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اعتصابات سراسری رانندگان کامیون در ایران: 
دعوت به پیمودن راهی ناتمام

یی گزارش آلمانینسخه ی فارسی  )Freie Sicht (در نشریه ی اینترنت

ومین دور اعتصابات سراسری رانندگان کامیون  در ایران سپری شده اسییت [تییا زمییان تییدوین اییینیازدهمین روز از س
) که با تشدید بحران اقتصادی ایییران (از۲۰۱۸ می ۲۲]. دور نخست اعتصابات (از ابتدای خرداد سال جاری- 1گزارش

دم پرداخیت حیق جمله سقوط ارزش پول ملی) و رشد پیامدهای معیشتی آن مرتبط بود، مشخصاا در اعیتراض بیه ع
هم الی س د ب دکی، و درص ات ی تیک و قطع بیمه  ی سهم دولت، عوارض بالی باربری و جاده ای، افزایش قیمت لس
شرکت های باربری و آزارها و باج خواهی  پلیس جاده ای شکل گرفته بود. این اعتصابات سراسری بییه اختلل در توزیییع
یی ناوگان حمل ونقییل جییاده ای اش سوخت در ایران انجامید، طوری که با مداخله ی سپاه پاسداران ازطریق جایگزین ساز
د و ق نش همراه شد. اما درنهایت مطالبات  رانندگان اعتصابی برای بهبود وضعیت کاری و اقتصادی شکننده شان متحق

 نفر از آنییان۹ نفر از رانندگان دستگیر شدند و ۱۷در غبار وعده های مسئولن و نمایندگان مجلس گم شد؛ و درعوض 
 ژوئیییه) فراخییوان۲۳به دادگاه احضار شدند. از این رو، رانندگان ناراضی برای شروع دور دوم اعتصییابات از اول مییرداد (

دادند و از همکاران شان در سراسر ایران خواستند که «کامیون ها را خاموش کنند». به دنبال این فراخوان، یک انجمیین
صنفی زرد و نزدیک به حاکمیت (به نام «کانون انجمن های صنفی کامیون داران») از راننییدگان خواسییت کییه اعتصییاب

 بخشی از مطالبات رانندگان برآورده شییده و تحقییق بییاقی2نکنند و مدعی شد که با پی گیری های کمیته ای در مجلس
آنها به زمان بیشتری دارد. با این حال، رانندگان معترض با بیان این که وعده های مسئولن «تهی» بییوده و هیچ یییک از
یج همکاران شیان پرداختنید. بیدین ترتیب، دور دوم اعتصیابات ق شیبکه های مجیازی به  بس افته، ازطری آنها تحقق نی
رانندگان کامیون، درکنار سایر اعتراضات روزمره و اعتصابات پراکنده ی کارگران و مزدبگیران در دیگییر حوزه هییا، آغییاز
شد، هرچند نه در ابعاد دور نخست: طی  مرداد و شهریور بخشی از رانندگان کامیون به صورت پراکنده در چندین شهر
(مشهد، اصفهان، اهواز و یزد، گرگان، مهران و ...) دست از کار کشیدند. در واکنش بییه اییین اعتصییابات نیییز وعییده های

مسسولن تکرار شد و به موازات آن ها تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم پلیس امنیتی هم. 

در پی این تلش های ناموفق، دور سوم اعتصاب رانندگان کامیون اما با عزم جمعی تر و همبسییتگی چشییم گیری از اول
 سپتامبر) در اعتراض به عدم تحقق وعده ی مسئولن دولتی برای پی گیییری مطالبییات راننییدگان کییامیون در۲۳مهر (

اعتصاب خرداد امسال، آغاز شده است.

