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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ اپريل ٢٨
  

   ساله شد٨٠ھا  و فاشيستھابه دست نازی" گرنيکا"بمباران 
ثبت جنايات امپرياليسم و نازيسم و الھامبخش " پابلو پيکاسو"اثر کمونيست ھنرمند " گرنيکا"تابلوی کوبيسم 

  مبارزات خلقھای جھان است

 به بيماران امريکاامپرياليسم .  از وی سلب شده بودامريکايک کمونيست بود و به اين جھت حق مسافرت به “ پيکاسو„

از نظر امپرياليسم کسی که . کردداد و آنھا را به عنوان بيمار روانی راھی تيمارستان میروانی و کمونيستھا رواديد نمی

ھمين سرنوشت را چارلی چاپلين و بسياری . تواند در جامعه فعاليت آزاد داشته باشدکمونيست است بيمار است و نمی

  .بزرگان ھنر جھان داشتند

 شھر مقدس باسکھا در سرزمين اسپانيا در روز) Guernica"(گرنيکا" شھر ١٩٣٧در . بمباران گرنيگا ھشتاد ساله شد

و ) Legion Condor"(لژيون کوندور"ی به نام المان که ھمزمان با بازار روز بود توسط ھواپيماھای اپريل ماه ٢۶

اين . مورد تجاوز قرار گرفت) Corpo Truppe Volontarie"(ِکورپو تروپ ولونتاريه "نيروی ھوائی ايتاليا به نام 

 ضد سلطنت در يک انتخابات همردم اسپانيا قرار داشت که بشھر در جنگ داخلی اسپانيا در کنار اکثريت دموکراتيک 

- ضد جنگ تحميلی  سلطنت طلبان و نازيھا، فاشيستھا و فاالنژيستھا میهدموکراتيک به پيروزی رسيده بودند و ب

  . رزميدند
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ھای و کشتار مردم غير نظامی و ايجاد رعب و وحشت در اسپانيا، تمرين برنامه“ گرنيکا„ھدف از بمباران 

خواستند بمباران گسترده و پوششی ديدند ومی و شوروی تدارک میپولندای بود که نازيھا برای تجاوز به جنايتکارانه

 عطف در جنگ داخلی اسپاينا ميان نيروھای ارتجاعی ۀيک نقط“ گرنيکا„بمباران . خويش را در اسپانيا آزمايش کنند

در فردای بمباران نيروھای ارتش فاالنژيستی و کودتاگر .  مردم بودھایسلطنتی و فاشيستی و قدرت دموکراتيک توده

  .طلبان فتح شدبه دست فاالنژيستھا وسلطنت“ گرنيکا„. وارد شھر شدند و قتل عام مردم را کامل کردند

ھا یدر اين جنگ امپرياليستھای فرانسه، انگلستان که خواھان روی کار آمدن سلطنت طلبان بودند در مقابل تجاوز ناز

طرفی آنھا مانع آن ولی اين بی. نمودند، مزورانه اعالم بی طرفی کردندکه تمرين تجاوز به شوروی سوسياليستی را می

آنھا توسط عمال تروتسکيست خود . نبود که از ياری شوروی به جمھوريخواھان توسط کشتيھای شوروی ممانعت نکنند

 ضد کمونيستھا اخالل هسازمان جاسوسی انگلستان بود تا توانستند بمور أ که م١٩٨۴از جمله جرج ارول نويسنده کتاب 

 ۀ ضد جبھه بًتروتسکيستھا مرتبا. و کودتا کرده تا مانع شوند جمھوريخواھان در جنگ ضد فاشيستی به پيروزی برسند

ری رفيق دولت شوروی در تحت رھب. کردندوسيع ضد فاشيستی که از طرف کمينترن سازمان داده شده بود اخالل می

دست زده و ده ھا ھزار کمونيست و " المللیھنگ بين"ستالين با تمام امکانات ناچيزی که در اختيار داشتند به ايجاد 

آنھا توسط کشتی و ھواپيما به جنگجويان . انقالبيون جھان را برای حمايت از جمھوريخواھان به اسپانيا گسيل داشتند

نرال فرانکوی فاالنژيست با کودتا در مراکش و به ياری جا مسجل بود  اسلحه رساندند و زمانی که پيروزی آنھ

 و ايتاليا از مراکش به اسپانيا وارد شدند و با ياری امپرياليسم و نازيسم و المانسربازان مراکشی و نيروی ھوائی 

يسم در اروپا واکنش فاشديد که ستالين به درستی می.  ضد مردم جمھوريخواه پيروز گشتندهتروتسکيسم در اسپانيا ب

 .بورژوازی اروپا در قبال ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی است

، عراق، افغانستان اتوسط بربرھای امپرياليسم که ھنوز ھم به کارھای خويش در ليبي“ گرنيکا „ۀبمباران بربرمنشان

موجی ... د ايران مجھز ساختند و ضهريزند و صدام حسين را با گاز سمی بدھند و بر سر مردم گاز میسوريه ادامه می

ھنرمند کمونيست اسپانيائی در اثر جاودانی خويش به سبک " پابلو پيکاسو. "از انزجار در سراسر جھان به وجود آورد

 به وجود آمد با احساسات ھنری خويش ترسيم کرد، گاوی بی خيال مظھر “گرنيکا„کوبيسم فاجعه ای را که در 

