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در اعتراض به عدم  تاکستان یصنعت یها ستمیساعتصاب غذا وتجمع شبانه روزی کارگران کارخانه -

 پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر

 یفرماندارچسب زده مقابل با دهان  ،تجمعنفت گچساران اخراجی کارگرانادامه اعتراضات  -

 گچساران

 آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی -

 یعبد لیاسماع یاعتصاب غذا دیآغاز دورجد -

 کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه8درباره دادگاه  -

                         دادگاه انقالب سنندج کیبه شعبه  یکارگر نیاحضار فعال -

 یدادگاه عمومبه مقابل وزارت کارمارس  8روزارجاع پرونده تجمع کنندگان  -

 انتخاب یکارخانه گروه صنعت اخراج صدها کارگر -

 کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند -

مراکز  نهینرخ هز شیافزا نسبتبندر امام  انهیپا کامیون در رانندگانتجمع اعتراضی دوروزه  -

 ان بارگیریومحدودیت جدید میز یضدعفون

دراعتراض  یموتور یها کیو پ بارها وانت،یتلفن یتاکس یها آژانسدامنه دار شدن تجمعات رانندگان  -

 شهر یمقابل  شورا کیآرم طرح تراف دینرخ جد به 

 اعتصاب بازاریان بانه نهمین روز راپشت سرگذاشت -

مقابل آموزش و  مدرسه دراعتراض به انحالل  8فرزانگان تجمع دوباره دانش آموزان مدرسه  -

 پرورش 

 دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده ستیز طیدانشکده مح انیدانشجوادامه اعتراضات  -

 شاهرود یدانشگاه صنعت خشمگین انیدانشجوادامه وگسترش تجمعات اعتراضی  -

 بودن غذا تیفیک ینسبت به ب هیاروم یدانشگاه صنعت یتجمع اعتراض -

 غذا نییپا تیفیبه ک دراعتراض گرگان انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجوتحریم غذای  -

 تجمع اعتراضی مقابل دادگستری ماهشهر نسبت به کودک آزاری -

در اعتراض به عدم  تاکستان یصنعت یها ستمیساعتصاب غذا وتجمع شبانه روزی کارگران کارخانه 

 پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر

کننده  دیتول ،تاکستان یصنعت یها ستمیکارگران کارخانه س سوم اردیبهشت ماه، از روز دوشنبه

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  نیقزو - تاکستان جاده  دو لومتریک ی واقع دروگاز یمخازن نفت

حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگردست به اعتصاب غذا زدند ودرداخل این واحد تولیدی بست 

 .ادامه دادند جهارم اردیبهشت به تجمعشانه سحر رساندند وامروزنشستد وشب را ب



 



 

 یصنعت یها ستمیس شرکت کارگرانبه گزارش یک منبع خبری محلی در شبکه های اجتماعی،

تاکنون اعتصاب کرده بودند، شب را با شکم  روزیحق و حقوق خود از د افتیدر یتاکستان که برا

 .کردند سنگها و کف سالن ها صبح یبرو یخال

 .این کارگران پرداخت نشده است مهیب ماه7و شغل العاده فوق ماه28، یدیع و حقوق ماه21

 گچساران یفرماندارچسب زده مقابل با دهان  ،تجمعنفت گچساران اخراجی کارگرانادامه اعتراضات 

 برای* درادامه تجمعاتشان نفت گچساران اخراجی کارگرانروزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،

 .بازگشت بکار مقابل فرمانداری گچساران با دهان چسب زده تجمع کردند



 



 

 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران همزمان با حضورنایب رئیس مجلس*

روزشنبه بیست وپنجم فروردین ماه، کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران درادامه 

ز کار دست به تجمع مقابل محل همایش قلم، اقوام،آرامش نسبت به اخراج ا* اعتراضاتشان

 .درگچساران وهمزمان با حضورعلی مطهری نایب رئیس مجلس زدند

شرکت نفت گچساران با تجمع مقابل اتاق مدیرعامل  ادامه اعتراضات کارگران خشمگین اخراجی*

 شرکت نفت و گاز

اعتراضاتشان * ت گچساران درادامهشرکت نف اسفندماه، کارگران اخراجی خشمگین 21روز شنبه 

 .وارد ساختمان اداری شرکت نفت و گاز گچساران ومقابل اتاق مدیرعامل تجمع کردند

به گزارش یک منبع خبری محلی، کارگران اخراجی به علت بالتکلیفی و سرگردانی چندین ماهه خود 

 .کردند با تجمع جلوی درب اتاق مدیرعامل شرکت نفت نسبت به وضعیت خود اعتراض



ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران باتجمع مقابل شرکت بهره برداری نفت و 

 گاز گچساران

روزچهارشنبه شانزدهم اسفند ماه ، کارگران اخراجی شرکت نفت گچساران دست به تجمع مقابل 

 .دروازه ورودی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران زدند

حق ما در لیست تایید شده : ک منبع خبری محلی،یکی ازکارگران اخراجی گفتاسفند ی21به گزارش

 .وزیرنفت نادیده و ضایع شده است

نفر در  ۳۴۱در سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به شهرستان گچساران مجوز جذب : وی عنوان کرد

 .حراست نفت صادر شد

رکرد و سابقه پرداخت بیمه در نفر کارگر دارای کا ۷۶  از این تعداد فقط: کارگر اخراجی افزود

 .حراست نفت گچساران را دارند

متاسفانه مسئوالن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در عین : وی در ادامه عنوان کرد

کارگرانی را که دارای سابقه کار و پرداخت بیمه در حراست نفت داشتند را از لیست تایید   ناباوری

های خود را که حتی یک روز کارکرد و بیمه ندارند را به لیست  شده آقای وزیر حذف و نورچشمی

 .اضافه کرده اند

تبعیض و بی عدالتی و اجحاف   کدام مسئول پاسخگویی: کارگران اخراجی در پایان اظهار کردند

 نسبت به کارگران اخراجی حراست نفت می باشد؟

 اعتصاب غذای اسماعیل عبدیدورجدید آغاز 

 .ردیبهشت ماه،اسماعیل عبدی دورجدید اعتصاب غذایش را آغاز کردسه شنبه چهارم اروز

 .شروع کرد نیدر زندان او بهشتیشنبه چهارم ارد خود را امروز سه یغذا اعتصاب یعبد لیاسماع