»)، یعنییینگییاه آزاد (دوازدهم مهرماه). تا انتشار نسخه ی آلمانی این گزارش (از جمله در نشریه ی اینترنتی «۲۰۱۸. یعنی تا چهارم اکتبر 1
 تن رسید. باید خاطرنشان کییرد۲۳۸ششم اکتبر، سیزدهمین روز اعتصابات هم سپری شده بود و تعداد رانندگان اعتصابی بازداشت شده به 

که از آنجا که این گزارش فشرده برای اطلع رسانی به مخاطبان آلمانی زبان (فعالین جنبش کارگری آلمان) تنظییم گردیید و عمیده ی ایین
مخاطبان با شرایط عمومی ایران آشنایی ناچیزی دارند، برای رعایت اختصار کلم، از تحلیل بسیاری ازپس زمینه هیای تیاریخی و سیویه های
اجتماعی-سیاسی این اعتصابات اجتناب شده است، چراکه پرداختن به این ها مستلزم آشنایی قبلی مخییاطب اسییت، و جییبران اییین کمبییود

توضیحات مبسوطی خارج از گنجایش این گزارش را می طلبید.
به دنبال اولین دور اعتصابات رانندگان کامیون، مجلس شورای اسلمی کمیته ی ویژه ای به نام «کمیته ی پی گیییری مطالبییات راننییدگان». 2

تشکیل داد.
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اتحادیه ی هماهنگ کنندگان رانندگان ایران پیش تر در اطلعیه ای مهم ترین خواسته های رانندگان کییامیون و ترانزیییت
 «افزایش حقوق بازنشستگی و سییختی کییار»، «کییاهش قیمییت لسییتیک واعتصاب کننده را بدین شرح بیان کرده بود:

 درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه راننییدگان»، «حییذف دللن و واسییطه ها از۷۰لوازم یدکی»، «افزایش 
پایانه ها و باربری ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه ای مییأموران راهنمییایی و راننیدگی و مجییازات مییاموران و

افسران خاطی و رشوه گیر».

یز پس از شروع دور جدید اعتصابات، خییبرگزاری کییار ایییران (ایلنییا) در خییبری به نقییل از دبیییر «کییانون در سومین رو
» نوشت که «رانندگان اعتصییاب نکرده انیید»، بلکییه برخییی از آنییانرانندگان کامیونانجمن های صنفی کامیون داران و 

، ادامییه اعتصییابلستیک و لوازم یدکی برای حرکت ندارند، ولی «حمل ونقل جریان عییادی خییود را دارد». حییال آن که
رانندگان کامیون موجب کمبییود سییوخت در برخییی از جایگاه هییای توزیییع بنزییین شیید. درنییتیجه، مقام هییای قضییائی
اعتصاب کنندگان را به برخورد قضائی شییدید تهدییید کردنیید. بییرای مثییال، رئیییس قییوه ی قضییائیه، صییادق لریجییانی،
اعتصاب کنندگان را به اشد مجازات قضایی تهدید کرد. دادستان شهر شیراز رانندگان اعتصابی را به رویارویی با اتهییام

 تهدید کرد، و پلیس امنیتی هم با ارسال پیامک های شخصی به رانندگان اعتصاب کننده آنها را مورد تهدید3«محاربه»
تت دستگیری ها آغاز شد. تا ششمین روز اعتصاب دست کم   نفر از راننییدگان (در۵۳قرار داد. از روز بعد با تداوم اعتصابا

یت حمل ونقییل جییاده ای» بازداشییت و استان های فارس، اصفهان، تهران، قزوین و …) بییا اتهییام «اخلل در نظییم و امنییی
روانه ی زندان های امنیتی شدند. ولی به رغم این تهدیدات و بازداشت ها، اعتصابات در این روز هم ادامه یافت و تصییاویر
و ویدئوهایی از اعتصاب رانندگان در شهرهای مشهد، اصییفهان، اراک، تییبریز، سیینندج، اورمیییه، قزوییین، بنییدرعباس و
مشهد و چند شهر دیگر در فضای مجازی منتشر شد. در این میان، در کنییار افزایییش شییمار دسییتگیری ها، تهدیییدات
دستگاه قضایی به طییور بییارزی شییدت یییافت:  بییرای مثییال، دادسییتان کییل کشییور تییداوم اقییدام راننییدگان اعتصییابی و
ین» دیگر رانندگان به اعتصاب را مصداق اتهام  «افساد فی الرض» و «قطاع الطریق» (راهزنی) معرفی کرد، «مجبورساخت

