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 یک( 

ی سود است که خطر قحطی برای کشورش  گرای هند آنقدر تشنه دولت راست

 خرد. را به جان می

۲۰۲۱۱مارس  ۱۶ی جاستین پودر در  نوشته
 

 

اشغال شده است و پلیس دهلی با خاکریز و آبپاش  که توسط کشاورزانشود  نشان داده می اتوبان ورودی دهلی( در این تصویر ۱
 ها جلوگیری کند. سعی دارد از پیشروی آن

 
ابزارهای مدرن برای سرکوب اعتراضات تاریخی  ی جا از همه گرای هند تا بدین دولت راست

کشاورزان استفاده کرده است. این وسط چیزهای بسیاری در خطر است: سیستم کشاورزی که 

                                                           
۱
 Justine Podur:  

https://www.counterpunch.org/۲۰۲۱/۰3/۱۶/indias-right-wing-government-is-so-

hungry-for-profit-it-will-risk-a-famine-for-the-country/ 

https://www.counterpunch.org/2021/03/16/indias-right-wing-government-is-so-hungry-for-profit-it-will-risk-a-famine-for-the-country/
https://www.counterpunch.org/2021/03/16/indias-right-wing-government-is-so-hungry-for-profit-it-will-risk-a-famine-for-the-country/
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ی  ثباتی است و کشاورزان هند در آستانه ی بی مردم هند را از قحطی حفظ کرده است در آستانه

  اند: چهارراه تاریخی قرار گرفته ورشکستی هستند. دولت هند و میلیاردرهای پشت سرش بر سر

توانند  ها محاسبه کرده بودند که اگر بتوانند سیاست و اقتصاد روستایی هند را زیرو رو کنند می آن

  ها قدرت خود را در باالی هرم حفظ کنند.  سال

در دولت مرکزی تصویب شد اعتراض دارند. این  ۲۰۲۰کشاورزان به سه قانونی که در سپتامبر  

برد، دو تا استانی که  از بین می را کامالًین کامال سیستم حمایتی دولتی در پنجاب و هرایانا قوان

کند که  ما تکرار میدادولت مودی م. ۲ترین کشاورزی را در هند دارند خیزترین و صنعتی حاصل

طرف  این قوانین در راستای افزایش درآمد کشاورزان است و قرار نیست چیزی بدتر شود. از آن

های فراوانشان از  دو میلیاردر پشت سر مودی )آمبانی و آدانی( مشخصا تکذیب کردند که شرکت

 این تغییر قرار است سودی کنند!

های انگلیسی در زمان  وضعیت میلیاردرها در هند دوباره برگشته است به وضعیتی که راج

آزمایشگاه نابرابری در جهان توماس پیکتی و لوکاس چانسل در  آماراند. بر اساس  استعمار داشته

های  راجدرصد  ۱درصد میلیاردرهای امروز هند از درآمد ملی همانند سهم  ۱پاریس، سهم 

هند را از شوند که  دارند آماده می« های میلیاردر راج»بریتانیایی در زمان استعمار است! این 

 . 3زده تبدیل کنند کشوری گرسنه دوباره به کشوری قحطی

تر از تصویب این سه قانون جدید است و در حقیقت ریشه  قدیمی راما بحران کشاورزی هند بسیا

را  قبل از استعمار ی هند جامعه ۱۹۸۶استعمار انگلیس دارد. اچ.اچ خندکار در سال در دوران 

ایی بوده  سیاسی اقتصادی به گونه در آن سیستم هتوصیف کرده است ک« اخالقی ای جامعه»

هلوکاست ویکتوریایی: »هایی برای همه بوده است. مایک دیویس در کتابش  است که حداقل

در هند  ۱۷۷۰ها تا سال  در زمان گورکانی» گوید: می« نینیو و برساختن جهان سوم قحطی ال

دهد تا قبل از  ه است. شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان میثبت نشد ای تقریبا هیچ قحطی

                                                           
۲
 .مشود یم دیتول استان دو نیا در هند کل برنج و گندم درصد ۶۵ از تر شیب  

3
 .مکرده است یبند کشور طبقه ۱۰۷ انیام جهان از م ۹۴هند را در رده  ،یجهان یشاخص گرسنگ ۲۰۲۰در سال  

http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2019RIW.pdf
https://www.globalhungerindex.org/
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های قطار،  ی ریل حضور بریتانیا در هند و ساختن بازار غالت ملی و سرتاسری بر اساس شبکه

 ایی وجود داشته است. این شبکه که بر اساس روابط تنیده ی غذایی محلی بسیار در هم شبکه

هایی برای کنترل قیمت برای مازاد  ده است حتی مکانیزمرسان محلی غذا را به دست افراد می

تولید و نگهداری غالت داشته است. امپراطوری گورکانی حفاظت از دهقانان را جزو 

هایی از قبیل ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی،  سیاستی دانسته است. هایش می مسئولیت

دیگر « خواست کار اجباری در ازایش.در تخفیف مالیاتی به دهقانان و توزیع رایگان غذا بدون

ها را مجبور  زادگان و خان قحطی اشراف های هم در زمان ها امپراطوری بزرگ آن زمان، مارات

های کمبود به شدت  کرد و با انبار محصوالت در زمان به پخش رایگان غذا میان گرسنگان می

ی اجباری صدها مرد  خیریه»بودند و آن را  ها از این قانون متنفر کرد. انگلیسی برخورد می

ها  ها و انگلیسی زمان که با گورکانی ها در پنجاب هم خواندند. امپراطوری سیک« متمول

های تحت فرمانرواییشان انجام  جنگیدند، اصالحات ارضی وسیعی را به نفع دهقانان در زمین می

آوری مالیات و کارمزد از مردم  به جمعها بود که کمپانی هند شرقی شروع  دادند. در همین زمان

سیستم  ،دان تاریخ،قاره را در دست خود گرفت. ناویوگ گیل  کم کل شبه بنگال کرد و کم

 کند: طور معرفی می انگلیسی را این

ها به پول نقد،  ها و مالیات مالکیت خصوصی بر مبنای کاست، محدود کردن پرداخت

ها  تولید و مصرف کشاورزی... مالیاتانی ادغام سیستم کشاورزی هند در بازار جه

دیگرتناسبی با میزان برداشت نداشتند و تناوبات مداوم قیمت محصوالت در بازارهای 

جهانی باعث شده بود که کشاورزان هم مداوما بین رفاه حداقلی و فقر گسترده در 

و  تواند براساس قوانینی خارجی تولید اضافی یک محصول داخلی میتناوب باشند. 

ارزش تلقی شود و اصال خریداری نداشته باشد و با این  المللی کامال بی بازارهای بین

شد. زندگی کشاورزان همانقدر  وجود درآمد مشخص شده باید به کمپانی پرداخت می

 وهوا مربوط بود که به رحمت دولت. به فصول و آب

ویس در مورد یا آمدند. کتاب ده کاالیی سازی غذا از همین نقطه آغاز شد و به دنبال آن قحطی

 دهد:  های این دوران در هند به خوبی توضیح می قحطی
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ها هند را از گرسنگی همیشگی  کردند که آن ها مکررا اعالم می که بریتانیایی با این

مطالعات آماری جامعه منتشر ژورنال معتبر  در۱۸۷۸سال  ایی در نجات دادند، مقاله

شد که بسیاری از افسران انگلیسی را هم حیران کرد! این مقاله اعالم کرده بود که 

قحطی گسترده و بسیار کشنده رخ داده  3۱هند  بریتانیا بر سال سلطنت ۱۲۰در طول 

قحطی ثبت شده است...  ۱۷دو هزار سال قبل از آن تنها  طی درصورتی که در است

ها سپس قوانین جدیدی وضع کردند که فقرا باید در ازای دریافت غذا برای  یبریتانیای

به عنوان قانون فقر ویکتوریا  ۱۸۶۶جلوگیری ازگرسنگی کار کنند. این قانون از سال 

در بنگال به اجرا درآمد، جایی که تا به اون روز توزیع غذا بین مردم نیازمند بدون 

 دهد.  ر به فرزند خود غذا میطور که پد شرطی بود، همان هیچ پیش

( در مورد تفاوت ۱۹۲3ی انگلیسی وی. اچ. مورلند ) اچ. اچ خندکار در کتابش به نقل از نویسنده

بوده و دیگری در دوران پیشا « قحطی کار» در دوران استعمارنویسد که  های هند می بین قحطی

ی مستقیم  قحطی نتیجهدر دوران پیشا استعماری مردن مردم از «. قحطی غذا»استعماری 

مردند درحالی  کاری می کمبود غذا بوده است در حالی که در دوران استعمار مردم هند از فقر و بی

ها از آن به خاطر اخالق ویکتوریایی محروم بودند،  ها غذا بود و آن که در انبارهای انگلیسی

 گفت کسی حق ندارد چیزی در ازای هیچی بگیرد. اخالقی که می

ترده با گرسنگی دقیقا ابزاری بود که امپراطوری بریتانیا برای ساختن اقتصادی واقعا مرگ گس

بدان نیاز داشت. سیستمی که در های کشاورزی و دهقانان  برمبنای کنترل زمینجهانی و نظامی 

ها معادل ثبات سیستم  ثباتی غذایی در مستعمره ایی در دستان استعمارگران بود. بی آن غذا اسلحه

 .ی متروپل بودغذای

طوری اتفاق نمیفند بلکه از طریق تجارت  قحطی همین»برتولت برشت هم جایی نوشته بود که 

 «.شود دهی می غالت سازمان

شان در این زمینه هم  شوند که مقایسه مسیر توسعه در هند و چین معموال با هم مقایسه می

پیشا استعماری سیستم کشاورزی چین پیشا استعماری حتی بهتر از هند   خالی از لطف نیست:
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قبل از جنگ تریاک در سال »گوید:  ویس در کتابش مییطور که د کرد. آن خود را مدیریت می

جایی غالت و  نظر تکنولوژی و هم از نظر سیاسی توانایی جابهی چین هم از سلسله ۱۸3۹

بسیار باال محصوالت کشاورزی را در سرتاسر امپراطوری خود  داشت. به همین دلیل قدرتی 

برای مدیریت غذا و جلوگیری از گرسنگی داشت، در جغرافیای وسیعی که تا آن روز مشابهی 

ترینش در سال  امپریالیسم در چین هم مانند هند با خودش قحطی آورد که بزرگ« نداشته است.

های  های مداوم تریاک که هربار دولت چین را مجبور به پرداخت غرامت جنگبود.  ۱۸۷۶

ی چینگ از هم فروبپاشد. در هردو کشور  کرد سبب شد سیستم امنیت غذایی سلسله می سنگین

ها  و در نتیجه میلیون شد های امپریالیسم سبب کاالسازی غالت و فروپاشی سیستم غذایی سال

 نفر را به کام مرگ کشاند.

