترک یتعرفه خارج جادیعضو، ا کشورهای

 اقتصادیواحد  فضای سیتأس دهی. ادیه، قزاقستان و بالروس اعالم گردیروس

 جادیبالروس، قزاقستان توافقنامه ا ه،یجمهور روس رؤسای، دیگرد موجب

امضاء کنند که در اول  میالدی 2014را در سال  ییایاوراس اقتصادی هیاتحاد

 فضای جادیا ه،یاتحاد نی. هدف ادیگرد ییاجرا میالدی 2015سال  هیژانو
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 ه،یبه حرکت آزاد کاال، سرما یابیدستو شترکم، توسعه بازار اقتصادیواحد 

کاالها با کاهش  متیق عضو، کاهش کشورهایخدمات و مردم در بازار واحد 

 ،مشترکرقابت سالم در بازار  جیحمل و نقل مواد خام، ترو های نهیهز

و حمل و نقل اعالم  فناوری، انرژی، کشاورزیدر  مشترک های سیاست

 2015اوت  6در  زستانیو قرق میالدی 2015 هیژانو 2 در. ارمنستان دیگرد

 EEC, 14) آمدنددر  ییایاوراس اقتصادی هیکامل اتحاد تیبه عضو میالدی

May,2018.) 
نقشه کشورهای عضواتحادیه اوراسیا-1 شکل  

 
 (2019 اگوست 22صنایع پالستیک، ماهنامه :منبع)
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 هوریجم ،ییایاوراس اقتصادی هیعضو اتحاد کشورهایدر حال حا ضر، 

بالروس  جمهوریران(، یا یشمال غرب یگیقفقاز در همسا منطقهارمنستان )در

 جمهوری، (لهستان یگیو در همسا هیروسی شمال غرب یگی)در همسا

 ونیو فدراس (مرکزی آسیای )در منطقه زستانیقرق جمهوریقزاقستان و 

رد، ندا ییایجغرافی وستگیاعضا پ گریهستند. به جز ارمنستان که با د هیروس

 (.eaeunion.Org) دارند میمستق ینیزم وندیپ گریکدیاعضا با  هیبق

 :ایاوراس هیاهداف اتحاد -5
 هیتحادا برای ییایاوراس نیگزیجا کیبه عنوان  ییایاوراس اقتصادی هیاتحاد

 نیشد. ا جادی، ایبدون موانع داخل مشترکبازار  کی ساخت اروپا با هدف

 شیافزا هیعضو اتحاد کشورهایاز  ریغ رداتوارا بر یخارج هایتعرفه  هیاتحاد

 انیدر م تولیدی محصوالت انیم یرقابت فضای شیداده که منجر به افزا

 عنوان به نیهمچن ییایاوراس اقتصادی هیعضو شده است. اتحاد کشورهای

در  یجخار کشورهایتجارت آزاد با  هایموافقتنامه  جادیا برای مفیدیبستر 

 شود. یم گرفتهنظر

مجمع  کیرا به عنوان  هیاتحاد لی، تشکییایاوراس اقتصادی نویسیکم

 ومجمع به شکل عام  اقتصادیگرا با هدف حفظ منافع  کپارچهی اقتصادی

 هیکند. مؤسسان اتحاد یم یخاص معرف شکل مشارکت کننده به کشورهای

ا ب یلالمل نیسازمان ب کی کهکند یهدف را دنبال م نیا ییایاوراس اقتصادی

ند. بساز ای منطقه اقتصادی یکپارچگیو با هدف  یالملل نیب یقحقو تیشخص

 ت.مؤثر اس اریبس هیاتحاد های تیدر شناخت اولو مشترک بازارهایمفهوم 
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در  عضو هایدولت  نیو تعامل ب یکپارچگیاز  ینینو فضاهایبازارها،  نیا

 فیعرتبه  ییایاوراس اقتصادی هیهستند. اتحاد ییایاوراس اقتصادی هیاتحاد

 کی اجرایو  لیحمل ونقل، تشک های استیس نهیدر زم یاصل های تیاولو

ف اهداف بلندمدت و اهدا فیتعر زیهمه و ن رشیمورد پذ کشاورزی استیس

ا و ساز و ک اصول بر اساس هیدر اتحاد یصنعت های استیس برای یاتیعمل

 استیس اجرایکند که توسعه و  یاقدام کرده و مقرر م یصنعت همکاری رهای

، یمومع تیو تعرفه ها، رقابت در مالک گمرکتجارت و مبادله،  نهیا در زمه

ها  حوزه ریو سا یفن ماتیها، توسعه کسب وکار، تنظ رساختیو ز ونقل حمل

. ه باشدعضو را در نظر داشت کشورهایدر  یصنعت توسعه منافع مربوط به دیبا

ه ببدون  ییایاوراس اقتصادی هیاتحاد از آنجا که تصور عملکرد مؤثر در

 نیاست ا رممکنیغ اقتصاد کالن نهیمنسجم در زم های استیکارگرفتن س

 های دولت سویاز  مشترک هایکنش  اجرایها که شامل توسعه و  استیس

 ن درمتواز اقتصادیشود، با هدف به دست آوردن توسعه  یم هیعضو در اتحاد

 .(1394:154 ،ییرفخرایشده است )م میتنظ هیاتحاد

 رتقایا برای ییایاوراس اقتصادی هیاذعان داشت که اتحاد دیبا یبه طور کل

 ردایپا توسعه ارتقایو  یمل اقتصادهای نیب همکاریرقابت و  بردنجامع، باال

داف شده است. اه جادیعضو ا کشورهایملل  یزندگ به منظور باال بردن سطح

 ر حوزهد مشترکبازار  جادیا تجارت، لیمتمرکز بر تسه اقتصادی هیاتحاد نیا

در داخل  یگمرک نیقوان یجیمستقل هم سود عضو، حذف تدر کشورهای

 هماهنگعضو و کشورهای انیدر م مشترک یتعرفه خارج برقراری، هیاتحاد

 است. یگمرک فاتیتشر سازی
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به ونگاه آنها  یمرکز یایآس یکشورها کیتیژئوپل تیموقع-6

 ایاورآس هیاتحاد
 ینیممنطقه را سرز نیا ا،یاوراس در قلب یمرکز یایآس کیتیژئوپل تیموقع

 قیدق یاز مرز یآزاد جهان و برخوردار یآب ها با پهناور و فاقد مرز مشترک

ترکمنستان،  کستان،یتاج ازبکستان، یکرده است که کشورها فیتعر

 دهجا با خیو در طول تار ردیگ یرا در بر م یو قزاقستان امروز زستانیقرق

ها کاال ییمردم، جابجا وندیپ یبرا یجاده اشناخته شده است و مانند  شمیابر

ه کرد عمل یشرق یایو آس یجنوب یایآس انه،یخاورم اروپا، نیها ب شهیو اند

 است.

فراوان نفت  ریمنابع و ذخا ،یمرکز یایآس کیو ژئواستراتژ کیژئوپلت تیموقع

 یایدر کیکونوماو ژئو کیارزش استراتژ ،ارتباطی – یگذرگاه تیو گاز، موقع

 یبر بحران ها یتوان تأثرگذار ،یانرژ لوله منابع و خطوط دینترل تولخزر، ک

منطقه  یکشورها انیم یو اقتصاد یخیتار ،یمشترک فرهنگ قیمنطقه و عال

 یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یباعث شده است که قدرت ها گان،یهمسا یبا برخ

 یورواتحاد ش یاهداف خود و پر کردن خالء قدرت بعد از فروپاش تحققی برا

منطقه  یکشورها یها یژگیو نی. ابپردازند به رقابت یمرکز یایدر آس

 کیتیژئوپلی ها هیمنطقه در نظر نیباعث شده است که ا یمرکز یایآس

 1991کشورها تا سال  نیآن که ا لیمهم داشته باشد. البته به دل یگاهیجا

 یها هینظر شتریبوده اند، در ب یشورو «هارتلند» مورد ریاز جماه یبخش

گرفت؛ اما در  یقرار م توجه منطقه در چارچوب نیا ک،یتیژئوپل کیکالس

 ،یتمدن – یفرهنگ یها یژگیو لیبه دل یمرکز یایآس دتر،یجد یها هینظر
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مورد توجه  کیژئواکونوم تیاهم نیو همچن کیو استراتژ ییایجغراف تیموقع

برخوردار در نقشه جهان  زین یبرجسته ا گاهیاز جا یو حت است قرار گرفته

 (.ایاورآس هیفارس درباره اتحاد یسلسله مقاالت خبرگزار)باشد.  یم

 ای، آسدر حد فاصل اروپا در غرب یمرکز یایآس ،ییایجغراف تیبه لحاظ موقع

و جهان اسالم در جنوب قرار گرفته است.  شمال در هیدر شرق، روس

به واسطه خاک  تنها هستند و یمنطقه محصور در خشک نیا یکشورها

 یمرکز یایدارند. منطقه آس یآزاد دسترس یهمجوار به آبها یکشورها

تعداد  ن،یر ادارد. عالوه ب اریرا در اخت (نفت و گاز) دنیا یانرژ ریذخا نیدوم

ر د نیگو فلزات سن ومیطال، مس، اوران مانند ابیکم یاز معادن فلزها یادیز

 یاهفرهنگ  اطعتق منطقه در محل برخورد و نیمنطقه واقع شده اند. ا نیا

 دهجا ریدر مس یخیو از نظر تار یو اسالم یشرق و غرب، از جمله فرهنگ ترک

درت به عنوان نقطه اتصال چهار ق یمرکز آسیای قرار گرفته است. شمیابر

ار از منطقه را برخورد نی، ا(هند و پاکستان ،چین ه،یروس یعنی) یهسته ا

واسطه عالوه بر آن ب که ندکیم یسکنه معرف ونیلیم 51از  شیبازار مصرف ب

 یثبات یوجود ب شیدایمتعدد، پ یو اختالفات ارض یقوم یوجود گروه ها

 .باشد یدر آن دور از ذهن نم یاحتمال

و  یداخل یکیتیپس از استقالل با دو تحول ژئوپل یمرکز یایآس یکشورها

بجا مانده از  یو مرز یتیهو ،یقوم ،یاسیس مسائل مواجه شدند. یمنطقه ا

مواجه نمود.  یکیتیژئوپل مشکالت کشورها را با نیا ،یان حکومت شورودور

هاست که  بحران رشته از کیظهور  ،یشورو یها استیس راثیحاصل م

 گرید یو برخ یدر مشکالت قوم شهیر یبرخ ،ییایجغراف شهیاز آن ها ر یبرخ
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مربوط به دوران پس از جنگ سرد  گریهر دو مساله دارند. تحول د در شهیر

به وجود  یمرکز یایدر منطقه آس یدیجد کیتیژئوپل یباشد که فضا یم

 لیمنطقه به دل در سو موجب خالء قدرت کیتحوالت از  نیآورده است. ا

 یرقابت قدرت ها یصحنه برا ییو از سو دیگرد هیحاکم بر روس طیشرا

 یشد که هر کدام اهداف و منابع خود را دنبال م یمنطقه ا فراو یمنطقه ا

 کردند.

و  یمنطقه ا یبه عرصه رقابت قدرت ها یمرکز یایشدن منطقه آس لیتبد

پس از حمالت  ژهیبه و یشورو یفروپاشدر زمان پس از یفرامنطقه ا

طقه من نیا یکیتیژئوپلی ژگیو نیسپتامبر را از جمله مهمتر 11 یستیترور

 تان،کسیازبکستان، تاج)از پنج کشور  ریکه در آن به غ یبرشمرد. منطقه ا

 ران،یا ه،یروس) ی، پنج قدرت منطقه ا(قزاقستان و ترکمنستان زستان،یرقق

 روپا وا هیاتحاد کا،یآمر) یفرامنطقه ا قدرت و سه( هند و پاکستان ه،یترک

 پردازند. یمنافع خود م نیتأم یبه رقابت برا (نیچ

ند ک یدنبال م یمرکز یایرا در آس یاهداف ،یجهان یبه عنوان هژمون کایآمر

 نیز تأما یریمنطقه، جلوگ یکنترل منابع انرژ به توان یجمله آن ها مکه از 

 رد.کاشاره  هیروس نفوذی ایاز اح یریجلوگ نیو همچن رانیمنافع و نفوذ ا

 لیافغانستان به دل یبه مرزها یکیدر نزد یمرکز یایآس تیموقع نیهمچن

 نیا یتوجه خاص ناتو به کشورها ،تیکمک به امن یالملل نیب یرونی اتیعمل

عرصه  یمرکز یایکه آس ییجاآناز  ن،یمنطقه را موجب شده است. عالوه بر ا

حالت،  نیبهترشود، مسکو در یم هیروس یریپذ بیاست که باعث آس ینفوذ

 رایز رد؛یگ یدر نظر م ریمنطقه را به عنوان ضربه گ نیبه ا کینزد یمرزها
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را به مخاطره  هیروس یارض تیتواند تمام یدر منطقه م یخارج هرگونه تسلط

به عالوه  یمرکز یایدر آس یا فرامنطقهو یمنطقه ا یافکند. رقابت قدرت ها

 مهزاره سو آغازمنطقه را در نیکشورها، ا نیا ییایو جغراف یداخل یها یژگیو

 .کرده است لیجهان تبد یاسیمناطق س نیاز مهمتر یکیبه 

 نیزمسر هینظر ،ندریتوسط هالفورد مک هارتلند هیچون نظر ییها هیطرح نظر

طقه من بر یمبن یسورسک هینظر کمن،یاسپا کوالسیتوسط ن ملندیر ای هیحاش

هان نظم ج یبرخورد تمدن ها و بازساز هینظر ،یمرکز یایخواندن آس میتصم

 یضیب دگاهید ،یشورو یو بعد از فروپاش نگتونیتوسط ساموئل هانت

 ژهیمذکور به و یها هینظر تیاهم یاسیس اتیکمپ در ادب یجفر کیاستراتژ

موجود در  یانرژ ،یکیکه در آن به لحاظ ژئو اکونوم کمپی جفر هینظر

 یا هنیشرق و غرب و گز یکشورهای ارزشمند برا یرا منابع یمرکز یایاوراس

ت نباشا یراستا تقاضا در شیافزا جهیبا نت یبه واردات انرژ یجهت تنوع بخش

به خصوص  هینقش روس مصرف است و به حضور و یتقاضا شیو افزا هیسرما

 نیمجزا شدن از ا یو استقالل کشورها یاتحاد شورو یفروپاش از پس

 .دهدیو قفقاز را نشان م یمرکز یایآس کیدر صحنه استراتژ ه،یاتحاد

در حال به  هیبودند که روس دهیعق نیناظران بر ا یبرخ 91در اواسط دهه 

و  یتحاد شوروا یاست که پس از فروپاش ینفوذ دست آوردن مجدد نقش و

به نظر  نیهمه چن نی. با ابود از دست داده یمرکز یایآس یاستقالل کشورها

 ، با1991دوم دهه  مهیبه منطقه در ن هیرسد که نحوه بازگشت روس یم

 یعنیهمراه بوده است؛  هیروس دنیاما ناخواسته عقب کش ع،یسر یندیفرا

 ،یاسیس ،یصاداقت ینفوذ خود در حوزه ها دادن در حال از دست هیروس



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

938   

 

قدرت  نیتر یقو کشور، به صورت نیبود. با آن که ا یتیمناو  یفرهنگ

ماند، اما  یدر مناسبات منطقه باق یاصل گریو باز یمرکز یایدر آس یخارج

. دخالت غرب در دیلطمه د یخارج گرانیباز شتریبا دخالت ب آن تیموقع

به وجود آورده و  کیدر صحنه استراتژ دیشدی رییتغ ،یمرکز یایقفقاز و آس

از  یسرخورده برا روسیه همراه بوده است. هیروس یمستقم برا یامدهایبا پ

 جهت یاستیکرد، به دنبال س یم یخلوت خود تلق اطیدست دادن آنچه ح

فارس  یسلسله مقاالت خبرگزار)با عقب گرد خود در منطقه بود.  مقابله

 (ایاورآس هیدرباره اتحاد

 زیو قفقاز ن یمرکز یایآس کینه استراتژدر صح هیدر خصوص حضور روس

 در ،یمرکز یایدر آس یالملل نیدر سطح ب هیروس استیس عنوان کرد که دیبا

ذ از کسب نفو یریو جلوگ یا منطقه حفظ ثبات یآن برا یچارچوب تالش ها

 ران،یبا ا هیروس قابل فهم است. روابط یمرکز یایآس یدر کشورها انیخارج

 یندب میشد. تقس یعاد یشورو ریاتحاد جماه یوپاشپس از فر ن،یو چ هیترک

 و نرایبا ا گرید هیکه روس قتیحق نیرفت و ا انیاز م نیشیپ کیدئولوژیا

ط وابر یکوتاهتر شده است، به آرام ساز نیبا چ آنتداشت و مرز یمرز هیترک

 یباکشورها به رق نیا شدن لیبا تبد 91کمک کرد؛ هرچند که در طول دهه 

 التعادم نیرقابت در ا دیعنصر جد ،یمرکز یاینفوذ در آس یبرا هیبالقوه روس

ه ک یمنطقه ا یقدرت ها گرید انیتفاهم م نیا جادیا هیروس یوارد شد. برا

رار مورد احترام ق دیبا یمرکز یایدر آس هیروس یمل و کیمنافع استراتژ

 تیضعبه منطقه، و کایآمر برخوردار بود. با ورود یخاص تیاز اهم رند،یگ

 درآمد. یبه حالت نظام یمرکز یایمنطقه خزر و آس کیاستراتژ
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 هیسبب شده است که روس یمرکز یایآس یو نظام یاقتصاد ،یاسیس تیاهم

درت فوذ قدانستن آن، مانع ن کیخود بداند و با نزد نفوذ همچنان آن را حوزه

که نخست  تسقادر ا مناطق نیبا حفظ ا هیشود. روس خارجی بیرق یها

 وردآ ستخود را به د یو اقتصاد یاسیکند، دوم منافع س نیرا تأم خود تیامن

از  زمالدر مواقع  ،و حفظ انحصار خود بر آن یو سوم با تسلط بر منابع انرژ

 اهگیاجدر حفظ  یمنطقه، سع یانرژ داتیتول یاصل داریخرجهان و یابزار انرژ

 ارسف یارسلسله مقاالت خبرگز) کشورها را دارد. گریخود و کنترل نفوذ د

 (.ایاورآس هیدرباره اتحاد

طقه به من نیگفت که نگاه چ دیبااما با حضور چین درمنطقه آسیای مرکزی 

 انشگیساهمی به منابع انرژ یابیکشور دست نیاست، اما عالقه ا یتیامن شتریب

ن نواعبه  هینسبت به روس تهایاز مز یمنطقه از مجموعه ا نیدر ا نیاست. چ

 االتیا ینعی یفرامنطقه ا گرانینسبت به باز زیو ن یطقه امن گریباز نیبزرگتر

 است. برخوردار اروپا هیو اتحاد کایمتحده امر

ی اارهدر ساخت یخود، نفوذ قدرتمند یاقتصاد ندهیبا توجه به قدرت فزا نیچ

وزه حنفت و گاز در  میعظ ریمنطقه به دست آورده است. وجود ذخا یاقتصاد

ش ا کاهر انهیخاورم یبه انرژ نیچ ینفت یوابستگتواند  یم ندهیخزر که در آ

 ازین و ینیچ یصدور کاالها جهت سو، و بازار بکر و بزرگ منطقه کیدهد از 

 یصنعتی در بخش ها ینیچ یشرکت ها یگذار هیها به سرما یجمهور نیا

ه نطقم نیبه حضور فعاالنه در تحوالت ا قیپکن را تشو یهمگ گر،ید یاز سو

کرده  دایپ نیچ یخارج استیدر س ژهیو یگاهیجا یزمرکی ایکرده و آس

 است.
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 یم آسیای مرکزی نسبت به منطقه یعمدتا تجار یدگاهید یدارا نیزاروپا

ا ه ییااروپ قتی. در حقستین کیتیژئوپل گاهیباشد و چندان به دنبال کسب جا

 دیدج منابع به یابیدست یمناسب از فرصت موجود برا یریبه دنبال بهره گ

در  هستند. هیو روس انهیخاورم یبه انرژ یکم رنگ نمودن وابستگ و یانرژ

ا قه رمنط یبازار اقتصاد ییاروپا یگذار هیبزرگ سرما یها شرکت حال حاضر،

صت در منطقه فر یاقتصاد یگذار هیسرمای ها نهیکار در زم نیو ا دهیبلع

 پا. ابتکار ارواست خارج کرده فیضع یرا از دست قدرت ها یشمار یب یها

ه و منطق به اروپا یدروازه ها یاز طرف کا،یتراس یارتباط دوریکر یدر راه انداز

 نیامنطقه به اروپا را گشوده است که  یارتباط یدروازه ها گرید طرفاز

 یپ پا درارو یبرا یفراوان یکیو ژئواکونوم یکیتیژئوپل و منافع راتیتأث ت،یموقع

 .داشته است

 یرکزم یایآس یدر منابع انرژ هیصار روساروپا به دنبال شکستن ح هیاتحاد

 یم فتایدر هیروس قیرا از طر یمرکز یایگاز آس و اروپا نفت هیاست. اتحاد

 یکااروپا نسبت به ات هیاتحاددر یکه برخ دهیامر موجب گرد نیکند و هم

 نیابا  اکیمرآ اساسا .کنند یابراز نگران یانرژ نیتأم یبرا هیاز حد به روس شیب

بع به منا یابیشاهد جدال بر سر دست کمیو  ستیان در قرن بکه جه هیتوج

 جیلزه خحو یتسلط بر منابع انرژ یرا برا یبود، تالش گسترده ا خواهدی انرژ

ر دخزر  یبه منابع نفت یکرده است. دسترس یسازمانده خزر یایفارس و در

 کشور نیو حساس ا یاتیح به عنوان منفعت کایآمر یمل تیامن یاستراتژ

 ،یاسیس یرا در حوزه ها یچندجانبه ا یکشور استراتژ نیشده و ا فیتعر

 کرده است. فیمنطقه تعر نیحضور خود در ا یبرا یتیو امن یاقتصاد
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 یحلقه ها لیتکم یبرا یعنوان عامل به گسترش ناتو ،یاستراتژ نیدر ا

 یبر محورها تسلط به شرق در قالب صلح یبرا یبرنامه همکار و ایاوراس

 باعث ه،یحال، ضمن کنترل روس نیشده که در ع ینیب شیطقه پمن یتیامن

 یرمحو استیعنوان س به رانیمنطقه بدون ا استیو س شده زین رانیا مهار

 اکیمرآاست که  نیمهم ا ن،یب نیدر ا یبرد. ول یم شیدر منطقه را پ کایآمر

نطقه خود را در م حضوری تیو امن یاقتصاد ،یاسیس یقصد دارد در حوزه ها

 تیتقو ،ینهادساز قیکار از طر نیمسلط گردد. ا جیترش داده و به تدرگس

 روپا،ا یو همکار تیناتو، سازمان امن رینظ یغرب یمنطقه با نهادها ارتباطات

ه در منطق یحضور نظام شیو افزا یجهان تجارت اروپا و سازمان هیاتحاد

قه منط یبه کشورها منطقهی راستا، قطع وابستگ نی. در همردیپذ یصورت م

 نناگوارتباطات متعدد و گو جادیا قیاز طر ران،یو ا نیچ ه،یروس رینظ یا

 مساله دامنه نی. همکاستیدولت آمر یرسم یها استیاز جمله س ،یفرامل

 وقفقاز  ،یمرکز یایآس یکشورها یا فرامنطقهی ها یارتباطات و وابستگ

رکز م یورهاکش تسلط زانیرا باال برده و از م یشرق یاروپا یکشورها یحت

 کاهد. یم یکنترل تعامالت منطقه ا یبرا

 کیژئواکونوم یها هیدرنظر رانیا گاهیجا-7

در  یاقتصاد یهایتوانمند کمیو  ستیطور مشخص مالک قدرت در سده ب به

 .است یاقتصاد یعرضه و مصرف کاالها ،دیو کنترل نظام تول یالمللنیسطح ب

است که منابع سرشار  یمناطقمنطبق با  کیلحاظ مناطق استراتژ نیبه هم

 نیبد .دارند ریچشمگ یناخالص مل دیتول زیو ن ی(منابع انرژ ژهیو)ب یعیطب

خزر به علت در  یایفارس و در جیحوزه خل ژهیبه و ،انهیلحاظ منطقه خاورم
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نقش  (نفت و گاز) یانرژ دیدرصد منابع تول 70از  شیداشتن ب اریاخت

که  رانیا یاسالم یخواهد کرد. جمهور یباز 21در قرن  یاژهیو کیژئواکونوم

بود  طرحدر دوران جنگ سرد م کیاستراتژ دیکشور مهم از د کیبه عنوان 

آن  یامنطقه تیشده و موقع طبقمنمیک( نووک)ژئوا یاکنون با عامل اقتصاد

بدل  یدر عرصه جهان یالملل نیممتاز ب تیبه موقع ،در دوران پسا جنگ سرد

در  یبوده و نقش محور ریناپذ نیگزیجا یی،ستثناا تیموقع نیا .گشته است

 رقدرت جهان در سده حاض یمربوط به منظومه ها یها یاستراتژ نیتدو

اطراف آن و  کیاستراتژ ریبر تنگه هرمز و جزا رانیا یعیتسلط طب .خواهد شد

موجب  ،منبع نفت و گاز جهان در شمال نیهم مرز بودن با دوم نیهمچن

 یاصل نانیآفراز نقش یکیبه عنوان  رانیا یاسالم یجمهور گاهیجا گرددیم

 زین رانیا یماسال یجمهور .باشد 21در سده  یالملل نیاستقرار صلح و ثبات ب

مشکالت و  یبپردازد که هم جوابگو یکیتیدستور کار ژئوپل کی نیبه تدو دیبا

 مطلوب برآورنده منافع اریباشد و هم به نحوه بس یو جهان یامطالبات منطقه

 (1382 :248-241 ،یینای)م. باشد یانقالب اسالم یهاو تحقق آرمان یمل

د سر جنگ انیپس از پا کیاستراتژ یشاخص ها در انتخاب قلمرو ها رییتغ با

 یهاقلمرو نیب یانطباق ی،بر مسائل نظام یمسائل اقتصاد افتنی تیو اولو

 موضوع ،کیاکونومژئوآمد و در مباحث  دیپد کیو استراتژاکونومیک ژئو

 املع نیبه عنوان مهمتر یمنابع انرژ کیاستراتژ تینفت و امن ژئوپلیتیک

 .دیمطرح گرد یجهان یها یاستراتژ نییکننده در تع نییتع

دو عامل عمده منابع و ارتباطات  کمیو  ستیاساس در آغاز سده ب نیبر هم

 یباز کیو ژئواستراتژ کیمناطق ژئواکونوم یریرا در شکل گ ینقش اصل
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درصد  70از  شیکه ب میابییدرم یبه نقشه منابع انرژ ی. با نگاهنندکیم

فارس تا حوزه  جیاز حوزه خل یجهان در منطقه کوچک گازنفت و  ریذخا

گاه  هیمنطقه به عنوان تک نیا لیدل نیخزر نهفته است و به هم یایدر

 ،کیاستراتژ گاهیگران نایاست که در دهیانتخاب گرد کیژئواستراتژ یقلمروها

 یروند کنون .دارد یو محور یدینقش کل رانیا یاسالم یکشور جمهور

 یر جهانرتنقش قدرت ب یاست که کشور نیا انگریب ،لمللا نیتحوالت نظام ب

خواهد کرد که بتواند بر منابع و خطوط انتقال  یباز کمیو  ستیرا در سده ب

 (1381 :58 پور، می)رح. نفت و گاز تسلط داشته باشد ژهیجهان به و یانرژ

 ایران اوراسیا گامی درجهت توسعه اقتصادی یاتحادیههمکاری با -8
 و ی، اجتماعاقتصادیبرنامه پنج ساله ششم توسعه  قانون 13طبق ماده 

ت موظف است نسب رانیا یاسالم جمهوری ،رانیا یاسال م جمهوری یفرهنگ

 ایه مانیپ نیهمچن و دوجانبه و چندجانبه های مانیو انعقاد پ جادیبه ا

منطقه  کشورهای ژهیو هدف به و تجاریطرف  کشورهایدوجانبه با  یپول

 (.40:1396اقدام کند )سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 ییایوراسا هیو اتحاد رانیا نیب تجاریمنطقه آزاد  باتیموافقتنامه موقت ترت

ارچوب چفراهم خواهد کرد تا حجم معامله کاال در  رانیا برای را فرصت نیا

ر د دیاقتصامنجر به ثبت رشد  تیکه در نها ابدی شینطقه تجارت آزاد افزام

 دیاقتصا هیبا اتحاد توافقنامه شود. یتبادالت م نیحاضر در ا کشورهای

 های رحط ،گذاری هیسرما هایبرنامه  برای جدیدیتواند، رونق  یم ییایاوراس

علوم و  های نهیدر زم مشترک هایابتکارعمل  اجرای نیو همچن نوآوری

 .باشد فناوری
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فهوم ، مکند یتر م قیدق ایرا در اوراس رانیمانند ا یکشور ثالث تیآنچه وضع

ست. ابازارها  نیا برایکننده مقررات  میتنظ های میو رژ مشترک بازارهای

 هیعضو اتحاد کشورهایخود را به  یصادرات بخواهدکاالهای رانیچنانچه ا

 ر کااله برایمواجه است که  مشترک ایبازارهعرضه کند با مسئله  ییایاوراس

به  رانیا کرده اند. نییتع آنها برای زیرا ن یمشخص یشده و اهداف زمان فیتعر

 یازارهابتواند،  یکرده م انتخاب بازار آزاد را گیریکه جهت  اقتصادیعنوان 

حضور و  جهت اقتصادی یپلماسید کی یرا بشناسد و ط ییایاوراس مشترک

ی سپلماید نیکند. ا بازی یبازارها نقش متناسب نیدر ا یانریا کاالهایعرضه 

 هیاداتح های ونیسیبر تعامل با کم یخود را مبتن گیریهدف  دیبا اقتصادی

کل را ش رکمشت بازارهای الگویکه  هیاتحاد نیبر وضع قوان قرار دهد تا بتواند

با  کیمنوتعامالت ژئواکو تیمهم در کل اریبس بگذارد. مسئله ریدهند، تأث یم

 کسانی و یگمرک نیقوان مسئله ،گرید اقتصادی هیهر اتحاد ایها  هیاتحاد نیا

 یرو. از آن است اقتصادی های هیاتحاد اعضای نیب ایسطوح تعرفه  سازی

ی گمرک هیتوجه به اصل اتحاد هیاتحاد لیمهم تشک هایاز گام  یکیکه 

 وها  نهیهز بیو محاسبه ضر یگمرک نیقوان میاست، لزوم تنظ ییایاوراس

 است. ضروری اریبس ایمسئله  نیقوان نیا تیمنافع رعا

 هیبا تعرفه اتحاد متناسبباالتر از حد رانیا یگمرک هایکه تعرفه  یدرصورت

از حد  اگرشود و یبا شکست مواجه م کیتعامالت ژئواکونوم گیریباشد شکل 

 بیت رقرا به دس اقتصادی برتری ابزارهای تیتر باشد در نها نییمتناسب پا

را به  رانیتواند ا یم هیاتحاد نیا یگمرک نیا ست. کار با قوان دهیبخش
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 .سوق دهد زین ییاروپا رقبایمطلوب خود از  یگمرک سطوح نییدرخواست تع

 (.170-169، 1394میرفخرایی،)

 اطق آزادشمال به جنوب در توسعه من یالملل بین دوریطرح کر یاثرگذار-9 

 رانیا

در توسعه مناطق  یشتریب تیمناطق آزاد شاهد موفق انیم کیاتحاد استراتژ با

 بین دوریبود. موافقتنامه کر میالملل خواه نیآنها در سطح ب ینیآفرو نقش

 یشرق کرهمیدر ن یراهبرد یرهایاز مس یکیشمال به جنوب، به عنوان  یالملل

در  1379ماه  وریهرو اروپا در ش ایآس نیحلقه تجارت ب نیجهان و مهمتر

 هیهند و روس ران،یحمل و نقل سه کشور ا یوزرا یپترزبورگ به امضاسن

 یایعمان، در یایفارس، در جیدر خل یبه سواحل طوالن رانیا ی. دسترسدیرس

 کیو ژئواکونوم کیژئوپلت ک،یاستراتژ تیخزر و موقع یایمکران، سواحل در

ن و بزرگ جها یکشورها وجهموجب شده بود تا مورد ت رانیمنحصر به فرد ا

 نیاز مهمتر یکینامه امروز هم موافقت نیا رد؛یگذاران قرار گ هیسرما

در  یو نقطه عطف هیهمسا یو کشورها رانیموضوعات مورد توجه مناطق آزاد ا

شمال  یالمللنیب دوریکر ایگذر . راهدیآیبه شمار م رانیاقتصاد مناطق آزاد ا

و  رانیا قیرا از طر هیوسشمال اروپا و ر یورهاکش یتیبه جنوب ارتباط ترانز

برقرار  ایفارس و جنوب آس جیهند، خل انوسیحوزه اق یخزر به کشورها یایدر

 یایعمان و بندر چابهار در ساحل شرق در جیاتصال خل انیم نی. در اسازدیم

گذر در مبادله کاال به شرق کشور راه نیبه ا کیاستراتژ یمکران به عنوان بندر

از مدل  یکیخواهد کرد.  فایا ینقش مهم انهیم یایو آس یشرق یهاهیهمساو 

هست که بر  یانامهمناطق آزاد در جهان، مناطق آزاد موافقت دیجد یها
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بسته  یحینامه تجارت ترجچند منطقه موافقت ایچند کشور  انیاساس آن م

 یکه م ردیگیمدنظر قرار م یگمرک نیو قوان هاتیاز معاف یکسریو  شود یم

 نیا قتیموثر باشد. در حق هاتیروند فعال عیاهداف و تسر بردشیتواند در پ

 اینامه اوراسهاست مانند توافقنامهاز مناطق آزاد در قالب تفاهم دیجد فیتعر

کند  دایتوسعه پ یمدل همکار نی. اگراونددیپیهم به آن م رانیا یکه به زود

 یقالب شوراروابط در  یبرا یدیجد یهاو مدل هایاز همکار یفیو بازتعر

 هیهمسا یو کشورها رانیمناطق آزاد ا نیب کیاتحاد استراتژ ای یهمکار

آنها  ینیآفردر توسعه مناطق آزاد و نقش یشتریب تیشاهد موفق رد،یصورت گ

 یهانهیالگو و مشارکت در زم نیا میبود و با تعم میالملل خواه نیدر سطح ب

شد. در  میخواه یخلدا نیازهای نیو تام راتمختلف، موجب توسعه صاد

با منطقه آزاد چابهار و منطقه  ینامه اتفاهم یمنطقه آزاد انزل نهیزم نیهم

شمال به  یالمللنیب دوریکر شتریو رونق ب ایاح یبرا هیلوتوس آستراخان روس

با توجه و  یدر دستور کار قرار داده است. منطقه آزاد انزل میجنوب تنظ

که  ییو تفاهم نامه ها هیهند و روس ران،یا انینامه مشترک م تفاهم یریگیپ

با منطقه آزاد اکتائو قزاقستان در جهت  یدر گذشته داشته مانند همکار

 مناطق گام برداشته و در حرکت است. گریتوسعه روابط با د

و هند منعقد شده  رانیا ه،یسه کشور روس انیکه م ینامه ابر اساس توافق

فت گر خواهد صورت جنوب –شمال  ردویکر ریدر مس ییکاال التاست، مباد

مثل ژاپن و  ایجنوب شرق آس یاز کاال که از هند و کشورها یاو بخش عمده

از  شد؛یکانال سوئز به سمت اروپا و شمال شرق اروپا منتقل م ریکره، از مس

 نالکا یبرا نیگزیجا ریشمال به جنوب به عنوان مس یالمللنیب دوریکر قیطر
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باب المندب که امروز در  یطوالن ریعبور از مس یبه جاو  شودیسوئز منتقل م

 ایاز آن با ورود به چابهار  یاست و کانال سوئز، بخش فیضع یتیامن یبحث ها

 بنادر گرید ایبندرعباس و 

 یبه بنادر شمال یجاده ا ایو  یلیحمل و نقل ر لهیو از آنجا به وس یجنوب

( با سهولت CISاس ) یآ یس یو کشور ها هیمنتقل شود و از آنجا به روس

و  وانیژاپن، هند، تا ن،یمانند چ ،یشرق یایآس یحمل شود. کشورها یشتریب

 یدارند و صادرات کاال ییباال یناخالص داخل دیحجم صادرات و تول یاندونز

به شمال اروپا  ییایدر ریمس قیآنها بعد از گذشت از باب المندب و سوئز از طر

اشتغال، ارزش افزوده و چرخش  جادیموجب ا دوریکر نیا جادیکه ا سد،ر یم

 اینوستراک  دوریکشور ما خواهد شد. کر یبرا یدرآمد ارز شیو افزا یمال

 ردیاز بار کانال سوئز را به عهده بگ یبخش ستیبا یشمال به جنوب م دوریکر

 لیتکم ازمندیمهم، ما ن نیشدن ا ییاجرا یکانال سوئز باشد. برا بیو رق

 ستیبا یکه م میجنوب تا شمال هست یلیر ریص مسبه خصو هارساختیز

 جادیا ترعیو پسکرانه وس دادهبزرگتر توسعه  یهایکشت رشیپذ یبنادر را برا

 (.www.eghtesaad24.ir) کنیم

http://www.eghtesaad24.ir/
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: نقشه کریدورشمال به جنوب2 شکل  

 
 1396 بهمن 18خبری شفقنا، پایگاه :منبع
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 ایگاه ژئواکونومیکی ایران دراتحادیه اوراسیاج-10
 ندیدر فرا ،کینفت و گاز به منزله روح ژئواکونوم ژهیبه و ی،قرن حاضر انرژ در

 نیآفرنقش یالمللنیو ب یامنطقه یهاکشمکش جادیو ا تیامن نییتوسعه تع

 یقانطبا نیبه گفتمان نو کیژئواستراتژ یشده است. با تحول گفتمان سنت

قش ن یافیو ا ریاخ یدر دهه ها کیو ژئواکونوم کیژئو استراتژ یقلمروها نیب

ون نفت همچون خ ی،در عرصه مناسبات جهانی برتر اقتصاد بر مسائل نظام

ن ماده خام تمد نیتر ناپذیر و اجتناب نیصنعت مدرن هم اکنون مهم تر

ر رداوبرخ یباالتر گاهیعوامل قدرت از جا ریبا سا سهیجهان در مقا یصنعت

 (1394 :312 گران،یود ی)زارع. شده است

هم  و کایآمر سویاز  اقتصادی های میهمچنان با تحر رانیکه ا یطیدر شرا

 منطقه کشورهایبا  انرژیدر حوزه  همکاریآن روبه رو است،  مانانیپ

 انری، ارگید سویبرخوردار است. از  ای ژهیو تیاز اهم رانیا برای ییایاوراس

، راه آهن شمیجاده ابر یعنیموجود منطقه  هایهراه در شا کلیدی نقش

و  رانیشمال و جنوب دارد. اقتصاد ا دوریکرو کای، تراسایآس سراسری

 رند.برخوردا جدی یلیتکم مه و قفقاز از توان مرکزی آسیایحوزه  کشورهای

 هیپا انرژیو اشتراکات  ییایدر منطقه اوراس رانیا اقتصادیو  تجاریارتباطات 

 اقتصادیالزامات  یاسالم جمهوریشود که  یسبب م هیروس دبا اقتصا

منطقه  کیبا  رانیا قتیباشد. در حق داشتهیی ایاوراس جغرافیایدر  بیشتری

عضو،  واحدهای یاسیس استقالل مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ تجاری

 بیشتریانسجام  ودارد تجاریو  اقتصادیاز نظر  یشرفتیدرحال پ یکپارچگی
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ی تواند بستر مناسب ی، مرانیا انرژی های رساختیسب خواهد کرد. زک زین

 رساختیتواند ز یم رانیآزاد باشد. ا هایبه آب  ییایاوراس انرژیانتقال  برای

انتقال  ستمیکند تا از پهنه گسترده س سازیخود را بروز  گازنفت و دیتول های

 داشته باشد. نینو برداریدر کشور بهره  انرژی

 شم درتوسعه ایرانجنوب وجاده ابری –دورشمال نقش کری-11
ار فارس در جنوب و قر جیشمال و خل درخزر دریایدو  نیب رانیا تیموقع

 برایمناسب  تواندمسیری یم ،شرق به غرب یتیترانز تیگرفتن در موقع

 یلمللا نیدوربیبوده و در رونق کر هیعضو اتحاد کشورهای کاالهای تیترانز

 هیوثر باشد. ارمنستان تنها کشور عضو اتحادمب جنو -حمل و نقل شمال 

ه کست ا یمهم اریعامل بس نیدارد. ا ینیمرز زم رانیاست که با ا ییایاوراس

 کیبه عنوان  رانیا-ارمنستان  ریاستفاده شود و مس فرصت نیتوان از ا یم

 نرایا یبراه ک ییایاوراس هیبه اتحاد رانیا کاالهای انتقال برای یتیجاده ترانز

 هیکه اتحاد یی. توافق هاشودی همگان معرف برایدارد  بسیاری تیهما

 تموضوعا هیشب زیبر سر موضوعات حمل و نقل کرده ن ییایاوراس اقتصادی

 شمیراه ابر کی هیاتحاد نیمدنظر ا یحمل و نقل مشترک فضای .است انرژی

 ضایفنشان دهد.  ندهیخود را در آ تیموفق زانیتواند م یاست که م منسجم

 یصنعت نیو همچن کشاورزی های استیدر کنار س ونقل حمل مشترک

 یاعضاا بفعال  های همکاریبه  رانیا الزام ، نشان ازهیاتحاد نیگسترده در ا

 .دارد یاشتراک فضاهای نیا گیریبر شکل  ریبا هدف تأث هیاتحاد

 .(170-169، 1394،ییرفخرایم)
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ا ب نرایا یتیو ترانز یطارتبا ریمس نیبه عنوان مهم تر رانیا یلیشبکه ر

ترکمنستان  -قزاقستان  یلیخزر )خط ر سویدر دو  ایاوراس اقتصادی هیاتحاد

در غرب  هیروس - جانیآذربا - رانیا یلیر خزر و خط دریایدر شرق  رانیا

آستارا(،  -رشت  یلیر خط ماندهیقطعه باق لیبه تکم ژهیو و یخزر و نگاه مل

 میرژ ونیکنوانس امضایخزر پس از  دریای های تیو ظرف ییایتجارت در

 در هیسبا قزاقستان و رو رانیا یآب مرزهایخزر )با توجه به  دریای یحقوق

 انرید ابه عنوان دروازه ورو هیروس یمنطقه قفقاز شمال ظرفیت ،(خزر دریای

 اریتجد مناطق آزا تیمنطقه قفقاز و ظرف سمتاز ایاوراس اقتصادی هیبه اتحاد

 یحیت ترجتوافقنامه تجار اجرای با رآبادیو بندر ام ینزلارس، ماکو، بندر ا

 .رونق خواهد گرفت ایاوراس اقتصادی هیو اتحاد رانیا

 یاقتصاد هیاتحاد اعضایتواند،  یم رانیا ییایجغراف تیموقع ،یاز طرف

اگر  کند. متصل انهیفارس و به منطقه خاورم جیگرم خل بهای آ را به ییایاوراس

 نیااز  ییاتوان بر درآمدز یم ابدیبهبود  رانیا یتیترانز های رساختیز طیشرا

ند توا یم هیاتحاد نیدر ا تیعضو لحاظ نیباز کرد و از ا ای ژهیحساب و قیطر

 کند. رانیا بیرا نص سرشاریدرآمد 

 تیبا استفاده از فرصت ها و ظرف یکنون طیتواند در شرا یم رانیا نیهمچن

، ییایاوراس اقتصادی هیفقتنامه اتحادبه موا وستنیپ یدر پ شده جادیا های

ها و  رساختیو توسعه ز لیمنطقه، تکم کشورهای با اقتصادیمناسبات 

را برقرار و ت  یلیو ر ییایدر حمل ونقل نهیدر زم ژهیالزم به و التیتسه

و  رانیا انیو مبادله کاال م تیکارگروه ترانز نینخست لیوسعه دهد. تشک

 گرانیدستورکار دو طرف قرار گرفته است. تدر  رایاخ ییایاوراس هیاتحاد
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 لیخواهان تشک ییایاوراس اقتصادی هیات اتحادیه رئیس ،انیسیسرک

 رانیا های تیاز ظرف ییایعضو اوراس کشورهای مندیبهره  برای یکارگروه

 ایجنوب شرق آس وکشورهایو مبادله کاال با هند، پاکستان  تیترانز برای

 تیاز ظرف استفادهو تیترانز نهیدر زم رانیا یها تیاستفاده از ظرف ویاست. 

 هندبا ییایاوراس اقتصادی هیعضو اتحاد کشورهای تجاریمبادالت  برای رانیا

از  یکیداند و آن را  یم تیحائز اهم اریرا بس ایو پاکستان و جنوب شرق آس

 اقتصادی ییو به تبع آن همگرا ییایتجارت اوراس توسعه عوامل مهم

 (.1398 نانلو،یکند )ا یم یابیخارج دور ارز منطقه و کشورهای

آن  کیاکونومو الزامات ژئو ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد لیتشک -12

 رانیا یبرا

ن به آ یلدر منطقه شما رانیا کیتیالزامات ژئوپل یاز انحالل اتحاد شورو پس

حنه در ص هیروس یری. حال پس از قدرت گافتیکاهش  یتوجهقابل زانیم

 یرر راهبد هینقش روس ن،یبا وقوع مسئله اوکرا ژهیوبه یالمللنیمعادالت ب

 ـ هیروس اب رانیا ییاست. از سو شیخود رو به افزا کیمنطقه خارج نزد

 نیا یکشورها ریسا زیو ن ـ ایدر اوراس یراهبرد یهاعنوان محور حرکتبه

 ستانمناطق همچون ارمن یبرقرار ساخته است و در برخ یاتیمنطقه روابط ح

 یردراهب یهارقابت گر،ید یدارد و از سو زین میمستق کیتیمنافع ژئوپل یوعن

اسبه کشور از راه مح نیابب شده است تا س ایبزرگ دن گرانیبا باز هیروس

 ایاساور هیاتحاد لیدست به تشک یمبادالت انرژ انیو جر یتیامن یرهایمتغ

 بزند



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

953   

 

حاد ات از یباالتر بیمنطقه را به سمت ضر نیممکن ا یهدف که تا جا نیبا ا 

رد درمو یراهبرد یهارقابت رود،یاتحاد باالتر م نیسوق دهد. هر درجه که ا

مه فقاز اداو ق یمرکز یایشود. ازآنجاکه مناطق آسیتر ممهم زیمنطقه ن نیا

 منطقه نیا ترشدناهمیت هستند، با انهیهمچون خاورم یکیمناطق ژئواستراتژ

 تحت شتریجوار را بهم یاانهیخاورم یشورهاک تواندیم یدر منازعات رقابت

زمان سا در نیچ قیعم ریمنطقه و تأث نیدر کنار ا نیقرار دهد. وقوع چ ریتأث

بور ع ریه مسنگاه اروپا ب ،یشنهادیپ شمیابر یهامسئله راه ،یشانگها یکارهم

 هاییکایآمر یمل تیامن یبرا کیفیـ پاس ایآس تیو اهم نیتا قلب مشرق زم

ر دآن  تیمنطقه بر اهم نیچندجانبه در ا یهات حضور و تعاملبر ضرور

 باطاتارت ،موارد نیا ی. در کنار تمامندیافزایم رانیا کیتیاهداف ژئوپل ریمس

 قتصادا اب هیپا یو اشتراکات انرژ ایدر منطقه اوراس رانیا یو اقتصاد یتجار

در  یشتریب یالزامات اقتصاد یاسالم یکه جمهور شودیسبب م هیروس

 .(7، 1394،ییرفخرایم) باشدداشته  ایاوراس یایجغراف

 یصنعت یمناطق آزاد تجاریه اوراسیا برتاثیراتحاد-13

به  توانیمثال م یاند، برا ادکردهی یمختلف نیمناطق آزاد، با عناو دهیازپد

آزاد،  یآزاد، منطقه تجار منطقه .(1384:275 ا،یاشاره کرد )حافظ ن ریموارد ز

، منطقه آزاد پردازش صادرات، ژهیو ی، منطقه اقتصادیخارجمنطقه تجارت 

مؤسسه مطالعات و ) کرداشاره  گرید یاسام یو تعداد منطقه آزاد صادرات

روشن از منطقه آزاد  یفیامر ارائه تعر نیکه ا (1368:1 ،یبازرگان یپژوهش ها

 بندر ایکه از منطقه  یفیتعر نیو مختصرتر نیرا مشکل نموده است. ساده تر

محدود و محصور  ییرایجغراف هیناح "سان است: نیارائه نمود بد توانیآزاد م
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از خاک کشور که به  یبخش ایو  رهیجز ای بندراعم از  یدر محدوده گمرک مل

و ورود و خرروج کاال در آن آزاد  یو تجار یصنعت تیموجب قانون خاص، فعال

مناطق  نیا ".باشدیکشور نم یگمرک یتهایاست و مشمول مقررات و محدود

ت  الیکه امکانات و تسه ییدرجا یالملل نیمهم ب یآبراه ها ریمعموال در مسر

 (.1384:276ا،یحافظ ن) باشدوجود داشته  یودگاهو فر یبندرگاه

 د:کمک کنن یتواند به توسعه اقتصاد مل یم ریز یآزاد از روش ها مناطق

 داخل کشور یکارخانه ها هیمواد اول نیدرتام ( سرعتالف

 ، قطعاًبخشد یم لیرا تسه یداخل یهاسفارشات کارخانه ندیآزاد فرآ مناطق

و  ها نهیدر هز ییتواند باعث صرفه جو یسفارشات م افتیسرعت در شیافزا

تمام شده محصوالت ساخته شده در داخل  یسبب کاهش بها تیدر نها

 ت راو بهبود روند صدور محصوال یتوان رقابت شیکشور شود و موجبات افزا

 فراهم آورد.

