
حدود يک سال پيش ، هنگامی کـه         
رسوائی بزرگ معروف به پرونـده      

افشـا  "   شهرام جزايری و شـرکـا       " 
 ۱۸گرديد که طی آن، از جـملـه             

نماينده مجلس نيز متهم به دريافت      
رئيس مجلـس رژيـم     . رشوه شدند 

. دست به افشاگری مـتـقـابـل زد          
کروبی، ضمن برشمردن نـمـونـه        
هائی از تخلفات و فساد اقتصـادی       

را هـم    "   اسکله ها" رقيبان، موضوع  
بطور رسمی از تريبـون مـجـلـس          

بنابر بـرخـی     :   " اعالم کرده و گفت     
مدارک، اسکله هائـی غـيـرمـجـاز          

گــمــرک "   وجــود دارد کــه اصــال      
مـن نـمـی      .   حاکميت بر آنها نـدارد    

دانم چرا اسکله هائی وجود دارد؟       
به اين نامه نگاه کنيد و زياد از اين          
چيزها داريد و اين ليسـت را هـم           
ببينيد که همه اينها اسـکلـه هـای            

اين اسـکلـه هـای        .   غيرمجاز است 
غيرمجاز چکار مـی کـنـنـد؟ چـه            
چيزی وارد می کنند؟ چه چـيـزی         

نامه ای است از . . .   صادر می کنند؟    
وزارت امور اقتصادی و دارائی به      
دفتر بازرسی کل کشور مستقر در      

. . . فالن و شـمـاره      . . . .   نامه  .   گمرک
اداره ! )   "   اينجای آن را توجه کنيـد (   

کل گمرک چابهار به استحضار می      
رساند که گمرک چابهار فقـط بـر         
اسکله های شهيد کالنتری و شهيـد   
بهشتی چابهـار نـظـارت دارد و           
اطـالعـی از سـايــر اسـکلــه هــا             

 ) ۱۳۸۰ بهمن ۱۱نوروز، ..." (ندارد
نه کروبی و نه ديـگـر مسـئـوالن            

" ليست اسکله های غيرمجـاز  " رژيم  
را هيچ گاه منتشر نکردند، شـايـد          
هم به اين دليل که تعدادی از ايـن         
قبيل اسکله ها متـعـلـق بـه خـود             
ارگانهای امنيتی و نظامی رژيـم و        

امـا  .   از جمله سپاه و بسيـج اسـت        
بعد از آن نيز، اخبار و شـايـعـات           
مــربــوط بــه ورود يــا خــروج           
غيرقانونی اجناس از اين اسکله هـا       

هم خبر "   ادامه يافت، چنان که اخيرا  
مربوط به واردات مقاديـر زيـادی        
شکر از طريق يکی از اين اسـکلـه          

 . های غيرمجاز، پخش گرديد
پس از صحبتهای رئيس مـجـلـس،        
صاحب يکی از اين نوع اسکله هـا،         
طی گفتگـوئـی اخـتـصـاصـی بـا             

خـرداد  "   ( اقتـصـاد ايـران     " ماهنامه  

اولين بـنـدر    " چگوگی ايجاد   )   ۱۳۸۱
. کشور را اعالم داشـت  "   خصوصی

علی شمس اردکانی، مديـر عـامـل         

، ضمن شـرح    " آسيای آرام " شرکت  
فعاليتهـا و خـدمـات صـادراتـی            
شرکت خود به اقـتـصـاد کشـور،          
گناه عدم اعمال حاکميت و نظـارت       
دولتی را به گـردن خـود دولـت            

در حـال    :   " انداخته و مـدعـی شـد       
حاضر با درخـواسـتـمـان بـرای           
اجرای خدمات حاکمـيـتـی دولـت          

 سـال    ۳موافقت نمی شود و مدت       
است که تقاضای استقرار دائـمـی        
گمرک در اين محل را کرده ايم، تـا         
بلکه دولت از طريق گمرک، وظيفـه       
حاکميت خود را انـجـام دهـد و             

