گزارش کوتاهی از آکسیون علیه جمهوری اسالمی و سمینار "دفاع از حجاب"
استکهلم  -سوئد

روز شنبه اول فوریه  ، 0202آکسیون اعتراضی ای علیه سمیناری که در دفاع از حجاب اسالمی در مرکز
اسالمی امام علی – مسجد علی در استکهلم سوئد ) (Jakobsbergبرگزار شده بود  ،صورت گرفت .این
رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی و از طریق ایادی این رژیم در استکهلم فراخوان داده شده بود.
سمینار توسط ِ
جمهوری اسالمی به این وسیله قصد داشت تا چهره زن ستیز خود را تطهیر کرده و حجاب اجباری که عمال نقض
حق پوشش آزاد زنان می باشد را خواست و تمایل خود زنان ایران و نشات گرفته از باورهای دینی آن ها جا بزند.
مدافعین این سمینار در تالش بودند تا حجاب اجباری و بقیه قوانین زن ستیزانه دیکتاتوری حاکم را که زنان ایران
بیش از چهل سال است علیه آن مبارزه می کنند را خواست زنان جلوه داده و به این وسیله مبارزه وقفه ناپذیر
زنان علیه این قوانین زن ستیز و از جمله حجاب اسالمی را بدون زمینه جلوه دهند و به حاشیه برانند .در
اعتراض به این فریبکاری و در دفاع از حق پوشش اختیاری زنان و مخالفت با سیاست زن ستیزانه حجاب اجباری
حدود  022نفر از فعالین سازمانهای چپ و کمونیست و ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی  ،در ساعت  3بعد از
ظهر روز شنبه اول فوریه  ، 0202این آکسیون را برگزار کردند .در جریان این آکسیون ،در محل تجمع تظاهر
کنندگان که با بنر ها و پرچم های سازمان های شرکت کننده تزئین شده بود ،چند سخنرانی صورت گرفت و
تظاهر کنندگان شعارهایی علیه جمهوری اسالمی سر دادند.
سخنران ها ضمن افشای سیاست های فریبکارانه جمهوری اسالمی و دفاع از حق آزادی پوشش زنان ،مخالفت
شدید و نفرت خود را از سیاست های زن ستیزانۀ حکومت و تالش مذبوحانه رژیم در برپایی سمینار دفاع از
حجاب اجباری اعالم کردند .تجمع کنندگان همچنین با سر دادن شعار "مرگ بر جمهوری اسالمی" ،خشم و
نفرت خود از دیکتاتوری حاکم بر ایران و سیاست های سرکوبگرانه اش علیه زنان را به نمایش گذاشتند .آن ها
همچنین ضمن دفاع از قیام توده ای آبان  ، 89قتل عام بیش از  0022نفر به وسیله جمهوری اسالمی را محکوم
نمودند .در جریان این حرکت یک روسری به عنوان نماد تحمیل حجاب بر زنان به آتش کشیده شد.
در طول این آکسیون اعتراضی که تا ساعت  6بعد از ظهر ادامه داشت ،مرتجعین اسالمی در ماشین های
شیشه سیاه و در محافظت کامل پلیس به محل سمینار رفت و آمد می کردند که همواره با شعار"قاتل  ،برو
گمشو"" ،مزدور بیشرف  ،برو گمشو" به حضور آن ها اعتراض می شد.
جمهوری اسالمی  ،دشمن زحمتکشان  ،نوکر غارتگران  ،نابود باید گردد!
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