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 ی هند دوروزهاعتصاب 

 ترین اعتصاب تاریخ و مروری بر آن ی بزرگ در ادامه

 

 دضهای نئولیبرال و  تاعتصابی علیه سیاس، در هند پیوستند گذشته ی فتههی  روزه دومّلی عتصاب میلیون نفر به ا 05حدود 
این  رد بزرگ مختل کردند.ایالت را در شش  ی خدمات ارائه  ینقل عموم و حملو  ها خانهکار ،ها کبان کارگران   .کارگری دولت

نگاهی ی آن  هگذشته و زمینتصابات سال مبارزاتی هند، به اع بسترپس برای فهم سو  م.پردازی میضات اخیر اعترامتن ابتدا به 
کارگران در برابر آن تاریخ مقاومت در هند و  لیبرالیهای نئو اجرای سیاست ونی دیگر بهدر متاست که ضروری  اندازیم. می

 موزیم.ابپردازیم و بیبیشتر 

 (2222ی مارس  )اعتصاب دو روزه مطالبات

دومین و آخرین  (نخست وزیر هند) مودینارندرا گرای  دولت راست های نئولیبرالی علیه سیاستبر  ها اعتراضات و اعتصاب
سازی  توقف خصوصیخواندند. ضد کشاورزان  گری ور کلی ضد کارها را به طو سیاستاین ان ضمعتر .را نیز طی کردروز خود 

هواپیمایی   ی بزرگ آن شرکت )دو نمونه ها های تولیدی و مالی از جمله بانک در بخش ی و خدمات دولتیهای ملّ  داراییمنابع و 



2 
 

مین اجتماعی أن کار، گسترش بیمه و تری در قانو، لغو اصالحات ضد کارگ(است BPCLایر ایندیا و شرکت بزرگ نفتی 
سازی نیروی  و توقف موقتی ی تضمین اشتغال در یک برنامه دستمزد، افزایش حداقل های غیر متشکل حتی در بخش همگانی

ی سال گذشته حتی به آنان  گویند که در  بودجه کارگران می .اصلی زحمتکشان در هندوستان است ی مطالبه ۲۱کار از جمله 
 ای هم نشده است. اشاره

. اعتراضاتی شود کشاورزان انجام می یسراسر تظاهراتین اعتصاب سراسری تنها چند ماه پس از پایان یک سال اعتراض و ا
که در گفتند  معترض میشد. کشاورزان  قوانین مزرعهموسوم به ای از قوانین  دولت مجبور به لغو مجموعهی آنها  که در نتیجه

دکتر . کندتهدید بیش از پیش ها را  معیشت آنبر این باور بودند که این قوانین ها مشورت نشده است و  مورد قوانین با آن
نارضایتی شدیدی علیه دولت مودی وجود دارد. با »های کارگری هند، گفته است:  دوندیرام کاراد، معاون ملی مرکز اتحادیه

قیمت بسیار باالی غذا، گاز و سوخت، زندگی برای یک خانواده معمولی سخت است، اما این دولت طبقات فرودست جامعه 
گویند علیرغم  داری می سرمایهعلیه های کارگری هند در هفته دوم اعتصابات  اتحادیه«. گیرد میو کارگران را به کلی نادیده 

 .کنند ارزیابی می موفقآنها اعتصاب را شرکت اقلیتی از کارگران، 

 دهندگان سازمان 

شکل گرفته های نزدیک به احزاب کمونیست  این کشور و به ویژه تشکل ی های کارگری عمده فراخوان اتحادیهاین اعتصاب به 
هند است، از جمله ( CPIM) حزب کمونیست )مارکسیست(که وابسته به  (CITU) های کارگری هند مرکز اتحادیهاست. 
در کارگران های  ترین انجمن زرگاز بیکی تأسیس شد  ۲791سال که در مرکز این  این اعتصاب است. دهندگان کلیدی سازمان

اعضای از همچنین  کز بودند.نفر عضو این مرشش میلیون حدود  ی،گیر شکسال پس از  50، یعنی ۱1۲0در سال  هند است.
  ( است.WFTU) های کارگری راسیون جهانی اتحادیهفد

 شیوه 

ها، سایر مؤسسات مالی، ادارات دولتی و بخش  بانک ی نه تنها کارگران بخش تولید کشور کار خود را متوقف کردند، بلکه همه
 01.اند های دولتی، مؤسسات آموزشی و غیره بسته مانده ها، کارکنان طرح عمومی، حمل و نقل، ساختمان، بنادر و اسکله

های هندوستان  ایالتکسری از تعداد معترضان در کل البته هند پیوستند که  ی ی دو روزهیون نفر در این هفته به اعتصاب مّ میل
 .شوند محسوب می
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نقل عمومی تنها در شش ایالت در  و حمل ی ها، کارگران کارخانجات و حوزه های خدماتی، کارمندان بانک کارگران شرکت
در تمامی  نتوانستهای عادی اقتصادی را با اعتصاب خود مختل کردند، اما اعتصاب  فعالیتروزهای دوشنبه و سه شنبه 

 .تسری یابدایاالت هند 

هند علیه شکاف طبقاتی و فقر گسترده این کشور به علت  ّلیکه تاکنون اعتصابات م نویسد یم  تایمز هندوستان سرمقاله
دچار چالش بوده است؛ زیرا اعتصاب و « توانند از عهده آن برآیند پذیر نمی شرایطی که کارگران غیرسازمان یافته آسیب»