ت ارهای4که اولی یکی از سنگین ترین اتهامات شرعی-قضایی اس دها و فش ت ها و تهدی ن بازداش وازات ای ه به م . البت
قضایی-امنیتی، برخی رایزنی های دولتی در مجلس و برخی وزارت خانه ها برای تدارک تمهیییداتی جهییت راضییی کردن
رانندگان و مهار اعتصابات در جریان بییود. درعین حییال، اعتصییابات در روز هفتییم هییم دنبییال شیید. در اییین روز شییمار

 تن از نمایندگان۱۵۰ نفر رسید. یک روز بعد، یعنی روز هشتم اعتصابات، بیش از ۶۶بازداشت های رسما اعلم شده به 
مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، اعتصاب رانندگان کامیون را مییوجب «اخلل در تییامین سییوخت و کییال» توصیییف
کردند و خواهان اقدامی فوری برای تأمین اقلم مورد نییاز راننیدگان کیامیون و حمییایت بیمه ای از آن هیا شیدند. امیا 

  یکی از سنگین ترین حکم های قضایی در ایران، که به معنی مقابله ی عملی و آشتی ناپذیر با حکومت اسییلمی (و درنییتیجه بییا شییریعت).3
است و محکوم شدن به آن می تواند به مجازات اعدام منجر شود. 

. این   داعیه ی مقامات ایران (در مواجهه با پرسش های گهگاهی رسانه های خارجی درباره ی نقض حقوق بشر در ایران) که دستگاه قضییایی4
در ایران مستقل است به یک شوخی هراس انگیز می ماند؛ چون نه روال حقوقی انتخاب و عزل مقامات قضایی، نیه سیاختار درونییی دسییتگاه
ا معترضیان، دگرانیدیش ها، اقلیت هیا، و غیرخودی هیا) ذره ای نشیان از اسیتقلل ایین قضایی، و نه کارنامه ی عملی آن (به ویژه در مواجهه ب
تی به همین استدلل متوسیل شیده اسیت، به روشینی نشیان دستگاه دارد. (اینکه اردوغان هم اخیراا در سفر به آلمان در برابر پرسشی انتقاد

می دهد که این استدلل ها تا چه حد پوشالی است.)
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 نفر در استان همدان) دستگیر شدند، تا شمار بازداشییتی ها بییه۷هم زمان شمار دیگری از رانندگان اعتصابی (از جمله 
 نفر برسد. در این روز، رسانه ها به نقل از دادستان استان همدان نوشتند که رانندگان بازداشت شده به  دلیل «اخلل۸۰

در حمل و نقل جاده ای» و «تحریک رانندگان به اعتصاب» با اتهام «اقدام علیییه امنیییت ملیی» محیاکمه خواهنیید شیید،
ال به کسانی اطلق می شود که حاکمیت آن ها را مخالفان سیاسییی نظییام اتهامی که بالترین اتهام امنیتی است و معمو
قلمداد می کند. اما این هم پایان ماجرا نبود و اعتصابات به روز نهم (نهم مهرماه) کشیده  شیید. در اییین روز رسییانه های

 نفر اعلم کردند، حال آن که بنا به تجارب مشابه، رقم واقعی را باید بیش از۱۳۰رسمی شمار بازداشت شدگان را حدود 
این ها ارزیابی کرد. 

اینک (چهارم اکتبر)، روز یازدهم اعتصابات هم سییپری شییده اسییت و طبعییا شییمار بازداشییتی ها و حجییم تهدیییدات و
فشارهای امنیتی وعده های بهبود مصالحه هم افزایش یافته است. بی گمان باتوجه به وضعیت خفقان سیاسی حاکم بر
ایران، تا همین جا هم عزم و ایستادگی و همبستگی رانندگان کامیون اعتصابی درخشان بوده است و دست کم به لحاظ
ین سال های اخیر روزی نبوده است ببعد سیاسی برگ زرینی در مقاومت مردمی سال های اخیر محسوب می شود. در ایرا
که با چندین اعتصاب و تجمع کارگری یا تجمع اعتراضی دیگر اقشار ستمدیده و فرودسییت (و سییرکوب های متعییاقب
آنها) همراه نبوده باشد، اما این اعتصاب مشخص، تفاوت های بارزی با بسیاری از دیگر اعتصابات و اعتراضییات پراکنییده

