اشغال عراق برای زنان چه به ارمغان

آورده!

گزارش تکان دهنده از عراق
از سرويس خبری جهانی برای فتح
كيسدت كده در را بده ايدن محكمی می كدوبدد !اگدر بداز نکنيم ،در را می شکنند و داخدل می شدوندد !آيدا سدربدازان آمدريکايی
اندد؟ آندها بده خدانده هدا حدمله می کنند و بدچه هدا و هدمه خداندواده را وحشدتزده می کنند .ايدن صدحنه هدا را در تدلويدزيدون ديدده
ايم .آنان حمله می کنند ،می زنند ،توهين می کنند و مردان خانه را با خود می برند….
”در فدلوجده زندان بسدياری کشته شددندد  72.زن يکجور کشته شددندد ،بدا يک گدلولده در سدرشدان ،و تدنها گدناهدشان ايدن بدود که
در خانه را باز کرده بودند“) شهادت يکی از شاهدان عينی درتريبون بين المللی عراق که در استانبول برگذار شد(.
امدا آندها که پشدت درندد و در را می کوبدند ممکن اسدت چدماقدداران و جدانديان مدعمولی بداشدند که بدزور وارد خدانده هدا می
شدوندد و بده زندان تدجاوز می کنند .هديچ کدام از ايدنها قدبل از اشدغال مدعمول ندبود .يک زن عدراقی در تدريدبوندال شدهادت داد:
از زمانی که عراق اشغال شده ،خشونت عليه زنان و پايمال کردن سيستماتيک حقوقشان در حال افزايش است.
زندان ربدوده می شدوندد ،بده آندان تدجاوز می شدود و حتی شدكار می شدوندد تدا در شدبکه جدهانی فدحشا خدريدد و فدروش شدوندد .
يک زن عدراقی بده يک خدبرندگار گدفت” :ربدودن و تدجاوز زندان تدا آن حدد گسدترش يدافدته که هدر زنی ندگران آن اسدت مدبادا
قدربدانی بدعدی بداشدد .تدعداد خيلی کمی از زندان در خديابداندها ديدده می شدوندد .قدبل از جدنگ ايدن طدور ندبود ،نده !خيلی هدا می
ترسند كه پايشان را از در خانه بيرون بگذارند“.
از زمدان اشدغال ،بدخصوص در شهدر جدنوبی بدصره که تدوسدط مدذهدبيون شديعه و بدا حدمايدت آمدريکا و اندگليس کنترل می
شدود ،زندان بدرای پدوشديدن حدجاب زيدر فدشار قدرار گدرفدته اندد -بده سدلمانی هدا اخدطار داده شدده که ريدش مدردان را ندبايدد
بدزندند ،بده خدياطدهای زندانده در مدورد دوخدتن لدباس اخدطار داده شدده اسدت .بسدياری از زندان از مدشاغدلشان بديرون راندده شدده
اند بطوريكه که اينک تنها 10درصد آنان کار می کنند .قتلهای ”ناموسی” به حد هشدار دهنده ای حتی در کردستان در
حدال افدزايدش اسدت .بدعد از تدصويدب قداندون اسداسی جدديدد در سدال گدذشدته و بدر قدراری رژيدم اسدلمی اينک نديروهدای
اسدلمی بدر اجدزاء زنددگی زندان عدراق حکم می راندند .اگدر مدسافدری از افدغانسدتان وارد عدراق شدود خدواهدد گدفت حدتما
آمدريدكا سدخت مدشغول ”آزاد“ كدردن زندان عدراق اسدت زيدرا زنددگی زندان عدراقی هدر چده بيشدتر بده زنددگی زندان افدغانسدتان
شباهت يافته است.
