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اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ به دلیل وضعیت نامساعد کاری و 
 حقوق ناچیز

بنا به گزارش منابع خبری، ھفته گذشته کارگران معادن دولتی  -آسمان دیلی نیوز 
متری زمین کار و  ۶٠٠زغال سنگ طبس که در شرایط اسفباری در معادنی در عمق 

رایط طاقت فرسای کاری، حفاری می کنند، دست به اعتصاب زده و بدلیل ش
کارگران مذکور طبق تصمیم شورای عالی کار، . خواھان افزایش حقوق خود شدند

 .حداقل دستمزد یعنی ماھانه فقط سیصد ھزار تومان دریافت می کنند
این گزارش با بیان اینکه معادن مذکور در ھفتاد کیلومتری شھر طبس و در منطقه 

این معادن تحت نظارت دولت ”رد، خاطرنشان کرد ای معروف به معادن پروده قرار دا
وزارت صنایع و بعضی از شرکت ھای خصوصی مانند ارتیک و معدنجو و نگین که 

 ”.وابسته به مدیران ارشد وزارت صنایع ھستند، می باشد
کارگران معادن فوق الذکر، در زیر زمین و در گرمای طاقت فرسای کویر، کماکان 

 .تومان در ماه دریافت می کنندحقوقی معادل سیصد ھزار 
منبع خبری جرس ادامه داد پس از اعالم اعتصاب توسط کارگران، بیش از ھزار تن از 

آنان، قصد عزیمت به شھر و تحصن در جلوی فرمانداری را داشتند که حراست 
 .شدیدا از این کار ممانعت بعمل آورد و مانع حرکت سرویس ھا به سمت شھر شد

ه، کارگران نیز تصمیم به حرکت به صورت پیاده می گیرند که پس متعاقب این مسئل
، )که از فرماندھان سپاه است(از طی مسیری در حدود سه کیلومتر، فرماندار طبس

 .در اجتماع کارگران حاضر و مانع از ادامه حرکت آنھا می شود
از کارگران معترض و اعتصابی قرار است در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان، 

 .ھفته آینده با خانواده ھای خود در محل فرمانداری به تحصن بپردازند
الزم به ذکر است از اوایل سال جاری، اعتراضات مکرر کارگران کشور نسبت به 

تعیین حداقل دستمزد توسط دولت، ھمچنان ادامه دارد و دولت کماکان واکنشی 
دستمزد نشان نداده رسمی نسبت به اعتراضات ابراز شده علیه تعیین حداقل 

 .است
گفتنی است اعتراضات کارگری امسال از آنجا شعله ور تر شد که حداقل دستمزد 

 ۴۵٠ھزار تومان اعالم گردید؛ در صورتیکه کارشناسان کشور خط فقر را  ٣٠٣کارگران 
 .ھزار تومان اعالم کرده اند

 چندی پیش ھادی مقدسی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خطاب به
،  ١٣٨٩ھزار تومانی در سال  ٣٠٣حداقل دستمزد ”خبرگزاری ایلنا گفته بود 

 ”.پاسخگوی ھزینه ھای زندگی خانواده ھای کارگران نیست
  

 اعتصاب در شرکت گندله سازی سیرجان
کارخانه گندله سازی از جمله   - کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری

کارخانه کار . ھر سیرجان تأسیس گردیده استصنایعی است که در این اواخر در ش
کارگر جدید را در دستور کار  ۴٢٠خود را با شماری کارگر آغاز کرد و سپس استخدام 

سرمایه داران قول داده بودند که قبل از استخدام نیروی کار تازه حتماً . خود قرار داد
ان را از قراردادی وضعیت اشتغال کارگران کنونی را روشن سازند، به این معنی که آن

این وعده اکنون ھمچون ھمه وعده ھای دیگر صاحبان . به رسمی تبدیل کنند
کارگر جدید را  ۴٢٠کارخانه . سرمایه از پایه و اساس دروغ از آب در آمده است

در این میان . مشغول کار کرده اما بخش اعظم نیروی کار سابق را بیکار کرده است
کارگران به ھمین دلیل . اشتغال خود را حفظ کنند کارگر موفق شده اند ٢٠تنھا 

آنان خواستار خروج از بالتکلیفی و استخدام دائمی . دست به اعتصاب زده اند
  .خویش در شرکت ھستند

  
 اعتصاب کارگران فوالد میبد

فوالد میبد مثل ھمه مراکز کار و   - کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری
ال ھاست که دستمزد کارگران را با تأخیرھای بسیار طوالنی تولید دیگر ایران س

کارگر کارخانه بارھا به این وضعیت اعتراض  ١٢٠٠سال پیش . پرداخت می کند
کارگران . آنان بارھا دست به اعتصاب زدند و چرخ تولید را از گردش بازداشتند. کردند

ند و به ھمین دلیل ماه است که موفق به گرفتن دستمزد خویش نشده ا ۵اکنون نیز 
. در یکی از روزھا محیط کار را ترک گفتند و در مقابل فرمانداری شھر اجتماع کردند

. کارگر کارخانه در تظاھرات خود خواستار پرداخت فوری دستمزدھا شدند ١٢٠٠

فشار اعتراض کارگران به گونه ای بود 
که فرماندار دولت سرمایه مجبور شد 

ق معمول به میان آن ھا آید و مطاب
. شروع به دادن وعده و وعید کند

کارگران اعالم کردند که کار را آغاز 
می کنند اما در صورت تأخیر مجدد در 
پرداخت مزدھا حتماً اعتصاب خویش 

  .را از سر خواھند گرفت
  

کاھش دستمزد کارگران مخابرات 
 لرستان

کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشکل 
در جھنم سرمایه   - ھای کارگری