ها فرصت بزرگی را در  اتحادیه. اثر شده بودند احزاب سیاسی مخالف ناقص و بیاضات به دلیل نداشتن حمایت جدی اعتر
های صنعتی باید دست به  . دقیقا در شرایطی که اتحادیهاند هعترض از دست دادن و روستاییان مجذب اتحاد خود با کشاورزا

  .شودمانع آن دادند، دولت وارد کارزار شد تا  دست هم می

عتصاب تأثیر کمی در پایتخت هند، دهلی نو، و مرکز مالی بمبئی داشت، اما زندگی روزمره در جاهای دیگر، از جمله جنوب ا
هند از اعتراضات حمایت کرد، تحت تأثیر قرار گرفت. دولت مخالف  کراال، جایی که دولت ایالتی به رهبری حزب کمونیست  

. را مختل کردونقل عمومی  حملکار انی آهن را مسدود کردند که  طوط راهها و خ ها، تظاهرکنندگان بزرگراه در برخی ایالت
 ۱11بیش از در آینده های کارگری کشور، گفت که انتظار دارد  های کارگری هند، یکی از بزرگترین اتحادیه کنگره اتحادیه

هند،  ی بزرگترین وام دهندههای بخش دولتی، از جمله  تعدادی از بانک .میلیون کارگر رسمی و غیررسمی به اعتصاب بپیوندند
رود بسیاری از کارمندان به  ، گفتند که خدمات بانکی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد زیرا انتظار میبانک دولتی هندیعنی 

 .اعتصاب بپیوندند

ها  ای، علت استانی شدن اعتراضات، فشار دولت مرکزی و ایالت فعاالن کارگری هندوستان و رهبران اتحادیه ی برخی به گفته 
صنفی علیرغم فشار اقتصادی و فاصله طبقاتی است. مثال در برخی ایالت  ی به کارگران برای دوری از هرگونه اعتراض و مطالبه

های کراال و بنگال غربی کارمندان دولت و کارگران خدمات وابسته به دولت را با تهدید از پیوستن به اعتصاب منع  مانند ایالت
های برق خود به کار  هزار کارگر شرکت ۰1قانون اضطراری را برای ممنوعیت اعتصاب  اهاراشترام ،کردند و تنها در یک مورد

های آنها و "برخورد  دولت هند به کارمندانش هشدار داده، شرکت در اعتصابها به هر شکلی منجر به کاهش حقوق. گرفت
 .شود انضباطی متناسب" می

 اوضاع و احوال

های باالی مواد غذایی  از دست دادن شغل، کاهش شدید درآمد، قیمتبه دلیل با مشکالت اقتصادی گسترده هند کارگران 
در ماه ژانویه، . ستابا همه گیری کرونا تشدید شده  اینهامامی تبیکاری مزمن مواجه هستند که همچنین ضروری و سوخت، و 

های اخیر اضافه شدند؛  بیکاری این کشور در سالمیلیون هندی بیکار به آمار  0۵مرکز نظارت بر اقتصاد هند گزارش داد که 
این درحالی است کسانی که به اندازه کافی خوش شانس بودند که شغل داشتند، ممکن بود برای اعتصاب بیش از حد نگران 
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اضر در حال ح. درصد افزایش یافته است ۲1تا  ۰باشند. بسیاری از مشاغل از بین رفته و نرخ بیکاری در دسامبر به 
های سراسری   افراد در هند کارگران روزمزد، کارگران پیمانکاری و کارگران مهاجری هستند که از زمان تعطیلیپذیرترین  آسیب

بخش غیررسمی کارگران روزمزد، کارگران پیمانکاری و کارگران مهاجر تقریبا . اند مارس بدون کار و درآمد مانده ۱0کشور در 
  .دهد درصد از جمعیت شاغل کشور هند را تشکیل می ۰۲

 زمینهو  تاریخچه

پیروزی بزرگ کشاورزان معترض در هند، دولت این کشور پس از یک سال اعتراضات  طی سال گذشتهماه نوامبر 
نئولیبرالی را لغو کند، هرچند بسیاری دیگر از مطالبات معترضان هنوز  ی مصوبه سهکشان، وادار شد  زحمت ی یافته سازمان

مشترک بودند و هم به دلیل  (الیهای نئولیبر علیه سیاستین دو اعتراض )طالبات ال اشتراک میلهم به د .پاسخی نگرفته است
قعی درک وابرای یم. شو تر می یقدق ۱1۱۲-۱1۱۱اعتراضات سال  ربدو اعتصاب،  دهندگان هر ازمانای از س خش عمدهب

 ضروری.امری است هند، این شرایط مبارزاتی در 

*** 

 ۱11. از ماه آگوست حدود رقم خورداعتراض کارگری )و البته کل اعتراضات( در تاریخ بشر در هند ترین  عظیم ۱1۱1سال 
 گذارند. در تظاهراتی بر علیه قوانین جدید دولت شرکت کردند، این قوانین تأثیری مخرب بر وضعیت کشاورزان میمیلیون نفر 

و به همین دلیل همواره در تحوالت آن  دهند. کشور را شکل مینیروی کار آن کل کارگران کشاورزی در هند بیش از نیمی از 
 ، باید به گذشته بازگردیم. ادددر هند رخ اند. برای فهم آن چه  نقشی پر رنگ داشته

 . قحطی بنگال44-3441

تخصیص نامناسب ی مواد غذایی و گاهی نیز به سبب  نخست به دلیل کمبود عرضهدهد.  دو دلیل رخ می هبقحطی معموال 
بود،  ۲75۵سال مسبب قحطی بنگال در برای مهار این وضعیت است. آنچه  های حاکم  مواد غذایی موجود و ناکامی سیاست

 از جنس دومی است. 

