
دژ نیروهای چپ هند
هنری رودولف

 (مارکسیستی) در کنگره ی حزبی خود کمیته ی مرکزی تازه ای را انتخاب می کرد،KPدر بهار امسال، زمانی که حزب کمونیست هند
 عضو کمیته مرکزی است. در همان سال او رئیس۱۹۹۸) جزو شرکت کنندگان بود. او از سال Manik Sarkarمانیک سرکار (

 میلیون نفر نیز۳.۷ کیلومتر مربع و با جم۵یت ۱۰۵۰۰) با مساحت Tripuraدولت- »نخست وز»ر« - شمالی تر»ن ا»الت هند، تر»اورا (
 سال است که »ک جبهه ی چپ حکومت می کند. ۲۱شد. در ا»ن ا»الت 

) در جنوب به راه می افتیم. بزودی جاده در منطقه ایChabimura) پا»تخت ا»الت به سمت چابیمورا (Agartalaما از آگارتال (
تاه ای با انبوه گیاهانش پیج و تاب می خورد. در»ا»ی از رنگ سبز. نیزارهای بامبو، درختچه های موز، آبگیرها بر کناره هاشان نخل ها،

انجیر)، مانگو، پاپا»ا، درختان Betel(فوفل کاتچو ) ،Ashokaکشتزارهای چای، برنجزارهای آماده ی برداشت، درختان آشوکا (
) جای »کد»گر را می گیرند. مقصد ما رنجیره ی تاه های دوتامورا (Gummibaum)، و مزرعه های فیکوس (Banyanهندی (

Devtamura) است که رودخانه ی گومتی (Gomtiاز میان آن می گذرد. بر کناره ها»ش ز»باتر»ن د»دنی های تر»اورا: تصو»رهای (
دستکم پانصد ساله ی بر سنگ نگاشته ی خدا»ان دورگا ، شیوا، و»شنو و سکاندا.

خودآگاهی بومیان
همان روز ب۵د در آگارتال، که با »ک رد»ف ساختمان های بازسازی شده تأثیری مجذوب کننده دارد، گفتگو»ی با نخست وز»ر. او ما

را در پا»ان روز کاری طولنی اش می پذ»رد و ب۵د آن هم به دو»دن منظمش می پردازد. سرکار شما»ی عمومی از شرا»ط منطقه ترسیم
می کند: بیشتر کوهستانی و جنگلی. مرز مشترک با چین، بنگلدش، بوتان و میانمار (سابقاً برمه) دارد و از لحاظ منابع ز»رزمینی

). موق۵یت چغرافیا»ی آنBrahmaputraثروتمند است. رودخانه های بزرگی از میان آن می گذرند، م۵روف تر»ن شان براهماپوترا (
 پشت بنگلدش واقع شدهباصطلح »گلوی بطری« با هند مرکزی ارتباط دارد. تر»اورا  باصطلحمنحصر به فرد است چون تنها از طر»ق

است.
) هستند، انسان ها»ی ساده که به فرهنگ ها و اد»ان مختلف ت۵لق دارند، از جمله هندوها،indigenدرصدبال»ی از مردم بومیان (

). بومیان هرچه بیشتر آگاه تر و سازمانیافته تر می شوند. ا»نکه حکومت ب۵دNaturreligionمسیحیان، مسلمانان و پیروان اد»ان طبی۵ی (
 را پس گرفت هم مد»ون ا»ن مردم است. ا»ن قانون قرار بود گروه هایAFSPAاز هجده سال در ماه می قانون سختگیرانه ی ضد ترور 

شورشی را عقب براند،  اما به سازمان های امنیتی  قدرتی تقر»باً نامحدود بخشید. سازمان های حقوق بشری انتقاد می کردند ا»ن قانون،
که در تمامی مناطق جنگی هند به اجرا درآمد، اغلب مورد سوء استفاده ی اعضای نیروهای نظامی قرار می گرفت.