 یکارینرخ ب کاهش( ب

 یم جادیا یمناسب یو عمل یکه مناطق آزاد کشور با پشتوانه علم یهنگام

 ،یآورند. انجام امور صنعت یبا خود به همراه م زیرا ن یشغل یهاشوند فرصت

را  یمتعدد یشغل یهاتیدر مناطق آزاد ظرف یو گردشگر یتجار ،یاقتصاد

مناطق و  نیا درونرا در  یکارینرخ ب توانیر آنها مب هیکه با تک کندیم جادیا

کاهش داد. هرچند که با  یدر مناطق همجوار تا حد قابل مالحظه ا یحت

از آنها به درون  یباشند که دست آخر مقدار یهمراه م زین ییها یسودآور

 رینظ یاریبس یو جانب یاصل یها تیشود. فعال یمنتقل م زبانیاقتصاد م

 هیتخل ،یانباردار ،یامهیب ،یامور بانک ،یخدمات ،یبازرگان ،یصنعت یهاشرکت



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

955   

 

و  شوندیم جادیمناطق آزاد ا هیو... هستند که در سا یبسته بند یریو بارگ

برطرف  یمناطق را تا حدود نیموجود در ا یشغل یکمبودها توانندیم

 .ندینما

 یارز یدرآمدها شیصادرات کشور و افزا توسعه( ج

ور مناطق آزاد پرداختن به توسعه صادرات کش نیرد نوکارک نیتر برجسته

توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور  یبرا ییهستند. مناطق آزاد سکو

 عدم برگرفته از یاستفاده از تزلزل اقتصاد انیم نی. در اشوندیمحسوب م

 یریمناسب و چشمگ یها تیموقع تواندیم هیهمسا یکشورها یاسیثبات س

 تدایولت یرا برا یمناسب یبه وجود آورد تا ابزارها یرانیصادرکنندگان ا یبرا

 توانیمکشور  مناطق آزاد یهالیبر کارکردها پتانس هی. با تکندینما جادیخود ا

 اریتاخ را در ازمندیتشنه و ن یتر بازارها قیتر و عم عیتا هر چه سر دیکوش

ر بحاکم  یهات اصول و ارزشیمناسب و قابل اعتماد با رعا یگاهیگرفته و پا

مدت و بلندمدت کشور خود در کوتاه داتیتول یوارد کننده، برا یکشورها

 طیمستمر مح یها لیو تحل هیامر مستلزم تجز نیفراهم آورد. تحقق ا

عه اً توسکه قرار است به عنوان بازار هدف انتخاب شود، قطع محیطی .باشدیم

 و یمل یقتصادا یارز یکمبودها یتا حدود تواندیصنعت صادرات کشور م

 تشرفیپ یاریو به  دیرا برطرف نما یمشکالت موجود در تعادل با تراز تجار

 .ندیبرآ یاقتصاد مل

 ییزدا محرومیت( د

کشور واقع  یمرز یاست که در نواح یمناطق آزاد کشور به گونه ا یابی مکان

همراه هستند. بدون  یهاتیشده اند، که مناطق همجوار آن ها اغلب با محروم
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جذب شده در مناطق آزاد در  یهایحاصله و تکنولوژ یدرآمدها قیتزر شک

 طیشرا دباشد در جهت بهبو یگام تواندیدرون اقتصاد مناطق همجوار م

در بهبود صنعت  ستیجذب تور یارهایاز مع یکیمناطق.  نیا یاقتصاد

و  یمناطق فرهنگ یدر مناطق آزاد و سطح کشور، برخوردار یگردشگر

پاسخ مناسب دهند. جهت  یطیمح راتییاست تا بتواند به تغ ایپو یاقتصاد

الزم، ضرورت  یو اقتصاد یاجتماع ،یمهم تحوالت فرهنگ نیبه ا یابیدست

از  یبه درون مناطق همجوار و الگوبردار ندیفرآ نیو انتقال ا یکه تسر ابدییم

است، لذا مناطق همجوار که معموالً با  یهیبد یمناطق امر نیآن توسط ا

 نیا یمواجه هستند ط یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ یها تیعف و محرومض

 رسیدخواهند  داز فرهنگ و اقتصا یو به درجات باالتر ابندی یجهش م ندیفرآ

 (.1374،یالموت یمحمد)

 ایراندر  تجاریمناطق آزاد -14

 اسالمی جمهوری صنعتی تجاریادارة مناطق آزاد  چگونگیقانون  تصویببا 

 قوانینشروع شد.  ایراندر  تجاریمناطق آزاد  فعالیت، 1372ال در س ایران

را  فرصتیمصلحت نظام،  تشخیصمصوب مجلس و مجمع  بعدی اصالحی

رود. هر منطقه را  بینمناطق آزاد از  محدودیتهایاز  برخیتا  کرد فراهم

مستقل  حقوقی شخصیتاست و  شرکتبه صورت  که میکند اداره سازمانی

، در ایران صنعتی -تجاریمتعلق به دولت است. مناطق آزاد  نآ سرمایةدارد و 

قانون  تصویب، اما با میشد، قشم و چابهار محدود کیش ابتدا به سه منطقة

از  قسمتهاییآبادان، خرمشهر و  شهرستانهایاز محدوده ای  2/6/82 همورخ

به عنوان مناطق آزاد شناخته شدند  نیز انزلیجلفا و بندر  شهرستانهای



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

957   

 

 بین هماهنگی ایجادبه منظور  همچنین(. انزلیاطق آزاد ارس، اروند و )من

 -تجاریمناطق آزاد  عالی شورایبه نام  شورایی، صنعتی - تجاریمناطق آزاد 

 .میشود تشکیلجمهور  رئیس ریاستبه  صنعتی

 تأسیساف آن با اهد مقایسهو  صنعتی - تجاریمناطق آزاد  عملکرد بررسی

ناطق م عالی شورای دبیرخانه) ایراندهه در  یکاز  شبیمناطق در طول  این

و  نیافتهاز اهداف مورد نظر تحقق  برخی میدهدکهنشان  (1384آزاد،

 یمناسب سازوکارتا  میکند ایجابموضوع  این کهاست  پدیدآمده مشکالتی

خاذ آمده ات پدید مشکالتبه منظور رفع  مذکورمناطق  فعالیتادامه  برای

د اطق آزامن ایجاداز اهداف مربوط به  برخیتحقق  عدم دلیلشود. در واقع، به 

چندان  نه تعیینمانند  ساختاری مشکالتبه  ( با توجهتاکنون تأسیس)از بدو 

 گذاری سرمایهنامناسب، عدم  مکانیابی مناطق، ایجاداهداف مربوط به  اصولی

 ودمبک قبیلموجود از  مشکالت به منظور حل زیربناهایی ایجاد برای اولیه

انجام شده، عدم  های هزینهمناطق با وجود  محرومیت، مالیمنابع 

 خاذات ،بانکیو  ای بیمه تسهیالت کمبودهر منطقه،  نیازهای اولویتبندی

ف به اهدا دستیابیمناطق به منظور  فعالیتادامه  برایمناسب  سازوکار

 خواهد بود. مذکورضروری

 دراتحادیه اوراسیا شمینقش جاده ابر -15

پکن به  ژهیو نگاه و شمیجاده ابر یایاح ن،یچ یاساس یاز راهبردها یکی

کشورها به آب  نیحلقه وصل ا نکهیاست. با توجه به ا انهیم یایآس یکشورها

 تیاند که ترانز افتهیدر شیها از سالها پ ینیچ نیاست بنابرا رانیآزاد، ا یها

صادرات  تیترانز نامکاو فراهم آوردن  انهیم یایآس یو تجارت کاال با کشورها
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ممکن  رانیاروپا و .... بدون ا انه،یخزر به خاورم یایکشورها از در نیو واردات ا

 .ستین

 یبرا است که «کمربند کیجاده  کی»با نام  یاپروژه یبه دنبال اجرا نیچ

 یتیروژه ترانزصرف کرده تا بتواند با پ یدالر اردیلیم 850 یگذارهیآن سرما

به  لیتما یاریبس یکشورها رو نیرقابت کند، از ا اکیآمر کیفیترانس پاس

 نیز چاکاال  تیترانز یبرا یمتفاوت یرهایپروژه دارند و مس نیدر ا یهمکار

ا، روپابه  نیاتصال چ یبرا یبریس یلیر رینمونه مس یشده است، برا شنهادیپ

 ا بهام)ست ه زین ریمس نیترکه کوتاه یمنجمد شمال ریبه اروپا از مس تیترانز

ه غرب ب نیاتصال چ ری(، مسستین استفادهماه از سال قابل  5 خبندانی لیدل

 نیدر ا ینیسنگ یگذارهیدر حال حاضر سرما) نبندر گواتر پاکستا قیاز طر

کتائو که کاال از بندر ا رانیا وقزاقستان  -نیچ ریاند(، مسبندر انجام داده

به  منطقه نیو از ا شودیم یدر منطقه انزل نیقزاقستان وارد بندر کاسپ

 از ینیصورت زمکاال را به توانینمونه م ی. براشودیم عیتوز گریمناطق د

 یلیروژه با اتصال پر ندهیدر آ ایمنطقه صادر  یبازرگان به کشورها رزم قیطر

 تنها عنوان بهمی تواند  نیکاسپربندویا  کرد تیو بعد به اروپا ترانز هیبه ترک

 وشمال ـ جنوب قرار گرفته  دوریکر ریر مسبندر نسل سوم حوزه خزر، د

 زر بهخ یایو در رانیا قیاز طر هیشمال اروپا و روس یکشورها یتیارتباط ترانز

 د.را برقرار ساز ایفارس و جنوب آس جیهند، خل انوسیحوزه اق یکشورها

و  ییایاقوام آس یجاده تعامل تمدن و بازرگان ش،یدو هزار سال پ شمیابر راه

تا  کیاستراتژ ریمس نی. اکردیرا به غرب متصل م یشرق یایآسبود که  یپل

جهان  یشبکه بازرگان نی، بزرگترسال 1700و به مدت  یالدیسده پانزدهم م
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 شمِیحمل بار ابر ر،یمس نیا یبرا شمیانتخاب نام ابر علت .شدیمحسوب م

جاده،  نیبود. ا گریو مناطق د ترانهیمد یایاز راه مذکور به سمت در نیچ

خود را  ژهیبا توسعه حمل و نقل در سطوح مختلف، کارکردِ و یطوالن انیالس

 اجاده ر نیتا ا اندشدهبر آن  هاینیاست که چ یاز دست داد؛ اما چند سال

 نیج یبار توسط ش نینخست یبرا شمیجاده ابر اءیکنند. طرح اح اءیاح

 ن،ینو شمیمطرح شد. جاده ابر 2013 سالدر  ن،یچ جمهورسیرئ نگ،یپ

 یتجارت، حمل و نقل و فناور ،یانرژ ،یرساختیز هایپروژهاز  ایمجموعه

قا یاروپا و آفر ،یمرکز یایرا به آس یشرق یایو آس نیاطالعات است که چ

 .کندیوصل م
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 ابریشم جاده :3 شکل

 
1397 اسفند 19جمهوری اسالمی استان خراسان، خبرگزاری :منبع  
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 جادیا نیو همچن ییایدر شمیجاده ابر کی جادیطرح بر ا نیا یتمرکز اصل

 استیو اعالم س هاینیاست. براساس طرح چ شمیجاده ابر یکمربند اقتصاد

طرح در  نیا شم،یجاده ابر یدر خصوص فعالساز نیخلق چ یدولت جمهور

 .ردیگیدر برم قایاروپا و آفر ا،یرا در آس کشور 65 ،ییایو در ینیزم ریدو مس

ال در حو فعال و سازنده  اریبس یمرکز یایآس یهاو کشور نیچ نیب روابط

 یایآس قیسودمند متقابل از طر یمشتاق است تا همکار نیتوسعه است. چ

 انتقال یرهایاست که مس نیا نیهدف چ نیرا گسترش دهد. بزرگتر یمرکز

 یایآس منابع یو فراوان یکیخود را امن و متنوع کند، نزد ازیمورد ن یانرژ

د، . به نوبه خوکندیم لیکامل تبد یتجار کیشر کیبه منطقه را  ،یمرکز

 یهایگذارهیسرما زین یمرکز یایآس دروکربنیسرشار از ه یهایجمهور

 افتیودشان درخ یعیاز منابع طب یبرداربهره یرا برا نیخود از چ ازیمورد ن

 .کنندیم

قوا در  موازنه استیس ران،یو ا نیچ انیم دارشهیو ر یخیاز روابط تار نظرصرف

به  کیو نفوذ ژئواستراتژ سوکیبا عبارت رقابت شرق و غرب از  المللنینظام ب

را به  رانیا گر،ید سویاز  فارسجیخل یعنی ینیمناطق دور از دسترس زم

کرده است. نقش  لیتبد نیچ یدیو کل کیاز منافع استراتژ یمرکز ثقل برخ

که در  ایگونهبهبوده است؛  اغماض رقابلیتاکنون غ ربازیاز د رانیا کیتیژئوپل

 ییاز کشورها یکی رانیا د،یجد شمیراه ابر ریشده در مسواقع یکشورها انیم

نقش مثبت و سازنده را در توسعه ارتباطات و مناسبات  یفایا ییاست که توانا

 میقد شمیجاده ابر ی. هرچند با زوال نسباراستد ییایآس یکشورها انیم

 رانیرانده شدند، ا هیآن به حاش ریر مسمستقر د یاز کشورها یاریبس
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 رانیا ،یکنون طیشرا در کرده است. فایخود را ا کیتیهمچنان نقش مهم ژئوپل

 تواندیاروپا م یسو به ریمس نیترمانند داشتن کوتاه ییهاتیباتوجه به مز

کند؛  فایا شمیجاده ابر لیو تکم ایکاال پس از اح تیدر ترانز یانقش ارزنده

 یمرکز یایآس یتبع آن، استقالل کشورهاو به یشورو یوپاشفر نیهمچن

 نیچن تیپررنگ کرده است. اهم شمیبرراه ا یایرا در اح رانیا گاهیجا

و مطرح  یو قفقاز در خشک یمرکز یایبه محصور بودن منطقه آس یگاهیجا

و  فارسجیبه خل یدسترس یموجود برا نهیعنوان تنها گز به رانیشدن ا

 .شودمیمنطقه مربوط  نیا یکشورها یاآزاد بر یهاآب

ور کش نیا شمیجاده ابر یدر کمربند اقتصاد یعنصر مرکز ن،یاز نظر چ رانیا

 و هدف آن گسترش کندیم یبه شدت بازار گرم شیکه برا یاست؛ کمربند

ت. و اروپاس فارسجیبه خل یمرکز یایآس قیاز طر نیچ ینفوذ فرامرز

 ییجابهکشور به لحاظ جا نیبه ا یاژهیو تیاهم ران،یا ییایجغراف تیموقع

 رانیست. اا دهیبخش ینفت و گاز در اقتصاد جهان یهاکاال و عبور خطوط لوله

 گاهید و جارا به دست آور یاریمنافع بس تواندیم تیمز نیاز ا یریگبا بهره

 ستلزمممهم،  نیارتقا بخشد. ا یو جهان یاخود را در سطوح منطقه یاقتصاد

 رقابت یالزم برا یهایادگها و کسب آماز فرصت یریگبهره ها،تیدرک واقع

 است. یالمللنیو ب یامنطقه یبا رقبا

 یو تجار یاقتصاد رینظیو ب ییفرصت استثنا کی جنوب-شمال دوریکر طرح

در اسرع زمان  یتیترانز یو حمل کاال تیتقو یبرا ،یاست؛ از طرف رانیا یبرا

به نظر  یضرور سرخس-چابهارآهن احداث خط ر،شتیب یمنیکمتر و ا نهیبا هز
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 یتیترانز یدورهایکر ریقرار گرفتن بندر چابهار در مس نیهمچن رسد؛یم

 یبرقرار جهیو در نت جنوب-شمال

 یایآس ،یشمال ،یمرکز ،یشرق یاروپا ه،یروس یکشورها یتیارتباط ترانز

 و هیوسانیخاور دور، اق ،یجنوب شرق یایسو و آس کیو قفقاز از  یمرکز

قلمداد  رانیا یبرجسته برا تیمز کیبه عنوان  فارسجیخل هیحاش یکشورها

 شودیم

امکانات و  زیو تجه جنوب-شمال دوریدر کر ریمس یاهکوت لیو به دل 

 یهاگسترده در بخش التیو فراهم آوردن امکانات و تسه هارساختیز

 کاال تیترانز یبرا یفراوان یهاتیاز جذاب رانیا ریمختلف حمل و نقل، مس

 برخوردار است.

 وردیرک انیم نیاست که در ا رانیا یمطلوب برا یطیشرا د،یجد شمیابر جاده

 یهاو گسترش راه لیتکم یدر راستا رانیدارد. ا یاژهیو تیجنوب اهم-شمال

 را در دست اجرا دارد. ییهامنطقه، طرح یخود با کشورها یارتباط

آهن راه هایشبکهل اتصا یپاکستان برا در کویته-تفتانآهن راه یبازساز -

 دهدیم وندیرا به هم پ ایو پاکستان که اروپا و آس رانیا یسراسر

-انزلی-رشت-قزوینآهن راه قیاز طر جانیآذربا یو جمهور رانیاتصال ا -

 آستارا

را از بندر چابهار )تنها بندر  رانی، که جنوب شرق اسرخس-چابهارآهن خط -

 یایه سرخس در شمال شرق در مرز ترکمنستان، آس( برانیا یانوسیاق

آهن راه، راه نیا انهی. در مکندیهند متصل م انوسیاق یهارا به آب یمرکز

انوس هند متصل یبه اق یلیفاصله ر نیترکیهرات، افغانستان را از نزد-خواف
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خود  نیافغانستان و همچن کیاستراتژ کی. هندوستان به عنوان شردینمایم

 دوریکر نیمند به احداث او عالقه باشندیپروژه فعال م نیا ین بر روافغانستا

 باشد. زین ایبه در شمیجاده ابر یجنوب ریمس تواندیهستند که م

 نیکاال ب تیترانز نهیکه در زم یالمللنیحمل و نقل ب دوریکر نیترمهم

جنوب -شمال دوریتاکنون به وجود آمده، کر ییو اروپا ییایآس یکشورها

 و یناویشمال اروپا، اسکاند یکشورها یتیارتباط ترانز دوریکر نی. ااست

و  هند انوسیحوزه اق فارس،جیحوزه خل یبا کشورها رانیا قیرا از طر هیروس

 از یمحمل و نقل که بخش مه دوریکر نی. اسازدیبرقرار م ایآس یجنوب شرق

و  نیترنهیهز مک ن،یتراز کوتاه یکیدر حال حاضر  گذرد؛یم رانیآن از خاک ا

 .رودیو اروپا به شمار م ایآس نیکاال ب تیترانز یرهایمس نیترعیسر

ان موضوع بحث کارشناس ریکه در چند سال اخ نیچ دیجد شمیجاده ابر طرح

ساسا اها بوده است، در رسانه یالمللنیب کیتیو ژئوپل یاسیاقتصاد س یهاحوزه

 «آنیش»جاده از شهر کهن  نی. اشودیم یو خاک یآب یشامل دو شاخه اصل

و  اریبس یو فرع یاصل یهاگذاشتن راه سرو با پشت  شودیآغاز م نیچ

 وپا وار ،ایسه قاره آس ت،یو در نها کندیرو عبور م شیپ یچندگانه از کشورها

 .زندیم وندیپ همرا به  قایآفر

 یرتعیسپروژه را با طرح و نیطرح تا آنجاست که پکن قصد دارد ا نیا تیاهم

ند متصل و مرتبط سازد. هر چ «آسیاپاسیفیک یمنطقه آزاد تجار»به نام 

ا ت ایرا از آس کشور 65 دیدج شمیاند که طرح جاده ابراعالم داشته هاینیچ

 ،یکنون است که در مقطع نیا باشد،یآنچه مشخص م یول رد،یگیاروپا در برم

 طرح بر نیا یتمرکز اساس
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 نیچ یامکان توسعه و ثبات در مناطق غرباست تا هم  نیچ یگیهمسا طیمح

 کا،یمانند آمر یامنطقه یرقبا ریسا کیاستراتژ یهاتیحاصل شود و هم ظرف

 کند. دایکاهش پ نیچ یرامونیپ طیدر مح ینفوذگذار یو هند برا هیروس

 یانرو یطرح، فضا نیگسترده ا غاتیتالش دارند تا با تبل هاینیچ اگرچه

ن اکنوتحال،  نیبا ا ند؛ینما جادیطرح ا نیاهداف ا شبردیپ یرا برا یمناسب

 ورتصطرح  نیبا ا یهمراه یکشورها برا ریاز طرف سا یاقدام جامع و مشترک

ترک مش یهاارائه شده در سطح انعقاد قرارداد یهانگرفته است و واکنش

 نیچ یرامونیپ یدوجانبه بوده است. واکنش صورت گرفته از طرف کشورها

فع ز منااکشورها، هم تالش دارند تا  نیا یعنیبوده؛  یوجه دو یاساسا واکنش

منافع و  نیا انیا مر یمند شوند و هم تعادلطرح بهره نیا یاقتصاد

 .ندیخود برقرار نما کیو استراتژ یتیامن یهاینگران

-خشکی یدر هر دو گونه شکل نیچ دیجد شمیجاده ابر یاقتصاد کمربند

 تواندیم رانیا یو محور یاساسبه علت ملحوظ داشتن نقش  دریایی

ا شد؛ بمنطقه با در رانیا یتیو امن یاقتصاد ک،یمنافع ژئواستراتژ کنندهنیتام

 یفایاطرح و  نیدر ا شتریگنجانده شدن هر چه ب یبرا رانیحال، تالش ا نیا

 حائز اریسب د،یجد شمیو تداوم جاده ابر یاندازنقش موثر در احداث، راه

 قیدر تعم ییبسزا ریتاث شمیجاده ابر یند اقتصاد. کمربباشدیم تیاهم

. مودخواهد ن فایدر منطقه ا تیامن نیو به تبع آن، تام یاقتصاد ییهمگرا

ر د تیامن ققتح یالزم برا لیپتانس د،یجد شمیجاده ابر یکمربند اقتصاد

ست ا ییرامزبور در منطقه، تحقق همگ تیبه امن یابیدست کلید منطقه را دارد.

 است. ییهمگرا نیملزوم تحقق ا شمیجاده ابر یاقتصادو کمربند 
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 یرکزم یایآس ،یمرکز یایرا به آس ایکه شرق آس نیموردنظر چ شمیابر جاده

 یاقهامنطفر ییهمگرا سازد،یرا به اروپا متصل م ایو غرب آس ایرا به غرب آس

 یرخب یز سوا زین یگرید یها. از آنجا که طرحزدرقم خواهد  زیبا اروپا را ن

و هند  هیکه روس ییهایاند و نگرانمتحده مطرح شده االتیکشورها مثل ا

 یهانهیبه هز ازین نیدر منطقه دارند؛ همچن نیچ یهایطلبنسبت به جاه

ا بودن، ب یبا وجود عمل نیچ شمیجاده ابر یایاح رسدیگزاف، به نظر م

تکار اب نیبه ا وستنیدر پ نرایا جدیت رو خواهد بود.روبه ندهیدر آ ییهاچالش

ز اکه  یساز باشد. راه شمالسرنوشت رانیا یو هم برا نیچ یهم برا تواندیم

 با هیبه سبب رقابت روس ونددیپیبه اروپا م هیروس قیاز طر یمرکز یایآس

 رانیز ااکه  یراه سنت یمواجه خواهد بود. ول هیروس یبا تعلل و کارشکن ن،یچ

 رانیا یراب یروشن ندهیآ ه،یر عراق و سورد تیثبات و امن یقراربا بر گذردیم

د که دار هیبه سرما ازین ،رانیو هیعراق و سور ی. بازسازکندیم میترس نیو چ

ا فت ببه سبب مخال زین یعرب یهستند. کشورها هیفاقد سرما رانیو ا هیروس

است که  نیتنها چ نیبه حضور در آن نخواهند داشت. ا یلیتما هیسور

 یرابخود  یاز مرزها رونیدر ب ییجا ازمندیارد و نهنگفت د یهاهیسرما

 دید را به تولخو یارز ریدالر ذخا میلیارد 3000از  شیاست تا ب یگذارهیسرما

 کند. لیو ثروت تبد

به  یاست که دسترس نیچ یگذارهیسرما یبرا یو عراق مقصد مهم هیسور

 یای. آسندکیم نیتام هیدو سو یخود را در تجارت یو بازار کاالها یانرژ

 یرژان یازهایعراق ن ران،ی)قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان(، ا یمرکز

 نیدورکربیه
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 یاکااله یرابزرگ ب یربازا نجایکنند. ا نیتام توانندیها مرا تا دهه نیچ

راه هم یو خدمات مهندس یانسان یروین نیاز نظر تام هیوجود دارد. ترک ینیچ

اده ج تواندیم نیچ هیو سرما یخدمات مهندس صادرات نهیتوانا در زم رانیبا ا

-کریدور-اهمیت shoaresal.ir) سازد کینزد تیرا به واقع یسنت شمیابر

 (.رانیا-آزاد-مناطق-توسعه-در-جنوب-به-شمال-یالملل-بین

 نتیجه گیری:

 هایزمان سا نیسازمان نوظهور در ب کی یی ایاوراس اقتصادی هیاتحاد -1

و  اقتصادیمهم  هایاز قطب  یکیشدن به  لیو در حال تبد ایمنطقه 

ر د اقتصادی های بلوک نیاز مهم تر یکی هیاتحاد نیجهان است. ا یاسیس

 ،یفرهنگ مشترکنقاط  دارایعضو آن  کشورهایاست که  رانیا یگیهمسا

 رانیا برای هیاتحاد نیبا ا همکاریبا کشورمان هستند.  کیتیژئوپلو  یاسیس

 تیوبر تق یمبن رانیا یاسالم جمهوری تراتژیاسدر چارچوب  رایمهم است ز

 یقطب جادیا تیبوده و از ظرف ریقابل تفس هیهمسا کشورهایبا  همکاری

 ایهاز راه  یکی .برخوردار است بیرق های بندیقدرتمند در مقابل گروه 

 ،یالملل نیو ب ایدوجانبه، منطقه  اقتصادیو  تجاری های همکاریگسترش 

 و تجارت آزاد با کشورها است. یحیترج هایانعقاد موافقتنامه 

 به اریتج هایدارد با عقد توافق  ازین رانیا یاسالم جمهوریمنظر،  نیا از

 نهی، زمیرانیا اقتصادی هایمشارکت بنگاه  برایالزم  نهیزم سازیفراهم 

 را هموارتر کند. دیجد بازارهایبه  یداخل دکنندگانیتول یدسترس

 جدیاقدام  نیاول ،ییایاوراس اقتصادی هیا اتحادموقت تجارت آزاد ب توافقنامه

است و  ایمنطقه  اقتصادی بلوک کیبا  ایمنطقه  ییکشورمان جهت همگرا
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 نیشود. ا یمحسوب م رانیا تجاریموافقتنامه  نیو مفصل تر نیکامل تر

شده و انتظار  ییاعمال وارد مرحله اجر 1398آبان ما ه  5 خیموافقتنامه از تار

شدن آن و دوره گذارتطابق ساختار و  ییسال بعد از اجرا کیرود که  یم

آن به موافقتنامه تجارت  لیو تبد همکاریتداوم  برایاستانداردها، مذاکرات 

 آغاز شود. ایاوراس هیبا اتحاد اریآزاد و تمام ع

 هیبا اتحاد رانیا یاسالم جمهوری ییکه از همگرا اقتصادی های فرصت

 است: ریبر نکات ز شتریتامل ب ازمندیکند، ن یم جادیا ییایاوراس

و  رانیا انیم تجاریمنطقه آزاد  جادیو ا یحیموافقت نامه تعرفه ترج امضای-

 و رانیا ادیاقتصتواند به توسعه روابط  ینه تنها م ییایاوراس اقتصادی هیاتحاد

 کمک رانیا ایتواند به قطب منطقه  یمنجرشود، بلکه م ییایاوراس هیاتحاد

هت به ج رانیت کند. ایرا تقو شمابری وجاده جنوب–شمال  وردیکرده و کر

 تن درفارس در جنوب و قرارگرف جیخزر در شمال و خل دریایقرار گرفتن دو 

 االیک تیترانز برایمناسب  مسیریتواند  یشرق به غرب، م یتیترانز تیموقع

 مطرح شود. ییایاوراس هیعضو اتحاد کشورهای

 یفن های توانمندیو  گازیو  ینفت یغن ریاز ذخا رانیا برخورداری -

 کی نوانگوناگون و معادن و نفوذ فوق العاده در منطقه به ع عی، صنایمهندس

 د.باش ییایمنطقه اوراس برای ایفوق العاده  کیتواند، شر یم "ثبات زا "عامل 

که  یطیشرا در «ییایاوراس هیاتحاد»در  رانیا یاسالم جمهوری ییهمگرا -

ال اعم رانیا هیعل بسیاریجانبه  کی های تیمحدود کایمرمتحده آ االتیا

ر ان دکشورم برایتواند  یشده، م رانیکرده که منجر به کاهش صادرات نفت ا

 را به وجود آورد. یتیفرصت حائز اهم اقتصادیحوزه تعامالت 
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 هیحادبا ات انهیجو همکاری هایگسترش برنامه  برایملزم است تا  رانیا-

 هایخود با الگو  اقتصادی ساختارهای سازیماهنگ ه سویبه  ایاوراس

 بپردازد. ایدر دن جیرا اقتصادی

 نینو حذف قوا التیتسه جادی، اتجاری هایازاهداف مهم موافقت نامه  یکی

 ایهرفه بردن موانع و تع نیگذاران و از ب هیتجارو سرما برای ریدست و پاگ

 هیرو نیاست. ا ییایراسبه او رانیاقتصاد ا وستنیبه هم پ نیو همچن یگمرک

 یتو ح کند دایپ هتوسع گرید هایتواند با ادغام اقتصاد کشور  یم ندهیدر آ

 ها ستایس ییو همسو مشترکواحد پول  دارایاروپا،  هیهمانند عملکرد اتحاد

 هیتحادا یی، چشم انداز نهاجهیشود. در نت یو بانک یمال یپول هایدر حوزه 

 و هیاتحاد نیحاضر در ا هایکشور  اریتجتعامالت  شی، افزاییایاوراس

 ستایو اتخاذ س مشترک یواحد پول جادیتا سطح ا اقتصادیادغام  ییهمگرا

 خواهد بود. یالملل و خارج نیدر حوزه تجارت ب کسانی های

اقتصاد  نمیا پلیمناطق آزاد،  کهدهد  میموفق نشان  کشورهایتجربه  -2

د و و رش تکنولوژی، انتقال تیصادرا، تولیدی گیریبا جهت  وجهانی داخلی

در  صنعتی -تجاریبوده است. در واقع، مناطق آزاد  اقتصادیتوسعه 

گرفته  اقتصاد در نظر کل برای اقتصادیدرحال توسعه، ابزارتوسعة  کشورهای

 شوند. می

و بهره  جهانیورود به بازار  برای ای وسیلهموفق، مناطق آزاد را  کشورهای

هستند  امیدواردانند و  می المللی بین بازرگانیدر  نسبی های برتریاز  گیری

باشند،  ماندگیاز فقر و عقب  رهاییدهنده آنان در  مذکوریاریمناطق 

 داخلی تولیدو عوامل  کنندآنها وارد  کشوررا به  وسرمایه مدیریت، تکنولوژی
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را در  کشورو سرانجام  نمایند تلفیق خارجی فنیو دانش  علمیرا با عوامل 

 صنعتیو  یافتهتوسعه  کشورهایو در درازمدت در ردة  صنعتیتوسعه  مسیر

 قرار دهند.

 میکند حرکت کامل آزادیشدن و  جهانی سویبه  دنیا کهحاضر  شرایط در

ابه زاد به مثخواهد بود، مناطق آ جریان اینبه  پیوستنبه  ناگزیر نیزما  وکشور

 پدیدت نطباق با تحوالا برای کشوراصالح ساختار اقتصاد  براینمونه  الگوی

اد ساختار اقتص اینکه. با توجه به میشوندمحسوب  جهانیآمده دراقتصاد 

ل، حا عینمقررات آسان و در  برقراریو  اداریحذف موانع  طریقاز  کشور

به  میتوانند، مناطق آزاد میشوداصالح  کالن هایونظارت  کنترلها تقویت

و بهره  یساختاراصالح  هایبرنامه  تکامل، آزمون و طراحی برای ابزاریعنوان 

وجه تمورد  اصلی سرزمینبه  اتاصالح تسریعآن به منظور  نتایجاز  برداری

آن با اهداف  ةمقایسو  صنعتی - تجاریآزاد  عملکردمناطق بررسی. گیرندقرار 

 که میدهدنشان  ایراندهه در  یکطول  در مناطق، این تأسیسمورد نظر از 

، لزوم اتخاذ مشکالت برخیو بروز  ذکورماهداف  برخیعدم تحقق 

 .میکند آزادایجابمناطق  عملکردبهبود  برایمناسب را  سازوکارهای

 زیرشرح  را به پنج عامل به ایراندر مناطق آزاد  تأثیرگذارتوان عوامل  می

( 3؛ محیطی( عوامل 2؛ سیاستگذاریو  اجرایی( الزامات 1: کرد بندیطبقه 

 سازوکارهای( 5؛ و استراتژیک گیری( جهت 4ت؛ و مقررا قوانین شفافسازی

توسعه هفت منطقه آزاد  نکهیا درمورد مناطق آزادوسخن آخر .مالی تأمین

 یبرا یرا ه حل تواندیم اروند، ارس و ماکو( ،یقشم، چابهار، انزل ش،یکشور )ک

 هیسرما جذب صادرات و کاهش واردات، شیمانند افزا یبه اهداف دنیرس
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شرکتها و  شیو حمل ونقل و افزا تیترانز شیافزا ،یو خارج یداخل یهایگذار

 باشد. ادمؤسسات در مناطق آز

 و یاقتصاد رینظیو ب ییفرصت استثنا کی جنوب-شمال دوریطرح کر -3

 در یتیترانز یو حمل کاال تیتقو یبرا ،یاست؛ از طرف رانیا یبرا یتجار

 خسسر-چابهارهن آاحداث خط شتر،یب یمنیکمتر و ا نهیاسرع زمان با هز

 ریقرار گرفتن بندر چابهار در مس نیهمچن رسد؛یبه نظر م یضرور

 یتیارتباط ترانز یبرقرار جهیو در نت جنوب-شمال یتیترانز یدورهایکر

ز او قفقاز  یمرکز یایآس ،یشمال ،یمرکز ،یشرق یاروپا ه،یروس یکشورها

 هیحاش یو کشورها هیانوسیخاور دور، اق ،یجنوب شرق یایسو و آس کی

 لیو به دل شودیقلمداد م رانیا یبرجسته برا تیمز کیبه عنوان  فارسجیخل

و  هارساختیامکانات و ز زیو تجه جنوب-شمال دوریدر کر ریمس یاهکوت

نقل،  مختلف حمل و یهاگسترده در بخش التیفراهم آوردن امکانات و تسه

 هجاد ست.ابرخوردار کاال  تیترانز یبرا یفراوان یهاتیاز جذاب رانیا ریمس

 دوریکر انیم نیاست که در ا رانیا یمطلوب برا یطیشرا د،یجد شمیابر

 دارد. یاژهیو تیجنوب اهم-شمال
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 منابع:
 برای جدیدی دروازه اوراسیایی؛ اتحادیه به پیوستن" ،(1398) اطهر اینانلو، -

: رد دسترسی قابل ،1398 ماه مهر 19: دسترسی تاریخ ایرنا، ،" ایران اقتصاد

https://www. Irna.ir/news/83495929/ 

سعه ، قانون برنامه پنج ساله ششم تو(1396)سازمان برنامه و بودجه کشور  -

 رنامهب یو قانون احکام دائم رانیا یاسالم جمهوری یفرهنگ و ی، اجتماعاقتصادی

 سناد،سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز ا توسعه کشور. چاپ اول. تهران: های

 و انتشارات. کمدار

 دیس علویو  مهدی دیس ،هیدیش  موسوی؛ لیبهادر؛ دلشاد زاد، جل ،یزارع -

 یماسال جمهوری یآن در رو ابط خارج هایو چالش  ییمنطقه گرا" (1394)محمود 

 .47 دوره ،یانسان ییایجغراف های، فصلنامه پژوهش " رانیا

 ایاورآس هیفارس درباره اتحاد یمقاالت خبرگزار سلسله -
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 تحلیلی خبری پایگاه از گرفته بر اضافات و تلخیص اندکی با شعارسال، -

 ،115083: کدخبر ،1398 تیر 19: انتشار تاریخ ،2۴ اقتصاد

www.eghtesaad24.ir 

گاه (، تحوالت ژئواستراتژیک در سده بیست و یکم و جای1381رحیم پور، ع ) -

 .48-61، صص 183-184منطقه و ایران، اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره 

 دعملکرگزارش  (1385) صنعتی -تجاریمناطق آزاد  عالی شورای دبیرخانه -

 تسای http://www.freezones.ir/farsi/prj.html جامع مناطق، در

 فراتحلیل")مهر(،  1395مجلس،  پژوهشهای مرکز اقتصادیدفتر مطالعات  . -

 "مقاالت .1مطالعات مناطق آزاد: 

 :هرانت انسانی، علوم در تحقیق برروش ای مقدمه ،(1384) محمدرضا نیا، حافظ -

 .سمت انتشارات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901004000653
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901004000653
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 175-143، صفحه 1394زمستان 

- https://shoaresal.ir/fa/news/219481/یالملل-بین-کریدور-اهمیت-
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 چکیده
اتحادسازی های اسـتراتژیک بـه طـور فزاینـده ای طـی دهـه گذشـته در میـان         

کشورها رشد یافته و حتی در بسیاری از صنایع اتحادها بعنوان یک مولفه راهبردی و سالح 

رقابتی را از  تراتژیک پارادایمو گاه تدافعی محسوب می شوند. اتحادهای اس رقابتی تهاجمی

حالت سنتی به رقابت اتحاد گونه و شبکه ای تغییر داده است. توسعه مناطق آزاد تجاری و 

صنعتی یکی از ابزارهای کشورهایی است که بـه دنبـال ایجـاد ایـن نـوع اتحادهـا بـا سـایر         

و جـذب  کشورها برای توسعه و رشد سریع تجاری و صنعتی همراه با بومی سازی صـنعتی  

تکنولوژی خارجی هستند. سیاست خارجی، بعنـوان یکـی از مولفـه هـای مهـم در زمینـه       

توسعه گردشگری است و نگاه ویژه به نقش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جذب سـرمایه  

گذاری های خارجی و ارزآوری و توسعه تکنولوژیک و صنعتی و... برای کشورها باعث شـده  

صنعت گردشگری توجـه ویـژه گـردد. یکـی از عوامـل مـوثر در        تا در این مناطق به توسعه

ایــران و در منــاطق آزاد تجــاری و صــنعتی آن، کیفیــت روابــط بــا  توســعه گردشــگری در

کشورهای خارجی است. از این رو، کوشش شده به این پرسـش پاسـخ داده شـود کـه آیـا      

تـاثیر   نعتی آنصـ -در مناطق آزاد تجاری سیاست خارجی در توسعه گردشگری در ایران و

گذار بوده است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و با اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـه ای و    

نشان مـی   بررسی اسنادی می باشد که با روش مطالعات مروری انجام شده و نتایج پژوهش

دهد که با توجه به سیاست هـای اتخـاذ شـده در دوره هـای مختلـف و تحـوالت سیاسـت        

المی ایران به جز دوران دفاع مقدس که بـه دلیـل جنـگ بـا کـاهش      خارجی جمهوری اس

چشمگیر گردشگر خارجی روبه رو بوده در سایر دوره هـا بـا سیاسـت هـا و رویکـرد هـای       

مختلف با روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی مواجه بوده ایم. امـا ایـن رونـد بصـورت     

رده است. ایـن امرحـاکی از آن اسـت    کامال کند بوده و عمال توسعه چشمگیری را تجربه نک

که در رویکرد و برنامه ریزی های گردشگری توجه به سیاست هـای بـین المللـی و روابـط     

دیپلماتیک دولت ها برای رونق گردشگری حایز اهمیت است و بر ایـن اسـاس گردشـگری    

 جلوه هـای منحصـر   ملت ها، -همراه برنامه ریزی های اقتصادی و درآمد سازی برای دولت
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به فردی از تعامل و تفاهم بین ملت ها را در سطح بین المللی ایجاد میکند و حضور دولـت  

هایی با سیاست خارجی اعتدال گرایانه و همراه با رویکـرد تـنش زدایـی موجبـات تقویـت      

گردشــگری را فــراهم مــی آورد در مقابــل رویکــرد رادیکــال ســبب تنــزل جایگــاه صــنعت 

 می شود. گردشگری و مواهب آن برای کشور

 زاد.آتوسعه گردشگری، جمهوری اسالمی ایران، سیاست خارجی، مناطق  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ارکـان  از یکـی  بـه  جدیـد  عصـر  نوظهور صنعت عنوان به گردشگری

د دو بــدون  صـنعت عنوان به و امروزه شده تبدیل جهان تجاری اقتصاد اصلی

 بــه  اسـت، شدن جهانی درون در پیامدی هم و علت هم که شودمی یاد آناز 

 صـنعت  از نیـز  توسـعه  گـذاران سیاسـت  و ریـزان برنامه از بسیاری که ایگونه

رجی، خـا  سیاست .کنندمـی یاد پایدار توسعه اصلی رکنعنوان  به گردشگری

ه گردشـگری بـرای هـر    موفقیـت در حـوز   هایگزاره ترینکنندهتعیینیکی از 

گری مشکالتی که در توسعه گردشـ  . یکی از موانع وآیدمیکشوری به حساب 

سـت.  ادر مناطق آزاد ایران با آن مواجه بوده، رابطه ما با کشـورهای خـارجی   

 مسائلی است که بـه صـورت مسـتقیم بـر     ترینعمدهسیاست خارجی یکی از 

 وافضـلی  )تـأثیر دارد   سـاز پولروند گردشگری و رشد و گسترش این صنعت 

 (.119:1389همکاران،

 یه زنـدگ ووجـ  نیمهـم تـر  یکـی از   ی بعنـوان خارج استیسدر واقع 

ملتها و کشـورها بـه    یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یاسیس ،یو فرهنگ یاجتماع

 ییو شـکوفا  اتیبقا، ح رایز (.21، 1389دهقانی فیروز آبادی، ) رود یشمار م

دارد. در  یشـان بسـتگ   یخـارج  اسـت یس یکردهـا یبه رو یادیآنها تا حدود ز

 یخـارج  اسـت یبـه س  یاقتصـاد  یکردهـا یرو یجهانپس از جنگ دوم  یایدن

ملتهـا   -کشورها به خود اختصاص داد و تالش دولت نینخست را در ب تیولوا

 یقرار گرفت و در واقع بـرا  شانیاقتصاد کشورها یگرداندن چرخ ها یبر مبنا

 یبـاالتر  تیـ اهم یریدر حال شکل گ یدار هیسرما یالملل نیرقابت در بازار ب

از دو مدل اقتصـاد   یکی ییدوران جنگ سرد بر سر حکمروا یرقابت ها .افتی
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و  (.35: 1394نصـری،  ) گرفـت در جهـان شـکل    یسـت یکمون ای یستیتالیکاپ

بـه شـاخص    بیـ رق یقدرت ها یتوان اقتصاد یریاندازه گ یگران برا لیتحل

 ،یشورو یو.... پرداختند. با فروپاش یناخالص مل دیتول رینظ یمتنوع علم یها

 واشـتغال   شیدرامد سرانه، کاهش و رفع فقر، افزا شیافزا یا براعموم کشوره

 یو اسـتراتژ  دنـد یرا برگز یمختلفـ  یاقتصاد یها استیو.... س یکاریکاهش ب

متحول کـرده و   یکیژئواکونوم اتینظر یخود را بر مبنا یخارج استیس یها

از  یریـ بـا بهـره گ   یداخلـ  یبه دنبال حل و فصل مسائل و مشکالت اقتصـاد 

 .(65، 1393حافظ نیا، ) اندبوده  ینیفراسرزم یت هافرص

ـ  در یالملل نیب یتوسعه صنعت گردشگر  شـرفت یو پ ریـ قـرن اخ  مین

 دگاهیـ د یاز گردشـگر  یکـالن خـارج   یکشـورها در جـذب درآمـدها    یبرخ

 یبـرا  یدرآمد نامرئ نیا تیرا متوجه اهم یگران اقتصاد لیکارشناسان و تحل

 یصـنعت در رشـد و توسـعه اقتصـاد     نیا یاالب تیاهم نیکشورها کرد. بنابرا

 دار،یـ توسـعه پا  یچگـونگ  یسـ کشورها باعث شده تا پژوهشگران به دنبال برر

 نـه یهز ریـ نظ یجـد  یهـا  بیکشور و بدون آس یبرا نهیرشد مداوم و کم هز

که  یو صنعت یمناطق آزاد تجار گرید یو... باشند. از سو یطیمح ستیز یها

آمده  دیپد یدولت مهین ای یبا اقتصاد دولت یهاکشور یخاص در برخ فیبا تعر

 شیو افـزا  یو انتقال تکنولوژ یه گذاریسرما یاند و به دنبال جذب فرصت ها

 ییایـ جغراف یها تیبه نفع کشور مادر هستند موقع یتراز تجارت خارج النیب

شـوند. مقالـه    یمحسـوب مـ   زیـ و... ن یجذب گردشگران خارج یبرا یمناسب

و نقـش ارزش هـا،    رانیـ ا یاسـالم  یجمهور یخارج استیس یحاضر با بررس

 یکـنش هـا   یاثرات مثبت و منف یررسو ب نییدر تب یاصول و اهداف آن سع
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 یو صـنعت  یدر مناطق آزاد تجار یگردشگر داریبر توسعه پا یخارج استیس

 داشته است.

 تحوالت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 (59-57) ریالجزااز دولت موقت تا بیانیه  -1

اولین دوره سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با حاکمیت دولت 

 ابد.موقت آغاز می شود و تا تهاجم رژیم بعث عراق به ایران ادامه می ی

ر مهم ترین هدف دولت موقت تحکیم و تثبیت انقالب اسالمی د بنابراین

ت چارچوب یک نظام سیاسی و اسالمی بود. در دوره جمگ، هدف اول سیاسی

ین اارجی حول محور تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی تدوین می شد. از خ

 تردهجهت ماهیت و ساختار سیاست خارجی ایران متاثر از جنگ و ناامنی گس

و  بود و راهبرد سیاست خارجی دولت موقت عدم تعهد اعالم شد که متضمن

لملل ن ایمستلزم عدم وابستگی اتحاد و ائتالف با کانون های قدرت در نظام ب

حوادث شاخص سیاسی دوران دولت موقت بحران گروگان گیری  از است.

مد بحران سیاست خارجی تنها یکی از پیا روز 444سفارت آمریکا بود که 

 ص ،17/10/1366به نقل از روزنامه اطالعات، ) بودهای این حرکت انقالبی 

ا لش هو چا( به گونه ای که بسیاری از تحوالت بعدی، تهدیدات و فرصت ها 2

 را در سیاست خارجی ایران ایجاد کرد که در بخش های مختلف اقتصادی

ن ه بیباعث اعالم تحریم هایی توسط ایاالت متحده آمریکا شد. همچنین چهر

رود والمللی ایران بعنوان مقصدی ناامن تصویر شد که اثرات منفی برروی 

فر ز سادان خود را گردشگران بین المللی داشت و غالبا دلت های غربی شهرون

 به ایران برحذر می داشتند.
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 (68-59) مقدسدوران دفاع  -2

ادی ، آغاز جنگ هشت ساله عراق و ایران خسارات م1359 شهریور 31از 

نگ جو معنوی فراوانی را به کشور تحمیل کرد. بنابراین از تاریخ شروع 

چگنگی مدیریت جنگ و دفاع از انقالب و ایران اولویت نخست سیاست 

ارجی جمهوری اسالمی قرار گرفت. با برکناری بنی صدر از ریاست خ

، عدم تعهد انقالبی در سیاست خارجی 1360جمهوری در اول تیر ماه 

 وللی جمهوری اسالمی ایران غالب شد. بر این اساس بنیادهای نظم بین الم

 دنهم زنظام دو قطبی غیر عادالنه تلقی شدکه جمهوری اسالمی باید برای بر

بر  عالوه بنابراین گرگونی آن جهت جایگزینی نظم مطلوب تالش نماید.و د

ظم و ننی، نفی و رد هرگونه وابستگی و تعهد به ابرقدرت ها و مراکز قدرت جها

، 1389 بادی،دهقانی فیروزآ) گردیدنظام ناعادالنه بین المللی و مبانی آن نفی 

چوب اصل نه (. جهت گیری سیاست خارجی در دوره نخست جنگ در چار27

 ا ازشرقی و نه غربی و به این علت با پایان بحران گروگان گیری نه تنه

یرا زشت. گرویارویی ایران و آمریکا کم نشد بلکه بر شدت تقابل آن ها افزون 

موع ر مجنقالبیون عامل اصلی حمله صدام به ایران را آمریکا می دانستند. د

 وونی ان و عراق در مناطق مسکمی توان گفت نا امنی های حاصل از جنگ ایر

ز  ن راشهری، حمله به فرودگاه ها و خطوط مواصالتی و ارتباطی و ... ایرا

 کشوری امن برای مسافرت و گردشگری به کشوری نا امن برای گردشگران

 تبدیل کرد.
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 (76-68) یسازندگدوره  -3

 یخارج استیدر س یدیدوره جد ران،یا هیجنگ عراق عل انیپس از پا

د. شو یم ادی یآغاز شد که از آن به عنوان دوره سازندگ یاسالم یجمهور

 که اعتقاد بود نیدوره هشت ساله، بر ا نیجمهور ا سییر یرفسنجان یهاشم

نها تثابت ماند و  یاسالم یجمهور یخارج استیس یو استراتژ یاصول، مبان

 گردیدتعامل با جهان دگرگون  وهیو ش یپلماسیو د یکیسطح تاکت در

تب و سلسله مرا تیجنگ، اولو انی. با پا(170، 1383رفسنجانی،  هاشمی)

 یفاعد -یاقتصاد یکه بازساز یکرد، به طور رییتغ یخارج استیاهداف س

ا ب یقرار گرفت. بهبود روابط خارج یخارج استیس تنخس تیکشور در اولو

 یاشد. تالش بر یسیو دگرد یدستخوش دگرگون یردولتیو غ یدولت گرانیباز

ات ناسبمرس و توسعه اف جیخل یهمکار یاروپا و شورا هیروابط با اتحادبهبود 

حول ت نیا گرید یو حضور فعال در آنها تجل یالملل نیبا سازمان ها و مجامع ب

پس از جنگ اعتقاد بر  یخارج استیبود. در س یخارج استیس یررفتا

 فاهرتوسعه و  تیبود و اولو رمتخاصمیغ یروابط با کشورها میتوسعه و تحک

ر قرا یو توسعه مل یاقتصاد یبازساز قیاز طر یخارج استیدر س یاقتصاد

 داشت.

 یبر مبنا رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس یو عمل یرفتار یالگو

با  ییروابط و تشنج زدا یساز یعدم تعهد اصالح طلب به عاد یریجهت گ

مشارکت  ،کایبا آمر زیمسالمت آم یستیکاهش تنش و همز یاروپا، تالش برا

توسعه  ،یفعال در سازمان ملل، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسالم

و قفقاز در  انهیم یایآس یفارس و کشورها جیخل یهمکار یروابط با شورا
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توسعه  نیبود. تام نیو چ هیبا روس کینزد یهمکار ،ییمنطقه گرا ارچوبچ

 رانیا یاسالم یجمهور یخارج استینخست س تیبعنوان اولو یاقتصاد

کشور بود که  یو دفاع یاقتصاد یها رساختیز یمتضمن و مستلزم بازساز

صدور انقالب  یآن، برا یو بقا یاسالم یجمهور یمل تیامن نیعالوه بر تام

کشورها و ملت ها  ریسا یبرا افتهیتوسعه  یارائه الگو قیاز طر زین یماسال

از  یاسالم یوردوران اقتصاد جمه نیکرد. در ا یبستر مناسب را فراهم م

متمرکز دولت محور به سمت اقتصاد بازار آزاد  یشده یزیحالت برنامه ر

 لیتعد استیشد. س ادی یاقتصاد لیحرکت کرد که از آن باعنوان تعد

و  یخارج یها هیمذب سرما ،یبا اقتصاد جهان وندیدر جهت پ یگام یاقتصاد

 یرا در پ یساز یو خصوص یاقتصاد یبود که آزادساز یانتقال تکنولوژ

 یجهان یالملل و بازارها نیو ارتباط با اقتصاد ب یوندیمبنا هم پ نیداشت. بر ا

 (.80، 1378 ،،یدیرش) شد ریاجتناب ناپذ

ه ک یکشور در دوران سازندگ یاقتصاد یقرارگرفتن بازساز تیدر اولو

ه توج شیافزا نیمختلف بود و همچن یگسترش تعامالت با کشورها ازمندین

 شیاافز یمناسب برا یبسترها ،یداخل یاقتصاد یها رساختیز یبه بازساز

 تیعالف نیبا ا یمل یساختارها یرا فراهم آورد. با متناسب ساز ستیجذب تور

 یدر فضا سمیجذب تور یها تیها و قابل لیپتانس یبر فرآور یو سع

 جذب منافع یبه سمت و سو یالملل نیدر بعد ب ژهیبو کشور، ییایجغراف

 خود نیو ا دیگرد اقدام یخارج استیس یها تیاولو یراستا در یاقتصاد

د و هبوب یتوسعه مناسبات اجتماع قیاز طر یالملل نیتا تفاهم ب دیباعث گرد

 .ابدی شیافزا
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 (84-76اصالحات )دوره  -4

اهداف اصلی دولت خاتمی شامل، تنش زدایی در عرصه روابط بین 

نبه روابط سیاسی دوجا الملل بر اساس رعایت اصول حکمت، عزت و بازسازی

للی، الم با کشورها، افزایش حضور و تاثیر دولت در مجامع و سازمان های بین

ز ارج امنزلت فرهنگی جمهوری اسالمی و تغییر نگرش ایرانیان مقیم خ ارتقا

در  ( و جهت گیری ایشان توسعه محور بود چرا که349، 1384فوزی، ) کشور

 ای توسعه روابط با دیگر کشورهاعرصه خارجی دارای زمینه مساعدی بر

نوان عدر سیاست خارجی ایران می توان به  داشت. از این رو این دوران را

قه منط یکی از موفق ترین دوران ها در عرصه روابط با همسایگان و کشورهای

ریه مباحث مطرح در سیاست خارجی این دوران می توان به طرح نظ از دید.

