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 1396شهريور  19 ،يكشنبه - 2958شماره  -روزنامه شرق

  
 :وگو با محمدمهدي بهكيش مطرح شددر گفت

 دست بسته

  مناطق آزاد مسيري براي دستيابي توسعه و اشتغال هستند
 

ها از نژاد به دانشگاهنظري دوران احمديهاي مشهور كشور است كه با تنگمحمدمهدي بهكيش، ازجمله اقتصاددان
عنوان مقاله است با اين اوصاف منتقدانه  300صاحب بيش از  .پوشي كرددر دانشگاه عالمه طباطبايي چشمحضور 

بين است؛ اما در اوضاع كنوني مملكت، اين مناطق را براي به مناطق آزاد تجاري خوش». حاصل چه شد؟«گويد: مي
مندي در مناطق آزاد عدم ادراك صحيح از يدهكند. بهكيش معتقد است كه دليل وارونگي فافايده تلقي ميكشور بي

كه اقتصاد ما دولتي است و هر چيزي را بايد دولت تعيين و تبيين كند اوضاع گفت تا زماني اين مناطق است. بهكيش مي
ي هاكاري، بررسي جايگاه مناطق ويژه اقتصادي، نقش برنامهبه همين روال پيش خواهد رفت. تأثير مناطق آزاد بر رفع بي

ا وگو بتوسعه در توسعه مناطق آزاد و همچنين آينده مناطق آزاد ازجمله مباحثي است كه محمدمهدي بهكيش در گفت
  .كندمطرح مي» شرق«
 

جايگاه  .در ايران و بعد از انقالب نيز از برنامه اول توسعه تا به امروز شاهد بحث درباره مناطق آزاد در كشور هستيم 
  كنيد؟توسعه اقتصادي كشور چگونه ارزيابي مي اين مناطق را در رشد و

 
كنم؛ كشورها از آن ايم. يك بار ديگر عرض ميدر ايران از همان برنامه اول توسعه تا به امروز برداشت درستي از منطقه آزاد نداشته

شده را كه هاي تعيينند و هدفوكار بردارروي صاحبان كسبها را از پيشروند تا محدوديتاندازي مناطق آزاد ميجهت به سمت راه
ت تواند كاالي صادراتي توليد كند؟ به علپذير كنند. اما چرا مملكت نميتر است در اين مناطق آزاد امكانمعموال توليد بيشتر و ارزان

شند، فعاليت، كار، گرا باها وقتي كه تحت يك نظم خاص درونآدم .تواند توليد شودگرايي. كاالي صادراتي در محيط رقابتي ميدرون
كند، آنها نيز از فعاليت بينند فردي كار و فعاليت نميها خواهد بود اما وقتي ميتالش و كوشش آنها محدود به همان محدوديت

كارگر، مهندس و  .مانند. توليد كاال نيز مانند همين موضوع است. توليد كاالي ما منوط به كاهش هزينه و كيفيت بهتر نيستبازمي
شود. منتها مردم در مملكت ما مجبورند كاالي گران را هم ص مربوطه وقتي با همين روحيه كار كنند، آن كاال، گران توليد ميمتخص

همين  كنيم.شود و ما مجبوريم بخريم و اعتراضي هم نميچرخد. اتومبيل چندبرابر قيمت توليد ميخريداري كنند. پس اين چرخ مي
توانيم چراكه قابليت صادرشدن را ندارد. منطقه آزاد در اين شرايط وقتي ايجاد شد، يقينا در كنيم، نميخواهيم صااتومبيل را كه مي

 ها را كنار بگذارد وتواند صادراتي شود؛ چراكه كااليي براي صادرات وجود ندارد. مگر اينكه منطقه آزادي داير شود كه محدوديتنمي
شود زيرا قيمت آن كاال در داخل كشور جا هم صادر شود ولي آن هم با مشكل مواجه ميجا توليد صورت بگيرد و از هماندر همان

كنندگان مناطق آزاد سعي در فروش توليدات خود در داخل كشور خواهند داشت، المللي است و بنابراين توليدبيشتر از بازار بين
 ها در داخله داخل سرزمين اصلي صادر كنند، زيرا قيمتكنند كاالي خود را بيعني توليدكنندگان در داخل مناطق آزاد سعي مي

  .المللي استبيشتر از سطح بين
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تحكم اي مسهايتان به اين مسئله اشاره كرديد كه ما كاالي توليدي صادراتي نداريم. با توجه به نبود بنيهدر صحبت  

