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  چكيده
، همـديريت ويـژ  با توجه به فلسفه وجودي متمايز و نوع  ،گستره جغرافيايي محدود رغم داشتنعليمناطق آزاد، 
هاي آفرينيهايي كوچك، اما با نقشعنوان كانونتوانند بهو اصولي مي هاي كارآمدكارگيري سياستهدر صورت ب

آفريني اقتصـادي كـالن ايـن منـاطق در     البته، نقش. اقتصادي كالن در عرصه معادالت ژئواكونوميكي ظاهر شوند
در همـين راسـتا، در ايـن    . باشدپليتيكي منطقه ميمعادالت ژئواكونوميكي، تا حد زيادي تحت تأثير موقعيت ژئو

هـاي  صنعتي ارس در شمال غرب ايران، با توجـه بـه واقعيـت    -مقاله، سعي شده است، نقش منطقه آزاد تجاري
هـاي ژئـوپليتيكي منطقـه    عبارتي پيوستگيها و وحدت فضايي، زباني، فرهنگي و بهپيوستگي(ژئوپليتيكي منطقه 

عنوان دروازه ورودي و ارتباطي ايران به) هاي ژئوپليتيكي قفقاز، آسياي مركزي و آناتوليوزهآذربايجان ايران با ح
گـاه ژئـوپليتيكي و   عنـوان گـره  هاي ژئواكونوميكي آن در بطن اين منطقه بهو نقش و پتانسيل CISبا كشورهاي 

اين مقاله، اين است كه نقش منطقه بنابراين، سئوال اصلي . ژئواكونوميكي منطقه مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد
  ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي در عرصه مبادالت تجارتي ايران چگونه است؟ لحاظبهآزاد ارس، 

  

  .ژئواكونومي آزاد، ارس، ژئوپليتيك، منطقه :كليديهايواژه 
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  دمهمق -1

صنعتي  - تجاريمنطقه آزاد ارس در محدوده جغرافيايي شمال غرب ايران يكي از مناطق آزاد 
اين منطقه . شود كه در حال حاضر در ابتداي رسالت كاركردي خود قرار داردايران محسوب مي

در حال حاضر، حوزه عملياتي خود را در عرصه صادرات، واردات و ترانزيت كاال و خدمات 
جه به بيشتر در حوزه جغرافيايي كشورهاي قفقاز، تركيه و آسياي مركزي تمركز داده است و با تو

هاي بااليي نيز براي توسعه سطح عملكردي خود در بين موقعيت جغرافيايي منطقه، از پتانسيل
فرهنگي، (هاي ژئوپليتيكي توان به پيوستگيدر اين زمينه، مي. باشدمناطق پيراموني برخوردار مي

و نيز موقعيت هاي پيراموني منطقه شمال غرب ايران با حوزه..) تاريخي، قومي، زباني، امنيتي و 
جنوب و  - عنوان دهليز كريدورهاي ارتباطي شمالژئواكونوميكي منطقه شمال غرب ايران به

غرب اشاره كرد كه منطقه آزاد ارس بر اساس فلسفه وجود خود، در قلب جغرافيايي اين  - شرق
  .هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي بااليي برخوردار باشدآفرينيتواند از نقشحوزه مي

  
  
  

 صنعتي ارس - طرح تدوين سند راهبردي توسعه منطقه آزاد تجاري :منبع
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صنعتي ارس در محدوده شمال غرب ايران، عالوه بر اينكه  - ، منطقه آزاد تجاريعبارتيبه
رود، با توجه به موقعيت و وزن مي شماربه CISدروازه ورودي و ارتباطي ايران با كشورهاي 

تواند عالوه بر ارتباط ژئوپليتيكي حساس منطقه شمال غرب براي جمهوري اسالمي ايران، مي
با توجه به  - عنوان پل ارتباطي ديگر كشورهاي منطقه بويژه تركيها كشورهاي مربوطه، بهايران ب

 - هاي فضايي، زباني و فرهنگي منطقه آذربايجان با دو حوزه ژئوپليتيكي تركيه و قفقازپيوستگي
توان بنابراين، اين منطقه را مي. نقش ژئوپليتيكي فرا ملي نيز بر عهده بگيرد - آسياي مركزي

كشورهاي  - اقتصادي و فرهنگي سه محور ژئوپليتيك ايران - گرانيگاه تعامالت تجاري عنوان به
CIS - در واقع، اين منطقه، اگر به شكل يك منطقه آزاد واقعي اداره شود. و تركيه در نظر گرفت 

 رغمعليكامل در اين منطقه به اجرا درآيد،  طوربهبه تعبيري اگر فلسفه وجودي مناطق آزاد  و
صنعتي ارس  - هاي ژئوپليتيكي در محيط پيراموني، منطقه آزاد تجاريجود يك سري محدوديتو

هاي اي در عرصه تعامالت محيطآفريني ويژهفرهنگي نقش - كاركردهاي تجاري لحاظبهتواند مي
  . پيراموني آن داشته باشد

صنعتي ارس در  - در همين راستا، در اين مقاله، سعي شده است كه نقش منطقه آزاد تجاري
ژئواكونوميكي منطقه مورد  - هاي ژئوپليتيكيعرصه مبادالت تجارتي ايران، با توجه به پتانسيل

بنابراين، سئوال اصلي اين مقاله، اين است كه نقش منطقه آزاد . بررسي و تحليل قرار گيرد
ايران  ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي در عرصه مبادالت تجارتي لحاظبهصنعتي ارس،  - تجاري

  :هاي زير به انجام رسيده استچگونه است؟ شايان ذكر است، اين پژوهش بر اساس فرضيه
آفريني موفق در عرصه مبادالت تجارتي ايران هاي بااليي براي نقشمنطقه آزاد ارس از پتانسيل - 

  .باشدبرخوردار مي
   .باشدن برخوردار ميآفريني موفقي در عرصه مبادالت تجارتي ايرامنطقه آزاد ارس از نقش - 

 روش تحقيق -2

هاي اقتصادي ايران براي بررسي جايگاه و مزيت«اين مقاله حاصل بخشي از كار پژوهشي 
»  CISجلفا دروازه ورودي ايران به كشورهاي«، تحت عنوان »و نيازهاي عمده آن CISكشورهاي 

شته شده و براي تحليلي نو - باشد كه با توجه به ماهيت نظري آن، به روش توصيفيمي
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هاي آماري اي، اينترنتي و دادهآوري و نگارش مطالب اين پژوهش بيشتر از منابع كتابخانه جمع
سري اطالعات توصيفي در قالب مباني در واقع، در اين مقاله، بعد از ارائه يك. استفاده شده است

مناطق آزاد  قتصاديكالن انظري پژوهش در مورد مفهوم مناطق آزاد، فلسفه وجودي و تأثيرات 
هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه آزاد ارس در در اقتصاد كشورها و نيز بررسي پتانسيل

هايي آفريني منطقه آزاد ارس در قالب تحليلهاي نقشهاي توصيفي، در نهايت پتانسيلقالب يافته
نيز براي استفاده مؤثر و ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي بيان شده و در پايان مقاله پيشنهادهايي 

هاي آماري استفاده شايان ذكر است، داده. هاي موجود منطقه ارائه شده استكاراتر از پتانسيل
دبيرخانه مناطق «شده در اين مقاله، شامل آمار مربوط به صادرات و واردات مناطق آزاد ايران از 

و آمار مربوط »  مان منطقه آزاد ارسساز«، آمار مربوط به واردات منطقه آزاد ارس از »آزاد ايران
تهيه شده » اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران«به كل صادرات و واردات غيرنفتي ايران از 

  .است

  مباحث نظري  -3

  تعريف منطقه آزاد -1 -3

هاي قانوني، اي است در داخل مرزهاي سياسي كشور كه مشمول محدوديتمنطقه آزاد، محدوده
اين مناطق، با توجه به اينكه در بيرون از ). Öztürk, 2004: 112(گمركي نباشد  بويژه مقررات

هاي تجاري، مالي و اقتصادي و نيز نظام محدوده منطقه گمرك قرار دارند، حقوق رايج در حوزه
مورد  شدتبه و آيداي به اجرا در ميآيد و يا اينكه تا اندازهاداري كشور در آنها به اجرا در نمي

هاي فيزيكي نسبت به قسمت لحاظبههاي صنعتي و تجاري قرار دارند و يق براي فعاليتتشو
هاي در اين مناطق، هرچند كه محدوديت). Đnan, 2005: 1(ديگر كشور متفاوت و جدا هستند 

نسبت به ... گذاري، تملك خارجيان و مختلف در زمينة موانع گمركي و تجاري، شرايط سرمايه
با اين حال، ). 1: 1374الموتي، محمدي(ر كمتر است و يا اساساً وجود ندارد ساير مناطق كشو

ي دقيق كلمه مناطق آزاد نيستند؛ يعني در اين مناطق، با وجود اينكه قوانين در معنبهمناطق آزاد، 
، با زآيند، در بسياري از موارد ديگر نيكامالً آزادانه به اجرا در مي صورتبهبسياري از موارد 
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كامالً مؤثر، منطقه را مورد كنترل قرار داده و در اغلب موارد به همان جديت  صورتبهيت و جد
براي مثال، در . و دقت موجود در بقيه نقاط موبوط به اقتصاد ملي، تابع مقررات قانوني هستند

