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حاصل قفل دولت بر زبان و دست و پاي ملت، رواج فساد و فقر و سقوط اقتصاد ملي 

جبهه ملي نگهبان حقوق مردم و مدافع منافع ملي ايران است

در فعلي  دولت  آمدن  كار  روي  زمان   از 
– متغيرهاي سياسي  كليه   سال 1384 
 اقتصادي و اجتماعي در ايران سير منفي
 پيدا كرده است و با انقالب پيداشده در
اين متغيرهاي ارتباطات سير نزولي   امر 
ملت، زندگي يك  نظر  از  و حياتي   مهم 
آن حاصل  و  يافته   جهاني   انعكاس 
 تشديد فشار يا هم افزايي  اثراث منفي بر
است. سقوط جامعه بوده  متغيرها   ساير 
در اقتصاد  سقوط  جهاني،  مقياس   در 
 مقياس جهاني به معني سقوط امكانات
 دفاعي كشور هم در مقابل عوامل منفي
مقابل در  هم  و  اي  منطقه  و   داخلي 
است خارجي  گر  استعمار  هاي  .قدرت 
 بدون ذكر جزئيات شواهدو اتفاقات روي
 داده در بعد از انتخابات اخير كه حداقل
 در 150 كشور و در صد سازمان سياسي
و اجتماعي جهاني ثبت شده   اقتصادي، 
از قطع بعد  نامه   حاصل آن صدور قطع 
ايران حكومت   محكوميت  بر  داير   نامه 
گيري نتيجه  توان  مي  فقط  است   بوده 
كه هايي  دست  و  فعلي  دولت  كه   كرد 
مي نگاه  و  آورده  قدرت  سر  بر  را   آن 
و اختناق  حربه  با  اند  كوشيده   دارند 
 وحشت و اعمال زور و حتي ارتكاب قتل
و زنده  گروههاي  و  افراد  عليه  تجاوز   و 
 فعال  اجتماعي و سياسي مانند كارگران،
ملي، احزاب  و  افراد  دانشجويان،   زنان، 

 شخصيت هاي سياسي دگرانديش، اقليت
نگاران، روزنامه  قومي،  و  مذهبي   هاي 
 صاحبان و مديران مطبوعات، استادان و
 دانشگاهيان ، براي خود آزادي عمل در
 تسلط بر انتصابات و به دست گرفتن اركان
 قدرت (وزارتخانه ها، مجلس، ادارات كل،
 ادارات شهرستانها تا پائين ترين سطوح)
 پيدا كنند و با اين آزادي عمل در اعمال
اموال غارت  بر  عالوه  ظاهري   قدرت 
 عمومي و ثروتهاي ملي مخصوصا درآمد
سير خط   ، نفت  دالري  ميليارد   صدها 
 فعاليت اقتصادي عادي و روزانه مردم را
 نيز در جهت منافع دراز مدت خود تغيير
هاي كارتل  و  انحصارات  (ايجاد   دهند 
سرمايه، و  پول  بازار  بر  حاكم   قدرتمند 
 شبكه توزيع، كاالهاي استراتژيك و حتي
خواص تنها  نه  امروز  عمومي).   مايحتاج 
 بلكه مردم عادي از مافياي نفتي، مافياي
 قاچاق مواد سوختي، مافياى دارو، مافياي
 بنادر غير قانوني، مافياي توليد غير قانوني
مافياي رباخواران،  مافياي  گاز،  و   نفت 
   فعال در قوه قضائيه، مافياي منابع طبيعي
 صحبت مي كنند و در هر شهر و روستا
 كساني پيدا مي شوند كه با وابستگي به
 مراكز قدرت درصدد كار چاق كردن براي
و پول هستند  گرفتن  مقابل  در   ديگران 
عادي زندگي  روند  كل  ترتيب  اين   به 
 .مردم مختل و به فساد آلوده شده است

كردن پيدا  در  فعلي  دولت  ديگر   حربه 
 آزادي عمل براي اهداف فوق از بين بردن
سازمانهاي و  قانوني  و  حقوقي   ضوابط 
بر ناظر  و  حاكم  اقتصادي  و   مديريتي 
 اداره امور كشور و يا اخالل در طرز كار
 عادي آنها بوده است كه انحالل سازماني
تعطيلي شوراي ريزي  برنامه  و   مديريت 
 پول و اعتبار، تعويض شوراي بورس، تسلط
 بر فرهنگستان، تعويض هيئت نظارت بر
عالوه كه  اند  جمله  ...ازآن  و   مطبوعات 
 بر اينها بي اعتنائي به قوانين و مقررات
 طرز تهيه بودجه ساالنه كل كشور، مهلت
 تهيه و ارائه بودجه و برنامه پنجساله، الزام
گزارش به  پاسخگويي  در  قانوني   هاي 
ديوان كشور،  كل  بازرسي  سازمان   هاي 
 محاسبات و گزارش هاي كميسيون اصل
  نود مجلس و نيز به پرسش هاي مراجع
 بين المللي درباره دهها موضوع كه ايران
 با پيوستن به مقاوله نامه ها و عهد نامه
آنها رعايت  به  ملزم  المللي  بين   هاي 
 بوده است، خود نشانه خودسري و خود
 محوري عده اي است كه ملت و مملكت
آن معنوي  و  مادي  هاي  ثروت  كليه   و 
را و خود  كنند  مي  تصور  ملك خود   را 
.در مقابل هيچ كس پاسخ گو نمي بينند
داخلي هاي  باري  و  بند  بي  اين   حاصل 
مقياس در  منتشر شده  ارقام  و  آمار   در 
مايه كه  است  يافته  انعكاس   جهاني 
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ــگان و آگاهان  ــران و مايه تعجب فرهيخت ــت ملت اي خجل
ــت. ــده اس ــي و فرهنگي مردم ايران ش ــينه تاريخ از پيش