اردات و فروش كاالهاي خارجي به كشور نخواهد براي توليد صادراتي، آيا مناطق آزاد ما، نوعي بازاريابي براي افزايش و
  بود؟

 
مملكت ما پول نفت دارد. اين پول نفت در نهايت  .توان انجام دادكردن كاري است كه در مملكت نمينقش منطقه آزاد در راحت

نايع كنيم كه از صصادر مي شود. ما نفت و گاز كشور راهزينه واردات كاال خواهد شد؛ البته فقط پول نفت نيست كه هزينه واردات مي
تواند كار آن را انجام بدهد. مهندسان ما در اين هستند؛ به عبارتي به تكنولوژي بااليي نياز دارند و كارگر ساده نمي» برتكنولوژي«

ار كنند؟ كجا ك اندكنند؛ اما بايد پرسيد كه سايرين كجا كار كنند؟ آنان كه فلسفه، تاريخ و اقتصاد خواندهخيز كار ميمناطق نفت
 .گيردشود. در محيط رقابتي و توليد كاالهاي متنوع است كه رشد پايدار صورت ميروز بيشتر ميكارها روزبهسيل بي

شدن بازار تركيه كردن بازار پيش رفت. نتيجه رقابتيتركيه اوضاع اقتصادي بسيار بدتري نسبت به ما داشت اما بعدها به سمت رقابتي
ميليارد  20ارددالري در سال شد اما صادرات كااليي (غير از كاالهاي وابسته به نفت و گاز) كشور ما ساالنه حدود ميلي250صادرات 

يد كند تواند كاالي ارزان تولماند. واقعا تركيه چگونه ميدالر است. ما اگر نفت و پتروشيمي را كنار بگذاريم چيزي برايمان باقي نمي
توان اين رقابت را ايجاد كرد. داليل زيادي هم دارد. دولت در نهايت مجبور كردن. در ايران نميريق رقابتيتوانيم؟ فقط از طكه ما نمي

جاي آنكه همه سرزمين اصلي را رقابتي كند؛ اما اين كار را هم كامل انجام نداديم. است اين مسائل را در منطقه آزاد پيگيري كند، به
هاي كيش را با رويكرد گردشگري به وجود آورديم؛ ولي به نحو مناسب نبود. هرچند موقعيتبراي مثال قشم را ساختيم و همچنين 

ها داريم. رو داشتيم و داريم. براي نمونه در شمال جزيره قشم، موقعيتي بسيار جالب از نظر بارگيري و تخليه كشتيبسيار خوبي پيش
توانند پهلو بگيرند. اين موقعيت خيلي خاصي هاي بزرگ ميشتيوجود دارد كه ك )متر درفت (عمق آب 20تا  18در اين منطقه 

  .وچند سال اين مسئله اجرائي نشده استاست. قرار بود پلي از اين منطقه به سرزمين اصلي زده شود كه هنوز بعد از بيست
 

  شود به نظر شما تعمدي در كار است؟گونه برخورد مياينكه با مناطق آزاد اين 
 

گذاران اصلي كشور اعتقادي به گسترش صادرات ندارند؛ درك درستي از مناطق آزاد در كشور وجود ندارد يا سياستبه نظر من يا 
يد شدن بازار براي كاهش هزينه تولدانند كه صادرات بدون رقابتيشود ولي آيا نميطورمرتب تذكر داده ميالبته گسترش صادرات به

  پذير نيست؟امكان
 

  شود كه وارد ماجرا شوند. علت چيست؟هاي خبره اجازه داده نميد دارد كه به اين كارشناسپس حتما تعمدي وجو 
 

سال به جنگ مشغول شديم و به فكر اقتصاد نبوديم. فقط به اين  10بينم كه در ابتداي انقالب حدود گونه ميمن مسئله را اين
ته طبيعي هم هست و هر كشور در جنگ فقط به اين مسئله انديشيديم كه مردم نان و آبي براي خوردن داشته باشند؛ البمي
انديشد. اكنون كاري به اين مسئله نداريم كه جنگ را چگونه به ما تحميل كردند؛ ما هشت سال درگير جنگ بوديم و از بازنگري مي

شد.  اشمي به اين مسئله پرداختهدر اقتصاد فاصله گرفتيم؛ البته كشور درگير مسائل انقالب هم بود. من معتقدم كه در زمان آقاي ه
نسبت خوب عمل كرد (خداوند او را رحمت كند) ولي كل مملكت آمادگي آزادسازي را نداشت زمينه بهشخص آقاي هاشمي نيز دراين