حالي كه بسياري از مناطق صنعتي در زمينه واردات و صادرات هيچگونه مسئوليتي به عهده 
براي جلوگيري از قاچاق به داخل حوزه سرزميني گمرك د، آنها كامالً از جانب گمركات ندارن

بنابراين، مناطق آزاد، آزاد نيستند، چرا كه اين مناطق اصوالً توسط حاكمان ملي . شوندكنترل مي
 ). Haywood, 2000(شوند وجود آورنده آنها هستند، كنترل ميهكه ب

هستند كه مواد اوليه و كاال از طريق  ايسياسي ويژه - جغرافيايي در واقع، مناطق آزاد نواحي
خطوط هوايي، دريايي و زميني بدون حقوق و عوارض گمركي وارد اين مناطق شده و پس از 

: تامحمدي، بيبيك(شوند صادر مي و بندي و كيفيت جديد توليدانجام فرآيندهاي خاص با بسته
هاي اي مناطق آزاد هستند، با هدف جذب هرچه بيشتر سرمايهكشورهايي كه داربنابراين،). 17

هاي متنوعي چون شناخته، زيرساخت رسميتبههاي متنوع مالياتي را داخلي يا خارجي معافيت
رساني را در اختيار منطقه قرار داده و در جهت توليد محصوالت هاي ارتباطي و اطالعزيرساخت
نظر از فلسفه اين مناطق صرف). Öztürk, 2004: 112(برند مي كارههاي متنوعي بيارانهصادراتي، 

تجاري آنها، از آن جهت كه بخشي از حاكميت و  - وجودي، ماهيت و كاركردهاي اقتصادي
دهند و نسبت به ساير عناصر خود اختصاص مياقتدار سياسي حكومت و دولت مركزي را به

، مورد توجه خاص جغرافياي سياسي قرار فضا از موقعيت ترجيهي برخوردارند - سازمان سياسي
اقتصادي هستند كه داراي اختيارات  - واحدهاي سياسي صورتبهدر واقع، اين مناطق . دارند
مديريت سياسي و اداري . انداي در وراي اختيارات ساير واحدها و عناصر تقسيمات كشوريويژه
در منطقه نيست؛ بلكه باالترين  عمده زير نظر نماينده سياسي حكومت طوربهمناطق  گونهاين

كند و مقررات و قوانين اقتصادي و تجاري و مقام كشوري مستقيماً بر اداره اين مناطق نظارت مي
  ).406 - 10: 1381نيا، حافظ(مدني خاصي بر آنها حاكم است 

المللي و در جايي كه امكانات و تسهيالت هاي مهم بينمناطق آزاد معموالً در مسير آبراه
عنوان مثال، مناطق آزاد تجاري گيرند؛ بهندرگاهي و فرودگاهي وجود داشته باشد، شكل ميب

الطارق، پاناما، مالزي، سريالنكا در مسير و يا نزديك معابر حمل كنگ، سنگاپور، جبلعدن، هنگ
همچنين، قابل ذكر است كه در كشورهاي ). 277: 1369معتقدي، (اند المللي واقع شدهو نقل بين
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هاي مشتركي چون خارج بودن منطقه آزاد از محدوده گمركي و تأمين مختلف، در كنار ويژگي
هاي اقتصادي و تجاري كشورها، با توجه به هاي ويژه از منطقه آزاد، عالوه بر سياستحمايت

 ,Akar(هايي نيز وجود دارد هاي اين مناطق تفاوتاوضاع اجتماعي و سياسي آنها، در بين فعاليت

مناطق آزاد، در مجموع به سه دستة مناطق آزاد تجاري، مناطق آزاد صنعتي، مناطق آزاد ). 1 :2008
اي و جهاني به و در چهار سطح مختلف محلي، ملي، منطقه. شوندصنعتي تقسيم مي - تجاري

عملكرد، نفوذ و موفقيت آنها در سطوح چهارگانه را كاركردها و  ةپردازند كه گسترايفاي نقش مي
ان موفقيت آن منطقه در تعريف، اجرا و حفظ فلسفه وجودي و كاركردي ويژه آن منطقه ميز

در واقع، وزن ژئوپليتيكي و ژئواكونوميك يك منطقه آزاد، قبل از هر چيزي در . كندمشخص مي
دهي هاي انساني در شكلي، نقش سياست و مؤلفهعبارتبهگيرد، بستر فلسفه وجودي آن شكل مي

البته، اين . هاي جغرافياي طبيعي منطقه بيشتر استوزن منطقه آزاد، نسبت به مؤلفهو سازماندهي 
دهي به وزن منطقه نيست؛ هاي انساني در شكلي تأثيرگذاري مثبت و بهينه مؤلفهمعنبهسخن 

ها و كاركردهاي دهي خاص خود به فعاليتهاي انساني در بيشتر موارد با جهتبلكه، مؤلفه
كلي، هر اندازه  طوربه. كاهندهاي منطقه ميگستره عملياتي و ابعاد متنوع فعاليت منطقه آزاد، از

يك منطقه آزاد از وزن باالي تأثيرگذاري و برد فضايي عملكردي بيشتري برخوردار باشد، فضاي 
  .بيشتري را تحت پوشش خود قرار خواهد داد

  فلسفه وجودي مناطق آزاد -2 -3

هاي توسعه صادرات، جذب سرمايه رهاي در حال توسعه با اهدافمناطق آزاد، غالباً در كشو
در اين . آيندمي وجودبههاي شغلي از طريق تبادل تكنولوژي و اطالعات ايجاد فرصت و خارجي

گيرند، كشورها، با توجه به اينكه اين مناطق، غالباً در جهت توليد محصوالت صادراتي شكل مي
 ,Öztürk(برند نام مي 2يا مناطق توسعه صادراتي 1ناطق آزاد توليديعنوان مبنابراين، از آنها به

گذاري بخش خارجي و تجارت خارجي، تأمين در دنياي اقتصاد، توسعه سرمايه). 112 :2004
هاي استفاده توليدكنندگان داخلي از پول موجود در بازارهاي جهاني، حضور در بين زمينه

                                                           
1 . Free Production Zone  

2 . Export Processing Zone 
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افزايش و توسعه صادرات با حمايت از رشد و توسعه  المللي،هاي رقيب در عرصه بينقدرت
هاي جديد صنايع صادراتي، افزايش واردات ارزي، كمك به حل مسئله بيكاري با ايجاد فرصت
هاي مدرن شغلي، ارتقاء سطح استانداردهاي اقتصادي با وارد كردن توليدات پيشرفته و تكنولوژي

مناطق . روندمي شماربهاهداف ايجاد مناطق آزاد مديريتي از خارج به داخل كشور جزو مهمترين 
هايي است كه با هدف ايجاد هرچه آزاد، بويژه از ديد كشورهاي در حال توسعه يكي از سياست

در حقيقت، فلسفه ). Arslan & Yapraklı, 2007: 170(گيرند تر همگرايي اقتصادي شكل مي سريع
ي كشورهاي در حال توسعه، ايجاد اشتغال، وجودي مناطق آزاد، كسب درآمد ارزي بيشتر برا

البته، برخي از كشورها، عالوه بر اين، . گذاري خارجي استآوري و جذب سرمايهانتقال فن
كامران، (كنند زدايي و توجه به مناطق محروم را نيز دنبال ميهاي ديگري مانند محدوديتهدف
اساسي گسترش و توسعه مبادالت معموالً مناطق آزاد تجاري در راستاي هدف ). 35: 1381

در  و آيندوجود ميالمللي كه مورد توجه كشورهاي طرفدار مكتب آزادي اقتصادي هستند، به بين
 جذب سرمايه منظوربهمليتي هاي فرامليتي و چنداين مناطق، ميزبان از صاحبان سرمايه و شركت

اي مربوط به بعضي از قوانين مدني، هكند و همه نوع تسهيالت از قبيل معافيتآنها استقبال مي
كارگر و نيروي انساني ارزان، زمين و اجاره ارزان، تهيه تأسيسات زيربنايي برق، آب و ارتباطات 

بنابراين، هدف اصلي از ). 277: 1369معتقدي، (نمايد المللي و غيره را براي آنها فراهم ميبين
هاي نسبي اوت اقتصادي و برخورداري از مزيتهاي متفگيري از مكانيزمايجاد اين مناطق، بهره

هاي خارجي و داخلي، تسهيل صادرات، ايجاد اشتغال و در نهايت توسعة در محل، جذب سرمايه
اي براي تسهيل واردات عمل كنند، بايد در دروازه صورتبهكشور ميزبان است و قبل از اينكه 

االيي وارد كنند كه در خدمت توليد و خدمت صادرات و توسعة كشور باشند و در واردات نيز ك
  ). 17: تامحمدي، بيبيك(هاي صادراتي كشور ميزبان باشد توسعة فعاليت

  مناطق آزاد  كالن اقتصاديتأثيرات  -3 -3

مناطق آزاد، يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در عرصه اقتصاد و  ثيرات كالن اقتصاديأت
نقش و  1970، از دهه زياد آنهاسابقه  رغمعليين مناطق در حقيقت، ا. المللي استتوسعه بين

