
 نوزدهمین روز اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن در سکوت مسئوالن

به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با شروع فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری 

روزهای اخیر نیز کارگران مناطق ( تیرماه ۹۲)برای اعتراض، از روز جمعه   آهن خط و ابنیه فنی راه

، بندرترکمن، سرخس، شاهرود، دامغان، سمنان، نیز به جمع ۹سان، شمال شرق سیرجان، خرا

پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار، . همکاران معترض خود پیوستند

، اسالمشهر تهران، کرج، (سیرجان)آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان  کارگران خطوط ابنیه راه

زاگرس، شاهرود، دامغان، سمنان، احمداباد هرمزگان، نگهداری ایستگاه ابومسلم  لرستان، آذربایجان،

 .و چند ایستگاه دیگر دست به اعتراض صنفی زده بودند

کنند، خواستار دریافت دو  معترضان که در بخش خطوط ابنیه فنی مناطق ریلی راه آهن کشور کار می

 .از خاتمه اعتصاب هستند شان پس تا سه ماه حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی

های پیمانکاری به  توجهی کارفرمایان شرکت گویند عامل تشدید اعتراضات صنفی بی کارگران می

اندیشی منطقی  جای چاره به گفته آنان، مسئوالن و سایر ذینفعان به. پرداخت مطالبات کارگران بوده است

ه اخراج سعی دارند بین کارگران نفاق برای خاتمه اعتصاب، سکوت اختیار کرده و برخی با تهدید ب

 .ایجاد کنند

بر اساس ادعای کارگران خطوط ابنیه فنی، برخی عوامل کارفرمایی در نخستین روزهای اعتصاب با 

شناسایی برخی کارگران معترض قصد داشتند با آنان به جرم ایجاد اغتشاش و رهبری معترضان، 

 .ن این اتفاق نیفتادحساب کنند اما با حمایت سایر کارگرا تسویه

توجهی مسئوالن سیاسی و ادارات کار بویژه مسئوالن باالدستی راه آهن به  به گفته این کارگران، بی

های دیگر راه آهن کشور همانند  وضعیت کارگران خطوط ابنیه فنی و سایر کارگران در بخش



و احساس شکست در میان  مهمانداران که مشکالت صنفی زیادی با پیمانکاران دارند، باعث ناامیدی

 .کارگران معترض شده است

توجهی برخی مسئوالن مربوطه به استیفای حقوق  نداشتن احساس مسئولیت و بی: آنها در ادامه گفتند

ها، همچنان پابرجا بماند  شان باعث شده مشکالت این کارگران بعد از گذشت سال کارگران حوزه خدمت

 .صنفی خود دست یابندو کارگران نتوانند به حقوق اولیه 

های کارگری در مناطق مختلف ریلی هستیم  ها و تحصن به گفته این کارگران؛ هر روز شاهد اعتراض

 .و کارگران پس از هر اعتراض از مسئوالن استانی و کشوری انتظار رسیدگی دارند
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