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سیر تاریخی روند حقوقی سقط جنین در آمریکا و نقش جنبش »(، ۱۳۹۰) ، سید محمد علی؛ عمیدیان، هاجر؛ نوروزی، یاسر صفری، امیر. موسوی۱
 .۹۶-۱۲۳ صص دوم،، تحقیقات زنان، سال پنجم، شماره «زنان

 پژوهش شیرازه. ی، تهران: نشر وترجمه حشمت اهلل صباغ ،ی(و کنش اجتماع سمینیفم) زنان در تکاپو، (۱۳۸۵، شیال )روباتام .۲

 .۲۰۱۹ هیفور ۲در  شدهینیبازب ،یسیانگل یایپدیکویدانشنامه  .۳

 www.rfi.ir قابل دسترس در ،«سقط جنین در فرانسهتاریخچه »(، ۲۰۱۷) علیرضا ،زاده. مناف۴

 ۱۴/۰۵/۲۰۰۸، «زنان در فرانسه ننوی جنبش تولد – سیدر پار ۱۹۶۸ماه مه »دویچه وله فارسی، . ۵

 www.rfi.ir قابل دسترس در، «تاریخچه سقط جنین در ترکیه»(، ۲۰۱۶مناف زاده، علیرضا ) .۶

سناتور، فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ، (۱۳۸۲احمدی خراسانی، نوشن و اردالن، پروین ) .۷

 (۲۳۳-۲۳۱، تهران: توسعه. )صص ایران

قابل دسترس در  و الله پاشا یهنا حقان، مترجمان «مصاحبه با زنان سازمانده جنبش فمنیستی نی اونا منوس در آرژانتین»(، ۱۳۹۸پراکسیس ) .۸
https://praxies.org/?p=6149 

 ۲۸/۱۰/۲۰۲۰ ،«نیجنجال در پارلمان لهستان؛ اختالف بر سر قانون سقط جن» ،. دویچه وله فارسی۹

 ، تهران: انتشارات برگ زیتون.رانیا یاسالم یزنان در جمهور ژهیو مقررات و نیقوان(، ۱۳۸۳. آرتیدار، طیبه )۱۰

 ۱۴/۱۲/۲۰۱۸ ،«کرد بیرا تصو نیحق سقط جن رلندیا یسنا». دویچه وله فارسی، ۱۱

 .۲۴/۵/۲۰۱۸، «خرندیکه خطر سفر را به جان م یزنان رلند؛یدر ا نیسقط جن تیممنوع». یورونیوز فارسی، ۱۲

. قابل ۷/۴/۲۰۱۱ترجمه نیکزاد زنگنه، بیدارزنی،  ،«نگاهی به تاریخچه قانونی شدن سقط جنین»، سالمت زنان بوستون یهامجموعه کتاب. ۱۳
 https://bidarzani.com/2515دسترس در 

 .۱۳۸۸شهریور  ۱۰، «مارگارت سنگر»مجله اینترنتی زن روز، . ۱۴

قابل پروالیف کوئیکرها سایت نامه سوزان بی. آنتونی، خود زندگی بخشی از مقدمه: دیروز و امروز. پروالیف )مخالفان سقط جنین(فمینیسم  .۱۵
 http://www.prolifequakers.orgدسترس در 

 ، شهرزاد نیوز.«پشت کرد! یکه به خدا، شوهر و بندگ یاما گلدمن، زن»(، ۱۳۸۶نوری، ناهید ). ۱۶

 .۲۷/۰۴/۲۰۱۶، «حمله ریز نیاروپا: حق سقط جن»(، fidh) حقوق بشر یجنبش جهان. ۱۷

 .چهار هشمار، سال ششمشناسی، المللی جامعهانجمن بین، گفتگوی جهانی، «سقط جنین در آمریکای التین»(، ۲۰۱۶) ایجول، پرِز نالدزیمکر. ۱۸

 ی، نقد اقتصاد سیاسی.ترجمه کاووس بهزاد ،«جنبش زنان»(، ۲۰۱۶نیکل، افا ). ۱۹

 ، افغانستانروزنامه اطالعات روز مهیضم «زنان ژهیو» ییو تنها ییتوانا نامهژهیو ،«نقش زنان در توسعه سیاسی»(، ۱۳۹۳بلوچ زاده، اجمل ). ۲۰

 .انتشارات موجک، تهران: و انگلستان رانیدر ا نیحقوق سقط جن(. ۱۹۹۵. آذرمند، نرگس )۲۱

http://www.rfi.ir۴/


 .۲۲/۱۰/۲۰۱۹، «مختلف یحقوق نابرابر زنان در کشورها ؛یشمال رلندیدر ا نیشدن سقط جن یقانون». یورو نیوز فارسی، ۲۲

 .۰۶/۰۲/۲۰۱۹، «موافقت کرد نیسقط جن غیتبل تیآلمان با اصالح قانون ممنوع نهیکاب». دویچه وله فارسی، ۲۳

، هفدهم سال پنجم، شماره ،پزشکی خیفصلنامه تار«. جهان یدر کشورها نیسقط جن نیقوان یقیتطب یبررس(. »۱۳۹۲و دیگران ) فاطمه ،عبدی. ۲۴
 .۱۱۱-۷۹صص 

 .۲۹/۱۰/۲۰۲۰، «شد یدر لهستان، جهان نیسقط جن تیاعتراض به قانون ممنوع». یورو نیوز فارسی، ۲۵

 .۹/۸/۲۰۱۸، «ساله کرد ۱۰۰را  هاستینیرد شد؛ سنا انتظار فم نیدر آرژانت نیقانون سقط جن». یورو نیوز فارسی، ۲۶

، مترجمان مهدی اورند و متین باقرپور، ۱۹۱۳غرور و مبارزه زنان: تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از (، ۲۰۱۸. لونو، الیزابت )۲۷

 نشر مهری. انگلستان:

 .۰۱/۰۵/۲۰۱۵، ««یاتفاق» نیسقط جن« آموزش» یدئوهایبا و نیبودن سقط جن یرقانونیبه غ یلیکارزار اعتراض کنشگران ش». ناظران، ۲۹

 .۰۱/۰۲/۲۰۱۵ ،«شد نیسقط جن تیخواستار رفع ممنوع یلیش یجمهور سیرئ»بی بی سی، . ۳۰

 .۱۸/۳/۲۰۱۶، «آسان شد یلیدر ش نیسقط جن»رادیو زمانه، . ۳۱

 .۱۰/۹/۲۰۱۶، «یلیدر چ نیاصالحات در قانون منع سقط جن». دویچه وله دری، ۳۲

 


