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 ران یدر ا دانش آموزوحشتناک دختران  مسموم سازی  بررسی

 

دخترانه بود.   یها رستانیبه دب ییایمیزنان جوان و حمله ش مسموم سازی بهمن و اسفند،  یماه ها یط  رانیمهم در ا یاز خبرها یکی
ادامه دار  سرکوب اعتراضات و انقالب   یبرا  ران یا م یتالش رژ نیآخر ی کیولوژیترور بو اقدامات ظالمانه   نی رسد ا ی به نظر م

 .دانش آموز باشد  ختران زنان جوان و د یبه رهبرشش ماهه 

  تسیمانند آشو ی کار اجبار یدر اردوگاه ها انیهودی هیها عل یناز اتیجنا ادآوری های سمیبا گاز  زنجیره ای یها سازی  مسموم
 ی حکایت دارد. آخوند  می رژ  قساوت از   و است

آنها را به  اقتدار که  ی شجاعو دختران جوان از زنان  حاضرند کجاتا  مالیانکه  دهدی نشان م تیبشر هیعل سابقهی ب تیجنا نیا
قد    ژیمبر تمامیت ر و در برااند، سر داده   « یارا پاره کرده و شعار »مرگ بر خامنه یاخامنه  یعل ولی فقیه یهاعکس  چالش کشیده، 

   ند. ریانتقام بگلم کرده اند ع

 

 اند  دهید  بیدانش آموز آس 13000دهنده فاجعه:    دامنه هشدار
با   زیهمچنان ادامه دارد. همه چ ران یسراسر ا یدانش آموزان در شهرها سازی ماجرا، مسموم ن یاز سه ماه از ا ش یوجود گذشت ب با

 . آغاز شد آذر 9به هنرستان نور دخترانه قم در  ییایمیحمله ش نیاول
محدود به مدارس   شتریبهمن ب ۲۵دانش آموزان دختر تا  مسموم سازی 
دخترانه در تهران هدف   رستانیدب کیبهمن،   ۲۵ روز قم بود. اما در 

در سراسر کشور   ییایمیحمله قرار گرفت و از آن زمان حمالت ش
 . افتیگسترش 

آموز  هزار دانش  ۱۳وزارت بهداشت، معاون  ،یمیکر د یگفته سع به
  تیاند. )سامراجعه کرده  یبه مراکز درمان مسمومیتدرمان  یبرا

 (۱۴۰۱اسفند  ۲۲مشرق، 
عالئم ممکن است   ن یاز همه، پزشکان هشدار داده اند که ا بدتر

سالمت دانش آموزان داشته باشد، از جمله   ی برا ی مدت یعواقب طوالن 
 سرطان پوست. 
دختران   یها به خوابگاه ها رستانیکنون از دبهم ا مسموم سازی 

و   لیبروجرد )لرستان( و اردب جان، یدر کرج، اصفهان، آذربا دانشجو
 ترش یافته است. گسمترو تهران  ستگاهیو ا یی مدارس ابتدا یبرخ نیهمچن

به   ییایمیبر اثر حمله ش یسیبه نام رهام شاهو ی و دانش آموز کالس اول ییبه نام فاطمه رضا  یساله ا ۱۱دختر تاکنون  متاسفانه
 . نده امدرسه شان جان خود را از دست داد

  ۱6در  یدیزاده و شبنم جمش یفاطمه مهد های به نامدر مرند،  ی دبستان چهباز مرگ دو دختر ی نشده ا  دییتا یگزارش ها نیهمچن
 اسفندماه منتشر شده است. 
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 مسموم سازی دانش آموزان ک از وحشتنا یصحنه ها

 .نفس را گزارش کرده اند  ی و تنگ جهیناشناخته احساس تهوع، سرگ اینامطبوع  ی دانش آموز پس از استشمام بو صدها

از   یگریافتادم. دختر د ن یزم ی کردم و رو جهیدر هوا پخش شد، احساس سرگ ی بد ار یبس ی: بو دیگوی آموزان ماز دانش  یکی
توانم   یلرزد که نم یکنم و بدنم آنقدر م ی م جهیاحساس سرگ  ستمیخواهم با یم ی : وقتدیگو  یکند و م یم ف یتجربه خود تعر

