گزارش راھپيمايی در حمايت از "حق سقط جنين"
بروکسل ـ ٢۴مارس٢٠١٣
برفی بروکسل ،طبق قرار قبلی و از ساعت  ١۴در برابر ايستگاه قطار مرکزی شھر جمع شديم و
در ھوای سرد و
ِ
به ھمرا ِه احزاب ،نيروھای چپ و مترقی ،فمينيستھا و  ...خودمان را برای راھپيمايی آماده کرديم.
اين در حالی بود که در طرف ديگر ايستگاه قطار نيروھای موسوم به پرواليف )طرفداران زندگی( نيز در حال آماده
کردن خودشان بودند و با بلند کردن تعداد زيادی بادکنک سفيد و بنفش با شعار »من عاشق زندگی ھستم« ) I love
 (Lifeبا عکس نوزاد )و نه جنين( در حال آماده کردن خودشان برای اين مارش ارتجاعی ساالنهشان بودند .اين در
حالی است که سازمان برگزارکننده اين تظاھرات به نام »جوانان برای زندگی« )” (“Jeunes pour la Vieمدعی
بودند که به خاطر شکاف در صف آنھا ،گروه موسوم به »طرفداران خانواده« امروز در تظاھرات ديگری در پاريس
شرکت داشتهاند و به ھمين علت تعداد آنھا کمتر بوده است .البته الزم به ذکر است که گروه »طرفداران خانواده« مانند
اين گروه پرواليف طرفدار کليسای کاتوليک نيستند و اين انشعاب باعث شده بود که طرفداران کليسا امسال حتی دست به
دامان گروهھای مذھبی اسالمی در شھر لون )شھر دانشجويی دانشگاه آزاد کاتوليک( شوند تا اعتالف گستردهتری را با
ھمدستی تمام مرتجعين بر عليه حقوق زنان شکل بدھند.
به ھر حال اين نيروھای ارتجاعی ھم تظاھرات ساالنه خود را از ھمين نقطه آزاد میکردند و نزديکی محل شروع
تظاھرات باعث ناخوشنودی و نگرانی پليس بود ،چون سال گذشته که تظاھرات بزرگی در بروکسل در دفاع از حق
سقط جنين در مقابل پرواليفھا برگزار شد ،درگيری سختی بين دو جريان پيش آمده بود.
اما در صف »طرفداران حق انتخاب« ھم حدود  ٣٠٠نفر در حال آمده کردن خودشان برای تجمع و راھپيمايی بعد
از آن بودند .در اين ھوای سرد زمستانی و در اين انجماد فکری ما از اينکه دوستان و رفقای بلژيکی و چھرهھای فعال
کنار يکديگر پرچم مبارزه برای رھايی زنان را حمل کرده و شعارھای دفاع از
جنبش زنان را می ديديم و بازھم در
ِ
حقوق زنان را فرياد میزديم ،خوشحال و پرانرژی بوديم.
تجمع امسال با وجود اينکه گسترده نبود اما بسيار متنوع بود ،از احزاب چپ و سوسياليست و تروتسکيست و
فعالين احزاب کارگری و ارگانھای
سنديکاليستھای سوسياليست گرفته تا جوانان آنتی فا ،گروهھای فمينيست تا برخی
ِ
دانشجويی  ...تا کميته ما در آن حاضر بودند .خوشبختانه تعداد زياد جوانان ،خصوصا دختران جوان و نوجوان اميدبخش
حرکتی جوان در جنبش زنان بود.
اما تعداد کم ما به نسبت راھپيمايی چندھزار نفری سال گذشته چند دليل مھم داشت:
مھمترين دليل تحرکات بورژوازی با نفوذ در صفوف نيروھای شرکت کنندهی سال قبل بود .تظاھرات سال گذشته در
بروکسل در ھمبستگی با رويدادھای مشابه در کشورھايی مثل فرانسه ،آمريکا و  ...برگزار شده بود و به نوعی قرار
بود کارزاری جھانی را نمايندگی کند .امسال اما با وجود اينکه اوجگيری مبارزات زنان در کشورھايی مثل مصر و ھند
و ھمچنين کارزارھای مختلف در جنبش زنان برعليه ستم و خشونت عليه زنان نشان از پتانسيل جديد و باالی مبارازت
زنان داشت ،اما سازمانھای زنان و احزاب و نيروھای دولتی که بخش زنان آنھا سال گذشته پايهھای بزرگ
شکلگيری اين حرکت بودند ،آگاھانه نيروھايشان را از شرکت در چنين مبارزات راديکالی بيرون کشيدند و تعدادی از
آنھا تا روز آخر اعالم کردند که شايد در اين اعتالف شرکت کنند و يا به جای شرکت در تظاھرات فقط در فضای
مجازی آن را حمايت خواھند کنند.
يخ برنامهشان راتغيير دھند .اين تغيير
ِ
دليل ديگر انشعاب در صفوف "پرواليفھا" بود که باعث شد چندين بار تار ِ
زمان برای جناح مخالف يعنی پروچويسھا ھم ناھماھنگیھايی در سازماندھی نيروھايشان ايجاد کرد.
اما در درون صفوف اعتالف ما يعنی طرفداران حق سقط جنين نيز تقابل نظری و سياسی حادی وجود داشت که
البته به ھرچه راديکالتر شدن آن کمک میکرد .مشخصا جدل عميقی بر سر دو موضوع وجود داشت :يکی استفاده از