” آزاد“ کردن زندان عدراقی تدوسدط اشدغالدگران حدداقدل دارای سده بدعد اسدت .يکم ،بدعد اقدتصادی اسدت .زيدرا زندان در ايدن
زمدينه دو بدرابدر ديدگران زيدر فدشار و در عدذابدند .دوم ،فدشار و سدتم هدايی اسدت که در ندتيجه وحشديگری هدای اشدغالدگران
بدر زندان روا رفدته تدا مدردم را خدوار کرده و روحديه آندان را در هدم شکنند .هدمه مدردم از ايدن ندظر زيدر فدشارندد امدا زندان
بدهای گدزافی پدرداخدته اندد .بدعد سدوم پدايدمال کردن کليه حدقوق زندان تدوسدط حداکمان اسدلمی اسدت که بدطور فدزايدنده ای
صدحنه سدياسی عدراق را در کنترل خدود می گديرندد و در ندتيجه سدياسدتهای اشدغالدگرانده آمدريکا و اندگليس ايدن مدوقدعيت را
بدست آورده اند.
ستم بدر زندان ،در ايدن جدا تدمام نمی شدود و ايدن مسدئله را دردنداکتر کرده اسدت .سدتمگری قدرون وسدطائی بدر زندان تداثديرات
عميقی را بر شيوه زندگی مردم عراق گذاشته و روابط عقب مانده اجتماعی را تحکيم کرده است.

زنان اولين قربانيان جنگ تجاوزکارانه آمريكا عليه عراق :بعد اقتصادی
تحدريدم هدای اقدتصادی قددرتدهای غدربدي ،بدعد از تدجاوز اول بده عدراق در سدال ،1991پديش درآمدد ضدربداتی بدود که كده بدا

اشغال عراق در سال 2003بر زنان وارد آمد .بده گدفته بی بی سدي ،زندانی که در ندتيجه مشکلت مدربدوط بده زايدمان جدان
خدود را از دسدت داده اندد ،از سدال 1990بده بدعد ،سده بدرابدر شدد .تدعداد زندانی که بدچه هدايدشان نداخدواسدته سدقط می شدود
جدهش وار افدزايدش يدافدته اسدت .ايدن بدخشا نداشی از فدشار هدای عصبی مدربدوط بده جدنگ و قدرار گدرفدتن در مدعرض
تدشعشات سدلحدهای شديميائی و اورانديم که تدوسدط آمدريکا اسدتفاده می شدود ،اسدت  .امدروز 65درصدد زندان عدراق در خدانده
وضع حمل می کنند.
بدعد از 8سدال جدنگ بدا ايدران که بداعدث مدرگ بديش از نديم مديليون در دهده 80مديلدی شدد زندان زيدر فدشار بيشدتری قدرار
گرفتند ،چرا که بسياری از آنها تنها نان آور خانه بودند  .اين وضعيت بطور قابل توجهی بعد از سال 1991وخيمتر شد.
مدشاغدل دولتی آندقدر کم در آمدد بدودندد که مدردان ايدن مدشاغدل را رهدا کردندد امدا زندان چداره ای ندداشدتند جدز اينکه ادامده
دهدند .آلدترنداتديو ديدگری بدرايدشان مدوجدود ندبود .دسدتمزد کار در مدزارع در پدايدين تدريدن سدطح خدود بدود و بده زندان ندصف
دستمزد معمول پرداخته می شد.
وضدعيت اقدتصادی آندچنان فدلکت بدار شدد که حتی خداندواده هدای نسدبتا پدولددارتدر مدجبور بده فدروش وسدايدل خدانگی خدود
)مداندند مداشدين رخدتشوئدي ،فدريدزر و غديره (شدده اندد تدا مدخارج روزمدره خداندواده را تدامدين کنند .ايدن بداعدث افدزايدش فدشارهدای
کاری بدر زندان شدد و ندياز مدبرمدشان بده کار در بديرون خدانده دسدتمزدهدايدشان را بده ندصف دسدتمزد مدردان تدقليل داد .وقدتی
مدخارج تدحصيل بده مديان آيدد خداندواده هدا مدجبور اندد که تدصميم بدگيرندد که کدام يک از فدرزندداندشان را بده مددرسده بدفرسدتند .
