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 چکیده
اهبرد اگرچه راست. این  شده یسپر رانیهای جایگزینی واردات به عنوان راهبرد بازرگانی خارجی در ادهه از سیاستبیش از چهار 
با  یتصاداق گذاری تاسیدر اجرا، فقدان س ریاز صنعتی شدن را در کشور پدید آورد، اما به دلیل تاخ هایی اسیدر آغاز، مق

بولی در قابل ق یجارهای برونگرایی، نتوانسته توسعه صنعتی و تسیاست یه سونیافتن ب جهتتغییر  زیو ن یتکامل یکردهایرو
کسب  رطش شیکه پ ییضافاز الزامات  رانیا یو تجار یآزاد اقتصاد یشهرها رسد می نظر به نه،یزم نیکشور ایجاد نماید. در ا
-یآزاد تجار یدر شهرها ندهیفزا یو ناکارآمد یبه ناتوان ندتوا یمسأله م نیمحروم است و ا رود، می شمار سود و ارزش افزوده به

حاضر با  قیقتح ران،یا یاسیاقتصاد س یندهایدر فرا یصنعت-یمناطق آزاد تجار ی ندهیفزا تیشود. با توجه به اهم یمنته یصنعت
ر( شم و چابهاق ش،یک)شامل  رانیجنوب و جنوب شرق ا یصنعت-یمناطق آزاد تجار یبه سنجش کارکردها یلیتحل-یفیروش توص
که منطق حاکم  دهد یشان من جیکرده است. نتا یرا بررس یجهان دیمناطق با نظام تول نیو انطباق ا راستایی هم زانیپرداخته و م

به  یز جهانبا ی-ندهیدر آ دیچراکه تول ست؛یشدن منطبق ن یدر عرصه جهان دیبا منطق تول رانیا یصنعت-یبر مناطق آزاد تجار
نظر -مناطق، به نیه در اشد یط ی ساله 20 یاسیو س یاقتصاد یندهایو با توجه به فرا رو نیاست. از ا یتکنولوژ به هشدت وابست

 دیتول یدستاوردها و ها هیاز رو یاز عدم برخوردار یناش ینسب تیمناطق در محروم نی، ا2025 زمانی افق در کم دست رسد یم
 خواهند ماند. یباق محور، کیتکنولوژ

 

 رانیا مناطق آزاد، ،ییقلمروگرا ،یجهان دینظام تولآینده،  کلیدی: گان واژه
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 مقدمه .1

مناطق  ای یصنعت -یآزاد تجار یشهرها جادیا
از  یکی، 1950پردازش صادرات، در اواخر دهه 

 نیرود. گسترش ا یبه شمار م هایرلندیاختراعات ا
بلکه در  یصنعت یمناطق بعدها نه در کشورها

 تیکرد و موفق داینمود پ زیدر حال توسعه ن یکشورها
 هیلبه اهداف او یابیکشورها در دست نیاز ا یبرخ
 سیرا به تأس گرید یمناطق، کشورها نیا سیتأس

(. از 27: 1391فر،  یمینمود )رح بیمناطق مشابه ترغ
بسیاری از کشورهای رو به توسعه که برخی  1960دهه 

از آنان هم اکنون در گروه کشورهای تازه صنعتی شده 
 عنوان به را گرا  صادرا راهبردهای اند، قرار گرفته

 اراهبرده گونه این. اند کرده نتخابا خود توسعه راهبرد
 بانک جمله از المللی بین اقتصادی نهادهای توسط
 راه بهترین عنوان به پول المللی بین صندوق و جهانی
 مورد توسعه حال در کشورهای در توسعه ارتقای برای

ت و اقداما مجموعه در. است گرفته قرار حمایت
تأسیس  ا،گرهای مرتبط با راهبردهای صادراتسیاست

صنعتی، به عنوان راهکاری برای  -مناطق آزاد تجاری
تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و 
تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای یادشده قرار 
گرفته است. البته در میان کشورهای دارای مناطق آزاد، 

ها تأسیس این گونه مناطق هایی هست که در آننمونه
ای مشخصی نبوده است. به هر بر راهبرد توسعه نیمبت

حال تأسیس این مناطق آنچنان مورد توجه و استفاده 
 2006کشورهای مختلف قرار گرفته است که تا سال 

منطقه پردازش صادرات، پارك یا بندر آزاد  3500حدود 
کشور جهان به ثبت رسیده و در این میان  130در 

در استفاده از این  نتیکشورهای آسیایی و آمریکای ال
 نی(. در هم191: 1388 ،التجایی) اند مناطق پیشرو بوده

آزاد در  یها نیمناطق و سرزم جادیا شهیارتباط، اند
و با  یدهه س نیآغاز یبار در سال ها نینخست رانیا

 یبندر التیاز نبود تسه یبروز مسائل و مشکالت ناش
 یرنگاهدا یبرا ازیمورد ن زاتیو تجه ساتیو تأس
و  یعمده بازرگان یوارد به کشور در بندرها یکاالها
جنوب مانند بندر خرمشهر، بوشهر و  یمبادالت

بروز  ی. در آن زمان در پدیبندرعباس آشکار گرد

وارد به کشور،  یو انبار کاالها هیتخل نهیمشکالت در زم
درخور توجه، از  یمناطق آزاد به گونه ا جادیا شهیاند
عنوان شد. اما بر اساس  ناز مسئوال یبرخ یسو
مشاور  نیمهندس یها یکه از مطالعات و بررس یجینتا

منتخب سازمان برنامه وقت به  «کامپساکس»یدانمارک
 ایمناطق آزاد به صورت بندرها  جادیدست آمده بود، ا

شد  هیقرار نگرفت، اما توص دییآزاد مورد تأ یها رهیجز
وارد  یهااالو انبار ک هیرفع موانع و مشکالت تخل یبرا

امر  لیتسه نیجنوب و همچن یبه کشور از راه بندرها
 شتریهرچه ب تیبه لحاظ ضرورت مورد با فور یبازرگان

کاال و  ینگاهدار یعاد یانبارها جادینسبت به ا
 هیتوص نیاقدام شود. بر اساس ا یآزاد گمرک یانبارها

کاال  یانبار نگهدار کی جادینسبت به ا 1338در سال 
 -مناطق آزاد تجاری ایجاد اقدام شد. ردر خرمشه

 جایگزینی های صنعتی در ایران در کنار سیاست
 ترجدی توجه مورد 1360 دهه اواخر از واردات،

سیاستگذاران قرار گرفت. اما پس از گذشت حدود سه 
دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد در ایران، این مناطق در 

 یانون چگونگق 1دستیابی به اهداف اساسی، که درماده 
اداره مناطق آزاد به آن اشاره شده است، یعنی توسعه 

 ییهاراستا، پژوهش نیاند. در همصادرات، موفق نبوده
 -یمناطق آزاد تجار ییاجرا های تیدرباره محدود

 های یبررس هی)نشر رانیا یاسالم یجمهور یصنعت
؛ 1396 گران،یو د ی؛ ناصر8-5، 1380 ،یبازرگان
؛ 1395 گران،یدو  ی؛ شاکر1387 فرد، یدیجمش
( 1379 ،ی؛ وفادار1391 ،یریام یمی؛ کر1398 ،ینیحس

اند، مناطق اشاره داشته نیا یکه اغلب به علل ناکام
که  یدیپژوهش به بعد جد نیانجام شده است. اما ا

 یعنیپردازد.  یتاکنون مورد غفت واقع شده است م
 ینعتص -یمناطق آزاد تجار قیعدم توف ییابعاد فضا

 ییرا در شکل قلمروگرا رانیشرق ا بجنوب و جنو
 .دهدیمورد بحث قرار م

  مبانی نظری .2

 منطقه آزاد  .2-1

کش ور ک ه  یاس یس یداخل مرزها در یامحدوده
 یمقررات گمرک ژهیبه و ،یقانون یهاتیمشمول محدود
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زاده و  یقل  ی)ول  ش ودیم یآزاد معرف  ینباشد منطقه
من  اطق آزاد، از  ی(. ب  ه منظ  ور معرف  65: 1391 ،یذک  

چ ون منطق ه پ ردازش ص ادرات، منطق ه  یاصطالحات
 یجه ان ان ک. بش ودیو ... اس تفاده م یتجارت خ ارج
منطق ه آزاد »: کن دیم فی گون ه تعر نیمنطقه آزاد را ا

داخل  یاست که غالباً در محدوده ینیقلمرو مع ،یتجار
در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تج ارت  ایبندر  کی

نق اط جه ان مج از ش ناخته ش ده اس ت.  ریآزاد با س ا
 نی از ا یبدون عوارض گمرک توانیچنانچه کاالها را م

در انبار  یمدت یها را براوارد نمود و آن ایمناطق صادر 
و مجدداً صادر کرد.  یو در صورت لزوم بسته بند رهیذخ

 هیفوق، ابن التیعالوه بر تسهمناطق پردازش صادرات 
م واد خ ام و  لیتب د د،ی جه ت تول ازیو خدمات مورد ن

را ب ه  ییبه محصوالت نه ا یواردات یاواسطه یکاالها
اوقات جهت فروش در ب ازار  یبرخ وها هدف صدور آن

 یب ه ش رط پرداخ ت حق وق و ع وارض گمرک  یداخل
جه ت منطق ه آزاد،  نی . از ان دینمایمعم ول ف راهم م

اس ت  یاژهی و یصنعت هیازش صادرات صادرات ناحپرد
 التیدارند. تس ه یصادرات یریآن جهت گ داتیکه تول