شعارھايی با محتوای بحران اقتصادی و ديگری استفاده از پوستری که زنی با حجاب )عکس دختری از خيزش  ٨٨در
ايران( بود.
در مورد بحران اقتصادی استدالل اين بود که اوال با ھرچه گستردهتر شدن بحران اقتصادی زنان به عنوان
فرودستترين اليهھای جامعه بيشترين قربانيان اين شرايط ھستند و دوما نيروھای واپسگرای پرواليف به شکل
فرصتطلبانهای با استفاده از شعارھای دفاع از شرايط اقتصادی زنان ،در اصل دولت را دعوت میکنند که با حمايت
اقتصادی از زنان به آنھا کمک کند تا بهعنوان يک ماشين جوجهکشی وظايف خود را به خوبی انجام دھند و از اين رو
ما بايد اين فريب بزرگ سيستم سرمايهداری را افشا کنيم.
در مورد حجاب نيز پس از تھيه پوستر که عکس دختر جوانی با حجاب بر آن بود ،ما به عنوان زنان ايرانی اعالم
کرديم که ھم سياسی و ھم تئوريک به اين پوستر نقد داريم و نمیتوانيم آن را به عنوان پوستر دعوت به مبارزه برای حق
انتخاب زنان بپذيريم .زمانی که ادعا میکنيم »بدن من حق من است« به اين معناست که ھيچ قدرت و مذھب و فردی حق
تصميمگيری در مورد آن ندارد .ما زنان ايرانی اوال برعليه حجاب اجباری به عنوان يکی از اھرمھای به بند کشيدن
زنان در مقابل جمھوری اسالمی مبارزه میکنيم و در عين حال حجاب چه اجباری و چه اختياری نماد و سمبل بردگی و
فرودستی زن و کنترل مذھب بر بدن زن است و ما اگرچه با حضور زنان مسلمان حتی با حجاب در تظاھرات دفاع از
حق سقط جنين مخالفت نداريم اما برای ما تصوير يک زن باحجاب )که در ايران اجبارا حجاب در سر دارد( نماد يک
جنبش برای رھايی زنان و حق انتخاب و کنترل بر بدن نيست.
با وجود اين ھمه جدل اما ھمهی ما پرانرژی و مصمم بوديم که اعتالف ما بايد برای دفاع از حق سقط جنين به
خيابان بيايد .زنان ھيچ حقی را به سادگی نمیتوانند به دست بياورند و امروز حفاظت از اين حقوق که پيشتر با
مبارزهی جسورانهی زنان به دست آمده نيز کار سادهای نيست و بايد برای حفظ آن مبارزه کرد.
ما فعالين "سازمان زنان  ٨مارس )ايرانی و افغانستانی( واحد بلژيک و کميته جوانان بلژيک" به عنوان تنھا
گروهھای متشکل غيراروپايی در اين برنامه شرکت داشتيم و تالشمان اين بود که با شعارھا ،طرحھا و فرصت کوتاه
سخنرانیمان و  ...پيام خودمان را به اين مبارزه بدھيم .ما سعی کرديم با يک نگاه جھانی به مقولهی حق سقط جنين
مبارزهی جھانی زنان برای رھايی را تقويت کنيم و با شعار مرکزی »بدن من حق من است! نه ھيچ دولت! نه ھيچ
مذھب! و نه ھيچ کسی!« بگوييم که چرا مبارزه زنان برای حق سقط جنين در ھمهی دنيا به موضوع کنترل زن بر بدن
خودش گره خورده و از جمله مبارزه با حجاب .ما ھمچنين در سخنرانی کوتاهمان به زبان انگليسی )متن کامل به زبان
فارسی و انگليسی ضميمه اين گزارش خواھد شد( روشن بيان کرديم که چرا ما بهاصطالح طرفدارن زندگی را به ھيچ
عنوان طرفدار زندگی نمیدانيم و در اصل آنھا دشمنان اصلی زنان و رھايی انسان ھستند؛ و چرا ما انقالب را تنھا راه
طرفداری از زندگی میدانيم.
استقبال بسياری از شرکتکنندگان از سخنرانی ،طرحھا و شعارھای ما و بحثھايی که بينمان شد نشان از اين
داشت که حرکت گروه کوچک ما بیتاثير نبوده است .دخترانی که مشتاقانه وارد بحث با ما میشدند .از شعارھا و  ...ما
عکس گرفته و بخشا ٌ ھمراھیھای صميمانهای میکردند و از ما میخواستند تا متن سخنرانیمان را برايشان ارسال کنيم.
ھمه اينھا فرصت خوبی بود که برخی از آنھا را به جلساتمان دعوت کنيم تا بحث عميقتری داشته باشيم.
راھپيمايی امروز با شعارھای خوب و زنده ای ھمراه بود که برخی از آنھا به قرار زير ھستند:
-