ی قحطی داشت. اما آخری  تجربه ۲۰79و بار دیگر در سال  ۲9۰۵، بعد در سال ۲991های  تر، یعنی در سال البته بنگال پیش
نفر در چهار میلیون حدود دانند. این قحطی مرگ  که غالبًا حکمرانی بریتانیا بر هند را مسئول آن می ۲75۵گردد به سال  برمی

ی  در این باره نشان دهندهن زمان، ر بریتانیا در آ، نخست وزیهمراه داشت. واکنش چرچیلرا به هند شرقی )بنگالدش امروزی( 
 ها و فالکت آنان است: دولت بریتانیایی در مقابل هندی قاحتو

ها  خو هستند. قحطی تقصیر خود آنان است چون که مثل خرگوش ها متنفرم. آنها مردمی وحشی با مذهبی درنده من از هندی»
 «کنند. زاد و ولد می
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تغییرات ناگهانی هنگام برداشت مثاًل شود به کمبود عرضه. این کمبود دالیل مختلقی دارد،  قحطی مربوط می معمواًل دالیل
دلیل  تر از اینها بوده است. دهند. اما دالیل قحطی بنگال کمی پیچیده ها رخ می یا مشکالتی که در زمان جنگ محصول،

ی محصول برگردد مربوط بود به تخصیص  نامناسب  نخست، کمبود برنج بود. این کمبود بیش از آن که به میزان عرضه
؛ اشغال برمه توسط ۲75۱محصول موجود. عوامل مختلفی در این امر نقش داشتند: مشکل برداشت محصول در پاییز سال 

هایی بر تجارت بین ایالتی  دات برنج از برمه شکل بگیرد؛ محدودیتهایی در وار سبب شد که محدودیت ۲75۱ژاپن در سال 
و فروش برنج زمانی که به سبب کمبود  ی برنج توسط تاجران و کشاورزان در پی سوداگری برنج و باقی غالت؛ احتکار ذخیره

بیان آمارتیا سن، اقتصاددان  بهدن برنج از خارج برای مهار مشکل. قیمت آن باال رفت؛ کاهلی  حکومت بریتانیایی در وارد کر
ی مردم هند  های آن تأمین غذا برای توده درنتیجههای مربوط به جنگ جهانی دوم که  ی مشکل مربوط بود به تشنج هندی، عمده

 های حاکمان بریتانیایی نبود. از اولویت

بریتانیایی سیاستی اجرا کرد که برنج به . دولت که زمینی نداشتندشد ی بار و سختی قحطی نصیب کارگران کشاورزی  عمده
هایی که برای آنها اهمیت حیاتی داشت تأمین شود و بر جنگ تأثیر نگذارد.  قیمتی ثابت برای حدود یک میلیون کارگر کارخانه

ن های حاکما بود که اساسًا منجر به قحطی نشد. اما سیاست ۲75۲به وجود آمد، مشابه سال  ۲75۵در واقع کمبودی که در 
  هندی و پارلمان بریتانیا اوضاع را نابسامان کرد.

های غذایی از  ها متکی شد به کمک هایشان را بفروشند، و کشور برای دهه به سبب این شرایط بسیاری مجبور شدند که زمین
 خارج.

 های کشاورزی . گسترش زمین76-3446

، بریتانیا از هند بیرون رفت و این کشور استقالل سیاسی خود را قالل هنداستنبش ج ، پس از چندین دهه مبارزه7491سال 
ت جلوگیری از یک قحطی بزرگ دیگر برداشت. هایی در جه پایدار شده بود. دولت هند قدم غذایی اوضاع موادکسب کرد. 

د. در برخی موارد برای پاکسازی و مهیا کردن نواحی هایی شد که قابل کشت بودن یکی از این اقدامات، گسترش کمیت زمین
 تر محصول پرورش دهند. کمک مالی از سوی دولت ارائه شد تا کشاورزان بتوانند راحت

ی آزادسازی  های برنامه ی قحطی بنگال همچنان باقی بود و به همین دلیل بود که امنیت تأمین غذا یکی از اولویت اما خاطره
دیگر  منتهی شدکهوضع قوانینی به منجر به انقالب سبز شد و از سوی دیگر  از یک سوبود که  هند شد. همین اولویت

 کاران قادر به احتکار مواد غذایی جهت کسب سود نباشند.  کاسب
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 . انقالب سبز67-3476

جمعیت با نرخی بسیار  ، یعنی آغاز انقالب سبز، هند هنوز به واقع خود را در مقابل قحطی ایمن نکرده بود.7491اما تا سال 
ی مایحتاج این جمعیت کافی نبود. به این ترتیب باید  ها برای تهیه کرد و گسترش زمین بیشتر از تولیدات کشاورزی رشد می

گرفت. این اصالحات سبب شد که هند از کشوری با کسری غذا به یکی از  اقداماتی برای فزونی محصول صورت می
اال به ویژه حات از بی این اصال ونهتوان نم مینیز دیگری  ت که در کشورهایساجالب  کشورهای پیشگام در کشاورزی.