و  یگ ذاران خ  ارج هیمن اطق جه ت جل ب س رما نی ا
 یگ رید یهاها و معموالً ب ا مش وقآن قراراست لیتسه

من اطق  نی(. ا38: 1397راد،  یهمراه است)فتح الله زین
 یو کارکرده ا تی ماه ،یصرف نظر از فلس فه وج ود

از  یه ا، از آن جه ت ک ه بخش آن یتج ار -یاقتصاد
را ب ه خ ود  یحکومت مرک ز یاسیو اقتدار س تیحاکم

 زمانعناص ر س ا ریو نسبت ب ه س ا دهندیاختصاص م
برخوردارند، مورد توجه  یحیترج تیفضا از موقع یاسیس

: 1391 ا،ی ق رار دارن د)حافن ن یاس یس یایخاص جغراف
 -یاس  یس یص  ورت واح  دها من  اطق ب  ه نی  (. ا406

 یدر ورا یاژهی و اراتی اخت یهستند ک ه دارا یاقتصاد
. اندیکش ور ماتیواحدها و عناصر تقس  ریسا اراتیاخت
گون ه من اطق، ب ه ط ور  نی ا یو ادار یاسیس تیریمد

حکوم ت در منطق ه  یاس یس ن دهینظ ر نما ری عمده ز
ب ر  میبه طور مستق یمقام کشور نیبلکه باالتر ست؛ین

 نیو مق ررات و ق وان کندیمناطق نظارت م نیا یاداره
ه ا ح اکم ب ر آن یخاص  یو م دن یو تج ار یاقتصاد

(. در من  اطق آزاد، بط  ور نامح  دود 410اس  ت)همان: 

ای و کااله  ای  ه  ای واس  طهخ  ام، داده وادواردات م  
ای به ص ورت مع اف از حق وق گمرک ی ب رای سرمایه

شریفات زائد دولتی کمتر تولیدات صادراتی مهیا بوده و ت
ه ا در من اطق، و انعطاف پذیری قوانین کار برای بنگاه

نسبت ب ه ب ازار داخل ی بیش تر اس ت. از س وی کش ور 
 یص نعت -یه ای من اطق آزاد تج ارمیزبان، ب ه بنگاه

شود و در اعطا می ازیبخشودگی و معافیت مالیاتی و امت
ها، ای  ن من  اطق، خ  دمات ارتب  اطی و س  ایر زیرس  اخت

تر از حد متوسط مابقی اقتصاد میزب ان، موج ود مطلوب
توانن د های این من اطق، میاست. از نظر مالکیت، بنگاه

 مش ترك گذاری المللی یا به صورت سرمایهداخلی، بین
من اطق  نی در ا تی(. فعالMadani, 2019: 5) باشند

 اتیبر عمل یاتیمال یهاتیچون معاف یاژهیو ازاتیامت از
س ود س هام و  ،یپرداخت  یدستمزدها ،یو بازرگان دیتول

 ش تریب یزهیانگ جادیجز آن برخوردار است و در جهت ا
 هیس  رما یب  را ییای  موض  وعه مزا نیب  ر طب  ق ق  وان

فرات ر از آنچ ه در داخ ل  ،یجخ ار یدیتول یهایگذار
  .شودیاست، در نظر گرفته م یجار زبانیکشور م

اس ت ک ه:  نیسازمان ملل از منطقه آزاد ا فیتعر
از قلمرو کشور است که خارج از  یامنطقه آزاد، منطقه»

 یگمرک  س اتیتأس یو ادار یو ق انون یکیزیمحدوده ف
و سود آن  هیکه ورود و خروج سرما یقرار دارد، به طور
طق ه ب ه کار متخصص در من یروین ییو به جا و به جا

که منع  یو مواد خارج کاالهاو  ردیگیسهولت صورت م
ب دون هرگون ه م انع  ت وانینداش ته باش د را م یقانون
در  ایکرد و  یآن نگاهدار یدر انبارها تیترانز ،یگمرک

ش  کل داده و ب  ه  ریی  مس  تقر در آن تغ یهاکارخان  ه
به  شتریب داتیگونه تول نیا«. کرد لیتبد گرید یکاالها

ب ه کش ور  هک یگشته و در صورت دیمنظور صادرات تول
آن  یگمرک نیوارد گردند مشمول مقررات و قوان زبانیم

 ی(. فلس فه وج ود38: 1397راد،  یخواهد شد)فتح الله
محصور، حراست ش ده و  یمناطق که در محدوده ا نیا
 د،ی نفوذ قرار دارند، توس عه ص ادرات از راه تول رقابلیغ

 یکااله ا رهی مونتاژ و غ ،یجداساز ،ندیب بسته ل،یتبد
 یخ ارج یهاهیاز سرما یریقابل صدور مجدد با بهره گ

 ی(. ب ه عب ارت214: 1392 ،ین ی)ام باش د یم  یو داخل
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 یاز انباره ا یب یمنطقه پ ردازش ص ادرات، ترک گر،ید
و  س اتیان وا  تأس ریمجه ز ب ه س ا یو تج ار یصنعت
ب  زرو و  یاس  ت و غالب  اً در کن  ار ش  هرها التیتس  ه
محدود  یدر کنار محدوده ایو  شوندیم جادیا تیپرجمع

ب ا  ییهاه ا غالب اً ش هركو محصور و حراست شده آن
. به گرددیم جادیا ازیمورد ن التیو تسه ساتیانوا  تأس

منطقه پردازش صادرات، همان منطق ه آزاد  ب،یترت نیا
است که در آن کاال ب ه منظ ور ص دور مج دد  یصنعت
گونه من اطق  نیدر ا یگذار هیو لذا سرما شودیم دیتول
مشخص ک ه کمت ر از ده  یمدت یبرا هااتیانوا  مال زا

 نیورود ان وا  ماش  ن،یمعاف است. همچن ست،یسال ن
من اطق از پرداخ ت حق وق و  نیبه ا هیآالت و مواد اول
و ل ذا از من اطق آزاد  باش دیمع اف م یعوارض گمرک 

 است. زیفوق العاده متما یصرفاً تجار

در  يیقلمروگرا گاهيو جا یجهان دینظام تول .2-2

 آن

را به مثابه تضارب  شدن یجهان  ئزلوی و گرو مک
 دانند می جوامع و ها دولت انمی ها و اندرکنش وندهایپ

 آن نظر از. است  منجر شده ینظام جهان شیدایکه به پ

ک ه  کند یم حیرا تشر یندیفرا شدن جهانی مفهوم ها
 یجار های تیو فعال ها میها، تصمبه واسطه آن تجربه

 یب را یمعنادار یامدهایپ یبخش از جهان دارا کیدر 
ب ه مرات ب دوردس ت و در  یافراد و جوام ع در فواص ل

 ,Mamman et alآن اس ت ) گ رید ه ای بخ ش

 رشیمس تلزم پ ذ ی(. مفهوم نظام جه ان104 :2013
مختل ف  ه ای ش رکت و ها دولت یعملکرد یوابستگ
و مص رف ک اال  دی تول رهی در زنج گریکدیبه  یاقتصاد

کاال در واقع مش ارکت  دیتول رهیجاست. مشارکت در زن
 انیو مصرف م هیکار، سرما ییایگردش جغراف ندیدر فرا

اس ت.  یتا جه ان یاز سطح محل ییسطوح مختلف فضا
در  یاقتص اد ه ای کش ورها و ش رکت نک هیا لیبه دل
از  ه ا انی و مصرف کاال از نظر من افع و ز دیتول ندیفرا

از  یب  یهم  واره ترک س  تند،یبرخ  وردار ن یکس  انیس  هم 
 یهاکش  ورها و ش  رکت انی  و کش  مکش م یهمک  ار

معتق د   نیمختلف وجود دارد. همچنانک ه ک ه والراش تا
است ک ه از  یاجتماع ستمیس کی یاست که نظام جهان

انس جام  و تیمشروع نقوانی ها، مرزها، ساختارها، گروه
 یروه ایحاص ل ن ینظ ام جه ان اتیبرخوردار است. ح

و کشمکش به آن  یرهمکا قیاست که از طر یمتعارض
-و همچنانک ه ک ه درص دد ش کل بخشند یانسجام م

 ن د،آی یمن افع خ ود برم  ینظام در راستا نیبه ا یده
 ,Wallerstein) ش  وند یدر آن م   ی  یس  بب واگرا

 یجه ان ه ای هی در نظر یمرک ز دهی(. ا205 :2010
 یاز مس ائل معاص ر را نم  یاریاست که بس  نیا شدن
ملت مطالعه کرد -در سطح دولت یبه نحو کارآمد توان
ب  ه آن مس  ائل  یجه  ان ین  دهایب  ر اس  اس فرا دی  و با
 ندها،یفرا نی(. بر اثر اSklair, 2010, 210) ستینگر
اس ت  یکشورها بازتاب نقش  یسکونتگاه های ستمیس

 یباز یالملل نیاقتصاد ب ستمیدر س یمل یها-که دولت
 نیمثال، والراش تا ی(. برا463: 1393،یی)شکو کنند یم

 یم  حیاساس توض نیبر ا یکار را در نظام جهان میتقس
نظ ام  برن ده شیمرک ز عوام ل پ  یکه کش ورها دهد

 قی از طر یرام ونیپ یهستند و کشورها یاقتصاد جهان
و بازار کار  یرونی عرضه کاالها، خام، مواد کردن فراهم

 کنن د یمرک ز کم ک م  یکاال و خدمات به کش ورها
(Pitzl, 2004, 54مفهوم س .)از  شیب  یجه ان ستمی