 . لرزد یم میخواهم راه بروم پاها یم یکنم و وقت  ی ام احساس درد م نهیدر قفسه س: ادگزارش د یگریحال دختر د نیراه بروم. با ا

بودند که    فیآنقدر ضع یکرده اند. برخ فی را توص ن یبر زمآنها افتادن دختران و   هیاز گر ی دلخراش یصحنه ها ی نیع شاهدان
توانستند راه بروند، اما حاضر نبودند دوستان خود را تنها   ینم یحت

  میبرو دادندی به ما اجازه نم: گفتاز دانش آموزان   ی کیبگذارند. 
  ار یبس یبو  کی. ابتدا میکه در مدرسه بمان کردند  یخانه، مجبورمان م

 آمد و بعد بالفاصله من حالم بهم خورد.  یتند
نیز    لیدر اردب یلی دانشگاه محقق اردب هیدانشکده علوم پا ویاندانشج

ناک مسمومیت شان را  صحنه های وحشتاسفند  ۱۵روز دوشنبه 
»ابتدا برق قطع شد که باعث   انیبه گفته دانشجوگزارش کردند. 
سپس گاز پخش شد که همه به    د،یگرد هیتهو ستم یخاموش شدن س

 مسموم شدند.«  ان یاز دانشجو یتعداد ی م ولیساختمان فرار کرد رونیب
والدین دانش آموزان مسموم شده برای اعتراض به خیابان های تهران و  

یی هدفمند و عمدی بوده  هرها رفتند تا خشم و سرخوردگی خود را ابراز کنند. آنها به شدت معتقدند که حمالت شیمیاسایر ش
 د. وم می کننگی به این مسئله را محکبی عملی مسئوالن در رسیدوت و  است. آنها سک

 
 حکومت شواهد دخالت 

سه ماه گذشته    طی  میرژ بی عملی نشانه  ن یمهم تر دیحمالت هولناک وجود دارد. شا نی از دخالت دولت در ا ی ا نده یشواهد فزا
  ادیتلخ و مشکوک در مدارس استان قم افراد را  یهات ی»مسمومبهمن نوشت:   ۲۱ خیاقتصاد در تار یایدن تیکه سا همانطور. باشد

به سر   یفیهمچنان در بالتکل انیپرونده آن مشخص نشده و قربان  ف یکه تا االن تکل اندازدیاصفهان م یهای دپاشیاس یماجرا
 .«برندیم

وابسته به   متعصبگروه  کی ت،یوال انیمنسوب به فدائ شب نامه هایی ع یاز توزفند  اس  6روز تابناک  متی حکو تیسا  ن،ی بر ا عالوه 
  دیمحاربه با امام زمان دانسته و تهد فی »درس خواندن دختران را حرام و ادامه آنرا در ردخبر داد.  یخامنه ا یعل ولی فقیه رژیم

   گسترش خواهند داد.«  رانیدختران را به سراسر ا تینشدن مدارس دخترانه مسموم  لیکرده در صورت تعط
 . برمی انگیزد میدر مورد دخالت رژ ی را منتشر کرد، سؤاالت جد ییدهایتهد ن یچن حکومتی رسانه  کیکه  تیواقع نیا

  یریدستگ ی مدع ،ی تیامن ستمیس»و نوشت:  بی عملی رژیم اشاره کرد اسفند به ۸روز یت حکومتی دیگر به نام بهارنیوز نیز یک سا
  و یبه دختران اصفهان  یدپاشیمانند اس ی موارد اما. دهدی ضربه قرار م ریخرابکاران را قبل از انجام ز یتهایفعال  و در هواست یگیر

 !« نگذارده است  ی بجا ی تیامن یرویدر حافظه ن ی رد چیه هنوز  روز   ۱۰۰با گذشت  دختران تیمسموم
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دوست   یآموزان اذعان کرده و گفته افراددانش  تیبودن مسموم ی معاون پژوهش وزارت بهداشت به عمدهمین منبع گزارش داد 
 شود.   ل یداشتند تمام مدارس دخترانه تعط