معلمان  یحقوق شهروند ی اعالم کرده بود در اعتراض به نقض گسترده تر شیخود پ ی هیانیاو که در ب

 در یاز حقوق قانون یو برخوردار یدادگاه علن یرخواست مشخص برگزارو با د رانیو کارگران ا

که اکنون ) ۰۲۵ماده  یجهت درمان و مرخص یاستعالج یاش همچون استفاده از حق مرخص پرونده

 ی وعده لیغذا خواهد کرد و به دل اعتصاب نیفرورد ۲۲از ( مسدود شده است یرقانونیبه شکل غ

 شنبه انداخته بود، امروز سه ریخود را به تأخ میهفته تصم کیقانون،  یبر اجرا یتهران مبن یدادستان

قانون،  یدر اجرا یدادستان تهران و کوتاه ی خلف وعده لیاعالم کرد به دل ۷۶ بهشتیچهارم ارد

 .خود را آغاز کرده است یاعتصاب غذا

 کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه8دادگاه  درباره

احضار  رویپکارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه،8اردیبهشت ماه صبح روز سه شنبه چهارم 

در  یالبیخود خانم فرزانه ز لیبه همراه وک،و انقالب شوش  یعموم یدادسرا یاریسوم داد یشعبه 

  .دادسرا حاضر شدند

از کارگران  یتعداد/ بهشتیارد/۴ خیصبح امروز به تاربراساس گزارش منتشره درشبکه اجتماعی،

  یهابه نام 

 بسحاق میعبدالرح -۳



 یبخش لیاسماع-۲

 کرامت پام-۱

 یاحمد لیجل-۴

 یحسن فاضل دیس-۰

 یحمدان نیحس-۷

 نیعادل سماع-۶

 رستم عبدهللا زاده-8

خود خانم  لیبه همراه وک,و انقالب شوش  یعموم یدادسرا یاریسوم داد یاحضار شعبه  رویپ

  .در دادسرا حاضر شدند یالبیفرزانه ز

و ( یرستم یآقا)وقت  ی رهیمد ئتیه سیرئ تیاست که کارگران نامبرده  بر اساس شکا به ذکر الزم

و 2911/اسفند /۳۷شرکت درتجمع  قیازطر یاخالل در نظم عموم نیتحت عناو, تیامن سیگزارش پل

 فیکارگران رد  یبرا تیاتهام شدند و در نها میتفه  یرستم یآقا یشرکت در ضرب و جرح عمد

 رشرکتیمد یارسال یحسب نامه .دیصادر گرد دلار ونیلیم کصدیار کفالت به مبلغ قر,اول  تا ششم 

 ۲و  ۶ فیافراد رد, از کارگران یتعداد ی هیاستشهاد زیو مسئول حراست شرکت  و ن(یگیاسدب یآقا)

 .حراست هستند یروهایواقع شدند چون آن ها از ن تیطرف شکا سهوا

                         انقالب سنندج دادگاه کیبه شعبه  یکارگر نیاحضار فعال

 فیشر یشهر سنندج به نام ها یکارگر نیپنج نفر از فعال ر،یاخ یروزها یط یافتیاساس خبر در بر

جداگانه  هیچند احضار یط ایو مظفر صالح ن ینیخالد حس ،ینیغالب حس ،یمیهللا کر بیساعدپناه، حب

  .دشهر احضار شدن نیدادگاه انقالب ا کیبه شعبه 

بار  نیسنندج چند سیدر تاالر پرد11به اتهام شرکت در مراسم نوروز   نیفعال نیسال گذشته ا یط

 نیکارگر، ا یاکنون و در آستانه اول ماه مه، روز جهان. قرار گرفتند یو بازپرس ییمورد بازجو

  .، محاکمه شوند17 بهشتیهشتم ارد خیدر تار دیبا یکارگر نیفعال

و محاکمه و  ییهر گونه احضار، بازجو یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 نیا دیبدون ترد. کند یمحکوم م یتیامن یواه لیرا به دال یکارگر نیکردن کارگران و فعال یزندان

 .جامعه باشد رانیکارگران و مزدبگ یتواند مانع حرکت جنبش مطالبات ینم هودهیاقدامات ب

 2917 بهشتیسوم ارد - یکارگر یتشکل ها جادیبه ا کمک یبرا یهماهنگ تهیکم

 یبه دادگاه عموممقابل وزارت کارمارس  8روزارجاع پرونده تجمع کنندگان 

 یها از آنجا که اتهام دستگیرشدگان اخالل در نظم عموم حسب شنیده: گفت یدادگستر لیوک کی

ارسال خواهد شد و  یعموم تجمع کنندگان در مقابل وزارت کار به دادگاه ی عنوان شده پرونده

 .دستگیرشدگان صادر شده است یکفالت سبک نیز برا یقرارها



 یمارس روزجهان8که  زنانی:مجتهدزاده گفت یعل دیساردیبهشت رسانه ای شد،4بنابه گزارشی که 

شان به دادگاه انقالب  مقابل وزارت کار تجمع کردند، آزاد شدند و خوشبختانه حسب اطالع پرونده زن

 یدادگاه عموم هشان هم قرار شده ب صادر شده است و پرونده شانیکفالت سبک برا یه و قرارهانرفت

 .شود یم یدگیبه آن رس یعاد ی پرونده کیفرستاده شود و مانند 

 یها نیپرونده ادم: هست، گفت زین یتلگرام یها کانال یها  نیادم ی پرونده النیاز وک یکیکه  یو

 .وقت نشده است نییو تع ستین یتجدیدنظر است و هنوز خبر ی در شعبه یتلگرام یها کانال

 انتخاب یکارخانه گروه صنعت اخراج صدها کارگر

شهر  نیانتخاب واقع در شاه یگذشته چند صد نفر از کارگران کارخانه گروه صنعت یروزها در

 .شدنداخراج اصفهان 

 یها در کارخانه دیسال جد یاه کارشدنیموج ب ،اردیبهشت4براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .است دهیرس زیشهر اصفهان ن نیانتخاب در شاه یبه گروه صنعت یدیتول

است، صدها نفر از « اسنوا»و  «ریها»مثل  ییبا برندها یلوازم خانگ دکنندهیکارخانه که تول نیا

سال قبل  انیپا کارگران که قراردادشان تا نیا. است کرده لیتعد یسال جار یکارگران خود را در ابتدا