داشته باشد، بر مفهوم  دیتاک  یآن که بر مفهوم وابستگ
دارد.  دی مختلف تاک گرانیباز انیو روابط م  یهمبستگ
به ش دت  یاز نظام جهان نیوالرشتا لیتحل ن،یبا وجود ا

ق رار گرف ت  شناس انی و جامعه دانانیمورد توجه جغراف
 ترضتوسعه مع در جوامع در حال ینوساز دگاهیکه به د
از آن که به مفهوم  شیگروه از پژوهشگران ب نیبودند. ا
داشته باش ند،  دیتاک یکشورها در نظام جهان یهمبستگ
در  دگاهید نیدارند. ا دیتاک هیکسوی یوابستگ میبر مفاه
مسأله ب ود ک ه  نیاز ا یناش یادیتا حدود ز 1960دهه 

از من افع ناهمس  ان  یکش ورها در نظ  ام اقتص اد جه  ان
 یوابس تگ ،یوابس تگ هیبرخوردار هستند. بر اساس نظر

 یک  ه کش  ورها دآی   یب  ه وج  ود م   یزم  ان یاقتص  اد
شوند که خودش ان آن  قیتشو یزیچ دیبه تول یرامونیپ

را  یزی ( و آن چهی م واد اول یعنیکنند)-یرا مصرف نم
)مثل کنن  د ینم   دی  مص  رف کنن  د ک  ه خ  ود آن را تول

 (.Warf, 2016: 95( )یصنعت یکاالها
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 یوابس تگ هی است که طرفداران نظر نیا تیواقع
 در یو اقتص اد یاجتم اع های ییتالش کردند تا نارسا

ا ب  هیکس وی روابط از متأثر را توسعه در حال یکشورها
 هدی نکت ه را ناد نی نشان بدهند و ا شرفتهیپ یکشورها

کش  ورها و مسسس  ات  انی  ک  ه رقاب  ت م گرفتن  د یم  
ارزش اف زوده  بو کس  هیانباشت س رما یبرا یاقتصاد

ر درقاب ت  ن دیمقابله با فرا یاست و به جا تیواقع کی
 هی ب ا آن همگ ام ش د. در مقاب ل نظر دی با د،ی امر تول
 دی تولمعتقد بود که روابط کش ورها در نظ ام  یوابستگ
با حاصل جمع صفر  است ک ه در آن  یباز کی یجهان

قدار مهمان  یالزاماً به معنا افتهی توسعه یسود کشورها
 نهم ی ب ه. است توسعه در حال  یکشورها یان برایز
در  یاز کش ورها یاریب ه بع د، بس  1960از دهه  لیدل

 ییخودکف ا یتوسعه را بر مبن ا های برنامه توسعه حال
 یه انج دی رقابت در ب ازار تول یایکردند و از مزا میتنظ

ار و س اخت یارتق ا  تکنول وژ یب را زهی انگ جادیمانند ا
ر د یهمک ار یایاز مزا یرگی بهره ،یمل دیتول یسازمان

 ه ای هیو سرما ها رساختیارتقا  و بهبود ز د،ینظام تول
 یبخش  کار، تنو  یرویارتقا  مهارت و دانش ن ،یعموم

 هبهر و یمل دیتول تیفیک شیافزا زهیانگ ،یبه اقتصاد مل
جود وخود را محروم ساختند. با  اسیاز اقتصاد مق یرگی

ب ه  ده ی در جه ت یارجخ  یروهاین رینقش انکارناپذ
در  یک ه کش ورها رفتیپ ذ دیبا هیسرما ییفضا انیجر
ام در نظ  ینییپ ا یرپذی هیسرما لپتانسی از توسعه حال
 مرغی برخ وردار هس تند و عل زی ن یو رقابت جهان دیتول

 یورو ف رآ دی ب ازار تول نده،یبازار مصرف گسترده و فزا
 یک اف یمک ان -ینس ب ه ای تمزی  از ه ا کاال در آن

 هیج ذب س رما یالزم را ب را ییو توانا ستین خورداربر
 وب ه بخ ش ص نعت  ها ارانهی یاعطا یندارند تا به جا
 جذاب گذار هیسرما یکسب و کار را برا طیتجارت، مح

 (.Turok, 2014: 74کنند )

بخش صنعت  گذاران هیسرما یرگی میتصم ندیفرا
: شود یو تجارت به طور عمده شامل دو بخش عمده م

 گ ذاری هیپ روژه س رما کی که  نیا یدر گام اول برا
 یرپ ذی سرعت بازگش ت اریبتواند مع دیسودمند باشد با

کند.  نیتأم گذار هیو سود را بر اساس نظر سرما هیسرما

 یاقتص اد تی ن و  فعال هک  و در گام دوم و پس از آن
 تی مک ان فعال دی مشخص شد با گذار هیمطلوب سرما
 نی یتع ندیکه در فرا یدیشود. نکته کل نییمورد نظر تع
در نظر داشت  دیبا یو تجار یدیتول های تیمکان فعال

مح رك  ای ک ه م انع  یمکان های است که مسلفه نیا
خ ارج از کنت رل  یادیتا حدود ز شوند یم گذار هیسرما
(. Begg, 2012: 188هس تند ) گذار هیسرما میقمست

 ه ای رس اختیو ز ه ا هس رمای ش امل ه ا مولفه نیا
 ،یک ار ب وم یروی ب ازار ن ه،یس رما یبازار بوم ،یعموم
و نح وه اعم ال  ی یحمکروا وهیو ش  یاجتم اع هیسرما

-Ibid, 191) ش ود یم  دیو تول هیقدرت در بازار سرما

 یروه ایو ن املعو رندهی( که به طور عمده در برگ192
 ای  تتقوی  در ه ا هستند و دول ت یرشد و توسعه بوم

دارند. گفت ه ش د ک ه از  ای عمده نقش ها آن فیتضع
 توسعه در حال یاز کشورها یاریبه بعد، بس 1960دهه 
کردند.  میتنظ ییخودکفا یتوسعه را بر مبنا های برنامه
مل ت، -و دول ت ی یب ر قلمروگرا دیبا تأک ندیفرا نیدر ا
 یدولت و بخ ش خصوص  انیم یو هماهنگ وافقت کی

را در  یو مص رف داخل  دی شکل گرف ت ک ه ب ازار تول
 انی ق رار داد و آن را از جر یداخل دیانحصار عوامل تول

 هی در امان نگ ه داش ت. ب ر اس اس نظر یرقابت جهان
)س طح  یانیسطح م کی عنوان به ها ملت-دولت لور،یت
 به ها ملت-ولتکردند. د فایا ی( نقش اساسکیدئولوژیا

هم ان س طح  ای یسطح جهان انمی اتصال حلقه عنوان
 یعمل م اسیمق نیدر ا یدار-هیکه نظام سرما تیواقع
 های همان سطح تجربه ای( ی)شهر یو سطح محل کند

( و Taylor, 2012, 25عمل کردن د ) یروزمره زندگ
 های نابرابری مسأله توانستند ها از رسانه یرگی با بهره
در ح ال توس عه را ب ه  یدرون کشورها ودموج یطبقات

درح  ال توس  عه و  یکش  ورها انی  مس  أله رقاب  ت م
 هروحی  ه ا  کنند. دول ت لیتبد افتهی توسعه یکشورها

 تی کردن د و هو تی را تقو ی یو قلمروگرا ی یگرا یمل
صورت شکل گرف ت ک ه  نیبه ا یمردم در سطح محل

مل ت( توس ط -گروه واحد )دول ت کی عنوان به ها آن
(. Cox, 2018, 319تحت فشار هستند ) رونیبجهان 

 بخ ش حلق ه اتص ال آرام کی توانست  یدئولوژیا نیا
فراهم کن د.  ی( و سطح جهانی)شهر یسطح محل انمی
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 یتوس عه ب را-درحال یمقاومت کشورها ق،یبه هر طر
 تی سبب ش د ت ا اث رات عل یورود به بازار رقابت جهان

ان ش ود و ی کشورها نما نیدر ا یبه شکل منف  یدوران
درون  یدی و تول تجاری موسسات و ها آن یتوان رقابت

 فیو تض ع یتکنول وژ لی به واس طه تحل یمل یمرزها
و از  ابدی کاهش روز به روز ها  آن یکیتیژئوپول عتیموق

 باز بمانند. یورود به بازار رقابت جهان

 یرو، کش ورها شیبا مس أله پ  ییپاسخگو یبرا
متوس ل ب ه  1980بعد از ده ه  جیدرحال توسعه به تدر

 یش دند. ب را یصنعت-یراهبرد توسعه مناطق آزاد تجار
ب ار،  نیاول یبرا رانیا یاسالم یمثال در کشور جمهور

 91با مس احت  1989در سال  شیک یمنطقه آزاد تجار
 ,Hakimian, 2011ش د ) سیمرب ع تأس  ل ومتریک

پاس    کی  یصنعت-یمناطق آزاد تجار(. در واقع 865
بودن د. ب ا توج ه ب ه  یمس أله جه ان کی یبرا یجهان

 یاجتم  اع -یاقتص  اد یمن  ابع و تنگناه  ا تیمح  دود
درح ال توس عه، من اطق م ذکور  یموجود در کش ورها

 یزری  برنام ه اتی رشد به درون ادب های همانند قطب
 را نهیزم جیتا به تدر ندکشورها وارد شد یتوسعه اقتصاد

 نظ ام ب ه توس عه در حال یورود فعاالنه کشورها یبرا
 ,Keshavarzianفراهم کنند ) یو مصرف جهان دتولی