ــه و  ــه اي جامع ــاالنه 16 پل ــط س ــقوط متوس س  -1
ــال گذشته در بين  ــاد مالي در چهار س حكومت از نظر فس
180 كشور جهان.بطوريكه ايران از رتبه 92 درسال2005 
ــال گذشته در بين  ــاد مالي در چهار س حكومت از نظر فس
180 كشور جهان.بطوريكه ايران از رتبه 92 درسال2005 
ــال گذشته در بين  ــاد مالي در چهار س حكومت از نظر فس
ــت . ــرده اس ــقوط ك ــال 2008 س ــه 141 درس ــه رتب ب

(منبع : صندوق بين المللى پول . )
ــت در روز معرفي كابينه خود  ــود اينكه رئيس دول با وج
ــت 250 نفري  ــال 1384 از وجود ليس ــس در س ــه مجل ب
ــت در روز معرفي كابينه خود  ــود اينكه رئيس دول با وج
ــت 250 نفري  ــال 1384 از وجود ليس ــس در س ــه مجل ب
ــت در روز معرفي كابينه خود  ــود اينكه رئيس دول با وج
فاسدين اقتصادي در جيب  خود خبر داد و با وجود اينكه 
ــش از 53 پرونده  ــال 1387 بي ــيون اصل نود در س كميس
ــاد اقتصادي كه در دوره دولت فعلي روي داده است را  فس
براي سران سه قوه ارسال داشته است هيچ اقدامي اساسي 
ــاد اقتصادي كه در دوره دولت فعلي روي داده است را  فس
براي سران سه قوه ارسال داشته است هيچ اقدامي اساسي 
ــاد اقتصادي كه در دوره دولت فعلي روي داده است را  فس
عليه فاسدين اقتصادي كه ميلياردها دالر ثروت هاي ملي 
براي سران سه قوه ارسال داشته است هيچ اقدامي اساسي 
عليه فاسدين اقتصادي كه ميلياردها دالر ثروت هاي ملي 
براي سران سه قوه ارسال داشته است هيچ اقدامي اساسي 
ــت.چهل ميليارددالر ــارت كرده اند صورت نگرفته اس را غ

عليه فاسدين اقتصادي كه ميلياردها دالر ثروت هاي ملي 
ــت.چهل ميليارددالر ــارت كرده اند صورت نگرفته اس را غ

عليه فاسدين اقتصادي كه ميلياردها دالر ثروت هاي ملي 

ــده از بانك ها كه غالبا به دستور مقامات  اعتبارات اخذ ش
سياسي و تباني مقامات بانكي واگذارشده و امروز نام مطالبات 
معوق گرفته و تلف شده تلقي مي شود بخش ديگري از فساد 
سياسي و تباني مقامات بانكي واگذارشده و امروز نام مطالبات 
معوق گرفته و تلف شده تلقي مي شود بخش ديگري از فساد 
سياسي و تباني مقامات بانكي واگذارشده و امروز نام مطالبات 
مالي حاكم بر كل ساختار اقتصادي مي باشد. خروج يك فقره 
معوق گرفته و تلف شده تلقي مي شود بخش ديگري از فساد 
مالي حاكم بر كل ساختار اقتصادي مي باشد. خروج يك فقره 
معوق گرفته و تلف شده تلقي مي شود بخش ديگري از فساد 
20 ميليارد دالري طال و ارز از كشور و ورود پر سر و صداي 
مالي حاكم بر كل ساختار اقتصادي مي باشد. خروج يك فقره 
20 ميليارد دالري طال و ارز از كشور و ورود پر سر و صداي 
مالي حاكم بر كل ساختار اقتصادي مي باشد. خروج يك فقره 
تلويزيوني آن به تركيه فقط يك نمونه كشف شده آن است.

20 ميليارد دالري طال و ارز از كشور و ورود پر سر و صداي 
تلويزيوني آن به تركيه فقط يك نمونه كشف شده آن است.

20 ميليارد دالري طال و ارز از كشور و ورود پر سر و صداي 

ــب و كار : طبق گزارش  ــقوط آزادي محيط كس س  -2
موسسه تحقيقاتي كانادائي فرنيرر براي سال 2009 درباره 
شاخص هاي آزادي اقتصادي در بين 141 كشور بر اساس 
موسسه تحقيقاتي كانادائي فرنيرر براي سال 2009 درباره 
شاخص هاي آزادي اقتصادي در بين 141 كشور بر اساس 
موسسه تحقيقاتي كانادائي فرنيرر براي سال 2009 درباره 
ــقوط  ــال 2007 ايران با 11 پله س ــات مربوط به س اطالع
ــاخص بر  ــت. اين ش از رديف 101 به 112 تنزل يافته اس
مبناي وضعيت پنج متغير كليدي (1) حجم و اندازه دولت 
ــي  ــاختار قانوني امنيت حقوق مالكيت (3) دسترس (2) س
مبناي وضعيت پنج متغير كليدي (1) حجم و اندازه دولت 
ــي  ــاختار قانوني امنيت حقوق مالكيت (3) دسترس (2) س
مبناي وضعيت پنج متغير كليدي (1) حجم و اندازه دولت 
ــي و قوانين مالي و  ــي (4) آزادي تجارت خارج به نقدينگ
ــي  ــاختار قانوني امنيت حقوق مالكيت (3) دسترس (2) س
ــي و قوانين مالي و  ــي (4) آزادي تجارت خارج به نقدينگ
ــي  ــاختار قانوني امنيت حقوق مالكيت (3) دسترس (2) س
ــود. بعنوان مثال  ــبه مي ش ــازار كار و تجارت محاس (5) ب
ــي و قوانين مالي و  ــي (4) آزادي تجارت خارج به نقدينگ
ــود. بعنوان مثال  ــبه مي ش ــازار كار و تجارت محاس (5) ب
ــي و قوانين مالي و  ــي (4) آزادي تجارت خارج به نقدينگ
ــاي توليدي به  ــه مردم عادي و واحده ــران در حاليك در اي
ــود. بعنوان مثال  ــبه مي ش ــازار كار و تجارت محاس (5) ب
ــاي توليدي به  ــه مردم عادي و واحده ــران در حاليك در اي
ــود. بعنوان مثال  ــبه مي ش ــازار كار و تجارت محاس (5) ب
ــي  ــوري آزاد و رقابتي به منابع مالي و نقدينگي دسترس ط
ــاي توليدي به  ــه مردم عادي و واحده ــران در حاليك در اي
ــي  ــوري آزاد و رقابتي به منابع مالي و نقدينگي دسترس ط
ــاي توليدي به  ــه مردم عادي و واحده ــران در حاليك در اي
ــز قدرت بدهي  ــته به مراك ــد عده اي از خواص وابس ندارن
ــي  ــوري آزاد و رقابتي به منابع مالي و نقدينگي دسترس ط
ــز قدرت بدهي  ــته به مراك ــد عده اي از خواص وابس ندارن
ــي  ــوري آزاد و رقابتي به منابع مالي و نقدينگي دسترس ط
چهل هزار ميليارد توماني به بانك ها را به وجود آورده اند.