اي انگار هكار كنيم؟ عدخواهيم چهترسيم. مگر ميدانم چرا اين ترس در ذهن ما سايه افكنده و از آزادسازي ميو هنوز هم ندارد. نمي
گونه شد. ما بهترين تركيه مناطق را آزاد كرد و در حال تصاحب كل منطقه اطراف ماست. جمهوري آذربايجان هم همين .هراس دارند
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زبان و توانستيم به سمت كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان كه همشانس را در بخش شمالي، قفقاز و آسياي مركزي داشتيم. مي
ترسيم. صادرات و واردات، همه بايد تحت كنترل باشند. امروزه ديگر اين نوع اداره حركت كنيم اما از آزادسازي مي نيافته بودندتوسعه

  .تواند رشد مطلوب داشته باشدشود و نميگرا نمياقتصاد مملكت صادرات
 

جمهور از وي به رئيس اي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه95به هراس از آزادسازي اشاره داشتيد. در سال  
خواست اليحه افزايش تعداد مناطق آزاد را بازپس بگيرد و اين موضوع را دنبال نكند. به نظر شما مبحث افزايش تعداد 

  اي ديگر است؟وسويي امنيتي به خود گرفته يا مسئلهمناطق آزاد سمت
 

گران توانيم داشته باشيم كه ديهر دليلي... اما در منطقه آزاد ميسازي داشته باشيم. حاال به توانيم كارخانه ماشيندر داخل كشور نمي
بايد آب، برق و راه داشته باشد، به آن  .هاي مناسب باشددر آنجا حضور داشته باشند. اين منطقه آزاد يقينا بايد داراي زيرساخت

اش ظار داشته باشيم كه آنجا را هم آباد كند و سرمايهگذار حواله كرد و از او انتشود يك بيابان را به سرمايهتسهيالت داده شود. نمي
 »ول«دانم كه يك بيابان بزرگ را گونه كار كردند. حداقل با قشم كه آشنا هستم و ميرا نيز به آنجا بياورد؛ اما در مملكت ما اين

  .مديره خودش آنجا را بسازد و سرمايه را هم خودش جذب كنداند كه هيئتكرده
 

  گفت نگاه غيراقتصادي جاري در كشور بر مناطق آزاد تأثير سوء داشته است؟ توانآيا مي 
 

 -غيرسياسي اي است كه بايدبله. اين نوع نگاه خيلي تأثير گذاشته است. اصال اين نوع نگاه به كل اقتصاد لطمه زده. اقتصاد موجود زنده
توانيم نگاه امنيتي ايجاد كنيم. اگر ولي در سطح خرد نميتواند امنيتي شود چيز ميغيرامنيتي شود. در سطح خيلي كالن، همه

د؛ وقتي هم شوصورت بازار ديگر رقابتي نميگذاري دخالت كرد و دراينامنيتي شد بايد كنترل شود و اگر كنترل شود بايد در قيمت
  . ...رقابتي نشد، صادراتي در كار نخواهد بود

 
  .د و تأثير دارندو تمام اين مسائل در مناطق آزاد ما حاضرن 

 
رود؛ كرد كه به منطقه آزاد ميگونه فكر ميكردند. فرد با خودش ايناگر مملكت روحيه صادراتي داشت، اشخاص طوري ديگر فكر مي

ه كچيز براي صادرات حاضر است؛ ولي ماداميگذارند. آب، برق، راه، كشتي و... كه در نهايت همهچراكه امكانات خوبي در اختيارش مي
شود كه جاي بسي تأسف است؛ البته تكرار كنم سوزد، اشتغال هم ايجاد نميروحيه صادراتي ندارند و كسي دلش براي صادرات نمي

برآن تا زماني كه قيمت كاالها در داخل كشور بيشتر از مناطق آزاد كه بحث صادرات زياد است ولي ملزومات آن فراهم نيست. عالوه
بر اين نگرش داخل به مناطق آزاد، در  شود.عالوهق آزاد در شكل قاچاق به داخل كشور سرازير مياست كاالي توليدي در مناط

خواهد باشد؛ عرب، انگليسي، فرانسوي... . ما نبايد به اين مسائل توجهي توان تمييز داد. حال هركسي مياطرافمان نيز رقبايي را مي
يم. آنها كردن مسئله نداشته باشفكر را دور بريزيم. در سطح خرد سعي در سياسيكنيم. توجه به اين مسائل سياسي است. بايد اين ت