بدن من ،حق من!
ِ
زنده باد ھمبستگی با زنان جھان!
مھدکودک رايگان حق مسلم زنان!
مردان به خيابان بياييد و از حق سقط جنين دفاع کنيد!
زنان؛ متحد شويد!
بچه ،ھر زمان که خواستم! اگر خواستم! با ھر کسی که خواستم!

شعارھای ما:
-

بدن من حق من است! نه ھيچ دولت! نه ھيچ مذھب! و نه ھيچ کسی!
در خاورميانه اولين گام رھايی زنان جدايی دين از دولت است!

-

اين تفنگھا نيستند که انسانھا را میکشند ،اين پرواليفھا ھستند که با تفنگھایشان انسانھا را میکشند!
رھايی زن ،رھايی جامعه!
زنان خاورميانه است!
جدايی دين از دولت ،اولين گام در رھايی
ِ
آيا زن با حجاب ابژهی جنسی نيست؟
آيا زن در پرنوگرافی ابژهی جنسی نيست؟
!Abortion on Demand and Without Apology
”!“Women Are Not Incubators! Fetuses Are Not Babies! Abortion Is Not Murder

-

!Stop Patriarchy

-

!End Pornography & Patriarchy: the Enslavement and Degradation of Women

-

ھمصدا شدن در شعارھای فرانسوی و ھلندی در کنار ھم ،با صدای زنان شورشگری که خود را صدای زنان ھند و
ايران ،پاکستان و فلسطين تا آمريکای جنوبی و  ...میدانستند فضای حماسی و شورانگيزی را بوجود آورده بود.
ھمينطور سخنرانیھای کوتاھی که زنان در پايان راھپيمايی ايراد کردند و ھرکدام به نوعی مواضع و خواست زنان در
دفاع از حقوقشان را بيان میکرد که قطعا ً پاسخ مناسبی به ديدگاهھای واپسگرای "پرواليفھا" بود.
زنده باد ھمبستگی انترناسيوناليستی برای رھايی زنان
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