اما .   مراقب وارد نشدن قاچاق باشد    
آنها در جواب می گوينـد کـه مـا            
بودجه نداريم و نمی تـوانـيـم در           

نيروی .   . . .   آنجا گمرکی احداث کنيم   
انتظامی می گويد من مامور نـدارم       
و اگر مامور مـی خـواهـی بـايـد             
بودجه و همه امکانات را فـراهـم           

 ." کنی
، بنا به گفـتـه   " آسيای آرام"شرکت  

مديرعامل آن، اکنون دارای حـدود      
 سهامدار است کـه هـدف از          ۳۰۰

اجرای يک کـار نـويـن      " تشکيل آن  
اقتصادی و حضور در بـازارهـای       

بـوده، ولـی     "   آسيای جنوب شرقی  
فـقـط   " فعاليـت شـرکـت را          "   بعدا

، آهک  "   معطوف به صادرات معدنی   
احداث اسـکلـه     " کرده و   . . .   و گچ و    

" ای برای صدور توليدات مـعـدنـی       
خود نيز از جـملـه کـارهـای ايـن           

به منظور حذف   .   شرکت بوده است  
هزينه های حمل و نـقـل زمـيـنـی            
مواد، ذخـائـر آهـک کشـور در             

نزديکی ساحل دريا از گستره بين      " 
شناسائـی  "   بندر لنگه تا بندر کنگان    

شده و در اختيار شرکت قرار مـی        
صـادرات آهـک از       " گيرد و چون    

طريق اسکله ها و بنادر موجود کـه    
، اسـکلـه    " دولتی هستند، ممکن نبود   

و بندری اختصاصی ساختـه مـی        
اين کار، طبق گـفـتـه     "   مجوز.   " شود

شمس اردکانی، از سازمان بنادر و    

کشتيرانی اخـذ مـی شـود، ولـی            
بايستی مناسـب بـودن      " گمرک که   

و همچنـيـن   " محل را تائيد می نمود 
" نيروی انتظامی و اداره مرزبـانـی      

که مشکالت تـردد مسـافـران را           
بــهــانــه مــی کــردنــد، مــحــل و          

را . . . "   مشخصات شناور، ملوان و       
می خواستند، با اين کار مخـالـفـت         

اما به هرحال، اين بـنـدر        .   می کنند 
خصوصی ايجاد و بهره برداری از     
آن حدود سه سال پيش آغاز مـی         

کـار  "   فـاز اول   " و اين تـازه      .   شود
است و با پايان فازهای بعدی، دو        
نوار نقاله، هر کـدام بـا ظـرفـيـت             

 تن در ساعت، مواد معـدنـی        ۱۰۰۰
را بار کشتی های بزرگ خـواهـنـد         

هــرچــنــد کــه ايــن بــنــدر        .   کــرد
" آسيـای آرام   " اختصاصی شرکت   

است، ولی طبق اظهار مديـرعـامـل        
شرکت، سايـر صـادرکـنـنـدگـان          

استفـاده از    "   اجازه" خصوصی هم   
نرخ خـدمـات     " آن را دارند و حتی      

آن از نرخ بـنـادر دولـتـی          "   بندری
 . ارزان تر است

شمس اردکانی، در همان مصاحبـه      
، کـل    " اقـتـصـاد ايـران      " با مجلـه     

سرمايه گذاری شـرکـت در ايـن           
 ميليارد تومان، مـعـادل      ۸اسکله را   

"  برابر سـرمـايـه خـود        ۱۰حدود  " 
شرکت اعالم می دارد که از مـحـل         

و غـيـره     "   خريداران" منابع بانکی،   
اين شرکت هـيـچ     .   تامين شده است  

گونه فروش داخلی نـدارد و کـل           
مــحــصــوالت آن، صــادراتــی و       

ــايــش ارزی اســت       ــده دو .   درآم
مشتری عمده اين شرکت عبارتـنـد       

کـه  "   کارخانه سيـمـان کـويـت       " از  
نصف محصـول را مـی بـرد و             

که نـيـم    "   کارخانه فوالد تاتای هند   " 
برپايه اظـهـارات    .   ديگر را می خرد   

