
 

مجموعه خبرهای ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران و کارکنان راه آهن در نقاط مختلف 

 تصاویر+ 

 (هشرکت گسترش آهن را)اعتصاب و تجمع کارکنان راه آهن آذربایجان 

در اعتراض به ( شرکت گسترش آهن راه)کارکنان راه آهن آذربایجان ۷۹مرداد  ۸روز دوشنبه 

 .ماه حقوق و مزایا اعتصاب کرده و در مقابل ایستگاه راه آهن تبریز تجمع کردند ۳دریافت نکردن 

ل در تیر ماه شروع شده و کارگران از شب قب ۶۱اعتصاب کارگران راه آهن آذربایجان در تبریز از 

 ایستگاه تبریز تحصن کرده بودند

 ادامه اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس و لرستان

. کارگران راه آهن زاگرس و لرستان به اعتصاب خودشان ادامه دادند  ۷۹مرداد  ۸روز دوشنبه 

به عدم پاسخگویی به مطالبات به حق شان در اعتصاب  ضاین کارگران که دو هفته است در اعترا 

 .ادامه خواهند هستند گفته اند به اعتصابشان تا رسیدن به خواسته های خود 

هفته است در اعتصاب هستند و اعالم کرده اند به  ۲کارگران راه آهن زاگرس و لرستان بمدت 

 .شرایط موجود تن نمی دهیم

  برای هفتمین روز پیاپی  آهن حوزه آذربایجان اعتصاب کارگران راه

اعتصاب کنندگان یکشنبه شب تا صبح دوشنبه  . کارگران از دوم مرداد آغاز شده است  اعتصاب این

آهن تبریز سپری کردند و امروز نیز در محل کار حاضر  هشتم مرداد را در ایستگاه مرکزی راه

 .نشدند

شیر، مرند و شفاخانه شرکت  های سلماس، تبریز، صوفیان، عجب رگران حوزهدر این اعتصاب کا

 .دارند

گویند که دو ماه دستمزد و مطالبات معوق دارند و تا زمانی که مطالبات معوق خود را  آنها می

 .دریافت نکنند، به اعتصاب ادامه خواهند داد

کره و پیگیری مسئوالن دولتی برای آهن حوزه آذربایجان گفته که مذا شاپور ارصالنی مدیرکل راه

 .آهن ادامه دارد پرداخت مطالبات معوق کارگران راه

پیمانکار موظف است تمام مطالبات کارگران را پرداخت و برگه تسویه حساب را ارایه » به گفته او

 «.نامه وی را عودت کند آهن نیز ضمانت کند تا راه



آهن جمهوری اسالمی با  ه لغو قرارداد شرکت راههای گذشته ب آهن در ماه اعتراض کارگران راه

 .آهن انجامید ترین پیمانکاران خطوط ریلی راه شرکت ایران تراورس به عنوان یکی از بزرگ

 .های گذشته را پرداخت نکرده است به گفته کارگران این شرکت بخشی از مطالبات مزدی سال

ه آهن تبریز بدلیل دریافت نکردن سه ماه نفر از کارگران و کارکنان را ۳۵۳مرداد ماه  ۸امروز 

 حقوق و مزایا دست به راهپیمایی زدند

امروز علیرغم حضور استاندار و برخی دیگر از مسئولین استانی در میان کارگران و کارکنان 

اعتصابی راه آهن تبریز، آنان حاضر به پایان اعتصاب و اعتراض نشدند و برخی از کارگران طی 

 .خواستهای خود تاکید کردندسخنانی بر تحقق 

 اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن شاهرود، سمنان و دامغان

آنان نیز همچون . امروز کارگران و کارکنان راه آهن شاهرود و سمنان و دامغان در اعتصاب بودند

دیگر همکارانشان در سایر نقاط کشور سه ماه حقوق معوقه دارند و برای چندمین بار است که طی 

 هفته های گذشته دست به اعتصاب میزنند

ابنیه تراورس زنجان درب خود را به روی کارگران که   همچنین صبح امروز، امور نگهداری خط

عالوه بر عدم پرداخت سه ماه حقوق این . خواهان پرداخت سه ماه حقوق معوقه بودند بست

 .ماه پرداخت نشده است ۶۲کارگران، بیمه های آنان نیز به مدت 

 ۶۳۷۹مرداد  ۸ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 مجموعه تصاویر مربوط به اعتصاب و اعتراضات کارگران راه آهن

 



 

 

 

 

 


