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چهل سـال از انقالب 22 بهمن 1357 گذشـت . بالتردید 
، بـدون در نظرگرفتن پیش زمینه های تاریخی ، سیاسـی، 
فرهنگـی ، اقتصادی و اجتماعی و اشـتباهات فاحش رژیم 
سـابق نمیتـوان ایـن انقـالب را توجیـه وتحلیـل کـرد . از 
لحـاظ تاریخـی انقـالب ملت ایـران علیه رژیمـی صورت 
گرفـت کـه 25 سـال پیش از آن بـا کودتای سـامان یافته 
توسـط قدرت های اسـتعماری وسـازمان هـای اطالعاتی 
بیگانـه در 28 مـرداد32 و بـا برانـدازی دولت ملـی وخدوم 
مصـدق بر سـرکار آمـده بـود وبه مدت 25 سـال بـا زیرپا 
نهـادن قانـون اساسـی و نادیـده گرفتـن حقـوق وآزادی 
هـای ملـت وبا سیاسـت سـرکوب همه نیروهای سیاسـی 
و اجتماعی ، بر اریکه قدرت تکیه زده و آزادی و اسـتقالل 
و عدالـت اجتماعـی و کرامـت انسـانی ملـت ایـران را بـه 
سـخره گرفتـه بـود . رژیم پیشـین به مدت 25 سـال همه 
طـرز تفکـر هـا را در جامعـه ایران قلـع وقمع کـرد و فقط 
بـا اسـالم گرایـان و روحانیون با مماشـات و تحمـل رفتار 
نمـود وحتی در مـواردی با تشـویق و تقویـت ایدئولوژیک 
بـه یاری و همسـویی بـا آنهـا پرداخت کـه مصادیق قابل 
ذکـر آن بسـیارند . از لحـاظ سیاسـی در آن زمـان دوران 
جنـگ سـرد بیـن دو بلوک شـرق وغـرب و دو ابـر قدرت 
جهانـی بـر قـرار بـود و تـز قـدرت هـای غربـی مبنـی بر 
ایجـاد » کمربنـد سـبز « در اطـراف حـوزه نفـوذ اتحـاد 
جماهیر شـوروی ، تشـکیل حکومتی اسـالمی را به عنوان 
دیـوار مقاومتـی در برابـر نفـوذ کمونیسـم ضروری نشـان 
میـداد . از لحـاظ اقتصادی از یک سـو از آغـاز دهه 50 ، با 
پیـدا شـدن در آمـد های هنگفـت نفتی و توزیـع ناعادالنه 
آن ، شـکاف طبقاتـی عظیم و ناگهانـی رادر ایران به وجود 
آورد . و از سـوی دیگـر اصالحات ارضـی ناقص و ناکارآمد 
شـاه کشـاورزی ایـران را مضمحـل و روسـتاهای کشـور 
را خالـی از سـکنه و انبـوه کشـاورزان بیـکار را بـه سـمت 
شـهرهای بـزرگ سـرازیر نمـود که در حاشـیه شـهرهای 
بـزرگ و کوچـک در حلبـی آبادهـا متمرکز و لشـگرهایی 
انبـوه بـرای حضـور در انقـالب را تشـکیل دادنـد . بـه 
لحـاظ فرهنگـی اکثریـت جامعـه سـنتی ایـران ظرفیـت 
فرهنـگ  بسـیار سـریع  و  ناگهانـی  پذیـرش  آمادگـی  و 
غربـی وپیـاده کـردن نوگرایـی و لیبرالیسـم و برگـزاری 
مراسـمی چـون جشـن هنـر شـیراز و نظایر آن را نداشـت 
و نتوانسـت پارادوکـس گرایشـات و تظاهـرات مذهبـی 
رژیـم را از یـک طـرف و تحـرکات و تمایالت مدرنیسـتی 
آن را از طـرف دیگـر هضـم نمایـد ودچـار یک سـرگیجه 
وبرآشـفتگی وسـردرگمی فرهنگـی گردیـد . به هـر روی 

بـا ایـن پیـش زمینه ها احـزاب و گـروه های سیاسـی که 
سـالها مـورد سـرکوب قـرار گرفته بودنـد و جوامـع مدنی 
ازقبیـل بانـوان ، دانشـجویان ، دانشـگاهیان ، فرهنگیان ، 
حقوقدانـان و وکالی دادگسـتری ، پزشـکان ، کارمنـدان 
دولـت ، دانشـجویان ، کارگـران ، بازاریـان و اصنـاف و به 
طـور کلـی اکثریت قاطعـی از ملـت ایران پـای در صحنه 
انقـالب نهادنـد و خواهان تغییر و برکناری رژیم سـلطنتی 
و برقـراری آزادی و اسـتقالل و عدالـت اجتماعـی و نظـام 
جمهوری شـدند. شـعار مشـترک همـه ملت ایـران اوال » 
مـرگ برشـاه « یعنـی عبـور از سـلطنت و ثانیـا اسـتقالل 
، آزادی و جمهـوری بـود و اگـر هـم بـه دنبـال جمهوری 
میکروفـون  روحانیـون  گفتـه  بـه  را  اسـالمی  پسـوند   ،
بـه دسـت درداخـل صفـوف انقـالب تکـرار میکردنـد بـه 
هیچوجـه منظورشـان اختـالط دین با حکومت به شـکلی 
کـه بعـدا پیـاده شـد نبـود بلکـه واژه اسـالمی را تنهـا به 
عنـوان واژه ای حاکـی از عدالـت و معنویـت و پاکیزگـی 
جمهوریـت تصـور مـی کردند و نه فـرا تـر از آن . اما پس 
از پیـروزی انقـالب طبقـه روحانیـون بر خـالف گفته ها و 
وعـده هـای قبلی کـه همه آن هـا ثبت و ضبط شـده ودر 
دسـترس همـگان میباشـد ، به شـکلی تدریجـی و گام به 
گام ، اهـرم هـای قـدرت را در اختیـار خود گرفتند و شـعار 
»همـه بـا هم« را به شـعار » همه با مـن « تبدیل نمودند 
و تمـام گـروه های سیاسـی و جوامع مدنـی را یک به یک 
وبـه تدریـج و هرکـدام را بـا یک انـگ ویک نـوع ترفند از 
صحنـه بیـرون راندنـد و وعـده آزادی و تشـکیل مجلـس 
موسسـان را بـه طـاق نسـیان کوبیدند و مجلـس خبرگان 
و قانـون اساسـی دلخـواه خـود را جـا انداختنـد وحکومتی 
را آغـاز کردنـد کـه اکنـون چهل سـال از عمر آن سـپری 
شـده اسـت . هیئـت حاکمـه جمهـوری اسـالمی بـا خطا 
هـای بـزرگ و سوءسیاسـت هـا در زمینـه هـای داخلی و 
خارجـی و سـوء مدیریـت در کلیـه شـئون اداره جامعـه ، 
کشـور را دچار مصائـب و تنگناهای گوناگون نموده اسـت 
. از همـان روزهای نخسـت پیروزی انقـالب به محاکمات 
چنـد دقیقـه ای و اعـدام هـای ناعادالنـه و بـدون رعایت 
مقـررات و ضوابـط قانونی عوامل رژیم سـابق دسـت زدند 
کـه متاسـفانه ایـن گونـه اقدامات خشـونت باربـه صورت 
رویـه ای بـرای برخـورد بـا سـایر مخالفـان سیاسـی و 
عقیدتـی تـداوم یافـت . رژیـم بـر آمـده از انقـالب آزادی 
هـای اولیه ملت ایران که اولین شـعار انقالب بود یکسـره 
بـه زیـر پـا نهـاد . آزادی احـزاب و اجتماعـات ، آزادی قلم 
و مطبوعـات و آزادی انتخابـات بـا ترفند هـای مختلف به 