در اين موارد معمول دختران انتخاب نمی شوند.

وحشی گری های آمريکايی ها عليه زنان
يکی از زندان زنددانی ابدوغدريدب در دسدامدبر 2003مدخفيانده يدادداشدتی را بده خدارج از زنددان فدرسدتاد” .ايدن يدادداشدت ادعدا
ميکرد که زندداندباندان آمدريکايی بده زندان بدازداشدت شدده تدجاوز می کنند… و اضدافده می كدند كده چدند تدن از زندان حدامدله شدده
اندد .زندان را مدجبور می کردندد که جدلوی مدردان کامدل لدخت شدوندد .ايدن يدادداشدت از جدنبش مدقاومدت عدراق می خدواهدد که
در زنددان بدمب بدگذارندد تدا زندان را از شدرمدساری ندجات دهدند “.در تدحقيقاتی كده وکلی زندان بداز داشدت شدده كدرده اندد بده
ايدن ندتيجه رسديدندد که ايدن مدسايدل نده تدنها در زنددان ابدوغدريدب بلکه ”در سدراسدر عدراق بدطور سديستماتديك اتدفاق افدتاده
است) “.اين نقل قول و نقل قول های بعدی اين قسمت از روزنامه گاردين لندن تاريخ 20مارس 2004می باشند(
از آندجا که بدرای بسدياری از زندان مشکل اسدت که در ايدن بداره صدحبت کنند ،يک وکيل زن ،بده ندام سدوآد که وکالدت
چدنديدن زن زنددانی را بعهدده گدرفدته اسدت ازيکی از پدايدگاه هدای ندظامی آمدريکايی در ال -خدارخ ديددن می كدند و در آندجا بدا
يکی از زندان زنددانی صدحبت می كدند”  .او در حدالی که گدريده می کرد بده مدا گدفت بده او تدجاوز شدده ...چدند سدربداز
آمدريکايی بده او تدجاوز کرده اندد .او تدلش کرده اسدت مدقاومدت کند و مداندع ايدن کار آندها شدود .در ندتيجه دسدتش صددمده ديدده
است .او جای زخم ها و بخيه را به ما نشان داد  .او به ما گفت ”ما دختر و شوهر داريم محض رضای خدا راجع به اين
مسائل با كسی حرفی نزنيد“ “.
گدارديدن ايدن چدنين ادامده می دهدد  : ”...جدنرال آندتونديو تداگدوبدا که تدحقيقات سدری ارتدش آمدريکا در ژاندويده  2004زيدر ندظر
او انجام شد ،يادداشت مخفيانه ای را که زنی به نام نور از زندان ابوغريب به بيرون فرستاده تاييد می كند ،و آنرا دقيق
می خواند“.
طدبق گدزارش تداگدوبدا چدند عکس از 800عکسی که زندداندبان آمدريکايی در زنددان ابدو غدريدب گدرفدته اندد،ندشان می دهدد که
يک پليس ارتش آمريکا در حال ”انجام رابطه جنسی” با يک زن عراقی است .تاگوبا تاييد می کند که زندانبانان از بدن
بدرهدنه زندان بدازداشدت شدده عکس و ويددئدو تهديه كدرده اندد  .عدليرغدم آندكه دولدت بدوش از پدخش ايدن عدكس هدا جدلوگديری كدرد،
امدا يدك ايسدتگاه تدلويدزيدونی اسدترالديايی كده يدك كپی از سی دی ايدن عدكس هدا را بددسدت آورده اسدت تدعدادی از آندها را بدر

روی سدايدت ايدنترنتی خدود گدذاشدت  .بدرخی گدزارشدات ديدگر ندشان می دهدد که وقتی سدربدازان آمدريدكايی زندانی را بده جدرم
تن فروشی دستگير می كنند ،پروانه سوء استفاده های جنسی بيشتری را برای خود صادر می كنند.
