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که تاثیرات مستقیم و ؼیر مستقیم  بر آن استاین مطلب 

اشؽال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و 

طور بر اکتیویسم فراملی مناسبات جنسیتی و همین

در عراقی بررسی کند.  فمینیستی در میان زنان آواره

توانمندسازی »های این مقاله نگاهی انتقادی بر سیاست

دولت ایاالت متحده خواهیم داشت که همواره از « زنان

 های اصلی برنامهآن به عنوان یکی از ستون

ما  دموکراسی و حقوق بشر در عراق یاد شده است.

عراق در ابتدا فضایی  بها آمریک دریافتیم که حمله

برای فعالیت زنان  -هرچند محدود و مشخص -جدید

 بهدولت آمریکا  محدود تعهدعراقی باز کرد ولی 

ایجاد یک  از این دولتبا حمایِت توانمندسازی زنان 

سیاسی  متضمن منافعکه  در عراق نظام سیاسی 

، متناقض با توانمندسازی زنان و مشارکت آنان بود

اشؽال نیروهای  فضایعالوه بر این، در . مشخص شد

و  یاخالق های هویت خارجی و نظام سیاسی که در آن

های جنسیتی با نگ هستند، هویتری بسیار پرمذهب

شوند تا بتوانند فاکتورهای زیادی از نو صورتبندی می

های ملی، مذهبی و اخالقی در داخل عراق را تفاوت

عراق و  بینهای طور که باید تفاوتنشان دهند، همان

 دسازی" زنان در عراقآمریکا، زنان عراقی مهاجر و "توانمنی متحده ایاالت 

تالش میکردند تا آگاهی عمومی را  ،، فعاالن زن عراقی در خارج از عراق3002پیش از حمله نظامی به عراق در سال 

رژیم بعث باال ببرند و همزمان نیروی خود را بر آشکار کردن تاثیرات مخرب نسبت به نقض حقوق بشر و زنان توسط 

زمانی که برنامه حمله نظامی به  های اقتصادی بر زنان و بر کل جامعه عراق متمرکز کرده بودند. اما در  جنگ و تحریم

مخالؾ بودند و آنها که از ایده  اجرا بود، جامعه مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم شدند: آنها که با جنگعراق در شرؾ 

کردند. بسیاری از این فعاالن به اقدامات و تبلیؽات ایاالت متحده و بریتانیا در مورد حمله نظامی  حمله نظامی حمایت می

مدافع حمله نظامی به عراق بودند، اؼلب  د در حالی که زنان فعال دیگر که و به آن بدبین بودن کردهبه دیده تردید نگاه 

صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می کردند. اما از سوی دیگر هیچ تصویر برقع پوشی از زنان عراق در 

حالی که زنان عراقی،  که توجیه کننده بمباران افؽانستان بود، پشتیبانی کند. در« برخورد تمدنها»رسانه ها نبود تا از 

رحمانه صدام حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می کردند، به مدرسه و دانشگاه می رفتند، در  های بی قربانیان سیاست

 حوزه های شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایاالت متحده و اروپا لباس می پوشیدند.

نادیه العلی در این مقاله بر آن است که تاثیرات مستقیم و ؼیر مستقیم اشؽال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و  

مناسبات جنسیتی و همینطور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. او در این مقاله از 

سمینارها و کارزارهای رسانه ای اپوزیسیون در تبعید عراق نشان می دهد  طریق انجام مصاحبه با فعاالن زنان و بررسی

برای   های تکنیکی و بودجه که چگونه دولت پیشین ایاالت متحده با برقراری ارتباط با زنان مهاجر عراقی و ارائه حمایت

د مشارکت زنان در سازمان های ؼیردولتی، تالش کرد تا رون  های مختلؾ از طریق تؽذیه ها و پروژه برنامه

را تسهیل کنند تا نمادی باشد از هدؾ سمبلیک شان از حمله به عراق یعنی آزاد کردن زنان از بند رژیم « جدید عراق»

دولت ایاالت متحده دارد که همواره از « توانمندسازی زنان»بر سیاست های  این مقاله نگاهی انتقادی  .بعث صدام حسین

 .بشر در عراق یاد شده است های اصلی برنامه دموکراسی و حقوقآن به عنوان یکی از ستون
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، فعاالن ؼرب را به نمایش بگذارند. در چنین وضعیتی

ای می بینند که ن در عراق خود را تحت فشار فزایندهز

زنی بر سر موقعیتی بسیار سخت در آن مجبور به چانه

 و پیچیده هستند.

 ی نظامیی عراقی و حملهفعالیت زناِن آواره

، فعاالن 3002ی نظامی به عراق در سال پیش از حمله

ویژه زناِن ساکن در زن عراقی در خارج از عراق، به

کردند تا آگاهی بریتانیا و ایاالت متحده، تالش می

توسط  نسبت به نقض حقوق بشر و زنان را عمومی

زمان نیروی خود را بر و هم سوی رژیم بعث باال ببرند

های آشکار کردن تاثیرات مخرب جنگ و تحریم

ی عراق متمرکز کرده و بر کل جامعهاقتصادی بر زنان 

بسیاری از فعاالن زن با احزاب سیاسی مخالؾ  بودند.

تاکید  رژیماین رژیم بعث در ارتباط بودند و بر جنایات 

های محلِی ضد اؼلب این فعاالن با جنبش کردند.می

جنگ و تحریم متعلق به ایاالت متحده و بریتانیا احساس 

چرا که این جنبش ها بر روی نزدیکی زیادی نمی کردند 

های امپریالیستی کشورهای متبوع نقد عملکرد و سیاست

خود متمرکز بودند و در بسیاری مواقع از تاکید بر 

ای که توسط حکومت جنایات و نقض حقوق بشر گسترده

یا به آن  هگرفت ؼافل بودصدام حسین صورت می

 ه آنتوجهی نمی کردند و بنابراین واکنش مناسبی نسبت ب

مخالفت با  در موردتا زمانی که بحث  .نشان نمی دادند

های اقتصادی و جنگ بود، بسیاری از فضاهای تحریم

به روی فعاالن برای فعالیت و اظهار نظر سیاسی 

های محلی عراقی باز بود و بسیاری از فعاالن و سازمان

شدند. ولی راه میها همدر این زمینه با آنو بین المللی 

اتحادیه »های فعال مانند: تعداد معدودی از سازمان فقط

و  «زنان برای آزادی زنان در عراق» ، «زنان عراقی

بودند که  «عمل مشترک: فعالیت زنان برای عراق» 

برای انتقاد از  به صورت مشترکنیروی خود را 

های بین المللی و جنگ و در عین حال اعتراض تحریم

 کردند.ث صرؾ میی رژیم بعبه عملکرد وحشیانه

ی حمله نظامی به عراق در شرؾ در  زمانی که برنامه

ی مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم ، جامعهاجرا بود

ی شدند: آنها که با جنگ مخالؾ بودند و آنها که از ایده

ن بسیاری از این فعاال کردند.ی نظامی حمایت میحمله

بریتانیا در مورد به اقدامات و تبلیؽات ایاالت متحده و 

بدبین  آنکردند و به تردید نگاه می ی نظامی به دیدهحمله

عراقی علت جنگ ن د. برای نمونه بسیاری از فعاالبودن

به یابی را نه در حمایت از مردم عراق که به دلیل دست

منابع نفت و بازار تجارت در عراق و یا حمایت از 

ال دیگر، زنان فع دانستند.اسرائیل و صهیونیزم می

اؼلب  ،ی نظامی به عراق بودندکسانی که مدافع حمله

 کردند.صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می

ما شاهد فعالیت تعدادی از زناِن فعاِل مهاجر بودیم که در 

کردند و  ارتباط نزدیک با اپوزیسیوِن در تبعید فعالیت می

ظامی به ی نحامی حمله ،ی نفرتشان از رژیم بعثبر پایه

تنوع پایگاه اجتماعی،  رؼمه بعراق بودند و این حمایت 

آنها را  ،بودن گراقومی و مذهبی و یا سکوالر و اسالم

باید این نکته را در نظر  گرچها متحد کرده بود.با هم 

ها و احزاب در تبعید که گروه بیندر زنان  داشت که

ن ای بودند، هماهای حاشیه، جزو گروهحامی جنگ بودند

، ساکن واشنگتن و جزو فعال حقوق زنان -نادیاطور که 

 : به نیکوال می گوید -کردهای مخالؾ

زنان برای عراقی آزاد  قبل از جنگ، درگیر بسیج»

ای پیش بودم. این کار در ابتدا از طریق کارزاری رسانه

و نقض حقوق بشر توسط صدام رفت. ما جنایات می

کردیم. ما گروهی متشکل می برجستهمطرح و حسین را 

ما احساس  های مختلؾ قومی و مذهبی بودیم.از گروه

های مربوط به پیش از کردیم که صدای زنان در بحثمی

است برای همین  ضعیؾبسیار  در عراق، آؼاز جنگ

ما و  ،خواستیم این صدا شنیده شود. اما اپوزیسیونمی

نها فکر گرفت. آهایمان را در این کمپین جدی نمیفعالیت

کردند که این کمپین برای اهداؾ آنها مفید است ولی می

به واقع هیچ حمایتی از ما نکردند، کمپیِن ما اولویِت آنها 

 .(Al-Ali and Pratt, 2009: 89) «نبود
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در  در کنفرانس اپوزیسیونِ می توان مشابه این اتفاق را 

هدؾ  .تشکیل شد 3003که در لندن و در سال  دید تبعید

سیاسی بؽداد پس از  این کنفرانس آماده شدن برای قبضه

در این  .(Cocburn, 2002a, 2002b) جنگ بود

نفر مرد دعوت  200پنج زن در میان ، فقط کنفرانس

آنها برای کمیته  نفر 2 از این تعداد،که شده بودند 

در حاشیه نگه  رؼمه بنتخاب شدند. اه نفر 56پیگیری 

سیون پیش از جنگ، برخی از داشتن زنان در اپوزی

نظامی آمریکا به  حمله مدافعان سرسختزنان مهاجر از 

 مونا.ننظامی،  عراق بودند. حدود یک سال پس از حمله

 حالی که در بوش، دررئیس جمهور  از حامیان پرشورِ 

های ایتالیایی دیترویت با تعدادی از یکی از رستوران

 به ما گفت: ، زناِن هم حزبی خود ناهار می خورد

برای ای بودم. ما ها منتظر رسیدن چنین لحظهمن سال»

  قانع کردن دولت آمریکا در مورد جنایات صدام حسین

ی آنها به عراق به شدت البی و مذاکره و لزوم حمله

        آنها متوجه این موضوع شدند که  کردیم تا در نهایت

دام حسین خطرناک است چرا که او با ص دوام

همکاری دارد. سربازان شجاع این کشور ها تروریست

        اطمینان خواهند یافت که ما سرانجام طعم آزادی،

                          «دموکراسی و حقوق بشر را خواهیم چشید

(Al-Ali, 2007b: 216). 

با این حال و در مجموع، تنها شمار کمی از زنان فعال 

ی نظامی عراقی در خارج از کشور با قاطعیت از حمله

 کردند، بقیه احساساتیت میآمریکا به عراق حما

ای داشتند. از یک سو ادعاهای کاخ پیچیده متناقض و

ی آمریکا سفید را باور نداشتند و  اعتقاد داشتند که حمله

نه به خاطر آزادی و دموکراسی در عراق که به دلیل 

از طرؾ دیگر  ،تصاحب منابع نفتی و بازار عراق است

نجات عراق از  راه کردند حمله نظامی، تنهایاحساس م

یکی از  «ویداد.ج»ما با  مصاحبه صدام حسین است.

داری بود با سه فرزند . او زن خانهموارد استاین 

ده سال پیش و پس از اقامت در لندن از که  نوجوان

 ،جوانی دورانهمسر او از  همسر خود جدا شده بود.

عضو فعال یکی از احزاب سیاسی مخالؾ بود اما ویداد 

تحریم  او در دورهفعالیت سیاسی نداشت.  هیچ سابقه

پول، لباس و دارو  ،عراق، برای خانواده و دوستانش

اوایل سال فرستاد.  کرد و به عراق می جمع آوری می

در آپارتمان قدیمی ولی بسیار گرم  بود که از او 3002

می نادیه از او . و تمیزش در شمال لندن دیدار کردیم

؟ او به یکننظامی چه فکر می که در مورد حملهپرسد 

-زند، سیگاری برای خودش روشن میتلخی لبخندی می

 گوید: کند و می

ها این کار را کنم که آمریکاییوجه باور نمیمن به هیچ»

به خاطر ما مردم عراق انجام داده باشند. آنها نفت ما را 

خواهند و می خواهند تسلط خود را بر منطقه تضمین می

آنها اعتمادی ندارم. اما در آن زمان احساس کنند. به 

من در آن زمان با  ی دیگری نداریم.کردم ما چارهمی

ی نظامی آمریکا حمایت کردم چرا اکراه قلبی از حمله

ن ایبرای خروج از  ،که هیچ راه دیگری به جز این

 ممردم مابین صدا ؛رسیدموقعیت وحشتناک به نظرم نمی

. آن المللی اسیر شده بودندهای بین یمحسین و تحر

خواهد کس نمیتوانست ادامه پیدا کند. هیچوضعیت نمی

سرزمینش اشؽال شود، ولی این شانسی برای ماست. 

