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  دولت.ھند بقتل رسيدبدست رژيم جنايتکار 2011 نوامبر24تاريخ  ب)مائوئيست ( ھند حزب کمونيستودفترسياسی وسخنگوی عض

 اين دومين .انسانی آ نرا بدون محاکمه بقتل رساندغير وحشيانه ودستگيروبعد ازشکنجه ھاینجی رازنده  ھند رفيق کيش کمپرادوری- فئودال
 دولت ھند. د حاکم برکشورھند سبعانه بقتل می رس فاشيستاست که توسط جKدان) مائوئيست(ھندعضو مرکزی ومھم حزب کمونيست 

مسلم است که ھمه امپرياليستھا وطبقات حاکم ارتجاعی مزدورتشنه اين .  بقتل رساندآنرا سبعانه دستگيرو 2010جوNی  دررفيق آزاد را
Kکنند؛ ولی حتی تحمل  می "دموکراسی"  و"حقوق بشر" مام وراجيھای که دربارۀ  اينھا با ت.ھستندبيون واقعی وتسليم ناپذيربخون انق

 کمونيست انقKبيونرجھان ازمحاکمه دولتھای مزدورآنھا د امپرياليستھا و. را ھم ندارندھای تحت ستم جھانيون واقعی خلقانقKبمحاکمه 
توده ھای مردم به برابر رادر درحقيقت خود آنھانايات طبقات حاکم با افشای جده ازاين فرصتا با استفزيرااينھاوحشت دارند؛   ھمواقعی

" دموکراسیيزرگترين کشور" ھند را درجھان،مپرياليسماسرمايه جھانی وان جيره خوارده لوحان وھمه سا. دننامحاکمه می کش
شورھای برای کھند " وکراسیدم"شته ھا وگفتارھای شان ھميشه ازالگوی درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم توصيف می کنند ودرنو

 برای طبقات سرمايه داروزميندارحاکم برھند است وبرای طبقات خلق "دموکراسی" درحاليکه اين . می زنندتحت سلطه امپرياليسم، سخن
خصلت عامدانه سعی می کنند تاماھيت و)دولتھا( مانند ھمه طبقات حاکم ارتجاعی  اين قماش افراد.ستکتاتوری فاشيستی آنھا ھمان دي

 انقKبيون ،ی مانند ھمه دولتھای ارتجاعی وضد مردم دولت خونخوارھند که اما درعمل ديده شد.طبقاتی مقوله دموکراسی راپنھان کنند
فرصت  کوچکترين ای آزادی ونجات واقعی خلقھا ومليتھای تحت ستم واستثمارھند مبارزه می کنند؛ بدون دادن امکان را که برکمونيست

 با نابودی ھند تحت ستم  کمپرادورھای ھند اين دشمنان قسم خورده خلقھا ومليتھای-  اما فئودال .د می کن نابود آنھارا، شاندفاع برای
را ازمحاکمه دردادگاه خلقھای ھند ونابودی حتمی که درانتظارشان است، نجات   نمی توانند خود ھا ورفيق آزادھانجیرفيق کيشفزيکی 

  وھزاران تنKب را درسرزمين پھناورھند کاشت وبذرانق راه انقKب خلقھای ھند کردت خودرا وقفاا حي درطی سالھنجیرفيق کيش .دھند
 جنگ . لذا قتل او توسط دولت سفاک ھند بی پاسخ نخواھد ماند. رھبری نمود مبارزه انقKبی رھائيبخشازتوده ھای خلق ھند رادرراه 

ھند به پيروزيھای  مبارزی وخلقھاايگاه انقKبی توده ای ايجاد شدهپانقKبی خلق ھند سالھاست که ادامه يافته وامروزدرچندين ايالت ھند 
وھزاران تن ازتوده ھای ھا کمونيست انقKبی ديگراسته ھند انتقام خون اين رفيق وده  کمونيستھای انقKبی وخلق بپاخ. دستيافته اندمھمی

بحکم ديالکتيک . واھند گرفت ازحاکمان ھند خ،بدست رژيم خونخوارھند بقتل رسيده اندآزادی خواھی وحق طلبی " بجرم "خلق را که
 وپيروزی ازآن خلقھای زحمتکش جھان . آنھاست طبقات ارتجاعی وامپرياليسم محکوم به شکست اند وفناونابودی سرنوشت محتومتاريخ؛

 با قتل چند فکرمی کنندشان مان اجيروامپرياليسم وسران دولتھای ارتجاعی وتئوريسنھا وخاده داری جھانی نکه ھمه سران سرماي اي.است
 . آنھارا ازاين طريق بزانودرآورند، کورخوانده اند وجنبشھای انقKبیوده ھای خلق را به مايوسی کشاندهانقKبی خلق می توانند ترھبر

 خشم وکين خلق برشدت اين جنايت دولت ھند ؛ اما است به انقKب آنھاضربۀ جبران ناپذيری رھبران انقKب خلق ھند گرچه فقدان اين
وعادNنه است حق  برمتکش جھان يک مبارزۀ انقKبیی وخلقھای زح کمونيستھای انقKب مبارزه .می افزايدبپاخاسته ھند عليه آنھا 

توسط طبقات ارتجاعی وامپرياليسم سرکوب شوند ه بطورمئوقت ه ھای خلق ھرچند کجنبشھای انقKبی تود. انجام پيروزمی شودسرو
 تکامل آنھاوموانعی درراه پيشرفت موقتاً  ودرون به انحراف کشاندهاز  انقKبی رااحزاب کمونيستتوسط رويزيونيستھای رنگارنگ ويا

 ھرگزازرشد مونيستھای انقKبی درجھان کنند؛ اماجنبشھای انقKبی پرولتری واقعی تحت رھبری کسيرحرکی انقKب رابطی وکردهايجاد 
خواھند سپرد ستان تاريخ  را بگور بين المللیامپرياليسم وارتجاعنظام سرمايه داری وند رسيد و وبه پيروزی خواھتکامل بازنماندهو

 . جھان استحت ستم وت ھمه کمونيستھای انقKبی وخلقھای زحمتکش حقيقیاين آرزوی. خواھند کرد بنا  جھان نوينی،آن وبرويرانه ھای 
وزی پير" زوزه بکشند که  که به خلق پشت کرده اند با امپرياليسم وارتجاع جھانی يکجا عناصرمرتد وزبونبگذاررفيقان نيمه راه و

 رسرراه اش که بی باتمام موانعاما کمونيسم انقKبی؛شوند بشھای کمونيستی خرسندشکست موقتی جن واز"کمونيسم محال است
  آوردھایصد باررويزيونيستھای درون احزاب کمونيست به انقKب خلقھا خيانت کنند ودستاگر.شدپيروزخواھدکرده وغلبه قراربگيرد

مبارزات ؛ )وامپرياليسم بريزند کمپرادور-  ارتجاعی فئودالبپای طبقات) مائوئيست(مانند رھبران حزب کمونيست نپال(مبارزات آنھا را
 .د سپردنن تاريخ خواھياليست آنھارابزباله داوحاميان امپرورويزيونيستھای خاين وجنايتکارده  به پيروزی رسيسرانجام انقKبی خلقھا
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