پدروفدسور هدودا شداكدر الدنوعديمي ،مدحقق امدور سدياسی در داندشگاه بدغداد می گدويدد كده ” ،بده عدقيده مدا او)نور (مورد تجاوز
قدرار گدرفدت و تدوسدط سدربدازان آمدريدكايی حدامدله شدد .بدعد از مدرخدص شددن از زنددان ابدوغدريدب ،مدن بده خدانده او رفدتم.
هدمسايده هدا می گدفتند كده خداندواده اش از آندجا رفدته اسدت .بده بداور مدن او كشدته شدده اسدت “.ايدن سدرندوشدت چدنديدن زن
زنددانی سدابدق بدوده اسدت  .از آندجا كده تدجاوز در جدوامدع اسدلمی بی آبدرويی و لدكه ننگی بدرای خداندواده مدحسوب می شدود،
تعداد كمی از زنان درمورد آنچه در زندانهای آمريكايی بر آنها گذشته حرف می زنند.
بدنابدرهدمان گدزارش ،شديوه هدای ديدگر سدرگدرمی بدرای زندداندباندان آمدريدكايی بده مدنظور خدردكدرد زندان زنددانی نديز در ايدن
زندداندها رايدج بدوده اسدت ”  .يدك زن عدراقی هدفتاد و چدند سدالده را در ابدوغدريدب مدجبور كدرده بدودندد كده مدثل يدك الغ چدهار
دسدت و پدا راه بدرود “.آن کلويدد ،يكی از اعدضای پدارلدمان بدريدتانديا ،که مدشغول تدحقيق در بداره ايدن مدورد مدشخص بدوده،
تداکيد می کند که ايدن مسدئله واقدعيت داشدته اسدت  .زندان زنددانی هدماندند مدردان زنددانی 23سداعدت در سدلولدهای اندفرادی
قدرار داده می شدوندد .اعدضای خداندواده هدای زنددانديان كده مدرتدبا در مدقابدل زنددان ابدوغدريدب جدمع می شدوندد و هدمچنين بدقيه
زندانيان می گويند كه بسياری از زنان خودكشی كرده اند.
شدواهدد بسدياری دال بدر ادامده سدوء اسدتفاده از زندان در زندداندهای عدراق وجدود دارد .اخديرا وقتی كده يكی از وكدلء زن
تدلش كدرد از زندان زنددانی در ابدوغدريدب ديددن كدند ،نگهدباندان آمدريدكايی از ورود او جدلوگديری كدردندد .وقتی كددده او
اعتراض كرد ،آنها تهديد كردند كه او را دستگير خواهند كرد.

قدرت گيری بنيادگردايی در عراق و حمايت آمريكا
بعد ازسرنگونی ملك فيصل توسط ژنرال قاسم در سال  ،1958عراق نسبت به بسياری از كشورهای خاورميانه ،قانون
اسداسی نسدبتا سدكولرتدری را اتدخاذ كدرد  .صددام حسدين بدعد از بدقدرت رسديدن هدمان قداندون اسداسی را بدرگدزيدد .طدبق ايدن
قداندون اسداسی زندان قداندوندا بدا مدردان بدرابدر بدودندد  .تدحصيل مدجانی تدا سدطوح ابدتدايی بدرای آندان تدضمين شدده بدود .آندان حدق
طدلق داشدتند و چدند همسدری عدمل غدير مدمكن شدده بدود .زندان از حدق اندتخاب كدردن و اندتخاب شددن بهدره می بدردندد واز
حق آزادی پوشش برخوردار بودند.
امدا قدواندين مدربدوط بده حدقوق زندان بدعد از جدنگ اول خدليج) سدال( 1990كدم كدم پدايدمال شدد .وقتی آمدريدكا تدلش كدرد صددام
را ايدزولده كدند وعدده هدائی بده گدروهدهای اسدلمی شديعه داد .صددام نديز بدرای بدقا خدود و بددسدت آوردن حدمايدت مدذهدبيون و
رهدبران عدشايدر از مدذهدب و ديدن اسدتفاده كدرد  .صددام چدند همسدری را بدرای مدردان آزاد) طدبق اسدلمی تدا 4زن(؛ و اعلم
کرد که قتل ناموسی نيز آزاد است و اگر مردی به وفاددار بودن زنش شک کند می تواند وی را به قتل برساند.