داری  ایهمربه دوران تثبیت س ها مربوطند این نمونه عموماً مشاهده کرد.  ی رامالکیت زمین و کشاورزئل مربوط به مسای  بارهدر
  انقالب سفید.، با نام 7739 ، در سال جام شدانوی پهل رضاد حممتوسط در ایران رخ داد ه آنچدر این کشورها. 

در همان  ی کشت دوگانه شیوهاندازی  راه( 2)های کشاورزی؛  تداوم گسترش زمین (7) :سه جزء اصلی داشت سبز هند  انقالب
های آبرسانی عظیم است که دولت  در هر سال دو فصل کاشت محصول داریم که این نیازمند پروژه، یعنی های موجود زمین

 ها.  های پربازده دانه پرورش گونه( 3)آنها را تأمین مالی کند؛ و 

شد که  ی رشد جمعیت و کمبود مواد غذایی پرسشی است که بسیاری با آن مواجهند و تاکنون چنین گمان می در واقع مسأله
ترین آنها ایاالت  مجموعه اصالحاتی که از سوی چندین کشور که مهم بایعنی هند با انقالب سبز به آن پاسخ داده است. 

نجاب پی مّلی این اصالحات، کشاورزان  یگر، به عنوان بخشی از برنامهمتحده بود به دولت هند توصیه شد. جدا از تغییرات د
به محصوالت های پیشین کشاورزی را کنار گذاشتند. آنها به کاشت  شیوه 7415و  7495ی های  در دهه )شمال هند(

 و آبیاری. پربازده های های امریکایی پرداختند، یعنی با مواد شیمیایی، دانه شیوه

ی پنجاب امری رایج شده است. دلیل آن هم کمبود آب برای  های حفاری از میان مزارع گندم منطقه صدای دکلاخیرًا شنیدن 
مجبور شدند که تنها گندم، برنج و کتان کشاورزان  شد، کشت است. زمانی که اصالحات موسوم به انقالب سبز اعمال می

آسا چنان حجم بیشتری از محصول  های جدید و مهجزه دانه پربازده بکارند، به جای محصوالت سنتی و مختلط خودشان. این
های  آوردند که کشاورزان تا به آن زمان ندیده بودند. اما این محصوالت همواره تشنه بودند و بسیار بیش از آنچه بارش به بار می

های زیرزمینی  ستفاده از آبهایی حفر کردند و با ا کرد آب نیاز داشتند. به این ترتیب کشاورزان چاه شان می طبیعی نصیب
فوت رسیده است و  255تر شده است تا این که امروز به حدود  ها هر روز عمیق محصوالت را آبیاری کردند. اما این چاه

 اند. های آب زیرزمینی تهی شده سفره

باید  زان نیزشوند کشاور ر میت ها عمیق مشکالتی را با خود به همراه آورده است. هر قدر که چاه  ی آب زیرزمینی زنجیره مسأله
هایشان  برای رساندن آب به زمینتری )شاید تا چهار هزار دالر قیمت یک پمپ باشد(  های گران تر و پمپ تجهیزات قدرتمند
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رخی از ها ب شوند. بانک ها می های بیشتر ار بانک شان، مجبور به گرفتن وام های کنونی بر بدهی  بنابر این آنها عالوهتهیه کنند. 
ها از آنان  آورند. کسانی که دست کم دو برابر نرخ بانک دهندگان غیر رسمی روی می کنند و در نهایت آنها به قرض آنها را رد می

  گیرند. پس می

های زیر زمینی معضالت دیگری نیز به همراه دارد. مثاًل جمع شدن نمک بر سطح خاک که این سبب تضعیف  آبیاری با آب
های پربازده  ی نوین کشت دانه مواد معدنی خاک را جذب کند. همچنین شیوه تواند به خوبی شود و ریشه دیگر نمی میها  ریشه

برای موجب از بین رفتن مواد معدنی موجود در خاک شده است؛ از قبیل نیتروژن، فسفر، آهن و منگنز. بنابراین کشاورزان باید 
های بیشتر  . و همین آنها را باز هم به گرفتن وامدست کم سه برابر کوددهی کنندی گذشته،  به دست آمدن محصولی به اندازه

کند. به این ترتیب،  ها دفن می پایان وام ی بی دهد. مواردی از این دست بسیارند که در نهایت کشاورزان را در زنجیره سوق می
بیشتر کند، و هم زندگی بهتری برای خانوارهای انقالب سبز به هیچ روی مجموعه اصالحاتی نبود که هم بازده کشاورزی را 

  های زمین محافظت کند.  کشاورز فراهم کند و هم از ظرفیت

 ی تولید کشاورزی بازار کمیته . دوران طالیی  3443

( که هدف آن محافظت از کشاورزان در مقابل APMCبا رشد و شکوفایی صنعت کشاورزی، هند این کمیته را تأسیس کرد )
ها به کشاورزان  رسند و پرداختن «معقول بیش از حد  به سطوح »ها  بود. همچنین تضمین این که قیمت مضاعفکشی  بهره

ها و  شود. در ازای این کمک، کشاورزان تنها مجاز بودند که محصوالتشان را در فروشگاه برای محصوالتشان به موقع انجام 
 بود. 7447ی اوج این بازارها در سال  هایی مشخص بفروشند. نقطه زارهای معین و در مزایدهبا

