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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  21قدرت جهانی در قرن ربی( در نظام غ-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 ارهقساختار ژئوپلتیکی قدرت در غرب آسیا است و غرب آسیا، منطقه اتصال سه 

 باشد. سیا به آفریقا میآسیا به اروپا و آ

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

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

آسیا به اروپا و آسیا به آفریقا و کارکردهای سیاسی،  ایای 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 

شورها های مشترک این کاعضای اتحادیه بوجود آورد و با رقبا و تهدیدات و تحریم

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، 

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، سازمان 



 ف

 

با مشارکت دانشگاه ها و موسسات علمی و منطقه آزاد اقتصادی تجاری بندر انزلی 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

لل المی مطالعات کاربردی ژئوپلیتیک، اقتصاد سیاسی و روابط بینپژوهشگران 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 ایننجام باعث شد، برگزاری این همایش بارها با وقفه و تعویق روبرو شود و سران

ی مقاالت به صورت سخنرانی حضوری و مجازهمایش به صورت ترکیبی از ارائه 

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 برگزار شود و به این منظور از میان مقاالت فراوان دریافت شده، پس از

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

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

ر مشارکت دانشگاه های کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای پیرامون دریای خز

ر دکه  نظران این کشورها دریافت شدتعداد زیادی مقاالت از اندیشمندان و صاحب

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

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

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

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



 ص

 

نهادهای اقتصادی منطقه اوراسیا این امیدواری را ایجاد کرد که برگزاری این همایش 

گام موثری در گشایش ارتباطات منطقه ای، تقویت همکاری بین کشورها، رشد 

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

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 

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

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

 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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 ژئوپلیتیکی منطقه آزاد انزلی برای توسعه روابط هایپتانسیل

 تجاری-اقتصادی

 جمهوری اسالمی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 
 1محمدرضا حافظ نیا 

 چکیده
منطقه آزاد اقتصادی عبارتست از ناحیه جغرافیایی محدود و محصور در محدوده گمرک 

ملی اعم از بندر و یا جزیره و یا بخشی از خاک کشور که بموجب قانون خاص، فعالیت 

صنعتی و تجاری و ورود و خروج کاال در آن آزاد است و مشمول مقررات و محدودیتهای 

اد به صورت یک واحد سیاسی/ اقتصادی نیمه مستقل و مناطق آز .باشدنمیگمرکی کشور 

در شکل یک دولت محلی با کارکرد فراملی، که دارای اختیارات ویژه و مقررات و قوانین 

اقتصادی، مالی، تجاری، مدنی، قضایی و بین المللی خاص خود هستند زیر نظر حکومت 

مناطق آزاد اقتصادی در ایران در اوایل دهه  تأسیساندیشه  .نمایندمیمرکزی انجام وظیفه 

ه. ش. پدیدار شد. ولی شکل گیری اولین منطقه آزاد ایران در جزیره کیش به  1330

شورای انقالب و سپس مصوبه دولت جمهوری  1358مصوبه ترجیحات گمرکی سال 

برای تبدیل شدن آن به بندر آزاد تجاری و صنعتی بر  1365اسالمی ایران در سال 

قانون اول برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران، مصوب  19تبصره  نهایتاً. گرددیم

و راه اندازی مناطق آزاد  تأسیسمجلس شورای اسالمی، راه را برای  1368بهمن  11

شورایعالی مناطق آزاد زیر  1369در ادامه این فرایند در سال  اقتصادی در ایران هموار کرد.
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مجلس شورای اسالمی نیز در الیحه  1372شد و در سال  تأسیسنظر دولت مرکزی 

آنرا در  تأسیسصنعتی، اهداف مناطق آزاد و نیز  -قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

سه مکان جغرافیایی کیش، قشم و چابهار به تصویب رساند. برابر مصوبه مزبور: تسریع در 

ه اقتصادی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، سرمایه انجام امور زیربنایی و عمرانی، رشد و توسع

گذاری و افزایش درآمد عمومی، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی، حضور فعال در 

، تنظیم بازار کار و کاال و ارائه خدمات عمومی، جزو اهداف ایمنطقهبازارهای جهانی و 

سط دولت در سالهای بعد نیز . برنامه گسترش مناطق آزاد توشودمیمناطق آزاد محسوب 

ه. ش. از سطح منطقه ویژه اقتصادی به  1382ادامه یافت و منطقه آزاد انزلی در سال 

صنعتی تحول پیدا کرد و با هدف توسعه مراودات تجاری و  -سطح منطقه آزاد تجاری

اقتصادی با کشورهای مناطق قفقاز، خزر و آسیای مرکزی به ایفای نقش پرداخت. این 

تا کنون به ساماندهی فضایی و ساختاری خود پرداخته و در جهت  1382از سال  منطقه

 توسعه تعامالت اقتصادی با کشورهای اوراسیایی باقیمانده از شوروی سابق کوشیده است.

خود برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مزبور  مأموریتمنطقه آزاد انزلی در راستای 

ز فرصتهای ژئوپلیتیکی ذاتی و عارضی، نظیر: فضای در ضلع شمالی کشور ایران، ا

، رقابت ایمنطقه هایسازهدسترسی، موقعیت پیوندگاهی، قلمرو سازی، کاتالیزوری، 

و غیره برخوردار است که در این مقاله به تبیین و  ایشبکهبازیگران قدرت جهانی، فضای 

 .شودمیتشریح آن پرداخته 

قه سیل ژئوپلیتیکی، منطصنعتی، پتان -طق آزاد تجاریمناطق آزاد، منا واژگان کلیدی:

 آزاد انزلی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
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 باایران  ینفتساختار و کارگزار در اقتصاد غیر تبیین

 اقتصادی اورآسیا ییهاتحادالحاق به  اندازچشم

 
 1افشین متقی

 

 چکیده

 یوزنه، از مبنانفت  یمحصولدر کشورهای تک نفت به عنوان مهمترین کاالی استراتژیک 

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

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

کی، پیدایش ژئوپلیتی یهارقابتاز  یمندنظام یمجموعهپیوستگی  همبه. با شدیممدیریت 

با آمریکا و اغتشاش فزاینده در فضاهای ژئواکونومیک  یمتحدهجایگزین در ایاالت  یهانفت

در اقتصاد سیاسی کشورهای تولید  یاعمده یهاچالش، پراکنش جهانی ویروس کرونا

نفتی نیز  یهاهستهنفت پدید آمد. جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از  یکننده

، فزاینده پس از خروج آمریکا از برجام هاییمتحرو نیز  بهای نفت هایثباتییبهمراستا با 

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

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

اقتصادی  ییهاتحادبا محوریت همگرایی با  ایران ینفت غیرکارگزار در اقتصاد -نقش ساختار

 عنوانبهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی که  دادپرداخته است. نتایج نشان  اورآسیا

 عنوانبهمهمترین کارگزار اقتصاد غیرنفتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

بهینه در راستای تقویت اقتصاد  هایهینگزمهمترین ساختار اقتصاد غیرنفتی ایران، 

صادراتی ساختار و کارگزار -تولدی یهافرآوردهتقویت از این رو،  .آیندیم شماربهغیرنفتی 
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 تواندیماقتصادی اورآسیا  ییهاتحاداقتصاد غیرنفتی با هدف همگرایی و پیوستن به 

 کند. دیریتمزیادی  یاندازهتا  اقتصاد غیرنفتی ایران رافراروی  یهاچالش

 ناکارگزار، ایر-، ساختاراقتصادی اورآسیا ییهاتحاد، غیرنفتیاقتصاد  واژگان کلیدی؛
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اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و منطقه گرایی ایران با تکیه بر 

 توانمندیهای مناطق آزاد

 

 1هادی ویسی

 چکیده

یکی از سازوکارهای مهم در توانمندسازی و توسعه  یامنطقه هاییییهمگرامنطقه گرایی و 

کشور جدا شده از  ترینیقوو  ینتربزرگکشورهای در عصر جدید است. روسیه به عنوان 

و منطقه گرایی در  یامنطقهاخیر تالشهای زیادی برای ترتیبات  یهادههشوروی، در 

تحادیه اقتصادی اوراسیایی جمهوریهای میراث شوروی سابق انجام داده است. در این میان، ا

متشکل از کشورهای روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان مهمترین و 

به  2015اتحادیه در قلمرو شوروی سابق است که با محوریت روسیه از سال  ینترفعال

 4/2جهان،  هاییخشکدرصد از  15اتحادیه اقتصادی اوراسیایی قریب  وجود آمده است.

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.  2/3ز جمعیت جهان و درصد ا

پیرامونی و  یهاحوزهجمهوری اسالمی ایران که همواره از فرایندهای منطقه گرایی در 

شرق و غرب کنار گذاشته شده است، در سالهای اخیر همکاری و  یامنطقهسازمانهای 

یی را در دستور کار قرار داده است. امضای موافقتنامه همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی 

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

ت متحده بر علیه ایران و تنگاهای خروج ایاالت متحده از برجام و تحریمهای گسترده ایاال
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ژئوپلیتیکی روسیه و چالش با غرب باعث شده تا بر حسب ضرورت و نیاز روسیه و ایران در 

 دهدیمچارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی وارد همکاری شوند. نتایج پژوهش نشان 

راسیایی ضمن مناطق آزاد تجاری مرزی و بندرگاهی ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی او

ایران شوند.  یامنطقهبسترساز توسعه و همکاریهای  توانندیمتوسعه زیرساختهای محلی 

عالوه بر آن، در کنار اهداف اقتصادی و تجاری، اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی از اهمیت و 

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

 .لیتیکاوراسیایی، منطقه گرایی، همگرایی، ژئوپ اتحادیه اقتصادی واژگان کلیدی:
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 ایشبکه؛ پیوندهای ایمنطقهو همگرایی  ایشبکهجهان 

 مناطق آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 )مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی(

 
 

 2، فرشته دستواره1مرتضی قورچی

 

 

 چکیده
ای و گیری جهان شبکهشکل هایزمینهجهانی شدن و ساختار اقتصاد پسافوردیستی 

نیز موجب  ایمنطقهو همگرایی  ایشبکه. جهان آورندمیرا فراهم  ایمنطقههمگرایی 

پیوندهای مکانی با سیستم اقتصاد جهانی شده و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها 

 ایشبکهورود به جهان  هایدروازهو  هاگره. مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله شودمی

متعددی جهت ورود به  هایچالش. در ایران مناطق آزاد تجاری همواره با آیندمیبه حساب 

که مانع از این شده است تا این مناطق به عنوان گره شبکه  اندداشتهشبکه اقتصاد جهانی 

به منطقه آزاد انزلی اشاره نمود.  توانمیآفرینی کنند، در این میان  در نظام جهانی نقش

دریچه ورود به  تواندمیمنطقه آزاد انزلی با دارا بودن موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی در کشور 

که  دهدمیبرای ایران باشد. نتایج پژوهش نشان  ایمنطقهبازار آزاد جهانی و نیز همگرایی 
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 تهران، ایران
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باالیی برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی ارواسیا در چارچوب  منطقه آزاد انزلی ظرفیت

دارد. در حقیقت اتصال سایر مناطق آزاد تجاری ایران به انزلی و سپس  ایشبکهاقتصاد 

خارجی ایران جهت  هایسیاستارتباط آن با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از جمله ترفندها و 

 و دقیق فیبازتعرجهانی است. بدین سبب  همکاری در ساختار تولید و توسعه اقتصادی

آزاد در ایران و بویژه منطقه آزاد انزلی با  مناطق توسعه یاستراتژ و تأسیس اهداف شفاف

رویکرد منطقه گرایی نوین، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه است. در این پژوهش از 

و مطالعه متون،  ایکتابخانهمورد نیاز به شکل  هایدادهتحلیلی است که  -روش توصیفی

 مرتبط با موضوع پژوهش جمع آوری شده است. هایمصاحبهاسناد و 

اد گرایی، منطقه آزای، اقتصاد پسافوردیستی، منطقهجامعه شبکه جهانی شدن،کلیدواژه: 

 نعتی، انزلی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا.ص -تجاری 
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ایران براساس رویکرد مسئله شناسی پایداری مناطق آزاد 

 اقتصاد سیاسی فضا
 

 3، فاطمه بخشی شادمهری2، وحید سینائی1هادی اعظمی

 

 

 چکیده:
 معطوف زار و دولتنگاه ما به دو نهاد فعال با آیدمیوقتی سخن از اقتصاد سیاسی به میان 

ا ببازار  ودارند. دولت از طریق ایجاد عدالت که هر دو در جهت رفاه جامعه گام برمی شودمی

 افزایش پیشرفت در جامعه.

ز این اها باید به فضاهای شکل گرفته در هر کشور رجوع کرد. یکی برای مشاهده این تالش

ت که ار اسدولت و اهداف باز هایسیاستفضاها، مناطق آزاد است که تشکیل یافته از 

 ق آزادمناط فضای جغرافیایی مستقیم و غیرمستقیم بر آن تاثیرگذار است. نقشی که امروزه

تا  در توسعه و رونق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان داشته، باعث شده

 د.پایداری این مناطق و عوامل ایجاد ناپایداری برای برنامه ریزان اهمیت یاب

با تاکید بر مناطق آزاد ایران و استفاده از رویکرد اقتصاد  در این راستا در این پژوهش

در پایداری مناطق آزاد هفتگانه ایران پرداخته شده  مؤثرسیاسی فضا به شناسایی مسائل 

های دولت به صورت اقتصاد رانتی حاکم بر ایران، دخالت تأثیرکه  دهدمیاست. نتایج نشان 

جغرافیایی در  هایشاخصهای نسبی منطقه و کمرنگ بودن اقتصادی بدون توجه به مزیت
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 ی، دانشگاه فردوسی مشهدسیاس دانشیارعلوم 2

 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوی 3
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که از سوی دولت بر مناطق آزاد  باشندمیای تخصیص بودجه برای هر منطقه سه مسئله

 طق آزاد متعادل نباشد.که باعث شده پایداری منا ایگونهاثرگذار بوده است. به 

 اناقتصاد سیاسی، فضای جغرافیایی، پایداری، مناطق آزاد ایر: واژگان کلیدی
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های مناطق آزاد و نقش آن در همگرایی ها و چالشفرصت

 ایمنطقه

 )مطالعه موردی بندر آزاد انزلی(

 

 
 2، زهرا نسیمی1سید هادی زرقانی

 

 

 چکیده

مناطق آزاد تجاری به عنوان بخش مهمی از پازل توسعه اقتصادی کشورها محسوب 

شوند و به مثابه پل ارتباطی نقش مهمی در مبادله کاال و حمل و نقل دریایی و خشکی می

و پیوند بین مناطق دارند. جمهوری اسالمی ایران با قرار گرفتن در مرکز ثقل ارتباطی 

فقاز با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و جنوب آسیا کشورهای حاشیه دریای خزر و ق

نظیری برای ترانزیت کاال و خدمات است؛ ضمن اینکه با داری موقعیت ژئوپلیتیکی بی

های آزاد کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور و دسترسی به آب 2700داشتن 

ی مهم تجارت جهانی جهان و همچنین دارابودن بنادر مختلف به عنوان یک پل ارتباط

گیری از این موقعیت نقش مهمی در همگرایی تواند با بهرهشود. از اینرو میشناخته می

ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و آسیای مرکزی ایفا کند. یکی از منطقه

ای میان کشورهای این منطقه نقش دارد اتحادیه های منطقههایی که در همکاریسازمان
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ای المللی برای ادغام اقتصاد منطقهادی اوراسیا است. این اتحادیه یک سازمان بیناقتص

کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و  5با عضویت  2015است که از سال 

منطقه آزاد با بستن توافقنامه  1398قرقیزستان کار خود را آغاز کرده است. ایران از سال 

عضو به مدت سه سال به عضویت موقت در این اتحادیه درآمده با کشورهای تجاری اوراسیا 

با خاتمه سه سال عضویت موقت، زمینه الزم برای عضویت ایران در این اتحادیه است که 

تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به دنبال  –این پژوهش با روش توصیفی شود. فراهم می

ای با تاکید بر آن در همگرایی منطقه های مناطق آزاد و نقشها و چالشبررسی فرصت

دهد درجه ثبات بندرانزلی از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. نتایج پژوهش نشان می

ها و منافع و اجتماعی، اجماع نظر در مورد هدف -سیاسی، چگونگی باورهای اقتصادی

برخورداری یا  های مناطق آزاد، حمایت یا عدم حمایت همه جانبه دولت و باالخرهآسیب

افزاری )زیربناها و تاسیسات( ها( و سختافزاری )قوانین و مقررات و شناختهای نرمنارسایی

را در استفاده یا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوان ابزار توسعه و  تأثیرتواند بیشترین می

 ای داشته باشد.نیز موفقیت و یا ناکامی این مناطق در همگرایی منطقه

 

راسیا، گرایی، اتحادیه اقتصادی اومناطق آزاد، منطقه آزاد انزلی، منطقه لمات کلیدی:ک

 هاها و چالشفرصت
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آسیب شناسی عدم توفیق چند ماه اخیر ایران در مبادالت 

 تجاری با اوراسیا
 

 2، سمیرا چناری1دکتر هادی اعظمی

 

 چکیده
 جهانی، یاستانداردها با تدریجی تطابق و جهانی با اقتصاد سازنده تعامل تجارت، بسط یبرا

محور  تریناساسیگرایی  به چندجانبه آوردن یرو و ایمنطقه یتجار هایبلوک در عضویت

جمهوری  ایتوسعه هایبرنامه و یراهبرد کالن اسناد .باشدمیاقتصاد در قرن کنونی 

 مورد و شناخته رسمیتبه  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 

تجارت  نامهموافقت»اخیر، ایران اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد  هایسالبارزتر گردید. در 

با سایر کشورها در راستای اهداف اقتصادی مورد نظر انجام داده است. یکی از « ترجیحی

تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. جدا از  نامهموافقتمورد،  ترینمهم

ایران در برقراری مناسبات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر سر  رویپیش هایفرصت

قرار گرفته است که جمهوری اسالمی ایران را در  هاییمحدودیتتجارت اقتصادی ایران  راه

-دور نگه داشته است. لذا این پژوهش با روش توصیفی نامهموافقتکامل از این  مندیبهره

هدف  تحلیلی روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد مطالعه قرار داده و
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روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه در چند  شناسیآسیب مقاله ارزیابی و

 .باشدمیماه اخیر 

 ترجیحی نامهموافقتایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط تجاری، : کلیدواژه
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 اجرای آزمایشی چارچوبی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

 مناطق آزادموافقتنامه تجارت ترجیحی در 

 )مطالعه موردی منطقه آزاد ارس(

 
 1میترا راه نجات

 

 

 چکیده
گام برای آمادگی کشورها جهت جذب  ترینمهمهای اقتصادی منطقه ایی امروز همگرایی

 هایفرصتدهه فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا  نیم .باشدمیشدن در روند جهانی شدن 

مهمی را برای تقویت توان همگرایی اقتصادی اعضا فراهم ساخته است و ایران با هدف 

توافقنامه تجارت ترجیحی را به امضا رسانده است. اجرای این  هافرصتبهره برداری از این 

توافقنامه زمینه پیوستن کامل ایران به اتحادیه را فراهم خواهد ساخت. با توجه به نقش 

 ایران با اتحادیه اوراسیا، هایهمکاریکلیدی مناطق آزاد شمالی ایران در توسعه و تعمیق 

در  هاییچالشو  هافرصتمنطقه آزاد ارس با چه ن که آاصلی این تحقیق عبارت از  سؤال

اصلی مقاله این است که منطقه آزاد  فرض روند پیوستن ایران به اتحادیه مواجه است؟

ارس با داشتن تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا )نوردوز( اگرچه پتانسیل تبدیل 

الت مدیریتی و تنگناهای قابل شدن به هاب ترانزیت زمینی ایران را دارد اما با وجود مشک

اداری بخش دولتی و خصوصی(  ساختارهای زیربنایی، -توجه در معامالت مرزی )عوارض
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 هایسیاستکه در ارتباط کلی با دیگر مناطق آزاد،  باشدمیمتعدد  هایچالشدارای 

. برطرف شود بایستمیکالن دولت در زمینه کریدورهای ترانزیتی و اصالح قوانین داخلی، 

آرشیوی و مصاحبه با خبرگان، به خصوص  –این مقاله به دو روش اسنادی  هایداده

 تحصیل شده است. کارشناسان منطقه آزاد ارس،

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران، ارس، همگرایی :واژگان کلیدی
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اوراسیا اتحادیه به پیوستن در ایران هایچالش و هافرصت  

 

 2مؤدب، بهرنگ 1غالمرضا حداد

 

 

 چکیده

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که عضویت جمهوری اسالمی ایران در 

را  هاییچالشو  هافرصتبرای ایران داشته و چه  هاییمزیتاتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 

 با اتخاذ رویکرد همگرایی اقتصادی، این پژوهش ضمن مروری بر پیش رو قرار خواهد داد؟

که هیچیک  دهدمیکالن رفاه در میان کشورهای عضو اتحادیه، نشان  هایشاخصوضعیت 

 تواندنمینداشته و همکاری با آنها  هاشاخصاز اعضای این اتحادیه وضعیت مطلوبی در این 

منبع و محرکی برای توسعه ایران محسوب شود. جستجوی امکانی برای کاهش اثرات سوء 

، تقویت محور ترانزیتی شمال به جنوب، رفع تمرکز از خاورمیانه در سیاست هاتحریم

خارجی ایران و متوزان سازی جغرافیای سیاست خارجی ایران و تقویت صادرات غیرنفتی از 

. اما شوندمیاحتمالی جمهوری اسالمی ایران در این همکاری محسوب  هایمزیتجمله 

و  المللیبین هایتحریمشی از مواجهه با غرب و جمهوری اسالمی نا هایگزینه محدودیت
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اهداف فرااقتصادی روسیه در این اتحادیه مهمترین چالش ایران در این همکاری خواهد بود 

 چرا که ایران را بیش از پیش به تبعیت از سیاست خارجی روسیه متعهد خواهد کرد.

