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  ی خبریرھايتفس

  ١٣٨٩ ]اسد[ مرداد٢۶سه شنبه 
   یکاري به بی اسالمیوالن جمھورؤبرخورد مس

زاری و از علل اصلکند ی مدادي براني در ایکاري که بی حالدر ر صدھا ھ ری فق ه در است ی نف دگني ک  ی کشور زن

د، یم مکنن ار رس وری آم المی جمھ ه کي آن را نزدی اس الم م١۵ ب د ی درصد اع سی و برخکنن  ميوالن رژؤ از م

  . وجود نداردراني در ایکاريً که اصال باند یمدع

  : نوشتی کار گفت و گو کرده است از قول ویل عای عضو شورا،ی صالحهللا ی مھر که با ولی دولتیخبرگزار

داریکاريدر حال حاضر ما فرد ب " ا تعرفي تکلدي و بامي در کشور ن ان را ب اري بفي خودم ا." مي روشن کنیک  یآق

ر  که کوچکیصالح داد بی سخننيت اراني از تع ورا علت بک اريً نگفت ف ان راني در اا ریک اجران افغ ه گردن مھ  ب

ه یو.  را دوباره مطرح کردیستي  فاش- ی نظر ارتجاعنيا" ی خارجرمجازيکارگر غ"ان به  آنفيگذارد و با توص  ک

م ی از جمله داللیکاري بی عوارض جنبی وجود دارد به برخیکاري براني که در ارفتي اظھارات پذنيباالخره با ا  ھ

  .لد بودن ارائه ندادؤ از میقي دقفيرلد باشد اما تعؤ مدي بای افزود که کار واقعیو. اشاره کرد و آن را کار ندانست

ه در اراني جامعه معلوالن اسي رئگري دی سواز والن ب۴٠ راني در گفت و گو با توانا اعالم کرد ک اري درصد معل  ک

ا اجازؤھمت محمودنژاد افزود که وزارت آموزش و پرورش از مس. ھستند ه حت والن است ک تغال معل  ۀوالن عدم اش

ارغ ر که دوازده ھزار نفست ی در حالني ا.دھد ی به آنان نمسيتدر والن ف ه معل  از معلوالن شمارش شده توسط جامع

ستندليالتحص شگاه ھ واننيھمچن.  از دان تگاھني ق ر دس ود ھ ه ی موج رده است ک  یروي درصد از ن٣ را موظف ک

  . خود را به افراد معلول اختصاص دھندیاستخدام

 نگاه داشتن دستمزدھا و نئي پای براداران هيسرما. ست یدار هيمع سرما جوای درمان تمامی بی از دردھایکي یکاريب

ال تي جمعیروي از نیً مصنوعا بخشبرد ی در رکود به سر نمیدار هي که سرمای حتا زمانیسرکوب ھر اعتراض  فع

ه و ارگران را در بژهيو ب اري ک اه میک د ی نگ ود و ور. دارن ستگرک ري از دیشک اري بلي دالگ ع یک  در جوام

ه ني به ھمزنند، ی میکارسازي دست به بتر شي سود باعي ابتی برای گاھداران هيسرما. ست یدار هيماسر  خاطر است ک
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د ی به سھامداران خود اعالم متر شي پرداخت سود بیھا ھزار شغل را برا  بزرگ حذف دهیھا ھر گاه شرکت  در کنن

  .رود یھا به سرعت باال م  آن ھا در بورسام سھیھمان روز بھا

ا شورش ني چرا که در استي ھم نیکاري بزاني حساب و کتاب می بشي افزای در پیدار هي نظام سرماالبته  صورت ب

ع پني خود مواجه خواھد شد، به ھمتي و لرزان شدن وضعکارانيو اعتراض ب  یدار هي سرماشرفتهي خاطر در جوام

 یداتي قرار دھند تا تمھشانيھا  دولتاري و در اختکنند هي تھکاراني از بیقيً ارقام نسبتا دقکنند ی کوشش میمراکز آمار

رانيدر ا.  شوددهيشي اندکاراني به بی و پرداخت مستمریکاري بزاني آوردن منئي پایبرا  ی جوامع از چند سال قبل ب