 امنیت غذایی در هند و چین پس از استقالل

بعد از استقالل، هم چین و هم هند سعی کردند که کشورهایشان را دوباره به سمتی هدایت 

نتایج ی هردو کشور  کنند که حداقل امنیت غذایی برای شهروندانشان فراهم شود. تالش اولیه

چین قحطی وحشتناکی را تجربه کرد،  ۱۹۶۱تا  ۱۹۵۹های  بسیار وحشتناکی داشت. بین سال

ه در دوران امپریالیسم رخ داده بود. پس از آن اما چین سیستم کشاورزی و حتی بدتر از آنچ

اش را کامال تغییر داد و ابتدا به از بین بردن کامل گرسنگی رسید و بعد حذف فقر  امنیت غذایی

چشمگیر حزب از موفقیت  ۲۰۲۰در سال  ایی مقالهمطلق را هدف قرار داد. چین لینگ در 

ای که بنا دارد در ادامه کامال فقر را  نویسد. برنامه کمونیست چین در از بین بردن فقر مطلق می

 .۴از بین ببرد ۲۰۲۵تا سال 

                                                           
۴
توسط رابرت الرنس کوهن ساخته شده بود  اس یب یپ ییکایآمر ی شبکه یبرا نیچ میعظ ی برنامه نیا ی هم درباره یمستند 

هر  دیو شروع جنگ سرد جد نیو چ کایآمر نیتنش روزافزون ب یدر راستا .شبکه برداشته شد یاز رو ۲۰۲۰ یدر ماه مکه 
 ! م.شود یسانسور م کایدر آمر نیاز چ یمثبت ریتصو

https://www.qiaocollective.com/en/articles/the-metamorphosis-of-yuangudui
https://www.youtube.com/watch?v=nuaJGPZCBYU&ab_channel=CGTN
https://www.youtube.com/watch?v=nuaJGPZCBYU&ab_channel=CGTN
https://current.org/2020/05/after-pbs-drops-film-pbs-socal-reviews-documentary-co-produced-by-chinas-state-tv-network/
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گاه قحطی  چاما مسیری که هند طی کرده است کامال متفاوت بوده است. هند بعد از استقالل هی

ها گرسنگی العالجی را تحمل کرده است. ژان درز و  تجربه نکرده است اما در تمام این سال

 اند:  نوشته ۱۹۹۱در سال «گرسنگی و اقدام عمومی»آمارتیا سن در کتاب خود به نام 

در هزار است مقایسه کنیم و  ۷در هزار است را با چین که  ۱۲اگر میزان مرگ و میر هند که 

شویم که  ضرب کنییم متوجه می ۱۹۸۶میلیونی هند در سال  ۷۸۱این اختالف را در جمعیت 

گوید که  تر است. در حقیقت این عدد به ما می میلیون نفر در سال بیش 3.۹مرگ و میر در هند 

ی  همهمیرند تا  می« معمولی»تری به مرگ  های بیش هر هشت سال در هند انسانتقریبا در 

تری را هر هشت  های بیش اند. در حقیقت هند اسکلت های قحطی چین مرده هایی که در سال آن

 های شرم چین اتقاق افتاده بود کند از هرآنچه در بین سال سال یک بار جمع می

گوجارات  یالتاعالم کرد که در ا ۲۰-۲۰۱۹مرکز ملی سالمت خانواده در هند در پیمایش سال 

برند(  مودی است و از آن به عنوان الگوی توسعه برای بقیه هند نام می وزیر یالت نخست)که ا

اند. این گزارش پر از این  سال به دلیل سوتغذیه رشد ناقصی داشته ۵ر درصد کودکان زی 3۹

درصد گرسنگان دنیا در هند  ۲۵حدودا های هند است.  ی استان دهنده برای همه آمارهای تکان

میلیون نفر در آن سوتغذیه دارند.  هزاران نفر در روز از  ۱۹۵کنند، کشوری که حدود  زندگی می

اکثریت مردم هند در فقر زندگی ها هم کودکان هستند.  تر آن یشمیرند که ب سوتغذیه می

 . کنند می

 کند: گونه تحلیل می مشکالت کشاورزی هند را این ی خود مقالهناوینگ گیل در 

ش ا راتی بود که هدف اصلیبه بعد برمبنای قوانینی و مقر ۱۹۵۰سیستم غذایی هند از سال  » 

جا مانده از دوران استعمار بود. تالش برآن بود که نیازهای رو به رشد  کاهش میزان بدبختی به

زمان از مالکان خرد و بزرگ در هرصورت حمایت  ی از قحطی درآمده را پاسخ دهند و هم جامعه

امنیت غذایی ملی و  کنند. به عبارتی دیگر، دولت مستقل هند تنش میان فراهم کردن حداقل

که آن را کامال تغییر  جای این داری و بهبود وضعیت دهقانان را مدیریت و کنترل کرد به سرمایه

 «.دهد

http://rchiips.org/NFHS/NFHS-5_FCTS/NFHS-5%20State%20Factsheet%20Compendium_Phase-I.pdf
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-has-highest-number-of-people-living-below-poverty-line-world-bank/story/238085.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-has-highest-number-of-people-living-below-poverty-line-world-bank/story/238085.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-has-highest-number-of-people-living-below-poverty-line-world-bank/story/238085.html
https://go.ind.media/e/546932/of-agricultural-freedom-362281/j71xmc/797295594?h=9B_vk0S-J1KKJ1ilFqg3yGHcskvfPhZ0f3hwI1aA6tI
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ش ا اییذی غ هند برای تامین زنجیره ۶۰تا اواسط دهه  ۱۹۴۷از زمان استقالل هند در سال 

های تولید  (. کمیتهPL ۴۸۰ Programهای غذایی ایالت متحده وابسته بود ) کامال به کمک

برای از بین بردن این وابستگی تشکیل شدند.  ۱۹۶۰( اواسط APMCsمحصوالت کشاورزی )

بازده  البته این سیستم براساس انقالب سبزی بود که آمریکا تدارک دیده بود و هدفش افزایش

ی بود. خطر این سیستم اما این بود که با رگذا های کشاورزی بر مبنای تکنولوژی و سرمایه زمین

افزایش بازدهی و در نتیجه افزایش محصوالت کشاورزی قیمت این محصوالت در بازار به 

های بحران غذایی همانند دوران  شدند و دوباره چرخه کردند،  دهقانان فقیرتر می شدت افت می

 مد. آ استعمار بریتانیا به وجود می

های کنترلی بازار در هند به موازات انقالب  ، سیستمو قحطی  افزایش عرضهبرای جلوگیری از 

که  (mandis)  ها بازارهای دولتی بودند به نام ماندیس اند: اولین آن سبز به کار گرفته شده

برپا شده بودند. دولت محصوالت اساسی را بر اساس برای خرید مستقیم دولت از کشاورزان 

کرد اگر بخش خصوصی )بازار آزاد( حاضر به پرداخت این  حداقل قیمت تعیین شده خریداری می

های ملی توزیع  ساختن زیر ساختها  قیمت برای محصوالت مشخص شده نبودند. دومین آن

سط شرکت ملی غذایی هند از ی محصوالت بازارهای مختلف تو مازاد محصوالت بود. اضافه

شد. این  شد و به مناطقی که تولید غالت در آن بسیار پایین است فرستاده می بازار جمع می

بازده کشاورزی را به سرعت افزایش داد. بازارهای دولتی سیستم جواب داد: انقالب سبز 

ازارهای محلی محصوالت ای از ب های دریافتی نه تنها توانستند شبکه ل مالیاتبَها( از قِ )ماندیس

ایی و حمل و نقل محصوالت را هم متحول کردند.  های جاده کشاورزی برپا کنند بلکه زیرساخت

ایی غالت ایاالت متحده کامال از بین  ی خیریه ی این توسعه وابستگی هند به برنامه در نتیجه

 رفت و دیگر خبری از قحطی نبود. 

خوبی معضالت و اثرات  زیستی واندانا شیوا به ال محیطاین سیستم البته بدون اشکال نبود. فع

ز در بلندمدت به ی انقالب سب و معتقد است که ادامه مستند کرده استمخرب انقالب سبز را 

ثباتی اقتصادی. روش  زیستی مشخصا همراه بود با بی هیچ عنوان پایدار نیست. ناپایداری محیط

ایی جز  ی افزایش سرمایه است که نتیجه آمریکایی و وارداتی کشاورزی در انقالب سبز برپایه

https://history.state.gov/milestones/1961-1968/pl-480
https://go.ind.media/e/546932/on-of-indian-farmers-protests-/j71xp5/797295594?h=9B_vk0S-J1KKJ1ilFqg3yGHcskvfPhZ0f3hwI1aA6tI
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که قانون  نسابقه بدهکاری کشاورزان نبود. معضالت دیگری هم وجود داشت: با ای افزایش بی

کند  کند تنها محصوالتی که پیش خرید می میمحصول اساسی اعالم  ۲3حداقل قیمت را برای 

معنی است و هیچ  خرید دولت در حقیقت بی گندم و برنج است. اعالم حداقل قیمت بدون پیش

هند هم در خیلی نقاط عمال  های های زیرساخت شود. محدودیت محسوب نمی ای ابزار کنترلی

هدف این بود که هر  گوید شارما می طور که برد. همان عمال این سیستم را از بین میامکان اِ

هزار  ۴۲شته باشد. این یعنی باید کشاورزی به بازاری محلی در پنج کیلومتری خود دسترسی دا

هزار  ۷شد در صورتی که در طی پنجاه سال گذشته تنها  ماندیس در سرتاسر کشور هند برپا می

درصد کشاورزان هند از قانون  ۶ماندیس برپا شده است. به همین دلیل است که تا به امروز تنها 

اند. طرفداران  ازار آزاد وابستهدرصد بقیه کامال به ب ۹۴برند و  ( سود میMSPحداقل قیمت )

کنند که دولت مودی در حقیقت دارد آخرین  قوانین تصویبی جدید برهمین پایه استدالل می

برد تا دسترسی همگانی به بازار آزاد را محیا  وابستگی کشاورزان به دولت را از بین میبندهای 

درصد انقدر مفید بوده  ۹۴رای آن پرسد اگر دسترسی به بازار آزاد ب جاست که شارما می کند. این

اند؟ چرا کشاورزان درخواست  هزار کشاورز خودکشی کرده 3۶۴حدود  ۱۹۹۵است چرا از سال 

ها  کنند دولت سیستم اجرای حداقل قیمت را اصالح کند و آن را بهتر اجرا کند؟ چرا آن می

تر  را برای ما روشن خواهند؟ مقایسه با بازار کار در حقیقت وضعیت حداقل قیمت باالتری می

ی  کند: اگر بازار کامال آزاد خوب بود چرا کارگران درخواست اعالم حداقل دستمزد و بیمه می

 بیکاری دارند؟

جا دولتی شوند مدام  تا بدین داران خصوصی که منتظرند براساس این قوانین وارد بازارِ سرمایه

رزان قطعا قیمت باالتری از حداقل کنند که بعد از تصویب این قوانین جدید کشاو اعالم می

ها قرار است قیمت  پرسد که اگر آن کنند. شارما باز می قیمت تعیین شده توسط دولت دریافت می

تر است( انقدر سرسختانه مخالفت  باالتری بپردازند پس چرا با تعیین حداقل قیمت )که پایین

را  اش APMCکه سیستم  ۵باهارگوید پس چطور است که کشاورزانٍ ایالت  شارما می .کنند می

از بین برد و بازار کشاورزیش را کامال آزاد کرد گندم و برنج خود را بار کامیون  ۲۰۰۶در سال 

                                                           
۵
  Bahar 

https://www.youtube.com/watch?v=GLEMCBv37YM&t=524s&ab_channel=DevinderSharma
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برند؟ دو ایالتی که حداقل قیمت و بازارهای  کنند و برای فروش به هارایانا و پنجاب می می

کند که تنها  را متهم می APMCبخش خصوصی سیستم  کنند؟ دولتی هنوز خوب کار می

گوید  شوند. شارما در ادامه می دالالن دولتی هستند که مانع افزایش دستمزد کشاورزان می

خواهد دالالن محلی دولتی را با دالالن جهانی کت و  مشکل بخش خصوصی است که می

که تجسم مارت عوض کند. امثال آمبانی و آدانی مولتی میلیاردرهایی  شلوارپوش آمازون و والت

خواهند جای دولت را بگیرند و  پوشی که می سیستم آمریکایی هستند، شهروندان جهانی و خوش

تر کنند. اگر این قوانین جدید  ی مونوپولی خود را هرچه بیشتر بر جامعه هند عمیق سلطه

 هایشان  کشاورزی در هند به اجرا دربیایند، تجارت غالت هند به دست این دو نفر و امپراطوری

 میفتد. 

