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 چکیده 

ید نگاه ما به دو نهاد فعال بازار و دولت معطوف می شود که هر دو در جهت رفاه جامعه آوقتی سخن از اقتصاد سیاسی به میان می  

 افزایش پیشرفت در جامعه. دولت از طریق ایجاد عدالت و بازار با  . دارندبرمیگام 

ها باید به فضاهای شکل گرفته در هر کشور رجوع کرد. یکی از این فضاها، مناطق آزاد است که تشکیل یافته  برای مشاهده این تالش

 مستقیم بر آن تاثیرگذار است. نقشی که امروزه مناطق است که فضای جغرافیایی مستقیم و غیر  از سیاست های دولت و اهداف بازار

باعث شده تا پایداری این مناطق و عوامل ایجاد ناپایداری    ،شورهای جهان داشتهآزاد در توسعه و رونق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ک

 برای برنامه ریزان اهمیت یابد. 

وثر در پایداری  ائل میی مساستفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی فضا به شناسادر این راستا در این پژوهش با تاکید بر مناطق آزاد ایران و  

های  اد هفتگانه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر دولت به صورت اقتصاد رانتی حاکم بر ایران، دخالتآزمناطق  

جغرافیایی در تخصیص بودجه برای هر منطقه سه  های نسبی منطقه و کمرنگ بودن شاخص های  اقتصادی بدون توجه به مزیت 

 ای که باعث شده پایداری مناطق آزاد متعادل نباشد. به گونه .زاد اثرگذار بوده استآد که از سوی دولت بر مناطق ناشب  میای مسئله 

 : اقتصاد سیاسی، فضای جغرافیایی، پایداری، مناطق آزاد ایران کلیدی  واژگان

 
 . )نویسنده مسئول(   aazami@um.ac.irدانشیارجغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.  1

 

   

mailto:aazami@um.ac.ir


 

 مقدمه .1

ها و و چه بسا بسیاری از سیاستگذاری  همواره بشر به دنبال دستیابی به سطح باالیی از توانایی اقتصادی بوده

ها به دلیل سهم خواهی زیاد در تضاد با هم قرار  ها نیز بدان جهت روی داده است که منافع افراد و گروه درگیری 

های اقتصادی از موضوعات مهم کشورها محسوب شده  تقویت شاخصاند و امروزه دستیابی به زندگی بهتر و  گرفته 

پردازند. تا جایی که  ریزان و در کل همه مردم به تقویت و توسعه اقتصادی می برنامه   ان و مدارو همواره سیاست

های بخش دولتی و نقش فضاهای جغرافیایی در توسعه اقتصادی باعث شده علم اقتصاد سیاسی از رویکرد  دخالت

گیری مناطق با نظام  شکل شود و  ای دانست که تولید می توان پدیده یی هم مورد توجه واقع شود. فضا را می فضا

(. بنابراین، برای شناخت فضا الزم است  Alsayyad,1993:39دارد)     سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه رابطه

مای فضایی مکان، منعکس کننده روابط  فرایندهای اجتماعی به خوبی شناخته شده و مورد تحلیل قرار گیرد؛ سی

ستلز تسلط نظام اقتصادی، اساس سازماندهی فضایی است و فعالیت  اجتماعی حاکم بر آن است. به نظر مانوئل کا

  ، هیچ جامعه ای بدون فضایی که خود آن را سازمان بخشیده است  .هی فضایی را به عهده دارداقتصادی، سازماند 

از این رو، شناسایی نیروهای سازنده و پدید آورنده فضای    (.88:1394حجی پور،   )افروخته ووجود خارجی ندارد

از ضروریات است.جغ اقتصاد    رافیایی و محتوای اجتماعی فضا  بارز  از فضاهایی که در سالهای اخیر نمونه  یکی 

 سیاسی محسوب می شود مناطق آزاد تجاری است.

  دولت اجازه   به  توسعه   اول  برنامه   تدوین  با  و  گرفت  شکل1330ازسال  پیش  تجاری،  آزاد  مناطق  ایجاد  تفکر  ایران  در

  (. 149:1388  همکاران،  و  )افتخاری  کند   صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  تأسیس  به   اقدام  ه نقطسه    در  تا  شد   داده 

مستحکم بین  های بالقوه کشورها را به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی  ست که می تواند برتری امنطقه آزاد ابزاری  

و مثبت بر تمام اثرات کشورها، امروزه  اقتصاد ملی آنها و اقتصاد بین المللی برپا سازد. به دلیل پیدایش اثرات مهم  

زاد در توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی توجه دارند  آمداران به اهمیت مناطق برنامه ریزان و سیاست

  جغرافیایی سیاسی،   قلمرو  د اهمیت بسیاری داشته باشد. چرا که هر و همین امر باعث شده پایداری مناطق آزا

  که   مناطقی  سایر  با  رقابت  و  پیرامونی   پیچیدۀ   در محیط   بقا  برای   است،  شده  تعریف  آن  برای  که  اهدافی  به   بسته



 

ها را  مدترین روش آ مسائل کار  برخی   در   باید   دارند   جهان  یا  و   منطقه   کشور،   سطح   در  مشابهی   اهداف   و   کارکردها 

 است که آن منطقهش الزم ترین رو شود. اما قبل از انتخاب بهینه  افزوده  منطقه  پایداری بر  برگزیند که در مجموع 

 یابی شود.  از نظر پایداری مسئله 

آ به سیاستمناطق  توجه  با  ایران که  داخلیزاد کشور  امر  هستند  اقتصاد سیاسی فضا    از  اینمونه   ،های  این  از 

 . شان مورد بررسی قرار گیردباید با توجه به یک سری عوامل داخلی و خارجی پایداری نیستند و  یمستثن

ب بر فضای پیرامونی خود دارند دخالت و تصمیمات دولت در این مناطق  آاری که مناطق  ه تاثیرگذ با توجه  زاد 

اثرگذارتر در پایداری این مناطق عمل   با بررسی شاخصکند  می )اقتصاد سیاسی( خیلی  اقتصاد  که  هایی چون 

ت، جمعیت و تعداد  یی)مساحجغرافیابندی و توازن بین این توزیع و فضای  رانتی، توزیع ثروت از طریق بودجه 

ها( هر منطقه به عنوان عوامل داخلی و امنیت )ریسک سیاسی( و وزن ژئوپلیتیکی مناطق آزاد به عنوان  شهرستان

 . زاد ایران پرداختآعوامل خارجی می توان به  مسئله شناسی پایداری مناطق 

به دنبال   به  این پژوهش  اقتصارویکر   "که  است  این پرسش اساسی  پاسخ  تا چه میزان در پایداری    د سیاسی د 

تالش شده که تحلیل فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر مناطق آزاد ایران    ."مناطق آزاد نقش داشته است؟

صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن چگونگی تاثیرگذاری اقتصاد سیاسی فضا بر نامتوازن بودن مناطق آزاد هفتگانه  

 ود. در ایران تبیین ش 

 

 ی نظری انمب .2

 .اقتصاد سیاسی 2- 1

 اجتماعی  ایهزمینه   تحلیل  برای  ابزاری  عنوان  به  سیاسی  اقتصاد  19  و  18  هایقرن   ای درآهسته   روند   جریان  در

  اصطالح  این  از  کامل  و  جامع  تعریف  یک  در  مارکس  (.Imboele,2004:21)شد   ساختهجهان    صنعتیو    اقتصادی

  که  کرده   استفاده  یاپیوسته   هم   به   سیاسی  و   اجتماعی  ترتیبات   موازات  به   مصرف   و   مبادله   تولید،   به   اشاره   برای