بدعد از اشدغال عدراق تدوسدط آمدريدكا در سدال 2003و سدرندگونی صددام ،بدا آغداز هدمكاريدهای ندزديدك آمدريدكا و شديعه هدا و
بدرخی احدزاب سدني ،اسدلمی هدا بدطور روزافدزونی زنددگی مدردم را در كدنترل خدود گدرفدتند .بدازهدم ايدن زندان بدودندد كده می
بايست بيشترين بها را بپردازند.
ايدن اوضداع در مدناطدق شديعه نشدين هدمچون بدصره در جدنوب عدراق سدرعدت بيشدتری داشدت .زندان مدجبور بده رعدايدت
حدجاب شددندد  .آندان که از ايدن كدار سدربداز می زدندد ،خدطر اذيدت و آزار ،ربدوده شددن و تدجاوز را بدجان می خدريددندد .ايدن
روزهدا در بدصره ديددن زنی بددون چدادر و يدا حدجاب كدامدل غدير عدادی اسدت .يكی از فدعالدين زن بده روزندامده گدارديدن لدندن
گدفت كده گدروه هدای فدشار مدذهدبی كده عدمدتدا وابسدته بده احدزاب بدنيادگدرای شديعه می بداشدند بده مددارس می روندد ،يكی از
كدلس هدا را اشدغال می كدنند و تدمام دخدتران را مدجبور می كدنند تدا حدجاب بدرسدر كدرده و دسدتكش بدپوشدند .زندان حتی در
داندشگاهدها راحدت نيسدتند  .بسدياری از زندان جدوان داندشجو احدساس می كدنند كده اگدر حدجاب بدر سدر ندكنند ،از امدنيت

بدرخدوردار نيسدتند  .در يكی دو سدال گدذشدته بديش از يدك دوجدين انجدمن هدای فدرهنگی و مدذهدبی در مدحيط داندشگاهدها ظدهور
كدرده اسدت  .تدعداد حدوادثی كده در آن دخدتران تدوسدط هدمكلسی هدا و ميليشديای احدزاب شديعه تهدديدد می شدوندد روزبدروز
افدزايدش می يدابدد  .در يكی از ايددن حددوادث در دانددشگاه بددصره ،يكی از ميليشدديا هددا بدده دو دانددشجوی زن حددمله كددرده و
گزارشات حاكی از كشته شدن آنهاست.
ندكته ايدنجاسدت كده حدجاب تدنها آغداز سدتم وحشديانده عدليه زندان اسدت .آيدت ا خدمينی در ايدران ،حدمله خدود عدليه حدقوق زندان
را با اجباری ساختن حجاب آغاز نمود  .حجاب سمبل بردگی است و به نوبه خود باعث يك سلسله اشكال انقياد ديگر می
شود .حدجاب بداعدث تدحقير زندان می شدود  .غدير مدجاز کردن اندتخاب پدوشدش بدرای زندان ،عدلمدت آن اسدت که بده آندان اجدازه
ی خيلی کارهدای ديدگر داده ندخواهدد شدد  .مدنظور و مدقصود اصلی حدجاب محددود كدردن شدركدت و ندقش زندان در جدامدعه و
ندگاه داشدتن آندان در خدانده اسدت  .ايدن مسدئله بداعدث عدواقدب روحی بدرای زندان ،و تداثديرات مخدرب بدر مدناسدبات بدين آندها و
جامعه شده است و بيش از اين خواهد شد.
امدروزه بدرای زندان عدراقی و حدتا مدردان مجدرد ،داشدتن زنددگی مسدتقل از خداندواده سدخت اسدت زيدرا نده بدودجده کافی بدرای
تشکيل زندگی مستقل دارند و نه امنيتي  .اين دو عامل باعث پديده نوين بازگشت جوانان به خانه پدری شان شده است.