پژوهشی روی سیستم دولتی تهیه و  کرری، ، ایان مکها پیش اقتصاددان کشاورزی کانادایی سال

توزیع غالت در هند انجام داده بود. او معتقد است که براساس آمار، سیستمی که در هند از 

به کار گرفته شده بود در رسیدن به اهدافش تا حدود بسیاری موفق بوده است و ی شصت  دهه

جا بر  اقتصادی کشاورزی تا بدین  توانسته است امنیت غذایی برای هند به بار بیاورد. ریسک

المللی محصوالت با بازده باال در هند  هایی پایین بین دوش دولت بوده است. از یک طرف قیمت

 اش برای دولت باال میشد کرد که یا محصوالت را در هند انبار کنند که هزینه دولت را مجبور می

های  کرد. از طرف دیگر، واردات در سالی که قیمت ها را زیرقیمت صادر کند که ضرر می و یا آن

دهد که هیچ  کرری توضیح می شود. مک المللی باال است برای دولت بسیار گران تمام می بین

سازی سیستم تهیه و توزیع محصوالت کشاورزی از بین  کدام از این مشکالت با خصوصی

ها انقدر باال بروند که مردم نتوانند مواد اولیه را  سازی اگر قیمت ی بعد از خصوصیروند. حت نمی

کرری معتقد  تهیه کنند باز هم این دولت است که مسئولیت نجات مردم را برعهده دارد. مک

تر و سایر محصوالت  است که بهتر است دولت سیستم حمایتی خود را به مناطق خشک

کار هم کشاورزان این مناطق و هم مردمی که از سیستم دولتی غذا  بگستراند. با اینکشاورزی 

تر از کشاورزان معطوف به  کرری بیش کنند وضعیت بهتری خواهند داشت. نگرانی مک تهیه می
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گیرند به  پذیری قرار می کنندگان هندی بود: مردم عادی قطعا در شرایط بسیار آسیب مصرف

 اال برود. های جهانی محصولی ب که قیمت محض این

گذارد و  ی این مالحظات را برای سود بیشتر امثال آدانی و آمبانی کنار می دولت هند همه

وقتی »گوید:  کرری در ادامه می ها بازار جدیدی ایجاد کند. مک ی آن درصدد است برای سرمایه

ه سمت کنند ب ی مشخصی تغییر می ها در یک بازه از موقعیتی که بازار کنترل شده است و قیمت

روید که مستقیما در معرض بازار جهانی قرار دارید، کسانی که قدرت خرید و فروش  موقعیتی می

 «توانند حسابی سود کنند در این موقعیت جدید را دارند می

کنند، این در حالی است که سیستم کشاورزی  دولتمداران هند برای الگوبرداری به غرب نگاه می

سازی کشاورزی در غرب  برای کسی باشد. عواقب وحشتناک خصوصی غربی اصال نباید الگویی

زیستی و اجتماعی  کنند و نه عواقب محیط ی کشاورزی نگاه می برای کسانی که فقط به بازده

توانیم به کانادا نگاه کنیم.  سازی کامال پوشیده مانده است. برای مثال می خصوصی

سازی بورد گندم  تواند با خصوصی روز میسازی بازار محصوالت کشاورزی در هند ام خصوصی

در سال  CWBتحت دولت راستگرای هارپر مقایسه شود.  ۲۰۱۲( در سال CWBکانادا )

و  کنترل را آن کشاورزان خود که بود ای بازاریابی ژانسگذاری شد، در حقیقت آ پایه ۱۹3۵

مستقیم با کشاورزان برای خرید گندم مذاکره کند  توانست کردند. هیچ خریداری نمی حمایت می

بلکه محصوالت در این بورد یک قیمت مشخص داشتند و تنها از این طریق به فروش 

ی کشاورزان  تر بود. رئیس قبلی اتحادیه رسیدند. درآمد کشاورزان در این مدل بسیار بیش می

ستقیم به دست کشاورزان ی کار کشاورزان م نتیجه CWBکانادا اعالم کرد که بر اساس 

برای تری داشتند. درست مثل هند، دولت کانادا  ها دالر درامد بیش ها میلیون رسید و آن می

از طریق تصویب سریع  CWBسازی  دست به خصوصی« های اقتصادی افزایش فرصت»

ورد های ب ی دارایی قوانین در پارلمان کرد. اعضای منتخب بورد از سمت خود برکنار شدند و همه

 Globalبه نام گروه جهانی غالت ) G3گذاران  گروه سرمایه .تقدیم صاحبان جدید شدند

Grain Groupگذاری  های سرمایه سازی بسیاری از این شرکت (. بعد از دوسال از خصوصی

 افزایش سود میلیاردی خود را گزارش کردند. 
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یاری از کشاورزان معتقد در کانادا بدون اشکال نبود. بس CWBدر هند،  APMCدرست مانند 

ها هم از عدم  بودند که بدون این سیستم و با اتکا به خودشان درآمد بهتری خواهند داشت. خیلی

ی  گذاری در این بورد شاکی بودند. اما همین کشاورزان االن جزو شبکه شفافیت قیمت

شفافیتی ندارند. اد  کنند و تقریبا هیچ اند که هیچ چیزی را اعالم نمی المللی شده های بین شرکت

سازی  ی کشاورزان کانادا( محاسبه کرده است که از زمان خصوصی ساگان )عضو دیگر اتحادیه

اند. عددی که سازمان آمار کانادا  کشاورزان تقریبا نیمی از درآمد خود را از دست داده CWBدر 

سازی  واقعیت تلخ عواقب خصوصی،  کشیدهی کشاورزان  که اتحادیه ۶دولیج کند.  هم تایید می

 دهد.  در کانادا را به خوبی نشان می

که از تولید داخلی  خواهند در همین وضعیت است که آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا از هند می

ایی غربی شکل بگیرد.  کشاورزی خود بکاهد تا بازار بزرگتری برای محصوالت کامال یارانه

های امپریالیستی  تقاضای دولت»که  دهد نشان میپرابات پاتنیک اقتصاددان هندی به خوبی 

ها است که به  برای کاهش تولید غالت در هند و در عوض واردات آن از این کشورها مدت

 «دولت هند برای اعمال این قوانین فشار آورده است

نه کانادا و نه ایاالت متحده الگوهای خوبی برای اصالحات کشاورزی نیستند. درآمد کشاورزان 

در آمریکا در حال کاهش مدام است و خودکشی در مناطق روستایی رو به افزایش است. با این 

کنند.  های هنگفتی از دولت دریافت می وجود در سرتاسر آمریکای شمالی و اروپا کشاورزان رایانه

کند درحالی که در هند این  دالر رایانه دریافت می ۶۱۲۸۶طور میانگین  ر آمریکا هر کشاورز بهد

وقت  هیچکنند اما  دالر برای هر کشاورز است. کشاورزان هندی هم خودکشی می ۲۸۲رقم تنها 

امکان ندارد چنین کمکی را دریافت کنند و یا حتی یک دهم مساحت زمینی را داشته باشند که 

 یانشان در اروپا و آمریکای شمالی دارند. همتا

هاست به کشورهای در حال  المللی پول و بانک جهانی سال ای که صندوق بین مسیر توسعه

ها باید جمعیت خود را از روستاها به سمت شهرها بیاورند.  دهد این است که آن توسعه می

                                                           
۶
 cwb-comparison-chart-۲.pdf (nfu.ca) 

https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2017/09/cwb-comparison-chart-2.pdf
https://go.ind.media/e/546932/21-01-a-dangerous-red-herring-/j71xqc/797295594?h=9B_vk0S-J1KKJ1ilFqg3yGHcskvfPhZ0f3hwI1aA6tI
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2017/09/cwb-comparison-chart-2.pdf
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ای خود جنگیدند. زمانی که زحمتی بود برای بق هره های شهرها ب بسیاری آمدند و در حاشیه

ی بقا  نشینی که هیچ روشی برای ادامه شروع شد، این مهاجران حاشیه ۱۹گیری کووید  همه

از شهر به  بزرگترین مهاجرتنداشتند با پای پیاده مهاجرت معکوس به روستاهایشان کردند، 

روستا در تاریخ جهان. هنوز اما بیش از پنجاه درصد مردم هند از راه کشاورزی امرار معاش 

گذاری  درصد تولید ناخالص ملی هند در کشاورزی سرمایه ۰.۴کنند. با این وجود تنها  می

های بزرگ در هند  درصد تخفیف مالیاتی که ساالنه به شرکت ۶ا شود. این را مقایسه کنید ب می

 .(شد خواهد تر شیب قطعا اتیمال کاهش دیجد نیقوان با یحت رقم نیا) شود داده می

ی  اما این نتیجهکن کرده است.  چین به تازگی فقر روستایی را ریشه  شود کرد؟ پس چه می

حزب حاکم در روستاها مجبور به یافتن راهکارهایی  های سیستم سیاسی چین است که شاخه

ها است. سیستمی که هند در  برای افزایش درآمد خانوادگی کشاورزان و پایداری زندگی آن

ی مشخص  شود که هند نتواند برنامه تواند پیاده کند. اما این دلیل نمی وضعیت کنونی نمی

دهد که سیستم حداقل قیمت  پیشنهاد میخودش را برای از بین بردن فقر داشته باشد. شارما 

ها  ها افزایش پیدا کنند و برروی ماندیس برای محصوالت بیشتری اجرا شود، حداقل قیمت

ها دسترسی داشته باشند. در  ی کشاورزان در پنج کیلومتری خود به آن گذاری شود تا همه سرمایه

ی  شده درصد بیشتر از قیمت تمام ۲۰حداقل قیمت سبزیجات همیشه  ۷ایالت کِراال در جنوب هند