اری ایران ھیچ مرزی برای ھیچ نوع د
مرز جنایات . جنایتی وجود ندارد

سرمایه را فقط روند پیکار توده ھای 
کارگر تعیین می کند و مادام که 

جنبش کارگری قادر به اعمال قدرت 
مؤثر نیست، سرمایه داران نیز در 

اعمال جنایت ھا به ھیچ مرزی 
در شرایطی که . بسنده نمی کنند
رمایه با تمامی حتی حاکمان س

قساوت و شرارت طبقاتی خود بازھم 
به نازل بودن دستمزدھای جاری 

کارگران اعتراف می کنند، سرمایه 
داران دولتی مخابرات لرستان 

شمشیر از نیام کشیده اند و ھمین 
کارگر این شرکت را  ١٠٠٠مزد ناچیز 

سرمایه داران . نیز سالخی کرده اند
ن گفته اند که حتی دستمزد تعیی
شده شورای عالی کار را ھم 

نخواھند پرداخت و کارگران معترض و 
. ناراضی را اخراج خواھند کرد

اعتراض کرده اند اما در   کارگران
ھمان حال زیر فشار استیصال و 

وحشت از بیکاری و گرسنگی خود و 
مجبور شده اند به جنایت   زن و فرزند

  . کارفرما تن دھند
  

 ٢ير حق بیمه كارگران ايران تا
سال است كه پرداخت نگرديده 

 است
يكي از كارگران  -آژانس ایران خبر 

شركت ايران تايربه خبرنگارآژانس 
حق بیمه “: ايران خبـــــــر گفت

نفر از كارگران روز مزد شركت ٧٠٠
سال است كه  ٢ايران تاير به مدت 

ھم چنین به .پرداخت نگرديده است 
علت اجرا نكردن طرح طبقه بندي 

به بعد تازمان  72از سال  شركت
كارگران حق , روشن شدن تكلیف
شركت ايران تاير . “اضافه كاري ندارند
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  .متعلق به بنیاد مستضعفان مي باشد
  

 منتقل شد ٢٠٩علی رضا اخوان به بند 
طبق اخبار رسیده علیرضا اخوان فعال کارگری و عضو کانون  -آسمان دیلی نیوز 

روز در منزل توسط نیروھای امنیتی دستگیر شده بامداد ام۴مدافعان حقوق کارگر 
ھنوز از علت . منتقل شده است ٢٠٩بود طی تماسی که با منزل داشته به بند 
  .دستگیری وی ھیچ خبری در دست نیست

  
  خبری از شھرستان کامیارن 

زمینھای واقع در روستا   - کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
از مالکان  ۵٧ید اسمائیل در شھرستان کامیاران که در سال ھای الک و س ھای 

ه بود مجدد ازآنھا پس  داده شد به مردم رو ستا ھا  گرفته شد ه و جھت کشت 
 .گرفته شد و زندگی آنان را با مشکالت دو چندان مواجه کرد 

ه خبر ارسالی در حال حاضر ستاد اجرائی امام خمینی تمام این زمین ھا را ب  طبق
باید به ازای یک ھکتار زمین باید  و به مردم گفته شده که   نام خود سند زده 

این در .میلیون و ششصد ھزار تومان پرداخت کنند تا زمین ھا را به مردم باز گردانند٣
حالیست که مردم این روستا ھا حتی با داشتن این زمین ھا نیز نمیتوانستند خرج 

بخواھند به ازای ھر ھکتار پولی ھم پرداخت زندگی خود را بدھند چه برسد که 
  .نمایند

  
 ادامه دارد جمع آوری کارگران فصلی و ساختمانی در اصفھان ھمچنان 

در ادامه سیاست جمع   - کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
روند  این  ١٣٨٨آوری کارگران ساختمانی و فصلی در اصفھان ، پس از وقایع خرداد 

در روزھای گذشته تعدادی از این کارگران از کنار میادین و . مچنان ادامه دارد ھ
نفر از این  ۴تعداد   ١٣٨٩/٣/٩در تاریخ .  خیابان ھا جمع آوری و بازداشت شده اند

واقع در این شھر دستگیر و به بھانه نداشتن کارت   "دروازه تھران"کارگران در میدان 
خدمت سربازی در کالنتری این میدان بازداشت  پایان خدمت و برگه احضار به

،  کارگران فصلی  الزم به ذکر است که شھرداری اصفھان جھت اسکان  .گردیدند 
که کارگران ھنگام پیدا کردن   محلی را در خیابان کاوه اصفھان اختصاص داده است

ین روند نه ا. تومان پرداخت نمایند  ۵٠٠، بایستی مبلغ  کارفرما کار و رفتن به ھمراه
تنھا در وضعیت کاریابی برای کارگران بھبودی ایجاد ننموده بلکه ھزینه جدیدی را 

  . برای آن ھا به وجود آورده است
  

 ھای جدید از منصور اسانلو آغاز دور جدید فشار اطالعات سپاه و بازجویی
تھامی گوید از سه روز پیش منصور اسانلو با ا پروانه اسانلو می -آسمان دیلی نیوز 
تحت بازجویی در سلول انفرادی » ارتباط با گروه ھای معاند نظام«جدید تحت عنوان 

 .سپاه قرار دارد
پروانه اسانلو ھمسر منصور اسانلو فعال برجسته کارگری که از مدتھا پیش در : رھانا

برد در  زندان رجایی شھر کرج در شرایط جسمی بسیار نامناسبی به سر می
المللی حقوق بشردرایران، گفت که ھمسرش از سه روز  ن بینمصاحبه ای با کمپی