مديرعامل، اين شـرکـت در سـال          

 درصـد    ۲۱حدود   )   ۱۳۸۰( گذشته  
صادرات کشور در زمـيـنـه مـواد          

را به خود  . . . )   گچ و آهک و     ( معدنی  

و ايـن نـيـز       .   اختصاص داده است  
تازه اول کارست، زيرا که ظرفـيـت    
معادنی که در اختيار اين شـرکـت         

برای سالـهـای سـال       " قرار گرفته،   
کفايت می کند و برآورد می شـود     
معادل يک و نيم ميليارد تـن آهـک       

 ." داشته باشد
حال بايد ديد کـه عـلـی شـمـس              

" آسـيـای آرام    " اردکانی و شرکت    
اش از کجا آمده اند که اينچنين بـا         
دست باز و دراز عمل می کننـد و          
يک چيزی هم از دولت طلبکار مـی        

در حالی که برای ابتـدائـی       !   شوند؟
ترين فعاليتـهـای اجـتـمـاعـی يـا             
اقتصادی افراد در اين کشور، انواع    
مراقبتها و کنترل های دولتی اعمال      
می شود، در شرايطـی کـه بـرای           
حجم بسيار محدود مبادالت مرزی     
سنتی مرزنشينان کشور مـقـررات      
گونـاگـونـی وضـع و مـامـوران             
بسياری از سـوی فـرمـانـداری،          
بخشداری، سپاه، نيروی انتظامـی،     

بسيج می شوند، و در     ... گمرک و  
جائی که محموله اندک مسـافـران        
در فرودگاه ها تفتيش و کنترل مـی   
گردد، چگونه اسـت کـه بـنـدری            
اختصـاصـی بـرای صـادرات و           
فروش بخشی از ثروتـهـای مـلـی          
توسط شرکتی خصوصی داير می     
شود ، بدون آنکه کمترين کنترل و        
نظارت دولتی، حتی در حد ثبـت و         
ضبط آمار و ارقـام نـيـز انـجـام             

 ! بگيرد؟
علی شمس اردکانی، تحصيلـکـرده      

هاست که  " آقازاده" اقتصاد و از آن     
در عرصه تلفيق و ادغام تجارت و     
مذهب، که از ويژگـی هـای بـارز           
رژيم جمهـوری اسـالمـی اسـت،          

با استـقـرار    .   بسيار کارکشته است  
رژيم تـازه بـه دوران رسـيـده،             
منصب سفارت جمهوری اسـالمـی      

 
         

 ! ست" اسکله ها"اين ، يکی از آن 
 

    ۱۱ صفحه

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۲ صفحه

" آقـازاده " در کويت هم نصيب اين       
تصدی ايـن مـقـام در          .   می شود 

های نان و   "   کويت" کويت، سرآغاز  
آب دارتری برای اوست، چـرا کـه         
سفير رژيم در آن کشور تنهـا بـه          
انجام امور جاری سفارت بسـنـده       
نمی کند و مـبـادالت اقـتـصـادی            
دولتی و خصوصی فيمـابـيـن دو         
کشور را هم از نزديک دنبـال مـی          
کند و عالوه بر اينها، از کشمـکـش         
های شديد ميان دولتی گـرايـان و         
طرفداران بخش خصوصی در آن      
دوران در تهران نيز غافل نيست و       
هر از چندگاهی با مصاحبه و يـا          
درج مقاله ای در ايـن بـاره نـيـز             

در هر حـال،   .   موضع گيری می کند   
سالهای اقامت در کويـت، زمـيـنـه        
آشنائی و دوستی با سرمايه داران      
بزرگ آن کشور را جهت انـعـقـاد          

"  سـالـه    ۱۵قرارداد صادراتی "آتی  
و شرکت "   آسيای آرام " بين شرکت   

پـس از    .   کويتی فراهم مـی سـازد      
" بازگشت از کويت، کـه تـقـريـبـا           

" دوران سازندگی " مصادف با آغاز    
تعـديـل   " و اجرای سياست معروف     

از سوی رفسنجـانـی و     "   اقتصادی
دار و دســتــه اوســت، شــمــس          
اردکانی، با حکم صادره از جـانـب        

