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  ١۵٩: نشريۀ رنجبر شماره

  ٢٠١٨ جوالی ٢۶

 

  درجنبش جھانی کمونيستی

   سراسری برای آزادی رفيق آليک چاکرابورتیراه پيمائی
 جوالی ٨) مارکسيست لنينيست( سرخ حزب کمونيست ھندوستان ۀ ستارۀبرگرفته از نشري

اوديشا، چھاديسگرا،  ت از جملهدر بسياری از اياال جبھاوانا سراسری رراه پيمائی، ٢٠١٨ جوالیدر تاريخ پنجم 

 و حزب کمونيست ھندوستان و غيره برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط رھبر جنبش مردم بھنگار دھلی، کراال

 برگزار شد ) لنينيست–مارکسيست (

 جوالی با طرح خواست ھای آزادی رفيق آليک چاکرابورتی، قطع سرکوب ھای دولتی ، آزادی کليه ٥در تاريخ 

 ۀ تدارکی تظاھرات در محل دمارنا مقابل خانۀجلس. ن حقوقی و اجتماعی، سازماندھی شده بودانيان سياسی و فعاالزند

، رفيق سيوارام برگزار )ستاره سرخ(حزب کمونيست ھندوستان ) اوديشادر ايالت (ِول حزبی ؤفرماندار با رياست مس

ز روشنفکران مترقی، فعاالن سياسی در اين اعتراض به جز اعضای رھبری از مناطق مختلف و بسياری ديگر ا. شد

 .شرکت داشتند

احزاب ديگر چون کوتاک، . دندنمو و بيانيه ای رابه اين منظور تسليم ه کردمذاکرهت نمايندگی بحث و أنفر از ھي 7

. حبت کردندھمچنين در اين جلسه ص یئغه و ديگر رھبران کميته ھای منطقه  بھادراک، ناياگادا، جيپور، سندگرپوری،

 . در اين امر شرکت داشتندوديشا اۀ منطق١٤ از ءبيش از ھزار تن رفقا

  

 . در ريپورجوالی ٥تظاھرات عليه ظلم و ستم وخشونت دولت در 

 ءرفقا

ه با فشار جناح اصلی دولت مرکزی و ديگر ايالت ھای دولتی در حمايت از منافع شرکت ھای انحصاری، تعليق و جاب

ن، امعترضان، روزنامه نگاران، روشنفکران، وکالی مخالف با سياست ھای عليه مخالف. ستی بسيار سريع ائجا

 مشمول قانون امنيتی خاص ھستند که فرا تر از قانون امنيتی حقوق بشر يعنی قانون پيشگيری از فعاليت غير قانونی

(U.A. P. A.) د کندولت از طريق قانون سياه تحديد می. است. 
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 مرکزی ۀ دفاع از محيط زيست، زمين و معيشت، عضو حزب سياسی و کميتۀ محيط زيست و کميترھبر ارشد دفاع از

در ميان کارگران دستگير شده .  دستگير شدند٢٠١٨ ماه مه ٣١ فعال حقوق اجتماعی در ٥ سرخ ھمراه با ۀستار

 .گ، و ناگپور و شيوا سن استاد ھستندحه درھاله، وکيل ناگپور، سورندراگااليسود دھلی، در ويلسون 

 نفر کشته شدند و ١٣خواسته ھای تظاھرکنندگان مبنی بر تعطيل معدن مس آکری در توتيکورين تاميل نادو که در آن 

در نتيجه سه کشاورز در جنبش جاری عليه حرص و ولع . صدھا نفر به طور جدی مجروح شدند با گلوله پاسخ گرفت

 ندجان باخترويداد بنگال شرکت ھای انحصاری در 

پيش از اين در اوتار پرادش، رھبر . بسياری از رھبران اصلی جنبش به زندان روانه شدند از جمله مائوئيست ھا

حوادثی چون تجاوز عليه زنان . برای مدت طوالنی با پرونده سازی دروغين به زندان افتاد" ارتش بھيم"سازمان دليت 

برای کسی پوشيده نيست . به قتل رسيدند متفکران معاصر، نويسندگان. زايش می يابددر سراسر کشور روز به روز اف

 .که پشت اين قتل ھا دست سازمان ھای راديکال ھندو است

حقيقت اين  .طرفداران دولتھای فاشيستی با حمايت خشن و سرکوب دولتی برای در ھم شکستن جنبش کوشش می کنند

در اين . ن، کمپين عليه آنھا راه می اندازندار دروغين، برای بدنام کردن مبارزاست که رسانه ھای دولتی توسط اخبا

 برای شرکت ھای بزرگ است و کوشش می کند که توجه عمومی  ایدولت بنگال در حال انجام داللی بلند گونه ميان

ديوانه وار به کشتار برای اين منظور  .مردم را از مسائل اساسی، آموزش، بھداشت، سوء تغذيه و غيره منحرف سازد

امروز ما خواستار افشای چھره ھای فاشيستی . زند و قاتالن در مالء عام به خواب راحت می پردازند جمعی دست می

 . شرکت سانگ توسط دولت ھستيم که با مردمان تحت ستم ھمراه شود و عليه غارت گری ھا مقابله کندۀو بربرمنشان

 ۀ ظھر، مقابل مجسم١٢ ساعت ٢٠١٨) چھارشنبه(ر روز پنجم جوالی عليه خشونت و سرکوب در سراسر کشورد

 بيرمرا آمبدکار در نزديکی ساعت چوک در ريپور. دنگ

روشنفکران، دانشجويان، جوانان، کشاورزان، کارگران، زنان و نيروھای دموکراتيک می خواھيم  ما از ھمه پيشروان؛

 .که با ما ھمراه شوند

 

  


