
فراخوان روز جهانی نبرد در حمایت از جنگ خلق در هند

پرولتاریای سراسر کشورها، متحد شوید!

 به جاده ها بریزید: از جنگ خلق هند،۲۰۲۲ جوالی ۹

حمایت کنید !
ترجمه: کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

جهان8 در آشوب است. در تمامی8 قاره ها، اربابان جنگ امپریالیستی و تش88نه ب88ه خ88ون، ]ه88ر
نوع[ ویرانی، ستم و استثمار و هجوم ددمنشانۀ@ خود علیه مردم جهان را به راه می اندازند.
آثار آشوب، بدبختی و قحطی در همه جا دیده می ش88ود؛ نس88ل کش88ی م88داوم در یمن، تالش
های مستمر برای محو فلسطین، جنگ ارتج8اعی علی8ه م8ردم ترکی8ه، پ8رو، فیلی8پین و س8ایر
کشورها، جنگ اعالم ناشده اما در حقیقت ارتجاعی علیه مردم کش88ورهایی مانن88د برازی88ل و
مکزی88ک، جن88گ ه88ایی ک88ه دیوان88ه وار در نق88اط مختل88ف جه88ان ش88عله ور می ش88وند. ]و[ این
خون آشام ها، امپریالیست ها و یارانشان، در بخش های بیشتری از جهان، چنگال های خ88ود را
بر گردن توده ها در کشورهای خود نیز تقویت می نمایند و هم زمان چاقوهای سالخی خود را
تیز می کنند تا روی یکدیگر بچرخند و به زور تصمیم بگیرند که آیا امپریالیس88ت های ی88انکی در
موقعیت رهبری سگ های زنجیری شان باید باشند یا یکی دیگر از سارقان آنرا رهبری نماید.
اما ظلم و ستم باعث ایجاد مقاومت می شود و مردم به دنبال یافتن راه هایی برای مقابله
با آن هستند. مردم قهرمان جهان بارها و بارها با شکست دادن یانکی ها و متحدانش88ان، در
جنگ های طوالنی حتی مرگبارترین ماشین جنگی ک88ه در ت88اریخ دی88ده ش88ده اس88ت، ب88ه تم88ام
جهانیان8 نشان داده اند که یک ملت س8تم دیده، ت8ا زم8انی ک8ه در مب8ارزه مس8لحانه پافش8اری
کند، با تکیه بر نیروی خود، می تواند به پیروزی برس8د - ح8تی اگ8ر ره8بری مق8اومت ملی را

بیرق های ارتجاعی8 حمل نماید. 
با این حال، این پیروزی واقعاً نمی تواند مردم را از ی8وغ امپری8الیزم ره8ایی بخش8د، ام8ا ب8ه
سرعت آنچه ب8ه دس8ت آم8ده از دس8ت می رود - فق8ط ب8ه این دلی8ل ک8ه ره8بری ب8یرق ه8ای
ارتجاعی8 را حمل می کند. این پروسه بارها و بارها اتفاق می افتد، مردم مبارزه می کنند و
پیروز می شوند اما توسط ره88بران دروغین ب88ه آنه88ا خی88انت می ش88ود. از این نظ88ر - هج88وم

مبارزه و مقاومت مردم - مسئله ارائه رهبری صحیح که واقعاً در خدمت م88ردمامپریالیزم و 
باشد بسیار حیاتی است و تحت چنین شرایطی است که همه ستمدیدگان و استثمارش88دگان

باید چشم خود را به هند معطوف بدارند.

جنگ خلق در هند راه اطاعت و پیروی را نشان می دهد
حزب کمونیست هند )مائوئیست( یک ارتش قدرتمند مردمی به نام ارتش آزادیبخش چ88ریکی

( ساخته است که از منافع کارگران، دهقانان و سایر اقش8ار م8ردمی دف8اع میPGLAخلق )
کن8د. اقش8ار م8ردمی ک8ه در مقاب8ل دولت مرتج8ع هن8د ک8ه در خ8دمت من8افع س8رمایه داران
بوروکراتی88ک، زمین داران و امپری88الیزم خ88ارجی8 ق88رار دارد، ایس88تاده ان88د. ارتش آزادیبخش