، ۱۳۶۹خود رفسنجانی در مـرداد       
" مـنـطـقـه آزاد قشـم         " به رياست   

پسـت  "   ضـمـنـا   ( منصوب می شود    
ای " آقـازاده " سفارت کويت هم بـه       

ديگر، پسر آيت اهللا جنتـی، واگـذار         
، " منـطـقـه آزاد قشـم        ) .   " می گردد 

همراه با دو منطقه ديگر، کـيـش و          
چابهار، سه منطقه مرزی کشور را      

برنـامـه   " تشکيل می دهند که قانون  
اجـازه تـاسـيـس       "   اول اقتصـادی  

در "    صنـعـتـی   -منطقه آزاد تجاری " 
هـدف از    .   آنها را به دولت می دهد     

جـذب  "   ايجاد اين مناطـق، ظـاهـرا       
سرمايه گـذاری هـای داخـلـی و            
خارجی، از طريق حذف پاره ای از       
مقررات و موانع قانونی رايـج در         
ديگر نقاط ايران، و تبديل آنهـا بـه          

لکن .   کشور بود "   سکوی صادراتی " 
در عمل، صرفنظر از همه بـودجـه        
دولتی که در اين مناطق هزينه شـد        
و جدا از همه مفاسد مالی کـه در           
آنجا رواج يافت، مناطق مورد نظـر       

يعـنـی انـبـار       "   سکوی وارداتی " به  
کاالهای قاچاق وارده بـه کشـور،        

 . تبديل شدند
" منطقه آزاد قشـم   " اما ورود رئيس    

به اين منطقه، در واقع بـه مـثـابـه            
فـتـح   " ورود حاکم جديد در شهری      

در مـورد  "   منطقه" رئيس .   بود"   شده
" تاسـيـس  " آنچه که زير عنوان کلی      

" منطقه آزاد مطرح شده بود، راسـا      
" مقررات وضع مـی کـرد، راسـا          

اجرا می  "   تصميم می گرفت و راسا    
نمود و در برابر هيچ مقام و مرجع        
محلی و يا ملی، به غير از شـخـص        
رفسنجانی نيز مسئول و پاسخگـو       

نـبـود   "   اشکال قضيه، ظـاهـرا  .   نبود
قوانين الزم بود، چون که مجـلـس         
رژيم، جدا از اجازه کلی تـاسـيـس         
منطقه آزاد در سه نقـطـه، قـانـون           
. ديگری در اين باره نگذرانده بـود       

، " منـطـقـه آزاد قشـم        " ولی رئيس   
آشکار گرديـد،   "   همان طور که بعدا   

نه فقط قوانين و مقررات موجود را       
رعايت نمی کـرد، بـلـکـه       "   هم عمال 

شـورای  " حتی اساسنامه ای را که       
به جای مجلس، زير عنوان "   اقتصاد

" اصول حاکم بـر مـنـاطـق آزاد           " 
تصويب و ابالغ کرده بود، نـقـض         

واقعيت اين بود که رئيـس  .  می کرد 
اين منطقه هم مـانـنـد مسـئـوالن            

باز و   "   مناطق ديگر، با دستی کامال   
و بـرای پـيـشـبـرد        "   چک سفيد" با  

مقاصد خاص، از طرف رفسنجانی     
اعزام شده بودند، چنان که حـتـی         
استاندار و فرماندار گمارده همـان      

به بازی نـمـی      "   دولت را نيز اصال   
، در واقـع      " منطـقـه آزاد    .   " گرفتند

از هــرگــونــه ضــوابــط و        "   آزاد" 
 . مقررات قانونی بود

مطلق الـعـنـان شـمـس          "  حاکميت" 
اردکانی در جزيره قشم، جـزيـره        
الرک و ديگر قسمتهای منطقه آزاد      
قشم، چندان کار و زنـدگـی بـرای          