. دیدگاه اقتصاد سیاسی بر ویژگی های ساختار روابط  (111:1390  شورت،   رنه )  کند می   بازتولید   را  اقتصادی  نظم



 

از   حاصل  تضادهای  و  مصرف  و  تولید  سرمایه،  انباشت  فرایندهای  ویژه  به  توجه اقتصادی  نیروها  این    برخورد 

 (.166:1390دارد)محملی ابیانه،

  ملت   و   مردم   با  دولت   روابط   نظام   تحلیل   پایه   بر   امور   بنیان  سیاسی  اقتصاد   در   طورکلی   به  گفت   توانمی   بنابراین

  تولید   اساس   عنوان   به   ثروت  توزیع   و   تولید   ویژه   به   اقتصادی   امور   مدیریت  چگونگی  و  آن   اصلی   تاکید   که   است

 کشمکشها   ساخت  نحوه   به  پرداختن   از   حاکی   سیاسی  اقتصاد   نوعی   به   است.  دولت   ازسوی   جامعه  در   اقتصادی 

 . (91:1394)افروخته و حجی پور،است درجامعه جاری  اجتماعی-اقتصادی وشرایط 

 

 . رویکرد اقتصاد سیاسی به مفهوم فضا2- 2

سیاسی، بازتاب    اقتصاد سیاسی فضا با تاکید دوگانه بر تولید فضای جغرافیایی و عدم خنثی بودن آن بر اقتصاد 

عی غالب زمانه است که در  اجتماعی یک ملت و فلسفه اقتصادی و اجتما  - تعامل متقابل میان تحول اقتصادی

ای و ...( همواره  ، بازار آزاد، توسعه منطقه ونگ ایدئولوژیکی )سیاستگذاری هاآفضای جغرافیایی با ظهور نوسانات  

 (. 35:1392یی و وثوقی،در سیاست های منطقه ای بازتاب می یابد)رهنما

  درگیرشود.   مسئله   ریشه  با  کوشد می   و  پردازدمی   مختلف  هایسکونتگاه   پیدایش  علل  به   فضا  سیاسی  اقتصاد   دیدگاه

  اقتصادی   تولید   شیوه   با   گاتنگنت  ارتباط   در   فضایی   گیری جهت  و   انداز  چشم   بر   فضا تاکید   سیاسی  اقتصاد   دیدگاه   در

  تا   کوشد می   سپس   شود،می  تولید   که  داند ای می پدیده  فضا را   دیدگاه،  اینشد.  بامی   اجتماعی  روابط   آن   تبع   به  و

  مستقیم   چه   فضا،   تولید   که   است   آن   نتیجه   نخستین   در این رهگذر،  کند.  کشف   را   فضا  تولید   و  حاکم   کارهای   و   ساز

 (. 312:1382ردی،اجسن و  یزدی شی است)پاپلیکبهره  ترکلی  بیان  به یا طبقاتی  روابط  انعکاس  مستقیم،  غیر چه  و

 هاگروه   دولت،   نقش   و   مصرف  و  توزیع  تولید،   فرآیند   فضایی  الگوهای  کشف   فضا،  سیاسی  اقتصاد   هدف  اساس،  این  بر 

 (.  78:1370ست)پیران،ا الگوها این به  بخشی شکل در  اجتماعی طبقات و

سرمایه داری، نقش  نظام    روابط   ،جغرافیایی جوامع    -فرایند فشردگی فضا و زمان، تطور تاریخی   مفاهیمی نظیر

در چارچوب مکتب  دولت و برنامه ریزان، عدالت و توزیع عادالنه، رانت و مازاد تولید، انباشت ثروت، طبقه و قدرت  

 (. 166:1390محملیابیانه،)گیرد قرار می اقتصاد سیاسی فضا مورد بحث 



 

 

 .مناطق آزاد 3-2

  مقررات   به ویژه  قانونی،  محدودیتهای  مشمول   که  رکشو  سیاسی  مرزهای  داخل  در  استای  محدوده   آزاد،  منطقه

 هایحوزه   در  رایج  حقوق   دارند،  قرار  گمرک  منطقه   محدوده   از  بیرون   در  اینکه  به  توجه  با  مناطق  این.  نباشد   گمرکی 

  آید می   در   اجرا  به   ایاندازهتا    اینکه  یا  و  آید نمی  در  اجرا  به  آنها  در   کشور  اداری  نظام  نیز   و  اقتصادی  و  مالی  تجاری،

  دیگر  قسمتهای به نسبت  فیزیکی  لحاظ به  و  دارند  قرار  تجاری و  صنعتی فعالیتهای برای  تشویق مورد   به شدت و

 (. 6:1395)اعظمی و بخشی، جدا هستند  و  متفاوت  کشور

 و  نآ خارجی  تملک گذاری،شرایط سرمایه  تجاری  و گمرکی موانع   زمینه در  مختلف  محدودیتهای  مناطق این در

 (. 3:1374،ندارد)محمدی الموتی وجود  اساساً یا و  است کمتر  کشور  مناطق سایر به نسبت ...

  مقررات   از   برخی  شمول  از  که   است  بندری   غیر  و   بندری  شده   حراست  محدوده  آزاد  منطقه  المللی،بین  تعاریف   به  بنا

  عوارض   و   سود  گی بخشود  مالیاتی،  معافیتهای  نظیر  مزایایی   از  گیری ه بهر  با  و  بوده  خارج  متبوع  جاری کشور

  فرایندهای   در   تسریع   و   سهولت  همچنین   و   گیرپا   و   دست  مقررات   و   اداری   ارزی،   زائد   وجود تشریفات   عدم   گمرکی، 

  در   نماید.می  کمک  اصلی  سرزمین  توسعه  به  فناوری  انتقال   و  خارجی  گذاریجذب سرمایه   با  واردات  و  صادرات

گردد)افتخاری  می   تلقی  صنعتی  صادرات  تشویق  جهت  دری  محرک  قآزاد به عنوان  مناط  از  متحد   ملل  سازمان  تعریف

  تولید   استفاده   هایزمینه   تأمین   خارجی،   بخش   گذاری سرمایه   توسعه   اقتصاد،   دنیای   (. در 148:1388  و همکاران، 

  افزایش   المللی،بین   عرصه  در   رقیب   قدرتهای  بین  در   حضور  جهانی،  بازارهای     در  موجود  پول  از  داخلی  کنندگان

  ایجاد   با  بیکاری   مسئله   حل  به  کمک   ارزی،  واردات   افزایش  صنایع صادراتی،  توسعه  و   رشد   از  حمایت  با  تصادرا

  مدرن   هایفنّاوری   و  پیشرفته  تولیدات  کردن  وارد  با  استانداردهای اقتصادی  ارتقاءسطح  شغلی،  جدید   فرصتهای

  از  به ویژه  آزاد، روند. مناطقمی  شمار هب  آزاد ایجاد مناطق اهداف مهمترین  جزو کشور  داخل به خارج از مدیریتی

  شکل  اقتصادی   همگرایی   تر سریع   هر چه   ایجاد   هدف   با که   است   سیاستهایی  از   یکی   درحال توسعه   کشورهای  دید 

برداری  بهره   مورد   که  جهان  آزاد   منطقۀ   86  از   منطقه  60ارزیابی (.  159:1389  زاده،وردی زاده و الل گیرند)ولی قلی می 

  نزدیک  موفقیت   به   منطقه   10بوده،   موفق   کامل   طور   به   منطقه   25  که   دهد می   اند نشانگرفته   ار قر  مدت   طوالنی



