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زمان های زنان لهستانی در ورشو و سایر شهرهای لهستان و همو سازمان» سیاه یجمعه«این آکسیون با فراخوان جنبش زنان لهستان مشهور به 
 کشورهای جهان برگزار شد. یدر بروکسل و بسیار 

جنین در لهستان گردد که دولت و حزب حاکم در همکاری نزدیک با کلیسا سعی در منع قانون سقطباز می ۲۰۱۶ی این جنبش به سال تاریخچه
ی شصت دهه نشینی کرد. این درحالی بود که درعقبجهان دولت  های ورشو و رسارسهزار زن در خیابان ۱۰۰با حضور بیش از  داشتند و

و حتی اسکاندیناوی برای  یاری از زنان از کشورهای اروپای غربیبود و بس (یا مجانی) جنین در لهستان آزاد، قانونی و ارزانمیالدی سقط
 و ؛دمکرات از دست دادندزنان این حقوق را با ح�یت احزاب سوسیال» دولت انتقالی«ی کردند و در پروسهجنین به لهستان سفر میسقط

جنین در اروپاست (بعد از ایرلند) زنان لهستانی فقط در صورت از شدیدترین و محدودترین حقوق سقطامروز حق سقط جنین در لهستان یکی 
مارس امسال کنفرانس  ۱۴اما  ؛توانند درخواست سقط جنین کنندبارداری در اثر تجاوز، به خطر افتادن سالمت مادر و عفونت یا نقص جنین می

مارس حزب حاکم این پروژه را در دستور کار خود قرار داده است. به  ۱۹از تاریخ  ؛ وصادر کرد» جنینتوقف سقط«ای برای ا بیانیههاسقف
جنین ناامن که �اد سقط ها در حالی که چوب لباسیند. آناهدر مقابل کلیساها تجمع کردکشور همین دلیل در چند روز گذشته زنان در رسارس 

 شان اعرتاض کردند. روزبه حقوق زنان و حق زنان بر کنرتل بدندولت و کلیسا تهاجم  مردساالرانه وت داشتند به این همکاری ر دسدرا است 
مارس در بروکسل  ۸فراخوان تجمع در رسارس جهان داده بودند. به همین دلیل ما فعالین سازمان زنان » ی سیاهجمعه«ی جنبش جمعه در ادامه

 یم.تر کنجمع حارض شدیم تا هم همبستگی خود با این مبارزات را نشان دهیم و هم دلیل این همبستگی را برای این زنان روشننیز در این ت
بود. بسیاری از زنان و مردان لهستانی در محل حارض » Cinquantenaire«ان اروپا در مقابل ورودی پارک ملتجمع در بروکسل در نزدیکی پار 

زنان  صدای«(کمپین رزا) و فعالین  از فعالین جنبش زنان از بلژیک معدودیو  (الیت فور رایتز) ین جنبش زنان آمریکادر کنار فعال ؛بودند
فعالین و اکرث اما از ؛ داددادند و این انرژی زیادی به همه می. در حالی که جمعیت را عمدتا جوانان خصوصا زنان جوان تشکیل می»اهواز

در  ،توجهی این جنبش به اهمیت مبارزات زنان در لهستانربی نبود که این یکی از نقاط ضعف جنبش زنان و کمهای زنان بلژیک خسازمان
 بود. رسنوشت جنبش زنان

کنرتل بدن من حق من است، نه هیچ دولت، نه هیچ مذهب «گفت: مان در محل حارض شدیم. شعارهایی که میهایها و بیانیهما هم با شعار
پرانرژی  هستند. جمعیِت  داد حجاب و سکسیسم در ابژه قرار دادن بدن زن دو روی یک سکهای که نشان میو ب� خالقانه» و نه هیچ فردی!

داد چرا ما مبارزات زنان ایران علیه های که نشان میهای ما استقبال کردند. بیانیهرویی از بیانیهدادند با گشادهدر حالی که شعار می ،و پرشور
مبارزات ما را به یکدیگر  ،بینیم و چرا موضوع حق کنرتل بر بدن زنانحجاب اجباری و حق سقط جنین در اروپا و آمریکا را در یک راستا می

د داشتند کیکردند و تأیر کشورها را اعالم میبه لحظه مبارزات در سا، لهستانی و انگلیسی لحظهگان به زبان فرانسههدهنددهد. سازمانیوند میپ
خواهیم یکنیم اما �بله ما در بلژیک زندگی می« :گفتندها می. آنو این تحقیر و محدودیت را نخواهند پذیرفت که زنان عصبانی و عاصی هستند