 خوردندر به مشکل ب APMC. کشاورزان با 6007

توانستند  ی محصوالت آنها پیش نرفته است. وقتی آنها نمی مقادیر فزایندهکشاورزان بر این باورند که تسهیالت بازار همگام با 
های معین بفروشند، به دالالن غیر قانونی روی آوردند و در قریب به اتفاق موارد دیدند  بازارها و مزایده محصوالت خود را در

  کشی شده است. که از آنها بهره

یر شد6034  . نارندرا مودی نخست وز

است. او در  یاسی هندیکی از دو حزب بزرگ س ،باراتیا جاناتاگرای  راستنخست وزیر کنونی هند، نارندرا مودی، عضو حزب 
ها، از جمله کشاورزی  سازی هند در تمامی بخش سازی و صنعتی غالبًا از نیت خود برای مدرن ۱1۲7و  ۱1۲5های  کمپین

های بسیاری به کشاورزان و کارگران کشاورزی داده است، مثاًل  دار این مقام شده است وعده زد. او از زمانی که عهده حرف می
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های  اجرا و تشدید سیاست تداومگرایش وی، ترین   مهم ماا دو برابر خواهد کرد. ۱1۱۱تا سال این که دستمزدهای آنان را 
  .استلیبرالی نئو

 دهند نیروی کار هند را تشکیل می . کارگران کشاوزی نیمی از6060

وکار انبوه خود را نگه داشته است. این  های کشت همچنان سنتهای بزرگ دیگر  هند، با اختالف زیادی بیش از تمامی اقتصاد
ترین منبع گذران زندگی بخش بزرگی  ور، گسترش یافته است و بزرگهای پیشرفته و با فناوری باالی آن کش شاخه در کنار بخش

 میلیون نفر ۲11زی مشغولند، یعنی درصد از نیروی کار هند در بخش زمین و کشاور09حدود از جمعیت این کشور است. 
ی محصوالت کشاورزی در مسائل  اهمیت رشد و عرضهاین به سبب کنند.  های کوچک و محلی کار می هم در زمین که عموماً 

با وجود این که هند در تأمین مواد غذایی خود  بوده است. شاخهگذاری مبالغ بسیار در این  ها و سرمایه سیاسی طی دهه
ی به ی عدم دسترس چهارم مسأله ها حدود یک مطابق با دادهباری دارند.  اوضاع معیشتی بسیار مشقتخود کشاورزان کفاست، 

هزار مورد  ۵11مواد غذایی و گرسنگی در جهان مربوط به آمار هند است. فقر و گرسنگی در هند چنان است که نزدیک به 
 مورد ۱۰ی حدود  تأییدکننده ۱1۲7گزارش شده است. آمار مربوط به سال  ۱1۲0تا  ۲770های  خودکشی کشاورزان بین سال

شایع شده است غالبًا به دلیل ناتوانی آنها در  ۲791ی  ن که از دههاین اقدام کشاورزا خودکشی کشاورزان در روز است.
درصد از کشاورزان زیر خط فقر زندگی  ۱۱20اند.  ها گرفته ها و بانک هایی است که از مالکان خصوصی زمین بازپرداخت وام

های  ی مردم این کشور تحمیل شد، سیاست هایی که به سبب استعمار بر توده گردند به قحطی برخی دالیل برمیکنند.  می
اند و همچنین  ی دولت، استثمار کشاورزان توسط صاحبان زمین که هنوز منش و روابط فئودالی را حفظ کرده سرکوبگرانه

بعدتر مشکالتی به بار آورد.  شخودم چنان که گفتییجاد کرد اما تغییرات آب و هوایی. انقالب سبز تحوالتی در این زمینه ا
سته بهای نئولیبرالی  سیاست به اجرای کمر همت نها تمداران عصر خود،  نخست وزیر مودی نیز مانند بسیاری دیگر از سیاست

عمل در و غیره. اما زدایی  مقرراتسازی،  ، خصوصیمثل آزادسازیآیند،  ب به نظر میدر کالم بسیار خهایی که  تسیاس. ودب
 . ، از سوی سرمایهبه نیروی کارهایی هستند  تهاجم

ز های مربوط به قانون کشاورزی زمانی در دستور کار قرار گرفت که مشخص شد بسیاری ا نویس و تدوین الیحه در واقع پیش
الت متحده آن طور که باید و شاید اجرا نشده االحات پیشنهاد شده )در واقع تحمیل شده( توسط ایو اص های ساختاری تعدیل
  است.
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گوست    هند دچار رکود شد. 6060آ

بیشتر تقصیر را به آنها ترین رکود  تاریخ اخیر شده است.  در ماه آگوست اقتصاددانان اعالم کردند که کشور هند وارد بزرگ
فروشی که دولت تعطیل  گردن پاندمی کووید انداختند، اما کشاورزان که نتوانسته بودند محصوالتشان را در بازارهای عمده

های کنونی شان در خطر است و با توجه به اوضاع رکود  کردند که شغل کرده بود بفروشند سرآسیمه شدند. آنها احساس می
 جود ندارد.اقتصادی، دیگر شغل جایگزینی هم برایشان و

ی  از دهه (شناسیم رالیسم میبا نام نئولیبگفتیم که ) سازی صوصیی و خزدای رراتدولت هند به سوی مقهای  سیاستییر تغ
ها نه تنها باید نآ. رده استدولتی رها کهای پیشین  ن حمایت. آنها را بدورزان هند زده استترین ضربه را به کشاوبیش ۲771

