دولت ارتجاعی وضد مردمی ھند يک
بارديگربه جنايت فجيعی دست يازيد!
طبق گزارش حزب کمونيست ھند )مائوئيست( ومطبوعات جنبش کمونيستی )مارکسيستی -لنينيستی -مائوئيستی( جھان) ،رفيق کيشنجی(
عضودفترسياسی وسخنگوی حزب کمونيست ھند )مائوئيست( ﺑتاريخ  24نوامبر 2011ﺑدست رژيم جنايتکارھند ﺑقتل رسيد .دولت
فئودال -کمپرادوری ھند رفيق کيشنجی رازنده دستگيروﺑعد ازشکنجه ھای وحشيانه وغيرانسانی آ نرا ﺑدون محاکمه ﺑقتل رساند .اين دومين
عضو مرکزی ومھم حزب کمونيست ھند)مائوئيست( است که توسط جالدان فاشيست حاکم ﺑرکشورھند سبعانه ﺑقتل می رسد .دولت ھند
رفيق آزاد را درجوالی  2010دستگيروآنرا سبعانه ﺑقتل رساند .اين مسلم است که ھمه امپرياليستھا وطبقات حاکم ارتجاعی مزدورتشنه
ﺑخون انقالﺑيون واقعی وتسليم ناپذيرھستند .اينھا ﺑا تمام وراجيھای که درﺑارۀ " حقوق ﺑشر" و" دموکراسی" می کنند؛ ولی حتی تحمل
محاکمه انقالﺑيون واقعی خلقھای تحت ستم جھان را ھم ندارند .امپرياليستھا ودولتھای مزدورآنھا درجھان ازمحاکمه انقالﺑيون کمونيست
واقعی ھم وحشت دارند؛ زيرااينھا ﺑا استفاده ازاين فرصت ﺑا افشای جنايات طبقات حاکم درحقيقت خود آنھا رادرﺑراﺑرتوده ھای مردم ﺑه
محاکمه می کشانند .ھمه ساده لوحان وجيره خواران سرمايه جھانی وامپرياليسم درجھان،ھند را" يزرگترين کشوردموکراسی"
درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم توصيف می کنند ودرنوشته ھا وگفتارھای شان ھميشه ازالگوی "دموکراسی" ھند ﺑرای کشورھای
تحت سلطه امپرياليسم ،سخن می زنند .درحاليکه اين "دموکراسی" ﺑرای طبقات سرمايه داروزميندارحاکم ﺑرھند است وﺑرای طبقات خلق
ھمان ديکتاتوری فاشيستی آنھا ست .اين قماش افراد مانند ھمه طبقات حاکم ارتجاعی )دولتھا(عامدانه سعی می کنند تاماھيت وخصلت
طبقاتی مقوله دموکراسی راپنھان کنند .اما درعمل ديده شد که دولت خونخوارھند مانند ھمه دولتھای ارتجاعی وضد مردمی ،انقالﺑيون
کمونيست را که ﺑرای آزادی ونجات واقعی خلقھا ومليتھای تحت ستم واستثمارھند مبارزه می کنند؛ ﺑدون دادن امکان کوچکترين فرصت
دفاع ﺑرای شان ،آنھارا ناﺑود می کند .اما فئودال  -کمپرادورھای ھند اين دشمنان قسم خورده خلقھا ومليتھای تحت ستم ھند ﺑا ناﺑودی
فزيکی رفيق کيشنجی ھا ورفيق آزادھا نمی توانند خود را ازمحاکمه دردادگاه خلقھای ھند وناﺑودی حتمی که درانتظارشان است ،نجات
دھند .رفيق کيشنجی درطی سالھا حيات خودرا وقف راه انقالب خلقھای ھند کرد وﺑذرانقالب را درسرزمين پھناورھند کاشت وھزاران تن
ازتوده ھای خلق ھند رادرراه مبارزه انقالﺑی رھائيبخش رھبری نمود .لذا قتل او توسط دولت سفاک ھند ﺑی پاسخ نخواھد ماند .جنگ
انقالﺑی خلق ھند سالھاست که ادامه يافته وامروزدرچندين ايالت ھند پايگاه انقالﺑی توده ای ايجاد شده وخلقھای مبارزھند ﺑه پيروزيھای