چیز در این مدت بسیار بد بوده است اما امروز مردم همه

امید دارند. زمان خواهد برد، اما انشاءهللا پس از مدتی 

 .(Al-Ali, 2007b: 217)« چیز بهتر خواهد شدهمه

از تردیِد جدی نسبت به اهداؾ و  ایحس او آمیخته

، است های آمریکا و انگلیس در حمله به عراقانگیزه

ی دیگر اما در احساس  درماندگی از نداشتن گزینه

داشت؛  رنگ و بویی از احساس امید به آینده ،ضمن

 تعداد زیادی از زناِن عراقیاحساسی مشترک بین 

صحبت  3002و  3002های مهاجر که با آنها طی سال

که اوضاع امنیتِی  ، یعنی زمانی3006ا سال . تکردیم

که  عراق بسیار بدتر از تصورات قبلی شده بود و زمانی

ای از ای در جریان بود، هرگونه نشانهوقفهخشونت بی

رفته بود و  بینکارانه از های محافظهبینیامید و خوش
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-بیسرخوردگی، خشم و تا حد زیادی  به اجای خود ر

 پناهی داده بود.

که ما  داشته باشیمتاکید ویژه باید بر این نکته مهم 

که برخی بسیار  –ها و عقاید بسیار متنوعی را دیدگاه

در  -روشن  شفاؾ و بقیه تا حدی مبهم یا دوگانه بودند

میان زناِن مهاجر عراقی و زناِن مقیم عراق بررسی 

مربوط به  این کهبیشتر از  ،اختالؾ در عقایدکردیم. 

مربوط به تفاوت در  ،های مذهبی و قومی باشدتفاوت

از رژیم گذشته یعنی رژیم صدام حسین  ی بود کهتجربیات

روی هم رفته، زنان کرد، تا جایی که ما با آنها  .ندداشت

صحبت کردیم، نسبت به دخالت نظامی آمریکا در عراق 

آنها از  کردند.بوده و از آن حمایت میبین خوشبیشتر 

 کردند.یاد می« بخشرهایی»ی نظامی با عنوان حمله

ی نظامی با حمله آشکاراز سوی دیگر این موافقت 

نظر مثبت دو حزب کرد  شان دهندهآمریکا به عراق ن

ی میهنی کردستان( )حزب دموکرات کردستان و اتحادیه

ی نظامی را پایان این حمله ،نیز هست. چرا که آنها

رسمی حکومت بعث و به تبع آن قدمی رو به جلو برای 

 دانستند.های خودمختاری کردستان میمحکم کردن پایه

اگرچه نباید از نظر دور داشت که ما با تعدادی از زنان 

فعال کردستان نیز صحبت کردیم که با جنگ و اشؽال 

ی دیده این مخالفت به ویژه در میان زنان –مخالؾ بودند 

شد که وابستگِی خاصی به دو حزب سیاسی کردستان می

های زنان، مانند ها شامل زناِن فعال در گروهایننداشتند. 

یا زناِن فعال در احزاب دیگر مانند « زنان در تاریکی»

 حزب کارگران عراق بودند. اعضا یا هواداران

دعوی، شورای  اپوزیسیون در تبعید، مانند حزب شیعه

که امروز به شورای عالی  انقالب اسالمی عراقعالی 

ملی عراق  اسالمی عراق تؽییر نام داده است، یا کنگره

های سکوالر داشت، یا که گرایشبه رهبری احمد چلبی 

پیمان ملی عراق به رهبری ایاد عالوی، همه و همه از 

به عراق حمایت کردند، ی نظامی آمریکا و انگلیس حمله

 هاییو انگلیس تفاوت اها نسبت به آمریکهرچند دیدگاِه آن

طور که بعدها در نوع ارتباط خود با داشت، همان نیز

 این دو کشور نیز به شدت تفاوت داشتند.

 دولت ایاالت متحده و بحث جنگ جنسیتی

 اشؽال عراق ی نظامی وحمله گفتمان رسمِی معطوؾ به

 طی آن که کندمسیری را ترسیم می، به رهبری آمریکا

ی به عنوان سالحی تجهیزشده در خدمت زنان عراق

 اند تا نظام سیاسِی مورد عالقهدولت آمریکا قرار گرفته

پیرو گفتمان ؼالِب . خود را استقرار دهد و پیش ببرد

-اول قرن بیستم، دولت نیروهای استعماری در نیمه

ی نظامی و مداران آمریکایی به طور ضمنی، حمله

زنان در « رهایی و نجات»موریت اشؽال عراق را به ما

تیره نجات زنان »ِی دادند. سناریواین منطقه ربط می

سفید ان به دست مرد تیره پوستاز دسِت مردان  پوست

نه تنها مربوط به  ،(Spivak, 1988: 93) «پوست

های دور بود، بلکه زنان رنگین پوست سرزمین مخمصه

آمریکا پس از حمالت یازده  کردن دوباره« مردانه»به 

 ;Shepherd, 2006) دکرسپتامبر نیز کمک می

Wadley, 2006). 

، دیدارهای «زنان برای عراق آزاد»، 3002 از فوریه

همچون رئیس دولتی در آمریکا  زیادی با مقامات بلندپایه

مشاور  کالین پاول، ،خارجه جمهور بوش، وزیر امور

پاول  ،قائم مقام وزیر دفاع کاندولیزا رایس و ،امنیت ملی

های توجیهی عالوه بر این گزارش داشتند. ولفویتز

های زیادی زیادی برای کنگره تهیه کردند و مصاحبه

 iهای آمریکایی داشتند.نیز با رسانه

ای که زنان برای این کار به راه انداخته کارزار رسانه

شد، کارزاری موفق ارزیابی می، به نظر خودشان، بودند

دهندگاِن این کمپین به چنانچه نادیا س. یکی از سازمان

 چنین گفت: 3006نیکوال در بهار 

ما از طریق این کارزار موفق شدیم، فجایع عراق را »

و واقعی به مخاطب نشان  تجارب شخصیبه شکلی 

دهیم. ما توانستم نشان دهیم که بازندگان بزرگ در 

مورد  ،ن بودنز عراق زنان هستند، زنان به واسطه
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خویشاونداِن زِن زندانیاِن  حکومت قرار داشتند،هجوم 

گرفتند تا شدند، مورد تجاوز قرار میسیاسی دستگیر می

 «باعث شرمساری خانواده باشند

ی آمریکا به کردِن لزوم حمله برجسته ،هدؾ این کارزار

ای که باعث براندازی رژیم بعث شود و حمله ؛عراق بود

که  زناِن عراقی این بازنمایی یان دهد.پا به این جنایات

با تصمیم آمریکا به  دقربانِی رژیم صدام حسین بودن

مارس  30در  .مصادؾ شد تؽییر رژیم بعِث عراق

، دفتر امور بین الملل زنان )واقع در وزارت 3002

نسبت  امورخارجه( مطلبی را با هدؾ آگاه کردن مردم

صدام حسین مصائبی که زنان عراقی تحت رژیم به 

منتشر  -سوادیبی اعم از شکنجه، ستم، -کنندتحمل می

الملل زنان در بهار دفتر امور بین کنندهکرد. هماهنگ

های بسیاری رنج ،زنان عراقی»به نیکوال گفت:  3006

 .«داستان آنها، داستانی حماسی است. اندمتحمل شده

این دپارتمان دولتی به طور رسمی که،  جالب توجه این

کشور دیگری  -کندزنان عراق را با افؽانستان مقایسه می

ی ارتش آمریکا بود. در واقع، او به که که هدؾ حمله

کند که انتشار این گزارش برای  این موضوع اشاره می

 میزان آگاهی نسبت به »عراق ضروری بود چرا که 

بیشتر بود تا نسبت به وضعیت  وضعیت زنان افؽانستان

پوشی از زنان عراق در تصویر برقع هیچ«. زنان عراق

 کننده که توجیه« هابرخورد تمدن» از ها نبود تارسانه

 .(Claude, 2004)بمباران افؽانستان بود، پشتیبانی کند 

-های بیقربانیان سیاست ،زنان عراقی در حالی که

-حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می مصدا رحمانه

های رفتند، در حوزهه میکردند، به مدرسه و دانشگا

شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایاالت 

پوشیدند. زنان مهندس، دانشمند و متحده و اروپا لباس می

رشد  به رؼمیا استاد دانشگاه در عراق حضور داشتند. 

به  9999از  –ها کاری مذهبی تحت فشار تحریممحافظه

رفت و آمد  های عمومیزنان به راحتی در مکان -بعد

کاری کردند. در مجموع، زنان عراقی تحت محافظهمی

رادیکال اجتماعی مانند همتایان افؽان خود تحت حکومت 

 iiطالبان، نبودند.

به عنوان قربانیانی که نیاز به نجات  نه تنها زنان عراقی

دولت آمریکا آنها  زمان،هم بلکه دارند نشان داده شدند،

ها رنج و که پس از سال دادقهرمانانی نشان میرا 

از زیر یوق « آزاد شدن»مصیبت، اشتیاق زیادی به 

دارند. « عراق جدید» صدام و کمک به ساختن دوباره

زنان برای عراق »درگیر در در واقع، برخی زنان 

رنج خود برای گرفتن سهمی فعال در  تجربهاز  «آزاد

 در .(Zangana, 2006)کردند ی عراق استفاده میآینده

در ششم  «زنان برای عراق آزاد»کنفرانس خبری با 

ی نظامی به  )دو هفته پیش از حمله 3002مارس 

، معاون وزیر امور خارجه 9، پائوال دوبریانسکی«عراق

 در امور بین الملل، گفت: 

حیاتی در تعامل با رژیم صدا حسین  ما در یک نقطه»

هستیم. هرچند این موضوع مبرهن است، ]باید گفت[ 

احیاء آتِی وشن است که زنان عراقی نقشی حیاتی در ر

ی ایاالت ی خود دارند. )وزارت امور خارجهجامعه

 «(3002متحده، 

ی نظامی آمریکا به عراق، دولت آمریکا پی حمله در

مجددا بر دیدگاه خود مبنی بر مشارکت زنان عراقی در 

، یکی 3کرد. پال ولفویتز تاکید می« عراق جدید»ساختن 

گذاری خارجی، یکی از های اصلی سیاستاز چهره

ای بود که مشوق و مدافع مشارکت چندین مقام بلندپایه

زنان در »لیندا م. عضو ی  زنان عراقی بود. طبق گفته

که بنا بود  یک سازمان ؼیردولتی، « 2تالش برای صلح

حامی مشارکت زنان عراقی در بازسازی پس از جنگ 

ا زنان عراقی گردآمده ]برای بعد از مالقات ب»باشد، 

 [ولفویتز]شرکت در کارگاه به ایاالت متحده آمده بودند[، 

کند که این زنان چیزی را که باید در گفت او احساس می

حمایت از دموکراتیزاسیون فهمیده باشند،  زمینه

                                                           
1
 Paula Dobriansky 

2
 Poul Wolfowitz 

3
 Women waging Peace 
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ولفویتز در یادداشتی پس از دومین دیدارش  .«اند فهمیده

که دکتر زنان و  «4خوزایی» از، جنگاز عراق پس از 

زمان یکی از سه زن عضو شورای  زایمان است و هم

او به » کند: دولتی عراق است، با این عنوان یاد می

کند که بیش از زایمان دموکراسی در کشوری کمک می

گر حاکمانی خونریز و شکنجه سه دهه مورد سوءاستفاده

 سخنرانی لدر خال .(Wolfowitz, 2004) «بوده است

، 5هیلصفیه الس ،3006سال ساالنه پرزیدنت بوش در 

ی اپوزیسیون اکتیویست عراقی که از اعضای برجسته

طور کارزار زنان برای عراق  در تبعیِد پیشین و همین

جمهور از ایستاد تا رئیس 6در کنار لورا بوشآزاد بود، 

فعاالن پیشرو دموکراسی و حقوق »او به عنوان یکی از 

برای حامیان دولت، . (Bush,2005)« بشر تقدیر کند

کاران  برای دفاع از بنیاد نئومحافظه 7مانند النا گوردون

عزم  اشتیاق و»هیل نمایانگر سصفیه ال ،8از دموکراسی

ی ویژه زنان خاورمیانه، براجدی اهالی خاورمیانه، به

 .(Gordan, 2005)  است« ساختن جوامعی آزاد و عادل

گفتمان ایاالت متحده که زنان عراقی را قربانیان 

داند، با میدیکتاتوری و سازندگان آزادی و دموکراسی 

شورای امنیت در مورد زنان،  9236 مالحظات بیانیه

پوشانی منتشر شد هم 3000صلح و امنیت که در سال 

ها فعالیت و مذاکره زنان ی سالکه نتیجه دارد. این بیانیه

المللی برای به فعال و سازمان های ؼیردولتی بین

رسمیت شناخته شدن تاثیرات جنگ بر زنان و پشتیبانی 

برای ، از نقش آنها در حل مناقشات و فرآیند صلح بود

اولین بار جنسیت را در تعامل با جنگ و درگیری در 

 9236 متن بیانیه .(Cockborn, 2007) نظر گرفته بود

فرآیند صلح  آنکه نقش زنان را تنها در بدنهبه دلیل 

و منافع زنان را بدون آنکه توانمندسازی  دانستهاساسی 

، تقلیل داده زنانبه جنس  را مد نظر داشته باشد آنها

 .,Shepherd)  (2008 قرار گرفته است مورد انتقاد

                                                           
4
 Rajaa Khuzai 

5
 Safia al-Suhail 

6
 Laura Bush 

7
 Elena Gordan 

8
 NeoConservative Foundation for Defense of 

Democracy 

اهدافشان منطبق با گفتمان برابری صداهای کسانی که 

« نامعتبر»یا و جنسیتی لیبرال نبود، به حاشیه رانده 

این گفتمان، منافع  .(Gibbings, 2005) انگاشته شدند

جنسیتی زنان را نسبت به منافع دیگری که حول طبقه، 

های ایدئولوژیکی/ سیاسی شکل مذهب، قومیت یا گرایش

و به همین دلیل اؼلب ، در اولویت قرار می دهد گرفته

آمدن ساختارهای جدیدی از نابرابری  وجود باعث به

 شود.می

اساس بر  ،چنین گفتمانی در حالی کهوجود این،  با

و پتانسیل منحصر به  می گیرد شکل های زنانتجربه

برای دسترسی به  برخی زنان عراقیشدن را دارد،  فرد 

سازمان های  المللی برای تاسیسهای بینبودجه

های ، و در برخی موارد دسترسی به شبکهؼیردولتی

المللی، مانند سازمان ملل، در جهت تالش برای جلب بین

ی دو به گفته اند.بهره برده از آن  حمایت از زنان عراقی

 بیانیهدر پنجمین سال صدور تن از زنان فعال عراقی که 

آن  به بررسی شورای امنیت سازمان ملل 9236

در دادن  ، عامل اساسی9236 بیانیه»اند: رداختهپ

صدایی به زنان در فرآیند ]استقرار صلح و عدالت در 

 عراق[ بوده است، از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که

حساب بعد از این نیز بتوانیم روی کمک و حمایت شما 

هایی چنین دسترسی. (Edwar and Fakri, 2005) «کنیم

المللی و فراملی به تدریج اهمیت های بینبه شبکه

که زنان در درون زندگی سیاسی  بیشتری یافت تا جایی

. عراق تحت اشؽال آمریکا، بیشتر به حاشیه رانده شدند

 در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.