 .اند شده کاریبوده، از ماه گذشته ب

قرارداد من را  دیکارخانه دارم اما سال جد نیسالها سابقه کار در ا: دیگو یکارگران م نیاز ا یکی

 .ام و سرگردان مانده فینکردند و بالتکل دیتمد

به طور ما در شرکت : خبر گفت دییضمن تا(  انتخاب یگروه صنعت یسخنگو) یغزنو درضایحم

اند که در  بوده یاند، کسان شده لیکه تعد یو کارگران میده یرا انجام م «یانسان یروین شیپاال»دائم، 

و  هیداد که روح یدیآنها را به افراد جد یجا دیو قاعدتاً با اند اوردهین ینمره کاف« عملکرد یابیارز»

 .دارند یباالتر یانرژ

آنها همزمان  تیاند و خاتمه فعال قرارداد داشته دیفقط تا شب ع یلیکرد که کارگران تعد دیالبته تاک یو

همه آنها : نفر دانست و گفت صدیرا حدود س یلیاو تعداد کارگران تعد. است  قراردادشان بوده انیبا پا

 .اند روز قرارداد، در کارخانه بوده نیتا آخر

 نیفراهم شود ممکن است ا طیااگر شر: را رد نکرد و گفت ها یلیامکان بازگشت به کار تعد یغزنو

 .از آنها استفاده شود گرید یها کارگران به شرکت بازگردند و در پروژه

 کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند

، کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان دراعتراض به افت شدید قیمت (اردیبهشت9)دوشنبه شب

 .حصوالت،گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردندم

و  مجلس ندهینما یتوجه یکشاورزان به ب اعتراضاردیبهشت یک منبع خبری محلی،4به گزارش

بازار در جنوب کرمان و ضرر کشاورزان موجب شده است که کشاورزان به  یدولت به نابسامان

پنج  مجلس از ندهیدفتر احمد حمزه نما یه جلواعتراض محصوالت خود را شب گذشت ینشانه 

 .برسد ییبه جا نانآ یصدا دیکنند تا شا هیاستان کرمان تخل یشهرستان جنوب



برند و دچار  یممکن به سر م تیوضع نیروزها کشاورزان جنوب کرمان در بدتر نیکه ا یدر حال

 نیمشکل در ا نیا دنیشن یبرا ییگوش شنوا چیه ایشده اند گو یمحصوالت کشاورز متیق دیافت شد

 .منطقه از کشور وجود ندارد

از پرداخت قرض وجود  ریغ ایکشاورز گو یبرا یراه نجات چیشود و ه یکه هرساله تکرار م یداستان

شده  نیمانع ا یزیچ ست؟چهیحل مشکالت کشاورزان جنوب کرمان در دست ک دیکل یبراست.ندارد

را از  یجنوبشرق مسئوالن وزارت جهاد کشاورزساکنان فراموش شده  یصدا یب ادیاست که فر

 .نکند داریب قیخواب عم

مراکز  نهینرخ هز شیافزا نسبتبندر امام  انهیپا در کامیون رانندگانتجمع اعتراضی دوروزه 

 ی ومحدودیت جدید میزان بارگیریضدعفون

میزان ی ومحدودیت جدید مراکز ضدعفون نهینرخ هز شیافزا کامیون دراعتراض به رانندگان

 .تجمع کردند بندر امام انهیپا بارگیری برای دوروز متوالی در

ی ورفع محدودیت جدید میزان مراکز ضدعفون نهینرخ هزرانندگان معترض بدنبال برگردانده شدن 

 .بارگیری  به تجمع دوروزه شان خاتمه دادند

و حمل و نقل  یارحمل و نقل اداره کل راهد معاوناردیبهشت،4برپایه گزارشات منتشره بتاریخ

 ونیرانندگان کام: گفت بندر امام انهیدر پا داران ونیخوزستان درباره تجمع دو روزه کام یا جاده

 .را داشتند هینرخ کرا شیافزا یتقاضا

کننده  ینرخ خدمات مراکز ضد عفون شیافزا لیرانندگان معتقد بودند به دل: افزود ینیعابد وسفی

 یریبر کاهش سقف مجاز بارگ یمبن یتوسط وزارت راه و شهرساز که یدیجد تیو محدود ها ونیکام

  .ابدی شیافزا زین نیسنگ یحمل بار خودروها یها هیشده، کرا جادیا( ونی،کامیلیتر)نیسنگ یخودروها

 ییها ونیکام یطبق الزامات بهداشت: عنوان کرد ینرخ مراکز ضدعفون شیدر خصوص افزا ینیعابد

اداره  یکننده با هماهنگ یشوند و مراکز ضدعفون یضدعفون دید باهستن یدام یکه حامل نهادها

هزار تومان به 93از  ها ونیکام یضدعفون نهینرخ هز شیصنعت، معدن و تجارت اقدام به افزا

به  یمراکز ضدعفون نهیاداره صنعت معدن و تجارت نرخ هز یهزار تومان کردند اما با همکار03

 .هزار تومان برگردانده شد93

وزارت  دیخوزستان  با اشاره به قانون جد یا و حمل و نقل جاده یحمل و نقل اداره کل راهدار نمعاو

: کرد انیمختلف، ب یهاونیکام یریبارگ زانیدر م دیجد یها تیدر خصوص محدو یراه و شهرساز

 دیجدتن مجموع بار و خودرو را داده بود اما در قانون 44در گذشته قانون به رانندگان اجازه 

 .امر مورد اعتراض رانندگان واقع شد نیتن  وضع شد که هم43 تیمحدود

ها و  به همه انجمن یا نامه یمصوبه لغو و ط نیا یوزارت راه و شهرساز یبا هماهنگ: افزود یو

 .راهور سراسر کشور ابالغ شد  سیپل

ال و انجمن کا یها شرکت یانجمن صنف: گفت داران، ونیبار کام هینرخ کرا شیدر خصوص افزا یو

و  یو به اداره کل راهدار نییرا تع هیکرا دیبدهند و نرخ جد لیتشک یجلسه ا دیرانندگان با یصنف

 .خوزستان اعالم کنند یا حمل و نقل جاده



دراعتراض  یموتور یها کیو پ بارها وانت،یتلفن یتاکس یها آژانسدامنه دار شدن تجمعات رانندگان 

 شهر یقابل  شورام کیآرم طرح تراف دینرخ جد به 

که از  شهر یمقابل  شورا کیآرم طرح تراف دینرخ جد نسبت به  رانندگان آژانس تهران اعتراضات 