یق مختلف داشته است: یی این اعتصابات قدرت الف)در محیط های کار و در سطح شهرها و مناط  سازمان یافته بودن نسب
و انسجام ویژه ای به آن بخشید که تداوم آن را به رغم همه ی فشارها و سرکوب ها (تا این لحظه) ممکن ساخته اسیییت؛

ین آن موجب شد تا نیروهای مقاومت پراکنده ی رانندگان (در شهرها و اسییتان های مختلییف) تجمیییعب)  سراسری بود

این اعتصاب به دلیل برخورداری از یک ابزار مادی نیرومند یییا ج) یابد و به تکانه  ای اثرگذار در سراسر کشور بدل شود؛
یی کالها) قادر شد فشار موثری بر دولت وارد آورد، به واسطه ی پیوندش با یک شریان مهم اقتصادی (حمل و نقل جاده ا
طوری که برای دولت نادیده گرفتنی  آن (به موازات سرکوب های «ضروری») به امید فرسییایش و زوال نییاگزیرش ممکیین
نبود. واکنش های توامان ارعاب گرانه و دستپاچه  ی حاکمیت با این ویژگی ها پیوند نزدیکی دارد، و از این  منظر به واقییع
باید واکنش هایی هراسان و ترس خورده تلقی شوند. به واسطه ی ویژگی های فوق، این  اعتصابات نه فقط بار دیگر قییدرت
مقاومت هم بسته و سازمان یافته ی فرودستان را نشان داد، بلکه همزمان نشان گر پاشنه ی آشیل نظام حاکم در مواجهه
تی اعتصابات سراسری، تاجایی که از با اعتصابات سراسری کارگران و زحمت کشان بود، چراکه به گواهی آموزه های تاریخ
ین مبییارزه ای سوی نظام رایج نمایندگی اتحادیه ای منحرف و مهار نشود، به لحاظ دللت ها و پیامدهایش بی درنگ به  سییا
یی مبییارزات سیاسی علیه نظم مستقر پدیدار می شود و دست کم به واسطه ی رشد خودباوری ستمدیدگان، سطح عمییوم

سیاسی علیه نظم موجود را ارتقاء می بخشد.

اما همه ی اینها لزوماا موفقیت حرکت جمعی رانندگان اعتصابی را تضمین  نخواهد کرد، به خصوص که حاکمیت ایییران
. موفقیت این حرکت دست کم نیازمند همبستگی5سابقه ی بلند ومخوفی در سرکوب  بی امان مقاومت های مردمی دارد

. در قرن بیست ویکم، ایران شاید یکی از معدود کشورهای جهان است که در آن کارگران (و معلمان) را به دلیل اعتراض و اعتصییاب بییرای5
دت د م اعاده ی حقوق  اولیه شان یا تلش برای تاسیس تشکل های مستقل صنفی از کار اخراج می کنند، با اتهامات امنیتی به حبس های بلن
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عملی سایر اقشار اجتماعی ناراضی و معترض و به خصوص همراهی دیگر لیه های کارگران و مزدبگیران و فرودستان با
، همان طور که خود آنان نیز در برخی از تصاویر شاخص اییین اعتصییابات (از جملییه، عکییس پییایین)،6مبارزه ی آنهاست

کارگران و معلمان و دیگر اقشار تحت ستم را به همبستگی فراخوانده اند و آماج مبییارزات خییود را - به درسییتی- یکییی
ات یب اعتراض رکو یت» س دیری اکمیت در «م یک ح دئولوژی تی-ای ی-امنی ین پلیس وا دانسته اند. به بیان دیگر، با توجه به ت
یر ین بحییران زده  و سییتم بییا مقطعی و پراکنده (فارغ از تعدد و تکرار آنها)، چالش اصلی ستمدیدگان برای فراروی از ایییرا
ین اشکالی از مبارزات هم بسییته  و سراسییری اسییت؛ و البتییه کنونی، مفصل بندی مبارزات پراکنده ی موجود و سازمان داد
می دانیم که ضرروت رویارویی با چنین چالشی (خواه در سطح نظری و خییواه در سییاحت پراتیییک) مختییص مبییارزات

