ﺗﻈﺎهﺮات در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﺷﻬﺮ وﻳﻦ

روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ، ٢٠١۶روز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﺣﺪود
 ٢٠٠ﺗﻦ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ زﻧﺎن در اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن در اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن  ،ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮهﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در وﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات زدﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ زﻧﺎن در
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺗﻌﺪادﯼ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ هﺎﯼ اﺗﺮﯾﺶ
هﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻨﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﻟﻬﺴﺘﺎن هﻢ ﺳﺎل هﺎﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد  ،اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
در ﻣﺘﻦ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در
اﯾﺮﻟﻨﺪ هﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٢زن ﺑﺮاﯼ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮﻟﻨﺪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر
ﺷﻴﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺁن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻟﻬﺴﺘﺎن
ﻗﺮص هﺎﯼ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق از ُ
هﻢ ﺳﺎل هﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ از ﻃﺮف ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺎﻩ هﺎ ﭘﻴﺶ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺗﻈﺎهﺮات در ﺧﻴﺎﺑﺎن
هﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ .ﺁن هﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ "ﭼﻮب ﻟﺒﺎﺳﯽ" ﮐﻪ در ﻟﻬﺴﺘﺎن وﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ
هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺮﯾﺶ هﻢ ﻓﻘﻂ  ١٧ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ هﺰﯾﻨﻪ ﺁن از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﯾﻮرو ﺗﺎ هﺰار ﯾﻮرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد هﻤﻴﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻣﺤﺪود را هﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ و ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﺁن هﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ زﻧﺎن
اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮهﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ٢٨
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از" :ﺁﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ درﻣﺪارس"  " ،ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن وﺳﺎﺋﻞ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺑﺎردارﯼ"  " ،ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻠﻴﺴﺎ و دوﻟﺖ در ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ " .ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎرﻣﺼﻤﻢ و ﺑﺎ
ﺻﺪاﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪارﯼ از ﺁزادﯼ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و دﻓﺎع از ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﺧﻮد
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺁن هﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺎ اﺟﺮاﯼ ﯾﮏ رﻗﺺ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻃﯽ ﺁن ﭘﻴﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .ﺁن ﭘﻴﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد" :ﻣﺎ ﻗﻮﯼ هﺴﺘﻴﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﯾﻢ و اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽ دهﻴﻢ ﮐﻪ ﻟﺬت از ﻋﺸﻖ و
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﻣﺬهﺒﯽ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد " .
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در وﯾﻦ
 ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١۶