این نتیجه،  دریند. خودشان باید بیا زبازار فروش کاال را نیبلکه به عهده بگیرند، رعه را خودشان داری مز سئولیت نگهتمامی م
را تعیین  اه رگ قیمتهای بز تی که کمپانیصوردر  کارگران زمین نشد.راحتی به هیچ روی سبب  انین مطابق با بازار آزاد،قو

هایی که این کارگران  شغلاز داشته باشد که بسیاری ر ظندر )دهند.  از دست می و کارشان رانها زمین کنند، بسیاری از آ
 (.رفته است تر از بین پیشنها مشغول شوند، به آهایشان  ناز دست دادن زمی توانند در صورت می

گوست   . اعتراضات در چندین ایالت آغاز شد6060آ

از جمله پنجاب و  هایی اند در ایالت شدهارائه جدید مربوط به کشاورزی که توسط نخست وزیر مودی  لوایحاعتراضات بر علیه 
کشاورزی های  ی از اتحادیهمعروف شدند توسط بسیار قوانین مزرعهها که به  این الیحه .آغاز شد  پیش از تصویب آنها ،هریانا

ورزان را در خدمت اقوانینی علیه کشاورزان ارزیابی شدند. بسیاری از مخالفان نیز بر این باور بودند که این قوانین کش
های  بودند تا تضمین شود که شرکت 7حداقل قیمت حمایتیدهد. همچنین کشاورزان خواستار وضع  های بزرگ قرار می شرکت

دهندگان الیحه این بود که هدفشان آن است که کشاورزان بتوانند به  ارائه دعایاکنند. هرچند ها را کنترل  توانند قیمت بزرگ نمی
ها به سه  الیحه راحتی محصوالت خود را به خریداران بزرگ بفروشند و اعتراضات به دلیل عدم اطالع صحیح آنان است.

)آزادگذاری مکان خرید و فروش رزی. قانون ترویج و تسهیل تجارت محصوالت کشاو۲شد:  موضوع عمده مربوط می
ی قانون کاالهای  . اصالحیه۵( بین دو طرفگذاری خدمات کشاورزی )مبتنی بر نوشتن قرارداد  . قانون قیمت۱ محصوالت(

 های بحرانی کاالهای مشخصی را تنظیم کند( اساسی )که مطابق با این حد  احتکار باید برداشته شود تا دولت بتواند در زمان

بر از سوی دولت سایر بارهای مالی که ها و  تامالی؛ حذف رسند نظر نمی دان هم بد بههای پیشنهادی چن هاهر، الیحظدر 
نیز و  ها بفروشند شرکتطور مستقیم محصوالتشان را به ند به توان شاورزان میاز این پس ک .کشاورزان تحمیل شده است

                                                           
1
 Minimum Support Price (MSP) 
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دسترسی داشته تر  به بازارهای بزرگتوانند  ورزان میبه راحتی کشادیگر  شاورزی را تشویق کنند.گذاری خصوصی در ک سرمایه
تجاری  به  عموان آن .دهند ها انجام می ه دولتتمامی اصالحات نئولیبرال کمانند  ،ها نیست ه این سادگیب. اما واقع امر باشند

روش و بازار ف بتوانند همواره بهیاری رسانده است تا به کشاورزان  کند، در حقیقتخواهد حذفشان  که دولت می ظاهر سختی
 های کشی  شرکت و همچنین از بهرهت طحی عادالنه نگه داشته اسها را در س قیمتدسترسی داشته باشند، توزیع محصوالتشان 

های  مایتحقطع رسانند،  ها به انجام می هالیحکار مهمی که  کرده است.چک جلوگیری کشاورزان کو گ کشاورزی ازبزر
تی و ی دول شده تضمینله بازارهای از جم) اینها با از بین رفتن .وز برای کشاورزان باقی مانده استناچیزی است که هن

  گذارند. یبرای کشاورزان باقی نماز بازار را سهمی الن های ک دیکر شرکت( یمت کاالهاهای تعیین حداقل ق بچارچو

 صاباعت دهندگان سازمان

 از نهادهای وابسته به ی هماهنگی نبرد )در واقع کمیته 2ی کشاورزان سراسر هند ی اصلی این اعتراضات، اتحادیه دهنده سازمان
سازمانی که همچنین اعتراضات بعدی دهلی را نیز ترتیب داد. این اتحادیه یکی از بازوهای حزب  بود. (3این اتحادیه

هایی بزرگ را از سوی  اعتراض ۱1۱۱و  ۱1۱۲، ۱1۲۰های  و در سال زی استرهند در بخش کشاو 9کمونیست )مارکسیست(
ی کشاورزان بسیار  مقیاس برای مسأله  ی هماهنگی نبرد در سازمان دادن تظاهرات بزرگ کمیته کشاورزان سازمان داده است.

