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  مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تأثير آن بر توسعه منطقه خليج فارس

  
  1راد اكبر هاشمي سيد عليدكتر 

  
 چكيده

هاي اخير همچنان در  آمده است و دردهه شمار مي ترين مناطق جهان به هاي گذشته از مهم خليج فارس در قرن
در خلـيج  ل كننده زنجيره توسعه صادرات يكي از الگوهايي كه تكميهاي جهاني نقش مهمي را داراست.  سياست
ايجاد مناطق آزاد تجاري است كه ايران از نظر موقعيت جغرافيـايي و وجـود    ،هاي خارجي جذب سرمايه فارس و

الزامات اجرايي اين الگو حايز بهترين شرايط است با توجه به اين كه كشور ايران در آسـتانه تغييـر اس سياسـت    
باشد الزم است الگوهاي مختلف و موفق ديگر كشورها را بـراي   ه صادرات غيرنفتي مياتكا از صدور نفت به توسع

انجام اين مقصود بررسي نموده تا با انتخاب بهترين گزينه وظيفه خطير خود را در قبال نسل حاضر بـه نسـلهاي   
بـا توجـه بـه ويژگـي     امروزه كشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حـال توسـعه    آينده به خوبي ايفا نمايد

ي خـارجي،  هـا  يي نظير توسعه اقتصاد ملي، جـذب سـرمايه  ها مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف
ي شـغلي، تربيـت نيـروي انسـاني، افـزايش درآمـدهاي ناشـي از        هـا  ي نسبي، ايجاد فرصـت ها استفاده از برتري

ي هـا  ي عقب مانده به قطبها قه اي و تبديل بخشي خدماتي، افزايش كارايي اقتصاد ملي، توسعه منطها فعاليت
. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است كـه  اند هتوسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي نمود

در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. ايـن  
ي متنوع سعي دارند كه سرمايه گذاري خارجي را جـذب و آن را در توليـد   ها و معافيت ها اد مشوقمناطق با ايج

كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين كاالها كشور از آثار و مزاياي مثبـت صـادرات و   
ايند. سوالي كه در اينجا مطرح مـي  تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه اي و... برخوردار نم

آثار مثبـت در توسـعه كشـورهاي در حـال توسـعه داشـته باشـند؟         اند هشود اين است كه آيا مناطق آزاد توانست
همچنين با توجه به ايجاد چندين منطقه آزاد تجاري صنعتي در كشور، عملكرد آنها در ايران چگونه بوده است؟ 

به سواالت مذكور به بررسي رونـد تـاريخي تاسـيس منـاطق آزاد و ارزيـابي      مطالعه حاضر به منظور پاسخگويي 
عملكرد مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه و ايران اقدام نموده و سپس به تشريح نقش، آينده آن در پرتـو  

ايـن  اقتصاد دانايي محور و جهاني شدن اقتصاد پرداخته و سرانجام پيشنهاداتي كـاربردي بـراي بهبـود عملكـرد     
  مناطق ارائه نموده است.

 
 .منطقه خليج فارس، توسعه اقتصادي، تجاري و صنعتيمنطقه آزاد واژگان: كليد
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 مقدمه

و به دليل حساسيت جغرافيايي در برداشتن  عربي -اي ژئوپلتيك ايراني عنوان منطقه به خليج فارس
است. هشت كشور ايـران،  ذخاير عظيم گاز و نفت همواره مورد توجه كشورهاي مجاور و جهان بوده 

سعودي، عمان، كويت، قطر، بحرين، امـارات متحـده عربـي خلـيج فـارس را احاطـه        عراق، عربستان
مطـرح   است و به تبع نفت و گـاز  تر خليج فارس شده اند. يكي از مسائلي كه باعث اهميت بيش كرده

فـت در كشـورهاي   از زمـان اكتشـاف ن   باشـد  در خليج فارس مي است وجود تنگه استراتزيك هرمز
خليج فارس در اوايل قرن بيستم، رقابت خارجي همواره از مسايل اساسي اين منطقـه بـوده اسـت.    

هـاي داخلـي    هاي خارجي به ويژه نيروهاي غربي همـواره در صـدد اعمـال نظـر در سياسـت      قدرت
منـافع  اند متحدان محلي موردنظر خويش را در جهت  اند و تالش داشته كشورهاي خليج فارس بوده

 -91ها در ادامه جنگ تحميلي ايـران و بحـران كويـت در سـال      خود به كار گيرند. جنگ نفت كش
اختالفات ايران و امارات متحده عربي  .است هاي اخير در خليج فارس بوده هاي سال از بحران 1990

ات كويـت و  گانه و اختالفات قطر و بحرين بر سر تعدادي از جزاير و اختالفـ  بر سرمالكيت جزاير سه
طـرف از نقـاط اخـتالف برانگيـز مالكيـت در عرصـه        عربستان وكويت و عراق در خصوص منطقه بي

هايي دال بر مالكيت هر فضاي جغرافيايي عمدتا مبتني بر مسـايل   حكومتي اين خليج است و داعيه
را از هـاي موجـود در خلـيج فـارس      دراين مقاله ابتدا چالش تاريخي و شيوه مديريت در تاريخ است

كنـيم و سـپس منطقـه ويـژه اقتصـادي       مـي  نظر ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك و ژئواكونوميك بررسي
كنيم  باشد بررسي مي ناميم) كه جزيي از خليج فارس مي انرژي پارس را (به اختصار منطقه ويژه مي

يج فـارس  هاي بيروني خل هاي واردشده از درون ساختار منطقه ويژه و تنش و در نتيجه فرايند تنش
 .شود بر مديريت سياسي منطقه ويژه بررسي مي

  
  خليج فارس

فارس گاهواره تمدن عـالم يـا    فارس دارد. مورخين عقيده دارند كه خليج درخت ايران ريشه درخليج
انـد كـه دريـانوردي را     هـايي بـوده   هاست و ساكنان باستاني آن نخستين انسـان  مبدا پيدايش انسان

اند تا خـاور را بـه بـاختر پيونـد زننـد.       اند و در امواج خروشان دريا نشسته اند، كشتي ساخته آموخته
  .فارس به علت راه داشتن به درياهاي آزاد در طول تاريخ كانون توجه باشد بديهي است خليج

هـا و   ها، بـابلي  ها، آكدي ها، سومري ها، آشوري فارس يعني اقوامي چون ايالمي ساكنان سواحل خليج
اند. در اين دريا اقوامي همچـون مصـري،    هاي درخشاني بوده ي تاريخ بنيانگذار تمدنها در ط پارسي

انـد. وقتـي بـه يـاد      يوناني، سومري، هندي، فينيقي، پارسي، مقدوني و عرب به دريانوردي پرداختـه 
، هـا  ها، ايالمـي  هاي باستان از قبيل آكادي ترين اقوام دوره بياوريم كه اين دريا در قلب زيستگاه كهن
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اسـت،   هـا بـوده   ها و نورديـك  ها و فينيقي ها، كنتاني ها، مصري ها، بابلي ها، آشوري ها، كلداني سومري
ها، راهي بـراي ارتباطـات بازرگـاني دنيـاي قـديم       فارس قبل از ورود آريايي خواهيم برد كه خليج پي

 .است بوده

  
 ژئوپلتيك خليج فارس

ي رضايت عموم و در لباس قانون اساسي در  ايهحكومت بعد عمودي سازمان سياسي است كه بر پ«
گيرد و سرزمين بعد افقـي ايـن سـازمان سياسـي اسـت كـه صـورت         يك گروه انساني ويزه فرم مي

فيزيكي دارد به گفته ديگر سرزمين جايگاه جغرافياي حكومت است و درحالي كه حكومت سـازمان  
ــته     ــي در گذش ــه سياس ــازمان يافت ــدهاي س ــت واح ــرزمين اس ــده س ــت   دهن ــوم حكوم ــه مفه ب

شدند كه بعدها بـه صـورت حكومـت ملـي (حكومـت بـر        ميشناخته  Territorial Stateسرزميني
اش در ايران،  گونه باستاني مفهوم حكومت، به »غير مفهوم دادند Nation State (اساس مفهوم ملت

ـ     ميترديد از زمان هخامنشيان وجود خارجي پيدا كـرد، از هنگـا   بي ا مفهـوم  كـه مفهـوم سـرزمين ب
حكومت پيوندي جدايي ناپذير يافته و سرزمين با برخورداري از سرحداتي مشخص، مفهوم فيزيكـي  
مجردي در ايران زمين پيدا كرد. در حالي كه انسان روزگاران باستان با مفهوم سـرحدات سـرو كـار    

. مرز، به مفهـوم  داشت توجه انسان امروز در رابطه با پيرامون قلمرو خود، به تبعيت مرزها تعلق دارد
شـناخت. بـه    انسان باستاني انتهاي قلمرو خود را سرحد مي .كنوني در روزگار باستان وجود نداشت

اين ترتيب، سرحد قديم و مرز جديد است. سرحد نگاه به بيرون دارد و مرز نگاه و محدود كردن در 
اهميت مرزهـا وحـدود در   گردد.  دروناز اين زاويه خليج فارس سرحدو نقطه پرواز ايران محسوب مي

اي اسـت،   هاي حاشـيه  اقتصادي دولت -هاي دستور كار سياسي اين منطقه يكي از مهمترين اولويت
كنند و عمدتا سطح اين منابع بـا سـطح افـق     چرا كه اين خطوط مرزي از روي منابع غني عبور مي

د كشـور از آن ميسـر   موازي نيست و لذا بسته به شيب منابع طبيعي، بهره برداري يكسان دويا چنـ 
ترين بيان به پراكندگي جغرافيـاي قـدرت درجهـان و مطالعـه روابـط       ئوپلتيك به سادهژ »باشد نمي

فارس كشورهاي عربـي   جا كه درسمت ديگر جغرافياي خليج از آن» پردازد. ها مي ساختاري ميان آن
روي كنـيم   ان پـيش سـمت دريـاي مكـر    امروز قراردارند كه اگر از كشور عراق در انتهـاي خلـيج بـه   

هاي استعمارگر  هاي دولت كشورهاي را خواهيم ديدكه غالب آنان حدود يك قرن است كه با حمايت
 .انـد  گرفتـه  هاي منطقه و عدم وجود دولت قدرتمند در خليج فارس سـامان  درجهت تجزيه حكومت

چـه ايرانـي   هاي ايرانـي بودنـد و مردمانشـان چـه عـرب       گذار حكومت ها يا خراج غالب اين حكومت
اسـتعمارگران   شـدند.  شدند يا جزئي از امپراتوري عثماني محسـوب مـي   شهروند ايراني محسوب مي