،از روز شنبه هفته جاری تا امروز سه شنبه چهارم *آغاز شد روزسه شنبه بیست وهشتم فروردین ماه

 .ده شده استی هم کشیموتور یها کیها و پ بار رانندگان وانتاردیبهشت دامنه اش به 

ها و  بار هفته تا امروز صاحبان و رانندگان وانت یاز ابتدااردیبهشت،4براساس گزارش منتشره بتاریخ

 هیصنف مقابل اتحاد نیا یبه اعضا کیطرح تراف صیدر اعتراض به نحوه تخص یموتور یها کیپ

 .اند تجمع کرده

 نیطرح پرداخت کنند که ا افتیدر یتومان برا ونیلیم ۴ دیها با بار وانت کیتراف دیدر طرح جد

 نیاند ا ها اعالم کرده شده و در مصاحبه با رسانه هیاتحاد نیا یموضوع منجر به اعتراض اعضا

 ۴۵۵ متیق شیافزا نیبابت ا یبه مشتر توان ینم گریاز طرف د.ندارد یمنطق چیه متیق شیافزا

 .فشار آورد نیاز ا شیب یدرصد

ها شده  و وانت بار یباربر یها شرکت یحوزه باعث نگران نیبحث انحصار در ا گریطرف د از

 فیاخذ تخف یداده برا شنهادیبه دارندگان وانت پ ریمطابق جدول ز تهران کیونقل و تراف حمل. است

که  یشوند موضوع یشهردار یشده از سو یشرکت معرف ۰از  یکیمجموعه  ریز ک،یطرح تراف

 .ده استآور انیها را به م شرکت یبرخ ربحث انحصا

ها که در  شرکت نیاز ا یکیطور مثال  ها مبهم است؛ به شرکت نیا  یاست که مدارک ثبت یدرحال نیا

شماره ثبت آن مشکل  دهد یانجام م یلیو ر ییادعا کرده خود همه نوع حمل و نقل اعم از هوا تیسا

 کیکد متعلق به  نیا رانیدر سامانه اتاق اصناف ا یهنگام وارد کردن شناسه صنف که یدارد طور

 رهیمد اتیبه شش سال است جلسه ه کینزد گریشرکت د کی ایزنانه است  شگاهیخانم و مربوط به آرا

 .ندارد یرییتغ ای دیتمد یآگه چیه زیکشور ن ینداده و در روزنامه رسم لیتشک

 کیآرم طرح تراف صیتخص یبرا دیپالک زرد و سف یبارها وانت نیکه ب یکیتفک گرید یسو از

موضوع اعتراض  نیبه ا یباربر یها باعث شده هم دارندگان خودرو و هم شرکت زیال شده ناعم

 .کنند

سبک  یحمل و نقل و باربر ،یرانیتاکس یخصوص یها شرکت ،یصنف آژانس تلفن ریاخ یروزها

عدالت  وانید یسخنگو که یاند طور ها اعتراض خود را اعالم کرده خود بار یبا تجمع اعضا یشهر

 یریگیآن را پ عیاصناف به آن سازمان واصل شود سر نیا یاز سو یتیعالم کرده اگر شکاا یادار

 .ردخواهد ک

 شورای شهر تجمع رانندگان آژانس تهران در اعتراض به نرخ جدید آرم طرح ترافیک مقابل *

روزسه شنبه بیست وهشتم فروردین ماه،جمعی از رانندگان آژانس تهران در اعتراض به جندبرابر 

 .دن قیمت آرم طرح ترافیک جدید مقابل شورای شهر تجمع کردندش

در گذشته طرح ترافیک : براساس گزارشات منتشره،یکی از رانندگان آژانس درباره علت تجمع گفت

هزار تومان بود؛ اما حاال به یک باره به بیش از چهار میلیون تومان  103برای رانندگان آژانس 

ها را کساد کرده است و اصال  های اینترنتی بازار آژانس تردد تاکسی رسیده است، این در حالیست که

 .شود به صرفه نیست که بتوان از این طرح استفاده کنیم و حاال تکلیف ما چه می



درصدی برای رانندگان  03وی اضافه کرد که بر اساس مصوبه شورای شهر قرار است که تخفیف 

شود اما بازهم برای ما زیاد است و ما خواهان  ومان میمیلیون ت 4.0آژانس در نظر گرفته شود که 

 .تخفیف بیشتر هستیم

 . ای با رانندگان آژانس برای بیان مشکالتشان وپیگیری آن برگزارشد بدنبال این تجمع اعتراضی جلسه

 اعتصاب بازاریان بانه نهمین روز راپشت سرگذاشت

 نینهمکارشان کسب و  تیل شده در وضعاعما یها تیبه محدوددراعتراض بانه  انیبازاراعتصاب 

 .راپشت سرگذاشتروز 

روز همچنان  1بانه با وجود گذشت  انیاعتراضات بازار ،اردیبهشت4براساس گزارش منتشره بتاریخ

از نود درصد کسبه شهرستان بانه با وجود حضور در محل کار خود از باز  شیامروز ب. ادامه دارد

 .حاضر به باز کردن قفل مغازه ها نشدندکردند و  یکردن مغازه ها خوددار

از کسبه و  یشود که روز گذشته تعداد یم یریگیکسبه بانه پ یاز سو یاعتراضات در حال نیا

شهرستان سنندج با  یو سقز در محل استاندار وانیبانه، مر یشهرستان ها ونیبازار، روحان نیمعتمد

 .جلسه دادند لیحل مشکل تشک یاستاندار کردستان برا ایبهمن مرادن

 نیسه شهرستان مشکالت خود را با استاندار مطرح کردند و همچن نیا یبازار نیجلسه معتمد نیا در

 یرا با و یخارج یوارد کردن کاالها یو چگونگ یمرز یدر خصوص بازارها ییها درخواست

 .گذاشتند انیدرم

داشت، درباره مسائل مطرح که در جلسه روز گذشته با استاندار کردستان حضور  یفعال اقتصاد کی

در تهران برگزار شد،  شیکه چند روز پ یاستاندار کردستان در جلسه ا: نشست گفت نیشده در ا

 انیحل مشکل بازار یرا  برا یاتیمال تیو معاف یگمرک فاتیتخف ریاستان نظ نیا یمشکالت مرز