تحت بازجویی در » ارتباط با گروه ھای معاند نظام«پیش با اتھامی جدید تحت عنوان 
او ھمچنین . سلول انفرادی سپاه قرار دارد و تحت فشارھای شدید روحی است

به صورت  گفت که روزگذشته موفق شده است به ھمراه مادر آقای اسانلو وی را
 .کابینی در زندان رجایی شھر مالقات کند

ی بازجویی توسط  برد وادامه بنا بر این گزارش اسانلو از بیماری شدید رنج می
. تواند عواقب خطرناکی به ھمراه داشته باشد ماموران اطالعاتی سپاه پاسداران می

اسب ھای ھمسر اسانلو ھشدار دھنده و نشان دھنده وضعیت بسیار نامن گفته
 .زندان و فشارمداوم دستگاه ھای امنیتی بر فعاالن جامعه مدنی ایران است

پروانه اسانلو گفت که ھمسرش اتھامات یاد شده مطرح شده توسط بازجویان را 
برد و  نپذیرفته و در بازجویی اعالم کرده که از دو سال پیش در زندان به سر می

است که وی تنھا از وضعیت  این درحالی. اساس است چنین اتھامی کامال بی
سامان و عدم پیگیری پزشکی مناسب سخن گفته و به وضعیت خود اعتراض  نابه

 .داشته است

باوجود تاکید و توصیه ھای پزشکان 
کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر 
انتقال اسانلو به خارج از زندان برای 

پیگیری وضعیت جسمی حاد و 
 بیماری ھای صعب العالج وی، تاکنون

مقامات زندان نه تنھا به این 
درخواست ترتیب اثر نداده اند، بلکه از 
روز شنبه گذشته با انتقال وی از بند 

متادون به سلول ھای انفرادی بند 
سپاه وی را تحت بازجویی ھای 

 .اند جدیدی قرار داده
این پرونده از فروردین ماه جاری در 

بازپرسی دادگاه انقالب کرج  ۶شعبه 
پروانه اسانلو در . است گشوده شده

پرونده ایشان به «: این رابطه گفت
ھمان روال قبل است و تنھا اتفاق 
جدیدی که افتاده، این است که از 

شنبه ایشان را به بند اطالعات منتقل 
کرده اند و این مساله باعث نگرانی 

در وضعیت پرونده . ما شده است
ایشان ھم ھیچ تغییری حاصل نشده 

 «.است
اسانلو ھمچنین از تسلیم نامه پروانه 

ای که خطاب به دادستان نوشته 
بارھا و بارھا «: است خبر داد و گفت

. در مورد مرخصی نامه نوشته ایم
خود ایشان و وکالیشان ھم 

درخواست کرده اند اما حتا با یک روز 
در  .مرخصی ھم موافقت نشده است

آخرین مورد صبح دیروز در نامه ای که 
ان نوشتم، در مورد خطاب به دادست

این که ایشان را به بند انفرادی 
اطالعات منتقل کرده اند درخواست 

مساعدت و پیگیری وضعیت ھمسرم 
و نیز تقاضای مرخصی برای ایشان را 

جای سوال است . ھم مطرح کردم
که بعد از چھارسال باید دوباره ایشان 
را به بند اطالعات منتقل کنند و دوباره 

در این نامه . رار بگیرندمورد بازجویی ق
ھمچنین موضوع کمیسیون پزشکی 
قانونی را به اطالع دادستان رساندم 
چون این موضوع کامال قابل پیگیری 

است و خود آقای اسانلو به من 
گفتند که نتیجه بررسی ھای 

کمیسیون این بوده که من باید از 
شرایط مناسب و ویژه استفاده کنم و 

وری به درخواست کردم که خیلی ف
وضعیت آقای اسانلو رسیدگی کنند 

 «.که ھنوز ھم جوابی نگرفته ام
ھمسر منصور اسانلو ھمچنین از 

عدم امکان مالقات و محرومیت او از 
: حق مرخصی خبر داد و تاکید کرد

مادر آقای اسانلو از زمستان گذشته «
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ز پس از موفق به مالقات با پسر خود نشده بود و پس از درخواست ھای مکرر، امرو
ساعت ھا بالتکلیفی از اولین ساعات صبح موفق شدیم مدت کوتاھی ایشان را 

متوجه شدیم که حال مناسبی ندارد با این وجود وی برای این که ما  .مالقات کنیم
او ادامه » .نگران نشویم تاکید می کرد که حالم خوب است و مشکل خاصی نیست

ی به استفاده ایشان از مرخصی مقامات با وجود توصیه پزشکان پزشکی قانون«: داد
زندان با مرخصی او موافقت نمی کنند و آقای اسانلو ھم اکنون از درد شدید پا، 
ساییدگی مھره کمر، بیماری قلبی و ناراحتی ھای چشم رنج می برد و نیاز به 

مداوای جدی در خارج از زندان دارد اما تا به حال با مرخصی او موافقت نشده و از دو 
 «.سال پیش او ھمچنان در شرایطی نامطلوب در زندان به سر می برد

منصور اسانلو رئیس ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران 
معروف به متادون زندان رجایی شھر به  ۵و حومه، از اواخر اسفندماه گذشته در بند 

 ۵نظر به  دادگاه تجدید ١۴شعبه با تایید  ١٣٨۶او که در آبان ماه سال . سر می برد
تاکنون در زندان در شرایط  ١٣٨۶تیرماه  ١٩سال حبس تعزیری محکوم شد از تاریخ 
به زندان  ١٣٨٧مھرماه  ٢۴او در تاریخ . بسیار خطرناک جسمی به سر می برد