الحمايــه كـردن شــيوخ ســواحل جنــوبي   انگليسـي پــس از فروپاشــي امپراتــوري عثمـاني بــا تحــت  
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ن تـري  فارس، كشورهايي را در ابتدا با مرزهاي نامشخص ايجاد نمودند. آنان بـا فرسـتادن زبـده    خليج
با توجه به ايـن نكتـه در    .كارگزاران خويش به منطقه در تحكيم قدرت استعماري خويش كوشيدند

هـا باعـث    يابيم كه اكثر مشكالت مرزي امروز در منطقه و عدم توافق بر سر مرزهاي ميان دولـت  مي
ه شده است برخي كشورهاي منطقه با همسايگان خود مشكل پيدا كنند. اين امر بر مباحث مربوط ب

كناره ساحلي جنوب ايران جهت رونق زندگي خويش ناگزير   مرزهاي ايران نيز تاثير گذار بوده است
خوزسـتان، فـارس، كرمـان     هـاي  اند. درقـديم ايالـت   به ارتباط با همسايگان خويش در اين دريا بوده

بوشـهر،   انـد و درتقسـيمات امـروزي ايـران: خوزسـتان،      ومكران از ايران با اين دريـا ارتبـاط داشـته   
 .اند فارس را احاطه كرده هرمزگان، سيستان وبلوچستان خليج

  
 وضعيت ژئواستراتژيك و نظامي خليج فارس

پردازد. حوزه خليج فـارس   ژئواستراتژيك به بررسي روابط فيمابين استراتژي و عناصر جغرافيايي مي
ز كشـورهاي حـوزه داده   هاي ژئواستراتژيكي خاصي را به برخـي ا  به داليل شرايط توپوگرافي ويژگي

اي  است كه در رأس اين كشورها ايران است. از نظر ژئواستراتژيكي و نظـامي خلـيج فـارس منطقـه    
جـايي كـه خلـيج فـارس و تنگـه هرمـز        از آن بسيار حساس و ويژه است و موقعيـت ممتـازي دارد،  

منطقـه   كند، باعث شـده اسـت بـه صـورت يـك      اش را با اقيانوس هند مرتبط مي كشورهاي حاشيه
عملياتي در استراتژي نظامي مورد توجه قرار گيرد. خليج فارس و تنگه هرمز از بعد نظامي براي دو 
منطقه فالت ايران و شبه جزيره عربستان اهميت حيـاتي دارد. در مـورد ايـران بايـد گفـت كـه در       

خود را از دست  كه ايران نقشي دركنترل تنگه هرمز نداشته باشد عمالً كارايي نيروي دريايي صورتي
تواند به نيروي زميني خود تكيه نمايد و در اين صورت در موازنه قدرت در منطقه  دهد و تنها مي مي

تـر از   دچار مشكل جدي خواهدشد. اهميت ژئواستراتژيكي تنگه هرمز براي ايران بسـيار بـا اهميـت   
ل قرار داشتن در مسـير  باشد. و خليج فارس و تنگه هرمز به دلي كشورهاي شبه جزيره عربستان مي

انتقال نفت مورد نياز جهان صنعتي به عنوان يك نقطه كنترلي و اعمال فشـار بسـيار مـورد توجـه     
است. لذا از تنگه هرمز به عنوان نقطه كنترل و اعمال فشار كه اهميت استراتژيكي خاصي نيز دارد، 

كنـد وهـر چنـد     سختي روبـرو مـي  شود. زيرا قطع صدور نفت از اين تنگه، جهان را با بحران  ياد مي
توان به كمك آن به منافع استراتژيك آمريكا  اهرمي است كه مي تهديد آميز و كوتاه مدت هست اما

 .اي آسيب وارد ساخت هاي فرامنطقه و قدرت
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 هاي ژئواستراتژيك  جايگاه خليج فارس در كشمكش

راتژيك در ارتباط بـا نظـام سياسـي    مسئله تأمين امنيت آن هم در ابعاد گوناگون آن در مقياس است
هـاي   ترين هدف قدرت بين الملل و مناطق ژئوپوليتيكي است و اين نياز هميشه بزرگترين و اساسي

كه در قرن بيست و يكم با توجه به تحوالتي كه اين مفهوم پيدا كـرده   ويژه اين جهاني بوده است، به
مقياس جهاني است، به اين معنـي كـه در   اي مطرح نيست بلكه  هاي ملي و منطقه است ديگر جنبه

ها ارزش حياتي  تر شرح وظايف كشور مناطقي براي آن ها يا به عبارت ساده استراتژي ژئوپوليتيك آن
ها بتوانند اهداف استراتژيك خـود را جامـة عمـل بپوشـانند. امـروزه       دارد كه با نفوذ و نظارت در آن

ند جهاني شدن و توسعه سريع تكنولوژي ارتباطـات  جهاني شدن، مفاهيم زمان و مكان در نتيجه رو
كـه  -هايي چون امنيت، ژئو پليتيك، تدابير نظامي، قوميـت، هويـت و ناسيوناليسـم    كه مفهوم مولفه

را دگرگون نموده و بعد جديـدي بـه    -همگي در منطقه زرخيز خليج فارس به نحوي دخيل هستند
اهميت جهاني منطقـه نكاسـته اسـت، بلكـه      مناسبات اقتصادي كشورها بخشيده است ولي هرگز از

ابزاري است بالقوه براي تعامل و دوستي هرچه بيشتر ميان ايـران و كشـورهاي عربـي     جهاني شدن
هاي نژادي و زبـاني بـه نـدرت دليـل      همانگونه كه به اثبات رسيده است تفاوت .منطقه خليج فارس

دانه است كه ادعا شود ايراني بودن و عربي اصلي اختالف و مخامصه هستند. بنابراين بيهوده و نابخر
 .بودن مانع از گسترش مناسبات دوستانه در منطقه خليج فارس است

  
 اي در آن  اي و منطقه هاي فرامنطقه نگاهي به امنيت خليج فارس و ونقش قدرت

از زمان اكتشاف نفت در كشورهاي خليج فارس در اوايـل قـرن بيسـتم، رقابـت خـارجي همـواره از       
هاي خارجي به ويژه نيروهـاي غربـي همـواره در صـدد      يل اساسي اين منطقه بوده است. قدرتمسا

اند متحـدان محلـي    اند و تالش داشته هاي داخلي كشورهاي خليج فارس بوده اعمال نظر در سياست
مورد خويش را در جهت منافع خود به كار گيرند. به طوري كه مالحظات و نقطه نظرهاي سياسـي  

سياست نفتي آمريكا در منطقه اين است كه قيمت نفـت  «ذكور را مد نظر داشته باشند.كشورهاي م
 اش استخراج گردد و به صورت صد در صد وابسته نخواهد بـود  را در حدي نگاه دارد كه منابع نفتي

گرچه سطوح وابستگي اروپاييان به منابع نفت و گاز خليج فارس بسيار متفاوت اسـت و كشـورهاي   
دهند منابع تأمين انرژي خود را از حالت انحصـاري   شرايط بحراني اين منطقه ترجيح مي اروپايي در

خارج و آن را متنوع نمايند، در هر صورت نزديكي جغرافيايي، حجم منـابع و بـازار بـزرگ منطقـه،     
سياسـت   نظر نمودن اروپا از منابع نفت و گاز خليج فـارس را در آينـده نـاممكن كـرده اسـت      صرف

كوشند استراتزي مشخصي را براي به حداكثر رساندن بازدهي امكانات جغرافيايي  ايراني ميگذراران 
از راه ارتباط دادن درياي خزر به خليج فارس به اجرا بگذارند. به ايـن معنـا كـه بـا مشـاركت دادن      
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كشورهاي شمال ايران در خليج فارس بـر حضـور كشـورهاي غيـر عـرب ذينفـع در خلـيج فـارس         
 .ايجاد نمايند امكان دسترسي و مشاركت مستقيم آنان در خليج فارس را بيافزايند و

  
 ژئواستراتژيك شيعيان خليج فارس

هاي مختلف  هاي شيعي كشورهاي حوزه ي خليج فارس، از جنبه ي توزيع و پراكندگي جمعيت نحوه
عمان، حضور  ي عربي، عربستان، عراق و اهميت دارد. در برخي از اين كشورها همانند امارات متحده

توانـد   هاي مختلـف مـي   ها را به صورت متمركز در برخي شهرها شاهديم كه اين تمركز، از جنبه آن
براي اين كشورها خطرآفرين باشد. زندگي دسته جمعي شيعيان به حس مشترك محروميت دامـن  

ن بـر  زده و زندگي جمعي، جسارت و شهامت مبارزه را تقويت نموده، احتمال شورش و اغتشاش آنا
دهد. و ترس كشورهاي عربي را برانگيخته است. دليل آن  هاي متحجر عربي را افزايش مي ضد دولت

شود و نقشي  باشد كه كانون همه شيعيان جهان محسوب مي وجود كشوري قدرتمند مانند ايران مي
 .اساسي در تامين امنيت و انرژي خليج فارس برعهده دارد

  
 ژئواكونوميك خليج فارس 

 ئو اكونوميك دردنياي سياسي امروز نقش ژ

در نظام جديد جهانى مناطق ژئواكونوميك اهميت بيشترى خواهند داشت، در حـالى كـه در نظـام    
انـد   دوقطبي، مناطق ژئوپليتيك اهميت زيادى داشتند. نظريه پردازهاى آمريكايى به خوبى دريافتـه 

ود كه بر مناطق ژئواكونوميك و به ويـژه  هاى آينده، برترى از آن قدرتى خواهد ب كه در توازن قدرت
ها هر كشورى كه بر خليج فارس تسلط داشته  داراى منابع غنى انرژى تسلط داشته باشد. از نظر آن

 .باشد، بر جهان مسلط خواهد بود

  
  

 ليج فارسخ نفت و گاز در

صـد انـرژي از   در 70ماده معـدني   7نفت و گاز يكي از منابع بسيار مهم توليد انرژي است و از بين 
 700ي علمي، ذخاير اثبات شده نفت خـام جهـان در حـدود    ها شود. مطابق برآورده نفت تأمين مي

ميليـارد بشـكه نيـز در آينـده كشـف شـود.        250شـود حـدود    ي ميبين پيشميليارد بشكه است و 
درصـد   60درصد و ممالك حوزه خليج فارس به تنهايي در حدود  70كشورهاي عضو اوپك بيش از 