یم جاری در ایران نیست. ناکام و ناتما

یش آلمانی) این که کارگران آگاه و نیروهای چپ و به طور کلی وجدان بیدار جوامع غربی (و مشخصاا مخاطبان این گزار
در برابر چنین مبارزه ای چه می کنند (یا اساساا چه می توانند بکنند)، پرسش مهم دیگری اسییت کییه در اینجییا مجییال

طرح آن نیست، هرچند هدف اصلی از تدوین و ترجمه  و انتشار این متن برانگیختن چنین پرسشی بوده است. 

)۱۳۹۷ (دوازدهم مهر ۲۰۱۸ اکتبر ۴–نیما صبوری   

*    *    *

 مهرماه) نوزدهمین روز اعتصابات۲۰ اکتبر - ۱۲ اینک، یعنی در زمان انتشار نسخه ی فارسی این گزارش (پی نوشت:
یی بازداشت شییده از مییرز   نفییر گذشییته اسییت؛ برخییی۲۷۰هم سپری شده است. در این فاصله: تعداد رانندگان اعتصییاب

مقامات قضایی رانندگان معترض بازداشتی را به مجازات اعدام تهدید کردنیید؛ و هم زمییان، از درون سییاختار حییاکمیت
زمزمه ی استعفاء یا برکناری وزیر راه و شهرسازی (همچون تمهیدی فرافکنانه) برخاسته است. از سییوی دیگییر، برخییی
سازمان های اتحادیه ای در ایالت متحده و فرانسه در اعلم همبستگی با رانندگان اعتصابی بیانیه هایی منتشر نمودند. 

یی سرنوشت این حرکت، بی گمان وابسته به همبستگی ها و همراهی های عمل
دیگر اقشار تحت ستم است (هرچند بنا به جبر شرایط بحران زده ی کنونی و

به واسطه ی هژمونی جریانات قدرت مدار، هرجایی که مبارزه جریان دارد،
یی قیم مابانه، تحریف گر و مصادره گرانه  هم در کار است).  تلش های بیرون

فراخوان معلمان به اعتصابات سراسری اما (از این منظر نیز) نویددهنده است.  

انون الین ک ی از فع د (برخ وم می کنن لق محک م ش محکوم می کنند و حتی در ملء عام شلق می زنند (کارگران معدن آق دره) یا به حک
صنفی معلمان). برخوردها و مجازات های مشابهی هم با فعالین صنفی دانشجویی انجام می شود؛ در کنار رویه های نظام مند سرکوب فعییالین
و مشارکت کنندگان در سایر تحرکات و اعتراضات اجتماعی و مییدنی (نظیییر تحرکییات زنیان، ملیت هییای تحییت سییتم، اقلیت هییای میذهبی،

پرستاران، بازنشستگان، مال باختگان مؤسسات مالی، و تحرکات مربوط به معضلت زیست محیطی و کم آبی). 
. متأسفانه چنین به نظر می رسد که سطح توجه و همبستگی عمومی نسبت به این اعتصابات تاکنون تناسبی با اهمیت و ابعاد این حرکییت6

نداشته است. یقیناا دلیل این مساله را باید مورد بررسی قرار داد. شاید یک دلیل آن غلبه ی کلیشه  ای قییدیمی نسییبت بییه شییاغلین چنییین
ین طیفی از افراد به لحاظ فرهنگی زمخت و حتی لمپن دیده می شوند؛ اگر اییین حرفه  هایی باشد که به موجب آن رانندگان کامیون اغلب به سا
یی برآورد (که عده ای از رانندگان اعتصابی هم آن را به زبان آورده اند) صحیح باشد، در این صورت این کلیشه در کنییار رویه ی رایییج همبسییتگ

یی «قربانی محور»، مانعی برای کنش همبستگی است. گزینش
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