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 دني سو–ستکھلم ھواداران چريکھای فدايی خلق ايران در سازمان 

 ٢٠٢٠ فبروری ٠۵
 

  "دفاع از حجاب "سمينار جمھوری اسالمی و کسيون عليهازارش کوتاھی از گ
  سويدن-ستکھلم

 

  
 

اسالمی  اسالمی در مرکز  عليه سميناری که در دفاع از حجاب  یکسيون اعتراضيا ، ٢٠٢٠ روریبروز شنبه اول ف 

ِاين سمينار توسط رژيم   .رگزار شده بود ، صورت گرفتب(Jakobsberg)  دنيستکھلم سو  مسجد علی در–امام علی 
ن جمھوری اسالمی به اي  .ستکھلم فراخوان داده شده بودايادی اين رژيم در  زن ستيز جمھوری اسالمی و از طريق

 نقض حق پوشش آزاد زنان می ًکه عمالرا حجاب اجباری   زن ستيز خود را تطھير کرده وۀقصد داشت تا چھروسيله 

ن اين سمينار در تالش امدافع  .ت گرفته از باورھای دينی آن ھا جا بزندأو نش خواست و تمايل خود زنان ايرانباشد 

است عليه آن  تاتوری حاکم را که زنان ايران بيش از چھل سال ديکۀاجباری و بقيه قوانين زن ستيزان بودند تا حجاب

ناپذير زنان عليه اين قوانين زن ستيز و از جمله   وقفهۀ خواست زنان جلوه داده و به اين وسيله مبارزمبارزه می کنند

پوشش  فاع از حقدر اعتراض به اين فريبکاری و در د  .به حاشيه برانند بدون زمينه جلوه دھند و حجاب اسالمی را

ن سازمانھای چپ و کمونيست و فعاال  نفر از٢٠٠ حجاب اجباری حدود ۀاختياری زنان و مخالفت با سياست زن ستيزان

کسيون را برگزار ا ، اين ٢٠٢٠ روریبظھر روز شنبه اول ف  بعد از٣ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ، در ساعت 
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شرکت کننده تزئين  تظاھر کنندگان که با بنر ھا و پرچم ھای سازمان ھای عکسيون، در محل تجمادر جريان اين   .کردند

 .جمھوری اسالمی سر دادند ی عليهئشده بود، چند سخنرانی صورت گرفت و تظاھر کنندگان شعارھا

اسالمی و دفاع از حق آزادی پوشش زنان، مخالفت شديد و   جمھوریۀسخنران ھا ضمن افشای سياست ھای فريبکاران

ی سمينار دفاع از حجاب اجباری ئ رژيم در برپاۀستيزانۀ حکومت و تالش مذبوحان نفرت خود را از سياست ھای زن

، خشم و نفرت خود از ديکتاتوری "مرگ بر جمھوری اسالمی" شعار تجمع کنندگان ھمچنين با سر دادن.   کردنداعالم

آن ھا ھمچنين ضمن دفاع از قيام توده   .ايران و سياست ھای سرکوبگرانه اش عليه زنان را به نمايش گذاشتند م برحاک

در جريان اين حرکت   . جمھوری اسالمی را محکوم نمودندۀ نفر به وسيل١۵٠٠قتل عام بيش از   ،٩٨ ]عقرب[ی آبانئ

  .دتحميل حجاب بر زنان به آتش کشيده ش يک روسری به عنوان نماد

ن اسالمی در ماشين ھای شيشه سياه و اادامه داشت، مرتجع  بعد از ظھر۶کسيون اعتراضی که تا ساعت ادر طول اين 

بيشرف مزدور "، "قاتل ، برو گمشو"سمينار رفت و آمد می کردند که ھمواره با شعار ليس به محلودر محافظت کامل پ

  .به حضور آن ھا اعتراض می شد" ، برو گمشو

  !المی ، دشمن زحمتکشان ، نوکر غارتگران ، نابود بايد گردداس جمھوری
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