 می د»دند. مانیک سرکار در ا»ن مورد می گو»د: »ما ده ها سالAFSPAدر تر»اورا بخصوص گروه های بومی خود را هدف 
کشمکش های خون آلودی بین اقوام مختلف داشتیم، شورش ها»ی در شمال شرقی کشور، مثل هرجای د»گری. حال شش سال است

که افراطی ها منزوی شده اند. ما زمینه ی موفقیت را از آن ها گرفته ا»م. اما کارمان تمام نشده، چون دشمنان ما س۵ی می کنند از بنگلدش



و میانمار در کار پیشرفت ما اخلل کنند.«

کشاکش سخت
آ»ا دولت دست راستی و هندو-ناسیونالیست مودی در دهلی نو با منطقه ی دوردست تر»اورا منصفانه رفتار می کند؟ نخست وز»ر اظهار

می کند که با»د به خاطر سهم تر»اورا در بودجه ی دولت مرکزی سخت بجنگد. او و وزرا»ش با»د دائماً بر سر حقوق ا»الت پافشاری
 دولت مرکزی به اجرا درآ»ند. از جمله پروژه ی عظیمپروژه های دولت او  وظا»ف خود را با شفافیت انجام می دهد ، تا همه ی کنند.

 ساله و طول۱۵۰ با قدمتی Schmalspur) در ا»الت همسا»ه آسام و آگارتال، خط آهنی Lundingبازسازی راه آهن بین لوند»نگ (
 کیلومتر، که تنها راه ارتباطی امن بین تر»اورا و مناطق مرکزی هند است.۴۳۷

 (مارکسیستی)KPI درصد از اعضای ۹۹ه بیش از دو دهه در تر»اورا »ک جبهه ی چپ حکومت می کند که چه سری در کار است ک
)، که در گذشته مراکز نیروهای چپ بودند، چپ هاKerala تشکیل شده است. بر عکس در بنگال غربی و کرال (KPو »ک وز»ر از 

انتخابات را باختند. مانیک سرکار به خاطر فروتنی مثال زدنی اش مشهور است: »هند بسیار بزر  است، و بسیار رنگارنگ. ما در
تر»اورا به منافع توده های فقیر بسیار توجه می کنیم. مردم به ما اعتماد دارند. ما مصممانه، با درستکاری و با حداکثر شفافیت کار

می کنیم. ما کسی را به رشوه گیری/رشوه دهی تشو»ق نمی کنیم. علوه بر ا»نها، مبارزه ی توده ای رهبران خود را به وجود می آورد. من
نمی گو»م به خاطر من است که ما ا»نهمه وقت در قدرت هستیم. ا»ن فقط موفقیت حزب ماست، نتیجه ی مبارزه ی جم۵ی.«

در هند رشوه در همه جا گسترده است، حتی در تر»اورا. »درست است،« سرکار می گو»د، »اما ما هر موردی شناخته شده را با جد»ت
ت۵قیب می کنیم.« »ک همکار ژورنالیست در آگارتال تأ»ید می کندکه رسوا»ی های مالی ورشوه خواری ها مت۵ددی به دستور حکومت

سرکار افشا شده اند، که ب۵د مورد حمله ی شد»د اپوز»سیون قرار گرفته است.

قدرت غیر متمرکز
نخست وز»ر با واقع بینی ارز»ابی می کند: »ما روابط دمکراتیک را تا سطح شوراهای محلی، ت۵اونی ها و گردهما»ی های قبیله ها برقرار

کرده ا»م. ما ساختار سکولر جام۵ه را تثبیت کرده ا»م. بین اعضای کاست ها و اد»ان مختلف خصومت نیست. ما آموزش و بهداشت را
 درصد از چهار میلیون اهالی می توانند بخوانند و بنو»سند. تحصیل تا کلس دوازدهم۹۵برای همه ی شهروندان تضمین کرده ا»م. 

مجانی است.«
 درصد همه ی روستاهای بزر  آب آشامیدنی و الکتر»سته دارند. سرکار تأکید می کند که تر»اورا الگو»ی است برای اجرای۹۵

 . مسلماً »ک رشته موانع رشد وجود دارند. »اکثر»ت مردم ما فقیرند، به همین دلیلMGNREGAبرنامه های ا»جاد اشتغال موسوم به  
از آن ها مالیات نمی گیر»م »ا بسیار کم. و ا»ن برای بودجه ی ما مسأله ساز است.«

) از بخش  تأمین بهداشت و رفاه خانواده، به کارنامه ی موفقیت های سرکار چندPranab Chatterjee ( پراناب چاترجیدکتر
 جذام را از بین برده بود. در ا»نجا کزاز هم  ر»شه کن شده۲۰۰۴فاکت  اضافه می کند. تر»اورا اولین ا»التی بود که حتی پیش از سال 