 & Arslan(اند خود اختصاص دادهاي در عرصه تجارت جهاني و دنياي اقتصاد بهجايگاه ويژه
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Yapraklı, 2007: 169-170 .(مناطق عموماً مثبت  گونهاينگذاري در گرچه نرخ بازدهي سرمايه
تري نسبت به هاي بازدهي پاييناند، نرخلت بودهباشد، ولي مناطقي كه تحت اختيار دومي

در واقع، با توجه به اينكه اقتصاد ). 23: 1373كميجاني، (اند گذاري بخش خصوصي داشتهسرمايه
رود، اين مناطق در عرصه اقتصاد از اهميت مي شماربهيكي از داليل اصلي نياز به مناطق آزاد 

هستند كه  ع، كانون تغذيه و توسعه براي كشورهاييمناطق، درواق اين .اي برخوردارندويژه
دهي لحاظ اقتصادي، تكنولوژيكي و سياسي جهتدانند در جهان امروز چگونه خود را به مي

المللي را اين مناطق با توجه به اينكه، حمل كاال به بازارهاي بين). Haywood, 2004(نمايند 
هاي چندمليتي، به يشتري هستند، براي شركتپذيري تجاري بتر نموده و داراي انعطافآسان

). 22: 1373كميجاني، (اي برخوردارند دليل حذف يا كاهش عوارض گمركي از اهميت ويژه
عنوان منطقه آزاد در كشور، تنها اعتدال در نظام لحاظ اقتصادي، با انتخاب يك منطقه بهالبته، به

رود؛ چون در شمار نميصادي بهجاري اداري، مالياتي و گمركي يك موفقيت كالن اقت
صورت مفيد و مناسب پخش نشده اند، منابع بهكشورهايي كه داراي اقتصاد كمتر توسعه يافته

   ).Kocaman, 2007: 123(است 
در همين راستا، در بيشتر معامالت تجاري، تفاوت در محيط اقتصادي بين كشورهاي توسعه 

از وقتي كه منافع . رودمي شماربهنابع تضاد يافته و كشورهاي در حال توسعه، يكي از م
شان بوده است، پيشرفت در كنترل و كشورهاي در حال توسعه در گرو رشد و توسعه اقتصادي

بنابراين، كشورهاي در حال توسعه، بارها از . مديريت مسائل جانبي هم كار آساني نبوده است
اندازي اين حتي، با راه. اندن بهره بردهشديك سياست تجاري در راه صنعتي عنوانبهاين مناطق 

زايي است اي نسبت به جريان سرمايه خارجي كه داراي توان اشتغالمناطق، اين كشورها تا اندازه
  ). Sugiyama, 2006: 1(اند باشد، از منافع تجارت آزاد و تجربه بيشتر بهره بردهو سودآور مي

ديگر و اهداف مورد نظرشان مناطق ناهمگون مناطق آزاد، اگرچه ممكن است در قياس با يك
آيند، اما در عمل داراي اشتراكاتي بوده و همه در داشتن يك مؤلفه اساسي، در تأكيد بر  حساببه

مهمترين نكته در ايجاد مناطق آزاد، اين است كه بسياري از . فضاي باز اقتصادي همسو هستند
البته، هر . كنندتراتژي اقتصادي خود استفاده مياهرمي براي تغيير در اس عنوانبهكشورها از آن 

كدام از كشورهاي مختلف جهان بنا به شرايط خاص خود، در تشكيل مناطق آزاد اهداف معيني 
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المللي در نظر گرفت كه از مناطق آزاد را بايد پلي بين اقتصاد ملي و بين. مدنظرشان بوده است
 يه توسعه صادرات را استحكام بخشيده و ازگذاري مستقيم خارجي پابا جذب سرمايه سويك

هاي نسبي اقتصاد در توانند مزيتگيري از منابع و استعدادهاي بالقوه كشور ميطرف ديگر با بهره
همچنين، اين مناطق داراي اثرات القايي . بالفعل درآورند صورتبهالمللي را زمينه اقتصاد بين

سازي تدريجي اين مناطق، اقتصاد سان با آمادهدينب. ها و درآمد ملي هستندروي تراز پرداخت
ارتباط با اقتصاد ملي ). 324: 1376كازروني، (دارد ملي در جهت ادغام با اقتصاد جهاني قام برمي

اي كه با ايجاد مناطق آزاد، رود؛ به گونهمي شماربهآوري از ديگر آثار مهم مناطق آزاد و انتقال فن
هاي مستقر در آالت كشور ميزبان توسط بنگاهينساخته و ماشنيمهخريد مواد خام، كاالهاي 
يكي از اجزاي مهم . شودآوري هم ميكند و در ضمن سبب انتقال فنمناطق آزاد افزايش پيدا مي

آوري كشور ميزبان ماهيت و عمق روابط آنها با هاي خارجي بر توسعه فندر تأثيرگذاري شركت
البته، در صورتي كه پايگاه صنعتي نسبتاً . ي با اقتصاد ملي استكل طوربههاي داخلي و شركت
هاي خارجي براي ارتباط با اي در كشور وجود داشته باشد، اين امر مشوق شركتيافتهتوسعه

توانند شرايط رقابتي بهتري ها در منطقه آزاد ميدر عين حال، فعاليت. اقتصاد داخلي خواهد بود
  ).79: 1379ه آزاد كيش، سازمان منطق(ايجاد بكنند 

در همين راستا، تقسيم فضايي كار و فعاليت، در واقع، در دو بعد صادرات و واردات برقرار 
يك واحد  صورتبهشود، اي كه به آنها داده ميهاين مناطق، با توجه به اختيارات ويژ. است

شور، مناطق آزاد ديگر كشور، خارج از ك(جداگانه از ساير مناطق كشور، در تعامل با چهار سطح 
اقتصادي يك منطقه آزاد  - هاي تجاريدر حقيقت، فعاليت. پردازندبه ايفاي نقش مي) و گمرك

در شكل صادرات و واردات كاال از اين منطقه به ساير نقاط دنيا، داخل كشور، مناطق آزاد ديگر 
 صورتبهزاد بيشتر البته، كاركرد گمرك در تعامل با منطقه آ. پذيردو گمرك كشور صورت مي

كه، موارد صادراتي و وارداتي انتقالي از طريق خطوط هوايي و ماند؛ تا جايييك واسطه مي
در واقع، در حين اينكه كاالهاي وارداتي از طريق . رسددريايي با وساطت گمرك به انجام مي

آزاد از  شوند، كاالهايي هم هست كه بعد از خروج از منطقهگمرك در مناطق آزاد جذب مي
اين مناطق، با توجه به اين كاركرد، در وزن . شوندطريق گمرك به ديگر نقاط دنيا ارسال مي

در واقع، نقش جغرافياي اين مناطق در . اي بر عهده دارندژئواكونوميك يك كشور نقش برجسته
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يك اين اي، جهاني بهترين توجيه براي نقش ژئواكونومپيوند اقتصاد داخلي به اقتصادهاي منطقه
تواند در همين راستا، يك منطقه آزاد، در نقش ژئوپليتيكي كشور نيز مي. رودمي شماربهمناطق 

هاي مشترك اقتصادي عبارتي، نقش يك منطقه آزاد در همگرايي و فعاليتبه. كارساز باشد
د؛ و اي نيز نقش بارزي ايفا نمايگيري صلح و امنيت منطقهتواند در شكلكشورهاي متفاوت، مي

  . بيانجامد نيزاي گيري و تأسيس يك اتحاد منطقهحتي به شكل
 

  )61: 1388زاده، قليولي(تعامالت فضايي خارجي در منطقه آزاد  :1شماره شكل 

     پژوهش يهايافته -4

  هاي ژئوپليتيكي منطقه ويژگي -1 -4

  فقازجغرافيايي با منطقه ژئوپليتيكي ق -ارتباط و پيوستگي فضايي -1 -1 -4

ديگر  عبارتبهو ) صنعتي ارس - منطقه آزاد تجاري(مهمترين ويژگي ژئوپليتيكي منطقه جلفا 
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اهميت اين مسئله . باشدمنطقه شمال غرب ايران، همجواري آن با منطقه ژئوپليتيكي قفقاز مي
شود كه ما به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه اين منطقه بعد از فروپاشي وقتي دوچندان مي

نژادي و محصور  - بويژه مسائل قومي(هاي ژئوپليتيكي آن اتحاد شوروي، با توجه به واقعيت
البته، همجواري منطقه با قفقاز هم . ترين مناطق دنيا بوده استيكي از ناامن) بودن در خشكي

با اين وجود، در صورت استفاده از منطق جغرافياي سياسي . تواند فرصت باشد و هم تهديدمي
با توجه به اينكه منطقه . توان تهديدات موجود را نيز به فرصت تبديل كردادالت منطقه ميدر مع

قرار ) طرح ارتباطي تراسيكا(شرق  - جنوب و غرب - قفقاز در مسير كريدور ارتباطي شمال
هاي رود، دروازه ورودي قدرتمي شماربهگرفته، مرز تالقي دو تمدن بزرگ اسالمي و مسيحي 

شود، تنها گستره ارتباط فضايي دو گستره بزرگ ه آسياي مركزي محسوب ميبزرگ به منطق
است و نيز وجود منابع درخور توجه ) تركيه و كشورهاي ترك آسياي مركزي(جهان ترك 