ریکا و ، طرح مساله مذاکره با آمسپتامبر 11 گفتگوی تمدن ها، وقوع حادثه

، وسعهکاهش تنش بین دوکشور و مساله هسته ای کشور بود. در برنامه سوم ت

با اولویت دادن به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی و  دولت خاتمی

 جلوگیری از رقابت غیر اصولی بخش های دولتی را از سیاست های اصلی

یین ریزی جهت مشخص کردن اهداف برنامه و تع اعالم کرد. همچنین برنامه

ی راهکارهای الزم، شناخت کشورهای جهانگرد، فرصت و برنامه ریزی برا

جذب گردشگر، ایجاد فرهنگ گردشگری در بین مردم و گسترش آن به 

ز امدارس و دانشگاه ها، اعطای تسهیالت مختلف در جهت توسعه گردشگری 

 (.149، 1391جوادیان، ) بوددیگر اقدامات 
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 (92-84) یمحورو عدالت  دوره اصول گرایی -5

سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد مبتنی بـر گفتمـان عـدالت    

ـ   طلبانه و رویکردشان مبتنی بر ی در احیای ارزش ها و اصول اسـالمی و انقالب

ای عرصه های مختلف کشور بود. از مسایل این دوره صدور چهار قطعنامه شور

ی لیه ایران بـود کـه در ارتبـاط بـا رویکـرد جهـانی آقـا       امنیت سازمان ملل ع

ن احمدی نژاد، در بحث هولوکاست و ادبیات دیپلماتک دولت نهـم بـود در ایـ   

توجـه   دولت که قرین با برنامه چهارم توسعه بوده، نسبت به برنامه های قبلی

خاصی به گردشگری و میراث فرهنگی داشته است. چنانچه که موضوع یکـی  

بخش چهارم( موضوع صیانت از هویت فرهنـگ  ) برنامهششگانه  از بخش های

 فرازهـای  مـاده در  15اسالمی ایرانی، فصل نهم، توسعه فرهنگی، مشتمل بـر  

مختلف این بخش به کرات به توسعه آمـوزش، حمایـت، حفاظـت، پایـداری و     

مشارکت بخش خصوصی، تبادالت فرهنگی با تکیه بر گردشـگری فرهنگـی و   

(. با این حـال خطـوط کلـی    11: 1395محسنی نیا،) استه مدهبی تاکید شد

 برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگری عبارت از:

 (104ماده ) فرهنگیمکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد  -

مکلف کردن دولت جهـت تعمیـق ارزش هـا و باورهـا، فرهنـگ،       -

 معنویت و نیز حفظ هویت اسالمی ایرانی، اعتالی معرفت دینی و

 رهنگ آتیتوسعه ف

حمایت از پژوهش های علمی و بین رشته ای، به منظور حفظ و  -

 شناساندن هویت تاریخی ایران.
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مکلف کردن دولت به منظور ترویج فرهنگ صلح در سطوح بـین   -

 الملل

مکلــف کــردن دولــت جهــت متجلیکــردن و توســعه مفــاهیم و   -

نهادهای هویت اسالمی و ایرانی در ساختار سیاسی، اقتصـادی و  

عی و علمیو نیز تعامـل اثـر بخـش میـان ایـران فرهنگـی،       اجتما

 (.113 ماده) پایدارتاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه 

 مکلف کردن دولت جهت اهتمام ملی در شناسایی -

حفظ، پژوهش، مرمـت، احیـا، بهـره بـرداری و معرفـی میـراث         -

فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشـگر، تـولی ثـروت و اشـتغال     

 (114ماده ) کشوریی و مبادالت فرهنگی در زا

 تا کنون( 92) ییگرادوره اعتدال  -6

 اهمیـت  بـر  بارهـا  آن دولـت  رییس که یازدهم دولت آمدن کار روی

 سـازمان  یـافتن  سروسـامان  برای امید بود، گفته سخن آن رونق و گردشگری

ــراث ــه را گردشــگری و فرهنگــی می ــن فعــاالن جمــع ب ــد حــوزه ای  بازگردان

 بـر  خـود  تبلیغـاتی  هایسخنرانی زمان از روحانی آقای (.25: 1392فکوهی،)

گفتمان حـاکم بـر سیاسـت    . داشت تاکید ایران در گـردشگری رونـق اهمیت

خارجی آقای روحانی مبتنی بر اعتدال است که مهمتـرین مفهـوم آن تعامـل    

 نا جهـا بموثر و سازنده است. از این رو تعامل فعال و توسعه و بازسازی روابط 

ت هـا  این زمینه برخی فعالیـ  در خارج از اهداف این گفتمان به شمار می آید.

 که می تواند توسط دستگاه سیاست خارجی انجام گیرد عبارت است از:

 اطالع رسانی در تغیر جهت نگرش گردشگران خارجی -
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 توسعه همکاری های بین المللی در راستای جلب گردشگران -

 تسهیل صدور ویزا و اجازه اقامت -

 گردشگری فرهنگی و مذهبی در حوزه کشورهای اسالمی -

 فرهنگـی همکاری و همگرایی منطقـه ای در حـوزه گردشـگری     -

 (1، 1393احمدی و همکاران، )

گردشـگری در   صنعت بر خارجی سیاست های تصمیم موفق اثرات از

 بـه  گردشـگران  ورود افـزایش  بـر  برجام تأثیر به توان می دوره اعتدال گرایی،

 کــه باورنــد ایــن بــر گردشــگری حــوزه محققــین از برخــی. اخــتپرد ایــران

 شودمی محسوب کشور سیاسی ثبات میزان تعیین برای شاخصی گردشگری،

 یمتحـر  هـدف  کشورهای بر فشار اعمال برای ابزار یک عنوان به رو همین از و

 .شودمی استفاده

ـ  را امکان این جغرافیایی و فرهنگی تاریخی، متعدد هایظرفیت  رایب

. باشـد  گردشگری مقاصد ترین محبوب از یکی که است کرده فراهم کشورمان

 هد» از یکـی  عنـوان  بـه  را ایـران  ،2016 دسـامبر  12 تاریخ در «فوربز» مجله

 سـایت  وب چنـین  هم. کرد معرفی« 2017 سال در بازدید برای جذاب مقصد

 بـه  را تهـران  خـود،  سـالیانه  گزارش در 2016 سپتامبر ماه در «کارت مستر»

 قرار گردشگر جذب زمینه در سریع رشد دارای شهرهای از شهر نهمین عنوان

 گردشـگران  از درصـدی  13 رشـد  تهـران  گویـد  مـی  گـزارش  این. است داده

 .است کرده تجربه را المللیبین

 مطالعـه  امـا  اسـت،  نشـده  منتشر هنوز 2018 سال های آمار چه اگر

 دولت تالش و برجام از آمریکا خروج که است واقعیت این دهنده نشان روندها
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 اثـر  ایـران  گردشـگری  صـنعت  بـر  دیگر بار هراسی، ایران تقویت برای ترامپ

که از جمله اثرات محسوس آن، حذف اسامی هتـل هـا و ... در    .است گذاشته

 فضای سایت های معتبر معرفی گردشگری کشورها و مکان های اقامتی است.

 ارتبــاط بـرای  مناســبی بسـتر  نددتوان مــی اجتمـاعی  هــایشـبکه  و دیجیتـال 

 مناسـب  ای زمینه و آورده فراهم مردم و کنسولی و دیپلماتیک هاینمایندگی

 و دانشـجویان  آفرینـان،  کـار  بـا  جلسات برگزاری. باشد گردشگری تبلیغ برای

 روزنامـه  سـفر  بـرای  همـاهنگی  هدف، های کشور گردشگری حوزه هایرسانه

 هـای  شـکاف  شناسـایی  معتبـر،  مسـافرتی  هـای  آژانس با مؤثر تعامل نگاران،

 از اسـتفاده  بـا  مشـکل  رفع برای تالش و گردشگری تأمین زنجیره در موجود

 در کشـور  هـای نماینـدگی  شـدن  فعـال  راهکارهای دیگر از خالقیت، و ابتکار

 .است گردشگری اقتصاد عرصه

 وگردشگری در مناطق آزاد ایران سیاست خارجی

ای است که خارج از مرزهای  مناطق آزاد صنعتی تجاری منطقه

گمرکی هر کشور که در چارچوب قوانین خاص اداره می شود و در آن منطقه 

فعالیت های اقتصادی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و تجارت آزاد با سایر 

سید علی پور و ) استنقاط جهان بون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز 

 1331ال س تجاری، آزاد مناطق ایجاد تفکر ایراندر  (129، 1393همکاران، 

-و اهداف و ماموریت های مهم سازمان های منطقه آزاد تجاری گرفت شکل

مسائلی چون انجام امورزیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و  صنعتی در ابتدا

توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کاال، حضور فعال در 

و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی بود.  بازارهای جهانی
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اما در برنامه چهارم اقتصادی کشور بر بعد گردشگری این مناطق بیش از 

از  پیش تاکید شد. زیرا اصوال مناطق آزاد بنا بر خصوصیات طبیعی خود

 نیاز مهمتر یکیکه  نیبا توجه به اقابلیت بالقوه و با اهمیتی برخوردارند. 

 یا منطقه یهای و برتر ها تیظرف ا،یاز مزا یریگ اهداف مناطق آزاد کاه بهره

 یمل یاقتصاد یتوسعه شبردیو پ افتهی مناطق کمتر توسعه یتوسعه یبرا

 منطقه یها تیگونه مناطق با امکانات و قابل نیکه ا یمحور نیاست؛ مهمتر

ورد نظر باشند، تحقق بخش اهداف م قیآن طر زا توانندیخود م یو سازمان یا

 یبالقوه یها مناطق آزاد با استفاده از توان رایاست. ز یگردشگر یتوسعه

 نیو هم باشدی م یحیو تفر یتیترانز ،صنعتی ،یاز قدرت تجار یشاخود که ن

در جهات جذب  توانندی م ،یغاتیو توان تبل یطور استفاده از قدرت ادار

 زاده،یو آقاس زاده میابراه) آورندبه دست  یریچشمگ یها تیگردشگر موفق

 نیا دهدی نشان م رانیبه عملکرد مناطق آزاد در ا ینگاه اما .(61، 1391

چرا که ارتقای این مناطق  ابندیدست  یچندان تیاند به موفق مناطق نتوانسته

 یاتحاد جادیابه هزینه های هنگفتی نیاز دارد که می تواند از طریق 

 یطراح یبه عبارت و شده سیآزاد تأس مناطق انیم کپارچهیو  کیاستراتژ

 یخدمات گردشگر یدهندهمراکز ارائه  نیب یهمکار شیجهت افزا یساختار

از  شتریب ایدو و  انیم یکه شامل همکار یاتحاد رسد؛یم ربه نظ یرورض

بازار مشترک است که در آن شرکاء در  کیدر  یگردانندگان محل ای ،مناطق

. به ندینمای م یبا هم همکار یرونیب یرقبا در مقابل گریکدیرقابت با  نیع

به طور قابل  کیاستراتژ یاتحادها جادیمحققان، ا دگاهید براساس لیدل نیهم

 عیاز صنا یاریو در بس افتهی شیگذشته افزا یها دهه یط یا مالحظاه
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 ای یتهاجم یسالح رقاابت کیو  یمرکز کیو استراتژضع کیاتحادها به عنوان 

 نیهم .(Holmberg and Cummings, 2009) دشوی م ادی یتدافع

مساله ضرورت توجه یه سیاست خارجی را جهت توسعه همکاری های منطقه 

 یخارج استیس ای در راستای توسعه گردشگری پایدار نشان می دهد چرا که

در حوزه  تیموفق های گزاره نکننده تری نییاز تع یکی ،المللی نیو روابط ب

که  یاز موانع و مشکالت یکی. دی آیبه حساب م یهر کشور یبرا یگردشگر

است.  یخارج یبا آن مواجه بوده، رابطه با کشورها رانیا یدر توسعه گردشگر

و فرهنگ  خیتار ،یگردشگر یاه از کشورها با وجود آنکه از نظر جاذبه یبرخ

روابط  قطری از اند نسبت به کشور ما قرار دارند، توانسته تری نییپا گاهیدر جا

وضع  نیهمچن فعال و جذب کننده، یخارج استیمناسب و س المللی نیب

از محل  رانیبرابر ا نیچند ،یکننده ورود گردشگران خارج لیتسه نیقوان

 است آن دهنده خود نشان نیباشند. ا هداشت یدرآمد ارز سمیگردشگر و تور

رگشا باشد او ک دیمف ی تواندفعال و متناسب چقدر م یخارج استیس کی که

 (.47:1393 ،یمحمد یو حاج یب)رج

 گردشگری اندازچشمجایگاه ایران از 

 خـاص،  فرهنگـی  و تـاریخی  هایمکان وجود و هوایی و آب ایران از نظر تنوع

 خــود بـالقوه هایظرفیت از تاکنون که است جهان معدود کشور چند از یکی

 عتصـن  وضـعیت  بررسـی . است نکرده استفاده مطلوبی نحو به زمینه ایـن در

 ایـن  بیانگر آن، از حـاصل ارزش درآمدی ارقام مالحظه و ایران در گردشگری

 حیـث  از جهان مهـم کشـور ده از یکی ایران که واقعیت این رغم به که است
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 از حاصـل  جهـانی  درآمـد  هـزارم  یـک  از کمتـر  اسـت  باستانی و تاریخی آثار

 .اسـت کرده خود نصیب را گردشگری

 شـکوفایی  و توسـعه  در گردشـگری  عتصـن  بدیلبی اهمیت وجود با

 صـورت  کشـور  در آن ارتقـاء  خصوص در مناسبی گذاریهایسیاست ،اقتصادی

 یدهـه  در گردشـگری  صنعت یتوسعه به مربوط هایتالش عمده و نپذیرفته

 تقاضـا  عبارتی بـه یـا و تـبلیغـاتی و تـشـویقی هایرهیافت به معطوف ،اخیر

 هـای دسـتورالعمل  وضـع  و گـذاریها  هدف یشترب راستا این در اند. بوده محور

 جهـانگردی  تبلیغـات  ،اقـامتی  واحدهای سـازیخـصوصی به معطـوف اجرایی

 و گـردی  ایران تأسیسات ساخت تشویقی های سیاست ،انسانی نیروی آموزش

 قرار نظر مد را تـقاضا جـذب بـیشتر که بوده مالیاتی های تخفیف ،جهانگردی

 هـای چـالش  کـه  حالی در (.65: 1384و مجیدی، طهماسبی پاشا) است داده

 جانـب  هـای سیاست بیشتر دوام و استحکام تنها نـه صـنعت، ایـن روی پیش

 ســازماندهی  و عرضــه  ابعــاد  گـذاری  سـیاست بـلکه ،کندمی طلب را تقاضا

 کشـور (. 59: 1387 نوبخـت، ) طلبـد مــی  نــیز  را هـابنگاه فـعالیت ســاختار

 سـرمایه  قابلیـت  کـه  است متنوعی گردشگری هایجاذبه و منابع دارای ایران

 هـای  برنامـه  تـاکنون  گردشـگری  توسعه اول برنامه از. دارند را زیادی گذاری

 کــلی  رئـوس  در. اسـت  شـده  تـدوین  کشـور  در مختلـف  سطوح در متعددی

 بـه  مجزایـی  هـای  سرفصـل  کشور در گردشگری توسعه پنجم تـا اول بـرنامه

 پرشتاب و روزافزون گسترش علیرغم. است یافته صاختصا گـردشگری صنعت

 در جهـانگرد  جـذب  فـراوان  منـابع  وجود با و دنیا سطح در گردشگری صنعت

 ما کشور در صنعت این موفقیت عدم بیانگر موجود آمارهای و اطالعات کشور
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 گردشـگری  و ایرانگردی سازمان سـاالنه گـزارش) است آن ناکارآمد عملکرد و

 چهارم ،سوم دوم، اول، برنامه هایسال طی مثال برای که ریطو به(. 78-77

 عملکرد انقالب، از بعد کشور فرهنگی و اجـتماعی – اقـتصادی توسعه پنجم و

 نرسـیده  گــردشگری  بــخش  در شـده تعیین اهداف حد به هرگز صنعت این

 .(1357، تعداد گردشگران ورودی به ایران از سال 1جدول ) است

 
ن خارجی ورودی به ایرانتعداد گردشگرا  

1357 502278 

1358 147532 

1359 153612 

1360 167473 

1361 68595 

1362 107472 

1363 131308 

1364 89425 

1365 85801 

1366 68426 

1367 70740 

1368 92353 

1369 161954 

1370 249103 

1371 275672 

1372 311243 

1373 360658 

1374 488908 
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1375 572449 

1376 764092 

1377 1007597 

1378 1320905 

1379 1341762 

1380 1402160 

1381 1584922 

1382 1500000 

1383 159479 

1384 1889000 

1385 2735000 

1386 2171699 

1387 2027528 

1388 2272575 

1389 3121283 

1390 3294126 

1391 4070415 

1392 4801826 

1393 2504441  

1394 5181018 

1395 4901084 

1396 5113524 

1397 7804113 

 منبع: دفتر برنامه ریزی، آمار و اطالعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
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 گیرینتیجه

و  استیدر حال رشد دن عیصنا نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  یگردشگر

نبـال داشـته   را بـه د  یفراوان یطیو مح یاقتصاد ،یو فرهنگ یاجتماع راتیتاث

پژوهشگران مبدل شـده   نیب یمهم مطالعات یحوزهبه  لیدل نیاست و به هم

 یبـا داشـتن سـابقه فرهنگـ     رانیـ .( ا1388 ،یمانیسـل  پـور یو قل یاست )تقو

دارا بودن رتبه باال  یو به صورت کل میسیو اکوتور یعیطب یجاذبه ها ،یوتمدن

و  گـاه یکشـورها جا  ریابا سـ  سهیدر مقا یمتنوع گردشگر یدر وجود جاذبه ها

کسـب نکـرده اسـت. اگرچـه      یسهم متناسب با خود را در صـنعت گردشـگر  

از  شـتر یبه منظور استفاده هرچـه ب  یو جهانگرد یرانگردیتوسعه و گسترش ا

در راه رشد و  ییمشکالت و تنگناها یاست ول ریمتعدد آن اجتناب ناپذ یایمزا

موجـود در راه   یو تنگناهـا از موانـع   یصنعت وجود دارد. بخشـ  نیا یتوسعه

 یو راهبردهـا  اهداف متاثر از اصول، منافع، رانیصنعت در ا نیرشد و توسعه ا

را  یا ژهیـ و تیاست کـه وضـع   رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیخاص س

رشـد و رکـود صـنعت     میرمسـتق یو غ میکرده و علل مسـتق  جادیکشور ا یبرا

 یخـارج  اسـت یختلـف س م یدوره هـا  یرا سبب شده است. بررس یگردشگر

اتخاذ شـده در دولـت    یها استیس دهد که ینشان م رانیا یاسالم یجمهور

 ریجنگ با کاهش چشـمگ  لیمختلف به جز دوران دفاع مقدس که به دل یها

رونـد رو بـه رشـد ورود     دوره هـا بـا   ریروبه رو بـوده در سـا   یگردشگر خارج

امال کند بوده و عمـال  روند بصورت ک نیاما ا میروبه رو بود یگردشگران خارج

و  یو گسترش مناطق آزاد تجـار  جادیرا تجربه نکرده است. ا یریرشد چشمگ

و منـاطق   هیهمسـا  یکه اغلب همجوار با کشـورها  ریاخ یدر دهه ها یصنعت
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ـ ارائه شده در ا ژهیو التیمجاور بوده اند، تسه کیتیژئوپل منـاطق بـه نفـع     نی

و  یگذار هیسرما ژهیو یها استیو س نیمناطق با قوان نیاداره ا ،یاتباع خارج

 ریچشـمگ  یهـا  تیـ بـا معاف  یو داخلـ  یخـارج  یها هیجذب سرما ،یاقتصاد

و بهـره   یالمللـ  نیبـ  یتوسعه گردشگر یبرا یدیجد ی... فرصت هاو یاتیمال

 یبـرا  یآورد. مناطق آزاد به عنوان ابـزار  دیکشور پد یب آن براهاز موا یریگ

ورود  یبـرا  یا لهیمناطق آزاد وسـ  رایشود؛ ز یم ادی یرفع موانع ضد توسعه ا

در  یاقتصـاد داخلـ   ینسـب  یهـا  یاز برتـر  یریـ و بهـره گ  یجهان یهابه بازار

با اقتصـاد   یکننده ارتباط اقتصاد عیبوده و به عنوان تسر یالملل نیب یبازرگان

متـاثر از   زیـ مناطق ن نیدهد که ا یها نشان م یروند. بررس یبه کار م یجهان

 یهورجم یخارج استیمختلف س یتحوالت دوره ها یها بیو نش اثرات فراز

مداوم رشد و توسعه  یداریدر پا یا ژهیبوده اند و نتوانسته اند نقش و یاسالم

ـ   یخـارج  اسـت یس ی. بحران هـا ندینما فایا یصنعت گردشگر  نیدر روابـط ب

خـود را در   یهمـواره اثـرات منفـ    رانیا یاسالم یجمهور یو منطقه ا یالملل

با  زیآزاد ن مناطقبه کشور ظاهر نموده و  یالملل نیو ورود گردشگران بجذب 

 ینبـوده انـد. در بررسـ    یامر مسـتثن  نیخاص از ا یو جاذبه ها طیوجود شرا

بـر   رانیـ ا یاسـالم  یجمهـور  یخـارج  استیس ریبر تاث یپژوهش مبن هیفرض

مختلـف   یدر مناطق آزاد بـا توجـه بـه تحـوالت دوره هـا      یتوسعه گردشگر

 یساز یتیگرفت که امن جهینت نیتوان چن یپس از انقالب م یخارج ستایس

 یرسازیدر ادوار مختلف به همراه تصو رانیا ییایجغراف یشدن فضا یتیامن ای

 یربنـا یکشـورها، ز  نیـ شهروندان ا یبرا یخارج یدولت ها و رسانه ها یمنف

 یهـا  یریـ جهـت گ  یعدم استقبال گردشگران ر ا فراهم سـاخته اسـت. حتـ   
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هم نتوانسته  یجخار استیدر س ییو اعتدال گرا ییو تنش زدا یروش یطعمق

فـراز و   نیـ بگـذارد و ا  یبرجا سمیبر رشد و گسترش صنعت تور یچندان ریتاث

 یو صـنعت  یرکود آن به مناطق آزاد تجـار  ایدر جذب گردشگر و رشد  بینش

 د.ابی یم یتسر زین
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یاسی، وم سنژاد و روحانی(، پایان نامه کارشناسی ارشد، داشنگاه رازی، گروه عل

 راهنما، دکتر فرزاد رستمی، مشاور، دکتر قدرت احمدیان.

صنعت جهـانگردی در ایـران: تخمـین عرضـه و     "(. 1379) صباغ کرمانی، مجید. -

 . تهران، نشر کتابفرا."تقاضای جهانگردی

گردشـگری   انـداز چشـم "(. 1384طهماسبی، پاشا؛ جمعلی و روفسـیا مجیـدی. )   -

سواحل جنوبی دریای خـزر و آثـار آن بـر توسـعه شـهرها و روسـتاهای منطقـه        

ت اولـین همـایش سراسـری    ، مجموعه مقاال")مطالعه موردی شهرستان تنکابن(

 نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران، ناشر: رسانش، تهران.

 در اجـتماعی اقتصادی سیاسی توسعه تا فرهنگی از ،1392 ناصر، فکوهی، -

 فردوس انتشارات ،تهران ،ایـران

 و تاریخ نظریه ملتها، و دولتها سیاسی تضاد ،1386 محمدعلی، کاتوزیان، -

 نی. نشر تـهران، ـران،ای در سـیاسی

 ایــران، در گردشــگری صــنعت و شهرنشــینی توســعه، (.1386) بهمــن، کــارگر، -

 .مسلح، تهران نیروهای جغرافیایی سازمان انتشارات
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ــی، صــدیقه. ) - ــداری گردشــگری در  "(. 1384لطف ــه پای نگــرش سیســتمی الزم

مازندران، مجموعه مقاالت اولین همایش سراسری نقـش صـنعت گردشـگری در    

 "عه مازندران، ناشر رسانش، تهران.توس

 ینتبیــ "(. 1396مشــکینی، ابوالفضــل؛ امیرحــاجلو، الهــام؛ زنگانــه، ابوالفضــل. )  -

 هـای پـژوهش . "ایـران   بـه  نگـاهی  بـا  گردشـگری  صـنعت  یتوسـعه  در نابرابری

 .769-789 صصزمستان،  ،4 شمارة ،49 دورة انسانی، جغرافیای

 ،شهابی اسماعیل. ؛اکبر علی ،بیدختی امین ؛سیدمسعود ،شفایی موسوی -

 ریگردشگ صنعت بر خاورمیانه سیاسی ثباتی بی تاثیر "(. 1391. )سیدمجتبی

تان، تابس ،خارجی . فصلنامه روابط" 2001 سپتامبر 11 از پس دوره در ایران

 .211-239 صص، (14 پیاپی) 2 شماره ،4 دوره

-جاریمناطق آزاد تتاثیر اتحاد استراتژیک  بررسی ،1392مهری نژاد، مصطفی،  -

شگه صنعتی بر توسعه صنعت گردشگری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دان

 گیالن، راهنما، دکتراسمائیل ملک اخالق، مشاور، دکتر محمد دوستار.

 بمطلو الگوی بر ای مقدمه) توسـعه الگوهای(. 1395. )باقر محمد ،نوبخت -

 .کشور بودجه و نامهبر سازمان: تهران ،(اسـالمی – ایرانـی تـوسعه

 . پژوهشنامه" نرم قدرت و عمومی دیپلماسی "(. 1392روش، ملیحه. ) نیک -

 .99-133تابستان، ،22 شماره ،6 دوره الملل، بین روابط

 ،ایمنطقـه  ریـزی برنامه(. فصلنامه 1390واحدپور، غالمعباس؛ جعفری، مهتاب. ) -

 .85-100 صص، 1 شماره - اول سال بهار،

ردی، سازوکارهای الزم برای توسعه پایـدار چهـانگ  "(. 1372دی. )الوانی، سید مه -

خالصه مقاالت برگزیـده دومـین اجـالس جهـانگردی فرهنـگ و توسـعه، وزارت       

 "فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ،”جهـانگردی  گـذاری  سیاسـت . “(1382) ام جـان  ،جنکینـز  ؛کالین مایکل هال، -

 یهـا  پـژوهش  دفتـر  شاراتانت: تهران(. ایزدی داود و اعرابی محمد سید ترجمه)

 .فرهنگی
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. چشم انداز گردشـگری سـواحل جنـوبی    1384. و مجیدی، ر.ج طهماسبی پاشا، -

 مطالعـه مـوردی:  ) منطقـه دریای خزر و آثار آن بر توسـعه شـهرها و روسـتاهای    

شهرستان تنکـابن(، مجموعـه مقـاالت اولـین همـایش سراسـری نقـش صـنعت         

 گردشگری در توسعه استان مازندران.

یـران.  . از توسعه فرهنگی تا توسعه اقتصادی و اجتماعی در ا1392ی، ناصر، فکوه -

 تهران.

سی گردشگری و بهره برداری ازتوریسم سیا دیپلماسی .1395محسنی نیا، ایمان، -

 ، نشریه شباک.12و  11برای کاهش تنش بین کشورها. شماره 

 . تجزیـه و تحلیـل توریسـم ورزشـی در چهـارچوب روش     1394نصری، مرتضـی،  -

یقـات بـه   سوات در شهر تهران. پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحق

 راهنمایی دکتر بهرام قدیمی.
- Farhoudi, R., Shourche, M., 2004, Estimating the 

Capacity of Tourism Board of Anahita Temple in 

Kangavar,Tourism studies quarterly, Allame Tabatabai 

University, No. 7, Winter (printed: winter 2008). 
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 چکیده:
یت قبولگستردگی و م توسعه و تحول، هایتژیاسترابه عنوان یکی از  گراییمنطقهامروزه 

. شودمی فراوانی در سطح نظام جهانی باز نموده است و روز به روز بر رشد آن افزوده

رار یگی ایران قجدید که در نزدیکی و همسا گراییمنطقهاتحادیه اوراسیا به عنوان یک 

ایران  ایمنطقه به عنوان یک فرصت جدید برای توسعه همکاری تواندمیگرفته است، 

ز این ا تواندمیمورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ایران با برخورداری از مناطق آزاد 

 رصددفرصت جهت گسترش روابط تجاری خود استفاده نماید. بر این اساس این مقاله د

وراسیا ادیه است تا بررسی نماید که وضعیت مناسبات تجاری این مناطق آزاد ایران و اتحا

 به شکل هادادهکار،  . برای این انجام اینباشدمیتوجه به بسترهای ژئواکونومیکی چگونه با 

 ایت گمرکو آخرین آمار صادرات و واردات موجود در س ایکتابخانهاسنادی از منابع 

ادیه ران و اتحبا اینکه ای دهدمیجمهوری اسالمی ایران گردآوری شده است. نتایج نشان 

 ا میزانند، امژئواکونومیکی مناسبی برای توسعه تجاری خود برخوردا هایبنیاناوراسیا از 

 ز تجاری. تراباشدمیواردات و صادرات بین این اتحادیه و مناطق آزاد ایران بسیار پایین 

ن اد ایراز مناطق آزو فقط از ظرفیت یکی ا باشدمیمناطق آزاد ایران با این اتحادیه منفی 

 ند برایارو ه میزان محدود و به مقدار بسیار جزئی منطقه آزادیعنی منطقه آزاد انزلی ب

 است. شدهاستفادهمراوده تجاری با این اتحادیه 

 منطقه آزاد تجاری، اتحادیه اوراسیا، ایران، ژئواکونومی کلیدواژه:
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 مقدمه

 صرفاً بر عوامل کیدئولوژیا کیتیژئوپلغالب دوران جنگ سرد غلبه  میپارادا

ر دو هکه  بیرق یهاقدرت .داشتن یگاهیجا یاقتصادبود و منطق  یاقتصاد

 دیبابدهند،  یاقتصادضرر  یحتخود  یدئولوژیاگسترش  یبراد نمجبور بود

. پس از کردندیمفظ حعوض الب یحت یاقتصاد یهاکمکاقمار خود را با 

 تایه دیتجد نیامورد توجه قرار گرفت و  یژئواکونوم کردیروجنگ سرد، 

طور  به المللنیبظام نسه عامل است: اول؛ قدرت در  ونیمدد مدرن خو

 قبل، کشورها یهادورهبا  سهیمقاشد. دوم؛ در  دهیکشبه اقتصاد  یاندهیفزا

ر دکه  یمنابعقدرت و  یاقتصاد یهاجنبهبه  شتریبقدرت،  شینما یبرا

ل موجب تحو یجهان یبازارها راتییتغد. سوم؛ ند، توجه کردندار اریاخت

رفتار  راتییغت نیاعمدتاً متناسب با  هادولتشد و  هادولت یرفتار یوهاالگ

یر باعث (. لذا رویکرد ژئواکونومی در چند دهه اخ62: 1397ند )مختاری، کرد

شده است که تحوالت اساسی در نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشورها و 

 مناطق جغرافیایی جهان شکل بگیرد.

 سفرهای و تجارت در کنار تراکم شدن انیبه سرعت در حال جه دنیای در

 این .است یافته افزایش سرعت با نیز شهرها و کشورها بین رقابت انسانی،

 جنگ یک درگیر مخفیانه یا آشکار طور به شهرها و کشورها که معناست بدان

 کشورها که است شده باعث همچنین امر این .هستند مخرب رقابت یا تجاری

 و بالقوه گذارانهیسرما برای جذابی یهامشوق ای هازهیانگ شهرها یا

 توانندیم هازهیانگ فراهم آورند. این خود یهانیسرزم در واقع یهاتجارت

 در دارایی کسب سهولت و مالیاتی یهاتیمعاف مالیاتی، یهاتبصره شامل
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 است ممکن کاالها تجاری آزاد در منطقه .باشند تجاری آزاد مناطق موسسه

 و وارد میزبان، گمرک مقامات توسط تحمیل شده ممانعت ونهگ هیچ بدون

 و سهمیه مانند منظم تجاری موانع تواندیم شوند. منطقه آزاد همچنین صادر

 و جدید یهاتجارت جذب برای اجرایی یهاتیمحدود و را برداشته تعرفه

 آزاد منطقه یک راستا، همین در .را کاهش دهد خارجی یهایگذارهیسرما

 تعریف کارگربر کننده مونتاژ یا تولیدی قطب یک عنوان به تواندیم تجاری

 نهایی محصوالت مونتاژ یا سازنده اجزای یا و اولیه مواد واردات شامل که شود

 ;Babatundephd, 2019)است  مختلف کشورهای به صادرات برای ناتمام یا

اساسی رشد امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های  .(53

نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این  یهایفناورو توسعه اقتصادی، کسب 

داخلی و خارجی  یگذارهیسرمابرای جلب و جذب  یزیربرنامهقبیل، ناگزیر از 

هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای 

به این مهم بوده است.  کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیری برای نیل

مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت  یهاحلراهیکی از 

آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق 

کار مناطقی هستند که سبب جذب  یالمللنیبآزاد طبق تعریف سازمان 

)پیری  شوندیمتبادالت ارزی سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و 

 چند در که اقتصادی هایسیاست از یکیدر ایران، (. 90: 1396سارمانلو، 

 پذیریرقابت  افزایش نظیر گوناگونی اهداف داشتن نظر در با اخیر دهه

 رفع ،ایمنطقه توسعه ،جهانی اقتصاد با تدریجی اتصال ،ملی اقتصاد

 شغلی هایفرصت ایجاد ،خلیدا و خارجی هایسرمایه جذب ،هامحرومیت
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 توجه مورد صادرات، افزایش و پیشرفته فناوری به دستیابی ،جدید

 اندازیراه و تأسیس داشته، قرار کشور کالن سیاستگذاران و گیرانتصمیم

منطقه آزاد  7 تاکنون ترتیب بدیناست.  بوده صنعتی تجاری آزاد مناطق

 کشور انزلی و ماکو در ، قشم، چابهار، ارس،کیششامل:  صنعتی -تجاری

 تقدیم با جدید آزاد مناطق ایجاد ،کنونی زمانی مقطع در و است شده ایجاد

 تکمیلی پیشنهادهای و اسالمی شورای مجلس به دولت مختلف لوایح

 حوزه در بحث مورد موضوعات مهمترین از یکی به مجلس، محترم نمایندگان

 (.1: 1395است )ذاکری و اسفندیاری،  شده بدل آزاد مناطق

اتصال  یکی از اهداف مناطق آزاد پیوند و شودمیهمان گونه که مشاهده 

ر انی در بست. امروزه اتصال در اقتصاد جهباشدمیتدریجی در اقتصاد جهانی 

ت و روز به روز شتابی مضاعف یافته اس ایمنطقه هایاتحادیهو  هاهمگرایی

. توجه جدی باشیمیمشاهد گسترش و ایجاد بیشتر این گونه اتحادیه 

خود برای  ایمنطقهامروزی به این مقوله باعث توجه به موقعیت  هایدولت

هوری اسالمی شده است. کشور جم ایمنطقه هایاتحادیهایجاد یا پیوستن به 

 ین زمینهامضاعفی در  هایتالشایران نیز در این زمینه در تکاپو و انجام 

ت گرفته اس د توجه و رصد ایران قرار. یکی از این اتحادیه که مورباشدمی

رای گسترش ببستر نهادی خوبی  تواندمیکه  باشدمیاتحادیه اوراسیا 

 دو جانبه بر اساس شرایط ژئواکونومی طرفین ایمنطقه -پیوندهای اقتصادی

 باشد.

جمهور قزاقستان، بالروس و روسیه معاهده  روسای 2014می  29در تاریخ 

به اجرا در آمد.  2015ژانویه  1ا را امضا کرده که در اوراسی اقتصادیاتحادیه 
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جمهور ارمنستان و قرقیزستان نیز در این مراسم حضور  روسایهمچنین 

جداگانه به منظور گسترش  ایمعاهدهطی  2014اکتبر  9در تاریخ . داشتند

ارمنستان امضا شد تا این کشور نیز به  جمهوری اوراسیا با اقتصادیاتحادیه 

 امضایبا  2014دسامبر  23بپیوندد. کشور قرقیزستان نیز در تاریخ  اتحادیه

عضویت در اتحادیه اعالم داشت تا به صورت  برایموافقت خود را  ایمعاهده

)علوی،  تبدیل به عضو اتحادیه اوراسیا شود 2015آگوست  6رسمی در تاریخ 

یت و بیش میلیون نفر جمع 180اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از  (.7: 1394

میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و تولید ناخالص داخلی کشورهای  20از 

. مهمتر اینکه جوامع شودمیعضو فراتر از چهار تریلیون دالر در سال بر آورد 

اجتماعی فراوانی با ایران دارند، لذا دسترسی -این کشورها اشتراکات فرهنگی

عالوه  تواندمیجمعیت و ظرفیت  ایران به بازارهای این منطقه با این وسعت،

بر تحکیم همکاری اقتصادی و در نتیجه رشد فزاینده اقتصاد، تجارت و توسعه 

 (.2: 1397)سنایی،  کشورمان، فرصت های شغلی ایجاد نماید

وابط رترش بر این اساس توجه ایران برای پیوستن به این اتحادیه، در پرتو گس

 گسترش روابط تجاری هایراهز مهمترین تحقق یابد. ا تواندمیتجاری بیشتر 

ف اهدا ه بهایران، توسعه صادرات و واردات از طریق مناطق آزاد ایران با تواج

ضعیت و. به همین خاطر این مقاله درصدد است تا باشدمیپیدایش آنها 

 .دهد تجاری بین مناطق آزاد ایران و این اتحادیه را مورد ارزیابی قرار
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 قمفاهیم نظری تحقی -1

 مناطق آزاد -2-1

 ویژه مناطق جمله از دیگری انواع یا 1(EPZ) صادرات پردازش مناطق

 نیمه از 4(FZ) آزاد مناطق و 3(FTZ) تجاری آزاد مناطق ،2(SEZs) اقتصادی

 در این .اندبوده تأثیرگذار ملی اقتصادهای در ایجاد تحول در بیستم قرن دوم

 ویژه هایانگیزه با اقتصادی هایگاهبن از حمایت منظور به ملی قوانین فضاها

 آمده در تعلیق حالت به صادرات بازار برای خدمات و محصوالت ایجاد برای

، المللیبینبنا به تعاریف  (.Adu-Gyamfi & others, 2020: 3)است 

است که از شمول  غیربندریمنطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و 

 نظیراز مزایایی  گیریبهرهخارج بوده و با برخی از مقررات جاری کشور متبوع 

، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات مالیاتی هایمعافیت

، سهولت و تسریع در همچنینو  پاگیرزائد ارزی، اداری و مقررات دست و 

خارجی و انتقال فناوری  گذاریسرمایهفرآیندهای صادرات و واردات با جذب 

عنوان  به دنیامناطق آزاد، در . نمایدمیلی کمک اص سرزمینبه توسعه 

اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی،  پیوندیی برای همگامی و هم یپنجرها

ایجاد رشد و تحول در صادرات و بهرهمند شدن از سرمایه داخلی و خارجی 

                                                           
1 - Export processing zones (EPZs) 
2 - ,special economic zones (SEZs) 
3 - ,free trade zones (FTZs) 
4 - ,free zones (FZs) 
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به اهداف توسعه اقتصادی، ایجاد و افزایش اشتغال و انتقال  دستیابیجهت 

مناطق آزاد تجاری  (.8: 1396)سالمی و دیگران،  اندشده دتکنولوژی ایجا

معاف از مالیات  واردات برای دیگر انتخابی منطقه هر یا بندر شامل فرودگاه،

ناتمام یا تمام  کاالهای جانبی، هایدستگاه قطعات، یدکی، قطعات اولیه، مواد

 بازار هب ورود یا مجدد صادرات برای توانندمی قطعات . اینباشدمیشده 

در  ذخیره،( نیاز مورد هایهزینه پرداخت از پس) وارداتی کاالهای عمومی

 .(Babatundephd, 2019; 52)شوند  پردازش یا و مونتاژ معرض نمایش،

سایر  و خاص مالیاتی معافیت طریق از که هستند خاصی مناطق آزاد، مناطق

 سایر مانند الیتفع آزادی بنادر، به آسان دسترسی جمله از مختلف هایمشوق

 از کامل معافیت یا معافیت بانکی، تخفیف در معامالت ملی، هایبنگاه

 از رایگان استفاده بنادر، در کاال مدت طوالنی ماندن افزوده، ارزش هایمالیات

 از استفاده و خدمات و کاالها کیفیت در کمتر محدودیت تبدیل، قابل ارزهای

 تجاری محیط شودمی فراهم حلیم هایبنگاه برای که دیگری فرصت هر

 (.cal & others, 2018: 2) آورندمیرا فراهم  دولت توسط بخشتری آرامش

تحقق  برای ابزاریو  فراگیر پدیدهایامروزه مناطق آزاد به عنوان 

توسعه صادرات مورد توجه  سیاستبر  تأکیدبا  نگربرونتوسعه  هایاستراتژی

 یا یکتوسعه، به احداث  درحال کشورهای اکثر که طوری ه. باندگرفتهقرار 

 کردنمناطق، فراهم  این ایجاد. هدف از اندکردهچند منطقه آزاد مبادرت 

 طریقاز  صنعتی کاالهایو صدور  تولید افزایشمناسب به منظور  شرایط

درآمد  افزایش، ارزیدرآمد  کسباشتغال،  ایجاد، خارجی هایسرمایهجذب 

 برقراری، صنایع نیازو قطعات مورد  اولیهد موا تأمین، توریسمحاصل از 
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مردم مناطق و  مادیو  اقتصادی، رشد رفاه کشوربا داخل  صنعتی پیوندهای

 (.46: 1389ت )رهنورد، اس ملیسپس منافع 

 کونومیژئوا -2-2

یا زیربناهای اقتصادی  هاعاملاثرگذاری  لعهمطا»ژئواکونومیک عبارت است از 

سیاسی و  هایگیریتصمیمیا جهانی در  ایمنطقهدر محیط کشوری، 

ژئوپلیتیک ده در ساختار شکل گیرن هاعاملقدرت و اثرگذاری این  هایرقابت

جدید ژئواکونومیک، به مفهوم ترکیب منطق جنگ ژه وا«. نیو جها ایمنطقه

طوری که کلوزویت نوشته، منطق جنگ در  تجاری یا همان هایروشبا 

لی است که از ن اصلی ژئواکونومیک، استدالبنیا. دستور زبان تجارت است

(. 520: 1398)مهکویی و گودرزی،  ارائه شده است 1لوتواک ادوارد فطر

به طور  1990 اوایل در ،«مریلند ماکیاول» ،لوتواک ادوارد ،آمریکا استراتژیست

 نظامی هایروش جایگزین تجارت هایروش» که کرد استدالل جالبی

به  غیرنظامی نوآوری ،شلیک قدرت جای به عرضه قابل سرمایه با -شوندمی

 همان در. «هاپایگاه و هاپادگان جای به بازار نفوذ و نظامی پیشرفت جای

کرد.  یاد« دیگر وسیله به جنگ ادامه عنوان به اقتصاد» از 2بل دانیل زمان،

 نگاران، روزنامه بین در ژئواکونومی اصطالح از تعاریف نوع این امروزه

 مفهوم از غالباً آنها .است نمونه کنندگان مناظره و سیاست اننظرصاحب

 توسط اقتصادی قدرت از استراتژیک استفاده به اشاره برای ژئواکونومی

                                                           
1Edward nicolae luttwak -  
2 - Daniel Bell 
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 استفاده هستند کشورها بین روابط در دستکاری دنبال به که هاییدولت

 (.moisio, 2019: 2) کنندمی

 شمهسرچ کالسیک پلیتیکژئو از دانش از ایحوزه عنوان به ژئواکونومیک

 اعمال ئوپلیتیکژ دامنه گسترش را آن توانمی ،ترخاص تعبیر به. گیردمی

از  نوعی کونومیکژئوا معنا، این به. دانست المللیبین اقتصادی روابط در شده

 ندیپیکرب و توزیع تحلیل به ژئوپلیتیک معاصر، منظر از. است ژئوپلیتیک

در بین  المللبین سیاست روابط بر آن ثیراتتأ و المللیبین سیستم در قدرت

. دارد اشاره جهانی فضای استراتژیک مورفولوژی همچنین کشورها و

 کشورها یندر ب ژئواستراتژیک رقابت به دو ذاتاً هر ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک

 را ئوپلیتیکژ تحلیل و تجزیه زمینه ژئواکونومیک حال، این با. اندخوردهگره 

 یدتأک تحلیل عامل یک عنوان به اقتصادی قدرت ارتباط بر و کرده محدود

 گیردیم بر در را ژئوپلیتیکی رقابت از خاصی نوع معنا، این به. کندمی

(Jaeger & brites, 2020: 24مفهوم .) کاربرد به فقط ژئواکونومیک 

 ،شودنمی توصیف( داریمملکت) ژئوپلیتیکی منافع برای اقتصادی ابزارهای

دارد  شارها نیز امنیت و اقتصاد بین و بازار و دولت بین روابط تغییر به بلکه

(Jaeger, 2020: 2 .)به تنهایی به اقتصادی عوامل ژئواکونومیک، منظر از 

 قابتر مشخصات و قدرت توزیع منطق و شوندمی تنظیم قدرت منابع عنوان

 (.Jaeger & brites, 2020: 24) سازندمیکشورها را متحول  بین

ویژه در ابعاد تجاری  ابزاری برای تحلیل راهبردهای اقتصادی، به واکونومیژئ

تا آنها  گیردمیاساس سیاست شکل  بر هادولتاست که بر پایه آن تصمیمات 

 ایشده خوبی تعریف به هایبخشبتوانند به هدف حفاظت از اقتصاد خود یا 
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تا  کندمیلی کمک م هایبنگاهاز اقتصاد دست یابند. رسیدن به این هدف به 

دست آورند که  خاصی از بازار جهانی را به هایبخشبه فناوری دست یابند یا 

نین سهمی یا ت چسازی یک محصول است. مالکی مربوط به تولید یا تجاری

تأثیر  ت یاعنصری از قدر -دولت یا بنگاه ملی -توان کنترل آن، به یک واحد

تا اقتصاد و ظرفیت اجتماعی خود  کندمیاعطا کرده است و کمک  المللیبین

 (.148: 1394د )میرفخرایی، خشباستحکام ا ر

دی ای اقتصازیربنای همگر، ژئواکونومیک، قدرت، جغرافیا و اقتصاد هایمؤلفه

، ارتقای تجارت نقش ایمنطقهاقتصادی  یهمگرای هاینظریهدر  .سازندمیرا 

ر رتقای تجارت داهدف  ی بااقتصاد هایاتحادیه. تشکیل کنندمیمهمی را ایفا 

 اقتصادی در گرایمنطقهدوران بعاد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت. 

