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خودشان اعالم  یها در فراخوان اولیهبود. آن »حق سقط جنین« با مرکزیت، مقیم بروکسل زن، آکسیون اعرتاضی زنان لهستانیاولین حرکت مبارزراتی روز 
 بازگرداند. ١٩٩٣های خواهد قانون سقط جنین را به پیش از سالدر مقابل دولت لهستان هستند که میمبارزه دهی در حال سازمانکرده بودند که 

زنان باید بتوانند در کید داشتند که ها تأآن *ی جرایم در قانون اشاره داشتند.از حیطه» سقط جنین«ها به تالش زنان بلژیکی برای خارج کردن همچنین آن
اعالم کرده بودند  لهستانی ساکن بلژیک همدن خود کنرتل داشته باشند و حق انتخاب بارداری یا جلوگیری از بارداری با زن است. زنان رسارس جهان بر ب

 .کنندو این آکسیون را در همبستگی با زنان جهان سازماندهی می پیوندندکه به اعتصاب جهانی زنان می
با وجود بارش باران  .برگزار شد صد نفربیش از با رشکت (میدان شومان) اروپا  پارملانظهر در مقابل بعد از یک و نیم  دوازده تاساعت این آکسیون از 

و بخشا مردان لهستانی، بلژیکی، فعالین سندیکایی، معدودی از فعالین احزاب و زنان  زنان رسیدند.های مختلف یکی یکی به محل تجمع میزنان از ملیت
شنیدن  گفتند و ازآمد میخوش به همه لهستانی با شور و شعف زنانهای زنان در بلژیک و ... )، زنان کرد و ترک، فعالین سازمانPussy Hatآمریکایی (

 افغانستانی هستیم بسیار متعجب و خوشحال شدند.  –که ما فعالین سازمان زنانی ایرانی این
ی رشکت کنندگان کرد، ولی همهتر میمشکل آن هوای نامطلوبدر این پیشربد کار را  سفانه سیستم صوتی برگزار کنندگان دچار مشکل شده بود ومتا

ر میان رشکت کنندگان پرسان جوان و زنان ساملند و کودکانی دکردند. برای پوشش دادن این مشکل با انرژی، جمعی و با صدای بلندتر شعارها را تکرار می
شعاری بود که به » بدن من، حق من، آزادی من!«شعار داد. را نشان میاهمیت این حرکت هم و  ندکردمیرا جلب  گانببینندههم حضور داشتند که هم 
کردیم با هر زبانی که شده این حق مشرتک را فریاد بزنیم. همچنین شعار شد و ما سعی میهای فرانسه، انگلیسی، ترکی و لهستانی تکرار میزبان

کارزار «ما در حالی که ب�  گروه ما بود. به بخش رادیکال و پررنگ شعارها مربوط بدون اغراق  اما شد؛فه تکرار میهم بی وق» همبستگی با زنان جهان!«
را همراه داشتیم. شعارهایی در مورد حق کنرتل زن بر بدنش را نیز به همراه داشتیم و » مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی علیه زنان در ایران

های فرانسه، انگلیسی و ندرلندز بین و دعوت به آکسیون روز شنبه را هم به زبان» گروالیفز«گرای مان در مورد کارزار، مبارزه با جنبش واپسهایبیانیه
 اش به همراه داشتتند. شعارهایی علیهدر ح�یت از حق سقط جنین و حق کنرتل زن بر بدن یاکرث رشکت کنندگان شعارهایکردیم. جمعیت پخش می

 لهستان در پارملان اروپا.** ی فاشیستبا �اینده جدی در مخالفت هاییترامپ و همچنین عکس
عابرین و  گرکسیون رشکت داشتند از ابتدا تا انتها با شور و حرارت در مقابل نگاه کنجکاو و پرسشآ ا وجود بارش باران متام زنان و مردانی که در این ب

شان از حضور زنان لهستانی در پیام .دنبه �ایش گذاشتو پالکاردها را  رادیکالکردند، شعارهای ای توقف میحرکت لحظهحال ای که حتی در وسایل نقلیه
و حتی به شکل فردی هم بارها گفتند که این بسیار دلگرم کننده بود که ش� زنان ایرانی برای همبستگی با ما تشکر کردند  و مشخصا زنان ایرانی همه
حضور  های مختلف�ایندگان مدیا از کشورها و شبکه »حق سقط جنین در اروپا«آکسیون و حساسیت موضوع  به دلیل محل برگزاری د.جا هستیاین

شد). در پایان دادند (درحالی که ه�ن روز تظاهرات دیگری هم در بروکسل برگزار میپوشش  روز زن کسیونداشتند و این آکسیون را به عنوان آ  پررنگی
 .ی دیگری بپیوندیمتا به مبارزه ا را رد و بدل کردیم و برای رسیدن به تظاهرات بعدی از جمع جدا شدیمهمتاس

 

 زدایی شده است. مجازات از عمل سقط جنین جرم به عنوان حق پذیرفته نشده است، بلکه در قانونِ » سقط جنین«* در بلژیک با وجود مبارزات فراوان، ک�کان 
  **Janusz Korwin-Mikke این کلیشه که زنان با مردان برابر هستند باید نابود «یست لهستانی در پارملان اروپا که اول مارس امسال این سخنان منجزکننده را گفت: ی فاش�اینده

 داد.» سالم نازی«روپا در پارملان ا ٢٠١٥او ه�ن کسی است که در سال » تر هستند.هوشتر و کمتر، کوچکشود... چون زنان از مردان ضعف
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