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 Political  سياسی

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٠

   ھمبستگی طبقاتی
  با اعتصاب ميليونی در ھندوستان

  

اضات و افزايش اعتر. ه استدر سالھای اخير اعتصابات کارگری در مقابل تعرض سرمايه داری گسترش يافت

طور ه جمله در کشورھای پر جمعيت چين و ھندوستان در چند سال اخير خود را ب ی منئاعتصابات در کشورھای آسيا

  .بارزی نشان داده است

ز انجماد يش خصوصی سازی و نيه افزاي، ھندوستان شاھد يکی از بزرگترين اعتصابات عل٢٠١٦مبردر روز دوم سپت

   .ددستمزد ھا بو

 شركت ین اعتصاب عمومي ميليون کارگر و کارمند در ا١٨٠ ھندوستان یه ھاي اتحادیون سراسريبنا به گزارش فدراس

 كه از داشتن تشكالت یمبر ھم كارگران و كاركنان متشكل و ھم كارگران و كاركنانی ماه سپتونيليدر اعتصاب م. داشتند

را در   و دولتی یھای خصوص  بخشۀاعتصاب ھم. ور فعال داشتند آنان حضی خانواده ھایز اعضايخود محرومند، و ن

 و ھم كاركنان آموزش و پرورش، پرستاران، کارمندان یكيع الكتري، صنایكشاورز ھم كاركنان معادن، . بر گرفت

  . در اين اعتصاب سراسری شرکت کردندیو ھم كاركنان رسم ھم کارگران روزمزد و فروشندگان  ھا،  بانک

 ی نو و مومبایاز بنگال تا دھل. ن كشور پھناور را در بر گرفتيا  مختلف ی ھند ، شھرھای و سراسریونيلياعتصاب م

  .ره يو آسام و غ

 یش دو برابر حداقل دستمزد، لغو كار ھاي، افزاین اجتماعيمأ، تیخدمات درمان ن يمأت :ون عبارت بودي اعتصابۀخواست

   . كاركنانی و موقت و استخدام رسمیمانيپ

در روز كه ) رال د٥،٢٤معادل ( ه ي روپ٣٥٠ كارگر ساده را یزان حداقل دستمزد برايدولت قبل از آغاز اعتصابات، م

 ١٨٠٠٠ ۀز و مطالبيار ناچين مبلغ را بسيه ھا اي اتحادی شود، اعالم كرد، ولیه در ماه مي روپ٩٨٠٠برابر با پرداخت 

   .ه به بازنشستگان را مطرح نمودنديوپ ر٣٠٠٠ حداقل دستمزد و پرداخت حداقل یه برايروپ

، يک رامن پاندی.  آن بودی ضد كارگریاست ھاي و سمودیه دولت ي علًمبر علنای دوم سپت اعتصاب عمومیريجھت گ

ھای  اين اعتصاب عليه دولت مرکزی و در راستای دفاع از خواسته:  تجاری ملی ھند اظھار کردۀ اتحاديۀمقام کنگر

   .ميرا برگزار كن م بزرگترين اعتصاب در جھان يد كرد که ما نشان خواھيم داد که قادريكأوی ت. کارگران است
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 كند و به سھم ی میاعالم ھمبستگ کارگر و مزد بگير در ھندوستان   ميليون ھا یبا اعتصاب عموم  ی ھمبستگینھادھا

  . آنان را انعكاس دھد یونيلين صدای مي كوشد طنیخود م

   

  يليونی کارگران و مزدبگيران در ھندپيروز باد اعتصاب م

  زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری

  نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران ـ خارج کشور

 ٢٠١۶مبر سپت ۵

 

 
 