ای جغرافیایی مشخص برده تمایل گروهی از کشورها در یک محدوده برگیرن

 هایموافقتنامهآن بستن  هاینشانههمکاری اقتصادی است که اولین 

جام، تشکیل ن آنها و سرانمیا گذاریسرمایهترجیحی و رشد میزان تجارت و 

نطقه موفقیت همکاری در یک م هایسطحاقتصادی است. در مورد یه اتحاد

ا ی میان کشورهیکپارچگ حسط این حوزه، دامنه و پردازاننظریهباید گفت که 

دو  اشپیگل، . کانتوری وانددانستهرا بنا به متغیرهای مؤثر بار آن متفاوت 

مل مهمترین عوا عنوان را به تغیر الگویم چهاراین حوزه، سته برج پردازنظریه

میزان موفقیت  توانمیکه به کمک آنها  شمارندمیبر  ایمنطقهمؤثر درون 

چهار متغیر  شناسایی کرد. این ایمنطقهترتیبات  دهیشکلیک منطقه را در 

 راختاس قدرت؛ حعبارتند از: ماهیت و میزان همبستگی؛ ماهیت ارتباطات؛ سط

 (.521: 1398گودرزی،  )مهکویی و
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 هایافته -2

و  مبنای تحلیل تواندمیآمار واردات و صادرات یکی از مقوله هایی هست که 

ا و فهم ژئواکونومی کشورها قرار بگیرد. برای تحلیل ژئواکونومی کشوره

. شودیمبازیگران اقتصادی، میزان صادرات و واردات از ارکان تحلیل محسوب 

یت نیادهای ژئواکونومی مشترکی از قبیل موقعکشور ایران با توجه به ب

ادیه اتح جغرافیایی، همسایگی، تنوع تولیدات کشاورزی و صنعت و ... نسبت به

د. ر باشینه برخوردااز بازار صادارت و واردات خوبی در این زم تواندمیاوراسیا 

ر ( سایت گمرک ایران د1397لذا این مساله بر اساس آخرین آمار )سال 

 اطق آزاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.خصوص من

 واردات -3-1

مقایسه آمار واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کشورهای غیر 

( از طریق مناطق آزاد ایران در 1عضو اتحادیه اوراسیا )نمودار و جدول شماره 

حادیه که سهم واردات ایران از کشورهای عضو ات دهدمینشان  1397سال 

در  3.47اوراسیا نسبت به کشورهای غیر عضو اتحادیه اوراسیا نسبتا ناچیز )

درصد( می باشد. مقایسه آمار واردات ایران از کشورهای عضو  96.53مقابل 

که سهم  دهدمیاتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای غیر عضو اتحادیه نشان 

است. با اینکه این  واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه بسیار کم

اتحادیه در موقعیت ژئواکونومیکی خوبی و در همسایگی ایران قرار داد و 

داشته باشد، اما سهم آن از  ایبرجستهدر مبادالت تجاری ایران نقش  تواندمی

که بیشترین آن مربوط به روسیه با  باشدمیدرصد  3.47کل صادرات ایران 

دیگر خیلی کمتر از نیم درصد  و سهم چهار کشور باشدمیدرصد  3.14
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با توجه به اینکه ایران درصدد گسترش همکاری خود با  طلبدمی. لذا باشدمی

، جایگاه ژئواکونومیک خود را باشدمیاین اتحادیه و به احتمال پیوستن به آن 

نموده و با جایگزین نمودن واردات کاال از کشورهای عضو این  تربرجسته

 هایپایهشابه از کشورهای غیر عضو این اتحادیه اتحادیه با کاالهای م

 سازد. ترمستحکمژئواکونومیکی خود را 
 

 
 تحقیق هاییافته: منبع
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همچنین همان گونه که اشاره شد در بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 

بیشترین واردات ایران از طریق مناطق آزاد ایران مربوط به فدراسیون روسیه 

درصد کل  3.14دالر و در حدود  1357290551ش آن که ارز باشدمی

؛ 1و نمودار شماره  1و همان طور که در جدول شماره  باشدمیواردات ایران 

بعد از آن کشورهای بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان  شودمیدیده 

دالر  11581317قرار دارند که کمترین میزان مربوط به قرقیزستان به ارزش 

 .باشدمیدرصد(  0.02)
 : آمار واردات به تفکیک کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی سال1جدول شماره 

1397 

کشور طرف 

 معامله

نسبت به کل واردات بر  ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم(

 اساس ارزش دالر

 0.05 23033100 5023463 ارمنستان

 0.05 23368664 11611358 بالروس

 ونیفدراس

 هیروس

5220335615  1354290551 3.14 

 0.03 11581317 5991954 زستانیقرق

 0.2 87491709 297428083 قزاقستان

مجموع 

اتحادیه 

 اوراسیا

2505411013 1499765341 3.47 
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مجموع 

کشورهای 

غیر عضو 

اتحادیه 

 اوراسیا

29850347890 41668993980 96.53 

مجموع 

کشورهای 

عضو و غیر 

عضو 

 اوراسیا

32355758906 87593234316  100 

 ایران اسالمی جمهوری گمرک سایت از مستخرج: منبع

 

که از دو  دهدمی( نشان 2)جدول شماره  1397آمار واردات ایران در سال 

کشور عضو این اتحادیه، یعنی ارمنستان و قرقیزستان، هیچ گونه وارداتی در 

باقی هیچ کدام از مناطق آزاد ایران ثبت نشده است. همچنین از سه کشور 

مانده فقط در منطقه آزاد انزلی واردات برای قزاقستان و بالروس ثبت شده 

است و بقیه مناطق آزاد ایران در بخش تجاری واردات کشور از این سه عضو 

این اتحادیه هیچ جایگاهی ندارند. برای روسیه هم به استثنای یک مورد از 

است. لذا، در حالی که منطقه آزاد اروند، تمامی واردات از انزلی ثبت شده 

درصد واردات ایران از طریق مناطق آزاد مربوط به منطقه آزاد انزلی  9/99



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1016   

 

درصد  0.1، بقیه مناطق )اروند( تنها کمتر از باشدمی)انزلی و حسن رود( 

و این نشان دهنده وضعیت رکود کامل دیگر  دهندمیواردات را تشکیل 

. هر چند این وضعیت باشدمیاوراسیا  مناطق آزاد ایران در واردات از اتحادیه

تا حدودی به خاطر موقعیت ارتباطی و فاصله کم جغرافیایی منطقه آزاد انزلی 

جایگاه دیگر مناطق آزاد به خصوص منطقه  طلبدمیقابل توجیه هست، اما 

، مورد توجه جدی قرار باشندمیارس و ماکو که همسایه خشکی این اتحادیه 

ه آزاد ایران است که از طریق خشکی با کشور ارمنستان گیرد. ارس تنها منطق

 97آن در طول سال  ، اما هیچ گونه وارداتی از این کشور درباشدمیهمسایه 

 ثبت نشده است.
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رک : آمار واردات به تفکیک ماه، کشور عضو اتحادیه اوراسیا و گم2جدول شماره 

 1397طی سال 

کشور طرف  ماه سال

 معامله

وزن  گمرک

 وگرم()کیل

ارزش 

 )دالر(

نسبت 

ارزش 

 )دالر(

1 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،

10 ،11 ،12  

منطقه آزاد  قزاقستان

 یانزل یتجار

51917409 13857205 7/28  

2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،9 ،10 ،11  

منطقه آزاد  بالروس

 یانزل یتجار

2216123 695331 44/1  

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،

10، 11 ،12  

 ونیفدراس

 هیروس

د منطقه آزا

تجاری حسن 

 رود انزلی

7824560 6732139 94/13  

1-12  ونیفدراس 

 هیروس

منطقه آزاد 

 یانزل یتجار

322505905 26953947 82/55  

 ونیفدراس 3

 هیروس

منطقه آزاد 

اروند  یتجار

 خرمشهر -

2250 46159 1/0  

 100 48284781 384466247   جمع
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ز اکل  ر اساس محاسبه مجموع ارزش ریالی واردات کل مناطق آزاد و وارداتب

آزاد  (، واردات مناطق3و  2کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا )جداول شماره 

طق آزاد درصد واردات منا 68/2ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فقط 

. این باشدمیزی که مقدار بسیار ناچی دهدمیبر اساس ارزش دالر را تشکیل 

دات وار نسبت )واردات هر کدام از مناطق آزاد از اتحادیه اوراسیا نسبت کل

ع منطقه و برای مجمو 6/8آنها بر اساس ارزش دالر( برای منطقه آزاد انزلی 

ه آزاد درصد واردات آنها و برای منطق 40/8آزاد انزلی و حسن رود انزلی، 

یه مناطق و سهم بق باشدمیقه آزاد درصد واردات این منط 01/0اروند فقط 

نشان دهنده سهم  هانسبت. این باشدمیآزاد ایران بر اساس این نسبت صفر 

 .باشدمین پایین اتحادیه اوراسیا از واردات کل هر کدام از مناطق آزاد ایرا
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 1397: آمار واردات به تفکیک گمرکات مناطق آزاد، طی سال 3جدول شماره 

نسبت واردات از  ارزش )دالر( ارزش )ریال( رم(وزن )کیلوگ گمرک

اتحادیه اوراسیا 

به واردت کل 

 منطقه آزاد

منطقه آزاد تجاری 

 چابهار

576032604 34633451754138 826193072 0 

منطقه آزاد تجاری 

 حسن رود انزلی

36205321 3928903575581 95514907 05/7  

منطقه آزاد تجاری 

 کیش

6617333 2039882206310 49007457 0 

 یتجارمنطقه آزاد 

 خرمشهر –اروند 

110778346 14581061728568 352695329 01/0  

 یتجارمنطقه آزاد 

 یانزل

981369370 19895983235176 478941459 6/8  

  1802352224 75079282580000 1711002974 جمع
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 صادرات -3-2

سیار بسیا ند واردات، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراهمان

پیداست،  4و جدول شماره  2؛ به طوری که از نمودار شماره باشدمیناچیز 

درصد  38/1کل میزان صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه در حدود 

و  باشدمی دات. این نسبت حتی کمتر از میزان وارباشدمیکل صادرات ایران 

ه تحادیین ااین نشان دهنده تراز پرداخت منفی ایران در واردات و صادرات با ا

 .باشدمی
 

 
 تحقیق هاییافته: منبع
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 دراتهمچنین، میزان سهم هر کدام از پنج کشور عضو اتحادیه در زمینه صا

ه ببوط یکسان نیست. بیشترین میزان صادرات ایران به اعضا این اتحادیه مر

ان درصد کل صادرات ایر 63/0که در حدود  باشدمیدراسیون روسیه ف

وس ایتا بالرو بعد به ترتیب ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و نه باشدمی

 .باشدمیکه سهم هر کدام کمتر از یک درصد  باشندمی
: آمار صادرات به تفکیک کشورهای مقصد عضو اتحادیه اوراسیا، 4جدول شماره 

 1397طی سال 
نسبت به  ارزش )دالر( ارزش )ریال( وزن )کیلوگرم( کشور مقصد

کل واردات 

بر اساس 

 ارزش دالر

./36 160773162 9269332059059 565224800 ارمنستان  

006/0 2776978 169891141946 2040296 بالروس  

63/0 283878354 17979742562110 503145651 هیروس ونیفدراس  

08/0 34792579 2070270079702 20249519 زستانیقرق  

3/0 132738856 7896456535909 464172249 قزاقستان  

38/1 614459929 37385692370000 1554832515 جمع اوراسیا  

62/98 44055983497 2556522544269170 116412807132 جمع غیر اوراسیا  

 100 44670433426 2593908236639170 117967639647 جمع اوراسیا و غیر اوراسیا
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ان به کلیه از منظر صادرات ایر شودمیدیده  5همان گونه که در جدول شماه 

به این  . اما این صادراتباشدمیپنج کشور عضو اتحادیه دارای صادرات 

ریق طز ا کشورها فقط از طریق منطقه آزاد تجاری انزلی و به مقدار بسیار کم

هی ایگاجمنطقه آزاد اروند صورت گرفته است و دیگر مناطق آزاد ایران اصال 

ت ادراصندارند. منطقه آزاد انزلی به کلیه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 

الر در یک ماه د 91633، اما صادارت منطقه آزاد اروند فقط به ارزش اندداشته

 ت.سال به مقصد فدراسیون روسیه صورت گرفته اس
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رک : آمار صادرات به تفکیک ماه، کشور عضو اتحادیه اوراسیا و گم5جدول شماره 

 1397طی سال 
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گمرک کشور مقصد ماه

به  1-12

 7استثنای 

 857181 453182 یانزل یتجارمنطقه آزاد  ارمنستان

 16000 20000 یانزل یتجارمنطقه آزاد  بالروس 6

 100395 110550 یانزل یتجارمنطقه آزاد  زستانیرقق 12، 11، 4

 20586234 65610882 یانزل یتجارمنطقه آزاد  قزاقستان 1-12

منطقه آزاد تجاری حسن  قزاقستان 8

 رود انزلی

121330 97064 

منطقه آزاد تجاری حسن  قزاقستان 9

 رود انزلی

1750 23000 

 ونیفدراس 1-12

 هیروس

 22968377 41717807 یانزل یتجارمنطقه آزاد 

6 ،7 ،10 ،

11 

 ونیفدراس

 هیروس

منطقه آزاد تجاری حسن 

 رود انزلی

20625 152226 

 ونیفدراس 12

 هیروس

 -اروند  یتجارمنطقه آزاد 

 خرمشهر

14451 91633 

 44892110 2170549952  جمع 
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کل  ریالی صادرات کل مناطق آزاد و صادراتبر اساس محاسبه مجموع ارزش 

اطق آزاد (، صادرات من6و  5به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا )جداول شماره 

اطق درصد واردات من 73/13ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فقط 

 ر کدام از. این نسبت )صادرات هدهدمیآزاد بر اساس ارزش دالر را تشکیل 

ر( ش دالاتحادیه اوراسیا نسبت کل صادرات آنها بر اساس ارزمناطق آزاد به 

ی و حسن درصد و برای مجموع منطقه آزاد انزل 45/38برای منطقه آزاد انزلی 

 06/0درصد صادرات آنها و برای منطقه آزاد اروند فقط  87/36رود انزلی 

یران بر او سهم بقیه مناطق آزاد  باشدمیدرصد صادرات این منطقه آزاد 

ایین اتحادیه نشان دهنده سهم پ هانسبت. این باشدمیاساس این نسبت صفر 

م . هر چند سهباشدمیاوراسیا از صادرات کل هر کدام از مناطق آزاد ایران 

ن ما ایا، شودمیباالیی از صادرات منطقه آزاد انزلی به اتحادیه اوراسیا مربوط 

 .باشدمیمنطقه آزاد  وضعیت ناشی از پایین بودن میزان صادرات کل این
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 1397آمار صادرات به تفکیک گمرکات، طی سال : 6جدول شماره 

وزن  گمرک

 )کیلوگرم(

نسبت واردات از  ارزش )دالر( ارزش )ریال(

اتحادیه اوراسیا به 

 واردت کل منطقه آزاد

منطقه آزاد تجاری 

 چابهار

9933443 53840979202

1 

7428890 0 

منطقه آزاد تجاری حسن 

 انزلی رود

5857967 32807715205

1 

5719486 76/4 

 0 35000 1470000000 912490 منطقه آزاد تجاری کیش

اروند  یتجارمنطقه آزاد 

 خرمشهر -

15179653

94 

83530794309

87 

143181689 06/0 

17073052 یانزل یتجارمنطقه آزاد 

9 

66326898026

72 

115789471 45/38 

34475945753 366169427 منطقه آزاد دوغارون

16 

54822285 0 

11796763 جمع

9647 

25939082366

39170 

326969821  
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 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری -3

. تجارت دهدمیتجارت خارجی رکن مراودات اقتصادی یک کشور را نشان 

رد از ر بیشتر موا، دگیردمیخارجی که در قالب صادرات و واردات شکل 

. امروزه کندمیژئومواکونومیکی طرفین تجارت تبعیت  هایبنیانبسترها و 

و  هااتحادیهژئواکونومیکی بستر مناسبی برای گسترش  هایبنیان

یگران درصدد که بیشتر کشورها و باز باشندمی ایمنطقه هایهمگرایی

که در  ایطقهمنی اقتصاد هایاتحادیه. یکی از باشندمیپیوستن به آنها 

ه در ک. این اتحادیه باشدمیپیرامون ایران شکل گرفته است، اتحادیه اوراسیا 

 تان،حال حاضر متشکل از پنج عضو اصلی؛ فدراسیون روسیه، بالروس، ارمنس

ه بی مناسبی نسب ژئواکونومیک هایبنیان، از باشدمیقزاقزستان و قرقیزستان 

ران، ه ایسب جغرافیایی این اتحادیه نسبت بایران برخوردار است. موقعیت منا

ن به ارتباطی طرفی هایزیرساختبه خصوص موقعیت همسایگی، هم تکمیلی 

در تولیدات کشاورزی و  جنوبی، تنوع -خصوص از طریق کریدور شمالی

مناطق آزاد، پیوندهای  اقتصادی مثل -نهادی هایزیرساختصنعتی طرفین، 

 هایبنیانی اتحادیه با ایران و ... تاریخی و فرهنگی بعضی از اعضا

توسعه روابط  ساززمینه توانندمیژئواکونومیکی بسیار مناسبی هستند که 

 تجاری این اتحادیه و ایران باشند.

 باشندمیاقتصادی  هایزیرساختبا اینکه مناطق آزاد ایران از جمله مهمترین 

حادیه باشند و بازار توسعه تجاری ایران با این ات ساززمینه توانندمیکه 

آماری خیلی ارتباط  هایواقعیتصادرات و واردات آنها را رونق بخشند، اما 
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. در صورتی است که همان گونه که اشاره دهندنمیتجاری درخشانی را نشان 

ژئواکونومیکی بسیار مناسبی برای رونق تجارت بین طرفین  هایبنیانشده، 

مناطق آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا در وجود دارد. میزان صادرات و واردات 

. این امر هر باشندمیمقایسه با کشورهای غیرعضو این اتحادیه بسیار ناچیز 

چند به خاطر، کثرت کشورهای غیرعضو این اتحادیه پذیرفتنی است، اما 

؛ به طوری که برای واردات سهم دهدمینسبت، فاصله بسیاری را نشان 

 47/3ه در مقابل کشورهای غیرعضو این اتحادیه کشورهای عضو این اتحادی

؛ این شکاف در صادرات بیشتر شده و باشدمیدرصد  53/96درصد در مقابل 

 .رسدمیدرصد  62/98در برابر  38/1به 

 یران،اارتباط تجاری اعضای اتحادیه اوراسیا با مناطق آزاد  در خصوص سهم

یه ن روسق آزاد با فدراسیومیزان مراوده تجاری مناط آمار گویای آن است که

ات . میزان صادرباشدمیهم در واردات و هم در صاردات بیشتر از دیگر اعضا 

ه ا فاصل. بقیه اعضا بباشدمیمناطق آزاد ایران با روسیه حتی بیشتر از واردات 

ه بزیادی در مراحل بعدی قرار دارند. هر چند پیشگامی روسیه با توجه 

ی سیاسی مستحکم آن با ایران و دسترسی جمعیت باالی آن و پیوندها

رخی دیگر از ب، اما لغو باشدمی پذیرتوجیهدریایی مشترک به دریای خزر 

 تواندمیبرخوردارند که  ایویژهژئواکونومیکی  هایبنیاناعضاء این اتحادیه از 

ا تان برمنسدر مراودات تجاری با مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد. همسایگی ا

وص نقش در این خص تواندمیآزادی مثل ارس و ماکو و حتی انزلی مناطق 

 بسیار باالیی را ایفا نماید.
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ری که در بین مناطق تجا دهدمیهمین مراودات تجاری ثبت شده نشان 

ال ایران، فقط منطقه تجاری انزلی )حسن رود و انزلی( در این خصوص فع

ر دوند. این نطقه آزاد ارو در مرحله بعد و به مقدار بسیار کمی م باشدمی

وبی ژئواکونومیکی خ هایبنیانصورتی است که دیگر مناطق آزاد ایران نیز از 

زاد برای گسترش مراودات تجاری برخوردارند. در حالی که مناطق تجاری آ

یه تحادانیمه شمالی کشور مثل انزلی، ارس و ماکو از نزدیکی جغرافیایی به 

ز یز اناد واقع در نیمه جنوبی کشور ایران اوراسیا برخوردارند، مناطق آز

جنوبی  -دسترسی به دریای آزاد و کریدور شمالی از قبیل هاییبنیان

ر سیار مثمر ثمببرای توسعه واردات و صادرات مجدد  توانندمیبرخوردارند و 

 باشند.

ی در ط اسیابه طور کلی، ارزیابی تراز تجاری مناطق آزاد ایران و اتحادیه اور

 ؛ از آنجایی که میزان ارزش دالری وارداتدهدمینشان  1397سال 

، تراز باشدمیدالر(  614459929دالر( بیشتر از صادرات ) 1499765341)

یشنهاد . بر این اساس پباشدمیدالر منفی  885304412تجاری به مقدار 

کی ئواکونومیکه جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن بنیادهای ژ گرددمی

ن ا ایتحادیه اوراسیا مراوده تجاری خود و به خصوص مناطق آزاد را ببا ا

ند تا بتوا باشدمیاتحادیه توسعه دهد. این امر به خصوص برای صادرات الزم 

 برای زمینه را تواندمیتراز تجاری منفی را جبران نماید. در این صورت ایران 

 هایهاتحادیرین خود و پیوستن به یکی از مهمت ایمنطقهگسترش همگرایی 

 .د، را فراهم آورباشدمیمجاور خود که درصدد پیوستن به آن نیز 
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 چکیده
تان بالروس، قزاقس ه،یجمهور روس یرؤسا موجب شد یواحد اقتصاد یفضا سیتأس دهیا

سال  هیل ژانواو و درامضاء  2014سال  راتحادیه اقتصادی اوراسیایی را د جادیتوافقنامه ا

ام خود در نظ کیبه اهداف استراتژ یابیدست یدر راستا هیروس. کنند ییاجرا 2015

طرح  کشور، نیا یخارج استیحاکم بر س ییاگرایاوراس کردیالملل و باتوجه به رونیب

ادی همکاری در اوراسیای بزرگ، که در غالب نهادهای جدید از جمله اتحادیه اقتص

 یکی یسازمان شدهنهینهاد یهایو همکار ییهمگرا اوراسیایی است را مطرح و اجرایی کرد.

 گرانیزبا انیو توسعه تعامالت م یجمعتیامن تیتقو یبرا یامنطقه یکارهاراه نیاز مهمتر

ست اهای فراوان اقتصادی، سیاسی و امنیتی این اتحادیه نیز دارای ظرفیت ،است یاسیس

ی پتواند ضمن توسعه همگرایی با کشورهای عضو، بخشی از اهداف اقتصادی و در که می

 وراز فآن سیاسی ایران را جامه عمل بپوشاند. روابط میان ایران و روسیه با وجود 

المللی ای و بینهای منطقهگی موضوعدلیل پیچید های متعدد در طول یک قرن، بهنشیب

-رود. این نوشتار با روش توصفیها پیش میپذیری متقابل، به سوی تقویت تعاملو آسیب

قش و نباشد که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش می

 ر اینپاسخ به پرسش مذکوتاثیری در توسعه همگرایی میان ایران و روسیه دارد؟ در 

ایی، شود که با توجه به نقش پیشرو روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیفرضیه مطرح می

سی، سیا افزایش تعامالت ایران با این اتحادیه موجب گسترش، تقویت و توسعه همگرایی

 امنیتی، اقتصادی و تجاری ایران و روسیه خواهد شد.
 

 گرایید اوراسیایی، ایران، روسیه، همگرایی، منطقهاتحادیه اقتصاهای کلیدی: واژه
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 مقدمه .

با  مواجهه یکشورها برا یهمکار تیجهان معاصر بر اهم یکنون تحوالت

ست. اوده اند افز افتهی یالمللنیب یتیاز آنها ماه یاریمختلف که بس داتیتهد

 و توسعه یجمع تیامن تیتقو یبرا یامنطقه یراهکارها نیاز مهمتر یکی

 ینسازما شدهنهینهاد یهایو همکار ییهمگرا ،یاسیس گرانیباز انیعامالت مت

. ابندییم یانقش برجسته یامنطقه یهاسازمان یطیشرا نیاست. در چن

 ایطقهمن همین همگرایی از ایگونه باید را اوراسیایی اقتصادی اتحادیه

 زمینه در شوروی سابق هایجمهوری مقاصد و نیاز تأمین هدف با که دانست

 به بوطمر توافق و گرفته شکل کار نیروی و خدمات سرمایه، کاال، آزاد گردش

. سیدر امضا به روسیه و بالروس قزاقستان، سوی از 2014 سال در آن تشکیل

 ژانویه ابتدای از گشت مقرر نیز مذکور کشورهای مجالس تصویب از پس

 سپس و انارمنست ابتدا ،تاریخ این از پس البته که یابد اجرایی قابلیت 2015

 ادیهاتح ایجاد از اصلی هدف. آمدند در این اتحادیه عضویت به قرقیزستان

 «سیاییاورا همگرایی پروژه» تحقق مسیر در کوششی باید را اوراسیا اقتصادی

 به و کندمی دنبال اقتصاد مسیر از را سیاسی اهداف به دستیابی که دانست

 ،«داخلی توسعه» ،«سازمانی توسعه» تسیاس چهار هدف، به رسیدن منظور

 به نماید؛می دنبال را «خارجی توسعه» و «دوجانبه روابط مسیر از توسعه»

 هایدولت سازمانی، ساختار طریق از همکاری گسترش و تعمیق دیگر، عبارت

، 1398است )خانمحمدی، داده قرار کار دستور در را خارجی شرکای و عضو

41) 
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واند بت دیاست که شا سازمانی ،«اقتصادی اوراسیاییاتحادیه » ینهاد نوپا

ا ر رانیا یاسالم یجمهور ،یاسیآن س یو در پ یاز اهداف اقتصاد قسمتی

 یهآستان یاجالس اقتصاد انیراستا و در جر نیجامه عمل بپوشاند. در هم

 نیب یجارمنطقه آزاد ت موردتوافقنامه موقت در ، (2018/  05 /17)قزاقستان 

که  زین نرایا یاسالم یجمهور امضاء شد. رانیقتصادی اوراسیایی و ااتحادیه ا

 یهایکپارچگیدر  آنحضور  کهاست  یادر حال توسعه یجزء کشورها

و  ترهاپارام یارتقا یبرا یمناسب تیموقع نه،یبه یتجار باتیو ترت یاقتصاد

 شیو افزا یاقتصادپیشرفت  نهیبوده و زم رانیا یو اقتصاد یتجارمسائل 

درت قبا کسب  رانیا ن،یآورد. همچنیرا فراهم م گذر نیدر ا یگذارهیرماس

 نجریا تواند اقتصاد خود را دریالملل، منیرقابت باالتر در بعد تجارت ب

 نیا یمنف راتیها و تأثآن را از چالشو کند مهیشدن بیجهان ندیحرکت فرآ

 (.32، 1392)سعادت و محسنی،  دور نگه دارد زین ندیفرآ

دوجانبه  یدهد همکاریوجود دارد که نشان م یادیز لیدالز سوی دیگر، ا

کند. وجود  میرا ترس یمثبت افقتواند یم با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی رانیا

و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی از آن نظر است  رانیدر روابط ا یفرصت اقتصاد

است،  بودهافع دور مستقل مشترک المن یاز بازار کشورها ههموار رانیکه ا

جهت صادرات  یتواند به بازاریم هیبا اتحاد کینزد یدر صورت همکار یول

 یسرشار از منابع غن یکشور رانیا ضمن اینکه .ابدیمحصوالت خود دست 

 یعنی ،یتیترانز تیموقع نیاست و به جهت قرار گرفتن در بهتر یو گاز ینفت

فارس در جنوب و قرار  جیخزر در شمال و خل یایدو در نیب فتنقرار گر

 یمناسب برابسیار  یریتواند مسیشرق به غرب م یتیترانز تیگرفتن در موقع
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روابط  جادیا ،رانیباشد. از منظر ا هیعضو اتحاد یکشورها یکاالها تیترانز

 یبرا یازمینهبه  لیتر با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ممکن است تبدکینزد

و  هیاتحاد نیعضو ا یبا کشورها رانیا یاداقتص و همگرایی یهمکار سعهتو

 شود. باالخص روسیه

 ابالملل و نیخود در نظام ب کیاستراتژ مقاصدبه  یابیدست یدر راستا هیروس

ه کشور، منطق نیا یخارج استیحاکم بر س ییاگرایاوراس کردیتوجه به رو

ر بو  داند یخود م یحوزه نفوذ سنت و خلوت اتیح به عنوانرا  یمرکز یایآس

 هخود در نقش تیمنافع و امن، ساز خود انیآن است تا ضمن حفظ نقش جر

 هد.الملل گسترش دنیتوان را به عرصه ب نیو ا نیبلندمدت منطقه را تضم

 یایآس یدر دو دهه گذشته همواره تالش کرده است تا کشورها ورکش نیا

 یاقتصاد اتحادیه مانند هیتحت کنترل روس ینهادها قالبرا در  یمرکز

 (.3، 1396)ندیمی،  دینما تیهدا ایاوراس

چندجانبه متقاعد شده است.  دیجد یهاروش کارگیریبهضرورت روسیه به 

از جمله  دیجد ینهادهاکه در قالب بزرگ  یایاوراس در یطرح ابتکار همکار

است.  یقابل بررس نهیزم نیدر ا اتحادیه اقتصادی اوراسیایی شکل گرفته است

 نیدارد. در ا ازیخود ن کایشر تیابتکار به تقو نیا دنشمحقق یمسکو برا

 یو اشتراک نسب یکیو ژئواکونوم یکیتیژئوپل هایویژگیبا توجه به  رانیا نیب

 یریپذبیها و آسموضوع یدگیچیباشد. پ یمناسب کیتواند شریم ینظر

برند و با وجود یم شیها پتعامل تیتقو یو مسکو را به سو رانته زیمتقابل ن

 یهارا به خسارت یاز همکار یناش یهاتیدو طرف مز ،هااختالف یرخب

 (.237، 1397)نوری،  دهندیم حیترج تعاملناشی از عدم 
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هبود بخود را  ارتباطاتآنکه بتوانند  یبرا هیو روس رانیرسد ایبه نظر م

ه شوند ک یمشترک یهایوارد همکار یدیجد یهابخشند، الزم است در حوزه

ز اهمتر مو  رسازندهیغ یهاو رقابت یمنف یخیسوابق تار علتبه  نیا از قبلتا 

مشترک و  یرگذاهیامکان سرما ،یافرامنطقه گرانیباز کاتیتحر همه،

ها رفبه تعامل سازنده که منافع آن متوجه همه ط دنیرس یبرا یزیربرنامه

ساز نهیتواند زمیکه م یاساس یهااز حوزه یکی ند.اهباشد را در آن نداشت

 است. یاتحادیه اقتصادی اوراسیایباشد،  هیو روس رانیا یهایگسترش همکار

ر بکننده آن نییتع ریدارد و بخاطر تاث اتحادیه نیکه ا ییهایژگیو لیبه دل

 نیب اردیپا یهرگونه همکار یبرا نهیزم جادیو ا یهر دو کشور، طراح اقتصاد

دو کشور  ایرایی منطقهتوسعه همگموجب  ،در این قالب هیو روس رانیا

اثیر ت یرسپژوهش در صدد آن است تا به بر نیموارد ا نیشود. با توجه به ایم

 ای ایران و روسیهاتحادیه اقتصادی اوراسیایی در توسعه همگرایی منطقه

، رو روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیاییبپردازد. با توجه به نقش پیش

اال و کهای تجارت، انرژی، حمل و نقل زمینه افزایش تعامل با این اتحادیه در

اثرکردن بخشی از انرژی، توسعه مناطق آزاد تجاری و تالش در جهت بی

 همگرایی توسعه و تقویت گسترش، موجب فضای تحریمی غرب، این اتحادیه

 .شد خواهد روسیه و ایران تجاری و اقتصادی امنیتی، سیاسی،
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 چارچوب نظری

، همکاریاین اصل پذیرفته شده است که ، لمللا در منطقِ روابط بین

ت صلح و ثبا شکل گیری تواند عاملی مهم در گرایی می منطقه همگرایی و

اشد. در را به همراه داشته ب اقتصادی المللی تلقی شده و رشد و توسعه بین

 یها درگیری وفصل حل برای ای عنوان شیوه بیشتر موارد از همگرایی به

ناطق متدریج واحدها و  للی یاد شده است که طی آن بهالم و بین ای منطقه

شود. شامل شده در بلند مدت، باعث گسترش انترناسیونالیسم می دیگر را

یجاد و ن اگرایاو منطقه الملل ازجمله کارکردگرایانبین ازدیدگاه مکاتب روابط

 ، ازونقل و حمل تجاری، اقتصادیروابط  برقراریو  هاهمکاری یتوسعه

وستی و المللی و تعمیق دبین روابط در همگرایی ایجاد برای مناسب هایشیوه

 )صادقی و یک منطقه است کشورهایبین  ویژه دره ایجاد صلح و ثبات، ب

 (.192، 1396مرادی،

است. دیوید  کارکردگرایی ینظریههمگرایی،  هاینظریه نخستینیکی از 

برخوردار است،  ای ویـژه موقعیتمیترانی که در ارتـباط با این نـظریه از 

حکومتی، وظایف اساساً فنی و  های که پیچیدگی فزایندة نظام اعتقاد دارد

افزایش داده که  حدیالمللی را به بین ها در سطح ملی وغیرسیاسی حکومت

نخبگان سیاسی است.  همکاری جای ساالران بهفن همکاریحل آنها مستلزم 

 همکاری برایهایی را چارچوب است که ایجاد ایگونه وضعیت به این

بینی توان پیشمی ساخته و ضروری کارکردی هایسازمانالمللی در قالب بین

افزایش وسعت و اهمیت مسائل فنی بشر، شمار و قلمرو این  کرد که با

 نهادهای نهایتاهایی ممکن است سازمان ها نیز افزایش یابد. چنینمانزسا
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، 1372دوئرتی و فالتزگراف،،)ثمر سازند بی یا از بین بردهسیاسی گذشته را 

666). 

 و قاضاهات اهداف، است که این کارکردگرایی رهیافت به وارده هایاشکال از

شابه ت این است معتقد و نموده فرض همانند و یکسان را هادولت نیازهای

 یظریهن که هرچند. شودمی اقتصادی و فنی هایزمینه در همکاری موجب

 درپی و بود دوم جهانی جنگ از پس اروپای وضعیت به ی، واکُنشیکارکردگرای

 شده یاسیس اقتصاد، امروزه اما بود، اروپایی ایجاد همگرایی هایزمینه  تبیین

 یست؛ن هم کمتر نباشد سیاسی از مسائل بیشتر اگر ،اقتصادی مسائل واهمیت

 ورتص یدجد و تحوالت نیازها جوابگوی نمی تواند تنهایی به نظریه این پس

 قانیده) باشد سرد جنگ از پس دنیای بین المللی میدان مناسبات در گرفته

 به ،یترانیجدید در بهبود نظریه م رویکردیبنابراین، (. 32، 1389،فیروزآبادی

 .نو کارکردگرایی مطرح گردید عنـوان

گرچه نوکارکردگرایان انظریه دیگر مربوط به همگرایی است.  نوکارکردگرایی،

ای  که همگرایی منطقه ای از حوزه هاعتقاد دارند کارکردگرایان نندمانیز 

اضافه می کنند که نباید وابستگی متقابل  اما رفاهی و کارکردی آغاز می شود،

در نوکارکردگرایی (. 1389،45زنگل، سیاست و اقتصاد را از یاد برد )ریتبرگر و

می شود به  تالشبلکه  و هماهنگی منافع نیست،« خیر مشترک»از  اثری

هاس،  نگریسته شود. به همین دلیل،« منافع ابزاری»مقوله همگرایی از دید 

این رهیافت، معتقد است که یکی از معیارهای همگرایی،  طرحنظریه پرداز م

ن دارد که ه آاست. اراده همگرایی بستگی ب همگراییزیان ناشی از  سود و

ایی، چشم انداز واحد معطوف به همگر گروه های عمده تشکیل دهنده

امکان همگرایی را  بخش می بینند. به عبارت دیگر، آنچهاثرهمگرایی را 
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و  انگیزه های نوع دوستانه نیست، بلکه توجه به منافع ،معقول فراهم می سازد

 دوستی و اتحاد ،ارزش هایی است که بسیار پیچیده تر از مفاهیمی مثل صلح

 (.150 ،1396)عابدی اردکانی و راستین دل، هستند

معطوف کردند. از نظر هاس،  یتوجه خود را به مسائل اقتصاد انینوکارکردگرا

اقتصاد  یترانیشود، اما او برخالف م یآغاز م میمال استیدر حوزه س یهمکار

اذعان  یمسائل اقتصاد تیو به اهم ی دانداز هم جدا نم کامالرا  استیو س

است. فرض او  ریزیسر ای «تیسرا»مورد استفاده هاس  میاز مفاه یکیدارد. 

هر  ،بنابراینبه هم وابسته اند.  یاقتصاد اتیح است که ابعاد مختلف نیبر ا

 یم گرید یدر بخش ها یبخش، مستلزم همکار کیدر  یهمکار یبرا یاقدام

 ینوع نیکند. بنابرا یم تیسرا گرید یبه بخش ها بخشی از یشود و همکار

به  یاز بخش یشرویپ ای یتسر وجود داشت که به «ابندهیمنطق گسترش »

را  دخو یمنافع مل ،ندیفرا نیا لهیها به وس ملت وکرد  یکمک م گریبخش د

 ،1376و فالتزگراف،  یبخشند )دوئرت یارتقا م بزرگتر ییهمگرا طیمح کیدر 

 یی،آرام همگرا شبردیهاس معتقد است که هدف پ نی(. عالوه بر ا676

و رهبران  گرانیباز ریتاکث نیمشترک ب یاسیتعهد س کیمستلزم وجود 

 یچند از جمله گام ها یدهد که عوامل یهشدار م ی، وهمچنیناست.  یدولت

عظمت و شکوه  یبه سو شیو گرا یانفراد یمنافع اقتصاد ،یاسیسابقه س یب

 در فوق نظراتشود.  یم یوحدت جمع نیا یدگیاز هم پاش ی، منجر بهمل

 و وحدت عرصه به ورود برای که تاس مایه درون این دارای همگرایی زمینه

 زمینه تا کرد شروع سیاسی غیر و فنی کارکردی، وجوه از باید همگرایی

 با و افتد نمی اتفاق یکباره به همگرایی اینکه و شود فراهم ها دیدگاه نزدیکی
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 ،مرادیو عل ی)عباس داشت نخواهد قوام و دوام مقطعی و موردی اقدامات

1393، 130.) 

 بخشی از دولتها چگونه و چرا که است مورد این تبیین رایینوکارکردگ هدف

 روش تا شده آمیخته هم در هاحاکمیت نموده، پوشیچشم خود اقتدار از

همانطور که گفنه شد . نمایند تدبیر تعارضات وفصل حل برای را جدیدی

 و گیرد نمی نظر در هم از جدای را سیاست و اقتصاد میترانی، خالف بر هاس

 مستلزم گرایی هم سو، یک از. دارد تأکید اقتصادی مسائل سیاسی تاهمی به

 دیگر، سوی از و است ای منطقه سطح در ملی فوق و فراملی نهادهای وجود

 نیز کشورها درون در حاکم های گفتمان و سیاسی احزاب ذینفع، های گروه

 ملیفرا پیوندهای ها گروه این. کنند می دنبال همگرایی ایجاد در را منافعی

 است متقابل مشترک منافع بر تأکید همگرایی، از برداشت این در دارند؛ نیز

 نظریه ابعاد و ها به شاخصه توجه با (.194 ،1391 صادقی و مرادی،)

 به که توجهی به دلیل نظریه این که رسد می نظر به اینگونه نوکارکردگرایی

فرضیات  به وجهت با و دارد هم کنار در سیاسی و اقتصادی عوامل و مسائل

 برون و سیاستگذاری سرریز،) گروه این پردازان نظریه به وسیله شده ارائه

 رشد و به وجود آمدن تحلیل در بیشتری توانایی از این نظریه ،(گرایی

. باشند می برخوردار آنها افقی و گسترش عمودی و ای منطقه تجاری ترتیبات

 سیاسی نخبگان نقش به ن گروهای پردازان نظریه که اهمیتی دلیل به طرفی از

 تحلیل و تفسیر توانند می بهتر را ای منطقه های موافقتنامه هستند، قائل

 این دهنده نشان خود کلیت در ای منطقه همگرایی های تجربه. نمایند

 حاکم، نخبگان و دولت ها تمایل و خواست صورت در تنها که است مبحث
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جالینوس و شود ) می امکانپذیر همگرایی هایی چنین شکل گیری

 (.59، 1391دیگران،

 از روسیه با ای منطقه همگرایی توسعه که نیست تردیدی ترتیب، هر به

 ضرورت و ابعاد تبیین. است فراوان اهمیت دارای ایران برای مختلفی جوانب

اما  .کرد بررسی مختلفی های نظریه قالب در توان می را همگرایی این های

 موجود، انتقادات و ها کاستی رغم به نوکارکردگرایی ویژه به و کارکردگرایی

 ها، دولت میان ای منطقه همگرایی از مناسب تری به نسبت تصویر تواند می

از  استفاده. دهد دست به آن به وابسته موارد و اقتصادی های حوزه در ویژه به

همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در در تحلیل نقش  نوکاردگراییرهیافت 

مسکو و تاثیر این اتحادیه بر توسعه آن، -تهران منطقه ایتحکیم مناسبات  و

 عنوان به اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چراکه. شود واقع مؤثر بسیار تواند می

 ای منطقه حرکت سریع تر به سمت همگرایی جهت مهم بسیار عامل یک

 الزمه عنوان به اقتصادی های همکاری بر تاکید جهت از و بوده روسیه با ایران

با  نیز طرفی از. باشد می تامل و توجه قابل ای، منطقه کارکردگرایی تحقق

سیاسی و پیشینه تاریخی روابط ایران و  جغرافیای مرزهای همجواریتوجه به 

المللی  با توجه به تحوالت سیاسی صورت گرفته در مناسبات بین روسیه و نیز

 نموده تاکید ایمنطقه همگرایی رورتض بر توان، میپساتحریم و روسیه ایران

 باب این در کارکردگرایانه های گزاره از یکی عنوان به نیز موضوع این که

 اتحادیه دل در تواند می که دیگری کردگرایانه کار عنصر. باشد می مطرح

این  که معنا این به است؛ آن بودن گرایانهفایده قابلیت گیرد، قرار توجه مورد

 جدیت با تواند می و نبوده نمایشی و هنجاری حرکت کی صرفا اتحادیه

 در. باشد داشته دنبال به برایشان توجهی قابل اقتصادی منافع و سود طرفین
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 را اتحادیه اقتصادی اوراسیایی توان می کردگرایانه نوکار نگاهی با مجموع

 اقتصادی، وحدت سوی به حرکت مشترک، نیازهای تامین در مهمی عامل

 مسیر در ایران گرفتن قرار نهایت در و موجود هایشکاف دریجیت فصل و حل

 .گرفت نظر در روسیه با ای منطقه توسعه همگرایی

 اتحادیه اقتصادی اوراسیایی

 به نتوا می را مرکـزی اوراسـیای در اقتـصادی هـای همکـاری تاریخی سیر

 ـات شـوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از نخست دوره. کرد تقـسیم دوره سـه

 در دوره این در اقتصادی همکاری شود، می شامل در را 1990 دهـه پایـان

 وم،د دوره. است بوده CISالمنـافع  مـشترک مـستقل کشورهای جامعه قالب

 2003-2014 سالهای بـین در اوراسیا اقتصادی جامعه گیری شکل به مربوط

 سـال از یایی،اوراس اقتصادی اتحادیه تاسیس شامل نیز سوم دوره و میالدی

 .است سـو ایـن بـه 2015

نور » شنهادیدر پ دیاتحادیه اقتصادی اوراسیایی را با شکل گیری ینظر ایده

 ایجاددر خصوص  1994جمهور قزاقستان در سال  سییر «فیسلطان نظربا

در سال  شنهاد،یپ نیجستجو کرد. پس از طرح ا یمنطقه ا یبلوک تجار

 یجامعه اقتصاد کستانیو تاج زستانیقرق ،هیبالروس، قزاقستان، روس 2000

عضو به وجود آوردند.  یکشورها یبازار مشترک برا جادیرا با هدف ا ایساورا

 هیاتحاد کی جادیدرباره ا روسیه سفیدقزاقستان و  ه،ی، روس2007در سال 

 انیم ی، ابتدا توافقات2009. در سال دندیخود به توافق رس انیم یگمرک

مشترک صورت  یتعرفه گمرک جادیدر خصوص ا سکنیو م ، آستانهمسکو

سه کشور  یجمهور یرؤسا یمذکور به امضا های توافق ت،یو در نها رفتیپذ

سه کشور  نیا انیم 2010در سال  یگمرک هیاتحاد ب،یترت نه ایو ب دیرس
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جمهور  یشد رؤسا نجرم یواحد اقتصاد یفضا سیتأس دهیکرد. ا کارشروع به 

اتحادیه اقتصادی اوراسیایی  جادیتوافقنامه ا ،زاقستانق روسیه سفید و ه،یروس

 ییاجرا 2015سال  هیدر اول ژانو این توافقنامه .امضاء کنند 2014سال  ررا د

 در اتحادیه، این گران تحلیل از برخی دیدگاه . از(3 ،1397خورسند، ) یدگرد

 ویق چندجانبه تشکل یک ایجاد برای آمیز موفقیت نسبتا تالش اولین واقع،

به حساب می آید که  پساشوروی منطقه در اقتصادی همگرایی منظور به

 و مشترک بازارهای گسترش اقتصادی، واحد فضای ایجاد را خود هدف

 واحد بازار در کار نیروی و خدمات سرمایه، کاال، آزاد حرکت به دستیابی

 های هزینه کاستن با قیمت کاالها کاهش همچنین و عضو اتحادیه کشورهای

 سیاست برقراری و مشترک، بازار در سالم رقابت ترویج خام، مواد نقل و ملح

 اعالم ونقل حمل و فناوری انرژی، کشاورزی، بخش های در مشترک های

 تواند می اتحادیه این ،یااوراس اقتصادی اتحادیه مؤسسان نگاه از. است نموده

 را اعضا نمیا تجارت کند، ایجاد WTO قواعد چارچوب در را بزرگی بازار

 ارمغان به عضو کشورهای برای زمینه این در را زیادی تسهیالت و دهد بهبود

 (.37، 1398آورد )عسگریان،

 زمینه در اصلی های اولویت تعریف به اوراسیا اقتصادی اتحادیه معاهده

 پذیرش مورد کشاورزی سیاست یک اجرای و ایجاد نقل، و حمل های سیاست

 های سیاست برای عملیاتی اهداف و ندمدتبل مقاصد تعریف نیز و همه

 اقدام صنعتی همکاری های مکانیسم و قواعد اساس بر اتحادیه، در صنعتی

 مبادله، و تجارت زمینه در سیاست ها اجرای و توسعه که شده مقرر و کرده

 در رقابت کار، و کسب توسعه ها، زیرساخت و نقل و حمل ها، تعرفه و گمرک

 توسعه به مربوط منافع باید ها حوزه سایر و فنی تتنظیما عمومی، مالکیت
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 عملکرد انتظار که آنجا از .باشد داشته نظر در را عضو کشورهای در صنعتی

 در منسجم های سیاست گرفتن کار به بدون اوراسیا اقتصادی اتحادیه در مؤثر

 اجرای و توسعه شامل که ها سیاست این است، ناممکن کالن اقتصاد زمینه

اقتصادی اوراسیایی  اتحادیه در عضو های دولت سوی از مشترک های کنش

 تنظیم اتحادیه متوازن در اقتصادی توسعه آوردن دست به هدف با شود، می

 (Eurasian Economic Commission, 2015: 17 & 18است ) شده

 تحادیها تجارب از نموده کوشش اوراسیا تاسیس تازه اتحادیه ساختار، حیث از

 نهاد مهمترین اروپا، اتحادیه همچون. ببرد بهره خود ازماندهیس در اروپا

 تشکیل عضو کشورهای رهبران از که است آن عالی شورای گیری، تصمیم

 دافاه به دستیابی منظور به گیری تصمیم و استراتژی تعیین وظیفه و شده

 که است اوراسیا اقتصادی کمیسیون اتحادیه، اجرایی ارکان. دارد را اتحادیه

 در گیری تصمیم و است اروپا اتحادیه اقتصادی کمیسیون مشابه یشترب

 انکب. دارد عهده بر را مالی و گمرکی های سیاست نیز و انرژی های سیاست

 وسعهت در تسهیل ماموریت که است اتحادیه این دیگر ارکان اوراسیا توسعه

 یقرط از عضو کشورهای میان اقتصادی رشد و تجارت گسترش بازار، اقتصاد

 بر را همگرایی پروژه از حمایت جهت در مالی کمک تامین و گذاری سرمایه

 که است اسیااور اتحادیه ارکان دیگر از اوراسیا پارلمانی بین مجمع. دارد عهده

 ملی قوانین سازی هماهنگ و عضو کشورها مجالس بین تعامل تسهیل جهت

 لسا در که سیااورا اقتصادی اتحادیه دادگاه. است شده تشکیل حقوقی و

 لح مسئولیت نیز گردید، اوراسیا اقتصادی جامعه دادگاه جایگزین 2015

 است اوراسیا اقتصادی اتحادیه در حقوقی نظم از تفسیر و اختالف

(Dragneva and Wolczuk, 2014). 
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 عضویتاست، با  یفراوان یتهایظرف یاتحادیه اقتصادی اوراسیایی دارا 

تحت  تیجمع 2015در سال  هیبه اتحاد تانزسیارمنستان و قرق یکشورها

 2/  5 بالغ بر یناخالص دینفر و با تول ونیلیم 184به  هیاتحاد نیپوشش ا

 بهمتعلق اتحادیه اقتصاد  نیقدرتمندتر هم اکنوناست.  دهیدالر رس ونیلیتر

و از نظر  ایرتبه هشتم دن یداخل یناخالص دیاست که از نظر تول هیکشور روس

. بر اساس گزارش محسوب می شود ایقدرت ششم دن دیرقدرت خ یبرابر

 یگمرک هیاتحاد سی، از زمان تاس2015در سال  ایاوراس یاقتصاد ونیسیکم

به  ،افتی رتقاءعضو به سرعت ا یکشورها نی، تجارت ب2010در سال  ایاوراس

/  9بود،  کایدالر امر اردیلیم 1/63متقابل تجارت  2011 که در سال یطور

دالر  اردیلیم 9/67تجارت متقابل  زین 2012از سال قبل، در سال  شتربی ٪ 33

واردات که  یدر حال د،یدالر رس اردیلیم 7/593شد و صادرات مشترک به 

 شیخود افزا یاعضا نیبدر ابتدا تجارت را  هیدالر بود. اتحاد اردیلیم 9/340

عضو به  یادولت ه یبرا یو قانون یسازمان یادیکرد و بن تیاقتصاد را تقو داد،

است.  یبحث انرژ ه،یاتحاد نیا گریمثبت د یها تیوجود آورد. از جمله قابل

نفت  14/  6جهان،  یعیگاز طب 20/  7 دیبا تول ،اتحادیه اقتصادی اوراسیایی»

 نیشود و ا یم دهید یقدرت برتر انرژ کی نوانشده به ع ظیجهان و گاز تغل

جهان در هر دو  یکننده دیتول نیل به برتریبدترا اوراسیایی  هیامر اتحاد

 انرژی از ٪9 یکننده دیتول نیهمچن هیحوزه نفت و گاز کرده است. اتحاد

و  نیسوم بیذغال سنگ جهان، که به ترت 9/5جهان و  ییسیتهالکتر

 بنابراین، (.10 ،1394،یعلو) یدآ یم مارکننده در جهان به ش دیتول نیچهارم

 انرژی امنیت و پایدار انرژی تأمین ،انرژی مشترک بازار تشکیل اصلی هدف

 بازار، گذاری قیمت انرژی، مشترک بازار تدریجی استقرار کلی اصول از. است
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 های زیرساخت توسعه انرژی، منابع در تجارت موانع برداشتن رقابت، توسعه

حوزه  در گذاری سرمایه جذب برای مطلوب محیط مهیاکردن نقل، و حمل

 است انرژی زمینه در ملی مقررات و وانینق تدریجی هماهنگی و انرژی

 (525، 1398مهکویی و گودرزی،)

 3/1 و داخلی ناخالص تولید دالر یلیونتر 7/2 اوراسیایی اقتصادی اتحادیه

 وعض کشورهای خارجی تجارت همچنین. دارد صنعتی تولیدات دالر تریلیون

 3/2 و تادراص 7/3 برابر یعنی دالر میلیارد 877 بر بالغ خارجی کشورهای با

 و آالت ماشین غذایی، مواد کشاورزی، محصوالت است؛ جهان کل واردات

 ،2018 سال در. هستند اتحادیه اعضای صادراتی بیشترین کاالهای انرژی،

 میلیارد 319 جهان از آن واردات و دالر میلیارد 548 جهان به اورسیا صادرات

 سیهرو کشور به جهان، با اوراسیا تجارت میزان بیشترین. است بوده دالر

 تصادیاق اتحادیه دالری میلیارد 867 تجارت از که طوری به شود، می مربوط

 دالر ردمیلیا 687 ،(واردات و صادرات مجموع) 2018 سال در جهان با اوراسیا

 (.53، 1398است )پرند و عسگریان، گرفته صورت روسیه توسط آن

 
 2018ادی اوراسیا با جهان در سال کشور اتحادیه اقتص 5میزان صادرات و واردات 
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 این بیشتر در رشد حال در و جوان جمعیت یک وجود با خالصه طور به

 بلقا ظرفیت یک با گسترده قلمرو یک نمایانگر مرکزی اوراسیای کشورها،

 و ای منطقه درون تجارت طریق از اجتماعی و اقتصادی توسعه برای توجه

 تاهمی امنیت، و طبیعی منابع عامل دو به توجه با. است سیاسی همکاری

 .شود می برجسته این اتحادیه ژئواستراتژیک

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه

 گسترش اما شود؛ می یدتأک غربی بردار اهمیت بر همواره روسیه در گرچه

 در شرق یابی اهمیت و گرایی آتالنتیک گفتمان ناکامی غرب، با ها اختالف

 آن تبع به و است کرده دگرگونی دچار را اولویت نای الملل، بین روابط

 به تغییر این. اند کرده پیدا پیش از بیش اهمیتی اوراسیایی و شرقی بردارهای

 کوتاه در را اوراسیا به بیشتر توجه کرملین اما نیست؛ غربی بردار رد معنی

 عنوان به بلندمدت در و غرب فشار از شدن خارج برای مدت میان و مدت

 قدرت» یک عنوان به روسیه ساز جریان موقعیت تضمین برای دیراهبر
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 برای اوراسیاگرایی نگاه، این از. داند می ضروری جهانی جدید نظم در «بزرگ