 درصد۸۷است. از بین تمام ا»الت های کشور تر»اورا بیشتر»ن اهداکننده ی خون را دارد. نخست وز»ر خود »کی از بهتر»ن نمونه هاست. 
 از هزار است، در حالیکه مقدار متوسط آن برای سراسر هند۲۶زا»مان ها در بیمارستان صورت می گیرد. مر  و میر نوزادان در ا»نجا 

 از هزار است. ۴۰
 (م) برای ا»ن ا»الت، راجع به »راز« موفقیت چپ ها سنال می کنیم می خندد:KPI)، دبیر Bijan Dhar وقتی که ما از بیجان دهار (

»خیلی ساده و سرراست، ما بین تمام احزاب سیاسی بهتر»ن هستیم. ما برای فقیرتر»ن ها ف۵الیت می کنیم و با خط مشی نئولیبرالیستی که
را کاهش می دهد و بورژوازی را تقو»ت اجتماعی  در پیش گرفته شده مقابله می کنیم، سیاستی که همه تأمین های1991از سال 



  نفر رفقای حزبی تکیه کنیم و بر دو میلیون87000می کند. ما، برعکس، شبکه ی رفاهی مان را گسترش می دهیم. ما می توانیم بر 
)، که با تیراژDaily Desher Katha (د»لی داشرکاتهااعضای سند»کاها و سازمان های توده ای و همچنین بر روزنامه ی حزبی مان 

 منتشر می شود. « 50000روزانه ی 

مبارزه با فقر
)، در »کRatan Bhowmik»ک بار د»گر از پا»تخت، آگارتال، خارج می شو»م. همراه با کارمند سازمان توس۵ه، راتان بومیک (

). او می خواهد در محل نشان دهد کهDukli) و راجه شوار»ناگار در بخش دوکلی (Miahجیپ به راه می افتیم، به سمت میاه (
MGNREGAآکسیون ملی مهاتما گاندی برای تضمین اشتغال«، چگونه کار می کند. ا»ن برنامه ی اشتغال زا»ی دولتی، که سال ها« ، 

پیش در دوره ی حکومت حزب کنگره براه انداخته شد، توانست برای میلیون ها نفر از مردم فقیر در مناطق روستا»ی دستکم به مدت
صد روز در سال کار ا»جاد کند. آن ها به ازای همکاری در پروژه های مهم محلی  حداقل دستمزد در»افت می کنند. در میان میاه (

Mian Miah (835خانوار زندگی می کنند. چند»ن تا از آنها امروز با بیل و کلنگ به کندن زمین مشغولند.  زن ها با سبدی بر سرشان 
بار سنگین را حمل می کنند.  آن ها در کار آماده سازی حوضچه ای برای پرورش ماهی هستند که قرار است سفت کاری آن در ده روز

آ»نده به پا»ان برسد و برای اهالی ده سودآور باشد.
 ساله، برای چند لحظه بهAyesha Begum (42آن ها ز»ر آفتاب سوزان در سکوت کار می کنند، اکثرشان زن هستند. عا»شه بگوم (

دسته ی بیلش تکیه می دهد و ت۵ر»ف می کند: »ا»ن کار سخت است اما کار درست و حسابی است. قبلً من در خانه ای کلفتی می کردم
و کاملً وابسته به ا»ن خانواده بودم. گاهی پول مرا می دادند، گاهی وقت ها ظاهراً پول نداشتند. ا»ن پروژه زندگی ما را تغییر داد. ما

155حال »ک حساب بانکی دار»م و درست »ک هفته ب۵د از پا»ان پروژه پول ما پرداخت می شود. در حال حاضر ا»ن مبلغ روزانه 
روپیه است.« حداقل دستمزد، که در ا»ن مورد م۵ادل کمی بیشتر از دو »ورو است، ا»الت به ا»الت فرق می کند.