درصـد نفـت منطقـه     60نفت) جهان را در اختيار دارند. در حال حاضر بـيش از  )خاير اثبات شده ذ
شود. با قدري دقت در آمار و ارقـام ذكـر شـده بـه ايـن نتيجـه        خليج فارس از تنگه هرمز صادر مي
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هاي غربي و شرقي نسبت بـه خلـيج فـارس     هاي بزرگ جهان اعم از قدرت رسيم كه توجه قدرت مي
 .نيست و مسئله نفت اهميت منطقه خليج فارس را دو چندان نموده است جهت  بي

تـرين كـااليي نباشـد كـه در عرصـه تجـارت        فارس و انرژي جايگزين اگر نفت مهم آينده نفت خليج
هاسـت. درحـال    تـرين آن  كند، دست كم يكـي از مهـم   الملل از مرز بسياري از كشورها عبور مي بين

ميليون بشكه در روز است و به طور معمول هر سال تقاضـاي   75دود حاضر توليد جهاني نفت در ح
در  2010شود كه در سال  بيني مي يابد و پيش ميليون بشكه در روز افزايش مي 5جهاني براي نفت، 

ميليون بشكه در روز به تقاضاي كنوني بازار افزوده شود و ميانگين توليـد نفـت در سـال     30حدود 
 .ه در روز افزايش يابدميليون بشك 115به  2020

  
 بازار مصرف منطقه خليج فارس

ميليـون نفـري سـاكن در منطقـه خلـيج فـارس كـه داراي درآمـدهاي نفتـي           150جمعيت حدود 
روند. در بسـياري از   سرشاري هستند، بازار مصرف بسيار خوبي براي كشورهاي صنعتي به شمار مي

وكربوري (نفت و گاز) معـادن قابـل توجـه    كشورهاي حوزة خليج فارس به جز معادن و ذخاير هيدر
ديگري وجود ندارد، از طرفي به دليل مسئله كمبود آب زراعي و آشـاميدني و پـائين بـودن ميـزان     

باشند و به همين دليـل گـرايش اقتصـادي آنـان بـه       هاي وسيع قابل كشت مي بارندگي، فاقد زمين
 .سمت تجارت و امور بازرگاني است

  
 خليج فارس ي نفت و گاز درجايگزيني انرژي به جا

هاي صنعتي در دسـتيابي   هاي صنعتي به منابع انرژي جايگزين نفت موفقيت قدرت دستيابي قدرت
به منابع انرژي جايگزين نفـت بـا درس آمـوزي از سـه حادثـه بـوده اسـت (جنـگ اعـراب و رژيـم           

يالدي، اشغال كويت م 70اسالمي در ايران در پايان دهه  پيروزي انقالب1973 ،صهيونيستي در سال
المللي نفت را دچار شوك كرد. كشورهاي صنعتي نيز براي حفظ ثبات  توسط عراق)كه بازارهاي بين

كه هنوز در  اند تا به منابع جايگزين انرژي نفت دسترسي پيداكنند و با آن اقتصادي خود تالش كرده
و اروپـاي شـرقي از   شود و كشـورهايي همچـون چـين     سنگ بسياري يافت مي طبيعت معادن زغال

سنگ باعث  كه زغال كنند، ولي به دليل آن سنگ به عنوان منبع اصلي تأمين انرژي استفاده مي زغال
باشـد،   اكسيدكربن كه يكي از عوامل اصلي افزايش دماي حرارت كـره زمـين مـي    شود تا گاز دي مي

سنگ از معادن منجـر   كه عمليات كندن تونل و استخراج زغال متصاعد گردد و همچنين به دليل آن
هاي ديگري را چـون   گردد، كشورهاي صنعتي درصدد برآمدند تا انرژي به تخريب محيط زيست مي

 .اي جايگزين نمايند انرژي خورشيد، موج، باد، آب و هسته
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 فارس  و اهميت راهبردي انرژي درخليج آينده

هـاي صـنعتي نگـران امنيـت      رترود ديگر ابرقـد  هاي جايگزين نفت، انتظار مي با دستيابي به انرژي
فارس و تداوم صادرات نفت از اين منطقه نباشند، با اين همه در طرف ديگر اين رابطـه   منطقه خليج

فارس كه از پايه و اساس روشني برخوردار نيست و در بسياري موارد  سياست كشورهاي عربي خليج
سطح بـاالي زنـدگي خـود     هاي استعماري غرب هستند اگر بخواهند به همين تحت سلطه سياست

ريزي كنند و منابع درآمد ملي خود را متنوع نمايند  اي بدون نفت برنامه ادامه دهند، بايد براي آينده
المللي كه بر پايه تخصص و مهارت بنا شده است، ادامـه حيـات    تا بتوانند در اين نظام اقتصادي بين

ر ايـن كشـورها و نگـاه تحقيرآميـز     دهند. با وجود پـايين بـودن سـطح تحـول و توسـعه فنـاوري د      
هـا   باشد، امـا دولـت   شان نسبت به كار و فعاليت بدني، اجراي چنين امري بسيار دشوار مي هاي ملت

بايد خود را براي اين مسئله آماده كنند و تالش كنند تـا ايـن نكـات منفـي را از طريـق اختصـاص       
تشويق مردم به فعاليـت توليـدي و    بخشي از درآمدهاي فعلي نفت به تحقيق و پژوهش در فناوري،

جانبـه   طور كامل محو نمايند. توسعه همه هاي سخاوتمندانه به كارگران، به سازندگي و اعطاي پاداش
هـاي بسـيار بـااليي در بازارهـاي      نيز امري بسيار ضروري است: اكنون كشورهاي منطقه از سـرمايه 

وسعه داخلي كشورهاي منطقه استفاده كرد. ها در جهت ت خارجي برخوردارند كه بايد از اين سرمايه
گـذاري   المللي موجب كسب درآمد ملي از طريق سود سـرمايه  گذاري در بازارهاي بين گرچه سرمايه

آورد و هيچ بنياني براي صنايع محلـي ايجـاد    شود، اما براي اين كشورها فرصت شغلي پيش نمي مي
المللـي شـد.    ده در داخـل وارد بازارهـاي بـين   كند تا بتوان از طريق صادرات كاالهاي ساخته ش نمي

ها در كنار اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به توسـعه   بنابراين، بازگرداندن بخشي از اين سرمايه
  .باشد صنايع داخلي امري ضروري مي

  
  

  مفهوم و تعريف جهانگردي
ادر سـازد و  گردش در جهان و گشتن در كشـورهاي ديگـر را در اذهـان متبـ     ،شايد لفظ جهانگردي

جهانگردان بنامي چون ماركوپولو و ابن بطوطه و ديگران را بخاطر بياوريد كه در گذشته براي كشف 
ولي امروزه از آن  پرداختند. ميي ناشناخته و ثبت آنها در تاريخ به سير وسفر ها و سرزمين ها ناديده

رتباطـات پيشـرفته و   سفرهاي طوالني مدت و طاقت فرسا با آن اهداف خبـري نيسـت و در عصـر ا   
دهكده جهاني با وجود وسايل تردد سريع السير با سرزمينها و اماكن شناخته شده، جهـانگردي بـه   
آن معني و مفهوم معني ندارد و سـياحان و جهـانگردان بيشـتر بـراي تفـريح و تفـرج يـا زيـارت و         

ب و رسوم ساير اقوام و ملـل  استراحت و يا بازديد از اماكن و ابنيه تاريخي و آشنائي با فرهنگها و آدا
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پردازند و سياحان يك گروه وعده خاص نيستند و اكثر مردم با اندك امكانات ممكن  ميبه مسافرت 
توانند چند روزي را به سيرو سياحت بپردازند. در عصر حاضر جهانگردي همگاني شده و نسـبت   مي

در اعصار گذشته سياح كسـي بـود   به گذشته تعداد بيشتري از مردم قادر هستند به مسافرت بروند. 
نيـز   اي هجهانگردي را پيشه خود كرده و در خاتمه يك دوره سـير و سـياحت سـفرنام    كه اختصاصاً

حاصل كار او بود. ولي امروز جهانگردي جنبه عام يافته و هركس كه به سير و سياحت كوتاهي نيـز  
به معناي سير و سفر و مسافرتهاي  در اينجا واژه جهانگردي را شود. مياقدام كند جهانگرد محسوب 

 كنيم و صرف گشت و گذار در جهـان و سـير آفـاق مـد نظـر نيسـت.       ميداخلي و خارجي استفاده 
دهد كه د ر گذشته سير وسياحت امري فـردي و   ميي پيشينيان بخوبي نشان ها سيري در سفرنامه

محـدوديتهاي تكنولـوژي   برخاسته از عاليق و تالشهاي شخصي بوده است. انگيزه سـياحان بـدليل   
گرفته است. راهنمايان اين سفرها از اهالي خبره هر  مياغلب محدود و در فضايي تنگ و بسته شكل 
براي اين وظيفـه   شدند بدون اينكه قبالً ميانتخاب  اند همنطقه كه آشنايي و اطالعات بيشتري داشت

   مهم آموزشي هدفداري ديده باشند.
دانشمندان و متخصصان در هر حوزه از ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي  اما امروز در عصر ارتباطات،

دارنـد. همـين    مـي ي جديد منطبق با ويژگيهاي اين عصـر گـام بر  ها و اجتماعي بسوي تدوين شيوه
تغييرات وسيع و عميق است كه شكل و سيماي سفرهاي شخصي و بازديـدهاي انفـرادي جوامـع و    

ي آن بـه تربيـت متخصصـان و    هـا  ه و براي هر يـك از شـاخه  ملل را به صنعت تويسم و تبديل كرد
  پردازند. ميان كارآمد و اليق ريز برنامه

  
  تعريف جهانگردي

شود كه ضمن آن جهانگرد به منطقةاي خـارج از محـل    ميجهانگردي به سفري موقت و كوتاه اطالق 
را در اقطـار عـالم    در فرهنگ لغت، جهانگردي كند ميسكونت و كارخود به منظور سير وسياحت سفر 

سفركردن و مسافرت براي تفريح و سرگرمي و سفري كه در آن مسافر به مقصدي رفتـه و سـپس بـه    
. نكـات مهمـي كـه در تعـاريف جهـانگردي مشـاهده       انـد  هگردد، تعريف كرد ميمحل سكونت خود باز 

انجـام فعاليتهـايي   جدا شدن فرد از محل كار و اقامت دائم خود، كوتاه و موقتي بودن سـفر و   ،شود مي
نظير بازديد، سرگرمي و تفريح در مدت سفر است. از نظر اقتصادي نيز جهانگردي نشان دهنده انتقـال  

باشد كه براي تحليلهاي اقتصـادي در ايـن صـنعت قابـل      ميقدرت خريدار يك منطقه به منطقه ديگر 
جهانگرد داخلـي كسـي    توجه است. در تعريف ديگري جهانگرد داخلي به شرح زير توصيف شده است:

مايل دور شده و براي اهدافي از قبيل امور كاري، تفريح، امـور   50است كه از محل اقامت خود حداقل 
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تواند كمتر يا بيشتر از يك شـب باشـد.    ميشخصي و استراحت در محلي اقامت گزيند. مدت اقامت او 
  .گيرد ميسفرهاي بين محل كار و محل سكونت در اين تعريف قرار ن

  
 مفهوم مناطق آزاد

اصطالح يا مفهوم مبادله آزاد و منطقه مبادله آزاد، مفهومي قديمي است امـا گفتگـو دربـاره شـكل     
ي آزاد بازرگاني، بـه مفهـوم   ها نوين آن تنها در چند دهه گذشته فراگير شده است. نخستين منطقه

تـوان بـه    مـي شد. به عنوان مثال در دوران باستان با آغاز مبادالت بازرگاني وسيع ايجاد  ،ابتدائي آن
است  (Cyclades)ي سيكالد ها كوچك كه از جمله جزيره اي ه) اشاره كرد، جزيرDelos» (دلوس«

قبل از ميالد اولين مراكـز اداره امـور بازرگـاني را در آن     166تا  315و دولت آتن در فاصله سالهاي 
يي بـراي داد و سـتد داده شـد.    ها ا آزاديي مياني، در اروپا به مردم و شهرهها در سده تأسيس كرد.