 

  1970سالهای   از  موفق   نا  موارد  بیشتر .اند بوده   موفق   نا  به وضوح   منطقه  18  و  موفق حدودی   تا  منطقه  7،  اند بوده 

 اند.کرده  کار  به  شروع  بعد  به

 کرد:  اشاره  موارد  این توان بهمی  جهان ناموفق آزاد  مناطق  ناکامی عوامل از

 مکان یابی نادرست این مناطق .1

 ضعف مدیریت مناطق .2

 بی ثباتی سیاسی مناطق  .3

 نارسایی امکانات اولیه و تاسیسات  .4

 عوامل بازدارنده فرهنگی و اجماعی  .5

 ثباتی قوانین ضعف و بی   .6

 وجود مزیت های نسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجیعدم  .7

 

 زاد با توجه به اهداف این مناطق:آمناطق پایداری   .شاخص مهم2- 4

  توجه مورد  باید  مناطق این  محدودۀ و  آزاد مناطق انتخاب در   که زیر  ثانویۀ و  اصلی ضوابط  به موجود ادبیات در

 :است شده اشاره تواند در پایداری مناطق تاثیرگذار باشد،گیرد که این می   قرار

 اصلی ضوابط

 خارج؛  زایبحران  و  بحرانی نواحی از  * دوری 

 المللی؛بین آبی  های راه به  * دسترسی 

 المللی؛ بین  و داخلی   ای،منطقه   ارتباطی عمده مسیرهای  به  * دسترسی 

 بازرگانی؛  * اهمیت

 خدماتی؛  و  همگانی صنایع به  مطمئن  * دسترسی 

 مناسب؛  اقتصادی های توان و ساختارها  و  کار نیروی  به  * دسترسی 

 .کشور  یمرز  نوار  به  * دسترسی 



 

 ثانوی  ضوابط

 ارزان؛  انرژی به  * دسترسی 

 معدنی؛  منابع به  * دسترسی 

 خارجی؛  هایجاذبه با المللیبین ستد  و  داد  * اهمیت

 آزاد؛  منطقۀ امنیت و  فیزیکی کنترل   * سهولت

 مناسب؛  هوایی و  آب  شرایط  از * برخورداری 

 توسعه؛  قابل هایه پسکران به *دسترسی

 . (330-331:1397)فتاحی،عمده  یامنظ پایگاههای از  * دوری 
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تحلیلی بوده که آمار اولیه به منظور تکمیل بانک اطالعات تحقیق    - روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

صنعتی و   - از طریق بررسی آمارنامه ها و سایر مستندات آماری مرکز آمار ایران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری

اقتصادی کش نتایج داه ها تحلیل شد ویژه  افزار  ور به دست آمده است.  نرم  از  و  ترسیم نقشه    برای  ArcGisه 

 استفاده شده است.

 پیشینه تحقیق  .4

 در رابطه با موضوع پژوهش مطالعات انجام شده را می توان در سه دسته تقسیم کرد:  

 توسعه و پایداری.    رویکرد فضایی در اقتصاد سیاسی و منطقه آزاد با تاکید بر، اقتصادی سیاسی

 در جدول ذیل به تعدادی از این مطالعات اشاره مختصر شده است.

 : پیشینه تحقیق 1جدول شماره

 نویسندگان  حوزه 

 )سال(

 نتایج  عنوان 



 

 

 

اقتصاد 

 سیاسی

 منوچهر پاپور 

(1385 ) 

نقش دولت ایران در  

منطقه آزاد  پیشرفت 

 انزلی 

دولت با  ی بین المللی استفاده شده که نتایج حاکی از  برای آزمون فرضیات از نظریه های اقتصاد سیاس

تنظیم قوانینی از سرمایه داران حمایت می کندکه تا حدودی این امر باعث رونق اقتصادی منطقه ازاد  

 انزلی شده است. 

گوگردچیان، طیبی و 

 ( 1389امینی)

اثر جریان ورودی سرمایه  

گذاری مستقیم خارجی  

بر صادرات غیر نفتی در  

 ق آزاد تجاری ایران مناط

نتایج این پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در  

ینه جذب سرمایه گذاری  مناطق آزاد است. به گونه ای که منطقه ازاد کیش بهترین عملکرد را در زم

 .خارجی و توسعه صادرات در بین مناطق آزاد تجاری کشور داشته است

 

 

 

 

قتصادسیاسی ا

 فضا

افروخته و حجی پور  

(1394 ) 

اقتصاد سیاسی فضا و  

 تعادل منطقه ای ایران 

دارد. همچنین   فضا وجود  بر  اقتصاد سیاسی حاکم  و ساخت تک قطبی در  داد گرایش  نشان  نتایج 

شده  رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی منجر به پایایی نابرابر منطقه ای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی  

اجتماعی در فضای سرزمینی   –است که در نتیجه یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی  

 متشکل از مناطق تهران البرز و اصفهان پدیدار شده است.

 

 

 

Farole&Moberg 

(2017) 

 

The Political 

Economy of 

Special 

Economic 

Zones 

Concentrating 

Economic 

Development 

 

( به یک سیاست توسعه عمومی    SEZsمناطق اقتصادی ویژه )  ان می کند که  نویسنده بی  در این کتاب

و در فصول کتاب به علت موفق بودن ونبودن مناطق  اند  قرن گذشته تبدیل شدهدر سراسر جهان در نیم

اقتصادی ویژه، نقش دولت در موفقیت های این مناطق، ارائه تاکتیک هایی برای اصالحات اقتصادی از  

 طریق مناطق ویژه اقتصادی می پردازد. 

 

 

 

 

 

 

پایداری و 

توسعه مناطق 

 ازاد 

 فتاحی 

(1397 ) 

 

 

مسئله شناسی پایداری  

 زاد اروند آدر منطقه 

مقاله   این  بررسی می  21پژوهشگر در  را  بیان میچالش  نهایت  و در  ازکند  برخی    چالشها   این  کند 

  توانندمی  تنها  نه  از چالشها،   دیگر  برخی   اما   دهندارمیرق  تأثیر  تحت   را  اقتصادی  آزاد  منطقۀ   این  پایداری

  زیستی   محیط   پایداری   توانند بلکه می  باشند  اثرگذار  تجاری   آزاد  منطقۀ  یک   منزلۀ  به   منطقه   پایداری   بر 

 .کنند روبرو جدی مخاطرات  با   دهند و قرار تأثیر تحت  شدت به را  آبادان  و خرمشهر  شهرستان دو

حیدری  

 ( 1398ساربان)

رسی نقش منطقه آزاد  رب 

شاخص  تجاری در بهبود 

های اقتصادی مناطق  

 روستایی: شهرستان ماکو 

نتایج تحلیل فضایی روستاهای مورد مطالعه نشان داد که نقش منطقه ازاد تجاری در تقویت شاخص  

 درصد روستاها در سطح متوسط است.  41درصد روستاها در سطح قوی و در  25های اقتصادی در 

 

و  اعظمی 

 ( 1395)بخشی 

  منطقه عملکرد ارزیابی

 تأثیر و انزلی  بندر  آزاد

  شمالی  توسعه نوار  بر  آن

 کشور 

  به   توجه  با   خارجی سرمایه   میزان متغیر اگرچه در  آزاد منطقه این که   دهدمی نشان  پژوهش  این  نتایج

  د ش ر  عدم  متغیرهای  بندیجمع  در  است. ولی  داشته  یخوب   عملکرد   سرمایه  جذب  در  تأسیس  سابقه