 «عراق جدید»زنان مهاجر و 

نظامی آمریکا به  کسی که چند سال پس از حمله هر

عراقی در ارتباط ان ی مهاجربا جامعه رفته و عراق

های فعالیتحجم سفر و  میزان، حتما تحت تاثیر بوده

بسیاری از زنانی  انجام شده توسط آنها قرار گرفته است.

نها صحبت آبا  3002و اوایل  3002که در اواخر 

در مورد بازگشت دائم به عراق  به صورت جدیکردیم، 

حتی  ،شور و اشتیاق و امیدکردند. انرژی، فکر می
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ی نظامی را نیز تسخیر کرده بود. مخالفان پیشین حمله

باشند. « عراق جدید»خواستند بخشی از آنها هم می

در یک مراسم فرهنگی در لندن در پاییز  «.مصنعا»

 گفت:  به نادیه 3002

 با این جنگ مخالؾ بودم. اما امروز دانی که منتو می»

توانم به صدام دیگر وجود ندارد، من امیدوارم که ب

و کمک کنم. ما منتظر این لحظه بودیم. برگردم کشورم 

ای کوچک در بؽداد برای کمک به دوست دارم پروژه

پس از این همه اندازی کنم. سرپرست راهکودکان بی

سرپرست در عراق تعداد بسیار زیادی کودک بیجنگ، 

های تحریم من دارو و سال طول. در است به جا مانده

-فرستادم. امروز هم میگانم در عراق میؼذا برای بست

-م می، خودم هخواهم این کار را ادامه بدهم اما این بار

توانم در کشورم باشم. شاید حتی بتوانم دوباره و این بار 

وقت در لندن . من هیچرگردمبرای همیشه به عراق ب

خانه را نداشتم و همیشه دلتنگ عراق  در بودنِ  احساسِ 

 .«بودم

مانند صنعا، از عراق با این امید هزنان، بسیاری از 

بازدید کردند که بتوانند به بازسازی کشور و بهبود 

در حالی  شرایط زندگی برای مردمان عادی کمک کنند.

رفتند، برخی ای تنها برای یک دیدار کوتاه میعده که

تری داشتند. اگرچه، اساسا های بلند مدتدیگر برنامه

نظامی بودند که از آؼاز در روند  مدافع حمله تنها زنانِ 

در  های مربوط به بازسازی دخیل شدند.سیاسی و پروژه

نظامی به  حملهاز که  دو سوی اقیانوس اطلس، زنانی

کردند، عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین حمایت می

آزادسازی »برای نشان دادن اشتیاق و تعهد خود به 

حمایت می  لتیمقامات رسمی و نهادهای دو از، «زنان

های  عنوان میانجیفعاالن مهاجر عراقی، به کردند.

هایی برای دسترسی به جمعیت بزرگتر در مشروع و پل

 کردند.عراق عمل می

طور که پیش از این اشاره کردیم، بسیاری از همان

، مورد حمایت فعاالن زن حامی جنگ در ایاالت متحده

ها را در رسانهتوجه بسیاری از بسیاری قرار گرفتند و 

جنگ و بالفاصله پس از آن به خود جلب کردند.  آستانه

اتحاد زنان برای عراق »از سازمان « .رسمیه»

و امید شوق ور و با ش 3006در آوریل « دموکراتیک

دولت ایاالت  در مورد ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با بدنه

 توضیح داد: ، چنین های ؼیردولتیمتحده و سازمان

ما بخشی از شبکهگروه » سال در که بود 2002ای

منتاسیسشد. بسیار فعال بود و در این کار  شوهر

های  از سازمان ای این شبکه، شبکه مشارکت داشت.

یا  97 کنون تقریبا شاملا یکایی است، که همآمر-عراقی

گرا را نیز های کرد و اسالم سازمان است که سازمان 98

که ما کنفرانس داشتیم ژوئن  اولین باری گیرد. در بر می

و افرادی از وزارت امور  9iiiبود. کنان ماکیا 3003

پس از این جلسه،  خارجه در این جلسه حضور داشتند.

وزارت امور خارجه یک گروه کاری برای عراق 

، ما 3002تشکیل داد. عراق آزاد شد. در سپتامبر 

دوا، کنفرانس دیگری ترتیب دادیم و ]رئیس حزب ال

بار هم سناتورها ابراهیم[ الجعفری به این جلسه آمد. این

و افراد زیادی از وزارت امور خارجه در این جلسه 

زنان قادر هستند برای اولین بار،  حاالشرکت داشتند.... 

دهند و  های خود را بگشایند. آنها گروه تشکیل میبال تا

صحبت ذهنیات، برنامه ها و ایده های خود   درباره

. ما خود پیدا کرده اندفرصت ابراز وجود . آنها نندک می

دهی  را با شورای عالی زنان در داخل عراق سازمان

توانی تصورکنی که زنان تا چه اندازه  کنیم، و تو نمی می

زده هستند. بسیاری از آنها برای  از این رویدادها هیجان

روند.  به خارج از عراق می یآموزشگذراندن دوره های 

 Al-Ali and) اند وردهآآزادی خود را به دست  انزن حاال

Pratt,2009: 150). 

ان تبعیدی و هاکه زن ها و کنفرانس ات، کارگاهجلس فوران

 آورد، مهاجر و زنان فعال درون عراق را گرد هم می

ی بارز اولین فاز از دوران پس از صدام حسین  مشخصه

 زنان مهاجر در موسسات خیریه، در عراق است.

های آموزشی و دیگر  برنامه دوستانه، های انسان کمک
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دموکراسی و  های ترویجی حول مسائل زنان، فعالیت

در درون  رت کالن دامنهحقوق بشر و موضوعات سیاسی 

در  عراق و در کشورهای محل اقامت خود فعال شدند.

های ابتدایی پس از سقوط صدام حسین، چندین  سال

یاالت متحده و بریتانیا فعالیت سازمان عراقی که در ا

نقش اساسی در تشویق و تسهیل تحرک  ،کردند می

 سیاسی زنان در درون عراق داشتند.

زیادی جلسه، کارگاه آموزشی برگزاری تعداد  در لندن،

های مختلؾ سیاسی،  و سمینار، زنان عراقی را با زمینه

حتی اگر . این سمینارها آورد قومی و مذهبی گرد هم می

، اما اؼلب شدند ی دولتی بریتانیا برگزار نمی توسط بدنه

چون همموسساتی ؛ شدند ز جانب آنها حمایت میا

یا وزارت پیشین تجارت  90المللی ی بین دپارتمان توسعه

در  .99یا وزیر امور زنان پاتریشیا هویت و صنایع و

صد زن در کنفرانس  به ، نزدیک3002آؼاز جوالی 

ت کردند، کنفرانسی که شرک« صدای زنان عراقی»

ی وزارت کشور  توسط پاتریشیا هویت و زیرمجموعه

پائوال ولیت ویاالت متحده در امور جهانی با مسا

 دوبریانسکی، تامین مالی و حمایت شده بود.

اقدام با هم: اقدام »آنکه نادیه و دیگر زنان عضو  به رؼم

اما به این جلسه دعوت نشده بودند،  «زنان برای عراق

. در یکی از جلسات مقدماتی آن در لندن شرکت کردند

آزاد »به خاطر زنان شرکت کننده در این جلسه، بیشتر 

به دست بریتانیا از دولت این کشور « سازی عراق

کردند. زنان اندکی همانند اعضاء  تشکر و قدردانی می

های  بیشتر دیدگاه« اقدام با هم: اقدام زنان برای عراق»

نظامی به عراق را   حمله خود در ارتباط با انتقادی

زیر سوال می  را کردند و از اساس این ایده مطرح می

یا  یزنان عراق  توانند نماینده که زنان مهاجر می بردند

. اما این زنان، به وضوح در این آنها باشند  آزاد کننده

 :Al-Ali and Pratt, 2009)جلسه منزوی شده بودند

149). 

                                                           
10

 Departman of International Development 
11

 Patricia Hewit 

 «توانمند سازی زنان»بودجه برای  تامین

از واشنگتن  3006زمانی که نیکوال در مارس و آوریل 

مردم در تالش بودند تا دی سی دیدار کرد، شماری از 

توانمندسازی »حمایت از  درتعهد دولت ایاالت متحده  بر

ی  در عراق و در نظر گرفتن نقش زنان در آینده« زنان

عضو  93«دبلیو ژانت» طور که عراق تاکید کنند. همان

در بؽداد گفت:   (CPA) حکومت موقت ائتالؾ پیشین 

مشؽول به کار شدم، ]پل ل.[   CPAاز زمانی که در 

همیشه در رابطه با لزوم مشارکت زنان صحبت  92برمر

کرد، او ]در این رابطه[ با تعداد بسیاری از زنان  می

دفتری برای امور زنان در  CPAدر واقع  مالقات کرد.

 کارشناس وزارت کشور در« . ؾلزلی»بؽداد داشت. 

ما به زنان در عراق متعهد » گفت:اظهارات مشابهی 

در مورد آن حرؾ رود که  هستیم و پول ما جایی می

 .(Al-Ali and Pratt, 2009: 57) «زنیم می

اختصاص یافته  میزان پولدقیقی که  یافتن نمودارهای

بسیار دشوار را نشان دهد،  زنان عراقی از تحمایبرای 

این این دلیل است که  است. بخشی از این دشواری به

های مختلفی از موسسات دولتی تامین  هزینه از کانال

. بخش دیگر آن (SIGIR, 2007: Appendix G)شود  می

ها برای  ای از این هزینه به این دلیل است که سهم عمده

الزام جنسیتی خاصی هایی صرؾ شده که  پروژه

 گذاری برای آب، هایی مانند سرمایه پروژه اند. نداشته

برق، صنایع نفتی، حمل و نقل و ارتباطات که به منظور 

های عراق و یا تامین امنیت و تدوین  سازی زیرساختزبا

، کل مردم عراق رود . انتظار میمصرؾ شده اند قانون

 9.6تحده ایاالت م. سود ببرند هایی نین پروژهچ از 

میلیون دالر  620و  میلیارد دالر برای بخش آموزش

هایی هزینه کرده است که  ، در برنامهبرای بخش سالمت

ویژه زنان و دختران را به عنوان ذینفع در نظر   به

شتاب بخشیدن به امر هایی نظیر  داشته است. برنامه

و بازسازی بازمانده از تحصیل  وزش کودکانِ آم
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اگرچه،  .(SIGIR,2007:96)بیمارستان مادران در بؽداد 

ی زمانی  یکی از بزرگترین مشکالت عراق در فاصله

عدم بهبود واقعی و بازسازی در  ،ی نظامی بعد از حمله

های به شدت تضعیؾ  خدمات اساسی و زیرساخت  زمینه

 .(Al-Ali and Pratt, 2009: 58)ی عراق بوده است  شده

رؼم نبود اطالعات دقیق در مورد تعداد زنان عراقی  به

های  های ایاالت متحده در ارتباط با برنامه که از بودجه

نان در مورد ز اند، ما شواهد بسیاری زنان منتفع شده

ها مورد هدؾ  ها و برنامه عراقی که از طریق این پروژه

 آمریکایی صلح،  موسسه دست آوردیم.ه ، بواقع شدند

امریکایی است که در اکتبر ؼیردولتی  یک سازمان

میلیون دالر کمک نقدی برای  90 مستقیما ،3002

 کنگره دریافت کرد.از  مشارکت در بازسازی عراق

این پول در راستای مسائل  صرؾکنگره الزامی برای 

از این « .ک پیتر » حال زنان تعیین نکرده بود. با این

 شمارهضات بیانیه موسسه با تاکید بر برخی مفرو

زنان  مشارکتما شورای امنیت، به نیکوال گفت : 9236

 50دانیم.... زنان ]امر سیاست[ را بسیار مهم میدر 

-دهند و تاثیر تعدیلدرصد جمعیت عراق را تشکیل می

در همین حال  .«ای بر سیاست خواهند داشتکننده

از همین موسسه به نیکوال گفت که تمرکز  «.جسارا»

های کوچک مالی بر توانمندسازی زنان در برنامه آنها

ای )از میان است و اینکه این سازمان شش ردیؾ بودجه

 30000تا  6000چهل و سه ردیؾ( با ارزشی مابین 

دالر برای موسسات مربوط به زنان در نظر گرفته است 

(Al-Ali and Pratt, 2009 : 58-9). 