. ست“گرنيکا„فرانکيسم در اسپانيا ناظر بر کشتار و تکه پاره شدن زن و مرد، کودک و مسن در بازار روز 

نيا ھای دلخراشی است که نازيھا، فاشيستھا، امپرياليستھا در اسپافريادھاست که بر آسمان ھواست و گويای صحنه

امپرياليستھا از تخريب و جنايت ھرگز . ی ديروز، امروز در سوريه و فردا در جای ديگر است“گرنيکا„. موجب شدند

 عليه امريکارا در زمان جنگ تجاوزکارانه و غير قانونی امپرياليسم “ گرنيکا„تابلوی مشھور . دست نخواھند کشيد

بر ديوار ) توفان-ت ناشی از مصالح نظام امپرياليستی استو نه فقط جرج بوش زيرا اين تصميمات فردی نيس(عراق

اين تابلو نمادی از نفرت عمومی مردم . ملل متحد با نورافکن انداختند و در سالن عمومی مجمع سازمان ملل قرار دادند

يسم،  ضد سلطنت، فاشهاز جنگھای تجاوزکارانه امپرياليستی است،  پيامی برای حفظ صلح و پرچمی برای مبارزه ب

يادآورم که ه اين آرزوی من است ب": در توضيح اين اثرش بيان کرد" پيکاسو. "فاالنژيسم، نازيسم و امپرياليسم است

کند و به آن اشتغال دارد با من ھمواره ايمان راسخ داشته و دارم که يک ھنرمند که با ارزشھای معنوی زندگی می

  .."تفاوت بماندتواند بیشود نمیسانيت و تمدن به بازی گرفته میتوجه به کشمکشھائی که در آن واالترين ارزش ان

تمام درآمد ناشی از اين “ پيکاسو„. اين نقاشی مشھور در بسياری نمايشگاھھای جھان به عرصه نمايش گذارده شد

طنت ننگين امروز سل. سيس شده بودأنمايش را به بنيادی تقديم کرد که برای کمک به قربانيان جنگ داخلی اسپانيا ت

ھا در اسپانيا بر سر کار آمده و با حمايت اسپانيا بايد داغ اين ننگ را بر پيشانی خويش بنويسد که با  کودتای نازی
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دھد بورژوازی سلطنت اسپانيا نشان می.  بر سر کار تا به امروز مانده استامريکاامپرياليستھا و به ويژه امپرياليسم 

. ار است و دموکراسی و آزادی را تنھا وسيله معامالت سياسی خويش قرار داده استامپرياليستی تا به چه حد رياک

رغم حضور سلطنتی که موجب اين کشتار مردم اسپانيا شده است با فشار افکار عمومی به عنوان  علی“ گرنيکا„تابلوی 

دھد  به ظاھر ھنر دوست جلوه میسلطنت فاسد و کودتائی اسپانيا که خود را. سندی تاريخی و ھنری به اسپانيا آورده شد

کميسيون حقيقت "آنھا خواھان ايجاد يک . خواھد طوری رفتار کند که اين اثر محصول گذشته دستآورد وی نيستمی

 .  حقايق غير قابل انکار را سر به نيست کندۀھستند که ھم" ياب

ای کاتوليک در کنار سلطنت طلبان قرار خواھان کليسر قتل عام مردم اسپانيا و جمھوري در ضمن فراموش نکنيم که د

واتيکان از اين جنايتکاران در سالھای اخير تجليل کرد و به آنھا . مردم اسپانيا را قتل عام کرداز ھا ھزار داشت و ده

  .نشان افتخار داد

ھا برای دستيابی آن. آموزد که ماھيت امپرياليسم فرق نکرده است سالگی جنگ اسپانيا به ما می٨٠در “ گرنيکا„تابلوی 

 عراق، افغانستان، ۀتجرب. ند سرزمينھا را با خاک ھمراه با ساکنانش يکسان کنندا خويش حاضرۀبه اھداف غارتگران

آموزد که دوران سلطنت به گور تاريخ پيوسته است و بايد اشکال اين تجربه می. ، فلسطين و سوريه در مقابل ماستاليبي

 ضد ارتجاع سياه، امپرياليسم هبايد ب.  انتخاب کرد،واست اکثريت خالق جوامع باشنددموکراتيک جمھوری را که بيان خ

 نيروھای دموکرات و آزاديخواه ايجاد کرد تا جلو توحش و بربريت فاشيسم را در تجاوز ۀ متحدی از ھمۀو فاشيسم جبھ

نمود، بايد به کمونيستھا اعتماد کرد به کشورھا بگيرند، بايد از حقوق ملتھا حمايت کرد و تجاوز به کشورھا را محکوم 

ند و به حقوق او دانست تنھا کمونيستھا ھستند که در مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع برای استقرار دموکراسی پيگير

 ضد صھيونيسم وحشی است که در خاور ميانه به قتل عام و هفريادی ب" گرنيکا"تابلوی . گذارندانسانھا احترام می

  .داردھا گام برمی، و خرابکاری مشغول است و در ھمان جای پای نازیتخريب، تزلزل

 هشان بۀ  کارگر ايران را با آنھا در مبارزۀ خلق اسپانيا ھمبستگی خلقھا و طبقۀحزب ما با الھام از مبارزات آزاديخواھان

  .کند ضد امپرياليسم اعالم میهضد رژيم سلطنتی و ب

  

 )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٠۶ - ٢٠١٧ اپريل ٢۶
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