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در میان مدیران ارشد دولت »اعتدال« اکبر ترکان نقش و جایگاه ویژه ای دارد. مشاور عالی رییس دولت، 

دو  سرپرست  البته  و  اقتصاد  شورای  عضو  مهندسی،  نظام  سازمان  رییس  آزاد،  مناطق  عالی  شورای  دبیر 

تا دو سال قبل. تکرار اسفندیار رحیم مشایی در دولت احمدی نژاد. معاونت منحل شده 

وزیر اسبق دفاع و راه و ترابری که یکی از همکاران و همراهان حسن روحانی در تدوین کتاب »امنیت 

می تواند  که  است  مطمئن  دولت  هیئت  در  خود  جایگاه  از  آنجا  به  تا  بوده،  اقتصادی«  توسعه ی  و  ملی 

نعمت زاده،  »اعتدال« -محمدرضا  کابینه ی  دیگر عضو  برای  کند، در صداوسیما  برکنار  را  استاندار خوزستان 

نظرش  تحت  سازمان  به  ناظر  نهادهای  ورود  از  و  بکشد  نشان  و  خط  تجارت–  و  معدن  صنعت،  وزیر 

کند. جلوگیری 

و  طرح ها  از  دولت  اقتصادی  مدیران  دیگر  و  صنعت  اقتصاد،  وزرای  از  بیش  گذشته  سال  چهار  در  او 

نسبت  روحانی  به  نامه ای  در  کابینه  عضو  چهار  که  هنگامی  و  گفته  سخن  دولت  اقتصادی  برنامه های 

اگر  که  خواست  و  نامید  »رانت خوار«  را  آن ها  دادند،  هشدار  ضدرکود  به  موسوم  سیاست های  اجرای  به 

کنند. کناره گیری  مقام خود  از  توسعه محور« همسو شوند،  با »سیاست های  نمی توانند 

چشم  به  نیز  خصوصی  و  دولتی  شرکت  چندین  هئیت مدیره ی  در  نامش  که  دولت  چندشغله ی  مدیر 

می خورد، مسئولیت تکمیل و اجرای یک پروژه ی ناتمام و به جای مانده از دوران »تعدیل« را هم عهده دار 

است: افزایش مناطق آزاد تجاری.
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که  وقت  مجلس  در   94 سال  پایانی  روزهای  در  اقتصادی،  ویژه ی  و  تجاری  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه ی 

همسویی کمتری با دولت »اعتدال« داشت رد شد اما این الیحه پس از تشکیل مجلس دهم، به عنوان اولین 

الیحه ی دولت به مجلسی که حاال همسویی بیشتری داشت، فرستاده شد.

رایزنی هایی  با  که  گفت  خبرنگاران  به  بگیرد،  تصمیم  الیحه  درباره ی  مجلس  آنکه  از  پیش  ترکان  اکبر 

کلیت  و هم  فوریت  کوتاهی هم  فاصله ی  به  تصویب می رسد. مجلس هم  به  این الیحه  گرفته،  که صورت 

الیحه ی دولت را تصویب کرد تا مناطق آزاد تجاری ایران از هفت مورد به 14 مورد افزایش یابد.

به  را  آزاد  مناطق  افزایش  مجلس  نمایندگان  حتی  و  اقتصادی  کارشناسان  از  برخی  کارگران،  که  حالی  در 

زیان تولید و در خدمت افزایش فساد مالی، مالیات گریزی و تضییع حقوق کارگران می دانستند و خواستار 

صحن  تلویزیونی،  برنامه های  در  ویژه  مامور  نقش  در  ترکان  بودند،  موجود  آزاد  مناطق  از  تحقیق وتفحص 

و  »تولید«  نفع  به  را  مناطق  این  ایجاد  دولت،  با  همسو  رسانه های  با  سفارشی  گفت وگوهای  و  مجلس 

»تجارت« و در »خدمت توسعه و آبادانی« دانست و مخالفان را به »ضد توسعه« بودن متهم کرد.

شکستخورده تجربهی

مالی  و  اقتصادی  فساد  مجراهای  از  یکی  گذشته  دهه ی  دو  طی  ایران  در  موجود  تجاری  آزاد  مناطق 

مالی«،  »فساد  محل  به  مناطق  این  حکومتی  رسانه های  در  شده  منتشر  گزارش های  روایت  به  است.  بوده 

»مالیات گریزی«، »قاچاق سازمان یافته ی کاال« و »واردات بی رویه« تبدیل شده است.

به روایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 60 درصد کاالی قاچاق به ایران از طریق مناطق آزاد 

پولشویی مشارکت  در چرخه ی  که  رسیده  ثبت  به  مناطق  این  در  کاغذی  و هزاران شرکت  صورت می گیرد 

و  می گیرد  صورت  اقتصادی  تخلف های  بیشترین  مناطق  این  در  که  است  کرده  اعتراف  خود  ترکان  دارند. 

بخش زیادی از واگذاری  زمین ها به صورت »رانتی و غیرقانونی« بوده است.

ایران  با خبرگزاری کار  اقتصادی نهادگرا و منتقد سیاست های تعدیل در گفت وگو  فرشاد مومنی کارشناس 

و  کار«  نیروی  حقوق  نهادینه ی  »تضییع  را  آزاد  مناطق  کارویژه ی  است-  روحانی  دولت  حامیان  از  –که 

»بستری برای فرار از قوانین اقتصادی و انتفاع گروه ها و افراد خاص« دانسته و از دولت روحانی خواسته 

است که »از تجربه ی گذشته درس بگیرد«.

و پس  برابر  دو  به  است  قرار  آن ها  که شمار  مناطق،  این  اسالمی  روایت مجلس شورای  برپایه ی  باز هم 
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تبدیل  بی کیفیت  کاالهای  ورود  به محل  و  نداشته  تولید  افزایش  در  نقشی  یابد،  افزایش  مورد   20 تا  آن  از 

شده است.

از  گذشته  سال  تابستان  که  کار،  قانون  اصالح  الیحه ی  به  گسترده  اعتراض  با  همزمان  کارگری  تشکل های 

این مناطق  و  آزاد شدند  افزایش مناطق  بازپس گیری الیحه ی  به مجلس فرستاده شد، خواستار  سوی دولت 

دانستند. کار«  نیروی  استثمار  را »محل 

بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد، ورود و خروج کاال به این مناطق مشمول مالیات نمی شود، شرکت های 

استانداردهای  برخورداند،  رایگان  زمین  از  بهره مندی  و  ساله   15 حداقل  مالیاتی  معافیت  از  مستقر 

کار  قانون  پوشش  تحت  مناطق  این  در  شاغل  کارگران  و  نیست  الزامی  صنایع  استقرار  برای  زیست محیطی 

ندارند. قرار 

با همه ی این نقدها و اعتراض ها، ترکان که در چهار سال گذشته وظیفه ی افشای فساد مالی مناطق آزاد 

در دولت احمدی نژاد را هم بر عهده داشت، وقوع فساد مالی در این مناطق را ناشی از »اجرای ناصیح و 

مدیریت  تحت  سازمان  به  نظارتی  سازمان های  ورود  و  تحقیق وتفحص  از  مانع  و  دانست  ناتوان«  مدیریت 

خود شد.

او مدعی شد که این مناطق به »روان سازی تجارت«، »توسعه ی مناطق مرزی« و »رشد اقتصادی« کمک 

که  همانگونه  او  شد.  خواهد  خارجی«  و  داخلی  »سرمایه گذاران  برای  جذابیت  افزایش  عامل  و  می کند 

توانسته بود با رایزنی »نظر مساعد نمایندگان برای تصویب الیحه« را جلب کند، توانست اردیبهشت امسال 

این مناطق شود. از  از تصویب طرح تحقیق وتفحص  مانع 

یکتیرودونشانمناطقآزاد

را  اقتصادی است و کارویژه ی اصلی خود  دولت حسن روحانی وفادارترین دولت به سیاست های تعدیل 

از فضای کسب وکار  تا  ابعاد« می داند  در همه ی  و »خصوصی سازی   »44 اصل  »اجرای صحیح سیاست های 

»مقررات زدایی« و راه را برای »جذب سرمایه« فراهم کند.

