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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ٢٠

 
  عظيم ترين اعتصاب کارگران، کشاورزان و ديگر زحمتکشان

 نجھا  ھند در تاريخ
  

  

ی از شمال ھندوستان برای رساندن صدای اعتراض خود به دولت، با ھر ئانبوھی از کشاورزان و کارگران روستا

 را حمل می کردند که بر روی آنھا ئیآنھا پالکاردھا.  ممکن خود را به دھلی نو، پايتخت اين کشور رساندندۀوسيل

 را با ئیکارگران کشاورزی پرچم ھا.  ضد کشاورزان توسط دولت نوشته شده بوده عليه تصويب قوانين بئیشعارھا

 اتحاديه ھای کارگران کشاورزی ۀشورای متحد« تعلق آنھا به سازمان ھای مختلف از ۀخود حمل می کردند که نشان

  . بود»گرفته تا احزاب کمونيست و سوسياليست

بزرگترين بندر کشور ( ناطق صنعتی به ھمراه کارگران بنادر از بندر جواھر لعل نھرو به طور ھم زمان کارگران م

کارگران معادن زغال سنگ، سنگ آھن و . دست از کار کشيدند) در غرب(گرفته تا بندر پاراديپ ) واقع در شرق

کارگران بخش . دندکارخانه ھای ذوب آھن، ابزارھای خود را بر زمين نھاده، و قطارھا و اتوبوس ھا متوقف ش

اعتصاب کارگران در . غيررسمی اقتصاد، کارگران بخش ھای بھداشتی و کارمندان بانک نيز به اعتصاب پيوستند

 درصد نيروی کار ٧٠ ساعت و لغو پوشش ھای قانونی در حمايت از ١٢اعتراض به افزايش ساعت کار روزانه به 

  .بود
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بزرگترين اعتصاب عمومی در تاريخ . عتصاب عمومی شرکت کردندمبر در ا نو٢۶ ميليون نفر در روز ٢۵٠حدود 

اگر اين اعتصاب کنندگان کشوری را تشکيل می دادند، اين کشور از لحاظ تعداد جمعيت در دنيا بعد از چين، . جھان

  .گرفت مريکا و اندونزی، در مقام پنجم قرار میاھند، 

اعتصاب امروز تنھا پيش درآمدی است بر مبارزه ای «: فت، دبير کل اتحاديه ھای کارگری ھندوستان گ»تاپان سن«

  .»ھمه گير که در پی خواھد بود

استيصال .  کارگر، دھقانان و ھمچنين کشاورزان خرده پا را شدت بخشيده استۀشيوع پاندمی، بحران دامن گير طبق

ماری، در اعتراض به دولت عميق از موقعيت کار و زندگی زحمتکشان را وادار نموده که علی رغم خطرات شيوع بي

  .در اماکن عمومی گرد آيند

ً بخش کشاورزی تقريبا. زندگی دو سوم نيروی کارگر در ھندوستان از طريق کار در بخش کشاورزی تأمين می شود

  . درصد توليد ناخالص ملی کشور را تشکيل می دھد١٨

برای ) …ی جواھر لعل نھرو و اينديرا گاندی وبا رھبر(بعد از استقالل ھندوستان از استعمار انگلستان، حزب کنگره 

 جھانی بر مبنای سياست عدم ۀاين حزب با تمايالت سوسيال دموکرات، در صحن. مدتی طوالنی بر کشور حاکم شد

در سياست داخلی نيز در ائتالفی . تعھد، و روابط حسنه با بلوک شرق، سياستی مسالمت آميز را با غرب تعقيب می کرد

از .  متحد ملی را به وجود آورده و خط مشی ھای کينزی در اقتصاد را سرمشق خود قرار داده بودۀ جبھبا احزاب چپ،

با اين .  اين سياست ھا تأسيس مراکز دولتی خريد محصوالت از کشاورزان در شعاع سه کيلومتری ھر روستا بودۀجمل

ورزان می پرداخت و با کوتاه کردن دست سياست، دولت با تضمين خريد محصوالت کشاورزی، يارانه ای را به کشا