ژئواكونوميكي آن كه توجهات  و هاي ژئوپليتيكيزيرزميني در اين منطقه و ديگر مزيت
سوي منطقه جلب كرده است، بنابراين، منطقه آزاد اي را به اي و فرامنطقههاي منطقه قدرت
هاي ژئوپليتيكي و تواند خالق فرصتهمجواري با اين منطقه مي دليلبهاقتصادي ارس  - تجاري

هاي ژئوپليتيكي حال، واقعيتبا اين. شماري براي ايران و منطقه باشدژئواكونوميكي ممتاز و بي
ذكر است كه در صورت برخورد هالزم ب. شودنميهاي آن محدود منطقه قفقاز تنها به مزيت

هاي ژئوپليتيكي و تواند فرصتنامناسب با مسائل جاري منطقه، ناامني موجود در منطقه مي
هاي خاص جغرافياي سياسي همچنين، با توجه به ويژگي. ژئواكونوميكي آن را نيز خنثي سازد

اينكه منطقه شمال غرب ايران با بخش ايران بويژه تمركز شديد فرهنگي، اقتصادي و سياسي و 
زباني است و به تعبيري منطقه شمال غرب  - توجهي از منطقه قفقاز داراي تجانس قوميقابل

ايران در وراي مرزهاي سياسي ايران، داراي عقبه فضايي است، بنابراين، درصورتي كه 
ود، شايد در آينده هاي حكومتي در جمهوري اسالمي ايران به سوي تمركززدايي پيش نر سياست

گرايي باعث ايجاد ناامني براي منطقه آزاد چندان دور، خود اين منطقه به داليل بروز ملي نه
  ).476: 1388زاده، قليولي(صنعتي ارس باشد  - تجاري
صنعتي ارس با قفقاز در سطح  - اينكه همجواري منطقه آزاد تجاري رغمعليكلي، طوربه
هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي فراواني براي ايران و منطقه صتتواند حامل فراي ميمنطقه
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باشد، در سطح محلي همجواري منطقه آزاد ارس با منطقه خودمختار نخحوان كه خود منطقه 
هبرونگان جمهوري آذربايجان است و به دور از خاك مادر در انزواي ژئوپليتيكي و جغرافيايي ب

هاقتصادي ارس را ب - كل ژئوپليتيكي منطقه آزاد تجاريبرد، مهمترين محدوديت و مشسر مي
  . وجود آورده است

قرار گرفتن در كانون جغرافيايي مناطق ژئوپليتيكي آسياي مركزي، قفقاز،  -2 -1 -4

  آناتولي و خاورميانه

ها و عنوان مهمترين گستره قدرت جهاني از مناطق ژئوپليتيكي متعددي با ويژگيمنطقه اوراسيا به
هاي ژئوپليتيكي متفاوتي تشكيل شده است كه هر كدام از اين مناطق با توجه به يتقابل

هاي جهاني بر عهده اي در عرصه رقابتونوميكي خود نقش ويژهكهاي ژئوپليتيكي و ژئوا ويژگي
ي جهان سياسي، عبارتبهدر حال حاضر، از جمله مهمترين مناطق ژئوپليتيكي اوراسيا و . دارد

خاورميانه هستند كه منطقه آزاد تجاري  و يكي آسياي مركزي، منطقه قفقاز، آناتوليمناطق ژئوپليت
در گستره جغرافيايي ايران در كانون جغرافيايي مناطق ياد شده ) منطقه شمال غرب ايران(ارس 

تواند مزيت قرار گرفته است كه اين ويژگي، در صورت استفاده منطقي و جغرافيايي مي
ي، اين موقعيت حساس نشان عبارتبه. اي براي ايران فراهم آوردونوميكي ويژهژئوپليتيكي و ژئواك

  .باشدهاي باالي ايران براي ايفاي نقش ژئوپليتيكي در مناطق ياد شده ميدهنده ظرفيت
هاي جغرافياي سياسي اين منطقه شامل همجواري فضايي آن با مناطق ياد ، ويژگيعالوهبه

ت ديگر، اسالمي بودن اين مناطق و نيز تجانس رعبامشترك و بهشده و برخورداري از فرهنگ 
زباني اين منطقه با بيشتر مردمان قفقاز، آناتولي و آسياي مركزي  - هاي جمعيتي و قوميويژگي

شايان ذكر است، . اين منطقه را به حلقه ارتباط بين مناطق ژئوپليتيكي ياد شده تبديل كرده است
هاي جمعيتي آن با منطقه آناتولي، قفقاز و آسياي مركزي س ويژگياين منطقه با توجه به تجان

خصوصاً با توجه به اينكه خاك ارمنستان به داليل سياسي ارتباط بين تركيه و ديگر كشورهاي (
بنابراين، با . عنوان حلقه اتصال جهان ترك نيز عمل نمايدتواند بهمي) ترك را قطع كرده است

عنوان عقبه استراتژيك و تواند بهتيكي، منطقه شمال غرب ايران ميتوجه به اين ويژگي ژئوپلي
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  .ژئوپليتيكي تمام مناطق ياد شده عمل نمايد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقعيت جغرافيايي منطقه آزاد ارس در كانون مناطق آسياي مركزي، قفقاز، آناتولي و خاورميانه: 1نقشه شماره 

  هيدروپليتيك رودخانه مرزي ارس -3 -1 -4

هاي مرزي عنوان يكي از مهمترين رودخانهخانه ارس با توجه به جغرافياي سياسي ويژه آن بهرود
اين رودخانه عالوه بر اينكه مرز بين ايران و . شودالمللي شناخته ميهاي بينو نيز رودخانه

دهد، در هاي آذربايجان و ارمنستان و نيز منطقه خودمختار نخجوان را تشكيل ميجمهوري
اليه شرقي آن كامالً در جمهوري اليه غربي آن در كشور تركيه و ارمنستان و در منتهيمنتهي

برداري مشترك و در مجموع، با توجه به گذشته تاريخي اين منطقه و بهره. آذربايجان جريان دارد
مساوي از منابع آب رودخانه ارس هم در زمان اتحاد شوروي و هم بعد از استقالل جمهوري

شمالي رود ارس، روند هيدروپليتيك اين رودخانه، روند مثبت و مبتني بر  هاي جبهه
توجهي بوده و تقريباً مناقشه و منازعه قابل... هاي فني، اقتصادي، كشاورزي، آبياري و  همكاري

بر سر مسائل رودخانه مهم مرزي ارس بين طرفين حادث نشده است و اگر اختالفاتي بر سر 
هاي مختلف حل و ه با گسترش و تعميق مناسبات و با انعقاد موافقتنامهل اين رود پيش آمدئمسا

  .فصل گرديده است
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بنابراين، با توجه به ژئوپليتيك همكاري بين كشورهاي منطقه بر سر استفاده مشترك و برابر 
المللي خود به خود شود كه اين رودخانه مرزي و بيناز منابع آبي رودخانه ارس، مشاهده مي

هاي ژئواكونوميكي و استراتژيكي در منطقه نيازهاي ژئوپليتيكي براي همكارياز پيشسزمينه
ي اين نيست كه ژئوپليتيك همكاري حاكم بر منطقه براي هميشه معنبهبا اين حال، اين امر . است

هاي باالدست هاي روزافزون تركيه و ارمنستان در بخشبنابراين، با توجه به برداشت. باقي بماند
صنعتي ارس در منطقه نياز منابع آبي  - خانه و نيز اينكه ايجاد سازمان منطقه آزاد تجاريرود

مهمتر از همه اينكه، اين رودخانه با توجه به اينكه يكي  و منطقه را بيش از پيش باال خواهد برد
 اي برخوردارهاي اصلي رود كورا محسوب شده و در هيدروپليتيك كورا از جايگاه ويژهاز شاخه

توان آينده هيدروپليتيك منطقه و رودخانه ارس را مثبت و مبتني بر ژئوپليتيك است، نمي
تواند بنابراين، اهميت اين مسئله به قدري است كه اگر چاره جويي نشود، مي. همكاري تلقي كرد

 - هاي اقتصادي منطقه آزاد تجاريهاي ژئوپليتيكي فرا روي فعاليتعنوان يكي از محدوديتبه
  ).477: 1388زاده، قليولي(تي ارس ايفاي نقش نمايد صنع

هاي هاي اقتصادي جمهوري آذربايجان و به تبع آن طرحشايان ذكر است، با توجه به پيشرفت
دليل شكوفايي اقتصادي و صنعتي در دست مطالعه در اين جمهوري و نيز افزايش جمعيت منطقه به

  .نياز به منابع آبي منطقه افزايش خواهد يافت) يهم در كناره شمالي و هم جنوب(اقتصادي آن 

  هاي ژئواكونوميكي منطقه مهممترين ويژگي -2 -4

  در شبكه ترانزيتي منطقه) منطقه آزاد ارس(اهميت جلفا  -1 -2 -4

قرن به وقوع . هاي گوناگون زندگي بشر استقرن بيست و يكم قرن تحوالت شگرف در عرصه
بديهي است . آوري و ابزارهاي نوين ارتباطي استر علوم و فنهاي پرشتاب دپيوستن دگرگوني