ش کرد تقصیر را به گردن سرویس  ، رژیم مالیان تالبه رغم این شواهد 
  ۱۳زیون حکومتی روز های جاسوسی خارجی بیاندازد. مجری تلوی

ن به  عا کرد که مسموم سازی های زنجیره ای دانش آموزااسفند اد
 یس جاسوسی غربی انجام شده است. وسیله یک سرو

س  مدار ددی از حمالت سیستماتیک و گسترده بر گزارش های متعاما 
دبیرستان  سئولین یک . به طور مثال مدیر و موجود دارد سراسر کشور
تهدید و وادار به سکوت درباره حمله   زان راموم دانش آپسرانه در ایال

یرستان پسرانه دیگر در نقده، مدیر درب را  در یک دبمیایی کردند. شی
ورود دانش آموزان   خروج واز بست و به روز دانش آموزان  

 جلوگیری کرد.  
در معیت  یاری از دانش آموزان در یک دبیرستان دخترانه در زنجان، بس

  به بیمارستان برده شدند.  نیروی انتظامیو  مأموران لباس شخصی
  مأموران امنیتی به کادر درمانی اجازه ثبت این بیماران و گرفتن

 آزمایش خون از آنها را ندادند. 
د که در  »نیروهاي امنیتي به مدرسه رسیدند و به پرسنل و معلمان دستور دادن : ، یک شاهد عینی گزارش دادبه گزارش اسکای نیوز

كسي صحبت نکنند و اگر شخصي سؤال کرد باید بگویند بوي گاز و مسمومیت دانش آموزان به دلیل شکستگي   مورد حمله با
 لوله هاي حرارت مرکزي بوده است.«

عملکرد سرویس های امنیتی را زیر سوال برد و گفت: مجلس رژیم، نیز و درمان عضو کمیسیون بهداشت  مسعود پزشکیان،
  نیچطور ممکن است ا ، کند یم ریو دستگ ی ریگیپ ، یدگیزمان ممکن، رس  نیدر صورت بروز مشکل در کمتر کهیتیامن  ستمی»س
  یحکومت تیقابل قبول است.« )سا ریسوال دارد و غ یها جا تیکشور با عوامل مسموم یتیامن  ستمی... عدم برخورد سند؟یرا نب هیقض

 (۱۴۰۱ اسفند ۱۵ –  رانیا دبانید
زنجیره  ان در این مسموم سازی های دخالت رژیم ایران و سپاه پاسدار وقتی همه این شواهد کنار هم گذاشته می شوند، حکایت از 

 . داردای 
 

 انکار کامل توسط مقامات رژیم  گزارش های ضد و نقیض و 
نقش جنایتکارانه خویش در مسموم سازی زنجیره ای دختران دانش آموز می   حقیقت و رژیم مالیان مذبوحانه در پی پنهان کردن

 . یض می کندو اظهارت ضد و نقنایت دروغ پراکنی با وجود گذشت بیش از سه ماه، رژیم هنوز درباره این ج باشد. 
 ماجرای مسموم سازی را انکار می کردند. در ابتدا مقامات رژیم کل 
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ر و استرس آنها  آموزان دختدانش   دنیحوادث را تند تند نفس کش ن یقم »علت ا ی معاون دانشگاه علوم پزشک ،یمحب امکیس
  «ییباره »بزرگنما  نیگفت: در ا می مجلس رژ نده ینما یبوده است.«. فراهان یع یآموزان، طبخون دانش  یهادانست« و گفت: »نمونه

 بهمن(  ۱۷اقتصاد   یایشده است )دن
تند نفس کشیدن دانش آموزان دختر و  لت این حوادث را تندک محبی، معاون دانشگاه علوم پزشکی قم ع، سیامبهمن۱۷روز 

ز گفت ژیم نیی فراهانی، عضو مجلس راسترس آنها دانست و گفت نمونه های خون دانش آموزان طبیعی بوده است. محسن صفای
 (۱۴۰۱همن ب۱۷ – . )دنیای اقتصاددر این باره بزرگنمایی شده است