( توده ها را به مبارزه برمی انگیزد و آنه8ا را س8ازمان دهی می کن8د ت8ا ب8اPGLAچریکی خلق )
تفنگ در دست بجنگند و دولت ارتجاعی را نابود کنند و کشور جدیدی بس88ازند ک88ه در خ88دمت8
مردمان هند و بدون خونخواران8 باشد. امروز در نقاط مختلف روس88تاهای جغرافی88ای وس88یع
کشور، کمیته ه88ای خلقی انقالبی راه ان88دازی ش88ده اس88ت. در این کمیته ه88ای خلقی، ش88عار
زمین از آن کشتکار تطبیق می گردد، تمامی قوانین ارتجاعی ملغی گردیده، با ظلم و س88تم
بر زنان به شدت مبارزه می شود و حاکم توده ها خود توده ها می باشند. جامع88ه جدی88دی در
میان جامعه کهن متولد گردیده است. این کمیته های خلقی انقالبی اکنون میلیون ها نف88ر در
آن ها زندگی می کنند و ب88ا هم در ی8ک سیس88تم، ب88ه پایگاه ه88ای حم88ایت از انقالب هن88د تب88دیل
شده اند. مسیری را تعقیب می کنند که محاصره شهر از طریق دهات است. جنگ خلق با پیچ
و خم ها به سوی تسخیر قدرت سیاسی در دومین کش8ور پ8رجمعیت جه8ان ب8ه پیش م8یرود.
این مبارزه طاقت فرسا و طوالنی که توسط یک حزب کمونیس88ت واقعی ره88بری می ش88ود،
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چراغ امید و الهام بخشی8 برای همه کسانی است که می خواهند8 پای88ان ک88ابوس امپریالیس88تی
را ببینند و برای ساختن جامعه ای عاری از ظلم و استثمار تالش می کنند. 

مرگ بر جنگی که علیه مردم است ! 
دولت کهنه هند، به عنوان یک ماشین بوروکراتیک-نظامی در خدمت دشمنان مردم، دست به
هر کاری زده تا مبارزه ت8وده ه8ا را در خ8ون غ8رق کن8د. ص8رف نظ8ر از اینک8ه ک8دام جن8اح از

وجود نداشته طبقات حاکم که کرسی های حکومتی را در اختیار دارند، هیچ راهی برای آنها،
و نمی تواند داشته باشد، جز اینکه عملیات جنگی ض8د انقالبی خ8ود را علی8ه م8وج پیش8آهنگ
جنبش مردمی به طور کل و پیشروی جنبش انقالبی را که حزب کمونیست هند )مائوئیست(

رهبری میکند، به طور خاص ]به راه اندازند.[

رژیم بدنام مرتجع و نسل کشی به ریاست مودی که جنای88ات ش88ریرانه اش علی88ه مس88لمانان8
هن88دی و زن س88تیزی اش در جه88ان بی88داد میکن88د، و البت88ه ک88ه ازین تج88ارت ک88ثیف ن88یز عقب
نیستند. »عملیات شکار سبز«، » سمادهان« و »پرهار« که نام کمپاین های لشکرکشی های
ارتجاعی8 شان هستند و بر اساس مفه8وم امپریالیس8تی »درگ8یری ب8ا ش8دت کم« انج8ام می
دهند نه تنها شامل اقدامات نظامی ) نسل کشی و سرکوب صریح (، بلک88ه ش88امل اق88دامات
"اجتماعی" و مولفه ها ) مانند: » امداد و کمک« توسط مدافعان مس88لح نظ88ام کهن88ه، یع88نی
استفاده از گرسنگی و بدبختی توده ها بعنوان سالح( و جنگ روانی ) گسترش نیرنگ، دروغ

و ترس ( نیز می شود. 

رژیم م88ودی از هم88ه این »تاکتیک ه88ا« اس88تفاده می کن88د و در عین ح88ال شوونیس88تی ترین
کمونالیزم هن8دوتوای برهم8نی را ت8رویج می کن8د. در تالش بیمارگون8ه خ8ود ح8تی از ارتش و
نیروی هوایی هند علیه مردم استفاده می نماید. یکی از نمونه های اخیر و موذیانه بمب88اران8

 اپریل امسال است ک88ه در آن15های هوایی گسترده علیه توده ها در ]منطقه[ چاتیسگر در 
 طیاره بدون سرنش8ین اس8تفاده ش8د. هم8ه این تهاجم8ات دش8منان م8ردم فق8ط50بیش از 

نشان دهنده ناتوانی8 آنها در برابر جنگ خلق است و قطعاً با حض88ور روزاف88زون مب88ارزان8 در
صفوف انقالبی، محصولی تلخ برای آنها به همراه خواهد داشت.

