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آذر در قم شروع شد  9با حمله به هنرستان دخترانه در  به مدارس یائیمیش تحمال

استان  25مدرسه از  230و به تدریج خود را تقریبا به تمام نقاط کشور گسترش داد. 

ده ئی باعث مسمویت صدها نفر شاین حمالت شیمیااند. درگیر حمالت شیمیائی شده

آموزان بلکه در میان است و موجی از رعب و وحشت را نه تنها در میان دانش

 بر انگیخته است.نیز ها خانواده

 اوم، ترکیبات شیمیائی و تدی حمالت، هدفمند با سازماندهی باالدقیق ریزیبرنامه

دارد  یمیائی قرارن حمالت شاست جریان قدرتمندی پشت سر ای بیانگر آن حمالت

پای خود رد هستندقادر  . آنهابرخوردار استنیز که از امکانات تکنولوژیک باالیی 

 های مدارس رامقامات امنیتی تمام دوربینظاهرا  د.نای پاک کنبه شکل حرفهرا 

 مقام امنیتی در این رابطه گفت: و نتایجی نداشته است. یک نداهبررسی کرد

ت. چک شده اس شانیها نیمدار بسته بودند دورب نیکه مجهز به دورب یهمه مدارس"

شده است. تا کنون  یمدارس هم بررس نیاطراف ا یشهر یهانیعالوه بر آن دورب

 [ 1]"نشده است. دهید یمورد مشکوک چیه

اوال حمالت شیمیائی را کم اهمیت جلوه دهد  بورژوازی اسالمی سعی کرده است:

ثانیا حمالت را به دشمنان خارجی نسبت  .کنندنمایی میبزرگآن را که دشمنان 

 کند. بورژوازی اسالمی ادعا میارزیابی کند« جنگ ترکیبی»و آن را بخشی از  دهد
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خواهند مجددا اعتراضات گسترش که دشمنان بدنبال فروکش کردن اعتراضات می

 است.ثالثا تحقیقات تا لحظه کنونی دستاورد مهمی نداشته  پیدا کند.

وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش،  ،خود نهادهای بورژوازی اسالمی

ند از اهماه هنوز نتوانست 3وزارت اطالعات یا قوه قضائیه با وجود گذشت بیش از 

حمالت شیمیائی یک گزارش مستندی ارائه دهند. چه چیزی اتفاق افتاده است، چه 

 انگیزه حمالت چه بوده است؟ نوع ماده شیمیائی استفاده شده است؟

و  در سایه تالشمردم  ،اسالمی همیشه سعی کرده وانمود کندجنایتکار بورژوازی 

اما از  دارند مشکالت اقتصادیاینکه با وجود « سربازان گمنام امام زمان»فدارکاری 

د انهنتوانست اینکهگذرد، ماه از حمالت شیمیائی می 3. بیش از هستند امنیت برخوردار

هد که ، نشان میدپیدا کنندحمالت گسترده شیمیائی را  کوچکترین رد پایی از

ن تنها برای دستگیری و کشت، نهادهای اطالعاتی و امنیتی متعدد بورژوازی اسالمی

مخالفان سیاسی قدرت دارند. برای سرکوب اعتراضات تمامی نهادها از مخابرات تا 

 شناسایی اانتظامی با آخرین تجهیزات بها تا نیروی وزارت اطالعات، از لباس شخصی

 عتراض راامعترضین را دستگیر و  کوچکترین اعتراض در کوتاهترین زمان ممکن

 اش برای دستگیریدستگاه سرکوب بورژوازی اسالمی قدرت کنند.سرکوب می

 آهن اصفهان است.کارگران اعتصابی ذوب
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ناچار شد در رابطه با  سفندا 15ولی فقیه بورژوازی اسالمی در ماه  3سرانجام پس از 

حمالت شیمیائی اظهار نظر کند و خواهان اشد مجازات برای عوامل حمالت شد و 

 :اظهار داشت

 تیمسئله مسموم شودیروزها که گفته م نیا جیهم بکنم به مسئله را یااشاره کی"

 به تیجنا نیعوامل ا دیموضوع دست دارند، با نیدر ا یاگر کسان...آموزهادانش

 "اشد مجازات برسند.

یمفسد ف هاتیعامالن مسمومی هم اعالم کرد که ااژه یمحسنرئیس قوه قضائیه 

 اظهارات جانیان اسالمی یعنی اگر دستگیر شوند، اعدام خواهند شد. هستند االرض

 لبیگانگان را عام در آن مقطع ایهای زنجیرهلای در رابطه با قتخامنهتازگی ندارد. 

، اما بعدا وزارت اطالعات آنرا به که هنوز هم در سایت او هست اعالم کرد هاقتل

 گفت: ای در آن مقطع چنینخامنه. عهده گرفت

از یک طرف، با واسطه یا بیواسطه، جنایت را مرتکب میشود؛ از یک طرف هم  "

 [2]"!انگشت اتّهام را به خود نظام متوجّه میکند

های فراوانی است اما هنوز زنیشیمیائی گمانه اگر چه در رابطه با انگیزه حمالت

های تلق ای از ابهام است. با این وجود تجربهانگیزه و عوامل حمالت شیمیائی در حاله
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، یک رویه مشخصی را داشت جریان 1377تا سال  1369ای که بین سالهای زنجیره

خارجی و بخصوص اسرائیل نسبت  هایها را به قدرتابتدا قتل .دهدبه ما نشان می

از وزارت اطالعات  «خود سر»بعدا وزارت اطالعات اعالم کرد که بخشی اما دادند. 