رسند. در  محصول است و با این وجود این محصوالت در بازار از این هم بیشتر به فروش می

های بسیار موفق محصوالت لبنی به نام آمول  ایالت گوجارات )ایالت مودی( یکی از تعاونی

(Amulتوانسته است ثبات اقتصادی و کی ) تامین کند. در فیت زندگی بسیاری از دامداران را

که تشکیل شده است و  ای های ملی ی این هیاهوهایی که به پا شده است و کمیته میان همه

گویند، رسیدن به آلترناتیو واقعی  نشینی از اصالحات می هایی که مدام از خطرات عقب اقتصاددان

ی استعمار و  ستعماری امروز ما، اگر ما بتوانیم وزنهآید. در دنیای نئوا تر می نظر بسیار راحت به

های بیندیشیم که فرای این ساختارهای  حل توانیم به راه الگوهایش را از دوش خود برداریم می

 کنند! داری متاخر خود را به ما عرضه می استعماری و سرمایه

                                                           
۷
 م.فرماست حکم آن بر ستیکمون حزب هاست سال که هند التیتنها ا 

https://go.ind.media/e/546932/pmc-articles-PMC7275149-/j71xqp/797295594?h=9B_vk0S-J1KKJ1ilFqg3yGHcskvfPhZ0f3hwI1aA6tI
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 دو( 

اعتراضات کشاورزان هندی در مورد صنعت کشاورزی در آمریکا و دنیا به ما چه 

 دهد؟ یاد می

 ۸ ۲۰۲۱مارس  ۱ ی ایندرا شخار سینک در نوشته

 

 ۱۹۷۹کاخ سفید. سال ( اعتراض کشاورزان آمریکایی با تراکتور و حرکت به سمت ۲

                                                           
۸
 Indra Shekhar Singh 

https://civileats.com/۲۰۲۱/۰3/۰۱/op-ed-what-the-farmers-revolution-in-india-says-

about-big-ag-in-the-us-and-worldwide/ 

https://civileats.com/2021/03/01/op-ed-what-the-farmers-revolution-in-india-says-about-big-ag-in-the-us-and-worldwide/
https://civileats.com/2021/03/01/op-ed-what-the-farmers-revolution-in-india-says-about-big-ag-in-the-us-and-worldwide/
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گذرد. مناطق مرزی دهلی در  اعتصاب کشاورزان در مرزهای شهر دهلی می روز از ۹۰تقریبا 

های  خاردارها و بلوک طرف سیم ها کشاورز بود، درست جایی که آن طول زمستان میزبان میلیون

اند. آب و برق این  گرفتهاند و با پهبادهایشان منطقه را زیرنظر  پلیس نیروهای امنیتی ایستاده

با این همه  مناطق اکثرا قطع شده است و دسترسی به اینترنت بسیار کند و محدود شده است.

 شود! تر می تر و قوی انقالب کشاورزان انگار هرروز دارد بزرگ

 بخش به متصل ما  یمستق مردمانش از یمیهنوز نجا زمین هنوز مقدس است. جایی که  این

ای مثل گندم و برنج و حبوبات و  و مواد غذایی اولیه میلیون نفر( ۷۰۰حدود )هستند  یکشاورز

صادرات محصوالت کشاورزی هم به  .تندسدرصد زمینداران خرد ه ۸۶کنند.  سبزیجات تولید می

کند. محصوالت پرارزشی چون برنج باسماتی،  دالری هند هم کمک بسیاری می ی تامین بودجه

میلیون  ۲3۰میلیون دالر ادویه و  ۲۷۱. برای مثال تنها آمریکا در سال گذشته ها چای و ادویه

 وارد کرده است. از هند  دالر برنج 

ی از بین بردن نهادهای کشاورزی در  ی دولت مودی که در ادامه قوانین کشاورزی تصویب شده

ی و خصوصی های تجار دهد که شرکت هند در سالیان گذشته است برای اولین بار اجازه می

طور قانونی برای محصوالتشان قرارداد  های کشاورزی را خریداری کنند، یا با کشاورزان به زمین

دولتی وجود ندارد. های  ی مواد غذایی در سوله برای ذخیره یالزام دیگر چنین مستقیم ببندند. هم

ون پرداخت دهد بد ها و کشاورزان اجازه می هم به شرکت۹ها سازی ماندیس در ادامه خصوصی

 مالیات این بازارها را کنترل کنند. 

ی کمپانی هند شرقی بریتانیا و پس از استقالل هند، قانون اساسی هند  سال سلطه ۲۰۰بعد از 

داشتن کشاورزی )با مشخص کردن سیستم حداقل خرید محصوالت و  سعی کرد با دولتی نگه

های  کشاورزی و انتقال آن به شرکت های زمین مصادره کردنها( جلوی  ایی از توزیع آن شبکه

                                                           
۹
 Mandis 
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ست و هر ها لتازیر نظر مستقیم ایخصوصی را بگیرد. کشاورزی در هند هنوز تا حدود زیادی 

 )(. ۱۰و نیازهای خود قوانین کشاورزی را تغییر دهدتواند براساس شرایط  ایالت می

های ایالتی  لتاستفاده کرد که بدون مشورت با دو ۱۹دولت مودی از وضعیت اضطراری کووید 

تصویب کند و جلوی چشم همگان قوانینی را که زندگی حداقلی کشاورزان را این قوانین را 

کرد از قانون اساسی هند پاک کند. در همین اثنا دولت مودی به شدت سرگرم دعوت  تامین می

در بخش کشاورزی هند  ریختن دالرهایشانگذاران کانادایی و آمریکایی برای  کردن از سرمایه

داری دولت مودی در  . ند پرایس سخنگوی دولت جدید آمریکا هرچند خواستار خویشتناست

برخورد با کشاورزان معترض شد و از زیرپاگذاشته شدن حقوقشان ابراز نگرانی کرد، اما مشخصا 

باعث هرکاری که »از وضع این قوانین جدید حمایت کرد و اعالم کرد که دولت آمریکا از 

 «.کند حمایت می  ی خصوصی بشود، وری بازار هند و جذب سرمایه افزایش بهره

چون کارگیل هند، تایسون فود، آدانی و ریالینس  های بزرگ جهانی هم در این میان شرکت

ها  ی این شرکت همه ۱۱اند همگی حمایت خود را از دولت مودی و این قوانین اعالم کرده

گذاری خصوصی در بخش  د که این اصالحات سبب سرمایهچون دولت آمریکا معتقدن هم

 برد.  شود و جایگاه بازار محصوالت کشاورزی هند را در دنیا به شدت باال می کشاورزی هند می

هایشان حمایت خود را از کشاورزان هند در  در این میان اما  کشاورزان آمریکایی و اتحادیه

ی  نیروهای نئولیبرالیسم و سرمایه»ها را حرکتی خواندند که  و اعتراض آن اند اعالم کرده یا نامه

 «دهند. به هم پیوند میرا از آمریکا به هند و کشاورزان کنند  جهانی بر ضد کشاورزان عمل می

                                                           
۱۰

 با شهیهم ایتانیبر استعمار دوران در هند چراکه. بود هند در یقحط از یریشگیپ یبرا ینیتضم هند استقالل از بعد نیقوان نیا 
از  یهند اردیلیم ۱.۸د حدو ۱۹۴۷تا  ۱۷۵۷ یها سال نیمحاسبه شده که ب جا نیا .کرد یم نرم پنجه و دست یمقطع یها یقحط
استعمار  ی در دوره ایتانیمحاسبه شده که بر نیچن مقاله هم نیاند. در هم کرده مرده جادیدرهند ا ایتانیکه دولت بر یقحط طیشرا

 . مدالر از هند غارت کرده است ونیلیتر ۴۵هند حدود 
۱۱

 اند. م نقش بسیار مهمی ایفا کرده ی این میلیاردرهای هندی در کمپین انتخاباتی مودی همه 

https://mronline.org/2019/01/15/britain-robbed-india-of-45-trillion-thence-1-8-billion-indians-died-from-deprivation/#:~:text=Deprivation%20kills%20and%20it%20is,British%20(1757%2D1947).
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ای را به جرم اقدام علیه امنیت ملی  ساله ۲۲زیست   پلیس دهلی اما در این شرایط فعال محیط

که تنها کاری که کرده است بازنشر توییت گرتا تورنبرگ بوده است که در دستگیر کرده است 

 ی اعتراضات اشاره شده بود. ی مورد نیاز برای ادامه آن به لوازم اولیه

، ابراز امیدواری کرده است که المللی پول، گیتا گپیناس در این میان اقتصاددان ارشد صندوق بین

ی  هر زمان که اصالحاتی جدی قرار است اتفاق بیفتد، دوره»این اصالحات به نتیجه برسد 

کند  هایی که این اقتصاددان مشنگ به آن اشاره می این هزینه« هایی دارد! انتقال همیشه هزینه

کشاورز دیگر  ۱۹۴بیش از  کشاورز از نوامبر تا اواسط ژانویه و مرگ ۷۰شامل خودکشی بیش از 

 از زمان شروع اعتراضات است!

با تراکتور به سمت  ۱۹۷۹کشاورزان معترض هندی با الهام از کشاورزان آمریکایی که در سال 

، روز استقالل هند، در مسیرهای تعیین شده با ۲۰۲۱فوریه  ۲۶کاخ سفید حرکت کردند، در روز 

ای را هدایت کردند، اما درست  کننده اعتراض خیرههزار تراکتور در پایتخت هند  ۱۲۰بیش از 

های دولت بودند،  نشانده همانند اعتراضات در امریکا گروهی کوچکی که بعدا مشخص شد دست

ای که سبب شد دولت مودی با  از مسیر خارج شده و به ارگ قرمز دهلی حمله کردند. حمله

 دادند حمله کند. که أن را پوشش می هایی خشونت بیشتری به اعتراضات کشاورزان و حتی رسانه

ای جریان اصلی هند اعتراضات کشاورزان را  ی رسانه تقریبا همهبعد از اتفاقات روز استقالل، 

اند.  اند را ترروریست و خائن خوانده اند و کشاورزانی که در مرز دهلی تحصن کرده محکوم کرده

ب و شتم بسیاری از کشاورزان را از مرز دولت هند هم از این فرصت استقاده کرد و با زور و ضر

که یکی از رهبران اتحادیه در یک سخنرانی احساسی  پور و چیال عقب نشاند. اما بعد از این قاضی

نشان داد که افرادی که  به ارگ قرمز حمله کرده اند غالبا کشاورز نبودند و به نحوی به دولت 

 ه مرزهای دهلی برگشتند.متصل بودند، کشاورزان بیشتری با انرژی بیشتر ب



 

18 
 

ها نفر در سرتاسر هند به خصوص  ای میلیون روز به بعد حتی با وجود سانسور شدید رسانه از آن

شوند و به استراتژی و  روزانه جمع می ۱۲های اوتارپرادش و پنجاب در شوراهای محلی استان

لباس و  ،آبذا، ها تراکتور غاند روزانه صد کنند. این افراد تا االن قادر شده های بعدی فکر می قدم

های کشاورزان در  اوری کنند و برای کشاورزان متحصن بفرستند. افراد خانواده لوازم اولیه را جمع