ب ه نق ش  یمث ال، نگ اه ی(. ب را263-264 ,2010
در اوائ ل  نیدر رشد و توسعه چ  یاقتصاد ژهیمناطق و

 نش،یائوپیک ه دن ش ش  ده دینشان داد م 1980دهه 
باز خ ود و  یدرها استیس یاجرا یبرا ور،رهبر آن کش

خ ود را معط وف ب ه  دی همه ام نیچ یاقتصاد یاعتال
من اطق را موت ور  نی کرده بود. ا یاقتصاد زهیمناطق و

: 1394)خرم،  دانستیم نیچ یمحرکه اقتصاد و نوساز
 یحق وق های زمیدر واقع مکان ی(. مناطق آزاد تجار32

)در مقاب ل  ک تحر امک ان ها هستند که به واسطه آن
 ج هی. در نتش ود ی( در فض ا داده م ییس تایاسکون و 

وارد من اطق  یمسسسه اقتص اد ایشهروند و  کی یوقت
موجود آن کشور  نیکه قوان نیگو ا شود یم یآزاد تجار

از نظ ر  ی. من اطق آزاد تج ارندآی یدرم قیبه حال تعل
مه م  زمیمک ان کی به عن وان  رانیو مد رانیگمیتصم
کش ورها م ورد  ش دن یاقتصاد و جهان یزآزادسا یبرا

 ,Keshavarzian, 2010قرار گرفته اس ت ) تیحما

شده  هیبه طرق گوناگون توج شیگرا نی(. ا263-264
ب ه  یص نعت-یکه مناطق آزاد تج ار نیاست. نخست ا

ج  ذب  یاس  تراتژ یاساس   یاز محوره  ا یک  یعن  وان 
ب ر  یمبتن  دی در نظر گرفته ش ده ان د ک ه تول هیسرما

و رش د  بخش ی و به تن و  کند یم قیصادرات را تشو
 یکس ر ن،ی. همچن ش ود یبلندمدت منجر م یاقتصاد

ب ازار را از  یرپ ذی و رقاب ت دهند یبودجه را کاهش م
 نک هی. دوم اسازد یممکن م یبوم عیصنا تیتقو قیطر
 یب اال زانی م یک ه دارا ییکش ورها یمناطق برا نیا
در بع د  تغالاش  جادیهستند، به عنوان مناطق ا یکاریب

در نظ ر  یناخالص مل دیتول شیو افزا یو مل ای همنطق
 نی از ا تی حما یب را لی دل نی. س ومشوند یگرفته م
انج ام  یب را یمناطق راه  نیاست که ا نیا یاستراتژ

 ,Hakimianاقتصاد آزاد است ) ینیگزیاصالحات و جا

2011, 853; Liu, 2014, 835.) 

 روش پژوهش .3

این پ ژوهش ب ا ماهی ت آین ده نگ ری ب ه روش 
از تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نی -توصیفی

 نیاس  ناد و ق  وان از طری ق مطالع  ات اس  نادی از جمل ه
 یاسالم یجمهور یو صنعت یسازمان مناطق آزاد تجار

 قیعدم توف ییابعاد فضا بدست آمده است. سپس رانیا
جنوب و جن وب ش رق  در یصنعت -یمناطق آزاد تجار

ت که ت اکنون م ورد غفل  ییرا در شکل قلمروگرا رانیا
 .دهدیقرار م یواقع شده است، مورد بحث و بررس

 بحث يافته ها و .4

و  یجهان دیقلمرو)فضا( در نظام تول گاهيجا .4-1

 رانيا یصنعت -یمناطق آزاد تجار نیقوان

 ای ن دهیبه نحو فزا شدن یدر عصر جهان هیسرما
 یبرا یشتریب های نهیجهت گز نیاست و به هم الیس

 ,Purcellدارد ) گ ذاری هسرمای جهت  انتخاب مکان

 زی ن یاس اس، من اطق آزاد تج ار نی(. بر ا89 ,2020
مث ل  گ رید یص نعت-یاز مراکز تج ار یاریهمانند بس

 دی با یوآورو مراکز ن  یصنعت های کالنشهرها، خوشه
 نی رقاب ت کنن د. ب ه ا گریک دیبا  هیجذب سرما یبرا

 ،یخ دمات عم وم ،یاتی مال ه ای بس ته ها منظور آن
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 گ ذاران هیرا به سرما یمتنوع یو ادار یقانون التیتسه
 یرا برا یگریمکان د گذار هیتا سرما کنند یم شنهادیپ

 13اساس، م اده  نیانتخاب نکند. بر هم گذاری هیسرما
سال  15موجود را به مدت  یاقتصاد یاه تیلقانون فعا

 14. م اده کن دیمع اف م ی یبر درآم د و دارا اتیاز مال
با خارج از کشور را از شمول مق ررات  یبازرگانمبادالت 

 زی قانون ن 18. ماده داند یم یصادرات و واردات مستثن
 زی ن 28و ماده  مالی مسسسات و ها بانک لیتشک نهیزم

 نی مط رح ش ده اس ت ت ا از ا مهیمسسسات ب نهیدر زم
 و منطق ه یجه ان یمناطق آزاد بتوانند در بازارها قیطر

درب  اره  یمتع  دد ه  ای رقاب  ت کنن  د. پ  ژوهش ای
موارد فوق انجام گرفت ه اس ت  ییاجرا های تیمحدود
و  ی؛ ناص ر8-5، 1380 ،یبازرگ ان های یبررس هی)نشر

و  ی؛ ش  اکر1387 ف  رد، یدی؛ جمش  1396 گ  ران،ید
 ه ای و ت وان ه ا تی( ک ه ب ه مح دود1395 گران،ید

 ه  ای تی مز ،یعم وم التیمن اطق آزاد از نظ ر تس  ه
پرداخته اس ت.  یا-مهیو ب یمال نیسهولت قوان ،یاتیمال

 قی عدم توف ییپژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد فضا
 رانیجنوب و جنوب شرق ا یصنعت -یمناطق آزاد تجار

 ،یدرآمد عم وم شیافزا یاز راهبردها یکیرا به عنوان 
و  یجه ان یاشتغال سالم، حضور فعال در بازاره ا جادیا

ق  انون  1و ص  ادرات ک  اال )م  اده  دی  و تول ای منطق  ه
 یجمه ور صنعتی – یاداره مناطق آزاد تجار یچگونگ
جنب ه از  نی ا رایقرار داد، ز ی( مورد بررسرانیا یاسالم

 آن، تا کنون از منظر پ ژوهش تیاهم رغمیموضو ، عل

 مغفول مانده است. فتهگرصورت های

ب ه  1970از ده ه  یعلوم اجتماع های پژوهش  
فض ا )قلم رو(  تیاهم نهیدر زم یبعد توسعه قابل توجه

  شهرها و مناطق آزاد فراهم ک رده یاقتصاد تیدر موفق

 واقع سم،یویتیپوز کردیمانند رو یفلسف های نگرش. اند

به درك  یادیتا اندازه ز یاسیاقتصاد س ژهیو به و گرایی
 ،یه ارو دیوید انیم نی. در اردندقلمرو کمک ک تیماه

اس  ت ک  ه  یتیشخص   نیمع  روف، مهمت  ر دانی  جغراف
را ب ه  ی( توس عه اقتص ادی)قلمرو ییتوانست ابعاد فضا

بسط دهد. ب ه ب اور ک وکس نب و   یزآمی تینحو موفق
(. Cox, 2001: 746ام ر اس ت ) نیدر هم  یه ارو

 یم “ و شهر یعدالت اجتماع”که در  پس از آن یهارو
و   یخود نه مطلق ، نه نسب یفضا به خود هک سدنوی

هم ه  توان د یم طیبرحسب شرااست، بلکه   ینه ارتباط
(، در Harvey, 2009: 13) باش د ها از آن یکی ای

 ,Harvey) “هیسرما ینیشهرنش”خود به نام  یاثر بعد

ت ا نش ان ده د ک ه  کوش د ی( م 125-164 :1985
 س تمیچگونه و چرا توجه به مفه وم مطل ق فض ا در س

 تیو موفق هیمعاصر به منظور انباشت سرما یجهان دیتول
 یص نعت -یمانند من اطق آزاد تج ار یشهرها و مناطق

معنا اس ت ک ه  نیضرورت دارد. مفهوم مطلق فضا به ا
 ازی انباشت و کسب ارزش افزوده به فضا ن یبرا هیسرما

از فض ا  ای و رابط ه یکه مفهوم نس ب یدارد، در صورت
پژوهش  نی. در ادامه، اداند ینم یالزامرا  یچندان شرط
 یص نعت-یرا در مناطق آزاد تجار نگرش نیقصد دارد ا

 منظر از را ها آن یناکارآمد لیمنطبق سازد و دال رانیا
 کند.  حیتشر فضایی

 کی ای معاصر، روابط مبادله یجهان دینظام تول در
 داری هیس رما رایاست، ز داریبه ندرت پا یبنگاه اقتصاد

و  ش تریس ود ب یب را یابیدس ت یبرا یبه عنوان محرک
بازس اخت  عیبه تس ر تیکه در نها کند یعمل م دیجد

 ,Cox et al) ش ود م ی منج ر ه ا مک ان یاقتصاد

از  یک ی هیال س رمایس یژگیو نی(. بنابرا308 :2018
اس ت. از  ش دن یمهم آن در عصر جه ان های یژگیو

ام ر  کی ثاب ت  هیدر سرما گذاری هیسرما گر،یطرف د
 رود یب  ه ش  مار م   هیانباش  ت س  رما یب  را یض  رور