 .استان را مطرح کرده است نیا  یمرز

 قیو وارد کردن کاال از طر رانبندیس یگمرک در منطقه مرز جادیبا ا: گفت یفعال اقتصاد نیا

عمده نبوده و  دیکسبه به صورت خر نیا تیبانه ندارد چرا که عمده فعال انیبازار یبرا یگمرک، سود

 .شود یم یجزئ یدهایشامل خر... عراق و  ه،یترک یاز کشورها یواردات یبخش اعظم کاالها

و تاجران بزرگ جنوب کشور  یجنوب یتوان با مرزها یبازار بانه را نم تیفعال: کرد حیتصر یو

بازار  تیو عمده فعال ستین سهیقابل مقا گریکدیدو منطقه با  نیا هیسرما زانیکرد چرا که م سهیمقا

 .ردیگ یاندک صورت م یگذار هیمحدود و در چارچوب سرما اریبانه بس

مقابل آموزش و  دراعتراض به انحالل مدرسه  8فرزانگان تجمع دوباره دانش آموزان مدرسه 

 پرورش 

منطقه )جنوب تهران واقع در  8آموزان مدرسه فرزانگان از دانشاردیبهشت،جمعی 4روزسه شنبه 

مدرسه مقابل وزارت  نیبر انحالل ا یآموزش و پرورش مبن ریاخ میدر اعتراض به تصم( فالح

 .آموزش و پرورش تجمع کردند

امروز در مقابل وزارت  8آموزان مدرسه سمپاد فرزانگان  از دانش یجمع ،شرهبراساس گزارشات منت

نفر بود در اعتراض به  43تا  93آموزان که تعدادشان  دانش نیآموزش و پرورش تجمع کرده بودند، ا



ما نخبگان "همچون  یارهاو با شع افتندیانحالل مدرسه خود مقابل وزارت آموزش و پرورش حضور 

، از "است تیراهکار حما ست،یراه حل ن 8انحالل فرزانگان "و " میگذر یان نماز حقم میکشور

  .خود داشتند مینظر در تصم رییتغ یمسئوالن آموزش و پرورش تقاضا

 یدر روزها: مدرسه در رابطه با علت حضورشان در تجمع امروز گفت نیآموزان ا از دانش یکی

به مدرسه  دیزانگان هشت منحل شود و ما بابه ما اعالم کردند که قرار است مدرسه فر ریاخ

ت یکم بودن جمع میتصم نیا یمسئوالن آموزش و پرورش برا لیو تنها دل میمنتقل شو 0فرزانگان 

 .مدرسه است

منطقه )تهران یاز مناطق جنوب یکیدارد و در  تینفر جمع 273هم اکنون مدرسه ما : ادامه داد یو

 یفیبه بالتکل میکنکور دار ندهیکه اکثر ما سال آ یطیدر شرا انحالل مدرسه آن هم. واقع است( فالح

 .رود یهدر م میا دهیسال کش کیکه در  یمنجر شده و تمام زحمات

رفتن به مدرسه  یبرا یلیتما 8آموزان مدرسه فرزانگان  از دانش کی چیه: آموز افزود دانش نیا

 .ستا نییپا اریمدرسه بس نیا یرا ندارند و سطح علم 0فرزانگان 

اگر  ندیگو یمسئوالن آموزش و پرورش به ما م: رابطه گفت نیدر ا زیاز دانش آموزان ن گرید یکی

چرا که  دیآن را خودتان پرداخت کن نهیخود ادامه دهد هز تیمدرسه منحل شود و به فعال دیخواه ینم

 1 هیشهر مینک اخترا خودمان پرد نهیهز میرابطه ندارد و اگر ما بخواه نیدر ا یسمپاد بودجه ا

 .رسد یتومان م ونیلیم 13به حدود  ندهیدرسال آ یفعل یتومان ونیلیم

 دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده ستیز طیدانشکده مح انیدانشجوادامه اعتراضات 

 *درادامه اعتراضاتشانکرج  ستیز طیدانشکده مح انیدانشجوروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،

 .برای باری دیگر دست به تجمع زدنددانشکده  نیبر انحالل ا یمبن ییخبرها در اعتراض به انتشار

دومین روزاعتصاب وتجمع دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج دراعتراض به احتمال انحالل *

 دانشکده

 بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارکنان این دانشکده

دانشکده محیط زیست کرج  روزیکشنبه دوم اردیبهشت برای دومین روز متوالی، دانشجویان

دراعتراض به احتمال انحالل دانشکده ضمن خود داری از رفتن برسر کال س های درس دست به 

 .تجمع زدند

اردیبهشت،دانشکده محیط زیست با تصمیمی که هرگز رسما اعالم نشده 1بنا به گزارش منتشره بتاریخ

به این موضوع در دانشکده تجمع در شرف تعطیلی است و دانشجویان از روز گذشته در اعتراض 

 .اند کرده

شود دانشکده  بر اساس تصمیمی که مرجع آن اعالم نشده اما به شخص عیسی کالنتری نسبت داده می

بان بدل شده و از  فعالیت کرده است قرار است به مرکز آموزش محیط ۳۱۰۳محیط زیست که از سال 

ر به اعتراض دانشجویان و استادان شده و موضوعی که منج. سال تحصیلی آینده دانشجو نپذیرد

 .فضای این دانشکده را از روز شنبه متشنج کرده است



دانشکده محیط زیست کرج اولین و تنها : یکی از دانشجویان معترض درباره دالیل این اعتراض گفت

دانشکده تخصصی محیط زیست ایران و خاورمیانه با نزدیک به نیم قرن پیشینه فعالیت در شرف 

جلسه از ترم  1و در زمانی که تنها  17انحالل قرار دارد و متاسفانه این دانشکده در ابتدای سال 

 .جاری باقی مانده به حالت تعلیق در آمده است

دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست سالها موفق بوده و : این دانشجوی معترض افزود

های مختلف دانشجویان این دانشکده در ادارات  سمتای تربیت کرده است،  همواره متخصصان خبره

نهاد و  های مردم ها، نهادها و سازمان های مستمر در پروژه های کشور، فعالیت محیط زیست استان

های برتر در کنکور کارشناسی  بانی، کسب رتبه های طبیعی کشور در قالب محیط حفاظت از عرصه

 .ان این دانشکده استای از موفقیت دانشجوی ارشد و دکترا گوشه

قصد دارند عنوان دانشکده را از : گوید یک دانشجوی دیگر که در این اعتراضات شرکت کرده می