اسانلو دچار بیماری شدید چشمی است و به خاطر عمل . رجایی شھر منتقل شد
پیش انجام داده باید مداوما مورد مراقبت ھای پزشکی قرار  باز قلب که چند سال

مدتی پیش به دلیل وخامت وضعیت جسمی منصور اسانلو مسئوالن زندان . بگیرد
. رجایی شھر او را با دست بند و پابند به کمیسیون پزشکی قانونی منتقل کردند

تحت پزشک متخصص تشکیل جلسه داده و اسانلو را  ۵این کمیسیون با حضور 
معاینات پزشکی قرار داد و با توجه به وخامت شرایط جسمی برای دومین بار دستور 

 .عدم تحمل کیفری برای وی صادر کرد ولی مقامات قضایی با آن مخالفت کردند
زندان رجایی شھر برای اسانلو که دچار بیماری ھای متعدد شده است، بسیار 

موقع تعدادی از زندانیان  اقدام به مدتی پیش اسانلو با ھوشیاری و. نامناسب است
بند خود، از یک حادثۀ مشکوک سوء قصد که توسط یکی از زندانیان انجام شد،  ھم

در برد ولی ابعاد این قضیه با مسکوت گذاشتن آن توسط مسئولین  جان سالم به
حسن «این سوء قصد در حضور پاسدار بند بنام . است زندان ھمچنان پنھان مانده

سر وکیل بند صورت گرفت اما واکنشی از سوی آنان » مرادی«د دیگر بنام و فر» پور
در این راستا نھاد  .انجام نپذیرفت که این خود بر ابعاد مشکوک این قضیه می افزاید

ھای حقوق بشری نگرانی شدید خود را از به خطر افتادن امنیت جانی و سالمت 
  .منصور اسانلو اعالم داشته اند

  
المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری  فدراسیون بین

  منصوراسانلو شد
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای  -آسمان دیلی نیوز 

خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط منصور اسانلو، رئیس سندیکای اتوبوسرانی 
انلو به بند معتادان و سپس به این فدراسیون با اشاره به انتقال منصور اس.تھران شد

بند اطالعات زندان رجایی شھر، افزوده که آقای اسانلو تحت فشارھای جسمی و 
روحی شدیدی قرار داردفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، با توجه به 

وضعیت جسمانی آقای اسانلو ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه ھای اخیر علیه 
سازمانھا و تشکلھای کارگری خواسته که برای آزادی فوری و وی خوانده، از تمام 

  .بی قید و شرط آقای اسانلو ھمصدا شوند
  

 اعتصاب سراسری کارگران، فرانسه را فلج خواھد کرد
کارگران فرانسه اعالم کرده اند   - کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری

ھمه . سر کشور از کار بازخواھند داشتژوئن چرخ تولید و کار را در سرا ٢۴که در روز 
بخش ھای طبقه کارگر برای مشارکت در این خیزش اعتصابی سراسری اعالم 

کارگران تمامی مؤسسات حمل و نقل، معلمان سراسر کشور، . آمادگی کرده اند
کارگران بیمارستان ھا و مراکز درمان، کارکنان مھد کودک ھا، دانشجویان دانشگاه 

وزش عالی، دانش آموزان مدارس در سطوح مختلف آموزشی، ھا و مؤسسات آم
اعتصاب در اعتراض به پیش نویس قانون  . ھمه و ھمه به اعتصاب خواھند پیوست

بر اساس این قانون، کارگران مجبور خواھند بود در . بازنشستگی انجام می گیرد
ضافی تولید سنین کھولت و پیری نیز ھمچنان برای سرمایه داران کار کنند و ارزش ا

دولت سارکوزی به رغم طغیان موج خشم و اعتراض کارگران و به رغم مبارزات . کنند

گسترده توده ھای کارگر در طول دو 
سال اخیر ھمچنان مصمم و مصر 

است که پیش نویس این قانون 
ضدکارگری را تسلیم پارلمان سرمایه 

شش اتحادیه کارگری بزرگ . کند
ضاعف و فرانسه زیر فشار مستمر و م

گسترده توده ھای کارگر مجبور شده 
اند که ھمراھی خود را با اعتصاب 

این رسم و سنت سران . اعالم کنند
اتحادیه ھاست که برای مدت ھای 

طوالنی تالش می کنند تا به اشکال 
مختلف موج خشم و قھر و فریاد 
آنان . اعتصاب کارگران را به عقب رانند
ارد و تا این سیاست را تا آنجا که برد د

ھر کجا که مؤثر باشد دنبال می 
این سیاست ضدکارگری اما . کنند

باالخره در نقطه ای از تداوم خود با 
فشار قھر و خشم توده ھای کارگر 

قیچی می شود و درھم می شکند و 
درست در ھمین جاست که اتحادیه 
ساالران با ترفند و عوام فریبی تغییر 

ی با اعتصاب ھمراه م. ریل می دھند
شوند تا چند گام آن سوتر طومار 

از . مبارزات کارگران را در ھم پیچند
فشار مبارزات آنان علیه سرمایه 

بکاھند، میان توده ھای کارگر تفرقه 
اندازند، یأس و نومیدی از موفقیت را 
در اذھان آن ھا القا کنند و به ھمه 

شگردھای ضدکارگری و سرمایه 
پسند دیگر دست زنند تا سرانجام 

. اعتصاب را به شکست کشانند
کارگران فرانسه از ترفندھای اتحادیه 

بارھا با . ساالران تا حدودی آگاھند
این ترفندھا دست و پنجه نرم کرده 
اند و برای تداوم مبارزات خود مجبور 