(Harvey, 1982:  379- 80س رما .)در  گ ذاری هی
 زانی  م دی  معن  ا اس  ت ک  ه با نی  ثاب  ت ب  ه ا هیس  رما
 رس اختیدر ز گ ذار هیسرما کی هیاز سرما یتوجهقابل

)حم  ل و نق  ل، بهداش  ت،  یو اجتم  اع یک  یزیف ه  ای
منطقه مصرف ش ود  کیکار( موجود در  یرویآموزش ن

ر بتواند به س ود م ورد انتظ ا نیمع یبازه زمان کیتا در 
 ه ای ک ار، مه ارت یروی ب ازار ن طی. ش رااب دیدست 
 رانیک ار، رواب ط ب ا کارمن دان و م د یروین یتخصص

 ،یاقتص اد ین دهایفرا ین یبشیپ ینسب ییتوانا ،یدولت
 و ه ا بنگ اه ریبنگاه و سا کی انمی شده اعتماد حاصل

و دان ش  یمنطق ه، عالئ م تج ار یدولت  های سازمان
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( ب ه عن وان Cox et al, 2018: 309بنگ اه ) یمحل
 طیهر منطق ه ش را یو فرهنگ یاجتماع های رساختیز

 ار یهستند که مناطق مختلف اقتصاد یمنحصر به فرد
انتق  ال  تی  و از قابل س  ازد یم   زیمتم  ا گریاز هم  د
 تی برخ وردار هس تند. ب ه س بب  رف نییپا ییایجغراف

 گر،یمکان به مکان د کیاز  ها یژگیو نیاندك انتقال ا
روب رو  یمک ان یبا مسأله وابس تگ یاقتصاد های بنگاه

 ه ای دالل ت دارد ک ه بنگ اه یطیکه به شرا شوند یم
حصول به سود مورد انتظ ار ب ه  یبرا یمختلف اقتصاد

. ب ه شوند یو خاص هر منطقه وابسته م یمکان طیشرا
 تی با فعال سهیدر مقا یصنعت یها-تیطور معمول، فعال

 یم ریدرگ یمکان یبا مسأله وابستگ شتریب ،یتجار های
 . شوند

 رس اختیکه در ش کل ثاب ت آن در ز ای هیسرما

 م ی مص رف ه ا توسط بنگاه یو اجتماع یکیزیف های

. شود یم دیدر گردش تهد هیبه شدت توسط سرما شود،
 یت ا ب را کن د یدر گردش تالش م هیسو سرما کیاز 

 یقلمرو خاص راه کیدر  دیمصرف و تول یفتح بازارها
و مسسسات  ها هبنگا گران،ید یو از سو ابدینفوذ ب یبرا

 یب را یراه  افتنی قلم رو ب ه دنب ال  کی موجود در 
 ورود کنترل ایدر منطقه  دیجد بانیاز ورود رق یریجلوگ

ک نش  کی خاطر اغل ب  نهمی به. هستند ها آن شده
موجود در  اقتصادی مسسسات و ها بنگاه یاز سو یجمع

را  یمک ان یت ا مس أله وابس تگ ردگی یمنطقه شکل م
 (. هدف بنگ اهCox et al, 2018: 308کنترل کنند )

را  یاقتص اد یاس ت ک ه راهبرده ا نی موج ود ا های
در منطق ه ح اکم  شخوی  و دستورالعمل قیمطابق عال
ت وان برخ وردار  نی از ا دبای ها اساس، آن نیکنند. بر ا

را  ش وند یک ه وارد منطق ه م  هایی هیباشند که سرما
و  ن دکن تیخود ه دا یاقتصاد های یمطابق با استراتژ

 هیس رما نک هیا لیاگر موفق به کنترل آن نشوند، به دل
برخوردارن د، در  دی و دانش جد یاز تکنولوژ دیجد های
. خورن د یشکس ت م  دی جد هیرقابت ب ا س رما ندیفرا

 گ ریبنگ اه در مقاب ل بنگ اه د کی یکاهش توان رقابت
گونه که همان ی. ولسازد یم یرا ضرور یمکان ییجابجا

 ه ای رس اختیز ییای جغراف ییاذکر شد امکان جابج 

 نی. بنابراستین ریبه سهولت امکانپذ یو اجتماع یکیزیف
 هیمنطق ه اق دام ب ه س رما کیکه در  هایی همه بنگاه

بتوانند در مقاب ل  دبای اند، کرده ها رساختیدر ز گذاری
 یم  دتهدی  را ه ا آن تیدر گردش، که موجود هیسرما
 انی ک ه م ینیادینو ب ییایمقابله کنند. تضاد جغراف کند،

 رس اختیغلب ه ب ر فض ا و ز یقدرت در حال  هور برا

 یم  یه دف را الزام  نیثابت وجود دارد ا ییفضا های
مسأله تض اد  ن،ی(. بنابراHarvey, 1985: 150) کند
 ن  دیدر گ  ردش در فرا هیثاب  ت و س  رما هیس  رما انی  م

 انی  م یکیالکتی  ب  ه تض  اد د هیس  رما ییگ  ردش فض  ا
 ,Brenner) یروابط اجتماع ییاو قلمروزد یقلمروساز

 ای  تی و مس أله موفق ش ود ی( منجر م 461 :2018
 اس تیب ا س قی طر نیاز ا یاقتصاد های بنگاه یناکام

 هیو س رما خورد یم وندیو مفهوم دولت پ یقلمرو های
حصول ب ه ه دف خ ود ب ا  یبرا کنند یم یسع گذاران
 انی م یش وند. همک ار یهمک اروارد  یدولت ینهادها

 زی است که دولت ن یجد یزمان گذاران هیسرمادولت و 
 سود ببرد.  گذاری هیاز منافع حاصل از سرما

 کی  رانیدر ا یصنعت-یمناطق آزاد تجار مفهوم
 هیمفهوم رها از قلمرو است و از نظر ورود و خروج سرما

من اطق در مج اور کش ور  نی هستند. ا رینفوذپذ اریبس
مفه وم ب ه ش دت وابس ته ب ا قلم رو و  کی مادر، که 
 ق انون 20 م اده. ان د  ش ده سیاست، تأس  رینفوذناپذ
 یاش اره م  یص نعت-یاداره مناطق آزاد تجار چگونگی

ک  ه ورود و خ  روج س  رمایه و س  ود حاص  ل از  کن  د
های اقتصادی در هر منطقه، آزاد و بدون کنت رل فعالیت

 هیمق ررات س رما 4بن د   م اده  ن،یچن باش د. هممی
 یجمه  ور یص  نعت-یدر من  اطق آزاد تج  ار گ  ذاری
تح ت  ه ا هیک ه س رما دارد یم  انی ب رانیا یاسالم
 ای  ازی امت یکه مستلزم اعطا شود یم رفتهیپذ یطیشرا

توسط سازمان نباشد.از  گذار هیبه سرما یحقوق انحصار
اداره  یق انون چگ ونگ 15بر اساس م اده  گر،ید یسو

قانون  ییاجرا نامه نییآ 8تبصره ماده  زیمناطق آزاد و ن
از من اطق  ییمقررات ص ادرات و واردات، ورود کااله ا

آزاد به داخل کشور ک ه مجم و  ارزش اف زوده و م واد 
 %60از  شیک اال ب  دی به کار رفت ه در تول یداخل هیاول
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 1موضو  ماده  تهیکم دییکه اگر به تأ یاست، در صورت
از حق وق  یقس مت ای برسد، از پرداخت تمام  نامه نییآ

 ج هی. و در نتباش ند یمعاف م  یو سود بازرگان یگمرک
را  یحق وق گمرک  دیشرط را ندارند با نیکه ا یکاالها

ق انون  17بر اساس ماده  گری. از طرف دکننندپرداخت 
ب  ه  یک  ه ب  را ییاداره من  اطق آزاد، کااله  ا یچگ  ونگ

و مصرف در منطقه از داخل کشور به من اطق  یریکارگ
کش ور  یاز موارد نقل و انتق ال داخل  گردند، یحمل م

 یپرداخت حق وق گمرک  ازمندیکه ن شوند یمحسوب م
 باشند.-ینم

داخ ل کش ور ب دون  یاگر چه مسسسات اقتص اد
 خ ود را ب ه یکااله ا توانند یم یتیاعمال محدود چیه

ر ش ده د دی تول یامنطقه ارسال کنند، ام ا ورود کااله 
 یگذاران هیاست. سرما تیمحدود یمنطقه به داخل دارا

 ن دکن یم یدیتول گذاری هیکه در منطقه اقدام به سرما
ر د. شوند یمحدود م یمصرف داخل اربه باز یابیدر دست

 یم مواجه هیاز سرما ییمفهوم متضاد فضا کیبا  نجا،یا
د ک ه در منطق ه آزا گ ذارانی هیسو سرما کی: از مشوی
کاال  ورود و خروج توانند نمی و اند کرده یگذارهیسرما

 هیس  رما گ  رید یرا کنت  رل کنن  د و از س  و هیو س  رما
 هیس رما دی تول تی که در داخل کش ور در فعال گذارانی
 و ک  اال خ  روج و ورود مقاب  ل در و ان  د ک  رده گ  ذاری
 دتوانن  م ی و ان د ش ده زیبا مفهوم قلمرو تجه هسرمای

را کنت رل کنن د. ب ه عب ارت  یقلم رو یمسأله وابستگ
 یمنطق ه آزاد تج ار یداخل  گذران هیسرما یبرا گر،ید

 هیس رما یب را یول  شود یمحسوب م یجز  قملرو مل
د ح ق ورو کنن د، یم تیکه در منطقه آزاد فعال گذارنی