 روسیه ،نایرا ،منطقه گرایی ،اتحادیه اقتصادی اوراسیاواژگان کلیدی: 
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 گذاریهدفشناسایی مناطق سرمشق صادراتی ایران با 

 اورآسیا یاتحادیهصادرات به کشورهای عضو 

 

 1سمیرا متقی

 

 چکیده
استراتژیک در سیاست  یشده گذاریهدفیکی از مناطق  عنوانبهاورآسیا  یمنطقه

برخورداری از منابع تکمیلی برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار  دلیلبهاقتصادی ایران، 

 هایتحریماقتصادی مسلط بر کشور و تضعیف آن به دلیل  هایواقعیتاست. با توجه به 

روند اقتصاد  تواندمیمناطق صادراتی در پیرامون کشور،  گذاریهدفآمریکا، شناسایی و 

و روش  ایمقایسه-علیحاضر با روش  یالهمقغیرنفتی را بهبود بخشد. در این راستا، 

صنعتی آستارا، ارس، انزلی، -آزاد تجاری یمنطقهتاکسونومی عددی به بررسی تطبیقی پنج 

 یمنطقهاقتصادی پرداخته است تا -چهار شاخص تولیدی نظرنقطهچابهار و ماکو از 

( که حائز بیشترین ظرفیت برای صادرات به کشورهای عضو Cioسرمشق اقتصادی )

 هایشاخصنشان داد که از لحاظ  هایافتهاورآسیا است، شناسایی شود.  یاتحادیه

دامی، طیور و شیالت، منسوجات و منابع معدنی، از  هایفرآوردهکشاورزی،  هایفراورده

 (Cio 3.03) و ماکو (Cio 2.4) چابهارآزاد  یمنطقهآزاد بررسی شده،  یمنطقهمیان پنج 

 یتوسعهنخست و دوم قرار دارند. بنابراین،  یرتبهمناطق سرمشق صادراتی در  عنوانبه
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و انعقاد قراردادهای صادراتی با محوریت این دو منطقه میان ایران و کشورهای  هازیرساخت

 اقتصادی اورآسیا از اهمیت استراتژیک برخورار است. یاتحادیهعضو 

، نفتیغیر اقتصادی اورآسیا، مناطق آزاد تجاری، صادرات یاتحادیه یدواژگان:کل

 تاکسونومی، ایران.
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 ایارزیابی تاثیرات منطقه آزاد انزلی بر توسعه منطقه

 های رشت و بندر انزلی()مطالعه موردی: شهرستان

 
 2لیال کیانی ،*1سید حمیدرضا مرتضوی

 

 

 دهکیچ
زایی، جذب نظیر توسعه صادرات، اشتغال هایییتقابلهمواره مناطق آزاد با دارا بودن 

ها را توانند زمینههای خارجی، جذب گردشگران داخلی و خارجی و ... میگذاریسرمایه

ای در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم برای توسعه منطقه

وجود گذشت سه دهه از احداث مناطق آزاد در ایران، این مناطق  نمایند. در حال حاضر با

ای برخوردار شوند و عالوه بر برآورده اند از جایگاه مناسبی در نظام منطقهتاکنون نتوانسته

ای به هایی جدی را در راستای توسعه منطقهنکردن انتظارات، خود نیز معضالت و چالش

ای، ریزی منطقهر سعی شده است که با رویکرد برنامهاند. لذا در پژوهش حاضهمراه داشته

ی مورد مطالعه قرار منطقه آزاد انزلمورد مطالعه  یامناطق آزاد بر توسعه منطقه یراتتاث

تحلیلی و از نظر هدف از نوع  -گیرد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفی 

منطقه آزاد انزلی بر توسعه  یرتأثای است. در این زمینه پژوهش حاضر به توسعه –کاربردی 

های مناطق آزاد های انزلی و رشت خواهد پرداخت و ضمن تعیین نقششهرستان ایمنطقه
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 گرمسار، گرمسار
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های توسعه ها، به ارزیابی مهمترین موانع و چالشای این شهرستاندر راستای توسعه منطقه

دازد. جامعه آماری مورد بررسی را کلیه کارشناسان و اساتید دانشگاه پرمنطقه آزاد انزلی می

دهند و اطالعات مورد نظر نیز از طریق نرم افزار ساکن در منطقه آزاد انزلی تشکیل می

spss  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد موانع مدیریتی، زیرساختی، قانونی- 

ای منطقه آزاد انزلی رین موانع توسعه منطقهگذاری از مهمتسیاسی و موانع سرمایه

 شود.محسوب می

د ای، شهرستان بندر انزلی، شهرستان رشت، منطقه آزاتوسعه منطقه واژگان کلیدی:

 ای.انزلی، نظام منطقه
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 یاتحادیهکارآمدساز  هایپیشرانتبیین عوامل ناکارآمدی و 

 اقتصادی اوراسیا

 
 2، قاسم اصولی1نژادیوسفیعبدالوهاب 

 

 چکیده

که بدون ورود به نظام اتحادها به نحو  شودمیدر جهان کنونی کمتر کنشگری یافت 

فدراسیون روسیه به  به منافع خود دست یابد. از زمره ابتکارات تریهزینهو کم  ترسریع

منظور استفاده از نظام اتحادها در جهت تقویت توان اقتصادی خود تأسیس نهادی تحت 

است که  سؤالاقتصادی اوراسیا است. محوریت پژوهش حاضر پاسخ به این  یاتحادیهعنوان 

 یافرضیه ؟اندکدامکارآمدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا  هایپیشرانعوامل اصلی ناکارآمدی و 

این است که عواملی مانند نگاه امنیتی فدراسیون  شودمیمطرح  سؤالکه در پاسخ به 

مداخله کشورهای این کشور،  اهداف به نسبت اعتمادیبیو در پی آن  روسیه به اتحادیه

اهداف متعارض اعضای اتحادیه،  ، اختالفات وسطحهمبرابر و  یافتگیتوسعهعدم  ،غربی

تک محصولی بودن(، افت قیمت انرژی و ) اقتصادیب، همسانی مناس هایزیرساختفقدان 

عدم امکان کاربست منطق تسری، باعث ناکارآمدی اتحادیه شده است و مواردی مانند ایجاد 

 جدید، ابریشم جاده ویزای اوراسیا، درک اعضای اتحادیه از وجود تهدید و رقیب مشترک،

 ویژه به کاال ترانزیت برای بالقوه ظرفیتهای وجود مثبت افکار عمومی کشورهای عضو، دید

مهم در کارآمدسازی اتحادیه مثمر  هاییپیشرانبه عنوان  تواندمیتجاری  آزاد مناطق بین

                                                           
 قفقاز، و آسیای میانه ، گرایشیامنطقهکارشناسی ارشد رشته مطالعات  آموختهدانش - 1

 تهران بیمه اکو، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده
 تهران استاد مدعو دانشگاه عالمه طباطبائی، -2



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

24 

 

ثمر باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و به شیوه توصیفی تحلیلی و ضمن 

 انجام شده است. ایکتابخانهمراجعه به منابع 

 نرژیتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگرایی، جاده ابریشم، روسیه، اا واژگان کلیدی:
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 –گذر شمال نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تکمیل راه

 جنوب

 
 2، عابد نوروزی زرمهری1سید حمزه صفوی

 

 دهکیچ

جنوب توسط سه کشور  -المللی شمال گذر حمل و نقلی بینابتکار راه طرح از دو دهه

این طرح  گذرد و این در حالی است کهفدراسیون روسیه می ایران، هند وجمهوری اسالمی 

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

یران و روسیه بویژه شدت یافتن آن پس از خروج امریکا های اقتصادی علیه اشود. تحریممی

ها و مناسبات نیرومند این عوامل است. عالوه بر آن فقدان چارچوب ینترمهماز برجام از 

اقتصادی و سیاسی میان اعضا طی دو دهه گذشته ایجاد چنین ساختاری را ضروری تلقی 

جهت  جنوب -گذر شمال راه های اعضای اصلیکرد. 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.

یم که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه در این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش هست

شود جنوب دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می -گذر شمالگیری راهتاثیری بر روند شکل

 -افزایش تبادالت سیاسی  الزم باعث یبسترهابا ایجاد  که اتحادیه اقتصادی اوراسیا
                                                           

 ای، دانشگاه تهران، تهران،استادیار، گروه مطالعات منطقه - 1
 دانشگاه تهران، تهران،ای، دانشجوی دکتری، مطالعات منطقه - 2
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جهت تکمیل  و اقتصادی شود و این امر باعث افزایش اراده سیاسیاقتصادی بین اعضا می

ی رابرت گرایانهاین پژوهش با استفاده از مفروضات واقع 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  -گذر شمال راه : یدیلکلمات ک

 المللایران، فدراسیون روسیه، هند، اقتصاد سیاسی بین
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تحلیل یکپارچه شرایط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد 

 جذب سرمایه خارجی هایاستراتژیایران و ارائه 

 

 3سلطانی، رضا 2، عرفان فرجی1دکتر احمد کریمی
 

 چکیده
ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، 

 یبرا یله و ابزاریمختلف از مناطق آزاد به عنوان وس یشورهاکمورد توجه قرار گرفت. 

در  هاسرمایهش اشتغال، جلب ی، افزایش صادرات صنعتی، افزایخارج یه گذاریجذب سرما

به  کمک، یسرگردان داخل ینگی، جذب نقدیمولد، توسعه صادرات، رشد اقتصاد هایبخش

 یشورهاکن یجاد وحدت بیل توسعه، ایپتانس یاز مناطق دارا ییت زدایمهار تورم، محروم

گیری . در ایران هم شکلکنندمیو دانش استفاده  ینولوژکت انتقال تیمان و در نهایهم پ

ئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد ت

برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری قشم، کیش، ارس، 

چابهار، اروند، انزلی و ماکو در کشور وجود دارد و درخواست ایجاد مناطق آزاد جدید نیز 

وجود عملکرد مناطق آزاد در ایران . با این باشدمیمدت زیادی است که در انتظار تصویب 

اهداف  ترینمهم. یکی از استبه دلیل تطابق نداشتن با راهبردهای توسعه موفق نبوده 

ایجاد مناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه خارجی است و از آنجایی که انتقادات زیادی به 

حاضر با  عملکرد مناطق آزاد خصوصاً در جذب سرمایه خارجی وارد است، پژوهش کاربردی

بر اساس مصاحبه با  SWOTتحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل یکپارچه -روش توصیفی

                                                           
 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، تهران - 1
 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران - 2
 آزاد اسالمی واحد نجف آباد، شیراز دانشگاه دانشجوی دکترای عمران، - 3
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محققین، متخصصین و بازرگانان به بررسی و دسته بندی نقاط ضعف و قوت و همچنین 

و در نهایت راهبردهای افزایش جذب  پردازدمیو تهدیدهای پیش رو  هافرصتشناسایی 

 .نمایدیمسرمایه خارجی را ارائه 

 

 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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

29 

 

نقش راهبردی و ژئوپلیتیکی بندر چابهار در توسعه و امنیت 

 پایدار ایران در سده بیست و یک

 
 2، سمیرا مردانی1سید محمد تقی رییس السادات

 

 

 دهکیچ
امنیت پایدار کشورها در عرصه جهانی بستگی به شیوه و میزان  هایپایهیکی از مهمترین 

اقتصاد و مسائل راهبردی و  پیوند کشور در شبکه اقتصاد جهانی دارد. با توجه به اینکه

ژئوپلیتیکی به شدت باهم پیوند خورده است از این رو کشورها در ژئوپلیتیک نظام جهانی 

شبکه اقتصاد جهانی به عنوان بازیگری فعال نیز  سده بیست و یکم همواره خود را در

. بدیهی است ایفای نقش راهبردی فعال در نظام اقتصاد جهانی نیز بدون کنندمیمعرفی 

داشتن بسترهای جغرافیایی عملی نخواهد بود. کشور ایران با توجه به موقعیت راهبردی 

و اتصال کشورهای  جنوب-خود در جنوب غرب آسیا به عنوان پلی برای کریدور شمال

منطقه اوراسیا به دریای آزاد نقش کلیدی در تحوالت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک منطقه 

داشته باشد. در این خصوص بندر چابهار به عنوان یک موقعیت جغرافیایی،  تواندمی

ژئوپلیتیکی و ارتباطی نقش مهمی در تحوالت راهبردی و اقتصادی ایران در مسیر اتصال به 

تحلیلی با این  –. پژوهش حاضر با روش توصیفی کندمیهای منطقه اوراسیا ایفا کشور

                                                           
سیاسی، دانشکده علوم آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای دانش - 1

 جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران،
دانش آموخته کارشناسی جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه  - 2

 خوارزمی، کرج
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توسعه و امنیت را برای ایران به همراه داشته باشد.  تواندمیفرضیه که توسعه بندر چابهار 

به دنبال این موضوع است که با توجه به جایگاه کنونی ایران و همچنین نیاز کشورهای 

به اتصال به دریای آزاد و همچنین تحوالت ژئوپلیتیک منطقه،  آسیای مرکزی و اوراسیا

تحریم و کم رنگ شدن جایگاه راهبردی سنتی ایران در منطقه، ایران با توسعه و گسترش 

جنوب به عنوان  –های منطقه آزاد چابهار و اتصال بندر چابهار به کریدور شمال ظرفیت

خود در منطقه را جبران نموده و با  یکی از مناطق مهم راهبردی منطقه خلع راهبردی

 .کند تأمینتوسعه و امنیت پایدار ملی را  رویکردی ژئوپاسیفیکی

 موقعیت ژئوپلیتیکی، اقتصاد، امنیت، چابهار، ایران: یدیلکلمات ک
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 ایمنطقهبررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر همگرایی 

 اتحادیه اوراسیا

 
 2صالح آبادی ، ریحانه1سیروس احمدی

 چکیده

در هزاره سوم ما شاهد کاهش نقش قدرت نظامی در روابط بین الملل و به تبع آن پر 

. اقتصاد به عنوان باشیممیآن  هایجنبهشدن قدرت اقتصادی با تمامی ابعاد و  تررنگ

. بنابراین از سویی دیگر گرددمیموتور محرک برای رشد و توسعه یک کشور محسوب 

سبب توسعه بیشتر این بعد از  تواندمیمختلف  هایاتحادیههمگرایی اقتصادی در قالب 

تحلیلی در صدد تببین عوامل اقتصادی -قدرت گردد. در این تحقیق با روش توصیفی

در حوزه  خبره 8تاثیرگذار بر همگرایی اتحادیه اوراسیا هستیم. سپس با مراجعه به نظرات 

علوم اقتصادی و ژئوپلیتیک با استفاده از تکنیک دیمتل به بررسی میزان تاثیرگذاری و 

 دهدمیتحقیق نشان  هاییافته. پردازیممیبر همگرایی  مؤثرهر یک از عوامل  تأثیرپذیری

(، 11.8796(، سطح درآمد و توزیع درآمد )12.899توسعه صنعتی ) متغیرهایی مانند

امکانات  (،11.5776(، همکاری گمرکی )11.8438ها )الگوی تجارت خارجی کشور

نشان دهنده تعامل باال و ارتباط سیستمی قوی با  منطقه ( و ... در11.5203زیرساختی )

 (J – R) ردار عمودیب گرددمیسایر متغیرها هستند. از سویی دیگر همانگونه که مالحظه 

گوی تجارت خارجی کشورها، ال متغیرهایدهد. قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان می

، سرمایه گذاری خارجی متقابل و ایتعرفههمکاری گمرکی، رفع و یکسان سازی موانع غیر 

توسعه  عواملی مانندو . شوندمیعلت این مدل سیستمی محسوب دستیابی به منابع انرژی 

                                                           
 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس - 1
 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس - 2
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در بازار کاال و  هامعافیتصنعتی، سطح درآمد و توزیع درآمد، امکانات زیرساختی، حذف 

خدمات، مقررات رقابت و ضد انحصار پذیری، سرمایه گذاری در بخش ملی و صنایع به 

بیان نمود که توجه  توانمیدر نهایت به عنوان نتیجه عنوان معلول نمایش داده شده است. 

هستند به ما کمک خواهد نمود  ایمنطقهبه عواملی که دارای بیشترین نقش بر همگرایی 

متناسب با شرایط موجود بپردازیم و قادر باشیم از  هایدستورالعملتدوین قوانین و  تا به

 موجود در این زمینه بیشترین بهره برداری را نماییم. هایپتانسیل

 اقتصاد، همگرایی، اتحادیه اوراسیا، دیمتل کلمات کلیدی:
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 اورآسیایی درتبیین ژئواکونومیکی پتانسیلهای اتحادیه 

 شرایط تحریم برای ایران

 

 3، محمدرضا ملکشاهی2، فرزاد احمدی دوازده امامی1مصطفی قادری حاجت

 
 

 چکیده

همسایه است. که به همراه چین و پس از روسیه رکورددار تعداد  مستقلکشور  15ایران با 

همسایه در جهان است. داتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت خوب و مناسبی برای ارتقاء 

عضو در سطح منطقه را  کشورهایروابط اقتصادی و در نهایت افزایش قدرت اثرگذاری 

میلیون  183ن کیلومتر مربع وسعت و میلیو 20. اتحادیه اورآسیا با بیش از کندمیفراهم 

هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی از یک پتانسیل بالقوه برای  5نفر جمعیت در حدود 

ژئواکونومیکی برخوردار است. در شرایط  هایواقعیتمبتنی بر  ایمنطقه هایپویاییتحرک 

پیوستن به این اتحادیه  آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، هایتحریمکنونی و متأثر از 

برای اقتصاد در تنگنا گذاشته شده ایران باشد. در صورت بهره  هاییفرصتمتضمن  تواندمی

، تا حدودی تواندمی گیری از رویکردهای مبتنی بر واقعیات ژئواکونومیکی این اتحادیه 

ایاالت متحده آمریکا علیه ایران شود. این پژوهش با  هایتحریممنجر به کاهش اثرات منفی 

و اسنادی به دنبال ارزیابی پتانسیلهای  ایکتابخانهتحلیلی و تکیه بر منابع  -روش توصیفی 

ژئواکونومیکی اتحادیه اقتصادی اورآسیا در راستای منافع ملی ایران و کاهش اثرات مخرب 

 هایپتانسیلی مقاله این است که اصل سؤالآمریکا انجام شده است.  هایتحریم

                                                           
 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس  -2
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 3
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برای منافع ملی ایران در شرایط  هاییفرصتژئواکونومیکی اتحادیه اورآسیا در بر دارنده چه 

برجام حجم  پژوهش نشان از آن دارد که پس از خروج آمریکا از هاییافته؟ باشدمیتحریم 

این امر در خصوص واردات  مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اورآسیا روند افزایشی داشته که

. آیدمیاست و با توجه به محدودیتهای ارزی کشور این یک نکته منفی به حساب  ترپررنگ

ایران ضمن روز آمد سازی  : شودمیدر راستای تقویت پتانسیلهای ژئواکونومیکی پیشنهاد 

ا تأکید بر در امر حمل و نقل ب مخصوصاًقوانین تجاری و تقویت استاندارد زیرساختهای خود 

 .دهد حمایت از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی را نصب العین خود قرار

 اتحادیه اورآسیا، ژئواکونومی، تحریم، ایران، منافع ملی واژگان کلیدی:
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 همگرایی در ژئواکونومیک بر تکیه با ایران آزاد مناطق نقش

 ایمنطقه
 

 2سپهر قربانی آرش ،1مجرد قامتی کبری

 

 

 

 

 چکیده

 ایویژه اهمیت و جایگاه از کشورها توسعه موتورهای عنوان به امرزه آزاد مناطق

 مناطق این برای ویژهای بسیار و سناریوهای برنامه کشورها از بسیاری اینرو، از .برخوردارند

 ایران .کنند یجادا را توسعه زمینه مناطق، این ظرفیتهای از بهرهگیری با بتوانند تا داشتهاند

 باشدمی بسیاری تجاری آزاد مناطق دارای که است آسیا غربی جنوب منطقه در کشوری

 توسعه وتورهایم عنوان به توانندمی آزاد این مناطق پُرشمار همسایههای داشتن با که

 تا مسئولین باشدمی ویژه سناریوهایی و برنامه داشتن نیازمند این که نمایند عمل کشور

 روش .گیرند بهره آزاد مناطق این از کشور، توسعه و منطقهای همگرایی راستای در بتوانند

 برای حقیقت این در .است تحلیلی -توصیفی آن نظری به ماهیت توجه با تحقیق، این اصلی

 استفاده اینترنتی و ایکتابخانه اطالعات از آن برداری فیش و گردآوری

 در توانندمی چگونه ایران آزاد مناطق که است این حاضر پژوهش اصلی پرسش .است شده

 بر تکیه با ایران دارد، آن از نشان نتایج .نقش کنند ایفای منطقهای همگرایی راستای

                                                           
 نویسنده  (ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناس - 1

 )مسئول
 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه سیاسی، جغرافیای دکتری دانشجوی - 2
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 .بپردازد منطقهای همگرایی در خود نقش به تواندمی آزاد مناطق ژئواکونومی ظرفیت

 درنتیجه و جنوب شمال، ترانزیتی کریدورهای مسیر در گرفتن قرار با ایران آزاد مناطق

 و میانه آسیای شمالی، مرکزی، شرقی، روسیه، اروپای کشورهای با ترانزیتی ارتباط برقراری

 کشورهای حاشیه و اقیانوسیه دور، خاور شرقی، جنوب جنوبی، آسیای و سو یک از قفقاز

 که ایران آزاد مناطق برای برجسته مزیت یک عنوان به تواندمی دیگر، طرف از فارس خلیج

 .نماید استفاده است، برخوردار مواصالتی خوبی و ارتباطی موقعیت از

 یکژئواکونوم موقعیت ،ایمنطقه همگرایی آزاد، مناطق ایران، کلیدی: کلمات
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 به مدیریت مناطق آزاد ایمقایسهنگرشی 

 )ایران، امارات متحده عربی و ترکیه(
 

 2دریا مازندرانی ،1پرور جانمحسن 

 

 چکیده

رخی صاد کشورهای توسعه یافته و بصنعتی 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 

ست اشده  ررسی قرار گرفته است و در گام بعدی سعیامارات متحده عربی و ترکیه مورد ب

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  ایمجموعهاست که باید به صورت یکپارجه مدیریت شود یعنی 

قابل م. در متاسفانه این مناطق به شدت درگیر بروکراتیک هستند و مدیریت موفقی ندارند

حلی عنی میاداره مناطق آزاد تجاری امارات متحده عربی به علت استفاده از مدل اداری 

دیریت رای مشدن مدیریت این مناطق، بسیار موفق هستند. در ترکیه نیز از مدل سازمانی ب

 متعددی که ترکیه با هایتوافقنامه؛ اما به دلیل شودمیمناطق آزاد تجاری استفاده 

 .باشدمیطق به خصوص اتحادیه اروپا دارد، صاحب موفقیت چشمگیری در این منا هاانجمن

 کیهی، ترمناطق آزاد، مدیریت مناطق آزاد، ایران، امارت متحده عرب واژگان کلیدی:

                                                           
 استادیار جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد 2
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 استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهارنگاه 

 
 2نرجس سادات حسینی نصرآبادی ،1دکتر مرجان بدیعی ازنداهی

 

 چکیده
و  یامنطقه هاییهاتحاددر سطحی کالن، با عضویت در  کوشندیمکشورها، همواره 

شوند. بعنوان نمونه،  مندبهره هایهاتحاداز مزایای سیاسی و اقتصادی این  یافرامنطقه

سه حوزه جغرافیایی آسیای  عمالًدر همسایگی ایران و افغانستان، « اتحادیه ارواسیا»

آزاد  یمنطقه»مرکزی، قفقاز و حوزه بالتیک را در خود جای داده است. در سطحی خردتر، 

 یزیربرنامهمیانجی و استراتژیک از اهمیت زیادی در  یمنطقهیک  یمثابه، به «اقتصادی

کشورها برای ایجاد روابط سیاسی و همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر برخوردار است. 