به مبارزه با سازشکاری ھای آنان 
این که تا چه حد موفق . شده اند

بوده اند بستگی به درجه اتحاد، 
ان ظرفیت و تدارک ضدسرمایه میز

. داری آنان برای مقاومت داشته است
کارگران اینک یک بار دیگر در بوته این 

آیا اتحادیه . آزمون مھم قرارمی گیرند
ھا قادرخواھند شد که جنبش عظیم 

اعتراضی آنان را در باتالق سازش فرو 
برند یا، برعکس، آنان از اتحادیه ھا به 

سود خواھند  عنوان یک خاکریز پیکار
ژوئن  ٢۴جست؟ پاسخ این پرسش از 

منشور . به بعد روشن خواھد شد
اعتصاب، الغای تام و تمام پیش نویس 

قانون ضدکارگری افزایش سن 
این پیش نویس . بازنشستگی است

که ضدکارگری دولت سارکوزی است 
باید با اعمال قدرت وسیع توده ھای 
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کارگر در نطفه خفه شود و ھر نوع مماشات اتحادیه ھای کارگری با آن نیز باید با 
  . ھمین قدرت پیکار بر سینه دیوار کوبیده شود

  
  کارکنان رسانه ھا و حمل و نقل یونان اعتصاب کرده اند

ی و حمل و نقل عمومی دست در یونان کارکنان رسانه ھای دولت -آژانس ایران خبر 
ھیچ برنامه ھا ی خبری از رادیو و تلویزیون یونان نمی . ساعته زده اند ٢۴به اعتصاب 

اتحادیه ھای کارکنان . شود و شبکه حمل و نقل عمومی در آتن نیزمختل شده است
  .دولت به برنامه صرفه جویی اقتصادی برای کاھش ھزینه ھای جاری اعتراض دارند

 موزش بین الملل از بازداشت فعاالن حقوق معلمان در یاران انتقاد کرد فدراسیون آ
فدراسیون آموزش بین الملل، در نامه ای به آیت هللا علی خامنه  -آژانس ایران خبر 

ای، رھبر جمھوری اسالمی، از ادامه برخورد با فعاالن حقوق معلمان و بازداشت 
بازداشت اسماعیل عبدی، علی اکبر در این نامه به . شماری از آنان انتقاد کرد

باغانی، محمود بھشتی لنگرودی، رسول بداقی، عبدالضا قنبری، ھاشم خواستار و 
دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل در . محمد حسن شیرازی اعتراض شده است

نامه خود به رھبر جمھوری اسالمی ھمچنین اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی، 
این نامه، فعال حقوق معلمان بوده است، و نیز صدور حکم اعدام برای را که به گفته 

  .آقای قنبری را مورد انتقاد قرار داد
  

  وضعیت نامناسبت ابوالفضل عابدینی در زندان اھواز
بر اساس گزارشھای دریافتی از زندان کارون، ابوالفضل عابدینی  :ندای سبز آرادی 

قوق بشر ایران و ازحامیان سرسخت کارگران روزنامه نگار و عضو مجموعه فعاالن ح
شرکت ھفت تپه خوزستان و کانون صنفی معلمان ایران در زندان کارون در وضعیت 

بسیار نامناسبی به سر می برد و از طرف مسئولین زندان به شدت مورد ضرب 
وشتم قرار گرفته است و ضمن آزار شدید از او خواسته اند که بر علیه مجموعه 

قوق بشر ایران و اعضای این مجموعه اعتراف کند که ابوالفضل تا به حال فعاالن ح
چنین خواسته ای را قبول نکرده است در ضمن نامبرده در حال حاضر در بند جانیان و 

زندانیان خطرناک نگھداری می شود وجان وی در این زندان به شدت تھدید می 
 .شود

نامبرده به عمل آمد آقای عابدینی  ھمچنین در تماسی تلفنی که دیروز با خانواده
یکی از برادران نامبرده ضمن تأیید اخبار فوق به اینجانب اعالم کرد که مسئولین 

زندان به ابوالفضل اعالم کرده اند که به زودی وی را به تھران منتقل خواھند کرد تا 
قدام در آنجا نیز به اتھام عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر ،تشویش اذھان ، ا

علیه نظام ،مصاحبه با رسانه ھای خارجی محاکمه شود و این در حالی می باشد 
که آقای عابدینی قبالٌ در زندان اھواز و به خاطر ھمین اتھامات محاکه شده بود 

سال ونیم حبس تعیین شده بود و این در حالی می باشد که بر  ١١وبرای وی 
ک اتھام به صورت ھمزمان در دو اساس قوانین کشور یک متھم نباید به دلیل ی

دادگاه محاکمه شود،اما گویا مسئولین در رایطه با اتھامات ابوالفضل تمایل دارند که 
 .وی را چند بار و در دادگاھھای مختلف محاکمه ومحکوم نمایند

  
 پایان اعتصاب زندانی محکوم به اعدام در زندان مھاباد

ر زندانی محکوم به اعدام که در زندان گلپری پو... حبیب ا - آژانس خبری موکریان
 .خود پایان داد» اعتصاب غذای«برد، به  مھاباد به سر می

خانواده این زندانی در تماس با آژانس خبری موکریان ضمن اعالم این خبر ، اظھار 
که از روز » اعتصاب غذایی«بنا به درخواست وکال ی خود به ... که حبیب ا : داشتند

 .بھشت ماه سال جاری آغاز کرده بود پایان داده استاردی ٢٢چھارشنبه 
به گفته خانواده این زندانی ، گل پری پور در اعتراض به صدور حکم اعدام و نیز 

  .محدودیتھای اعمال شده در قبال وی در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود
یان اعالم شایان ذکر است وکیل این زندانی پیشتر در گقتگویی با آژانس خبری موکر

