
 

 داوم اعتصاب کامیونداران و ضرورت حمایت از آنت

ها شهر ایران از اراک گرفته تا زاهدان  دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون در ده

که ... و از ارومیه گرفته تا قزوین و همدان و مشهد و اصفهان و بروجرد و اهواز 

این . داردآغاز گشته همچنان ادامه ( 7931)از تاریخ اول مهر سال جاری 

اعتصاب در شرایطی شروع شد که پس از اعتصابات خرداد ماه رانندگان در 

اعتراض به شرایط و مشکالت غیر قابل تحمل کارشان، مقامات دولتی به هیچ 

بر . یک از وعده های خویش برای رسیدگی به خواستهای اساسی رانندگان کامیون و کامیونداران عمل نکردند

ا استفاده از نیروهای سرکوب خود در چند نقطه به رانندگان اعتصابی حمله برده و عکس مسئولین حکومت ب

با ضرب و شتم و دستگیری و تهدید رانندگان آنها را به ، کوشیدند که در کنار استفاده از ابزار وعده های تو خالی 

 .شکستن اعتصابشان وادارند

 

از جمله پایین بودن دستمزدها و در  ،سامان کاریاکنون ماه هاست که رانندگان کامیون نسبت به شرایط ناب

همان حال افزایش سرسام آور قیمت قطعات یدکی و الستیک و سیستم فاسد دولتی در توزیع بار و تقسیم و 

معترضند و به همین دلیل است که بار دیگر در جاده ها و در پارکینگها در اطراف شهرها دست به ، توزیع سوخت 

 ۀاین اعتصاب متحدان. تهای خویش از نقل و انتقال بار خودداری می کننداعتصاب زده و برای رسیدن به خواس

صف های طوالنی تشکیل شود و ،  پمپ بنزین ها کمبود سوخت در در اثرمبارزاتی باعث شده تا در روزهای اخیر 

عامل اصلی آن است  ،اعتراض مردم علیه تمامی نابسامانی هایی که جمهوری اسالمی و نظام حاکم صدای

این اعتصاب همچنین باعث شده است تا مسئولین حکومتی به طور مثال در شهر مشهد تانکر . زایش یابداف

های سوخت را تحت حفاظت نیروهای سرکوب خویش برای حمل سوخت به حرکت در آورند و با محافظت از آنها 

 .را بگیرندجلوی حمله مردم و رانندگان اعتصابی به این تانکر ها ، توسط نیروهای سرکوبگرشان 

 

واکنش مقامات دولتی و مسئولین دزد و فاسد جمهوری اسالمی در دور جدید اعتراضات به خواستها و مطالبات 

اما . مشروع رانندگان کامیون و کامیونداران، کماکان وعده های توخالی و در همان حال تهدید و ارعاب آنهاست

رد و به همین دلیل هر روز بر تعداد رانندگانی که در ترفند های رژیم اثری روی رانندگان مصمم و شجاع ندا

 .افزوده شده است، شهرهای مختلف به اعتصابیون پیوسته اند 

 

جلوه ای از روحیه مقاومت و اعتراض ستمدیدگان علیه شرایط ، اعتصاب متحدانه و دلیرانه رانندگان کامیون 

ه های حیات و کار توده های زحمتکش محنت بار و غیر قابل تحملی ست که جمهوری اسالمی در تمام عرص

بر تمام انسانهای آزادیخواه و نیروهای مبارز جامعه است که از خواستها و مطالبات . برای آنها آفریده است

رانندگان دلیر و اعتصاب آنها حمایت کرده و مبارزه برای سرنگونی این رژیم وابسته به امپریالیسم و دزد و فاسد را 

 .تشدید کنند

 

به چهل سال حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسالمی که جز با زبان سرکوب و قهر با خواستها و مطالبات تجر 

برحق توده های تحت ستم ما برخورد نکرده، نشان می دهد که کارگران و زحمتکشان و مردم محروم ما برای 

 .ی دیکتاتوری حاکم ندارندآنکه به خواستهای طبیعی و دمکراتیک خود برسند در گام اول هیچ راهی جز سرنگون
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