ايدن مسدئله بده ندوبده خدود مدوجدب احدياء و تدقويدت مدناسدبات قدبيله ای و عدشايدری كده در قداندون اسداسی 1959ضدربده خدورده
بدود می شدود  .در دهده هدای گدذشدته كده تدعداد روزافدزونی از مدردم بده تدحصيل می پدرداخدتند و وارد بدازار كدار می شددندد
ضدربداتی بدر مدناسدبات قدبيله ای وارد شدده بدود .ايدنك تدحت اشدغال آمدريدكا ،ايدن روندد بدرعدكس شدده اسدت .ايدن مسدئله بدنيان و
اسداس مدحكمتری را بدرای تشدديدد سدتم بدر زن فدراهدم می کند .در چدنين شدرايطی مدسن تدريدن مدرد قدوم ندقش رئديس قدبيله را
بدازی می كدند  .مدردان ،حدافدظين و مدالدكين ندامدوس قدبيله می بداشدند و می تدواندند سدرندوشدت هدر يدك از زندان و دخدتران فدامديل
را تدعيين كدنند  .زمدانی که مدناسدبات قدبيله ای محکم بداشدد ،چدناندچه قدواندين کشوری در تدضاد بدا قدواندين قدبيله ای آندها قدرار
گديرندد ،روسدای قدبايدل می تدواندند از قدبول آندها سدربداز زندند .حتی اگدر قداندون بدرخی آزادی هدا را بدرای زندان مدجاز شدمارد و
يا اينكه مردان خانواده با آنها موافق باشند ،سنتهای قبيله ای مانع اجرای آن خواهد شد.

قانونی كردن ستم برزنان :قانون اساسی جديد
قداندون اسداسی جدديدد ،تداسديس رژيدم اسدلمی عدراق را ندهايی كدرد .ايدن قداندون اسداسی مدسايدل مدهمي ،از جدمله حدقوق زندان را
تدعيين می کند  .مداده 2مدصوب قداندون اسداسدي ،اسدلم را ديدن رسمی عدراق و دولدت آن می داندد و تدصريدح می کند که هديچ
يک از قدواندين مدصوب نمی تدواندند در تدضاد بدا آن بداشدند  .مداده 14حدقوق زندان را تدضمين می كدند امدا تدا جدايی كده ايدن
حددقوق ” قددوانددين شددرعی را نددقض“ نکند  .قداندون اسداسی جدديدد عدراق تدمام حدقوق تدعيين شدده تدوسدط ” قدراردادهدا و
كدنوانسديون هدای بدين المللی “ را تدايديد می كدند امدا ” تدا جدائيکه در تدضاد بدا اسدلم قدرار ندگيرندد “.بدنابدرايدن شدريدعت مدبنا
گدرفدته شدده اسدت  .واضدح اسدت که قدواندين مدذهدبی در اغدلب مدوارد در تدضاد بدا حدقوق زندان و حدقوق بشدرقدرار می گديرندد و
در ندتيجه در هدمه آندها حدقوق زندان بدصورت ضمنی اندكار شدده اسدت .بدنابدر قدواندين شدريدعت ،تدنها پددر در شدرايدط طدلق می
تدواندد حدضاندت فدرزندد را بعهدده بدگيرد .زندان در مدسايلی مداندند ارث و شدهادت در دادگداهدها رسدما بده مدثابده ندصف مدرد
بحساب می آيند  .ايدنكه شدريدعت چدگونده قدرار اسدت بدكار گدرفدته شدود بسدتگی بده دولدت ،قدضات و الدبته روحدانديت دارد .زنان
عدراق بسدياری از حدقوق پدايده ای خدود را از دسدت داده اندد و در مدوارد بسديار ديدگر هدمچون تدحصيل ،بهدداشدت و درمدان،
اشتغال و امثال آن حقوقشان بطور جدی در خطر است.