محاق فراموشـی رفت . اشـغال سـفارت آمریکا و گروگان 
گیـری ، همـراه بـا موضـع گیـری هـای نسـنجیده علیـه 
حکومـت عـراق ، زمینـه را بـرای حملـه عـراق بـه ایـران 
وشـروع جنـگ ویرانگـر 8 سـاله بـا آن همـه خسـارات 
جانـی و مالـی فراهـم آورد . کشـتار زندانیـان سیاسـی در 
تابسـتان67 ، ترورهای سیاسـی خارج از کشـور ، قتل های 
زنجیـره ای داخل کشـور، بـه هدر دادن میلیاردهـا دالر در 
پـروژه هـای انـرژی اتمی بـدون در نظر گرفتـن و ارزیابی 
اینکـه آیـا احتمال موفقیت چنیـن پروژه هایی بـا توجه به 
معـادالت قـدرت در منطقه وجهـان وجود دارد یا نه ، سـر 
انجـام تـن در دادن بـه مذاکـرات برجـام پـس از برقراری 
تحریـم هـای بیـن المللـی وپیداشـدن شـرایط بحرانی در 
کشـور ، پـس از برجـام مرتکب شـدن به تحرکاتـی مانند 
پرانـدن موشـک هـای شعارنویسـی شـده که بهانـه الزم 
بـرای خـارج شـدن دولت جدید آمریـکا از برجـام را فراهم 
نمـود ، بی کفایتـی و نا کار آمدی وسـوء مدیریت در حفظ 
و حراسـت از محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی کـه منجـر 
بـه بـی آبی نیمـی از کشـور و فقـدان هوای قابـل تنفس 
در بخشـی دیگـر از آن گردیـده اسـت ، فسـاد هـای مالی 
نجومـی و حیـرت انگیـز و سـوء اسـتفاده از منابـع مالـی 
متعلـق بـه مـردم و رانت خـواری ، عدول از سیاسـت عدم 
وابسـتگی بـه قـدرت هـای بیگانـه ، دخالـت در منازعات 
منطقـه ای دور از منافـع ملـی و هزینـه کـردن ازجیـب 
ملـت ایـران در ایـن مناقشـات ، بخـش هایـی از کارنامـه 
هیئـت حاکمـه در طـی ایـن چهـل سـال رقـم میزنـد . و 
چقـدر جای تاسـف اسـت کـه این سـیاه کاری هـا ، رژیم 
دیکتاتـوری و فاسـد و وابسـته گذشـته را در نظـر برخـی 
افراد سـاده اندیش توجیه شـده و تطهیرگشـته مینمایاند . 
ایـن عملکـرد ها امـروز موجـب کاهش شـدید ارزش پول 
ملـی ، گرانـی و تـورم ، فقـر وبیـکاری ، فـرار مغـز هـا و 
فـرار سـرمایه ها و انـواع مفاسـد اجتماعی گردیده اسـت . 
اعتراضـات و اعتصابات قشـرهای مختلف مردم به شـکل 
یومیـه در آمـده و در جای جای کشـور دیده میشـود . ملت 
ایـران امیـد بـه زندگـی در شـرایط قابـل قبـول کـه یقینا 
امـکان و اسـتحقاق آن را دارد از دسـت داده و موجودیـت 
کشـور و کیـان ملـی در خطـر قـرار گرفته اسـت . به نظر 
مـا چـاره ایـن نا بسـامانی ها دسـت برداشـتن حاکمیت از 
خشـونت و آشـتی جویـی با ملـت ورعایـت آزادی ها وتن 
دادن بـه انتخاباتـی آزاد وتحـت نظـارت قابل قبـول برای 
همـگان جهـت تاسـیس یـک مجلس ملـی واقعـی برای 

تعییـن سرنوشـت آینده کشوراسـت .

چــهـل ســــال
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اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه یکی از بزرگترین و ماندگارترین 
مبارزات  صنعت،  تاریخ  در  که  است  ایران  کارگری  اعتراضات 
کارگری، امر خصوصی سازی و پایبندی به تولید ملی و ... باقی 
خواهد ماند و در فضایی مناسب، ابعاد تحقیقی بسیاری به خود 
خواهد گرفت. برای ارزیابی این اعتراضات باید مدت زمانی صبر 
کرد تا بتوان به ابعاد آن تا حد ممکن دقیق و علمی پی برد. اما آنچه 
تاکنون به آن کمتر پرداخته شده است، ارزیابی اقتصادی- اجتماعی 
این اعتراضات و بحران اقتصادی پیش آمده در صنعت نیشکر و 
اقتصاد شهر صنعتی- کارگری هفت تپه و شهر شوش است. صنعت 
نیشکر از آغاز پیدایش مانند صنعت نفت ایران مسیری پر تالطم 
پیموده است و حتی در مقطعی با دخالت انگلیس ها به دلیل اختالل 
احتمالی درکشف وبهره برداری نفت جنوب، کشت سنتی نیشکر به 
محاق رفته است. پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، 
باالخره چرخ این صنعت در سال 1340 و درقالب شرکت عمران 
خوزستان که با کار کارشناسی سازمان فائو پشتیبانی شده بود، در 
زمینی به مساحت 2400 هکتار به بهره برداری رسید. بعد از انقالب 
با توجه به افت تولید، در سال 13۹1 پروژه بازسازی و نوسازی 
تجهیزات مکانیکی این کارخانه با هدف افزایش تولید شکر آغاز 
شد و کشت نیشکر دوباره احیاء گردید .تولید یک صد هزار تنی شکر 
در هفت تپه طی سال های 1372 تا 1374، در زمان واگذاری این 
شرکت در سال 13۹4 و به رغم نوسازی فنی فرآیند تولید به 35 
هزارتن کاهش یافت . کاهش تولید به قیمت پایین شکر در بازار و 
تعرفه اندک واردات شکر عمدتاً نسبت داده شده است.برای جبران 
این کاهش تولید راه حل خصوصی سازی این صنعت در پیش گرفته 
شد که در عمل پاسخگو نبوده و اعتراضات گسترده اخیر را به همراه 

آورده است.
تپه،  هفت  در  کارگری  اخیر  اعتراضات  مهم  جنبه های  از  یکی 
حضور خانواده های کارگران در اعتراضات و تعطیلی مدارس بود. 
این نوع اعتراض ، به عمیق ترین شکل ممکن، پیامدهای اجتماعی 

