گزارش تظاھرات سازمان ھا و اتحاديه ھای کارگری در لندن
دولت ائتالفی محافظه کار و ليبرال-دموکرات بريتانيا آشکارا عليه طبقه کارگر اين کشور
اعالن جنگ کرده است .اين دولت قصد دارد تمام ھزينه بحران اقتصادی را از طريق اخراج-
ھای جمعی ،تشديد فشار کار و کاھش خدمات اجتماعی جبران کند .آری نظام و صاحبان
سرمايه خود عامل بحرانھای اخيراند اما شگفتا که تاوان آن را کارگران بايد بپردازند.
در اعتراض به اين نبرد آشکار عليه طبقه کارگر ،نمايندگان کارگران و کارکنان واحدھای
توليدی ،صنعتی و خدماتی انگلستان فراخوان تظاھراتی را برای روز شنبه  ٢٣اکتبر اعالم
کردند .از اين فراخوان ،اتحاديه قطار ،دريانوردی و حمل و نقل )آر ام تی ( اتحايه معلمان
)ان يو تی( ،اتحاديه کارکنان و کارگران دانشگاهھا و کالجھا ،اتحاديه کارگران و کارکنان
مخابرات )سی دبليو يو( ،اتحاديه کارگران آتشنشانی و ديگر سازمان ھای چپ و مدافع حقوق
کارگران و زحمتکشان حمايت کردند .اعتراضات ،عمدتا ً عليه قطع امکانات رفاھی بيکاران،
کاھش شديد خدمات اجتماعی ،عدم افزايش حقوق کارگران ،معلمان ،امور توليدی و خدماتی،
متناسب با افزايش نرخ تورم ،متمرکز شده بود.
در اين تظاھرات که ھزاران تن از کارگران بخشھای مختلف صنعتی و خدماتی شرکت
داشتند ،ابتدا در مقابل دفتر مرکزی اتحاديه آر ام تی  RMTتجمع کرده و پس از چند
سخنرانی ،به سمت ميدان بدفورد نزديک به ساختمان مرکزی شورای اتحاديه ھای کارگری
بريتانيا راهپيمائی کردند .يکی از اھداف اين تظاھرات ،اعمال فشار بر رھبران شورای
اتحاديه ھای کارگری بريتانيا TUC ،بود که در ھمان روز جلسهای برای تصميمگيری
پيرامون چگونگی واکنش به تھاجم ھمه جانبه دولت ائتالفی عليه ابتدايی ترين حقوق کارگران
برگزار کرده بود .راه پيمائی با چند سخنرانی نمايندگان واحدھای مختلف توليدی ،صنعتی و
خدماتی ،و از جمله سخنرانی باب کرو دبير اتحاديه کارگران قطار ،دريانورد ،و حمل و نقل
 RMTخاتمه يافت.
فعاالن "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران" که ھدف خود را جلب حمايت
کارگران جھان با کارگران در ايران و ايجاد ھمبستگی با کارگران بريتانيا و ساير نقاط جھان
اعالم کرده اند ،در اين تظاھرات شرکت داشتند.
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