بان که  تغییر دهند در حالی که پژوهشکده محیط« بان آموزشکده محیط»به « دانشکده محیط زیست»

بانان  ل آموزش محیطوابسته به دانشکده محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست است، هر سا

 .را در کنار آموزش کارشناسان توسط استادان این دانشکده در دستور کار خود داشت

روز اول اردیبهشت : وی درباره اتفاقی که طی دو روز اخیر منجر به اعتراض دانشجویان شده گفت

رم از کار استادان هیئت علمی دانشکده که سابقه درخشانی در امر محیط زیست دارند در میانه ت

برکنار شده و به جای آنها استادان حق التدریس برای دانشجویان در نظر گرفته شده که این امر 

نامه  همچنین دانشجویانی که با همین استادان واحد پایان. موجب سرگردانی دانشجویان شده است

 .اند اند در میانه کار بدون استاد راهنما سردرگم شده برداشته

دانشجوها با ابراز مخالفت خود تهدید به اخراج و عدم تمدید : نشجویان معترض گفتیکی دیگر از دا

همچنین با اخراج تعداد زیادی از کارمندان با سابقه و تهدید به عدم پرداخت حق بیمه . اند سنوات شده

 .بیکاری به طور کامل سیستم دانشکده دچار مشکل شده است

شود  ده نمره و رد کردن واحدها در صورت سکوت داده میاین روزها به دانشجویان وع: وی افزود

اما دانشجویان این دانشکده همواره در تالش هستند تا بتوانند قدیمی ترین مرکز آموزش محیط زیست 

 .خاورمیانه را حفظ کنند

ها و  امید بزرگ حداد رئیس دانشکده امروز در نشستی به مدت دو ساعت و بیست دقیقه به پرسش

بزرگ حداد به دانشجویان گفته نگران نباشید چرا که ما . ی دانشجویان پاسخ داده استها نگرانی

موظفیم تا آخرین روز و آخرین نفر از شما که در این دانشگاه هستید خدمات آموزشی شامل کالس و 

ما کنیم ا نامه هم استاد دیگر برایتان انتخاب می ارائه کنیم و برای پایان… استاد و اردو و درس و 

 .اند کننده ندانسته ها را قانع برخی از دانشجویان این پاسخ

بانی بدل شود دانشگاه منحل  گویند وقتی دانشگاه به مرکز آموزش محیط برخی از دانشجویان نیز می

. ام که منحل شده و این صدمه به اعتبار مدرک ماست شده است و من از جایی مدرک گرفته

« خواهیم اعتبار نمی مدرک بی»ویان شده و با شعارهایی همچون موضوعی که منجر به تجمع دانشج

 .همراه شده است

دانشکده : یکی از کارکنان دانشکده محیط زیست که نخواسته نامش فاش شود نیز در این باره گفت

محیط زیست بر اساس تصمیمی که مرجعش از قرار معلوم آقای کالنتری بوده است قرار شده دیگر 



. بانان برود گرایی و آموزش کارکنان سازمان و محیط ار نگیرد و به سمت ماموریتد دانشجوی مقطع

 .برای آن تاسیس شده بود ۳۱۰۳هدفی که سال 

به این سو از طریق کنکور سراسری هم دانشجو گرفتند اما دیگر  ۳۱۶۷از سال : وی ادامه داد

وارد … با ارتباط با استادان و  تعهدی برای استخدام و بورس نداشتند اما همین دانشجوها به نوعی

رئیس هیئت امنای این دانشکده هم همواره رئیس سازمان محیط زیست بوده است و . شدند سازمان می

 .رئیس این دانشکده هم همیشه توسط رئیس سازمان محیط زیست تعیین شده است

ای ما به یک هزار و هایی تعداد دانشجوه در یک دوره: این فرد شاغل در دانشکده محیط زیست افزود

شد اما از  های آموزشی برای سازمان هم برگزار می ها دوره در همه این سال. دو هزار نفر هم رسید

پارسال آبان ماه اعالم شد که دیگر اینجا نباید دانشجو بگیرد و به اعضای جوان هیئت علمی که هشت 

ها  ها تا اول فروردین بوده و به آن رداد اینقرا. نفر بودند هم اعالم شدقرارداد شما به پایان رسیده است

به . خواهیم برویم اند چون از سال آینده دانشجوی ورودی نداریم زیر بار تعهد هیئت علمی هم نمی گفته

اند و  گیریم اما گویا این هشت نفر نپذیرفته التدریس می اند که شما را به صورت حق ها پیشنهاد داده آن

 .ها استاد آورده است دانشگاه هم به جای همه این. پذیریم النه با ما ببندید یا نمیاند یا قرارداد سا گفته

بعضی از دانشجوها دیروز سر کالس نرفتند و امروز هم : وی درباره وقایع دو روز اخیر نیز گفت

اند برخی از  گفته. از سوی دیگر ما حدود صد نفر کارمند داریم. ای با رئیس دانشگاه داشتند جلسه

های  ها یا دوره بان خواهیم و اینجا باید یک مرکز کوچک برای محیط ها را هم نمی ها و قراردادی یمانیپ

به این ترتیب االن همکارهایی داریم که با بیست . تخصصی شود و دیگر آموزشی دانشگاهی نباشیم

 .ها ناراحت و معترضند سال و بیست و پنج سال سابقه باید به خانه بروند و این

توجه به این که عیسی کالنتری ریاست هیئت امنای این دانشکده را بر عهده دارد و حتی اجازه  با

گونه که  توان گفت همان عزل و نصب اعضای هیئت مدیره نیز در اختیار اوست، با قاطعیت می

شت اکنون باید دید سرنو. ساز از جانب او صادر شده است گویند، این تصمیم حاشیه ها چنین می شنیده

ساز  دانشجویان، استادان و کارمندانی که بر اثر جدیدترین تصمیم ناگهانی و مانند همیشه حاشیه

 .اند چه خواهد بود کالنتری دچار مشکل شده

 شاهرود یدانشگاه صنعت خشمگین انیدانشجوادامه وگسترش تجمعات اعتراضی 

 شاهرود یدانشگاه صنعت نخشمگی انیدانشجوتجمع اعتراضی  روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه،