ريزيم. شيب به هر طرف كه باشد اين آب به آن سمت روان رقيب اقتصادي ما هستند. اقتصاد عين آب رواني است كه روي زمين مي
ريزد. ما بايد اين روال را تغيير بدهيم. چرا اين همه شود و ميكند و سرريز ميشود؛ حتي اگر سد مقابل آن باشد، سد را پر ميمي

پوشيم و از تركيه وارد شده، هم جنس بهتري دارد، شود و مردم هم خريدارش هستند؟ لباسي كه مياي وارد ايران مياجناس تركيه
ي ديوانه است كه جنس تري. مسلما بايد اين جنس را خريد. كار درست هم همين است. مگر كسهم شكل بهتر و هم قيمت مناسب

  كيفيت را بخرد؟گران و بي
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كردند (يكي از آنها مربوط به دانشگاه امام آقاي مهندس خاموشي كه رئيس اتاق ايران بود، زماني دو كارخانه نساجي را مديريت مي

توانم متري سه دالر ميكنم، پارچه را گفت من هرچقدر تالش ميصادق بود و ديگري مربوط به مدرسه شهيد مطهري). ايشان مي
ها نيبرو ببين اين چي«گفت كنند! بنده خدا به من مينيم دالر از چين به ايران صادر ميوها پارچه را متري يكتوليد كنم اما چيني

دست  توانيم؟ داليل آن مشخص است. برق، آب، زمين، موقعيت و خدمات و... همگي گران هستند و درچرا ما نمي» كنند!كار ميچه
اينها همه هزينه است. انگار  .هاي دولتي باشيمخواهيم انجام دهيم، بايد شش ماه پشت پنجره ادارهدولت است. هر حركتي كه مي

حتي  .كنيم، نداريمهاي اين مملكت هزينه ايجاد ميفهميم. اصال برداشت درستي از اينكه چقدر براي كاسبكه معناي هزينه را نمي
مروز درستي اقتصاد انيز متأسفانه اين برداشت درست را ندارند. من معتقدم كه برخي از گردانندگان مملكت به هابرخي اقتصاددان

شاءاهللا كه من اقتصاد را خوب درك ناند. اهايي داريم كه متأسفانه دنياي امروز را درك نكردهاند. حتي اقتصاددانجهان را درك نكرده
سال است كه مسئول اتاق بازرگاني  30ام. كشور درس خواندم و به كشورهاي مختلفي سفر كرده شخصه در خارج ازكرده باشم. به

و گكنيم، بيشتر از اين پاسخام. اين نوعي كه ما اقتصاد كشور را اداره ميدرصد كشورهاي دنيا را ديده 70المللي هستيم. شايد بين
  .شودنيست و متأسفانه هرروز هم اوضاع بدتر مي

 
دالر  50از  ها با كمتر»اويلشيل«يگر كاالي لوكس و استراتژيك سابق نخواهد بود. ضمن اينكه منابع بسياري كشف شده كه نفت د

درصد از مصرف نفت، مربوط  50شوند. ها برقي ميدرصد از ماشين 50سال ديگر  10توانند توليد يك بشكه نفت كنند. ضمنا تا مي
قي شوند تقاضا براي نفت كاهش و قيمت نفت هم افت خواهد كرد. اگر روزي مردم بخواهند تصميم هاست كه اگر بربه مصرف اتومبيل

خورد. اي نميبگيرند كه مثل ديگران مملكت را اداره كنند و دست به آزادسازي بزنند و... يقينا به مسائل عقيدتي و فرهنگي آنها لطمه
هاي حاضر در كشور ما سازماندرحال .اندسازيشوند. مناطق آزاد، آزمايشگاه آزادمند ميدر اين حالت است كه مناطق آزاد خيلي فايده

ها را برداريم. آقاي آخوندي نيز به اين نكته اشاراتي گذاري داريم. دولت آقاي روحاني چندين بار گفته اين سازمانوطويل قيمتعريض
  .گذاري را حذف كنيم و مناطق آزاد را جدي بگيريمد قيمتاند. اگر ما بخواهيم به سمت آزادسازي حركت كنيم، بايداشته

 
گذاري صحبت كرديد. در همين دولت از افزايش تعداد مناطق آزاد نيز صحبت به از خواست دولت براي حذف قيمت 

  ميان آمد. به نظر شما آيا اين افزايش به مصلحت تاروپود اقتصادي ايران است يا خير؟
 

هيچ اتفاقي نخواهد افتاد ولي ممكن است  -كه به آن اشاره كردم-را اگر آزاد اعالم كنيم، از نگاه اقتصادي  قهافتد. يك منطاتفاقي نمي
گذاري كند و به منفعت مردمان آن سرزمين كه توجه به آن منطقه خاص بيشتر شود و دولت در آن منطقه مقدار بيشتري سرمايه