محروم ايـن   "   مردم و ساکنان غالبا   
منطقه را سخت و دشوار کرد کـه         
برغم شرايط اختناق حاکم، صـدای     
. اعتراض آنها را بلنـدتـر سـاخـت         

مجلـس چـهـارم، کـه اکـثـريـت               
نمايندگان آن را هـم حـامـيـان و            
طرفداران رفسنجانی تشکيـل مـی       
دادند، ناگزير به واکنش در مـورد        
شکايات مکرر مردم اين مـنـطـقـه          

 قـانـون     ۹۰اصـل    " کميسيون .   شد
آن مجلس، در گـزارشـی       "   اساسی

در خصوص شکـايـت اهـالـی         " که  
منطقه آزاد قشـم از عـمـلـکـرد              

، در جـلـسـه        " مسئولين اين منطقه  
، قـرائـت     ۱۳۷۲ فروردين   ۱۵علنی  

کـلـيـه    :   " اعـالم داشـت    "   کرد رسما 
اقدامات اجرائی انجام شده توسـط      
رئيس منطقه آزاد و ارکان متشکلـه       
آن بدون رعايت موازين قانونی و       
تصويب اساسنامه مـنـطـقـه آزاد          
صورت گرفته و تشکيل شرکتهـای      
وابسته و انجام امـور شـهـری و           
بندری برمبنای نظر فردی اتـخـاذ        

 فرورديـن  ۱۶سالم، " (گرديده است 
۱۳۷۲ .( 

موارد تخلفات قانونـی رئـيـس و          
ديگر مسئوالن منطقه قشـم، طـی         

 ، که در گزارش     ۷۱-۱۳۶۹سالهای  
مبسوط کميسيون مجـلـس آمـده،        

تـخـريـب    " بسيار متعدد است و از     

ساختمانهای اشخاص حقيقی بدون   
تصـرف  " و  "   رعايت موازين قانونی  

زمـيـن   )   سازمـان ( زمين مربوط به    
که قرار بوده به واجـديـن    "   ( شهری

شرايط جهت ايجاد مسکن واگـذار       
شود و وديعه الزم نـيـز از آنـهـا          

اسـتـخـدام    " تـا    )   دريافت شده بود  
بـه  "   افراد بدون ضابطه و صـرفـا       

عـدم  " و   "   تشخيص رئيس منـطـقـه     
" عدم ارائه اطالعات  " و  "   حسابرسی

در مورد عملکرد مالی شرکـتـهـای        
. را در بر مـی گـيـرد       ... وابسته و  
ايـن گـزارش     )   ۱۵( و   )   ۶( بندهای   
تعطيل نمودن عـمـلـيـات       " راجع به   

گمرکی و اخذ عوارض علی الـراس       
آقای :   " است که می گويد   "   در منطقه 

شمس اردکانی رئيس منطقـه آزاد       
بدون اينکه در اساسنامـه بـه وی         
اجازه تعيين و اخذ عـوارض داده        
شده باشد، بر مبنـای تشـخـيـص          
خود مبادرت به تعيين عوارض از       
کاالهای مختلف وارداتـی نـمـوده        
است و وجوه تعيين شده، برخالف      

نه تنها به حسـاب دولـت        . . .   قانون  
واريز نگرديده، بلکه در اخـتـيـار          
رئيس منطقه آزاد بوده که بنـا بـه          
ميل و تشخيص خود هزينه نمـوده       

عالوه بر اين، منطقـه آزاده       . "   است
راسا مبادرت به تـاسـيـس اداره          
شماره گذاری و ترخيص اتومبـيـل    

بطوريکـه خـودروهـا      "   کرده است 
بدون پرداخت عوارض گمرکـی و       

" با پالک و شماره مـنـطـقـه آزاد         " 
مسئوالن منـطـقـه     .   تردد می نمايند  