وگسترش ابعاد تعطیلی این صنعت را نشان می داد . با این حال 
نگاهی به جمعیت کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که 5500 نفر 
در مطبوعات ایران گزارش می شود، ابعاد وسیع ذی نفعان مستقیم 

فعالیت این صنعت را نشان می دهد.
اگر جمعیت تحت پوشش کارگران هفت تپه را حدود 20 هزار نفر 
برآورد کنیم، معادل 20 درصد جمعیت شهر 105 هزار نفری شوش 
تپه در عمل  اقتصادی هفت  بنابراین رویداد  را پوشش می دهد. 
مهم ترین پایه و مبنای اقتصادی شهر شوش را تشکیل می دهد 
و اشتغال در این صنعت در صورت رونق یا رکود، متناسب با طول 
دوره، مناسبات اجتماعی شهر شوش را نیز تحت تأثیر جدی قرار 
می دهد.از آنجایی که صنعت نیشکر دوران رونق خود را پشت سر 
گذاشته و سرپا ایستادن آن تنها با حمایت دولتی )ملی( ممکن است، 
نمی توان در برآورد میان مدت، این صنعت چشم انداز رشد پیش بینی 
نمود. بنابراین مهم ترین آثار اجتماعی این صنعت در چهره فقر و 
سقوط جایگاه درآمدی خود را نشان می دهد. عالوه براین با توجه 
به پیامدهای عمومی ناتوانی مدیران شرکت در پرداخت حقوق و 
تأمین اشتغال پایدار و بدون ریسک، بر روی خانواده ها از دو جنبه 
اتفاق رویداد ازدواج واز سوی دیگر در صورت تداوم احتمال گرایش 
اینکه در فضای  به  به طالق را می توان پیش بینی کرد.با توجه 
بی اطمینانی شغلی، تأمین دستمزد ها ناممکن به نظر می رسد، انتظار 
سیاست های جبرانی را نمی توان انتظار داشت. برای ایجاد اطمینان 
اجتماعی نسبت به توانایی شاغلین هفت تپه در اداره زندگی، روند 
طوالنی مدتی الزم است. طبعاً این نا اطمینانی، فشار مضاعفی را به 
کارگران رنجدیده هفت تپه وارد خواهد ساخت، اما آثار آن در انواع 
خشونت ها به هر صورت و به طور زنجیره ای در شهر دیده خواهد 
شد. به عبارتی از هم اکنون باید ضمن رصد کردن پیامدهای منفی 
اجتماعی، رکود در فعالیت های اقتصادی شرکت نیشکر هفت تپه، 
باید به دنبال ایجاد سیستم های حمایتی - جبرانی نیز بود. انتظار 
می رود در صورتی که این اقدامات ترمیمی صوررت نگیرد؛ دامنه 

آسیب های اجتماعی در این شهر افزایش یابد و متأسفانه بخش 
مهمی از اعضای فعال جامعه، درگیر تنگاهای اجتماعی شوند که 

خود در ایجاد آن نقش نداشته اند.
جبهه ملی ایران بر این باور است که مسئول اصلی این رویدادها 
»حاکمیت« است. حاکمیت و سیاست اقتصادی هیأت حاکمه ضمن 
کنار نهادن یک اقتصاد مبتنی بر تولید ملی، سرمایه  ملی و نیروی 
است. اصول  آورده  اقتصاد مصرف گرا روی  نوع  به یک  انسانی، 
انقالب ایران که برآمده از نهضت مشروطه و نهضت ملی ایران 
همانا آزادی و استقالل ملی بود، اکنون تحت شعاع قرار گرفته است.

از سویی دستگاه با چونین رویدادهایی بجای تحلیل و چگونگی حل 
مسائل، نگاه امنیتی به رویدادها از جمله اعتراضات صنفی کارگران 
هفت تپه دارد. خود نگاه امنیتی بجای حل مسائل، مسئله ساز و 
خشونت زا است. حاکمیت ضمن نگاه امنیتی به ترتیبی که مشاهده 
می کنیم دستگاه نظامی و انتظامی را برای سرکوب آن تحریص 
کرده است. سرکوب و دستگیری این کارکنان زحمتکش، یک سوی 
ماجرا است، از همه بدتر استفاده از روش های اعتراف گیری داستان 
دلخراش و نخ نمای دیگری است که هم ماهیت دستگاه سرکوب 
را بیان کرد و هم به خوبی مشاهده کردیم که پیامدی وارونه و تؤام 
با خشم در جامعه ایجاد کرده است. شعار »توپ، تانک، مستند دیگر 
اثر ندارد« شعاری بود که از فردای آن روز در چندین گردهمایی 
اعتراضی بیان شد. پخش اعترافات، نشان داد که برخالف نظر 
اضالع حاکمیت، دستگاه شکنجه در بیرحمانه ترین شکل آن وجود 
دارد. ضمن این که این روش طرحی سوخته است. روشی ضد بشری 

و موجب تشدید خشونت در جامعه شده و می شود. 
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که دستگاه حاکمیت بجای رویکرد 
آشتی جویانه با ملت، دامنه خشونت را آن هم در حیاتی ترین محدوده 
بشری، گسترده کرده است. خشونت عملی یک سویه نیست، بلکه 
آتشی است شعله ور که شوربختانه موجودیت ایران زمین را به خطر 

انداخته است.

آزادی و آزادیخواهی نه یک تفکر بلکه مهمترین آرمان برای نیل به 
آرامش و امنیت و دستیابی به حقوق مادی و معنوی بشر همواره در 

صدر مطالبات ملت های مختلف بوده است .
از سوی دیگر ، مستبدان و دیکتاتورهایی قرار دارند که خود را قیم 
و مالک و ارباب مردم می پندارند و همواره در تالشند تا با ارائه یک 
تصویر موهوم از دشمن فرضی ، نبرد با سایر مکاتب و ایدئولوژی ها 
را بعنوان ضرورت اولیه حکومتشان مطرح نمایند و در این را ه از ملت 
ها توقع دارند تا جان و مال خود را در راه این مبارزه فرضی و موهوم 

اهدا نمایند.
در حقیقت تقابل دو نگرش ذیل از منظر سیاسی را بایستی بعنوان مرز 

فیمابین آزادی و بردگی ملت ها بشمار آورد :
الف - اصالت به بشر داده میشود :

نگرشی که اصالت را به انسان میدهد و همه ارکان مختلف که یک 
کشور بر آن استوار است ، شامل اقتصاد ، قشون و قدرت نظامی ، 
ایدئولوژی های مختلف ، فرهنگ و هنر ، علوم مختلف ، سیاست 
و ... ، همگی در خدمت رفاه و آسایش بشر میباشند و تنها وقتی 
مورد پذیرش هستند که بتوانند زمینه رفاه ، پیشرفت ، رشد ، آرامش 
و آسایش ، امنیت جانی و روانی و اقتصادی را تامین و محافظت 

بنمابند . 
در این گفتمان ، مبنای همه اقدامات انجام شده از سوی هر سازمان 
و هر نهاد و هر شخصی حقیقی و حقوقی به هر نحو و  به هر شکل که 
باشد ، تا مادامی که ناقض حقوق بشر نباشد و  در راستای تامین حقوق 

بشر باشد ، محترم شمرده میشوند.
ب - اصالت به بشر داده نمیشود :

در طول تاریخ بشر ، گفتمان ها و مکاتب مختلفی ظهور و بروز کرده 
اند که از انسان توقع داشته اند تا جان و مال خود را در راه آرمانهای 
مکتب و یا گفتمان مطروحه فدا نمایند و هر کسی که از این راه عدول 
نمود و یا مخالفت داشت ، بعنوان خائن و جاسوس وووو مورد محاکمه 

و مجازات قرار میگیرد.
 در حقیقت ، این قبیل گفتمان ها اصالت را به مکاتب و ایدولوژی ها 
و سایر نظریه های مشابه میدهند و بر این باورند که بشر بایستی در 
راه آرمانها و اهداف مورد نظر هیات حاکمه از جان و مال خود بگذرد.