-ان از بودجههایی که از طریق آن زنیکی دیگر از راه

 اند، تالش موسسات ومند شدههای آمریکایی بهره

آوردن مریکایی برای گردهمسازمان های ؼیردولتی آ

های آموزشی بوده است. ها و کارگاهزنان در کنفرانس

در  «.وژانت»در اولین سال پس از سقوط رژیم بعث، 

های دهی کنفرانس، به سازمانCPAدفتر امور زنان 

 اطق مختلؾ عراق کمک کرد که هزینهبسیاری در من

 شد:آنها توسط ایاالت متحده تامین می همه

ما به گروهی از زنان کمک کردیم تا کنفرانسی »

ترتیب دهند ]صدای  3002کوچک در بؽداد در جوالی 

رهبری خود را انتخاب  زنان عراق[. این زنان کمیته

مورد  مسائل مرتبط با زنان . در این کنفرانس همهکردند

، موضوعاتی نظیر اصالح قانون بحث قرار گرفت

اساسی، رفاه اجتماعی، آموزش، اقتصاد و ؼیره. آنها 

پیشنهادات خود را پس از این کنفرانس به شورای 

این جلسه که در  در ادامه حکومتی عراق ارائه کردند.

های محلی بسیاری در مناطق کنفرانس بؽدا برگزار شد،

مواردی جنوبی، شمالی و مرکزی عراق برگزار شد. ما 

فراهم  را که زنان تقاضای حمایت می کردند، برایشان

خواستند به دست کردیم. آنها در مورد آنچه میمی

 ,Al-Ali and Pratt) های فراوانی داشتندایده ،بیاورند

2009: 59). 

« 95ی وودرو ویلسونمدرسه »و « 94زنان فعال صلح»

های آموزشی مختلفی که در زنان عراقی را در کارگاه

 گردهم ،شدبرگزار می خارج از آنایاالت متحده و یا 

 ها پیرامون چگونگی مشارکتدر این کارگاه. آوردند

زنان در بازسازی پس از جنگ و چگونگی تضمین 

. هیند»شد. حقوق زنان در قانون اساسی کشور بحث می

وودرو ویلسون کار می  خاورمیانه که در برنامه «س

 کرد، در این باره به نیکوال گفت: 

ارتباط با این زنان بود که  ونقش ما تسهیل بحث »

های مذهبی و قومیتی متفاوتی داشتند. برخی از آنها ریشه

. دولت ایاالت هایی داشتنددر سطح مردمی فعالیت

این زنان را با آؼوش متحده، بوش، ولفویتز و دیگران 

پذیرفتند و برای مالقات با آنها حاضر بودند. پول باز می

که گروه  شدهایی صرؾ میبرنامه برایهم درست 

 .(Al-Ali and Pratt, 2009: 60) هدفشان زنان بودند

های اختصاص یافته برای ای از بودجهبخش عمده

زنان برای مشارکت در « آموزش»حمایت از زنان، به 

 آیندهای سیاسی، اقتصادی و مدنی اختصاص یافتهفر
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. این رویکرد به توانمندسازی زنان عراقی بر این بود

مبنا شکل گرفته که زنان عراقی برای حضور در 

-عمومی نیاز به آموزش و حمایت دارند : همانعرصه 

در وزارت امور خارجه به نیکال  «لِزلی»طور که 

به دانش و  فقطزنان عراقی توانا هستند، آنها »گفت: 

  (Al-Ali and Pratt, 2009: 60) «مهارت نیاز دارند

که  ناتوان است چنین رویکردی از فهم این موضوع

در سال  نظامی آمریکا حتی پیش از حمله زنان عراقی

. همچنین قادر حضور داشتندعمومی  عرصهدر  3002

-های اجتماعیبه فهم این موضوع نیست که زمینه

 بدون شک -ویژه جنگ و اشؽالبه -اقتصادی و سیاسی 

های زنان برای مشارکت بر فرصت تاثیرات منفی زیادی

 30 ،مثال کلیدی چنین رویکردی عمومی خواهد داشت.

در  USAIDو  CPAمرکز زنانی است که از سوی 

 9.2ای در حدود  سر عراق تاسیس شد و با بودجهاسر

میلیون دالر مورد حمایت قرار گرفت. این مراکز هم 

و توسط  3002زمان با روز جهانی زن در هشتم مارس 

 این مراکزهدؾ  تاسیس شدند. ،CPAرئیس بپل برمر، 

ای،  های شؽلی و حرفه به زنان عراقی مهارتاین بود تا 

به  انگلیسی بیاموزند و در عین حالکامپیوتر و زبان 

شاهد  هر دوی ما البتههای حقوقی بدهند.  مشاوره آنان

های این موسسات  در مورد پایداری فعالیت انتقاداتی

در فاصله بین سپتامبر که « .هزیبا»برای مثال  بودیم،

در عراق  بریتانیا، مامور دولت 3002و آوریل  3002

اعات محلی ]مردم[ هیچ در اجتم» به نیکال گفت: بود، 

. آنها احساس تعلق و مالکیتی نسبت به این مراکز نداشتند

نسبت به فعالیت این مراکز بدگمان بودند و با خود 

اند؟ زنان  هگفتند: این مراکز برای چه هدفی تاسیس شد می

« در آنجا ناقص بود کنند؟ روند رایزنی ما آنجا چه می

(Al-Ali and Pratt, 2009: 61). 

 اندازی مراکز زنان و خدمات راه ایده ای که در پس

نه تنها نشان دهنده پیش ارائه شده در آنها وجود داشت، 

فرض بانیان آن در مورد نیازهای زنان عراقی بود بلکه 

استقرار یک اقتصاد نشان از خواست دولت آمریکا برای 

ایاالت متحده تالش بسیار عراق داشت.  بازار محور در

ای آموزش و حمایت از زنان عراقی به عنوان زیادی بر

کرد. برای نمونه، « های خصوصی موسسان شرکت»

که  (CIPE) 96های خصوصی المللی شرکت مرکز بین

بنیاد ملی  سازمان ؼیردولتی آمریکایی به هزینهیک 

با دو سازمان زنان  3006در سال  است، 97دموکراسی

در عراق همکاری داشت: انجمن زنان تاجر 

که  (IPWA)ای  و انجمن زنان حرفه  (IBWA)عراقی

تاسیس  3006و دومی در ابتدای  3002اولی در سال 

در واشنگتن به  ،CIPEاز « . جفریس»شده بود. 

 گفت: نیکوال 

باال بردن سطح  سازی و ظرفیت ،ما در حال آموزش» 

و  ها در مورد اصالحات اقتصادی هستیم آگاهی

اندازی این کار را فراهم  های ابتدایی برای راه هزینه

مدیریت بر موسسات  آموزشکردیم... آنها را برای 

 ,iv» (Al-Ali and Prattاقتصادی به عمان آوردیم

2009: 61). 

در همین رابطه، موسسه مشارکتی دولت ایاالت متحده  

و به این  تاجر را تاسیس کرد آمریکایی زنانِ -عراقی

زنان کارآفرین آمریکایی را با همتایان عراقی ترتیب 

مجازی مشورتی قرار داد )وزرات  خود در یک حلقه

 .(3007امور خارجه آمریکا، 

از سوی دیگر، زنان عراقی برای مشارکت در فرآیند 

سیاسی اعم از کاندیداتوری، رای دادن و ترویج حقوق 

، 3002هشت مارس  داده شدند. در« آموزش»زنان 

 90اعالم کرد که کالین پاول، وزیر امور خارجه، 

ابتکار دموکراسی برای زنان »میلیون دالر دیگر برای 

پائوال  اختصاص داده شده است. به گفته« عراق

 معاون وزیر امور خارجه در امور جهانیدوبرینسکی 

وزارت امور خارجه در امور جهانی، این ابتکار با 

کامل و  زنان عراقی برای مشارکت کمک به» هدؾ 
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 Center for international Private Enterprise  
17

 National Endowment for Democracy 
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-پایه« دموکراسی در عراق در توسعهپرجنبش و جوش 

 .(USINFO, 2004) گذاری شد

که ن این موضوع شد آشکار با  ایاالت متحده رفته رفته 

« آزادشدن»تؽییر نظام حکومتی در عراق منجر به 

که در « . تریچارد»، دچار نگرانی شد. شود زنان نمی

  ولومس، وزارت امور خارجههمان زمان در 

عراق بود،  های بازسازی  اختصاص منابع مالی به پروژه

فوری در این زمینه ما برای رسیدن به نتایج »گوید:  می

خارجه آرمیتاژ تحت فشار بودیم، معاون وزیر امور 

ای پذیرفته نیست، ما همین  و بهانه گفته بود: هیچ عذر

زنان هرچه  الزم بود تا «خواهیم جه را میامروز نتی

 Al-Ali and)« تر وارد فرایندهای سیاسی شوند سریع

Pratt,2009:63). 

قرار گرفت  سازمان های ؼیردولتیها در اختیار  بودجه

 های مربوط به دموکراسی، رهبری و سیاست، تا آموزش

مدیریت سازمان های ؼیردولتی،  نحوه تاسیس و اداره

استفاده از رسانه و آموزش کارآفرینی  را  سازمانی،

ی ارشد  )دفتر هماهنگ کننده برای زنان تدارک ببینند

 .(3002برای موضوعات بین المللی مربوط به زنان، 

اعتبار ابتکار دموکراسی برای زنان عراق به از آن پس 

میلیون دالر افزایش یافت و اهداؾ جدیدی نظیر  3.2

« سازی اقتصادیرفیتظ» کاهش خشونت علیه زنان،

به  را برای زنان بیوه و تالش برای برقراری صلح

های خود اضافه کرد )وزارت امور مجموعه فعالیت

 .خارجه(

 اکتیویسم فراملی حقوق زنان

ها و نهادهای زنان پس از پشت سر گذاشتن سازمان

ای در طور گسترده نظامی و دوران جنگ به حمله

کردند. بسیاری از این سراسر عراق آؼاز به کار 

، شورای (NWC)مانند شورای ملی زنان  ها،سازمان

، گروه زنان مستقل عراقی (IWHC)عالی زنان عراقی 

احزاب  یتوسط اعضا ،زنان عراقی برای آینده یا جامعه

ای در این زمینه که پیوندهای سیاسی عمده یا زنان حرفه

. بسیاری گذاری شدپایه ،مستحکمی با این احزاب داشتند

سازمان آزادی زنان عراق توسط زنان از آنها نیز مانند 

که در دوران صدام حسین  تاسیس شد عراقی فعالی

 در حالی که .مهاجر عراق بودند جزئی از جامعه

ها توسط زنان نخبه تاسیس و بسیاری از این سازمان

که در  دیگری هم هستند  هایشدند، سازماننمایندگی می

نمایندگی دارند و طیؾ وسیعی از زنان را سراسر عراق 

به طور مثال  اند.به عنوان عضو به خود جذب کرده

زنان عراقی )الشبکه( متشکل از سی و هفت  شبکه

زنان است که در سراسر عراق پراکنده  مردمیسازمان 

های آنها حول مسائل بشردوستانه و  فعالیت هستند.

ی پیش رو، ها ای چون نسل گرایانه های عمل پروژه

های قانونی، مشاوره و خدمات رایگان بهداشتی  مشاوره

حقوق زنان و   های ترویجی در حوزه طور فعالیت و همین

ابتکارات بسیاری  برای  برای حقوق زنان است. البی

خدمات رفاهی و بهداشتی که  بینکردن فضای خالی  پر

 کرد و آنچه مردم به آن نیاز داشتند، دولت فراهم می

خدماتی که در اؼلب موارد مربوط صورت می گرفت؛ 

های مذهبی  هایی بود که انگیزه ها و گروه سازمانبه 

 داشتند.

  طبقه  موضوعات اصلی که زنان عموما تحصیل کرده

        از این قرارند:  ،متوسط را در عراق بسیج کرده است

تر  مترقی  انون احوال شخصیهنی قتالش برای جایگزی. 9

مسائلی چون: ازدواج، طالق، حضانت فرزندان و  برای

ی  ، و ماده3002در  927ی  با قانون فعلی )ماده ارث

 .(3006در قانون اساسی مصوب  29

 –زنان برای نمایندگی سیاسی   موضوع سهمیه. 3

درصدی برای زنان در قانون  20تقاضای زنان سهمیه 

ای  یههایشان منجر به گرفتن سهم انتقالی بود، اما تالش

 درصدی شد. 36

  .گرایی و تالش برای وحدت ملی مبارزه علیه فرقه .2
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توسط  گرایانه های اسالم اندازی مبارزه علیه دست .2

های  و سازمان نیروهای شبه نظامیاحزاب سیاسی، 

 .تروریستی

ویژه بخش  بحث در مورد قانون اساسی عراق و به .6

ت ایاحوال شخصیه و تالش برای گنجاندن بخشی در حم

کنوانسیون  ویژه المللی به های بین ها و قطعنامه از بیانیه

 v منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.