به پیش در راه شالوده گذاری جبهه ضد امپریالیستی!
مبارزات قهرمانانه نیروهای انقالبی8 به رهبری حزب کمونیست هند )مائوئیست( بای88د م88ورد
حمایت قرار گیرد و اطالعات مربوط به جنگ خلق باید به هم8ه نیروه8ای م8ترقی و ب8ه ط8ور
ک88ل افک88ار جه88انی منتش88ر ش88ود. این وظیف88ه بخش88ی از هس88ته اص88لی ه88ر جنبش ض88د
امپریالیستی است. درفش انقالب هند باید محکم برافراشته ش88ود و ب88ه عن88وان فری88اد ن88برد

همه متحدینش به اهتزاز درآید. خصلت نس88ل کش88ی دولت کهن88ه و رژیمیعلیه امپریالیزم و 
ک88ه در راس آن ق88رار دارد بای88د محک88وم گ88ردد. ب88ا س88رکوب و آزار و اذیت جنبش م88ردمی،
اقلیت های ملی، »دالیت ها« و سایر بخش های توده های تحت ستم بای88د ب88ا همبس88تگی عملی
ب88ه مب88ارزه روی آورن88د. بای88د ب88ا س88رکوب حق88وق8 اساس88ی دموکراتی88ک؛ مانن88د: آزادی بی88ان،
مخالفت8 صورت بگیرد. همبستگی با هزاران هزار زندانی سیاسی باید تقویت ش8ده و م8وارد
روشنفکران برجسته مترقی؛ مانن8د: ش8اعر "واروارا رائ8و" و پروفس8ور "جی.ان. س8ایبابا"،
نباید از کسانی که می خواهند مدافع حقوق مردمی باش8ند، غاف8ل بمانن8د. انترناس8یونالیزم
واقعی یعنی حمایت اخالقی، سیاسی، مادی و عملی از مبارزه انقالبی. هر رویک88رد دیگ88ری
که تظاهر به استفاده از این مب8ارزه ب8رای من8افع کوچ8ک کن8د، فق8ط قاچ8اق اس8ت. ب8ه این
مع88نی، ب88ه عن88وان بخش88ی از برداش88تن گام ه88ای اولی88ه در جهت ش88الوده گ88ذاری جبه88ه ض88د
امپریالیستی، از همه دوس8تان انقالب هن8د می خ8واهیم ک8ه روز جه8انی ن8برد مش8ترک را در
حمایت از جنگ خلق هند در نهم ماه جوالی8 امس8ال برگ8زار کنن8د. بیایی8د ب8ا اق8دامات بلن8د و
قوی به جاده ها بری8زیم ک8ه ب8اعث امی8د و ش8ادی م8ردم و ت8رس و ناامی8دی ب8رای م8دافعان

امپریالیزم شود!

زنده باد جنگ خلق در هند!

مرگ بر امپریالیزم!
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پرولتاریا و مردم جهان، متحد شوید!

امضاء کنندگان:   

برزیل: جبهه انقالبی دفاع از حقوق خلق

(AGEBترکیه: اتحادیه کارگران مهاجر در اروپا )

پرو: جنبش خلق پرو

اکوادور: جبهه دفاع از مبارزات خلق

مکزیک: خورشید سرخ - جریان خلق

جرمنی: اتحادیه ضد تهاجم امپریالیستی )هامبورگ( و کمیته های سرخ
زنان 

اتریش: کمیته حمایت از جنگ خلق در هند

های پرولتریاسپانیا: جمعی از انترناسیونالیست

فنالند: اتحادیه ضد امپریالیستی

ناروی: جبهه سرخ

دانمارک: گروه ضد امپریالیستی

فرانسه: کمیته برازیل جدید

شیلی: جبهه انقالبی مردم

کلمبیا: جبهه انقالبی ضد امپریالیستی و مردمان اصیل

ایرلند: اقدام ضد امپریالیستی ایرلند

افغانستان: حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  
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