
  رلند در شهر وينیتظاهرات در مخالفت با قانون ممنوعيت سقط جنين در مقابل سفارت ا
   

  
ل هم حدود ين دليبه هم.  باشدی مین قانوني سقط جنی براین الملليروز ب ، ٢٠١۶ سپتامبر ٢٨چهارشنبه روز 

رلند و لهستان و به یش و این زنان در اتريمال نمودن حق سقط جنی تن از زنان و مردان در اعتراض به پا٢٠٠

 یغاتي تبلیبا دردست داشتن پوسترها و تابلوها، رلند و لهستان ی با زنان در ایتگ اعالم همبسیخصوص برا

ن يچن. اهرات زدندن دست به تظیدر و ن کشوریرلند در مقابل سفارت این در ايه قانون ممنوع کردن سقط جنيعل

 ن زنان درينه سقط جنيبا به طور همزمان به عنوان اعتراض به تعرض به حقوق زنان در زمی تقریاهراتتظ

ش ی اتریشهر ها گرین در ديگر از کشورها و همچنی دیک، لهستان و تعدادیا، آلمان، بلژيتانین، سوئد، بريفلسط

هاست که  ن ممنوع است و در لهستان هم ساليرلند سقط جنیا جا که در از آن. نز برگزار شديهمچون شهر ل

ن دو کشور ی با زنان ایاهرات در همبستگن تظیا، ارد  گذیر پا مینه زين زمی حقوق زنان را در ایدولت ارتجاع

.سازمان داده شده بود

 

 ن دريت سقط جني شد که به علت ممنوعیگفته م،  ند شدیان تظاهرات پخش می که در جریدر متن هائ

 کشور رلند همانندیا  . کنندیم ا سفريتانین کشور به برین از اي سقط جنی زن برا١٢روز به طور متوسط  رلند هریا

 است که یحال ن دریا  . آن آمده استین در قانون اساسيت سقط جني است که ممنوعی تنها کشوریليش

ن در لهستان يهمچن.  دن شویع مین کشور وارد و توزیرق مختلف به ان به طور قاچاق از ُطي سقط جنیقرص ها

   شودین نه تنها اجرا نميجن گذارد و حق سقط یر پا می حقوق زنان را زیهاست که دولت ارتجاع هم سال

  .ردي گیت قرار میدا مورد حمایطرف جناح راست شد ن حق ازیمال نمودن ایبلکه پا

  

 ابانين با سازمان دادن تظاهرات در خيش اعتراض خود را به قانون سقط جنيها پ ماه  ازیزنان و مردان لهستان

ن ي سقط جنی برایله اي که در لهستان وس"یچوب لباس"ک یدست داشتن  ها با در آن  .ها نشان داده اند

ان ين قانون را به جهانی بودن ایر انسانيغ،  شود ی است و معموال منجر به مرگ زن حامله میرقانوني غیها

  .نشان دادند

 

١٧ زات و امکانات ي با تجهی مرکز بهداشتفقط ش هم یدر سراسر اتر ، تظاهرکنندگانی صحبت هاسبر اسا

 . باشدیورو می ورو تا هزاریچند صد  نه آن ازی دهند که هزین را انجام مي عمل سقط جند کهنمخصوص وجود دار

ن امکانات يم دارد همي تعلق دارند که تصمیش به حزبیپارلمان اتر ندگان مجلس دریت نماین حال اکثريع در

 



زنان  ل همين دليه هم ب .دیها سلب نما ن کشور را از آنین زنان در اين برده و حق سقط جنيمحدود را هم از ب

 ٢٨ ن فعاالنه در تظاهراتي قانون سقط جنهي فعاالنه علیغاتيتبل یدست داشتن پوسترها و تابلوها  با دریشیاتر

  . سپتامبر شرکت داشتند

 

گان وسائل یع رایتوز" ، "  درمدارسیل جنسیآموزش مسا: "اهرکنندگان عبارت بود از تظیمطالبات اصل

ارمصمم و با يتظاهرکنندگان بس ".ن يحق سقط جن سا و دولت دريعدم دخالت کل" ، " ی از بارداریريشگيپ

 در مورد بدن خود یريم گي تصمیحق زنان برا ن و دفاع ازي سقط جنی از آزادی به طرفداریی بلند شعارهایصدا

  .ن بودنديت سقط جنيق ممنوعیها خواهان توقف شکنجه زنان از طر آن  . دادندیم

 

ش گذاشتند به ی خود را به معرض نماییام نهاي پ آنین طي که معترضیک رقص جمعی ی اجرااهرات بان تظیا

عشق و  م که لذت ازي دهیم و اجازه نمیم و اعتماد به نفس داري هستیما قو" :ن بوديام چنيآن پ. ديان رسیپا

  ." از ما گرفته بشودی توسط متعصبان مذهبیزندگ

  

  نیر وران دی خلق ای فدائیکهاین چريفعال

  ٢٠١۶ سپتامبر ٢٨

 