ارزيدابی از ايدن اوضداع بسديار مدهم اسدت  .وقتی كده عدبدالدعزيدز حدكيم )رهدبر شدورای عدالی اندقلب اسدلمی عدراق (در
صددر شدورای حدكومدت عدراق قدرار گدرفدت ،تدلشی بدرای جدا اندداخدتن قدواندين شدرعی در مدورد خداندواده ،تدحت عدنوان مداده
 137صدورت گدرفدت  .هددف مداده مدذکور ايدن بدود كده قدواندين خداندواده را مدنطبق بدر قدواندين اسدلمی كدرده و حدقوق زندان را

محددود کند .شدورای حدكومدت عدراق ايدن مداده را در دسدامدبر  2003تدصويدب كدرد .ايدن مداده جدر و بدحث بسدياری در مدحافدل
مدختلف از جدمله در درون خدود شدورا بدراندگيخت .امدا ايدن مداده بده مدثابده قداندون اعدلم نشدد چدرا كده در آن زمدان پدل بدرمدر
فدرمداندده آمدريدكايی عدراق )می بدايسدت آندرا تدايديد كدند امدا بدعد از مددتی ايدن پدا و آن پدا (آندرا در ندهايدت امدضاء ندكرد .در آن
زمدان آمدريدكائی هدا تدبديدل ايدن مداده بده قداندون را در جهدت مدنافدع خدود ندديدد؛ شدايدد بده ايدن دلديل كده در آن زمدان جدنبه مدوقتی
داشدت و فکر می کردندد نمی ارزد که بدخاطدر يک قداندون مدوقدت اندتقادات زيدادی را از جداندب زندان و کسانی که از تدجاوز
آمدريدكايی هدا حدمايدت كدرده بدودندد)مداندند رهدبران کرد( بدجان بخدرندد  .امدا وقتی كده در ژاندويده 2005احدزاب شديعه اندتخابدات
را بدردندد ،تدلش ديدگری را بدرای ندوشدتن قداندون اسداسی جدديددی كده بدر اسداس شدريدعت بداشدد ،آغداز كدردندد .آندها خدواهدان آن
بدودندد كده دادگداه هدای دينی مدسايلی مداندند ،ازدواج ،طدلق ،حدضاندت فدرزنددان و مدوارد ارث را مدورد قدضاوت قدرار دهدند .
بدرخی حتی در صددد بدودندد که قداندون اسداسی دادگداه هدای عشديره ای را بدرسدميت شدناسدد .بدحث و جددل طدولنی در مدورد
چدگونگی بديان)تدصريدح (ندقش اسدلم در گدرفدت .احدزاب اسدلمی شديعه كده بدر حدكومدت عدراق تسدلط دارندد ،پديشنهاد می
كدردندد كده اسدلم بده مدثابده ”مدنبع اصلی” قدواندين عدراق مدطرح شدود در حدالديكه رهدبران کرد و ديدگر اقدليت هدا خدواهدان آن
بودند كه قانون اساسي ،اسلم را به مثابه ”يكی از منابع اصلی” قانون تلقی كند.
بدطور خدلصده هدر دو بدخش می خدواسدتند كده اسدلم ندقش اصلی در قداندون اسداسی داشدته بداشدد .امدا مدشاجدرات بده ندتيجه
ندرسديد  .پدس از سدپری شددن ضدرب العجدل زمدانی تدعيين شدده تدوسدط آمدريدكا ،بدالخدره آمدريدكا مسدتقيما مدداخدله كدرد .مدذاكدره
كنندگان كرد و سنی بعدا فاش کردند که سفير آمريكا يعنی زلمای خليل زاد پيشنهاد كرد نوشته شود که اسلم »يك منبع
اولديه «قداندون گدذاری بداشدد  .ايدن اسداسدا بده مدعنای حدمايدت از ندقطه ندظرات افدراطی تدريدن بدخش مدذهدبيون و تحدديدد شدديدد
حدقوق زندان بدود  .حدمايدت آشدكار آمدريدكا از بدنيادگدرايدان شديعه خدشم بسدياری را بدراندگيخت و بداعدث شدرمدساری کسانی شدد
که از تجاوز آمريكا حمايت كرده بودند.