فراهم آوردن سرمايه الزم ميسر نمي منظوربهاين همه جز در سايه گسترش و توسعه تجارت 
خدمات و المللي كار، مبادالت بينسبب نيست كه جهاني شدن تجارت، رو بياز اين. باشد

. كنداين تحوالت روند رو به رشد خود را طي مي با راستاگردشگري مدتهاست كه همزمان و هم
هاي مهم مقوله ارتباطات از عنوان يكي از زيرمجموعههدر اين ميان صنعت حمل و نقل ب
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اين صنعت عالوه بر تحت تأثير . شودهاي زيربنايي و مهم اقتصاد هر جامعه محسوب مي بخش
شود و با خارج شدن از مفهوم ار تحول ميقراردادن فرايند توسعه، خود نيز در جريان توسعه دچ

 عنوانبهتواند مكانيزم اجرايي صحيحي برخوردار باشد، مي درون مرزي، به شرط آنكه از اًصرف
توزيع ها، توسعه منابع كمياب، افزايش رقابت، عاملي مؤثر در توسعه تجارت و تثبيت قيمت

همين علت هب. گردشگري ظاهر شودمناسب و بهينه نيروي كار و نيز گسترش و توسعه صنعت 
پلي  عنوانبهاهميت اين صنعت در اقتصاد ملي تا به آنجاست كه بسياري از صاحبنظران آن را 

  ).1383ايران، . ا. سايت رسمي گمرك ج(كنند براي رسيدن به توسعه پايدار معرفي مي
غرب ايران و بويژه هاي ژئوپليتيكي منطقه، منطقه شمال همين راستا، با توجه به ويژگي در

هاي ارتباطي و موقعيت ويژه جغرافيايي آن در كانون راه دليلبهصنعتي ارس  - منطقه آزاد تجاري
در حال حاضر، بزرگترين مزيت ژئواكونوميكي منطقه آزاد . مواصالتي منطقه قرار گرفته است

جنوب و  - شمالصنعتي ارس قرار گرفتن آن در گستره جغرافيايي كريدورهاي ارتباطي  - تجاري
عنوان پل ارتباطي و حلقه اتصال اقتصاد داخل با تواند بهباشد كه از اين طريق ميغرب مي - شرق

محيط پيراموني و نيز حلقه اتصال و كانون رقابت و شكوفايي اقتصادهاي پيراموني و به تبع آن 
قي و رقابت بين تواند كانون تالدر واقع، اين منطقه مي. اقتصاد داخلي، ايفاي نقش نمايد

  . جنوب منطقه جغرافيايي ارواسيا باشد - شرق و شمال - اقتصادهاي غرب
هاي حوزه قفقاز جنوبي و از آن عنوان نقطه اتصال ايران به جمهورياهميت اين منطقه به

طريق به فدراسيون روسيه، آسياي مركزي و اتحاديه اروپا و نيز برقراري ارتباط بين درياي سياه 
اي ايران برگسترش و هاي منطقهها و برنامهاي است كه در كليه طرحرس به اندازهو خليج فا

در اين منطقه جلفا به دليل موقعيت . توسعه توان شبكه حمل و نقل منطقه تأكيد شده است
به. باشداي برخوردار مين با جمهوري خودمختار نخجوان از اهميت ويژهآمرزي و همجواري 

گيرد كه در اري اين منطقه از سه نقطه جلفا، نوردوز و دوزال انجام ميطوركلي، روابط همجو
مرند هنوز  -ديز، محور جلفاهاي قراداغ و گردنه درهاين ميان، با وجود موانع طبيعي رشته كوه

عالوه بر اين، . هاي مركزي ايران با مناطق برون مرزي استهم بهترين محور ارتباطي قسمت
طوركلي منطقه آسياي جنوبي از طريق تنها مسير ريلي ارتباطي ايران و بهتبريز  -آهن جلفاراه

منطقه قفقاز با شبكه ريلي فدراسيون روسيه و اروپاست كه از زمان فروپاشي شوروي به سبب 
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  .باغ كوهستاني به حالت تعليق درآمده استهاي قرهدرگيري

  ينه صادرات و وارداتدر زم) منطقه آزاد ارس(هاي اقتصادي جلفا مزيت -2 -2 -4

تجارت و بازرگاني با  توجه به موقعيت جغرافيايي و پيشينه تاريخي اين منطقه در زمينهبا 
صنعتي ارس در بحث توسعه  - آزاد تجاري كشورهاي همجوار، ترديدي درباره موفقيت منطقه
طق آزاد چرا كه اين منطقه مانند بيشتر منا اقتصادي تجاري بازرگاني و صنعتي وجود ندارد،

بازرگاني خود را از صفر شروع نكرده و در اين زمينه، قبل از فروپاشي  - كارهاي تجاري
بعد از فروپاشي . رفتمي شماربههاي مهم حيات اقتصادي ايران شوروي، جلفا يكي از دروازه

هاي محدوديت رغمعليشوروي و دوره گذار ژئوپليتيكي در عرصه قدرت جهاني، اين منطقه 
لي ايران و مهمتر از همه مسدود اشكست قدرت اقتصادي جبهه شم(وجود آمده هتيكي بژئوپلي

و پيدايش مسائل ژئوپليتيكي  درگيري دليلبههاي مواصالتي منطقه با جبهه شمالي شدن راه
، همچنان اهميت )باغ كوهستانيالينحل بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان در منطقه قره

  . را براي ايران و كشورهاي منطقه حفظ كرده است اقتصادي خود - تجاري
هاي ترانزيتي و بويژه مزيت(هاي موجود در جلفا همين زمينه، امكانات و زيرساخت در

تواند در آغاز مي) فضاهاي موجود براي انبار و نگاهداري كاالهاي صادراتي و وارداتي در منطقه
ساله  15همچنين، معافيت مالياتي . ن منطقه باشدكار، اهرم مؤثري در تسريع روند امور اجرايي اي

هاي اقتصادي و معافيت از عوارض گمركي و سود برداري براي انواع فعاليتاز تاريخ بهره
آالت به منطقه، صادرات كاالهاي توليد شده در منطقه و ماشين بازرگاني براي واردات مواد اوليه

با رعايت قوانين ارزش افزوده و كمترين تشريفات، ساير نقاط داخلي كشور  به خارج از ايران يا
و نيز صادرات مجدد كاالهاي ساير كشورها از منطقه جلفا به بازارهاي  صادرات كاالهاي ايراني

اقتصادي در ايران و منطقه از  - نيز برقراري ارتباط تجاري با ديگر مناطق آزاد تجاري و جهاني
اين در ). 1386زاده، هدايتي(شوند قه محسوب ميهاي اقتصادي اين منطجمله مهمترين مزيت

صنعتي توسط  - هاي تجاريهاي متنوع با فعاليتحالي است كه اقداماتي چون ثبت شركت
گذاري خارجي در منطقه بدون سرمايه سازمان منطقه آزاد در منطقه، ايجاد بسترهاي الزم براي

آزادي  خريد و فروش ارز، و د، خروجهاي وروهاي كامل در زمينهمشاركت طرف ايراني، آزادي
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تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه  كاال به استثناء كاالهاي مغاير شرع اسالم، آزادي ورود هر نوع
ها و مؤسسات اعتباري خصوصي با سرمايه داخلي يا خارجي، آزادي تأسيس و فعاليت بانك

از ديگر  گذاران خارجينيز تضمين حقوق قانوني سرمايه و خارجي با رعايت قانون مربوطه
هاي اقتصادي باشد كه بر مزيتاقتصادي ارس مي - بسترهاي فراهم شده در منطقه آزاد تجاري

  ).همان(افزايد وارداتي و صادراتي اين منطقه مي

  هاي اقتصادي محيطي در منطقه آزاد ارس و مناطق پيرامونيظرفيت -3 -2 -4

هاي قرهوجود بريدگي استثنايي در بين كوه دليلبه توپوگرافي منطقه شمال غرب ايران، لحاظبه
بدون استثناء حركت تمام  شمال استان آذربايجان غربي و پيدايش دشت جلفا، تقريباً - داغ

طور به. شودهاي موجود به منطقة قفقاز، روسيه و اروپاي شرقي به اين محور هدايت ميجريان
مركز مطالعات و تحقيقات (قه جلفا است كلي، اين مزيت محصول ويژگي توپوگرافيكي منط

ديز و وجود گلوگاه استراتژيك دره دليلبهكه ) 110: 1385، 5. شهرسازي و معماري ايران، ج
و ژئواكونوميكي مفيدي  كالن اقتصاديهاي تواند حامل ارزشهاي ارتباطي جاري در آن ميشبكه

  . براي منطقه و ايران باشد
هاي همجوار اقتصادي ارس و در شهرستان - نطقة آزاد تجارياين، در نزديكي م عالوه بر

مرند، ورزقان و كليبر منابع معدني قابل توجهي وجود دارد كه حمل و نقل اين منابع معدني با 
بويژه وجود معادن مس سونگون در ورزقان كه از . هزينة اقتصادي قابل قبول به منطقه ميسر است

ه يك منبع معدني پرارزش براي احداث صنايع پايين دستي هاي دسترسي منطقه بمهمترين مزيت
روي  شايان ذكر است رگة معدني بزرگ و مهم مس كه بر). 112: همان(شود در آن تلقي مي