از سده يـازدهم مـيالدي بـه بعـد از حكـام خـود        اند هاين روستاها و يا شهرهايي كه آزاد ناميده شد
كردند كه به موجـب آن از نظـر اقتصـادي داراي حـالتي خـود مختـار بودنـد و         مياسنادي دريافت 

 را نام بـرد. » هامبورگ«توان بندر  مينه شهرها توانستند به شكل آزاد داد و ستد كنند از اين نمو مي
نخستين عامل محرك در پيشرفت بازرگـاني بـين المللـي و رونـق منـاطق آزاد، تصـويب قطعنامـه        

داد كشـورهاي در حـال توسـعه بـراي رشـد       مـي بود كـه نشـان    1967سازمان ملل متحد در سال 
بنا به تعـاريف بـين المللـي،     .اند هاقتصادي به جاي جايگزيني واردات به گسترش صادرات روي آورد

محدوده حراست شده بندري يا غير بندري است كه از شمول مقررات جاري عمومي » منطقه آزاد«
كشور متبوع خارج است و با اسـتفاده از مزايـايي ماننـد بخشـودگي ماليـاتي و عـوارض گمركـي و        

و جـذب تكنولـوژي مـدرن،    معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات، بـا جـذب سـرمايه خـارجي     
مناطق آزاد مناطقي هستند كه بنـابر خصوصـيات    آورد. ميامكانات كسب درآمدهاي ارزي را فراهم 
داراي  ،اقتصادي متراكم) -ي ارتباطيها ي تجاري، حوزهها طبيعي خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه

از نهادهـاي رسـمي سـرزمين     اي هباشند. در اين مناطق دخالـت پـار   ميي بالقوه بااهميتي ها قابليت
رسـد تـا بتـوان جـذب سـرمايه، اعـم از        مـي گمرگ و نهادهاي اقتصادي ) به حـداقل   عمدتاًاصلي (
جربـه تـاريخي نشـان    ت ي بانكي، تجاري، توريستي يا صنعتي را به حداكثر ممكن رسـاند. ها سرمايه

بـه وجـود آمدنـد كـه      دهد كه اين مناطق نخستين بار اغلب در كشورهايي نظيـر هنـد و چـين    مي
اقتصادي سرزمين اصلي فراگير بوده، يا دست  -ي اجتماعيها دخالت نهادهاي دولتي در كليه عرصه
يي دريايي به جهان ها با ايجاد مناطق آزاد كه همگي دروازه ها كم شكل غالب داشته است. اين دولت

كه امكاني عملـي بـه وجـود     كردند؛ نخستين هدف آن بود ميدو هدف را دنبال  عمدتاًخارج بودند، 
اجتمـاعي ديگـر    -ي اقتصـادي هـا  آوردند تا به دور از قوانين دست و پاگير بوروكراتيك، بـا سيسـتم  
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بهره بگيرند و انتقال تكنولوژي و سرمايه را به آن منطقه  ها مرتبط شوند، از دانش عملي آن سيستم
دومين هدف آن بود كه  ممكن سازند. و در نهايت به سرزمين اصلي منفرد مانده از بازارهاي جهاني

(يا ميكروسيستم) ايجاد نمايند كـه هرچنـد ارتبـاط خـود را بـا      » سيستم خرد«در منطقه آزاد يك 
ايـن كـاركرد    باشد. اي هداد، اما داراي كاركرد دروني ويژ مي(يا ماكروسيستم) ادامه » سيستم كالن«

زمين اصـلي و الگوهـاي بيگانـه بـود.     اقتصـادي سـر   -اغلب نوعي پيونـد ميـان الگوهـاي اجتمـاعي    
توانستند در تداوم خود نوعي آزمايشگاه بـزرگ بـراي اصـالحات     ميي خرد به اين ترتيب ها سيستم

اقتصادي اي باشند كه اگر چه پيـاده كـردن آنهـا در سـرزمين اصـلي ضـروري بـه نظـر          -اجتماعي
  ن خطرناك باشند.توانستند به دليل پي آمدهايشان براي سيستم كال مياما  ،رسد مي

  
  تاريخچه تأسيس مناطق آزاد

: اول: مرحلـه رشـد آرام تعـداد منـاطق آزاد در     انـد  همناطق آزاد جهان در چند مرحله تأسيس يافتـ 
و بيشتر در اروپا و امريكاي التين، در ايـن مرحلـه ضـرورتهاي رشـد      & 1970جهان تا اوايل سال 

نگيزه اصلي ايجاد اين منـاطق بـود. شـماري از    نظام تجاري و حذف مقررات دست و پاگير گمركي ا
و تعدادي نيز مانند بنـدر   اند همناطق آزاد اين دوره اندكي پس از جنگ جهاني اول يا دوم ايجاد شد

و اوايل دهه  70. دوم: مرحله رشد متوسط كه تا اواخر دهه اند همتعلق به قرن گذشته بود ،هامبورگ
رهاي جنوب شرقي آسيا و تا حدي آفريقا اقدام بـه تأسـيس   شود. در اين دوره كشو ميرا شامل  80

مناطق آزاد كردند. نخستين گسترش نظام تجارت جهاني موجب ايجاد و گسـترش منـاطق آزاد بـا    
بيشـتر در ايـن دوره بـود. سـوم: مرحلـه رشـد سـريع، در دوره گسـترش و تفكـر و           نسـبتاً سرعتي 

كه بـه  » نوليبرالي«و موج وسيع تفكر اقتصادي رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
 90و اوايـل دهـه    80دنبال آن در كشورهاي جهان به حركت افتاد. اين مرحله كه بيشتر بـه دهـه   

زير مرحله پيش از فروپاشي و پـس از فروپاشـي شـوروي تشـكيل يافتـه اسـت. در        2تعلق دارد از 
ق آزاد در روسيه و ساير جمهوريهاي شوروي مرحله پس از فروپاشي اين فرايند شتاب گرفته و مناط

تـا بـه    90گذارند. چهارم: مرحله جابجائي و توقف نسبي كه از اوايل دهـه   ميسابق نيز رو به ازدياد 
يـا از منـاطق آزاد نااميـد     -مانند كـره و برزيـل   -امروز ادامه دارد. در اين مرحله شماري از كشورها

رسند كه اين مناطق به حـد   ميكشند و يا به اين نتيجه  ميت شوند و به تدريج از ايجاد آنها دس مي
يابـد   مـي توان گفت كه سرعت مرحله قبلي به طور جدي كاهش  مي. در اين حال، ناند هاشباع رسيد

و امكانـات واقعـي    ها موقعيت ،زيرا هنوز شمار زيادي از كشورها بدون بررسي واقعيت تاريخي، نتايج
  كنند. ميود اقدام به احداث مناطق آزاد امروز و مسائل دروني كشور خ
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  تاريخچه ايجاد مناطق آزاد در آسيا
مبـادرت بـه ايجـاد     1965هندوستان اولين كشوري بود كه در بـين كشـورهاي آسياسـي در سـال     

مناطق آزاد كرد(منطقه تجارت آزاد كانـدال) و سـپس شـش منطقـه ازاد ديگـر نيـز تأسـيس شـد.         
منطقه آزاد ايجاد نمود. فيليپين منطقـه   1968ي است كه در سال سنگاپور دومين كشورهاي آسياي

در همين كشور شش منطقه ديگر نيز تأسيس شد. مـالزي   بعداًايجاد كرد و  1969باتان را در سال 
ده منطقه آزاد ايجاد نمود و باالخره كره، پنجمين كشور آسياسي است كه در نيمـه   1970در دهه 

ششـمين كشـوري    1980ن و ابري را تأسيس كرد. تايلند در سـال  دو منطقه ماسا 1970اول دهه 
بود كه به دنبال ايجاد منطقه آزاد رفت. در واقع كشورهاي آسيايي از پيشگامان اصلي ايجاد منطقـه  

كـه   -آزاد در ميان كشورهاي در حال توسعه هستند و درعين حال موفق ترين منـاطق آزاد جهـان  
دو  1368در آسيا قرار دارند. در جمهوري اسالمي ايـران، از سـال    -اند هالگوي ديگر كشورها نيز شد

منـاطق آزاد  «بـه عنـوان    جزيره كيش و قشم در خليج فارس و بندر چابهـار كنـاره دريـاي عمـان    
بـه پايگاههـايي بـراي     ،برگزيده شدند تا با استفاده از تسـهيالت اداري و گمركـي  » صنعتي -تجاري

  وند.گسترش صادرات غير نفتي تبديل ش
  
  هداف مناطق آزادا

توانـد موجـب جلـب سـرمايه، انتقـال       مـي ايجاد منطقه آزاد از جمله ابزار توسعه اقتصادي است كه 
تكنولوژي، آموزش نيروي انسـاني، تحصـيل مـديريت علمـي، وصـل بـه بـازار جهـاني و در نهايـت          

مـيالدي   1960ز به سوي توسعه اقتصادي گردد.به همين علت است كه طي سالهاي بعد ا اي هدريچ
بسياري از كشورهاي در حال توسعه با بكارگيري اين ابزار در كنار ساير ابزارهاي توسـعه، سـعي در   

. از ديدگاه نظري و بين المللي، فلسـفه اصـلي روي آوري   اند هخود داشت» توسعه نيافتگي«رهايي از 
دي از طريـق اسـتراتژي   كشورهاي در حال توسعه به ايجاد مناطق آزاد، دستيابي بـه توسـعه اقتصـا   

