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  )توفان(حزب کار ايران : فرستنده

 ٢٠١٧ اگست ٢١
  

  )مارکسيست لنينيست( حزب کمونيست اسپانيا ۀبياني
 ا تروريستی در بارسلونۀپيرامون حمل

  

کامبرليس عليه شھروندان وکارگران بی دفاع صورت گرفته   وای در دو شھر بارسلون کور تروريستۀبارديگر حمل

اکنون .در مادريد خون مردم بيگناه را بر زمين ريخته است * ٢٠٠۴اين حمله ھمانند عمليات تروريستی در سال . است

  .ميئقبل از ھرچيز بايد با خانواده ھا و بستگان قربانيان اين ترور ابراز ھمبستگی نما

  قاطعانه عليه ۀی به ميدان آمدند و مردم را به مبارزئ پس ازاين اقدام تروريستی، دولت ونيروھای سياسی بورژوا

  .مبارزه ای که خارج از مرزطبقاتی و طبقه است. دفاع از ارزشھای انسانی ودمکراتيک فراخواندند تروريسم و

 سياسی دولتھا برای ۀ اروپا  مورد سوء استفادۀانسه واتحاديحمالت تروريستی عليه شھروندان  بيگناه دربريتانيا، فر

 نظامی  ۀگام بعدی افزايش بودج. رود کار میه جھت تفتيش وامنيتی کردن جامعه ب در تضعيف آزاديھای دمکراتيک و

ليه تروريسم  مبارزه عۀ اروپا بازھم تحت بھانۀاتحادي. تقويت  پيمان نظامی ناتو برای عمليات جديد نظامی خواھد بود و

  .به تجاوزات جديدش مشروعيت خواھد بخشيد

اما می دانيم که . درحالی که مشغول نوشتن اين بيانيه ھستيم دولت نيز از تشديد مبارزه عليه تروريسم سخن می گويد 

انست  ھمانطور که شاھدش بوديم دولت نتو. ثری برای حفظ امنيت وجان  مردم عادی نخواھد بودؤاين اقدامات راه حل م

 تروريستی با ۀاين قبيل عمليات وحشيان. عمل آورده  ازاين عمليات تروريستی ممانعت با و يا بارسلون٢٠٠۴در مادريد 

قبل از .  ساده ترين شکل وبدون امکانات بزرگ لجستيکی و درشکل  پراکنده و خود جوش وتصادفی  صورت می گيرد

 وبی ثباتی ناشی از جنگھای امپرياليستی است که در سالھای اخير کيد کرد که اين اقدامات تروريستیأھرچيز بايد ت

  .شاھدش بوده ايم

  از سوی ناتو، خوزه خوليو رودريگز  فرمانده ارتش بود وامروز رھبر حزب٢٠١١ در سال ا  تجاوز به کشور ليبي

جھاديستھای تروريست ، تجاوز به تجاوز به سوريه وحمايت از .   حامی پيمان ناتواستۀ شناخته شدۀوچھر" پودموس"

ی و نقش اسپانيای ئمريکااکشور يمن توسط عربستان سعودی، بمباران افغانستان توسط ھواپيما ھای بی سر نشين 

 یسلطنتی در فروش سالح به نيرو ھای تروريستی و ارتجاعی وھمکاری با ناتو بر کسی پنھان نيست و اينھا ھمه منشا

می دانند وآگاه به مشارکت ) توفان-حاکمان کشور(آنھا . ای متعصب و عمليات کور استتروريسم وپيدايش تروريستھ

سيسات نظامی در خاک کشور ما، أحضور نيروھای خارجی و ت.  خود وعضويت کشور در پيمان نظامی ناتو ھستند
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 اروپا ۀی واتحاديئمريکاا   وديگر مناطق جھان  با ھمکاری امپرياليستھایادخالت مستقيم  اسپانيا در افغانستان، ليبي

امکان پيشگری ازاين عمليات تروريستی وجود ! نه. شود موجب ھدف قراردادن ما توسط افراط گرايان  مذھبی  می

  .واقعی اين پديده نپردازيمی که به ريشه نرويم وبه علل و منشا نخواھد داشت تا زمانی

يه امپرياليسم وجنگ و پيکار برای صلح وھمبستگی بين کيد بر مبارزه علأکنيم وت ازاين روی بار ديگر تکرار می

  .کارگران ومردم  داريم

  . کنيم ولين  رياکار را که برای مردم دلسوزانی واشک تمساح می ريزند افشاء  ودستشان را رو میؤ ازاين روی ما مس

لتيھا، مرگ  وترس، می  عليه ناعدا:، ھمچون صد سال پيش ٢٠٠۴ که در سال -کنيم ازاين روی ما امروز تکرار می

  : يم ئگو

  !يا سوسياليسم يا بربريت

  )PCE (m-1 (–) لنينيست - مارکسيست(حزب کمونيست اسپانيا 

   مرکزیۀ کميتۀدبيرخان

  ٢٠١٧ت گس ا١٧مادريد، 

  

مجروح شدن    نفر و١٩١در سه ايستگاه قطار  موجب کشته شدن ) ٢٠٠۴ چ مار١١(حمالت تروريستی درمادريد *

اين يکی ازشنيع ..  ھا نيز کشته شدندائی اکثر جانباختگان اسپانيايی بودند ولی شماری از روماني–. ديد تن  گر٢٠۵٠

 بسياری از ًترين حمالت تروريستی در اروپا در زمان صلح است که توسط متعصبان اسالم گرای صورت گرفت  وبعدا

  . باسک را متھم به اين ترور کردۀطلبان، دولت اسپانيا جنبش استقاللل ءاما در ابتدا. آنھا دستگير شدند

  )توفان(ترجمه وتکثير از حزب کارايران

  

  

 

 