ــز قدرت بدهي  ــته به مراك ــد عده اي از خواص وابس ندارن
چهل هزار ميليارد توماني به بانك ها را به وجود آورده اند.

ــز قدرت بدهي  ــته به مراك ــد عده اي از خواص وابس ندارن

ــزارش صندوق بين  ــد اقتصادي : طبق گ ــقوط رش 3- س
ــران از زمان روي كار آمدن  ــي پول و بانك مركزي اي الملل
ــزارش صندوق بين  ــد اقتصادي : طبق گ ــقوط رش 3- س
ــران از زمان روي كار آمدن  ــي پول و بانك مركزي اي الملل
ــزارش صندوق بين  ــد اقتصادي : طبق گ ــقوط رش 3- س
دولت فعلي عليرغم داشتن 335/3 ميليارد دالر درآمدهاي 
ــران از زمان روي كار آمدن  ــي پول و بانك مركزي اي الملل
دولت فعلي عليرغم داشتن 335/3 ميليارد دالر درآمدهاي 
ــران از زمان روي كار آمدن  ــي پول و بانك مركزي اي الملل
ــارد دالر درآمد اضافه بر بودجه و برنامه  نفتي و 135 ميلي
دولت فعلي عليرغم داشتن 335/3 ميليارد دالر درآمدهاي 
ــارد دالر درآمد اضافه بر بودجه و برنامه  نفتي و 135 ميلي
دولت فعلي عليرغم داشتن 335/3 ميليارد دالر درآمدهاي 
پنجساله درصد رشد اقتصادي مرتبا سير نزولي داشته است. 
ــارد دالر درآمد اضافه بر بودجه و برنامه  نفتي و 135 ميلي
پنجساله درصد رشد اقتصادي مرتبا سير نزولي داشته است. 
ــارد دالر درآمد اضافه بر بودجه و برنامه  نفتي و 135 ميلي
بطوريكه رشداقتصادى ايران 7/8 درصددرسال 2007 و 2/5 
پنجساله درصد رشد اقتصادي مرتبا سير نزولي داشته است. 
بطوريكه رشداقتصادى ايران 7/8 درصددرسال 2007 و 2/5 
پنجساله درصد رشد اقتصادي مرتبا سير نزولي داشته است. 
درصد درسال 2008 و 1/9 درصددرسال 2009 بوده است .

خرج بي بند و بار درآمدهاي نفتي براي بودجه جاري سه برابر 
شدن كسري بودجه و آزادگذاري واردات عدم اقدام براي مقابله 
خرج بي بند و بار درآمدهاي نفتي براي بودجه جاري سه برابر 
شدن كسري بودجه و آزادگذاري واردات عدم اقدام براي مقابله 
خرج بي بند و بار درآمدهاي نفتي براي بودجه جاري سه برابر 
براي بحران مالي و اقتصادي جهاني عامل بي دفاعي  اقتصاد 
شدن كسري بودجه و آزادگذاري واردات عدم اقدام براي مقابله 
براي بحران مالي و اقتصادي جهاني عامل بي دفاعي  اقتصاد 
شدن كسري بودجه و آزادگذاري واردات عدم اقدام براي مقابله 
ايران در مقابل تحوالت اقتصادي جهاني شناخته شده است.

براي بحران مالي و اقتصادي جهاني عامل بي دفاعي  اقتصاد 
ايران در مقابل تحوالت اقتصادي جهاني شناخته شده است.

براي بحران مالي و اقتصادي جهاني عامل بي دفاعي  اقتصاد 

سقوط ورود سرمايه هاي خارجي (واقعي بيرون از   -4
ــش نفت و گاز كه حتي در صورت تحقق يك دهه وقت  بخ
سقوط ورود سرمايه هاي خارجي (واقعي بيرون از   -4
ــش نفت و گاز كه حتي در صورت تحقق يك دهه وقت  بخ
سقوط ورود سرمايه هاي خارجي (واقعي بيرون از   -4
ــازمان ملل  ــي خواهد) طبق گزارش انكتاد (كنفرانس س م
ــش نفت و گاز كه حتي در صورت تحقق يك دهه وقت  بخ
ــازمان ملل  ــي خواهد) طبق گزارش انكتاد (كنفرانس س م
ــش نفت و گاز كه حتي در صورت تحقق يك دهه وقت  بخ
براي تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 ميليارد 
ــازمان ملل  ــي خواهد) طبق گزارش انكتاد (كنفرانس س م
براي تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 ميليارد 
ــازمان ملل  ــي خواهد) طبق گزارش انكتاد (كنفرانس س م

دالر سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته است كه فقط 
1/50 ميليارد دالر آن عايد ايران شده است. تركيه 12 برابر 

دالر سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته است كه فقط 
1/50 ميليارد دالر آن عايد ايران شده است. تركيه 12 برابر 

دالر سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته است كه فقط 
ايران، امارات 9 برابر ايران، قطر 4 برابر ايران و لبنان 2/4 برابر 
ايران سهم برده اند و عربستان با جذب 38 ميليارد دالر 24 
ــطح جهانى آماده ميكند. برابر ايران خودرابراى رقابت درس

ايران سهم برده اند و عربستان با جذب 38 ميليارد دالر 24 
ــطح جهانى آماده ميكند. برابر ايران خودرابراى رقابت درس