 جمعيت عظيم کشور را تضمين ئیشرکت ھای بزرگ کشاورزی در تسلط بر بازار محصوالت کشاورزی، امنيت غذا

  .می نمود

با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و بلوک شرق، سياست ھای حزب کنگره نيز به تدريج به سوی سياست ھای 

 مردم ۀ گذشته منجر به از دست رفتن محبوبيت حزب در ميان عامۀ اين گرايش در دو دھ.نئوليبرالی گرايش پيدا کرد

 افراطی از سال ئی که حزب بی جی پی به رھبری نارندرا مودی توانست با تمايالت نئوفاشيستی و ھندوگرائیشد، تا جا

دشمنی با جمھوری خلق سياست مودی در خارج، ھم داستانی با غرب در . ، رھبری کشور را به دست گيرد٢٠١۴

از نمونه ھای اين .  داخلی نيز اجرای مو به موی سياست ھای نئوليبراليستی استۀو در عرص… چين، روسيه و ايران

ن حداقل قيمت خريد محصوالت ييسياست ھای نئو ليبراليستی کوشش در تصويب قانونی برای از ميان برداشتن تع

رھاسازی کشاورزان از « دد است که اين قانون را با استدالل مسخره دولت مودی در ص. کشاورزی توسط دولت است

ھدف اين قانون حذف خريد دولتی محصوالت . به کشاورزان تحميل نمايد» اجبار در فروش محصول شان به دولت

 درصد ٨۵با تصويب اين قانون، درآمد . کشاورزی و به اصطالح آزادسازی معامالت محصوالت کشاورزی است

منوط به چانه زنی با انحصارات عمده فروش محصوالت  ،که صاحب کمتر از دو ھکتار زمين ھستندرا نی کشاورزا

  .کشاورزی می نمايد

را به رسميت شناخته » تجمعات صلح آميز بدون سالح«آزادی بيان و شرکت در « که قانون اساسی کشور حق  با آن

ليس به تن کرده اند، به ويل می دھند که حاال يونيفورم پ آن را ھمان کشاورزانی تشکۀکه بدن(ليس دھلی نو واست، پ

 ۀبا الھام از اختراع بشردوستان( دستور مافوق ھايشان، با گاز اشک آور و پرتاب آب محلول خمير مايع و جوش شيرين 

ه در سرمای شمال ھندوستان، ب) اسرائيلی ھا، که اثر خفگی پاشيدن آب روی تظاھرکنندگان را چند برابر می کند

  .استقبال مادران، پدران، خواھران و برادران کشاورز خود رفتند
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جوانان بی باک بر روی کاميون ھای آب پاش پريده و .  اين اقدامات نتوانست تظاھرکنندگان را متوقف نمايدۀاما ھم

ھقانان در جنگ  کارگر و دۀ و طبق شيرھای آب را بستند، کشاورزان با تراکتورھای خود راه بندانھا را منھدم کردند

  .طبقاتی که دولت به آنھا تحميل کرده به مقابله برخاستند

اين خواست ھا عبارتند از .  دوازده ماده ای اعتصابيون، شامل خواست ھای قلبی آحاد مردم زحمتکش استۀاعالمي

مردم درنگ به الغای قوانين ضدکارگری و ضد کشاورزان، توقف خصوصی سازی مؤسسات بزرگ دولتی و کمک بي

ع بيماری آن را به مراتب وخيم تر کرده  سياست ھای نئوليبرال که شيوۀزحمتکش، در جواب به بحران ناشی از ادام

تواند از قبول آنھا امتناع   مشروع ساده و انسانی ھستند که تنھا نظامی سنگدل میئیاين ھا ھمگی خواسته ھا. است

  .ای آب پاش بدھدورزيده و جواب آنھا را با گاز اشک آور و ماشين ھ

*****  

  )Tricontinental( برگرفته از وب گاه سه قاره 

الغای قوانين ضد کارگری و ضد کشاورزان، توقف خصوصی سازی مؤسسات بزرگ دولتی و : خواستھای اعتصابيون

  شدرنگ به مردم زحمتککمک بي

  ١٣٩٩ ]جدی[ مجله دانش و اميدمنتشر شده در کانال تلگرام 

 