  شاغل در تر»اورا فراهم کرده است. ز»رساخت های روستا»ی را در هشت بخش ا»ن365000ا»ن برنامه شرا»ط زندگی بهتری را برای 
ا»الت بهتر کرده است. قسمت ها»ی از زمین ها»ی ناهموار تسطیح می شوند، خاکر»زهای حفاظت در برابر طغیان رودخانه ها برپا

می شوند. حوضچه های پرورش ماهی، تانکر برای جمع آوری آب باران، آب بندها، پل ها و جاده های کوچک، کانال های آبرسانی،
Tarun Kantiنهالستان ها، مزرعه ها و درختزارهای چای، توت و کائوچو ساخته می شوند. سرمهندس تارون کانتی دبنات (

Debnath.از بخش توس۵ه ی روستا»ی »شک ندارد که ا»ن برنامه »ک موفقیت بزر  است. آدم ها کمی درآمد کسب می کنند (
امکان دسترسی شان به بازا به طور محسوسی بهتر می شود.«

مرزهای قابل عبور
 کیلومتر آن از سیم750 کیلومتر مرز با بنگلدش 856 حصار سیمی می زنیم. در تر»اورا از 97ما سری کوتاه به دروازه ی شماره 

خارداری به ارتفاع نزد»ک به سه متر تشکیل شده است. ا»ن مرز با»ستی مانع مهاجرت بنگلدشی ها و نفوذ افراطیون بشود. با وجود ا»ن
در بازارهای آگارتال می توان کارگران روزمزد، دستفروش ها و میوه فروش های ز»ادی را د»د که آشکارا با چشم پوشی مقامات، از آن

سوی مرز می آ»ند و شب دوباره برمی گردند. دسته ی د»گر آن ها که در »ترانز»ت« هستند و با قصد اقامت در ا»نجا، می خواهند بدون
. بمانندجلب توجه در هند 

 د»ده نمی شوند. مرز واق۵ی حدود صد متر آن طرف تر پشت سیم خاردار است. ب۵د از چند قدم به97ا»ن ها در کنار دروازه ی شماره 
 ، که نشان می دهد مرز در ا»نجا از وسط کلبه ی2033) می رسیم، از سنگ مرزی شماره ی Motinagarدهکده ی هندی موتیناگار (



) در بنگلدش هستیم. هر »ک از ا»ن دو ده حدودDhajanagarغیرمسکونی می گذرد، رد می شو»م، و حال در دهکده داچاناگار (
 نفر سکنه دارد. پیش از تقسیم مست۵مره ی انگلیس به هند و پاکستان، که بخش شرقی آن هم به نوبه ی خود در سال های1000

 از خود را از سلطه ی پاکستان آزاد کرد و کشور مستقل بنگلدش شد، ا»نجا »ک آبادی بود.1971/72
) در دهMohammed Moushumiرابطه ها که اکثراً خانوادگی اند برجا ماندند. مثلً خواهر کدخدای قبلی ده، محمد موشومی (

بنگلدشی زندگی می کند. او می گو»د: »ما هر روز همد»گر را می بینیم. و وقتی مشکلی پیش می آ»د کدخداهای هر دو ده همد»گر را
ملقات می کنند و مشکل را مسالمت آمیز حل می کنند.« در موتیناگار در »ک بقالی لیمونادی شیر»نی از بنگلدش را به ما عرضه

می کنند. برای پرداخت از روپیه ی هند »ا تاکای بنگلدش استفاده می شود. رابطه ی انسان ها  با »کد»گر ساده و بدون تنش به نظر
می رسد. فرمانده منطقه ی مرزی نظر د»گری دارد: »دزدی دام و دزدی خرمن بسیار را»ج است.«

به آگارتال برمی گرد»م. ا»نکه نما»ندگان اپوز»سیون هیچ چیز مثبتی در »رژ»م سرکار« نمی بینند ت۵جب آور نیست . پراسنجیت
)، قبل ازBJP حزب ناسیونالیست مردم هند (ABVP) »ک فونکسیونر اتحاد»ه ی جوانان Prasenjit Chakrabortyچاکرابورتی (

هر چیز کارت و»ز»تش را به ما می دهد. بر آن عکسی از نخست وز»ر نارندرا مودی و ش۵اری از او : »اول ملت، ب۵د حزب، آخرسر
 (م) حزبی است »استبدادی و غیردمکراتیک«، که حداقل ا»نجا درKPIمن«. کادر جوان خیلی زود به اصل مطلب می پردازد. برای او 

 تنها آلترناتیو ممکن را در برابر »رژ»م زورگو»انه ی کمونیستی« ارائه می دهد. و او مطمئنBJPتر»اورا »در فرا»ند فروپاشی« است.  
 که تر»اورا دوباره نما»ندگانش را انتخاب می کند قدرت را به دست خواهند گرفت.2018است سال 