 بین هویت از مهمی قسمت بلکه ژئوپلیتیکی، مفهوم یک فقط نه روسیه

 تغییر المللی، بین و ای منطقه های تحول مانند عواملی. است آن المللی

 فرض شرقی، یایی قدرت غرب، با عمیق تنش ها، ائتالف و اتحادها تماهی

 و ساختاری وابستگی تضعیف جدید، نظم به گذار شرایط در داشتن قرار

 بوده دخیل جدید رویکرد گیری شکل در روسیه، از CIS کشورهای واگرایی

 حفظ برای سنتی سازوکارهای ناکارآمدی متوجه را کرملین عوامل این. اند

 جمله از تخصصی نهادهای ایجاد به تمایل. اند کرده حوزه این بر لکنتر

 و جمعی امنیت پیمان سازمان و شانگهای سازمان اوراسیا، اقتصادی یهاتحاد

 قابل حوزه این در بزرگ، اوراسیای در همکاری تر پررنگ قالب در آنها تعریف

 اوراسیایی، ردهگست همکاری تر دقیق عنوان زیر ابتکار و ایده این. است تفسیر

 در نهادی های تعامل تقویت بر آن در و مطرح پوتین سوی از 2016 ژوئن

 اتحادیه(. 241 ،1398نوری،است ) کرده تاکید اروپا تا آسیا از وسعی گستره

 تـالش اولین و دارد شـرق بـه مسکو بازگشت از نشان اوراسیایی یاقتصاد

 یقو چندجانبه یادهانه تاسیس جهت در کشور این آمیز موفقیت نسبتا

 .آید می شمار به پساشوروی ای منطقه همگرایـی یبـرا

 تر نزدیک روابط پی در دهه یک برای کم دست پساشوروی، فضای در روسیه

 لحاظ به چه اگر ،1990 دهه طی کشور این. نبود سابق شوروی اقمار با

 به و بودند تر ضعیف آن همسایگان اما داشت، قرار ضعف موضع در اقتصادی

 خود همسایگی در تحوالت بر اثرگذاری برای بود قادر مسکو دلیل همین

 هزاره آغاز با تنها. کند تکیه خود اقتصادی و سیاسی نظامی، وزن بر کماکان

 گذاشت، ثباتی بی به رو منطقه این در روسیه موقعیت که بود میالدی جدید
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 این در تاز و تتاخ به شروع غربی های سازمان و ها دولت که زمانی یعنی

 به 2004 سال در بالتیک های دولت که بود زمان همین در. کردند منطقه

 کشورهای فضای وارد جدی طور به اروپا اتحادیه درآمدند، ناتو عضویت

 اطراف کشورهای در واقع گاز و نفت خطوط نخستین شد، پساکمونیستی

 به چین نیز شرق سمت از و شد ساخته خارجی های شرکت کمک به روسیه

 در روسیه تصمیم. گذاشت مرکزی آسیای در بازی عرصه به پا اقتصادی لحاظ

 واقع، در پوتین جمهوری ریاست دوران در ای منطقه اقتصادی همگرایی مورد

 روسیه رهبری آمال که است مشخص بنابراین. بود روندها این به واکنشی

 و زارعیاست ) ادیاقتص مزایای کسب از فراتر بسیار ای منطقه همگرایی برای

 .(45 ،1397عباسی،

 رزشیا و معنا برای روسیه، بیشتر اوراسیایی اقتصادی اتحادیه از این رو،

 صادیاقت کلی و سودهای باشد داشته اقتصادی اینکه مفهومی تا دارد سیاسی

 مشوق از است. روسیه نشده مشخص کامل شکل به هنوز روسیه برای آن

 اتحادیه در عضویت جهت خود مسایگانه قانع کردن برای متعددی های

 تانقرقیزس و بالروس همچون اتحادیه این عضو های دولت. کند می استفاده

د. شون می روسیه سوی از گاز های قیمت برای سوبسید دریافت شرایط واجد

 از یهروس هدف که این برداشت را کرد توان می هزینه پر های مشوق چنین از

 در ینپوت. باشد اقتصادی هدف یک ابتدای امر درنباید  اتحادیه این تشکیل

 فراملیتی مجمع یک اوراسیا اقتصادی اتحادیه که کرد اعالم 2011 سال

 و هشد تبدیل مدرن جهان در ها قطب از یکی به تواند می که است قدرتمند

کند  عمل یکپاسیف - آسیا پویای منطقه و اروپا بین کارآمد پلی عنوان به

 (.158 ،1394میرفخرایی،)
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 ن روبهبا آ اتحادیهاین  عضــو قدرتمندتریــن کــهاتهامــی  تریــنمهم  

به شــ شــوروی ســابق است. الحاق جماهیراتحاد  میراث احیایروســت، 

ر د ییها نگرانی چنین محرک ،اوکراینها با  و تداوم تنش کریمه جزیره

 ایناست  کرده کوششمسکو  .رود شمارمی ســطح منطقه و خارج آن به

 وسیهر. کند برطرف عضویتدر امر  کشــورهابرابری  نگرانی را با اعطای حق

نفع  شمرزهایتجاری دراطــراف  بلوکو  اتحادیه تشکیللحاظ اقتصادی از  به

 .(40، 1395)ایلداری، میبرد

 دش گفته که همانطور که است اقتصادی قدرتمندترین حاضر حال در روسیه

 خرید قدرت برابری نظر از و دنیا هشتم رتبه داخلی ناخالصی تولید نظر از

 ادیهاتح این اعضا جمعیت یلیـونم 180 حـدود از. دارد را دنیا ششم قدرت

 این یمل ناخـالص تولید میلیارد هزار 2 مجموع از و است روسیه از آن 84%

 از شبـی نفوذ به منجر امر این که است کشور این به متعلق %88 اتحادیه،

 ،(84 ،1395سلیمانی، و پور سلیماناست ) شده اتحادیه این در ـیهروس حـد

 سرمایه در سهم درصد هشتاد از بیش با روس های شرکت براین، عالوه

 یم محسوب اتحادیه این کننده صادر بزرگترین شده، صادر مستقیم گذاری

 حتت اتحادیه، این در خارجی مستقیم صادرات ساختار اساس، براین. شوند

 به نزدیک است، گاز و نفت صنعت خصوص، به روسیه، سنتی نایعص تسلط

 هگرفت صورت اتحادیه این کشورهای در روسیه مستقیم گذاری سرمایه 47%

 است اتحادیه این در اقتصاد بزرگترین دارای روسیه واقع، در. است

 (.41 ،1398عسگری،)

 اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و ایران
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 ترین بنیادی از یکی خارجی تجارت تا به امروز، دور، بسیار های گذشته از

 یشافزا به تنها غیرنفتی، صادرات توسعه. شود می محسوب اقتصادی مباحث

 شود؛ نمی محدود خدمات و کاالها انواع صادرات توسعه طریق از ارزی درآمد

 قاءارت زمینه در راهبرد یک عنوان به تری مهم نقش صادرات، توسعه بلکه

 ریپذی آسیب کاهش برای است الزم که دارد عهده بر تصادیاق توسعه وحتی

 از یجلوگیر و نفت قیمت عادی غیر نوسانات از ماندن مصون و کشور اقتصاد

 تنوع دایجا و نفتی غیر صادرات توسعه اقتصادی، های برنامه اجرای در وقفه

 و تصادیاق ریزان برنامه مدنظر جدید، بازارهای کسب و صادراتی بازارهای در

 جاریت روابط گسترش شده، یاد اهداف به یابی دست برای .گیرد قرار سیاسی

است  ربرخوردا ای ویژه اهمیت اوراسیایی از اقتصادی اتحادیه و ایران بین

 اتحادیه و ایران روابط در اقتصادی فرصت (. وجود78، 1398)عسگری،

 مستقل ایشورهک بازار از همواره ایران که به این خاطر است اوراسیا اقتصادی

 به اندتو می اتحادیه با نزدیک همکاری صورت در ولی است؛ بوده دور سود هم

 یکشور همچنین ایران. دست پیدا کند خود محصوالت صادرات برای بازاری

 موقعیت نبهتری در قرارگرفتن با توجه به و است گازی و نفتی منابع از سرشار

 رسفا خلیج و شمال در خزر یدریا دو بین گرفتن قرار یعنی نقلی، و حمل

 تواند می غرب، به شرق نقلی و حمل موقعیت در گرفتن قرار و جنوب در

 گاهن از. باشد اتحادیه عضو کشورهای کاالهای جابجایی برای مناسب مسیری

 است مکنماوراسیایی نیز  اقتصادی اتحادیه با تر نزدیک روابط ایجاد ایران،

 عضو یکشورها با ایران اقتصادی های کاریهم توسعه برای ای پایه به تبدیل

 برای اگوه و گفت روند در تسریع خواستار تهران از همین رو،. شود اتحادیه

 (.1395اندیشکده راهبری تبیین،) است شده نامه با اتحادیه توافق بستن
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 اب ترجیحی تجارت موافقتنامه امضای موضوع ایران، اسالمی نظام جمهوری

 ستورد در گذشته سال چند در را اوراسیایی اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای

 یک دایجا پیشنهاد اوراسیایی اقتصادی کمیسیون به تهران و داد قرار کار

 که نمود حمطر را اوراسیایی اقتصادی اتحادیه و ایران میان تجاری آزاد منطقه

 این تشکیل موضوع گرفت، قرار استقبال مورد اتحادیه اعضای جانب از

 جارتت موافقتنامه انعقاد سنجی امکان قالب در و 1394 سال در امهموافقتن

 روند بودن طوالنی جهت به که گردید مطرح طرف دو بین ترجیحی آزاد

 شد، رمقر اولیه، توافق مطابق آزاد، تجارت موافقتنامه به مربوط مذاکرات

 ای تعرفه ترجیحات اعطای برای اقالم از تعدادی شامل موقتی موافقتنامه

 ماه بهشتاردی 27 در موافقتنامه این اساس این بر. برسد امضا به طرفین میان

 وقت وزیر توسط قزاقستان یآستانه شهر در( میالدی 2018 می) 1397

 رماهآذ 18 تاریخ در نیز وزیران هیات و امضا ایران تجارت و معدن صنعت،

 (.1398 اینانلو،) رساند تصویب به را مربوطه الیحه 1397

 جهت 1398 تیر 17 تاریخ در جمهور روحانی، رئیس سوی از موافقتنامه این

 تجاری موافقتنامه ترین جامع و ترین مفصل موافقتنامه این .شد ابالغ اجرا

 عمومی، قواعد فصل( 9) نه شامل و کرده منعقد ایران تا به امروز که است

 اقدامات تجارت، راه | فرا فنی موانع تجاری، کارهای چاره کاال، تجارت

 فصل و حل تجاری، تسهیل مبداء، قواعد گیاهی، بهداشت و بهداشتی

 ترجیحات های موافقتنامه سایر مشابه. است پایانی مقررات و اختالفات

 جمهوری) طرف دو اعطایی ترجیحات شامل فهرست کاالیی دو تجاری،

 تاس مذکور موافقتنامه پیوست( اوراسیایی اقتصادی اتحادیه و ایران اسالمی

 از پس بار نخستین برای ترتیب این به (.1397 تجارت، توسعه سازمان)



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1053 

 

 

 ایران حضور زمینه جامع، ای موافقتنامه انعقاد با ایران اسالمی انقالب پیروزی

 اجرای با. شد فراهم( اکو جز به) ای منطقه اقتصادی اتحادیه یک در

 آبان پنجم تاریخ از اوراسیایی اقتصادی اتحادیه با ترجیحی تجارت موافقتنامه

 هموار کشورها این با آزاد تجارت سمت به مقدماتی قدم یک ،1398 سال ماه

 (143، 1398شد )فرسائی و دیگران،

 اوراسیایی اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای با ترجیحی تجارت موافقتنامه

 مواد غذایی، مواد های حوزه در آن از قلم 502 که است کاال قلم 862 شامل

 مهندسی، و فنی خدمات صدور ساختمانی، محصوالت میایی،شی مصرفی

 به اوراسیایی اعطایی ترجیحات کشاورزی، محصوالت و صنعتی محصوالت

 اتحادیه به ایران اعطایی ترجیحات مشابه های حوزه در هم قلم 360 و ایران

 اقالم که است اختصاری نام با هماهنگ سیستم اقالم، این. است اوراسیایی

 این. باشد می رقمی هشت کد دارای ایران اقالم و رقمی ده کد اراید اتحادیه

. دارد طرف دو میان گمرکی و ای تعرفه کاهش درصد صد تا صفر بین اقالم

 توانند می ایرانی تجار و خصوصی دولتی، شرکتهای که معناست به این این

 به پایین تر بسیار گمرکی عوارض و سهل تر بسیار شرایط با را کاالها این

 نمایند صادر هستند، ایران همسایه غالبا که اوراسیایی اتحادیه عضو کشورهای

 اتحادیه عضو کشورهای تجار و خصوصی دولتی، شرکتهای مقابل، در و

 فهرست مطابق. بپردازند ایران با تجارت به بیشتری، تسهیالت با میتوانند

 و دستباف رشف انواع جمله از کاال ردیف 175 تعرفه اوراسیایی، اعطایی

 خرما، سبزیجات، لیمو، و پرتقال مانند هایی میوه میگو، انواع پسته، ماشینی،

 های ورق پروپیلن، پلیمرهای از محصوالت برخی شیرینی، و بیسکوییت

 تعرفه ای، غیر موانع رفع. است شده صفر... و بهداشتی محصوالت پالستیکی،
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 به وجود و تجارت تسهیل ،استانداردها گمرکی، زمینه در ها همکاری توسعه

 موافقتنامه این مهم مفاد دیگر از خصوصی های بخش همکاری زمینه آوردن

 (.1397 تجارت، توسعه سازمان) است

 میان در نوظهور سازمان یک اوراسیایی اقتصادی در هر صورت اتحادیه

 همم های قطب از یکی به شدن تبدیل حال در بوده و ای منطقه های سازمان

 های ترین بلوک مهم از یکی اتحادیه این. است جهان سیاسی و اقتصادی

 کمشتر نقاط دارای آن عضو کشورهای که است ایران همسایگی در اقتصادی

 دیهاتحا این با همکاری. هستند کشورمان با ژئوپلیتیک و سیاسی فرهنگی،

 نیمب ایران اسالمی جمهوری راهبرد چارچوب در چون است مهم ایران برای

 ایجاد پتانسیل از و بوده تفسیر قابل همسایه کشورهای با همکاری ویتتق بر

 واست )فرسائی  برخوردار رقیب های بندی گروه برابر در قدرتمند قطبی

 (.161، 1398دیگران، 

 ایران و توسعه همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اهمیت ابعاد

 روسیه

 ژئوپلیتیکی و ژئواکومومیک آن میتاه به توجه با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی

 این در دخیل کشورهای. باشد بسیار اهمیت دارای مختلفی ابعاد از تواند می

 پرداخته خود میان اقتصادی روابط گسترش به توانند می طرف یک از اتحادیه

 را خارجی بازیگران با تجاری و اقتصادی روابط تسهیل زمینه دیگر، طرف از و

 توسعه در طرفین جدیت و اتحادیه وجود لذا،. کنند راهمف طریق این از نیز

 ای منطقه مبادالت سطح در اهمیت مختلف ابعاد دربردارنده آن، های ظرفیت

 زمینه تواند با توجه به نقش محوری روسیه در آن، می و بوده ای منطقه فرا و
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 بیشتر را همگرایی های زمینه گیری شکل و ایران و روسیه بیشتر پیوند های

 .نماید فراهم

 حمل و نقل

 للیالم بین اقتصادی همگرایی روند های زمینه از یکی ونقل حمل همگرایی

 ارهایسازوک و قوانین با ویژه ساختارهای ایجاد با معمول، طور به که است

 زا بسیاری امروزه،. است همراه مدیریتی خاص های سیستم و گیری تصمیم

 تعرفه وانعم بردن بین از با خود، تصادهایاق در رقابت ارتقاء منظور به کشورها

 صادیاقت های انجمن ایجاد در فعال منابع آوری جمع و ای تعرفه غیر و ای

 و حمل خدمات توسعه همگرایی، فرایند در. کنند می مشارکت ای منطقه

 بدون رکمشت بازارهای عملکرد بهبود و است برخوردار ای ویژه جایگاه از نقل

 رپذی امکان لجستیک و نقل و حمل های سیستم و ت هازیرساخ کیفی توسعه

 به دهافزو ارزش های زنجیره در کشورها همگرایی سطح این، بر عالوه. نیست

 زا .دارد بستگی ونقل حمل زیرساخت های چگونگی و کیفیت به مستقیم طور

 سیا،اورا اقتصادی اتحادیه رسمی کار به آغاز با همزمان یعنی ،2015 سال

 و ای منطقه درون تجارت گسترش هدف با ونقل حمل های تمسیس توسعه

 در نطقهم این فرد منحصربه ژئوپلیتیکی موقعیت از گیری بهره آن، از تر مهم

 (.100، 1398)کرامتی نیا،. است گرفته قرار اتحادیه اعضای کار دستور

 طور به و اوراسیا شمال کشورهای یبازرگان و یتجار روابط ،یسنت به صورت

 مسیر هند از خاص طور به و آسیا جنوب یکشورها روسیه با مشخص

 بندر با بمبئی بندر بین دریایی مسیر طوریکه به. گیرد می صورت اقیانوسی

 دریای عمان، یجخل هند، اقیانوس مسیر از آرخانگلسک با پترزبورگ سن

 تنگه مسیر از ادامه در یا و سیاه دریای و مدیترانه دریای سوئز، کانال سرخ،
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 به قریب و گیرد می صورت روسیه غربی سواحل و اروپا شمال و الطارق جبل

 بتواند که خشکی مسیر که است صورتی در این دارد. طول کیلومتر هزار 16

 و ای هزینه مسائل تواند می کند، متصل هم به را اوراسیا جنوب و شمال

 در مسیر ترین امن و فاصله نزدیکترین. باشد صرفه به و دهد کاهش را زمان

 و شمال اتصال بر عالوه که است ایران خاورمیانه، مسیر ناامن و آشفته فضای

 نیز را مرکزی آسیای خشکی در محصور کشورهای تواند می اوراسیا، جنوب

 شاخ کشورهای ارتباط. نماید متصل آزاد آبهای و المللی بین بازارهای به

 این از گذر نیازمند یزن اوراسیا مرکزی کشورهای با آفریقا شرق و یقاآفر

 است. کریدور

 یبرا را خود یرینهد یآرزو، یرانا با خود مناسبات یتتقو بر افزون یهروس

 و الهاکا انتقال با تواند یم و یندب یم فراهم گرم جنوب یآبها به یدسترس

 تحت یروهاقلم در عبور ، ازیاییآس یبازارها به خود یواردات و یصادرات منابع

 یایدر متحده در یاالتا و اروپا یهاتحاد و ناتو یعنی ،یبرق یقدرتها تسلط

ود. ش خالص یادیز میزان تا اطلس، یانوساق و جبل الطارق تنگه ،یترانهمد

 یتموقع و است یانهخاورم ناامن و یزخبحران منطقه در باثبات یرهجز یرانا

 یتنگاها از دولتهای این منطقه و کشورها خروج یبرا یترمناسب  یمکان

 (.114، 1396ویسی،دارد ) یااوراس قلب در یتیکیژئوپل

 ولگا کانال و ایران شمال مسیر آبی از بهره گیری طبق مطالعات انجام شده،

 شرایط در. گیرد باید صورت جنوب آبی مسیر از آزاد، آبهای به پیوستن برای

 11 ولگا معادل با خزر دریای شمال مسیر از هلسینکی به هند مسیر کنونی،

 است. در جنوب دریای و سوئز کانال مسیر از روز( کوتاهتر 22) یلومترک ارهز

 جنوب به شمال المللی بین نقل و حمل کریدور موافقتنامه سند راستا، همین
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 نقل و حمل وزرای بین میالدی، 2000 سال در روسیه، پترزبورگ سنت در

 در رسمی اعضای تعداد اکنون هم. امضا شد هند و روسیه ایران، کشورهای

 آی سی کشورهای و روسیه ایران، که است کشور 13 جنوب - شمال کریدور

 که کریدور این اهداف مهمترین. باشند می آن رسمی اعضای مهمترین از اس

 ساماندهی و توسعه: شامل گذرد، می روسیه - ایران بین آبی مشترک مرز از

 آن، دیگر مزایای از. است جنوب به شمال المللی بین کریدور در نقل و حمل

 نقل و حمل تسهیالت طریق از جهانی بازارهای به ها طرف دسترسی افزایش

 افزایش آن، مزیت که. است دریایی به طور خاص و هوایی ای، ریلی، جاده

 ایمنی، سفر، امنیت تأمین طرف دیگر از. است المللی بین نقل و حمل حجم

 یکسان شرایط تأمین ی،الملل بین استانداردهای اساس بر زیست محیط حفظ

 بین کاال مبادالت حجم افزایش نقل، و حمل خدمات کنندگان عرضه جهت

 و مرکزی آسیای و روسیه کشورهای با هند اقیانوس حاشیه دور کشورهای

 آسیا جنوبی کشورهای ترانزیت و تجارت وابستگی کاهش هدفش، مهمترین

 منظر . از این رو و از(13، 1397لطفعلی پور و دیگران،است ) سوئز کانال به

 و جهانی تجارت بایست می ای منطقه اقتصادی های سازمان ایجاد روسیه،

 سیاست مهم هدف دیگر با هدف این .نمایند تسهیل را متقابل وابستگی

 اروپا بین همگرا زنجیره ای مثابه به اتحادیه این تأسیس یعنی روسیه، خارجی

 آهن راه ایجاد مانند ونقل حمل های طرح. گیرد می قرار راستا یک در آسیا و

 اتحادیه امید دارد که روسیه و دارند قرار کار دستور این رأس در پرسرعت،

 چین راه کمربند یک یک ابتکار در شریک یک عنوان به را اوراسیا اقتصادی

 که است نقشی اوراسیا، اقتصادی اتحادیه دیگر های اهمیت کند. از وارد

 احیـای. قائل هستند نوین ابریشم جاده در ها نیچی برای آن عضو کشورهای
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 مسـیر سنتی باید اتحادیه کشـورهای بعضی نظـر از البته ابریشـم کـه جاده

اعضا و روسیه ست،  موردنظر های پروژه از یکی شود، مجدد تعریف باز آن

 منسجم ابریشم یک راه اتحادیه، این موردنظر حمل ونقلی مشترک فضای

 در ایران حضور دهد، نشان آینده در را خود موفقیت میزان می تواند که است

 اهداف پیشبرد در حرکتی توان می تواند اوراسیا اتحادیه ابریشم مسیر

دهد که  افزایش اقتصادی ابزارهای کمک با را اسالمی جمهوری ژئوپلیتیک

 این در عضویت و ابریشم جاده مسیر در ایران نقش به توجه با تردید بدون

 یافت. خواهد سودمندی تأثیرهای ایران ژئواکونومیک موقعیت ه،اتحادی

 دولت 26 و مستقل کشور 15) دارد جهان در را همسایه تعداد بیشترین ایران

 هرمز تنگه فارس، خلیج ژئوپلیتیکی منطقه با جنوب از و( خودمختار واحد یا

 پهنه و عمان دریای و هند قاره شبه با شرق جنوب از عربستان، جزیره شبه و

 آسیای منطقه به شرق شمال از افغانستان، کشور به شرق از هند، اقیانوسی

 حوزه به غرب شمال از و روسیه و خزر ژئوپلیتیکی منطقه به شمال از مرکزی،

است.  متصل عراق کشور به غرب از و آناتولی فالت و صغیر آسیای و قفقاز

 دریای و فارس خلیج یجهان، یعن انرژی بزرگ گاه ذخیره دو میان قرارگیری

 و شمال مسیر و غرب و شرق جهان ارتباطی پل مسیر در قرارگرفتن خزر،

 اوراسیا خشکی قاره قلب در زیادی دولتهای و کشورها بودن محصور جنوب،

 گرم آب های به دسترسی برای روسیه فدراسیون نیاز ایران، شمال در

 ایران جنوب در عمان دریای و فارس خلیج آب های روی پیش هند، اقیانوسی

 داشته اوراسیا قاره ابر دل را در نفوذ بیشترین آزاد آبهای که جایی عنوان به

 موقعیت با توجه به این عوامل از ایران سرزمین تا شده باعث است،

 کشورهای و باشد برخوردار منطقه در خاصی ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی
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 نیازمند خود، احتیاجات از ریبسیا تأمین برای ایران پیرامونی و همسایه

 مهمترین عنوان به ایران ریلی (. شبکه113، 1396باشند )ویسی، ایران فضای

 خزر یسو دو در اوراسیا یاقتـصاد اتحادیـه با ایران ترانزیتی و ارتباطی مسیر

 خـط ریلی و خزر یایدر شرق در ایران ترکمنستان -قزاقستان ریلی )خط

 قطعـه تکمیـل بـه ویـژه و ملی نگاه و خزر غرب در روسیه -آذربایجان -ایران

 یایدر یهاپتانسیل  و دریایی آستارا(، تجارت -رشت ریلی باقیمانـده خط

 یمرزها به توجه خزر )با یایدر حقوقی کنوانـسیون رژیم یامضا از پس خزر

 شمالی قفقاز منطقه خـزر(، ظرفیت یایدر در روسیه و قزاقستان با ایران آبی

 از سمت اوراسـیا یاقتصاد اتحادیه به ایران ورود دروازه عنوان به روسیه

 بنـدر و انزلـی بنـدر ماکو، ارس، یتجار آزاد مناطق پتانسیل و قفقاز منطقه

 یاقتصاد اتحادیه و ایران ترجیحی تجارت توافقنامه شدن ییاجرابـا  امیرآبـاد،

 (.160، 1398فرسائی و دیگران،گرفت ) خواهد رونق اوراسیا

روسیه  و ایـران عالقه میـان مـورد موضوع ترانزیـت و از این رو، حمل ونقـل

 روسیه و اتحادیه اعضای تواند می فعال دیپلماسی یک اتخاذ فلذا ایران با. ست

 را ابریشم جاده احیا برای مسیر ترین صرفه با و بهترین که کند مجاب را

 آمد خواهد وجود به امتیاز ینا حوزه این در دیگر طرف از دهند و قرار مدنظر

 ترانزیتی، موقعیت بهترین در گرفتن قرار دلیل به ایران اسالمی جمهوری که

 سایر به اتحادیه عضو کشورهای خدمات و کاال ترانزیت برای مناسب مسیری

 جهت مذاکره حال در روسیه و ایران حاضر حال در. باشد جهان مناطق

 های گذاری سرمایه. هستند نوبج به شمال ونقلی حمل کریدور تکمیل

 راه از نهایی برداری بهره با و گرفته انجام کریدور این تأسیس برای زیادی

 به آذربایجان جمهوری طریق از ایران آهن راه خطوط آستارا، به رشت آهن
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آهن  راه کریدور از برداری بهره با این، از پیش البته. شد خواهد متصل روسیه

 اسـت شـده ریلی برقرار اتصال روسـیه، و قزاقسـتان -ترکمنسـتان ایـران،

 ولگا رود جلگـه منطقه در جمعیت روسـیه عمـده اینکه با توجه به ولـی

جهـت  در همچنیـن و میکننـد زندگـی( رشـته کوه های اورال غرب)

 کریـدور از زودتر هر چـه بهره بـرداری ترانزیتـی، مسـیرهای بـه بخشـیتنوع

 ترانزیتـی هـایمحموله بـود خواهد قـادر جنـوب کـه بـه مالشـ حمل ونقـل

 روسـیه انتقـال پترزبورگسـن بندر بـه هندوسـتان در بندر بمبئـی از را

 (93، 1396اسـت )صیفی، کـرده اجتناب ناپذیـر را دهـد

 استفاده است او آبی مشترک مرز در که روسیه توانمندی از تواندمی نیز ایران

 و تابع هنوز که اتحادیه کشورهای سایر و کشور این در موجود منافع از و کند

 المللی بین تحرک و تعامل برای. ببرد بهره هستند، روسیه مثبت نگاه پیرو

 نقل و حمل زمینه در سودآور های فرصت و نسبی مزیت خلق و ایجاد جهت

 کردن فعال المللی، بین و ای منطقه آزاد تجارت سمت به حرکت و ترانزیت و

 همچنین .یابد افزایش یکپارچگی که رود می انتظار است و الزامی دیپلماسی

 یهـاپتانسیل  و فرصت هـا از استفاده با کنونی شرایط در میتواند ایران

 اوراسـیایی، یاقتـصاد اتحادیـه موافقتنامـه بـه پیوسـتن پی در ایجـاد شده

 و زیرساختها توسعه و تکمیل منطقه، یکشورهابـا  یاقتـصاد مناسـبات

ارتقاء  و برقرار را ریلی و حمـل ونقـل دریایی زمینه در به ویژه الزم، تسهیالت

و  ترانزیـت زمینـه در ایـران یهـادهد که با توجه ظرفیـت  و گسترش

 عضو یکشورهاروسیه و  یتجار مبادالت یبراها  این ظرفیت از استفاده

 آسیا و به شرق جنوب و پاکستان و بـا هند اوراسـیایی یاقتصاد اتحادیه

 و جنـوب در فـارس خلـیج و شـمال در خـزر یایدر دو گرفتن قرار جهت
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 عوامـل از می تواند یکی غرب، به شرق ترانزیتی موقعیت در گرفتن قـرار

ایران و  یاقتـصاد همگرایـی آن تبـع بـه و اوراسیایی تجارت مهـم توسعه

 شود. روسیه ارزیابی
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 هاتحریم

 به اخیر، سالهای در ویژه به اسالمی، انقالب از بعد اروپا اتحادیه و مریکاآ

 زا فزایندهای طور به خارجی، سیاست در خاصی مقاصد به دستیابی منظور

حریم ت تحریم ها، بیشتر و کرده اند استفاده ایران علیه تحریم سیاست های

 بوده وطمرب ایران ای هسته ی ەپروند به ایران و علیه سیاسی و اقتصادی های

 و کاآمری یافت، شدت اوکراین بحران آنکه از پس طرفی، از طرفی، از .است

 .کردند اعمال روسیه علیه را هایی تحریم اروپا

 قابل ایه ظرفیت وجود بیانگر گوناگون ابعاد در روسیه و ایران روابط بررسی

 ابطرو شگستر از مسکو و تهران که نحوی به. است کشور دو هر برای توجهی

 هرهب میزان یک به توانند می اقتصادی های حوزه در خصوص به خود دوجانبه

 متحده ایاالت سوی از کشور دو هر که ای دوره در امر این شک بی. شوند مند

 اهمیت حائز گذشته از بیش اند، گرفته قرار اقتصادی های تحریم تحت امریکا

 سیهرو و ایران علیه شده اعمال های تحریم نوع و یتماه چه اگر. شود می

 بهیکجان های تحریم این از گونه ای به کشور دو هر اما هستند، متفاوت

 لمقاب در سیاسی مشترک مواضع بر عالوه به همین خاطر. اند شده متضرر

 می هروسی و ایران کشور دو آمریکا، خواهانه زیاده و یکجانبه های تحریم

 ینتأم ضمن و بشتابند یکدیگر کمک به نیز اقتصادی های حوزه در توانند

. ازندس بی ثمر نیز را واشنگتن تحریمی های سیاست خود، نیازهای قسمتی از

 الهایکا تأمین بانکی، مبادالت انرژی، همچون متفاوتی های زمینه واقع در

 نها،آ به ورود که دارند وجود ای منطقه اقتصادی های همکاری و استراتژیک

 اه تحریم اثر فروکش کردن موجب هم و است دسودمن کشور دو هر برای هم

 (.67، 1398شود )بهمن، می
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 بر یمبن روسیه سیاست به توجه با و غرب و روسیه میان ها تنش افزایش با

 نگاه یاستس غرب، از یگردانیرو با روسها غربی، های تحریم یهعل متقابل اقدام

 دخو ایحتاجم تأمین منابع جایگزینی پی در و گرفته کار به را شرق به

 به تواند یم دلیل سه به ایران. است ایران جایگزین منابع این از یکی. برآمدند

 ایران در که کاالهایی برخی اوال،: کند رقابت روسیه بازار در مؤثری صورت

 حصوالتم تواند می ایران دوما،. برخوردارند ییباال کیفیت از شود می تولید

 سوما .کند صادر روسیه به کمتر ای ینههز با و خزر دریای طریق از را خود

 یمتق ارزها، سایر و دالر مقابل در ایران ملی پول ارزش توجه قابل کاهش

ق پناه و )ح است کرده تر رقابتی المللی بین بازارهای در را ایرانی محصوالت

 (.193، 1394جهانبخش،

 نوبج ناحیه از کـه تحریمـی و سیـستمی فـشار از ایران قادر است بخـشی

 برنامه مـیشـود را بـا وارد آن ( بهعربی یکشورها از برخی و فارس خلیج)

 جبران( اوراسیا) شمال سمت در ظرفیتها از بهینه استفاده و صحیح یزیر

اتحادیه،  عضو یکشورها در موجود منابع تنوع و بازار تنوع به توجه بـا. کند

 و میکند ایجاد رانای اقتصاد یبرا توجه امکان قابل یک آن بـه پیوسـتن

 و مناطق سایر. کرد جبران را ها تحریم اثـر از بخـشی مسیر این از میتوان

 کنونی شرایط در اروپـا اتحادیه و آن. سه. آ مانند یامنطقه  یسازمانها

 اتحادیـه بـا همگرایی. دارند قرار آمریکا رصد و نفوذ تحت شدت به تحریمی

 یاقتصاد یتنگناها از ایران در گذر یرموث نقش میتواند اوراسیایی یاقتصاد

 اوراسیایی یاقتصاد اتحادیه و ایران ترجیحی تجارت نقـش توافقنامه. کند ایفا

 ترجیحات اقالم تمامی که این به توجه بـا ایـران، تحریمـی شـرایط در

 اتحادیه به ایران اعطـایی ترجیحـات اقالم و ایران به اوراسیایی اعطایی
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 اسـت، صـنعتی و دامی ،یکشاورز یهابخش  در عمده ورط اوراسیایی، به

 از خارج نیز بانکی یها یهمکار و نیست آمریکا یکجانبه یهاتحریم  تحـت

 با اوراسیایی اتحادیه کـه آنجـا از دیگـر، طرف از. اسـت سـوئیفت نظـام

 درصد 70 بـه را ملـی ارز بـا یتجـار یپرداختها سهم دالر، از استفاده کاهش

 خوشـبین یتجار مبادالت در دالر از استفاده کاهش به میتوان داده، ایشافز

 امیدوارکننده ایرانی تجار یبرا تحریم کنونی شرایط در مسئله این کـه بـود

 (157 ،1398دیگران، و فرسائیاست )

 طرف دو هر در موجود متعدد منابع کنار در مختلف و جدید بازارهای وجود 

 به منحصر فرصت ایران برای ویژه طور اوراسیا به ادیهاتح و ایران توافقنامه

تحریم  گسترده سایه به توجه با و کنونی شرایط در بود؛ چونکه خواهد فردی

 امیدوار تحریمی فضای از بخشی کردن اثر بی به توان می ایران اقتصاد بر ها

 همانند ایران برای تواند می ترجیحی تعرفه با تجارت به ایران ورود. بود

 که ای گونه به شود، محسوب خارجی تجارت حوزه در جدید درهای گشایش

 کاسته با. کرد خواهد فراهم را آن خارجی اقتصادی روابط در تحول زمینه

 عملیاتی مرحله به نظیر بی فرصت این ترجیحی های تعرفه میزان از شدن

 و تولیدی های بنگاه برای توسعه و امکان گسترش زیرا است؛ شده نزدیک

 سبب موضوع این. شد خواهد فراهم تحریم شرایط در ایرانی شرکتهای

 صنایع صادرات گسترش نهایت، در و ایران ای منطقه های همکاری گسترش

 محصوالت صادرات میزان افزایش با .داشت خواهد همراه به را غیرنفتی

 هرچند. بود امیدوار نیز داخل در تولید میزان افزایش به توان می غیرنفتی

 قرار ابتدایی مراحل در اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران میان مبادالت یزانم

 جمله از گرفت؛ نادیده را روابط این درون در موجود های پتانسیل نباید دارد،
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 کشورهای تجاری تعامالت افزایش تنها نه اتحادیه، نهایی انداز چشم در آنکه

 مشترک پولی واحد ایجاد کهبل است، مدنظر اقتصادی همگرایی و آن در حاضر

 مدنظر نیز خارجی و المللبین تجارت حوزه در یکسان هایسیاست اتخاذ و

 (.35، 1398بود )هدایتی، خواهد

حوزه  گستردگی ولی باشد،نمی ایران مستقیم همسایه روسیه کشور اگرچه

 سیاسی، تجاری، اقتصادی، مختلف حوزه های در کشور دو بین همکاری های

 آنچنان فرهنگی و در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و لیبین المل

 دیگر یک به مختلف حوزه های در را کشور دو ملی منافع که می باشد وسیع

 و ایران متوجه یخارج یها تهدید اکنون که است این واقعیت .است زده گره

. هستند مشترک( غرب ناعادالنه هایتحریم و یدهاتهد خصوص به) روسیه

. است کرده تجربه را اقتصادی سنگین شوک غرب، هایتحریم از بعد یهروس

 استفاده هاتحریم زدن دور در ایران تجارب از توانندمی ها ضمن اینکه روس

 ایران روابط راهبردی گسترش برای بستری عنوان به تواندیم هاتحریم کنند،

 و روسیه بین گرفته شکل هایتنش به توجه با آیند. بنابراین شمار به روسیه و

 روسیه جنگ از بعد روسیه علیه هاآن هایتحریم مانند آمریکا، و غربی اروپای

 کشورهای از روسی هایدیپلمات اخراج همچنین و 2011 سال از اوکراین و

 و مسائل و بریتانیا، در روسی جاسوس شدنمسموم دلیل به غربی مختلف

 این از سیاسی بعد از تواند می انایر...  و سوریه داعش، هانند هایی موضوع

 روند در را خود بیشتر هرچه و کند استفاده آمده وجود به وضعیت

 مبنی ایران پیشنهاد به توجه با پوتین که گونههمان. کند ادغام گراییمنطقه

 آزاد منطقه این است گفته و کرده تمایل ابراز تجاری، آزاد منطقه ایجاد بر
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 را گذاریسرمایه و دوجانبه تجارت گسترش برای ویق انگیزه تواندمی تجاری

 .آورد فراهم

 

 مناطق آزاد

 هدف اب آزاد مناطق یا اقتصادی ویژه مناطق الملل، بین اقتصاد ادبیات در

 ایهسرم جذب جریان و فرایند بهبود صادرات، توسعه و بخشی تنوع افزایش،

 لت،دو رآمدهاید افزایش دانش، و فناوری انتقال و خارجی و داخلی گذاری

 بهره و کشور اقتصادی جایگاه ارتقاء کشور، به گردشگر ورود جریان افزایش

 و تسیاس مجموع، در که شوند می ایجاد رقابتی اقتصاد مزیت های از مندی

 .رود یم شمار به کشورها میان اقتصادی ارتباطی شبکه ارتقاء جهت ای برنامه

 آن های مجموعه زیر و قتصادیا ویژه منطقه اقتصادی، جغرافیای لحاظ از

 غیره، و تجاری آزاد بندر تجاری، آزاد منطقه اقتصادی، آزاد منطقه: همچون

 از خارج که به حساب می آیند کشور هر جغرافیایی قلمرو از ای ناحیه

 این از دارد؛ قرار کشور آن گمرکی تأسیسات اداری و قانونی فیزیکی، محدوده

 کار نیروی جایی جابه و آن از خروج یا دورو خواه سرمایه، جریان جهت،

 که را خارجی مواد و کاالها و گیرد می صورت سهولت به منطقه در متخصص

 در ترانزیتی و گمرکی موانع هرگونه بدون توان می باشند نداشته قانونی منع

 و داد شکل تغییر آن در مستقر های کارخانه در کرد یا نگهداری آن انبارهای

 فرایند طریق از خارج یا داخل بازارهای به و کرد تبدیل گردی کاالهای به

 منطقه به توان می اقتصادی ویژه مناطق انواع از. نمود ارسال مجدد صادرات

 آزاد منطقه اقتصادی، ویژه منطقه صادرات، پردازش منطقه تجاری، آزاد

 پتانسیل براساس کشور هر که نمود اشاره ها شرکت آزاد منطقه و گردشگری،
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 احداث را ویژه مناطق این از نوع چند یا یک خود، جغرافیایی موقعیت و اه

 (.64، 1398رسولی نژاد،کند ) می

 یزانم اینکه و عضو کشورهای اقتصاد به توجه با اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 خارجی ایشرک با همگرایی دارد، مستقیم رابطه اعضا اقتصاد با اتحادیه توسعه

 آزاد منطقه ایجاد. شود بیشتر دستاوردهای به منتهی تا دهدا قرار اولویت در را

 از ستنده باثبات و توسعه حال در اقتصاد دارای که کشورهایی سایر با تجاری

 می نظر به .هستند مذکور سیاست به نیل مسیر در آن های سیاست جمله

 لیدتو بخش در فرد به منحصر های ظرفیت داشتن با ایران آزاد مناطق رسد

 تراتزیتی و لجستیک های توانمندی کنار در کشاورزی و صنعتی التمحصو

 .اشندب اوراسیا اقتصادی اتحادیه با مراوده در مناطق موثرترین توانند می

. یستنگر یدبا جهت دو را از حوزه ینا در یاقتصاد یژهو و آزاد مناطق نقش

 یاقتصاد یژهو مناطق و ارس و یانزلایران از جمله  آزاد مناطق ینکها اول

 قرار یااوراس عضو یکشورها با یتجار مبادالت یرمس در آستارا و یرآبادام

 با. ینیزم یدورکر از آستارا و ارس ،یاییدر یدورکر از یرآبادام و یانزل. دارند

 یژهو و آزاد مناطق یکیلجست و یرساختیز یها یتوانمند شرایط ینا

 واردات خصوص در چه و یداخل یداتتول صادرات خصوص در چه یاقتصاد

 قرارداد ینا شدن ییاجرا یازهاین رفع در یازن مورد موارد یرسا و یهاول مواد

 صادرات به یلتما که یدکنندگانیتول ینکها دوم. کندیم یفاا ییبسزا نقش

 در استقرار صورت در دارند را یااوراس عضو یکشورها به شانمحصوالت

 20 درآمد بر یاتمال یتمعاف زا موجود، یگمرک یتمز بر عالوه آزاد مناطق

 شانبودن محور صادرات یلدل به افزوده ارزش بر یاتمال از یتمعاف و ساله

 یژهو و آزاد مناطق تعداد و یپراکندگ ینکها توجه یانشا. داشت خواهند
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 و کشور یبرا اکنونهم ظرفیت را ینا ،کشور مختلف یمرزها در یاقتصاد

 .(1399زاده، منزویاست ) کرده یجادا یااوراس موافقتنامه از پس

 ه،عضو اتحادی کشورهای سایر با مقایسه در که است از سویی دیگر روسیه

 در ال،مث برای دارد؛ را اقتصادی ویژه مناطق تعداد ترین متنوع و بیشترین

 وریجمه در یوگاآال آزاد منطقه همچون مناطقی دارای صنعتی تولیدات بحث

 در) کالوگا در کالوگا آزاد منطقه آستاراخان، درلوتوس  آزاد منطقه تاتارستان،

 در تکوادرا پینو استو منطقه ،(نفر میلیون یک حدود جمعیت با روسیه غرب

 160 فاصله در روسیه غرب در شهری) توال در اوزلووایا آزاد منطقه مسکو،

 بندر ایدار کشور این آزاد، منطقه بندرهای نوع در است،( مسکو از کیلومتری

 ناطقیم دارای نیز نوآوری - فناوری حوزه در همچنین فسک است،اوباتو

 سآتوپلی مسکو، در ایستوک مسکو، در پلیس تکنو مسکو، در دوبنا همچون

 حوزه در است، پترزبورگ سنت آزاد منطقه و تاتارستان جمهوری در

 یکی) ایرکوتسک منطقه در بایکال دروازه چون مناطقی دارای نیز گردشگری

 رتو منطقه در زاویدووا و( مغولستان به نزدیک سیبری بزرگ شهرهای از

 (68 ،1398نژاد، رسولی)است ( مسکو غربی شمال در شهری)

 علت به روسیه، در آستاراخان لوتوس اقتصادی ویژه از این بین منطقه 

 تر مهم و خزر دریای مسیر از دریایی ارتباط برقراری امکان و ایران به نزدیکی

 شمال و( اروپا تا چین) غربی – شرقی کریدورهای مسیر در فتنگر قرار آن، از

 ایران اقتصادی های همکاری روی پیش را زیاد و متنوعی فرصتهای جنوب، -

 لوتوس اقتصادی ویژه منطقه گرفتن قرار به توجه با. دهد می قرار روسیه و

 جنوب در ایران انزلی آزاد منطقه و خزر دریای شمال در روسیه آستاراخان

 تحرک و شدن فعال به تواند می یقینا منطقه دو این میان همکاری دریا، این
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 آن شدن اجرایی توافقنامه که جنوب به شمال المللی بین کریدور به بخشی

 شایانی کمک رسید امضا به هند و روسیه ایران، کشور سه میان 2000 سال

 خصوص در توسلو اقتصادی ویژه منطقه و انزلی آزاد منطقه مدیران .بنماید

 انجام داده اند، را بررسی هایی جنوب به شمال مسیر در کاال ترانزیت افزایش

 انزلی آزاد منطقه کاسپین بندر طریق از روسیه کشور کاالهای که صورتی به

 هزینه کم و ترین کوتاه مسیر این و شود می ترانزیت هندوستان کشور به

 نقش در کاسپین ندریب مجتمع. گردد می معرفی تجار به مسیر ترین

 و جنوب - شمال کریدور سازی فعال در خزر دریای ایرانی بندر بزرگترین

 می ایفا مؤثری نقش چین کشور جاده یک - کمربند یک کریدور، فرعی مسیر

عبوری  کریدورهای و خزر دریای بنادر کانتینری قطب به شدن تبدیل و کند

است  انزلی زادآ منطقه سازمان استراتژی دریا، این طریق از

اشاره کرد  (. همچنین می توان به منطقه آزاد ارس83، 1398خانمحمدی،)

 در اوراسیا اتحادیه و ایران مشترک زمینی مرز تنها داشتن اختیار در که با

و  شود می شناخته اوراسیا و ایران طبیعی یدروازه عنوان به نوردوز، خود زون

 اتحادیه این با ایران زمینی ترانزیت زمرک به تواند می کارشناسان معتقدند که

 بندر تنها منطقه آزاد چابهار یکی دیگر از این مناطق و .شود تبدیل اقتصادی

 کشورهای برای را آزاد آبهای به دسترسی ویژگی و است ایران اقیانوسی

 اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنگنای از را آنها و کند می فراهم مرکزی آسیای

 خلیج منطقه در موجود های تنش از منطقه این وه،عال به. کند می خارج

 خطرات با را درگیر کشورهای برای کاال ترانزیت تواند می و بوده دور فارس

 .دهد انجام فارس خلیج با مقایسه در کمتر
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 ویژه مناطق شناسایی روسیه، متوسط و کوچک های شرکت از مندی بهره

 مینهز تواند می ایران تجاری آزاد مناطق با آنها پیوند و اقتصادی روسیه

 با روسیه زیرا سازد؛ فراهم را روسیه بازارهای به ورود و پیش از بیش همکاری

 دهش واقع نیز روسیه اروپایی بخش در که اقتصادی ویژه منطقه 25 داشتن

 بطمرت دولتی و خصوصی های بخش اختیار در را خوبی فرصت تواند می اند،

 .یندنما برداری بهره موجود های طرفیت از تا دهد قرار ایران اقتصاد با

 رانای اقتصاد در آزاد مناطق جایگاه تبیین ضمن که است الزم بنابراین،

 در عواق آزاد مناطق همکاری های پتانسیل آنها، از هریک کارویژه براساس

 ن آنها، باروسیه و پیوند بی اقتصادی ویژه مناطق با ایران غرب و جنوب شمال،

 اقتصاد شرایط و ایران اسالمی جمهوری علیه ها تحریم یتوضع به توجه

 قدرت اممق در روسیه و ایران میان همکاری پایداری لزوم و سو، یک از داخلی

 مؤلفه های تقویت به تواند می دیگر سوی از امنیت شورای عضو و بزرگ

 امدینجب روسیه به ایران صادرات گسترش خصوصأ طرفین، روابط در اقتصادی

 رد مختلف اقتصادی ویژه مناطق وجود مجموع، . در(86 ،1398حمدی،خانم)

 صاداقت بیشتر همگرایی جهت را بیشماری های ظرفیت تواند می کشورها این

 کند. عضو اتحادیه اوراسیایی ایجاد وکشورهای ایران

 

 انرژی

 گاز درصد 7/20 تولید با اوراسیا، اقتصادی همانطور که گفته شد اتحادیه

 قدرتی عنوان به شده تغلیظ گاز و جهان نفت درصد 6/14ن، جها طبیعی

 کننده تولید برترین به را اتحادیه مسئله این. شود می دیده انرژی مافوق

 انرژی که گفت توان می. است کرده تبدیل گاز و نفت حوزه دو هر در جهان
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 بنابراین،. دارد اوراسیا کشورهای ملی توسعه پویایی در کننده تعیین نقشی

که یکی از اهداف اتحادیه  انرژی، مشترک بازار گیری شکل اصلی هدف

 اصول از. است انرژی امنیت و پایدار انرژی اقتصادی اوراسیایی بوده، تأمین

 رقابت، توسعه بازار، گذاری قیمت انرژی، مشترک بازار تدریجی استقرار کلی

 ایجاد نقل، و حمل های زیرساخت توسعه انرژی، منابع در تجارت رفع موانع

 تدریجی هماهنگی و انرژی بخش در گذاری سرمایه جذب برای مطلوب فضای

 9 ە  تولیدکنند همچنین است. اتحادیه زمینه انرژی در ملی مقررات و قوانین

 به که است جهان سنگ زغال درصد 5/9 و جهان الکتریسینه انرژی از درصد

 علوی،) یرودم شمار به جهان در تولیدکننده چهارمین و سومین ترتیب

1394، 10.) 