شده است، و نگاه  یستأسبیش از دو دهه است، منطقه آزاد چابهار در کنار دریای عمان 

شدن از  مندبهرهایران مانند افغانستان را برای  ییههمسااستراتژیک کشورهای 

خود جلب کرده است. جمهوری اسالمی افغانستان از یکسو،  این منطقه به هاییلپتانس

جنگ و تصادم  هادههموقعیت جغرافیایی محصور در خشکی، و ازدیگرسو، به دلیل  یلدلبه

از سواحل کشورهای  یریگبهرهدر این کشور، نیازمند  یامنطقهژئوپلیتیک برون  یهارقابت

چابهار کمتر از مزایای اقتصادی است. همسایه خود باهدف برقراری روابط سیاسی و کسب 

مایل با مرز افغانستان فاصله دارد، و تنها بندر غیر پاکستانی است که افغانستان را به  600

بالغ بر یک  2019ارزش صادرات افغانستان در سال . براساس برآوردها، کندیمدریا متصل 

                                                           
 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 1
 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 2
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با بکارگیری بندر چابهار به دو  2020، در سال شودیم بینییشپمیلیارد دالر بوده که 

میلیارد دالر برسد. از این رو، نگاه استراتژیک افغانستان به منطقه آزاد چابهار به عنوان پلی 

حاضر  یمقاله، قابل مطالعه و بررسی است. هایهاتحادبرای برقراری روابط با دیگر مناطق و 

 یمنطقهیل مالحظات استراتژیک افغانستان به تحلیلی در صدد بیان دال –با روش توصیفی 

 آزاد چابهار است.

د دسترسی به آزاد چابهار پارامترهای اساسی مانن یمنطقه، دهدیمنتایج پژوهش نشان 

 ونقلحملمسیر  کنندگییینوتعمسیرهای سنتی،  گزینییجا، توان المللیینبآبهای آزاد 

ر در نهایت تبدیل این کشور به محوکاال برای افغانستان به کشورهای مختلف و 

 را دارد. یامنطقه هاییهمکار

 منطقه آزاد، افغانستان، ایران، چابهار، نگاه استراتژیک. واژگان کلیدی:
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 اهمیت جایگاه مناطق آزاد در مناسبات میان کشورها

)نمونه موردی: ارئه الگوی دیپلماسی ویژه در مناطق آزاد 

 ایران(
 

پریسا قربانی  ،3مهتاب امرایی، 2پروین دانشور ،*1قربانی سپهرآرش 

 4سپهر

 

 چکیده
ارتباطی در منطقه و -در هزارة نوین بسیاری از کشورهایی که دارای موقعیت ممتاز تجاری

شایسته در  طوربهموقعیت مناطق آزاد خود  هاییتظرفجهان هستند در پی آنند از 

، در جهان کنونی مناطق آزاد به عنوان رویناراستای توسعه کشور استفاده کنند. از 

تجاری در مناسبات میان کشورها نقش بسیار مؤثری دارند که زمینة -ارتباطی یهاگلوگاه

. در این راستا، کشورهایی در جهان موفق آوردیم)همکاری، مشارکت و همگرایی( را فراهم 

بتوانند با استفاده از دیپلماسی ویژه در مناطق آزاد خود مناسبات با کشورها را  هستند که

بر پایه همکاری و مشارکت بنیان گذارند که در این صورت مناطق آزاد زمینه توسعة همه 

جانبه و هم زمینه مناسبات دوستانه میان کشورها را را فراهم آورده است. بر این مبنا، 

                                                           
دانشگاه خوارزمی،  ،)نویسنده مسئول(، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی - 1

 رانیا تهران،
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران 2
 شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران یزیربرنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  3
 ایران تهران، تهران، دانشگاه سیاسی جغرافیای کارشناسی ارشد دانشجوی 4
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، تالش کرده یاکتابخانه یهادادهوصیفی و تحلیلی و مبتنی بر با روشی تپژوهش حاضر 

سازی درست و قابل قبولی از تبیین موقعیت منطقه آزاد ایران ارائه دهد. است تا مفهوم

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناطق آزاد ایران با تکیه بر دیپلماسی ویژه 

و مشارکت را میان کشورها فراهم آورند.  زمینة مناسبات بر پایه همکاری توانندیمچگونه 

نتایج پژوهش گویای آن است که اگر دیپلماسی ویژه در مناطق آزاد کشور بکار گرفته شود، 

این مناطق ظرفیت آن را دارند که زمینه توسعة همه جانبه کشور در جهت کسب رتبه بتر 

. بر این بنیاد، هر کدام را فراهم سازند 2050جهان در افق  16و رتبه  1404منطقه در افق 

تا زمینة همکاری،  طلبدیماز مناطق آزاد دیپلماسی ویژه خود را در مناسبات با کشورها 

مشارکت و همگرایی را فراهم سازد. با این تدابیر، مناطق آزاد به یکی از ارزشمندترین منابع 

 جغرافیایی برای کشور ایران تبدیل خواهد شد.

 .کشورها مناطق آزاد، توسعه اقتصادی، دیپلماسی ویژه، مناسباتایران، : کلمات کلیدی
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ارزیابی قدرت نرم مناطق آزاد تجاری ایران در شکل دهی 

 ایمنطقهنظام امنیت 

 

 

 1مریم وریج کاظمی

 چکیده
از اهداف استراتژیک کشورها برای پایداری حاکمیت و  ایمنطقه مؤثر هاینقشدستیابی به 

تجاری که به -این رو بهره برداری مطلوب از فرایندهای اقتصادی از ؛باشدمی مشروعیتشان

چند ملیتی فرصت بروز یافته، ظهور -اقتصادی هایاتحادیهشکل بازارهای مشترک و یا 

را تحت عنوان مناطق آزاد تجاری که بر اساس موقعیت جغرافیایی و سیاسی  هایمنظومه

اقتصادی قابل قبول برای ایجاد ساختار -سیاسی به یک راه حل ،شودمیکشورها تشکیل 

منسجم امنیتی در جهت تولید قدرت نرم و بازتولید آن یعنی اقتدار جامعه مدنی مبدل 

اینکه هسته اولیه شکل گیری مناطق آزاد تجاری دسترسی به دریاها و  ضمن ؛سازدمی

که تاکتیکهای متفاوتی را فارغ از فضای ناامن و تهدیدکننده محیطی در  هاستاقیانوس

برای توسعه کشورها به همراه آورد.  تواندمی امنیتی ،سیاسی اقتصادی، هایفعالیتپوشش 

-با این تفاسیر جغرافیای منحصر به فرد ایران نقش متنوع و موثری را برای پیوند اقتصادی

 .کندمینی که از تنگنای جغرافیایی در تعسر هستند، بازی ژئواکونومیکی کشورهای پیرامو

توصیفی و استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر درصدد پاسخ -مقاله با روش تحلیلی این

یکی از ارکان قدرت نرم برای  توانمیبه این پرسش است که آیا مناطق آزاد تجاری ایران را 

با توجه به استراتژی مهار جمهوری  ایهمنطقتقویت و یا تضمین وحدت نظام امنیت 

که مناطق  شودمیتحقیق چنین استنباط  هاییافتهاساس  بر اسالمی ایران به حساب آورد؟

                                                           

 هرانتکترا جغرافیا سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ددانش آموخته -1
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برای دست یابی به یک فضای نظام مند  ایتوسعهآزاد تجاری در ایران موقعیت استثنایی و 

پیمانهای دو یا چند  نهادینه کردن اما منطقه ای دارند؛-امنیتی از جهت همگرایی ملی

 .طلبندمیجانبه و مشارکت همه جانبه را 

 ی، اتحادیه، ایران، مناطق آزاد تجارایمنطقههژمون اقتصادی، قدرت  کلمات کلیدی:

 اوراسیا.
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بین ایران و  بررسی موانع شکل گیری اتحادیه اقتصادی

 آسیای مرکزی از منظر سازه انگاری

 

 3، صارم شیراوند2، کمال رنجبری چیچوران1رسول افضلی

 چکیده

را در محیط پیرامونی ایران به ارمغان  ایمالحظهفروپاشی شوروی تاثیرات ژئوپلیتیکی قابل 

آورد. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایران در مرزهای شمالی تنها با این کشور مرز 

مشترک داشت اما با فروپاشی شوروی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی در پیرامون ایران دچار 

فروپاشی شوروی و تغییر در جغرافیای سیاسی شدند و کشورهای جدید شکل گرفتند. 

تازه استقالل یافته باعث بازتعریف سیاست خارجی و تغییر در  هایجمهوریتشکیل 

منافع بر اساس تغییرات جدید و انطباق با  تأمینراهبردهای جمهوری اسالمی ایران برای 

وضع موجود شد. این کشورها برای وفق با تغییرات جدید و دستیابی به علت وجودی 

و فضای ذهنی جدیدی را جایگزین فضای قبلی کردند.  هاانگارهجدید  ازیسملتمبتنی بر 

امروزه یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار از منظر عینی و ساختارهای مشاهداتی در حوذه 

پیرامونی ایران با مرزهای مشترک و طوالنی و منابع آبی مشترک، منطقه آسیای مرکزی در 

شود لذا زء عالیق ژئوپلیتیک ایران محسوب میشمال شرق ایران است. آسیای مرکزی ج

ای ایران روابط ژئوپلیتیک با این منطقه از منظر عینی و ذهنی در ارتقای قدرت منطقه

وجود  الرغمعلیتاثیرات ژرفی خواهد داشت. روابط دیپلماتیک ایران و آسیای مرکزی 

نگرفته است و روابط این ژئواکونومیک، هیدروپلیتیک، ژئواستراتژیک و ... شکل  هایظرفیت

                                                           
 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران - 1
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران - 2
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران - 3
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منطقه با جمهوری اسالمی ایران در بعد اقتصادی خیلی کمرنگ است. با توجه به وجود 

عینی برای ایجاد رابطه از جمله انزوای ژئوپلیتیکی این منطقه اما شکل نگرفتن  هایظرفیت

ارای روابط دیپلماسی نشان از این دارد که تحلیل روابط بین الملل مبتنی بر عینیات د

نظام بین الملل و روابط بین  هایپیچیدگیژرفی بوده و قادر به تفسیر و تبیین  هایکاستی

در صدد بررسی روابط بین جمهوری  ایکتابخانهالملل نیست. لذا این تحقیق با روش 

اسالمی ایران و آسیای مرکزی با رویکرد سازه انگاری است. نتایج تحقیق گویای این واقعیت 

بسترهای عینی موجود بین ایران و آسیای  مبتنی بر هایپتانسیلیاتی کردن است که عمل

 .ذهنی است هایانگارهنیازمند تغییر ذهنیت و بازتعریف  مرکزی در راستای ایجاد روابط

 قتصادیاادیه سازه انگاری، آسیای مرکزی، ایران، روابط ژئوپلیتیک، اتح واژگان کلیدی:
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ایران و  در توسعه روابط آزاد تجاری نقش مناطقبررسی 

 سیاسیکشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از منظر جغرافیای 

 صنعتی انزلی( –مورد مطالعاتی: منطقه آزاد تجاری )

 

 3 شعبانی، آیه 2 بجاری، مینا کرم 1عمران علیزاده

 

 چکیده
 ازجهان دیگر از ماهیت ایویژهدر مناطق  جز راهبردی پس از جنگ سرد، هایرقابتمنطق 

 نظامی، ماهیتی ژئوپلیتیک با افول جایگاه تقابالت هایرقابت. کندنمینظامی پیروی 

 اسی ایران در. از طرف دیگر ویژگیهای جغرافیای سیاندگرفتهتجاری به خود  –اقتصادی 

 ایبالقوه هایزمینهحد فاصل منطقه آسیای مرکزی، خزر، خلیج فارس و غرب آسیا همواره 

رده است. کدر سیاست خارجی ایران ایجاد  ایمنطقه –را برای پیشبرد اهداف اقتصادی 

یکی  اندشدهشکیل با اهداف بنیادی اقتصادی ت صرفاًکه  ایمنطقه هایاتحادیهعضویت در 

د در د داراکه ج.ا.ا قص هاستاتحادیهاز این راههاست و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از این 

 استای دستیابی به اهداف ملی خود در صدد تعامل و همکاری با آن بر آید.ر

یای خزر و واقع 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

 ارت داشته است.حاشیه دریای خزر و افزایش ترانزیت و تج

                                                           
 رییس مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران 1
 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 2
 )نویسنده مسئول(، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 3
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و فضای  ایکتابخانهتوصیفی تحلیلی وبا استفاده از اسناد  روش این تحقیق با استفاده از

مجازی در تالش به پاسخ به این پرسش است که منطقه آزاد انزلی در این بین چه نقشی 

 ؟کندمیایفا 

ظرفیت  یک فرصت ومنطقه آزاد بندر انزلی  دهدمینتایج حاصل از این تحقیق نشان 

جب توسعه که توافقنامه اوراسیا مو شودیمپیش بینی  است. مناسب برای تجارت ج. ا. ا

ه ر و زمینبندری کشو یهاتیظرفتجارت ایران با کشورهای عضو شودودر این راستا باید 

 قتنامهه به موافبا توج دولتی و حاکمیتی افزایش داد. یهادستگاهتعامل بیشتر تجار را با 

ی بی براصت خوم انداز مثبتی در این منطقه وجود دارد، موافقتنامه اوراسیا فراوراسیا چش

 یردستاود توسعه بندر انزلی نیز است. اگر مدیریت متمرکز و ظرفیت سازی صورت نگیرد،

 ثری راحداک نخواهیم داشت، از اینرو باید تالش کرد تا در فرآیند مبادالت تجاری منافع

 .کسب کنیم

 ،زلینعتی انص –منطقه آزاد تجاری  ،مناطق آزاد تجاری، اتحادیه اوراسیا واژگان کلیدی

 دریای خزر
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 اتحادیه اوراسیا ونقش مناطق آزادایران در کریدور

 جنوب وجاده ابریشم -شمال 

 
 1ناصر قزل سفلی

 

 چکیده
از جهـان، دیگـر از ماهیـت     ایویژهرد جز در مناطق های ژئوپلیتیک پس از جنگ سرقابت 

هـای ژئـوپلیتیکی مـاهیتی    کند. با افول جایگـاه تقـابالت نظـامی، رقابـت    نظامی پیروی نمی

اند. اتحادیه اوراسیا با گذراندن چندسـاله فراینـدی کـه در اروپـا     خود گرفتهژئواکونومیکی به

وپلیتیک مهیـا  های ژئچندین دهه به طول انجامید، ابزاری اقتصادی در خدمت اهداف رقابت

کند تا درمورد اتحادیه اوراسیا ونقـش منـاطق آزاد ایـران    کرده است. این پژوهش تالش می

 نوب وجاده ابریشم را بیان کند. پرسش اصـلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت،     ج-درکریدورشمال

بریشـم چـه نقشـی در اتحادیـه اوراسـیا      جنـوب وجـاده ا  -آزاد ایران درکریدورشمال مناطق

گیـری ژئوپلیتیـک در چـارچوب    باشد؟ تشکیل اتحادیه اوراسـیا یـک جهـت   داشته  تواندمی

ــت ــران نیــز در منطقــه مجموعــه  رقاب ــرای ای ــومیکی اســت و ب ای از الزامــات هــای ژئواکون

تکیـه بـر    تحلیلـی و بـا   -یمقاله حاضربه روش توصیف هاییافته همراه دارد.ژئواکونومیک به

 گرفته است.مورد بررسی قرار  ایکتابخانهمطالعات 
   

 ژئواکونومیک اوراسیا، ژئوپلیتیک، ایران، مناطق آزاد،کلمات کلیدی: 
 

                                                           
دافوس ) ارتشفرماندهی وستاد  دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژئوپلیتیک، - 1

 تهران آجا(،
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سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و توسعه گردشگری 

 صنعتی-در مناطق آزاد تجاری

 

 

 3، لیال کیانی2، فاطمه نوری1علی ابوالخانی

 

 چکیده

طی دهه گذشته در میان کشـورها   ایفزایندهاتحادسازی های استراتژیک به طور 

راهبردی و سـالح رقـابتی    مؤلفهرشد یافته و حتی در بسیاری از صنایع اتحادها بعنوان یک 

رقـابتی را از حالـت    . اتحادهای استراتژیک پارادایمشوندمیو گاه تدافعی محسوب  تهاجمی

اد تجاری و صنعتی تغییر داده است. توسعه مناطق آز ایشبکهسنتی به رقابت اتحاد گونه و 

یکی از ابزارهای کشورهایی است که به دنبال ایجاد این نوع اتحادها با سـایر کشـورها بـرای    

توسعه و رشد سریع تجاری و صنعتی همراه بـا بـومی سـازی صـنعتی و جـذب تکنولـوژی       

مهم در زمینه توسعه گردشگری  هایمؤلفهخارجی هستند. سیاست خارجی، بعنوان یکی از 

خارجی  هایگذاریاه ویژه به نقش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جذب سرمایه است و نگ

و ارزآوری و توسعه تکنولوژیک و صنعتی و... برای کشورها باعث شده تا در ایـن منـاطق بـه    

 در توسـعه گردشـگری در   مـؤثر توسعه صنعت گردشگری توجه ویژه گردد. یکـی از عوامـل   

عتی آن، کیفیت روابط با کشورهای خارجی است. از این ایران و در مناطق آزاد تجاری و صن

                                                           
 دانشجوی دکتری جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم، تهران 1
 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه عالمه طباطبایی 2
 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه خوارزمی - 3
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رو، کوشش شده بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه آیـا سیاسـت خـارجی در توسـعه           

گـذار بـوده اسـت. روش     تـأثیر  صـنعتی آن -در منـاطق آزاد تجـاری   گردشگری در ایـران و 

 باشـد مـی سـنادی  و بررسی ا ایکتابخانهپژوهش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات 

کـه بـا توجـه بـه      دهـد مـی نشـان   که با روش مطالعات مروری انجام شده و نتایج پـژوهش 

مختلف و تحوالت سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی    هایدورهاتخاذ شده در  هایسیاست

ایران به جز دوران دفاع مقدس که به دلیل جنگ با کاهش چشمگیر گردشگر خارجی روبـه  

مختلـف بـا رونـد رو بـه رشـد ورود       رویکردهـای و  هـا سیاسـت بـا   هـا دورهرو بوده در سایر 

توسـعه   عمـالً کنـد بـوده و    کـامالً . اما این رونـد بصـورت   ایمبودهگردشگران خارجی مواجه 

 هایریزیچشمگیری را تجربه نکرده است. این امرحاکی از آن است که در رویکرد و برنامه 

بـرای رونـق    هـا دولـت لـی و روابـط دیپلماتیـک    بـین المل  هـای سیاستگردشگری توجه به 

اقتصـادی و   هایریزیاهمیت است و بر این اساس گردشگری همراه برنامه  حائزگردشگری 

 هـا ملـت منحصر به فردی از تعامل و تفاهم بین  هایجلوه ،هاملت -درآمد سازی برای دولت

خارجی اعتدال گرایانـه   با سیاست هاییدولتو حضور  کندمیرا در سطح بین المللی ایجاد 

در مقابل رویکرد  آوردمیو همراه با رویکرد تنش زدایی موجبات تقویت گردشگری را فراهم 

 .شودمیرادیکال سبب تنزل جایگاه صنعت گردشگری و مواهب آن برای کشور 

 زاد.آتوسعه گردشگری، جمهوری اسالمی ایران، سیاست خارجی، مناطق  :هاکلیدواژه
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 ژئواکونومی مناطق آزاد ایران با اتحادیه اوراسیاتحلیل 

 
 2، زهره منصوری1علی امیری

 

 چکیده:
توسعه و تحول، گستردگی و مقبولیت  هایاستراتژیبه عنوان یکی از  گراییمنطقهامروزه 

. شودمیفراوانی در سطح نظام جهانی باز نموده است و روز به روز بر رشد آن افزوده 

جدید که در نزدیکی و همسایگی ایران قرار  گراییمنطقهه عنوان یک اتحادیه اوراسیا ب

ایران مورد  ایمنطقهبه عنوان یک فرصت جدید برای توسعه همکاری  تواندمیگرفته است، 

از این فرصت  تواندمیتوجه قرار گیرد. از طرف دیگر ایران با برخورداری از مناطق آزاد 

جهت گسترش روابط تجاری خود استفاده نماید. بر این اساس این مقاله درصدد است تا 

بررسی نماید که وضعیت مناسبات تجاری این مناطق آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا با توجه 

به شکل اسنادی  هاداده. برای این انجام این کار، باشدمیبه بسترهای ژئواکونومیکی چگونه 

و آخرین آمار صادرات و واردات موجود در سایت گمرک جمهوری  ایکتابخانهاز منابع 

با اینکه ایران و اتحادیه اوراسیا از  دهدمیاسالمی ایران گردآوری شده است. نتایج نشان 

ژئواکونومیکی مناسبی برای توسعه تجاری خود برخورداند، اما میزان واردات و  هایبنیان

. تراز تجاری مناطق آزاد باشدمیاتحادیه و مناطق آزاد ایران بسیار پایین صادرات بین این 

و فقط از ظرفیت یکی از مناطق آزاد ایران یعنی منطقه  باشدمیایران با این اتحادیه منفی 

                                                           
ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم استادیار، گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده  1

 آباد
 کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور، اهواز 2
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آزاد انزلی به میزان محدود و به مقدار بسیار جزئی منطقه آزاد اروند برای مراوده تجاری با 

 اده شده است.این اتحادیه استف

 منطقه آزاد تجاری، اتحادیه اوراسیا، ایران، ژئواکونومی کلیدواژه:
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ای ایران و نقش اتحادیه اوراسیایی در توسعه همگرایی منطقه

 روسیه:

 با تاکید برعضویت کامل ایران
 

 2، محمدباقر نژادابراهیم1دکتر مهدی هدایتی شهیدانی

 
 چکیده

ایده تأسیس فضای واحد اقتصادی موجب شد رؤسای جمهور روسیه، بالروس، قزاقستان 

امضاء و در اول ژانویه سال  2014توافقنامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را در سال 

روسیه در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در نظام اجرایی کنند.  2015

د اوراسیاگرایی حاکم بر سیاست خارجی این کشور، طرح الملل و باتوجه به رویکربین

همکاری در اوراسیای بزرگ، که در غالب نهادهای جدید از جمله اتحادیه اقتصادی 

شده سازمانی یکی های نهادینههمگرایی و همکاری اوراسیایی است را مطرح و اجرایی کرد.

