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 Political  سياسی

  
 Wilhelm Langthaler ويلھم لنگتھلر: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧ اپريل ١۴

  

  حبس ابد برای عدالتخواھی
به يکھای پيرو انديشۀ مائو، به ظن حمايت از چر ھند شخصيت دانشگاھی  G. N. Saibaba"ای باباس. ان.جی"

   محکوم شدابدحبس 

 *****  

   

نيو "طوری که .  ھستندنگرانبه خاطر وی " ی باباساان . جی"اعضای خانوادۀ پروفيسر دستگير شده دانشگاه ھند 

 خانم پروفيسر از  Vasanta" وزنتا"ده است،  به روز پنچشنبه گزارش دا New Indian Express" اندين ايکسپرس

  . نمودهشکايت  مواظبت طبی ھمسر مريض خود داتوکمب

ديگر  متھمين ً مارچ مشترکا با پنج تن از ٧ به تاريخ ،علوم ادبيات تدريس می کرددر دانشگاه دھلی نوکه " ای باباس"

 Maharashtra"  مھاراشترا" درکمه اين گروپ راحم. شدندابد حبس  محکوم به ابتدائيه ۀمحکمدر شناخته شده ومجرم 

حزب کمونيست ھند "ز احمايتو ھند  جنگ عليه کشوررھبریھند است، آنھا را به اتھام که بخشی از کشور

  .مقصر شناختند  که فعاليتھای آنھا در ھند ممنوع است، *)مائويست(

فعاليت عملکرد آنھا در پايتخت ھند قانونی است،  که" جبھۀ دموکرات انقالبی"به حيث منشی در واقعيت امر" ای باباس"

ھم ناميده می شوند، فقط روی Naxaliten "نکساليتن"روابط احتمالی وی با مائويستھای مسلح، که به نام . داشته است

  .شده استطراحی کرده می تواند اشتباھاتی را ھم در خود داشته باشد، ، که جويانهيک سلسله قرينه سازی ھای ماجرا

وی با وجدان بيدار و با احساس  نمايندگی از . شخصيت مھم و نام آور دست چپی ھای ھندی است" ای باباس ان جی"

و در تقابل با جنگی که دولت عليه آنھا به  مدافع باشندگان بومی حيث به ، و با تمام تنوع آنیکشوری با نفوس ميليارد

ود مقاومت نشان می دھند، به عنوان فرد مبارز عليه ماھيت سيستم و به عنوان مدافع  مليت ھائی که از خراه انداخته 

 و حمايت از مسلمان ھائی که طرفدارجدائی دين از سياست ھستند و به ھمين ترتيب به حيث مدافع حقوق دھقانان طبقاتی

  . ايفأ می نمايدرانديگبه منظور احقاق در راه وحدت و اتحاد خلق ھند، مقاومت و ايستادگی نقش بی مانندی و کارگران، 

" گورگاون" مارچ در حومۀ پايتخت ١۵ای بابا، ھمچنين به تاريخ سچند روز بعد از قضاوت و صدور حکم حبس عليه 

Gurgaon ،مروتی ـ زوسوکی"شين توليد کنندۀ موتر ي کارمند پ١٣ که منطقۀ صنعتی و تکنالوژی پيشرفتۀ ھند است      "
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Maruti-Suzuki  کارمندان توليد کنندۀ موتر متھم شده بودند، که آنھا در مبارزۀ . کوم نموده اند محابد را به حبس

صنفی جھت جلوگيری از سرکوب وحشيانۀ سرپرست کارخانه نسبت به اعتصاب کنندگان که منجر به تلفات جانی شده 

  .به کارگران شده استبيشتر باعث تحميل فشار امری که . بود، اقدام نموده بودند

  »India shining«" ينيگاانديا ش. "آسيائی انعکاس می دھديع  را در يک کشور وستضاد ھاضاوت ھا رشد اين نوع ق

 آوردن اقتصاد بازار آزاد می بايد چنان .ناميده است" BJP "اين را تبليغات از جانب حزب دولتی ناسيوناليستھای ھندو 

 صد ھا ميليون چنان رشدی که. ن قرار بگيردر سايۀ آ چين د را به وجود بياورد که حتا کشور رشد اقتصادی سريعی

نه تنھا به مانند غربی ھا به مصرف رو آورند بلکه بزرگترين دموکراسی را نيز برشانه ھای طبقۀ متوسط انسان از 

  . شان حمل نمايند

به صورت دقيق . قرار می گيرد یتعداد معدوددر خدمت البته پيشرفت و رشد اقتصادی وعده شده به طوری کلی فقط 

افزايش نابرابريھای اجتماعی باعث ازدياد مناقشه و اختالفاتی که خود را در اعتصابات عليه پروژه ھای تر، تشديد 