در قرون نوزدهم ، بیستم و بیست و یکم ، این قبیل گفتمانهای 
غیر بشری که برای جان انسانها و حقوق بشر ارزشی قائل نیستند 
، همچون مارکسیسم ، فاشیسم ، نازیسم مرتکب بزرگترین فجایع 
و جنایات در حق بشریت شدند و البته از دهها قرن پیش تا کنون ، 
گفتمان ایدئولوژیک نیز در عمل اثبات نمود که برای توسعه باورهایش 
از تشدید جنگها و کشتار بشر و ویرانی سرزمین ها هیچ ابایی ندارد . 
جنگهای صلیبی ، جنگهای جهانی اول و دوم و ماجرای هولوکاست 
، جنگ های مختلف در عصر حاضر که در جوامع اسالمی به وقوع 
پیوست ، همگی توسط داعیه داران همین قبیل مکاتب و گفتمانهایی 
اتفاق افتاد که برای بشر اصالت قائل نبودند و همواره کمترین حقوق 

را برای بشر قائل بودند .
نکته حائز اهمیت این است که اغلب این حکومت هایی که اصالت 

را به بشر نمی دهند ، در مواقع بروز اعتراضات در کشورهایی که 
دارای سیستم دیکتاتوری همسو و مشابه هستند ، در کنار یکدیگر 
خواهند ایستاد و بصورت منسجم به سرکوب جنبش های آزادیخواهی 

و حقوق بشری خواهند پرداخت .
نمونه موجود و زنده این همسویی دیکتاتورها را میتوان در حمایت 
روسیه و کره شمالی و برخی کشورهای مشابه با دیکتاتور ونزوئال و 
یا سکوت خبری و به حالت کما رفتن برخی دیگر همچون دولت بی 

تدبیر جمهوری اسالمی به وضوح دید.
لیکن جای بسی خرسندیست که رسانه های مجازی فرصتی را 
ایجاد نموده که ملتها و آزادیخواهان سراسر جهان بتوانند از یکدیگر 
اعالن حمایت نمایند و  مواضع ملی و مردمی خود را به گوش جهانیان 

برسانند.
اعالم  موج  و  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  خبری  سکوت 
همبستگی ملت ایران در فضای مجازی ، نشان داد که صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی رسانه ملی نیست و منعکس کننده نظرات ملت 
ایران نمیباشد و  بدون شک و تردید و قاطعانه باید آن را رسانه میلی 

دانست .
همچنین بایکوت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی نیز نشانگر 
همراهی و همدلی همه جناحهای درون حاکمیتی اعم از اصولگرا 

و اصالح طلب با شعباتشان می باشد.
زنده باد ملت آزادیخواه ونزوئال که هرچند با تاخیر ، لیکن بر علیه 

دیکتاتوری نظام دیکتاتوری حاکم بر کشورشان قیام نمودند.

 انتشار خبری مبنی بر برگزاری کنفرانس لهستان با محوریت ایران در 
رسانه های خبری جهان ناخودآگاه خاطره تلخ کنفرانس گوادلوپ را در 

ذهن مخاطبان ایرانی احیاء نمود.
بعد از دیماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت نام » گوادلوپ « در ادبیات 
سیاسی ایرانیان , نمادی از اقدام برخی قدرت های جهانی برای تعیین آینده 
حاکمیت و تحوالت سیاسی ایران بشمار میرود , لیکن در این ارتباط چند 
سئوال در ذهن آدمی نقش می بنند که برای پرداختن به کنفرانس لهستان 
, بدوا« بایستی به این سئواالت پاسخ داد. سئوال اول این است که آیا 
کنفرانس گوادلوپ را بایستی اولین دخالت قدرتهای استعماری برای تعیین 

سرنوشت ایرانیان دانست ؟ 
 سئوال دوم آنکه غرب چه هدفی را بعنوان هدف اصلی و پشت پرده برای 

این قبیل کنفرانس ها در نظر داشته و دارد ؟
و در نهایت با توجه به پاسخی که برای پرسشهای فوق در می بابیم , به 
این سوال باید توجه ویژه و مضاعف داشت که آیا کنفرانس لهستان میتواند 

گوادلوپی دیگر برای ایرانیان آزادیخواه باشد؟
ایران در یکصد سال گذشته نشانگر اینست که  تاریخ مبارزاتی ملت 
هرگاه جنبش های آزادیخواهانه ملت ایران به اوج رسیده بود , قدرتهای 
استعماری برای حفظ منافعشان اقدام به » آلترناتیو سازی « در فضای 
سیاسی ایران نموده و بالفاصله یک شخصیت مجهول را بعنوان ناجی 
ملت ایران معرفی و با یک پروپاگاندای حساب شده , افکار و دلهای ملت 
ایران را امیدوار می نمودند که باالخره مبارزاتشان منتج به نتیجه شده است 
, لیکن مدت زمانی از این سرخوشی نمی گذشت که مجددا« منتقدین و 
آزادیخواهان و معترضان را در زندان و حصر و تبعید و یا دربرابر جوخه های 
اعدام می دیدند , و نتیجتا« ملت ایران دچار آنچنان سرخوردگی و یاسی 

میگردید که اثر آن تا سالها بر روح و روان آنها مستولی می شد .
بی شک کنفرانس چهاردهم تا هفدهم دیماه سال پنجاه و هفت را نمیتوان 
گوادلوپ شماره یک دانست و این اولین باری نبود که با این شیوه برای 
آینده ملت ایران تعیین تکلیف می شد و اگر بخواهیم نام مداخله سیاسی 
استعمارگران برای تعیین تکلیف آینده حاکمیت در ایران را » گوادلوپ « 
بگذاریم , بی شک بایستی اذعان نمود که اجالس ماه آتی در لهستان را 

باید چهارمین اجالس از نوع خود بدانیم .
از مبان بردن و نابود نمودن قیام مشروطه که با روی کار آوردن پهلوی اول 
و سپس حصر و حبس و اعدام مجاهدان و مبارزان آزادیخواه همراه بود 
را بایستی اولین اقدام دولتهای استعماری برای تسلط بر رای و اراده ملت 