در  »اعتدال«  اقتصادی  برنامه نویسان  نگاه  از  که  تعدیل  برنامه ی  »کارشناسی«  و  »خوب«  اجرای  برای 

کند  تامین  را  »امنیت سرمایه گذاران«  باید  گام نخست دولت  در  نشده،  اجرا  به درستی  احمدی نژاد  دولت 

انسانی« است. اصالح قانون کار  نیروی  امنیت سرمایه گذاران »کاهش هزینه ی  تامین  از راهکارهای  و یکی 



6

آزادِی مناطق آزاد

امنیت  تضمین  برای  دولت  سیاست  اصلی  محور  هستند،  مستثنی  کار  قانون  از  که  آزاد،  مناطق  افزایش  و 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

هدف دیگر دولت که ارتباط مستقیمی با »تامین امنیت سرمایه گذاران« دارد و در توجیه افزایش مناطق 

کاهش  و  ملی  پیوند های  »تقویت  و  ملی«  امنیت  نفع  به  مناطق  ترکیب جمعیت  »تغییر  شده،  مطرح  آزاد 

است. قومی«  واگرایی های 

آذربایجان  شمالی،  خراسان  سیستان وبلوچستان،  مرزی  استان های  که  آزاد  مناطق  ایجاد  جغرافیایی  مکان 

را  آزاد  مناطق  افزایش  در  دولت  امنیت محور  رویکرد  است،  بوشهر  و  کردستان، خوزستان، هرمزگان  غربی، 

به خوبی نشان می دهد و اکبر ترکان از بیان آشکار آن هراسی ندارد.

دولتی  کارشناسان  که  می گوید  صراحت  به  اروند  آزاد  منطقه ی  درباره ی  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در  او 

این  باید  دولت  و  دارد  وجود  آبادان  و  خرمشهر  در  فراوانی  نخلستان های  که  شده اند  متوجه  بررسی  با 

نخلستان ها را به قطعات کوچک تقسیم و سپس آن را به »سرمایه گذارانی از همه ی بالد ایران« واگذار کند.

مامور ویژه ی »اعتدال« در همین برنامه درباره ی نقش مردم بومی که در حال حاضر از این نخلستان ها 

باغ ها  این  استان ها  سایر  از  است  قرار  که  مالکانی  باغبان  نقش  می توانند  آن ها  که  می گوید  می برند،  بهره 

را تملک کنند، عهده دار شوند.

در  مکران  سواحل  توسعه ی  هدف  از  اسالمی،  شورای  مجلس   90 اصل  کمیسیون  در   95 اسفند  ترکان 

بلوچستان و کناره ی دریای عمان، که تغییر بافت جمعیتی این مناطق در قالب »توسعه ی سواحل مکران« 

 5 به  نفر  میلیون   1٫5 از  را  ایران  جنوبی  سواحل  جمعیت  »می توانیم  می گوید:  و  برمی دارد  پرده  است، 

میلیون نفر برسانیم که 2٫5 میلیون نفر آن در سواحل خلیج فارس و 2٫5 میلیون نفر دیگر در سواحل دریای 

شوند.« مستقر  عمان 

او این مسئله را »سیاست کلی نظام« و »رهنمود رهبری« می داند که »10 سال قبل با یک جمله ی بسیار 

که  آنچه  و  کرده اند  برنامه ریزی  نیز  خودشان  و  کرده ایم  غفلت  سواحل  از  ما  که  فرمودند  تکان دهنده ای 

ایشان است، عمل کرده اند.« حوزه ی فرماندهی خود 

در تداوم همین سیاست است که دبیر شورای مناطق آزاد دولت »اعتدال« از تفاهم نامه ی دولت و سپاه 

از  استفاده  با  داريم  »بنا  می گوید:  و  می دهد  خبر  آزاد  مناطق  توسعه ی  و  سرمایه گذاری  برای  پاسداران 

را رونق بخشيم.« اقتصاد جزاير  نيروی دريايی سپاه،  ظرفيت های 
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واگذاری  از  هم  جمهوری  ریاست  روستایی  و  محروم  مناطق  توسعه ی  معاون  سخنان،  این  تکمیل  در 

توسعه ی مناطق محروم به سپاه پاسداران خبر می دهد و می گوید که بر اساس این طرح قرار است سپاه با 

کند. اشتغال زایی  این مناطق  در  پرداخت تسهیالت  و  تعاونی ها  تشکیل 

بومیان فرار

اولین  عنوان  به  کیش،  جزیره ی  ساکنان  درصد   93 که  می دهد  نشان  ایران  در  صورت گرفته  بررسی های 