 یعاتیاز شا ی آموزان در قم ناشدانش تیبهمن گفت »بخش اعظم مسموم ۲6روز  ی سیوپرورش رئآموزش  ریوز ینور  وسفی
وجود ندارد…   ی و گفتند مشکل می گزارش گرفت  صالحیآموزان را دچار ترس کرده است. از مراجع ذاست که مردم و دانش 

ها را نگه  بودند پزشکان آن   یانهیزم یهای ماریب ی ها چون دارااز آن   یرفتند. برخ مارستانیآموزان به باز دانش   یتعداد
 بهمن(.  ۲6اقتصاد  یایدن یحکومت تیداشتند..«)سا

ناشی از شایعاتی است که مردم و دانش  عا کرد که مسموم سازی ها یوسف نوری، ادوزیر آموزش و پرورش،  بهمن نیز۲6روز 
و مشکلی وجود ندارد. او گفت دانش آموزانی که بستری شدند به دلیل بیماری های زمینه ای   کرده است آموزان را دچار ترس

 (۱۴۰۱بهمن  ۲6 –بوده است. )دنیای اقتصاد 
وده و بیشتر  نبدرصد مسمومیت ها ناشی از عوامل خارجی 9۰بیش از ، وزیر کشور رژیم گفت: »اسفند نیز احمد وحیدی ۱۰روز 

ثر طرح این موضوع پیش آمده بود... تاکنون مواردی پیدا نشده که بتوان قاطعانه گفت مربوط  و نگرانی هایی بوده که بر ا  استرس
 (۱۴۰۱اسفند   ۱۰ –م  خبرگزاری حکومتی تسنی به عامل مشخصی است.« )

 اقدامات  عمدی در این حوادث شدند.  ر از اذعان به  یقامات رژیم ناگزاما بعد از اعتراضات مردم به بی عملی رژیم، برخی م
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سفند خطاب به دادستان قم نوشت: »اخبار واصله از یک جریان نگران کننده  منتظری، دادستان کل رژیم، روز اول ا عفری مد جمح
اول    –رسانه های حکومتی  ی دارد.« )زشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدمونوعی مسمومیت در بعضی از مراکز آ

 (۱۴۰۱اسفند 
نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »هم در قم و هم در بروجرد مسئله عمدی است. وزیر اطالعات وارد  

 (۱۴۰۱اسفند   ۷ – این پرونده شده ولی متأسفانه گزارشی به مجلس نداده است.« )سایت حکومتی اقتصاد آنالین 
ادی دوست داستند که تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل بشود.  س پناهی، معاون وزارت بهداشت، گفت: »افر یون

، از نوع در دسترس بود.« )سایت که مسمومیت دانش آموزان مدارس قم، ناشی از ترکیبات شیمیاییتاکنون مشخص شده 
 (۱۴۰۱اسفند   ۸ –حکومتی تابناک  

ژیم از بروجرد، در این باره گفت: »حاصل بررسی دوربین های مداربسته مدارس به وسیله  مجلس رفاطمه مقصودی، عضو 
  ۸هم میهن، .« )روزنامه حکومتی هم هست یعمدکه اتفاق رخ داده نه تنها طبیعی نیست که  نیروهای امنیتی نشان دهنده آن است

 (۱۴۰۱اسفند 
دیگر از زنجیره توطئه های  عات گفت: »این اقدام حلقه ای ابراهیم رئیسی، با اشاره به گزارش وزیر اطالس جمهور رژیم، ئیر

دشمن است که برای التهاب آفرینی در جامعه و تشویش اذهان عمومی و هراس افکنی در میان فرزندان این مرز و بوم انجام گرفته  
 (۱۴۰۱اسفند   ۱۵ –حکومتی تسنیم   خبرگزاریشود.« )جدی  با آن برخوردو باید ریشه یابی و 

مسئوالن و دستگاه های اطالعاتی و انتظامی باید با  »روز سکوت خود را شکست و گفت:   ۱۰۰، علی خامنه ای بعد از همزمان
مسببین آن به اشد مجازات برسند... و اگر   اجرا دست داشته باشند، باید عوامل وجدیت آن را دنبال کنند... و اگر کسانی در این م