شمال شهرستان مرند و جنوب  - ورزقان - اهر - يكي از كمربندهاي جهاني مس در محور هريس
اين رگة . ر جهان شناسايي شده استيكي از سه منبع بزرگ مس د عنوانبهجلفا واقع شده، 

معدني آنچنان مهم است كه گاه استان آذربايجان شرقي را با دارندة اصلي ذخاير مس جهان يعني 
همچنين، بزرگترين معدن كائولين در سطح منطقه و كل ). 41: همان(كنند كشور شيلي مقايسه مي

كائولين در منطقه و  و بع مساود منكلي، وجطوربه. خاورميانه در شهرستان مرند واقع شده است
توان  اينيز منابع نفيلين سينيت كليبر به همراه ديگر منابع و معادن طبيعي موجود در منطقه، گوي
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تواند منطقه گذاري داخلي و خارجي است كه اين امر مياقتصادي باالي اين منطقه براي سرمايه
ادي منطقه، در كانون مناطق ژئوپليتيكي اقتصادي ارس را به بزرگترين قطب اقتص - آزاد تجاري

هاي اين در حالي است كه عبور لوله. قفقاز، آسياي مركزي، آناتولي و خاورميانه تبديل نمايد
اي به اين منطقه بخشيده ارسال گاز طبيعي از اين منطقه و مناطق پيراموني آن نيز ارزش ويژه

  . است
و وجود رودخانة زيباي ارس و بويژه وجود  عالوه بر آنچه كه گفته شد، طبيعت بكر منطقه

فرد، به همراه ديگر يك منبع گردشگري مذهبي منحصر به عنوانبهكليساي سنت استپانوس 
  .مناطق ديدني پيراموني از نقاط قوت اين منطقه در زمينه صنعت توريسم هستند

 هاي تعاملي بين منطقه آزاد ارس و ساير مناطق آزاد در ايرانزمينه -5

گيري عملكردي نقش و جهت لحاظبهصنعتي ارس هنوز  - اينكه منطقه آزاد تجاري رغمليع
را از داشتن ترتيبات  كه باشد، آن هاي ندارد، ولي رسالت، نقش و عملكرد اين منطقه هرچويژه

 نمايد، چرا كه ايجادنياز نميافزايي با ساير مناطق آزاد ايران بيهمكاري، يكپارچگي، تعامل و هم
هاي موردي و تبادل تجربه اين مناطق با يكديگر راه را براي يافته، همكاريارتباطات سازمان

  .نمايدتر ميآسانهموار نمودن مسير آنها براي رسيدن به مقاصدشان 
هاي گردشگري و دليل وجود جاذبهدرهمين راستا، با توجه به اينكه منطقه آزاد كيش به

جذابي براي جلب توريسم و گردشگري تبديل شده است،  هاي طبيعي آن به منطقهويژگي
هاي گردشگري فراوان منطقه آزاد ارس بهترين توجيه براي تعامالت دو بنابراين وجود جاذبه

 وجودبهعالوه بر اين، با توجه . باشدمنطقه در زمينه گردشگري و تبادل و توسعه توريسم مي
هايي را ايجاد افزاييتوانند با تعامل با يكديگر هممي هاي بازرگاني در هر دو منطقه، آنهازمينه

تواند خط واصلي منطقه آزاد قشم نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، در حقيقت، مي. نمايند
. بين منطقه آزاد ارس با كشورهاي حوزه خليج فارس و قشم با كشورهاي حوزه قفقاز باشد

اد قشم در زمينه صنايع وابسته به نفت و گاز و نزديكي گيري منطقه آزهمچنين با توجه به جهت
تواند همكاري اين دو منطقه هاي نفتي جمهوري آذربايجان، اين امر ميمنطقه آزاد ارس به حوزه

همچنين، اين . را در خصوص توليدات صنايع وابسته به نفت و پتروشيمي در بر داشته باشد
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د تعامالت خوبي را با منطقه آزاد ارس برقرار نمايد توانمنطقه نيز در ارتباط با گردشگري مي
  ).138 - 9: 1385، 2. مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، ج(

ترين و مهمترين عملكرد منطقه آزاد چابهار نقش ترانزيتي آن همچنين، با توجه به اينكه اصلي
باشد و فغانستان، پاكستان و هند ميساير كشورهاي جهان از جمله ا با كشورهاي آسياي مركزي و

باشد، لذا تعامل و و كشورهاي حوزه قفقاز مي CISمنطقه آزاد ارس نيز حلقه واصل با كشورهاي 
تواند بهترين پل ارتباطي كشورهاي شمال غربي و غرب همكاري اين دو منطقه با يكديگر، مي

زاد اروند نيز، با اينكه مانند منطقه منطقه آ. باشدايران با كشورهاي جنوب شرقي و جنوب ايران 
و [اي نوپاست و فعاليت خود را تازه شروع كرده است، اما به جهت همسايگي آزاد ارس منطقه

با كشور عراق و كشورهاي حوزه خليج فارس، بهترين گزينه جهت توسعه ] ارتباط فضايي
 - قل ريلي از مبادي خرمشهراين نكته، بويژه در ارتباط با حمل و ن. هاي ترانزيتي استهمكاري

عالوه بر اين، . كندبندر امام به منطقه آزاد ارس و منطقه قفقاز و روسيه و بالعكس صدق مي
هاي موجود و صنايع توليدي وابسته به نفت و گاز در منطقه آزاد اروند و نزديكي منطقه تخصص

تواند در عرصه كه مي اي استهاي نفتي جمهوري آذربايجان، ديگر زمينهآزاد ارس به حوزه
منطقه آزاد انزلي نيز . آفريني مؤثرتري برخوردار باشدتعامالت دوجانبه بين اين دو منطقه، از نقش

هاي آسياي مركزي، قفقاز، جنوب، جمهوري - واسطه واقع شدن آن در مسير ترانزيتي شمالهب
زايش ارتباطات ترانزيتي روسيه و همچنين همسايگي با منطقه آزاد ارس، بهترين گزينه براي اف

. تركيه و گرجستان و بالعكس است - نخجوان - بين كشورهاي پيراموني درياي خزر و ارمنستان
هاي موردي اين دو منطقه با يكديگر زمينه مساعدي را يافته و همكاري، ارتباطات سازمانعالوهبه

هاي گردشگري اين دو ههمچنين، جاذب. آوردبراي ارتباط موثر با كشورهاي همسايه فراهم مي
عنوان البته منطقه آزاد انزلي، نوعاً به. اي براي تبادل توريسم بين آنها باشدتواند زمينهمنطقه مي

تواند رقابتي سازنده رود، هر چند كه اين رقابت ميمي شماربهرقيب اصلي منطقه آزاد ارس نيز 
  ).140: همان(براي منطقه آزاد ارس باشد 

  آزاد ارس در مبادالت تجارتي ايران نقش منطقه -6 

هاي بر اساس آمار دريافتي از دبيرخانه مناطق  آزاد ايران و نيز سازمان منطقه آزاد ارس، در سال
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، به ترتيب، در مجموع سهم مناطق آزاد ايران در مبادالت تجارتي ايران به ارزش 87و  1386
نسبت به ميزان % 21/8، 1387زان در سال ميليون دالر بوده است كه اين مي 91/7079و  56/6542

اين در حالي است كه با توجه به آمار دريافتي از اتاق . دهدرشد نشان مي 86مشابه آن در سال 
هاي ذكر بازرگاني و صنايع و معادن تهران، آمار كل صادرات و واردات غيرنفتي ايران در سال

باشد كه از اين مقدار به ترتيب، حدود ر ميميليارد دال 74و  64شده، به ترتيب، چيزي در حدود 
، به ترتيب 87و  1386هاي در همين راستا، در سال. باشداز آن سهم مناطق آزاد مي% 45/9و  10

 6523و  5768ميليون دالر سهم صادرات مناطق آزاد ايران و نيز  91/556و  56/774به ارزش 
هاي در واقع، با توجه به آمار موجود، در سال. دباشميليون دالر سهم واردات مناطق آزاد ايران مي

از كل % 7/11و  8/11از كل صادرات غيرنفتي ايران و نيز % 3و  5، به ترتيب، حدود 87و  86
و  86هاي در اين بين، در سال. واردات غيرنفتي ايران از طريق مناطق آزاد به انجام رسيده است

 2/0، 528ايران از طريق مناطق آزاد، به ترتيب به ارزش ترين ميزان صادرات ، باالترين و پايين87
. ميليون دالر است كه به مناطق آزاد اروند، چابهار و اروند و ارس اختصاص دارد 31/1، 194و 

ترين ميزان واردات از مناطق آزاد واردات نيز، در هر دو سال، باالترين و پايين لحاظبههمچنين، 
  . استانزلي و كيش به انجام رسيده 
صادرات، منطقه آزاد ارس در بين ديگر  لحاظبه، 87و  86هاي شايان ذكر است، در سال

ميليون دالر صادرات  31/1و  36/3مناطق آزاد ايران در عرصه مبادالت تجارتي ايران به ترتيب با 
اين در حالي است كه ارزش دالري ميزان صادرات صورت . در رتبه پنجم و ششم قرار دارد