بدرای پدنهان کردن ايدن واقدعيت که حدقوق زندان لدگدمدال شدده اسدت ،قداندون اسداسی % 25كدرسی هدای پدارلدمان را بده زندان
اخدتصاص داد .امدا ايدن صدرفدا تدزئدينات اسدت .واقدعيت تدلخ ايدن اسدت كده مدهم نيسدت چدند ندفر زن عدضو پدارلدمان عدراق
هستند  .بدا وجدود قداندون اسداسی جدديدد نسدل بدعدی زندان عدراق بيشدتر از مدادران خدود تدحت سدتم قدرار خدواهدند گدرفدت و اشدغال
عدراق تدوسدط آمدريدكا ،مسدئول چدنين وضعيتی اسدت .اگدر چده بدنيادگدرايدان مدذهدبی تدا حددی مدنعكس كدننده مدناسدبات اجدتماعی
واقعی حداکم بدر جدامدعه اندد و تدا حددودی از پدايدگاه تدوده ای بدرخدوردارندد امدا واقدعيت ايدن اسدت كده بده پشدتوانده تدفنگ هدای
آمريکا به قدرت رسيده اند .آمريکا فرمانده آنان است و نه برعکس.
ايدزابدل كدول مدن ،عدضو ارشدد و مدديدر بدخش زندان و بدرندامده سدياسدت خدارجی آمدريدكا در شدورای روابدط خدارجی در شماره
ژاندويده – فدوريده 2006مجدله فداريدن افدرز ) مدسايدل بدين الدملل (كده مجدله تدئوريدك غدير رسمی طدبقه حداكدمه آمدريدكاسدت
بدصورت تدايديد كدننده ای می ندويسدد كده آمدريدكا  ” ،مدامدای تدولدد يدك دولدت اسدلمی در عدراق شدد“ .او هدمچنين خدواهدان
تدكرار چدنين تدحولتی در سدراسدر جدهان اسدلم می شدود .تدحت حدمايدت آمدريدكا بدرخی از ” كدارشدناسدان مدسايدل زندان“ در
ندوشدتن قداندون اسداسی جدديدد بدكار گدرفدته شددندد ،ازجدمله كدسانی كده در ندوشدتن قداندون اسداسی جدمهوری اسدلمی افدغانسدتان
تحت اشغال آمريكا سهيم بودند.
حدمايدت آمدريدكا از بدنيادگدرايدان شديعه ،حدمايدت از اكدثريدت ندبود و هدمچنين ايدن سدياسدت بدر مدبنای بدرون رفدت از يدك بدن بسدت
سدياسی كده حدكومدت عدراق در آن گدير كدرده بدود ،نديز ندبود .سدنت هدای اسدلمی شدونيسدتی و مدرد سدالرانده بدرای احديا و
بدازسدازی مدناسدبات قدبيله ای و فدئودالی ضدروری اسدت و امدپريدالديسم آمدريدكا بدرای تدحكيم پدايده هدای اشدغالدش شدديددا مدحتاج
آن است.
محددود كدردن حدقوق زندان و تشدديدد سدتم بدرزندان بده تدقويدت جدوجده ديدكتاتدورهدا و فدئودالدها و قدبايدل عدقب مداندده كده متحدديدن

اصلی امدپريدالديسم آمدريدكا در عدراقدند منجدر شدده اسدت .تجدربده افدغانسدتان و اتدحاد آمدريدكا بدا مدرتدجعتريدن فدئودالدها و جدنگ
سدالران در آن كدشورشدمه ای از مسديری اسدت كده آمدريدكا در پديش گدرفدته اسدت :مسديری که بدطور عدام در تدضاد حداد بدا
منافع کل مردم و بطور خاص در تضاد حاد با منابع زنان قرار دارد■ .