و توسعه تعامالت میان بازیگران جمعی ای برای تقویت امنیتکارهای منطقهاز مهمترین راه

های فراوان اقتصادی، سیاسی و امنیتی است این اتحادیه نیز دارای ظرفیت سیاسی است،

تواند ضمن توسعه همگرایی با کشورهای عضو، بخشی از اهداف اقتصادی و در پی آن که می

های ز و نشیبسیاسی ایران را جامه عمل بپوشاند. روابط میان ایران و روسیه با وجود فرا

المللی و ای و بینهای منطقهمتعدد در طول یک قرن، به دلیل پیچیدگی موضوع

-رود. این نوشتار با روش توصفیها پیش میپذیری متقابل، به سوی تقویت تعاملآسیب

                                                           
 الملل، دانشگاه گیالناستادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین 1
 الملل، دانشگاه گیالندانشجوی کارشناسی ارشد، روابط بین 2
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باشد که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه نقش و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش می

همگرایی میان ایران و روسیه دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه تاثیری در توسعه 

شود که با توجه به نقش پیشرو روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، افزایش مطرح می

تعامالت ایران با این اتحادیه موجب گسترش، تقویت و توسعه همگرایی سیاسی، امنیتی، 

 د شد.اقتصادی و تجاری ایران و روسیه خواه
 

 گرایی، همگرایی، منطقهاتحادیه اقتصاد اوراسیایی، ایران، روسیههای کلیدی: واژه
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تجارت خارجی  یتوسعهاقتصادی اوراسیا در  یاتحادیهنقش 

 ایران

 
 محمود نورانی1، سیروس احمدی نوحدانی2

 

 

 
 

 چکیده

که تشکیل  ردیگیممختلف جهان صورت  یهابخشدر انواع مختلف در  یامنطقههمگرایی 

 نچه درث شده هر آتلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعیکی از انواع آن است.  هاهیاتحاد

هانی گسترش مبادالت تجاری نقش دارد از سوی کشورها استقبال شود. گسترش پدیده ج

قالب  شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در

کشور  ویژههبدر دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه  ایمنطقه هایهمکاری

برای  الزم هایینهزمایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد 

 کندمیش تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه تال

وجه به با ت یان کند.اقتصادی ب هایگزارهایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با  اهتا جایگ

زاد ارت آاینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تج

هم فاشد، اهمیت بپیامدهایی بر کشور داشته  تواندمیاقتصادی در جریان است و این امر 

 .شودیمفاق است دو چندان روندی که در حال ات

                                                           
 تربیت مدرس، تهراندانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه  1
 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 2
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اتحادیه گمرکی، اوراسیا، تجارت خارجی، همگرایی  ،اتحادیه اقتصادی واژگان کلیدی:

 یامنطقه
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های مناطق آزاد تجاری در راستای ارتقاء کارویژهکارکردها و 

 جایگاه ایران در هاب ترانزیت اوراسیایی
 1سیدحسن میرفخرائی

 

 چکیده
المللـی  کریـدور بـین  »المللی ترانزیتی از جملـه  در کانون دو طرح بزرگ بینمنطقه اوراسیا 

قرار دارد. این موضوع در حالی اسـت  « یک کمربند، یک راه»ار چینی و ابتک« جنوب-شمال

هـای آزاد از  که بخش مهمی از دسترسی جنوبی این مجموعه کریدورهای ترانزیتـی بـه آب  

رانزیـت  توان نقطه تکامل بخش مهمی از هاب تن را میگیرد. لذا، ایراطریق ایران صورت می

وژه رغم مشـارکت فعـال در هـر دو پـر    اوراسیایی در نظر گرفت. جمهوری اسالمی ایران علی

حیـاء  اآفرینی در این مسیرها با هـدف  های چندجانبه نیز اقدام به نقشمذکور، در چارچوب

تـوان  ا مـی راین مشارکت نهادگرایانـه   ژئواکونومی خود نموده است. نمونه بارز و بالفعل شده

مشـاهده   2019در اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اکتبـر  

د اطق آزایـا از منـ   عمـدتاً های ورودی و خروجی ایران بـه اوراسـیا   کرد. در این راستا دروازه

یـا   ادتبدیل شدن به مناطق آزگیرد، یا در مناطقی قرار دارد که در شرف تجاری صورت می

سرخس،  ای درتوان به کریدورهای ریلی/جادهها میویژه تجاری هستند. از جمله این دروازه

کـرد.   ن اشارهبرون، آستارا و ارس، و کریدورهای دریایی در بندر امیرآباد و بندر کاسپیاینچه

یت ژئوپلیتیک در صدد قتصادی و تحلیل موقعا-در این مقاله با محوریت کارکردهای حقوقی

زیتی اب ترانههای مناطق آزاد و ویژه تجاری در زمینه ارتقاء جایگاه ایران در بررسی کارویژه

 اوراسیایی هستیم.

 ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ترانزیت، مناطق آزاد تجاریکلیدواژگان: 

                                                           
 الملل دانشگاه عالمه طباطبائیدانشیار گروه روابط بین1
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 منطقه نقش ایران در ضرورت تفکر اتحادیه اورسیا و

 
 2، لیال کیانی*1لقمان توتونچی

 
 

 چکیده:
خیز خاورمیانه با تمام قدرت در تالش برای هزینه کردن از جانب شرکای منطقه نفت

سیاسی و اقتصادی خویش یعنی عربستان و رژیم اشغالگر قدس برای رسیدن به اهدف 

باشند. باید اذعان نمود که برای سیاسی و اقتصادی در هارتلند انرژی یعنی خاورمیانه می

اسرائیلی فعلی با فشارهای حداکثری  -قطبی و تحت سلطه آمریکایی رهایی از جهان تک

نمایند، باید کشورهای اروپائی و آسیایی در خصوص مسائل اقتصادی که بر جهانیان وارد می

ای در خاورمیانه مانند ایران، بایستی راهکارهای های نوظهور منطقهبه واسطه قدرت

ایران در جهت حفظ، تقویت و استقالل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  عملیاتی را با همکاری

ملل خویش بکار بست تا توازن قوا و اعتدال در جهان کنونی و آینده برای دستیابی به 

منفعت همگانی و جهانی متعادل و متوازن در سایه ضرورت تشکیل اتحادیه ارواسیا شکل 

ای سعی در گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره –مقاله حاضر با روش توصیفی  .بگیرد

گیری اتحادیه اوراسیا با توجه به ساز و کار جهان تک قطبی و جنگ تجاری تبیین شکل

گیری از منابع مادی کشورهای حوزه آمریکا و اسرائیل در مقابل سایر دول بواسطه بهره

ه را به عنوان کشورهای که خلیج فارس بخصوص عربستان، ضرورت روابط ایران و روسی

توانند در آینده نه باشند و میشرکای استراتژیکی در منطقه هارتلند انرژی در خاورمیانه می

چندان دور عضوی از اعضای اتحادیه اوراسیا باشند و در نهایت با ارائه پیشنهادات و 
                                                           

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراننویسنده مسئول، * 1
 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانریزی گردشگری، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه 2
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گ تجاری بر راهکارهایی مثبت و سازنده در مقابل جهان تک قطبی که با راه انداختن جن

نمایند، ایران و روسیه بعنوان شرکای علیه سایر دول در جهان سازماندهی و رهبری می

روسیه( و تاثیرگذار در این زمینه ) جهانیای )ایران( و منطقه هایقدرتاستراتژیکی و 

 های پویایی ضرورت تفکر اتحادیه اوراسیا را فراهم آورند.بکوشند تا زمینه

 ایرانروسیه،  -نکریدور ایراادیه اوراسیا، نظام سلطه، هارتلند انرژی، اتحواژگان کلیدی: 
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 ایبررسی نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد ایران در توسعه روابط منطقه

 3، سوما کاکاوند تیموری2، حسن نورعلی1دکتر سید عباس احمدی

  

 

 چکیده
های موضوعی مختلف سیاست و حوزهنهادها در  ای با ایجاد ساختارها وهمگرایی منطقه

از  کند. مناطق آزاد ازآن جهت که بخشیرفتارهای کشورهای عضو را هماهنگ و کنترل می

دهند و نسبت به سایر عناصر مرکزی را به خود اختصاص میاقتدار سیاسی حکومت و دولت

توسعه  ای درتوانند نقش ویژهسازمان سیاسی فضا از موقعیت ترجیهی برخوردارند، می

ر دتوانند با موقعیت راهبردی خود، ایران را آزاد ایران می ای ایفا کنند. مناطقروابط منطقه

ای در راستای وحدت سیاسی با کشورهای همجوار های منطقهجهت گسترش همگرایی

ای و ستفاده از منابع کتابخانهاتحلیلی و با -تقویت کنند. این پژوهش با روش توصیفی

ای را طقهاست که نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد ایران در توسعه روابط من اسنادی درصدد

و  د انزلیهای تحقیق بیانگر این امر است که قرار گرفتن دو منطقه آزابررسی نماید. یافته

المللی، به این مناطق یک موقعیت ای و بینهای منطقهچابهار در کریدورها و اتحادیه

المللی و هم در ونقل بیندر اقتصاد، ژئوتوریسم و حمل استراتژیک بخشیده است که هم

 ن اهمیتی اساسی دارند.ای برای کشور ایراهمگرایی منطقه

 ابهارچای، مناطق آزاد، ژئوپلیتیک، بندر انزلی، بندر همگرایی منطقهواژگان کلیدی: 

                                                           
 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 3
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ژئواکونومی مناطق ویژه اقتصادی و نقش آن در همگرایی 

 یایران با اوراسیای مرکز

 
 1احسان رسولی نژاد 

 

 چکیده:
ایش، افز ژه با هدفیژه اقتصادی یا مناطق ویدر ادبیات اقتصاد بین الملل، مناطق و

خلی و بخشی و توسعه صادرات، بهبود فرایند و جریان جذب سرمایه گذاری دا تنوع

ریان خارجی و انتقال فناوری و دانش، افزایش درآمدهای عمومی دولت، افزایش ج

قتصاد یای اورود توریست به کشور، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از مزا

 شبکه ارتباطی جهت ارتقای ایبرنامهکه در مجموع سیاست و  شوندمیرقابتی ایجاد 

ده از ا با استفات. در این مقاله سعی بر آن است رودمیاقتصادی میان کشورها به شمار 

اقتصادی  به بررسی مناطق ویژه ایکتابخانهحلیلی و استفاده از منابع ت -روش توصیفی

قیق ن تحای و نقش آنها در همگرایی ایران با اوراسیای مرکزی پرداخته شود. نتایج

صادی ژه اقتیه ودر منطقه اوراسیای مرکزی عالوه بر ایجاد جداگانه منطق دهدمینشان 

 نواع مناطقکشورهای مهمان، ایجاد ا هایسرمایهتوسط کشور میزبان و استفاده از 

 هایفرصتاقتصادی مشترک نیز در حال گسترش است. انتخاب حضور و استفاده از 

ی آن های شمالی نیاز به بررسی سیکل تجاری و اقتصادمناطق ویژه اقتصادی کشور

لمی وع نیکشورها و مقایسه آن با سیکل تجاری و اقتصادی کشورمان دارد. پتانسیل ف

به موقعیت  با توجه بایستمیدانشگاهی  هایظرفیتحوزه صنعت ایران با لحاظ 

 باشد. حمل و نقل مناسب هایزیرساختجغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی و وجود 

                                                           
 تهراندکترای اقتصاد، استادیار گروه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه  1
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 کلمات کلیدی:

 اقتصادی، ایران، اوراسیای مرکزی. ییمنطقه آزاد اقتصادی، همگرا 
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تحلیل ژئوپلیتیکی شکل گیری بلوک اقتصادی مستقل در 

 هاها و چالش؛ ظرفیت1منطقه غرب آسیا

 

 5، غالمرضا قادری4، صارم شیراوند3، کمال رنجبری2کیومرث یزدان پناه درو

 

 

 چکیده
ژئوپلیتیک سنتی بیشتر معطوف به قدرت سخت و دسترسی به نقاط استراتژیک توسط 

اخیر با توجه به تغییرات گسترده سیاسی  هایدههبرای عملیات آفندی بود؛ اما در  هاقدرت

 هارقابتو اجتماعی در مقیاس جهانی و مواجه بشر با مسائل و مشکالت پیچیده اقتصادی و 

قرار  تأثیرزیادی از مفاهیم و مبانی ژئوپلیتیکی تحت  هایبخشاقتصادی  هایهمکاریو 

گرفته است. با توجه به توزیع ناهمسان منابع تولید و سرمایه انسانی و همچنین دانش و 

 هایخواسته. با توجه به تنوع رسدمیتکنولوژی لذا روابط اقتصادی یک امر ضروری به نظر 

به تنهایی و در یک جغرافیای  هاشرکتو  هاگروهکشورها،  بشری و کمیاب بودن منابع لذا

 هایبندیکاالهای اقتصادی و نیازهای خود نیستند. امروزه بلوک  تأمینمحدود قادر به 

                                                           
. منظور از غرب آسیا در این مقاله کشورهای ایران، عراق، سوریه و لبنان و بلوک بندی 1

 اقتصادی این کشورها است.
 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 2
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 3
 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 4
 کارشناسی ارشد ارتباطاتدانش آموخته  5
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اقتصادی در سطح جهان چهره نظام ژئوپلیتیکی را در ابعاد عینی و ذهنی با تغییرات 

 هایظرفیتداشتن  الرغمعلیه هنوز اساسی مواجه کرده است. یکی از مناطق استراتژیکی ک

ژئوپلیتیکی بلوک اقتصادی مستقل در آن شکل نگرفته است در بین کشورهای منطقه غرب 

در  ایکتابخانه. این تحقیق با ماهیت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع باشدمیآسیا 

مستقل در بین بلوک اقتصادی  گیریشکل هایچالشو  هاظرفیتصدد تحلیل ژئوپلیتیکی 

که  دهدمیکشورهای منطقه غرب آسیا با پیوستگی جغرافیایی است. نتایج تحقیق نشان 

ذهنی  هایسازهجغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی،  پیوستگی هایظرفیتاین منطقه دارای 

نبود انحصار و تخصص در  هایچالشمشترک، وابستگی متقابل اعضا و همچنین دارای 

در سطوح  گرمداخله هایقدرتامنیتی در منطقه و همچنین وجود  هایچالشتولید، 

بلوک اقتصادی مستقل برطرف کردن  گیریشکلو جهانی است و الزمه  ایمنطقه

 موجود است. هایچالش

 یتیک،بلوک اقتصادی، اقتصاد سیاسی بین الملل، غرب آسیا، ژئوپل واژگان کلیدی:

 ژئواکونومیک.
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 مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو یهاتیظرفو  هافرصتمعرفی 

 خارجی یگذارهیسرماجهت جذب  

 

 2*، نیلوفر اهرون1سید عباس احمدی

 چکیده

تنها عامل نیست، دلیل آن این است  یاز عوامل مهم توسعه است ول ییک یپیشرفت اقتصاد

برای  هاعرصه ترینمهمنیست. مناطق آزاد ایران یکی از  یاقتصاد ایپدیده صرفاًکه توسعه 

 هاگذاریسرمایهخارجی هستند و قوانین و مقررات آن برای سهولت  گذارانسرمایهحضور 

داخلی و خارجی مانند  هایمحدودیتدر نظر گرفته شده است. برخی معتقدند موانع و 

زائد اداری موانعی  هایبوروکراسیآمریکا و  هایتحریمبه ویژه  المللیبینفضای سیاسی 

از ساز و کار مناطق آزاد در  گیریبهرههستند. از اهداف و اهمیت  گذاریسرمایهبرای جذب 

به اهداف اقتصادی شامل افزایش سهم از اقتصاد جهانی و تعمیق  توانمیتوسعه کشورها 

ش خارجی و داخلی جهت گستر هایسرمایهو جذب  المللیبینورود اقتصاد ملی در اقتصاد 

 یرنج کمبود سرمایه به عنوان عامل تولیدی مهم، مانع تولید رقابتی و صادرات اشاره کرد.

. از این رو، شودمیجدی بر راه توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه محسوب 

کشورها برا تحقق اهداف کالن اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی، به منابع خارجی به 

. امروزه یکی از راهکارهای مفید آورندمی( روی FDIقیم خارجی )مست گذاریسرمایهویژه 

                                                           
 استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران 2
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و  هافرصت، مناطق آزاد هستند. در این پژوهش در پی معرفی گذاریسرمایهبرای گسترش 

خارجی هستیم. نوع  گذاریسرمایهسه منطقه آزاد انزلی، ارس و ماکو جهت  هایظرفیت

. باشدمیو از لحاظ هدف کاربردی  تحلیلی، رویکرد حاکم بر آن کیفی-پژوهش توصیفی

از کتب و نشریات داخلی و  برداریفیشمبتنی بر  ایکتابخانهگردآوری اطالعات به روش 

. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سه باشدمیو اسناد و مدارک  هاخبرگزاری خارجی،

در  گذاریسرمایهفرصت متنوع  100آزاد ذکر شده، مجموعاً بالغ بر بیش از  منطقه

مختلف اعم از گردشگری، تفریحی و ورزشی، لجستیک و حمل و نقل، صنعتی و  هایزمینه

 .باشدمیخدماتی موجود  کارگاهی، کشاورزی و

 ، انزلی، ارس، ماکو.گذاریسرمایهتوسعه،  کلمات کلیدی:

 

 

 

  



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

67 

 

یک  پروژه بندر چابهار در بررسی نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی

 کمربند یک جاده

 
 4، محمد اخباری3، عبدالرضا فرجی راد2، ربیازقربانی نژاد1محسن عابدینی

  

 

 چکیده
و امکانات زیرساختی و  هاظرفیتجمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، 

 مواصالتی خود در چهار راه آسیای مرکزی، غرب و جنوب غرب آسیا، در تالش است ضمن

ثبات امنیتی خود را نیز ارتقاء دهد. درعین حال جمهوری  سطح منطقه، جهش اقتصادی در

مطرح کرده  ایمنطقهیک کمربند، یک جاده را به عنوان طرح فراگیر  خلق چین پروژه

و علمی است  است که دارای ابعاد متعدد و مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی

باشد. هدف از اجرای این پروژه  وسیعی در منطقه داشته پیامدهایآثار و  تواندمیکه 

ارتقای سطح توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربی اوراسیا از طریق تسهیل 

کشورهای مسیر عنوان شده است. این پروژه  هایزیرساختو توسعه  ایمنطقه هایهمکاری

جاده ابریشم »و مسیر دریایی  «کمربند اقتصادی جاده ابریشم»دارای دو مسیر خشکی 

جغرافیایی  هایقابلیتاست. در مسیر دریایی این پروژه، موقعیت ژئوپلیتیکی و « ریایید

زیادی از جمله داشتن مزیت  هایقابلیتایران دارای  ایران نادیده گرفته شده است چرا که

                                                           
 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 1
 وتحقیقات استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 2
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 3
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 4
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ترانزیت به سمت اوراسیا را داراست. از سویی دیگر با توجه به این که  مسیر ترینکوتاه

 ترینمهم، ایران به عنوان باشندمیکشورهای آسیای مرکزی و قفقاز محصور در خشکی 

 -این پژوهش با روشی تحلیلی آزاد باشد. هایآبگزینه برای دسترسی این کشورها به 

یک کمربند یک »لیتیکی چابهار در پروژه توصیفی به دنبال بررسی نقش و جایگاه ژئوپ

است و فرضیه این پژوهش این است که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و  «جاده

اصلی جاده ابریشم دریایی قرار بگیرد و  هایحلقهبندر چابهار، این بندر باید در  هایقابلیت

 تواندمیپروژه داشتن موقعیت منحصر به فرد در بین دو مسیر خشکی و دریایی این  با

باشد و به  بهترین مسیر برای اتصال جاده ابریشم دریایی به کمربند اقتصادی این پروژه

به توسعه اقتصادی و امنیت ایران کمک  نیز متصل گردد که در این صورت منطقه اوراسیا

 شایانی خواهد نمود.

 نوب،ج–شمال  کریدور ژئوپلیتیک، پروژه یک کمربند یک جاده، واژگان کلیدی:

 چابهار
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 تأثیرآزاد چابهار در امنیت اقتصادی ایران و  یمنطقهنقش 

 آن بر تحکیم روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 
 1نرجس سادات حسینی نصرآبادی

 

 چکیده
مختلف  یهاحوزه، بلکه در کندیمامنیت نه تنها در سلسله مراتب فضایی ایفای نقش 

. یکی از شودینمتضمین  هاانسانزندگی بشر رسوخ کرده و بدون آن سالمت جسم و روان 

ی را زندگی بشر، اقتصاد است که بی توجهی به آن ادامه زندگ یهاحوزهمهمترین 

وانی الت فراو دراین میان حوزه اقتصادی که دارای امنیت نباشد با مشک سازدیمغیرممکن 

ط در شرای وامنیت اقتصادی از مهمترین وجوه امنیتی در کشورها است . لذا شودیمروبرو 

 م شود.فراه مختلف باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و اسباب الزم برای افزایش آن

است که  سؤالحلیلی درصدد پاسخ به این ت-پژوهش بنیادی حاضر با روش توصیفی

ه ، فرضین راستایران چه نقشی دارد؟ در ایآزاد تجاری چابهار در امنیت اقتصادی ا یمنطقه

 ینطقهمامنیت اقتصادی در  هایشاخصهمدیریت صحیح و هدفمند »موجود این است که 

داد  اهش خواهدکفشارهای اقتصادی موجود در ایران را  ایمالحظهآزاد چابهار تا حد قابل 

ان و بط ایرروا اعث تحکیمو باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی و ژئواکنومیکی ایران و در نهایت ب

 «.اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد

عملکرد منطقه آزاد چابهار به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد که  دهدمینتایج تحقیق نشان 

صرف برای  ایمنطقهبنابراین، به منطقه آزاد تجاری نباید بعنوان  است.توسعه موفق نبوده

 هایپتانسیلدارای  ایمنطقهتجارت و امور بازرگانی نگریسته شود، بلکه باید به عنوان 

                                                           
 دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 1
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در بالقوه برای رسیدن به امنیت اقتصادی با تاکید بر نقش تولیدات ملی از آن استفاده شود. 

سب کنه توسعه صادرات ویدر زمچابهار  یرد منطقه آزاد تجارکعمل یابین مقاله با ارزیا

 ی، درآمدهایو خارج یداخل یه گذاری، سرمایو عمران یجار هایهزینه، یرآمد ارزد

ه کد یو تعداد واحدهای تولیدی مشخص گرد یو خارج ین داخلی، جذب مسافریعموم

فشارهای اقتصادی موجود بر ایران را کاهش  ایمالحظهتا حد قابل  تواندمیمنطقه چابهار 

 ب تحکیم روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود.دهد و با افزایش توان اقتصادی سب

 راسیامنطقه آزاد، امنیت، اقتصاد، چابهار، اتحادیه اقتصادی او: واژگان کلیدی
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 ایمنطقه یتوسعهاهمیت مناطق آزاد در 
 

 2، مریم سجودی1مجید یاسوری

 

 چکیده

مناطق آزاد اهدافی چون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه 

گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار اقتصادی، سرمایه

ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه

در کشور  هاآنبیشترین تاکید  عمالًکه  کنندمیائه خدمات عمومی و... را دنبال تبدیلی، ار

که  دهدمیبر محورهای اقصادی است؛ در صورتی که تجارب مناطق آزاد موفق دنیا نشان 

 هایبازتابباشد و  مؤثربسیار  ایمنطقه یتوسعهدر  تواندمیعملکرد صحیح مناطق آزاد 

و ملی کشور داشته باشد. بنابراین در پژوهش  ایمنطقهمحلی، گسترده و موثری در سطوح 

ابعاد نادیده گرفته شده در مناطق آزاد ایران است.  ترینمهمحاضر هدف تاکید بر یکی از 

انجام  ایکتابخانهتحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و  –با روش توصیفی  این پژوهش

بررسی نقش مناطق گرفته است. بدین ترتیب که پس از ادبیات تحقیق به مواردی چون 

. توسعه پرداخته شده است یهابرنامهمناطق آزاد در  و جایگاه ایمنطقهآزاد در توسعه 

بسیاری که در  هایمعافیتاین پژوهش موید این نکته است مناطق آزاد به سبب  هاییافته

هدفمند و  یتوسعهبا سهولت و اطمینان بسیار باالیی  توانندمیدارند،  متعدد هایزمینه

                                                           
 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیالن، رشت 1
 هری، دانشگاه تهران، تهراندانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی ش 2
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عواملی که مانع نقش  ینترمهم ترینمهمرا پوشش دهند. در این زمینه به  ایمنطقهپایدار 

و سپس به ارائه راهکارهایی در این  شوندمی ایمنطقه یتوسعهمناطق آزاد در آفرینی 

 زمینه پرداخته شده است.