اين در . سير نزولي همراه بوده است% 61، با 86نسبت به سال  87از اين منطقه در سال  گرفته
هاي مذكور، در عرصه مبادالت تجارتي واردات در سال لحاظبهحالي است كه منطقه آزاد ارس، 

البته، بر خالف . هاي چهارم و سوم قرار داردميليون دالر در رتبه 440و  256ايران به ترتيب با 
ر نزولي ارزش دالري ميزان صادرات صورت گرفته از منطقه آزاد ارس، ارزش دالري ميزان سي

سير صعودي % 71با  86نسبت به سال  87واردات صورت گرفته از طريق اين منطقه، در سال 
در همين راستا، تراز تجاري مبادالت تجاري صورت گرفته در منطقه آزاد ارس . باشدهمراه مي
، عبارتيبه. ميليون دالر است 439، در حدود 87و در سال  254ي در حدود ، چيز86در سال 

برابر ميزان  335، 87برابر و در سال  76، 86ميزان ارزش دالري واردات اين منطقه در سال 
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  .ارزش دالري صادرات منطقه بوده است
 )ارزش به دالر( 1387و   1386هاي مجموع صادرات و واردات غيرنفتي ايران در سال :1ماره جدول ش

غيرنفتي  ادراتمجموع ص

 86در سال 

غيرنفتي  ادراتمجموع ص

 87در سال 

       مجموع و غيرنفتي 

 86در سال 

     مجموع و غيرنفتي 

 87در سال 

15290975310 17963584950 48385896420 55637689293 

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران: منبع

  
 )ميليون دالر( 1387و 1386هاي صادرات و واردات انجام گفته از مناطق آزاد ايران در سالميزان : 2جدول شماره 

 87 سال واردات 86 سال واردات 87 سال صادرات 86 سال صادرات منطقه آزاد

 220 178 95 82 كيش

 222 203 175 48 قشم

 435 354 6/5 2/0 چابهار

 4705 4316 86 113 انزلي

 501 461 194 528 اروند

 440 256 31/1 36/3 ارس

 6523 5768 91/556 56/774 جمع

 دبيرخانه مناطق آزاد ايران و منطقه آزاد ارس: منبع  

  هاها و ارزيابي فرضيهتجزيه و تحليل يافته -7

ژئواكونوميكي جغرافيايي كه  - هاي ژئوپليتيكيها و ويژگيبا توجه به آنچه كه در مورد پتانسيل
 لحاظبهصنعتي ارس در آن واقع شده است، بحث شد، منطقه آزاد ارس  - يمنطقه آزاد تجار

تواند منطقه برخوردار است كه مي كالن اقتصاديهاي آفرينينظري از پتانسيل بااليي براي نقش
كه، اين منطقه طوريبه. فوق را به كانون و حلقه اتصال مراكز اقتصادي پيراموني تبديل نمايد
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ران با كشورهاي پيراموني، با توجه به موقعيت و وزن ژئوپليتيكي حساس عالوه بر ارتباط اي
عنوان پل ارتباطي ديگر كشورهاي تواند بهمنطقه شمال غرب براي جمهوري اسالمي ايران، مي

هاي فضايي، زباني و فرهنگي منطقه آذربايجان با دو با توجه به پيوستگي - منطقه بويژه تركيه
ژئواكونوميكي فراملي نيز بر  - نقش ژئوپليتيكي - آسياي مركزي - و قفقازحوزه ژئوپليتيكي تركيه 

 . عهده بگيرد

هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي اين منطقه، با توجه به آنچه كه قبالً ذكر شد، از قابليت
 در. بااليي برخوردار است كه مهمترين آنها همان موقعيت مواصالتي و ترانزيتي منطقه است

مناطق آزاد موفق در مناطق پيراموني ارس، بويژه در تركيه،  وجودبهبا توجه همين راستا، 
كارگيري هقزاقستان و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، اين منطقه، در صورت ب

عنوان تواند در عرصه فعاليت مناطق آزاد پيراموني نيز خود را به، حتي ميهاي كارآمد سياست
  .پيراموني معرفي نمايدحلقه ارتباط بين مناطق آزاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زاد پيرامونيآموقعيت منطقه آزاد ارس در بين مناطق  : 2ماره شكل ش
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 كالن اقتصاديآفريي توان انتظار داشت كه منطقه آزاد ارس، از نقشراحتي نميبا اين حال، به
هاي واقعيتبايد توجه داشته داشت كه . كامالً موفقي در يك چنين سطح كالني برخوردار باشد

- هاي ژئوپليتيكي، محدوديتتوانند در شكل چالشژئوپليتيكي منطقه به شكلي است كه حتي مي

- البته، همچنان كه در ويژگي. همراه داشته باشندتوجهي براي اين منطقه بههاي قابلها و نارسايي

هاين منطقه ب هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه ارس و جغرافياهاي پيراموني آن بحث شد،
توان راحتي ميقدري از پتانسيل ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي مثبت برخوردار است كه به

شايان ذكر است، با توجه به اينكه منطقه شمال . ديدات موجود را نيز به فرصت تبديل كردهت
اراي اي از جغرافياي پيراموني ماوراي مرزهاي سياسي ايران دغرب ايران نيز با بخش گسترده

موقعيت ژئوپليتيكي نيز  لحاظبهفرهنگي است، بنابراين، منطقه آزاد ارس  - هاي فضاييپيوستگي
تواند بر ميزان قدرت نفوذ و حضور منطقه اي برخوردار است كه اين جايگاه مياز جايگاه ويژه

ي و هاي فرهنگي، جمعيت، تجانس ويژگيعالوهبه. ارس در فضاهاي پيراموني بيروني بيافزايد
راحتي زباني اين منطقه با بيشتر مردمان قفقاز، آناتولي و آسياي مركزي، عاملي است كه به - قومي

همچنين، اين منطقه با . تواند اين منطقه را به حلقه ارتباط بين مناطق ياد شده تبديل نمايدمي
خصوصاً با (هاي جمعيتي آن با منطقه آناتولي، قفقاز و آسياي مركزي توجه به تجانس ويژگي

داليل سياسي ارتباط بين تركيه و ديگر كشورهاي ترك را قطع توجه به اينكه خاك ارمنستان به
اين، در سطح  رغمعلي. عنوان حلقه اتصال جهان ترك نيز عمل نمايدتواند بهمي) كرده است

وري محلي، همجواري منطقه آزاد ارس با منطقه خودمختار نخحوان كه خود منطقه برونگان جمه
برد، مهمترين سر ميهآذربايجان است و به دور از خاك مادر در انزواي ژئوپليتيكي و جغرافيايي ب

همچنين، موضوع . محدوديت و مشكل ژئوپليتيكي منطقه آزاد ارس را بوجود آورده است
تواند نقش اينكه، با توجه به روند فعلي آن مي رغمعليهيدروپليتيك رودخانه مرزي ارس نيز، 

هاي گذاريهاي مشترك كشورهاي پيراموني، بويژه در زمينه سرمايهؤثري در زمينه همكاريم
رسد كه در مي نظربهمشترك در منطقه آزاد ارس داشته باشد، اما، با توجه به تحوالت منطقه، 

  .هاي منطقه آزاد ارس تأثيرگذار باشدآفرينيمعكوسي در نقش گونهاي نه چندان دور، بهآينده
 - هاي ژئوپليتيكي منطقه، منطقه شمال غرب ايران و بويژه منطقه آزاد تجاريالوه بر پتانسيلع

هاي ارتباطي و مواصالتي منطقه موقعيت ويژه جغرافيايي آن در كانون راه دليلبهصنعتي ارس 
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در حال حاضر، بزرگترين مزيت ژئواكونوميكي منطقه آزاد ارس قرار گرفتن آن . قرار گرفته است
باشد كه از اين غرب مي - جنوب و شرق - ر گستره جغرافيايي كريدورهاي ارتباطي شمالد

عنوان پل ارتباطي و حلقه اتصال اقتصاد داخل با محيط پيراموني و نيز حلقه تواند بهطريق مي
اتصال و كانون رقابت و شكوفايي اقتصادهاي پيراموني و به تبع آن اقتصاد داخلي ايفاي نقش 

 - شرق و شمال - تواند كانون تالقي و رقابت بين اقتصادهاي غربواقع، اين منطقه مي در. نمايد
راسيا و به تعبيري نوعي همگرايي اقتصادي بين كشورهاي پيراموني وجنوب منطقه جغرافيايي ا

 در همين زمينه، با توجه به موقعيت جغرافيايي و پيشينه تاريخي اين منطقه در زمينه. باشد

صنعتي  - آزاد تجاري گاني با كشورهاي همجوار، ترديدي درباره موفقيت منطقهتجارت و بازر
چرا كه اين منطقه مانند  ارس در بحث توسعه اقتصادي تجاري بازرگاني و صنعتي وجود ندارد،

بازرگاني خود را از صفر شروع نكرده و در اين زمينه، قبل از  - بيشتر مناطق آزاد كارهاي تجاري
عالوه بر . رفتمي شماربههاي مهم حيات اقتصادي ايران لفا يكي از دروازهفروپاشي شوروي، ج