یس شد در واقع از به هم تأس ۱1۲5(. این کمیته که در سال ۱1۲۰و  ۱1۲5های  کامیاب بوده است )برای نمونه در سال
شود که شاید در تمامی موارد با هم اشتراک نداشته باشند. اما بر سر مسائلی مشخص  سازمان تشکیل می ۱01پیوستن بیش از 

اند. مسائلی حول دو دستور کار مشخص؛ قیمت تضمینی پرفایده و رهایی از بدهی. در این اتحاد  با هم متحد شده
 رگران، دانشجویان، زنان و حتی وکال نیز حضور دارند.هایی مربوط به کا سازمان

 ۲7۱7تر در سال  پیش شکل گرفت. ۲7۵1ی سراسری کشاورزان هند، جنبش دهقانی مهمی در هند است در سال   اتحادیه
داری به حقوق تصرف آنها شکل  ی بیهار برای بسیج کردن دهقانان معترض بر علیه تهاجمات زمین ی کشاورزان حومه اتحادیه

های جنبش کشاورزان در هند زده شد. به تدریج جنبش دهقانی در سراسر  هند  گرفته بود و به همین ترتیب نخستین جرقه
این اتحادیه  ی سراسری کشاورزان هند تأسیس شد. و اتحادیه تجمیعهای اساسی  ویر   . این پیشگسترش یافت و شدت گرفت

های پیشین  داری و لغو تمامی بدهی ی از بین رفتن زمین مانیفست خود را در همان سال منتشر کرد و در آن بر مطالبه
کید شد.  روستایی دار داشت که  بود که مطابق با آن هم منطقه یک زمین داری نوعی نظام مالکیتی و حکمرانی در هند زمینها تأ

                                                           
2
 all india kisan sabha 

3
 all indida kisan sangharsh coordination committee 

4
 CPIM 
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ی زمین منطقه در مالکیت آنها بود. بر  حاکم نیمه خودمختار آن منطقه بود. آنها تحت فرمان امپراطور هند بودند و عمده
داران  به این زمینآوری مالیات را داشتند. در زمان حاکمیت استعماری بریتانیا بر هند  کردند و حق جمع دهقانان حکمرانی می

 شد. عناوین سلطنتی از قبیل مهاراجه)شاه بزرگ( و راجه )شاه( و نواب اعطا می

امید شدند و با آن به  پرچم سرخ را به عنوان بیرق خود انتخاب کرد. خیلی زود رهبران آن از کنگره نااتحادیه،  ۲7۵9در سال 
ها هر چه بیشتر در این اتحادیه محبوبیت یافتند و بر آن نفوذ  یستها و کمون های بعد سوسیالیست مقابله برخاستند. طی سال

 قانونی شده بود، در ماه مارس همان سال متصدی اتحادیه شد.  ۲75۱حزب کمونیست هند که در جوالی سال  داشتند.

 . تصویب قانون تجارت و کمیسیون محصوالت کشاورزی0660سپتامبر 

را تصویب کرد. مطابق با این قانون کشاورزان آزادند که محصوالت خود را به هر  لوایحنخست وزیر مودی در ماه سپتامبر 
خواهند بفروشند. اما کشاورزان با آن مخالفند ومدعی هستند که در واقع  خواهند و با هر قیمتی که می بازاری که می

ن بیاورند. این ی محصوالتی را پایی هزینهگذارد تا  های بزرگ را باز می شوند. چرا که این قانون دست شرکت تر می پذیر آسیب
 ی کشاورزی هند تدوین شد. نه مشارکتی از سوی جامعهوقانون بدون هیچ گ

 های پنجاب مان هم اعتصابدر همین ز د.ب عمومی مطرح شوفراخوان اعتصابود تا  سترشدر حال گ عتاضاتای   دامنه
ی تصمیم گرفتند ها و اتحادیهکشاورزان  رج نشود.ا وارد و از آنجا خاهیچ قطاری به آنجآهن را مختل کند و ط خطووانسته بود ت

 یتخت روانه کنند.پا به یک راستضات را اعترا که

 هایشان را آتش زدند. . کشاورزان زمین6060اوایل نوامبر 

آغاز شود، کشاورزان سراسر کشور خشم خود را بر علیه قوانین جدید با آتش زدن  «ها به سوی دهلی راهپیمایی»پیش از آن که 
ی  کنند. اما این بار در واکنش به الیحه سازی می هایشان نشان دادند. معمواًل کشاورزان هرگونه بقایای محصول را پاک زمین

دهد، تصمیم گرفتند که باقیمانده  قانونی قرار میجدید، همچنین قانون دیگری که کشاورزان را برای هرگونه آلودکی تحت پیگرد 
 را بسوزانند.

 . معترضان به سوی دهلی راهپیمایی کردند.6060نوامبر  61

از سراسر کشور به سوی پایتخت کشور روانه شدند.  ها هزار نفر بودند که حدود ده نوامبر، معترضان ۱۵ی منتهی به  طی هفته
رب و شتم ض، و  پاش آور، آب رو شدند که با گاز اشک های بزرگ پلیس روبه نوامبر به شهر نزدیک شدند و با گروه ۱1آنها روز 

ها  کنار بزرگراه دررای اسکان ات و امکانات الزم بزرضان که تجهیمعتاما  از آنها استقبال کردند تا مانع ورودشان به شهر شوند.
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ماندند.  ی پایتخت هومحکردند و در را بر پا  هایشان ها و آشپزخانه مپک. ننشستند آورده بودند، پسبیرون از شهر را با خود و 
 !مین کردندس را هم تألیذای نیروی پغحتی آنها 

ین اعتصاب جهان . بزرگ6060نوامبر  67  تر

های مخابراتی، تولید نفت و گاز  میلیون کارگر از صنایع مختلف )از بانکداری تا حمل و نقل، سرویس ۱01در این روز، 
ها نفر در همبستگی با  ترین اعتصاب تمامی تاریخ بود. میلیون طبیعی( اعتصابی را آغاز کردند که به باور بسیاری عظیم