 نفت خصوص به انرژی منابع دارندگان بزرگترین از روسیه و در این بین ایران

 50 و نفت درصد 20 درمجموع یهروس و یرانا. باشند می جهان در گاز و

 حدود خزر حوزه که حاضر درحال. هستند دارا را جهان گاز یرذخا از درصد

 ،یندهآ سال پنجاه تا حداقل و ندک یم ینتأم را جهان یانرژ درصد 25

 تحلیل ، بایشودم محسوب نفت یگزینجا یا مکمل یانرژ منبع ینمهمتر

 دو روابط سطح در روسیه و ایران انرژی دیپلماسی در همگرایی های زمینه

 از سهم بیشترین بودن دارا با کشور دو این که شود می مشخص جانبه،

 جنوب در ایران فرد به منحصر یگاهجا جهان، گاز و نفت طبیعی منابع مجموع

 توأمان مالکیت و المللی بین آبراه های به واسطه بدون دسترسی و آسیا غرب

 خزر، دریای و فارس خلیج استراتژیک حوزه دو در گاز و نفت چشمگیر ذخایر

 از که جهان گاز کننده صادر و دارنده بزرگترین عنوان به روسیه موقعیت و

 زمینه در توانند می باشد، می برخوردار جهانی سطح در باالیی سیاسی نفوذ
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 این. کنند ایفا بدیلی بی نقش جانبه دو و ای منطقه جهانی، سطوح در انرژی

 انواع سوآپ و تبادل به بیشتر توجه کنار در همگرایی و همکاری های ظرفیت

 همکاری همچنین و آب، حتی و برق و گاز و نفت ویژه به انرژی، های حامل

 جذب تقاضا، امنیت طبیعی، گاز برای گذاری قیمت نظام یک ایجاد برای

 می کنندگان، مصرف با تعامل چگونگی و گازی میادین توسعه برای سرمایه

 ،1391 اسالمی،) کند تقویت را کشور دو بین همگرایی های زمینه تواند

 و اروپا به گاز صادرات در اوکراین با روسیه های چالش به توجه با (.218

 ایران جغرافیایی موقعیت خشکی، در مرکزی آسیای کشورهای بودن حصورم

 این انرژی منابع صادرات برای مسیرها بهترین از یکی عنوان به آن اهمیت و

 در ایران .است دیگر کشورهای و پاکستان مثل دیگر مناطق به کشورها

در  یاقتصاد تبادالت برای تر هزینه کم بدیل یک می تواند همجوار موقعیتی

 انرژی، انتقال بحث در ایران مشارکت این. باشد اوراسیا منطقه انرژی زمینه

 .بود خواهد نیز موضوع همین در روسیه های هزینه کاهش زمینه

 آن عرضه و گاز تولید موضوع در را شدیدی افزایش اخیر های سال در ایران

 سال در شود می زده تخمین که ای گونه به است، کرده تجربه بازارها به

 هم اکنون. رسید خواهد مکعب متر میلیارد 70 حدود به افزایش این 2020

 در. دارند گاز را زمینه در فنی پیوندهای احیای به تمایل ایران هم و روسیه

 یکی از اعضای عنوان به تواند می ایران انرژی، دیپلماسی بودن فعال صورت

 گسترش زمینه در روسیه از خود، های خواسته طرح با اوپک، مؤسس

 تاثیر اوپک بر ایران طریق از تواند می نیز روسیه. ببرد بهره ها همکاری

 مقاصد تحقق جهت انرژی اهرم از استفاده یعنی خود، اهداف به و گذاشته

: 1391 نژاد، تقی و جعفری) یابد دست غرب مقابل در مسکو خارجی سیاست
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 یلیاردم 200 بر بالغ خزر یایدر حوزه در یهروس و یرانا نفت یرذخا (.76-73

 و توسعه ینهزمدر  ییهمگرا و یهمکار یهاپتانسیل . است شده برآورد بشکه

 توجه قابل یاربس یزن خزر یایدر یهحاش یکشورها ینب گاز انتقال و فروش

 مترمکعب یلیونتر 73 حدود که منطقه ینا گاز یرذخا اعظمی از بخش. است

 (270 ،1398مهر، ادیب و شاورزکاست ) یرانا و یهروس به متعلق هست،

 دارند، یلتما یانرژ ینهدرزم یهمکار یبرا کشور همانگونه که ذکر شد دو

 خام نفت در موضوع انتقال یهمکار ،یجنوبپارس  یفازها توسعه ینهمچن

 در یشگاهپاال ساخت ،(جاسک -نکا خط لوله) عمان یایدر به خزر یایدر

 مورد یشمال آزادگان یدانم سعهتو یاجرا و مطالعه و یبررس ،کشور شمال

 فروش و یبرداربهره  و کشور شمال در گاز تبادل طرح است، قرارگرفته یدتأک

 با توافق هایی است که از گاز کنندهمصرف  یکشورها یبرا جنوب در آن

 در روس یشرکتها مشارکت. صورت پذیرفته است گازپروم روسیه شرکت

 یروس یها یهسرما توجه که یدهدم نشان ،یرانا گاز و نفت بزرگ یهاپروژه 

 جوانب تمام گرفتن نظر در با. در حال افزایش است روزبه روز یرانا بازار به

 حذف با هدف یمقاطع در یهروس گفت یدبا یهروس و یرانا یهمکار یبرا

 ـ باکو) مثل یغرب یکشورها یانرژ یطرحها یبرخ شکست و یگرد یرقبا

 منطقه در یرانا یهاطرح  یبرخ زا یابزار به صورت( یحانج ـ یستفل

 که است، شده طرح ها ینا در خود مشارکت خواستار یحت و کرده یتحما

 یذهن از لحاظ هم و ینیع از لحاظ هم یهروس که است یطیشرا از یفعل برهه

 قبالً که همانطور اساس ینا بر. دارد را یرانا با ییهمگرا و یهمکار یآمادگ

 و یکاآمر که داد نشان( یهانـج یستفل باکوـ) خط لوله یاجرا شد اشاره هم

 هستند؛ خزر یانرژ انتقال پروژه از یهروس و یرانا حذف درصدد مجدانه غرب
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 برگزیدن یبرا یهروس و یرانا به یهشدار غرب و یکاآمر اقدام ینا لذا

 یجهدرنت. است خزر یانرژ سرنوشت درباره یعسر و ینانهبواقع  یکردیرو

 ییهمگرا برابر در یباًتقر را غرب تا است یکاف کشور دو ییهمسو و یهمکار

 و نوباکو لوله خطوط یزبانم یکشورها ینکها مضافاً ،کند منفعل یهروس و یرانا

ناچار  و ندارند را خطوط ینا یتظرف کردن پر توان یهانج ـ یستفل ـ باکو

 کمک یهروس و یرانا یکشورها از خطوط ینا یتظرف یلتکم یبرا هستند

 و یرانا ییهمگرا و غرب اقتدار کاهش ینهزم خود موضوع ینا که یرندبگ

 . در(295 ،1398مهر، ادیب و کشاورز) یآوردم فراهم یانرژ صدور در را یهروس

 و آمریکا یسو از یاقتصاد یهـاتحـریم  بـا همچنان ایران که شرایطی

 منطقه یکـشورها با یانرژ حوزه در یهمکار است، روبه رو آن همپیمانان

 دیگـر، طرف از. اسـت برخـوردار یاویژه  اهمیت از ایران یبرا اوراسیایی

راه  ابریشم، جاده یعنی در منطقه موجود یهاشاهراه  در یدیکلنقـش  ایـران

 یهازیرساخت . دارد جنوب و شمال و کریدور تراسـیکا آسـیا، یسراسر آهن

 یآبها به اوراسیایی یانرژ انتقال یبرامناسـبی  زمینه میتواند ایران، یانرژ

 به روز کند را خود و گاز نفـت تولید یهازیرساخت  می تواند ایران. باشد آزاد

 داشته نوین یبـردار بهـره کـشور در یانـرژ انتقال سیستم گسترده پهنه از تا

 و مرکز به بیشتر گاز صادرات دنبال به (. تهران158، 1398فرسائی،باشد )

 غول پروم گاز. است چین به آن توسعه و صلح لوله خط طریق از آسیا جنوب

 هم داشته اند، مشارکت جنوبی پارس سوم و دوم فاز توسعه در که روسی

 ایران همچنین،. باشد می ایران گاز صادرات به کمک عواید کسب آماده اکنون

. آسیاست و اروپا به خزر انرژی غنی حوزه ترانزیتی ممکن مسیر سه از یکی

 به خزر شمال و مرکزی آسیای از که ایی لوله خط تمسیس پیشتر کرملین
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 قطر، و ایران پروژه در همراهی. داشت کنترل تحت را یافت می امتداد اروپا

 به روسیه ترتیب، این به. دهد می گسترش را خزر جنوب در روسیه حضور

 حوزه .است اتحادیه اوراسیایی و ایران رشد به رو روابط توسعه و تحکیم دنبال

 و اوراسیا اقتصادی اتحادیه بین همکاری حوزه ترین آتیه خوش بسا چه انرژی

 در اوراسیا اقتصادی اتحادیه تجربه به شدت به ایران که عالوه به باشد؛ ایران

 مندی عالقه به تواند می و است مند عالقه واحد انرژی تشکیل بازارهای

 در ایران انرژی های پروژه در شرکت برای روسیه گاز و نفت های شرکت

 باشد. امیدوار نیز ها تحریم از شدن کاسته صورت

 تجارت

 بـا هـشتم، مقام نفر یلیونم 182 جمعیت با اورآسیایی یاقتـصاد اتحادیـه

 تولید با و اول مقام مربع کیلومتر 435 و هـزار 260 و یلیـونم 20 مـساحت

 خـود بهجهـان  در را دهم مقام دالر میلیارد 838 تریلیون داخلی ناخالص

 رئیس پوتین، والدیمیر توافقنامه این یاجرا روز اسـت. در داده اختـصاص

 جذاب و قدرتمند یاقتصاد رشد یـک مرکز ما کرد: امروز اعالم روسیه جمهور

میلیون نفر را با هم  180از  بـیش کـه یامنطقـه  بـازار یک کرده ایم، ایجاد

 همگرایی 0 (Eurasian Economic Commission, 2019کند )مرتبط می 

منطقـه  درون تجـارت افـزایش باعـث اوراسیایی یاقتصاد اتحادیه با بیشتر

 خـارجی تجارت حجم که یاگونه  به است، شده اتحادیه یاعضا میان یا

 بــر بــالغ یالدیمــ 2018 ســال در جهـان خــارج بـا اتحادیـه ایـن

 634 با روسیه بین این ــه ازک مــیشــود بــرآورد دالر یلیــاردم 753،4

 بـه روسـیه. به حساب می آید عضو یکشورها اقتـصاد بزرگترین دالر میلیارد

 یلیــونم 140 یبــازار اوراســیایی اتحادیــه بـزرگتـرین کــشور عنـوان
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 درصد 84 روسیه قــرار میدهد، اقتصاد ایرانــی تجــار یرو پــیش ینفــر

میدهد  تشکیل را اوراسیایی یاقتـصاد ادیهاتح داخلی ناخالص تولید

 (.1398)اردکانیان،

 یها ظرفیت و فرصتها از استفاده با کنونی شرایط در دارد کوشش ایران

 اوراسیا، اقتصادی اتحادیه با آزاد تجارت موافقتنامه انعقاد پی در ایجادشده

 و هاتزیرساخ توسعه و تکمیل طریق از را منطقه کشورهای با اقتصادی روابط

. دده گسترش ریلی و دریایی نقل و حمل زمینه در ویژه به الزم تسهیالت

برابر  2018 سال در اوراسیا اقتصادی اتحادیه با خارجی تجارت در ایران سهم

 عمجمو. است بوده اتحادیه واردات در درصد 2/0 و صادرات در درصد 3/0

 3/0 برابر سهمی که دهبو دالر میلیارد 2/3 اتحادیه این با ایران خارجی تجارت

 هب بیشتر سهم این البته. است داشته نقش اتحادیه این تجارت در درصد

 دالر میلیارد 680 حدود که بوده روسیه خارجی تجارت عظیم حجم جهت

 جیخار تجارت دالر میلیارد 93 که می باشد قزاقستان آن، از بعد و است

 139 ایران اسالمی جمهوری خارجی تجارت حجم سال، این در. است داشته

 (.33 ،1398شهیدانی، هدایتیاست ) بوده دالر میلیارد

 ماه آبان 5) موافقتنامه اجرایی شدن از پس اوراسیا و ایران کل تجارت مقایسه

 صادرات کل که دهد می نشان قبل سال مشابه مدت با( 1396 خرداد 30 تا

 میلیون 681 بر بالغ 99 خرداد 30 تا موافقتنامه اجرای از پس اوراسیا به ایران

 کل .است داشته رشد درصد 17 قبل سال مشابه دوره به نسبت که بوده دالر

 بر بالغ 99 خرداد 30 تا موافقتنامه اجرای از پس اوراسیا از ایران واردات

 رشد درصد 13 قبل سال مشابه دوره به نسبت که بوده دالر میلیون 1736
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 که رسیده دالر میلیون 2417 به فیمابین تجارت کل حجم. است داشته

 است: داشته رشد درصد 14 قبل سال مشابه دوره به نسبت

 
 منبع: گمرک ج.ا.ایران

 

 53 از بیش با روسیه فدراسیون ترتیب، به ایران صادرات میزان بیشترین

 از کمتر با وقرقیزستان درصد 16 قزاقستان درصد، 23 با ارمنستان درصد،

. هستند شامل را اوراسیا به ایران صادراتی مقاصد ترین درصد، اصلی 1.5

 از ترتیب به را ارزش حیث از واردات میزان بیشترین کشورمان همچنین

 2 سفید روسیه ،درصد 18 از بیش با قزاقستان درصد، 78.5 از بیش با روسیه

 به را درصد یک از کمتر سهمی نیز قرقیزستان و ارمنستان کشور ودو درصد
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 دی پایان تا 98 سال ابتدای . همچنین از(1399ایرنا،د )انداده اختصاص خود

 به را ارزش بیشترین روسیه فدراسیون به ایران صادرات ارمنستان، از پس ماه،

 حاصل تن هزار 645 حجم با کاال دالر میلیون 321. است داده اختصاص خود

 رشد وزن لحاظ به و درصدی 44 رشد ارزش لحاظ به ایرانی کاالهای صدور

 به واردات بیشترین روسیه فدراسیون اما. است رسانده ثبت به را درصدی 72

 این. است داده اختصاص خود به اوراسیا عضو کشورهای میان در را ایران

 323 و میلیون 2 وزن با کاال دالر میلیون 964 مذکور زمانی بازه در کشور

 بازه این در یهروس از کاال واردات ارزش البته. است فروخته ایران به تن هزار

 کاالهای وزن اما داشته، درصدی 8 افت قبل سال مشابه مدت به نسبت

 (1399دنیای اقتصاد،است ) بوده روروبه درصدی 47 رشد با وارداتی

 های زمینه در ایران اسالمی جمهوری روسیه با فدراسیون منطقه مجموعه

 و ستراخانآ استانهای مسکو،. است داشته اقتصادی - تجاری روابط مختلف

 و لیتسک مسکو، سوردلوفسک، استانهای پتربورگ، سنت شهر راستوف،

 .هستند بخش این در پیشتاز مناطق راپل استاو و پرم های سرزمین وولگدا،

 سال اول ماهه سه در ایران و روسیه بازرگانی حجم روسیه، گمرکی آمار بنابر

 562 به و یافته شافزای درصد 14 قبل سال مشابه دوره با مقایسه در 2019

 همکاری جدید، قراردادی و حقوقی چارچوب در. است رسیده دالر میلیون

 می بهبود ایران اسالمی جمهوری های استان و روسیه فدراسیون مناطق

 وجود ایران و روسی مناطق بین همکاری موافقتنامه هفت اکنون هم. یابند

 همدان استان با فسک وردلوس استان مازندران، استان با ولگاگراد استان. دارند

 استان قزوین استان با چوواشیا جمهوری زنجان، استان با چلیابینسک استان
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 استان و اصفهان، شهر با پتربورگ سنت شهر خوزستان، استان با آستراخان

 (2019عیاری،کنند ) می برقرار رابطه گیالن استان با آستراخان

 تحادیهااین  زا ایران اقتصادی اوراسیا،موافقتنامه با اتحادیه  بنابراین براسـاس

 این هم اتحادیه این یکشورهاو  کـرده دریافـت خاصی گمرکی امتیازات

 یشافزا را ایـران بـه خـود صـادرات حجـم تـا داشت خواهند را موقعیت

 یاالهـاک صـادرات میکند، دریافت که امتیازاتی با میتواند نیز ایران دهند.

 تجار گرا .دهد افزایش برابر چند تا را اوراسیایی شورک پنج مقصد بـه خـود

 رضهع یبهتر کیفیت با داخلی تولیدات کنندکه یزیرپایه  را یدیجد روابط

 وزمینه بیشتری برای تجارت با روسیه ایجاد خواهد شد  شک شود، بدون

 تولید سمت هب باید ایران بنابراین میگیرد. قرار ایران یفرارو یدیجد یبازارها

 یداخل یساختارها دارد. تا حدودی مزیت که برود محصوالتی از دسته آن

 صادرات می بایست، تولیدات. شود مهـم منطبق رویـداد ایـن بـا بایـد ایران

 بر شود. یاندازراه  کاال باید تجمیع و توزیع تولید، یهاشبکه  و بوده محور

 قـرار ظـرن مـد است نسبی مزیت یدارا که را بخش هایی باید اصل این

 یتنها در و ببخشد قوت را کاال نقل و حمل زیرساختی یهاشبکه  گرفته و

 روسیه با و توسعه همگرایی ایران غیرنفتی در صادرات جهش به میتواند منجر

 .شود
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 نتیجه گیری

 نطقهم رشد و آن از توسعه، پیروی برای اقتصادی همگرایی از کشورها تلقی

 و منطقه ای های سازمان از یشتریب ظهور که است شده سبب گرایی،

 باشیم، اتحادیه شاهد را بیشتری ای منطقه های بندی گروه همچنین

 ستا منطقه ای اقتصادی همگرایی بین المللی سازمان یک اوراسیا اقتصادی

جمهوری  حوزه در همگرایی ناموفق وعمدتا مختلف تجربه های پس از که

 ادیهاتح این بنیادین اصل .است رسیده عملیاتی به مرحله سابق شوروی های

 رزهایم در خدمات کار و سرمایه، نیروی کاال، جریان آزادی چهار مبتنی بر

 در یراز مهـم است ایـران یبـرا اتحادیه این با یهمکار است، عضو کشورهای

 یارهمکـ تقویـت بـر مبنـی ایـران اسـالمی یجمهـور یاسـتراتژ چـارچوب

 قطبـی ایجـاد ظرفیـت از و بـوده تفـسیر قابل همسایه یکشورهابـا 

 وقتم موافقنامه. است برخوردار رقیب یهایبندگـروه  مقابـل در قدرتمنـد

 مان جهتکـشور یجد اقدام اولین اوراسیایی، یاقتصاد اتحادیه با آزاد تجارت

 یرانا یتجار مفـصل تـرین موافقتنامه و کامـلتـرین و یامنطقه  همگرایی

 .میشود محسوب

 است، اهمیت دارای همه از بیشتر آنچه ای منطقه های همکاری بروز در

 رسیدن که چرا سیاسی، مسائل تا است فنی و کارکردی اقتصادی، موضوعات

 حکومت برای کمتری حساسیت از موضوعات این در همگرایی و همکاری به

 هایکارکرد دارای اوراسیا اقتصادی اتحادیه دیدگاه این از. است برخوردار ها

 می افزایش با کشورهای عضو را همگرایی های زمینه که است اقتصادی ویژه

 پیش سال صدها به آن پیشینیه که روسیه، و ایران مناسبات تاریخ در. بخشد

 که بوده روابط این مهم اجزای از یکی اقتصادی تعامالت همواره گردد، می باز
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 مانده عقب بسیار هیگا و افتاده پیش سیاسی مناسبات توسعه سطح از گاهی

 مهمترین از یکی جدید شرایط در اقتصادی تعامالت دیگر، عبارت به. است

به  توجه با بنابراین اوال .می شوند تلقی کشورها میان همکاری گسترش عوامل

 فرامنطقه ای قدرتهای سوی از خارجی عرصه سیاست در که محدودیتهایی

عرصه بین  در ایران در لتدو تا است شده سبب میگیرد ایران صورت علیه

 از بهره بردن با دیگر، سوی از. شود روبه رو با چالشهایی منطقه ای و المللی

 با( اتحادیه این مهم قدرت به عنوان) یهروس روابط در ایجادشده چالش های

 .کرد استفاده به عنوان فرصتهایی چالشها این از میتوان آمریکا، و غربی اروپای

 قتصادی اوراسیایی این فرصت را فراهم کرده، به طوری کها اتحادیه با تعامل

 بگیرد و مناسبات خود به صعودی روند ایران تجارت منجر شده حجم

 نقل و حمل انرژی، تجاری، گوناگون های زمینه در مسکو و تهران اقتصادی

 دوما .باشد داشته ادامه روزافزونی شکل به و بوده جریان در صنعتی و فنی

 باالی پتانسیل از صحبت امکان ایران، صرفه به بسیار فیاییجغرا موقعیت

 هزار 5 /5 از بیش طول به ،«جنوب - شمال» المللی بین ترانزیتی کریدور

 و ترانزیـت زمینـه در ایـران یـتهـایظرف توجه با و آورد می فراهم را کیلومتر

 و ستانپاک و هند بـا روسیه یتجار مبادالت یبرا ایران ظرفیت از استفاده

 خلـیج و شـمال در خـزر یایدر دو گرفتن قرار جهت به و آسیا شرق جنوب

 تواند می غرب، به شرق ترانزیتی موقعیت در گرفتن قـرار و جنـوب در فـارس

 با تجاری آزاد منطقه سوما ایجاد .یکی دیگر از عوامل تعامل با اتحادیه باشد

های  سیاست از هستند، توسعه حال در اقتصاد دارای که کشورهایی سایر

 داشتن با ایران تجاری آزاد مناطق می باشد. اوراسیایی اقتصادی اتحادیه

 در کشاورزی و صنعتی محصوالت تولید بخش در فرد به منحصر های ظرفیت
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توسعه  در مناطق موثرترین تواند می تراتزیتی و لجستیک های توانمندی کنار

 مشترک بازار تدریجی ما استقراراقتصادی با اتحادیه باشد. چهار مراودات

 منابع در تجارت موانع برداشتن رقابت، توسعه بازار، گذاری قیمت انرژی،

نقل اترژی از مواردی ست که این  و حمل های زیرساخت توسعه انرژی،

 بزرگترین از روسیه و اتحادیه به آن اهتمام دارد و با توجه به اینکه ایران

باشند و موقعیت  می جهان در گاز و نفت صخصو به انرژی منابع دارندگان

 گاز و نفت های شرکت مندی ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت انرژی و عالقه

 بیش همکاری زمینه تواند انرژی ایران، می های پروژه در شرکت برای روسیه

کند و نهایتا طبق آمار بیشترین حجم تجارت در اتحادیه با  فراهم را پیش از

ا در نظر گرفتن مواردی مانند مزیت نسبی و کیفیت روسیه بوده که ب

 و ایران غیرنفتی صادرات در جهش به منجر میتواند محصوالت توسط ایران،

 .شود روسیه با همگرایی توسعه

 اتحاد قالب در را یهروس و یرانا روابط توان نمی هرچند حاضر درحال

 ییمگراه از کنونا هم رابطه ینا که است ینا یتواقع ،کرد یفتعر یکاستراتژ

 یا رابطه یفعل برهه در کشور دو ینبنابرا است؛ مستحکمتر و باالتر هم

 دنش یکنزد ینکها یژهو به ،کنند یم تجربه را یتر یعوس و یافته یقتعم

 نیتأم یگرید رهگذر یچه از که است یمشترک منافع متضمن تهران و مسکو

 بستر ینربهت اوراسیایی دیاقتصا اتحادیه ییمبگو یدبا اساس ینا بر. شود ینم

 .می باشد یهروس و یرانا ییهمگرا و یهمکارتوسعه  یبرا
 فارسیمنابع 

 هاالف: کتاب

 یجمهـور  یاقتصـاد  یپلماسـ ی(، د1388) یمرتضـ  ،یجـام  پاکدامن  -
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 نیو ب یاسی، تهران: دفتر مطالعات سیمرکـز یایآسـدر  رانیا یاسالم

 .یالملل

متعـارض در   یهـا هیـ (، نظر1372رابـرت فـالتزگراف )   مـز؛ یج ،یدوئرت -

تهـران:   ،یبزرگـ  دیـ و وح بیـ ط رضـا یترجمه عل 2الملل، ج،نیروابط ب

 قومس

منطقـه   یـی همگرا یهاهی(، نظر1389) دجاللیس ،یروزآبادیف یدهقان -

 تهران: مخاطب ،یالملل نیب یها میو رژ یا

ترجمـه   ،یالمللـ نیب یها(، سازمان1389) برنارد زنگل ،فالکر تبرگر،یر -

 (( عامام صادق دانشگاه تهران: ،یریبغ یعل

 استیو س یخارج استی، اصول س(1380ی )عبدالعل دیقوام، س -

 سمت چاپ هفتم، تهران: الملل،نیب

 مقاالت: -ب

 یرابـ یابـزار ا؛یاوراس یاقتصاد هیاتحاد(، 1398ا )رض ان،یاردکان -

 1398 آبان ماه، 9 ران،یا روزنامه ،یامنطقـه  یـیتوسـعه همگرا

 یقوادرتوازن  رانیا یخارج استیراهبرد س(، 1397) هانیزگر، کبر -

 .4شماره  کم،یو  ستیسال ب ،یراهبرد ، فصلنامه مطالعاتیامنطقه

 یاه هنی: زمهیران و روسیا یانرژ(، دیپلماسی 1391) مسعود ،یاسالم -

 .64 شماره کم،یو ستیراهبرد، سال ب ،«ییراگوا و ییهمگرا

صت ها، (، روابط روسیه و ایران: فر1392ا )اصولی، قاسم و رسولی، روی -

ه شمارچالش ها و سازو کارهای بسط روابط، فصلنامه سیاست خارجی، 

1. 

 متحده االتیا (،1391) ، عبدالناصریاضیفاسدا... و  دیس، یاطهر -

 ونیفدراسو  رانیا یاسالم یجمهور ییواگراو  ییهمگرا بر کایآمر

 82شماره  و قفقاز. یمرکز یایآس. فصلنامه هیروس

ونقل شمال ـ  حمل ینالمللیب دوریکر(، 1398امیراحمدیان، بهرام، ) -
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 .98 آذرالملل، سال دوم،  نیب تیماهنامه امن، تیتا واقع دهیا از جنوب؛

 یکزمر یایموازنه قدرت در اوراس ریمتغنظام (، 1390امیری، مهدی، ) -

 .65شماره ، فصلنامه مجلس و راهبرد، رانیا یآن برا یامدهایو پ

 یها یگسترش همکار ای یشورو  یایاح(، 1395ایلداری، سهیل، ) -

ا ر یچه هدف ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد لیبا تشک هی/ روس یمنطقه ا

 74 شماره، ماهنامه روند اقتصادی، کند یدنبال م

(، ایران و استفاده از ظرفیتهای روسیه در 1398بهمن، شعیب، ) -

ل راهبردی جهان اسالم، سا مواجهه با تحریمها، فصلنامه مطالعات

 1 شمارهبیستم، 

فرصت ها و چالش های (، 1398پرند، فرهاد و عسگریان، حسین، ) -

ن ت بیماهنامه امنیهمکاری های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، 

 .98آذر الملل، سال دوم، 

ایران (، 1391، )امری، سجادو قورجیلی، حامدو  جالینوس، احمد -

لیج خآن بر روند همگرایی بیشتر با شورای همکاری  هسته ای و تأثیر

 5 شماره، پژوهشهای سیاسی، فارس

وابط ر یها ستهیبا(، 1391) روح اللّه، نژاد،ی اکبر و تق ی، علیجعفر -

 ه،یپا یرفناوتا اقتضائات  محور یانرژ الزامات: ازهیو روس رانیا ندهیآ

 80 شمارةو قفقاز، زمستان،  یمرکز یایاس یفصلنامه

ه ظرفیت های مناطق ویژه اقتصادی روسی(، 1398خانمحمدی، زهره، ) -

ین ب، ماهنامه امنیت در توسعه همکاری های اقتصادی ایران و روسیه

 .98آذر الملل، سال دوم، 

پیوستن ایران به اتحادیه  ،(1397) مهدی،، خورسند لیه چاک -

ری واقتصادی اوراسیایی و تاثیر آن بر منافع سیاسی و اقتصادی جمه

 اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

د -

(، 1395هقاتی فیروزآبادی، سیدجالل و دامن پاک جامی، مرتضی، )
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دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 

فصلنامه سال روابط اقتصادی ایزان و جمهوری ها پس از استقالل،  25

 .96 و قفقاز، شماره یمرکز یایآسمطالعات 

 ردو نقش آنها  یاقتصاد ژهیمناطق و(، 1398رسولی نژاد، احسان، ) -

ماره ش الملل، نیب امنیتماهنامه ی، مرکز یایبا اوراس رانیا ییهمگرا

11 

(، ریشه های همگرایی و واگرایی در 1384رضازاده، سخاوت، ) -

 ومناسبات جمهوری اسالمی ایران و روسیه، فصلنامه آسیای مرکزی 

 52قفقاز، شماره.

 ریتأث(، 1398زارع، سارا و اخوان کاظمی، مسعود و قیاسی، صابر، ) -

و  نرایا دو جانبه یبر روابط اقتصاد کایمتحده آمر التیا یمهایتحر

 ومسنهم، شماره  دوره ی روابط بین الملل،پژوهشها فصلنامه، هیروس

ز -

سیایی (، اتحادیه اقتصادی اورا1397ارعی، غفار و عباسی، اسماعیل، )

 .104شماره نداز روسی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در چشم ا

جایگاه (، 1394زهرانی، مصطفی و فرجی، تیمور و تجری، سعید، ) -

 یایآسایران با  یمنطقها خزر در همگرایی یایدرراهآهن شرق 

 89 شنارهز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقا، یمرکز

 یی اقتصادی(، بررسی همگرا1392سعادت، رحمان و محسنی، ناهید، ) -

کاربرد مدل جاذبه(، خزر )میان ایران و کشورهای حوزه دریای 

 .73شماره فصلنامه پژوهش بازرگانی، 

س -

(، همگرایی 1395لیمان پور، هادی و سلیمانی درچاق، مریم، )

 یگل،اقتصادی در اوراسیای مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپ

 .93 شماره قفقاز، و یمرکز یایآس مطالعات فصلنامه
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و  (، فرصت های مشترک ایران1388سیمبر، رضا و گل افروز، محمد، ) -

برد فعلی و چشم انداز، راه تیوضع روسیه در عرصه ژئوپلتیک انرژی:

 .19شماره توسعه، 

و  ایران پساتحریم(، 1396، )رایسم صادقی، سیدشمس الدین. مرادی، -

 یراهبرد یاپژوهشهفصلنامه ، با روسیه یراهبردچشمانداز ائتالف 

 20سیاست، سال پنجم، شماره 

 جادیا ی: تالش برایالملل نیب یها یهمکار(، 1396صیفی، محسن، ) -

 یاسالم یجمهور ی/ چشم انداز تعامل و همکار یمشترک تجار میرژ

 244ه ، ماهنامه پیام دریا، شمارایاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد رانیا

ای راهبرده(، 1396، )دل، نجیباهلل راستینو  اردکانی، محمد عابدی -

سیاست خارجی جمهوریاسالمی ایران در برقراری همگرایی در 

 49 شماره، رهیافت های سیاسی و بین المللی، آن و موانع خاورمیانه

ی و (، بانک توسعه اسالم1393عباسی، ابراهیم و علیمرادی، یوسف، ) -

ل اهمگرایی در خاورمیانه، فصلنامه کطالعات سیاسی جهان اسالم، س

 .12شماره سوم، 

 هیاتحاده ب رانیثر بر صادرات اوامل موع(، 1398عسگری، منصور، ) -

 47 شماره، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، ایراسوا یاقتصاد

، Regional Russiaمجموعه مقاالت (، 2019، )رضایعل ،یاریع -

 (.راسی)ا ایو اوراس رانیمطالعات ا موسسه، چاپ اول، تهران

 انحادیه یریگ شکل روند ،(1394) ن،سیدامیرحسی فر، یعلو -

 .ایراس آن، یاقتصاد یـتهـایظرف و اوراسـیا یاقتـصاد

 یافرصته(، 1398، )بهرام فرسائی، شهرام و قاسمی، حاکم و نوازنی، -

 یاقتصاداسالمی ایران در همگراییبا اتحادیه  یجمهور یاقتصاد

 108 شمارهو قفقاز،  یمرکز یایآسفصلنامه ، اوراسیایی

 مثابه شریان ونقل به زیرساختهای حمل(، 1398ی نیا، رقیه، )کرامت -

 نیب امنیتماهنامه ، توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا های حیاتی
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 11شماره الملل، 

ا ت 1368 یدر سالها هیو روس رانیروابط ا(، 1389کرمی، جهانگیر، ) -

ل سا ،مطالعات اورسیای مرکزی، تهایعوامل و محدود ی: بسترها1388

 .6شماره  ،سوم

و  یتیامن طیمح خیتاردرگذر  هیروسو  (، ایران1397) ریجهانگ، یکرم -

 75. شماره یخارجروابط  خیتار مهفصلنا، واتحاد دیتهدمسئله 

 یارجخ استی(، فرازو فرود س1391داود و ندافان، مسعود ) پور،یمیکر -

 رانیا یاسالم یبا جمهور یحاتیتسل یها یدر قبال همکار هیروس

 .37شماره  ،یاسی(، ره آورد سم 2010 تا 2000)

ا ایران (، رقابت روسیه ب1390مجتهدزاده، پیروز و رشیدی نژاد، احمد ) -

-صادفصلنامه اقت خزر و قفقاز،-در حوزه انرژی مناطق آسیای مرکزی

 .25شماره راهبرد توسعه، 

 کیکتالید یپژوه ندهیآ(، 1394محرابی، علیرضا و عابدینی، امیرعلی ) -

 یایدرآس هیو روس رانیا کا،یمتحده آمر االتیا یکیتیپولعالئق ژئو

 24ی، مجله علوم جغرافیایی، شماره مرکز

 یاقتصاد ە  اتحادی ریتأث(، 1398مهکویی، حجت و گودرزی، مهناز ) -

 طالعات، ماسالمی ایران یجمهور کیژئواکونوم تیموقع بر ایاوراس

 2شمارة ، 12 دوره، یمرکز یایاوراس

م -

مات (، اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و الزا1394ن )یرفخرایی، سیدحس

ل ، ساژئو اکونومک آن برای ایران، فصلنامه مطالعات روبط بین الملل

 .32هشتم، شماره 

 عادلی، یمهدو محمدرضا؛ پور، یلطفعل منصور؛ پور، موالیی -

 در روسیه با ایران اقتصادی یکپارچگی بررسی ،(1397) محمدحسین،

 شماره بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه لرنر، -المارش شرط و CIS حوزه

88 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1088 

 

 

(، واکاوی ظرفیت های همکاری و 1396ندیمی دفرازی، محمدرضا، ) -

قق همگرایی منطقه ای ایران و روسیه در آسیای مرکزی، دانشگاه مح

 اردبیلی.

فع منا ;و همگرایی اوراسیایی هیروس (، ایران،1397نوری، علیرضا ) -

 .1شماره ، 12عات اوراسیای مرکزی، دوره منطقه گرایی فعال، مطال

 وسعهت اوراسیایی، و ایران آزاد تجارت آغاز ،(1398) محمود نوروزیه، -

 ،327 شماره روزنامه ،"ایرانی

ر (، نگاه اجمالی به همگرایی های جدید د1390ولیقلیزاده، علی ) -

اوراسیای مرکزی و چالش های احتمالی جمهوری اسالمی ایران، 

 .76شماره ی مرکزی و قفقاز، فصلنامه آسیا

 و یمرکـز یایآسـ در غـرب و روسیه منافع ،(1388) محمود واعظی، -

 یایآس مطالعات فصلنامه چندجانبه، یتـشکلهـا نقـش و قفقـاز

 .66 شماره قفقاز، و یمرکز

 یژئواکونومو  یکیتیژئوپل یرقابتها یبررس(، 1396ویسی، هادی ) -

و  تهایمز: ایاوراس یجنوبـ  یشمال دوریکر جادیادر  رانیاپاکستان و 

 ، شماره اولزدهمیسسال  ،کیتیژئوپلفصلنامه ، دهایتهد

ضرورت باز اندیشی ارزی در (، 1398هدایتی شهیدانی، مهدی ) -

م، ال دوسالملل،  نیب امنیتماهنامه تعامالت اقتصادی ایران و اوراسیا، 

 .98آذر 

 منابع اینترنتی -ج

 یدیـ جد؛ دروازه ییایاوراسـ  هیبه اتحاد ستنوی(، پ1398اطهر، ) نانلو،یا -

  از 1398 ماه مهر 19 در یقابل دسترس رنـا،ی، ا"ـرانیاقتـصاد ا یبـرا
https://www.Irna.ir/news/83495929 

 

 یتجارشدن موافقتنامه  یی(، اجرا1397) ران،یسازمان توسعه تجارت ا -

 یقابل دسترس ا،یاوراس یاقتصاد هیواتحاد رانیا یاسالم یجمهور بین

https://www.irna.ir/news/83495929
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 از 1398 ورماهیشهر 30 در
http://www.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pa

geid=701&newsview=8390. 

 هیـ ادبا اتح رانیا یتجارموافقتنامه  تی(، اهم1398د، )داوو ،یرزاخانیم -

 انریا یهایهمکار ونیسیدرکم روین ریوز اریگفـتوگـو دست ،ییایاوراسـ

در سـوم   یقابـل دسترسـ   ـرو،یوزارت ن یاطالع رسـان گاهیپا ه،یو روس

 زا 1398آذرماه،
 http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76781 

 ا؛یاوراسـ  یاقتصـاد  هیو اتحاد رانی(، ا1395) ن،ییتب یراهبرد شکدهیاند -

ــت ــل دسترســـ     فرصـ ــا، قابـ ــالش هـ ــا و چـ از  95 ید 25در  یهـ
http://tabyincenter.ir/16248/ 

دالر  اردیـ لیم 2.1بـه   ایبـا اوراسـ   رانیـ ا ی(، تجارت خـارج 1399) رنا،یا -

ــ ــ د،یرســــــ ــل دسترســــــ ــرداد 12در  یقابــــــ از  99 خــــــ
www.irna.ir/news/83807396/ 

در  یقابل دسترس ا،یدر بازار اوراس رانی(، کارنامه ا1399اقتصاد، ) یایدن -

-https://www.donya-eاز  98اســـــــــــــــــــــــــفند  21

eqtesad.com/fa/tiny/news-3634533 

و مناطق آزاد، روزنامه  ایاوراس(، توافق 1399محمود، ) زاده،یمنزو -

از  بهشتیارد 2در سه شنبه  یاعتماد، قابل دسترس
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/145

898 
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تجارت خارجی  یتوسعهاقتصادی اوراسیا در  یهاتحادینقش 

 ایران

 
 2، سیروس احمدی نوحدانی1محمود نورانی
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 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 2
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 چکیده
که  ردیگیممختلف جهان صورت  یهابخشدر انواع مختلف در  یامنطقههمگرایی 

ه هر عه باعث شدتلقی تجارت به عنوان موتور توسیکی از انواع آن است.  هاهیاتحادتشکیل 

 ترش مبادالت تجاری نقش دارد از سوی کشورها استقبال شود. گسترشآنچه در گس

 نافعپدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل م

 ویژهبهل توسعه در دستور کار بسیاری از کشورهای در حا ایمنطقه هایهمکاریدر قالب 

الزم  هایمینهزجاد صادی اوراسیا ایران را در ایکشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقت

ش ه تالبرای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالع

با  .اقتصادی بیان کند هایگزارهایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با  تا جایگاه کندمی

 ه تجارتقنامتی در خصوص امضای توافتوجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکرا

همیت ااشته باشد، پیامدهایی بر کشور د تواندمیآزاد اقتصادی در جریان است و این امر 

 .شودیمفهم روندی که در حال اتفاق است دو چندان 

همگرایی  اتحادیه گمرکی، اوراسیا، تجارت خارجی، ،اتحادیه اقتصادی واژگان کلیدی:

 یامنطقه

 

 مقدمه -1

انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و 

توسعه اقتصادی باالتر در بستر اقتصاد جهانی است. امروزه جهانی شدن سبب 

 المللیبینباز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی شده و ضمن 

ه در آن تنها نمودن بازار جهانی محیطی کامالً رقابتی ایجاد نموده است ک

 Valizadeh) واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد مجال بقا خواهند داشت

and Alizadeh, 2018:515 جهانی شدن؛ همگرایی  هایویژگی(. یکی از

و  المللیبین هایسازماناقتصادی، ادغام و یکپارچگی تجارت جهانی در قالب 
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. با توجه باشدمی ایهغیرتعرفو  ایتعرفهحرکت کشورها در جهت رفع موانع 

 ؛رودمیبه روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و جهانی شدن پیش 

کشورها در  ترگستردهنقش مهمی در حضور  تواندمی ایمنطقه هایهمکاری

 کنندمیکشورها تالش  (.Falk, 2004:67) ایفا نماید المللیبین هایصحنه

ی در بازار جهانی دست یابند تا مسائل به مزیت رقابت گراییمنطقهکه از طریق 

حل و فصل نمایند. گام بعدی پس  ایمنطقهتجاری و اقتصادی را در مقیاس 

تجاری با  هایبلوک، شکستن دیوار مرزها و تشکیل ایمنطقهاز همگرایی 

توسعه روابط تجاری و همگامی با فرایند  ساززمینهکشورهای هدف است که 

شدن اقتصاد کشورها نیز از مزایای آن در مراحل  و باز باشدمیجهانی شدن 

تجاری از طریق حذف موانع  هایبلوکبعد خواهد بود. در چنین شرایطی 

و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای  ایتعرفه

ایجاد می گردد و موانع انتقال سرمایه و  تروسیعتولیدی به بازارهای 

 هایافقو در مجموع  شودمیمنطقه برداشته تکنولوژی در محدوده 

 .شودمیگشوده  هاشرکتدر برابر واحدهای تولیدی و  تریگسترده

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در 

در دستور کار بسیاری از  ایمنطقه هایهمکاریجهت تحصیل منافع در قالب 

ژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهای در حال توسعه به وی

الزم برای تجارت ترجیحی و همگرایی  هایزمینهکشورهایی ایران را در ایجاد 

اقتصادی با خود مشتاق نموده است. برای کشورهای درحال توسعه مانند 

 تواندمی گراییمنطقهایران که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، 

 هاآنراه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این کشورها و ادغام مؤثرترین 

در جنوب غربی آسیا است  ایمنطقهدر اقتصاد جهانی باشد. ایران یک قدرت 
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و جایگاه مهمی را به دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشیمی، 

و  گاز طبیعی و خودروسازی برای خود و اقتصاد جهانی به دست آورده است

شرق و جنوب شرق آسیا و اروپا توسط ایران  المللیبینخطوط و مواصالت 

جغرافیای سیاسی ایران در حد فاصل منطقه  هایویژگیفراهم می باشد. 

را  ایبالقوه هایزمینهآسیای مرکزی، خزر، خلیج فارس و غرب آسیا همواره 

ایجاد کرده در سیاست خارجی ایران  ایمنطقه-اقتصادیبرای پیشبرد اهداف 

است. بدیهی است که ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و 

افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود باید ایجاد 

خارجی و پیگیری عضویت در  گذاریسرمایهفضای مناسب برای جذب 

کنار توسعه  سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در

پیش روی ایران برای  هایگزینه ترینمهمروابط اقتصادی دوجانبه، یکی از 

بسط تجارت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای 

و روی آوردن به  ایمنطقهتجاری  هایبلوکجهانی عضویت در 

ر حوزه (. تحوالتی که دAlavi Far, 2016:2است ) گراییچندجانبه

پیوندی ناگسستنی با منافع و  دهدمیهمسایگان شمالی کشور ایران رخ 

از  ایدورهامنیت ملی کشور داشته و دارد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه 

این کشور برای نزدیکی به آمریکا و اروپا  مدارانسیاستنگاه به غرب و تالش 

سر گذاشت که به لحاظ  و گذار سریع به اقتصاد لیبرال و بازار آزاد را پشت

سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی پیامدهای مثبتی برای این کشور در پی 

 نداشت

(March, 2012:404 به تدریج این نگاه جای خود را به رویکرد .)
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 ,Shlapentokh) باشدمیاوراسیاگرایی داد که رویکردی دیرپا در روسیه 

2006:12). 

برای ادغام اقتصاد  المللیبینک سازمان ( ی1EEUاتحادیه اقتصادی اوراسیا )

هدف اصلی از است.  المللیبیناست که دارای شخصیت حقوقی  ایمنطقه

پروژه همگرایی "ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید تالشی در مسیر تحقق 

به اهداف سیاسی را از مسیر اقتصاد دنبال  یابیدستدانست که  "اوراسیا

، "توسعه سازمانی"هدف، چهار سیاست این نیل به  منظور کند و بهمی

را  "توسعه خارجی"و  "توسعه از مسیر روابط دوجانبه"، "توسعه داخلی"

طریق ساختار  دیگر، تعمیق و گسترش همکاری ازعبارتبه .نمایدپیگیری می

 .است داده قرار کار های عضو و شرکای خارجی را در دستورسازمانی، دولت

(Li, 2018:95) 
 یهابخشهماهنگ و واحدی را در  هاییاستساتحادیه اقتصادی اوراسیا  

در اتحادیه دنبال  المللیینب یهانامهموافقتو  هایمانپتعیین شده توسط 

توان به تسهیل تجارت، ایجاد درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می. کندیم

یه، برقراری تعرفه بازار مشترک، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحاد

تشریفات گمرکی  سازیهماهنگخارجی مشترک در میان کشورهای عضو و 

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهایی از آسیای  .اشاره کرد

مرکزی و شمالی و اروپای شرقی هستند که شامل بالروس، قزاقستان، روسیه، 

جارت کاالیی بین اعضای . تعرفه گمرکی در تشوندیمارمنستان و قرقیزستان 

اتحادیه صفر است و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه خارجی مشترکی 

. اتحادیه کنندیم، اعمال شوندیمبرای کاالهایی که از خارج از اتحادیه وارد 

                                                           
1 Eurasian Economic Union (EEU) 
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اقتصادی اوراسیا برای ارتقای رقابت و همکاری بین اقتصادها و بهبود توسعه 

ح زندگی کشورهای عضو ایجاد شده است. پیمان پایدار به منظور بهبود سط

به امضا رسید و در ابتدای  2014بین کشورهای عضو این اتحادیه در سال 

شد. به دلیل این که کشورهای جهان به تنهایی تمام  االجراالزم 2015سال 

مواجه  هایییتمحدودعوامل تولید را در اختیار ندارند و در این زمینه با 

اقتصادی موجب رفاه ثروت و کسب  هایییهمگرای دیگر هستند و از سو

در رسیدن به اهداف سیاسی و امنیتی که جزو  هادولتو به  شوندیمقدرت 

؛ نمایندیماهداف و منافع ملی حیاتی کشورها نیز هستند، کمک شایانی 

نامید  یامنطقهنوع همکاری  ینترمهم توانیمهمکاری اقتصادی را 

(Soleimanpour and Soleimani Darchagh, 2016:70).  تعاون و

همکاری اقتصادی در واقع نوعی تمدن را به دنبال خود دارد که ورای 

خاص خویش،  هایمحدودیتبه یکدیگر و ایجاد  هاانسان تربیشوابستگی 

. در این خصوص تجارت به سازدمیاز رفاه را نیز عاید جوامع بشری  ایجلوه

تصادی بین کشورها و راهکاری اساسی در جهت عنوان شاه بیت رابطه اق

. هرچه قدر گیردمیفراروی کشورها قرار  المللیبینکسب سود و منفعت 

روابط تجاری در ساختار خود سود و منفعت بیشتری را عاید کشورها نمایند، 

از جذابیت بیشتری برخوردار خواهند بود. یکی از تجربیات موفق در این 

 Taibi andاست  1ت تجاری ترجیحیزمینه، ایجاد توافقا

Taheri,2005:5).) 

و اقداماتی که  هاطرحاین روند همگرایی اقتصادی به لحاظ کیفی و کمّی با 

، متفاوت است. به دلیل پیامدهایی اندشدهپیش از این در این منطقه مطرح 
                                                           
1 Preferential Trade Agreement (PTA) 
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که این روند بر ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه خواهد داشت؛ و نیز 

که برای کشور ایران در پی خواهد داشت، الزم است تا  هاییچالشو  هافرصت

روند تحوالت مربوط به این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد. با توجه به شرایط 

کشورهای عضو اتحادیه و نیز شرایط ایران )به عنوان یکی از اقتصادهای 

 چنینهمپرقدرت در منطقه خاورمیانه، داشتن منابع غنی معدنی و طبیعی و 

ذخایر فراوان نفت و گاز(، توسعه ارتباط ایران و کشورهای عضو به طور قطع 

 توانندمیو جهانی شده و کشورهای عضو  ایمنطقهموجب ارتقای تجارت 

بازارهای مناسبی در جذب صادرات ایران و تأمین نیازهای وارداتی ایران 

 باشند.

ران جی ایتوسعه تجارت خاراین مقاله با هدف بررسی نقش اتحادیه اوراسیا در 

دی قتصانگاشته شده است. در بخش دوم این مقاله تاریخچه پیدایش اتحادیه ا

 یتیمدیر نهادهای و اوراسیا بررسی شده است. در بخش سوم مقاله، ساختار

 وآن  اتحادیه تبیین شده است. سپس جایگاه کنونی اتحادیه اورسیا و لزوم

رجی و توسعه اقتصادی و تجارت خامنافع آن در دو بخش رشد  چنینهم

 رد اوراسیا اتحادیه عضو کشورهای مطرح شده است. در بخش پنجم، تجارت

 گسترش در تعرفه مقایسه گریده است. سپس نقش 2018 و 2015 های سال

ست. در ااتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرار گرفته  با ایران تجاری مبادالت

 تی مطرح شده است.و توصیه های سیاس بندیجمعپایان، 

 اریخچه پیدایش اتحادیه اقتصادی اوراسیات -2

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، یکپارچگی اوراسیایی با هدف ساخت چارچوب 

جدیدی برای همکاری میان کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی بنیان نهاده 

و شد. مفهوم و نهادسازی مربوط به یکپارچگی اقتصادی اوراسیایی در طول د
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 هایتالش (.Courtney, 2015:1دهه گذشته ظهور پیدا کرده است )

مستقل  هایدولتمتعددی در طول دو دهه گذشته به وسیله 

پدید آید  تریعمیقانجام شده است تا یکپارچگی اقتصادی  1المنافعمشترک

(Mirfakhraee, 2015:151). 

لطان ور سپیشنهاد نریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بایستی در 

، در خصوص تکوین بلوک 1994نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در سال 

وسیه، ، بالروس، قزاقستان و ر1995جستجو کرد. در سال  ایمنطقهتجاری 

یس یک را جهت تأس نامهتوافقکمی بعد قرقیزستان و تاجیکستان نخستین 

های مرز به سمت ایجاد اتحادیه گمرکی امضا کردند. هدف این بود که به مرور

 1996 عضو پیش روند. در سال هایدولتباز و بدون کنترل پاسپورت بین 

ه کمضا شد بین کشورهای بالروس، قزاقستان، روسیه و قرقیزستان ا ایمعاهده

ی طی آن به اتحاد اقتصادی کشورهای عضو و ایجاد بازارهای مشترک برا

ود. ده بات و نیز انرژی تأکید شتبادل کاال، خدمات حمل و نقل، گردش اطالع

بالروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان  1999در سال 

 اتحادیه گمرک و فضای مشترک معاهدهاولیه را در خصوص  هایصحبت

فی مابین امضا  هایمسئولیتو  هاسیاستاقتصادی با روشن کردن اهداف و 

ا در دی رو فضای مشترک اقتصا کردند تا زمینه ایجاد اتحادیه گمرکی اوراسیا

 (.Alavi Far, 2016:5بعدی فراهم کنند ) هایسال

آغاز شد. در این سال با  2000فصل جدیدی از همکاری اقتصادی در سال 

اقتصادی در قالب  هایفعالیتپیشنهاد روسیه تصمیم به گسترش و هماهنگی 

ه، بالروس، کشورهای روسی 2000جدید گرفته شد. از همین رو، دهم اکتبر 
                                                           
1 Commonwealth of Independent States (CIS) 
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قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را که شکل 

اتحادیه گمرکی بود، بنیان گذاشتند. پس از تصویب سند  تریافتهتوسعه 

میالدی جامعه  2001تأسیس آن در پارلمان کشورهای عضو از ماه می سال 

نیز  2002در سال اقتصادی اوراسیا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. 

ارمنستان به عنوان اعضای ناظر به  2003مولداوی و اکراین و در سال 

عضویت این جامعه درآمدند. همگرایی اقتصادی در حوزه اوراسیای مرکزی در 

 بر محور جامعه اقتصادی اوراسیا قرار داشت 2014تا  2000 هایسالبین 
(Sajadpour and Soleimani Darchagh, 2016:105) 

به این سو با تحوالت مهمی رو به رو  2007جامعه اقتصادی اوراسیا از سال  

اجرایی شدن اتحادیه گمرکی اوراسیا و نیز تشکیل  هاآن ترینمهمگردید. 