و  هـا  بـا كمبـود   ،برون نگر است. كشورهاي در حـال توسـعه بـراي دسـتيابي بـه توسـعه اقتصـادي       
و در عين حال از برتريها و امكاناتي نيز برخوردارنـد. منطقـه آزاد    اند هي متعددي مواجها محدوديت

ي بالقوه را در سـطح  ها تواند كمبودها را جبران و امكانات و برتري ميابزاري است كه به طور نسبي 
ملي به توانايي بالفعل تبديل كند و پلي بين اقتصاد داخلي و اقتصاد خارجي شود. از اين رو اهـداف  

  اصلي مناطق آزاد به شرح زير قابل خالصه است.
  تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي . -
  ي نسبي اقتصاد ملي.ها ، و بطور كلي برتريها لبهره گيري از مزايا، پتانسي -
  برقراري ارتباط منظم بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني. -
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  وصل تدريجي اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني. -
ي كلـي فـوق،   هـا  كشورهاي در حال توسـعه در راه نيـل بـه توسـعه اقتصـادي در چـارچوب هـدف       

كنند و اميد دارند با اعمال مطلوب آنها در  ميل ي تفصيلي تري را نيز براي مناطق آزاد دنباها هدف
ي دروني اقتصاد ملي دست يابند. اهم اهداف تفصيلي به شـرح زيـر   ها منطقه آزاد به برآورد خواست

  )1قابل طبقه بندي است: (
  ي مولد.ها بويژه در بخش ،جذب سرمايه خارجي -
  تأمين ارز بيشتر براي رفع نيازهاي اقتصاد ملي. -
  تكنولوژي به درون اقتصاد ملي.جذب و انتقال  -
  ي اشتغال جديد در منطقه آزاد و درون اقتصاد ملي.ها ايجاد فرصت -
  افرايش كارايي اقتصاد ملي -
  افرايش و تنوع بخشي صادرات و گسترش تجارت خارجي. -
  به درون اقتصاد ملي به قيمت مناسب تر. اي هو واسط اي هكمك به ورود كاالهاي سرماي -
  ي فني و افزايش درجه مهارت نيروي كار.ها ي و كسب آموزشتربيت نيروي انسان -
ي خدماتي (حمل و نقل، انبـارداري، بـارگيري و تخليـه، بيمـه     ها افزايش درآمد ناشي از فعاليت -

  گري و جهانگردي)
  آشنايي عيني و عملي با تجارت جهاني. -
ورزي و سـاير مـواد   ي كشـا استفاده از برتريهاي نسبي (نيروي كار ارزان، دخاير معـادني، كاالهـا   -

  اقتصاد ملي. اوليه)
  ي توسعه.ها و تبديل بخشهاي عقب مانده به قطب اي هتوسعه منطق -
از ديگر اهداف اساسي تأسيس مناطق آزاد، رسيدن به آرمان ديرينه خروج از اقتصاد تك محصولي  

(وباشـند) كـه   شـدند   ميباشد. مناطق آزاد بايد سكوهاي پرتابي  ميو دستيابي به اقتصاد بدون نفت 
افـزايش دهنـد. پـس از تصـويب      اي هسهم محصوالت غير نفتي را در كل صادرات به صورت فزاينـد 

قانون تشكيل اين مناطق، عليرغم قدمهاي موثري كه در اين زمينه برداشـته شـده، رشـد واقعـي و     
   ي اوليه دارند.ها يبين پيشكاركرد مناسب آنها فاصله زيادي با 

  
  متنوع سازي اقتصاد مبتني بر نفت محصولي وخروج از اقتصاد تك 

تك محصولي بودن صادرات ايران به خاطر اتكاي شكننده به نفت، نوسانات شـديد بهـاي نفـت در     
ي بين المللي است و نيز ركود و ها ي امپرياليستي كارتلها بازارهاي بين المللي كه ناشي از سياست

ته و ديگر صادرات ريز و درشت كشـور و بـه طـور    افت و خيز بازار صادرات فرش، صنايع دستي، پس
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ي ملموسي هستند كه عزم جزم دولت در ها كلي رقم پايين ارز حاصل از صادرات غير نفتي، واقعيت
طلبد. هدف از متنوع سازي اقتصاد اين  ميتوجه هرچه بيشتر به اين معضل اقتصادي را بطور جدي 

از آن بـه حـداقل ممكـن كـاهش يابـد. بنـابراين       است كه اتكاء به درآمدهاي نفتي و ريسك حاصل 
متنوع ساختن اقتصاد به فرايند توسعه كشور، خود اتكائي، قـدرت چانـه زنـي و توانـايي در كـاهش      
ريسك تجاري بستگي دارد. در مورد مفهوم متنوع سازي بايد گفت كه گسترش دامنـه محصـوالت   

متنوع سازي ناميد . اما متنوع سازي به توان  ميتوليدي و كاهش وابستگي به يك منبع درآمدي را 
استراتژي توسعه اقتصادي كشور كه بايد ساختار كاالهاي صادراتي را متنوع سازد نيز بسـتگي دارد.  

ي ها ي بخشها لذا متنوع سازي اقتصاد بدون نفت و خروج از اقتصاد تك محصولي، گسترش فعاليت
تواننـد در متنـوع سـازي     ميراي آنان ذكر شد، غير نفتي است كه وجود مناطق آزاد با اهدافي كه ب

اقتصادي نقش بس ارزشمندي را ايفاد كنند. از طـرف ديگـر متنـوع سـازي و توسـعه بـه يكـديگر        
مربوطند، زير هدف نهايي از متنوع سـازي اقتصـادي دسـتيابي بـه توسـعه اسـت و متنـوع سـازي         

به عنوان هدف نهايي به كار رود. با  است براي رسيدن به اين هدف. لذا متنوع سازي نبايد اي هوسيل
افزايش توليدات غير نفتي و گستر صادرات و انعطاف پذيركردن ساختار توليد يك اقتصـاد، توانـايي   
آن اقتصاد براي كاهش خطرات ناشي از تجارت نفت و ساير كاالها كه بهبـود شـرايط تجـاري يـك     

گيـرد ميـزان    مينوع سازي در اقتصاد صورت رود و بنابراين وقتي مت ميشود، باال  ميكشور را شامل 
انعطـاف پـذير شـدن     بايد. ايضـاً  ميخطرات كاهش و بازدهي ناشي از سيستم تجاري كشور افزايش 

شود كه در پاسخ بـه تغييـرات طـرف تقاضـا و      ميي توليدي ها ساختار توليد باعث گسترش ظرفيت
مد الزم است. مشكالت اقتصادي فراوانـي  عرضه اقتصاد در بازارهاي جهاني براي افزايش توليد و درآ

فراروي اقتصاد ايران وجود دارد كه نيازمند بينشي عميـق در اسـتراتژي بلنـد مـدت جامعـه اسـت.       
تـك محصـولي بـودن و اتكـاء بـه       ،تـوان پـايين بـودن قـدرت صـنعتي      ميمشكالت اساسي فوق را 

گـر از مشـكالت اساسـي    يكـي دي  درآمدهاي نفتي، صادرات اندك محصوالت صـنعتي و ... دانسـت  
كاهش بهره وري صنايع در ايران و عدم دسترسي به تكنولوژي (فـن آوري) مناسـب اسـت كـه بـه      

ذكـر شـد    قبالًروابط تجاري ايران در صحنه جهاني و كمبود ارز خارجي بستگي دارد. همانگونه كه 
ش صادرات غير نفتـي  يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد تبديل مناطق آزاد به پايگاههايي براي گستر

بـه جهـان    اي هتوانند همچون دريچ مياست و لذا در صورت فراهم آوردن امكانات الزم. مناطق آزاد 
خارج آزادي مبادالت تجاري را تأمين كرده و به جذب تخصصهاي فني، تكنولوژي و سـرمايه مـورد   

تواند موفق  ميمنطقه آزاد يكي ديگر از صنايعي كه در  نياز جريان توسعه اقتصادي ملي ياري رساند.
ي بينـ  پيشبوده و موجب جذب ارز خارجي و نيز تعامل فرهنگي گردد، صنعت توريسم است . طبق 

شود و درآمدهاي توريستي  ميوضع اقتصادي جهان دگرگون  2005و اعالم صاحب نظران، در سال 
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ر كنـار ديگـر فعاليتهـاي    ي توريسـتي د ها توان با ايجاد جاذبه ميگيرد. در اين حال  ميجاي نفت را 
اقتصادي و تجاري در مناطق آزاد، صنعت توريسم را رواج داده و بـه درآمـدي حتـي چنـدين برابـر      
درآمد نفت دست يافت. البته بايد اذعان نمود كه در جاي خـود بايـد بـه مسـائل فرهنگـي صـنعت       

بـا داشـتن غناهـاي      ميتوريسم توجه بيشتر داشت و تنها به بعد اقتصادي آن نپرداخت. ايراني اسال
بايد جايگاه ويژه خود را در بـين   ميتواند و  مياسالمي و ويژگيهاي طبيعي و آب و هوايي  -فرهنگي

ي توريستي جهان بازيافته و مشتاقان ديدار از سرزمين مقدس مان را كه بـه دنبـال هزارهـا    ها قطب
   گردند در خود پذيرا باشد. مينكته ناديده و ناشنيده 

  
  طق آزاد در توسعه اقتصادينقش منا

شـوند، يـك دسـته     مـي ي بين المللي به طور كلي كشورها به دو دسـته تقسـيم   ها در تقسيم بندي
و دسته دوم كشورهاي در حال توسعه با درجات مختلفـي از توسـعه    اند هكشورهايي كه توسعه يافت

ته، كشـورهايي هسـتند   نيافتگي، تفاوت اساسي دو گروه ياد شده اين است كه كشورهاي توسعه ياف
و به تبع چنين تحولي سـاختارهاي اقتصـادي،    اند هكه انقالب صنعتي را با موفقيت پشت سر گذاشت

اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان نيز متحول شده است. اما كشورهاي در حـال توسـعه بـه علـل و     
» انقالب صنعتي« تحوالت صنعيتي به اصطالح اند هعوامل مختلف تاريخي و مشكالت جاري نتوانست

اتحـاد جمـاهير    1917را با موفقيت پشت سر بگذارند. موضوع توسعه اقتصادي بعد از انقالب سـال  
گرفت. حال آنكه بعد از جنگ جهـاني   ميشوروي سابق بيشتر از نظر فلسفي و كلي مورد بحث قرار 

ئل اقتصادي تنهـا  جنبه حاد و سياسي به خودگرفت و مسا 1960دوم، بويژه در سالهاي بعد از دهه 
كردنـد بـاقي نمانـد، بلكـه      مـي مورد عالقه و توجه گروهي خاص كه مسائل كلي و فلسـفي را درك  

عموميت يافت و در هر گردهمايي از آن سخن به ميان آمد بطوري كه اين مساله به صورت يك امر 
موفقيـت آنهـا در راه   دوام و تداوم حكومتها تابعي از  درآمده و اصوالً ها ضروري و حياتي براي دولت

نيل به اين مقصود به حساب آمـد . بـه همـين دليـل اسـت كـه كشـورهاي درحـال توسـعه در راه          
» صـنعتي  -منطقـه آزاد تجـاري  «آورند كه ايجاد  ميدستيابي به توسعه اقتصادي به هر ابزاري روي 

اسـت حـه بـه     يكي از اين ابزارهاست. جمهوري اسالمي ايران نيز يكي از كشورهاي در حال توسعه
ومنـابع عظـيم    رغم برخورداري از منابع عظيم انساني و اقتصادي، خصوصيات متنـوع آب و هـوايي  

ي توريستي بي همتا و آثار باستاني بـي رقيـب نتوانسـته اسـت     ها معدني و نفتي و هم چنين جاذبه
بـه  تحـوالت اقتصـادي جهـان، تجر    مراحل دستيابي به توسعه مورد دلخواه و مطلـوب دسـت يابـد.   