این کار را انجام داده است، چند نفر دستگیر شدند و سعید امامی نیز متهم اصلی 

 ای معرفی نشوند. های زنجیرهپرونده قربانی شد تا امران اصلی قتل

به نوعی مسئولیت حمالت را به عهده گرفت و تهدید  «ن والیتفدائیا»مدتها پیش 

گسترش  رانیرا به سراسر ا یائیمیش تنشوند، حمال لیاگر مدارس دخترانه تعطکرد 

 عبدالصمدگفتگویی را با یکی از وکال « آرمان ملی»اخیر روزنامه  خواهند داد.

در رابطه با حمالت شیمیائی انجام داده بود که بعدا از سایت حذف شد، خرمشاهی 

 :گویدمیکند و ها معرفی میمسببین را دوستان نادان یعنی خودیاو در آن مصاحبه 

نکته مهمی که وجود دارد این است که چرا این ماجرا از ابتدا در نطفه خفه نشد و "

به تعبیر من دوستان نادان  ..نشدند.را در همان ابتدا بازداشت مسببان این ماج

 [3]"هستند.

امروز مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعالم کرد تعدادی 

رابطه  البته این جنایتکار اعالم نکرد اگر در اند.اند و برخی نیز ارشاد شدهدستگیر شده

، نیستند االرضیمفسد ف اند، مگراند چرا و چگونه ارشاد شدهبا حمالت شیمیائی بوده
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انتظار اینکه بورژوازی اسالمی مسببین  هستند؟ االرضیمفسد فتنها معترضین 

آن را مجازات نماید، توهمی بیش نیست و  نحمالت شیمیائی را دستگیر و عامال

والدین دانش ای معتبر است.های زنجیرهچنین دادرسی به اندازه محاکمه قاتالن قتل

اسفند در مقابل اداره آموزش و پرورش  16و... در دهها شهر روز آموزان، معلمان 

خواستار امنیت مدارس شدند. «  کُشمرگ بر حکومت بچه»تجمع کردند و با شعار 

طبق معمول نیروهای حکومتی با کمک لباس شخصی ها به این تجمعات حمله 

 کردند.

 اعالم جرم کرده نامهچند نفر و چند روزاخیرا قوه قضائیه بورژوازی اسالمی علیه 

است. سوتفاهمی پیش نیاید آنها از عاملین حمالت شیمیائی به مدارس نبودند بلکه 

کسانی هستند که در چهار چوب همان بورژوازی کثیف اسالمی اطالع رسانی کرده 

 است. یاذهان عموم شیتشواند و جرمشان نیز 

از  ا با جناحیی «خودسر»مسئولیت حمالت شیمیائی نه با باندهای باید تاکید کرد که 

ل کیفرخواست ما باید علیه کاسالمی است.  ننگین بورژوازیکل بلکه با  رژیم

 ه میتوانبا مبارزه طبقاتی است ک توسل به درگاه بورژوازی بلکهنه با بورژوازی باشد. 

هر گونه حمالت بورژوازی از جمله حمالت شیمیائی را عقب راند. به میدان آمدن 

هارترین  ،طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی و درگیر شدن در مبارزه طبقاتی
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مجبور به عقب نشینی های بورژوازی، از جمله بورژوازی ننگین اسالمی را جناح

 .به چالش خواهد کشیدخواهد کرد و در روند خود نظم سرمایه را 

ر خط زندگی زیداری یعنی بردگی مزدی،کابوس جنگ، کابوس بیکاری،  سرررمایه

داری در یک کالم سررررمایه .فقر، ویروس کرونا و حاال کابوس حمالت شررریمیائی

شریت توحشیعنی  ر اگر طبقه کارگر به حکم تاریخی خود، یعنی به زی. و نابودی ب

الب کمونیستی عمل نکند، نابودی بشریت حتمی کشیدن سرمایه داری از طریق انق

تواند از طریق اسرررت. نابودی بشرررریت حتما از طریق جنگ جهانی نیسرررت بلکه می

 .توحش سرمایه، شیوع ویروس، فجایع زیست محیطی نیز انجام بگیرید

 اکبریفیروز 

 1401اسفند  16

 

 ها:یادداشت

 های مدارس بررسی شدندتمام دوربین [1]

 ایسایت خامنه [2]

انجام داده که ظاهرا بعدا از سایت روزنامه « آرمان ملی»را با روزنامه عبدالصمد خرمشاهی گفتگویی  [2]

  .همان مصاحبه را باز نشر کرده است« آخرین اخبار»اند اما سایت برداشته« آرمان ملی»

 

https://www.jahannews.com/news/831298/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.jahannews.com/news/831298/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.jahannews.com/news/831298/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2921
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2921
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2921
https://akharinkhabar.ir/analysis/9518081/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://akharinkhabar.ir/analysis/9518081/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 :یر استصدای انترناسیونالیستی به قرار زهای درسآ

 

 :ایمیل
 contact@internationalistvoice.org 

 :وبسایت 

 https://www.internationalistvoice.org 

 :کانال تلگرام 

 https://t.me/intvoice  

 : توییتر
https://twitter.com/int_voice 
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