 را دارند.   یاصل نیمحدود به سرزم

ق آزاد از مفهوم مناط یتصور دولت مرکز ن،یبنابرا
مفهوم رها از قلمرو اس ت و س ازمان من اطق آزاد  کی

 5دولت )م اده  محلی  به عنوان شاخه یصنعت -یتجار
 یکم  یو م ال یق انون ،یتیریاز توان مد زیقانون( ن 6و 

منطقه آزاد که بر اساس  کی جادیبرخوردار است تا به ا
گرفته باشد، کمک کن د. ب ر  کلش یمفهوم قلمرو محل

 یاداره مناطق آزاد تج ار یقانون چگونگ 2اساس ماده 
ه ای درآمد سازمان” رانیا یاسالم یجمهور یصنعت -

مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که 
 ه م“. رس د هزین ه ش ودبه تصویب هیأت وزیران م ی

 س طس ازمان تو” ق انون  نی ا 6بر اساس م اده  نچنی
 م دیره هیأت مدیره اداره خواهد شد که اعضای هی أت

س اختار  نبن ابرای. “ش د خواهن د انتخاب وزیران توسط
 یص  نعت-یمن  اطق آزاد تج  ار ی  یو حمکروا تیریم  د

 یاز توان ب اال یمحل تیریاست که در آن مد یساختار
و همانگونه که کوکس  ستیبرخوردار ن یتیریو مد یمال

 یازه ایالزم را در مواج ه ب ا ن تیمعتقد اس ت حساس 
(. ب ه Cox et al, 2005: 2ن دارد) گ ذاران هیس رما
 یخلع ق انون کیبا  یخارج گذارانهیسرما گر،ید یعبارت

ام ر ه م  نیان د ک ه هم مواجه یاز طرف دولت مرکز
در  یگذارهیگذار را جهت س رما هیسرما زهیانگ تواندیم

ت به س ود و نسب یمنطقه بکاهد و در ادامه اعتماد واقع
 یکه ناش یگریرود. مسأله د نیاز ب شتریارزش افزوده ب

مناطق آزاد  قینقش فضا در توف تیاز عدم توجه به اهم
 ه  ای رس  اختیز نیوج  ود دارد، مس  أله ت  أم یتج  ار
است. بر اساس ق انون،  یدر منطقه آزاد تجار یاجتماع

 ه  ای رس  اختیز نیت  أم ن  هیس  ازمان منطق  ه آزاد هز
اخذ  گذر هیمختلف از سرما ضرا در قالب عوار یاجتماع

 ه ا رس اختیز سیتأس یاگر برا یحت نی. بنابراکند یم
( استفاده شود، یاز اعتبارات خارج از منطقه )اعتبارات مل

 یاعتب  ارات فق  ط از مح  ل درآم  دها نی  بازپرداخ  ت ا
ق انون، تبص ره  19و  10)ماده  ردگی یسازمان انجام م

 یجمه ور یو اقتص اد یتم اعبرنامه دوم توسعه اج 28
که ورود و خروج ب ه منطق ه آزاد  ی(. زمانرانیا یاسالم
مسسس ات  یامک ان ب را نیآزاد باشد، ا یصنعت-یتجار

که بدون پرداخت  دیآیم شیپ گرید یو تجار یاقتصاد
 هیآن توس ط س رما نهیکه هز هایی رساختیاز ز نهیهز

استفاده کنند. اگر چ ه ب ر  شود یم نیمنطقه تأم گذران
اخ ذ ع وارض در من اطق آزاد  ییاجرا نامه نییاساس آ

ع وارض ورود  ران،یا یاسالم یجمهور یصنعت-یتجار
 ن هینحوه هز یول شود، یو خروج و عوارض تردد اخذ م

. بلک ه ردگی  یص ورت نم  یآن توسط بخش خصوص 
حاص ل از  یدرآم دها ن هینح وه هز کنن د نییدولت تع

با کسب  المللی نیب گذاران هیسلماً سرمامنطقه است. م
در  ه ا رس اختیاحداث ز ندیو فرا نهیاطال  از نحوه هز
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 یب را هی. سرماکنند یم گذاری هیمناطق اقدام به سرما
دارد.  ازی کسب سود و ارزش افزوده به فض ا )قلم رو( ن

 دی است. نظام تول یامر ضرور هیکسب سرما یفضا برا
اس  ت  یس  ازمان قلم  رو یدارا زی  معاص  ر ن یجه  ان

(Brenner, 2018: 461و همانگونه که والراشتا .)نی 
 کی و مص رف  دی تول یجه ان س تمیس کند یمطرح م

قلم رو و م رز اس ت  یاس ت ک ه دارا یاجتماع ستمیس
(Wallerstein, 2010: 205 قلم   رو تبل   ور .)

اس ت  دی تول یرواب ط اجتم اع فیو تض ع یتوانمندساز
(Moore, 2018: 204و همان )را از  ای گونه که عده

 ای ع ده یب را دارد، یم  بازبه بازار مصرف  یدسترس
 هی. س رماکن د یانحصار بازار مصرف را فراهم م  گرید

حصول  یتا برا کنند یدولت تالش م یبا همکار داران
کنن د. ام ا  دیرا تول ازیمورد ن یبه سود مورد انتظار فضا

 یجمهور یصنعت-یدر مناطق آزاد تجار گذران هیسرما
 ی. در ح الدمحروم هستن ییروین نیاز چن رانیا یاسالم

من اطق آزاد اس ت، ام ا  نی که ورود و خروج کاال ب ه ا
 تیکشورها با محدود ریمناطق به سا نیخروج کاال از ا

هرگز ب ه  ییهمراه است. قلمروزدا یمتعدد یقانون های
بتوانن د  دیبا گذرانهی. سرماستین زدایی مقررات یمعنا

 نی مفه وم قلم رو و دول ت ب ه ا یریبه کارگ قیاز طر
در منطق ه  یه ا وقت -آن هیبرس ند ک ه س رما نیتضم
که بعداً  بیرق های هیشد در مقابل سرما گذاری هیسرما

ک ه  ی. زم انشودیمحافظت م شوند، یبه منطقه وارد م
 ییفض ا میاز منظ ر مف اه صنعتی– یمناطق آزاد تجار

معاص ر  وهیب ا ش  ش وند یواقع م ریو تفس لیمورد تحل
 از ها متفاوت هستند. در واقع آن یو مصرف جهان دیتول

کس ب س ود و ارزش  ش رط شیک ه پ  فضایی الزامات
 توان د یمس أله م  نی افزوده است، محروم هس تند و ا

 ص  نعتی– یمن  اطق آزاد تج  ار یو ناکارآم  د ین  اتوان
به اهداف خ ود را  دنیرا در رس رانیا یاسالم یجمهور

ب ا  یص نعت-یمناطق آزاد تجار ن،یمضاعف کند. همچن
 دی تول رای . زستندیمعاصر منطبق ن صردر ع دیمنطق تول

در عصر معاصر به ش دت وابس ته ب ه مفه وم قلم رو و 
ت  ا  یآن در س  طوح مختل  ف )محل   یس  اخت اجتم  اع

 ( است.یجهان

منااطق آزاد  های ساازماندرآمدها و هزينه .4-2

 چابهارقشم و  ش،یک

مهمترین منبع درآمد  1380تا  1372های در سال
سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار عوارض ورود ک اال 
و فروش کارت مسافری ب وده اس ت. ای ن مطل ب ب ه 
روشنی گرایش خاص این مناطق و شیوه عمل و تکی ه 

س ئله ده د. ای ن ممناطق در کسب درآمد را نش ان می
دلیل روش نی دارد و آن مبن ا ق رار گ رفتن درآم دهای 

ها و امکان ات جاری خود مناطق برای ایجاد زیرس اخت
 1395ه  م ه  ر چ  ه ب  ه س  ال  یالزم اس  ت. از طرف  

س ه منطق ه از  نیا یهانهیجمع هز میشویم ترکینزد
ارتباط،  نیشده است. در ا شتریمناطق ب یجمع درآمدها

ک اهش درآم د طب ق نظ ر  نی از عوام ل مه م ا یکی
ک اهش  ،یص نعت -یتج ارکارشناسان سازمان منطقه 

 یاس یو مسائل س یمیدر اثر عوامل تحر یگذارهیسرما
.باش دیم تی واقع نی ا یای گو 1ش ماره است. نمودار 

 
  1395تا  1372 یزمان ی در مناطق آزاد در بازه یخارج گذاری هيسرما زانیم. 1نمودار

(1397 ران،یا یصنعت -یمناطق آزاد تجار یعال یشورا رخانهی)منبع: دب
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-یمنااطق آزاد تجاار یمنابع عمده درآمد .4-3

 و چابهار شیقشم، ک یصنعت

سه منطقه ک یش، قش م و چابه ار ط ی س الهای 
میلی  ون دالر 462در مجم  و  مبل      1380ت  ا  1372

رات کاال)در هر س ه منطق ه(، درآمد ارزی از محل صاد
گردشگر خارجی)در هر سه منطقه(، ترانزیت)در منطق ه 
چابه  ار( و س  وخت رس  انی )در منطق  ه قش  م( کس  ب 

اند. جالب اینکه عمده درآمد ارزی مناطق ک یش و کرده
رسانی ب وده؛ قشم از محل گردشگری خارجی و سوخت

درص د  91درصد و در قش م  83که در کیش به طوری
ها بوده و بیشترین درآمد رزی ناشی از این محلدرآمد ا

درص د بدس ت  89ارزی چابهار از محل ترانزی ت ک اال 
آمده است. در مجمو  از سه منطقه آزاد یاد شده طی نه 