  توانست می  نتیجه  این  عکس  صورت  در  که  کرد  بیان  توانمی  را  موجود  پتانسیلهای  به  توجه  با  منطقه  این

 .باشد  تأثیرگذار ایران  کشور   شمالی نوار  بیشتر  چه هر توسعه  بر



 

دهمرده، علی احمدی  

 ( 1398و قادری) 

ارزیابی و اولویت بندی  

مناطق ازاد کشور و تاثیر  

آن در توسعه اقتصادی  

 ین مناطق ا

  خارجی،   و  داخلی  گذاریسرمایه  واردات،  صادرات،  هایشاخص  اساس  بر   که   آن است حاکی از    نتایج

است    داده  اختصاص  خود  به  را  رتبه  باالترین  ماکو   آزاد  منطقه  ثبت نشده،   و مؤسسات  هاشرکت  ترانزیت،

تقویت    با  توانمی  اینرو  از  اند.گرفته  قرار  چابهار  و  قشم  ارس،  انزلی،  کیش،  اروند،   آزاد  مناطق  آن  از  بعد  و

یافتن  و  صادرات   داخلی،  و  خارجی   گذاریسرمایه  افزایش   چون  هایی شاخص   و  جهانی   بازار   به   راه 

 .کرد کمک  مناطق  این  اقتصادی توسعه ای بهمنطقه

زیاری و  

 ( 1388همکاران)

  چابهار  آزاد منطقه نقش 

  ایمنطقه توسعه در

  و سیستان  استان 

 بلوچستان 

نشان  این   نتایج   انعطاف   کارا،  و  صحیح  مدیریت  نداشتن   و  اجرایی   های نسازما  فقدان  داد  پژوهش 

به   مقررات  و   قوانین  در  ناپذیری   کمبود  و   چابهار  آزاد  منطقه  در  خارجی  هایگذاریسرمایه  مربوط 

منطقه  موانع  مهمترین  از  اولیه  زیربنایی  امکانات   و   سیستان  استان  آن  تبع  به  و  چابهار  آزاد  توسعه 

 است.   بلوچستان

 

 

 طق مورد مطالعه امن .5

به طور کلی    درکشورفعال  اروند   و  چابهار  کیش،  قشم،  انزلی،   ماکو،  ارس،  تجاری  آزاد  منطقه  هفت که  هستند 

 نفر را پوشش می دهد.947284هکتار و جمعیت  547770مساحت حدود 

 زاد ایران آ:مناطق 1نقشه شماره

 
 www.Freena.ir(1398 )منبع: 



 

زاد قشم و جوان ترین منطقه نیز ماکو می باشد. برای شناسایی بهتر وضعیت کلی مناطق  آن منطقه  که اولین آ

)آ مهم  شاخص  براساس شش  را  ایران    جذب  میزان  واردات،  میزان  صادرات،  میزان   شرکتها،  تعداد   شاخصزاد 

 شده است.رسی ( برتأسیس بدو  در  موجود هایزیرساخت میزان و  ترانزیت داخلی، و  خارجی  گذاریسرمایه

 

  خارجی گذاریسرمایه  جذب میزان واردات،  صادرات،میزان میزان ، شرکتها تعدادهای : وضعیت مناطق آزاد ایران از نظر شاخص2جدول شماره

تأسیس  بدو در موجود هایزیرساخت میزان و داخلی،ترانزیت و  

 نتایج  وضعیت  شاخص 

 

 شرکتها  تعداد

 شرکت  3300

 مناطق در کاالها واردات از درصد 10 حدود معمول طور به

  نیاز مورد دیگر مواد و اولیه مواد تهیه صرف  آزاد، 

 .شودمی مناطق این داخل در تولیدی هایگاهنب

درحوزه    شرکتها  فعالیت  دهدمی  نشان  مسئله  این

در    است.  تولیدیهای  تشرک   از  بیشتر  بسیار  تجارت

  را   آزاد  مناطق  از  پایین  صادرات  علل  از  یکی  واقع

اندک  توانمی   مناطق   راین  د  محصول  تولید  میزان 

 دانست 

  صادرات میزان

 واردات  و

  آزاد مناطق صادرات  کل میزان 1390 تا 1380 ایساله در

  واردات میزان و میلیارد ریال 353و هزار 54 حدود کشور

 .است  بوده ریال میلیارد 931 و هزار 326

  بوده   صادرات  مقدار  برابر  شش  مناطق  واردات   میزان

  از  کمتر  در کشور  آزاد  مناطق  کل  صادرات  میزان  است.

 .استسال  در  دالر میلیارد یک

  جذب زانیم

گذاری  سرمایه 

 خارجی  

  نقاط   در   خاجی  گذاریسرمایه  میزان  شاخص با  این  مقایسه

  حال   این  با  ، کندیم  ترسیم  تریبخشرضایت  وضعیت  کشور

  استثنای  به  مذکور  سالهای  در  خارجی  گذاریسرمایه روند  

 است. بوده نزولی 1387 و 1386 سالهای

  میلیون  40  ساالنه  ایران  آزاد  مناطق  در  متوسط    طور  به

 .می شود خارجی  گذاریسرمایه  دالر

  گذاریسرمایه 

 :داخلی

 این  با   اند.کرده  شروع  شان رافعالیت  آزاد،  منطقه  عنوان  به  الزم  هایزیرساخت  ایجاد  از  قبل  ایران  در   آزاد  مناطق

اداره    ئوالنسم است موجب شده امر همین شود. تأمین واردات  عوارض  طریق ها از ایجاد زیرساخت هزینه که  هدف

  میزان  کنند  سعی  بلکه همواره  باشند،   نداشته  واردات  کاهش  به  نسبت  تمایلی  نه تنهاکشور    در  آزاد  مناطق  کننده

 200  تنها  آزاد   مناطق  واردات از  دالر  میلیارد  3  از   بیش   قبال  در   1393  سال  در  نتیجه،   در  دهند.  افزایش  را  واردات

  مناطق  در  واردات  دالیل رونق  ترینمهم  از  یکی  بی تردید  است.  گرفته  صورت  مناطق  این  از  صادرات  دالر  میلیون

 وارداتی است.  درآمدهای  محل از مناطق این هایزیرساخت ایجاد و توسعه هزینه  تأمین آزاد، 

 معادل  1390  در سال  تجاری  آزاد  مناطق  در   ترانزیت  میزان  کشور،   آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  آمار  مطابق ترانزیت 

 است. بوده دالر  میلیون 1208

صنعتی و ویژه اقتصادی کشور -مار شورای عالی مناطق آزاد تجاریآمنبع:   



 

به برتر( به  شاخص عملکرد مناطق )کسب رت 10زاد ایران در آمار شورای مناطق آ ی انجام شده و  در بررسی ها

 شرح جدول ذیل می باشد.