" متولـی کـلـيـه امـور         " که خود را    
قلمداد می کردند، حتی نـگـهـداری        

برای مردم اين منطقه را هـم         "   بز" 
 ! ممنوع اعالم کرده بودند

اما يکی ديگر از اقـدامـات عـمـده            
مديريت منطقه آزاد قشـم، ايـجـاد         
انــواع شــرکــتــهــای وابســتــه و        
پيـرامـونـی، فـارغ از هـرگـونـه              
مالحظات و ضوابط قانونی، بـوده       
است که در گزارش کـمـيـسـيـون           

مجلس، با اشاره به آنها     "   ۹۰اصل  " 
معـلـوم نـيـسـت        :   " گفته شده است  

چنين اختيـاری بـرای تـاسـيـس           
اينگونه شرکتها با سرمايه منطـقـه       
آزاد ولی به نام اشخاص حقيقی به       
چه کيفيتی به رئيس منطقه آزاد و        
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    ۱۳ صفحه

همسر ايشان که معاون اقتـصـادی       
و قائم مقام ايشان نيز می بـاشـد،          

اين شرکتها که " .   تفويض شده است  
با سرمايه دولت و يـا از مـحـل              
عوارض غيرقانونی اخذ شـده بـه        
نام دولت تاسيس می شـدنـد، در          
عمل نـه دولـتـی بـودنـد و نـه                 

اما در عين حال، هم از      .   خصوصی
امکانات و امتيـازات شـرکـتـهـای          
دولتی برخوردار می شدند و هـم        
مثل شرکتهای خصوصـی، طـبـق        
. قانون تجارت، عمل مـی کـردنـد         

بايد يادآور شد که ايجاد اين قبيل       ( 
شـروع  "   آزاد" شرکتها که از مناطق     

شد، محدود به اين مناطق نمانـد و         
سـايـر مـوسـسـات و          "   تـدريـجـا   

وزارتخانه هـا هـم مـبـادرت بـه             
تشکيل اين نوع شرکتها کردند کـه        

" شـرکـتـهـای اقـمـاری        " بعدها به    
در هـر صـورت،       . )   موسوم شدند 

، که با عنوان    "   آسيای آرام " شرکت  
حضـور در    " و هدف پرطمـطـراق       

" بازارهای آسيای جنـوب شـرقـی       
تاسيس يافته مربـوط بـه هـمـان           
دوره رياست منـطـقـه آزاد قشـم           
است که با مشارکت علـی شـمـس         
اردکانی، همسرش و چند نفر ديگر      
از مسئوالن آن مـنـطـقـه ايـجـاد             
گرديده و امـروز، طـبـق گـفـتـه              

 سـهـامـدار      ۳۰۰مديرعامل، حدود   
 . دارد

گزارش کميسيون مجلـس دربـاره       
نقض گسترده حاکميت قـانـون و         
تخلفات آشکار مسئوالن مـنـطـقـه         
آزاد قشم، همان طور که قابل پيش       
بينی بود، مورد پيگيری واقع نشده      

شمس اردکانـی،  .   و به جائی نرسيد  
در جواب آن گزارش، نه تـنـهـا از           
پاسخ گفتن بـه مـوارد مشـخـص           
تخلفات قانونـی طـفـره رفـتـه و             
کوشيد که با توسـل بـه مصـداق           

اذن در شيئی، اذن در لـوازم آن          " 
، اقدامات خود را تـوجـيـه          "   است

نمايد، بلکه از بی توجهی کميسيون      
مذکور هم شاکی شد که چـرا بـه           

حيثيت اجتماعی گروهی خدمتگزار    " 
که گناهی جز خدمت در مـحـروم         
ترين و نامناسب ترين نقاط کشـور    

! خدشه وارد کـرده اسـت       "   ندارند
" کامال) .   ۱۳۷۲ فروردين   ۳۱سالم،  ( 

آشکار بود کـه غـالـب سـران و             
سردمداران حکومتی، از آنچه تحت     

" آزاد" در مناطـق     "   سازندگی" لوای  
" می گذرد، خبر دارند و حتی رسما      

" عمران و آبـادانـی  " برای بازديد از    
آنجا دعوت می شوند و بنابـرايـن،        
شکايت و اعتراض مردم مـنـطـقـه        
نيز، در نهايت نتيجه ای بـيـش از           
قرائت گزارشی در مجلس بـه بـار         