گلپری پور ،به اتھام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و ... کرده بود که موکلش حبیب ا
قانون مجازات اسالمی  ١٩٠و  ١٨۶عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده 

  .از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده است
 

 در مھاباد   بازداشت یک شھروند
یک شھروند  - آژانس خبری موکریان

در مھاباد به نام شیرکو سبیلی صبح 
دوشنبه مورخه دھم خردادماه سال 

 .جاری در این شھر بازداشت گردید
تا لحظه تنظیم خبر ھیچ علت یا 

عللی برای بازداشت این فعال کرد از 
سوی مقامات رسمی اعالم نشده 

ولی شنیده ھا حاکی از آن است که 
نامبرده به دلیل فعالیت سیاسی 

  .ازداشت شده استب
 

آزادی یکی از فعاالن صنفی 
 معلمان سنندج

یکی از فعاالن  - آژانس خبری موکریان
انجمن صنفی معلمان استان 

زنده دالن که ... کردستان به نام فرج ا
مورخه ھشتم خردادماه در محل 

کارش بازداشت شده بود روز گذشته 
 .با قید ضمانت آزاد شد

ھنگی گفته می شود نامبرده که فر
بازنشسته می باشد در رابطه با 

اردیبھشت ماه در  ٢٣تعطیل بازار در 
سنندج از سوی نیروی انتظامی 

  .دبازداشت شده بو
  

زندانی کرد در زندان مریوان 
  اعتصاب خود راشکست

عباس -  آژانس خبری موکریان 
روخنده زندانی کرد که در زندان 

اعتصاب «برد، به  مریوان به سر می
 .د پایان دادخو» غذای

گفته می شود این زندانی مریوانی 
روز را در اعتصاب به سر  ٣٠که حدود 

برده بود به خاطر آسیب دیدن کلیه 
ھایش به اعتصاب خود پایان داده 

  .است
عباس روخنده در اعتراض به بالتکلیف 

دست به اعتصاب   بودن خود در زندان
 .غذا زده بود

 شایان ذکر است عباس روخنده حدود
ماه پیش توسط نیروھای امنیتی در  ۵

مریوان به اتھام ھمکاری با یکی از 
احزاب مخالف بازداشت و تا لحظه 

تنظیم خبر در بالتکلیفی به سر می 
  .برد

کارگري را بخوانید خبرنامه 

  یدنو در میان مردم پخش ک
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 کمترین آمار طالق در بین معلمان/ دار رکورددار طالق  زنان خانه

اک مقدم ظھر سه به گزارش خبرنگار مھر در قم، ناھید دامن پ -آسمان دیلی نیوز 
شنبه در ھمایش تحکیم خانواده که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسالمی قم 

 ٧٢بیش از (دار  بیشترین میزان تقاضای طالق در زنان خانه: برگزار شد اظھار داشت
شود که این امر شاید موید نظر  در مقایسه با زنان شاغل مشاھده می (درصد

ھا سبب افزایش رضامندی  ستقالل در خانمشناسان باشد که احساس ا جامعه
 .شود زناشویی می

دھد  ھا در سه سال اول ازدواج رخ می درصد از طالق ۵٠وی با بیان اینکه حدود 
ھای  ھر چه سطح تحصیالت زوجین باالتر باشد واکنش آنھا به موقعیت: اظھار داشت

ت خانوادگی تری ھمراه است و از توانایی حل مشکال زندگی با احساسات مناسب
 .به میزان باالتری برخوردارند

تحصیالت نقش بیشتری در بقا و حفظ خانواده دارد و به نظر : وی تصریح کرد
سوادی و مرزھای  کند و بی رسد سواد ھمانند یک عامل آگاھی بخش عمل می می

 .کند نزدیک به آن باالتریِن نسبت طالق را فراھم می
به   بسیار موثر است،  طالق  یا کاھش  در افزایش  نزنا  شغل: این پژوھشگر ادامه داد

پنج درصد است و بعد از   با چھار الی  معلمان  در میان  آمار طالق  کمترین  که  طوری
 .درصد در جایگاه بعدی قرار دارند ١٠کارمند با   زنان  آنان

ناخت ھای قبل از ازدواج و نحوه تعامل زوجین با یکدیگر، ش آموزش: دامن پاک گفت
 .درست زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج در کاھش میزان نرخ طالق نقش موثری دارد

 شود ھای طالق از سوی زنان مطرح می بیشتر درخواست
بیشترین طبقه مراجعه کننده به دادگاه خانواده طبقه : دامن پاک خاطرنشان کرد

ه خاطر اینکه در درصد مراجعه بوده است، ب ۵٠اجتماعی و اقتصادی متوسط با حدود 
  و به  نکرده  در برابر مرد احساس  و کمبودی  ضعف  احساس  گونه ھیچ  زن  طبقه  این

 .بسیار زیاد وجود دارد» و تویی  من»  متوسط  در طبقه  عامیانه  اصطالح
ھا از سوی زنان علیه  ھای طالق در پرونده وی با بیان اینکه بیشتر درخواست

ھای با فرزند  میزان تقاضای طالق در خانواده: کرد شوھران مطرح است، اضافه
بیشتر، کمتر است در صورتی که تفاوت چندانی در میزان درخواست طالق در 

 .ھای بدون فرزند و فرزند کمتر مشاھده نشد خانواده
 گردد تاریخچه طالق به تاریخچه ازدواج بر می

ھیچ  :مین زمینه گفتدامن پاک به ارائه تعریفی از مسئله طالق پرداخت و در ھ
کنند که ممکن است  دختر و پسری در آغاز زندگی و در پای سفره عقد تصور نمی