 :رتبه مناطق آزاد ایران براساس شاخص های عملکردی 3جدول شماره

 زاد رتبه برترآمنطقه  شاخص 

 ماکو  میزان ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد

 کیش مصرف در مناطق آزاد واردات به منظور تولید، عرضه، 

 کو ما صادرات کاال داخلی از طریق مناطق آزاد 

 اروند  صادرات کاال و خدمات تولیدی در مناطق آزاد

 اروند  تعداد شاغلین موجود در مناطق آزاد 

 اروند  میزان اشتغال ایجاد شده مناطق آزاد 

 انزلی  تعداد گردشگران ورودی مناطق آزاد 

 صدور مجوز  تحقق یافته  گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزادمیزان سرمایه 

 ر چابها  کیش

 صدور مجوز  تحقق یافته  میزان سرمایه گذاری خارجی)مستقیم و مشارکت( در مناطق آزاد

 قشم اروند 

 تعداد واحدهای اقتصادی ثبت شده در مناطق آزاد 

تجاری و   کشاورزی وشیالت  معدنی  تولیدی

 بازرگانی 

 واحدصنفی 

 

 خدماتی و گردشگری 

 اروند  قشم اروند  ماکو  ماکو  کیش

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور  -مار شورای عالی مناطق آزاد تجاریآبراساس منبع: نگارنده 
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پایداری منطقه آزاد  های دولت و فضای جغرافیایی بر گذاریبا توجه به تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی که سیاست

در پایداری مناطق آزاد شناسایی   حوزه مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق مسائل موثر  5دارد، در این بخش 

 شود.

 

 . تخصیص فضایی بودجه 6-1



 

آزاد کشور در سال  بودجه جاری سازمان  اقتصاد مقاومتی و    1398های مناطق  که در راستای سیاستهای کلی 

انداز  های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمکالن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص اهداف 

تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان و توسعه و تسریع عمران  ساله کشور،  بیست  

محلی به عنوان اهداف راهبردی و در    ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و آبادانی منطقه 

تدوین شده استچارچوب وظایف و مسئولیت  آزاد کشور  مناطق  قانونی  از حیث درهای  به  آ ،  بالغ    10.797مد 

 میلیارد ریال می باشد. 10.094میلیارد ریال  و از حیث هزینه ها بالغ بر 

( که از مجموع    5و    4ی سنواتی( نشان داد)جدولهاریزی)بودجهپویش روند توزیع فضایی اعتبارات در اسناد برنامه 

کیش بیشترین سهم را به خود    و   زاد اروند آاطق  من  1395ای تخصیص یافته به مناطق، در سال  اعتبارات بودجه 

کیش بیشترین    و  زاد اروند آمناطق    1398در سال    .اختصاص داده است و در مقابل منطقه آزاد ماکو کمترین سهم

ای را داشته  اص داده است و در مقابل منطقه آزاد انزلی کمترین سهم از اعتبارات بودجهسهم را به خود اختص

 است. 
 صنعتی کشور  –های مناطق آزاد تجاری  سازمان 1395جه سال : خالصه بود 4جدول شماره

 ماکو انزلی اروند  ارس  چابهار قشم کیش  

 414.272 519.000 1.217.640 716.340 1.309.027 1.323.000 1.880.000 مد آدر

 414.272 519.000 1.067.640 716.340 1.309.027 1.146.473 1.880.000 هزینه

 1.389.500 1.329.155 3.287.024 1.451.000 1.200.974 2.490.227 5.110.000 منابع 

 1.389.500 1.329.155 3.287.024 1.451.000 1.200.974 2.490.227 5.110.000 مصارف

 3.607.544 3.696.310 8.859.328 4.334.680 5.020.002 7.449.927 13.980.000 جمع

 

 صنعتی کشور  –های مناطق آزاد تجاری مانساز 1398: خالصه بودجه سال 5جدول شماره

 ماکو انزلی اروند  ارس  چابهار قشم کیش  

 571.948 793.900 1.963.100 1.105.000 1.612.218 1.709.503 3.031.750 مد آدر

 535.64 779.600 1.760.142 1.095.000 1.612.218 1.709.503 2.602.708 هزینه

 3.904.549 1.836.800 13.023.958 1.973.500 6.296.782 4.616.327 9.073.042 منابع 

 3.900.349 1.836.800 13.023.958 1.795.000 6.296.000 4.616.327 8.817.000 مصارف



 

 8.430.410 3.689.335 29.771.158 5.968.500 15.817.218 12.651.660 23.524.500 جمع

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور(  -منبع)شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 

اند که  منطقه با افزایش سهم اعتبارات مواجه شده   6منطقه آزاد   7در مجموع  1395و   1398در مقایسه دو دوره 

عتبارات  داشته است و فقط منطقه آزاد انزلی با کاهش رشد ا ایاین بین منطقه آزاد چابهار رشد قابل مالحظه در  

 روبرو بوده است.  

 

 .توزیع ثروت به نسبت ویژگی های فضایی هر منطقه)مساحت، جمعیت،تعداد شهرستان محدوده( 2- 6

های هر  نظام اقتصاد سیاسی، توجه به ویژگی یکی از مسائل مهم در خصوص نحوه توزیع فضایی ثروت از سوی  

بندی برای مناطق در سطح کالن،  یزی و بودجه رواحد فضایی در مناطق مختلف است. هر چند در واقعیت طرح 

تعداد سکونتگاه شاخص و  واحد سطح، جمعیت  براساس  توزیع ثروت  های جغرافیایی در محدوده  هایی همچون 

ی ملی مناطق را به نحو روشنی  ی توزیع ثروت و سرمایه ا عینیت کارکردی نحوه زاد کمتر دیده می شود، امآمنطقه  

نظر نمود.    مدی نظام تخصیص بودجه و ثروت اظهارآالت مالحظه نمود و در خصوص کارتوان در تغییر و تحومی 

ریع عمران  زاد کشور توسعه و تسآ های قانونی مناطق  چرا که در اهداف راهبردی و در چارچوب وظایف و مسئولیت

 ت.سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی تدوین شده اس ای و توانمند و آبادانی منطقه 

در نظر گرفتن سطح    اند که با توجه بهقرار گرفته پیرامونی  و    ی مرزمناطق  زاد در  آمناطق  تمامی  از سوی دیگر  

از سطح توسعه باالتری  ای  های حاشیهی نسبت به استانمرکزهای  استان   ،های کشورتوسعه استان برخورداری از  

وتور محرکه  بایست درحکم م ای می حاشیه مناطق  ی  برابایست  می   زاد آمناطق  برخوردارند. این در حالی است که  

 د.ننقش مهمی در توسعه مناطق محروم محدوده خود داشته باش ه و محسوب شد 

ای خروج نسبی استان سیستان و بلوچستان از بحران  هرین گزینه یکی از بهت  به عنوان مثال منطقه آزاد چابهار

زاد نه فقط به عنوان ابزارهای توسعه  اشد. چرا که مناطق آبمی   ناشی از توسعه نیافتگی همه جانبه و چند بعدی

نهایت    موزش نیروی انسانی، اتصال به بازار جهانی و در آاقتصادی، بلکه عواملی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری،  

ر و  روند. در نتیجه با سازماندهی مطلوب منطقه آزاد تجاری چابهاای به سوی توسعه اقتصادی به شمار می دریچه 



 

مرزی و ...    -های تجاریمند کردن فعالیتهای مرزی و قانونصنایع مرتبط با آن، افزایش سقف مبادالت بازارچه 

 شد.   د خواه توسعه جنوب شرق کشور برداشته برای  گامی بزرگ 

 : بررسی شاخص های فضایی)مساحت، جمعیت و محدوده جغرافیایی( مناطق آزاد ایران 6جدول شماره

 محدوده جغرافیایی  جمعیت   زاد آساحت منطقه م منطقه آزاد 

 شهرستان 1 148٬993 هکتار  30،000 قشم

 شهرستان 1 39٬853 هکتار  9،150 کیش 

 شهرستان 1 14.500 هکتار  14،000 چابهار

 شهرستان 3 19.383 هکتار  51.000  ارس 

 شهرستان 2 21.335 هکتار  9،000 انزلی

 شهرستان 2 364.573 هکتار  37،400 اروند 

 شهرستان  3 192.603 هکتار  500،000 کوما

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور  -های  مرکز آمار و شورای عالی مناطق آزاد تجاریمنبع: نگارنده براساس داده