اسفند   ۱۵ –ی و محکوم شوند، هیچ عفوی در مورد آنها نخواهد بود.« )سایت خامنه ای  کسانی به عنوان عوامل این جنایت شناسای
۱۴۰۱) 

 . می کردندعمدی را انکار گونه اقدام  که هراست مقامات رژیم  با ادعاهای اولیه  مغایر و نقیض ا این اظهارات ضدام
 

 حانه برای پنهان کاری تالش های مذبو
درسه در الر، استان  م ۷مسموم سازی دانش آموزان در  از عامالننفر  ۵یری ان ملی از دستگروزنامه آرم ۱۴۰۱اسفند  ۲۱روز 

دار و  ادامه یهات یمسموم ن یعوامل اقبالً از دستگیری   ی و لشکر ی مقامات ارشد کشور ،به نوشته این گزارش خبر داد. فارس، 
جالب گزارش صدا و  نکته آرمان ملی افزود: » ، خبر داده بودند. مدارس دخترانه شروع شده یکه از آذر ماه در برخ یاره یزنج

  تیمسموم یمدرسه الر برا ۷کرده بود و در  هیرا ته ی دخترش مواد سم یپرونده با همکار ن یا  یبود که متهم اصل  نیا مایس
بفرستند.  گانهیب یهاشبکه   یآموزان را برادانش  تیمسموم لمیتا ف کردندی کار را م  ن یها ا. و آنکردندیآموزان استفاده مدانش 

  یدو مسئول هم صحبت شد و سرآخر هم پاها یکی هم پخش و با  لم ی کردن مردم نسبت به نظام بوده. ف ن یهدفشان هم بدب
 « گذاشته شد.   شیبودند، به نما ده یرا پوش های زندان ی آب یبازداشت شدگان که شلوارها

از    یتعداد سازی مسموم ارهدرب یگزارشدر  هیستاد حقوق بشر قوه قضائمتوقف نشده اند. ی ها مسموم سازی ها به رغم دستگیر
 یهاماده از نوع گاز  ن یماده محرک استنشاق کردند و ا کیآموزان درصد دانش  ۱۰کمتر از » گفت:  ران یر اآموزان ددانش 
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  ۲۰ –)تابناک   و اضطراب قرار گرفتند.« ی و روان یآثار روح ریتحت تاث زین ی خطرناک و کشنده نبوده و بخش اعظم ،یجنگ
 اسفند(

که پارک شدن تانکر حامل سوخت در   دهدی شواهد نشان م»گفت  سیفرماندار پرد  یتیو امن یاسیاسفند معاون س ۱۲روز 
 اسفند(  ۱۲ –)رکنا  «. باشد سیپرد امیدانش آموزان در مدرسه خ تیامل مسموممجاورت مدرسه ع

فرهنگستان علوم   ریدبعتمدی، چنان وجود مسمومیت ها را به کل انکار می کنند. محمدرضا کالنتر مبرخی از مسئوالن رزیم هم
است   ی ماریب کی ی تظاهرات روان ن یوجود ندارد. ا ی ماریوجود ندارد چون اصال ب یگفت: »اصال و ابدا نگران  در این باره یپزشک

در   یتیمسموم. کنندی م دایاحساس را پ ن یشده و آنها هم هم یکه خبر کنندی حالت را دارم همه فکر م ن یمن ا د ینفر بگو کیکه 
 رخ داده باشد.«   یاتفاق جسم واقعا نکهیافتاده، نه ا یاتفاق کنندی فکر م  نهایا ی است که از نظر روح یحالت یستریه ن یا. ستیکار ن

وزارت كشور رژیم در یك صحنه سازي مضحك از دستگیري »بیش از صد نفر از عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس« خبرداد  
استفاده از    رینظ یکالس درس...دست به اقدامات یلی و با هدف تعط ییماجراجو ای طنتیش  یاز آنها از »رو  یو اعالم كرد تعداد