 . ادامه وگسترش یافت

 یدانشگاه صنعت انیپس از اعتراض گسترده دانشجواردیبهشت،4براساس گزارش منتشره بتاریخ

 نیا ییآغاز شد، معاون امور دانشجو نییپا تیفیناهار با ک عیتوز یشاهرود که روز شنبه و در پ

دانست؛  انیرا مربوط به تفاوت در ذائقه دانشجومسئله  نیا انیاعتراض دانشجو لیدانشگاه با رد دل

اعتراضات گسترده تر را فراهم  یریشکل گ نهیرا بر افروخت و زم انیکه خشم دانشجو ییگفته ها

 .کرد

خود در  یبا به صف کردن ظرف غذا *شاهرود ظهر شنبه یدانشگاه صنعت انیدانشجو نکهیاز ا پس

غذا عنوان شد امتناع  نییپا تیفیآنچه که ک لیده به دلارائه ش یمحوطه سلف دانشگاه از خوردن غذا

شاهرود در رابطه با اعتراض  یدانشگاه صنعت ییمعاون امور دانشجو ،یکردند، رمضان رمضان

در مقابل اتاق  انیسلف دانشگاه که منجر به تجمع دانشجو یدانشگاه نسبت به غذا نیا انیشجودان



و   یدگیمشکل رس نیگذاشته شد، به ا انیکه با دانشجو یدر جلسه ا: شد، گفت زیدانشگاه ن سییر

 .درخواست آنها مطرح شد

است،  یهیبد یموضوع امر نیاختالف  ذائقه وجود دارد و ا انیدانشجو نیب نکهیا انیبا ب یرمضان

ها  آن یعیهزار دانشجو روز گذشته اعتراض کردند که حق طب ۲۵۵۵دانشجو از مجموعه  ۲۵: افزود

 .شده است رفتهیها در دانشگاه پذ ثبح نیبود و  ا

عامل تجمع  انیتفاوت ذائقه دانشجو: روز شنبه، گفت یاز غذا انیدانشجو تیدر رابطه با شکا  یو 

نوع غذا را دوست  کیخانواده هم وجود دارد که همه فرزندان  کیمشکل در  نیروز گذشته بود،  ا

   .ذائقه آنها تفاوت وجود دارد نیندارند و ب

 1دانشجو از مجموع  13 کیآمده را محدود به نزد شیدانشگاه که مشکل پ ییعاون دانشجوم گفته

منتشر شده در  ریمطرح شد که تصاو یکه ظهر روز شنبه ناهار گرفته بودند، در حال ییهزار دانشجو

 .صحبت ها بود نیاز ا شتریب اریافراد معترض روز شنبه بس تیمورد جمع

معاون دانشگاه  بیعج یریروز پس از موضع گ 1نبه، اکنون و تنها روز ش ریاز موضوع تصاو جدا 

با ورود به ساختمان  انیاز دانشجو یادیرسد که جمع ز یدانشگاه خبر م نیشاهرود، از ا یصنعت

 .مسئله غذا دست به اعتراض دوباره زده اند تیبا محور استیدانشگاه و دفتر ر یمرکز

 شتریب یخبرها. ر امروز آغاز شده و تاکنون ادامه داشته استدانشگاه از ظه انیامروز دانشجو تجمع 

ساعت از تجمع،  9به  کیرغم گذشت نزد یاز آن دارد که عل تیحکا ییتجمع دانشجو نیدر مورد ا

 .مسئله نداشته اند نیبه ا یارشد واکنش رانیاز مسئوالن و مد چکدامیه

خاکستر  ریاعتراض روز شنبه آتش ز: تتجمع گف نیا ییدانشگاه در مورد چرا انیاز دانشجو یکی 

را  انیمسئوالن حرف دانشجو نکهیداد و ا یتعفن م یروز شنبه بو یغذا. را شعله ور کرد انیدانشجو

 .ستدهند، ناراحت کننده ا یاثر نم بیکنند و به اعتراضات ترت یقبول نم

 انیبار حرف دانشجو ریز طیشرا چیآنها تحت ه م،یکه با مسئوالن داشت یدر جلسه ا: افزود یو 

 .میتجمع گسترده تر بود کیبه  یاتفاق سبب شد که ما به دنبال شکل ده نینرفتند و ا

را به جان دانشجو  انیشده است که دانشجو یبه گونه ا رانیمد استیس: معترض افزود یدانشجو نیا 

 استیدفتر ر یو رو به رو یدر ساختمان مرکز 21از ساعت  نکهیانداخته اند و در حال حاضر با ا

 .ستین انیدانشجو نیدانشگاه حاضر به حضور در ب سیدانشگاه تجمع کرده اند، رئ

 یساختمان مرکز گریساعت د میداده شده است که اگر تا ن ماتومیاولت انیبه دانشجو: دانشجو افزود نیا

 نیاه در بدانشگ سیخواهند کرد، اما ما تا حضور رئ یساختمان زندان نیما را در ا میرا ترک نکن

 .کرد مینخواه ینیعقب نش انیاعتراض دانشجو یصدا دنیتجمع کنندگان و شن

 یغذا تیفیک یارتقا یبرا یریگیعدم پ ،ییدانشجو یتشکل ها انیم ضیتبع: گفت انیدر پا یو

و رفتار  انیاز دانشجو یریمهره گ یو تالش برا انیدانشجو یعدم توجه به دغدغه ها ،ییدانشجو

 .است انیاست که اکنون محور اعتراض دانشجو یحوزه از جمله موضوعات نیدر ا یاطالعات

تحریم غذا دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به کیفیت ضعیف غذا وتجمعشان *

 دردفتررئیس



روز شنبه اول اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به کیفیت ضعیف غذا 

 .وتجم دردفتر رئیس دانشگاه زدند دست به تحریم غذا





 

 نسبت به بی کیفیت بودن غذا هیارومصنعتی دانشگاه تجمع اعتراضی 

بودن و عدم طبخ  تیفیک یبه بدراعتراض  هیاروم یدانشگاه صنعت انیدانشجوشت اردیبه4روزسه شنبه

 .دانشگاه زدند نیاسلف سرویس مناسب غذا دست به اعتراض در 



قرار  نیافتاد و ماجرا از ا هیاروم یکه در سلف دانشگاه صنعت یاتفاقات رویپ.براساس گزارش منتشره، 

 یها ساعته باعث صف کی ریتاخ نیو ا کندیسرو م ریساعت د کیغذا را حدود  مانکاریبود که پ