د به ترتیب در سه منطقه  ند تحت تاثیر توسعه مناطق آزاد باش نبیشترین جمعیت که می توان  ، بررسی آمار نشان داد

 د.نشم قرار دارآزاد اروند، ماکو و ق

 : مقایسه مناطق آزاد از نظر تخصیص رتبه، تعداد جمعیت و مساحت7جدول شماره

 ودجه رتبه در ب رتبه در جمعیت  رتبه در مساحت   منطقه آزاد 

 3 3 4 قشم

 2 4 6 کیش 

 3 7 5 چابهار

 4 6 2 ارس 

 4 5 7 انزلی

 1 1 3 اروند 

 4 2 1 ماکو

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور  -مرکز آمار و شورای عالی مناطق آزاد تجاریمنبع: نگارنده براساس داده های  

های  و بودجه برای بخش   مطرح شده است  توسعه فراتر از سطح منطقه  های مناطق آزادنجا که در ماموریت آاز  

شود در نتیجه از سوی پژوهشگر مطالعه آمارهای مربوط به جمعیت اهمیت  عمرانی شهر هم تخصیص داده می



 

ارد. برای درک بیشتر سه شاخص جمعیت، مساحت و بودجه هر منطقه آزاد به صورت نقشه نمایش داده شده  د

 است. 

 

 ی مساحت، جمعیت و تحصیص بودجه در مناطق آزاد ها:توزیع فضایی شاخص2نقشه شماره 

 

 زاد ایرانآوضعیت جمعیت مناطق   زاد ایرانآوضعیت مساحت مناطق  

  
 

 زاد ایرانآه مناطق  وضعیت تخصیص بودجه ب

 



 

 

 

 

   
 

  
 

 .بهره مندی فضایی از امنیت6-3

مندی مناطق آزاد از امنیت، ریسک کشوری و سیاسی اهمیت دارد که به منظور  های مربوط به بهرهدر بررسی 

های محیط سیاسی و ثبات سیاسی استفاده شده است. ریسک سیاسی  مقایسه ریسک سیاسی کشورها، از شاخص

گذاری مستقیم خارجی تلقی می شود. ریسک سیاسی به خاطر بروز  ری یکی از عوامل اصلی موثر بر سرمایه و کشو

(. فری و اشنایدر بیان  Kale,1992نماید)گذاری و سیاستی بروز می ها در ساختارهای قانون اطمینانی   رخی از ناب

دی مرتبط است. همین امر باعث شده تا  گذاری خارجی به هر دو عامل سیاسی و اقتصاکنند که حجم سرمایه می

گیرند  ر برای تبیین فرضیه خود از مدلی بهره می سیاسی مورد توجه قرار گیرد. فری و اشناید   این شاخص در اقتصاد

که عالوه بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی، رتبه اعتباری کشورها را نیز در نظر می گیرد. نتیجه کار آنها در ارتباط  

گذاری مستقیم  ر حال توسعه نشان داد که هر دو گروه عوامل سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه کشور د  54با  

 (.schaneider & Frey,1985رند) خارجی موث

دهد که کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق  های محیط سیاسی و ثبات سیاسی نشان میمقایسه شاخص 

 آسیا عمدتا از ریسک باالیی برخوردار هستند.  

 ترسیم: فاطمه بخشی شادمهری



 

 .زاد ایران با توجه به دو عامل ریسک سیاسی و ثبات سیاسی داخلی و خارجی وضعیت نابرابر استآر مناطق د

 : وضعیت ثبات و ریسک داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران 8جدول شماره 

 ماکو انزلی اروند*  ارس  چابهار* قشم کیش  

وضعیت   خارجی   -ثبات داخلی

 مطلوب 

 وضعیت  وضعیت مطلوب 

 نا مطلوب  

وضعیت  

 مطلوب 

 وضعیت کمی 

 نا مطلوب  

وضعیت  

 مطلوب 

وضعیت  

 مطلوب 

وضعیت   خارجی   -ریسک داخلی 

 مطلوب 

 وضعیت   وضعیت مطلوب 

 نا مطلوب 

وضعیت  

 مطلوب 

 وضعیت کمی  

 نا مطلوب 

وضعیت  

 مطلوب 

وضعیت  

 مطلوب 

زاد اروند و چابهار وضعیت ریسک سیاسی و ثبات  آ، دو منطقه  ای که با کارشناسان جغرافیای سیاسی در رابطه با این مناطق انجام شد*با توجه به مصاحبه

 شان نسبت به پنج منطقه آزاد دیگر مطلوبیت کمتری داشتند.جغرافیاییخارجی فضای -داخلی

 

زاد کشور نیز تاثیر گذاشته است  آهمسایه بودن با کشورهایی که از نظر سیاسی و امنیتی ثبات ندارند بر مناطق  

اغتشاشات برخی  زاد اروند با توجه به  آزاد چابهار از وضعیت نامطلوبی برخوردار است و منطقه  آ به نحوی که منطقه  

 دهد.بمی تواند وضعیت مطلوب خود را از دست  ( 1398)مانند اعتشاشات سال عراقدر 

بندی که توسط موسسه اولرهرمس در رابطه با ریسک مناطق آزاد کشورهای منطقه انجام  به طور کلی در طبقه 

 شور ایران در وضعیت با باالترین ریسک قرار دارد.، کده استش 

 : طبقه بندی موسسه اولرهرمس در رابطه با ریسک مناطق آزاد کشورهای منطقه 9جدول شماره

 درجه ریسک میان مدت  سطح ریسک کوتاه مدت کشور 

 BB 1 امارات متحده عربی

 BB 2 عربستان

 BB 2 عمان

 B 2 قطر

 C 3 بحرین

 C 3 ترکیه

 D 4 ایران 

 D 4 آذربایجان

 D 4 گرجستان 



 

 

 

 

 

امنیتی بودن منطقه نیز در توسعه مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اثرگذار است به این  

  امنیتی   و  نظامی  نیروهای  زیاد  تراکم  و  حضور  خارجی،  گذارانبرای سرمایه   آزاد   مناطق  هایدافعه   صورت که: یکی از

نظامی    نیروهای  تراکم  بیشترین  شاهد   آن  در  که  است  کشور  مناطق  از  یکی  اروند   است. منطقۀ آزاد  منطقه  در

  تمهیداتی  باید   ایجاد کندکه  منطقه  در   گذاریسرمایه   جلب  برای   را  جدی  هاییچالش  تواند ی م  موضوع   هستیم. این

 . شود اندیشیده آن پیرامون

 

 .وزن ژئوپلیتیکی هر منطقه 4- 6

المللی با قدرت ملی آنها رابطه مستقیمی وجود  بین وزن ژئوپلیتیکی کشورها، جایگاه و منزلت آنها در نظام بین 

مجموع ممکن است  دارد. از این منظر، وزن ژئوپلیتیکی شناخت تاثیر عوامل واقعیت دهنده قدرت ملی است که در  

یی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک یک کشور را تا آن اندازه باال ببرد تا  اهمیت موقعیت جغرافیا

(. این  1391ای صاحب نقش سازد  )مجتهدزاده،آن کشور یا آن قدرت را در معادالت ژئوپلیتیکی جهانی یا منطقه 