روزی مشکالت چنان بر او غلبه کند و شرایطی بر او تحمیل شود تا دادخواست 
 .طالق داده و به زندگی مشترکش پایان دھد

: گردد، تصریح کرد می این پژوھشگر با بیان اینکه تاریخچه طالق به تاریخچه ازدواج بر
بندد تا در  به ھمان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می

به ھمان گونه نیز   کانون گرم خانواده و درکنار ھمسر خود به سکون و آرامش برسد،
گویی طالق . ممکن است به دالیلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طالق را بپذیرد

 .زمان در عالم پدید آمدند و ازدواج در یک
اسالم : ھای اسالم با طالق، خاطرنشان کرد وی با اشاره به مخالفت آموزه

جویی  خواھد تا حد امکان طالق صورت نگیرد، اسالم طالق را به عنوان یک چاره می
از نظر اسالم . در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است

 .د خدا طالق استھا در نز منفورترین حالل
 کننده طالق در بین جوامع انسانی رشد نگران

وی با بیان اینکه پدیده تلخ طالق در جوامع انسانی در حال افزایش است اظھار 
ھای تطبیقی بیشترین آمار طالق در کشور آمریکا اتفاق  بر اساس پژوھش: داشت

 .شود ھا به طالق ختم می افتد و در آن کشور نیمی از ازدواج می
جای تاسف است که کشور ایران در این رابطه مقام چھارم را به : دامن پاک گفت

ھا در این کشور به طالق ختم  خود اختصاص داده است و تقریبا یک چھارم ازدواج
 .شود می

وی عدم تفاھم، عدم بلوغ اجتماعی، ازدواج اجباری، توقعات بیجا، چشم و ھم 
ھای  اد، بداخالقی، خشونت، تفاوتچشمی، اختالالت عاطفی و روانی، اعتی

فرھنگی، اختالف سن، ازدواج دوم، 
سوءظن، دخالت دیگران در زندگی، 

را از جمله دالیل بروز … عدم عالقه و
 .طالق عنوان کرد

این پژوھشگر پنج عامل جنسی، 
اقتصادی، شخصیتی، ارتباطی و 

ترین عوامل تاثیرگذار  اجتماعی را مھم
ف این بر طالق دانست و در تعری

تحقیقات نشان  :عوامل اظھار داشت
درصد  ۶٠داده که دست کم 

ھای خانواده  ھایی که در دادگاه طالق
گیرد، ریشه در مسائل  صورت می

 .جنسی دارد
مشکالت اقتصادی عامل بروز 

 طالق
مشکالت اقتصادی و : وی ادامه داد

بودن  عدم تامین معیشت و فقر، پائین
سکن سطح درآمد خانوار، بیکاری، م

نامناسب و باال بودن نرخ خرید و 
اجاره، ضعف یا فقدان ثبات شغلی ھر 

تواند به نحوی در بروز طالق  یک می
 .سھم داشته باشد

دامن پاک با بیان اینکه باالبودن سطح 
توقع زوجین در ابتدای زندگی و 

ھا فشار  بسنده نکردن به حداقل
ھا تحمیل  مضاعفی را به خانواده

فقدان : ن کردکند، خاطرنشا می
مھارت کافی برای شروع زندگی، 

ھای  فقدان آگاھی از اصول و بنیان
حل مسئله بین زوجین، فقدان اعتماد 

به نفس و خودباوری در زوجین یا 
یکی از آنھا، فقدان پایبندی فرد به 
اصول اخالقی و خیانت ھر یک از 

زوجین به یکدیگر، فقدان قدرت 
تزلزل ارتباطی و تفاھم بین دو طرف و 

شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، 
افسردگی، فقدان صداقت ھنگام 

گیری روابط زناشویی و  شکل
ھای پنھان زندگی  آشکارشدن صورت

… زوجین، اختالف سنی اساسی و
نیز از جمله مسائل شخصیتی است 

 .گذارد که بر طالق تاثیر می
: وی در مورد مشکالت ارتباطی گفت

عدم ھای کاذب،  سوءظن و بدبینی
ھای  انطباق بین انتظارات و مسئولیت

توجھی به تامین نیازھا و  متقابل، بی
انتظارات متقابل، درک نامتوازن از 

نقش زن و مرد در زندگی مشترک، 
خودمحوری، فقدان گذشت، غرورھای 

ھای کودکانه، پرده دری  کاذب، لجاجت
متقابل و عدم تامین احترام متقابل، 

ھای  یتمیل به انتقامجویی، حساس
بیش از حد، افزایش فاصله کالمی 
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ھای اطرافیان،  بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دائمی بین زوجین، دخالت
نیز از جمله … عالقگی به ھمسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طوالنی و بی

 .این مشکالت ھستند
ی و سطح در مسئله اجتماعی نیز مواردی ھمچون اختالف فرھنگ: وی ادامه داد

رویه از روستاھا به شھرھا و از  ھای بی ھای زوجین، مھاجرت طبقاتی بین خانواده
شھرھای کوچک به شھرھای بزرگ، رشد فزاینده کالنشھرھا و کاھش 

ھای کنترل اجتماعی غیررسمی در جامعه، اعتیاد به مواد مخدر و الکل از  سیستم
 .جمله متغیرھای موثر بر طالق ھستند

 شود جامعه منجر به طالق می دوساختی شدن
  ظواھر مدرنیته  ، افزایش شھرنشینی  زندگی  اخیر و با گسترش  در دو دھه: وی گفت

  تغییراتی  دستخوش  در ایران  خانواده  ، نظام مدرن  به  از سنتی  زندگی  و تغییر شیوه
  قابل  میزان  به  آمار طالق  که  شده  سبب  مسئله  این  که  ای گونه  ، به است  شده
 .یابد  ای افزایش کننده  و نگران  توجه