 « . زده اند ... مواد بدبو 

 

 سکوت کشاندن کادر درمانی تهدید و به 
و گفته اند که گازهای سمی که استفاده شده اند به  ه ی و پزشکان در رابطه با حوادث مسموم سازی ابراز نگرانی کرددرمانکادر  

انه ای به صورت ترکیبی به کار برده می شوند. محمدرضا هاشمیان،  راحتی در دسترس عموم قرار ندارند و به شکل هوشمند 
مشخص شود   تیمسموم نیهرچه زودتر منبع ا دیبا» تأکید کرد که یدانشور  حیمس مارستانیب ژهیو یهاخصص بخش مراقبتتفوق

 استفاده کنند.« ییشده از چه دارودرمان افراد مسموم  ی )پادزهر( آن را استفاده کنند و بدانند برا دوتی تا پزشکان بتوانند آنت
 (۱۴۰۱اسفند  ۱۲)روزنامه هم میهن، 
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در این باره صحبت نکنند و  واهمه دارند چون به آنها گفته شده ره مصدومین بدهند اما پزشکان و پرستاران از اینکه اطالعاتی دربا
 و وزارت بهداشت می باشد.   اطالعاتی ندهند و این دستور از مقامات باال

امات وزارت بهداشت و بیمارستان  به تالش برای ساکت کردن قربانیان متهم می کنند. مقمقامات رژیم را کادر درمانی و معلمان 
 مایشات را به والدین دانش آموزان مسموم شده نشان بدهند، جلوگیری می کنند.  زشکان نتایج آزها از اینکه پ

همه   اریقطعا در اخت شودی که درباره آن صحبت م ییگازها گفتران  ته بخش اض یف مارستانیپزشک اورژانس ب  ،یعبدالله یهاد
 ناخته ای در آینده بشوند. و این مسمومیت ها می توانند منجر به جهش ژنی و یا عوارضا ناش ستین
 

 فعاالن هدف قرار دادن خانواده ها و 
االنی که در جستجوی عدالت برای  فععلیه خانواده ها و موم سازی ها، رژیم مالیان به جای هدف قرار دادن عامالن این مس

 د. ذ می کنتخاقربانیان هستند اقدامات سرکوبگرانه ا
مسموم سازی در  خبرنگاری که اولین بار درباره  ۱۴۰۱اسفند  ۱۵روز 

انه قم گزارش داده بود را بازداشت کردند. عالوه بر این،  مدارس دختر
توسط   تعدادی از قربانیان و خانواده های دانش آموزان مسموم شده نیز

 موران امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتند.  مأ
  خانواده ها وبیرستان های تهران به دنبال مسموم سازی دانش آموزان د

دست به یک تجمع اعتراضی زدند. اما   اسفند ۱۰در روز موزان دانش آ
مأموران لباس شخصی به طرز وحشیانه ای به مادر یکی از دانش  

فیلم این حمله  تهران حمله کردند. آبان ۱۳دبیرستان در مقابل آموزان 
 منتشر شد.  در رسانه های اجتماعی 

بیشتری برگزارش کردند اما مأموران سرکوبگر از  اعتراضات  اسفند ۱۳مجددًا در روز  سموم شدهخانواده های دانش آموزان م
رش جلوگیری کردند. خانواده ها به اعتراضات خود در مقابل اداره آموزش پرورش در  تجمع آنها در مقابل وزارت آموزش و پرو 

اشت  ران قرار گرفتند که منجر به ضرب و شتم و بازد وی انتظامی تهنواحی مختلف تهران ادامه دادند. آنها مجددًا مورد حمله نیر
 رکت کننده در اعتراض شد. دهها ش

ورش شرکت  داره آموزش و پرقابل ااسفند، مأموران امنیتی و لباس شخصی برخی از والدین را که در اعتراض در م  ۱۴در روز 
 رض استفاده کردند. گاز اشک آور و گاز فلفل علیه والدین معتت آنها از مورد بدرفتاری وحشیانه قرار دادند. در رشکرده بودند 