شود هم در  باعث می زاد هم دارای وزن ژئوپلیتیکی است که  شرایط مختص یک کشور نیست بلکه یک منطقه آ

 سیاسی ارتباط دارد.   حوزه فراملی)منطقه ای و جهانی( اهمیت یابد که این ویژگی با اقتصاددر حوزه داخلی و هم 

 : وضعیت مناطق آزاد از نظر وزن ژئوپلیتیکی 10جدول شماره 

محاط در خشکی در آسیای مرکزی است. دسترسی مستقیم  کشور   6های آزاد برای  راه دسترسی به آبترین  ترین و راهبردیزاد چابهار آسانآمنطقه  

 (. 1391های چابهار است)عزتی و شکری،به آبهای آزاد، قرار داشتن در خارج از خلیج فارس از دیگر ویژگی

  داردکه   را  صغیر   یایهمین طور آس  و رکزی  م   آسیای  منطقه  زارهایبا  به   دسترسی  و  و آذربایجان  عراق   ترکیه،  کشور   سه  با  مشترک   مرز  ماکو  زادآمنطقه  

 است.  اقتصادی اهداف   به رسیدن  و موفقیت برای  منطقه این  نقاط قوت  از  یکی این 

 .ای، ریلی، دریایی و هواییاز قبیل حمل و نقل جاده  هاییظرفیتدارای همجواری با کشورهای عراق و کویت زاد اروند: آمنطقه 

 های خارجی و داخلی و توسعه جزایر جنوبی ایران دارد.ر جذب سرمایهب و هوایی و نقش موثری که دآزاد کیش شرایط آمنطقه 

 D 4 ارمنستان 

 D 4 قزاقستان

 D 4 پاکستان 



 

برد. خطوط کشتیرانی تمام  ای بین خلیج فارس و اقیانوس هند بهره میهژزاد قشم: قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس از موقعیت وی آمنطقه 

 مونی از سواحل جنوبی آن عبور می کنند.  کشورهای پیرا

به منطقه آزا   آسیای های  جمهوری  خلیج فارس،  حاشیه   شرقی،  جنوب   آسیای   کشورهای  جنوب،  شمال   ترانزیتی  مسیر  در   شدن   واقع   دلیل  د انزلی 

 .است   برخوردار ایالعادهفوق اهمیت  از اروپا و روسیه قفقاز،  ،رکزیم

ور ترکیه به عنوان دروازه مبادالتی اروپا وزن ژئوپلیتیکی برای  و همچنین نزدیکی با کش  CISزاد ارس: نزدیکی این منطقه با کشورهای حوزه  آمنطقه  

 ایران و کشورهای همسایه دارد. 

 

 

 . اقتصاد رانتی  6-5

مورد نظر قرار گیرد، به طوری که  نظریه اقتصاد رانتی و دولت رانتی می تواند برای تبیین ماهیت اقتصادی دولت  

مد  آ درصد در 42می کنند که دولت رانتی دولتی است که بیش از  ببالوی و لوسیانی در تعریف دولت رانتی اشاره 

درصد    42هایی که بیش از  اش ناشی از صادرات مواد خام باشد که مصداق اصلی آن نفت است. معموال دولت ارزی 

ه خام به دست بیاید دولت رانتی نام می گیرند به این دلیل که سهم عوامل موثر  مدشان از استخراج نوعی مادآدر

(.  1385شود خیلی کم است)سالمی،مد بسیار باالیی که از این رانت حاصل می آر تولید و هزینه تولید نسبت به درب

این دیدگاه، کشورهایی که د نظر  مواد خام هستند،  ااز  به صدور  وابسته  رانتی  اقتصاد  دارای سیستم  رای  چون 

تری را در یک یا دو شهر جای می دهند. سیع متمرکز سیاسی و بوروکراسی اداری ناکارایی هستند، بخش اداری و

زا( و عدم برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک و روان  به عبارت دیگر، وابستگی به اقتصاد جهانی)توسعه برون 

ورد. در این کشورها دولت واسط بین رانت و اقتصاد داخلی است.  آموجبات تمرکز را در ابعاد مختلف فراهم می 

مدی )نوسانات  آتابعی از منبع در  ، گذاری دولتبیرونی و مستقل داشته و ویژگی سیاست  ءر منشافرایند تحول بازا

یق  بازار جهانی( و ایدئولوژی هیات حاکمه است که با رشد بخش عمومی، نوعی رفتار رانت جویانه را در حوزه عال

باز توزیعی ثروت در جامعه غلبه    سیاسی شکل داده است. در اقتصاد سیاسی رانتی، نقش سوداگری بازار بر عملکرد 

های غیر تولیدی)رانتی( گسترش یافته است. عدم توازن نظام اقتصادی  های بخش خصوصی در حوزه کرده و فعالیت 

اقتصاد سیاسی فضا ن نامتوازن  و اجتماعی کشورهای مزبور سبب شده که  الگوی  اقتصاد ملی،  یز در سایه رشد 



 

اری نمایان سازد. دولت رانتی و اقتصاد رانتی می تواند تبدیل به یک عامل  ای را به صورت ساختفضایی و منطقه 

 نابود کننده مناطق آزاد تبدیل شود. 

 

 نتیجه گیری  .7

میزان در پایداری مناطق آزاد نقش  رویکرد اقتصاد سیاسی تا چه  "در پی پاسخ به این سوال که    حاضر  در پژوهش 

ناطق آزاد هفتگانه ایران بررسی شده و حال براساس ضوابط پنج شاخص اقتصاد سیاسی فضا در م  "داشته است؟

اند، مشخص شد که  ها و اهداف این مناطقاولیه و ثانویه پایداری مناطق آزاد که در جهت رسیدن به ماموریت

 زنی دارند. که در شکل زیر قابل مشاهده است.مناطق آزاد ایران پایداری نامتوا

ات گرفته از عدم رشد تخصیص بودجه به این منطقه نسبت به  اد انزلی نشمنطقه آز  Bناپایداری اقتصادی سطح  

 سایر مناطق از سوی دولت می باشد.

منطقه آزاد ارس نشات گرفته از عدم نسبت مناسب بودجه با مساحتی که این منطقه    Bناپایداری اقتصادی سطح  

 دارد. 

نسبت مناسب بودجه با تعداد جمعیتی که در    منطقه آزاد ماکو نشات گرفته از عدم   Bناپایداری اقتصادی سطح  

 این منطقه ساکن هستند.

 ها در جنوب شرق ایران است.منطقه آزاد چابهار نشات گرفته از ضعف زیرساخت Bناپایداری اقتصادی سطح 

و ثبات پایین جنوب شرق ایران و  ریسک سیاسی  از  منطقه آزاد چابهار نشات گرفته    Cناپایداری امنیتی سطح  

 یگان شرقی ایران است. همسا

 این منطقه است.باالی امنیتی بودن از منطقه آزاد اروند نشات گرفته   Bناپایداری امنیتی سطح  

های دولت و بازار و فضای  گذاریست که مناطق آزاد از سیاستاها تاثیرپذیری  به طور کلی علت این ناپایداری 

 ن داشته اند.  جغرافیایی ایرا



 

 
 گان نگارند از زاد با توجه به توزیع منابع اقتصاد سیاسی فضا در این مناطق )ترسیمآپایداری مناطق  : وضعیت1شکل شماره 

ابتدا الزم است بیان  .  مورد خالصه شده است  8زاد شناسایی شده و در  آدر نهایت مسائل مربوط به پایداری مناطق  

به   نیل  فرایند  که  منطقه شود  مستعادل  سرزمینی  واحدهای  درمیان  تمامی  ای  در  رشد  و  بخشی  تحرک  تلزم 