ایران دانست که با آلترناتیو سازی از شخصیت مستبدی همچون رضاخان 
پهلوی , نه تنها قیام آزادیخواهانه مشروطه بطور کل از مدار خود خارج 
گردید و به یک استبداد جدید جایگزین شد , بلکه با ایجاد فضای خفقان 
سیاسی و اعدام آزادیخواهان و سران جنبش مشروطه خواهی , صدای ملت 
ایران را در گلو خفه نمودند که یقینا« میتوان این اقدام را با نام مستعار » 
گوادلوپ یک «خطاب نمود تا بتوان به سبقه اقداماتی همچون کنفرانس 

گوادلوپ در دیماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت پی برد.
بعد از سقوط پهلوی اول و با شروع بکار محمدرضا شاه پهلوی , بتدریج 
مبارزات آزادیخوانه ملت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق شکل 
جدیدی بخود گرفت و تا اخراج خاندان سلطنت از ایران تداوم یافت , 
لیکن برای بار دوم با مداخله همین قدرتهای استعمارگر که در ایران فقط 
به جستجوی منافع خویش هستند , سرنوشت این سلسله از مبارزات 
آزادیخواهانه ملت ایران بواسطه کودتای ضد ملی و ضد میهنی بیست 
و هشتم مرداد 32 نیز به سرکوب و اعدام و حبس و حصر آزادیخواهان و 
استقرار مجدد سلطنت انجامید تا یکبار دیگر استعمارگران رای و نظر ملت 
ایران را در محاق قرار داده باشند . یقینا« میتوان این اقدام را با همان نام 

مستعار » گوادلوپ دوم « خطاب نمود.
سومین اقدام برای نابودی مبارزات آزادیخواهانه و استقالل طلبانه ملت 
ایران که به » کنفرانس گوادلوپ « مشهور است , همان کنفرانسی است 
که در دیماه سال پنجاه و هفت در این جزیره تشکیل گردید و برای بار 
سوم در تاریخ معاصر , مبارزات ملت ایران را با آلترناتیو سازی از اهداف 
وطن خواهانه و متعالی خود منحرف نمودند و یکبار دیگر برای آینده ایران 

تعیین تکلیف نمودند .
در خالل این چهاردهه نیز مجددا« شاهد بودیم که در تداوم نتایج اخذ 
تصمیم از سوی قدرتهای جهانی برای کشورمان باعث گردید تا سران و 
رهبران آزادیخواه ایرانی , منتقدان , معترضان جوان , و اهالی مطبوعات به 
سرنوشت سلف آزادیخواه خود گرفتار بیایند و فرجامشان زندان و حصر و 
اعدام گردید تا برای سومین بار مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران به فرجام 
دفعات قبل نائل شده باشد. در واقع کنفرانس گوادلوپ را بایستی با نام 
ترتیبی » گوادلوپ سوم « خطاب نمود تا نسل های آتی با مطالعه پیرامون 
سلسله مداخالت خارجی در تعیین سرنوشت حاکمیت در ایران بدانند چرا و 
چگونه مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان در این یکصد سال منتج به دموکراسی 
واقعی نگردید و همواره یک دیکتاتور جدید جایگزین دیکتاتور قبلی شده 

و همچنان آزادیخواهان در حبس و حصر و اعدام گرفتار می شده اند.

حالیه نیز با عنایت به تجربه مداخله ابرقدرتها برای سرکوبی جنبش های 
آزادیخواهی مبارزان ایرانی در خالل قرن حاضر , به نظر میرسد که نشست 
لهستان را باید » گوادلوپی دیگر « برای انتخاب یک آلترناتیوی که بتواند 
مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران را به نابودی بکشاند تحلیل نمود و شاید از 
همین روی است که مجددا« عده ای همچون اعقاب رژیم سلطنتی خود 
را بعنوان گزینه مطلوب غرب برای جایگزینی ابراز می نمایند تا اینبار نیز 

مبارزات آزادیخواهانه را منتهی به همان فرجام قبل بنمایند.
بی شک جبهه ملی ایران با وجود مخالفت با استیالی حاکمیت غیر ملی و 
وامانده در اداره کشور وغوطه ور درفساد افسار گسیخته ، هرگونه اقدامی که 
برای مداخله در تعیین سرنوشت ایران و ایرانیان از سوی قدرتهای جهانی 
و بطور کل سایر کشورها انجام شود , شدیدا« مخالف است و بر این باور 
عمیقا« راسخ میباشد که وقت آن رسیده است تا ملت ایران خودش اقدام به 
تعیین سرنوشتش بنماید فلذا تا نیل به آزادی و دموکراسی واقعی به مبارزات 

ملی گرایانه اش ادامه خواهد داد.
همچنین جبهه ملی ایران , اقدامات جمهوری اسالمی از باب مداخله 
در سایر کشورها و بذل سرمایه های ملی ایرانیان در جهت توسعه افکار 
ایدئولوژیک و تداوم منازعات مذهبی در منطقه را محکوم می نماید 
و نتیجه این اقدام را افزایش آمار فقر و بیکاری , افزایش آمار طالق 
, افزایش آمار بزهکاری های گوناگون , افزایش فساد سیستماتیک در 
بدنه حاکمیت , افزایش بحران معیشتی و زیست محیطی , و افزایش 
دیگر اقسام نابسامانی ها در زندگی ملت ایران میداند. از دیدگاه جبهه 
ملی ایران , این فبیل اقدامات فرامرزی جمهوری اسالمی مستمسک و 
دستاویزی برای قدرتهای جهانی و منطقه ای بشمار میرود که آنها را در 
مسبر ایجاد جنگ روانی , تحدید , تهدید , تحریم و اعمال اقسام فشارها 
خاصه فشار اقتصادی بمنظور مهار رفتارهای بین المللی جمهوری اسالمی 
قرار می دهد , لیکن در کمال تاسف باید طرفین این کشمکش منطقه ای 
بدانند که تمام بار روانی , اقتصادی و اجتماعی این تقابل بر ملت مظلوم 

ایران بار میشود.
امید آنست که ملت ایران در عین هوشیاری و بیداری , اجازه ندهد تا برای 
بار چهارم مبارزات آزادیخواهانه اش را در این قبیل نشست ها و کنفرانس 
ها و با آلترناتیو سازیهای جهت دار به استقرار یک دیکتاتوری مجدد ختم 
نمایند و یکبار دیگر آزادیخواهان را در حبس , حصر و جوخه های مرگ 
ببینند و این مهم تنها در گروی اعتقاد عملی به آزادی و دموکراسی و عبور 

از هر شکل و هرنوع ازدیکتاتوری و جامعه تک صدایی محقق میگردد.