فضای واحد اقتصادی در این منطقه بوده است. همان گونه که در بیان اهداف 

وراسیا توسعه مقصود جامعه اقتصادی ا ترینمهمجامعه به آن اشاره شد، 

اقتصادی و تجاری، تشکیل اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی  هایهمکاری

مشترک به منظور هماهنگ نمودن اقدامات اعضای جامعه و در راستای 

همگرایی با اقتصاد جهانی بوده است. در راستای اجرای این اهداف در سال 

ک اتحادیه سه کشور روسیه، قزاقستان و بالروس در خصوص ایجاد ی 2007

تأسیس شد که  2010گمرکی به توافق رسیدند. این اتحادیه در ابتدای ژانویه 

اساس آن مقرر گردید تا یک فضای واحد گمرکی مشتمل بر حذف مبادی  بر

گمرکی و مرزهای اقتصادی بین سه کشور و ایجاد تعرفه مشترک نسبت به 

سیا به معنی کشور ثالث شکل گیرد. بر این اساس، اتحادیه گمرکی اورا

برنامه مبتنی بر کدهای گمرکی مشترک، تعرفه گمرکی یکسان،  اندازیراه

حفاظتی برای بازار داخلی، یک سیستم مشترک برای تجارت  هایسیستم
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خارجی و محیط قانونی مشترک با معافیت عوارض گمرکی و رفع 

 (.Tabac, 2016:26) شدمیاقتصادی را شامل  هایمحدودیت

سه کشور روسیه، قزاقستان و بالروس در خصوص تأسیس  2011در اکتبر 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر توافق کردند. از همان زمان کار بر روی 

، پیمان تأسیس 2014تنظیم مفاد پیمان آغاز شد و سه سال بعد در ماه می 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط سه کشور یاد شده امضا شد. زمان اجرایی 

 2014اکتبر  9شده بود. ارمنستان در  بینیپیش 2015آن از اول ژانویه شدن 

ژانویه  2درخواست عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را عنوان نمود که در 

با آن موافقت شد و از این تاریخ به عضویت اتحادیه درآمد. معاهده  2015

 2015 می 29امضا شد و از  2014پیوستن قرقیزستان نیز در دسامبر 

 Sajadpour andعضویت کامل این کشور مورد توافق قرار گرفت 

Soleimani Darchagh, 2016:102)).  کمیسیون اقتصادی اوراسیا در

ارائه  2015گزارشی که از وضعیت این اتحادیه در شش ماهه نخست سال 

با  گرایکپارچهکرده است، تشکیل اتحادیه را با عنوان یک مجمع اقتصادی 

منافع اقتصادی خود مجمع به شکل عام و کشورهای  هدف حفظ

منظور توسعه حال، بهاین با. کندمیبه شکل خاص معرفی  کنندهمشارکت

، سیاست گسترش اعضا و برقراری ارتباط با سایر ترشیبهمگرایی هرچه 

ترجیحی در  نامهموافقتمنطقه آزاد تجاری و یا  نامهموافقتکشورها در قالب 

 مشاهده می شود.تحادیه اوراسیایی اهداف کالن ا

نام ایران نیز برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین بار در ماه می 

مطرح شد که اولین حرکات در راستای امضای یک توافقنامه  2015سال 

اتحادیه اوراسیا یکی تجارت آزاد توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعالم شد. 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1102 

 

 

 ها در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترکدیبنترین گروهاز مهم

این ای برای بوده و از اهمیت ویژه ایرانفرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با 

 ترینمهمیکی از  اوراسیا اقتصادی اتحادیهتوافق با . برخوردار است کشور

است و  ایمنطقه اقتصادی اتحادیه یکدر توافق با  ایران جدی هایتجربه

 .است ایران تجاری هایموافقتنامه ترینمفصلو  ترینکامل یکی از

عالوه بر تشکیل اتحادیه گمرکی و فضای مشترک اقتصادی، روسیه تالش 

برتر و  هایفناوریصندوق ضد بحران، ایجاد مرکز  اندازیراهکرده است تا با 

ا نیز شورای کسب و کار در قالب جامعه اقتصادی اوراسیا، همگرایی اقتصادی ر

 هایجذابیتدر میان کشورهای عضو افزایش دهد و در عین حال با ایجاد 

، مانع عضویت هاهمکاریاقتصادی برای کشورهای این منطقه ضمن تعمیق 

-Mankoff, 2011:18رقیب شود ) هایبندیگروهکشورهای منطقه در 

20.) 

 اهداف عمده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس راهبرد تعیین شده

 ت اند از:عبار

 تسهیل تجارت -

 ایجاد بازار مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه -

 گمرکی در داخل اتحادیه حذف تدریجی قوانین -

 برقراری تعرفه مشترک در میان کشورهای عضو -

 تشریفات گمرکی سازیهماهنگ -

زهای آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مر جاییجابه -

 اوراسیا



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1103 

 

 

ر زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و برقراری سیاست مشترک د -

 وسایل نقلیه

 اختار و نهادهای مدیریتی اتحادیهس -3

نهاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شورای عالی اقتصادی اوراسیا  نیتریعال

. جلسات آن شودیمکه شامل رؤسای جمهور کشورهای عضو اتحادیه  باشدیم

از زمان آغاز به کار  . اولین جلسهشودیمحداقل یک بار در سال برگزار 

در کرملین، روسیه برگزار شد. سران  2015می  8اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 

کشورهای عضو، عضو شورای اقتصادی بین دولتی اوراسیا هستند.  یهادولت

آن شورا تضمین اجرا و نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی را در سطح 

، و دهدیمسیون اقتصادی اوراسیا را ، احکام کمیکندیمرؤسای جمهور فراهم 

دیگر اختیارات را دارد. جلسات حداقل دو بار در سال برگزار  نیچنهم

، محل اقامت رئیس 1در گورکی 2015فوریه  6. اولین جلسه در تایخ شودیم

دولت روسیه در حومه مسکو، برگزار شد. کمیسیون اقتصادی اوراسیا یک نهاد 

ه است. از وظایف آن می توان به تضمین شرایط فعال دائمی نظارتی اتحادی

پیشنهادی در  یهاطرحتدوین  نیچنهمبرای عملکرد و توسعه اتحادیه، و 

 مورد مسائل همکاری اقتصادی اشاره کرد.

رکن اتحادیه اقتصادی اوراسیا است  نیترمهمشورای عالی اقتصادی اوراسیا، 

رکن اتحادیه، شورای  عضو تشکیل شده است. دومین یکشورهاکه از سران 

. عضو هستند یکشورهابین دولتی اوراسیا است که اعضای آن، نخست وزیران 

کمیسیون اقتصادی اوراسیا، رکن اجرایی اتحادیه است. مقر این کمیسیون به 

                                                           
1 Gorki 
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 ده از متشکل دارد و قرار مسکو عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمرکی، در

و نفر نماینده در آن حضور دارد. در ز هر پنج کشور عضو، دا که است نفر

کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از یک هزار نفر از متخصصان مربوطه 

 .مشغول به فعالیت هستند

ر تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی که توسط دو سوم آرا د

. با آور خواهد بودعضو الزام یکشورهات ده نفره تصویب شود، برای تمامی ئهی

ه کحال، هر یک از اعضا از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا این 

در  عضو است، دارای حق وتو هستند. یکشورهاشامل معاونان نخست وزیران 

صورتی که میان اعضا در خصوص موضوعی اختالف وجود داشته باشد، 

الب عضو که دو بار در سال در ق یکشورهاموضوع اختالف به نخست وزیران 

 .شودکنند، ارسال مین دولتی اوراسیا با یکدیگر مالقات میشورای بی

که  برانگیز به شورای عالی اقتصادی اوراسیا،معموالً موضوعات خطیر و بحث

یک نهاد  نیچنهمشود. شود، ارجاع داده میساالنه در سطح سران برگزار می

 حل هقضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که ب

 .پردازداختالف و تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می

 ایگاه کنونی اتحادیه اقتصادی اوراسیاج -4

درصد از  6/2، میلیون نفر 183بیش از  اوراسیا با جمعیتی اقتصادی اتحادیه

جمعیت جهان را داراست و کشورهای روسیه و قزاقستان به ترتیب با 

اول و دوم را به خود  یهاتبهرمیلیون نفر  5/18و  5/144جمعیتی حدود 

میلیون کیلومتر مربع دارای  6/1. ایران نیز با وسعت انددادهاختصاص 

. تولید ناخالص داخلی دربر گیرنده باشدیممیلیون نفر  83جمعیتی بالغ بر 

ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک دوره مشخص معموالً یک 
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از معیارهای تعیین توان و ظرفیت  و یکی شودیمسال در یک کشور تولید 

 باشدیماقتصادی کشورها در تولید و مصرف 

(Saeedi,Saeedi,Dehghani,2014:111.)  سهم کشورهای عضو اتحادیه

تجارت خارجی  نیچنهمو تریلیون دالر  7/4از تولید ناخالص داخلی حدود 

 7/3برابر  میلیارد دالر یعنی 877کشورهای عضو با خارج از اتحادیه بالغ بر 

. به عبارت دیگر، واردات کل جهان استدرصد  3/2صادرات و درصد 

میلیارد دالر به جهان  548کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 

. در میان اندکردهمیلیارد دالر نیز از جهان واردات  5/318صادرات داشته و 

یت، تولید ناخالص میزان جمع نیترشیبکشورهای اتحادیه، فدراسیون روسیه 

هم چنین، اتحادیه اقتصادی داخلی و حجم تجارت با جهان را داشته است. 

 ت.از تولید گاز طبیعی در جهان را داراسدرصدی  7/20اوراسیا دارای سهم 

میلیون نفر هستند و  3/94جمعیت فعال اقتصادی در منطقه این اتحادیه 

الص داخلی جهان را تشکیل درصد تولید ناخ 2/3تولید ناخالص داخلی منطقه 

 634عضو حدود  کشورهایدر بخش انرژی، مجموع تولید نفت  .دهدمی

درصدی در جهان، رتبه اول را دارد. در  6/14میلیون تن است که با سهم 

میلیون متر مکعب،  745عضو با تولید حدود  کشورهایتولید گاز نیز مجموع 

اند و از نظر تولید برق، رتبه دادهرتبه دوم تولید گاز جهان را به خود اختصاص 

ارزش . میلیون کیلووات بر ساعت دارند 255/1چهارم جهان را با تولید 

درصد کل  5/5میلیارد دالر است که  9/123تولیدات کشاورزی اتحادیه 

 عضو در مجموع رتبه کشورهایدهد. تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می

سوم تولید شیر جهان را به خود اختصاص پنجم تولید غالت و حبوبات و رتبه 

ی ئمعدنی و چدن نیز جز کودهایدر زمینه تولید استیل،  کشورهااند. این داده
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عضو این  کشورهایمجموع مساحت . برتر جهان هستند تولیدکنندهاز پنج 

 میلیون 318میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بیش از  20اتحادیه بیش از 

 خواهد نفر میلیون 662 به اتحادیه این ایران، جمعیت نپیوست با که نفر است

 رسید.

 را نشان 2018اقتصادی اوراسیا در سال  هایشاخص( برخی 1جدول )

 نیترشیبصد و در 6نرخ تورم متعلق به کشور قزاقستان با  نیترشیب .دهدمی

درصد است. کشور  1/18نرخ بیکاری نیز متعلق به کشور ارمنستان با 

الری، دمیلیارد  1/8درصدی و تولید ناخالص داخلی  5/1با تورم  قرقیزستان

رصد د 8/0نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و کشور بالروس با  نیترکم

، یالمللنیبارت . بر اساس آمارهای مرکز تجاندداشتهنرخ بیکاری را  نیترکم

ست. در ادرصد از واردات این کشورها از ایران بوده  3/0حدود  2018در سال 

ر کشو میان کشورهای عضو این اتحادیه، سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی

د از درص 4درصد( بیش از سایر کشورها بوده و حدود  6/5ارمنستان )حدود 

 صادرات کاالیی این کشور نیز به ایران بوده است.
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 2018اقتصادی اوراسیا در سال  یهاشاخصبرخی  -1 جدول

 نام

 کشور

 جمعیت

 یلیون)م

 نفر(

GDP 
)میلیارد 

 دالر(

نرخ 

 تورم

 )درصد(

نرخ 

 بیکاری

 )درصد(

 صادرات

به 

 جهان

)میلیارد 

 دالر(

 واردات

 از جهان

)میلیارد 

 دالر(

 صادرات

 به ایران

)میلیون 

 دالر(

 واردات

 از ایران

)میلیون 

 دالر(

 تراز

تجاری 

 با ایران

)میلیون 

 دالر(

 675 1/533 8/1208 2/238 3/449 8/4 9/2 7/1630 144 روسیه

 337 5/89 8/426 5/32 61 5 0/6 5/170 5/18 قزاقستان

 20 6/12 6/32 2/38 5/33 8/0 9/4 6/59 5/9 بالروس

 2/0 7/13 9/13 8/4 7/1 8/6 5/1 1/8 4/6 قرقیزستان

 -175 3/269 2/94 8/4 4/2 1/18 5/2 4/12 3 ارمنستان

 2018پول،  المللیبین، صندوق (ITC) المللیمرکز تجارت بینمنبع: 

 

تجارت همواره موتور محرکه اقتصاد جهانی  المللیبیناز منظر اقتصاد سیاسی 

همگرایی  هاینظریهو تولیدکننده اصلی ثروت در سطح جهان بوده است. در 

. تشکیل نمایدمیارتقای تجارت نقش مهمی را ایفا  ایمنطقهاقتصادی 

جارت در دوران بعد از جنگ جهانی اقتصادی با هدف ارتقای ت هایاتحادیه

اقتصادی دربرگیرنده تمایل گروهی از  گراییمنطقهدوم صورت پذیرفت. 

کشورها در یک محدوده جغرافیایی مشخص برای همکاری اقتصادی است که 
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ترجیحی و رشد میزان تجارت و  هاینامهموافقتآن انعقاد  هاینشانهاولین 

 یت، تشکیل اتحادیه اقتصادی استو در نها هاآنبین  گذاریسرمایه

(Langenhove,2016:40) ترجیحی  هاینامهموافقت. در عصر حاضر عقد

به عنوان یکی از بارزترین مصادیق حرکت کشورها به سمت  ایمنطقه

در بعد اقتصادی است. چرا که تدابیر مختلف اقتصادی میان یک  گراییمنطقه

و ضمن  شودمیدرون منطقه  منطقه همگرا شده، موجب افزایش تجارت در

 .کندمیکاهش رقابت داخلی در ایجاد نظام مکمل تولید نیز کمک 

 هایقطباز  یکیشدن به  تبدیلکه در حال  اوراسیا اقتصادی اتحادیهتوافق با 

، تجاریو  اقتصادی اهمیتبر  هجهان است، عالو سیاسیو  اقتصادیمهم 

قابل  تأثیر ایمنطقه یهمگرایاست.  طرفین برای سیاسیمنافع  دارای

 دسترسیو  نزدیکی دلیلدارد و به  اقتصادی امنیتبر ثبات و  ایمالحظه

 هایحوزهدر  هاهمکاری، امکان گسترش اوراسیا اقتصادی اتحادیهبه  ایران

و...  مهندسیو  فنیخدمات  ،، حمل و نقلبانکی، سیاسی، اقتصادیمختلف 

 اتحادیه و ایران بین موجود ریتجا پتانسیل به توجه با .باشدمیفراهم 

ه اشاره شود که این اتحادیه قابلیت تبدیل مسئل این به باید اوراسیا اقتصادی

لذا  .شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کاالهای صادراتی ایران را دارد

دسترسی ایران به بازارهای این منطقه با این وسعت، جمعیت و ظرفیت 

کاری اقتصادی و در نتیجه رشد فزاینده اقتصاد، عالوه بر تحکیم هم تواندیم

 شدنعملیاتی. ایجاد نماید نیز شغلی یهافرصت ؛تجارت و توسعه کشور

در  ایرانو حضور  اوراسیا اقتصادی اتحادیهو  ایران بیننامه تجارت آزاد توافق

 هایگذاریسرمایهجذب  بستر الزم برایاشتغال،  ایجادبازار، عالوه بر  این

فراهم خواهد کرد. هم را  شمالیو  جنوبیدر مناطق آزاد  داخلیو  خارجی
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 تولید برایکامل  معافیتاز  تولیدکنندگانو  گذارانسرمایهمناطق  ایندر  زیرا

 سویبرخوردار هستند و از  اوراسیاهدف  بازارهایکاالها با هدف صادرات به 

 نتیجهند شد. در مند خواهبهره ترجیحیاز تعرفه  نیزهدف  بازارهایدر  دیگر

 گمرکی هزینهبا  چنینهممناطق و  اینکاال در  تولید ترپایین هزینهبا 

در مقابل رقبا برخوردار  باالییهدف از توان رقابت  بازارهایدر  ترپایین

تواند انگیزه قوی برای گسترش می چنینهممنطقه آزاد تجاری  .خواهند شد

 این طریقاز . فراهم آورد طرفین برایگذاری را تجارت دو جانبه و سرمایه

گذاری در کشورهای عضو تواند کاالهایی را که با سرمایهتوافقنامه، ایران می

کل اتحادیه اوراسیا به فروش برساند. حتی به  اتحادیه تولید کرده است، در

عنوان مثال، قرقیزستان که ترجیحاتی از اتحادیه اروپا برای صادرات کاال بدون 

تواند این امکان را در اختیار می ؛ارض دریافت کرده استمالیات و عو

 .تولیدکنندگان ایرانی کاال در قرقیزستان قرار دهد

 اقتصادی رشد و توسعه -4-1

برای ادغام اقتصادی  المللیبیناتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان 

 هایسیاستبوده و  المللیبیناست که دارای شخصیت حقوقی  ایمنطقه

و  هاپیمانتعیین شده توسط  هایبخشنگ و واحدی را در هماه

 کندمیدر اتحادیه دنبال  المللیبین هاینامهموافقت

(Riggirozzi,2017:662 .)کیفیت سطح  یبهبود توسعه پایدار و ارتقا

گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا ترین دلیل شکلزندگی کشورهای عضو، اصلی

اصلی در  هایاولویتقتصادی اوراسیا به تعریف معاهده اتحادیه ا .بوده است

حمل و نقل، تشکیل و اجرای یک سیاست کشاورزی مورد  هایسیاستزمینه 

 هایسیاستپذیرش همه و نیز تعریف اهداف بلندمدت و اهداف عملیاتی برای 
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همکاری صنعتی اقدام  هایمکانیسمصنعتی در اتحادیه بر اساس اصول و 

در زمینه تجارت و  هاسیاستکه توسعه و اجرای کرده و مقرر شده است 

، رقابت در مالکیت عمومی، حمل و نقل و هاتعرفهمبادله، گمرک و 

باید منافع  هاحوزه، توسعه کسب و کار، تنظیمات فنی و سایر هازیرساخت

 مربوط به توسعه صنعتی در کشورهای عضو را در نظر داشته باشد

(Mostafa and Mahmood,2018:165 از .)که تصور عملکرد  جاآن

منسجم در  هایسیاستمؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون به کار گرفتن 

که شامل توسعه و اجرای  هاسیاستزمینه اقتصاد کالن غیرممکن است، این 

، با هدف به شودمیعضو در اتحادیه  هایدولتمشترک از سوی  هایکنش

در اتحادیه تنظیم شده است دست آوردن توسعه اقتصادی متوازن 

(Mirfakhraee,2015:157.) 

تجاری، ایجاد تسهیالت و حذف قوانین  یهانامهموافقتیکی از اهداف مهم 

تعرفه  نامهموافقت یاست. امضا گذارانهیسرمادست و پاگیر برای تجار و 

اوراسیا هم اقتصادی ترجیحی و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه 

به هاب  تواندیمنجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه گردیده و هم م

سیاست  .جنوب را تقویت نماید-ایران کمک کرده و کریدور شمال یامنطقه

به  یابیدستنخست در حوزه اقتصاد کالن شامل  اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ادیه اقتصادی معاهده اتح 62-63های کالن اقتصاد مطابق با مقررات مؤلفه

واگذاری بخشی از اختیارات در زمینه  نیچنهمآن و  14اوراسیا و ضمیمه 

 های کالن اقتصادی به بخش تخصصی کمیسیون اقتصادی اوراسیاسیاست

ست. سیاست دوم بسط و توسعه داخلی با تمرکز حداکثری بر اجرای قوانین ا

سیاست سوم و  گذاری در میان کشورهای اتحادیه وتجارت آزاد و سرمایه
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طریق اعضا و یا  های خارجی ازچهارم، به گسترش روابط با شرکا و سازمان

 .سازمان اشاره دارد
 رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال های -2 جدول

 )درصد( 2019-2014

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 کشور

 8/3 5/3 5/3 2/3 6/2 8/1 ارمنستان

 2/1 5/0 -4/0 -6/2 -9/3 7/1 روسبال

 9/2 6/2 4/2 0/1 2/1 2/4 قزاقستان

 8/4 0/4 4/3 6/3 9/3 0/4 قرقیزستان

 4/1 4/1 3/1 -2/0 -8/2 7/0 روسیه

 .2019منبع: بانک جهانی، 

 جارت خارجیت -4-2

ای دانست که با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید نوعی از همگرایی منطقه

های سابق شوروی در زمینه گردش آزاد از و اهداف جمهوریهدف تأمین نی

 .کاال، سرمایه، خدمات و نیروی کار شکل گرفته است

(Legrenzi,2008:50)  با لغو  2011مرحله اجرای اتحادیه گمرکی از ژوئیه

کنترل گمرکی میان مرزهای داخلی روسیه، قزاقستان و بالروس عملیاتی 

و ترخیص کاال به مرزهای خارجی اتحادیه گردید و همه نوع کنترل گمرکی 

گمرکی منتقل شد. در این مرحله، محدودیت بر سر تجارت آزاد میان سه 

کشور از میان رفت. این اقدام به وضوح به تسهیل تجارت بین کشورهای 

کمک نمود و  2012شریک به ویژه در طول بحران مالی و اقتصادی سال 

 Sajadpour and)راهم آورد زمینه تجارت بیشتر میان اعضا را ف

Soleimani Darchagh, 2016:106). 
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ن میزا کهنیااتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به اقتصاد کشورهای عضو و 

ارجی خکای توسعه اتحادیه با اقتصاد اعضا رابطه مستقیم دارد، همگرایی با شر

 در این شود. ترشیبرا در اولویت قرار داده است تا منتج به دستاوردهای 

خصوص تجارت به عنوان شاه بیت رابطه اقتصادی بین کشورها مطرح 

 المللیینبراهکاری اساسی در جهت کسب سود و منفعت  چونهمو  گرددمی

د سود و . روابط تجاری هرچه در ساختار خوگیردمیفراروی کشورها قرار 

دار برخور تریبیشرا عاید کشورها نمایند، از جذابیت  تریبیشمنفعت 

اری خواهند بود. یکی از تجربیات موفق در این زمینه ایجاد توافقات تج

. اندساختهاز آن خود  المللبیندر اقتصاد  ایویژهترجیحی است که جایگاه 

ای را برای کشوره در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه ترجیحی یهانامهموافقت

 چگی اقتصادی تلقیکپارگامی در جهت ی تواندمیکه  آورندمیعضو به ارمغان 

 (.Tayebi and Taheri,2005:5گردد )

ست. به امحور جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت در سطح جهان  ترینمهم

نع عبارت دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به گسترش صادرات و حذف موا

 هایشاخص ترینمهماز  پذیریرقابتموجود و به دنبال آن افزایش قدرت 

راسیا در فضای مدرن اوو ورود به آن است.  شدنجهانیبستر  زیساآماده

زمانی -راستای فرآیندهای جاری جهانی و چندملیتی توانسته شکل فضایی

 یستیزهممحلی و جهانی به  یهاشیپوجدیدی کسب کند که در این فضا 

برسند. تحت این شرایط، که پس از اتحادهای نوین ایجاد شده، فضای 

ه دا کردخاصی از منطقه جهانی را پی یهایژگیوی نخستین بار اوراسیایی برا

 .(Mirfakhraee:2016,155-156است )
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ت با گسترش توافقات و مذاکرات متعدد و در پی آن توسعه سازمان تجار

ی در ، گسترش زیادایغیرتعرفهو موانع  هاتعرفهجهانی و کاهش شدید 

اساس،  ه است. بر اینو کشورها صورت گرفت هابنگاهشدن  پذیررقابت

مات و کشورهای مختلف در رویارویی با این رقابت شدید، اقدا هاشرکت

ولید ی به عوامل ت. رقابت در دسترسانددادهبه منظور انطباق انجام  ایگسترده

، ارجیارزان و بازارهای مصرف جهانی از جمله دالیل افزایش شدید تجارت خ

 خارجی گذاریسرمایهزادانه سرمایه و تولید جهانی، رشد تکنولوژی، حرکت آ

ابت ن رقبوده است. از سوی دیگر، کشورها برای حفظ منافع ملی و افزایش توا

ه زیادی پیدا اقتصادی توج هایهمکاریو  گراییمنطقهدر بستر جهانی به 

 .اندکرده

و طبق فرهنگ و مقررات سازمان تجارت  المللیبیناز دید اقتصاد سیاسی  

که از سوی کشورهای عضو  شودمیگفته  هاییاقدامبه  گراییقهمنطجهانی، 

برای آزادسازی و تسهیل تجارت در آن منطقه در قالب  ایمنطقه هایسازمان

تعرفه ترجیحی  هایترتیببه یکی از اشکال  ایمنطقهتجارت  هاینامهموافقت

ادیه با هدف ایجاد منطقه آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و نیز اتح

 Soleimanpour and Soleimani) گیردمیاقتصادی انجام 

Darchagh, 2016:72 هنگامی کاربرد دارد که  گراییمنطقه(. در واقع

واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای عالیق مشترک هستند، از  هایدولت

سیاسی، نظامی و  هایهمکاریبا یکدیگر  ایمنطقه هایسازمانطریق 

برای کشورهای درحال توسعه که آمادگی ورود ته باشند. اقتصادی داش

مؤثرترین راه برای  تواندمی گراییمنطقهناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، 

در اقتصاد  هاآنگشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام 
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ی به تنهای توانندنمیجهانی باشد. زیرا از یک طرف کشورهای در حال توسعه 

با اقتصادهای بزرگ رقابت کنند و از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان 

را پیش درآمد پیوستن کشورها به رقابت  ایمنطقه هایاتحادیه گیریشکل

. زیرا معتقدند آزادسازی اقتصادی دانندمی سازمان تجارت جهانیجهانی و 

ر نهایت شرایط است، تمرین شود تا د ترسهل، که جوارهمباید ابتدا در مناطق 

 به وجود آید. المللیبینبهتری برای رقابت در صحنه 

ن ر است. ایاتحادیه بسیار مؤث هایاولویتمفهوم بازارهای مشترک در شناخت 

دیه عضو در اتحا هایدولتبازارها، فضاهای نوینی از یکپارچگی و تعامل بین 

ین اه که معین کردمعاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقتصادی اوراسیا هستند. 

لبته ابپردازد و  المللیبین هایفعالیتاتحادیه باید درون قلمرو خود به اجرای 

مواجه  هاآنا بکه اتحادیه  شودمیبا هدف حل مشکالتی انجام  هافعالیتاین 

 حق مشارکت تواندمی، اتحادیه هافعالیتخواهد بود. به عنوان بخشی از این 

 هایمجموعهو  المللیبین هایسازمان، هادولتبا  یالمللبین هایهمکاریدر 

یا  ه صورت مستقلرا داشته باشد و افزون بر آن بتواند ب المللیبینیکپارچه 

ببندد.  المللیبینعضو در قلمرو خود معاهدات  هایدولتمشترک همراه با 

 ترردهگستمعاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه فقط اصول کلی برای همکاری 

دقیقی را که  هایحوزه، بلکه کندمیبین امضاکنندگان خود را تعیین 

ن معاهده . امضاکنندگاکندمینیز مشخص  دهدمیرخ  هاآنهمکاری در 

ف اقدام به حذ هااولویتتا برای رسیدن به هدف طرح شده در  اندکردهتوافق 

ارت ه تجتمام موانع موجود فنی، مدیریتی و هرگونه مانعی کنند که بر سر را

 (.Chufrin, 2015:2آزاد قرار دارد )
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 2015 هایسالقایسه تجارت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در م -5

 2018و 
 رهای اوراسیا، بررسی وضعیت تجارت کشوالمللیبینمطابق آمار مرکز تجارت 

رهای در مجموع، تمامی کشو دهدمینشان  2018تا  2015 هایسالطی 

تحادیه امذکور از پیوستن به  هایسالاوراسیا طی  عضو اتحادیه اقتصادی

 منافعی را به واسطه رشد صادرات به دیگر کشورهای عضو اتحادیه کسب

دیه در سال کشورهای عضو این اتحا مابینفی. کل ارزش تجارت اندکرده

دی درص 36با رشد  2018میلیارد دالر بوده که در سال  4/42حدود  2015

 (.4و  3ر رسیده است )جداول میلیارد دال 8/57به 

 ترینبیشبر اساس این آمارها، به طور کلی به نظر می رسد کشور ارمنستان 

منفعت را از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته و صادرات کاالیی آن 

برابر شده که بیش از  3طی مدت مذکور به کشورهای عضو اتحادیه بیش از 

وجه صادرات ارمنستان به کشور روسیه بوده هر چیز به دلیل رشد قابل ت

، صادرات قزاقستان به ارمنستان با 2015نسبت به سال  2018است. در سال 

میلیون دالر رسیده است.  6/5برابری همراه بوده و به حدود  11افزایش حدود 

برابر  3ارزش صادرات ارمنستان و قرقیزستان به روسیه نیز به ترتیب بیش از 

 کهآنده است. صادرات ارمنستان به قرقیزستان نیز با وجود برابر ش 2و 

رقم صادرات را در میان سایر کشورهای عضو به خود اختصاص داده،  ترینکم

برابر افزایش یافته است. صادرات  2، حدود 2015نسبت به  2018اما در سال 

 8با کاهش  2015نسبت به  2018قزاقستان به کشور قرقیزستان در سال 

 1/0کاهش  2018ی مواجه شده و کشور قرقیزستان نیز در سال درصد

درصدی در صادرات خود به بالروس داشته است. ارزش صادرات کشور روسیه 
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میزان رشد  ترینکم 2015درصد رشد نسبت به سال  11به قرقیزستان نیز با 

را  2018صادرات در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 

 رسدمید اختصاص داده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، به نظر به خو

منفعت را کشور قزاقستان کسب کرده است. به طوری که ارزش  ترینکم

تنها  2018تا  2015 هایسالصادرات کاالیی آن به کشورهای عضو، طی 

، 2018تا  2015 هایسالدر فاصله درصد افزایش یافته است.  4/16حدود 

درصد،  20درصد، قزاقستان  45درصد، بالروس  37رت روسیه حجم تجا

درصد رشد کرده است. در سال  6/12درصد و قرقیزستان  101ارمنستان 

، سهم روسیه از کل تجارت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 2018

درصد و  7/1درصد، ارمنستان  17درصد، قزاقستان  31درصد، بالروس  48

، سهم 2018تا  2015 هایسالرصد بوده است. طی د 2/2قرقیزستتان 

روسیه و بالروس از تجارت کشورهای عضو این اتحادیه افزایش و سهم سایر 

 ,Tehran Chamber of Commerce) کشورها کاهش یافته است

Industries, Mines and Agriculture,2019.) 
 با یکدیگر درارزش تجارت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  -3 جدول

 2015سال 

 واردکننده

 

 صادرکننده

 

 مجموع قرقیزستان ارمنستان قزاقستان بالروس روسیه

 108/27 281/1 751 415/10 661/14 - روسیه
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 736/9 54 31 505 - 145/9 بالروس

 059/5 598 5/0 - 49 4411/4 قزاقستان

 211 3/0 - 6/4 6/5 201 ارمنستان

 323 - 13/0 205 83/8 110 قرقیزستان

 437/42 933/1 782 130/11 725/14 867/13 مجموع

 ارزش: میلیون دالر

 .2019پول،  المللیبین، صندوق (ITC) المللیمرکز تجارت بینمنبع: 
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ر ارزش تجارت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر د -4 جدول

 2018سال 

 واردکننده

 

 صادرکننده

 

 مجموع قرقیزستان ارمنستان تانقزاقس بالروس روسیه

 481/37 417/1 299/1 658/12 107/22 - روسیه

 324/13 75 38 687 - 524/12 بالروس

 887/5 553 6/5 - 99 229/5 قزاقستان

 653 8/0 - 3/8 4/10 633 ارمنستان

 495 - 22/0 225 81/8 260 قرقیزستان

 840/57 046/2 343/1 578/13 226/22 647/18 مجموع

 ارزش: میلیون دالر

 .2019پول،  المللیبین، صندوق (ITC) المللیمرکز تجارت بینمنبع: 
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آن است که عموماً کشورهایی  گرانیببیشتر مطالعات تجربی و تاریخی 

؛ از لحاظ اقتصادی با موفقیت چندانی انددهیکشکه به دور خود حصار 

رجی را به عنوان و آن دسته از کشورهایی که تجارت خا اندنشدهمواجه 

نیروی محرک اقتصاد و تأمین کننده مالی توسعه اقتصادی مورد استفاده 

. یکپارچگی اندافتهیدست  یترشیبنسبی  یهاتیموفق؛ به انددادهقرار 

 یهایتکنولوژبه  ترراحتمالی، گسترش مبادالت تجاری، دسترسی 

د با استفاده از و تولی تربزرگمشترک و بازار  یهاهیاتحادجدید، ایجاد 

جهانی است.  یهاتیظرفمقیاس نمودی از استفاده از  یهاصرفه

کشورهایی که منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترکی دارند، 

حمایتی ادغام و عالوه بر کاهش  یهااستیستجارت آزاد را با  توانندیم

 یهااستیسمحدودیت تجاری مابین خود، کشورهای غیرعضو را با 

 ی مواجه سازند.تبعیض

 

 یه اوراسیااتحاد با ایران تجاری مبادالت گسترش در تعرفه نقش -6

به این سو، یکی از مباحث اصلی  1990اخیر، به خصوص از دهه  یهاسالدر 

اقتصاددانان، آزادسازی تجاری و جهانی شدن بوده است. برای ورود به فرآیند 

دارد. به عبارتی دیگر، ایجاد جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی، اهمیت بسزایی 

بستر رقابتی و حذف موانع موجود برای گسترش صادرات و افزایش تولید از 

که آمادگی برای فعالیت در بستر جهانی را فراهم  باشندیمعواملی  ینترمهم

دارای مزیت صادراتی و دسترسی به  یهابخش. در نتیجه رشد سازندیم

گسترش  سازینهزمدر کنار بازارهای داخلی  یامنطقهو  المللیینببازارهای 

، ارتباط تنگاتنگی المللیینبروابط جهانی است. موضوع دسترسی به بازارهای 
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در مرکز آن قرار  هاتعرفهتجاری دارد که موضوع  هاییانجربا مبحث 

و نیز  اییرتعرفهغ هاییتمحدود. با توجه به ممنوعیت استفاده از گیردیم

، در چارچوب مقررات هاتعرفهصنایع داخلی تنها از طریق لزوم حمایت از 

ابزار  ینترمهمبه صراحت گفت که تعرفه  توانیمسازمان تجارت جهانی، 

وسیله  ینترمهمو  باشدیم هادولتتجاری است که در اختیار  هاییاستس

 .شودیمبرای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته 

تقسیم  ایغیرتعرفهو  ایتعرفهایت تجاری در دو قالب حم هایسیاست

 ت کاالدار واردا. تعرفه یک نوع مالیات غیرمستقیم بر پایه ارزش یا مقشوندمی

یمت قه افزایش . وضع تعرفه در مورد کاالهای وارداتی معموالً منجر بباشدمی

. شودمیو در نتیجه کاهش واردات آن محصول  هاآنداخلی و کاهش مصرف 

 ال بهد کاهر اقدام دولتی به جز برقراری تعرفه که مستقیماً مانعی برای ورو

رداتی عمل در مورد کاالهای وا آمیزتبعیضکشور دیگر گردد و یا به صورت 

)مانند  اییرتعرفهغ. موانع کنندمیتعریف  ایغیرتعرفهکند را به عنوان موانع 

ت ارداودیت کمی بر میزان ومجوزهای الزم برای واردات( معموالً باعث محد

ر تی به کشوو به طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت کاالهای واردا شوندمی

 .گردندمیو در نتیجه موجب کاهش مصرف این محصوالت در داخل کشور 

سیاست جایگزینی واردات که در دهه اول انقالب اسالمی به منظور رسیدن به 

زیادی در آن  ایغیرتعرفهاد موانع خودکفایی تبلیغ و اعمال شد، سبب ایج

نسبی در تولید کاالها و  هایمزیتدوره گردید. تولیدکنندگان بدون توجه به 

. تغییر این سیاست به سیاست کردندمیخدمات و در فضای غیررقابتی عمل 

اقتصادی  ریزانبرنامه گیریسمتاخیر، موجب  هایدههتوسعه صادرات در 

معقول  ایتعرفهبه مقررات  هاآنو تبدیل  ایرفهغیرتعکشور به حذف موانع 
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شده است؛ اما تعدادی از این موانع هنوز پابرجاست. غیررقابتی بودن اقتصاد 

با اقتصاد جهانی است.  ترگستردهایران مانع اصلی در حرکت به سوی تعامل 

 هایتعرفهایران نتوانسته حتی با کشورهای همسایه خود ترتیبات نوعی از 

ی را به آزمایش بگذارد و حتی نتوانسته در داخل سازمان اکو به توافقی ترجیح

ترجیحی دست یابد و این موجب در انتظار ماندن  هایتعرفهدر جهت استقرار 

برای دریافت لیست کاالهای مشمول ایران  2003کشورهای عضو از سال 

 شده است.

 هاییاستسکه باید  کنندیماحساس  هاملتامروزه به دالیل مختلف، 

را با یکدیگر هماهنگ نمایند. این هماهنگی منافعی ایجاد  شانیاقتصاد

مشخص شده است  ینچنهمنیست.  یرپذامکانکه از طریق دیگر  کندیم

با احتمال  کنندیمکشورهایی که تعرفه صفر را در مقابل یکدیگر وضع 

ابل یکدیگر نسبت به وضعیتی که حتی کشورها تعرفه بهینه را در مق ترییشب

، سود خواهند برد. اصوالً هر نوع توافقی که باعث شود کشورها، کنندیموضع 

پولی و مالی و تجاری خود را هماهنگ سازند، به یکپارچگی  هاییاستس

اقتصادی اشاره دارد. بر این اساس، درجات مختلفی از یکپارچگی اقتصادی 

شکل یکپارچگی  ترینیفضعوجود دارد. توافقات تجاری ترجیحی شاید 

. شودیمیاد  یسازادغاماقتصادی باشد و امروزه از آن به عنوان اولین مرحله 

 یاتعرفه یهاکاهشبین کشورهای عضو،  وافقتنامه تجارت ترجیحیمدر یک 

از محصوالت به  یاطبقهمنجر نگردد( برای  هاآنرا )اگرچه شاید به حذف 

 یهاتعرفهباالتر،  یهاتعرفهکه . در حالی دهندیمکشورهای شریک پیشنهاد 

 Tayebi andغیرتبعیضی، برای دیگر طبقات محصوالت باقی خواهد ماند )

Taheri, 2005:5.) 
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 جهان در سال کاالییدرصد صادرات  50 جهانیطبق اعالم سازمان تجارت 

که  گرفتمیصورت  ترجیحیتجارت  هاینامهموافقتتحت پوشش  2008

تعداد  برخوردار بوده است. تریبیش افزایشز ا 2018در سال  میزان این

 2016و در سال  مورد 70 میالدی 1990امضا شده در سال  هاینامهموافقت

کشورها جهت  تمایل گویایامر  اینمورد ثبت شده است که  645 میالدی

 رایطشاین اساس در  بر .است ایتعرفهرفع موانع  طریقتجارت از  تسهیل

 دسترسی زمینهها، با کاهش تعرفه تجاری هایامهنموافقتحاضر نه تنها 

ا امکان ر اینبلکه  ؛کنندمیرا فراهم  جدید بازارهایبه  داخلی تولیدکنندگان

 شورهایک بینارزش  جهانی زنجیرهکه مشارکت در  آورندمیبه وجود  نیز

دارد با  نیاز ایران اسالمی جمهورینظر  اینشود. از  تسهیلنامه طرف موافقت

شارکت م برایالزم  زمینه سازیفراهمنسبت به  تجاری هایتوافقعقد 

. نماید ارزش را فراهم جهانی زنجیرهدر طول  ایرانی اقتصادی هایبنگاه

 جدیاقدام  سیااورا اقتصادی اتحادیهبا  تجاریمنطقه آزاد  ایجادنامه توافق

 اوراسیا قتصادیا اتحادیه. گرددمیمحسوب  الذکرفوقتحقق هدف  برای ایران

 به هاتحادی این در ایران عضویت. کندیمرا صفر  کاال 500 از بیش تعرفه

 یهارفهتعروسیه،  به صادرات کاال برای گذشته در. کندیم کمک کاال صادرات

 صرفه به چندان امر صادرات  عمالً و لحاظ می شد ایرانی کاالهای زیادی برای

 دارد تعرفه هک کشوری برای صادرات نامکا باشد، باال هاتعرفه وقتی زیرا نبود.

. است مشکل ،کندینم پرداخت را هاتعرفه این که کشورهایی با رقابت در

ی کاال ،را حذف کنند هاتعرفهل شوند و ئتسهیالت تجاری قا ایران  برای وقتی

 را نندهک صادر کشورهای بقیه رقابت با قابلیت صادر شده و تواندیمتولیدی 

 .داشته باشد
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 تجارت ایران با کشورهای اوراسیا -5 دولج 

 کشور
 1398ماهه  8 1397 1396 1395 1394

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

 765 216 1342 280 727 292 1/1544 0/219 4/517 1/173 روسیه

 64 60 87 4/130 7/66 168 8/210 5/173 2/87 9/137 قزاقستان

 21 241 6/22 6/158 8/25 202 9/20 2/179 3/13 1/102 ارمنستان

 7 34 3/11 2/33 1/6 7/38 5/3 6/26 7/1 1/22 قرقیزستان

 10 6 9/23 7/2 9/31 7/1 2/29 5/2 6/23 0/4 بالروس

 878 559 8/1486 605 5/857 4/702 4/1808 8/600 2/643 2/439 جمع کل

 ارزش: میلیون دالر

 .1398ازمان توسعه تجارت ایران، منبع: س

 

 تیجه گیری و توصیه های سیاستین -7

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهایی از آسیای مرکزی و 

شمالی و اروپای شرقی هستند که شامل بالروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان 

تحادیه . تعرفه گمرکی در تجارت کاالیی بین اعضای اباشندمیو قرقیزستان 

صفر است و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه خارجی مشترکی برای 

. اتحادیه کنندمی، اعمال شوندمیکاالهایی که از خارج از اتحادیه وارد 

اقتصادی اوراسیا برای ارتقای رقابت و همکاری بین اقتصادها و بهبود توسعه 

 از یکیاد شده است. پایدار به منظور بهبود سطح زندگی کشورهای عضو ایج

به عنوان یک نهاد واحد در مذاکرات   این اتحادیه که است این آن نتایج

شود و دیگر الزم وارد می سازمان تجارت جهانی المللی نظیر مذاکره بابین

 .نیست هر کشور به صورت جداگانه وارد مذاکره شود
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ی بزرگ تواند بازاراز منظر مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این اتحادیه می

 ضا راتجارت میان اعو  در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد کند

ه عضو ب کشورهایود بخشد و تسهیالت بسیاری را در این زمینه برای بهب

 یه،اال، سرماکاز همین رو، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد  .ارمغان آورد

اعالم  چنینهماند. اوراسیا بیان داشته مرزهاینیروی کار و خدمات در 

حمل و نقل و  ایع،در زمینه انرژی، صن ایشدههماهنگکه سیاست  اندکرده

 فت ومشترک ن بازارهایبخش کشاورزی را دنبال خواهند کرد و در پی ایجاد 

نظور به م برق گاز، بازار واحد عرضه دارو و نیز بازار واحد تولید و عرضه نیروی

 .تعمیق همکاری اقتصادی با یکدیگر هستند

 یهاچارچوباقتصادی در  هایهمگراییو میل به ایجاد  گراییمنطقهرشد 

کشوری  ترکمگوناگون روز به روز در حال گسترش است. به طوری که امروزه 

یافت که عضو حداقل یک نهاد با کارکرد اقتصادی نباشد. تلقی از  توانمیرا 

همگرایی اقتصادی به عنوان موتور توسعه سبب استقبال کشورها از گسترش 

، بهبود ایرتعرفهغیو  ایتعرفهاقتصادی شده است. کاهش موانع  هایهمکاری

فضای کسب و کار و تسهیل در جریان مبادالت ارزی و مالی کشورها در قالب 

عامل توسعه و استحکام این روابط گردد و  تواندمیهمگرایی  هایطرح

دسترسی به بازار کشورهای مورد مطالعه برای صادرکنندگان ایران با شناخت 

های عضو طی فرآیند و کشورهای هدف و الگوبرداری از کشور هابخش

 تواندمینیز  مدتکوتاهباال حتی در  یافتگیتوسعههمگرایی و رسیدن به درجه 

(. ایران Aziznejad, Tari, Seyednourani, 2011: 103اتفاق افتد )

 هایواقعیتو سازگار با  جانبههمه، پویا، بینانهواقعنیز با اتخاذ یک دیپلماسی 

چه در بخش کاالیی  هافرصتمیان انبوهی از  تواندمیکشورهای عضو اتحادیه 
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و چه در بخش غیرکاالیی نظیر خدمات حمل و نقل و خدمات فنی و 

بازار کشورهای عضو را در اختیار گیرد  هایظرفیتمهندسی سهم مناسبی از 

و در راستای تأمین هرچه بیشتر منافع ملی، گسترش و تعمیق روابط میان 

نخست اقتصادی، علمی و فناوری طبق سند  به جایگاه یابیدستطرفین و 

 (.Noori, 2019:247گام بردارد ) 1404ساله تا سال  20 اندازچشم

زینه ها را با کرده و کیفیت کااله تربیشآزادسازی تجاری، رقابت در تولید را 

ر صحنه . به عبارت دیگر، هر کشوری که بخواهد ددهدمیافزایش  ترکم

 ختارهای تولیدی،رد شود، مجبور است با اصالح ساوا المللیبین هایرقابت

 نسبی، هایمزیتمنابع را به صورت بهینه و کارا تخصیص دهد و از راه کشف 

سی و پژوهشی برای ابداع و نوآوری، کاهش بوروکرا هایفعالیتافزایش 

ید. نما تشریفات در مسیر تولید، برای بقای خویش در این رقابت شدید، تالش

دولت است و  هایحمایتاقتصاد ایران عمدتاً دولتی و تحت  کهاینبا وجود 

 ایمنطقه هاینامهموافقتتوان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد، ورود به 

 ا برای ورود بهرقابتی ایران را مشخص کرده و کشور ر هایزمینه تواندمی

 شرایطی که در چنینهمنامه امضای این موافقتآماده نماید.  المللیبینعرصه 

رد های خود، با خروج یک جانبه از برجام، قصد داآمریکا در ادامه بدعهدی

قش نواند می تو  شدهایران را در فشار اقتصادی قرار دهد؛ اقدامی مثبت تلقی 

 با چند کشور ایران .ران داشته باشدسازی اقتصاد ایثری در جهت مقاومؤم

 اوراسیا صادیاقت اتحادیهتوافق با  ولیدوجانبه امضا نموده  تجاری هایتوافق

یکی از است و  ایمنطقه اقتصادی اتحادیه یکدر توافق با  جدیتجربه  یک

 .ستا ایران تجاریهای  نامهموافقت ترینمفصلو  ترینکامل
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 و همگرایی اقتصادی را گراییمنطقهپس از انقالب موضوع  هایسالایران در 

وسعه تکه برای کشورهای در حال  ییجاآنبه شدت دنبال نموده است و از 

 گراییطقهمنمانند ایران که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، 

 ن کشورها ومؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی ای تواندمی

بی گوی مناسدر اقتصاد جهانی باشد. تعامل با چنین کشورهایی ال هاآنادغام 

 تواندمی هاآنر ایران بوده و توسعه روابط تجاری با برای پیشرفت کشو

جارت جهانی آن در عرصه ت ترپررنگرشد اقتصادی ایران و حضور  هایزمینه

ده فتی استفاترجیحی برای صادرات غیرن هایتعرفهرا ایجاد نماید. ایران از 

ار یادرات نفت بسکه این گونه صادرات، نسبت به ص جاآناست؛ اما از  کردهمی

ورود به  ، این امر کمکی به فعال شدن کشور برایباشدمی اهمیتکم

 ننموده است. حال که تفاهم جدی در بین ایمنطقه هایاتحادیه

 قتصاد ایراناو اقتصاددانان به وجود آمده که رشد و توسعه  گذارانسیاست

 هایتعرفهمنوط به گسترش صادرات است و به عالوه استفاده ایران از 

ر این متوقف شده است، ضرورت دارد د 2014حی در اروپا از فوریه سال ترجی

شده  ریزیرنامهب، چگونگی ورود به این وادی هرچه زودتر پیوستههمدنیای به 

 و تمرین گردد.

مطابق  بایستمی هاتعرفهبه منظور عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا کاهش 

 هایپیمانعضویت ایران در صورت پذیرد و  تریبیشبا سرعت  بندیزمان

به اهداف توسعه روابط اقتصادی  یابیدستبرای  تواندمیجدید  ایمنطقه

موانع تجاری و  هاییتشکلمفید باشد. چراکه در چارچوب چنین  المللیبین

 تربزرگو دسترسی به بازارهای  گرددمیدر سطح منطقه حذف  هاتعرفه

 در .توجه کند هاتعرفهبه مسئله هم چنین ایران بایستی . شودمیفراهم 
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های گمرکی ایران باالتر از حد متناسب با تعرفه اتحادیه صورتی که تعرفه

شود و اگر از حد گیری تعامالت با شکست مواجه میاوراسیا باشد، شکل

می دست طرف مقابل  بهتر باشد، ابزارهای برتری اقتصادی را متناسب پایین

 بخشد.

ط نیز با عنایت به شرایط پیرامونی خود و شرای در شرایط حاضر ایران

سطح  اوراسیا در اهمیت زیادی برای توسعه روابط ایران و اتحادیه المللیبین

اذ اتخ گفتگوهای بین دولتی در حوزه اقتصاد قائل است. بنابراین به منظور

ژوهش پمناسب در ایجاد ارتباط با کشورهای مذکور مطالعه و  هایسیاست

 نماید.ضروری می 
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 چکیده
المللـی  نکریـدور بـی  »تی از جمله المللی ترانزیمنطقه اوراسیا در کانون دو طرح بزرگ بین

قرار دارد. این موضوع در حالی است « یک کمربند، یک راه»ار چینی و ابتک« جنوب-شمال

هـای آزاد از  که بخش مهمی از دسترسی جنوبی این مجموعه کریدورهای ترانزیتی بـه آب 

رانزیت ب تتوان نقطه تکامل بخش مهمی از هاگیرد. لذا، ایران را میطریق ایران صورت می

روژه رغم مشارکت فعـال در هـر دو پـ   اوراسیایی در نظر گرفت. جمهوری اسالمی ایران علی

احیـاء   آفرینی در این مسیرها با هـدف های چندجانبه نیز اقدام به نقشمذکور، در چارچوب

تـوان  را مـی  ژئواکونومی خود نموده است. نمونه بارز و بالفعل شده این مشارکت نهادگرایانه

مشـاهده   2019اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اکتبـر  در 

د نـاطق آزا های ورودی و خروجی ایران به اوراسـیا عمـدتا یـا از م   کرد. در این راستا دروازه

یـا   زادگیرد، یا در مناطقی قرار دارد که در شرف تبدیل شدن به مناطق آتجاری صورت می

 ای درتـوان بـه کریـدورهای ریلی/جـاده    هـا مـی  تند. از جملـه ایـن دروازه  ویژه تجاری هسـ 

 ر کاسـپین برون، آستارا و ارس، و کریدورهای دریایی در بندر امیرآباد و بنـد سرخس، اینچه

لیـل موقعیـت   اقتصـادی و تح -اشاره کرد. در این مقالـه بـا محوریـت کارکردهـای حقـوقی     

 ء جایگـاه اطق آزاد و ویژه تجاری در زمینه ارتقـا های منژئوپلیتیک در صدد بررسی کارویژه

 ایران در هاب ترانزیتی اوراسیایی هستیم.