 ی کارگری ده اتحادیه ده شدن قوانین حمایتی کار و عدم افزایش حداقل دستمزد.کشاورزان ایستادند، همچنین بر علیه برچی
زب کمونیست از سراسر کشور این اعتصاب را تدارک دیدند و احزاب چپ هند از جمله حزب کمونیست و ح گرا چپ

 یبانان اصلی اعتصاب بودند.)مارکسیست( آن از پشت

مطالبات اصلی این اعتصاب که در حمایت و هماهنگی با راهپیمایی کشاورزان به سوی دهلی ترتیب داده شده بود به این 
کیلو غالت،  ۲1ی رایگان  . تأمین جیره۱هایی با درآمد کمتر از حداقل معاش  . پرداخت وجه نقد مستقیم به خانواده۲قرارند: 

ایش دستمزد و اعمال این زو اف تضمین اشتغال در مناطق روستاییاتما گاندی برای مه. گسترش قانون ۵برای هر نفر در ماه 
. کنارگذاشتن قوانین ضد کارگری و اصالحات آزادسازی کشاورزی که معترضان آنها را قوانینی علیه 5قانون برای مناطق شهری 

مربوط به بخش مالی. توقف های  های بخش عمومی، شامل شرکت سازی شرکت . توقف خصوصی0دانستند  خودشان می
. کنار 1آهن، بندرها و غیره.  سازی، راه سازی ساخت و سازهای دولتی و خدماتی از قبیل راه سازی و نیز خصوصی شرکتی

   . تأمین حقوق بازنشستگی برای همه.9 ای به کارکنان بخش دولتی و عمومی گذاشتن سیاست تحمیل بازنشستگی دوره

 به شهر وارد شدند . معترضان6060نوامبر  66

توانند با آرامش وارد شهر دهلی شوند. آنها که در ابتدا محدود شده بودند  روز بعد دولت اعالم کرد که در نهایت معترضان می
ها و  کند، به سرعت در تمامی شهر پخش شدند و خیابان نیز آن را رصد می سری تظاهرات در مکانی مشخص که پلیبه برگزا
 تصرف کردند.ها را  بزرگراه

 . نشست مقامات رسمی با رهبران اعتراضات6060اول دسامبر 

ای در  هایی برگزار شد اما هیچ نتیجه این نخستین نشست بین دو طرف بود. بعدتر، در روزهای سوم و پنجم دسامبر هم نشست
 پی نداشت.
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 از کشور را به تمامی تعطیل کردهایی  . اعتصاب بخش6060دسامبر  7

ها و بازارها در سراسر کشور تعطیل  زمانی بود که هزاران نفر از معترضان موفق شدند که حمل و نقل عمومی، مغازه اوج مبارزه
کید کردند که هدف ما  هایی که ترتیب ی کشاورزی و سازمان اتحادیه 501کنند.  دهنده و یا پشتیبان این اعتصاب بودند تأ

 تر پاسخ ما را بدهد.  خواهیم که به دولت فشار بیاوریم تا سریع مختل کردن زندگی شهروندان عادی نیست، اما می

 لت رهبران اعتصاب را بازداشت کرد. دو 6060دسامبر  7

ها و حتی وزیر ارشد  بسیاری از سران اتحادیهاقعه وبه دستور مستقیم نخست وزیر مودی انجام شد. در این ها  بازداشتاین 
 از پیوستن آنها به اعتراضات جلوگیری کرد. سشدند و پلیدستگیر دهلی که با الیحه مخالف بود نیز 

 . گردهمایی بزرگ تراکتورها6063ی  ژانویه 76

نشینی از سه قانون مربوط به کشاورزان سر باز زد. معترضان  ، دولت مودی از عقب و نشست همذاکر ۲۲برگزاری حدود با وجود 
ها که  ، به ویژه طی گردهمایی بزرگ تراکتورشدند میآور و خشونت پلیس مواجه  ها به اعتراض نشسته بودند با گاز اشک که ماه

سراسر کشور در این روز از سر گرفته شد.  های کشاورزان معترض در همچنین راهپیماییبرگزار شد.  روز استقالل هنددر 
 یک کشاورز معترض با شلیک پلیس کشته شد.بسیار شدت گرفت. پلیش در این روز شونت خ

 . قطع کامل اینترنت6060ژانویه  10

به سبب تداوم اعتراضات، خدمات اینترنت در برخی از نقاط دهلی نو قطع شد. مقامات اعالم کردند این تصمیم برای برقراری 
 گفتند که این کار وحشت عمومی را افزایش داده است.  امنیت عمومی است اما رهبران اعتراض می

 . لغو قوانین6063نوامبر  34

نوامبر  ۱7ی لغو قوانین کشاورزی را در روز  لغو قوانین گرفت و هر دو پارلمان الیحهدر این روز دولت محلی تصمیم به 
پافشاری کردند  های حمایتی ی تضمین حداقل قیمت های کارگری بر مطالبه تصویب کردند. در پی اعالم این تصمیم، اتحادیه

پس از تصویب لغو قوانین، کشاورزان  دآور شدند.یا ۱1۱۱گذاری دولت را برای دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال  و هدف
ها محل اسکان  هایی که این ماه های موقت و آشپزخانه ، خانهها برداشتند ها را از خیابان در سراسر کشور پایکوبی کردند، بلوک
 هایشان بازگشتند. و سرانجام به خانه ها جمع کردند ی بزرگراه و تأمین غذای معترضان بود را از حاشیه

 

 