 .ایمنطقه، روابط درون ایمنطقهمناطق آزاد، توسعه  کلیدواژگان:
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ایران در کریدور  اتحادیه اقتصادی اورآسیا و نقش مناطق آزاد

 جنوب –شمال 

  
 2، سارا نوری1دانیال رضاپور

 

 

 چکیده
 ایمنطقهفراوانی در حوزه سیاست بـین المللـی و  ی، پیامدهایفروپاشی اتحاد جماهیر شورو

 ملی یاقتصادها یتـازه استقالل یافتـه نیازمنـد بازساز یکشورها یاداشت؛ در سطح منطقه

منطقه اورآسیای مرکزی تمـام عوامـل تولیـد را در اختیار نداشتند  یخود بودند زیرا کـشورها

 در رسیدن هادولتو به  شوندمیموجد ثروت و کسب قدرت  یاقتصاد هایهمگراییاز طرفی، 

 ی، همچنین به دلیل وابستگی ساختارهانمایندمیبه اهـداف سیاسـی و امنیتی کمک شایانی 

 یدر همان سالها یاقتصاد یایجاد همکار ی، تالش برایپیشین شورو هایجمهوری یاقتصاد

میالدی مطرح شد که مهمتـرین هدف آن ایجاد یـک اتحادیـه گمرکـی در  90نخست دهه 

با منطقه آسیای  بـوده است. سیاست اصولی ج.ا. ایران، تعامل یمرکـز یمیـان منطقـه اورآسـیا

مرکزی و قفقاز است و طرح تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیایی، تحولی در روابط 

اقتصادی کشورهای منطقه اورآسیا با ایران ایجاد کرده است. به طوری که همکاری ایران و 

ضای موافقتنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری، به توسعه مبادالت اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و ام

کند. ارتباطات تجاری بین ایران وکشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی کمک شایانی می

 شودمیات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب کتجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشترا

ادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد. سؤال اصلی که جمهوری اسالمی الزامات اقتص

                                                           
 دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیالن 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن. نویسنده مسئول 2
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دلیل و انگیزه همکاری متقابل ایران با اتحادیه اقتصادی  تریناصلیپژوهش این است که 

مزیت تسهیالتی ایران به عنوان کریدور  که شودمیاوراسیایی چیست؟ فرضیه این گونه مطرح 

دالیل و  ترینمهماقتصادی اوراسیا،  تحادیهاقتصادی ا هایظرفیتجنوب و  -ترانزیت شمال 

 .هاستهمکاریدو طرف برای افزایش  هایانگیزه

اقتصادی اوراسیایی، مناطق آزاد، ژئواکونومیک، کریدور  یاتحادیه: ایران، واژگان کلیدی

جنوب -شمال  
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بررسی عوامل تاثیرگذار منطقه آزاد انزلی در  تبیین و

 با اتحادیه اوراسیا همگرایی منطقه

 3زکیه آفتابی ،2ریحانه صالح آبادی ،1افشین متقی دستنایی

 

 

 چکیده

اصلی و مهم در سیاست خارجی هر کشوری  هایبنیانبه عنوان یکی از  ایمنطقههمگرایی 

به صورت بالقوه بر تشکیل  توانندمی. در این بین مناطق آزاد ساحلی گرددمیمحسوب 

تاثیرات شایان توجهی داشته باشند. این پژوهش با  ایفرامنطقهو  ایمنطقه هایاتحادیه

به بررسی نقش منطقه  Micmacتحلیلی و سپس با استفاده از نرم افزار -روش توصیفی

. در این بین منطقه آزاد انزلی پردازدمیبا اتحادیه اوراسیا  ایمنطقهآزاد انزلی بر همگرایی 

کریدورهای بین  ترینمهممناسب به عنوان یکی از  هایزیرساختبا توجه به دارا بودن 

. نتایج تحقیق با کمک نرم افزار گرددمیالمللی جهت ارتباط با اتحادیه اوراسیا محسوب 

Micmac  ،نشان داد که متغیرهای فاصله جغرافیایی، قوم گرایی، افراط گرایی مذهبی

منطقه، اندازه اقتصاد، ساختار اقتصادی  روابط تجاری و حجم تولیدات یکنزدیکی فرهنگی، 

وفور انرژی، امنیت غذایی )تولیدات کشاورزی(، تاریخ و زبان مشترک، تروریسم و ، کشورها

برخوردار  ایمنطقهاز اهمیت بسزایی در روند همگرایی  ایفرامنطقه هایقدرتدخالت 

دیه اوراسیا و ایران بین کشورهای اتحا ایمنطقههستند. بنابراین زمینه برای همگرایی 

 که باید از این پتانسیل به خوبی بهره برداری نمود. باشدمیفراهم 

                                                           
 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. 1
 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس. 2
 سیاسی، دانشگاه خوارزمی. دانشجوی دکتری جغرافیای 3
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، نرام افزار ، اتحادیه اوراسیاایمنطقهمنطقه آزاد، انزلی، همگرایی  کلمات کلیدی:

Micmac 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

77 

 

و توسعه روابط  شمال ایران در همگرایینقش مناطق آزاد 

 اتحادیه اوراسیا اقتصادی با
 

 2عطاهلل مقدم فر، 1د رمضانییعس

 

 
 چکیده

ای است که در چارچوب المللی همگرایی منطقهیکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین

روند. ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش میآن، کشورهای منطقه

 ندن دوگذرا همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری )یا تجارت ترجیحی( آغاز شده و پس از

 .شودمی ار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی )سیاسی( ختمگمرکی و باز یهاتحادمرحله 

و در حال  یامنطقه یهاسازماناقتصادی اوراسیا یک سازمان نوظهور در بین  یهاتحاد

 یه یکی ازمهم اقتصادی و سیاسی جهان است. این اتحاد یهاقطبتبدیل شدن به یکی از 

ارای نقاط داقتصادی در همسایگی ایران است که کشورهای عضو آن  یهابلوک ینترمهم

ای ما یه برمشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپلیتیک با کشورمان هستند. همکاری با این اتحاد

ا بکاری مهم است. زیرا در چارچوب استراتژی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تقویت هم

 گروه ت ایجاد قطبی قدرتمند در مقابلکشورهای همسایه قابل تفسیر بوده و از ظرفی

اطق به نقش ژئوپلتیکی من خواهیمیملذا ما در این پژوهش  رقیب برخوردار است هاییبند

 ایران و اوراسیا را بررسی کنیم. یامنطقهآزاد شمال کشور در همگرایی 

 همگرایی، مناطق آزاد، اتحادیه اوراسیا، اقتصاد، منطقه کلمات کلیدی:

 

                                                           
 جغرافیای سیاسی آموختهنویسنده مسئول، دانش  1
 سیاست گذاری آموختهدانش  2
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آزاد تجاری مازندران و توسعه مبادالت اقتصادی میان منطقه 

 ایران و اوراسیا

 
 2رودباری الهیولی، معصومه 1علی اکبر جعفری

 

 

 چکیده
ایجاد مناطق آزاد به عنوان عامل مؤثر در توسـعه صـادرات و واردات، ایجـاد اشـتغال مـواد،      

از اقتصاد رقابتی مورد توجـه   مندیبهرهگردشگری سالمت، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و 

جمهوری اسالمی ایران بوده است. به دلیـل اهمیـت توسـعه روابـط      گذارانسیاستو تأکید 

، چند نقطه 1399میان ایران منطقه اوراسیا، مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت ماه سال 

را بـه عنـوان    ژئوپلیتیک بندری مازندران نظیر امیرآباد بهشهر، نوشهر، فریدونکنار و بابلسـر 

مناطق آزاد مازندران به تصویب رسانده است. بنابراین، با توجه به قرارگیـری ایـن بنـادر در    

جنوب و حلقه ارتباط کشـورهای آسـیای مرکـزی و قفقـاز و شـمال دریـای       -کریدور شمال

جنوب ایران، محلی حائز اهمیت برای بازرگانان و تاجران است که روند رو به رشـد توسـعه   

. پـژوهش حاضـر، بـه    زنـد می، افزایش ترانزیت کاال را رقم افزارینرم، تجهیزاتی و ساختاری

روش تبیینی در صدد بررسی و پاسخ به این پرسش است که بندر امیرآباد به عنوان یکی از 

بنادر شمالی کشور، در توسعه روابـط چنـدوجهی بـا کشـورهای اوراسـیا، چگونـه        ترینمهم

که بندر امیرآبـاد   دهدمیموجود در این نوشتار نشان  هایداده؟ بررسی کندمی آفرینینقش

با سایر بنادر بابلسر، فردونکنار و نوشهر، عالوه بر توسعه روابط فرهنگـی میـان    افزاییهمدر 

                                                           
 ، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر،المللبیندانشیار روابط  1
 ، دانشگاه مازندران، بابلسرالمللبینکارشناسی ارشد، روابط  2
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از مزایای ترانزیت، صـادرات و واردات کـاال    مندیبهره زمینهدر  توانندمیمنطقه،  هایدولت

ای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیـز ارائـه خـدمات متنـوع     بین کاال بین ایران و کشوره

از واردات کاالهـای   گیـری بهـره ، بنـدی بستهمربوط به این حوزه در بخش تولید، فرآوری و 

و نیز مواد مورد نیاز به صنایع این منطقـه آزاد و دیگـر منـاطق     ایسرمایهو نیمه  ایسرمایه

وراسـیا برخوردارنـد، نسـبت بـه تولیـد کاالهـای       که از تعرفه ترجیحی کشورهای اتحادیـه ا 

 ، نقش اساسی ایفا نماید.پذیررقابت

 وراسیاامنطقه آزاد مازندران، بندر امیرآباد و بابلسر، روابط چندوجهی،  کلمات کلیدی:
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جهت جذب  رانیمناطق آزاد ا یهاتیها و ظرفصتبررسی فر

 یخارج یگذارهیسرما

 
 محمدرضا باقری رخنه1

 

 چکیده
جهت جذب  رانیمناطق آزاد ا یهاتیها و ظرفصتبررسی فرپژوهش حاضر درصدد 

ه بررسی ، بموضوع منظر پس از بسط فضای مفهومی این است. ازی خارج یگذارهیسرما

 بق باپرداخت. مطا گذاری در مناطق آزاد ایران خواهدبر جذب سرمایه مؤثرهای مولفه

های تحقیق یافته باشدمیای روش کتابخانهپژوهش،  این مستندات موضوعی ارائه شده در

یت ز موقعرسد که مناطق آزاد ایران با برخورداری انظر می، به حکایت از آن دارند که

تی وضعیت ترانزی، نوبج -حضور و اتصال با کریدور شمال، جغرافیایی خاص خود در منطقه

در  الزم هایها و ظرفیتاز فرصتتوانند اسب، عمق راهبردی و سابقه تاریخی طوالنی میمن

 گذاری خارجی برخوردار باشند.جهت جذب سرمایه

 گذاری خارجیمناطق آزاد، ایران، ظرفیت و پتانسیل، سرمایه ها:کلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 المللدانشجوی دکترای رشته روابط بین 1
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مناطق آزاد جهت جذب سرمایه  هایظرفیتو  هافرصت

منطقه آزاد انزلی در ارتقای همگرایی و  نقشگذاری خارجی 

 تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 

 1سعید خاوری نژاد

 

 چکیده:
مهمی به الملل، جایگاهی های خود در آیند نظم بینظرفیت منطقه اوراسیا به خاطر

جمله  بستر مناسبی برای همگرایی برای کشورهای مختلف ازخود اختصاص خواهد داد و 

مختلفی در مورد  هاییدگاهدچند سال گذشته  دردر داخل ایران کند. هم میایران فرا

 ست.توسعه اقتصادی از طریق همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی مطرح شده ا

های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف در سالنظر به این که 

های ذاریاز طریق جذب سرمایه گ فناوریگسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال 

و  اندودهنمسیس مناطق آزاد أمستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به ت

ه بر نفت صدو رء باتکا متداول خود یعنی ایران در آستانه تغییر سیاستبا عنایت به این که 

های مناطق آزاد ظرفیتضرورت دارد ضمن بازشناسی  اکنوناست، توسعه صادرات غیرنفتی 

ازی مینه سزبه منظور توسعه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی  به ویژه منطقه آزاد انزلی،

 شود.

های اقتصادی و تجاری میان کشورهای این مقاله با هدف کاوش در روند همکاری

اوراسیا با محوریت کشورهای خزر و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منظور شناسایی 

کند. روش ها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام میهای همکاری میان این دولتظرفیت

                                                           
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد چالوس 1
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گرایی و ارزیابی تجربیات های همگرایی و منطقهانجام کار بر اساس مبنا قرار دادن نظریه

و  یامنطقههای عملی در تعمیق همگرایی و یکپارچگی در اوراسیا در قالب سازمان

های اقتصادی میان کشورهای همسایه خزری در ناگون همکاریهمچنین مرور ابعاد گو

های ایران را با های بندری است و در ادامه، ظرفیتحوزه دیپلماسی اقتصادی و همکاری

محوریت مناطق آزاد، به ویژه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، جهت توسعه مناسبات 

 .کنداقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبیین می

طق ا، مناهمگرایی، همکاری اقتصادی، تجارت، اتحادیه اقتصادی اوراسیواژگان کلیدی: 

 آزاد
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 مطالعه تأثیر جاده ابریشم جدید بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 
 1فتحی جواد محمد

 2اکبر غفوری

 چکیده
جاده ابریشم جدید ابرپروژه چین به منظور نائل آمدن به رونق و توسعه اقتصادی فزاینده 

معبر و  هایسرزمیننیازمند دسترسی به  سازیپیادهطراحی شده است. این پروژه به منظور 

است. در این راستا آسیای مرکزی به دلیل  یافتهتوسعهکمتر  هایبخشدر  گذاریسرمایه

در اولویت قرار گرفته  الجیشیسوقاز سرزمین چین و موقعیت و  هاییبخشهمجواری با 

است. با این وجود جاده ابریشم جدید تنها طرح موجود در گستره آسیای مرکزی نیست، 

مهم از جمله اتحادیه اقتصادی اورسیا نیز فعال هستند. همین  هایسازمانبلکه برخی 

ت جاده ابریشم جدید بر این اتحادیه شده مسئله منشأء طرح برخی مسائل پیرامون تأثیرا

اصلی پژوهش این است که جاده ابریشم جدید چه تأثیراتی روی اتحادیه  سؤالاست. 

مطرح شده این است که جاده  سؤالکه در پاسخ به  ایفرضیه؟ گذاردمیاقتصادی اوراسیا 

 هایساختزیرابریشم جدید با پشتوانه قدرتمند مالی فراوان قادر است باعث توسعه 

 تواندمی، از سوی دیگر این سازمان گرددمیکشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

منطقه آسیای مرکزی را از محصوریت جغرافیایی رهانیده و آن را به سرزمین ارتباطی 

و در نهایت قادر هست با تقارن اهداف با اتحادیه اوراسیا یک قطب  سازدمبدل  ایبرجسته

                                                           
مطالعات سیاسی انقالب اسالمی،  پژوهییندهآدانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش  - 1

 f.mjavad@yahoo.com دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران،

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد 2
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دی قدرتمند در پهنه جهانی را شکل بدهند. روش پژوهش کیفی است، سیاسی ـ اقتصا

گردآوری  ایکتابخانهو مراجعه به منابع  با استفاده از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی هاداده

 .اندشده

یی، رافیاجاده ابریشم جدید، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محصوریت جغ واژگان کلیدی:

 آسیای مرکزی.
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و ظرفیتهای مناطق آزاد جهت جذب سرمایه گذاری  هافرصت

 خارجی

 نقش ویژه منطقه آزاد انزلی( )با تاکید بر 

 
 ابوالفتح فخرمحمدیان1

  

 

 چکیده:

یه لمللی و سواقتصادی در سطح بین ا هایرقابتگسترش واشاعه بازارهای جهانی و تشدید 

زمینه  بین الملل از دیپلماسی سنتی به سمت دیپلماسی تجاری و عمومی، دنیای گیری،

 دیپلماسی گشته است. ساز افزایش اهمیت این نوع از

وسهمیه های وارداتی فراتر رفته وطیف بسیار وسیعی از  هاتعرفهکه از حالت سنتی مثل  

ای دیپلماسی بر توانمیمسائل مرتبط با تجارت را دربرمیگیرد. در تعریف مشخصی که 

تجاری عنوان نمود: استفاده از ابزارهای سیاسی بین المللی برای دستیابی به اهداف 

دستیابی به منافع -1از مواردی نام برد:  توانمیاقتصادی وتجاری است. که دراین حوزه 

 هاینامهموافقت مذاکره در مورد -2پلماتیک ملی ومنافع اقتصادی به وسیله ابزارهای دی

استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای -3یا چند جانبه  ایمنطقه ر سطوح دوجانبه،تجاری د

حمایت از فعالیتهای تجاری نظیر توسعه تجارت وسرمایه گذاری مستقیم خارجی و عالوه بر 

تاکید مقاله بر وجه غلیظ دیپلماسی تجاری؛ با محوریت منطقه آزاد انزلی و  همچنین این؛

                                                           
 ـ دانشگاه علوم وتحقیقات تهرانکارشناسی ارشد علوم سیاسی  1
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کالن سیاست ورزی داخلی و خارجی با به حاشیه  هایحوزهر توجه به تصمیم گیری د

 راندن تضادهای آنتاگونیستی ومداقه در حوزه دیپلماسی هوشمند خواهد بود

 ی،گـذاری خـارج   سـرمایه  آزاد انزلـی،  منطقـه  دیپلماسـی تجـاری،  کلیددی:   هایواژه

 داخلی سیاست ،ایمنطقه هایظرفیت
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ژئواکونومیک جاده ابریشم جدید چین نقش ژئوپولیتیکی و 

 در توسعه ترانزیت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 

 2اسماعیل قرونه، 1سید محمد تقی رییس السادات

 دهکیچ

ها است. ایجادهای های اصلی دولتامروزه ترانزیت کاال و مسافر با کمترین هزینه از اولویت

کشورها برای صادرات و واردات کاال  هایتالشو مسیرهای کوتاه، امن و ایمن از جمله  هاراه

در طی سالهای اخیر بوده است. کشور چین با مطرح کردن جاده ایریشم جدید از سال 

قصد دارد در ترانزیت به ویژه ترانزیت زمینی تحول قابل توجهی را در سطح جهان  ،2013

توجه به موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی که در رقم بزند. کشور ایران با 

غرب  -جنوب و شرق –غرب و جنوب غربی آسیا دارد به نوعی پلی میان کریدور شمال 

است. داشتن مرز مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 

همچنین داشتن ساحل در کنار دریای عمان و خلیج فارس ایران را به یکی از کشورهای 

مهم در مسیر جاده ابرشیم جدید بدل کرده است. از طرف دیگر کشورهای اتحادیه 

وجه موقعیت جغرافیایی که دارند نیاز مبرمی به توسعه ترانزیت با ایران اقتصادی اوراسیا با ت

                                                           
آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم دانش 1

 جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران
دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیایی سیاسی گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم  2

 جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران
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برای صادرات و واردات کاال دارند و همین امر موجب توسعه روابط سیاسی و تجاری ایران و 

. از این جهت جاده ابریشم جدید در کنار مزایای شودمیکشورهای اتحادیه اقصادی اوراسیا 

پلیتیکی نیز برای کشورهای منطقه نیز دارد. پژوهش حاضر با اقتصادی، مزیت سیاسی و ژئو

با این فرض که جاده ابرشیم جدید  هاسایتشامل کتب، مقاالت و وب  ایکتابخانهمطالعه 

و موجب رونق  کندمیبه همگرایی ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمک 

. پردازدمیبررسی موضوع پژوهش  به شودمیاقتصادی و افزایش درآمد ترانزیتی ایران 

توسعه ترانزیتی جاده ابریشم جدید چه در خشکی چه در دریا با  دهدمینشان  هایافته

توجه به موقیعت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک آن، موجب افزایش تبادل کاال بین کشورهای 

ه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران شده و همین امر سبب درآمد بیشتر و توسع

 .شودمیایران و در نهایت موجب توسعه پایدار و امنیت در ایران 

 سیادی اوراژئواکونومیک، ترانزیت، جاده ابرشم، ایران، اتحادیه اقتصا: یدیلکلمات ک
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در  یگذارهیسرما یهافرصتجهانی در ایجاد  یهارسانهنقش 

 منطقه آزاد انزلی
 

 2موسویان، سپیده السادات 1مرتضی قورچی

 

 چکیده
قرار گرفته است،  ایشبکهامروزه در متن اقتصاد جهانی که زیربنای آن مبتنی بر مناسبات 

قرار داده است. در این  دورسپاریو  سپاریبروندر کانون  هاشبکهرا به عنوان گره  هامکان

نسبی مکان،  هایمزیتدر اقتصاد جهانی با تکیه بر  هاشبکهگره  چونهممیان مناطق آزاد 

. در کنندمیبخشی از فرایندهای تولیدی و یا خدماتی اقتصاد جهانی را به سوی خود جذب 

جهانی نقش بسزایی در ارائه تصویر مثبت از مناطق آزاد جهت بازاریابی  هایرسانهاین میان 

ه ب دهیشکلمناطق آزاد باعث  هایویژگی سازیبرجستهکه همواره با  طوریبهمکان دارند. 