ايران سهم برده اند و عربستان با جذب 38 ميليارد دالر 24 
ــتر    ــپانياباجذب 289 ميليارددالر، بيش ــه ،چين واس فرانس
ــطح جهانى آماده ميكند. برابر ايران خودرابراى رقابت درس

ــتر    ــپانياباجذب 289 ميليارددالر، بيش ــه ،چين واس فرانس
ــطح جهانى آماده ميكند. برابر ايران خودرابراى رقابت درس

ــرمايه هاي جهاني را جذب كرده اند و سرمايه گذاري  س
ــته است. اين  ــد داش خارجي اياالت متحده 13 درصد رش
ــرمايه هاي جهاني را جذب كرده اند و سرمايه گذاري  س
ــته است. اين  ــد داش خارجي اياالت متحده 13 درصد رش
ــرمايه هاي جهاني را جذب كرده اند و سرمايه گذاري  س
ناچيز بودن ورود سرمايه هاي خارجي كه حاصل رفتارهاي 
اقتصادي و نوع مديريت اقتصادي در 
ناچيز بودن ورود سرمايه هاي خارجي كه حاصل رفتارهاي 
اقتصادي و نوع مديريت اقتصادي در 
ناچيز بودن ورود سرمايه هاي خارجي كه حاصل رفتارهاي 

ــي –  نادرست سياس
مقياس جهاني دانسته شده، در حالي است كه بنا به گفته 
اقتصادي و نوع مديريت اقتصادي در 
مقياس جهاني دانسته شده، در حالي است كه بنا به گفته 
اقتصادي و نوع مديريت اقتصادي در  ــي  نادرست سياس
مقياس جهاني دانسته شده، در حالي است كه بنا به گفته 

ــي  نادرست سياس
ــش نفت و گاز به 45  ــر جديد نقت ، ايران تنها در بخ وزي
مقياس جهاني دانسته شده، در حالي است كه بنا به گفته 
ــش نفت و گاز به 45  ــر جديد نقت ، ايران تنها در بخ وزي
مقياس جهاني دانسته شده، در حالي است كه بنا به گفته 
ميليارد دالر سرمايه خارجي نياز دارد (قوانين شفاف، آساني 
ــش نفت و گاز به 45  ــر جديد نقت ، ايران تنها در بخ وزي
ميليارد دالر سرمايه خارجي نياز دارد (قوانين شفاف، آساني 
ــش نفت و گاز به 45  ــر جديد نقت ، ايران تنها در بخ وزي
ــب و كار و عرضه رقابتي  ــاي كس ــتد و آزادي فض داد و س
ميليارد دالر سرمايه خارجي نياز دارد (قوانين شفاف، آساني 
ــب و كار و عرضه رقابتي  ــاي كس ــتد و آزادي فض داد و س
ميليارد دالر سرمايه خارجي نياز دارد (قوانين شفاف، آساني 
ــورم پايين از عوامل  ــرمايه گذاري و نرخ ت ــت هاي س فرص
ــب و كار و عرضه رقابتي  ــاي كس ــتد و آزادي فض داد و س
ــورم پايين از عوامل  ــرمايه گذاري و نرخ ت ــت هاي س فرص
ــب و كار و عرضه رقابتي  ــاي كس ــتد و آزادي فض داد و س
ــناخته شده است.) ــاعد جذب سرمايه هاي خارجي ش مس

ــورم پايين از عوامل  ــرمايه گذاري و نرخ ت ــت هاي س فرص
ــناخته شده است.) ــاعد جذب سرمايه هاي خارجي ش مس

ــورم پايين از عوامل  ــرمايه گذاري و نرخ ت ــت هاي س فرص

ــاعد جذب  ــورم دائمي و فزاينده : يكي از عوامل مس 5-ت
سرمايه هاي خارجي نرخ تورم پايين و كمتر از 4-3 درصد 
ــاعد جذب  ــورم دائمي و فزاينده : يكي از عوامل مس 5-ت
سرمايه هاي خارجي نرخ تورم پايين و كمتر از 4-3 درصد 
ــاعد جذب  ــورم دائمي و فزاينده : يكي از عوامل مس 5-ت
است و در ايران در سال 1387 نرخ تورم 25/4 درصد و در 
سرمايه هاي خارجي نرخ تورم پايين و كمتر از 4-3 درصد 
است و در ايران در سال 1387 نرخ تورم 25/4 درصد و در 
سرمايه هاي خارجي نرخ تورم پايين و كمتر از 4-3 درصد 
ــال 1386 معادل 18/4 درصد ودر سال1385 به ميزان  س
است و در ايران در سال 1387 نرخ تورم 25/4 درصد و در 
ــال 1386 معادل 18/4 درصد ودر سال1385 به ميزان  س
است و در ايران در سال 1387 نرخ تورم 25/4 درصد و در 
ــت. ــده اس ــد از طرف بانك مركزى گزارش ش 11/9 درص