کنند.  روستاهای اطراف دهلی نوبتی به متحصنین می پیوندند و در کارهای روزانه شرکت می

 تراضات را زنده نگه دارد. کاری صدها هزار نفر با همدیگر تا االن توانسته است این اع هم

. اند های هند برای این اعتراضات بدون دادگاه حبس شده چنان در زندان صدها کشاورز هم

ها  اند و با دوربین نیروهای امنیتی سرویس اطالعاتی هند مشخصا در میان کشاورزان نفوذ کرده

روز برای بسیاری از  ها را زیر نظر دارند.  پلیس دهلی هم هر ی حرکات آن و پهبادها همه

ها را از عواقب سختی که در انتظارشان  کند و آن های آنان پرونده باز می کشاورزان و خانواده

مودی به کشاورزانی که در مرز « خودجوش»ژانویه طرفداران  ۲۷ترساند.  در شب  هست می

امنیتی های  پور تحصن کرده بودند حمله کردند. درست در همین موقع تمامی دوربین قاضی

خاموش شد و پلیس به هیچ عنوان جلوی این چماق به دستان را نگرفت. خبرنگاران زیادی که 

 .۱3برای گزارش به میان این کشاورزان رفته بودند هم دستگیر شدند

ی کمپانی هند شرقی بود، کشاورزان مجبور بودند محصوالت خاصی  در زمانی که هند مستعمره

کدام ارزش غذایی نداشتند  پنبه بکارند. این محصوالت هیچد و از جمله خشخاش، گیاه رنگ کبو

بعد از استقالل  .۱۴گرفت و تنها برای صادرات و گسترش امپراطوری بریتانیا مورد استفاده قرار می

های آمریکایی وابسته شد. از  هند، و با شیوع انقالب سبز، کشاورزی هند به شدت به شرکت

که UCC  [Carbide Corporation (UCC)American Union  ]جمله 

                                                           
۱۲

 Panchayat 
۱3

معترضان  انیاز م ییوهایدیو با و میبود که از اول اعتراضات آن را مستق ییها از معدود رسانه یکیکه  کیوزکلیخبرنگاران ن 
 م. است شده حمله هماهنگ طور به شانیها شدند و به مرکز و خانه ریدستگ داد یپوشش م

۱۴
 های متعدد و گسترده در هند در زمان استعمار بریتانیا. م ترین دالیل قحطی یکی از مهم 

https://www.newsclick.in/
https://www.newsclick.in/
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ی صنعتی در تاریخ جهان در سال  حادثهترین  کرد و مسئول فجیع کش شیمیایی تولید می آفت

 .۱۵در بوپال هند شد ۱۹۸۴

UCC  اوایل دهه نود شروع حضور کارخانجات آمریکایی در هند بود. پس از آزادسازی بازار هند

های  شرکت ۱۹۹۹د هجوم آوردند. در سال های عظیم کشاورزی به بازار هن بقیه شرکت

 ADM [ArcherDaniels Midlandو [ Cargill] آمریکایی مثل کارگیل 

(ADM) ]ها و  های آشپزی وارد بازار هند کردند که باعث افت زیاد قیمت مقادیر زیادی روغن

های عظیم برعکس کشاورزان هندی  بدبخت شدن تعداد زیادی از کشاورزان شد. این شرکت

ی این کارها باعث  ها ضرر خود را جبران کنند تا بازار را در دست بگیرند. همه توانند تا مدت می

ها کشاورز خرد و در  های محصوالت کشاورزی، زیر بار قرض رفتن میلیون کاهش مدام قیمت

 . ۱۶نتیجه خودکشی تعداد زیادی از کشاورزان شده است

برای های مختلفی  یک جنگ فرسایشی با شرکت کشاورزان هند در سه نسل گذشته متناوبا در

 تا مونسانتو UCCاند، از کمپانی هند شرقی تا  های زندگی خود بوده از دست ندادن حداقل

[Monsanto]  و کارگیل. برای همین وقتی پارلمان هند با عجله این قوانین را تصویب کرد

که چه در انتظارشان است، قوانینی که قرار است کشاورزی هند را  دانستند کشاورزان دقیقا می

 درصد مردم هند را تحت تاثیر قرار دهد.  ۷۰زیرورو کند و زندگی نزدیک به 

ها نه تنها دولت مودی را بلکه میلیاردهای پشت  شناسند. آن کشاورزان هند دشمنانشان را می

گانه  ی اصلی این قوانین سه دانند که برنده اند زیرا به خوبی می هدف قرار دادهسرش را هم 

 Mukesh] گاتوام آدانی موکش آمبانی و اند که  ها از مردم خواسته آن. ها هستند همان

Ambani and Gautam Adani ] که به راکفلر مودی مشهورند( را  تحریم کنند. از(

یالینس اش پر از هایشان چیزی نخرند. آمبانی و گروه ر بنزین هایشان و پمپ سوپرمارکت
                                                           

۱۵
جایی که نشت مواد سمی از کارخانه حدود سه هزار و پانصد نفر از کارکنان کارخانه را کشت و بیش از سیصد هزار نفر را  

 گاه محاکمه نشدند. م مسموم شیمیایی کرد و مسئولین آمریکایی آن هیچ
۱۶

 ۶۰به  کیاند که نزد کرده یکشاورز خودکش ۲۹۶۴۳۸ ،۱۹۹۵است که از سال  اعالم کردههند  تیاداره آمار جرم و جنا 

 م. دهد یکشاورز در روز خبر م ۱۰متوسط  یاز خودکش ۲۰۱۸در سال  گرید یماهاراشترا بوده است. آمارها التیهزار نفرفقط در ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Farmers%27_suicides_in_India#cite_note-1


 

20 
 

 such as BlackRock, Fidelity, and Goldman] المللی داران بین سهام

Sachs ]طرف  داران دستی در بازار موادغذایی در دنیا دارند. از آن ست که همگی این سهاما

گروه صنعتی آدانی برای خود امپراطوری مواد غذایی تشکیل داده است و ردپایش در تقریبا 

 شود.  دیده می سیب تا روغن آشپزی ذایی درهند ازی مواد غ همه

ی کشاورزی ندارد. مشاوران  ای برای اعمال قوانین تایید شده رسد که دولت هند عجله به نظر می

ریزی  که دارند برای این قوانین و تغییر بنیادی کشاورزی در هند برنامه هاست دولت مودی مدت

گزارشی تهیه ( ی دولتی یک مرکز مشاورهبنیاد ملی برای تغییر در هند ) ۲۰۱۷و در سال  کنند می

ن به عنوان اولین قدم برای دوبرابر کردن کرد برای تغییر در سیستم کشاورزی هند که این قوانی

گیری این گزارش بر مبنای هل  اند. نتیجه جا مفصل توضیح داده شده درآمد کشاورزان در آن

ی  گیری دقیقا منطبق بر گزارش کمیته دادن کشاورزان به کاری غیر از کشاورزی بود. این نتیجه

به « اضافه»از کشاورزان  ۱۹۶۰ ی اقتصادی برای کشاورزی آمریکا است که در سال توسعه

عنوان نیروی کار برای گسترش نیروی کار دیگر صنایع نام برده بود، صنایعی که سودآوری 

 بسیار بیشتری از کشاورزی دارند. 

ها کشوری  ( هند یکی از دهغذا برای صلح) ۱۹۶۰بر اساس دیپلماسی کشاورزی آمریکا در سال 

گندم وارد کرد. ولی با وارد کردن گندم هند هم مجبور شد تن به برنامه انقالب بود که از آمریکا 

های  گزارش. بدهدهای ژنتیکی آمریکایی  ش براساس دانها سبز آمریکا و صنعتی کردن کشاورزی

های  دهد که دولت آمریکا به دقت وضعیت آب و هوایی و بارش نشان می لیندون جانسون

ی قوانین  در همهها تحت نظر داشته است. ردپای دولت آمریکا  استوایی هند را برای دهه

امروز کامال مشخص است: از قوانین مرتبط با بذرهای کشاورزی تا تعیین  کشاورزی هند تا به

 های اختصاص داده شده به کشاورزان.  ( یا یارانهMSPحداقل قیمت برای محصوالت )

ترین  از ابتدا یکی از مهم MSPحداقل قیمت تعیین شده برای محصوالت کشاورزی یا 

ی فروش  کننده بوده که اعتراضات اخیر حول آن شکل گرفته است. قانونی که تضمین هایی بحث

اند که  هاست از دولت خواسته ی محصوالت کشاورزان در بازار است. کشاورزان سال عادالنه

https://www.farmpik.com/
https://niti.gov.in/content/overview
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/pl-480
https://www.youtube.com/watch?v=Eje-UC4I_Pc&ab_channel=ORF
https://www.youtube.com/watch?v=Eje-UC4I_Pc&ab_channel=ORF
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MSP ی آن هیچ محصولی به  را تبدیل به حق قانونی کشاورزی در هند بکند که در نتیجه

محصوالت با چنین خواستار آنند که قیمت  ها هم روخته نشود. آنهیچ عنوان زیر این قیمت ف

محصول را اعالم  ۲۰روز شود. هرسال دولت هند قیمت  توجه به نوسانات بازار ساالنه مرور و به

. در خرد کند اما در نهایت تنها چند محصول اساسی را برای انباشت انبارهای عمومی می می

ی  اکنون محصوالت خود را به قیمت تعیین شده هند هم درصد از کشاورزان  ۶نتیجه تنها 

MSP کنند.  فروشند و بقیه محصوالت خود را زیر این قیمت به بازار عرضه می می 

MSP  در هند از سوی دکتر فرانک پارکر، مسئول بخش کشاورزی هند در دهه پنجاه در
۱۷

USAID [U.S. Agency for International Development ]شد.  معرفی

های مستقیم به کشاورزانش  رانهیابرعکس هند، خود آمریکا به جای اعالم حداقل قیمت 

هم مستقیم از دل  ۱۹۶۸و قوانین مربوطه در سال  ۱۹۶۶قانون بذرهای هند در سال  .۱۸دهد می

ی کشاورزی آمریکا به هند دیکته شده است. قوانینی که بسیار شبیه به همان قوانین  خانه وزارت

مثل  یهای بزرگ ا در آن دهه هستند. جای تعجب نیست که دعوای قانونی بین شرکتآمریک

ی کشاورزان هند بر سر مالکیت حقوقی رشد  و اتحادیه [Monsanto/Bayer] بایر /مونسانتو

رقابت آزاد در هند در حال حاضر ی  چنان ادامه دارد! درحدی که کمیته و دستکاری بذرها هم

 .است بایر /مونسانتو تشرک ی های تجارت ناعادالنه شیوهی  مشغول تحقیق درباره

گذشته، نقش آمریکا در  با در نظر گرفتن روند تحوالت قوانین کشاورزی هند در پنجاه سال

های بزرگ کشاورزی  سازی و وارد ساختن شرکت هدایت کشاورزی هند به سمت خصوصی

این روند کامال هماهنگ با وضعیت کشاورزی در خود آمریکاست. کافیست بسیار مشخص است. 