 چونهمجهانی را به ویژه در حوزه خدماتی  هایسرمایهبرندینگ مکانی شده و در نهایت 

. در این میان منطقه آزاد انزلی همواره باید توجه کشانندمیگردشگری به سوی مناطق آزاد 

برندینگ مکانی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا  سازیبرجستهو  ایرسانهبه دیپلماسی  ایویژه

در برندینگ  هارسانهو در نهایت در سطح جهانی داشته باشد. این مقاله به اهمیت نقش 

. پرسش اصلی پردازدمیمنطقه آزاد انزلی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا  پذیریرقابتمکانی و 

از ظرفیت  توانمیراهبردهایی  این مقاله متمرکز بر این مسئله است که چگونه و با چه

از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در  گذاریسرمایه هایفرصتبه  دهیشکلبرای  هارسانه

بازاریابی مکان را برای این منطقه افزایش داد. روش  هایظرفیتمنطقه آزاد استفاده کرد و 

                                                           
 استادیار، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1
 ، جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهرانارشدکارشناسیدانشجو  2
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اهبردهای پیشنهادی که در نهایت ارائه ر باشدمی تحلیلیـتوصیفیتحقیق در این مقاله 

اتحادیه  گذاریسرمایهبه بازاریابی مکان و برندینگ مکانی، جهت  دهیشکلدر  ایرسانه

 اقتصادی اوراسیا در این مکان جغرافیایی است.

آزاد  مکان، منطقه ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازاریابیایشبکهاقتصاد  :هاکلیدواژه

 انزلی.
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اقتصادی  نیتأمبررسی موقعیت ژئوپلتیکی بندر چابهار در 

 منافع جمهوری اسالمی ایران

 
 2، حمیدرضا چراغی1قدرت احمدیان

 

 

 چکیده

 نیتأماین تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش ژئوپلتیکی بندر چابهار در 

این منطقه چه اهمیتی در  که منافع ملی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.

منافع جمهوری اسالمی ایران ر دارد؟ باید گفت که بندر چابهار به لحاظ موقعیت  نیتأم

ارتباطی در مسیر تنگه هرمز و دریای عمان دو شاه راه اصلی قرار گرفته، که در مسیر 

 کریدور ارتباطی شرق قرار گرفته است، خود وزنه ژئوپلتیک مهمی برای ایران در جهت

چرا که از طریق خطوط ارتباطی و زمینی با منطقه شمال  شودیممنافع محسوب  نیتأم

کشور و ناحیه آسیای مرکزی و قفقاز زمینه باال رفتن ایران در جایگاه معادالت اقتصادی 

منطقه در مقابل کشورهای هند، افغانستان و آسیایی مرکزی را باال برده است چرا که عبور 

از راه ایران کم هزینه و از ضریب اطمینان باالی برخوردار بوده است که کاالها و ترانزیت 

بندر چابهار موجب قرار گرفتن ایران در مرکز ثقل روابط تجاری این کشورها به دلیل 

طرفی به لحاظ منافع اقتصادی توسعه زیر  از موقعیت مناسب بندر چابهار شده است.

دالت بازرگانی و تجاری با کشورهای منطقه و قرا ساختها در بندر چابهار زمینه افزایش تبا
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خارجی و دسترسی به بازارهای مصرف در  یهایگذارهمراه با جذب سرمایه  یامنطقه

 کشورهای افغانستان، وآسیای مرکزی خواهد شد.

 صادی،جمهوری اسالمی ایران، بندر چابهار، ژئوپلتیک، منافع اقتواژگان کلیدی: 

 کریدور ارتباطی.
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اروپا  مناطق آزاد ایران حلقه اتصال آسیای میانه خلیج فارس

 و شبه قاره هند

 
 1مهدی هفته کزازی

 

 چکیده
 سلطه حدود چندین دهه است که فلسفه مناطق آزاد در دنیا شکل گرفته است و چون از

ه را به منزل ان مخالفان .باشدمیکشور مادر در امان است دارای موافقین و مخالفینی 

ارد تولید ملی د منفی بر تأثیرکه  دانندمیگسترش منافذ ورودی کاالهای مصرفی به کشور 

رد به قویت کو صادرات مجدد ت در حالیکه باید انها را برای فعالیت و جذب سرمایه گذاری

ردشگر گاز طریق جذب  مثالًعبارتی اینها راهی برای رهایی از تحریمهای امریکاست. 

کی از ی 21به این مناطق نگاه خاصی داشت چرا که می دانیم گردشکری در قرن  توانمی

ویس ترنر ل. (صنعتی پاک بدون اثرات منفی زیاد) استجهانی  هایفعالیتپردرامدترین 

 تکه جهان سوم با ان روبرو اس داندمیفعالیتی  ترینپیچیدهو  ترینامیدبخشگردشگری را 

باید به  1404صدم بازار گردشگری را در اختیار دارد که در برنامه  9صدم تا  7 حدوداًایران 

و برای تحقق  میلیون نفر بالغ شود 20و رقم گردشگران ورودی به عدد  درصد برسد 2

در  مثالًچنین هدفی توسعه و گسترش مناطق آزاد باید در دستور کار جدی قرار بگیرد 

و ساحل زیبا امتیاز خاصی محسوب  گل فشانها –کویرنوردی  –چابهار شتر سواری 

و همایشها شاخص  و نمایشگاهی . یا قشم و کیش که از نظر تجاری و اقتصادیشودمی

و نزدیکی به بازارهای  هستند. یا مناطق آزاد شمال و شمال غرب ایران که از نظر اقلیمی

ازارچه مرزی که اهمیت هستند. نادیده گرفتن دهها بندرگاه غیر مجاز و ب حائزاروپا و قفقاز 

                                                           
 مدرس و دکتری علوم سیاسی 1
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و تبدیل به محلی برای ورود انواع کاالهای  شده تأسیسبه وفور در غرب و دیگر نقاط کشور 

و  مؤثرو فراموش کردن نقش  قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده پاک کردن صورت مسله

 نهایتاًکلیدی مناطق آزاد در اشتغال زایی و توسعه این مناطق در سالهای گذشته است. و 

 4با توسعه مناطق ازاد در  تواندمیایران به خاطر موقعیت خوب ژیو پلیتکی خود  آنکه

و توسعه زیر ساختها و امکانات انها حلقه اتصال اسیای مرکزی به خلیج  گوشه این مرز و بوم

 و اروپا با شبه قاره هند باشد. فارس و دریای عمان

 نیروی انسانی، هازیرساختمناطق مرزی، امنیت، مبادله،  کلیدواژه:
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اتحادیه اوراسیا و نقش مناطق آزاد ایران در کاریدور شمال 

 جنوب و جاده ابریشم

 
 1محمد فرهادی 

 

 

 چکیده
ها، حرانبئل و المللی در حل مساهمزمان با تشدید فرایند جهانی شد و ناتوانی نهادهای بین

امنیتی و  رویکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی،ای با های منطقهکشورها را متوجه اتحادیه

 این رو ازت. ای اتحادیه اقتصادی اوراسیاسنظامی نموده است یکی از این ساختارهای منطقه

ر اریدوپژوهش حاضر که درصدد بررسی اتحادیه اوراسیا و نقش مناطق آزاد ایران در ک

رسی تحقیق، به بر پس از بسط فضای مفهومی موضوع. شمال جنوب و جاده ابریشم است

جاده  ونوب ج -موضوع اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش مناطق آزاد ایران در کاریدور شمال

یق، ش تحق، روین مقالهابریشم خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در 

های این مقاله یافته. باشدیم یاکتابخانهتحلیلی و روش گردآوری اطالعات،  -توصیفی

قعیت مو ی ازرسد که مناطق آزاد ایران با برخورداربه نظر می اوالًحاکی از آن است که: 

نقش  توانندیمنوب ج -جغرافیایی خاص خود در منطقه و حضور و اتصال با کریدور شمال

یابی ت دستارتباطی و اتصالی مهمی برای کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جه

انسیلها و از پت ورداریجاده ابریشم با برخ ،یاًثانبهای آزاد و بازارهای جهانی ایفاء کنند. به آ

 های اقتصادیهای ترانزیتی، توانایی در حمل و نقل کاالهای تجاری و پتانسیلجاذبه

 اشد.اشته بسیا دای بر روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اورتواند تاثیرات مثبت و دو طرفهمی
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 جنوب، جاده ابریشم -ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاریدور شمال ها:هکلیدواژ
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ژئواکونومیکی بر مناطق آزاد تجاری  –نگرش ژئوپلیتیکی 

 ایران و اهمیت آن در روابط بین ایران و روسیه

 
 2، علیرضا مسعود نیا1سولماز فرزدقی

 

 چکیده
یی محدود، با توجه به فلسفه وجودی متمایز و اداشتن گستره جغرافییرغم مناطق آزاد عل

به عنوان  توانندمیآمد و اصولی رکا هایسیاستنوع مدیریت ویژه در صورت بکارگیری 

کالن اقتصادی در عرصه معادالت ژئواکونومیکی  هایآفرینیکوچک، اما با نقش  هایکانون

ی کالن این مناطق در معادالت ژئوپلیتیکی اقتصاد هایآفرینیظاهر شوند. البته نقش 

موقعیت در سالهای  تأثیر. عالوه بر این ژئواکونومیکی، تا حد زیادی تحت باشدمیمنطقه 

پیدا کرده  ایویژهاخیر جمهوری اسالمی ایران در گفتمان سیاست خارجی روسیه جایگاه 

چهارم سیاست که به  به سبب نفوذ گفتمان نظریه توانمیاست. بخشی از این اهمیت را 

 ایمالحظهقابل  تأثیرخیر در سه دهه ا رویکرد غالب این کشور تبدیل شده است دانست که

بر سیاستهای کرملین داشته است. پایه گذار این نظریه، الکساندر دوگین فیلسوف روس 

که  است که نام نو اوراسیاگرایی را بر آن نهاده است. طرفداران این گفتمان بر این باورند

 به از غرب از راهبرد خود را خویش، بخشی خارجی سیاستباید مسکو با نگاه جدید در 

و  ایران جستجوکند. دو کشور ایران از جمله را در شرق جدیدی پیش ببرد و متحدان شرق

                                                           
نویسنده مسئول، دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد سالمی،  1

 قزوین، ایران
دکتری تخصصی، گروه علوم دامی، واحد بندر انزلی، موسسه آموزش عالی بندر انزلی،  2

 زلی، ایرانبندر ان



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

98 

 

 نخبگان برخی زبان از بارها سخن این .اندکرده توصیف« راهبردی متحد»همدیگر را  روسیه

 شده مطرح ایران اسالمی شخص پوتین، و نیز رهبر انقالب سوی از ویژه به کشور هر دو

 توجه با ایران تجاری آزاد مناطق است، نقش شده مقاله سعی این در راستا، همین در .است

 بعبارتی و فضایی، زبانی، فرهنگی وحدت و هاپیوستگی( ژئوپلیتیکی منطقه هایواقعیت به

 و روسیه کشور با ایران ورودی دروازه عنوان به)روسیه و ایران پیوستگیهای ژئوپلیتیکی

و  ژئوپلیتیکی گاه گره عنوان به منطقه بطن در آن ژئواکونومیکی و پتانسیلهای نقش

 است که این مقاله این اصلی سؤال بنابراین .گیرد قرار مطالعه و بررسی مورد ژئواکونومیکی

 به مبادالت ایران عرصه در ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی لحاظ تجاری، به آزاد مناطق نقش

 است؟ چگونه روسیه و ایران بین روابط در آن و اهمیت شکل چه

 کژئواکونومی ژئوپلیتیک، نو اوراسیاگری، آزاد، منطقه: کلیدی هایواژه
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 دولتی ایران هایرسانهجایگاه اوراسیا در 

 
 1مریم مسعود

 چکیده
یم و ر تحرمنطقه آسیا یکی از اقدامات ایران برای کاهش فشا تقویت ارتباط با کشورهای

 تحادیهات در غلبه بر رویکرد یکجانبه گرایی آمریکاست که با اجرای توافقنامه عضویت موق

قتصاد ا( شکل منسجمتری گرفت و همسو با سیاستهای 1398اقتصادی اوراسیا )آبان ماه 

 مقاومتی است.

المی ری اسضوع اوراسیا در رسانه دولتی خبرگزاری جمهودر این پژوهش نحوه بازنمایی مو

بری محصول خ 611)ایرنا( بررسی شد. با تمام شماری و تحلیل محتوای کمی / کیفی 

ا خرداد ماه ت 1398ماه )از مهر ماه  9مرتبط با اوراسیا روی خروجی مطبوعاتی ایرنا در 

مصاحبه، تحلیل و  درصد مطالب در قالب خبر و سهم گزارش، 68( روشن شد 1399

هم ابعاد درصد مطالب، موضوع اقتصادی داشت. س 94درصد بود.  2و  5، 10، 15یادداشت، 

ستره تولیدات به گ درصد 32فرهنگی، علمی و ورزشی در دیپلماسی عمومی اندک بود. 

سائل بین مدرصد مطالب درباره  3ملی بر میگشتاما با وجود کارکردهای فرامرزی ایرنا، 

صد از در 26درصد محصوالت از دفتر استانی رشت و  27درصد ترجمه بود.  6 المللی و

 spss با نرم افزار هاکدگذاریدفتر خارجی مسکو ارسال شد. آلفای کرونباخ برای پایایی 

 درصد و قابل قبول بود. 84/0

( معنادار، قوی و -72/0ارتباط فراوانی مطالب و تاریخ انتشار با ضریب همبستگی پیرسون )

معکوس بود. یعنی با گذشت زمان فراوانی مطالب درباره اوراسیا در این رسانه دولتی کاسته 

باشد.  ترتازهبه سبب کاهش اولویت آن برای دولت و برجسته سازی مسائل  تواندمیشد که 

                                                           
دبیر اداره کل پژوهش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، کارشناسی ارشد مدیریت  1

 رسانه دانشگاه تهران
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 ایرسانه هایظرفیتسیاستگذاری های خبری و بکارگیری ، تقویت ایرسانهرد تدوین راهب

موجود برای افزایش تعامل سیاستگذاران، نخبگان و مردم با هدف تقویت دیپلماسی عمومی 

 .شودمیپیشنهاد 

 بازنمایی اوراسیا، رسانه دولتی، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، واژگان کلیدی:
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کوتاه مدت و بلندمدت صادرات نفتی و غیر نفتی  بررسی اثر

 بر رشد اقتصادی کشورهای اوراسیا

 

 2، علی احمدپور کچو1فاطمه آزره

 

 

 چکیده
 و کالن اقتصاد مسائل تحلیل دیدگاه از صادرات رشد و اقتصادی رشد میان رابطه بررسی

 ختشنا بنابراین،. دارد زیادی اهمیت آنها فصل و حل برای اقتصادی گذاری سیاست

 زمینه ،باشدیم تاثیرگذار و اساسی متغیرهای همه متضمن که رابطه این دقیق و درست

هدف اصلی . کندیم فراهم را اقتصادی هاییاستس آمیز موفقیت کارگیری به جهت الزم

 رشد رب نفتی را و نفتی غیر صادرات مدت کوتاه و بلندمدت اثرق آن است تا ین تحقیا

مین برای تخ 2017- 2000تابلویی  یادادهمورد آزمون قرار دهد. این تحقیق از  اقتصادی

ر ددت و هم استفاده نمود و به این نتیجه دست یافت که هم در دوره کوتاه م هایهفرض

ی شورهابلندمدت صادرات نفتی و غیر نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ک

 اوراسیا دارد.

 رشد اقتصادی، صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی ت کلیدی:کلما

 

 

 

                                                           
 رانیا ،یانزل ،نییمهرآ غیرانتفاعی مهرآیین، موسسه مربی گروه حسابداری، 1
 رانیا ،مازندران ،بابل ازاد بابل، دانشگاه مدرس گروه اقتصاد، 2
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 صادرات توسعه بر توسعه و تحقیق مخارج اثر بررسی

 اوراسیا منطقه کشورهای

 
 2، علی احمدپور کچو1فاطمه آزره

 

 چکیده
 صادرات توسعه بر توسعه و تحقیق مخارج تأثیر تا است آن قیتحق نیا اصلی هدف

 هایالس به مربوط تحقیق مکانی و زمانی دامنه د،ینما یبررس اوراسیا منطقه کشورهای

 هایضیهفر تخمین. باشدمی اوراسیا کشورهای اقتصادی نظام برای و 2017 تا 2000

 هاییافته و گرفت صورت معمولی مربعات حداقل میانگین روش از استفاده با تحقیق

 وراسیاا کشورهای صادرات رشد و توسعه و تحقیق مخارج بین که دهدمی نشان تحقیق

 .دارد وجود داری معنی رابطه

 اوراسیا کشورهای صادرات، توسعه توسعه، و تحقیق مخارجکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 رانیا ،یانزل ،نییمهرآ غیرانتفاعی مهرآیین، موسسه حسابداری،مربی گروه  1
 رانیا ،مازندران ،بابل ازاد بابل، دانشگاه مدرس گروه اقتصاد، 2
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 عملکرد بر جهانی تجارت سازمان به الحاق تأثیر بررسی

 خصوصی هایبانک

 
 2، علی احمدپور کچو1فاطمه آزره

 

 چکیده
 جهانی تجارت سازمان به پیوستن موضوع به توجه با شورک داریکبان نظام اخیر هایسال در

 و خصوصی هایبانک ارک به شروع خارجی، هایبانک ورود همچون جدیدی هایچالش با

 است آن دنبال به تحقیق این. روست روبه اعتباری و مالی هایمؤسسه هایفعالیت افزایش

 و خبرگان نگاه از خصوصی هایبانک عملکرد بر جهانی تجارت سازمان به الحاق تأثیر تا

 جامعه. دهد قرار بررسی مورد را رشت شهرستان خصوصی هایبانک کارکنان و مدیران

 تعداد. است رشت شهرستان خصوصی هایبانک کارکنان کلیه شامل قیتحق نیا در یآمار

 و گردید محاسبه رانکوک فرمول از استفاده با یآمار جامعه تیجمع به توجه با یآمار نمونه

 اساس بر. گرفت صورت ساده تصادفی روش از استفاده با آماری جامعه از گیری نمونه

 بین پرسشنامه 150 تعداد رو این از. است نفر 150 آماری نمونه حجم کوکران، فرمول

 بودند شده انتخاب ساده تصادفی بصورت که رشت شهرستان خصوصی هایبانک کارکنان

 شده تحلیل و تجزیه SPSS افزار نرم توسط آنها از آمده بدست اطالعات که گردید توزیع

 ارتقای موجب جهانی تجارت سازمان به ایران ورود دهدمی نشان تحقیق نتایج. است

 بانکی، منابع تخصیص و تجهیز کار و ساز بهبود مشتریان، به بانکی خدمات ارائه کیفیت

                                                           
 رانیا ،یانزل ،نییمهرآ غیرانتفاعی مهرآیین، موسسه مربی گروه حسابداری، 1
 رانیا ،مازندران ،بابل ازاد بابل، دانشگاه مدرس گروه اقتصاد، 2
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 رونق و گسترش و مشتریان به بانکی خدمات در خصوصی بخش بازار سهم گسترش

 .شودمی بانکی خدمات

 WTO خصوصی، هایبانک جهانی، تجارت سازمان کلمات کلیدی:
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حاکمیت حقوق مالکیت فکری: موضوعی ساده که نتایجی 

 بزرگ دارد؟

 
 1پریان حاتمی

 چکیده
 حوزهـای  فعـالین  کـه  سـوالی . ارزندنمی هم قران یک تا ده هاایده دارند؟ ارزشی چه هاایده

 هـا اسـتارتا   تـر، دقیـق  بیانی به شاید و دانشجویان مند،عالقه نوپای افراد از صنعت مختلف

 و دهنـد  تغییر هایشانایده حفظ ضرورت و محرمانگی مورد در را آنان فکر طرز تا پرسندمی

 اکوسیسـتم  در هـا اسـتارتا   وجـود  ضـرورت  بـه  خـواهیم می مقاله این در. بخواهند آنان از

 صـادرات  یحوزه چنینهم و اقتصادی یویژه و آزاد مناطق بحث در ویژه به کشور اقتصادی

 چـه  فکـری،  مالکیـت  حقـوق  قـوانین  اجـرای  و حاکمیـت  عـدم  بینـیم می سپس. بپردازیم

 انـدک،  ظـاهر  بـه  حقـوقی  اقدامات ازای در چگونه و کندمی ایجاد حوزه این در هاییآسیب

 .هستیم فراوان بارزیان نتایج شاهد

 یویـژه  منـاطق  اقتصادی، آزاد مناطق استارتا ، فکری، مالکیت حقوق کلمات کلیدی:

 اقتصادی توسعه صادرات، نوآوری، ایده، اختراع، اقتصادی،
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 توسعه و فوردیسم پست اقتصاد در آزاد مناطق جایگاه

 اوراسیا اتحادیه بر تاکید با ایمنطقه

 
 2ی مهربانی، مجید پناه1مرتضی قورچی

 چکیده
 رفیمص بازارهای به تولیدی محصوالت صادرات برای ایران جغرافیایی مناسب موقعیت

 از. است ودهب داخلی و المللی بین هایشرکت توجه مورد همیشه اوراسیا منطقه کشورهای

 به را بزرگ شرکتهای همواره ایران در دسترس قابل و ارزان انرژی اولیه منابع وجود طرفی

 کشورها در که یتجار آزاد مناطق. است نموده ترغیب ایران تولیدی بخش در گذاریسرمایه

 ایجاد هدف همین با نیز ایران کشور در رودمی کار به صنعتی صادرات تشویق جهت اغلب

 .است شده

 باید ار جهان در فوردیسم پست اقتصاد گاه تجلی اولین و مکانی فضایی اولیه اشکال 

 و تولید اهر سر بر موانع کمترین با تولیدی محصوالت صادرات و تولید دانست، آزاد مناطق

 نقش ترینمهم. باشدمی تجاری آزاد مناطق مزیتهای از صادرات برای پایین گمرکی حقوق

 سرمایه بزرگ هایشرکت شده پاره تکه تولیدهای و ها سپاری برون پذیرش آزاد مناطق

 .است جهان داری

 محور صادرات اقتصاد چرخه به شدن وارد و پیشرفت به تمایل صورت در آزاد مناطق

 نشان و اوراسیا اتحادیه اقتصادی مهم هایکنفرانس و هااجالس در شرکت با بایستیمی

 ایجاد و اوراسیا منطقه آزاد مناطق سایر به نسبت خود برتر و موجود هایپتانسیل دادن

 یا سپاری برون فرصت و کرده ایجاد را زمینه این خود در گمرکی و تولیدی مناسب بستر

                                                           
 دانشگاه شهید بهشتی ،نویسنده مسئول، استادیار جغرافیای سیاسی 1
 دانشگاه شهید بهشتی ،جغرافیای سیاسی 2
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 پرداخته محصول یک تمام یا بخش یک تولید به خود منطقه در و دریافت را پاره تکه تولید

 .نماید اوراسیا اقتصادی اتحادیه بازارهای راهی را محصول همان سپس و

 .فوردیسم، اوراسیا، توسعه آزاد، پست مناطق کلمات کلیدی:
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 و هازمینه اوراسیا؛ در ژئواکونومیکی جدید هایپویایی

 روسیه و ایران همکاری هایضرورت

 
 1علیرضا نوری

 

 چکیده
 مشارکت منافع و ابعاد و اوراسیا در ژئواکونومیکی جدید هایپویایی بررسی مقاله این هدف