میلی ون دالر ک اال  70(، ح دود 1398تا  1389سال، ) 
درصد درآمد ارزی  15صادر شده است؛ یعنی تنها حدود 

ال بدست آمده است. با توجه مناطق از محل صادرات کا
ش ود به میزان صادرات غیر نفت ی کش ور مالحظ ه می

های ی اد ش ده کمت ر از ن یم منطقه آزاد قشم طی سال
درص د  02/0درصد و دو منطقه کیش و چابهار کمتر از 

ان د. صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختص اص داده
ای ن این ارقام به روشنی بیانگر می زان ن اموفق ب ودن 

مناطق در توسعه صادرات است. همچن ین من اطق آزاد 

ک  یش، قش  م و چابه  ار ب  ه ترتی  ب در مجم  و  ط  ی 
میلیون  7/0و  166، 13، مبال  1398تا  1395های سال

اند. بن ابراین ط ی دوازده س  ال از دالر ص ادرات داش ته
سه منطقه ی اد ش ده در مجم و   1398تا  1386مبال  
اند ک ه از ای ن صادر نموده میلیون دالر کاال 250حدود 

درصد سهم کیش  8درصد سهم قشم،  91میزان حدود 
درص  د س  هم چابه  ار ب  وده اس  ت. ب  ه رغ  م  کی  و 

هایی که برای سه منطقه کیش، قشم و چابه ار گرایش
دهد که کارکرد منطقه ک یش شده، آمار نشان می تهگف

در زمینه ترانزیت از دو منطقه دیگر ب ه مرات ب بیش تر 
 1398ت ا  1394که طی چهار سال ت، به طوریبوده اس

میلیون دالر ترانزیت داش ته در 160منطقه کیش حدود 
ه زار دالر و  88حالی که قشم طی همین م دت تنه ا 

میلی ون دالر  2تنها  1398تا  1389چابهار طی نه سال 
ه م  1399اول س ال  ی ماهه 6اند. آمار ترانزیت داشته

ه زار دالر  4830 شیک نکهیاست ا ییهاتیواقع یایگو
و ص  ادرات و  ت،ی  ه  زار دالر ترانز 42300ص  ادرات و 

ه زار دالر و چابه ار  2و  4500 بی واردات قشم به ترت
. اندتهداش تیهزار دالر صادرات و ترانز 3370و  96هم 

من ابع  بی ( به ترت4و3و2)نمودار شماره  ریز ینمودارها
قش م و چابه ار را  ش،یمن اطق آزاد ک  یعمده درآم د

 .دهندیم شینما

 
 شیمنطقه آزاد ک یمنابع عمده درآمد .2نمودار 

 (رانيا یصنعت -یمناطق آزاد تجار یعال یشورا رخانهی: دبمنبع) 
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 منطقه آزاد قشم  یمنابع عمده درآمد .3نمودار 

 (رانيا یصنعت -یمناطق آزاد تجار یعال یشورا رخانهی)منبع: دب

 

 
 منطقه آزاد چابهار یمنابع عمده درآمد .4نمودار 

(رانيا یصنعت -یمناطق آزاد تجار یعال یشورا رخانهی)منبع: دب 

 خارجی گذاری جذب سرمايه .4-4

، یعن ی  1389سه منطقه کیش، قشم و چابهار تا 
میلی  ون دالر  2/2800مبل     ط  ی دوازده س  ال، جمع  اً
درصد از این رق م  59اند که سرمایه خارجی جذب کرده

درصد متعلق به قشم بوده و سهم  39و  شیمتعلق به ک
 2میلیون دالر؛ یعنی  2/58چابهار طی دوازده سال تنها 

درصد سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد س ه گان ه 
ه بوده اس ت از دالی ل اص لی حض ور کمرن ش س رمای

ت  وان ب  ه کمب  ود گ  ذاران خ  ارجی در من  اطق آزاد می

امکانات و چشم انداز کلی س رمایه گ ذاری خ ارجی در 
 کشور اشاره نمود.

 داخلی گذاری جذب سرمايه .4-5

س ه منطق ه آزاد  1398ت ا  1388های طی س ال
میلی ارد ری ال  26850کیش، قشم و چابهار در مجمو  

می زان، اند. از ای ن سرمایه داخلی خصوصی جذب کرده
درصد  5درصد از آن قشم و  15درصد از آن کیش،  80

همچن ان منطق ه 1390از آن چابهار بوده است. تا سال 
 نیو چابهار کمت ر یداخل یگذار هیسرما نیشتریب شیک
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را داشته است. در مناطق کیش و قش م  یگذار هیسرما
بیشترین مقدار سرمایه گذاری داخلی وارد بخش صنعت 
و در منطقه چابه ار بیش ترین می زان س رمایه گ ذاری 

 داخلی وارد بخش تجارت و ترانزیت شده است. 

انج ام  یهاش ده و مص احبه افتی یهاداده بنابر
از من اطق آزاد  کی  چیت اکنون ه  ن ه،یزم نیشده در ا

مانن د توس عه  شیکشور به اهداف خو یصنعت -یتجار
بلکه عم دتاً ب ه واردات  افتهیدست ن ینفت ریصادرات غ

به داخل کش ور مح دود  یرضروریلوکس و غ یکاالها
به فقدان  توانیم وفقعدم ت نیاند. از عوامل مهم اشده
گونه من اطق  نیا تیو مقررات روشن جهت فعال نیقوان

 ازمن دین ش ودیم جادیآزاد که امنطقه  کی رایدانست. ز
اج اره  ای ینحوه واگذار ،یگذارهیسرما نیضوابط و قوان

 ،یع وارض گمرک  ای  اتی مال یبخشودگ زانیم ن،یزم
و  یو ب انک یمق ررات پ ول ه،ینحوه ورود و خروج سرما

از س ه ده ه از  شیاست؛ اما با وج ود گذش ت ب  رهیغ
 نی و چابه ار، هن وز ا شیمناطق آزاد قشم، ک  لیتشک

و  یدیکل یگذار هیالزم جهت سرما نیمناطق فاقد قوان
 لی ام ر ه م دل نیهس تند و هم  یاقتصاد یهاتیفعال

 نظ ر به رو، نیعمده عدم موفقت مناطق آزاد است. از ا
تاکنون این من اطق ب ه م رز م ورد انتظ ار از  رسد می

اند. از طرف ی برخ ی صادرات و صادرات مجدد نرس یده
مشکالت قانونی مربوط به قوانین و مق ررات ب انکی و 

ها نیز بر این تأخیر ت أثیر گذاش ته اس ت. جذب سرمایه
 یخ ارج استیس یهاعالوه بر آن، عدم ثبات در برنامه

 یه ا میتح ر ری اخ یاهآمد آن در س ال یکشور که پ
من اطق ب وده،  نی گذار در ا هیسرما یمتعدد شرکت ها

 نی در ا یاخود سبب مضاعف شدن مش کالت توس عه
 یهم، به سبب نبود ابزارها یمناطق شده است. از طرف

ک اال  انیمناطق آزاد مورد سو  استفاده قاچاقچ ،یکنترل
افزوده است)به ص ورت  یقرار گرفته و بر مشکالت قبل

جه ت  ن،یاس ت(. بن ابرا درآمدهکاال  انیقاچاقچ هگایپا
ج.ا.  یص نعت -یمناطق آزاد تج ار ینقش اصل شیدایپ
مناس ب اع م از تجم ع و  یمجموع ه فض ا دیبا رانیا

 ن،یق وان هی )کلینرم افزار یمجموعه ابزارها یهماهنگ
ها، آب، راه ربناها،ی)زی( و سخت افزارازهایمقررات و امت

و  یم اعاجت ،یاس یس طیو مح ( رهیبرق، ارتباطات و غ
تا ش اهد ب ه  دیتر اجما  باورها بدست آو مهم یفرهنگ

 .میباش نهیزم نیدر ا یاهداف واقع دنیرس جهینت

 نادهيآ یويو سنار رانيا یمناطق آزاد تجار .4-6

 یجهان دینظام تول ی

در  آم ده شیمجموعه تحوالت پ رسد می نظر به
 و دی تول یرا به س و یبازار جهان ر،یاخ ی دهه کی یط

س وق داده اس ت.  کی تکنولوژ ه ای گسترش فرآورده
متع دد مانن د بح ران  ه ای بح ران یرگی پس از همه
 ه   ای ، بح   ران2008در س   ال  ک   ایآمر یاقتص   اد

 راادگی بن یروهاین یمانند گسترش قلمروها کیتیژئوپول
 دیکوو روسیو یرگی همه ریداعش و بحران اخ لیاز قب
 عیتس  ر یب  را کی  تکنولوژ ه  ای ، نق  ش ف  رآورده19
 ظامن واقع، در. است کرده آشکارتر را ها بحران تیریمد
 قفهوشدن تورم و  جادیاز ا ،یبر تکنولوژ یمبتن یدتولی

ع دم  ییو امتداد فض ا کند یم یریجلوگ یطوالن های
و  ری اخ ی . در نمونهکند یم مواجهرا با چالش  تیقطع

 6از  شیکه به مدت ب  19 دیکوو روسیو یرگی با همه
ر و رک ود ب ه س  تیرا در عدم قطع یجهان یماه بازارها

 یاابزاره یرکارگی از به ای برد، تالش همگن و فشرده
م درن  یپزش ک یاری صورت گرفت تا به  کیتکنولوژ

، ح ال نی. با ادیایاست( ب یبر تکنولوژ ی)که کامالً متک
و  یدر من اطق آزاد اقتص اد دی تول تیوض ع یهمسنج
چن ان -مناطق هم نیکه ا دهد ینشان م رانیا یتجار