به   ها گرفتارش بودند را در نظر بگیرید: هایشان سال ای که کشاورزان آمریکا و خانواده مخمصه

های بزرگ بشوید یا  ها مستقیم یا غیر مستقیم گفته شده است که یا تبدیل به شرکت ی آن همه

                                                           
از کشورها  یاریدر بس میرو مستق کایآمر سمیالیامپر یها برنامه ،برچسب توسعه ریمرکز ز نیکه ا انندد یهمه م رگید امروزه ۱۷

 م. !ونزوئال رایاخو  یتییبه ها دی. نگاه کندکن یم تیهدا
۱۸

 کند یم اعمال خود میمستق ی طرهیس در که یرفاه یها استیس حداقل یحت سمیالیامپر که ییجا. است مهم یلیخ تفاوت نیا 

 م. .تابد یبرنم سوم جهان یبرا

https://www.bloombergquint.com/law-and-policy/delhi-high-court-rejects-monsantos-plea-against-competition-commissions-2016-probe
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شوید چرا کشاورزان هندی بر موضع خود با  جاست که متوجه می از کشاورزی برید بیرون! این

ها به خوبی از سرنوشت همتایان آمریکایی خود با خبر هستند که  کنند. آن جانشان پافشاری می

 شان هم تقریبا چیزی باقی نمانده است.  تی از جوامع محلیح

ی مونوپلی تنظیم شده است.  اند که از اساس بر پایه کشاورزان آمریکایی در سیستمی گیر افتاده

را در اختیار دارند.  درصد شبکه غذایی آمریکا ۸۴آمریکا حدود تنها چهار شرکت مواد غذایی در 

درصد تمامی غالت دنیا را کنترل  ۸۰که همین چهار شرکت نزدیک به  تر این اما وحشتناک

آسای کشاورزی در حقیقت هرچیزی که مربوط به محصوالت غذایی  های غول کنند. شرکت می

کش  کنند: از بذر تا آفت غذایی ما را مدیریت می ی ی زنجیره باشد را در اختیار دارند و همه

ها را. در حالی که  و حتی سوپرمارکت های کشاورزی ها و بانک محصوالت و کود شیمیایی، وام

گرسنگی در دنیا رو به افزایش   ریزند، درصد غذای خود را دور می ۵۰مردم آمریکا نزدیک به 

 کند. وسته افزایش پیدا میها پی است و در همین حال است که سود این شرکت

کشاورزی بر مبنای رویای آمریکایی چنین بالیی را بر سر کشاورزان آمریکا آورده است و پر 

پروراند.  بیراه نیست اگر بگوییم مودی هم در سر چنین سناریویی را برای کشاورزان هندی می

نشینی  ز مرز دهلی عقبرسد که کشاورزان هندی از موضع خود کوتاه بیایند و ا نظر نمی اما به

خواهند که دولت مودی این قوانین را خط بزند، و  ها می آن  ها طول بکشد! حتی اگر سال  کنند،

ی کشاورزی هند تصمیم  ایی که قرار است برای آینده در آینده نمایندگان کشاورزان در هر کمیته

های  شرکتنه ان باشد و خواهند که قوانین برای کشاورز ها می بگیرد حضور داشته باشند. آن

 کنند.  آسایی که خون کشاورزان را در شیشه می غول

  

https://www.farmaid.org/issues/corporate-power/corporate-power-in-ag/
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 سه( 

  گرایی ای جهانی و حماقت محلی دهقانان ثروتمند، نقشه

۲۰۲۱۱۹فوریه  ۴ی پ. سایناث در نوشته
 

 

 بستن جاده توسط پلیس به روی دهقانان در مرز دهلی( تصویری از 3

در  کنندگان قطع کرده است. دولت هند آب ، برق و اینترنت را به روی صدها هزار از اعتصاب

های  با بستن راهو سیار غیربهداشتی است در اطراف دهلی بسکونت کشاورزان  ی کهشرایط

 .ده استشامکان حضور خبرنگاران سلب  کنندگان دسترسی به محل استقرار اعتصاب

 .اند تا االن نزدیک به دویست نفر از کشاورزان در طول این سه ماه کشته شده

ایی در هند به شدت به محکوم کردن امثال ریهانا و گرتا برای اعالم  در عوض، فضای رسانه

هلی به سنت هاست در مرز د پردازد و کشاورزانی که مدت کنندگان می همبستگی با اعتصاب

خوانند. در این میان سکوت  اند را مزدور و خائن به ملت هند می اعتراضات گاندی بست نشسته

                                                           
۱۹

 P.Sainath 

https://thewire.in/rights/farmers-protest-modi-government-gulag 

https://thewire.in/rights/farmers-protest-modi-government-gulag
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ش باز است کر ا های دیگر دهانشان برای دفاع از هند و دموکراسی ی موقعیت افرادی که در همه

ها  کرد: آنتوان آن را حل  می دانند که مشکل چیست و چگونه  ها دقیقا می کننده شده است. این

های کارگری برای  گاه با هیج یک از اتحادیه دانند که دولت راست افراطی مودی هیچ می

دانند که حق با کشاورزان است ولی  ها می تصویب این سه قانون مشاوره نکرده است. آن

و هندوناسیونالیستی مودی دست بکشند، دولتی که لشکری دولت حداکثری  توانند ازسیاه نمی

ترین این افراد هم مشاوره  گیری کرونا حتی با نزدیک ویت این قوانین در اوج همهبرای تص

که کرونا مانع از  ی این قوانین را تصویب کرده است به امید این نکرده است و عجوالنه همه

دارد تقاص این تصمیم را  [BJP] (پی جی بیرسد که حزب مودی ) نظر می اما بهاعتراض شود. 

 دهد.  رسد می نظر می به چه تر از آن بیش

ها هم کشیده شده  ی بخش اش به بقیه جا اما اعتراضات نه تنها از بین نرفته است که دامنه تا این

 ۲۱و اعتراضات مختلف صدها هزار نفر در سرتاسر ماهاراشترا  ۲۰است. اعتراضات در اوتار پرادش

ه دو ایالت پنجاب و هاریانا نشان از محدود نبودن اعتراضات به تحصن در مرز دهلی و ب ۲۵در 

 به شانیکه از ورود کشاورزان با تراکتورها ییجابه راجستان، کارناتاکا ) حتیدارد. تظاهرات 

 و سایر ایاالت هند هم کشیده شده است.  (شد یریجلوگ -بنگلور- التیا مرکز

کنند،  می بستگی کنندگان احساس هم با تظاهرات کشاورزان و اعتصاب  در پنجاب تقریبا همه

پی  جی ها بپیوندند. کار به جایی رسیده است که حزب بی ها منتظر فرصتی هستند تا به آن خیلی

زیرا که اعضای حزب  انتخابات محلی در پنجاب به سختی توانست کاندیدایی پیدا کندبرای 

کنند! جوانان پنجاب هرروز به  پی در پنجاب از علنی کردن عضویت خود خودداری می جی بی

کنند و بیش از بیش از دولت مودی  کنندگان بیرون میاید گوش می هایی که برای اعتصاب آهنگ

دارد فرماندار  پی قدرت را در دست جی در هاریانا که بی شوند. پی دورتر و دورتر می جی و حزب بی

                                                           
۲۰

 Uttar Pradesh: یدهل به نیتر کینزد و هند التیا نیتر تیپرجمع 
۲۱

 Maharashtra: شدن دهیبخش یبرا هاست سال کشاورزان و دارد را کشاورزان یخودکش آمار نیشتریب که یالتیا 
 .کنند یم برگزار یرو ادهیپ و تظاهرات کمرشکن یها قرض

https://thewire.in/politics/punjab-bjp-farm-laws-leaders-defect
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بست سیاسی قرار  تواند در هیچ جلسه و کمپینی شرکت کند و ایالت در یک بن لتی تقریبا نمیایا

 گرفته است.

نشینی کشاورزان از  گانه کشاورزی دولت مودی و اتفاقات بعد از آن و عدم عقب قوانین سه

: توانسته است نیروهای مختلف و ایی غیرقابل باور داشته است هایشان تا بدین جا نتیجه خواست

 یحت انشانیاز م و)ی هند را متحد کند، کشاورزان را با بخش زیادی از کارگران  رنگارنگ جامعه

تر اما اتحاد  ( را بهم نزدیک کنند. از این مهمیپ یج یب یراست دست حزب یسنت طرفداران

های  ( و غیره در دورانی است که سیاستها ها )زط هندوها و جات ها و مسلمانان با سیک

 هندوناسیونالیستی مودی به شکاف اجتماعی عمیقی در هند منجر شده بود. 

در این مدت همواره بر این تاکید داشتند  «دموکراسی هندی»و «گانه قوانین سه»طرفداران این 

هند با این قوانین همدل  ی بقیه د و اصالتظاهرات کنندگان فقط از هارایانا و پنجاب هستنکه 

هستند که علیه « کشاورزان پولدار»ها همه  کنند که این هستند... در ادامه هم تاکید می

اند و این اصالحات در حقیقت به نفع  مانده هند نیاز دارد ایستاده اصالحاتی که کشاورزی عقب

در هند میانگین  جاست که براساس آخرین سرشماری ملی کشاورزان فقیر هندی است. جالب این

روپیه است. میانگین تعداد اعضای خانواده  ۱۸۰۵۹درآمد یک خانواده کشاورز در پنجاب ماهیانه 

روپیه  3۴۵۰نفر است. در حقیقت درآمد ماهیانه هرنفر تنها  ۵.۲۴یک کشاورز در همین ایالت 

 ۲۴۵۰فرد در هاریانا این رقم برای هر  ۲۲است، بسیار کمتر از حداقل درآمد در بخش رسمی

نفر(. البته این درست است که  ۵.۹روپیه درآمد خانوار با میانگین هر خانوار  ۱۴۴3۴روپیه است )

( این ارقام بسیار پایین در این دو ایالت بیشتر از ایاالت انقالب سبزخاطر صنعتی شدن ) به

روپیه  ۱۵۲۴ی کشاورزان در ماه تنها  دیگری مثل گوجارات است که سهم هر فرد از خانواده

نفر(. در کل هند این میانگین  ۵.۲برای هرخانوار با میانگین هرخانوار  ۷۹۲۶است )میانگین 

برای هر نفر از خانواده. ناگفته نماند که این درآمد، درآمد  ۱3۰۰روپیه است. تقریبا  ۶۴۲۶

داری دهند و نه فقط کشاورزی )که شامل دام ی کشاورزان از هرکاری است که انجام می خانواده

                                                           
۲۲

 . م.است هیروپ ۴۵۷۶حداقل درآمد در هند  



 

26 
 

شود(. این وضعیت کشاورزان هند طبق  و هرنوع درآمد غیرکشاورزی مثل کارگری فصلی هم می

هند قول داده بود که درآمد کنونی (. یادمان نرود که دولت ۲۰۱3آخرین سرشماری ملی است )

کشاورزان پولداری که در مرز دهلی در دمای دو  دوبرابر کند!! همان ۲۰۲۲تا سال کشاورزان را 

 کنند!  درجه حمام می ۵خوابند و در فضای باز در دمای  های آهنی می ه روی ترولیدرج

جا انجام داده است تا از مشروعیت این تظاهرکنندگان  ی کارهایی که دولت هند تا این همه

بر تعداد متحصنین در مرز ها تنها باعث شده است که  ی این اما همه دها را متفرق کن بکاهد و آن

های جریان اصلی  کند با حمایت رسانه هرکاری که دولت می دهلی روز به روز افزوده شود.

