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 عليه " انجمن ھمبستگی پرولتری ايتاليا"کارزار 

  دولت ھند"* عمليات شکار سبز"
 

  

  .توحش دولت ھند را تقبيح کرد ، " ايتاليا یمجدد کمونيستاحياء حزب " پائولو فيررو ، دبيــر 

عمليات "ضد ه ر شمال ايتاليا کارزار مھمی را بوارۀ آزادی واقع در درۀ سوسا د انجمن ھمبستگی پرولتری در جشن

راه رفتن با " کتاب وسيلۀ دولت ھند با نصب پوستر ھا و توزيعه ب"ناگزاليت " ن و سرکوب فعاال" شکار سبز 

جبھۀ "معاون " سای بابا. ان. جی"و " ارونداتی روی "ار دو نوشته از شخصيت ھای ھندی مثلو انتش"  ءرفقا

   .به راه انداخت" دموکراتيک انقالبی ھند

که در آن جشنواره حضور " کمونيستی ايتاليااحياء مجدد حـزب  "، دبير کل" پائولو فيررو" به ھمچنين کتاب نامبرده

نواره با جمعيت ھفتصد نفری مالقات کرده و ضمن صحبت از استثمار موصوف در آن جش. اھداء شد داشت،

سرمايه داری در ايتاليا و سايراکناف جھان، در مورد نسل کشی و قتل عام مردم ھند به عنوان نمونه ای از توحش 

  .سرمايه داری در جھان ياد کرد

در سراسر جھان ادامه دارد، و اين مبارزه دولت ھند را وادار به عقب نشينی کرده " عمليات شکار سبز"مبارزه با 

گست دولت ھند ضمن اعتراف به اينکه ھمچو پروژه ای به حقوق بشر و محيط زيست آسيب ميرساند، ادر ماه . است

  .را مسدود کرد "دانتاو" مربوط شرکتی انگليسی به نام)مادۀ معدنی حاوی فلز الومينيم ـ م("معدن بوکسيت  "پروژۀ

سازمان عفو بين الملل اعالم کرد که اين پيروزی نقطه عطفی در دفاع از حقوق انسانی جوامع بومی محسوب 

  .ميشود

ار جھانی عليه جنگ برای سھمگيری برجستۀ شان در کارز" پائولو فيررو"و  " انجمن ھمبستگی پرولتری"ما از 

بدينوسيله از شما دعوت . وسيلۀ دولت ھند، ابراز سپاس می کنيمه زيست بضد مردم و تخريب محيط ه نابود کننده ب
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طور جمعی ابتکارات مبارزاتی را در کشور ه به عمل می آوريم تا با ادامه و ارتقای ميزان تعھد تان با کميتۀ ما، ب

  .گسترش دھيم" عمليات شکارسبز" در برابر ما

 

اسمی است که توسط رسانه ھای ھندی برای توصيف " کار سبز عمليات ش"يا   ”Operation Green Hunt“  ــ *
نظامی عليه توده ھا وجنبش انقالبی ھند به بھانۀ قلع و قمع شورشيان پوليس و واحد ھای شبه تروريسم دولتی ھند و حمالت 

راه افتيده، به کار ه ش ببه منظور نابودی آن جنب" دھليز سرخ " در امتداد پنج ايالت آنکشور در ٢٠٠٩مائوئيست که از نوامبر 
  .رفته است

 

 

 