دانشجویان دانشگاه  زدند.  اعتراضاسفند، خانواده های دانش آموزان مسموم شده و معلمان در دهها شهر دست به    ۱6در روز 
دادی را  اما نیروهای امنیتی به آنها حمله ور شده و تععالمه طباطبائی تهران نیز علیه مسموم سازی ها دست به اعتراض زدند 

 ه جلوگیری شد.  دانشجو به این دانشگا ۳۰داشت کردند. روز بعد از ورود باز
اده کرده و تعدادی از معترضان را بازداشت  گاز اشک آور استف، اصفهان، رشت، شیراز و مریوان نیز از نیروهای امنیتی در مشهد

 کردند. 
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اطالعات سپاه در سنندج در جریان اعتراضات علیه مسموم سازی ها بازداشت   یقوق زنان، سهن خسروی توسط نیروهافعال ح
ساله، بعد از  ۳۴، ن ماهیگیری امنیتی در سنندج ربوده شد. امیتوسط نیروهاشد. همچنین معلم بازنشسته، بهاءالدین ملکی نیز 

 د.  زداشت شرابله ایالم بااعتراض به مسموم سازی دانش آموزان در س
انتشار اخبار   ل یو شرق به دل ۲۴ دادیرو هن،یم هم  یها مسئول رسانه  ریمداز تشکیل پرونده قضائی علیه سه دادستان تهران نیز  

حیح و  که به جای انتشار اطالعات ص هستند آذر منصوری، صادق زیباکالم، و رضا کیانیان متهم  دانش آموزان خبر داد.  تیمسموم
 نموده اند.  افکار عمومی  تشویش به منظور  ف واقع و کاماًل دروغخالهای ادعابه انتشار  ، اقدام دقیق

 

 فراخوان به حسابرسی و اقدام عملی 
، اقدامی  ت های خارجیقدر به  زنجیره ای دختران دانش آموز در ایرانهای تساب مسموم سازی انتالشهای رژیم مالیان برای  

  است.  شنیعن کردن نقش خودشان در این جنایت مذبوحانه برای پنها
می آیند. مسموم سازی ادامه  اران و دیگران به اجرا در این جنایات به دست ارگان های وابسته به بیت خامنه ای از جمله سپاه پاسد 

 صورت بگیرد.  خله آنهانمی تواند بدون مدا راسر کشور  ختران در سد
ی است که  ی حفظ قدرت جلوگیری کند. این همان روشاز تلفات انسانی به عنوان اهرمی برارژیم خامنه ای  از استفاده جهان باید 

 از آن استفاده کرد.  ۱9-و طی بحران کووید، ۱۳6۷سال زندانیان سیاسی در  ه با عراق، قتل عام سال۸آنها در جریان جنگ 
ثه غم  این حاد اعزام یک هیأت به ایران باید با   سازمان جهانی بهداشت کوت پیشه کند.  جامعه جهانی نباید در قبال این جنایات س

قرار    مورد حسابرسیباید رژیم خامنه ای را در قبال این تراژدی جنایتکارانه ر انگیز را بررسی کند و ملل متحد و شورای حقوق بش
 دهند.  
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  ستیدر ل یستیرورسازمان ت کیعنوان به  دیکند. سپاه پاسداران  با شهیپ یعملی ب  یسم یادامة حمالت با گازهانسبت به  دیغرب نبا
قرار   یو نقض حقوق بشر مورد حسابرس تیبشر هیعل تیجنا لیدلبه  یالملل   نیب یدر دادگاهها دیبا م یو سران رژ ردیقرار گ اهیس
 .رندیگ

و به اقدام فوری برای   کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران این اقدامات جنایتکارانه از سوی رژیم آخوندی را محکوم 
 یات فراخوان می دهد. ئولین این جناحسابرسی از عامالن و مس

و اقدام برای بررسی این قضیه هستیم. دیدار یک   خواستار اخطار فوری به رژیم ایران  گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان ما از  
لمللی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از لطمات  روری است. ما از جامعه بین املل متحد از ایران مبرم و ضلمللی یأت بین اه

 می باشیم. ه ایران بیشتر به دختران بیگنا
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