ــوق رواج ناامني، اعتياد و پر شدن  6-بيكاري فزاينده مش
ــتغال كافى  (بي فايده  ــا. ناتواني دولت در ايجاد اش زندانه
ــوق رواج ناامني، اعتياد و پر شدن  6-بيكاري فزاينده مش
ــتغال كافى  (بي فايده  ــا. ناتواني دولت در ايجاد اش زندانه
ــوق رواج ناامني، اعتياد و پر شدن  6-بيكاري فزاينده مش
بودن همه برنامه هاي گول زننده و تبليغاتي مثل وام هاي 
ــتغال كافى  (بي فايده  ــا. ناتواني دولت در ايجاد اش زندانه
بودن همه برنامه هاي گول زننده و تبليغاتي مثل وام هاي 
ــتغال كافى  (بي فايده  ــا. ناتواني دولت در ايجاد اش زندانه
ــتغالي، تعاوني، زود بازده) ناشي از فرار سرمايه ها  خود اش
بودن همه برنامه هاي گول زننده و تبليغاتي مثل وام هاي 
ــتغالي، تعاوني، زود بازده) ناشي از فرار سرمايه ها  خود اش
بودن همه برنامه هاي گول زننده و تبليغاتي مثل وام هاي 
ــرمايه هاي  ــتعدادها و نيروي كار مولد و عدم ورود س و اس
ــتغالي، تعاوني، زود بازده) ناشي از فرار سرمايه ها  خود اش
ــرمايه هاي  ــتعدادها و نيروي كار مولد و عدم ورود س و اس
ــتغالي، تعاوني، زود بازده) ناشي از فرار سرمايه ها  خود اش
خارجي نرخ بيكاري را به طور دائم باالتر از 10 درصد نگاه 
ــرمايه هاي  ــتعدادها و نيروي كار مولد و عدم ورود س و اس
خارجي نرخ بيكاري را به طور دائم باالتر از 10 درصد نگاه 
ــرمايه هاي  ــتعدادها و نيروي كار مولد و عدم ورود س و اس
داشته است كه اگر نيروي كار واقعي را مانند ساير كشورها 
خارجي نرخ بيكاري را به طور دائم باالتر از 10 درصد نگاه 
داشته است كه اگر نيروي كار واقعي را مانند ساير كشورها 
خارجي نرخ بيكاري را به طور دائم باالتر از 10 درصد نگاه 
حدود50 درصد جمعيت در سن كار بدانيم حداقل باالي 4 
داشته است كه اگر نيروي كار واقعي را مانند ساير كشورها 
حدود50 درصد جمعيت در سن كار بدانيم حداقل باالي 4 
داشته است كه اگر نيروي كار واقعي را مانند ساير كشورها 
ميليون نفر در كل كشور بيكارند كه خصيصه بارز بيكاران 
حدود50 درصد جمعيت در سن كار بدانيم حداقل باالي 4 
ميليون نفر در كل كشور بيكارند كه خصيصه بارز بيكاران 
حدود50 درصد جمعيت در سن كار بدانيم حداقل باالي 4 
ــرده بودن و  ــودن، زن بودن، تحصيل ك ــران جوان ب در اي

متمركز بودن در شهرها شناخته شده است
ــل توليد      ــد بهره وري كل عوام ــاخص رش ــقوط ش 7-س
ــاخص رشد بهره وري   ــرمايه و مديريت)سقوط ش (كار، س
ــت مهمترين معرف رواج بي  ــرمايه و مديري عوامل كار، س
انضباطي و بي بند و باري در كل اقتصاد مي باشد و بهترين 
ــت مهمترين معرف رواج بي  ــرمايه و مديري عوامل كار، س
انضباطي و بي بند و باري در كل اقتصاد مي باشد و بهترين 
ــت مهمترين معرف رواج بي  ــرمايه و مديري عوامل كار، س
ــرمايه گذارى نكردن در ايران (فرار سرمايه) و در  عامل س
انضباطي و بي بند و باري در كل اقتصاد مي باشد و بهترين 
ــرمايه گذارى نكردن در ايران (فرار سرمايه) و در  عامل س
انضباطي و بي بند و باري در كل اقتصاد مي باشد و بهترين 
نتيجه عدم ايجاد اشتغال كافي در كشور است. بدون رشد 
بهره وري هرگونه افزايش هزينه توليد (افزايش دستمزدها  
نتيجه عدم ايجاد اشتغال كافي در كشور است. بدون رشد 
بهره وري هرگونه افزايش هزينه توليد (افزايش دستمزدها  
نتيجه عدم ايجاد اشتغال كافي در كشور است. بدون رشد 
ــود  ــارهاي تورمي) به معني كاهش س ــروري از نظر فش ض
ــه بهره ورى نيروى  ــت. بطوريك دهي فعاليت اقتصادي اس
ــود  ــارهاي تورمي) به معني كاهش س ــروري از نظر فش ض
ــه بهره ورى نيروى  ــت. بطوريك دهي فعاليت اقتصادي اس
ــود  ــارهاي تورمي) به معني كاهش س ــروري از نظر فش ض
ــال 1385 كه يك درصدبوده تاسال 1388 به 0/2  كار ازس
ــه بهره ورى نيروى  ــت. بطوريك دهي فعاليت اقتصادي اس
ــال 1385 كه يك درصدبوده تاسال 1388 به 0/2  كار ازس
ــه بهره ورى نيروى  ــت. بطوريك دهي فعاليت اقتصادي اس
درصد نزول يافته وهمچنين بهره ورى سرمايه از1- درسال 
ــيده و بهره ورى كل  ــال 1388 رس 1385 به 1/9 – درس
ــال  ــال 1385 به 0/7 – درس ــل توليد از0/1 + درس عوام

1388 سقوط كرده است .
ــت  از مرحوم مدرس نقل مي كنندكه گفته بود كه سياس
ــت و امروز بايد گفته شودكه ديانت ما  ما عين ديانت ما اس
ــت  از مرحوم مدرس نقل مي كنندكه گفته بود كه سياس
ــت و امروز بايد گفته شودكه ديانت ما  ما عين ديانت ما اس
ــت  از مرحوم مدرس نقل مي كنندكه گفته بود كه سياس
عين سياست ما، سياست ما عين حكومت ما و حكومت ما 

عين ترافيك ما است!



پانزدهم آذر ماه 1388 خورشيدى شماره   تهران  پانزدهم آذر ماه 1388 خورشيدى شماره   تهران  پانزدهم آذر ماه 1388 خورشيدى شماره 178 3نشريه داخلي    

در 28 مرداد سي و دو حكومت ملي دكتر محمد مصدق با كودتاي بيگانگان و عوامل داخلي شان سقوط كرد. دانشجويان ايران 
كه در مبارزات نهضت ملي پيشتاز مبارزات ملت بودند در كنار اصناف، بازاريان و ديگر گروههاي اجتماعي در نهضت مقاومت 
ملي براي مقابله با حكومت كودتا گرد آمدند. حكومت شاه براي خاموش كردن مردم محاكمه دكتر مصدق را آغاز كرد. با شروع 
محاكمه دانشجويان نخستين گروه بودند كه بانگ اعتراض خويش را به گوش جهانيان رساندند. كودتاچيان خشمگين فرمان 
سركوب بيرحمانه دادند و در روز شانزدهم آذز 1332 سه دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران قندچي، بزرگ نيا و شريعت 
رضوي در محوطه دانشكده بر اثر رگبار مسلسل ها به شهادت رسيدند و از آن روز شانزدهم آذر روز دانشجو ناميده شد.