 هر سال در پسین روز دهم بهمن جشن سده برپا می شود و احترام ایرانیان 
باستان رابه آتش این عنصر حیاتی ،نشان مید هد / پیام جبهه ملی ایران به 
چگونگی این سنت دیرین وطنمان می پردازد و امیدوار است در هر زمان 
مقتضی بمناسبت های پیش آمده در نکو داشت مراسم ملی بسهم خود 

ایفای نقش نماید .
تاریخ پر فراز و نشیب کشور ما پیوسته شاهد مبارزاتی پیگیر برای دفاع 
سرسختانه از اصالت ملی در همه ی زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی و ... بوده و در این راه پدران ما به طور دائم با اشغال نظامی، فرهنگی، 
عقیدتی و ... مبارزه کرده اند و موجودیت خود راکه با هویت، آئین، زبان، 

سنت ها و فرهنگ خاص آنان درآمیخته بود به شدت پاس می داشتند.
دولت مستقل رستمیه به دست »عبدالرحمان رستم« رهبر نظامی و مذهبی 
خراسانی و بعد آن »یعقوب لیث صفاری« و سپس »ابومسلم خراسانی« و 

آنگاه ارتش ایرانی دیلمی و ...
در قلمرو فرهنگی باالخص رویارویی آریایی با فرهنگ مهاجم سامی، مبارزه 
حتی از رویارویی های سیاسی برای حفظ ارزش های ملی شدیدتر و پیگیرتر 
بود و تبار ایرانی، گذشته ی پر افتخارش را به فراموشی نسپرد و آن را در 
تمام جلوه های: ادب، هنر، شعر، موسیقی، فولکلور، رسوم روزمره خویش و 
باالخره حفظ سنت ها و از آن جمله جشن های نوروز، مهرگان، سده همواره 

زنده نگاه داشته است.
به روال آیین باستان در پسین روز دهم بهمن هر ساله در نقاطی از ایران 
جشن سده باشکوه تمام برگزار می شود و زرتشتیان و ایرانیانی که تابع سنن 

و آداب خود مانده اند در این شادی حضور فعال دارند.
به عنوان نمونه: 

در کرمان از چند روز قبل مردم در باغی به نام بداغ  آباد که در نزدیکی شهر 
قرار دارد جمع شده و در اتاق های آن سکنی می گزینند تا برای چند روزی 
زندگی مشارکتی را به رسم اجداد خود تجربه کنند و در روز دهم بهمن 
همزمان با غروب خورشید موبدان در لباس مخصوص و سرتاپا سفید و 
مشعل به دست در حالی که نوای دف و دایره که به وسیله ی دختران نواخته 
می شود وآنان را همراهی میکند، برای روشن کردن آتش حرکت می کنند 
و پس از برافروختن کوهی از خارهای روشن شده دور این آتش انبوه جمع 
و خداوند صاحب آتش را نیایش کرده و هر کس در دل خود آرزویی برای 
بهزیستی مردم و جامعه و رفع شر و دروغ و بدی می کند و آتش با اسپند و 
کندری که به آرزو رسیده ها در آن می ریزند ،همه جا را خوشبو می کنند و از 

فردای آن روز مردمان برای استقبال از نوروز آماده می شوند.
دریزد این جشن در یک محوطه ی بدون درخت برگزار می شود و با توجه به 
اینکه در گذشته وسایل ارتباط جمعی نبود، مردم به روال قدیم فرصت دیدار 
یکدیگر را در این روز همراه با سنت آتش افروزی و دعا و نیایش غنیمت 

می شمرند که از لحاظ اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد.
در اصفهان در دو جانب زاینده رود که از پشته های هیزم وخوار ،پر شده 
نوازندگان گرد می آیند و همه ی شهر ، گنبدها و مناره ها با شمع و مشعل 
آراسته می شود و به پای پرندگان گردوهای تو خالی پر شده به نفت و قیر که 
مشتعل شده بسته آنان را رها می کنند .می گویند که سالطین وقت این گونه 
مراسمی را کافی ندانسته و با شکوه تر از آنچه که به خالصه گفتیم انتظار 
داشتند به طوری که در کتاب تاریخ بیهقی شرح جشنی رفته است که در 
آن آتش چندان بزرگ بود که فروغ آن از ده فرسنگی از هر سو دیده می شد 

فردوسی در این باره می گوید: بهشتم بباید زآتشکده

چون نزدیک شد روزگار سده
بیرونی در کتاب التفهیم سبب نام سده را به عدد سد ارتباط داده و می گوید:

از او تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب و در آثارالباقیه آورده است که این 
جشن درست صد روز پس از آغاز زمستان که پنج ماه بود و از اولین روز 
آبان آغاز می شد گرفته می شود ،زیرا که ایرانیان باستان سال را به دو بخش 
می کردند تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه. این وجهه تسمیه و هنگام 

اصلی جشن، به عهد ساسانیان می رسد 
وجه دیگر سده آن است که می گویند چون اوالد آدم به صد رسید و مصادف 
با دهم بهمن بود آن را سده نام نهادند و در آن شب آتش بازی کردند و 

کوه های آتش از هیمه و چوب برافروختند.
در این روز پارسیان جشن مفصلی برپا می کردند و آتش بسیار بر می افروختند 
و ملوک و سالطین وقت مرغان و جانوران صحرایی را گرفته دسته های 
گیاه خشک بر پای آنان بسته و شعله ور می ساختند و رهایشان می کردند 
تا آتش در همه ی کوه و صحرا افتد و سده هر چه باشکوه تر و سیع تر 

برقرار شود.
گویند واضع این جشن کیومرث بود و او را صد فرزند دختر و پسر ،چون به 
سن رشد و تمیز رسیدند در شب این روز جشنی ساخت و همه را کدخدا کرد 

و آتش بسیار افروختند و به این سبب آن را سده می گویند.
نظامی می گوید: به نوروز جمشید و جشن سده که این هردو گشتی آیین 

آتشکده
این سنت فرخنده و شادی افزا را پاس می داریم و نسل جوان میلیونی میهن 
دوست و برومند را مسئول حفظ و حراست از این گونه سنت ها ی ملی 

میهنی /که چنین باد.

در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه چه می گذرد؟

سکوت خبری سیمای میلی هیچ ربطی به ملت آزادیخواه ایران ندارد

نشست لهستان و تداوم گوادلوپ های قبلی

جشن آتش



چهار دهه از اجرایی نمودن نظریه اقتصاد اسالمی می گذرد ولی بر خالف 
باغ بهشتی که در سایه این نظام اقتصادی به مردم وعده داده شده بود و بعد 
از چهل سال که تمام منابع و امکانات اقتصادی و منطقه ای و بین المللی 
کشور غنی ایران در اختیار اقتصاد دانان حوزه اقتصاد اسالمی بود , حاال با 
اندک نگاهی به وضعیت معیشت مردم و وضعیت تولید داخلی , مصرف 
داخلی , اعتماد داخلی و خارجی به اقتصاد اسالمی , ارزش پول ملی , و 
همه ابعاد گوناگون یک نظام اقتصادی , بدون استثناء همه شاخص ها در 

وضعیت بحرانی و نامناسب و حتی منهدم شده به چشم می آیند.
برای دانستن علت فروپاشی اقتصادی در نظام اقتصادی که اسالمی ,نامیده 
شده شایسته است تا ابتدا تعریف ارائه شده از سوی مدعیان اقتصاد اسالمی 
را مرور کنیم و سپس بصورت بسیار گذرا و اجمالی به ایرادات مشهود این 

