گزارش اکسیون برای نجات جان زینب سکانوند
در روز  ۲۹اکتبر در شهر تورنتو آکسیونی برای نجات جان زینب سکانوند و لغو حکم اعدام وی برگزار شد .این آکسیون در
در میدان دانداس یک محل پر رفت و امد برگزار گردید وعلیرغم وجود جو غیر سیاسی در تورنتو اما توانستیم توجه بسیاری به
این آکسیون جلب نماییم .خیلی ها از قوانین ضد زن در ایران ابراز انزجار میکردند و میگفتند که چه کاری از دست ما برای
زنان ایران بر میاید .آنها با کمال میل پتیشن برای لغو حکم اعدام زینب را امضاء میکردند .ما توانستیم دهها امضاء در این
آکسیون جمع کنیم .یک مرد که خودش را مسلمان سنی معرفی کرد بر علیه اسالم شیعه داد سخن گفت که در مقابل ،ما بحث
کردیم که باید دست تمام مذاهب از زندگی زنان کوتاه شود و بین شیعه و سنی از نظر ما فرقی وجود ندارد .دو زن جوان که
از کشورترکیه بودند در عین همبستگی با مبارزات زنان ایران اعالم کردند که شرایط ترکیه نیزبرای زنان با قدرت گیر اردغان
بسیار بد و خطرناک شده است .گفتند که ما شاهد همان سرنوشتی برای زنان ترکیه هستیم که در ایران سی و هفت سال
پیش اتفاق افتاد ،یعنی دخالت دین در دولت و قانونگذاری و از بین رفنت دستاوردهای دمکراتیک در ترکیه .یک زن جوان که
ایستاده بود و به حرفهای ما گوش میکرد گفت علت تمام بدبختی های ما بخاطر دین است و باید ریشه ی مذهب در تمام
جهان خشکانده شود که ما گفتیم که هم بنیادگرایی مذهبی و هم قدرتهای امپریالیستی باعث و بانی تمام بی عدالتیها و
جنگها کشتارها هستند .در ایران با قوانین اسالمی زنان را خرید و فروش میکننددر کشورهای سرمایه داری بنام آزادی و
دمکراسی زنان به کاالی جنسی تبدیل شده اند.
دو نفر از فعالین جنبش زنان از کانادا و افغانستان در این آکسیون با ما همکاری داشتند.
در این آکسیون صدها اعالمیه به زبان انگلیسی در حمایت از زینب سکاندوند در لغو حکم اعدام و نجات جان وی پخش
گردید.
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