ریزی با رویکرد متوازن گونه، هم کاستی و هم منابع رشد دهنده  های سازنده فضا است و بایستی نظام برنامه اندام

ای برقرار گردد.  قه را براساس وزن مناطق و فضاها تقسیم و تخصیص دهد تا در نهایت عدالت فضایی و تعادل منط 



 

زاد به عنوان یک فضای  آنقش دولت در پایداری مناطق    ،ده از رویکرد اقتصاد سیاسی فضادر این پژوهش با استفا

دولت باید به طور کلی    ،المللیهای اقتصاد سیاسی بین سیاسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نظریه 

ی را فراهم آورد که آنها  داران شرایطدر عرصه اقتصادی برای سرمایه   در جهت تامین امنیت کشور گام بردارد و

داران  بتوانند از سرمایه خود به نحو احسن استفاده نموده و به درصد سوددهی باالتری دست یابند. زمانی که سرمایه 

سرمایه خود را به جریان می اندازند و این امر هم به رشد اقتصادی و گسترش    ،از هر روی احساس امنیت می کنند 

آزاد بازرگانی منجر می شود و در نتیجه از نیروی کار کشور به نحو مناسبی استفاده   صادرات و راه اندازی مناطق

 می شود و اقتصاد مملکت رونق می گیرد. 

 ری مناطق آزاد شناسایی شده، مطرح می شود:با توجه به این مباحث چند مسئله مهم که در پایدا

هایی که در  رنفتی( اثرگذار است. با بررسیها)نفتی و غیگذاری در جهت دادن به نوع سرمایه ، دولت رانتی •

گذاری مستقیم خارجی به سمت  که: جهت گیری سرمایه   مقاالت متعدد انجام شده می توان بیان کرد

گذاری مستقیم خارجی  ( اثر سرمایه 1387تایج طیبی و همکاران)دار است، طبق نصادرات غیرنفتی معنی 

دن اقتصاد کشور میزبان است؛ بدین معنی که هر چه درجه  بر صادرات یک کشور، تحت تاثیر درجه باز بو 

گذاری مستقیم خارجی تاثیر بیشتری بر صادرات آن  باز بودن اقتصاد کشور میزبان بیشتر باشد، سرمایه 

ا درجه باالی باز بودن اقتصاد، نشان دهنده راهبرد برونگرایی)استراتژی توسعه صادرات(  کشور می گذارد. لذ 

توان در شرایط کنونی  ورد. پس می آپایداری و توسعه مناطق آزاد کشور را به ارمغان می است که این امر  

 های مناطق آزاد ایران را دولت رانتی دانست.یکی از چالش 

زاد ایران بیشتر ماهیت اقتصادی دارد این  آ، دخالت دولت در مناطق  یدخالت دولت با ماهیت اقتصاد •

های دولت از  گذاریهای بخش دولتی در این مناطق و سیاستاریگذ مسئله را با مواردی چون: سرمایه 

 توان مشاهده کرد. ها میطریق بودجه و قوانین و تعرفه 

در بخش  آزادی عمل کم به بخش های خصوصی   ایران و   نسبی  مزیتهای  به  منطقه  مدیریت   توجهی بی  •

رونق شدن سرمایه های سرمایه  کم  باعث  ش گذاریگذاری صنعتی که هم  است  ها می  و هم ممکن  ود 

  مهم مناطق  کارکردهای  از  یکی از آنجا که  :  زاد اروند آهای زیست محیطی ایجاد کند مانند منطقه  چالش



 

  به   است.  صادرات  اصلی جهت  کشورهای   نسبی  هایمزیت   زمینۀ   در  گذاریسرمایه   برای  زمینه   ایجاد   آزاد

  گذاران سرمایه   ترهرچه سریع   گذاری رمایهبرای س   زمینه   ایجاد   جهت   اروند   آزاد  منطقۀ   مدیریت  رسد می   نظر

  البته   که   صادرات   زمینه   در   ایران   نسبی   هایمزیت  به   توجه چندانی   منطقه،   در  خصوصی   غیر   عموماً   داخلی

بررسی   وقت  نیازمند   آن  نمودن  بالفعل   گذاری سرمایه   برای  زمینه  ایجاد  ندارد.  است  بیشتری   هایو 

  توان   ایران  که  اروند   مطقۀ  در   آلومینیوم  و   فوالد چون  ایعی صن  زمینۀ  در   خصوصی داخلی  غیر  هایتشرک

های  گزینه آن    فراوان  محیطی   زیست تبعات  و   ندارد   جهان  کشورهای   سایر  با  زمینه   این  خاصی در   رقابتی

 نداشتن   تمایل  .است  گرفته  قرار   منطقه  مدیریت  کار  دستور  در  که  نیست  گذارسرمایه   جلب  برای  مناسبی

  این   به   دولتی   شبه  یا  و   های دولتی ت شرک  ورود  و   بخش   این   در   گذاریسرمایه   برای   خصوصی   هایتشرک

  سایر  در   مستقر   مشابه  صنایع   با  ایران   صنایعی در  چنین   پذیریرقابت   توان   عدم   از   نمودی   خود،   موضوع، 

 . است جهان نقاط

 .  امنیتی کردن بخش های مناطق آزاد •

مساحت مناطق آزاد کمتر مورد توجه قرار گرفته  تخصیص بودجه به هر منطقه که گویا مسائل جمعیتی و   •

 .است

زاد دارند بر پایداری و توسعه  آباید تاکید کرد عالوه بر موارد فوق جایگاه و فضایی که ایران و مناطق   •

الملل را  مناطق آزاد اثرگذاری عمیق داشته و دارد که این امر توجه بیشتر دولت به مسائل روابط بین

قرار   اسی و امنیتیریسک سیایران در وضعیت خوب    ،مشاهده شد   9در جدول    طلبد. همانطور کهمی 

 داشته باشد.منفی  های خارجی و حتی داخلی می تواند اثر  گذاری ندارد و این امر در جذب سرمایه

های نیز دو روی سکه دارد. یک روی آن جذب سرمایه   زاد ایرانآوزن ژئوپلیتیکی مناطق  از سوی دیگر   •

های دقیق حکومتی  گذاریند سیاستای که این نیازمای و حتی فرامنطقه کشورهای منطقه   بسیار از سوی 

کشورهای رقیب برای کاهش این عامل مثبت نقش  ناشی از    هایها و ناامنی ثباتی است و آن روی سکه بی 

 آفرینی ایران در منطقه و جهان.  



 

  این مناطق،   ایجاد  از  نظر  مد   اهداف  به  یدستیاب  در  آزاد  منطقۀ  یک  موفقیت  که   داشت  توجه  باید همچنین   •

 " است استراتژی سه کردن دنبال  به  منوط

 واردات؛  جایگزینی استراتژی به جای صادرات  توسعۀ   استراتژی جایگزینی -1

 نسبی؛ مزیتهای  بر تاکید  استراتژی -2

 توسعه  محرک  موتور به عنوان  خارجی تجارت به کارگیری استراتژی -3

  نظر   به   آزاد،   عنوان منطقۀ منطقه به    این  تعریف  اصلی  هدف   ابهام در   دلیل   به  اروند   آزاد  منطقۀ   در   مثال

  انحراف   برای  را   زمینه  مسئله   همین   و   نشده   استراتژی  سه   این   به  گوناگون، توجهی  دالیل   به   بنارسد  ی م

 .است آورده  فراهم اصلی خود  اهداف از  منطقه
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