
  اتحاديه ھای کارگری در لندنسازمان ھا و تظاھرات گزارش 
 

 اين کشور قه کارگربعليه طآشکارا  بريتانيا دموکرات-تالفی محافظه کار و ليبرالئدولت ا
- از طريق اخراج را اين دولت قصد دارد تمام ھزينه بحران اقتصادی. کرده است اعالن جنگ

صاحبان آری نظام و  .کند جبرانتماعی ھش خدمات اجی جمعی، تشديد فشار کار و کاھا
  . بپردازندبايد را کارگران  آن تاوانشگفتا که اما  ھای اخيراندخود عامل بحرانسرمايه 

  
ای ھمايندگان کارگران و کارکنان واحدن کارگر،طبقه عليه  آشکار نبرددر اعتراض به اين 

عالم ا اکتبر ٢٣ روز شنبه  فراخوان تظاھراتی را برای توليدی، صنعتی و خدماتی انگلستان
اتحايه معلمان ) آر ام تی  (حمل و نقل و  اتحاديه قطار، دريانوردی از اين فراخوان، .ندکرد

و کارکنان اتحاديه کارگران ھا، ھا و کالجهدانشگاکارکنان و کارگران اتحاديه ، )ان يو تی(
پ و مدافع حقوق و ديگر سازمان ھای چنشانی ، اتحاديه کارگران آتش)سی دبليو يو(مخابرات 

ً  ،اعتراضات. کارگران و زحمتکشان حمايت کردند ، قطع امکانات رفاھی بيکارانعليه  عمدتا
 ،خدماتیامور توليدی و  ،معلمان ،کارگران يش حقوقاعدم افزکاھش شديد خدمات اجتماعی، 

   .متمرکز شده بود ،نرخ تورم افزايش متناسب با
  

ختلف صنعتی و خدماتی شرکت ھای مبخش ان تن از کارگرانھزار که در اين تظاھرات
از چند  پسو  تجمع کرده RMT آر ام تی تدا در مقابل دفتر مرکزی اتحاديهاب داشتند،

نزديک به ساختمان مرکزی شورای اتحاديه ھای کارگری به سمت ميدان بدفورد  ،خنرانیس
 شورای رھبران  رفشار باعمال  ،اين تظاھرات يکی از اھداف. پيمائی کردندراهبريتانيا 
گيری ای برای تصميمجلسه در ھمان روز که بود  TUC،ھای کارگری بريتانيا اتحاديه
عليه ابتدايی ترين حقوق کارگران تالفی ئدولت اھمه جانبه تھاجم  به واکنشچگونگی  پيرامون

ف توليدی، صنعتی و نمايندگان واحدھای مختل پيمائی با چند سخنرانی راه. برگزار کرده بود
کارگران قطار، دريانورد، و حمل و نقل  دبير اتحاديهخنرانی باب کرو از جمله سخدماتی، و 

RMT   خاتمه يافت.  
  
 حمايتجلب  که ھدف خود را" اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران"فعاالن  

ساير نقاط جھان و  ران بريتانياھمبستگی با کارگايجاد با کارگران در ايران و  گران جھانکار
  .دداشتندر اين تظاھرات شرکت اعالم کرده اند، 

 
  "ستانانگلواحد  –اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران "
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