معکوس  ی جا نتیجه کنند. اما درحقیقت تا این دهند و تحلیل می می پروبال آن شود، به رو می روبه

دانیم که این باعث نخواهد شد که دولت مودی از هرکاری که باید  ی ما می داشته است. همه

 ی کشاورزان دست بکشد و این بسیار ترسناک است. برای سرکوب وحشیانه

ی مستقیم خودمحوری و ایگوی شخص  که این انسداد سیاسی نتیجه ۲3دانند نظرم همه می به

سیاری برای اعمال این قوانین در آینده وجود دارد. مودی حتی مودی است. چرا که مسیرهای ب

و قرارهایش با میلیاردرهای عزیزش را از سمت و سوی دیگری پیگیری کند. همه   تواند قول می

ی کشاورزان سرزمین  ، حتی اگر همهتواند قبول کند اشتباه کرده است دانند که پادشاه نمی می

تواند شکست را بپذیرد زیرا تمام این  که شخص مودی نمی دانند دست از کار بکشند. همه می

 ( کرده است ها قدرت مودی به تصویری بوده که از خودش و حزبش ارائه می سال

 

 

                                                           
۲3

گویی با این  .گرایی افراطی به حزب مودی و راست اشتباه استراتژیک نویسنده در تحلیل قدرت سیاسی در هند 
در صورتی که  در انتخابات بعدی بود. ای انتظار معجزه توان چشم تحلیل به یک شخص و حزب میفروکاستن 

داری هند خود دلیل اصلی سربرآوردن شخصیتی فاشیستی همانند مودی است. درست  سرمایه سیستم سیاسی
 گرا. همانند برآمدن ترامپ در آمریکا و گسترش فاشیست هویت

https://thewire.in/agriculture/ghazipur-border-rakesh-tikait-support-farmers
https://thewire.in/agriculture/ghazipur-border-rakesh-tikait-support-farmers
https://thewire.in/agriculture/ghazipur-border-rakesh-tikait-support-farmers
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 هایی برای کارگران اعتراضات کشاورزان در هند: درس

 ۲۰۲۰۲۴دسامبر  ۲۸در  جای ویپرا

 

اند. هزاران نفر دیگر  هاست که دهلی را محاصره کرده حداقل صدها هزار نفر کشاورز هندی ماه

کشاورزان در نقاط مختلف  پاسخ ها اعتراضات بی ها بپیوندند. پس از ماه هم درصددند که به آن

ایی است  هند، کشاورزان معترض مجبور شدند از این تاکتیک استفاده کنند. این مقاله مقدمه

هایی که ما از این مبارزه برای  برای توضیح دالیل این اعتصابات، نقش چپ هند و درس

 توانیم فرا بگیریم. ی جهانی ضد نئولیبرالیسم می مبارزه

 ییافتد، جا یهند اتفاق م یمدت در کشاورز یبحران طوالن کی نهیزم اعتراضات در پس نیا

درصد کاهش  ۱.3۶ باًیساالنه تقر ۲۰۱۵-۱۶و  ۲۰۱۵-۱۲ یسالها نیکه درآمد کشاورزان ب

ناقص کاال و  یاتیمال می، رژکاهش ارزش پول ملی، از جمله یاست. اقدامات دولت مود افتهی

                                                           
۲۴

 Jai Vipra 

https://legalform.blog/۲۰۲۰/۱۲/۲۸/the-farmers-protests-in-india-lessons-for-marxists-

jai-vipra/ 

file:///C:/Users/Z.M/Zotero/storage/VDEHMSGM/the-farmers-protests-in-india-lessons-for-marxists-jai-vipra.html
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تر  قیبحران را عم نیها، ا التیاز ا یاریذبح گاو در بس تیدام با ممنوع داقتصا دیخدمات و تهد

یکی از عوامل کاهش دستمزد ، که یدولت به کشاورز یتوجه یکرده است. اما مشکل ب

 است.تر یمیقدبسیار ، کشاورزان است

 :برند ها را پیش می قوانین کشاورزی جدید و منافعی که آن

به عنوان  یبار در ژوئن سال جار نیاول یبرا که است یسه قانون هیاعتراضات اساساً عل نیا

دولت مودی در ادامه این قوانین را بدون طی مراحل . خارج از مجلس مطرح شد یمصوبه ا

که به نمایندگان پارلمان امکان ثبت رای  سابقه به تصویب رساند بدون این قانونی با سرعتی بی

ی هند را تحت تاثیر قرار کشاورز نیتام رهیکل زنجطور مشخص  قوانین به نیا خود را بدهد.

. به عنوان مثال، یی تا توزیع سبد غذاییمواد غذا یمزرعه تا خرده فروش یها ی، از وروددهد می

کند و امکان احتکار محصول و  محصوالت کشاورزی را وارد بازار آزاد میاقدامات  نیا

گذارد. این سه  ش خصوصی میها در اختیار بخ پایه را با برداشتن حداقل قیمت گذاری بی قیمت

چنان سیستم توزیع دولتی برای مواد غذایی و ضمانت خرید محصوالت کشاورزی که  قانون هم

ها و تایید ورود بازار خصوصی به بخش  کند. آزادسازی قیمت وجود دارد را کامال حذف می

 یقراردادهامذاکرات و  یعنی - "کشاورزی قراردادی"چنین به این معنی است که  کشاورزی هم

انجام دولتی  یتواند خارج از حوزه قانونگذار یم -شرکت ها  النکشاورزان و فعا نیب میمستق

 و دولت هیچ نقشی در آن نداشته باشد. شود

( و MSP) ی از محصوالت مشخصبانیپشت متیدر هند حداقل ق یدو رکن مهم کشاورز

را  از محصوالت مشخص یبانیپشت متیحداقل ق( است. دولت PDS) یعموم عیتوز ستمیس

کند.  یم یداریاعالم کرده و آنها را از کشاورزان خر ایی پایه محصوالتلیست مشخصی از  یبرا

در مردم  نیدر ب یعموم عیتوز ستمیس قیاز طر سوبسید فراوانمحصوالت سپس با  نیاز ا یبرخ

براساس  یی،روستا تیرصد جمعد ۷۵و  یشهر تیمعاز ج یمیشود. ن یم عیتوزسرتاسر هند 

 به نحوی به مزایای ارائه شده در سیستم (۲۰۱3)غذا  یمل تی، تحت قانون امندرآمد ساالنه

PDS و ضمانت خرید دولت به کشاورزان بر اساس  عیتوزی  نحوه نی. اوابسته هستندMSP، 
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اگرچه این سیستم مشکالت فراوانی دارد ولی کند.  یکمک م ییمواد غذا متیبه حفظ نوسان ق

 یشرکت ها استثمار کشاورزان را از یبرخ ،د عمدهیتول یشده برا میتنظ یبازارهاین حداقل ا

 دارد. یبزرگ و بازرگانان دور نگه م

هند در  ییقرار گرفته است. خودکفا یستیالیمورد حمله منافع امپر ستمیس نیهاست که ا مدت

 )سازمان تجارت جهانی( WTO، توسط ییغذا تیامن یساز یجهان یآن برا یها غذا، و تالش

کنند که  یها استدالل مرکشو نیگرفته شده است. ا دهیمتحده و متحدان آن ناد االتیتوسط ا

ای  گسترده ارانهی رغمیاست. عل "رتضد تجا"ی غذای ملی توسط دولت  ذخیرهمانند  یاقدامات

 یستیالیامپر یکشورها دهند، های خود می سرزمین به کشاورزان داخلکشورهای غربی خود  که

در جهان در حال  ییمواد غذا یدر بازارها دولتیدادن به همه مداخالت  انیپا یبا تالش برا

به صورت تاریخی هند همیشه هستند.  های این کشورهابه بازار شتریب یتوسعه، به دنبال دسترس

 در مقابل این تالش ایستاده است. 

بزرگ  داران طبقه سرمایهدر هند وجود دارد، از طرف  یکشاورز ستمیس یبراکه  یگریچالش د

 بخشی ازبردن مقررات هر  نیو از ب فیتضع یبرا خود را تالش راًیطبقه اخ نی. ااست خود

بذر  یکرده است. از بازارها دیتشد یارزش کشاورز رهیکل زنج ریرا به منظور تسخ ستمیس

های بخش کشاورزی را برای  ی قسمت هقانون همسه  نیا یی،مواد غذا یها گرفته تا فروشگاه

 کند. آزادسازی می دارانه سرمایهانباشت 

 بحران عمیق کشاورزی هند:

دارد. مدت هاست که  یاساس راتییبه تغ ازیدر هند ن یکشاورز ستمیکه س ستین یشک

درصد کشاورزان  ۸۶ خصوص برای بهشده است  لیتبد و سود بدون پاداش یتیبه فعال یکشاورز

داشته است. دولت اشتباه  یبخش سالهاست که رشد کند نیهستند. ا ای که خرد و حاشیه

قوانین  نیخارج شوند، و ا یو بازار کشاورز یرزاز کشاو دیکند که مردم با یادعا م یکند وقت ینم

 ، دولتیکند. اما از نظر انتقاد یم عیلغو آن( را تسر ای) یمطمئناً روند خروج از کار کشاورز جدید

چه در شهرها و چه در روستاها ندارد.  ی،گریافراد به هر نوع شغل د نیجذب ا یبرا یبرنامه ا



 

30 
 

 ی برنامه چیکند و ه یم یرا خصوص یمل یدیتول یاه است که بطور فعال شرکت یدولت نیا

از شعار فقط اساساً  سازی این دولت یصنعت برنامهندارد.  ی اقتصاد هندساز یصنعت یبرا یعمل

در روستاها ندارد و در واقع با  کشاورزی ریاشتغال غ یبرا یحل راه چیشده است. ه لیتشک

 خارج از بخش کشاورزی انییروستا مدخود در کاهش درآ ی نابخردانه یاقتصاد یها استیس

بخش کشاورزی را به دست دولت  نی، اگر امیشده ا رهیکه ما به آن خ یا ندهیبوده است. آ میسه

۲۵ونیزاسیپرولتر"، اردهای بزرگ بسپ شرکت
 جامعه به سمت صنعتی شدن یتحول ساختار ای "

سوق خواهد  یکاریو ب بیشتر فقررا به سمت  نفر ونهایلیم، بلکه سیاستی است که نخواهد بود

 .داد

 متیحداقل قاست که  نیهند ا یکشاورز نهیدر زم شناخته شدهاز مشکالت  گرید یکی

کارکرد و  واقع برای کشاورزان هندی سودی ندارددر  (MSP) ی از محصوالت مشخصبانیپشت

است که ارزش آن به  یبدان معن نیای بازار از دست داده است.  دهنده خود را به عنوان جهت

است که  لیدل نیبه ا یامر تا حد نی. استیکشاورزان قابل توجه ن یبرا متیق "حداقل"عنوان 

 که در حقیقتها به شدت کاسته است،  التیاز ا یاریمحصوالت مختلف در بس دیدولت از خر

MSP  یپنج درصد از کل فروش کاالها باًیتقر یدولت یدهایخر ا کرده است.معن یبرا 

زنگ محصالت کشاورزی توسط دولت  دیدر خر شتریدهد. افت ب یم لیرا تشک یکشاورز

زنده ماندن به آن وابسته  یبرا یها هند ونیلی، که میعموم عیتوز ستمیس یبرا ی استخطر

 .اند که برای تامین سبد غذایی خود به این سیستم وابستهاز کشاورزان  یاریبس از جملههستند. 