كشروهاي توسعه يافته امروزي در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم و نيز كشورهاي تازه صنعتي 
توانـد محـرك و عامـل توسـعه باشـد،       مـي شده طي سه دهه اخير، نشان داد كـه تجـارت خـارجي    

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


يج فارسسياسي خل و فصلنامة مطالعات فرهنگي    184

سـريع و چشـمگير    اي هازانـد  هبخصوص در دنياي اقتصادي امروز كه تغييرات و تحوالت تكنولوژي ب
كه هيچ كشوري به تنهايي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست و توسعه بدون هميـاري و  است 

بهره گيري و داد وستد با ديگران ممكن نخواهد بـود. از آنجـا كـه يكـي از راههـاي بسـط تجـارت        
لقي خارجي، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است، بسياري از اقتصاد دانان، استفاده از اين ابزار را مفيد ت

تواند عاملي جهت جلوگيري از شوكهاي ناشي از مراحـل   ميكنند، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار  مي
انتقالي اقتصاد باشد و سياستهاي داخلي را تا حد زيادي با تحوالت اقتصاد جهاني هماهنگ سـاخته  

  )1و كارآيي اقتصادي را افزايش دهد.(
  ه اقتصاد ملي ياري رسانند.توانند به توسع ميمناطق آزاد از طرق زير 

ي داخلي؛ سـهولت و سـرعت عمـل در تـأمين     ها تأمين سريع مواد اوليه و قطعات مورد نياز كارخانه
تواند سبب صرفه جوئي در هزينه توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده  ميي داخلي ها سفارش

ن از ميـزان بيكـاري در   كاسـت  كاالهاي ساخت داخل و افزايش امكان صادرات آن بـه خـارج گـردد.   
حمل  ،اقتصاد ملي؛ فعاليتها و خدمات انجام شده در يك منطقه آزاد همچون انبارداري، بسته بندي

توليد و مونتاژ كاال و انواع داد وستدها و خدمات جـانبي، مولـد    ،و نقل و توزيع كاال، بانكداري، بيمه
ن و ازجمله نواحي مجـاور منطقـه آزاد   درآمدهايي هستند كه در نهايت بخشي از آن به كشور ميزبا

ارتقاء كيفيت توليدات داخلي به منظور صادرات؛ قيمت تمام شده كاالهاي صنعتي و  يابد. ميانتقال 
توانـد الگـوبرداري    مـي ي مرغوب و رايج در منطقـه آزاد  ها كيفيت و بسته بندي كاالها از روي نمونه

تأثير جريان توسعه در منـاطق محـروم    رار گيرد.شده و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده ق
مجاور مناطق آزاد؛ توسعه اقتصادي در بلند مدت،همچون ظـروف مـرتبط سـبب ايجـاد فعاليتهـاي      

شود. ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تكـاثري   ميجديد بويژه در شهرهاي اطراف منطقه آزاد 
ي هـا  به تكـاپوي تـازه سـوق دهـد و سـطح فعاليـت      تواند اقتصاد راكد مناطق محروم تر را  ميخود 

چه بصورت مستقيم و چـه غيـر    اي هاقتصادي اين مناطق را باال ببرد. در نتيجه اقتصاد ملي و منطق
گـردد و بـه    مـي تجـاري در آن منتفـع    -مستقيم از ايجاد منطقه آزاد و گسترش فعاليتهاي صنعتي

ايجاد امكانات الزم بـراي رشـد صـنعت     گذارد. يمسطوح باالتري از توليدات و مبادالت خارجي گام 
به منـاطق آزاد بخصـوص كـيش بـا      ها توريسم و جذب جهانگردان داخلي و خارجي ؛ اكثر مسافرت

گيـرد   مـي مقاصد تجاري وب خاطر ارزان بودن كاال نسبت به پايتخت و ساير شهرهاي ايران انجـام  
كيش به اين جزيره مسافرت نخواهنـد كـرد،   جهانگردان خارجي بخاطر ارزاني اجناس در  ولي قطعاً

و سـالئق گردشـگران خـارجي     ها توريستي جزيره را متناسب با خواسته اي هبالكه بايد استعداد جاذب
شكل داد (البته در چارچوب ارزشهاي حاكم بر نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي ايـران) تـا انگيـزه       

ز ايـن راه بـه درآمـدهاي ارزي (مشـروع)     مسافرت به كيش را در توريستهاي خارجي بيشتر كرد و ا
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دست يافت. عالوه بر موارد ياد شده سوابق كشورهاي ديگر نشان داده است كه آنهـا منـاطق آزاد را   
همچون آزمايشگاهي جهت كسب تجربه توليد و بازرگاني بر مبناي اصول و ضوابط اقتصاد آزاد تلقي 

  .اند هل كردي خود را در جهت آن اصالح و تعديها كرده و سياست
  

  شرايط و عوامل موفقيت مناطق آزاد
در موفقيت يك منطقه آزاد عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، قوانين و مقررات داخلي 

   شود. ميو مقررات داخلي و موقعيت مكاني دخالت دارند كه به چند عامل به طور اختصار اشاره 
و راهبردهايي كه براي ايجـاد   ها هدف استراتژي اقتصاد ملي: الف) سازگاري هدفهاي منطقه آزاد با 

و راهبردهاي اقتصـاد ملـي قـرار گيرنـد.      ها در راستاي هدف شوند بايد كامالً ميمنطقه آزاد انتخاب 
ي ملـي وجـود نداشـته    هـا  چنانچه آمادگي الزم جهت پذيرش فلسفه وجودي منطقه آزاد در برنامـه 

  يي گره گشاي مشكالت اقتصادي كشور نخواهد بود.باشد ايجاد اين مناطق به تنها
ي هـا  قانون مناطق آزاد هر كشوري بايد به طرز مشخص و صريح، ويژگـي  ي قانوني:ها ب) صراحت 

و همچنين اهداف و وظايف و اختيارات آن را تبيـين و   اي هنقش منطقه آزاد در توسعه ملي و منطق
ي تشـويقي بـراي   هـا  ف تعيين شـده و ايجـاد انگيـزه   روشن سازد و امتيازاتي را كه براي تحقق اهدا

مؤسسات و شركتهاي سرمايه گذار داخلي و خارجي در نظر گرفتـه اسـت، و شـرايط ورود و خـروج     
تحقـق اهـداف از پـيش     هـا  سرمايه و نيروي كار را به وضوح بيان كند. هرگونه ابهامي در اين زمينه

  سازد. ميتعيين شده را غير ممكن 
دسترسي به تسهليات زيربنايي از مهمترين  تسهيالت زيربنايي و خدمات همگاني: ج) دسترسي به 

كنـد. امكانـات اوليـه نظيـر آب، بـرق،       ميعوامل است كه سرمايه گذار را به سوي منطقه آزاد جلب 
ســوخت، تلفــن، تلكــس، ارتباطــات راه دور، تســهيالت حمــل و نقــل در خشــكي و آب، بنــدرگاه و 

ــكله ــا اس ــوه ــب، خط ــكوني در   ي مناس ــاختمان اداري و مس ــا) س ــا و فرودگاهه ــاطي (راهه ط ارتب
  آيند. مياستانداردهاي پذيرفته شده از جمله شرايط ضروري جهت موفقيت منطقه ازاد به شمار 

، كشـتيراني و تجـاري،   اي هارائه خدمات به موقـع بـانكي و بيمـ    ،عالوه بر تأسيسات فيزيكي مذكور 
تواننـد بـه    مـي موزشي و بهداشتي مناسب و امكانـات تفريحـي   تسهيالت مسافرت هوايي، خدمات آ

  مثبت براي جلب سرمايه گذاران، بازرگانان و گردشگران به منطقه آزاد تأثير گذارند. اي هگون
وجـود نهادهـا و تشـكيالت سـازماني بـا عملكـرد مـنظم و منسـجم از          د) سازمان اجرايي مناسـب: 

. بنابراين بكارگرفتن پرسنل آموزش ديـده و آشـنا بـه    رود ميمهمترين شرايط پيشرفت امور بشمار 
تجاري مدرن، وجود مديران كارآمد همراه بـا ضـوابط و مقـررات صـريح و روشـن       -فرهنگ صنعتي

  جهت اتخاذ تصميمات سريع و روزمره نهايت اهميت و اعتبار را دارد.
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ي هـا  سـرمايه سياستهاي اقتصادي و تصـميماتي كـه جهـت جـذب      ي اقتصادي:ها ه) ثبات سياست
شـود، بايـد    مـي اعـالم   داخلي و خارجي و نيز جهانگردان و گردشكران به منطقه آزاد اتخاذ و رسـماً 

موجب سلب اطمينـان فعـاالن تجـاري و     ها پايدار و دراز مدت باشد. تغييرات پي در پي در سياست
  زد.سا ميي مورد نظر را با شكست مواجه ها سرمايه گذاران از اين مناطق شده و هدف

امروزه تخصص توليدي بيش از ابـزار در مغزهـا جمـه شـده      و) انتقال تكنولوژي و فرهنگ صنعتي: 
است و تقاضا براي نيروي انساني متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با كيفيت باال در منطقه 