 ژئواکونومی حوزه اوراسیا. است روسیه با تعامل طریق از اوراسیایی جدید روندهای در ایران

 به نگاه راهبردهای تالقی تبع به که است المللبین اقتصاد و سیاست در فعالبیش و جدید

 از بیش اهمیتی دیگر سوی از چین غرب به نگاه و سو یک از روسیه و اروپا امریکا، شرق

 خارجی سیاست منابع و متون در منطقه این به نظری تأکیدات رغمبه. است یافته پیش

 روندها، از عینی شناخت فقدان. است نشده حوزه این به بایسته عملی توجه تاکنون ایران،

 روندهای و روندسازها به رودنباله نگاه و اوراسیایی عملی راهبرد فقدان ها،ظرفیت و منافع

 این. هستند تهران اوراسیایی سیاست موفقیتعدم اصلی دالیل از حوزه این در برساخته

 و حوزه این در روسیه و ایران عملی و نظری سیاست به تحلیلی-قیاسی رویکرد با نوشتار

 بر تأکید با و پژوهانهآینده منظری از را موضوع این ابعاد اوراسیا، مفهوم به کشور دو نگاه

 جدید فرآیند در که شودمی تصریح. دهدمی قرار بررسی مورد کشور دو همکاری هایمزیت

 و منابع واسطه به اوراسیایی هایقدرت و اوراسیا الملل،بین روابط شدن ایمنطقه

. داشت خواهند المللبین ژئواکونومی و نظم آینده در محسوس جایگاهی خود هایظرفیت

 نیز و بزرگی قدرت و هژمونی مفاهیم در تحول و حوزه این در منابع و قدرت شدن متکثر

 بستر اقتصادی حوزه در ویژهبه اوراسیایی روندهای بودن محورارزش نه و محورمنفعت
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 فراهم ایران جمله از مختلف کشورهای برای حاکمیتی و گزینشی تعامل برای مناسبی

 در ایران مبتکرانه کنش چندگانه منافع و ضرورت بر تأکید ضمن مقاله این. کندمی

 شناخت نیازمند حوزه این در اثرمند و فعال خارجی سیاست دارد تصریح بزرگ، اوراسیای

 اجماع المللی،بین آتی معادالت در آن ژئواکونومیکی هایظرفیت و اوراسیا جایگاه از دقیق

 با متوازن تعامل و چندبرداری رویکرد اتخاذ زمینه، این در مشخص راهبرد باب در داخل در

 تعامل بین، این در. است جغرافیا این در فعال هایقدرت سایر و اوراسیایی هایقدرت همه

 نسبی اشتراک جمله از چند دالیلی به اوراسیایی بزرگ قدرت یک عنوانبه مسکو با

 در مسکو مهم نقش و ایمنطقه همکاری تجربه المللی،بین و ایمنطقه هایدیدگاه

 تنها نه اوراسیا اقتصادی اتحادیه چون ایمنطقه هایسازمان در جمله از مرکزی اوراسیای

 .است ضروری بلکه مفید،

 نظم گرایی،منطقه ژئواکونومی، بزرگ، اوراسیای روسیه، ایران، کلمات کلیدی:

 اوراسیا اقتصادی اتحادیه الملل،بین
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 اوراسیا کشورهای با تجارت در انزلی آزاد منطقه ویژه نقش

 
 1زمیدانی سید رضا علوی

 

 چکیده
 معروف جنوب – شمال المللیبین کریدور مسیر در گرفتن قرار دلیل به انزلی آزاد منطقه

 یاد روپاا - آسیا یکم و بیست قرن نقل و حمل کریدور عنوان به آن از که( NOSTRAC) به

 در سینکیهل بندر کریدور این چون .دارد اقتصادی توسعه در سزایی به نقش شود،می

 و فارسخلیج بنادر خزر، دریای جنوب و شمال بنادر به روسیه طریق از را اروپا شمال

 .کندمی متصل آسیا شرق و جنوب کشورهای به سپس

 به و دارد رخز دریای حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت انزلی آزاد منطقه

 اکتائو کمنستان،تر در کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر با جواریهم دلیل

 .باشد آفرینشنق بسیار صادرات توسعه در تواندمی آذربایجان در باکو و قزاقستان در

 اوراسیا انزلی، تجارت، کشورهای آزاد، منطقه :کلمات کلیدی
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 هند و چین روسیه، با ایران همگرایی نقاط چابهار، و انزلی
 1فرزان صفری ثابت

 

 چکیده
 و یستانس استان در چابهار بندر و خزر دریای کنار گیالن استان در واقع انزلی بندر

 ده در که هستند تجاری آزاد مناطق و بندر دو عمان، دریای بر مکران ساحل بر بلوچستان

 .اندشتهدا وادرات و صادرات بومی، اقتصاد حوزه در شگرفی توسعه و پیشرفت گذشته سال

 هایطرح به یرانا الحاق برای زیربنایی مکمل که هاییطرح از قسمتی دو هر بندر دو این 

 شمالی یناحیه طریق از را چین دیگر طرفی از و هند و ایران که جنوب شمال کریدور

 این. هستند کندمی متصل اروپایی نتیجتاً و اکو و قفقاز بازارهای همچون بازارهای به ایران

 گسترش در ایسازنده نقش اقتصادی اهمیت و جغرافیایی موقعیت به توجه با بندر دو

 وجود ،هایژگیو این وجود با اما. کنندمی ایفا مذکور آسیایی قدرت سه با ایران روابط

 گیهمسای در آذربایجان جمهوری و پاکستان در گوادر بندر همچون دیگر فاکتورهای

 .گذارندمی ایران موقعیت عموم در و بنادر این توسعه بر منفی تأثیر ایران شمالی

 و آزاد ناطقم و بندر دو هر هایظرفیت گرفتن نظر در با که است این مقاله این اهداف

 آمریکا مچونه خارجی و داخلی منفی و مؤثر عوامل منطقه، در دیگر بنادر با آن یمقایسه

 خارجی ستسیا و ژئوپلتیک عوامل گرفتن نظر در با توسعه عدم و توسعه بر را اسرائیل و

 در و ررسیب خارجی سیاست تحلیل و ژئوپلتیک تحلیل ابزار از استفاده با درگیر کشورهای

 با اتیکدیپلم و خارجی سیاست توسعه و ایران اقتصادی یتوسعه برای مناسب الگوی کل

 .دهد ارئه المللی بین بازارهای یتوسعه برای کشورها سایر

 چین روسیه، ایران، هند، چابهار، انزلی، کلمات کلیدی:
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 و ایران همگرایی تحقق در آزاد مناطق ژئواکونومی نقش

 اوراسیا کشورهای

 (ترکیه موردی مطالعه)

 
 1ابوالقاسم محمودی

 

 چکیده
 دیتأک رقابت ابزار عنوان به اقتصاد بر که است کیتیژئوپل هایجنبه از یکی یژئواکونوم

 یاستهایس نیب رابطه عنوان به -1: گیردمی قرار توجه مورد جنبه دو از یژئواکونوم. کندمی

 یاقتصاد هایپدیده کیتیژئوپل یامدهایپ یا کیتیژئوپل و یمل قدرت در راتییتغ و یاقتصاد

 و اقتصاد امروزه. ملی قدرت و کیتیژئوپل یروندها یاقتصاد یامدهایپ عنوان به -2

. است داده اختصاص خود به کشورها بین روابط در را ایعمده سهم اقتصادی همکاری

 و هاامکان علمی شناسایی و اقتصادی همکاری هایسازمان و اقتصادی هایمؤلفه بررسی

 از اقتصادی دیپلماسی و اقتصاد. باشد راهگشا و مفید تواندمی کشورها برای آن هایامتناع

 برای اقتصادی -سیاسی فعاالن و کارشناسان نظر مورد همواره که هستند هاییپدیده آن

 بخش کشورها مدیریت در زیرا است، بوده ژئوپلیتیکی راهبردهای و ملی قدرت افزایش

 نموده ایفا کشورها توسعه در اساسی نقش و بوده برخوردار ایویژه جایگاه از همواره اقتصاد

 محسوب اوراسیا کشورهای تأثیرگذارترین و قدرتمندترین از ترکیه، و ایران کشور دو. است

 و ژئوپلیتیکی وزن ارتقای برای بلندمدتی هایبرنامه دارای کشورها ازین کدام هر و شوندمی

 دو این اینکه به توجه با. باشندمی جهان مهم و حساس منطقه این در خود تأثیرگذاری
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 و همگرایی برای آزاد مناطق ظرفیت از توانمی دارند، مشترکی اقتصادی نیازهای کشور

 هر. داد قرار توجه مورد را ارواسیا اتحادیه تحوالت و کشور دو ارتباطات بر آن تأثیر امکان

 پل ایران برخوردارند، منطقه در استراتژیک خاص موقعیت از ترکیه و ایران کشور دو

 دو مشترک، خصیصه این و است غرب به ایران ارتباطی پل ترکیه و شرق به ترکیه ارتباطی

 نیز منطقه کشورهای بر گذاری تأثیر برای مناسبی بسیار موقعیت در را ترکیه و ایران کشور

 به پرداختن ضرورت درک با که شودمی سعی پژوهش این در رو این از. است داده قرار

 ارتباطات در نقش ایفای برای کشور دو این ظرفیت و ترکیه و ایران همگرایی موضوع

 .شود شناخته هم یاقتصاد هایپدیده یکیتیژئوپل یامدهایپ و اقتصادی

 آزاد مناطق ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، ترکیه، ایران، کلمات کلیدی:
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 توسعه بر آذربایجان جمهوری با ویزا لغو پیامدهای ارزیابی

 ایران شمالغرب گردشگری پایدار

 
 2رسول افضلی، 1ابوالقاسم محمودی

 چکیده
 و گردشگر جذب برای امتیاز یک مثابه به روادید لغو سیاست از جهان کشورهای از بسیاری

 به تا 2010 سال از جهانگردی جهانی سازمان. کنندمی استفاده پایدار گردشگری توسعه

 کشور. است کرده حمایت گردشگر ورود تسهیالت و روادید لغو رشد به رو روند از امروز

 از روادید لغو سیاست از گیری بهره با دارد قصد و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایران

 اهمیت از ایران برای ویزا لغو سیاسی مزایای رسدمی نظر به البته شود، مند بهره آن مزایای

 به ایران شمالغرب منطقه. است برخوردار گردشگری زمینه در آن منافع به نسبت بیشتری

 گردشگری فراوان هایجاذبه وجود خارجی، کشور 4 با بودن جوار هم خاص؛ شرایط واسطه

 بین از. است توجه مورد روادید لغو سیاست اجرای برای بیشتر، توسعه به داشتن نیاز و

 قومیت، واسطه به آذربایجان جمهوری ایران، شمالغرب منطقه با جوار هم کشور چهار

 برخوردار زیادی اهمیت از سیاسی مسائل برخی طور همین و یکسان فرهنگ و مذهب

 منطقه گردشگری آمارهای بر زیادی منفی و مثبت اثرات کشور این با روادید لغو. است

 است، نگرفته جریان این از مثبتی تأثیر گردشگری پایدار توسعه وجود این با است، گذاشته

 تحقیق این اصلی اهداف از کشور مناطق دیگر برای الگویی ارائه و اثرات این بررسی

 این از حاکی آمده دست به نتیجه تحقیق کیفی و کمی هایروش ترکیب با که باشدمی

 مثبت تأثیرات و شده انجام سیاسی نگرش با آذربایجان جمهوری با روادید لغو که است
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 نداشته ایران شمالغرب منطقه در گردشگری پایدار توسعه هایشاخص بر گیری چشم

 .است

 یجان،آذربا جمهوری روادید، لغو گردشگری، پایدار توسعه گردشگری، کلمات کلیدی:

 ایران شمالغرب
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 مجمع با تجاری مبادالت در انزلی آزاد منطقه جایگاه

 اوراسیا اقتصادی

 
 1شیرین حداد زند

 

 چکیده
 توسعه و افزایش هدف با مناطق، این توسعه جهت در تالش و آزاد مناطق ساخت و ایجاد

 خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه جذب جهت در سویی از و تجاری مبادالت و صادرات

 آزاد منطقه ازجمله آزاد؛ منطقه چندین داشتن با ایران کشور میان این در. پذیردمی انجام

 با خود، یاقتصاد و تجاری مبادالت افزایش درصدد... و انزلی ماکو، ارس، کیش، چابهار،

 زمینه در لیبدی بی نقش دارای انزلی آزاد منطقه میان این در. باشدمی کشورها دیگر

 ویتعض اوراسیا اقتصادی مجمع در که خزر دریای حاشیه کشورهای با تجاری مبادالت

 آزاد منطقه ان،ایر آزاد مناطق میان در که است مبرهن و روشن خوبی به. باشدمی دارند؛

 رد نفری میلیون 300 حداقل صادراتی بزرگ بازار یک از که است منطقه یک انزلی

 اصلی حلقه عنوانبه تواندمی انزلی آزاد منطقه حقیقت در. است برخوردار خود مجاورت

 آزاد منطقه تنها انزلی آنکه ضمن. گردد قلمداد اوراسیا اقتصادی مجمع کشورهای با تجارت

 مجاورت در هک اوراسیا اقتصادی مجمع عضو کشورهای بازار به که باشدمی کشور شمال در

 .دارد دسترسی دارند؛ قرار ایران

 جهت در تجاری مبادالت در انزلی آزاد منطقه چگونه که است این حاضر پژوهش سؤال

 به مربوط موضوعات در سهولت است؟ تأثیرگذار اوراسیا اقتصادی مجمع با همگرایی

 عضو کشورهای با مجاورت و گمرکی عوارض و هاتعرفه نبود مالیاتی، هایمعافیت وآمد،رفت

                                                           
 نویسنده مسئول، دانشگاه خوارزمی 1



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

117 

 

 در سهولت و انزلی آزاد منطقه کارایی و اهمیت افزایش موجب اوراسیا اقتصادی مجمع

 .گرددمی ارواسیا اقتصادی مجمع با همگرایی

 وراسیاا اقتصادی مجمع همگرایی، تجاری، مبادالت انزلی، آزاد منطقه کلمات کلیدی:
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 گسترش در سیاسی و بازرگانی تجاری، آزاد مناطق نقش

 موردی مطالعه: کشورها سیاسی روابط و الملل بین تجارت

 قشم آزاد منطقه

 
 1حیدر لطفی

 

 چکیده
 کشورها با استراتژیک و گسترده و وسیع سیاسی روابط و گسترده المللی بین تجارت

 بهره و پیشرفت و رشد و توسعه مطلوب سطح به رسیدن برای هادولت استراتژی ترینمهم

 هایتاکتیک اتخاذ هدف از ترمهم اما ؛آیدمی حساب به دنیا روز هایتکنولوژی از مندی

 را مقدماتی کرد سعی بایستی هم داخلی سطح در. است اهداف این به رسیدن برای مناسب

 ایجاد. کند-می فرق نوعان کشوری هر شرایط به توجه با که کرد فراهم کار این برای

 اصلی سؤال. رودمی شمار به هاتاکتیک این ترینمهم از یکی اقتصادی و تجاری آزاد مناطق

 بین تجارت گسترش در سیاسی و بازرگانی تجاری، آزاد مناطق نقش که است این مقاله

 زمان از است؟ چگونه( قشم آزاد منطقه موردی مطالعه) کشورها سیاسی روابط و المللی

 اداره یچگونگ قانون بیتصو با و گذردیم سال 27 از شیب آزاد منطقه عنوانبه قشم اعالم

 قشم، آزاد منطقه سازمان سیتأس و 1372 وریشهر در یصنعت - یتجار آزاد مناطق

 جانبه همه توسعه یبرا ازین مورد یربناهایز آوردن فراهم منظوربه یگوناگون یهاتیفعال

 1372 طی ایران گانهسه تجاری آزاد مناطق موجود آمارهای اساس بر .شد آغاز قشم رهیجز

 میلیون 7/83 تنها که کنند کسب ارزی درآمد دالر میلیون 483 اندتوانسته تنها 1380 تا
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 چابهار آزاد منطقه سهم این از. است بوده کشور از خارج به کاال صادرات محل از آن دالر

 حدود قشم آزاد منطقه و دالر میلیون 107 حدود کیش آزاد منطقه دالر، میلیون 7/12

 مناطق از کاال صادرات مجموع از که است آن بیانگر فوق ارقام. است بوده دالر میلیون 363

 خود به را میزان این درصد 95 تا است توانسته قشم آزاد منطقه کشور، تجاری آزاد

 نیز هاداده آوریجمع روش. است تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش. دهد اختصاص

 برداریفیش اطالعات گردآوری ابزار. است پژوهشی - علمی مقاالت از استفاده و ایکتابخانه

 .است هانقشه نیز و نمودارها و جداول از استفاده و

 .گراییمنطقه تجارت، آزاد، مناطق قشم، کلیدی:کلمات 
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 اتحادیه با تجارت در کاال واردات و صادرات هایاولویت

 به آزاد مناطق رقابتی هایمزیت بر مبتنی اوراسیا، اقتصادی

 AHP روش

 (انزلی آزاد منطقه موردی )مطالعه

 
 1فشخامی حسین نوروز

 

 چکیده
 قوانین با آزاد، مناطق نام تحت را کشورشان از هاییبخش دولتها اقتصادی توسعه منظور به

 اشتغال، ولیدت گذاری، سرمایه روند تا کنندمی اداره کشورشان داخل به نسبت ترسهل

 انعقاد با تهادول طرفی از. شود تسهیل مناطق آن در اقتصادی فعالیت و مجوز صدور آبادانی،

 نمایندمی ضوع کشورهای بین تجارت تسهیل به اقدام هایینامه تفاهم و تجاری پیمانهای

 .باشدمی اوراسیا اتحادیه هاآن از یکی که

 که دهندمی ارائه دولت که هاییآن .شودمی گرفته نظر در مزیت نوع دو آزاد مناطق برای

 اختصاصی شکل به منطقه هر که مزایایی دیگری و است آزاد مناطق مقررات و قانون همان

 تقسیم جغرافیایی هایمزیت و قانونی مزیتهای دسته دو به تحقیق این در هک باشدمی دارا

 آزاد درمنطقه تجارت هایاولویت شناخت و بررسی ضمن تحقیق، این در. شوندمی بندی

 به توجه با و رقابتی مزیت براساس االییک هایگروه اوراسیا، عضو کشورهای با انزلی

. گرددمی بندی اولویت و بندی دسته اوراسیا توافق در مندرج االهایک مشمول هایمعافیت

                                                           
 نویسنده مسئول، دانشگاه گیالن 1
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 منطقه هایمزیت از توانندمی بازرگانان هک است االهایک شناسایی تحقیق این اصلی هدف

 نظر در واردات مبدأ یا و صادرات مقصد بعنوان را اوراسیا عضو شورهایک و برده بهره

 .بگیرند

 30 باشدیم انزلی آزاد منطقه سازمان کارشناسان و تجار شامل که آماری جامعه میان از

 طمرتب قوانین جموعهم کتب، ازمطالعه استفاده با. اندگردیده انتخاب آماری نمونه بعنوان نفر

 به اقدام میدانی و ایکتابخانه روش قالب در تحقیق، موضوع با مشابه تحقیقات بررسی و

 کاالیی هایگروه مجموعه تعداد پژوهش این هایمحدودیت. گردید اطالعات آوری جمع

 به ایران که زاتیامتیا همچنین و شده اعطا ایران به امتیاز قالب در اوراسیا اتحادیه که است

 وبرور مشکل با AHP روش قالب در را آنها مقایسه امکان و است نموده اعطا اتحادیه

 هایمزیت بندیامتیاز به اقدام لیکرت روش با اول پرسشنامه از استفاده با که ساختمی

 از هاستفاد با منتخب کاالیی گروه 9 بعد مرحله در تجارت قابل کاالهای و رقابتی

 افزار نرم کمک به آن تحلیل با سپس و شد مشخص AHP روش زوجی هایمقایسه

EXPERT CHOICE11 و اتوارد برای تجارت هایاولویت و نهایی نتایج خبره، انتخاب 

 .شد خواهد کسب االک صادرات

 تصادیاق اتحادیه آزاد، منطقه رقابتی، مزیت بندی، اولویت تجارت، کلمات کلیدی:

 اوراسیا
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 اسالمی جمهوری خارجی سیاست در اقتصادی گرایی منطقه

 «اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران به نگاهی با» ایران

 
 1حمید امیدی

 چکیده
 از باید را اقتصادی گرایی منطقه که دارد ابعادی - گرایی الملل بین برابر - گرایی منطقه

 در اقتصاد مؤلفه اب گرایی منطقه. دانست خارجی سیاست در هادولت الزامات ترینراهبردی

 محوریت با و 1404 افق در و ساله بیست انداز چشم سند در آن تأیید با موافقان کنار

 به وستنپی در توسعه جهانی کاروان به رسیدن راه که دارد مخالفانی غربی جنوب آسیای

 .دانندمی جهانی تجارت نظام

 اگرچه باتترتی این که هستند معتقد اما ایمنطقه اقتصادی و تجاری ترتیبات موافقان

 که چرا .باشند تضاد در جهانی تجاری نظم با نباید عنوان هیچ به اما دارند ایمنطقه وصف

 سال از صادیاقت وصف با گراییمنطقه .است تجارت جهانی جریان به ورود دوازه منطقه

 آزاد طقمنا و گمرکی هایاتحادیه ترجیحی، های موافقتنامه گسترش با بعد به 1990

 اییگر منطقه تاریخی تجربه نخستین آن از پیش ایران اما یافت بیشتر سرعت تجاری

 .بود کرده جربهت اکو اقتصادی هایهمکاری هایسازمان در حضور و تأسیس با را اقتصادی

 گرایی همنطق محوریت با ایران روی پیش تجربه مهمترین اما اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 اقتصادی ییگرا منطقه راستای در اوراسیا و ایران تجاری آزاد منطقه تأسیس است اقتصادی

 است. تحلیل قابل ایران

 و بشناسد را ییاوراسیاگرا الزامات باید نخست اوراسیا اقتصادی اتحادیه در عضویت با ایران

 بیاندیشید. آن از نهایی بخش در اقتصادی بازنگری به

                                                           
 گیالن شعبه شناسی ایران نویسنده مسئول، بنیاد 1
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 روش با قالهم این بداند آن در نگرانی باز الزامات عام بطور و تجاری توازن حال عین در

 در ایگاهج چه اقتصادی گرایی منطقه: است هاسؤال این به پاسخ پی در تحلیلی توصیفی

 دارد هدافیا چه اوراسیا اقتصادی اتحادیه دارد؟ ایران اسالمی جمهوری اقتصادی دیپلماسی

 گرایی منطقه که است استوار فرضیه این بر و چیست؟ آن در ایران بازیگری الزامات و

 تحادیها به پیوستن و بوده ایران اسالمی جمهوری اقتصادی دیپلماسی راهبرد اقتصادی

 دارد. قرار و راهبرد این راستای در اوراسیا اقتصادی

، جیخار سیاست ،اقتصادی گرایی منطقه، اوراسیا اقتصادی اتحادیه کلمات کلیدی:

 ایران، اقتصادی دیپلماسی
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 آزاد مناطق فرهنگی و تجاری اقتصادی، روابط هایپیشران

 اوراسیا

 
 1مریم کریم پور

 چکیده
 در اقتصادی ساختارهای ترینمهم و تریناصلی از یکی عنوان به تجاری، آزاد مناطق امروزه

 را تجاری آزاد مناطق توسعه. شوندمی واقع توجه مورد کشور یک اقتصادی یتوسعه

 یا و هاکاستی و هاچالش نمودن برطرف جهت در راه ینقشه هایپیشران از یکی توانمی

 ناعادالنه هایتحریم جمله من مختلف، عوامل تأثیر تحت اقتصادی مشکالت از رفت برون

 و هاکاستی جبران جهت ایران، کشور برای اوراسیا تجاری آزاد مناطق نقش .نمود قلمداد

 همچنین و کشور این علیه متحدانش و آمریکا شدید هایتحریم از ناشی اقتصادی ضررهای

 از. باشدمی حیاتی بسیار آنها، از سرباززدن و تعهداتش به اروپا یاتحادیه پایبندی عدم

 به هم فرهنگی، هایشاخص تحوالت اقتصادی، یتوسعه و رشد مسائل یحوزه در آنجائیکه

 استفاده بنابراین است، برخوردار ایویژه اهمیت از زابرون عامل هم و زادرون عوامل عنوان

 حائز تجاری و اقتصادی تحوالت کنار در طبیعی و اجتماعی فرهنگی، انسانی، هایسرمایه از

 آزاد اساسی و مهم یمنطقه ایران، تجاری آزاد مناطق میان در. است مهمی و خاص جایگاه

 بنا هنگفتش هایظرفیت به توجه و فنی مطالعات و سرزمینی آمایش یپایه بر که انزلی

 اجرای طریق از گردشگری و تجاری اقتصادی، یتوسعه در را بدیلی بی نقشی است، شده

 این در اصلی سؤال. کندمی ایفا منطقه این محوریت با ایران و قزاقزستان چین، کریدور

 فرهنگی و تجاری اقتصادی، روابط هایپیشران که است این کرد مطرح توانمی که را مقاله

 جهت در ما کشور تجاری آزاد مناطق برای توانندمی را هاییفرصت چه اوراسیا آزادمناطق

                                                           
 جهان مطالعات دانشکده- تهران نویسنده مسئول، دانشگاه 1
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 یفرضیه آورند؟ وجود به کنونی هایتحریم از ناشی اقتصادی تنگناهای از عبور به کمک

 آزاد مناطق هاینامهتوافق شدن اجرایی که، شودمی بیان اینطور نوشتار این در اصلی

 در اقتصادی هایفعالیت استانداردهای ارتقاء اوراسیا، اقتصادی یاتحادیه با مشترک تجاری

 و تجاری اقتصادی، هایپیشران هایحوزه در تخصصی هایآموزش یتوسعه مناطق، این

 بازار به پایدار و مؤثر ورود برای دیگر موارد بسیاری و المللیبین تجربیات مبنای بر فرهنگی

 واردات و صادرات جهت در بزرگی گام برداشتن به منجر منطقه، این نفری میلیون 180

 .شد خواهد اقتصادی یتوسعه و رشد آن پس در و نفتی غیر و نفتی کاالهای

 هایپیشران اوراسیا، اقتصادی یاتحادیه تجاری، آزاد یمنطقه کلمات کلیدی:

 فرهنگی و اقتصادی، تجاری
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 اقتصادی هایهمکاری گسترش در انزلی آزاد منطقه نقش

 گرجستان و ایران

 
 1مریم نوری

 

 چکیده
 دیگر کشورهای با اقتصادی هایهمکاری برای که مثبتی امتیازات دلیل به آزاد مناطق

 و ترینمهم از یکی عنوان به انزلی آزاد منطقه. دارند زیادی اهمیت ،کنندمی فراهم

 در ایویژه هایظرفیت دارای که باشدمی گرجستان به ایران اقتصادی مناطق تریننزدیک

 ژئوپلیتیکی خاص موقعیت دلیل به نیز گرجستان. باشدمی دوجانبه هایهمکاری گسترش

. است برخوردار ایران برای زیادی تجاری و اقتصادی اهمیت از قفقاز یدروازه عنوان به خود

 موضوع نیز گذاری سرمایه از حمایت و آزاد بازار هایشاخص در کشور این باالی رتبه کسب

 گسترش در آزاد منطقه این نقش ازاینکه است عبارت پژوهش این سؤال. است مهمی

 و نقش شناسایی مقاله این اصلی هدف چیست؟ گرجستان و ایران اقتصادی هایهمکاری

 ابتدا در. است کشور دو بین اقتصادی هایهمکاری توسعه در انزلی آزاد منطقه تاثیرگذاری

 هایفرصت سپس و شودمی بررسی انزلی آزاد منطقه در طرفین اقتصادی هایهمکاری

 گرجستان با اقتصادی همکاری در آزاد منطقه این نقش بررسی و هاآن مؤثر همکاری

 و موضوع یدرباره قبلی پژوهش وجود عدم گرفتن نظر در با نویسنده. شودمی بررسی

 نظری و کاربردی آمده دست به نتایج. دارد علمی خأل این کردن پر در سعی مسئله اهمیت

 کننده کمک پژوهش ادبیات نیز و هاگذاری سیاست و ریزی برنامه در است امید و بوده
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 و ایکتابخانه هاداده آوری جمع روش و بوده تحلیلی-توصیفی استفاده مورد رویکرد. باشد

 .است اینترنتی منابع

 گرجستان ایران، اقتصادی، هایهمکاری انزلی، آزاد منطقه کلمات کلیدی:
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 بندی اولویت: خارجی تجارت در ایران گرایی جانبه چند

 همکاری سازمان و اوراسیا اقتصادی اتحادیه به ایران پیوستن

 شانگهای

 
 1پریسا صبری

 

 چکیده
 اقتصاد که شرایطی در اقتصادی و تجاری توان تقویت جهت ایمنطقه همگرایی افزایش

 حاضر حال مهم مسائل از یکی دارد، قرار غرب سوی از شده اعمال هایتحریم تحت ایران

 نیازمند توسعه حال در اقتصادی عنوان به ایران کشور. شودمی محسوب کشور اقتصاد در

 وری بهره جهت در جهان اقتصادهای سایر با خود تجاری روابط در گرایی چندجانبه اعمال

 بررسی مقاله این اصلی هدف راستا، این در. است کشورها دیگر تولید هایمزیت از مناسب

 بر تمرکز با خارجی تجارت بخش در ایران گرایی چندجانبه مسئله تردقیق ایمقایسه

 از تحقیق، این انجام جهت. است شانگهای همکاری سازمان و اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 ضعف، نقاط قوت، نقاط مقاله این در. است شده ( استفادهSWOT) سوات ماتریس روش

 ماتریس توسط سازمان و اتحادیه دو این از هریک به ایران پیوستن تهدیدات و هافرصت

 همکاری سازمان دهدمی نشان تحقیق این نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد سوات

 ایران پیوستن جهت تریمناسب گزینه اوراسیا اقتصادی اتحادیه به نسبت شانگهای

 در وروسیه هند چین، شامل نوظهور اقتصاد سه وجود رسدمی نظر به. شودمی محسوب

                                                           
 نویسنده مسئول، دانشگاه تهران 1
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 اتحادیه به نسبت ایران اقتصاد برای تجاری بیشتر هایفرصت شانگهای همکاری سازمان

 .کرد خواهد ایجاد ،کندمی فعالیت روسیه سیاسی نفوذ برمحور تنها که اوراسیا اقتصادی

 راسیا،او اقتصادی اتحادیه ،ایمنطقه همگرایی گرایی، جانبه چند کلمات کلیدی:

 (SWOT) سوات ماتریس شانگهای، همکاری سازمان
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 در امنیت و ثبات ایجاد در روسیه و ایران همکاری هایزمینه

 (2015-2019) افغانستان

 
 2پور ، اکبر سیوندی1زیبا زمانی

 چکیده
 عنوان به پیرامونی محیط نیازهای و متقابل داخلی نیازهای تسلیحاتی، جدید معامالت

 همسویی زمانی برهه در و ایران و روسیه رشد حال در هایهمکاری تثبیت در ایوسیله

 تأکید همگرایی این فراملی، عمدتاً عوامل تأثیر تحت. شودمی دیده کشور دو هر ملی منافع

 در هماهنگ پاسخی مستلزم امر این. است قائل امنیتی و سیاسی موضوعات بر شدیدی

 از ناشی ثباتیبی و دینی گراییافراط گسترش و منطقه در آمریکا نفوذ همچون هاییچالش

 و گرایی افراط تروریسم، گسترش از روسیه نگرانی. بود افغانستان در طالبان حکومت

 در روسیه بیشتر حضور زمینه منطقه، در آمریکا مدت دراز حضور و مخدر مواد ترانزیت

 افغانستان با فرهنگی و جغرافیایی هایقرابت دلیل به نیز ایران. است شده فراهم افغانستان

 با کشور، این در خارجی نیروهای حضور از ناشی امنیتی و سیاسی متعدد پیامدهای و

 تا اندکردهسعی مشترک تالش در ایران و روسیه اساس این بر. دارد زیادی اشتراکات روسیه

 و کرده محدود قفقاز و مرکزی آسیای در را آن متحدین و آمریکا متحدهایاالت نفوذ

 از جلوگیری برای کشور هردو تالش. کنند مهار را افغانستان در طالبان دینی گراییافراط

 همکاری هایزمینه دیگر از منطقه در مذهبی و قومی خواهانه جدایی هایخواسته پیشبرد

 برای هاییظرفیت و هازمینه چه: که است این مقاله اصلی سؤال. رودمی شمار به آنان میان

 نشان مقاله هاییافته دارد؟ وجود افغانستان در روسیه و ایران بین ایمنطقه همکاری

                                                           
 نویسنده مسئول، دانشگاه گیالن 1
 دانشگاه گیالن 2
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 توانندمی ایمنطقه موضوعات برخی در منافع ناهمگونی وجود با روسیه و ایران که دهدمی

 مدیریت و موادمخدر قاچاق تروریسم، با مبارزه یزمینه در راهبردی هایهمکاری به

 ترآسان را خود منافع و برسند ایمنطقه هایبحران فصل و حل و مذهبی و قومی هایتنش

 نو هایویژگی به نگاهی با تا شد خواهد تالش همچنین و زنند، پیوند یکدیگر به

 سازی نزدیک در گراییمنطقه نو نقش و روسیه و ایران روابط بررسی به گرایی،منطقه

 مقاله نگارش روش. شود پرداخته افغانستان در کشور دو این میان همکاری هایزمینه

 اهداف نیستند، یکدیگر رقیب ایران و روسیه که رسدمی نظر به و بوده تحلیلی _ توصیفی

 جبهه در را سودمند بالقوه هایهمکاری به اهداف این کردن تبدیل امکان و دارند مشترکی

 .دارند افغانستان

 ایران، افغانستان، طالبان، روسیه، تروریسم کلمات کلیدی:
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 النیدانشگاه گ یستیز یانسان شناس شگاهینقش آزما

 ایمنطقه اوراس یصنعتدیعلم مبادالت در

  **  1رضا اقدامیمحمد

 

ی معدن وو منابع انسانی  ی خاصایران به واسطه دارا بودن امکانات استراتژیک

ارد. سیا داین کشورهای همسایه و نیز منطقه اوررا در بیی نقش بسزا ،پراهمیت در جامعه

کشور در پژوهشکده  زیستی شناسیدر این میان نقش اولین آزمایشگاه انسان

ران و ین ایگشای بسیاری از تبادالت علمی و صنعتی در بشناسی، دانشگاه گیالن راهگیالن

شترک م یاسیجغرافیایی و س ،دیگر کشورهای اوراسیا می باشد. با توجه به پیشینه تاریخی

د ب موارای در قالتوان به تشریک اجدادی و گونهراسیا میوبین ایران و بسیاری از مناطق ا

 فنوتیپی و ژنوتیپی اشاراتی داشت. 

و دیگر کشورهای : با توجه به ذخایر ژنتیکی مشترک بین ایران یشناسروش

توان به موارد مشترکی در بین جمعیت بیولوژیکی این نواحی پیدا نمود. منطقه اوراسیا می

های زیادی شباهت پیدایشبه  منجر ـرکبه واسطه ذخایر ژنی مشت ـ این مشخصات اغلب

                                                           
 هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیالن  1

 ** مسئول آزمایشگاه انسان شناسی زیستی پژوهشکده گیالن شناسی، دانشگاه گیالن
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-یکی از جمله آناتومی و فیزیولوژی مشترک میدر ساختارهای رفتاری، گفتاری و نیز بیولوژ

با دارا بودن فازها و  شناسیگیالنشناسی زیستی پژوهشکده آزمایشگاه انسانشود. 

شناسی ژنتیک و شناسی، انسانتجهیزات مختلف تحقیقاتی از جمله بخش استخوان

مشترک بین جمعیت موجود در  آناتومیکآنتروپومتری، قابلیت بررسی و کشف موارد 

محقق با توجه به امکانات موجود در  ،از سوییی را دارد. کشورهای مختلف اوراسیای

های مختلف زمانی مختلف های آناتومیک و اسکلتی در برههآزمایشگاه قادر به دریافت داده

 باشد. از دیرباز تا به امروز می

شناسی کور در آزمایشگاه انسانفازها و تجهیزات مذ با توجه به: نتیجه گیری

پی و وتیهای فنشباهتشناسی دانشگاه گیالن و از آنجایی که زیستی پژوهشکده گیالن

 با ـوان می ت ،وجود دارد های سیاسی مختلف مناطق اوراسیابین جمعیتبسیاری ژنوتیپی 

 راکور مذهای وجوه اشتراکی بین جمعیت ـ های آناتومیک مشترکخاص و نمونه یآزمایشات

 های مطالعه شده،های کیفی و کمی نمونهبا استفاده از داده متعاقباًبدست آورد و 

د تولی وی تنظیم تناسب بیولوژیکی مهاساختارهای صنعتی و صادراتی را بر اساس اسلوب

و  شناسی، استخوانهای موجود در مبحث ژنتیکنمود. مقاله حاضر به چگونگی و روش

تای ر راسدهای تحقیقاتی انجام شده در اقوام مختلف هه به پیشینآنتروپومتری و با توج

 پردازد. تولیدات صنعتی و کارگاهی می
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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 Mottaghi1 
 

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. 

                                                           
1 Associated Professor of Political Geography, Kharazmi University 
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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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Global Network and Regional Integration; New 

Network between Iran's free zones and the 

Eurasian Economic Union  

(The case study: Anzali Free Zone) 
 

dastvarehMorteza Ghorchi, fereshteh  

 

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 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/p/principles/
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of a library and study of texts, documents and interviews related to 

the research topic. 
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Detection of Iran's Pattern Export Regions with 

the aim of Exporting to Eurasian Economic Union 

members 
 

Samira Mottaghi1 

 

 

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. 

                                                           
1 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University 
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Geo-economical potential of the Eurasian 

Economic Union for Iran in sanction Situation 
 

Mostafa Ghaderi Hajat, Farzad Ahmadi Dovazdeh Emami, 

Mohammad Reza Malekshahi 

 

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. 
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The Role of Eurasian Economic Union in 

Development of Iranian Foreign Trade 

 
 

Mahmoud Nourani, Sirus Ahmadi Nohdani 

 

Abstract 

 
Regional integration takes place in different parts of the world that 

trade unions are one of them. Foreign trade as the engine of 

development has made it widely welcomed by countries involved 

in economic development. The expansion of the globalization 

phenomenon of economies has made the relations and cooperation 

of countries in the interest of being in the form of regional 

cooperation put on the agenda of many developing countries, 

especially Iran. Interaction with the Eurasian Economic Union has 

made Iran eager to provide the necessary background for 

preferential trade and economic integration. This study attempts to 

imply Iran's position in interacting with the Eurasian region with 

economic propositions. Given that negotiations are under way 

between the Iranian government and the union over the signing of 

the Free Trade Agreement, which could have implications for the 

country; the importance of understanding the ongoing process is 

doubled. 
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Assessing the soft power of Iran’s free- trade 

zones in shaping the regional security system 
mariamverijkazemi 

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. 
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Investigating the role and geopolitical position of 

Chabahar port in the one-road belt project 
 

Mohsen Abedini, Rabiaz Ghorbani Nejad, Abdolreza Faraji 

Rad, Mohammad Akhbari 

 

Abstract 

 

Investigating the Geopolitical Role and Location of Chabahar Port 

in the One Road Belt Project 

Regarding to geological location of capacity, infrastructure 

facilities, Islamic Republic of Iran in central, western Asia and 

south west of Asia trying to enhance security stability as same as 

financial improvement in this region. While, People's Republic of 

China) P.R.C  ( as a Belt project a Road, pose a pervasive plan that 

include different economical, commercial, cultural, scientific, 

geopolitical, and security aspect; may have a wide consequences in 

the region. Intention of execution of this project enhancing 

improvement level of countries between eastern and western 

Eurasia boundaries and pose through regional cooperation facilities 

and development of infrastructure of regional countries. This 

project consists of dry way “economic Belt of Silk road” and 

waterway “marine Silk road”. In this project’s waterway 

Geopolitical location and geographical capabilities of Iran ignored; 

it is because of that Iran has many capabilities such as having 

shortest transit route to Eurasia region. In other hand regarding to 

the central Asia countries caucusia surrounded by land, Islamic 

Republic of Iran is as most significant option for accessibility of 

these countries to free waters (Oman sea and Indian Ocean). this 

research with descriptive analytic and with use of library studies 
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seeking for identifying role and Chabahar Geopolitical place in 

project “ A Belt, A Road”. And assumption of this research is 

regarding to Geopolitical location and proper Capabilities Makran 

shores and Chabahar port in south east of Iran, these shores should 

be placed at major rings of the Marine Silk Road, and then in the 

next level regarding to unique position of Iran between this 

project’s two dry way and waterway, able to be best route to 

connect water way to dry way through Chabahar port. And then it 

connects to Eurasia region that ultimately giant help to 

development and security of Islamic Republic of Iran Especially 

fewer developed south east region. 
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Geopolitics, One Road Belt Project, North-South Corridor, 
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Investigate the Capacities and Opportunities of 

Iranian Free Economic Zones to Attract Foreign 

Investments 
 

Mohammad Reza Bagheri Rakhneh 

 

Abstract 

 

The present study intends to investigate the capacities and 

opportunities of Iranian free economic zones to attract foreign 

investments. From this point of view, after expanding the 

conceptual framework of this subject this study investigates the 

factors influencing the attraction of investments in the Iranian free 

economic zones. According to the thematic documents that are 

being presented in this research, the research method is the library 

research. Findings of this study indicate that seemingly the Iranian 

free economic zones by enjoying its specific geographical situation, 

presence and connection to The International North–South 

Transport Corridor (INSTC), appropriate transit situation, strategic 

depth, centuries-long historical background, can enjoy the required 

opportunities and capacities in order to attract foreign investments. 
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The role of Anzali Free Zone in expanding 

economic cooperation between Iran and Georgia 

 

Maryam Nouri1 

  

Abstract 
 

Free zones are important because of the positive benefits they 

provide for economic cooperation with the other countries. Anzali 

Free Zone is one of the most important and nearest economic zones 

of Iran to Georgia, which has special capacities in expanding 

bilateral cooperation. Georgia is also important to Iran because of 

its special geopolitical position as the gateway to the Caucasus for 

its economic and commercial importance. Achieving a high 

ranking of Georgia in free market and investment support 

indicators is important too. The question of this research is what is 

the role of Anzali free zone in expanding economic cooperation 

between Iran and Georgia? The main purpose is to identify the role 

and impact of the Anzali Free Zone in expanding the economic 

cooperation between the two countries. First, the economic 

cooperation of the two countries in the Anzali Free Zone will 

examine, and then the opportunities for their effective cooperation 

and the role of this free zone in the economic cooperation with 

Georgia will explain. The author tries to fill this scientific gap by 

                                                           
1 Master Student, Regional Studies, ECO College of Allameh Tabataba’I University, Tehran, 
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considering the lack of previous research on the subject and the 

importance of the issue. The type of research is applied and 

hopefully help in planning and policy making. The approach is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library 

and Internet resources. 
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Особые экономические зоны и перспективы 

экономического развития приграничного 

региона в международном транспортном 

коридоре «Север-Юг» 
 

Аннотация 

  

В статье предпринята попытка исследования генезиса 

теорий и международного опыта развития особых 

экономических зон. Представленный теоретический 

каркас исследования позволяет определить внутренние 

закономерности формирования и развития особых 

экономических зон, подчеркнуть их актуальность в 

современном мире; авторская методика оценки 

геотранзитного потенциала приграничного макрорегиона 

на основе статистических данных таможенных органов 

обосновывает его выгодное пространственное 

расположение в транспортно-логистической системе; 

модифицированная гравитационная модель внешней 

торговли Северо-Кавказского макрорегиона показывает 

необходимость развития вектора внешнеторговых связей 

по линии Индия-Иран-Россия-Северная (Центральная 

Европа); эконометрическая модель и прогноз 

экономического роста Дагестана в сценарии 

долгосрочного развития международного транспортного 

коридора «СеверЮг» до 2035 г. служат основой для 

концепции некапиталоемкого роста экономики 

дотационного региона. 

В статье предлагается интегрировать экономические 

системы приграничных регионов стран-контрагентов 
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внешнеэкономической деятельности, связанные 

стратегией развития международного транспортного 

коридора «Север-Юг», обосновывается концепция 

взаимодействия особых экономических зон Ирана и 

России в Каспийском регионе. 

  

Ключевые слова: свободные экономические зоны, 

транспортный коридор, гравитационная модель внешней 

торговли, геотранзитный потенциал. 
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Special economic zones and prospects 

for economic development of the border 

region in the international transport 
 corridor "North-South" 

  

Аnnotation 
 

The article attempts to study the genesis of theories and international 

experience in the development of special economic zones. The 

presented theoretical framework of the study allows us to determine 

the internal patterns of the formation and development of special 

economic zones, to emphasize their relevance in the modern world; 

the author's methodology for assessing the geotransit potential of the 

border macro-region on the basis of statistical data from customs 

authorities substantiates its advantageous spatial location in the 

transport and logistics system; the modified gravitational model of 

foreign trade of the North Caucasian macro-region shows the need 

to develop a vector of foreign trade relations along the line of India-

Iran-Russia-North (Central Europe); The econometric model and 

forecast of the economic growth of Dagestan in the scenario of the 

long-term development of the international transport corridor 

"North-South" until 2035 serve as the basis for the concept of non-

capital-intensive economic growth in the subsidized region. 

The article proposes to integrate the economic systems of the border 

regions of the countries-counterparties of foreign economic activity, 

connected by the development strategy of the international transport 

corridor "North-South", substantiates the concept of interaction of 

the special economic zones of Iran and Russia in the Caspian region. 

  

Keywords: free economic zones, transport corridor, gravity model 

of foreign trade, geotransit potential. 
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