ان شان توسط دولت و کلیسا کنرتل شود. زنکشی شوند. از زندگی اجت�عی کنار گذاشته شوند و زندگیزنان در لهستان تبدیل به ماشین جوجه
از رسید و در بخشی میهای همبستگی از افراد و کشورهای مختلف هم به آکسیون پیام »دار شوند یا نه؟!باید انتخاب کنند که بچهخودشان 

 برنامه فرصتی هم به یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس داده شد. بخشی از این پیام کوتاه:



زیرا ما مبارزه و ؛ ایمجا هستیم. ما در کنار ش� ایستادهمان اینلهستانی انقالبی بین زنان ایران و خواهران محکم و همبستگی اعالم ما برای«... 
ی مرد بر زن، مبارزه علیه فرودستی زنان و برای رهایی داری پدر/مردساالر، مبارزه علیه سلطهیه سیستم رسمایههدف مشرتکی داریم. مبارزه عل

جنین ندارند... و ی جمهوری اسالمی و قوانین مذهبی و رشیعت است و قطعا زنان در آن حق سقطزنان. من از کشوری هستم که تحت سلطه
ای حق کنرتل بر بدن خود را یعنی به صورت پایه؛ ق آزادی پوشش و انتخاب نوع پوشش را هم ندارندنه تنها حق سقط جنین ندارند بلکه ح

 شود.کنرتل میهم توسط نیروی نظامی  ط دولت، مذهب، قوانین و همچنینتوسبدن زنان  ندارند؛ 
ون حجاب سمبل فرودستی و کنرتل دولت و مذهب اند. چسال علیه حجاب اجباری و اشکال دیگر نابرابری مبارزه کرده ۳۹به همین دلیل زنان 

شان برای حق کنرتل بر بدن اند؛مبارزه با حجاب اجباری کرده های ایران زنان حجاب را پرچمبر بدن زنان است؛ و به همین دلیل امروز در خیابان
ر/مردساالرانه، علیه مذهب در قدرت و علیه ی ماست علیه قوانین پدو برای رسنگونی جمهوری اسالمی؛ به همین دلیل مبارزه ش� مبارزه

ای و جهانی زنان است. آیا ما برای حق غذا خوردن یا حق نوشیدن یکی از حقوق پایه نیجنسقطداری. حق رسمایه یمناسبات پدر/مردساالرانه
مان حق ماست، نه هیچ مذهب، نه هیچ بدنجنین نیازی به قانون و انتخابات باشد. کنرتل نیاز به قانون و انتخابات داریم که برای حق سقط

 »دولت و نه هیچ فردی!
گفت که  یک از زنان پخش شد.» ی سیاهجمعه« لهستانی ی زنانگان از این پیام استقبال کردند و این پیام به شکل زنده در شبکهرشکت کننده

داد. دیگری گفت باورکردنی نیست که ما از زنان ایرانی شان میترین مفاهیم مبارزات مشرتک ما را ناین پیام به همه ما قدرت داد چون کلیدی
جا هستم و خوشحامل که در این سفر با ش� آشنا شدم حت� مبارزات چنین پیامی دریافت کنیم. زن دیگری گفت من برای مدت کوتاهی این

 ش� را دنبال خواهم کرد.
گان پیشنهاد دادند که به سمت سفارت لهستان که در ه�ن نزدیکی بود برویم. برای این راهپی�یی پلیس هدهنددر پایان آکسیون سازمان

در کنار هم این مسیر را طی کردیم. پلیس در ورودی سفارت را مسدود کرد و  ما موافق بودند و گانهکنندرشکتی ای نداده بود اما همهاجازه
دادند تا نشان دهند رس را » بدن من، حق من، آزادی من!«پرشور و خشمگین با هم شعار  ومردان اما زنان هم سکوت کنیم؛انتظار داشت که ما 

ها را روی پالکارد سفارت نصب ای چوب لباسیمردان جوان هم به شکل خالقانهخواهد. اجازه �ی ،گراستچه واپسعلیه هر آن شورش و انقالب
 کردند. 

د دینامیسم تر در مور شان رشکت کنیم تا بتوانیم عمیقها و کنگره ساالنهبار دیگر از ما دعوت کردند تا در جلسات آن در پایان زنان لهستانی یک
 زنان در کشورهای مختلف و مفهوم همبستگی صحبت کنیم و ما هم با ک�ل میل پذیرفتیم. درونی جنبش
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