 ای و فعاالن حقوق زن. هدفمند زنان حرفهترور . 5

  کمپینی حول موضوع سهمیه ،یکی از موضوعات اولیه

حمایت از سهمیه برای  به رؼمدولت بوش  زنان بود.

 –های مختلؾ در شورای حکومتی عراق  زنان در گروه

 3002ی مشورتی با قدرت محدود که در جوالی  بدنه

. در واقع، این بار از آنها حمایت نکرد -تاسیس شد

در این شورا منصوب کرد؛ سه زن را فقط « برمر»

جا در جهت ه ب حرکتی نا ،که از جانب بسیاریمی اقدا

به  .98محسوب شدی سیاست  وارد کردن زنان در عرصه

، زنان فعال عراقی موفق شدند تا رؼم مخالفان برمر

درصدی برای مشارکت زنان در مجمع  36  سهمیه

عمومی انتخابی برای  قانون انتقالی و قانون اساسی 

شد که سهمیه زنان  نهایی به دست آورند. قرار بر این

یک سوم از لیست هر حزب برای  ،در انتخابات پارلمان

در انتخابات باشد. در نتیجه پس از برگزاری انتخابات 

 36  از سهمیه س، سهم زنان در مجل3006ژانویه 

در پارلمان جدید،  به طوری کهدرصدی هم فراتر رفت 

با این حال در  زن بودند. ،درصد اعضا 20بیش از 

 بات بعدی که در دسامبر همان سال برگزار شد، اینانتخا

تؽییر نظام دلیل آن،  کههش یافت درصد کا99میزان به 

ای بود.  ای به چند حوزه سیاسی عراق از تک حوزه

درصد، حضور زنان در  35برای رسیدن به هدؾ 

نی تکمیل شد. هرچند، های جبرا کرسی تعیینمجلس با 

رد، در نظر گرفتن بحث خواهیم کطور که بعدا  همان

اجباری برای زنان در مجلس لزوما به معنای   سهمیه

جدیت و بلکه  در این نهاد نیست آنهاتضمین حقوق 
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 tokenistic 

 927پشتکار زنان عراقی در متوقؾ شدن اجرای فرمان 

. این را ایفا کردنقش اساسی  ،3004 سال در اوائل

توسط اعضای شورای  3002فرمان که در دسامبر 

عراق به ریاست گردشی عبدالعزیز  حکومت انتقالی

 -رهبر شورای عالی انقالب اسالمی عراق –الحکیم 

توانست منجر به تصویب قانون  پیشنهاد شده بود، می

کارتر  احوال شخصیه واحدی در عراق بشود که محافظه

طالق،  بوده و احکام اسالمی در رابطه با ازدواج،

اشته حضانت فرزندان و ارث در آن دخالت بیشتری د

تصویب این فرمان پشت درهای بسته صورت  viباشد.

ها راه نیافت.  ژانویه سال بعد به رسانه 92گرفت و تا 

باعث شد که زنان نه تنها در داخل  انتشار این خبر

عراق، بلکه به شکل فراملی، برای مخالفت با آن بسیج 

ی  بسیاری از زنان فعال عرب )و البته نه همهشوند. 

 موضع گیری کردندت در برابر این بیانیه آنها( با حرار

و آن را گامی به عقب برای موقعیت زنان در عراق 

. (see agency staff,2004a; Various, 2004)دانستند 

سال در ایاالت متحده  20زن عراقی که ، «پ .لینا»

زندگی کرده بود و به طور موقت برای شورای توسعه و 

 کوال گفت: به نی ،کرد بازسازی عراق کار می

در دفتر کارم نشسته بودم که همکارم وارد شد و گفت »

توانستم چیزی را که با چشمهایم  نمیاین را بخوان. 

تلفن کردم و با  viiبه قاضی حقی دیدم باور کنم. می

ها صحبت کردیم. نزد برمر رفتیم و از او  رسانه

خواستیم که این قانون را تصویب نکند. در چهل و هشت 

ها تماس گرفتیم و با  ساعت بعدی با بسیاری از گروه

BBC .روز بعد با وزیر نسرین برواری  صحبت کردیم

در عرض یک هفته بعد، یک جنبش  viiiصحبت کردیم.

 .«دهی شد ناعتراضی سازما

  یک اطالعیه ،از عراق خارجزنان فعال در داخل و 

که  منتشر کردند در مورد تصویب این قانون مطبوعاتی

مذاکرات  آنهاای پخش شد.  با ایمیل به شکل گسترده

دیگر و  CPAزیادی با شورای انتقالی حکومت و 

انجام دادند تا مانع تبدیل این  المللی های بین سازمان
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چهل و چهار نفر از پارلمان مصوبه به قانون شوند. 

نامه ای نوشتند تا  -هر دو حزباز  –ایاالت متحده 

نجام اقدامی برای متوقؾ کردن این دولت را وادار به ا

حاال »متذکر شدند که  کنند. آنها در این نامه مصوبه

یت از ازمان آن است که دولت ایاالت متحده برای حم

در  .(Lobe,2004)« حقوق زنان عراقی وارد عمل شود

و  ندبؽداد و مناطق کردنشین هزاران زن تظاهرات کرد

)الجزیره و دیگر  ملؽی شدن این مصوبه شدندخواستار 

گذشت پس از . در نهایت (3004های خبری،  آژانس

تایید این مصوبه  ، برمر از ها اعتراض زنان ههفت

خودداری کرد و به این ترتیب از تبدیل آن به قانون 

 جلوگیری شد.

کنند  بسیاری از مدافعان حقوق زنان به برمر انتقاد می

که چرا لؽو این مصوبه را تا چند هفته به تاخیر انداخت، 

گیری  را در شکل 927که نقش فرمان  عین حال در

ی فراملی جدیدی از همبستگی برای حقوق زنان ا شبکه

 دانند. در عراق بسیار مهم می

این دوره از فعالیت زنان به عنوان نقطه عطؾ مهمی 

در جنبش زنان عراقی شناخته شده است. اعتراض زنان 

 36، تضمین حضور 927در بازگرداندن فرمان 

و بعدها در  3002درصدی در پارلمان در قانون انتقالی 

و زن به عنوان وزیر کابینه  5قانون اساسی  و انتصاب 

انتقالی ایاد عالوی )ژوئن هفت معاون وزیر در دولت 

 ( سهم به سزایی داشت.3006آوریل  -3002

  در نتیجه، برای مدتی این برداشت وجود داشت که حمله

امریکا به عراق برای زنان دستاوردهای زیادی داشته 

 ،ی عمومی که حضور زنان در عرصه است و این

 تضمینی برای حفظ حقوق آنهاست.

ط زنان عراقی کسب ین دستاوردهای سیاسی که توسا

دولت های های  برای سیاست ای هیدر حکم دفاع ،شد می

نگاه آنها به این موضوع این بود . بودآمریکا و انگلیس 

های ایاالت متحده و بریتانیا و دیگر  زنان از تالشکه 

ی مدنی از  المللی در حمایت از جامعه های بین تالش

های  های زنان و سازمان تامین مالی سازمانطریق 

اند. حق برگزاری تجمعات و  حقوق بشری بهره برده

صدام حسین و قوط آزادی بیان که بالفاصله پس از س

فرصت را به زنان زیادی این  تحقق یافت،رژیم بعث 

برخی از زنان  داد تا افکار عمومی را بسیج کنند.

این دستاوردها به عنوان گواهی بر عزم زنان از  عراقی

سیاست و بازسازی پس از  عراقی در مشارکت در

های  حمایتتقدیر کرده اند، هرچند دلیل  ی نظامی حمله

 ت متحده در نظر آنها مبهم است.ایاال

زنان فعال بیشتری از میان  هرچقدر زمان می گذرد،

خود حس شادمانی کسانی که ما با آنها صحبت کردیم، 

یک « .هلیال» دهند. این اتفاقات از دست مینسبت به  را

حقوق زنان است که هنوز در داخل عراق زندگی  فعال

. های داغ تابستان در عمان دید کند، نادیه او را در ماه می

آمده بود، به  عمانیک استراحت کوتاه به او که برای 

 نادیه گفت:

ما دوست  امیدوار بودیم. خیلی ،بسیاری از ما آؼازدر »

ببینیم، اما هایمان  نداشتیم سربازان خارجی را در خیابان

 خوشحال بودیم که دوران صدام به پایان رسیده است.

که هرج و مرج و ؼارت کمی فروکش کرد،   زمانی

دهی کردند.  زنان اولین گروهی بودند که خود را سازمان

خدمات   دادن شروع به ارائه زنان پزشک و حقوق

ما شروع به بحث در مورد  زنان کردند. دیگر رایگان به

وعات سیاسی کردیم و مذاکره با نیروهای مسائل و موض

خصوص  اما به آمریکایی وبریتانیایی را آؼاز کردیم.

ها کسانی را به عراق فرستاده بودند که  آمریکایی

«. ما به کار زنان کاری نداریم» دیدگاهشان این بود:

برمر یکی از آنها بود. زنان عراقی تالش بسیار زیادی 

انتخابات را به دست بیاورند زنان برای   کردند تا سهمیه

نیروهای امریکایی با آن موافق نبودند.  در حالی که

زنان تنها برگزاری جلسات و   لهااز مس آنهابرداشت 

 های بزرگ با شرکت کنندگان زیاد و ساخت کنفرانس

کنید کسی برای  می مراکز زنان بسیار مدرن بود. فکر

، داریمما احتیاج  آنچهبازدید از این مراکز رفت؟ 
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های حکومتی  همه عرصهدر  یزنان بیشتر حضور

زنانی که در  از  ه این است که برخیالاست. اما مس

کار و با  اند بسیار محافظه نصوب شدههای دولتی م  سمت

 .(Al-Ali, 2007b :256)« ؾ هستندحقوق زنان مخال

، نگرانی روزافزون و مانند بسیاری دیگر لیال 

بیان می کرد؛  روند سیاسی این ناخشنودی خود را از

 ای، هایش احزاب فرقه که مشخصه روندی سیاسی

به ضرر مشارکت و  خشونت بیشتر ،کاری بیشتر محافظه

 و حقوق زنان بود.

 

 

 

زنان « توانمندسازی »های همگانی در برابر  سیاست

 ی اشغال در دوره

های  شدت گرفتن سیاست از زمان سقوط صدام حسین،

گرایانه/همگانی باعث تحلیل رفتن حقوق زنان شد.  فرقه

ی عراق نیست بلکه  گرایی در واقع جزء ذاتی جامعه فرقه

 در حالی کهفرآیندهای تاریخی مشخصی است.   جهنتی

ای تحت حکومت صدام و رژیم بعث  تعصبات فرقه

  یک وجهه ساختنوجود داشت و اقدامات رسمی برای 

ه یا کرد که اکثریت را در و نه شیع  -سنی عرب تبار

مخالفان رژیم   همهصورت می گرفت،  -عراق دارند

مذهبی یا قومیتی تحت ستم بودند.   فارغ از زمینه

ی مدنی )ملی( عراق از  روند فروپاشی جامعه درواقع،

ی ها ایدئولوژی کلیهطریق فشار و ستم مستمر بر فعاالن 

 به روند یکپارچگیمختلؾ صورت گرفت؛ این روند 

گیری دولت عراق در ابتدای قرن بیستم  ملی که با شکل

-Sluglett and Farouk) پایان داد آؼاز شده بود،

Slugett,1993: 90). 

شد منجر  این ستم وحشیانه که از سوی رژیم اعمال می 

یابی از طریق  به حس بیگانگی از دولت شد و هویت

 -)ملی( را دامن زد های ؼیردولتی مشخصه

. مذهب، اجتماعات و قبایل ند قومیت،مانهایی  مشخصه

جدا  ینمایانگر یک منبع حمایت ،های ؼیرملی این هویت

ها در دوران اعمال تحریم بر  ایشراین گ از دولت بودند.

شدت بیشتری پیدا  به بعد،  9999، یعنی از سال عراق

که صدام حسین به از دالیلش هم این بود  بخشی. کرد

یل در زندگی عمومی  بود شدت مروج رشد مذهب و قبا

که در شرایط سخت  بود دیگر به این دلیل و بخش

های خانوادگی،  افراد خود را بیشتر به شبکه ،تحریم

کردند تا بتوانند از پس آن دوران  ای نزدیک می قبیله

سخت برآیند. در همین حال، نهادهای دولتی به دلیل نبود 

مردم  جه ازهم پاشیده بودند و توجهی به زندگیدبو

بازیگران  باعث فعال شدن نداشتند و همین موضوع

های خاص  ه عموما ریشه در هویتشد ک ؼیردولتی

-در همین حال رژیم گذشته، به .ای داشتند مذهبی و قبیله

ها، محیطی را برای رشد  خصوص در دوران تحریم

های ؼیررسمی فراهم  و شبکه گرایانهاحساسات فرقه

ه نظامی به رهبری آمریکا حملکه در نهایت  کرده بود

ای و قومیتی شد. های فرقهمنجر به نهادمند شدن سیاست

گرفتن روزافزون نهادهای دولت این اتفاق حاصل نادیده

زمان ایجاد یک ترتیب سیاسی جدید بوده است ملی و هم

را  سیاسی مذهبی ظهور یک سیستم در حقیقت،  که

به جرم  CPAنهادهای دولتی توسط   امکان پذیر کرد.