 اسیا، ترانزیت، مناطق آزاد تجارایران، اتحادیه اقتصادی اورکلیدواژگان: 

 

 

 

 مقدمه -1

هـای نـوین کشـورهای    مناطق آزاد اقتصادی، تجاری و صـنعتی یکـی از روش  

ای و تجـارت  ای ارتقاء روابط اقتصادی منطقـه یافته و در حال توسعه برتوسعه

هـای  گـذاری های دولتی و یـا خصوصـی و بـا قـانون    خارجی است که در قالب
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المللی است. این مناطق عمدتا شامل مبتنی بر مالحظات اقتصاد و تجارت بین

هـای اقتصـادی،   های تسهیل شـده حقـوق تجـارت، بنـادر، مشـوق     زیرساخت

های معاف از مالیات، و به طور ویژه انبارهای بزرگ هامکانات بانکداری، فروشگا

هستند. به طور کلی مناطق آزاد با هدف تحریک و تسریع صـادرات صـنعتی،   

ــزایش آورده ــاری، و راه اف ــادالت تج ــی از مب ــای ناش ــاهه ــدازی کارگ ــا و ان ه

های ها و مکانیزمهای صنعتی به عنوان آزمایشگاهی برای ارزیابی روشکارخانه

شوند. ویژگی دیگر این مناطق نیز فضای مطلـوب  اقتصادی محسوب مینوین 

های مالی و تسهیالت گذاری، گمرک، مالیات، مزیتاقتصادی به لحاظ سرمایه

های آن واحـد جغرافیـایی محسـوب    در مقایسه با دیگر مناطق و بخش 1اداری

(. در همـین راسـتا در جمهـوری    Naydenov & Ivanov, 2018:2شـوند ) می

شـاهد   1371می ایران نیز روند مشابهی شکل گرفت و در تابستان سـال  اسال

چگـونگی اداره  »تاسیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تصـویب قـانون   

ایـم. طـی   بوده 1372در شهریور ماه سال « صنعتی ایران -مناطق آزاد تجاری

قشم،  این بازه نیز هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی شامل مناطق آزاد کیش،

هدف از تاسیس  تریناصلیایم. چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو در کشور بوده

این مناطق آزاد نیز مواردی نظیر اتصال تدریجی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، 

ای در سـایه تحقـق   پذیری اقتصاد ملی، توسعه منطقـه افزایش کارایی و رقابت

طق کمتـر توسـعه یافتـه، جـذب     اهداف توسعه ملی و رفع محرومیـت از منـا  

یابی به های شغلی جدید و دستگذاری خارجی و داخلی، ایجاد فرصتسرمایه

گیـری صـادراتی   های تولیدی با جهـت فناوری پیشرفته و ارتقاء سطح فعالیت

 (.1395:4بوده است )ذاکری و اسفندیاری کلوکن، 
                                                           
1 Administrative Concessions 
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تجاری ایران از  در راستای همین اهداف، دو منطقه از مناطق آزاد اقتصادی و

جمله ارس و انزلی در مجاورت و ماکو نیز با فاصـله بسـیار کمـی از مرزهـای     

اند. در عین حال، مناطق ویـژه اقتصـادی   جغرافیایی منطقه اوراسیا قرار گرفته

هـای نـوار   نیز به عنوان مکمل این مناطق آزاد به تعداد قابل توجهی در استان

قی، آذربایجـان غربـی، اردبیـل، گـیالن،     شمالی کشور از جمله آذربایجان شـر 

مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی تاسیس شده است. ایـن  

ساز توسعه و تسهیل تجارت با کشورهای توانند زمینهمراکز به طور طبیعی می

هـای  تـرین طـرح  همسایه در اوراسیا باشند. در همین حال دو مورد از بـزرگ 

محوریــت منطقــه اوراســیا، از جملــه پــروژه کریــدور ای بــا ترانزیتــی منطقــه

که با مشارکت هند، ایران و روسیه در حال پیگیـری   1جنوب-المللی شمالبین

کــه بــا محوریــت چــین در مســیرهای  2اســت، و نیــز ابتکــار کمربنــد و جــاده

گوناگونی، از جمله اوراسیا در جریان است، نقاط اتصالی با محور شمالی ایران 

وضوع در کنار موافقتنامه تجارت آزاد ایـران و اتحادیـه اقتصـادی    دارند. این م

امضـــــا شـــــد  2018مـــــه ســـــال  17اوراســـــیا کـــــه در مـــــورخ 

(www.eurasiancommission.org ــاریخ ــال  27( و در تـ ــر سـ  2019اکتبـ

 -ای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( نقش ویژهwww.ADB.orgاجرایی شد )

نزیتی ایـران در مسـیرهای جنـوبی منطقـه     صنعتی ایران برای ارتقاء نقش ترا

 کند.اوراسیا و به طور کلی احیاء ژئوپلیتیک ایران ایفا می

الذکر به رشـته تحریـر در آمـده    فوق مسالهتاکنون مقاالت متعددی در زمینه 

هـای بـزرگ در   است که عمدتا ذیل چند محور کلـی از جملـه رقابـت قـدرت    

                                                           
1 International North–South Transport Corridor 
2 Belt and Road Initiative 
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گرایی با تاکید بـر اوراسـیا،   میان منطقه منطقه اوراسیا با تاکید بر نقش ایران،

هـای ایـران و اتحادیـه    حضور ایران در همگرایی اوراسـیایی و تـاثیر همکـاری   

ترین ایـن  گیرند. از جمله مهماقتصادی اوراسیا در تعامالت اقتصادی جای می

منـافع   ؛ییایاوراسـ  یـی و همگرا هیروسـ  ران،یـ ا»توان به مقاالتی نظیر آثار می

عوامـل مـوثر بـر    »(، 1398نوشته علیرضا نوری )تابستان « فعال ییگرامنطقه

نوشـته منصـور عسـگری )پـاییز     « ایاوراسـ  یاقتصاد هیبه اتحاد رانیصادرات ا

 -قدرتمنــد در هنــد یمتــداخل کشــورها یراهبــرد یهــارقابــت»( و 1398

( و موارد متعدد دیگر 1399نوشته رضا سیمبر )تابستان « ایو اوراس هیانوسیاق

نابع پارسی و التین اشاره کرد. با ایـن حـال هـیچ یـک از مـوارد مـذکور       در م

نسبت به تحلیل نقش مناطق آزاد در ارتقـاء نقـش ترانزیتـی ایـران در قبـال      

اند. از این منظر، مقالـه حاضـر بـا تاکیـد بـر مفـاهیم       منطقه اوراسیا نپرداخته

شـد تـا ضـمن    کوژئوپلیتیکی نظیر اوراسیای جدید و همگرایی اوراسیایی، می

های نهفته در ساختارهای نهادی جدید تحلیل و ارزیابی بازار اوراسیا و فرصت

های منـاطق آزاد اقتصـادی   ، کارویژه1اوراسیایی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 های بالقوه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.سازی این ظرفیتبرای بالفعل

 های مقالهداده -2

 ئواکونومیمبانی نظری: ژ 2-1

ای در حـوزه مفهـومی   با فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروی تغییـرات عمـده      

ای کـه ژئوپلیتیـک از یـک رهیافـت نظـامی و      ژئوپلیتیک روی داد. بـه گونـه  

 1990در سـال   2یافـت. ادوارد لوتـواک   1، رویکردی ژئواکونومیک2ژئواستراتژیک

                                                           
1 Eurasian Economic Union (EEU) 
2 Geo-Strategic 
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لـوم جغرافیـایی و   میالدی پارادایم ژئواکونـومی را بـا مفهـوم گسـترده وارد ع    

سیاسی کرد. درواقع ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصـاد  

رسد سیاست کـه عـاملی مهـم در ژئوپلیتیـک     شکل گرفته است و به نظر می

بوده، جای خود را به اقتصاد داده است. اما باید اذعان نمـود کـه ژئواکونـومی    

نیست، بلکـه جزئـی از ژئوپلیتیـک و     چیزی غیر از ژئوپلیتیک و با در برابر آن

زاده و همکـاران،  های ژئوپلیتیک در عصر حاضر اسـت )قصـاب  یکی از اندیشه

(. به بیان دیگر، پارادایم غالب دوران جنگ سرد غلبه ایـدئولوژیک  1398:134

هـای  بر عوامل صرفا اقتصادی بود و منطق اقتصادی جایگاهی نداشت. قـدرت 

ترش ایدئولوژی خود حتی ضرر اقتصادی بدهنـد.  رقیب مجبور بودند برای گس

پس از جنگ سرد اما رویکرد ژئواکونومی مورد توجه قرار گرفت و این تجدیـد  

الملـل بـه طـور    حیات خود مدیون سه عامل است: اول، قـدرت در نظـام بـین   

هـای قبـل کشـورها    ای به اقتصاد کشیده شد؛ دوم، در مقایسه با دورهفزاینده

های اقتصادی قدرت و منابعی که در اختیار بیشتر به جنبه برای نمایش قدرت

دارند توجه کردند. و سوم، تغییرات بازارهای جهانی موجب تحول در الگوهای 

ها عمدتا متناسب با ایـن تغییـرات رفتـار کردنـد     ها شد و دولترفتاری دولت

 (.1397:63)مختاری هشی، 

ول زمــان نســبت بــه هــای گونــاگونی در طــایــن شــرایط منجــر بــه برداشــت

ژئواکونومی شد که به نوعی موجب تکامل این مفهـوم نیـز گردیـد. در برخـی     

ها، ژئواکونومیک به نوعی اسـتفاده راهبـردی )اسـتراتژیک( از قـدرت     برداشت

ــف شــده اســت. در ایــن راســتا، تمــایز عمــده ژئوپلیتیــک و    اقتصــادی تعری
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ت اسـت کـه در اولـی    بـرای اعمـال قـدر    شدهاستفادهژئواکونومیک، ابزارهای 

ابزارهای نظامی و در دومی ابزارهای اقتصادی است. با این حـال اگـر ماهیـت    

گـذاری کـاربرد   در نظر بگیریم، این مفهوم در سیاسـت  1ژئواکونومی را تحلیلی

یابد. در این رویکرد، ژئواکونومی ابزاری تحلیلـی بـرای غلبـه بـر بازارهـا و      می

دیدگاه انتقادی جغرافیای انسانی نیز ایـن   محافظت از اقتصاد داخلی است. در

گرایی در تعریف ژئواکونومی و های انتقادی نظیر تقلیلسازی حول گزارهمفهوم

 ,Moisioشـود ) متمرکـز مـی   2سـازی دولـت  گیـری آن در پرتـو مفهـوم   شکل

توان در نقش و جایگاه ها را به خوبی می(. نقطه تالقی این برداشت2019:3-4

ای اسـت کـه   ترانزیـت اوراسـیایی مشـاهده کـرد. ایـران نقطـه      ایران در هاب 

هایی بزرگ نظیر ابتکار کمربند و جـاده و کریـدور شـمال جنـوب بـاهم      طرح

قـرار دارد و نـوعی    تحـریم هاسـت تحـت   کنند، در عین حال مـدت تالقی می

المللی، به ویژه اقتصاد های حاکم بیندیدگاه انتقادی نسبت به ساختار و رویه

های خـود اعمـال کـرده    گذاریداری جهانی را در این راستا بر سیاستسرمایه

هـای  شود تا با عنایت بـه ایـن رویکـرد، کـارویژه    است. در این مقاله تالش می

 مناطق آزاد در این اهداف مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.

 بخشی به ترانزیت اوراسیااسیای جدید و ضرورت تنوعاور 2-2

یکی از مناطق مهم جهان به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک،  3اوراسیای جدید

شود کـه از بـدو فروپاشـی    ژئوکالچر و به طور کلی ژئواستراتژیک محسوب می

های اخیر این تولد یافته است. طی سال 1991اتحاد جماهیر شوروی در سال 
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ست. منطقه مسیری پر فراز و نشیب از رشد و بازیابی جایگاه را به خود دیده ا

های کمی و کیفی کشورهای این منطقـه  این رشد نسبی شامل بهبود شاخص

شود. در همین حال بایـد  های گوناگون اعم از سیاسی و اقتصادی میدر حوزه

ای در اوراسـیا در هـم تنیـده    توجه داشت اقتصاد و سیاست به طـور پیچیـده  

وروی در ای که در دوره اتحـاد جمـاهیر شـ   است. ساختارهای دقیق و پیچیده

ها چیده شده بود، بعد از فروپاشی شوروی در اوراسیای جدید اقتصاد جمهوری

نیز به همان ترتیب ادامه یافت. مسیرهای سنتی انتقال منابع خام بـه صـنایع   

 & Willertonتبدیلی در مسکو، مینسک و کیـف همچنـان جریـان داشـت )    

Cockerham, 2018:185-186   ای همگـی  ه( و نیز مسـیرهای ترانزیـت منطقـ

های با محوریت مسکو که وظیفه بازتوزیع این جریان 1حول یک شبکه پیچیده

ها اگرچه در ابتدا به تحکیم جایگـاه  شد. این ویژگیتجاری را داشت، ختم می

و « 2مقاومـت »مسکو در این منطقه بدل شد، امـا بـه زودی شـاهد یـک رونـد      

یافتـه نظیـر گرجسـتان،    های تازه اسـتقالل  از سوی برخی جمهوری« 3موازنه»

هـای اوراسـیایی بـودیم. ایـن     های بالتیک برای تغییر رویهاوکراین و جمهوری

و به ویژه پس از روی کار آمدن والدیمیر پوتین آغاز  2000روند از اوایل سال 

 شد.

نگاهی به بازیابی جایگاه شوروی سابق در نظـام  در این دوره روسیه اگرچه نیم

و در عـین حـال    4گرایانـه ن در یـک رویکـردی واقـع   الملـل داشـت، ولـیک   بین
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این روند را آغاز کرد. در این راستا، بسط و توسعه نفـوذ اقتصـادی    1عملگرایانه

اوراسیا در اقتصاد جهـانی و نیـز توسـعه اقتصـادهای بـومی کشـورهای تـازه        

های کم برخوردار از میراث برجـای مانـده از   استقالل یافته، به ویژه جمهوری

تر شدن دامنـه و  جماهیر شوروی آغاز شد. فرایندی که بعدتر با گستردهاتحاد 

تعبیـر شـد. ایـن رویکـرد کـه در ابتـدا بـا        « 2همگرایی اوراسیایی»عمق آن به 

رسید، امـا  آغاز کرده بود بسیار پیچیده به نظر می 1991بررسی روندی که از 

نطقـه  به طور ثابتی حول چند منطق کلیدی توسعه یافـت کـه شـامل یـک م    

تجارت آزاد، یک اتحادیه گمرکی، بازار واحدی از کاالهـا، خـدمات، سـرمایه و    

 ,Okhrimenkoشـد ) نیروی کاری و نیز یک اتحادیه پرداخت و پول واحد می

های کلیدی (. این فرایند به طور طبیعی مستلزم برخی زیرساخت2016:475

آمد. رد به حساب میترین مواشد که در حوزه اقتصاد، ترانزیت یکی از مهممی

بخشی اقتصاد و متمرکز شدن هر چه بیشتر در اوراسیای جدید، تمرکز بر تنوع

های همگرایانه جدیدی در مناطق بالقوه اقتصادی جدید بود که بعضا در قالب

نظیر بریکس )شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( ظهور یافته 

گیـری و پایـداری چنـین رویکـرد     شـکل تـرین زیرسـاخت   بودند. طبیعتا مهم

اقتصادی جدیدی، بیش از همه ترانزیت بـود. لـذا، اوراسـیای جدیـد مسـتلزم      

های ترانزیتی جدید برای دسترسی تسهیل شده و بـدون مـانع بـه تمـام     هاب

 بازارهای جدید و بالقوه جهان بود.

و در همین حال، باید توجه داشت که یک فرایند واگرایی بـا محوریـت غـرب    

ــدل   ــای م ــر مبن ــاختارهای کشــورها ب ــدرت و س ــد ق ــی در بازتولی ــای غرب ه
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های تازه استقالل یافتـه نیـز در جریـان بـود. همینطـور اسـتراتژی       جمهوری

نیز با تمرکـز غـرب بـر واگرایـی بـازیگران پیرامـونی جامعـه         1محاصره اوراسیا

کشورهای شوروی سابق نظیـر کشـورهای حـوزه بالتیـک )لیتـوانی، لتـونی و       

ستونی(، اوکراین، گرجستان و حتی تا حدودی قرقیزستان در حال اجرا بـود.  ا

 & Dobbinsترین مصداق این روند بود )عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا اصلی

Zagorski, 2018:6-7  ایــن مســاله ارائــه یــک پیوســت سیاســی بــه تمــام .)

رد. جمهوری کای اقتصادی را برای اوراسیای جدید ایجاب میهای توسعهپروژه

تـرین  اسالمی ایران که به طور تـاریخی یکـی از بهتـرین و مقـرون بـه صـرفه      

شد، در این میان به دلیل رویکرد مسیرهای ترانزیتی برای اوراسیا محسوب می

هـای  آیـد کـه عـالوه بـر مزیـت     ای به حساب مـی گرایانه با غرب، گزینهتقابل

برخوردار است. از ایـن منظـر   اقتصادی، از امتیاز سیاسی منحصر به فردی نیز 

ای بـر ژئواکونومیـک، در صـدد    شاهد آن بـودیم کـه اوراسـیا بـا تاکیـد ویـژه      

بـرای رونـدهای   « 2کشـور پـل  »های ایران به عنـوان یـک   سازی پتانسیلفعال

های سازی ظرفیتجدید تجارت اوراسیایی بر آمد. با این حال در مسیر بالفعل

چنان موانعی ساختاری و کارکردی وجود دارد. ترانزیتی ایران برای اوراسیا، هم

شوند و های ترانزیتی بعضا با فقدان منطق صرفه اقتصادی مواجه میزیرساخت

در برخی موارد نیز در عین وجود صرفه اقتصادی، سلطه مسیرهای سنتی )بـا  

های تجاری و های الزم برای کارتلمبدا غرب یا منتهی به غرب( فاقد جذابیت

 شود.های بالقوه تجاری و ترانزیتی میسازی ظرفیتلفعلمتعاقبا با

 وراسیاییاهاب ترانزیت  2-3
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منطقه اوراسیا در حال حاضر در کانون توجه چند طرح بـزرگ حمـل و نقـل    

الملل قرار گرفته که هر کدام با محوریت یک یا چند بازیگر بزرگ در نظام بین

یـک هـاب ترانزیتـی بـزرگ      شود. این توجه مضاعف اوراسیا را بهپیگیری می

ها را به اجرا تبدیل کرده است. چین با ابتکار کمربند و جاده یکی از این پروژه

در آورده است. این ابتکار در حقیقت به نوعی بازگشت چین به اوراسـیا تلقـی   

در ایـن کشـور محسـوب     1شده و بخش مهمی از اصالحات دنـگ شـیائوپینگ  

روژه بزرگ ترانزیتی کـه دارای دو مسـیر   (. این پHarper, 2019:115شد )می

های زمینی خود را بـه از دریچـه اوراسـیا آغـاز     دریایی و خشکی است، که راه

کرده است. مسـیر نخسـت، از شـهر ارومچـی در غـرب چـین بـه آلمـاتی در         

قزاقستان رسیده و سـپس از مسـیر مسـکو در روسـیه راهـی اروپـای شـرقی        

آباد و سپس تهران رسـیده  تاشکند و عشق شود. مسیر دوم اما از آلماتی بهمی

 رسد.و از مسیر ترکیه به اروپا می

 
                                                           
1 Deng Xiaoping 
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 (http://www.china.org.cn: کمربند اقتصادی جاده ابریشم چینی )1نقشه 

ری اسـت کـه آن نیـز بـا     جنـوب طـرح دیگـ   -المللی شـمال پروژه کریدور بین

ه ایـن پـروژ  موافقتنامه  2000محوریت اوراسیا در حال پیگیری است. در سال 

توسط هند، ایران و روسیه به امضـا رسـید. ایـن طـرح یـک شـبکه ترانزیتـی        

س چندوجهی شامل بنادری در غرب هند به بندرعباس و چابهار در ایران، سپ

نزلـی  به شمال ایران بود. در شمال یک مسیر از طریق بندر کاسپین در بندر ا

ز از مسیر زمینی دوم نیرسید و از طریق دریای خزر به قزاقستان و روسیه می

ت رسید و در نهایرشت و آستارا به جمهوری آذربایجان و سپس به روسیه می

(. بعـدتر نیـز   Lee & Gill, 2015:114شـدند ) همه مسیرها به اروپا ختم مـی 

آبـاد  های مکمل ایران برای آسـیای مرکـزی همچـون موافقتنامـه عشـق     طرح

تنامـه  موافقین کریدور ایجاد کرد. مسیرهایی را نیز از شرق دریای خزر برای ا

ــ  سیتأسـ  ی بـین قطــر، عمــان، ایــران،  المللــ نیداالن حمــل و نقــل و گـذر ب

ــال   ــتان در ســ ــتان و ازبکســ ــید   1391ترکمنســ ــویب رســ ــه تصــ بــ

(https://rc.majlis.ir   بعدتر قطر از این موافقتنامـه خـارج شـد و قزاق .)  سـتان

رهـای  یـن بـازه ایـران ابتکا   تمایل خود را برای عضویت در آن اعالم کـرد. در ا 

ترانزیتی دیگری نظیر اتصال بـه خطـوط ریلـی روسـیه، افتتـاح مسـیر ریلـی        

-ریـزی مسـیر ایـران   برون برای اتصال به ترکمنستان و قزاقستان، طرحاینچه

 زبکستان و موارد دیگری را به اجرا در آورد.ا -افغانستان

تفلـیس  -قال انرژی باکوتر با افتتاح مسیر انتدر همین حال غرب نیز که پیش

جیحان اقدامات قابل توجهی را برای در دست گرفتن ابتکار عمل در ترانزیـت  

های بدیل دیگری را با محوریـت ژئوپلیتیـک   انرژی منطقه ایفا کرده بود، طرح

تـوان بـه   اوراسیا به اجرا در آورده است. از جملـه ایـن مسـیرهای جدیـد مـی     
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هنـد،   -پاکستان -افغانستان -ترکمنستان هایی نظیر خط لوله انتقال گازطرح

خزر و نیز کریدورهای موسوم به ترانس 1000-های انتقال برق نظیر کاساطرح

های با محوریـت ترکیـه از جملـه تانـاپ و یـا الپـیس الزولـی )راه        نظیر طرح

 (.Shahbazov, 2017:1الجورد( اشاره کرد )

 
 (http://www.idsa.inاوراسیا )های ترانزیتی با محوریت ایران و : طرح2نقشه 

های مذکور در کنار یکدیگر بـه نمـایش گذاشـته شـده     تمام طرح 2در نقشه 

ا بـ همانطور که قابل مالحظه است، بیشترین تراکم مسیرهای ترانزیتـی   است.

 های مختلف وجود دارد.محوریت ایران و اوراسیا در طرح

 جاورت اوراسیاشبکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در م 2-4

های تر ذکر شد، جمهوری اسالمی ایران با عنایت به ظرفیتهمانطور که پیش

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود در منطقـه اوراسـیا اقـدام بـه ارتقـاء نقـش و       

المللی و نیز توسعه ابتکارهـای ترانزیتـی ایرانـی    های بینجایگاه خود در طرح
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هـای  آزاد اقتصادی و صنعتی، مکملنموده است. در عین حال در کنار مناطق 

اقتصـادی را نیـز دائـر کـرده و در      ویژهکارکردی و ساختاری در قالب مناطق 

افـزاری  تالش بوده تا ابتکارهای ژئواکونومیکی بالقوه خود را که ماهیت سـخت 

افـزاری نظیـر منـاطق ویـژه اقتصـادی بالفعـل سـازد.        های نرمدارند، در قالب

ویژه اقتصادی مبتنی بر مواردی نظیر صدور روادید و ترین تفاوت مناطق مهم

هـای گمرکـی )محـدودیت تـا سـقف ارزش افـزوده در منـاطق ویـژه         معافیت

ــود ) ــب پتانســیلhttps://rc.majlis.ir,2اقتصــادی( ب هــای تجــاری و (. ترکی

اقتصــادی منــاطق ویــژه اقتصــادی بــا منــاطق آزاد، یــک شــبکه منســجم از  

 های ترانزیتی را در کشور ایجاد کرد.ر پتانسیلهای اقتصادی در کناجذابیت

 
ق صنعتی و مناط-های حقوقی مناطق آزاد اقتصادیها و شباهت: تفاوت1جدول 

 ویژه اقتصادی

-مناطق آزاد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی ردیف

 صنعتی

 توضیحات 

معافیت از مالیات و  1

 عوارض

معافیت از مالیات و 

 عوارض

 جواردات کاال از خار

معافیت از مالیات و  2

 عوارض

معافیت از مالیات و 

 عوارض

صادرات مجدد کاالها 

 به خارج

در صورت صادرات کاال،  3

تابع مقررات عمومی 

در صورت صادرات کاال، 

تابع مقررات عمومی 

کاالهای مجزا و مواد 

ام وارد شده به خ
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صادرات و واردات در 

 سرزمین اصلی است.

صادرات و واردات در 

 سرزمین اصلی است.

 مناطق سرزمین اصلی

تابع مقررات عمومی  4

واردات به -صادرات

 سرزمین اصلی است.

تابع مقررات عمومی 

واردات به -صادرات

 سرزمین اصلی است.

واردات کاالهای 

خارجی به سرزمین 

 اصلی

معاف از مالیات و عوارض،  5

های انبارداری و تنها هزینه

 شود.خدماتی پرداخت می

از مالیات و عوارض،  معاف

های انبارداری و تنها هزینه

 شود.خدماتی پرداخت می

تخلیه، بارگیری، 

ترانزیت و ترانشیپ 

 کاالها به خارج

معافیت گمرکی تا سقف  6

 ارزش افزوده

 معافیت گمرکی دارای معافیت گمرکی

تابع مقررات حاکم بر  7

 سرزمین اصلی

تابع مقررات خاص حاکم 

 بر مناطق آزاد

بت شرکت، مالکیت ث

 معنوی و صنعتی

فروش/اجاره به ایرانیان و  8

 اجاره به خارجیان

فروش/اجاره به ایرانیان و 

 اجاره به خارجیان

 برداری از زمینبهره

تابع نرخ مبادله ارز در  9

 های داخلیبانک

 تابع نرخ مبادله ارز در بازار

 مناطق آزاد

 نرخ مبادله ارز

ن صدور به وسیله سازما 10

 منطقه

صدور به وسیله سازمان 

 منطقه

 گواهی مبدا
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 خرده فروشی مجاز غیرمجاز 11

های تنها فعالیت بانک 12

 داخلی پذیرفته شده است

عملیات بانکی به  مورد تایید قانون است

وسیله بخش 

 خصوصی

جلب و »توسط قانون  13

گذاری تشویق سرمایه

پذیرفته و مورد « خارجی

 حمایت است

جلب و »ن توسط قانو

گذاری تشویق سرمایه

پذیرفته و مورد « خارجی

 حمایت است

 گذای خارجیسرمایه

سقف درصد مشارکت  سهام %100تا  سهام %100تا  14

 گذار خارجیسرمایه

قبل از ورود نیاز به اخذ  15

 ویزا است.

ویزا هنگام ورود به مناطق 

 شودصادر می

 ورود به مناطق

 (1396:167-168)احمدزاده و لطفی، 

 

صـنعتی ارس در آذربایجـان   -منطقه آزاد اقتصـادی  3در حال حاضر عالوه بر 

شرقی، ماکو در آذربایجان غربی، و بندر انزلی در اسـتان گـیالن، چنـد طـرح     

بـرون در اسـتان گلسـتان،    دیگر نیز در دست بررسی است. منطقه آزاد اینچـه 

زندران از جملـه مـواردی   منطقه آزاد اردبیل و منطقه آزاد بابلسر در استان ما

منطقـه   16است که در شرف بررسی و تصویب نهایی اسـت. در همـین حـال    
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های نوار شمالی کشور در مجاورت مرزهای اوراسیا ویژه اقتصادی نیز در استان

 تاسیس شده است.

ای از منـاطق  قابل مشاهده است، تراکم قابل مالحظه 3همانطور که در نقشه 

و منـاطق ویـژه اقتصـادی در نـوار شـمالی کشـور در        آزاد اقتصادی و صنعتی

مجاورت مرزهای منطقه اوراسیا مستقر شده است. تراکم این مناطق در شمال 

تواند به تر است. این امر میغرب کشور در مقایسه با شمال شرق قابل مالحظه

تر تجارت جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه قفقـاز  دلیل جریان قوی

ترکیه، و از طرف دیگر، رفتارهای خاص دولت ترکمنستان که موجب  جنوبی و

کندی و کاهش جذابیت ترانزیت و تجارت در آسیای مرکزی شده است باشد. 

مـورد از منـاطق آزاد و یـا ویـژه      6همچنین نکته قابـل توجـه دیگـر آن کـه     

اقتصادی دسترسی آسان و یا مستقیم بـه بنـادر در دریـای خـزر دارنـد. ایـن       

ع به ویژه در مورد منطقه آزاد بندر انزلی گه دسترسی مستقیم به بنـدر  موضو

مورد از مناطق آزاد و یا ویژه  9کاسپین دارد بسیار قابل توجه است. همچنین 

آهن و شـبکه ریلـی کشـور    های راهاقتصادی نیز دسترسی مستقیم به ایستگاه

ر مورد منـاطق آزاد،  دهد. بدین ترتیب دها میای به آندارند که امکانات ویژه

مـورد   4دسترسی به خطوط ریلی و یا بنادر دریایی به طور کامل وجود دارد. 

ای قرار های مرزی جادهاز مناطق ویژه و یا آزاد اقتصادی نیز در مجاورت پایانه

مـورد از منـاطق ویـژه اقتصـادی نیـز دسترسـی        6اند. در همین حـال  گرفته

ومتر( به خطوط ریلی کشور داشته کـه در  کیل 50)فاصله کمتر از  شدهتسهیل

گذاری مناسب قابلیـت دسترسـی مسـتقیم از طریـق تاسـیس      صورت سرمایه

انشعابات را خواهند داشت. در همین حال باید توجه داشت در صورت تکمیل 

انزلـی   -کاسپین -کاره نظیر اتمام پروژه خط ریلی رشتهای نیمهبرخی پروژه
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ها با سهولت بیشتری انجام خواهـد  این دسترسی آستارا-و یا خط ریلی آستارا

توان اظهار داشت دسترسی به مسیرهای ترانزیتـی یـک اصـل    گرفت. لذا، می

صنعتی و حتی منـاطق   -فرض برای تاسیس مناطق آزاد اقتصادیویژه و پیش

گیـری یـک شـبکه ترانزیتـی     ویژه اقتصادی بوده است. این امر منجر به شکل

آزاد و ویژه اقتصادی شده که در صـورت فعـال شـدن     ایجابی در میان مناطق

 نبض تجارت خارجی کشور با منطقه اوراسیا را در دست خواهد داشت.

 
 

 

 



 همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1149 

 

 

 

: موقعیت مناطق آزاد اقتصادی و صنعتی و و مناطق ویژه 3نقشه  

 اقتصادی نوار شمالی ایران

 

 منبع: ترسیم شده توسط نگارنده
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 رانیا یتیقاء نقش ترانزارتهای مناطق آزاد کارویژه 2-5

هـای بـزرگ ترانزیتـی جهـان     تر ذکر شد، بسـیاری از طـرح  همانطور که پیش

جنـوب بـر   -المللـی شـمال  همچون ابتکار کمربند و جاده و نیـز کریـدور بـین   

انـد. در  ژئوپلیتیک منطقه اوراسیا و بعضا جمهوری اسالمی ایران متمرکز شده

هـا خراسـان   ایـران شـامل اسـتان    عین حال، در نوار شمالی جمهوری اسالمی

رقی و شمالی، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل، آذربایجان ش

 22آذربایجان غربی که همگـی در مجـاورت جغرافیـای اوراسـیا قـرار دارنـد،       

بالقوه و نیز منطقه ویژه اقتصادی وجود  وصنعتی فعال  -منطقه آزاد اقتصادی

اس، های ترانزیتی مناسبی برخوردارند. بر این اسـ دارد که همگی از زیرساخت

ایگـاه  جهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در ارتقاء نقش و ترین کارویژهمهم

 توان به شرح ذیل بر شمرد:ایران در هاب ترانزیت اوراسیایی می

هسـته  های اتصال شبکه ترانزیت اوراسیایی و ایـران:  منطقه آزاد گره

یت اوراسیایی در دوره اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. در اولیه شبکه ترانز

این دوره شبکه ریلی منطقه توسعه قابل توجهی یافت، خطوط انتقـال انـرژی   

در سرتاسر منطقه پهناور شوروی سابق تاسـیس شـدند و مسـیرهای تجـارت     

ای نیز مبتنی بر ساختارهای اقتصادی شوروی سـابق توسـعه یافتنـد. در    جاده

هـای جدیـد نیـز پیـرو     ز فروپاشـی شـوروی و اسـتقالل جمهـوری    دوره پس ا

های توسعه داخلی و استقالل از ساختارهای وابسته به مسـکو، و نیـز در   نظام

المللی، به ویژه با محوریت ابتکار کمربند و جاده های بزرگ بینچارچوب طرح

عه تری توسـ های غربی، این شبکه به شکل نامنظم و بسیار پیچیدهو نیز طرح

یافته و به وضعیت کنونی رسید. مناطق آزاد نوار شمالی ایران بـه دلیـل قـرار    

هـای کلیـدی ترانزیتـی بـه مثابـه      گرفتن در مجاورت نقاط مهم و زیرسـاخت 
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های اتصال شبکه ترانزیتی ایران در قلب منطقـه جنـوب غـرب آسـیا بـه      گره

 شبکه ترانزیت اوراسیایی خواهند بود.

ارت و ترانزیـت در حقیقـت دو روی یـک سـکه     : تجتوسعه تجارت خارجی

هستند. بدون روابط تجاری مناسب و سطح مکفی از مبادالت تجـاری )بسـته   

به حجم و نـوع اقتصـادهای مبـدا و مقصـد( اصـوال توسـعه ترانزیـت صـورت         

 ترین هدف از تاسیس مناطق آزاد اقتصـادی، ایفـای  گیرد. نخستین و مهمنمی

ت ی محرکه و به بیـان دیگـر کاتـالیزور تجـار    نقش این مناطق به عنوان نیرو

ه خارجی جمهوری اسالمی ایران است. لذا، در صورت تحقق هدف اولیه )توسع

یـت  تجارت خارجی(، هدف ثانویه )ارتقاء نقش و جایگـاه ایـران در هـاب ترانز   

 اوراسیایی( محقق خواهد شد.

ارز هم : مناطق آزاد و ویژه اقتصادیهای داخلی ترانزیتتوسعه زیرساخت

حمـل و نقـل و بهبـود     ظرفیـت با توسـعه تجـارت خـارجی نیازمنـد توسـعه      

هـای ترانزیـت در   باشند. تجربه توسـعه زیرسـاخت  های ترانزیت میزیرساخت

های بنادر، گسترش ناوگـان شـناورها،   جنوب کشور از طریق توسعه زیرساخت

چابهـا   ها و ... بـه واسـطه توسـعه منـاطق آزاد کـیش، قشـم و      توسعه لنگرگاه

تواند هم در حوزه بنادر دریای خـزر و هـم مسـیرهای    ( می1383:4)یوسفی، 

ای در اتصال ایران به منطقه اوراسیا نیز تکرار شود. طبیعتا توسعه ریلی و جاده

تواند منجر به تکمیل فرایند اتصال به شبکه ترانزیت اوراسیا و ها میزیرساخت

قزاقستان اعالم کرده  97تر در سال شارتقاء نقش ایران در این شبکه شود. پی

هـای ریلـی ایـران )مسـیر     بود به دلیل وجود مشـکالت جـدی در زیرسـاخت   

برون به گرگان(، کریدور اصلی این کشور از طریـق دریـایی و بـه بنـدر     اینچه

(. طبیعتـا  http://itnanews.com) استکاسپین در استان گیالن منتقل شده 
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ند منجر به افزایش سطح دسترسـی کشـورهای   تواها میتوسعه این زیرساخت

جایگـاه ایـران در    های لجستیک ایـران و در نتیجـه ارتقـاء   دیگر به زیرساخت

 شبکه ترانزیت اوراسیا شود.

 1: اصـطالح منطقـه پـردازش صـادرات    گیری منطقه پردازش صادراتشکل

توسط دولت فیلیپین به کار بـرده شـده و بعـدها     1977نخستین بار در سال 

و  2المللی نظیر سازمان توسعه صنعتی سازمان ملـل متحـد  ط نهادهای بینتوس

نیز به کار برده شد. در این مفهـوم، ورود و خـروج    3المللی کارنیز سازمان بین

هـای حقـوق و عـوارض گمرکـی     سرمایه خارجی به مناطق آزاد است، معافیت

رد و گیـ رایج است، ورود و خروج نیروی کار متخصص به آسـانی صـورت مـی   

ــی،      ــت )آذر و بروج ــد اس ــورد تاکی ــادرات و ارزآوری م ــد، ص ــاالخره، تولی ب

های ترانزیتی و نیز (. تمامی این فرایندها مستلزم وجود زیرساخت1394:622

 موجب توسعه آن است.

: حضور در ژئوپلیتیک گذاری خارجی برای توسعه ترانزیتجذب سرمایه

های گذاریرا برای جذب سرمایه موسوم به قلب زمین جذابیت اوراسیا و ایران

چـین   2020مـاه نخسـت سـال     6خارجی بسیار افزایش داده است. تنهـا در  

گذاری کرده اسـت  میلیارد دالر در ابتکار کمربند و جاده سرمایه 23.4معادل 

(https://green-bri.orgدر همین حال توسعه همکاری .)    ها منجـر بـه عالقـه

ه ترانزیــت و نیــز صــنایع دیگــر نظیــر گــذاری در حــوزچــین بــرای ســرمایه

(. در همـین  1398:159خودروسازی در ایران شده است )ژیانگبو و ژیژانـگ،  

                                                           
1 Export Processing Zone 
2 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
3 International Labour Organization (ILO) 
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میلیـارد دالری   3گذاری تر آمادگی خود را برای سرمایهحال روسیه نیز پیش

هـزار کیلـومتر از    3در زمینه توسعه خطوط ریلی، در چارچوب برقـی کـردن   

ارتقاء ظرفیـت لجسـتیک مسـیرهای ترانزیتـی     مسیرهای ریلی ایران با هدف 

(. از سـوی دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه ایـن        www.rzd.ruاعالم کرده بود )

هــای خــارجی در منــاطق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا شــرایط  گــذاریســرمایه

هـای تجـاری در ایـن    تواند بـر مبنـای مشـوق   مساعدتری صورت گرفته و می

 مناطق صورت بگیرد.

 اوراسیا وری اتحادیه اقتصادینقش کاتالیز 2-6

کار خود را بـه صـورت رسـمی آغـاز      2015اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 

گیری اتحادیه در حالی صورت گرفت که آخرین مرحله یک پروسه کرد. شکل

، و یـک فضـای   2010در سـال   1ای بود که با ایجاد اتحادیـه گمرکـی  مرحله 3

بود. روسیه، قزاقستان و بالروس، بـه   آغاز شده 2012در سال  2اقتصادی واحد

و  2015عنوان موسسین این اتحادیه اقتصادی سریعا ارمنسـتان را در ژانویـه   

قرقیزستان را نیز در ماه مه همان سال به عضویت ایـن اتحادیـه در آوردنـد و    

 ,Roberts & Moshesپیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نیـز امضـا کردنـد )   

مـذاکرات ایـران بـا روسـیه بـرای       2016حـال در سـال   (. در همین 2015:2

مـه   17دهی به یک منطقه تجارت آزاد آغاز شـد و در نهایـت در تـاریخ    شکل

ساله ایجـاد منطقـه آزاد تجـاری میـان      3بود که توافقنامه موقت  2018سال 

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضـا رسـید. پـس از آن نیـز موافقتنامـه      

فراینـد   2019رلمان کشورهای عضو بـه امضـا رسـید و از اکتبـر     مذکور در پا

                                                           
1 Costumes Union 
2 Single Economic Space 
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شامل  قلم کاال 862اجرایی شدن آن آغاز شد. بر اساس موافقتنامه امضا شده، 

مـورد   502شود. از این میـان  های ترجیحی ایران و کشورهای عضو میتعرفه

هـم   مـورد  360اسـت و   رانیـ به ا ایاوراسیی اتحادیه اقتصادی اعطا حاتیترج

 (.https://rc.majlis.ir,3) هیبه اتحاد ایران ییاعطا حاتیترج

هـای  رغـم شـرایط تحـریم   شـد، بـه  بینـی مـی  این توافقنامه همانطور که پیش

یکجانبه ایاالت متحده آمریکا، رشد در مناسبات تجـاری ایـران بـا کشـورهای     

عضو اتحادیه را موجب شده است. بر اساس گـزارش سـازمان توسـعه تجـارت     

 31تـا   1398آبـان   5، میزان صادرات ایران به اتحادیه اوراسـیا در بـازه   ایران

)پـیش از   1398مـرداد   31تـا   1397آبـان   5در مقایسه با بازه  1399مرداد 

درصد رشد داشته است. در همین راستا واردات  21اجرای موافقتنامه( معادل 

درصـد   1مشـابه   ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در بازه

درصـدی   6رشد داشته است. حجم تجارت دو طرف نیز در این بازه با رشدی 

مواجه شده است. لذا، توسعه مبادالت تجاری در چـارچوب موافقتانـه تجـارت    

توان به عنوان یک کاتالیزور در ارتقـاء  آزاد با اتحادیه اوراسیا را نیز متعاقبا می

اوراسیایی در نظر گرفت. این موضوع در  نقش و جایگاه ایران در هاب ترانزیت

های توسعه مناسبات با ایـن کشـورها همچنـان بـالقوه     حالی است که ظرفیت

توان رشد بیشـتری را  های آتی میمانده و در صورت توسعه مناسبات در سال

در این میان شـاهد بـود. در همـین حـال، نکتـه قابـل توجـه دیگـر ظرفیـت          

یه اقتصادی اوراسیا از ژئوپلیتیک ایران بـرای  مندی کشورهای عضو اتحادبهره

هــای اخیــر قزاقســتان، هــای جنــوبی اســت. طــی ســالتجــارت از مســیر آب

هـای ترانزیتـی   منـدی از مزیـت  قرقیزستان و روسیه عالقه زیادی بـرای بهـره  

انـد کـه   جنوب ایران، به ویژه در بندر شهید رجایی و بندر چابهـار نشـان داده  
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انبار در چابهار و بازگشایی کنسولگری جدید قزاقستان  احداث تاسیساتی نظیر

 توان در این راستا در نظر گرفت.در بندرعباس را نیز می

ر ای از تجـارت ایـران و اوراسـیا د   جزئیـات مقایسـه   4و  3شماره  جداولدر  

 های مورد اشاره نمایش داده شده است.بازه

تا  1397آبان  5 صادرات کشور

 1398مرداد  31

آبان  5ات در بازه صادر

 1399مرداد  31تا  1398

 رشد

 -28 198.56 275.61 ارمنستان

 189 12.59 4.36 بالروس

 60 441.56 276.04 روسیه

 26 42.42 33.76 قرقیزستان

 43 128.78 90.2 قزاقستان

 21 823.91 679.97 جمع کل

ماه  11ر : مقایسه صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا د3جدول 

یا وراسقبل و بعد از اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی ا

 )سازمان توسعه تجارت ایران(

 

 رشدآبان  5واردات در بازه تا  1397آبان  5واردات  کشور
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 1399مرداد  31تا  1398 1398مرداد  31

 21 12.25 10.11 ارمنستان

 -21 36.81 46.67 بالروس

 13 1611.88 1421.16 روسیه

 -71 5.89 20.59 قرقیزستان

 -34 301.06 456.84 قزاقستان

 1 1967.88 1955.36 جمع کل

اه م 11 : مقایسه واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در4جدول 

یا وراسقبل و بعد از اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی ا

 ()سازمان توسعه تجارت ایران

 بندیجمع -3

به بعـد یـک فراینـد همگرایـی اوراسـیایی را بـا        2000منطقه اوراسیا از سال 

های این همگرایـی در  ترین جهتمحوریت مسکو آغاز کرده است. یکی از مهم

حوزه اقتصاد بوده است. در همین حال، ژئوپلیتیـک خـاص ایـن منطقـه نیـز      

نظیـر ابتکـار کمربنـد و    های ترانزیتی جهـان  ترین پروژهموجب شده تا بزرگ

جنوب در این منطقـه توسـعه یابنـد. در    -المللی شمالجاده و نیز کریدور بین

این راستا، جمهوری اسالمی ایـران کـه در جنـوب ایـن منطقـه قـرار دارد، از       
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آفرینی در هاب ترانزیت اوراسـیایی برخـوردار   های مناسبی برای نقشپتانسیل

صـنعتی و  -منطقه آزاد اقتصـادی  22رفتن است. این موضوع به ویژه با قرار گ

هـای ترانزیتـی   های شمالی که از ظرفیـت منطقه ویژه اقتصادی در نوار استان

ای مناسـبی در حــوزه خطــوط ریلــی، بنـادر دریــایی و نیــز مســیرهای جــاده  

برخوردارند، حائز اهمیت است. در این راستا، مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی بـا   

اتصـال   یهـا گـره آفرینی بـه عنـوان   رکردهایی نظیر نقشها و کاارائه کارویژه

ــبکه ترانز ــش ــ تی ــو ا ییایاوراس ــارج  ، رانی ــارت خ ــعه تج ــعه توس ی، توس

منطقـه   یریـ گشکلهای ترانزیت داخلی با افزایش تجارت خارجی، زیرساخت

ــادرات  ــردازش ص ــرمایه  پ ــذب س ــز ج ــعه   و نی ــرای توس ــارجی ب ــذاری خ گ

جب ارتقاء نقش و جایگاه ایـران در هـاب   توانند موهای ترانزیتی میزیرساخت

ترانزیـت اوراسـیایی شـوند. در همـین حــال بایـد توجـه داشـت کـه امضــای         

و  2018موافقتنامه تجارت آزاد ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در سـال      

که منجر به افزایش مبادالت تجاری ایران بـا   2019اجرایی شدن آن در سال 

واند بـه عنـوان یـک کاتـالیزور در ایـن میـان       تکشورهای عضو شده است، می

آفرینی نماید. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت کـه همچنـان   نقش

های بالقوه قابل توجهی در توسعه مبادالت تجاری ایـران و کشـورهای   ظرفیت

بایست نگاهی ویژه به تجـارت  عضو این اتحادیه وجود دارد. در همین حال می

و غیرعضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مسیر ایران بـا شـرکای   کشورهای عضو 

تواننـد از  خارجی خود داشت. این کشورها حجم قابل توجهی از تجارت را می

المللـی از  های گرم جنوب ایران و نیز در چارچوب کریدورهای بـین مسیر آب

مسیر ایران صورت دهند. بااین حال این امر مسـتلزم توسـعه کمـی و کیفـی     
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هـای  های ترانزیت ایران است. طبیعتا مناطق آزاد به عنوان محرکـه رساختزی

 توانند نقشی ویژه در این زمینه ایفا کنند.اصلی تجارت خارجی می

 منابع

المللـی:  (، تاثیر مناطق آزاد بر تجارت بین1396ی، حیدر، )لطف، بهمن، احمدزاده -

 ،9یـای انسـانی، سـال    های نـو در جغراف مطالعه موردی منطقه آزاد کیش، نگرش

 .2شماره 

، قابـل  است فیضع یکیقزاقستان از نظر لجست _رانیآهن اراه(، 1397ایتنانیوز، ) -

ــی از:  ــی: =15620http://itnanews.com/?pدسترسـ ــاریخ دسترسـ ، تـ

15/8/1399. 

درات در توسعه صا تجاریآزاد  مناطق تاثیر(، 1394آذر، امید، بروجی، کوروش، ) -

 ، تهران، ایران.پیشرفت پیشگامان کنگره، ارائه شده در هشتمین ایران

(، فراتحلیـل مطالعـات منـاطق    1395ذاکری، زهرا، اسفندیاری کلوکن، مجتبی، ) -

 یمجلـس شـورا   یاقتصـاد  یهـا معاونـت پـژوهش   یدفتر مطالعات اقتصـاد آزاد، 

 ./991799https://rc.majlis.ir/fa/report/showقابل دسترسی از:  ،یاسالم

در  نرایدر ا نیچ یاقتصاد یها تیفعال(، 1398، وانگ، )ژانگیژ ، سونگ،انگبویژ -

ی، ، فصلنامه راهبـرد سیاسـ  چالش؟ ای: فرصت "کمربند و جاده"چهارچوب ابتکار 

 .11، شماره 3سال 

(، بررسی آماری تجارت ایران بـا کشـورهای   1399ان توسعه تجارت ایران، )سازم -

ــی از:    ــل دسترســــ ــیا، قابــــ ــادی اوراســــ ــه اقتصــــ ــو اتحادیــــ عضــــ

.pdf99-5-report-http://www.tpo.ir/uploads/eurasia ،خیتــــار 

 .18/9/99: یدسترس

ایی (، تحلیل جغرافی1398آبادی، داود، )اده، مجید، اخباری، محمد، حسنزقصاب -

ژئواکونومی جمهـوری اسـالمی ایـران در معـادالت جدیـد جنـوب غـرب آسـیا،         

 .1، شماره 12های نو در جغرافیای انسانی، سال نگرش

http://itnanews.com/?p=15620
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/991799
http://www.tpo.ir/uploads/eurasia-report-5-99.pdf
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ی( (، تبیین مفهوم ژئواکونومی )اقتصاد ژئـوپلیتیک 1397ی، حسین، )هش یمختار -

 .2، شماره 14یی برای ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هاو توصیه

 ژهیـ و اداره مناطق و لیقانون تشک(، 2های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش -

، قابـــــل دسترســـــی از:  رانیـــــا یاســـــالم یجمهـــــور یاقتصـــــاد

69964https://rc.majlis.ir/fa/law/show/  :تـــــاریخ دسترســــــی ،

14/8/1399. 

 لیقـانون موافقتنامـه وقـت تشـک     ،(3) اسالمیهای مجلس شورای مرکز پژوهش -

و  ایاوراسـ  یاقتصـاد  هیـ و اتحاد رانیـ ا یاسالم یجمهور انیم یمنطقه آزاد تجار

ــورها ــ   یکشــــــــــ ــل دسترســــــــــ ــو، قابــــــــــ از:  یعضــــــــــ

1184382rc.majlis.ir/fa/law/show//https:/ ،ــار ــ خیتــ : یدسترســ

15/9/99. 

داالن حمـل   سیقانون موافقتنامه تأسهای مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش -

 نیسـلطان نشـ   ران،یـ ا یاسـالم  یجمهور یدولتها نیب یالملل نیو نقل و گذر ب

ابـل  ، قازبکسـتان )موافقتنامـه عشـق آبـاد(     یعمان، قطر، ترکمنستان و جمهـور 

، تـــاریخ  /811795https://rc.majlis.ir/fa/law/showدسترســـی از: 

 .13/8/1399دسترسی: 

رائـه  ا، ایران دریائی صنایعنقش مناطق آزاد در توسعه (، 1383ی، همایون، )وسفی -
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