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اولين   مانند در آن ايفا کردند،که زنان و دختران جوان و نوجوان نقشی بیهای مردم ی مبارزات توده آذر و در بحبوحه  ٩سه ماه پيش در درست  
آموزان دختر در مدارس،  ماه از شروع مسموميت دانش   ٣با گذشت  شهر قم منتشر شد.  هنرستان نور در محله يزدان از مسموميت دختران    خبر

 آموزان ی مسموميت دانش آموزان دختر صورت نگرفت، بلکه دامنه نه تنها هيچ اقدامی از سوی حکومت برای محافظت از جان و سالمت دانش 
براساس اخبار   .تگسترش ياف  پرديسو    ، پرند بروجرد، اصفهان، قزوينبه برخی از شهرهای ديگر از جمله تهران،    ،که از قم شروع شده بود

 اند. آموز دچار مسموميت شده دانش  ٨٠٠منتشره تاکنون حداقل 
  

هم  اسالمی  جمهوری  مقامات  مدت  اين  طول  گسترش  در  با  اما  کردند،  انکار  را  موضوع  اساس  از  ابتدا  پرورش  و  آموزش  وزير  چون 
و  مسموميت  دانشها  يک  باختن  جان  دختر  متاسفانه  قم  ١١آموز  در  فاطمه رضايی  نام  به  گسترش  ساله  دانش ،  والدين  و   آموزاناعتراضات 

 مجبور به اعتراف شده و از عمدی بودن آن سخن گفتند. ، مقامات جمهوری اسالمی انعکاس وسيع آن در جامعه
  

و تنها چند ساعتی ايجاد نکرده  ای  هيچ گونه عارضه "  که  خفيف" خبر داد  یتفاوتی حکومت از "سمبهداشت برای توجيه بی  شارالتانوزير  
ها بطور قطع از خارج از  اين مسموميت مجلس اسالمی  گفت "  فاشيستو نماينده  "  حالی و حالت تهوع بودند دچار عالئم ضعف عضالنی، بی

 ". کشور هدايت می شود
  
حداقل دو مدرسه دخترانه، "يک شیء از بيرون به داخل مدرسه پرتاب شده بود که پس از ترکيدن دودی با بوی نعنا از   آموزانِ ی دانش گفتهبه

آموزان مشخص شده است و نه عوارض  های حکومت اسالمی، هنوز نه نوع گاز و مسموميت دانش کاری. به دليل پنهانآن خارج شده است"
 درازمدت آن. 

  
 که اين گروه مخالف تحصيل دختران هستند.داشتن جريانی در داخل حکومت در بروز اين وقايع منتشر شده و اين  چنين اخباری از دستهم
  

می "پرسندمردم  دست :  پرده چه  پشت  عوامل  و  مجريان  تاکنون  که  است  کار  در  دانش هايی  عليه  جنايت  اين  نشده  ی  مشخص  دختر  آموزان 
 است؟". 

  
باشد   گوييم: "جمهوری اسالمی همانما می قوانين آن بر دين  حکومت اسالمی داعش است، همان حکومت طالبان است، حکومتی که اساس 

 بدون ترديد ضد زن است". 
  
به می  ما از زنان و دختران و  انتقام  برای گرفتن  با گازهای سمی، تالش حاکميت  به مدارس دخترانه  دانش گوييم: "حمله  آموزان طور خاص 

 در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه دشمنان مردم ايفا کردند". نظيربی  یقالبی با شعار زن، زندگی، آزادی نقشدختر است که در موج اخير ان 
  

بايد اين نظم ستم اين ارتجاع وحشی و جنايتکار بپاخاست،  بايد آنبايد عليه  برانداخت،  گونه جان و سالمت  ها را که اينکارانه و فاشيستی را 
  اند، به گورستان تاريخ سپرد.ن را به خطر انداخته دختران قهرمان اين سرزمي 

  
  

 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 دارینابود باد نظام سرمايه 
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