نادیده گرفته شدند. نه تنها  یتعلق به رژیم بعث به کل

های باتجربه  نهادها و سازمان  بلکه کلیه ،سران این رژیم

، ای و کیفی داشت ده که کارکنانی حرفهموزو کارآ

انحالل اقداماتی از جمله . ندو حذؾ شده گرفت نادیده

د کند آموزش یک و رون CPAارتش ملی عراق توسط 

ها  دید، روند کند بازسازی و نوتوانی زیرساختارتش ج

انداز ؼیردقیق در مورد  ای، نظارت و چشم و خدمات پایه

پایان اشؽال و آؼاز اصالحات در بازار و تالش برای از 

میان بردن نقش مسلط دولت در تولید و توزیع کاالها و 

 Al-Ali and)برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به  ،خدمات

Pratt, 2009; Herring and Rangwala, 2006) )  باعث

دهای دولتی و جدایی آنها از زندگی تضعیؾ توانایي نها

 بیندر پیمایشی که در  واقعی شهروندان عراقی شد.
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درصد  93.7شماری از زنان عراقی صورت گرفت، 

های مذهبی برای آنها کار انجام  آنها گفتند که سازمان

درصد از آنها گفتند که  6.6 فقط در حالی کهاند  داده

 اند. نهادهای دولتی برای بهبود زندگی آنها قدمی برداشته

اند که نهادهای  درصد از این زنان گفته 95در واقع 

وضع زندگی آنها را بدتر  فقطدولتی در یک سال گذشته 

نان، درصد ز 8.2اند و این در حالیست که تنها  کرده

ن شرایط مقصر های مذهبی را در بدتر شد سازمان

 :Women for Women Internatinal, 2005)دانند  می

18). 

ای و قومی در ترتیبات سیاسی دوران  سیاست هاي فرقه

ای یافت به خصوص  پس از صدام درعراق اهمیت ویژه

اعالم کرد که برای  3002در جوالی  پس از آنکه برمر

آنها در شورای حکومتی عراق سهم در نظر گرفته 

 بیندر نتیجه رقابت برای قدرت سیاسی در  است.

سرنوشت   ها تا حد زیادی تعیین کننده مذاهب و قومیت

های انتخاباتی احزاب  لیست سیاسی عراق شده است.

تهیه  3006ژانویه و دسامبر فعال که برای انتخابات 

های ایدئولوژیکی  شده بود، رقابتی نه بر اساس مرزبندی

هایی  در واقع گروه بود. بلکه بر اساس تعلقات گروهی

آنهایی بودند که از  ،که موفقیتی در این انتخابات نداشتند

كه 99کردند مانند عبدهللا پچاچی ای پرهیز می سیاست فرقه

های مستقل عراق  حزب تازه تاسیس دموکراتموسس 

 بود.

های  بندی بین گروه آؼاز به کار نظام انتخاباتی سهمیه

بود که هیچ گروهی قومی و مذهبی به این معنی 

سیاسی عراق را در دست   تواند تسلط کامل به صحنه نمی

اما در عین  - چیزی که نگرانی آمریکاییها بود - بگیرد

حال این رقابت بر اساس تعلقات گروهی به معنی به راه 

گیری ؼیر رسمی هم بوده  افتادن یک سیستم اعتراؾ

ی مانند های کلیدی دولت ای و پست کابینه پست هایاست. 

رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر، و 

معاونان و مشاوران نخست وزیر به نحوی اختصاص 

                                                           
19

 Abdollh Pachachi 

موجب تعادل در نیروهای  در عمل هم اند که داده شده

در واقع، بعد از انتخابات بشوند.  ای قومی و قبیله

ها، نظر خود را در مورد تحریم انتخابات  سنی -3006

ایش فزا - ین انتخابات شرکت کردندتؽییر دادند و در ا

منجر به افزایش تعداد  ،های سنی در مجلس تعداد نماینده

احزاب به نسبت کسب   آنها در کابینه شد چرا که همه

 کردند. های مجلس باید در تشکیل دولت کمک می کرسی

فرض ایاالت متحده بر این بود که همکاری نیروهای 

باعث می  ،ای فرقههای قومی و  سیاسی مبتنی بر هویت

باقی  سیاسی رسمی  نظامدر قالب  نیروهاشود که این 

 البته .)به جای اینکه تبدیل به اپوزیسیون شوند( بمانند

ها عملن در تقابل  ها و فرقه های ؼیررسمی قومیت سهمیه

حتی در جایی مانند عراق  ،کند با مشارکت زنان عمل می

ی پارلمان به زنان اختصاص یافته  درصد سهمیه 36که 

ها برای  این گروه بینهای کلیدی  تقسیم پست است.

به رقابت شدید  ای منجر برقراری تعادل قومی و فرقه

 ها شده این پست تصاحب سیاستمداران درجه اول برای

چون به هر گروهی سهمی معین . از طرفی است

این بازی سیاستمداران کم قدرت و   بازنده، پس سدر می

تعداد زنان عضو کابینه در  تجربه یعنی زنان هستند. بی

زمان با  به این سو و هم 3002این مدت یعنی از 

ها  ها و قومیت ای برای فرقه استقرار بیشتر نظام سهمیه

ی موقت ایاد  کابینه. به تدریج کمتر و کمتر شده است

( از میان سی و 3006آوریل  -3002عالوی )ژوئن 

پنج وزیر زن و شش معاون وزیر زن  ،یک پست کلیدی

از پس که با سی وشش پست کلیدی  ای داشت. کابینه

شش زن  تشکیل شد، در ماه آوریل 3006انتخابات 

ای که در می  کابینهاز بین چهل و دو پست کلیدی داشت. 

پست را زنان تصاحب  چهار فقط ،تشکیل شد 3005

رقابتی که  در ظاهر نظر از انتخاباتِ ه صرفکردند. 

کردند،  پیمانانش بر آن تاکید می ایاالت متحده و هم

های سیاسی در واقع محل داد و ستد منافع  سازی تصمیم

هاست تا حاصل مشورت در  ها و قومیت گروهی فرقه

 پارلمان. اعضاء پارلمان از رهبران سیاسی خود دستور

گیرند. زنان عضو پارلمان، که از طریق لیست های  می
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شوند، موقعیت سیاسی خود  انتخاباتی احزاب انتخاب می

این  .هستند را مدیون مردان سیاستمدار در این احزاب

درصدی برای زنان به جای  36معناست که سهمیه دان ب

آن را تقویت  ،ای و قومی به چالش کشیدن قدرت فرقه

وع به ویژه زمانی تبدیل به یک مشکل این موض کند. می

دفاع و حمایت از حقوق زنان  کار به  شود که اساسی می

های  رسد. بسیاری از زنان عضو پارلمان از لیست می

ائتالؾ » اند: های شیعه وارد مجلس شده انتخاباتی گروه

کنند که به  این زنان از اقداماتی حمایت می«. عراق متحد

لیست ائتالؾ کردستان وارد  ازکه « . رسوزان»گفته 

در واقع ضد منافع آنها به  ،پارلمان عراق شده است

 .(Al-Ali and Pratt,2008: 79) عنوان یک زن است

البته این هم نادرست است که اکثریت زنان نماینده  

ای بدانیم،  نظرات رهبران فرقه  پارلمان را انتقال دهنده

آنها خودشان و سرنوشتشان را از احزاب سیاسی  بلکه

های همخوان با منافع قومی و  ای که مدافع سیاست فرقه

برای زنان در داخل  دانند. نمی مستقل ،ای خود است فرقه

ترویج و به رسمیت شناخته شدن شیعه به  حزب شیعه،

عنوان یک هویت مذهبی در عراق در واقع به این معنی 

می گیرد که بتواند ا به قدری قدرت است که اجتماع آنه

تکرار ستمی که در دوران  ازمنافع خود را پیش ببرد و 

جلوگیری  صدام حسین بر بسیاری از شیعیان وارد شد،

منافع زنان  ،در چنین وضعیت و شرایط اجتماعی. شود

و حقوق برابر جنسیتی از سوی زنان سکوالر ترویج 

بنابراین  شود که متضاد هویت شیعی آنهاست و می

 مخالؾ منافع آنها می شود.

نی که از لیست های کردستان ازنبه همین ترتیب، 

شوند منافع خود را گره خورده با منافع  انتخاب می

بینند که این منافع عبارتند از  رهبران سیاسی مرد می

تداوم خودگردانی کردستان عراق از طریق استقرار یک 

کرکوک به منطقه نظام فدرالی در این کشور و الحاق 

اگرچه باید به این نکته توجه داشت  خودگردان کردستان.

قومیت است تا تعلقات  پایه ها بیشتر بر که هویت کرد

ناسیونالیسم کردی بیشتر از آن که و  ای فرقه -مذهبی

 گرایش مذهبی داشته باشد، سکوالر است.

ها رهبران  در طی سال باعث می شد یکی از مسائلی که

عرب   ی خود را متفاوت با جامعه جامعه ،سیاسی کرد

دانستند، آزادی بیشتر زنان کردی در جامعه به نسبت  می

بنابراین . (Mojab, 2004: 115)  زنان عرب بوده است

ملی کردستان توانایی بیشتری برای سیاست هاي نه تنها 

ق بیشتر را های زنان برای حقو خوان شدن با خواسته هم

موضوع حقوق و  از سیاسی کردن داشت بلکه رهبرا

ایجاد تمایز  های زنان به مثابه ابزاری در راستای آزادی

خود و دیگر نیروهای سیاسی در عراق استفاده بین 

 .(Mojab, 2004: 115) کردند می

به حقوق  نگاه ابزاریاما باید در نظر داشت که این 

زنان از سویی نیز به این معناست که این حقوق به 

خودمختاری و  همچونتری  راحتی در برابر مسائل مهم

 شوند. کرکوک قربانی می

ویژه در مقطع آماده کردن  این فرآیند داد و ستد سیاسی به

 اهمیت یافت. 3005پیش نویس قانون اساسی در تابستان 

گرای شیعه و  از احزاب اسالمآمریکا  ایاالت متحده

رد حمایت کرد، چرا که این انتخابات ک  گرایان  ملی

مصادؾ بود با عزم ایاالت متحده برای جلوگیری از 

 حامیان رژیم بعث قبلی.  قدرت گرفتن دوباره

 

 زنی سیاسی، حقوق زنان و قانون اساسی چانه

ای و قومیتی  های سیاسی فرقه مذاکراتی که مابین گروه

درگرفت،  3006ر قانون اساسی عراق در سال بر س

دهد که حقوق زنان تا چه اندازه قربانی شده  نشان می

تصویب شد و  3006قانون اساسی در اکتبر سال  است.

گرای شیعه و  عمدتا بازتاب خواست احزاب اسالم

تهیه پیش نویس را در گرایان کرد بود که کمیته  ملی

از حمایت ایاالت  اختیار خود داشتند و تا حد زیادی

متحده برخوردار بودند. احزاب شیعه به دنبال آن بودند 
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در عراق به معنای  آنهابرتری جمعیتی  شوندتا مطمئن 

یا در واقع بر  و عراق خواهد بود  تسلط سیاسی در آینده

ای شدن نقش شیعیان  آن بودند تا ماجرای تاریخی حاشیه

 کنند. این ملت را برعکس - در فرآیند بازسازی دولت

به معنای نوشتن یک قانون اساسی است که به  امر

)یعنی جایی که شیعیان به  گذاری ملی مجلس قانون

ن اکثریت دارند( اختیارات بسیار زیادی آاحتمال زیاد در 

در  آینده نظام سیاسی عراق بدهد.دهی به برای شکل 

گرای شیعه، تمایل داشتند تا  همین ارتباط، احزاب اسالم

عراقی را از نو و بر اساس جمعیت ؼالب خود  هویت

که این به معنای ترویج ایدئولوژی اسالمی  شکل دهند

گذاری است. رهبران سیاسی کرد  در قالب فرآیند قانون

کردستان   منطقهکنترل سیاسی خود بر   خواستار ادامههم 

عراق از طریق استقرار یک نظامی فدرالی در عراق 

بودند که مرزهای کردستان عراق  آنبودند. آنها در پی 

 را خیز کرکوک نفت  و تکلیؾ منطقه مشخص تر کنندرا 

 زودتر ،که به ادعای آنها متعلق به کردستان عراق است

 ،ستانخودگردان کرد  در پی تثبیت منطقه .معلوم کنند

مناطق شان در مورد آنها تالش خود را متمرکز بر ادعای

 خیز کردند. نفت

گذاری نبود ) که مورد  اسالم منبع قانوندر حالی که 

نویس هم واقع  پیش  تهیه  مخالفت اعضای سکوالر کمیته

شد( اما به عنوان مذهب رسمی کشور و یکی از منابع 

گذاری معرفی شد. عالوه بر این هیچ قانونی  ای قانون پایه

تواند در پارلمان به تصویب برسد که مخالؾ  نمی

نهاد دادگاه عالی فدرال،  ixد.اسالم باش« قوانین اصلی»

معرفی  ناظر بر مطابقت قوانین فدرال با قانون اساسی

تعدادی از قضات آشنا  به »شده است. این دادگاه از 

شریعت و قانون سکوالر تشکیل شده است که تعداد و 

انتخاب آنها باید   نسبت حضور آنها در این دادگاه و نحوه

به بیان  .«گذرداز تصویب دو سوم اعضای پارلمان ب

دیگر تعبیر اسالمی بودن قوانین وابسته به ترکیب 

 اکثریت کنیم کهباید یادآوری و البته  پارلمان است

 در حالی که گرایان شیعه است. لق به اسالمپارلمان متع

اسالم لزومن در تضاد با حقوق زنان نیست، اما در 

کشورهای اسالمی تعابیری از آن مورد استفاده قرار 

کند، سفر  ته است که خشونت خانگی را توجیه میگرف

داند و زنان را از  زنان بدون حضور قیم را مجاز نمی

  xکند و نظایر آن. هایی مانند قضاوت منع می شؽل

بند دیگری از قانون اساسی که موجب نگرانی زنان 

؛ قانون خانواده است دهی است، سازمان شده سکوالر

ها مجازند در احوال  عراقیقانون اساسی،  29بند طبق 

شخصیه خود مطابق با مذهب، فرقه، یا اعتقادات و 

باورها و انتخاب خود عمل کنند و قانون بر این موضوع 

بدترین تصور ، تصویب این قانون نظارت خواهد کرد.