را  آذر  ياد شهداي شانزده  ايران همه ساله  دانشگاه در  دانشجويان  استبداد محمد رضا شاهي  پنج ساله  و  بيست  در دوره 
گرامي مي داشتند و فرياد ضد ديكتاتوري سر مي دادند. پس از انقالب به كژراهه رفته 22 بهمن 57 و استقرار حكومت 
ايدئولوژيك در ايران آزادي ملت ايران تحقق نيافت و دانشجويان باز هم روز دانشجو را بهانه اي براي بيان نظريات و خواسته 
هاي آزاديخواهانه خود قرار دادند و در اين سي سال دانشجويان پيوسته فعاالن راه آزادي بوده اند. ولي امسال حاكميت به 
سركوب پيشگيرانه دانشجويان اقدام كرده است. از 22 خرداد 88 كه روز انتخاب رئيس جمهور بود تا كنون صدها دانشجو 
تحصيل  ادامه  از  مختلف  هاي  بهانه  به  زيادي  تعداد  اند.  گرفته  قرار  رواني  و  هاي جسمي  شكنجه  انواع  مورد  و  بازداشت 
آنها  نمونه  اند كه  و كوتاه مدت محكوم شده  بلند مدت  به حبس هاي  انقالب  دادگاههاي  و دههانفر در  اند  مانده  محروم 
پيمان عارف دانشجوي كارشناسي ارشد و سلمان سيما مي باشند كه در شرايط بسيار سختي در زندان انفرادي نگاهداشته 
نزديك مي شويم  به شانزده آذر 88  انتخابات بسيارند و در روزهاي اخير كه  از  بازداشت شده پس  مي شوند دانشجويان 
موج ديگري از بازداشت دانشجويان سراسر كشور را در بر گرفته است، از اهواز تا تبريز و از مشهد تا زاهدان و كرمانشاه و 
تهران و سنندج همه جا با يورش به خانه دانشجويان آنان را براي كار نكرده كه همان سركوب پيشگرانه است به بند مي 
كشند. حاكميت نگران است كه در شانزده آذر 1388 اجتماعات وسيع دانشجويي تشكيل شود و ازاينرو هر اجتماع چند 
نفره دانشجويان و يا دانشجوياني كه چهره هاي شناخته شده اي در دانشگاه ها هستند بازداشت مي شوند 16 آذر 32 و 
از كودتاي ننگين 28 مرداد بود و در سال  بر آمده  با استبداد  16 آذر 88 وجوه اشتراك بسيار دارند در سال 32 مبارزه 
88 مبارزه با استبداد مذهب ساالراني كه حكومتي پادگاني بپا داشته اند شانزده آذر حلقه پيوند همه دانشجويانيست كه 
باشند  با هم  اگر همه  بود نشان داد كه  انتخابات  آزادي  براي  انتخاباتي كه  انديشند. تجربه  جنبش   اخير  آزادي مي  به 
كنند. مي  طلب  آنرا  دانشجويان  همه  كه  ايست  خواسته  آزادي  شود  مي  امكانپذير  دمكراسي  و  آزادي  سوي  به  حركت 

اميد است كه 16 آذر امسال پيوند دانشجويان را با هر انديشه اي مستحكم تر سازد.
تهران – جبهه ملي ايران 
88/9/11

حاكميت جمهوري اسالمي نه تنها كليه امكانات كالن اقتصادي و پشتوانه هاي فرهنگي و منافع ملي ايرانيان را به خاطر حفظ قدرت 
امنيتي و  پاي مقاصد  نيز در  را  امكانات رفاهي عادي و روزمره زندگي مردم  بلكه حتي كمترين  قرباني مي كند  تداوم سلطه خود  و 
اهداف سركوبگرانه خود ذبح مي نمايد. تا آنجا كه امروز مردم پايتخت از استفاده از سطح محدود خيابانها نيز براي تردد به دليل نيات 
انتخابات رياست جمهوري  از  اعتراضات گسترده مردمي كه پس  اند. در  قرار گرفته  امنيتي رژيم مورد مضيقه و محدوديت  حفاظتي 
مردم  آرام  تظاهرات  مركز  به  تهران  خيابان  ترين  اصلي  و  ترين  مركزي  بعنوان  وليعصر  خيابان  پيوست  وقوع  به  دوم خرداد  و  بيست 
تبديل شد و اعتراضات و راه پيمائي ها غالبا از سمت جنوب به شمال اين خيابان و يا برعكس به ويژه در حد فاصل ميدان ونك تا 
بندان هاي سنگين  راه  ترافيك و  ايجاد  و  اتومبيل ها  به علت متوقف شدن  اين محدوده  پارك وي صورت مي گرفت و در  راه  چهار 
نيروهاي سركوبگر رژيم نمي توانستند به موقع خود را به كانون هاي تظاهرات مردمي برسانند و به ضرب و شتم و دستگيري مردم 
بپردازند و اين عمليات آنها با اندكي تاخير صورت مي پذيرفت. لذا ناگهان مغزهاي متفكر و ابداع گر رژيم تصميم گرفتند عرض خيابان 
وليعصر را از اول خيابان عباس آباد تا چهار راه پارك وي كه مسافتي بالغ بر چندين كيلومتر است به دو نيمه تقسيم كنند كه فقط 
بهانه رفت و آمد  باشند و نصف ديگر در ظاهر به  از جنوب به شمال  اين خيابان شهروندان مجاز به تردد يك طرفه  در نصف عرض 
مواقع الزم  تا در  نگاهداشته شود  رزرو  و  نيروهاي سركوب كننده خالي  اتومبيل هاي  و  ها  موتورسيكلت  براي  اصل  و در  ها  اتوبوس 
اين نيروها بتوانند به سرعت به كانون هاي اعتراضات مردمي دسترسي پيدا كرده و وظايف مشعشع در هم كوبيدن مردم را به انجام 
ناگزيرند هر روز ساعت  برسانند. در نتيجه اين تدبير خيرخواهانه!! ترافيك سنگين نيمه شمالي شهر ده چندان گرديده و شهروندان 
تماشا كنند. را  نيمه خالي خيابان  با حسرت  متوقف شده خود  اتوموبيل هاي  از داخل  و  بمانند  منتظر  و  ها معطل  بندان  راه  در  ها 