اي غني محسوب هاي اقتصادي محيطي نيز منطقهظرفيت لحاظبهاين، منطقه شمال غرب ايران 
شايان . گذاري در منطقه آزاد ارس باشدساز توسعه سرمايهتواند زمينهشود كه اين ويژگي ميمي

هاي تجارتي، تفريحي و نيز موقعيت ويژه ژئوپليتيكي آن زيرساخت دليلبهه ذكر است، اين منطق
در بين كشورهاي پيراموني با نيازهايي متفاوت و در عين حال تخصصي، از پتانسيل خوبي نيز 

كه، اين منطقه طوريبهباشد، براي برقراري تعامالتي پايدار با ديگر مناطق آزاد ايران برخوردار مي
من برقراري ارتباط با ديگر مناطق آزاد ايران، آنها را به بازارهاي كشورهاي پيراموني تواند ضمي

  .خود نيز پيوند دهد
بههاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي توانمند، منطقه آزاد ارس، با وجود برخورداري از پتانسيل

لبته، اين ضعف، ا. آفريني موفقي نداردكاركردي، در عرصه مبادالت تجاررتي ايران نقش لحاظ
توجه  شايد بزرگترين دليل اين امر نيز، عدم. شودكماكان در مورد تمام مناطق آزاد ايران ديده مي

 لحاظبهضعيف فلسفه وجودي مناطق آزاد در ايران باشد كه مناطق آزاد ايران را  توجهيكميا 
ين، با توجه به آنچه كه بنابرا. هاي متفاوتي روبرو ساخته استها و كاستيكاركردي با محدوديت

هاي پژوهش بيان شد، فرضيه اول اين پژوهش مبني بر اينكه منطقه آزاد ها و دادهدر تحليل يافته
آفريني موفق در عرصه مبادالت تجارتي ايران برخوردار هاي بااليي براي نقشارس از پتانسيل
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ر اينكه منطقه آزاد ارس از گيرد، اما فرضيه دوم پژوهش مبني بباشد مورد تأييد قرار ميمي
حال، با اين. شودباشد، رد ميآفريني موفقي در عرصه مبادالت تجارتي ايران برخوردار مي نقش

برد و سر ميهكاركردي در مرحله جنيني ب لحاظبهنبايد ناديده گرفت كه منطقه آزاد ارس هنوز 
  .بيني نمودن براي منطقه پيشاي روشتوان آيندههاي باالي منطقه، ميبا توجه به پتانسيل

  گيرينتيجه -8

صنعتي ارس در اين مقاله بحث  - كلي، با توجه به آنچه كه در مورد منطقه آزاد تجاري طوربه
ي، اگر عبارتبهشد، اين منطقه در حال حاضر، اگر به شكل يك منطقه آزاد واقعي اداره شود، يا 

وجود يك سري  رغمعلينطقه به اجرا درآيد، كامل در اين م طوربهفلسفه وجودي مناطق آزاد 
واقع شدن در كانون قلمروهاي ژئوپليتيكي بحرانزا، عدم دسترسي  - هاي ژئوپليتيكيمحدوديت

البته، در اين زمينه با توجه به تفاهم اخير تركيه و ارمنستان براي (مستقيم به دنياي خارج 
هاي ژئوپليتيكي از پايداري ك، با اينكه بحراناي نزديشود در آيندهبيني ميبازگشايي مرزها، پيش
باغ كوهستاني بين آذربايجان و ارمنستان حل و مشكالت قرهبخشي از بيشتري برخوردارند، 

عنوان دروازه ورودي ايران به تواند بهصنعتي ارس مي - منطقه آزاد تجاري - )فصل گردد
شرق آسيا، خاورميانه، تركيه و نيز دروازه ورودي كشورهاي جنوب  و و اروپا CISكشورهاي 

) هاي قفقاز و آسياي مركزيروسيه، جمهوري بويژه( CISحتي كشورهاي آفريقايي به كشورهاي 
، منطقه آزاد ارس با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص عبارتيبه. آفريني نمايدو بالعكس نقش

و  CISد ايران به كشورهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي، عالوه بر پيوند اقتصا لحاظبهخود، 
 - اروپا، با توجه به واقع شدن منطقه شمال غرب ايران در كمربند كريدورهاي ارتباطي شمال

عنوان يك مركز فعال در زمينه صادرات مجدد، بويژه در بين تواند بهغرب، مي - جنوب و شرق
آناتولي، خاورميانه، ، قفقاز، آسياي مركزي از يك طرف و نيز CISهاي جغرافيايي اروپا، حوزه

شايان ذكر است، بالفعل شدن چنين . آفريني نمايدآسياي جنوبي، چين از طرف ديگر نقش
آفريني ژئواكونوميكي منطقه، و ارتقاء نقش كالن اقتصاديتواند عالوه بر كاركردهاي پتانسيلي، مي

ساز ژئوپليتيكي، زمينه ظلحابههاي پيراموني منطقه، با توجه به تبادالت فرهنگي موجود بين حوزه
هاي تواند با استفاده از پتانسيلدر مجموع، ايران مي. اي نيز باشدنوعي همگرايي منطقه
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تبع آن، برقراري نوعي پيوند اقتصادي و فرهنگي بر محور ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه و به
هبويژه منطقه ژئوپليتيكي قفقاز بتوجهي در مناطق پيراموني، منطقه آزاد ارس در منطقه، نفوذ قابل

دست آورد و با تالش براي تعميق هر چه بيشتر اين پيوند، نوعي حس اطمينان و خاطرجمعي 
  . نيز در بين كشورهاي منطقه شكل دهد

هاي ژئوپليتيكي و عالوه بر اين، اين منطقه، با توجه به آنچه كه قبالً ذكر شد، از قابليت
ردار است كه مهمترين آنها همان موقعيت مواصالتي و ترانزيتي منطقه ژئواكونوميكي بااليي برخو

مناطق آزاد موفق در مناطق پيراموني ارس، بويژه در  وجودبهدر همين راستا، با توجه . است
تركيه، قزاقستان و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، يكي از مهمترين رويكردهاي مديران 

يدار و عميق بين مناطق آزاد ياد شده و منطقه آزاد ارس باشد و منطقه بايد برقراري ارتباط پا
توان، در سايه برقراري ارتباط بيشتر به وزن ژئواكونوميكي اين منطقه وجود بدين ترتيب مي
آفريني نقش رغمعليهاي منطقه، ، منطقه آزاد ارس، با توجه به پتانسيلعبارتيبه. خارجي بخشيد

در سطح  كالن اقتصاديآفريني تجارتي ايران، داراي توان نقشضعيف آن در عرصه مبادالت 
  . باشدمناطق پيراموني مي

  پيشنهادات -9
 ايران غرب شمال منطقه جغرافيايي - فضايي مجاورت و  يفرهنگ هايپيوسستگ به توجه با - ١
 يبرا منطقه يژئوپليتيك يهاپتانسيل از استفاده ،يپيرامون سياسي - جغرافيايي يهاحوزه با

 تبديل و يپيرامون يفضا با يفرهنگ ،ياقتصاد ابعاد در بويژه ارس، آزاد منطقه مبادالت تعميق
  ؛يپيرامون ينواح يفرهنگ و ياقتصاد يهافعاليت كانون به ارس آزاد منطقه

 ايجاد يبرا ايران غرب شمال منطقه يارتباط موقعيت يژئوپليتيك يهاپتانسيل از استفاده - ٢
 منطقه يفرهنگ و ياقتصاد يكاركردها تقويت و يپيرامون مناطق نبي در همگرايي حس ينوع

  ارس؛

 يك به ارس آزاد منطقه تبديل ايران، غرب شمال منطقه يارتباط موقعيت پتانسيل به توجه با - ٣



 179   ...ژئواكونوميكي بر منطقه آزاد  -نگرشي ژئوپليتيكي      _____________________________

  ؛يپيرامون ينواح يكاالها مجدد صادرات عرصه در يكانون نقطه

 ترعميق ارتباط ينوع يرقرارب يبرا منطقه ژئواكونوميكي مختلف يهاپتانسيل از استفاده - �
  تركيه؛ آزاد مناطق بويژه ،يپيرامون ينواح آزاد مناطق و ايران يجنوب آزاد مناطق بين

 و تعديل يبرا ايران غرب شمال منطقه يژئواكونوميك و يژئوپليتيك يهاپتانسيل از استفاده - �
 يهامحدوديت از يبسيار آن تبعبه و يپيرامون ينواح يژئوپليتيك مسائل فصل و حل يحت

 يفضاها به منطقه مستقيم يرسدستبه مربوط مسائل بويژه ارس، آزاد منطقه يژئوپليتيك
 ياقتصاد يكاركردها تقويت با توانيم واقع، در. بحران بدون و مستقل يسياس - جغرافيايي

 ينواح ياقتصاد يهافعاليت جذب در موفق كامالً منطقه يك به آن تبديل و ارس آزاد منطقه
 يژئوپليتيك مسائل حل جهت در يترموفق يهاگام مشترك يهايهمكار توسعه با ،يرامونپي

  . برداشت منطقه

  قدرداني  -10

كه ارس انجام شده است مركز مطالعات راهبردي منطقه آزاد اين پژوهش با حمايت مالي 
  .آيدعمل ميبه قدردانيمنطقه آزاد ارس  سازمانحمايتهاي آن مركز و وسيله از  بدين
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