تحقق بخشید چرا که این قانون راه  را زنان فعال عراقی

کند که طبق  یرا برای نظام قانونی لبنان در عراق باز م

آن قانون خانواده برای هر کسی مطابق با همان گروه 

به  این نظام متعلق به آن است، اجرا می شود.مذهبی که 

قدرت بسیار زیادی برای تفسیر قانون  رهبران مذهبی،

 را قانونی از حقوق زنان های و حمایت دهد خانواده می

تر  و مهم کم می کنددر مسائل مربوط به خانواده بسیار 

گرایی را در دل نظام قانونی به رسمیت  از آن فرقه

زیاد شدن نقش رهبران مذهبی در هرچند  شناسد. می

های  گروه هتعبیر قانون خانواده در راستای خواست

نقش مذهب را به می خواستند  که  بود گرای شیعه اسالم

 تر کنند. پررنگ جدیدطور کلی در عراق 

حکومت مرکزی  نظرواده تحت از آنجایی که قانون خان

های مربوط به آن در قانون اساسی نیز  نیست و عبارت

اجرای آن بیشتر در اختیار   بسیار مبهم است، نحوه

است تا مصادیق آن را برای خود روشن  مختلؾ نواحی

رهبران سیاسی کردستان عموما گرایشات  xiکنند.

 سکوالرتری نسبت به دیگر سیاستمداران کردستان دارند

را در زمان صدور  927پارلمان کردستان فرمان و 

رد  3002توسط شورای عالی حکومتی در انتهای سال 

 . (Agency Staff, 2004b)دکر

لزومن زنان را بر  ،قانون اساسی فعلی به بیان دیگر،

کند اما دست نواحی  بندی نمی اساس مذهب و فرقه تقسیم

نتیجه گذارد.  باز می برای این کار مختلؾ عراق را
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تواند قانونی سکوالرتر در کردستان  اجرای این قانون می

کارتر در جنوب  تر و محافظه عراق و قانونی مذهبی

تواند حقوق  ای می نشین عراق باشد. چنین نتیجه شیعه

ناگفته  ببرد. بینشهروندی عمومی زنان عراقی را از 

مذاکرات پیداست که فعاالن حقوق زن در عراق تالش و 

قانون عمومی  تثبیتقانون و   این ماده لؽوزیادی برای 

با کمی تؽییر و اصالح برقرار  9969که از سال -قبلی 

ایجاد شده برای پتانسیل  آن کهانجام دادند. حال   -بود

 ای در قانون خانواده های منطقه صحه گذاشتن به تفاوت

  تهزنان فعال در کردستان بیشتر بر روی خواسباعث شد 

اصرار داشته باشند تا بر خواسته  خودگردانی یا فدرالیسم

تؽییر قانونی که حقوق زنان را نشانه گرفته بود. در 

واقع برخی فعاالن حقوق زن  سکوالر در شمال عراق 

از قانون اساسی در رفراندوم ملی حمایت کردند چرا که 

ان آنها چیزی که به گم ؛فدرالیسم را تضمین کرده بود

 کردنشین بود. حقوق زنان در منطقه متضمن

آمریکا بر احزاب برای پایان دادن به   فشار ایاالت متحده

زمانی بدان معناست که  کار قانون اساسی و تصویب آن

های  خواستن و یا مذاکره برای گنجاند گنجاندنبرای 

در قانون اساسی وجود نداشت چون آنها  های عراق  سنی

 .نویس پیوستند پیش و نوشتنتهیه خیلی دیر به فرآیند 

سیاستمداران سنی، هم در احزاب مذهبی و هم سکوالر 

عرب و   فعالیت داشتند، تمایل آنها بیشتر به حفظ چهره

دولت یکپارچه و منسج در عراق بود، بنابراین با 

فدرالیسم سر سازگاری نداشتند و قدرت ناشی از جمعیت 

خواستار  در ضمنآنها  پذیرفتند. ؼالب شیعه را نمی

)که از نظر آنها  زدایی از عراق بودند توقؾ روند بعث

کومت عراق حها از  پوششی برای خارج کردن سنی

خواستند که درآمد نفت به شکل  بود( و همچنین می

های سنی نشین عموما  مرکزی توزیع شود چرا که ایالت

کمیته تهیه پیش نویس قانون بهره بودند.  از نفت بی

دقایق برای کسب حمایت مناطق  در آخریناساسی 

ای را برای بازبینی  کمیته ،نویس پیشاین نشین از  سنی

در قانون اساسی نوشته شده برگزید تا به موضوعات 

فدرالیسم، توزیع درآمدهای نفتی، موقعیت کرکوک و 

 ماهیت قانون احوال شخصیه بپردازد.

، کمیته بازنگری نیز پیش نویس در زمان نوشتن

داد. فعاالن زن در مورد  خود را انجام می های  بررسی

بین نبودند چرا  خیلی خوش 29  لؽو و یا جایگزینی ماده

ان به که رهبران سیاسی بر سر موضوعاتی که برایش

زنی و معامله بودند، تر بود مشؽول رای مراتب مهم

پذیرتر از  ویژه  سیاستمداران کرد که عموما انعطاؾ به

از بازگشت قانون  آنهاحمایت  شد به دیگران بودند و می

به شدت  ،امیدوار بود 29ی  واحد قبلی و لؽو ماده

ی فدرالیسم و خودمختاری  و کرکوک  مسالهمشؽول  دل

معاون وزیر و یکی از اعضاء لیست « .هروان»بودند. 

که با  زمانی وهمچنین یک فعال حقوق زنان، ایاد عالوی

 بود: بسیار بدبین  ،حرؾ زدمورد  نادیه در این

 29 ماده لؽوفشار بسیار زیادی از سوی فعاالن برای »

کنیم که  از قانون اساسی وارد شده است، ولی احساس می

ایم... حمایت کافی از سوی سازمان  بست رسیده به بن

ها وجود  المللی و رسانه بین مان های ؼیردولتیزساملل، 

مانند هندارد. ما تالش کردیم تا نظر برخی احزاب 

هچنین بر روی احزاب دیگر  ،را تؽییر دهیم فضیلت

ترین آنها  ها نیز کار کردیم. سرسخت نظیر صدریست

عباس البیاتی گفته است که او هستند. SCIRIالدعوی و 

ممکن است از کل قانون اساسی صرفنظر کند اما از این 

 29ی آنها ماده  پوشی نخواهد کرد... به عقیده ماده چشم

ترین  است و دموکرات های شخصی متضمن آزادی

ی موجود در قانون اساسی است. بسیاری از زنان  ماده

و با بازگشت قانون  کردهحمایت  29شیعه از ماده 

 :Al-Ali & Pratt,2009) «.کنند یکسان قبلی مخالفت می

118) 

بود که بحث در مورد قانون خانواده تبدیل به  واضح  

عث متمایل یکی از مهمترین مناظرات شده بود. حزب ب

به برگرداندن قانون قبلی و مستحیل کردن قدرت 

 در زنها، برهای مردان خانواده، قبیله و کالن  دست

    (Joseph, 1991: 176-200) بود.قدرت قانون 
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 بودبرداشته اقتدار دولت بر زنان را  ،قانون اساسی جدید

 ای مناطق مختلؾ عراق ای فرقه اقتدار رهبران قبیلهلی و

را جایگزین آن  - چه سنی، چه کرد حاال چه شیعه، -

قانون خانواده  .  (Al-Ali and Pratt, 2006) کرده بود

یکی از ابزارهایی است که دولت جدیِد پس از بعث 

خصوصی   تواند از طریق آن تسلط خود را بر حوزه می

 ،قومیتی است -های ترتیبات مذهبی که مبتنی بر تفاوت

قدرت متالشی شده و  ه رؼمبدولت کند.  مستحکم

گذاری قانون خانواده به نهادهای تضعیؾ شده، با و

 .می خرد ای را برای خود وفاداری رهبران قبیله نواحی،

« قرارداد اجتماعی»قانون خانواده تبدیل به بخشی از 

ای را در برابر حقوق زنان  شود که خودمختاری قبیله می

 کند. معامله می

 

 تغییر هویت جنسیتی در عراقاکتیویسم زنان و 

اکتیویسم زنان در  ،به دلیل موقعیت امنیتی رو به وخامت

کردگان  عراق با موانع جدی روبرو شده است. تحصیل

های  متوسط و دارندگان پاسپورت خارجی هدؾ  طبقه

 و یا هستند های گاه و بیگاه برای پول اصلی آدم ربایی

های  قشذیت مدافعان شبه نظامی نآزار و ا مورد

که  قرار می گیرند هایی جنسیتی و یا شورشی« سنتی»

افراد را به دلیل ارتباط با ایاالت متحده یا متحدانش تنبیه 

اند  در این شرایط زنانی که به وطن بازگشته. کنند می

های  پذیر هستند. عالوه بر این تبعیدی طور خاص آسیب به

، در اختیار دارند را های کلیدی کنون پستا پیشین که هم

که به  ، از سوی دیگر افرادیفاقد وجهه و اعتبار هستند

، های مختلؾ حضور دارند شکلی نامتناسب در دولت

که به  شده اند باالگرفتن خشم نسبت به زنانی باعث

های زنان و فرآیند  اند و در سازمان کشور بازگشته

 .سیاسی و بازسازی کشور در کل مشارکت دارند

کرده که بیش از سی سال در  زنی تحصیل «.رنجوا»

 ابتدا در لندن و سپس عمان برای اینکه به بؽداد، – تبعید

به نادیه  ،زندگی کرده - تر باشد شهر زادگاهش نزدیک

 گفت: 

بسیاری از کسانی که در خارج از عراق زندگی »

خواهند به وطن بازگردند تا در دوباره ساختن  کنند می می

رو  لی ما با این نفرت و خشم روبهآن شریک باشند، و

شما آن را زندگی نکردید! چرا  شما ندیدید!:» هستیم 

آنها خیلی تلخ در مورد ما  «باید حاال به اینجا بازگردید؟

خودم هم همین احساس را   کنند. حتی خانواده فکر می

شود که با آن بدبختی زندگی  . این تلخی نثار ما مینددا

 .(Al-Ali,2007a: 144)« ایم نکرده

زندگی   ها و محاسبات خود از تجربه دیگران در ارزیابی

. هستند همدل با مردم بسیار کمتر از نجوا ،در عراق

در  است که  فعال حقوق زنان، پزشک و «.موداد»

بیست و پنج سال در و  زندگی خود است می پنج دهه

 3002و  3002در سال است. او که  لندن زندگی کرده

 گوید:  میمی کرد،  تشکیالت ائتالؾ موقت کاری برا

با اینکه بسیار ، ام بسیار شوکه کننده بود، حتی خانواده»

م با پذیرفتن د،رسیدن نظر می به من و نظراتم نزدیک به

ای با  یک بار جلسه .طور که بودم مشکل داشتند آن

اموزان و وزیر آموزش ترتیب دادم که  حضور دانش

اولین  مسائلی بحث و گفتگو کنند.خواستند بر سر  می

چیزی که در مورد آن بحث شد، حضور زنان و دختران 

این در دانشگاه با شلوار یا دامن یا لباس کوتاه بود. 

