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 ۱۴۰۱اعتراضات 

که نهادهای امنیتی حکومت خود در رابطه با این حمالت در  با تاکید بر این سازمان حقوق بشر ایران  

های غیرشفاف این نهادها حاصل شود،  ای را که در پی بررسی مظان اتهام قرار دارند، هرگونه نتیجه 

 المللی تاکید کرد فاقد اعتبار دانست و بار دیگر بر لزوم تحقیقات مستقل بین 

 

حمالت تروریستی شیمیایی به مدارس دخترانه طی  : ۱۴۰۱اسفند  ۱۷ران؛ سازمان حقوق بشر ای

مدرسه سخن    ۲۳۰های جمهوری اسالمی از  روزهای گذشته شدت بیشتری یافته است. مقام

  ۱۵تا   ۱۳گویند، این در حالی است که بر مبنای آمار غیررسمی، تنها بین شنبه و دوشنبه )می 

 اند.مالت قرار گرفته مدرسه هدف این ح   ۲۲۰اسفند( بیش از  

https://iranhr.net/fa/tag/3903/


شامل تکذیب، سکوت    های رسمیای از رفتارهای متناقض مقام عملی و مجموعه در پی سه ماه بی 

ای، پس از فراخوان  اسفند علی خامنه  ۱۵هدفمند و مقصر دانستن معترضان، سرانجام روز دوشنبه 

ک« در این کار دست  معلمان برای اعتراض، در این باره اظهار نظر کرد. او گفت کسانی »بالش 

دارند و وعده اشد مجازات مرتکبان را داد. یک روز بعد، مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی  

وزیر کشور، از دستگیری »برخی افراد« در پنج استان خبر داد. پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت  

  خوانده بود.  آموزان را »توطئه دشمنان«در حکومت اسالمی ایران، مسمومیت دانش 

که نهادهای امنیتی حکومت خود در رابطه با این حمالت در  سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این

های غیرشفاف این نهادها حاصل شود،  ای را که در پی بررسی مظان اتهام قرار دارند، هرگونه نتیجه 

کند. گام بعدی حکومت  لی تاکید می الملداند و بار دیگر بر لزوم تحقیقات مستقل بینفاقد اعتبار می 

گیری اجباری از معترضان جهت انتساب حمالت به آنان و سپس،  تواند شامل بازداشت و اعتراف می 

  صدور احکام اعدام برای ایشان باشد.

مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: »شواهد تاکنون ظن نقش  محمود امیری 

کند. مسئولیت  کومت در حمالت شیمیایی علیه مدارس دخترانه را تقویت می مستقیم یا غیرمستقیم ح

ای و  این حمالت شیمیایی، قربانیان احتمالی و عوارض درازمدت احتمالی آن، برعهده خامنه 

  المللی ثابت شود.«نیروهای تحت امر اوست، مگر آنکه عکس آن در تحقیقات مستقل بین 

ها مدرسه دخترانه در شهرهای مختلف  ت با عوامل شیمیایی به ده ای از حمالطی سه ماه اخیر رشته 

یاب بررسی علت  ایران صورت گرفته است. محمدحسن آصفری، نماینده مجلس و عضو کمیته حقیقت 

: »آمار  خبرگزاری ایسنا اعالم کرد اسفند ماه در گفتگو با  ۱۵مسمومیت دانش آموزان، روز دوشنبه  

شود که به دنبال آن بیش  مدرسه می  ۲۳۰استان کشور شامل تقریبا   ۲۵ری  ارائه شده تا دیروز درگی

اند از این آمار بیشترین مسمومیت مربوط به دختران و  دانش آموز دختر و پسر مسموم شده  ۵۰۰۰از 

 کمترین مربوط به پسران بوده است.« 

https://www.isna.ir/news/1401121511246/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86


اسایی نوع  های مختلفی برای شناین عضو کمیته حقیقت یاب مجلس در ادامه گفت: »آزمایش 

مسمومیت در حال انجام است تا علت مسمومیت مشخص شود؛ تاکنون اطالعات خاصی به دست  

ای  که این اقدامات از چه ناحیه نیامده که براساس آن مشخص شود که نوع سم چه بوده است و یا این 

 صورت گرفته است.« 

دی از عامالن حمالت به  شنبه، مقامات رسمی طی سخنان متناقضی مدعی شدند که تعداطی روز سه 

، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این  مجید میراحمدی اند.مدارس دخترانه را بازداشت کرده

خصوص گفت: »براساس اقدامات اطالعاتی و تحقیقاتی در پنج استان تعدادی از افراد شناسایی و  

 تگیر شدند و تحقیقات آغاز شده و به محض اینکه نتایج روشنی بدست آمد، اعالم خواهد شد.« دس

آذر ماه در مدرسه دخترانه نور، واقع در   ۹اولین مورد مسمومیت دانش آموزان در تاریخ چهارشنبه  

 دانش آموز مسموم شدند.  ۱۸کم  محله یزدانشهر قم گزارش شده بود. در جریان این حمله دست 

مدرسه در   ۲۵اسفند ماه، به بیش از   ۱۳، تنها در روز چهارشنبه  وبسایت روزنامه شرق گزارش  به

 استان حمله شیمیایی شده بود.  ۱۵

اسفند ماه، اعتراضات گسترده اولیای دانش    ۱۶شنبه صبح سه   و  ۱۵در این رابطه شامگاه دوشنبه  

آموزان، معلمان مدارس و دانشجویان در شهرهای تهران، شیراز، سنندج، مشهد، کرج، تبریز، بابل،  

 اردبیل، مهاباد، یزد و رشت گزارش شده است. 

کم در چهار شهر سنندج، بابل، نیشابور  ، دست های اجتماعی منتشر شده شبکه  طبق ویدیوهایی که در

 و تهران اعتراض معلمان، اولیای دانش آموزان و دانشجویان با برخورد خشونت بار پلیس همراه بود. 

گزارش داد که در پی تجمع   های صنفی فرهنگیان ایران گی تشکل شورای هماهن در این رابطه،

اسفند   ۱۶شنبه  ره کل آموزش و پرورش سنندج در روز سه  آموزان مقابل ادامعلمان و خانواده دانش 

https://www.alef.ir/news/4011216082.html
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-13/872459-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/ManotoNews/status/1633100674434060291
https://t.me/kashowra/15696?single


نفر از اعضای هیئت مدیره   ۶های شیمیایی به مدارس برگزار شد، اعتراض به حمله ماه که در

 ای قرار گرفتند. و نفر دیگر از معلمان مورد اصابت گلوله ساچمه معلمان سنندج بازداشت شدند و د 

 

ر احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسالمی که از قضا خود متهم به تروریسم در سطح  پیشت

  المللی است، گفته بود که هیچ سرنخی در این باره در اختیار نیروهایش نیست! بین 

دهد که اساسا عزم و اراده جدی برای برخورد  رفتارها و سخنان مسئوالن جمهوری اسالمی نشان می 

نشین شدن  ندارد. از این رو، واکنش قوی جامعه جهانی برای جلوگیری از خانه با این مسئله وجود 

 آموز ضروری است. دختران دانش 

 