ق ع، است. در وا بهره بی محور دانش دیاز اقتضائات تول
 راه یالزم ب را ه ای رس اختیو فقدان ز تیعدم جذاب

 های یاز جمله کاست یخارج ی هیو جذب سرما اندازی
 یاس یس یزری کالن برنامه ندیفرآ کهمناطق است  نیا

 یرا با چ الش مواج ه ک رده اس ت. ب ا بررس  رانیدر ا
رق در جنوب و جنوب ش رانیکه مناطق آزاد ا ییروندها

اطق من نیا انیم یکه نسبت رسد می نظر به اند، مودهیپ
 ووج ود ن دارد  یجه ان دینظام تول ی ندهیآ یویو سنار
(، تح ول 2025) ن دهیسال آ 5 زمانی افق در کم دست
 کیتکنولوژ یو فرآور دیتول ی در عرصه ای نانهیخوشب
 مناطق رخ نخواهد داد. نیدر ا محور
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 یرگی جهینت .5

شدن و اقتصاد  یدر عصر جهان هیاز آنجا که سرما
ه م  گذاران هیشده است، سرما الیبازار آزاد به شدت س

و آزاد ب  ا  یدر انتخ  اب فض  ا)قلمرو( من  اطق اقتص  اد
اند. فضا و قلم رو ه م ض من مواجه یشتریب یهانهیگز

 -یمن اطق آزاد تج  ار تی در موفق گریک دیا رقاب ت ب 
 ن،ی. همچن  کنن  دیم ینق  ش غال  ب ب  از یص  نعت

 ییایهر قلمرو جغراف یو فرهنگ یاجتماع یهارساختیز
برخ وردار  زی ن نییپ ا ییای انتق ال جغراف تی که از قابل

ک ه  ن دینمایخل ق م یمنحصر به ف رد طیهستند، شرا
. سازد یم زیمتما گریرا از همد یمناطق مختلف اقتصاد

 کی از  ه ا یژگ یو نی اندك انتقال ا تیبه سبب  رف
ب ا مس أله  یاقتص اد ه ای بنگاه گر،ید روقلمرو به قلم

داللت  یطیکه به شرا شوندیروبرو م یقلمرو یوابستگ
ب ه  دنیرس  یها ب راگذاران و ش رکت هیدارد که سرما

و خاص هر  یقلمرو طیارزش افزوده مورد انتظار به شرا
 کی  یه ا ی یدارا ،ی. از طرف شوند یمنطقه وابسته م

 رس اختیز رشرکت و مسسسه که در ش کل ثاب ت آن د

ب ه ش دت  ش ود، یم  ن هیهز یو اجتماع یکیزیف های
واق ع  دی توان د م ورد تهد یدر گردش م هیتوسط سرما

 یدر گ ردش تص رف بازاره ا هینگ اه س رما رایشود. ز
ک ه  یاست در ح ال قلمرو خاص کیدر  دیمصرف و تول
 یراه افتنیقلمرو به دنبال  کیموجود در  یشرکت ها

ورود  ای در منطقه  دیبان جدیاز ورود رق یریجلوگ یبرا
 کی خ اطر اغل ب  نهمی به. هستند ها آن شده کنترل

 اقتص ادی مسسس ات و ه ا بنگاه یاز سو یکنش جمع
 یت ا مس أله وابس تگ ردگی  یموجود در منطقه شکل م

ثاب ت و  هیس رما انی را کنترل کنن د. تض اد م یقلمرو
 یم هیسرما ییگردش فضا ندیدر گردش در فرا هیسرما

و  یقلمروس  از انی  م یکیالکتی  توان  د ب  ه تقاب  ل د
 مس  أله و ش  ود منج  ر  یرواب  ط اجتم  اع ی  یقلمروزدا

ب ا  قیطر نیاز ا یاقتصاد های بنگاه یناکام ای تیموفق
و  خورد یم وندیو مفهوم دولت پ یقلمرو های استیس

حص ول ب ه  یکنن د ب را-یم یهم سع گذاران هیسرما
شوند. هدف  یوارد همکار یدولت یهدف خود با نهادها

 یاس ت ک ه راهبرده ا نی گ ذار ا هیسرما یهاشرکت
 شخ وی  را مطابق خواسته ها و دس تورالعمل یاقتصاد

 نی از ا دبای ها اساس، آن نیدر منطقه دنبال کنند. بر ا
ک ه وارد قلم رو  ه ایی هیشند که سرماتوان برخوردار با

خ ود  یاقتص اد ه ای یرا مطابق با اس تراتژ شوند یم
 لی کنند و اگر موفق به کنترل آن نشوند، به دل تیهدا
 دی و دان ش جد یاز تکنول وژ دیجد های هیسرما نکهیا

شکس ت  دی جد هیرقابت با س رما ندیبرخوردارند، در فرا
ش رکت در مقاب ل  کی ی. کاهش توان رقابتخورند یم

 ن،ی. بن ابراش ودیبه کاهش سود منج ر م گریشرکت د
کسب سود و ارزش افزوده به فضا )قلمرو(  یبرا هیسرما

 یام ر ض رور هیکس ب س رما یدارد. فضا هم ب را ازین
س ازمان  یدارا زی معاص ر ن یجه ان دی است. نظ ام تول

 فیو تض ع یاس ت. قلم رو تبل ور توانمندس از یقلمرو
است و همانگونه که برونزاها را از  دیتول یروابط اجتماع

درونزاها انحص ار  کند،یبه بازار مصرف منع م یدسترس
با  داران هیسرما یعنی. رندیگیبه دست م ابازار مصرف ر

را طب ق  ازی م ورد ن یدارند فض ا یدولت سع یهمکار
در  گ ذران هیکنند. اما س رما دیخود تول یعالئق سودزا

 رانی ا یاس الم یجمه ور یصنعت -یمناطق آزاد تجار
خ ود  بی رق یهاهیدر مقاب ل س رما یقدرت نیفاقد چن

م ورد  نیدر ا اآنه هیمحافظت از سرما نیهستند و تضم
مناطق  نیورود و خروج کاال به ا ن،یوجود ندارد. همچن

کشورها  ریمناطق به سا نیآزاد است، اما خروج کاال از ا
کش ور هم راه اس ت.  یمتعدد یقانون یهاتیبا محدود

های سیاس ت ش،یایران در مدتی طوالنی، از سه دهه پ
 یجایگزینی واردات را به عنوان راهبرد بازرگ انی خ ارج

خود مورد استفاده قرار داده است. این راهبرد اگرچ ه در 
آغاز، سطوحی از صنعتی شدن را در کش ور پدی د آورد؛ 
ولی به دلیل ط والنی ش دن اج رای آن و ب ه اج را در 

حل تکمیلی و تغییر جهت نیافتن ب ه س مت نیامدن مرا
گرای ی، نتوانس ته توس عه ص نعتی و های برونسیاس ت

 قابل قبولی در کشور ایجاد نماید.  یتجار

 نیآزاد از چ ارچوب و قلم رو اعم ال ق وان مناطق
که در سطح کش ور  یو خدمات یادار ،یاسیس ،یاقتصاد
اند و تابع مقررات خاص من اطق آزاد خارج شودیاجرا م
گف ت  ت وانیم ک هیهستند. ب ه طور یصنعت -یتجار
ک ه در  کنن دیم یرا س ازمانده یاز دولت محل  یشکل
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 ،ینق ش محل  ورکش  ییو قلمروگرا یقلمروساز تیکل
کارکرده ا ت ابع  نی . البته اندینمایم فایا یو فرامل یمل
 رانی ج. ا. ا یزاز ط رف دول ت مرک  یو الزامات نیقوان

ب ا  یو قواع د رفت ار نیاساس در قوان نیاست و بر هم
 ییفض  ا -یاس  یکش  ور از لح  اظ س ییای  بدن  ه جغراف

 رانی هم سازمان من اطق آزاد ج. ا. ا ی. از طرفزندیمتما
و  یقانون ،یتیریدولت از توان مد یشاخه محل عنوانبه 
س ازمان  یکه درآم دها رایبرخوردار است. ز یکم یمال

در چ ارچوب بودج ه  یس تیص رفاً با رانی مناطق آزاد ا
اداره ش ود.  رسدیم رانیوز أتیه بیساالنه که به تصو

انتخ اب  رانی سازمان توس ط وز رهیمد أتیه نیهمچن
الزم را در مواج ه ب ا  تیاس اوام ر حس نیکه ا شوندیم
که  یمادام ب،یترت نیگذاران ندارد. به ا هیسرما یازهاین

جن وب و جن وب ش رق  ص نعتی– یاد تج ارمناطق آز
واقع  ریو تفس لیمورد تحل ییفضا میاز منظر مفاه رانیا
متف اوت  یو مصرف جهان دیمعاصر تول وهیبا ش شوندیم

 شرط شیپ هک فضایی الزامات از ها هستند. در واقع آن
 نی کسب سود و ارزش افزوده است، محروم هستند و ا

من  اطق آزاد  یو ناکارآم  د ین  اتوان توان  د یمس  أله م  
 دنیرا در رس  رانیا یاسالم یجمهور یصنعت –یتجار

منطق حاکم ب ر  ن،یبه اهداف خود مضاعف کند. همچن
در  دی ب ا منط ق تول رانی ا یصنعت-یمناطق آزاد تجار

در عص ر  دی تول رای. زستین قشدن منطب یعرصه جهان
معاصر به ش دت وابس ته ب ه مفه وم قلم رو و س اخت 
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