غالباً توسط بازرگانان و دولتی  یعمده فروش یبازارهابیشتر است که  نیا گریمشکل د

برخوردار هستند،  یاسیاز نفوذ س کنند و یم کتهیها را به کشاورزان د متیکه ق یمحل داران زمین

توانند از طریق تغییر در مجوز،  مهم است که بدانیم این بازارها میشده است. اما  ریتسخ

 سازی اصالح شوند.  اعتباردهی و ایجاد انبارهای مناسب ذخیره

 

                                                           
۲۵

 فرآیند کارگر شدن 
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 نشینی اخیر کشاورزان چه درسی برای ما دارد؟ اعتراضات و بست

قانون به مدت وجود دارد، این سه  یمشکالت طوالنهند  یبه طور خالصه، اگرچه در کشاورز

 یکشاورز ر. باز کردن بازادهد طور انضمامی و براساس نیاز تولیدی پاسخ نمی ها به هیچ کدام آن

، یاز اعتراضات در بمبئ یکی. در دهد به هیچ کدام از مشکالت ذکر شده پاسخ نمیروش  نیبه ا

به چه  یذاری بخش کشاورزی به بخش خصوصواگداد که  حیتوض اناورزکش انرهبر ی ازکی

برای هر  هیروپ ۱۵ متیو محصول را از همه با ق دیایتواند ب یبزرگ مشرکت  کی: معناست

ی زیادی که این  . به دلیل سرمایهکند یداریخر روپیه ۱۰کیلوگرم به جای قیمت مشخص 

و تجار خرد را از بازار خارج کند،  ها ی شرکت ی این روش بقیه تواند با ادامه شرکت دارد می

فروشد تنها  روپیه می ۵۰دارد و در آخر برای محصول نهایی که  کشاورزان را وابسته به خود نگه

 روپیه به کشاورزان بدهد. ۵

 نیدرس ا نیاول نیهمچن دهد. یرا نشان مبا ایجاد تخفیف زیاد  مثال ساده روند انحصار نیا

توسط  ی،جهان یها هی، حداقل در حاشتواند موثر می یبرالیولجنبش ضد نئ کیاعتراضات را: 

ساخته و پرداخته  دارند، قرار برالینئول یها استیس ریتحت تأث ماًیکه مستق یا افتهیافراد سازمان 

 که یافته و متحد شوند چنین جنبشی در دستان ماست. حتی با این اگر کارگران سازمان .شود

اند، همبستگی خود را با کشاورزان نشان  های کارگران صنعتی در هند بسیار ضعیف شده  اتحادیه

 نی. ااند.  های دهقانان رقم زده اند و بزرگترین اعتصاب سراسری را با هماهنگی اتحادیه داده

 شرایط ایدئولوژیک بسیار وخیمی ریتحت تأث یدهد که وحدت کارگران و دهقانان حت ینشان م

 است. یهنوز هم ممکن و ضرور ،در سرتاسر جهان به وجود آورده است سمیبرالیه نئولک

محور متحد  مسئله یها تواند با جنبش یم زین جداافتادهدهقان  کی یاست که حت نیدرس دوم ا

دار،  هیکشاورزان سرما - جدا هستند گریکدیاز  کاستیو  یاز نظر طبقات یشود. کشاورزان هند
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از آنها  یاری. بسرهیو غ ی، کارگران کشاورزخردکشاورزان  ،۲۶کشاورزان مساقاتی، داران زمین

کنند. اما دهقانان  یکار م گریکشاورزان د یها نیزم روی نیخودشان و همچن یها نیزمروی 

توانند  یاران کوچک مد هی، سرمابیترت نی. به همنندیشدن بب کارگرتوانند خود را در حال  یم

 ماتیصمت کتهیشروع به د یجهان یمال هیکه سرما یخود را در حال یطبقات تیموقع رییتغ

 طیشرا نیا انیچپ است که با ب فهیوظ نی. انندیکند، بب یمها  برای زندگی آن شتریب یاقتصاد

 دیکمک کند. چپ با محور مسئله یوحدت اجتماع جادیو روشن ساختن منافع مشترک، به ا ریمتغ

ضد تناقضات را از  آنتاگونیستیآگاه باشد تا تناقضات  این تمایزات طبقاتی و کاستیاز 

باید بتواند ارزیابی پویایی از کند.  جادیا یا توده یها جنبش بیترت نیکند و بد جدا یستیآنتاگون

، فروشندگان یکشاورز تجار خرد طبقه و شکل تغییر آن در میان کشاورزان داشته باشد.

 ی ندهیآنها در معرض آ ی همه رایدارند ز یمنافع مشترک ییروستا یایو پرولتار جاتیسبز

به همین دلیل است که در اعتراضات کنونی ضد این قوانین  .اند گرفتهقرار  یسازریمشترک فق

 اند. ی این کشاورزان به هم پیوسته همه

ها  ی سال دهقانان در هند نتیجهمختلف  یطبقات و سازمانها نیب یوحدت نیچن کی جادیا

های مختلف کشاورزان و برپایی اعتراضات بزرگ و کوچک برای یافتن  وقفه سازمان یتالش ب

 ۲۵۰ی بیش از  سابقه اتحاد بی ۲۰۱۸پاسخی برای بحران کشاورزی در هند است. در سال 

هزار کشاورز در بمبئی شد که  ۵۰سازمان مختلف دهقانان منجر به راهپیمایی طوالنی حداقل 

های سرخ به بمبئی آمده  م جمعیت روستایی که با پای پرهنه و پرچمکشور را لرزاند. سیل عظی

ی  سابقه نتیجه بودند مردم را نسبت به شرایط وخیم روستاهای کشور حساس کرد. این اتحاد بی

بود، ارگانی وابسته به حزب کمونیست هند  All India Kisan Sabhaهای سازمان  تالش

ها در اقصی نقاط هند  سازی آن یابی دهقانان و آگاه سازمانهاست هدفش  )مارکسیست( که سال

                                                           
۲۶

 Sharecroppers: و به کشاورزان معموال جا و  دارند یبرم نیزم ی اجاره عنوان به را محصول از یقسمت که یداران نیزم
ی دنیا تا همین  دهند. به صورت تاریخی این نوع کشاورزی در همه مکان و دسترسی به آب برای کاشت و برداشت محصول می

 اواخر بسیار مرسوم بوده است. م.
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یابی چپ در  ی سازمان ایی در هند، که بسیاری نتیجه است. سایر تحرکات روستایی و منطقه

 اند. بینیم کمک کرده روستاهاست، به اتحاد نیروهایی که امروز در مرز دهلی می

و  ستیاحزاب کمون فهیارد. وظد هند دهقانانمیان در  یقیعم شهیر سمیستاکاست و ک

 یکارگران کشاورز نیکه به طور گسترده در ب - در هندها  مرتبط با آنکشاورزان  یها هیاتحاد

جایگاه شکل دهند که  یا است که حرکت کشاورزان را به گونه نیا -کنند  یکار م نییطبقه پا

طبقه را  نیشده توسط ا جادیشرکت کنندگان را به چالش بکشد و اختالفات ا طبقاتی و تعصبات

مجدد  عیبه توز یاتیح ازیوحدت، مهم است که ما ن نیا جادیآشکار کند. ضمن امیان دهقانان 

. میرا فراموش نکن یکشاورز یهمکار یها و تکامل فرم ییروستا یاز اشتغال کاف نانی، اطمنیزم

ه طور خودکار حل ب نیقوان نیدر صورت لغو ا یا هیو کشاورزان حاش نیزم یکارگران ب تیوضع

بحران با  زیدهند، ن یم لیکشاورزان کشور را تشک تیشود. مشکالت زنان کشاورز، که اکثر ینم

 دیبا یاست که تئور ییجا نیاست. ا ژهیتوجه و ستهیمرتبط است اما شا یکشاورز همگانی

خود را به  ریجنبش خود به خود مس نیا نکهیا یجا هسوق دهد، بهمه  یجنبش را به سمت آزاد

 کند. یسلطه ط دیسمت اشکال جد

خود دولت است. پس از آنکه مذاکرات با دولت به دنبال  یدرس سوم مربوط به شناخت طبقات

را  یدیکشاورزان انجام نشد، جنبش مشترک کشاورزان شعار جد یها سازمان یسراسر یلیتعط

میلیاردر بزرگ  ود یو آمبان یآدان. "و احتکار ی، آمبان یآدان -دولت  یواقعنیت  "اعالم کرد: 

 واضح یحیشعار توض نیکسب کنند. ا نیقوان نیسود را از ا نیشتریهستند که قرار است ب هندی

 روی پاش را در زمستان به های آب و تانکنهفته است  یدرباره آنچه در پشت قدرت دولت است

را در  یتظاهرات اعتراض نیبزرگ. کشاورزان همچن یها هیمنافع سرما :گشوده استکشاورزان 

فروخته  یکارت ها میس میاند و خواستار تحر کرده یزیر برنامه ریالینس )شرکت آمبانی(مقر 

 یدسته بند یها به جا کیتاکت نیاند. ا شده این شرکت محصوالت ریو سا ریالینسشده توسط 

 تی، هداچرخانند واقعا میکه  دولت را  یبه سمت کسان دقیقا ، خشم را"استمدارانیس" یانتزاع

 کنند. یم
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به  ،است دهیرا به چالش کش یجنبش قدرتمند است که دولت مود کی نیبه طور خالصه، ا

جنبش  کی نیاند انجام دهند. از آنجا که ا توانسته گرید یها از جنبش یکه تعداد کم میزانی

هند در آن حضور دارند، انگ زدن به  ی های مختلف جامعه ی هویت و همهاست،  یکامالً طبقات

 انمخالف"گفتن  زا ریتر است. نخست وزراز آن دشوا شیپ یاجتماع یاز جنبش ها یاریاز بسآن 

بسته  یمن با دستها"سمت به  "کنند ها سواستفاده می و از آن دنکن یکشاورزان را گمراه م یبرخ

. حرکت کرده است "دیبگذار انیما در م و مشکالتتان را با این قوانین و دییایکنم، ب یالتماس م

ستون فقرات هر  دیهستند و با یدهد که دهقانان در هند هنوز قو یبه ما نشان م این اعتراضات

 .دهند لیرا تشک نیتحول آفر یاسیپروژه س

*** 