ه در سالئیروھاين ا  ک د بایھ االتدي بع ار شوند احتم ازار ک ه می وارد ب ا در ا. شود ی در نظر گرفت  و تحت رانيام

ام دق. ستي طور ننيً اصال اتي وضعی اسالمی جمھورۀطريس اراني از بیقيآمار و ارق م ستي در دست نک ر ھ  و اگ

اھد ھستگري دیاز سو. کنند ی نمی ھست، حاکمان آن را علننهي زمني در ایاطالعات ا ش سمي م ه م  یوالن جمھورؤ ک

الی که عنوان عضو شورای صالحهللا ی مانند ولیاسالم شند ی مدکي اار ر کی ع داء منکر بک ه در ابت اري چگون  یک

 نظرات نه فقط به نيا. دانند ی میکاري را مقصر باني خارجیاسي آن باز ھم مانند مسائل سرفتني و سپس با پذشوند یم

د ی مچي عقل و شعور مردم را به ھی اسالمی که سران جمھوردھند ی ھستند بلکه نشان مهي پای بیکل ھمگان . انگارن

ه ماھکي نزداي صفر اني که درصد خارجیئ از کشورھایاري که در بسدانند یم ا توجه ب م ب از ھ  تي به صفر است ب

رما ود، بیدار هيس م موج اري نظ هي و در نتیک ود داردج ر وج شورھاني چنۀنمون.  فق اي در آمریئ ک زیک  و ی مرک

  . فراوان استیئاي آسی کشورھای و برخقاي آفر،یجنوب

ل ني اراني است، در اتر شي بی سوداندوزی براداران هي حرص و آز سرما،یدار هيظم سرما نیکاري بی اصلعلت  عل

ا  م سکيب اعیاسي نظ ده نی ارتج ب مان دان و بني عجزي و عق ده و معضل را دو چن انی ش ه   درم ر جامع ر از ھ ت

  .  کرده استیگري دیدار هيسرما

   

   ی اسالمی در جمھوری اجبارروزه

ذھبیھا نيئ آران،ي در اگري داني و حضور ادی نظریھا شي بدون توجه به گرایالم اسی جمھوریني دميرژ  و از ی م

  . کرده استی اجبارزيجمله روزه را ن

ار ای و رانندگیئ راھنماکي ترافی فرماندھسي پلسي رئنهي زمني ادر اي تھران به خبرنگ دهلن ر رانن ه اگ  در یا  گفت ک

ه پلیلي اسماعديسرھنگ سع. شود ی مفيروز توق سه شي شود، خودرودهي دیخوار حال روزه رد ک  سي اضافه ک

د و خودرونيدستور گرفته است که با ا ه پارکی موضوع قاطعانه برخورد کن دگان روزه خوار را ب گي رانن ل ن  منتق

  .دينما

وپ مني آذلي که در استیمي کری به نام علستي فوتبالکي ھم ني از اشي روز پچند د ی ت ه علت روزهزن  از یارخو  ب

 گفتند که اگر قرار ی و دوستانش به خبرنگاران ورزشختي را برانگی اعتراضات متعددیاخراج و. گروه اخراج شد

  . اخراج کردرنديگ ی را که روزه نممي تکناني درصد باز٩۵ دي کنار بماند بامي از تشهي ھمی برایميباشد کر

ه یاند آداب خشک مذھب نسته پس از سه دھه نتوااش یغاتي و دستگاه تبلی اسالمیجمھور د و ب ه بکنن ه حقن  را به جامع

ھا   روشني با ای اسالمیجمھور. اندازند ی متخلفان راه مهي و سرکوب علمهي خاطر با انحاء  گوناگون بساط جرنيھم

ا نيئ آی برخستندي نلي که مای بکند بلکه با سرکوب کسانلي تحمیاري را به بسیدار نه فقط موفق نخواھد شد روزه  یھ

 گردد ی منفور و منفرد مشي از پشي بستنديھا معتقد ن ً اصال به آناي را به جا آورند و یمذھب