عرض اندام  یفرھنگتقابل ًاکثرا ھم در شکل که  مسأله ایاستخراج معادن و پروژه ھای صنعتی آشکار ساخته است، 

در سيستم " (تماسافراد غير قابل " يستی عليه سه گروپ که مسلمانان ،دولت با سرکوب و عمل شوين. نموده است

و باشندگان بومی )  مترجم- ناميده اند" نجس"و يا " افراد غير قابل تماس"طبقاتی ھند، پائنترين بخش افراد جامعه را 

  .ھند، عکس العمل نشان داده است

 Telangana " تيلنگانا"در ايالت جديد کشور . نشده استالبته در تبليغات اتحاد و ھمبستکی ھنوز آخرين کالم صحبت 

خاطر استخالص زندانی سياسی خود را دارد، به روز سوم اپريل تظاھرات به ھای اصلی  هريش" ای باباس"جائی که 

نمايندگان مجلس  ھمچنين . آن مرافعه طلبی نمودندعليه ی آنھا حکم را نپذيرفته به ھمين منظور وکال.  شدربرگزا

 از  Lidia Sendra" ندراسليديا " ازجمھوری فدرال المان و Fabio De Masi" فابيو دی ميزی"حاديۀ اروپا ات

. يکی از بخش ھای خود مختار اسپانيه است که در شمال غرب شبه جزيرۀ ايبری واقع شده است ( Galicien"گاليسيا"

و نفر در نامۀ سرگشاده از مأمور امور خارجی ھر د) پايتخت آن شھر باستانی سنتياگو دکمپوستال است از مترجم

و کسانی که با " ای باباس" خواسته اند تا اقدام به آزادی Federica Mogherini" فديريکا موگھرنينی"اتحاديۀ اروپا 

  . وی محبوس ھستند، نمايد

  

  :افزودۀ مترجم

تان را دارای وسيعترين و پايه دار ترين خالف تمام تبليغات و پروپاگند ھای کرکنندۀ رسانه ھای بورژوازی که ھندوس

دموکراسی ھای در جھان معرفی می دارند و برای آنھائی که از اوضاع داخلی آن کشور اطالع دقيقی ندارند چنان 

در جھان است، واقعيت زندگانی مردمان ھند " قبلۀ آزاديخواھی و دموکراسی"ذھنيتی خلق می نمايند که گويا ھندوستان 

 اجتماعی و قطب بندی ھای اجتماعی چنان عميق و برازنده - ن می دھد، که در ھند ساختار اقتصادی به وضاحت نشا

است که می توان آن کشور را به مثابۀ شاخصترين نمونۀ يک کشور با ساختار طبقاتی  معرفی نموده، به ھمان اساس 

  .تمام آنچه در آن سرزمين وجود دارد، مھر طبقاتی بر پيشانی خود دارد

  . ز آن جمله دموکراسی و به اصطالح بازار آزاد ھندا

 ميليون انسانی که در خيابانھا تولد شده، تمام عمر شان را در ھمان خيابان ٢٠واقعيت زندگی مردم ھند با بيش از 

 گذرانيده، در ھمان خيابان می ميرند، بدون آن که حتا يک شب در زير يک سقف بخوابند، گواه آن است که در ھند ھم

آزادی وجود دارد و ھم دموکراسی؛ مگر تا زمانی که شما مالکيت خصوصی، کار مزدی، استثمار غير انسانی و 
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به محض زير سؤال بردن آنھا، و ادعای حق حيات در مقابل سياست ھای . تبعيضات طبقاتی را زير سؤال نبرده ايد

حباب روی آب ترکيده، ماھيت نظام ضد انسانی سرمايه سرمايه ھای بزرگ امپرياليستی، ديگر تمام آن ادعا ھا به مانند 

داری خود را نمايان ساخته، جای فريب قدرت دولتی را، زور عريان آن با نيروھای نظامی و سرکوب خونين توأم با 

  .زندان و شکنجه فرا می گيرد

ھند عملی شده به ھزاران اين درست ھمان چيزيست که دھه ھا عليه نيروھای انقالبی و دھقانان فقير در جنوب شرق 

مگر چون تمام اين جنايات به خاطر حفظ سرمايه، مالکيت خصوصی و . انسان دردمند را به آتش و خون فگنده است

  .کارمزدی انجام می يابد، نمی توان کمترين خبری از آنھا در رسانه ھای وابسته به سرمايه در جھان غرب ديد

  . موافق استصطالحابا اين نيز ، بدان معنا نيست که مترجم "مائوئيست" امانتداری در ترجمه و آوردن کلمۀ -*

 

 

 