بـه   -رود مـي كه سرعت، دقت، سهولت، اطمينان و كارآيي از اجزاي تفكيك ناپذير آن بشـمار   -آزاد
منطقه آزاد با نيروهاي متخصصي كه تربيت  و آموزشها نياز دارد. متقابالً ها اين گونه مغزها، تخصص

  دهد. ميكند به نياز اقتصاد ملي پاسخ  مي
بروز اختالفات نظر بين مردم و مقامات دولتي يا مسئولين منطقـه آزاد و   ز) هماهنگي مجريان و مردم: 

  شود. ميجرايي در انجام وظايف جاري، موجب توقف يا كندي كارها وجود ناهماهنگي بين مسئوالن ا
ـ  ،تقويت ك) حمايت پيگيرانه دولت:   اي هپشتيباني و حمايت مادي و معنوي از مناطق آزاد، به گون

پيوسته از سوي دولت و مسئوالن اجرائي و كمك به پيشـبرد اهـداف اعـالم شـده، نقشـي مهـم در       
  ارد.توسعه فعاليتهاي مناطق آزاد د

منطقه آزاد مكاني براي توسـعه فعاليتهـاي گونـاگون     ل) ت.مين فضاي باز كار و زندگي اجتماعي: 
اقتصادي در انطباق با شرايط مناسب طبيعي، اقليمي و اجتماعي از طريق پيوند نيروهاي داخـل يـا   

  بازارهاي بين المللي است.
ويژه سرمايه گذاراني كه مايل بـه فعاليـت    به ،در اين صورت چگونگي برخورد و رفتار با اتباع بيگانه

توانـد   مـي آينـد   مـي در اين مناطق هستند و يا جهانگرداني كه براي خريد يا تفريح به منـاطق آزاد  
الگوي مناسب يا بازدارنده در جهت همكاريهاي بين المللـي در مجمـوع كشـور تلقـي شـود. آزادي      

بر باورها و فرهنـگ حـاكم بـر منـاطق آزاد      فعاليت در اين مناطق در سطح قابل پذيرش و مناطبق
بنابراين هرگونه دخالـت يـا ايجـاد     رود. ميبراي اتباع بيگانه ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار 

ي عوامـل خـارج از منطقـه كـه بـر      ها ي اقتصادي دولت و تصميم گيريها محدوديت ناشي از برنامه
بگذارد، سبب ترديد و احتيـاط، سـرمايه گـذاران و    وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تأثير منفي 

برد. نكته مهم آن كـه اگـر    ميي منطقه آزاد را به زير سئوال ها جهانگردان شده و اساس طرح ريزي
شود، فراهم نباشد  ميشرايط براي تأمين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل 

از شـرايط فرهنگـي    در منطقه آزاد معقول نخواهد بـود. تجاري  -انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي
شود. وجود سيستم خـردي چـون    ميالزم براي موفقيت مناطق آزاد در حوزه وفاق فرهنگي متبلور 

يك منطقه آزاد بايد مورد توافق اجتماعي مردم سرزمين اصلي، چه نخبگان و چه توده آنهـا باشـد .   

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


187 مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تأثير آن بر توسعة منطقه خليج فارس

بيش از هر چيز، بايـد نـزد نخبگـان دربـاره      زم است.براي رسيدن به چنين توافقي چندين شرط ال
باشد. رسيدن به ايـن توافـق از راه تشـريح كـاركرد و      لزوم ايجاد چنين مقاطعي توافق وجود داشته

و هم چنين با تدوين دقيق اهداف آن ميسر است، و زماني كه به يك  اي هي چنين منطقها مكانيسم
در حوزه توده مردم، پيش  به چنين توافقي نيز رسيده باشيم. بايد تدوين قانوني دست بيابيم قاعدتاً

از آنكه مسأله لزوم چنين مناطقي مطرح باشد چگونگي كاركرد و مكانيسم دروني آنهـا و همچنـين   
ضرورت تفكيك ميان سيستم كالن و سيستم خرد بايد درك شود. در اين مرحله عنصر فرهنگـي و  

شي مثبت و بسيار فعال ايفا كند و از طريق ارائـه يـك الگـوي    تواند نق ميبه ويژه تحقيق اجتماعي، 
در تضاد با الگوي فرهنگي سيستم كالن قرار بگيرد در ايجـاد   |فرهنگي ويژه، بي آنكه اين الگو لزوما

  توافق اجتماعي نسبت به دروني مناطق آزاد مؤثر بيافتد.
  

  تركيب اجتماعي و فرايند تحول
جمعيت در مناطق آزاد بطور كلي عبارتنـد از : جمعيـت محلـي،    گروههاي اجتماعي تشكيل دهنده 

مهاجران، جهانگردان داخلي (ايرانگردان)، جهانگردان خـارجي و بازرگانـان. هريـك از ايـن گروههـا      
پرداختن به مسائل جمعيت بـومي و مهـاجران بـه منطقـه آزاد از      داراي روند تحول خاصي هستند.

ا بطور اختصار به مسـائل گروههـاي توريسـتي و جهـانگردان     موضوع بحث اين مقاله خارج است، لذ
جزيره كيش به دليل سابقه بيشتر و رشد زيربناهاي مناسـب توريسـم    پردازيم. ميداخلي و خارجي 

در چند دهه گذشته، بي شك با مناطق آزاد ديگر ايران فاصله بسيار زيادي دارد. مناطق ديگـر نيـز   
م و به دليل هماهنگي فرهنگي با جهانگردان داخلي (ايرانگردان)، به توانند با ايجاد زيربناهاي الز مي

در مورد خاص كيش بايد توجه داشت كه رشـد نـوعي    مناطق جذب توريسم زمستاني تبدل شوند.
در مقياس كوچك يعني گروههاي رو به افزايش كساني كه براي خريـد كاالهـاي   » توريسم تجاري«

شـوند،   مـي و فروش آن در سرزمين اصلي، روانـه ايـن جزيـره     لوكس و نيمه لوكس به بهاي ارزانتر
تواند كاركرد مناطق آزاد را به سرعت از سكوهاي پرتاب افزايش صادرات،  ميگرايش منفي است كه 

گـروه ديگـري كـه     ي جديد ورود كاالهاي لوكس به صورت مجاز و غير مجاز تبديل كند.ها به كانال
جهانگردان خـارجي هسـتند. دربـاره ايـن گـروه در منـاطق آزاد        ،خوريم ميدر مناطق آزاد به آن بر

بطور كلي با توجـه بـه مشـكالت     با همان مشكالت و مسائلي روبرو هستيم كه در كل كشور. تقريباً
ي فرهنگـي و ارزشـهاي مقـدس    هـا  پس از دوران جنگ و لزوم بازسازي و همچنين به دليل ويژگي

ي الزم براي پذيرايي از توريسم تفريحي را نـدارد. آنچـه   حاكم بر جامعه، در حال حاضر كشور آمادگ
شود توريسم يا جهانگردي فرهنگي است، با توانايي جذب واقعـي، امـا محـدود كـه      مياغلب مطرح 

تواند ضربه سـختي بـه آن وارد كنـد. از ايـن      ميموانع بوروكراتيك و سخت گيريهاي غير مسئوالنه 
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شـوند.   مـي جذب نقاط سنتي، اماكن تاريخي و باستاني گذشته جهانگردان فرهنگي بصورت طبيعي 
با اين همـه منطقـه آزاد كـيش بـه      در نتيجه مناطق آزاد از اين لحاظ با موانع جدي روبرو هستند.

ي صـحيح، از جملـه ايجـاد امكانـات رفـاهي      ريـز  برنامهتواند در صورت  ميي طبيعي ها دليل قابليت
دگرگـوني و توسـعه امكانـات رفـاهي و      فريحي نيز باشد.مناسب، پذيراي گروههايي از جهانگردان ت

تواند شرايط الزم را بـراي جـذب    ميپذيرايي كه در سالهاي اخير در جزيره كيش شاهد آن هستيم 
البته بايد توجه داشت كه در چند سال گذشته بيش از  جهانگردان پيرامون كشورمان را فراهم آورد.

درصـد از آسـياي    35يران از دو منطقه خاورميانـه و قفقـاز و   درصد از جهانگردان وارد شده به ا 30
قشم، اقدام مؤثر و چشـمگيري   اي ه. در حال حاضر جز در مورد كيش و تا اندازاند هجنوب شرقي بود

زيادي  نسبتاًگروه ديگري كه در تركيب اجتماعي مناطق آزاد نقش  در اين زمينه انجام گرفته است.
بازرگانـان اعـم از ايرانـي يـا خـارجي هسـتند. اگـر تـدابيري ماننـد           در موفقيت آن مناطق دارنـد، 

ي حقوقي و ثبات قانوني و همچنين زيربناها و تسهيالت مالي، ارتباطي بتوانند مشـكالت  ها تضمين
موجود را از سر راه امنيت سرمايه گذاري بردارند، موانع فرهنگي در اين حوزه نسبت به ساير مـوارد  

  توانند در اولويت جذب قرار گيرند: ميكنند. گروههاي زير  ميا نقش بسيار كمتري ايف
  سرمايه گذاران ايراني مقيم داخل كشور. -1
  سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور. -2
  سرمايه گذاران خارجي كشورهايي با قرابت فرهنگي نسبت به ايران. -3
  از ايران.ي نامتجانس و دور ها سرمايه گذاران خارجي با فرهنگ -4

گـذرد و هنـوز    مـي ) بيش از چهـار سـال ن  21/6/72با اينكه از تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد (
فرصت زيادي باقي است تا راه كارهاي مناسب يافت و توسعه پايداري را براي ايـن منـاطق ممكـن و يـا     

  رها را مشخص كنند:توانند محورهاي فرهنگي اين راه كا ميالاقل محتمل گرداند. چند خط اصلي 
شناساندن كاركرد و رسالت واقعي چنين منـاطقي بـه مـردم، از طريـق آگـاه سـاختن آنهـا بـه          -1

يت، چگونگي اداره و نتايج مثبت و ثمرات كوتاه، ميان و دراز مدت فعاليـت منـاطق مشـابه در    عوض
  ساير كشورها.