نظام اقتصادی که نام اسالمی را نیز با خود همراه کرده بیاندازیم.
تعریف اقتصاد اسالمی از دیدگاه مدعیان این تفکر:

» بر اساس گفته آقای دکتر علی اسدی استادیار دانشگاه جامع امام حسین ، 
مکتب اقتصادی اسالم ، شامل فلسفه اقتصادی ، اخالق اقتصادی ، سیاست 
اقتصادی ، فقه اقتصادی ، فرهنگ اقتصادی و... در نظام اقتصادی اسالم 
است.هرکدام از این عناصر در جای خود و همه آنها به عنوان یک مجموعه 
، مکتب اقتصادی را تشکیل می دهند موضوعاتی مانند حالل و حرام که از 
فقه اقتصادی است و یا سیاست های اقتصادی ) حتی گاهی سیاست هایی 
مثل سیاست های پولی و مالی( منبعث و برگرفته از مکتب اقتصادی اسالم 
هستند . بنا بر این نهاد های تأثیرگذار بر پدیده های اقتصادی در یک جامعه 
دو دسته اند. دسته اول، نهاد های منبعث و برخاسته از ساختار حاکمیت در 
نظام اقتصادی ) نهاد های رسمی ( و دسته دوم نهاد های شکل گرفته در 
جامعه براساس آداب و رسوم و فرهنگ و... )نهاد های غیر رسمی ( هستند 
البته نهاد ها از هر نوع و شکل آن تحت تأثیرمکتب حاکم بر جامعه خواهند 
بود. و نهاد های مقبول و مطلوب در نظام اسالمی نهادهایی خواهند بود 
که حداقل با اصول و ارزش های مکتبی مغایرت نداشته باشند. ولو اینکه به 

عنوان واقعیت در جامعه وجود داشته باشند«
در توضیحات فوق , عناصری مانند فلسفه اقتصادی , اخالق اقتصادی , 
فقه اقتصادی و حالل و حرام و سیاست های اقتصادی شامل سیاست های 
پولی مالی , از اساسی ترین اجزاء اسالمی کننده اقتصاد در ایران عنوان شده 
اند و همچنین در ادامه به دارا بودن دو رکن اساسی شامل نهاد های رسمی 
که برخاسته از ساختار حاکمیت درنظام اقتصادی و نهاد های غیر رسمی که 
برگرفته از آداب و رسوم و فرهنگ و جامعه هستند. در ادامه نظریه اقتصاد 
اسالمی , قوه قضاییه را که بر اساس اصول شرع و قانون منبعث از تفکرات 
اسالمی شکل گرفته است را بعنوان مکانیزم نظارتی بر اجرای صحیح 

اقتصاد اسالمی معرفی نموده است.
اما با اندک توجهی به وضعیت کنونی همه ابعاد اقتصاد کشورمان به وضوح 
ناکارآمدی این نظریه را مشاهده می نماییم که در ادامه علل ناکارآمدی 

اقتصاد دینی رامورد توجه قرار خواهیم داد.
علل ناکارآمدی اقتصاد ی که اسالمی خوانده شده :

الف - دانش اقتصاد همچون دیگر علوم در زمان ایستا و متوقف نیست 
و در گذر زمان و مبتنی بر تجربه عملی و تحلیل علمی با نوعی پویایی 
و پیوستگی همراه میشودکه در هر مقطع زمانی این دانش متناسب با آن 
زمان و آن مکان دارای متغییر هایی متفاوت با زمان و مکان های دیگر 

بوده است.
اقتصاد که یک تخصص مستقل و حتی زیر بناییست , و به وضوح میتوان 
گفت مبنای امنیت اجتماعی , رفاه و آسایش بشریست , نمیتواند زیر 
مجموعه یک دین یا مذهب قرار بگیرد و چنانچه علم اقتصاد را منتسب به 
یک دین و یا مذهب بشود , بی شک ضعف ها و کاستی ها و آثار منفی 
متقابل اقتصاد و مذهب بر یکدیگر , موجب میشود تا آن مکتب اقتصاد 
مذهبی مبنای قضاوت ارزشی دین و مذهب مورد انتساب قرار بگیرد و 
از این جهت بزرگترین اجحاف در حق آن مذهب مورد استناد در مکتب 

اقتصاد مذهبی میگردد .

در واقع باید پذیرفت که مبنای نگرش های ارزشی و آیینی , مکتب مذهبی 
است و دانش اقتصاد بعنوان یک شاخه مستقل و زیربنایی در اداره جامعه که 
متاثر است از متغییرهای بین المللی و به تنظیم مناسبات مولفه های موجود 
در مناسبات تولید و عرضه و مصرف و رفاه و غیره , نمیتواند منتسب به یک 
مکتب مذهبی باشد و بدون تردید خود نیازمند یک مکتب مستقل در حوزه 
عملکرد مربوطه اش می باشد که این مکاتب اقتصادی دارای اشکال و 
مبانی خاص خود هستند فلذا باید پذیرفت که اقتصاد فاقد جنبه های مذهبی 
و امثالهم میباشد . با توضیحات فوق تردیدی وجود ندارد که بایستی جدایی 

دین از اقتصاد را مفیدترین نظریه در جهت منافع ملی ایرانیان دانست .
ب - در تعریفی که در ابتدای این نوشتار در خصوص اقتصاد اسالمی ارائه 
گردید , دیدیم که در این نظریه اقتصاد اسالمی , هم اقتصاد حکومتی ) 
دولتی ( وجود دارد و هم اقتصاد خصوصی ) سرمایه داری ( که بدون شک 
تقابل دو نظریه معروف سوسیالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اقتصادی در بطن 
و متن اقتصاد اسالمی را باید یکی دیگر از دالیل ناکارآمدی این نظریه 

اقتصاد اسالمی بشمارآورد.
در نظریه اقتصاد اسالمی که هردو تفکر اقتصادی مشهور یعنی سوسیالیسم 
اقتصادی و لیبرالیسم اقتصادی در کنار یکدیگر وجود دارند , ناخودآگاه رقابت 
و برخورد و تقابل فیمابین بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد , 
اجتناب ناپذیر میشود و از آنجاییکه حکومت اسالمی اهداف ایدئولوژیک 
خود را دارد و از ابزار قدرت حداکثری برخوردار است , در این تقابل , بخش 
خصوصی همواره بایستی شکست را بپذیرد و از میدان رقابت حذف شود و 
یا اینکه هرگاه رشد بنگاه خصوصی با اهداف ایدوئولوژیک حاکمیت در تضاد 
باشد , ناخودآگاه تضاد بنگاه خصوصی مذکور به تضاد با مبانی ایدئولوژیک 
تلقی میشود و با صدور احکام سنگین از مصادره اموال تا اعدام و حبس و 
غیره مواجه میشود که این تقابل و این تسلط مذهب بر اقتصاد حکومتی 
, موجب خواهد شد تا امنیت اقتصادی که الزمه رشد و پویایی و بالندگی 
اقتصادیست بطور جدی در معرض مخاطره قرار بگیرد.از دیگر سو نمیتوان 
تاثیر ساختار ایدئولوژیک حکومت بر روابط بین المللی کشور را انکار نمود 
و مواردی همچون صدور انقالب و حمایت از برخی جریانات ایدئولوژیکی 
در منطقه و جهان همواره سایه جنگ , تحریم و بحران را بر سر اقتصاد 
کشور حفظ می نماید و این نیز بطور غیرقابل انکاری در ایجاد عدم امنیت 
اقتصادی موثر می باشد. و همواره تجارت بین المللی و اقتصاد بین المللی 
کشورمان ایران از ناحیه حاکمیت ایدئولوژی بر اقتصاد ضربه های مهلکی 
دریافت نموده است . بنا براین با توجه به موارد فوق هرگز نمیتوان در سایه 
تفکرات اقتصاد اسالمی , امنیت سرمایه گذاری که الزمه رشد و توسعه 
اقتصادیست را فراهم نمود و برای پیشرفت اقتصادی کشور یقینا باید رای 