مھمی دستيافته اند .کمونيستھای انقالﺑی وخلق ﺑپاخاسته ھند انتقام خون اين رفيق وده ھا کمونيست انقالﺑی ديگروھزاران تن ازتوده ھای
خلق را که "ﺑجرم" آزادی خواھی وحق طلبی ﺑدست رژيم خونخوارھند ﺑقتل رسيده اند ،ازحاکمان ھند خواھند گرفت .ﺑحکم ديالکتيک
تاريخ؛ طبقات ارتجاعی وامپرياليسم محکوم ﺑه شکست اند وفناوناﺑودی سرنوشت محتوم آنھاست .وپيروزی ازآن خلقھای زحمتکش جھان
است .اينکه ھمه سران سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وسران دولتھای ارتجاعی وتئوريسنھا وخادمان اجيرشان فکرمی کنند ﺑا قتل چند
رھبرانقالﺑی خلق می توانند توده ھای خلق را ﺑه مايوسی کشانده وجنبشھای انقالﺑی آنھارا ازاين طريق ﺑزانودرآورند ،کورخوانده اند.
گرچه فقدان اين رھبران انقالب خلق ھند ضرﺑۀ جبران ناپذيری است ﺑه انقالب آنھا؛ اما اين جنايت دولت ھند ﺑرشدت خشم وکين خلق
ﺑپاخاسته ھند عليه آنھا می افزايد .مبارزه کمونيستھای انقالﺑی وخلقھای زحمتکش جھان يک مبارزۀ انقالﺑی ﺑرحق وعادالنه است
وسرانجام پيروزمی شود .جنبشھای انقالﺑی توده ھای خلق ھرچند که ﺑطورمئوقت توسط طبقات ارتجاعی وامپرياليسم سرکوب شوند
وياتوسط رويزيونيستھای رنگارنگ احزاب کمونيست انقالﺑی را ازدرون ﺑه انحراف کشانده وموقتا ً موانعی درراه پيشرفت وتکامل آنھا
ايجاد کرده وسيرحرکی انقالب راﺑطی کنند؛ اماجنبشھای انقالﺑی پرولتری واقعی تحت رھبری کمونيستھای انقالﺑی درجھان ھرگزازرشد
وتکامل ﺑازنمانده وﺑه پيروزی خواھند رسيد ونظام سرمايه داری وامپرياليسم وارتجاع ﺑين المللی را ﺑگورستان تاريخ خواھند سپرد
وﺑرويرانه ھای آن  ،جھان نوينی ﺑنا خواھند کرد .اين آرزوی حقيقی ھمه کمونيستھای انقالﺑی وخلقھای زحمتکش وتحت ستم جھان است.
ﺑگذاررفيقان نيمه راه وعناصرمرتد وزﺑون که ﺑه خلق پشت کرده اند ﺑا امپرياليسم وارتجاع جھانی يکجا زوزه ﺑکشند که " پيروزی
کمونيسم محال است" وازشکست موقتی جنبشھای کمونيستی خرسند شوند؛اما کمونيسم انقالﺑی ﺑاتمام موانعی که ﺑرسرراه اش
قرارﺑگيردغلبه کرده وپيروزخواھدشد.اگرصد ﺑاررويزيونيستھای درون احزاب کمونيست ﺑه انقالب خلقھا خيانت کنند ودست آوردھای
مبارزات آنھا را)مانند رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ﺑپای طبقات ارتجاعی فئودال -کمپرادوروامپرياليسم ﺑريزند(؛ مبارزات
انقالﺑی خلقھا سرانجام ﺑه پيروزی رسيده ورويزيونيستھای خاين وجنايتکاروحاميان امپرياليست آنھاراﺑزﺑاله دان تاريخ خواھند سپرد.
مرگ بردولت ارتجاعی فئودال -کمپرادورھند!
مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی!
زنده باد مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم!
پيروزباد مبارزات انقالبی خلق ھند وخلقھای سراسرجھان!
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