آيت اهللا خـزعـلـی،        .  ( نخواهد آورد 
عضو شورای نگهبان، در بازديد از  
منطقه قشم و در تقدير از رئـيـس          

: نوشته بـود   "   يادبود" آن، در دفتر    
خداوند در اين مـوجـود بشـری          " 

چقـدر تـوان و ذوق قـرار داده              
رياست و حاکميت شـمـس      " ! )   است

اردکانی و اطرافيانش بر مـنـطـقـه          
 . قشم از آن پس نيز ادامه يافت

مدتی بعد، شـمـس اردکـانـی بـه            
معاونت وزارت معـادن و فـلـزات         
منصوب گرديد تا توان و تـجـربـه         

خود را نيـز در    "   حرفه ای" عملی و   
اين عرصه گسترده از مـنـابـع و           
. فعاليتهای اقتصادی به کار گـيـرد      

در آن ايام، سياسـت خصـوصـی         
سازی دولت رفسـنـجـانـی نـيـز،           

در زمـنـيـه مـعـادن و          "   خصوصا
موسسات معدنی دولتـی، رواج و        

يکی از  .   رونق زيادی پيدا کرده بود    
مسئوليتهای عمده شمس اردکـانـی    
هم تعقيب و اجرای همين سياسـت       
بود که در واقعيت امر، چيزی جـز      
واگذاری تاسيسات و امـکـانـات و         
ثروتهای ملی به گروه محدودی از    

هـا و بسـتـگـان و           "   نورچشمـی " 
وابستگان آنها و تعدادی از مديران      
و روسای کارخانه ها و مـعـادن           
دولتی، و بـرخـی از نـهـادهـای              

سپاه، بنيـاد شـهـيـد و          ( حکومتی  
و يا حداقل   ( سهم  .   نبود)   نظاير اينها 

خود معاون وزير و شرکـت      )   سهم
او از اين خوان يغمـا      "   آسيای آرام " 

هم ، معادن گچ و آهک شناسائی و        
ارزيابی شده کشور در مـنـاطـق          
ساحلی خليج فارس بود و اين هـم        

ايـنـکـه    "   اوال:   به چند دليل آشـکـار     
استخراج و فـروش آهـک و گـچ            
بطور نسبی، به سـرمـايـه گـذاری         

اينکه اين  "   اندکی نيازمند است، ثانيا   
محصوالت در لب آب است و مـی         

توان از همان جا و بدون پـرداخـت    
هزينه حمل زمـيـنـی و فـارغ از              
کنترلهای محلی، بار کشتـی کـرد،        

اين که مشتری آن هم حاضر      "   ثالثا
از تولـيـد بـه       " پس  .   و آماده است    

! اهدنا الصراط المسـقـيـم     "   مصرف
تنها چيزی که باقی می ماند، ايجـاد    
اسکله ای برای بـار کـردن مـواد           
معدنی مفت و يا نـعـمـت رايـگـان            

به کشتی های فله بر بـزرگ       "   الهی" 
است که آن را هم مـی تـوان بـا              

و اگر .   استفاده از وام بانکی ساخت 
هم گمرک يا اداره مـرزبـانـی بـا            
ساخت چنين اسلکه ای مـخـالـفـت         

از اينها، از   "   باالتر!   " نمايند، چه باک 
اين کارها خبـر دارنـد و بـر آن              

و هر گاه کسـی      .   صحه می گذارند  
هم افشاگری و اعتراض کرد، مـی        
: شود خيلی راحت طلبکار شد کـه         

 سال است کـه تـقـاضـای          ۳مدت  " 
استقرار دائمی گمرک در اين محـل       

در جواب می گوينـد  . . .   را کرده ايم    
که ما بودجه نداريم و نمی توانـيـم         

 "! در آنجا گمرکی احداث کنيم
اين چنين است کـه يـکـی از آن              

بـرای  "   غـيـرمـجـاز    " اسکله هـای      
بارگيری و فروش منابع و دارائـی       

و يـا بـرای واردات و         (   های ملی   
فـارغ از    )   توزيع کاالهای خارجـی   

هرگونه نظارت و کنتـرل مـتـداول         
ــی و       ــت ــه    "   آزاد" دول ــون از هــرگ