آسايش مردم قرباني اهداف امنيتي رژيم

شانزده آذر 1332 و شانزده آذر 1332 و شانزده آذر 1388 شانزده
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ــت، و  ــا بيدادها رفته اس ــر ملت م ب
ــمنان آزادي از هر جنايتي فروگذار  دش
ــنه آجين كردن پروانه  نكرده اند كه دش
ــران حزب ملت  ــوش فروهر رهب و داري
ايران يكي از وحشيانه ترين آن جنايات 
ــرايطي كه جامعه نيازمند  ــت. در ش اس
حضور آنان بود با توطئه اي غير انساني 
ــهادت رسيدند. عمق  و ضد بشري به ش
فاجعه آنچنان تنفر همگاني را برانگيخت 
ــتگاه اطالعاتي حاكميت به لرزه  كه دس
ــئولين بلند  ــد از مس ــد و تني چن درآم
ــي از  ــه آن ناگزير به اعتراف بخش مرتب
ــاي خويش در حذف    فيزيكي  كرده ه
دگرانديشان شدند و دولت وقت تغييرات 
زيادي در وزارت اطالعات خود داد و در 
ــم نفرت وانزجارمردم كه  برابر موج عظي
ــان  ــات رفته بر دگرانديش ــن جناي از اي
ــوش فروهر دو  ــژه پروانه و داري ــه وي و ب
ــان پوينده راه مصدق و يار  چهره درخش
نهضت ملي ايران برخاسته بود برخي را 
ــتاد و از تالش گروهي از  به دادگاه فرس
ــذف فيزيكي غير  ــت كه براي ح حاكمي
ــده  ــور ش خوديها در داخل و خارج كش
بود پرده بر گرفته شد. همزمان با انتشار 
ــن دو چهره  ــهادت اي ــر اندوهبار ش خب
ــنده  تابناك نهضت ملي ايران ، دو نويس
دگرانديش مبارز ديگر پوينده و مختاري 
نيز به دست عوامل امنيتي كشته شدند.

ــه دادگاه  ــتارها ب ــن كش ــده اي پرون
ــه  ك ــدگان  دستگيرش ــد  ش ــتاده  فرس
ــي بودند  ــي و اطالعات ــئولين امنيت مس
ــتور  ــي ها به دس در بازجوئيها و بازپرس
ــراف كردند  ــر از خود اعت ــات باالت مقام

ــت پرده  ــت كه در پش ــي ندانس اما كس
ــي  چه مي گذرد كه ناگاه خبر خودكش
ــه از عالي  ــك پرونده ك ــم رديف ي مته
ــات وزارت اطالعات بود  رتبه ترين مقام
ــار يافت و پرونده در مسير ديگري  انتش
ــرانجام به  ــت. حكم دادگاه س قرار گرف
ــي و امنيتي  ــت عوامل اطالعات محكومي
ــد اما هيچگاه اسرار نهفته اين  منتهي ش
ــد. فرزندان زنده يادان  جنايات فاش نش
فروهرها دادرسي را كامل ندانستند و به 
همراه صدها نفر از انديشمندان سياسي 
ــت  و اجتماعي از مراجع جهاني درخواس
رسيدگي كردند و دادخواستند اين بيداد 
را .دادگاه در ايران براي بعضي از متهمان 
ــتو و  حكم اعدام نيز صادر كرد ولي پرس
آرش فروهر فرزندان زنده يادان فروهرها 
ــرا نپذيرفتند و به جهان اعالم نمودند  آن
ــان، حكم اعدام را  كه چون پدر و مادرش
اصوال خالف باورهاي خويش مي دانستند  
ــن  ــه اي ــي پذيرند.مضافابراينك ــرا نم آن
مزدوراجراى  تنهاعوامل  محكوم شدگان 
آن  ــى  اصل ــران  بودندوآم ــات  جناي آن 
ــدند. صاحبان  ــخص نش فجايع هرگزمش
ــت، از  ــدرت در حكومت ايران سالهاس ق
برگزاري مراسم ياد بود پروانه و داريوش 
ــدت جلوگيري مي كنند و امسال  به ش
ــت كه  نيز چنين كردند و اين در حاليس
ــردم ايران هر  ــارزات آزاديخواهانه م مب
ــتوارتر ادامه دارد  ــگ تر و اس روز هماهن
ــي و آزاديخواهانه  ما خاطره مبارزات مل
ــر را، گرامي مي  ــه و داريوش فروه پروان
ــان در نهضت  ــه نامش ــد ك ــم باش داري
ــود. ــه ملت ايران جاودانه ش آزاديخواهان

ــتقرار  ــظ تماميت ارضي، اس ــتقرار – حف ــظ تماميت ارضي، اس ــتقرار – حف ــظ تماميت ارضي، اس حف ــل اول  اص
حاكميت ملي و استقالل سياسي برخاسته از اراده 
ــام جمهوري مبتني بر  ــي ملت ايران در نظ عموم

اصول دموكراسي، حقوق بشر و حاكميت قانون.
ــن و حفظ حقوق  ــل دوم – تاكيد بر تامي اص
ــي مردم ايران به ويژه آزادي  و آزادي هاي اساس
احزاب، انتخابات و مطبوعات و تساوي حقوق زن 

و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.
ــراي حفظ  ــه ملي ايران ب ــوم – جبه اصل س
ــالم و همچنين فراهم شدن  احترام دين مبين اس
ــوان ملي و مردمي  ــكان بهره گيري از تمامي ت ام
جامعه ايران بر اصل جدايي دين از حكومت تاكيد 

