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» قانون کار«سپتامبر آکسیونی در مرکز شھر بروکسل در مخالفت با اصالحات پیشنھادی وزیر اقتصاد بلژیک بر ١٠روز شنبھ 
ی حقوق صنفی کارکنانلھدر پی از بین بردن مرحلھ بھ مرحکشی اقتصادیھای ریاضتبرنامھھمگام باکھ » اصالحاتی«برگزار شد.

بھ شدت ناامنی شغلی را تقویت افزایش ساعت کار و ...با قردادھای موقت و ناپایدارست وھاترین آنجامعھ و مشخصا تحتانی
) Femmes en lutt» (زنان در مبارزه«جمعی از زنان مبارز و فمینیست کھ تحت نام دولت،العمل بھ این تعرضدر عکسنماید. می
برگزار نمایند. چون این بھ اصطالح در مرکز شھربدون کسب مجوزونی در مخالفت با این قانونیآکسکنند تصمیم گرفتند یت میفعال

تر و ... تر نیز زنان از حقوق کمتر، امنیت شغلی پایینکھ پیشھدف قرار داده است، کما اینزنان را کساصالحات بیش از ھر
ھای مختلف قربانیان اصلی فقر بوده و ھستند. برای نشان دادن این وضعیت اضطراری جمعی از زنان از طیفبرخوردار بودند؛ و 

فکری و سیاسی در مرکز شھر جمع شدیم. ما فعالین سازمان زنان ھشت مارس نیز سعی کردیم با شعارھای خود در این حرکت 
برای از دست ندادن حقوق حداقلی بود توافق چندانی نداشتیم. بھ ھمین شرکت نماییم؛ ھرچند با چارچوب اصلی این فعالیت کھ مقاومت

حل انقالبی را برجستھ نماییم، چون از نظر ما وضعیت ی راه، مسآلھمان با این قوانیندلیل سعی کردیم عالوه بر نشان دادن مخالفت
تغییر وضعیت زنان وجود داری حاکم بر جھان است کھ بدون از میان برداشتن آن امکان رمایھفرودست زنان یکی از نیازھای نظام س

ی خودمان در این جمع حاضر شدیم.ھاوعکسما ھم با شعارھاندارد. از این رو
It is Rich to Rebel against Peetre’s Plan, Better to make REVOLUTION!
Join the women's fight against Peeter’s plan!
The problem is not Peeter’s plan, the problem is capitalist system! Overthrow it!
They cut! We bleed!
No more austerity! No more cuts!
Cut Peeter’s plan, not us!
Peeter says give back, we say fight back!

ھرکدامفعالین جنبش زنان و ھمچنین زنان فعال در جنبش کارگری و فعالین سندیکا از تشکالت مختلف صحبت کردند و در طی برنامھ
و برخی اقتصادی –کشی اقتصادی بر وضعیت زنان پرداختند، برخی با یک تحلیل سیاسی تشدید ریاضتتأثیری ای بھ مسألھویھاز زا

ای از زنان و ھمچنین سرودھای کوتاھی کھ عدهخواندمیفراافراد را بھ سمت جمع ما پخش موزیکی زیست زنان.ی تجربھاز زاویھ
از جنبش ند آھنگ فرانسوی و یک ترانھچکردند، کردند و جمعیت را با خود ھمراه میاجرا میباھمای جوان فمینیست بھ شکل ساده

ود.زنان ایتالیا جمعیت را بھ سر ذوق آورده ب
یکی از موضوعاتی کھ قبل از این حرکت بحث شد این بود کھ برای برگزاری این حرکت مجوزی از پلیس و شھرداری درخواست 

از نوعیبھی برگزاری این حرکت را بدھد و بھ ھمین دلیل سعی شده بود کھ نشده بود و سازمان دھندگان مطمئن نبودند کھ پلیس اجازه
ھم آکسیون بدون ھیچ مشکلی برگزار درنھایتمقابل مشکالت احتمالی حمایت شود؛ کھ در » زنان بدون برگھ«ناھندگان و فعالین پ

.یمی ماه جاری را تجدید کردھاو قرار شرکت در تظاھراتاز برگزاری آن ابراز رضایت کردهگردید و ھمھ
واحد بلژیک-افغانستان)–(ایران سازمان زنان ھشت مارس 
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