مــحــدوديــت و يــا مســئــولــيــت        
پاسخگوئی، برای انباشتن ثروتـهـا      
و سرمايه های کالن در دست جمع      
محـدودی از حـکـومـتـی هـا و               

ها و وابستگان و شرکـای      " آقازاده" 
آنها، ساخته و بکار گـرفـتـه مـی            

حتی اگر فرض کـنـيـم کـه           .   شود
استخراج و فروش اين مواد معدنی      

و رايگان باشد، حـتـی اگـر        "  آزاد" 
صادرات اين مـواد را مـعـاف از            
هرگونه عوارض و ماليات بدانـيـم،       
حتی اگر هيچ گونه الزام قانونی هم       
در مورد بـازگـردانـدن ارزهـای           
حاصل از صـادرات بـه کشـور            
وجود نداشته باشد، و حتی اگر از        
همه مالحظات و ضـوابـط زيسـت         
محيطی در زمينه استخراج معـادن      
و ايجاد اسـکلـه و امـثـال آنـهـا               

تنها به منظور   . . .   صرفنظر نمائيم و    

ثبت و ضبـط آمـار صـادرات و            
واردات ساالنه کشور هم، حداقلـی       
از نظارت و کنترل نهادهای ذيربط       

اما چنان کـه    .   دولتی ضرورت دارد  
پيداست، دولت از ايـن کـمـتـريـن           
وظيفه و مسئوليت اعمال حاکمـيـت       
و نظارت در اين زمينه نيز شـانـه          
خالی کرده و دست شمس اردکانی      
" و امثال وی را در اين کارها کامال        

 . باز گذاشته است
با ادغام وزارت معادن و فلزات در       
وزارتخانه های صنايع و صـنـايـع        

صنايع و   " سنگين و تشکيل وزارت    
، شمس اردکانی از معاونـت   " معادن

آن وزارتخانه هم کـنـاره گـيـری           
به صورت رسـمـی،      "   کرده و فعال  

ولی وی، عالوه   .   سمت دولتی ندارد  
بر مديريت شرکت خود، به عنـوان       

شورای مشـورتـی بـخـش        " عضو  
وزارت صــنــايــع و     "   خصــوصــی

معـادن، مشـاور ريـاسـت اتـاق            
بازرگانی و صنايع و معادن ايـران       

در زمينه سـيـاسـت گـذاری          . . .   و  
اقتصادی هم از نزديک مشارکت و      

اســکلــه و بــنــدر     .   دخــالــت دارد  
" آسيـای آرام   " اختصاصی شرکت   

تنها يک مورد از اسکله های مـورد        
بحث و علی شمس اردکـانـی هـم           

هـا و    " آقـازاده " فقط يک نمونه از       
سرمايـه داران تـازه بـه دوران            

خاندان رفسنجانی و    .   رسيده است 
منطقه " فعاليتهای وابستگان وی در     

منطقه ويژه اقتصادی   " ،  "   آزاد کيش 
و جاهای ديگر، خـانـدان      "   سيرجان

واعظ طبسی و فعاليتهای آنهـا در        
مـنـطـقـه ويـژه        " و   "   آستان قدس " 

، خانواده هـا و      " اقتصادی سرخس 
وابستگان جنتی، مقتدائی، ملکوتـی،     

. . . کروبی، لواسانی، رفيق دوست و   
ايـنـهـا    .   در اين فهرست جای دارند    

پرورده های ويژه دوران جمهوری     
اسالمی به طور عام و محصـوالت       

رفسنجـانـی بـه      "   سازندگی" دوره  
طور خاص هستنـد کـه در دوره           
خاتمی هم به رشد و نـمـو خـود             

 . ادامه داده اند
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