  .باشد
 

منطقه ويژه اقتصادي را به دولت  40اقتصادي را داريم. مجلس در سال قبل پيشنهاد در كنار مناطق آزاد، ما مناطق ويژه  
  تواند در زمان حال مؤثر واقع شود؟داد. به نظر شما حركت به سمت مناطق ويژه اقتصادي مي

 
تر توليد كنند تر و ارزانموجود در كشور را كنار بزنند و راحت» هايمحدوديت«مناطق آزاد به اين دليل در دنيا به وجود آمدند كه 

هاي كم اين آزمايشگاه را به كل مملكت تعميم بدهيم. منطقه آزاد در ايران بيشتر براي اين هدف استفاده شده كه از كانالتا كم
 هركسي وارد منطقه آزاد شده و فعاليت كرده، رويكردش به سمت داخل كشور بوده؛ چراكه .اش به داخل مملكت استفاده شودورودي

مملكت وارداتي است. تا زماني كه نفت هست، مملكت وارداتي است. ايران به كشوري صادراتي تغيير مسير نداده؛ اما منطقه ويژه 



 

٥ 
 

شود اما اي در نظر گرفته ميشود. هر منطقه ويژه صرفا براي يك فعاليت ويژهاقتصادي براي يك كاال يا فعاليت خاصي تشكيل مي
توانند وارد تهران شوند كمك كند تا در اين منطقه حاضر كيش توانسته مقداري به كساني كه نميرحالهيچ تفاوتي نخواهد كرد. د

  .جا به فرجام برسانند؛ همچنين اين منطقه براي گردشگري داخلي (و نه خارجي) مناسب استويزا بگيرند و مذاكراتشان را در همان

ر مناطق گيشد. در سؤال آخر هم به يكي ديگر از مشكالتي بپردازيم كه دامنوگويمان منحصر به بررسي مشكالت مناطق آزاد گفت 
ساله 20انداز كاري قانونمند نيز هستيم. براي مثال برنامه ششم توسعه، سند چشمآزاد شده. درباره مناطق آزاد، شاهد يك نوع شلوغ

ق آزاد خواهد داشت؟ البته به اين موارد نيز بايد سليقه ها به نظر شما چه تأثير سوئي در پيشبرد اهداف مناطكاريو... اين شلوغ
   .مديران را هم اضافه كرد

  
گذاري خيلي روشني براي توسعه ريختگي شده، اين است كه ما هدفكنم مشكل اصلي كه باعث اين شلوغي يا درهممن فكر مي

ر كنند. براي مثال دو در نتيجه متناقض رفتار مي شوند، در عملهاي متفاوتي كه تعيين ميگذاريمملكت نداريم. در نتيجه هدف
 ها گفته شدهساله، گفته شده ايران بايد در فالن سال مقام اول در علم و... را داشته باشد. از آن زمان كه اين سخن20انداز سند چشم

كنند؛ مگر ي فهميده هدفي را تعيين ميهاايم. گروهي از كارشناسايم؛ چراكه ابزار اين كارها را فراهم نكردهما مدام سقوط داشته
شود كه ابزار رسيدن آن هدف را درك نكنند؟ براي مثال ما قصد داريم كه كشور را صادراتي كنيم و توان صادراتي آن را افزايش مي

توانيم كه ناست. ماداميسازي و... گذاري، خصوصيشدن، برداشتن قيمتنيازها در رقابتينياز دارد. پيشدهيم. اين اهداف، ابزار و پيش
اين كارها را انجام دهيم، يقينا كشوري صادراتي نخواهيم شد. وقتي صادراتي هم نشويم، قيمت كاالها باال خواهد بود و مردم فقيرتر 

 قيمتخرند؛ يعني درآمد كمتر و شوند و هم كاالي گران را ميكار ميخورند؛ هم بيشوند. مردم در چنين اقتصادي دو ضربه ميمي
من  گفتنژاد ميشود. براي مثال آقاي احمدياي ميگيري مشخصي ندارد، مديريت هم سليقهباالتر. وقتي كه توسعه مملكت جهت

اي را قبول ندارد، چه بايد كرد؟ البته كساني هم كه جمهورش برنامهبرنامه توسعه چهارم را اصال قبول ندارم. در مملكتي كه رئيس
 .سر مردم نزدند قبول داشتند گلي بر
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