از   ھا و ھنجارھا، تبعیت و تغییر ارزش  تجدد امروزی  به  با توجه: دامن پاک ادامه داد
موارد خود را   در ھمه  و آنان  رفته  از بین  و زنان  در نزد دختران  و سنتی  ساختار کھن

  میان  بروز طالق  سبب  شدن جامعه  ساختیدو   این  دانند که می  با مرد یکسان
 .شود ھا می زوج

ھای افراد از طالق  شدن برداشت کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون: وی یادآور شد
ھای مردان و زنان باعث شده است که امروزه مردم با غم و  و تغییراتی در نقش

که طالق برای آورند، چرا تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می
شود و در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل کرده و یا  ای تلقی می آنان در حکم بیمه

 .توانند آن را رھا کنند ای برای آنھا نداشت می آمیز و خشنودکننده حالت موفقیت
 ھای اجتماعی درصد آسیب ٧٠طالق عامل بروز 

طالق، یک مسئله : گفت این پژوھشگر به پیامدھا و آثار زیانبار طالق اشاره کرد و
فردی نیست که عواقب و عوارض آن تنھا دامن افراد درگیر با آن را بگیرد بلکه به 

 .کشاند عنوان یک معضل اجتماعی، جامعه را ھم به بندگی و بردگی می
طالق ضمن از ھم گسیختگی و از ھم پاشیدگی کانون خانواده، عواقب : وی گفت

ھای  تواند منشا بسیاری از آسیب ته و میبسیاری را برای افراد جامعه داش
اجتماعی مانند انحرافات جنسی، خودکشی، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، 

 .شود… گری، ولگردی و تکدی
ھای  دامن پاک با بیان اینکه تالش برای پیشگیری از طالق در کاھش آسیب

نب جمعیت ای است که بر تمامی جوا طالق پدیده: اجتماعی موثر است، تصریح کرد
یعنی واحد مشروع   نھد، گذارد و از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می یک جامعه اثر می

 .پاشد و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از ھم می
شود  طالق موجب می: وی با اشاره به تاثیر منفی طالق بر کیفیت جمعیت گفت

احتماالً فاقد سالمت ھای خانواده تحویل جامعه شوند که  فرزندانی محروم از نعمت
اند، بنابراین آسیب اجتماعی ناشی  کافی روانی در احراز مقام شھروندی یک جامعه

از این اقدام نه تنھا متوجه اعضای خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده 
 .است

انجامد، بر  طالق به عنوان یک پدیده که به گسست خانواده می: وی ادامه داد
 .گذارد ف شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر میھای مختل جنبه

 ترین نھاد در اجتماعات بشری خانواده بنیادی
وی خانواده را کانون حفظ سنن ملی و اخالقی و مرکز رشد عواطف و احساسات 

خانواده ھسته مرکزی اجتماع است و نخستین : انسان دانست و اظھار داشت
نھد و آداب زندگی و اصول و رسوم  میاجتماعی است که ھر فرد انسانی در آن گام 

 .گیرد اجتماعی و تعاون و ھمکاری و ایثار و ازخودگذشتگی را در آن فرا می
ترین نھاد در اجتماعات بشری است تصریح  وی با اشاره به اینکه خانواده، بنیادی

در اھمیت جایگاه خانواده ھمین بس که برای زوال فرھنگی یک ملت، تزلزل : کرد
جوامعی که بخشی از افراد آن از کانون گرم خانواده بر . نواده کافی استبنیاد خا

اند و تحت تربیت و آموزش و  نخواسته و دست محبت پدر و آغوش مادر را درک نکرده
ھویتی فرھنگی به ھمان نسبت  اند، آثار گسیختگی امور و بی نظارت قرار نگرفته
 .کامالً ھویدا است

در خانواده وی با اشاره به جایگاه زن 
زن محور اصلی ساختار : اظھار داشت

نھاد خانواده، در سراسر تاریخ اسالم 
حرمت و کرامت یافته است، چراکه 

ھا، رشد و  رمز رستگاری انسان
شکوفایی استعدادھا و تعالی و 

تکامل بشری در گرو اراده شورانگیز و 
عاشقانه زن در جایگاه مادر و ھمسر 

 .نھفته است
  

تواند  ایی نمیقانون به تنھ
 آرامش خانواده را تامین کند

دامن پاک پایبندی به اصول و مبانی 
اخالقی در خانواده را مھم دانست و 

قانون حقوق و تکالیفی را برای : گفت
زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرایی 

برای آن در نظر گرفته است، ولی باید 
توجه داشت که قانون به تنھایی 

عادت خانواده را تواند آرامش و س نمی
تأمین کند، از این رو خانواده باید بیش 

از ھر چیز پایبند اصول و مبانی 
 .اخالقی باشد
توسل به ضمانت : وی ادامه داد

اجرای حقوقی و رجوع به مقامات 
قضایی، به ھنگام ضرورت، به عنوان 
آخرین عالج، باید مورد استفاده واقع 

این پژوھشگر فضای حاکم بر .شود
ھای خانواده را مناسب  دادگاه

فضای حاکم بر : ندانست و گفت
ھای خانواده به دلیل کثرت  دادگاه
ھا و مراجعات و فقدان ابزارھای  پرونده

ای مناسب، برای جلوگیری از   مشاوره
وقوع طالق چندان مناسب نیست که 
در این خصوص نیز باید توسط صاحب 

  .اندیشی شود نظران چاره

 

  
  ١٣٨٩، سال دوم، خرداد  ٣٢شماره 

  منتشر شد