به جدایی اقتصاد از دین داد .
ج- وقتی با وضع موصوف فوق مواجه شدیم , ناگهان خود را در یک اقتصاد 

جزیره ای خواهیم دید که ماحصل همان تاثیر مذهبی بودن اقتصاد است.
در این حالت است که درب های کشور بسته میشوند تا همچون نگرش 
کمونیسم اقتصادی , در همه زمینه ها به خودکفایی برسیم که این باعث 
میشود تا منابع و ظرفیت های موجود کشور برای مواردی مصرف شوند که 
کشورمان قابلیت تولید آن ها را ندارد همچون برخی اقالم کشاورزی و از 
تمرکز بصورت تخصصی بر روی تولید یک محصول فاصله بگیریم . با این 
رفتار است که بعد از چهل سال شاهد انهدام منابع آب و برخی منابع دیگر 
هستیم و در تولید هیچ محصولی بصورت تخصصی حضور و وجود نداریم 
و حتی در تولید محصوالتی که از دیرباز در تخصص کشورمان بوده است 
همچون فرش و کفش و منسوجات , متاسفانه نه تنها متوقف شده ایم بلکه 
این صنایع تخصصی را نیز قربانی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در همه 
زمینه ها نموده ایم. در این اقتصاد جزیره ای است که حکومت تمام دربها 
را می بندد تا از محصول داخلی حمایت نماید تا به خودکفایی برسد برای 
افزایش توان اقتصاد مقاومتی که بخش الینفک اقتصاد ایدئولوژیک است 
.همین مقوله بستن دربهای کشور خود باعث ایجاد انواع فساد اقتصادی از 
جمله ایجاد رانت برای ورود کاال , قاچاق کاال , رانت و افزایش دامنه رشاء و 

ارتشاء که ظاهرا برای حمایت از تولید کننده داخلیست ولی بعنوان یک رانت 
مهم در اختیار اشخاص رانتخوار قرار میگیرد و سبب برخورداری از مزایای 
ارزی ارتشاء و فساد اداری میگردد.از این جهت نیز وجود اقتصاد مذهبی 
بصورت ناخودآگاه باعث میشود تا اقتصاد کشور بسوی منجالبی از فساد و 
ناکارآمدی سوق پیدا کند .و برای برون رفت از این منجالب اقتصادی باید 

اقتصاد را در مکاتب اقتصادی جستجو نمود ونه در مکاتب ایدئولوژیک .
د- در کنار عوامل فوق , نرخ سود بانکی را باید بعنوان یکی از غیر اسالمی 
ترین نمادهای جاری و رایج در اقتصاد اسالمی چهل ساله حاکم بر ایران 
ذکر نمود. مادامی که نرخ سود بانکی از نرخ سود تولید به مراتب بیشتر باشد 
, سرمایه های خرد و حتی کالن بجای جهت یافتن در بخش اقتصاد مولد 
که فاقد امنیت سرمایه گذاری نیز می باشد , بسوی نظام بانکی سوق می 
یابند و بعلت نرخ بهره بسیار باالی نظام بانکی , بخش مولد در اقتصاد 
نمیتواند از این منابع مالی برخوردار شود فلذا بانک ها برای تامین سود 
پرداختی , تمایل بیشتری دارند تا منابع مالی خود را به بخش خدمات و 
داللی و سفته بازی هدایت نمایند و حضور این منابع کالن مالی در بخش 
غیر مولد که عموما به داللی و سفته بازی مشغولند , باعث میگردد تا ثبات 
الزم در بازار کاال و خدمات بوجود نیاید و با هجوم این سرمایه ها در بخش 
های مختلف شاهد ایجاد بحران در اجزاء مختلف بازار میشویم و در واقع 
نرخ بهره بانکی در اقتصاد اسالمی که در حال اجراست , باعث نابودی 
اشتغال مولد , بیکاری و فقر , ناپایداری و عدم ثبات در نرخ تورم و رکود , 
و بسیاری اشکاالت دیگر میگردد .شایان ذکر است که از منظر دین اسالم 
, وام بصورت قرض الحسنه توصیه شده است , لیکن نظام بانکی ایران در 
اقتصاد اسالمی از همین سپرده های قرض الحسنه نیز در جهت مورد نظر 
اسالم استفاده نمی نماید.موارد فوق الذکر را نمیتوان بعنوان همه ایرادات و 
اشکاالت اقتصاد اسالمی دانست و یقینا ایرادات این نظریه اقتصادی به 
مراتب فراتر از آنست که در یک یادداشتذکر شوند , لیکن موارد فوق صرفا 

بعنوان نمادها و نمودهایی از ناکارآمدی اقتصاد اسالمی ذکر گردید.
جبهه ملی ایران ضمن باور عمیق به ناکارآمدی اقتصادی که اسالمی نامیده 
شده و باورمندی به لزوم جدایی دین از اقتصاد , در حال تدوین نظریه 
اقتصادی کارآمدیست که با موقعیت جغرافیایی , زمان و شرایط امروز جهان، 
منابع مادی و انسانی و ذخائر غنی , روابط مناسب بین المللی , مشارکت 
فعاالنه در تجارت بین الملل و توجه به شاخص های اقتصاد بین الملل و 
سایر فاکتورها و مولفه های موثر در دانش اقتصاد انطباق داشته باشد و بتواند 
امنیت اقتصادی و رفاه ملی را برای ملت الیق و شرافتمند و زجر کشیده 
ایران تامین نماید. همچنین جبهه ملی ایران عمیقا معتقد است که چنانچه 
مذهبیون به ترویج اخالق و دیگر منویات مذهبی که در حوزه تخصص 
ایشان است بپردازند و اصرار بر دخالت در سایر حوزه های علمی ننمایند , 
کمک شایانی به حوزه های مختلف اداره کشور همچون سیاست و اقتصاد 

و هنر و فرهنگ و غیره خواهند نمود .
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ادیب برومند

جبهه ملی ایران خواهان جدایی دین وباورهای دینی از اقتصاد است