ر با اين مناطق نظيـر گمـرك، بـا    ي درگيها آگاه سازي مسئوالن و مديران كشور، بويژه در حوزه -2
مكانيسم طبيعي اداره چنين مناطقي از طريق شفاف ساختن هر چـه بيشـتر سـاختارها و عملكـرد     

  مناطق به منظور تأثير گزاري بر روند تثبيت قوانين و ضوابط و تضمين اجراي درست و پايدار آنها.
زديك، بكارگيري نيـروي كـار بـومي و    افزايش پيوندها و فرايند تأثير گذاري مثبت بر پيرامون ن -3

  تقويت و آموزش نيرو براي ايجاد يك حوزه حمايت طبيعي از توسعه مناطق.
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ي متجـانس و نزديـك   ها بازرگاني با تأكيد و اولويت دادن به فرهنگ -ي توريستيها ايجاد جاذبه -4
اطق كـه بـا   به فرهنگ كشور، و در عين حال تالش براي ايجاد يك الگوي فرهنگي خـاص ايـن منـ   

منفـي   الگوي عمومي كشور تضادي نداشته باشد، بلكه نكات مثبت آن را به حداكثر و نكات احتماالً
  را به حداقل برساند.

  
  نيتجه گيري و پيشنهادات

و آداب و رسـوم متفـاوت و ابنيـه     هـا  ست و كشورها بـا فرهنـگ  ها و جاذبه ها امروز جهان پر از شگفتي 
ي توريستي متنوع، مردم كشورهاي ديگر و مناطق همجـوار را بـه   ها و جاذبه تاريخي و باستاني گوناگون
  بخشد. ميخوانند. صنعت جهانگردي اين رابطه را تسهيل و تحكيم  ميميهماني و ايجاد رابطه فرا 

شود جهانگردي پلي است بين كشورها و فرهنگها و پيونـد دهنـده انسـانها و     ميبه اين جهت گفته 
  ملتها با يكديگر.

به بياني ديگر جهانگردي موجب اشتغال زائي و رونق تجارت و درآمد زائي است. صنعت جهانگردي 
سازد و دوسـتي و صـلح    ميي جديد و متوع آشنا ها تكنيك، و طبيعت ،سياست ،انسان را با فرهنگ

آورد و موجـب ارتقـاء دانـش و آگـاهي      مـي بين اقوام و ملتها و بـه تبـع آن كشـورها را بـه ارمغـان      
يكي از داليل تأكيد دين مبين اسالم و قرآن مجيد به سير و سفر نيز  گردد. (احتماالً ميانگردي جه

  همين امر است.)
  گردند. مياينك پيشنهاداتي كه به نظر نويسنده مقاله مثمر ثمر به نظر رسيده بشرح ذيل ارائه 

 660م بـا توليـد   صـنعت توريسـ  «اعالم كرده است:  (W.T.O)دبيركل سازمان جهاني توريسم  -1
  )1»(تبديل خواهد شد. 21به عظيم ترين صنعت آغاز قرن  2000ميليون توريست در سال 

اگر بخواهيم سهم خود را از اين صنعت عظيم افزايش دهيم بايد با شناخت موانع رشد اين صـنعت  
 مسـائل فقهـي مربـوط بـه     اقتصادي، سياسـي و و احيانـاً   -ي مختلف فرهنگي، اجتماعيها در بخش

ي دقيق و اصولي غفلت نورزم. اين مهم نيازمند اشتراك مساعي همه نهادهـا  ريز برنامهجهانگردي از 
  كند. ميو دست اندركاران اجرائي و سياستگذاري امر جهانگردي و ايرانگردي را بيش از پيش طلب 

ان در امروزه سرمايه گذاري براي تربيت و آموزش نيروي انساني و داشتن پژوهشـگران و محققـ   -2
ي عمـده رشـد و توسـعه محسـوب     هـا  يكـي از شـاخص   به عنواني مورد نياز كشور ها تمامي رشته

گردد. اين موضوع در باب آموزش نيروي انساني در بخش جهانگردي نيز صادق است و اگر قصد  مي
داريم در سالهاي آتي صنعت جهانگردي را در كشورمان فعالتر كنيم بايد به تربيـت نيـروي انسـاني    

  ورد نياز بپردازيم.م
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كاركرد خاص منطقه آزاد كيش مورد توجـه قـرار    به عنواندر طرح جامع كيش، بخش توريسم  -3
) از آنجائيكه از اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد، توسـعه اقتصـادي از طريـق توليـد و     2گرفته است.(

هدف مهم و اوليه لطمـه  شود، نبايد فعاليتهاي جانبي به دستيابي اين  ميافزايش صادرات كاال ذكر 
  وارد كرد و آنرا تحت الشعاع قرار دهد.

تـوان از   ميتوليد كاال و تجارت خود از عوامل مهم جذب جهانگرد است. به عنوان گواه اين ادعا  -4
كره و ژاپن نام برد. لذا با اولويت دادن به بخش صنعت و توليد و با عنايت بـه   ،سنگاپور، هنگ كنگ

  ، بخودي خود بخشي از جهانگردان جذب مناطق آزاد خواهند شد.ي طبيعيها پتانسيل
تأثيرپذيري جهانگردان فقط از طريق مشاهده مناظر طبيعي و ميراث فرهنگي كشـور و منطقـه    -5

ميزبان ميسر نيست، بلكه برخورد آحاد ملت اعم از افراد بومي و كسـاني كـه بـا جهـانگرد برخـورد      
عامل فرهنگي و معرفي ارزشهاي حاكم بر كشور ميزبـان دارد. لـذا   مستقيم دارند، تأثير بسزايي در ت

كنند اهميت و چگونگي برخـورد   ميشود به مردم مناطقي كه جهانگردان از آنها ديدن  ميپيشنهاد 
  با ميهمانان داخلي و خارجي را متذكر شد.

ا بـراي  جهـانگردان خـارجي شـهرهاي شـمالي كشـور ر      به طور عمده گردشگران داخلي و بعضاً -6
گزينند و يا از آثـار تـاريخي و فرهنگـي اسـتانهائي نظيـر اصـفهان و شـيراز ديـدن          مياستراحت بر 

كنند و از جاذبه و امكانات موجود در جنوب كشور و مناطق آزاد، بخصـوص جزيـره كـيش، بـي      مي
 هـا  ي ايـاب و ذهـاب و هتـل   ها اطالع هستند (البته در مورد گردشگران داخلي، بعد مسافت و هزينه

شود بروشور و جزوات معرفي مناطقي مثل كيش در خارج از كشور  ميمزيد بر علت است). پيشنهاد 
ي فرهنگ) در معـرض  ها و خانه ها در دفاتر هواپيمائي و نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي (سفارتخانه

عـات  ديد و دسترس خارجيان و ايرانيان مقـيم خـارج از كشـور قـرار داده شـود. ايجـاد بانـك اطال       
  ي نقش زيادي در جذب توريست دارد.رسان اطالعتوريستي و انجام خدمات 

و نيازهـاي جهـانگردان طراحـي و انجـام      ها البته تبليغات در خارج از كشور بايد متناسب با خواسته
پذيرد. براي ساكنان كشورهاي سرسبز و با مناظر طبيعي غني، تبليغ اقامت در شهرهاي شما ايـران  

  نخواهد داشت. جذابيت زيادي
جهانگردان داخلي و خارجي داراي وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متفاوت هستند  قطعاً -7

ي فرهنگي و بازديد اماكن ديني يكسان و يكنواخت نظر همه آنهـا را بخـود   ها كه تفريحات و برنامه
جهـانگردان بيشـتر   فرهنگي باعث جذب  -ي تفريحيها و برنامه ها جلب نخواهد كرد، تنوع در جاذبه

  خواهد شد.
ي فرهنگي در مناطق مورد بازديد جهانگردان اعم از داخلي و خارجي (بخصوص جزيره ريز برنامه -8

باشد كه آثار مثبت آن نمود و بروز بيشتري داشته باشد و  اي هگونه كيش و مناطق آزاد ديگر) بايد ب
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ي عمل كرد كه مسافرين و گردشـگران بـي   از طرفي از لحاظ برخورد با افراد خالفكار و خاطي بنوع
بند وبار احساس امنيت نكنند و فرصتي براي اعمال خالف خود پيدا نكننـد. البتـه ايـن بـه معنـي      

است كـه بـراي    اي هسخت گيري و سلب آزادي و آسايش گردشگران نيست بلكه فراهم آوردن زمين
وانند در طول اقامت خود با خيال راحت و بت ها افراد ناياب و هرزه محيط امني ايجاد نشود و خانواده

  آرامش خاطر به گشت و گذار بپردازند.
كشورهاي مختلف دنيا به عنوان يك صنعت درآمد زا و توسعه آفرين به جهانگردي ارج نهـاده و   -9

ي صـنعتي مصـنوع بشـر و    هـا  كنند. كشورهاي پيشرفته از جاذبه ميدر ترويج و گسترش آن تالش 
كنند تـا از   ميي طبيعي و ميراث فرهنگي تالش ها وسعه با بهره گيري از جاذبهكشورهاي در حال ت

ي ها تاريخي و ويژگي اي هتواند با پيشين مياين صنعت منتفع گردند. در اين ميان منطقه آزاد كيش 
طبيعي و امكانات تفريحي و سياحتي نظير قايقراني، ماهيگيري، غواصي،دوچرخه سـواري، پـرواز بـا    

كواريوم و نظاير آن، با استفاده از تكنولوژي جديد موجود در كشورهاي پيشرفته و با ايجاد گاليدر، آ
ورزشي مثل شهربازي با تجهيزات و لواز جديد جهـت اسـتفاده گروههـاي سـني      -امكانات تفريحي
  ي توريستي تنوع بخشد.ها مختلف به جاذبه

هانگردي چه در مناطق آزاد و چـه در  رسد اقدام به موارد ذيل به رشد و گسترش ج ميبه نظر  -10
  ي توريستي دارند مفيد به فايده خواهد بود.ها شهرهاي ديگر كشور كه جاذبه

كاهش تشريفات اخذ رواديد در خـارج از   -جهت بررسي و يافتن موانع جهانگردي اي هتشكيل كميت
زم جهت صدور مجوزهاي ال -حمايت از بخش خصوصي و سود آور كردن صنعت جهانگردي -كشور

توجـه بيشـتربه تبليغـات در داخـل و خـارج       -وارد كردن تجهيزات از جمله وسايل مورد نياز هتلها
ايجاد مراكز آموزشي و تأسيس بانك اطالعـات و آمـار جهـانگردي بـراي گسـترش فرهنـگ        -كشور

  تأمين امنيت و آسايش گردشگران در شهرها و اماكن توريستي. -گردشگري
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 حي بنياد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب    سازمان، نشريه داخلي سازمان سياحتي و مراكز تفري

  .11اسالمي، شماره 
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  .1373ي بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، بهمن ماه ريز برنامه
  ،15/6/73روزنامه همشهري.  
 22بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، شماره  نگاهي به ايرانگردي و جهانگردي، نشريه.  
 صنعتي، شـماره   -نشريه مناطق آزاد تجاري  ،فرهنگي ،مناطق ازاد، ماهنامه اقتصادي، اجتماعي
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