بسیار اشتباه بود. چرا این موضوع تا این حد  تذهنی

 (Al-Ali,2007b: 255) «برای آنها مهم بود؟

نانی که ما با آنها درست مانند بسیاری از زهم « وداد»

و شدید می کرد. ا سرخوردگیاحساس  ،صحبت کردیم

 هم تسلیم شده است چرا کهگوید  تنها کسی نیست که می

نی مردم داخل عراق هایش مورد توجه و قدردا تالش

مسائل نه تنها حل هم به خاطر اینکه گیرد و  قرار نمی

، «. الؾلیال»شود.  شود بلکه بدتر از گذشته می نمی

  سالگی است و سابقه چهل  که در نیمه است پژوهشگری

سالمت و در میان   های ترویجی بسیاری در حوزه فعالیت
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یکی از . او که جمعیت پناهندگان عراقی در لندن دارد

تالش  3002زنان مهاجر پرکاری است که در سال 

های آمریکا بر عراق تاثیر بگذارند،  کردند تا بر سیاست

چرا تسلیم شدم؟ چون بسیار  خسته شدم.»به نادیه گفت: 

ها  اینجا فساد بسیار زیادی هست، تالش خشمگین هستم،

سازمان های د. نشو و ابتکارات محلی نادیده گرفته می

به جای اینکه از فعالیت های محلی  المللی بین ؼیردولتی

 DFID. در تالشند که خود را مطرح کنند حمایت کنند،

xii  هزینهمصرؾ  زیادی برای کارهای بیمبالػ بسیار 

کند. من هر بار که ]به داخل عراق[ رفتم زندگی خود  می

را به خطر انداختم، اما تنها چیزی که دیدم این بود که 

ین من دتر از همه این بود که اشود و ب همه چیز بدتر می

 .«گرفتم بودم که مورد انتقاد قرار می

عراق را ترک از سوی دیگر، زنان بسیاری که هرگز 

ل سال بیرون از هاز همه زنانی که چ»نکرده بودند 

که به آنها بگویند برای اینکه عراق زندگی کرده و حاال 

 –بسیاری  .«شاکی بودند باز گشته اند، چه باید بکنند

از زنان بازگشته از تبعید  -البته باید تاکید کرد که نه همه

ودن از وار و دور ب و مهاجرت متهم به رفتار رئیس

است و  داروساز، «.رامل»واقعیات جامعه بودند. 

یکی از ه است. او عراق را ترک نکردهیچگاه 

 «زنان عراق  آگاهی برای جامعه»گذاران سازمان  پایه

برای زنان  ،که مستقر در بؽداد است است. این سازمان

های  ویژه برای زنان بیوه و زنان جوان کالس به

 . املکند برگزار میآن کامپیوتر،انگلیسی و تفسیر قر

 گوید:  می

من در یک کارگاه آموزشی در مورد قانون اساسی »

شرکت کردم. از ما خواستند که برای کارگاه به عمان 

اما یک مشکل بزرگ در این کارگاه وجود  برویم.

کنندگان کسانی بودند که بعضا بیش  یشتر شرکتداشت. ب

از چهل سال بود که عراق را ترک کرده بودند. من از 

گفتند که زنان پیش از  کردم. می های آنها تعجب می گفته

به مدرسه و دانشگاه اند.  این در عراق هیچ حقی نداشته

اند. از آنها پرسیدم که چند سال است در عراق  رفته نمی

سال بود که عراق را  20اکثرشان بیش از اند.  نبوده

ی زنان   نگاه کنید، همه»ترک کرده بودند. به آنها گفتم: 

ی ما مدرک دانشگاهی  سال هستند. همه 26اینجا باالی 

داریم و تحصیل ما رایگان بوده است. من در رشته 

کالسان من زن  داروسازی تحصیل کردم و بیشتر هم

گفتند.  را درمورد صدام میآنها فقط نکات منفی  «بودند.

ما باید حقیقت را بگوییم. نه اینکه بگوییم :»به آنها گفتم 

 .(Al-Ali,2007b: 247)« همه چیز بد بود

در کمپینی بسیار برخی از مهاجران موافق جنگ 

گسترده فعالیت داشتند که توسط دولت ایاالت متحده 

شد و بر کارنامه بسیار ضعیؾ دولت قبلی در  حمایت می

مورد حقوق زنان تاکید داشت. بدون اینکه بخواهیم ستم 

و سرکوب صدام حسین و رژیم او را دست کم جلوه 

اما برخی از ادعاهای مخالفان در تضاد با دهیم، 

 مصاحبه کردیم. آنهاهای اکثر زنانی است که ما با  گفته

یک مثال بسیار واضح در این زمینه، ادعای آنها در 

کنند  به دانشگاه است، آنها ادعا میمورد عدم ورود زنان 

ی ورود به دانشگاه را  در زمان صدام زنان اجازه

 نداشتند.

هرچند در زمانی که بحث در مورد قانون اساسی عراق 

در جریان بود، روشن شد که اختالفات میان زنان 

مهاجر و تبعیدی با زنانی که در داخل عراق زندگی 

های سیاسی یا  تفاوت  کردند بیشتر از آنکه نتیجه می 

باشد در اثر نبود اطالعات واقعی در مورد « فرهنگی»

اجرا و عملکرد آن است.   قانون اساسی و نحوه ای محتو

در موارد بسیاری زنانی که داخل عراق زندگی 

کردند به ما گفتند که از اجرا شدن قانون شریعت  می

به نادیه  «الؾ .عزت»خوشحال هستند. برای نمونه 

. البته که ما اجرایی شدن قانون ما مسلمان هستیم»گفت 

با  .(Al-Ali and Pratt,2006) «خواهیم اسالم را می

که نادیه برای آنها از برخی کاربردهای  حال زمانی این

مردان برای   طرفه احتمالی این قانون نظیر حق یک

های احتمالی بر  طالق همسرانشان یا محدودیت

باالرفتن میزان چند همسری و اعمال های زنان،  ادیآز
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کرد،  قانون حضانت فعلی صحبت می درتؽییرات 

کردند که از کاربردهای  شدند و اظهار می زده می شگفت

طور که بسیاری از فعاالن  نآاند.  این قانون اطالع نداشته

زنان به  های مرتبط با و سازمانسازمان های ؼیردولتی 

نوشتن و تصویب  ه زمانی کوتاه بینما گفتند فاصل

تا بحث حمایت از ، اجازه نداد نویس قانون اساسی پیش

حقوق زنان و نقش اسالم در این قانون برای افکار 

تاسؾ است که جز تعداد   عمومی به خوبی باز شود. مایه

داخل عراق، سایر زنان عراقی ن نسبتا کمی از فعاال

 ،عمدتا سکوالر مهاجرن های خود را با فعاال تفاوت

رقابتی میان هنجارها و فرهنگ ؼالب و معتبر 

ها   عراقی/مسلمان از یک سو و تحمیل هنجارها و ارزش

دیدند.  و دستورکارهای سیاسی خارجی از سوی دیگر می

تمایل به همبسته کردن فمینیسم و حقوق زنان با 

 -«نه اختصاصا برای عراق»البته  -دستورکار ؼربی آن

های منطقه از  های فمینیست ها و چالش یکی از سختی

چنین  آؼاز جنبش زنان در اوایل قرن بیستم بوده است.

ای از اشؽال  برساخت چالش برانگیزی در زمینه

نیروهای خارجی و نظام سیاسی که منافع سیاسی و 

اش بر اساس قوم و فرقه تعریؾ  منابع اختصاص یافته

 شود. تر می دوچندان سخت ،شود می

 

  گیری  نتیجه

جدید فراملی   نظامی و اشؽال عراق یک شبکه  حمله

زنان و ن های مختلؾ برای فعاال همراه با داللت

های جنسیتی در عراق ایجاد کرد. دولت پیشین  نسبت

ایاالت متحده به سهم خود تالش کرد تا ارتباطاتی را با 

  برای توجیه حمله ابزاریزنان مهاجر عراقی به عنوان 

های  آنها حمایت شکل دهد.نظامی و اشؽال عراق 

های مختلؾ از  ها و پروژه برای برنامه  تکنیکی و بودجه

فراهم کردند تا از سازمان های ؼیردولتی   طریق تؽذیه

را « عراق جدید»این طریق روند مشارکت زنان در 

 شان از حمله تسهیل کنند تا نمادی باشد از هدؾ سمبلیک

به عراق یعنی آزاد کردن زنان از بند رژیم بعث صدام 

توانایی این موسسات در پرداختن به موضوع  حسین.

   مشارکت زنان که از طریق حضور زنان در جامعه

بود شد، شاخصی  های سیاسی سنجیده می مدنی و سازمان

برای مقامات آمریکایی در سنجش موفقیت خود در 

]صدام  او های اناییو توبرکنار کردن صدام حسین 

در « مدنیت»برای جایگزین کردن معیارهای  حسین[

بیش از پیش  ی تاکید عراق. اینجا جایی بود که در سایه

مشارکت زنان در ضروری بودن بر ی جهانی  جامعه

، نیروهای آمریکایی باید توانمندی روند صلح و آرامش

هدؾ  هرچند. خود را در پیشبرد این امر ثابت می کردند

های جنسیتی در عراق  دولت بوش تؽییر واقعی در نسبت

تان از جنگ سبرساختن یک دا»نبود بلکه هدؾ آنها 

عراق بود که در پی آن آنچه جنگ واقعا بر سر زنان در 

   د.نپنهان بمانظرها  از ،عراق آورده بود

(Haunt,2007 :66) 

را دولت ایاالت متحده در پی آن بود که سیاست عراق 

های امنیت ملی  به نحوی کنترل کند که منطبق با خواست

منافع استراتژیک خود در  گیریآمریکا باشد. آنها در پی

کردند که مناسبات  بازیگران سیاسی حمایت میاز  عراق

در جنسیتی را در چارچوب حمایت از اقتدار آمریکا 

عواقب منفی برای  عراق جدید بازسازی کنند. این امر

 حقوق و مشارکت زنان داشت.

شواهدی وجود دارد که ترویج حقوق زنان توسط ایالت 

مهاجران باعث به وجود آمدن مفهوم   متحده و جامعه

های فرهنگی و ملی در عراق در میان  جدیدی از تفاوت

 .ه استبرخی فعاالن عراقی اعم از زن و مرد شد

ود که فضایی است برای برداشت از مفهوم فراملی این نب

های مختلؾ که  المللی از ملیت بازیگران بین  فعالیت همه

بلکه به چشم  کنند، با شرایط برابر در کنار هم کار می

های ؼربی و  شد که دولت ای به آن نگاه می وسیله

های  آنها برای تحمیل ایده  بازیگران ؼیردولتی

راق و های جنسیتی به ع در ارتباط با نسبت« خودشان»

های فعاالن محلی حقوق زنان از ان استفاده  بر روی شانه

 کنند.  می
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فعاالن زن عراقی، که به عنوان بازیگرانی قدرتمند نقش 

نمادین زنان در بازسازی عراق را به خود اختصاص 

اند، در پی آنند که نقش خود را بر این روند حک  داده

دانند،  میپیمان آمریکا در عراق  برخی خود را هم کنند.

سازمان های دیگران چشم یاری از  در حالی که

ها دارند تا خود را  المللی و دیگر سازمان بین ؼیردولتی

 در همین حال، در زندگی سیاسی عراق تثبیت کنند.

اند تا منافع  پیمان رهبران محلی شده دیگر زنان فعال هم

این رهبران محلی شامل  خود را در عراق تضمین کنند.

 کار اسالمگراهای محافظه نیروهای شبه نظامی، رهبران

در  شود. های مسلح مخالؾ اشؽال امریکا می و گروه

هرچند فعالیت زنان هنوز ادامه دارد،  ی این موارد، همه

ای که  برای تؽییر مناسبات جنسیتی به گونه انتوانایی آن

مشارکت و حقوق زنان را در طوالنی مدت تضمین کند 

 تا حد زیادی از بین رفته است.

 

                                                           
i
وی مطابق گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی، انستیتو نیوکانسرواتی  

میلیون  50کرد، در حدود  بودجه برای این گروهها فراهم میکه 
این موسسه خود را آمریکا بودجه دریافت کرده است. دالر

طرؾ اعالم کرده است، با این حال اعضا موسس آن  ای بی موسسه
شامل استیو فوربس و جیمز وولسی دو تن از امضا کنندگان 

گروه نئولیبرالی ی قرن آمریکایی جدید، جگ گمت، موسس  پروژه
 آمریکای توانمند، جین کرک پارتیک و نوت گینگ ریچ هستند.

ii
این به این معنا نیست که در زمان صدام حسین زنان حقوق برابر   

کار در عراق وجود نداشت. برای  ی محافظه داشتند یا جامعه
 Al-Ali,2007bجزئیات بیشتر مراجعه کنید به 

iii
ستمگری و سکوت، که ت و های جمهوری وحش ی کتاب نویسنده  

های صدام حسین را مستند کرده بود. اولین کتاب با اسم  ستمکاری
 مستعار سمیر الخلیل منتشر شده بود

iv
  IBWA  :وبسایتی دارد به این آدرسwww.ibwa-iraq.org 

v
 (CEDAW) ی اشکال تبعیض از زنان   کنوانسیون رفع همه  

      نگاه کنید به : 
   www.un.org/womenwatch/daw/cedaw   

vi
 Efrati,2005برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به   

vii
به این سمت  9969قاضی زکیه حاکی اولین زنی بود که در   

 .منصوب شد او همچنین یکی از اعضا زنان برای آزادی عراق بود

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii
ی انتقالی و تنها زن کابینه  نسرین برواری وزیر داخله در کابینه  

 وزیر کابینه انتخاب شدمجددا به عنوان  3004در ژوئن بود

ix
 البته که به شکل دقیقی معلوم نبود نقش اسالم چیست؟  

x
این تمایز میان کشورهای اسالمی است.برای دیدن جزئیات بیشتر   

 Nazir,2005قوانین متوجه زنان در خاورمیانه نگاه کنید به 

xi
ما از ناتان برایان ممنونیم که این موضوع را خاطر نشان کرد   

احوال شخصیه توسط کمیته ی قانون اساسی نوشته نشده که قانون 
 بلکه جزو مواردی بوده که دولت مرکزی تصویب کرده است

xii
لیزا حجار بحث مشابهی را در مورد اسرائیل و هند داردنگاه   

همچنین مارتینا کمپ در همین شماره  Hajjar,2004کنید به 
  مطلبی در این مورد دارد.
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