) سخنگوی حزب کنگره در تر»اورا نظرش را نه به ا»ن تند و تیزی اما به همین صراحت فرمولهAshok Sinhaدکتر آشوک سینها (
می کند: دل»ل پا»دار بودن جبهه ی چپ؟ آن ها »سیستم کامل و دقیقی برای تأثیر و تحر»ف و سرکوب دارند. در روستاها از هر پنج

نفر »کی در نهان کمونیست است و »ا خبرچین حزب. ا»ن حزب با رشوه دهی تمامی کارمندان دولت را تحت کنترل کامل دارد. البته
نخست وز»ر به شر»ف بودن م۵روف است اما مثل پادشاه زندگی می کند. و همه ی ا»ن ها به ا»ن خاطر است که سیاستمداران و رسانه ها

کمتر»ن توجهی به تر»اورا ندارند.«
)، که آراءش در آخر»ن انتخاباتTwipras) از حزب ناسیونالیستی بومیان تو»اراس (Jagdish Debbarmaجاگد»ش دبارما (

محلی افزا»ش قابل توجهی داشته، ادعا می کند جبهه ی چپ در پروژه های توس۵ه اش مناطق قبا»ل بومی را ند»ده می گیرد، در را بر
روی مهاجران از بنگلدش و بنگال غربی باز کرده و اجازه می دهد که بومیان به اقلیتی کاهش »ابند که امروزه فقط کمی بیش از سی

 برای آنهاLandrechteدرصد جم۵یت را تشکیل می دهند. می گو»د: »تر»اورا کشور ماست. « به همین دلیل با»ستی همه ی حق زمین 
منظور شود.

بر خلف روند عمومی
اتهامات اپوز»سیون تا بحال تأثیری بر برنامه های مانیک سرکار  نداشته. در حالیکه او توانسته موق۵یت خود را حفظ کند حوزه ی تأثیر

چپ ها در هند کوچکتر شده است و ت۵داد نما»ندگان چپ در پارلمان هند در دهلی نو کاهش »افته است. در مجلس سفلی
 نما»نده را دارند.245 نما»نده از 9 و در مجلس علیا نیز 545 نما»نده از 9مارکسیست ها تنها 

 برای ما وحشتناک بود، با ا»نکه ما ا»نجا2014نخست وز»ر تر»اورا دلیل ا»ن سقوط را در چه می بیند؟ »نتا»ج انتخابات پارلمان در سال 
در ترباورا وظا»ف مان را انجام داد»م و هر دو کرسی نما»ندگی را به دست آورد»م. اما حزب ما تأثیرات سیاست نئولیبرال را در
مجموع کم اهمیت ارز»ابی کرده بود، و در مورد تحولت در بخش های کشاورزی و صن۵تی به خطا رفته بود. گذشته از ا»ن، ما

همچنان پیامدهای منفی اضمحلل شوروی را حس می کنیم.«
آ»ا وض۵یت ف۵لی »ک همکاری جدی تر بین همه ی نیروهای چپ، و »ا شا»د حتی وحدت احزاب کمونیستی مختلف هند  را ا»جاب



 را نما»ندگی می کند و نه منافع آدم های ساده را. ا»ن امر تضمینی بافتBig Businessنمی کند؟ »دولت مرکزی در دهلی نو منافع 
سکولر و دمکراتیک جام۵ه ی هند را ضروری تر می کند. آنچه که به احزاب کمونیست مختلف مربوط می شود، هر کدام و»ژگی های
خود را دارند و مرحله ی انقلب را متفاوت ارز»ابی می کنند. عملً ما در بسیاری موارد همکاری مشترک می کنیم. اما وحدت ف۵لً در

دستور روز نیست.«

عکس ها از هیلمار کونیگ
) Rajeshawarinagar : ساختن سد کوچکی در راجه شاوار»ناگار (MGNREGA»کی از پروژه های مت۵دد 

کار سنگین اما منظم: در میان میاه حوضچه ای برای پرورش ماهی ساخته می شود
 کیلومتر آن از سیم خارداری به ارتفاع نزد»ک به سه متر تشکیل شده است750 کیلومتر مرز با بنگلدش 856:  از ۹۷دروازه ی شماره 

آموزش و تأمین بهداشت برای همه: نخست وز»ر تر»اورا، مانیک سرکار در دفتر کارش