منطقه ی آزاد تجاری ایران، »غیربومی« هستند که به منظور کسب وکار به آنجا مهاجرت کرده اند و بومیان 

بومیان  است.  از جمعیت »شهرنشین«  20 درصد  تنها  در جزیره ی قشم هم  زندگی می کنند.  از شهر  بیرون 

نبرده اند.  بهداشت  و  آشامیدنی  آب  اولیه« همانند  »امکانات  از  و سهمی  روستایی اند  مناطق  جزیره ساکن 

عهده دار شده  »شرکای هندی«  با همکاری  را  آن  »توسعه«ی  مسئولیت  ترکان خود  که  چابهار  در جزیره ی 

است هم بومیان »حاشیه نشین« شده اند و » در سکونت گاه های غیررسمی« اسکان دارند.

مجلس شورای اسالمی در گزارشی که سال 1387 منتشر شد، اعالم کرد »اعالم ایجاد منطقه ی آزاد، موجب 

آنان  »حاشیه نشینی«  و  بومیان«  »محرومیت  بر  گزارش  این  در  شد«.  چابهار  جزیره ی  به  مهاجران  هجوم 

تاکید شده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران -ایرنا- منتشر کرده، تنها اعالم ایجاد منطقه ی 

نماینده ی  است.  داده  افزایش  40 درصد  تا   30 را  مهران  در شهر مرزی  و مسکن  زمین  قیمت  تجاری،  آزاد 

تماشای  تنها  آزاد  منطقه ی  از  منطقه  بومی های  که »سهم  است  گفته  اسالمی هم  در مجلس شورای  آبادان 

جوالن ماشین های لوکس و آخرین مدل است«.

واقعیت این است که مناطق آزاد تجاری که قرار است به »قطب های اقتصادی« و »پایگاه رشد اقتصادی« 

»مزایای  از  ویژه  رانت  با  می توانند  که  شد  خواهند  و  شده  سرمایه گذارانی  هجوم  موجب  شوند،  تبدیل 

بهره مند شوند. مناطق  این  در  تشویقی سرمایه گذاری« 

همانند  می انجامد،  خدمات  و  کاال  قیمت  افزایش  و  منطقه  شدن  تجاری  به  سرمایه گذاران  این  حضور 

آنچه که در کیش، قشم، چابهار و اروند رخ داده است. افزایش قیمت از یک سو و اقدام دولت برای آنچه 

به  را  بومیان  دیگر،  سوی  از  می شود  نامیده  سرمایه گذاران  خوشامد  برای  شهری«  چهره ی  »زیباسازی  که 

سکونت گاه هایشان  و  خانه   چابهار،  یعنی  آخر،  تجربه ی  همانند  که  کرد  خواهد  تبدیل  حاشیه نشین هایی 

تا دولت »توسعه گرا« به هدف خود برسد. توسط لودرهای »توسعه« تخریب می شود 
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سرمایه گذارانی  ارزان  کار  نیروی  یا  حاشیه نشین  به  بومی  ساکنان  توسعه،  عنوان  تحت  چرخه  این  در 

تبدیل می شوند که دولت »امنیت« سرمایه شان را تضمین کرده و از زادگاه و سکونت گاهشان بیرون رانده 

با  را  توسعه  و چرخ های  شوند  آنان  جایگزین  ویژه  مواهب  از  برخوردار  و همسویان  وفاداران  تا  می شوند 

به حرکت درآورند. بیشتری  شتاب 

حاال به جایگاه و نقش اکبر ترکان با لحن قلدارمابانه ش بازگردیم. با همان تجربه که هواداران اعتدال به 

آنان مفتخرند و او را تنها »غیرنظامی«ای می دانند که وزیر دفاع شده است. او اکنون ماموریتی ویژه دارد 

او که  امنیت ملی در سواحل و مرزها.  تامین  امنیت سرمایه گذاران و هم  تامین  امنیت«، هم  برای »تامین 

برای فرایندی  بهتر و خوشرنگ تری  در ظاهر »سرهنگ« نیست و یک »تکنوکرات« به شمار می آید، مجری 

امنیتی و پیش راندن ماشین توسعه بر روی پیکرهای مازاد خواهد بود تا »سرداران نظامی ستاره به دوش.«
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