مي كند.
ــتقرار عدالت اجتماعي و باال  ــتقرار عدالت اجتماعي و باال – اس ــتقرار عدالت اجتماعي و باال – اس اس اصل چهارم 
ــاس جهان بيني  ــطح رفاه عمومي بر اس بردن س
ــتغال و توزيع  ــد و افزايش اش ــد تولي علمي، رش

عادالنه درآمد ملي.
اصل پنجم – احترام به حقوق شهروندي برابر 
و اعتقادات ديني و آداب و رسوم و زبانها و گويش 

هاي تمامي تيره ها و مردم سرزمين ايران.
ــداري و گسترش  ــداري و گسترش – تقويت و پاس ــداري و گسترش – تقويت و پاس تقويت و پاس ــم  اصل شش
ــترك فارسي و فرهنگ و هنرهاي  زبان ملي و مش

ملي ايران.
ــت خارجي مستقل  ــت خارجي مستقل – اتخاذ سياس ــت خارجي مستقل – اتخاذ سياس اتخاذ سياس اصل هفتم 
ايراني بر اساس حفظ مصالح و منافع ملي و حفظ 
تماميت ارضي كشور و پشتيباني از اصول و هدف 
هاي منشور ملل متحد و دوستي و احترام متقابل 
ــورهاي  ــورها به ويژه كش ــه ملت ها و كش با هم
ــم فردي ،  ــا هرگونه تروريس ــارزه ب ــه و مب منطق

گروهي و دولتي.

اصول عقايد و هدف هاي
 جبهه ملي ايران

بهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايران برگرفته از 

ــت پرده  ــت كه در پش ــي ندانس اما كس
ــي  چه مي گذرد كه ناگاه خبر خودكش
ــه از عالي  ــك پرونده ك ــم رديف ي مته
ــات وزارت اطالعات بود  رتبه ترين مقام
ــار يافت و پرونده در مسير ديگري  انتش
ــرانجام به  ــت. حكم دادگاه س قرار گرف
ــي و امنيتي  ــت عوامل اطالعات محكومي
ــد اما هيچگاه اسرار نهفته اين  منتهي ش
ــد. فرزندان زنده يادان  جنايات فاش نش
فروهرها دادرسي را كامل ندانستند و به 
همراه صدها نفر از انديشمندان سياسي 
ــت  و اجتماعي از مراجع جهاني درخواس
رسيدگي كردند و دادخواستند اين بيداد 
را .دادگاه در ايران براي بعضي از متهمان 
ــتو و  حكم اعدام نيز صادر كرد ولي پرس
آرش فروهر فرزندان زنده يادان فروهرها 
ــرا نپذيرفتند و به جهان اعالم نمودند  آن
ــان، حكم اعدام را  كه چون پدر و مادرش
اصوال خالف باورهاي خويش مي دانستند  
ــن  ــه اي ــي پذيرند.مضافابراينك ــرا نم آن
مزدوراجراى  تنهاعوامل  محكوم شدگان 
آن  ــى  اصل ــران  بودندوآم ــات  جناي آن 
ــدند. صاحبان  ــخص نش فجايع هرگزمش
ــت، از  ــدرت در حكومت ايران سالهاس ق
برگزاري مراسم ياد بود پروانه و داريوش 
ــدت جلوگيري مي كنند و امسال  به ش
ــت كه  نيز چنين كردند و اين در حاليس
ــردم ايران هر  ــارزات آزاديخواهانه م مب
ــتوارتر ادامه دارد  ــگ تر و اس روز هماهن
ــي و آزاديخواهانه  ما خاطره مبارزات مل
ــر را، گرامي مي  ــه و داريوش فروه پروان
ــان در نهضت  ــه نامش ــد ك ــم باش داري

شوراي  عضو  رحيم  غالمرضا  آقاي 
ملي  جبهه  اجرائيه  هيئت  و  مركزي 
جهان  به  چشم   1309 سال  در  ايران 
گشود و در آبانماه 1388 ديده از دنيا 
فروبست او تحصيالت خود را در رشته 
حقوق قضائي به پايان رسانيده و مدت 
با  قضائي  مناصب مختلف  در  35 سال 
صداقت و پاكدامني كم نظير خدمت كرد.

سالهاي  از  رحيم  غالمرضا  شادروان 
ملي  جبهه  و  ايران  حزب  به  نوجواني 
ايران پيوست و به مدت 60 سال در راه 
آزادي و استقالل اين مرز و بوم و تحقق 
حاكميت ملي و عدالت اجتماعي تالش 
راستين  و  صديق  پيروان  از  او  نمود. 
محمد  دكتر  ايران  ملي  جبهه  رهبر 
مصدق بود. او در دوران اوج نهضت ملي 
تبيين  و  حمايت  در  بيشماري  مقاالت 

اجتماعي  عدالت  و  آزادي  استقالل، 
استعمار  و  استبداد  با  مبارزه  در  و 
جبهه  و  ما  گيالن  هاي  روزنامه  در 
نظر  انقالب  ابتداي  در  و  نوشت  آزادي 
قانون  نويس  پيش  انتقادي  و  تحليلي 
صد  در  را  اسالمي  جمهوري  اساسي 
ساير  مانند  متاسفانه  كه  نوشت  صفحه 
و  دوستان  ميهن  خيرخواهانه  نظريات 
اقتدارگرايان  توجه  مورد  آزاديخواهان 
تشنه قدرت قرار نگرفت در اين روزهائي 
دست  به  براي  ايران  غيور  ملت  كه 
آوردن آزادي مردانه به پا خاسته است 
فرهيخته  دوستي  ايران  دادن  دست  از 
غالمرضا  چون  اصيل  آزاديخواهي  و 
اندوهي  مصدق  پيروان  براي  رحيم 
باد. گرامي  يادش  و  نام  دارد.  مضاعف 

  قتل فروهر ها،بيدادى فراموش نشدنى

نام و ياد شادروان غالمرضا رحيم گرامي باد