 .ها  شده است که باعث و اعتراض آن شود، یم انیاز دانشجو یادیز لیخ یو معطل یطوالن

 نییفوق العاده پا تیفیها متوجه ک ها دانشجو و هنگام پخش غذا رسد یساعت غذا م کیبعد از گذشت 

آنروز را بدون جوشاندن سرو  یها یتن ماه انیکه طبق گفته دانشجو یطور شوند یآنروز م یغذا

 .شود یاتفاقات بود روبرو م نیکه ناظر ا هیبه مسئول امور تغذ انیکه با اعتراض دانشجو کنندیم

است  یکه هرکس ناراض دیگو یمعترض م انیاعتراضات به دانشجو نیدر قبال ا هیمسئول امور تغذ

دانشگاه است  یاش چندبرابر سلف عموم نهیکه هز و به سلف آزاد ردینگ لیرا تحو شیغذا تواند یم

 .شود یم انیدانشجو دیغذا موجب اعتراض شد نییپا تیفیو ک اتیادب نیبرود که ا

اتفاقات  نیا: بود گفت انیاعتراض دانشجو ینیکه شاهد ع هیاروم یدانشگاه صنعت انیاز دانشجو یکی

بارهم نباشد، متاسفانه در  نیکه آخر رسد یو بنظر م افتد یم یکه در دانشگاه صنعت ستیبار ن نیاول

سلف اخراج  یغذا نییپا تیفیک لیرا بدل یقبل مانکاریکه پ کردیادعا م هیامسال دانشگاه اروم یابتدا

 تیفیک ینامرغوب و ب یشاهد غذا انیهم چنان دانشجو یقرارداد بسته، ول دیجد مانکاریکرده و با پ

 .سلف دانشگاه بودند

بعد از : الربط خاطر نشان کرد یذ نیتوسط مسئول هیدر دانشگاه اروم دیسلف جد جادیبا اشاره به ا یو

به مراتب  شیغذاها تیفیباالتر کرد که ک متیسلف آزاد با ق جادیگذشت چند ماه دانشگاه اقدام به ا

 .بود یاز سلف عموم شتریب

 انیفهوم را به ذهن دانشجوم نیا هیسلف آزاد در دانشگاه اروم جادیا: کرد انیب ییفعال دانشجو نیا

 یمعترض جواب انیکند و به دانشجو هیرا توج یبد سلف عموم تیفیک نکهیا یکه دانشگاه برا اندازد یم

   .کرده است نکاریداشته باشد اقدام به ا

 غذا نییپا تیفیبه ک دراعتراض گرگان انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجوتحریم غذای 

دست  غذا نییپا تیفیبه ک دراعتراض گرگان انیدانشگاه فرهنگ نایدانشجو اردیبهشت،4روزسه شنبه

 .به تحریم غذای سلف سرویس زدند

 نییپا تیفیگرگان در واکنش به ک انیدانشگاه فرهنگ دانشجومعلمانبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 یدرب و محوطه دانشگاه بر رو یخود را در جلو یغذا یسلف، اعتراض کردند وظرفها یغذا

 .قرار دادند نیزم

 تیبه وضع عتریهرچه سر دیدانشگاه با نیاعالم کردند، مسئول انیمعترض دانشگاه فرهنگ انیدانشجو

 .کنند یدگیدانشگاه رس نیا هیبد تغذ

.. وعده و  انیغذا و حذف م تیفینسبت به ک زین نیاز ا شیاز دانشجومعلمان، پ یگفته تعداد به

 .ز به صورت خودجوش انجام شده استاعتراض امرو نیاعتراض کرده اند اما ا

 تجمع اعتراضی مقابل دادگستری ماهشهر نسبت به کودک آزاری

در  یمورد کودک آزار کیانتشار خبر  یبندرماهشهر در پاهالی از  یجمعاردیبهشت،4روز سه شنبه

 .این شهر زدند یمقابل دادگستر اعتراضی تجمعدست به شهرستان ،  نیا یشهرک طالقان



منتشر  یکودک آزار کیاز  یدر چند روز گذشته خبر ،اردیبهشت4ارشات منتشره بتاریخبراساس گز

از توابع شهرستان  یخود در شهرک طالقان یخانواده درمنزل مسکون کیبود سه کودک  یشد که حاک

 .و ضرب و جرح قرار گرفته اند تیمورد آزار و اذ نشانیبندرماهشهر محبوس شده و توسط والد

اعتراض  ییرسد با در دست داشتن دست نوشته ها ینفر م ۱۵که تعداد آنها به حدود کنندگان  تجمع

از کودکان  تیجرم مشهود و حما نیبا عامالن ا ییخود را اعالم کرده و خواهان برخورد دستگاه قضا

 .شدند

ه و ب تیبا جد ییدستگاه قضا یکودک آزار نیا انیدر جر: رابطه گفت نیبندر ماهشهر در ا فرماندار

و  ریسرعت ورود کرد و پدر خانواده در روز اول حادثه اقرار به ارتکاب جرم کرده بود، دستگ

 .زندان شد یراه

شد و در حال  ریقرار گرفته بود روز گذشته دستگ بیکه تحت تعق زین ینامادر: افزود رانوندیب محسن

 .حاضر تحت قرار است

حکم پدر خانواده : ر حال انجام است، خاطرنشان کردپرونده د نیا قاتیتحق نکهیا انیدر ادامه با ب یو

نبوده تا  ریتقص یب یبر اساس شواهد موجود نامادر نکهیا لیدر حال حاضر صادر نشده است به دل

 .ها ادامه خواهد داشت یجرم ، بررس اتیجزئ قیمشخص شدن دق

خانه حبس  اطیر حخانواده د یساله در منزل شخص1و  1و 21اخبار منتشره سه دختربچه حدود  طبق

گرفتند ، دست دختر  یو ضرب و جرح قرار م تیخود مورد آزار و اذ یشده و توسط پدر و نامادر

و  یانتظام یرویها؛ موضوع به ن هیچکش شکسته شده است که پس از اطالع همسا لهیبزرگتر به وس

 .قرار گرفت یریگیاطالع داده شده و مورد پ یپزشک یها تیرفو

فوت شده (همسر دوم )پدر خانواده هستندکه مادر دو دختر  نیشیحاصل دو ازدواج پ سه دختر بچه نیا

 .طالق گرفته است نیازا شیومادر دخترک سوم ، پ
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