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   ژيل مونيه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ فبروری ٢٨

  تجاوز جنسی به زنان زندانی در عراق

  

است که از پايان  نفر از زنان عراقی در زندانھای رژيم نوری المالکی سر منشأ تظاھراتی ۵٠٠٠می دانيم که اسارت 

 از اکثريت اين زنان سنی مذھب ھستند و از آنھا به عنوان گروگان استفاده می کنند تا.  در عراق آغاز شد٢٠١٢مبر دس

 مجبور سازند که خودشان را به نيروھای امنيتی ،که نامشان در فھرست مخالفان به ثبت رسيدهرا بين نزديکان آنھا 

  .تسليم نمايند و يا به جرمی اعتراف کنند که غالبا ھرگز مرتکب نشده اند

ی شود که بعضا در در عراق، برای به حرف واداشتن شورشيان، بازجوئی شامل تحقير جنسی، و حتی تجاوز نيز م

  . انجام می گيرد،سر می برنده مقابل ديدگان کودکانی که والدينشان در بازداشت ب

.  راه اندازی شد، اشغالگر بريتانيائی و سپس جانشينان عراقی آنھا که امروز در قدرت ھستندقطعاتاين روش توسط 

 ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٣نشينان عراقی آنھا بين سالھای  مورد تجاوز توسط اشغالگران و جا١٠۵٣نمايندۀ عراقی محمد الدينی 

  .از آن تاريخ وضعيت به حالت وخيم تری درآمده است)...١(را در فھرست وارد کرد

پس «و يا » دليل و مجوز قانونیکه بی ھيچ «را مالکی که زير فشار تظاھرات قرار گرفته بود قول داد که تمام زنانی 

 نفر از اين زنان آزاد ٢٠٠گويا حدود . آزاد خواھد کرد» از ارتکاب عمل توسط يکی از نزديکانشان بازداشت شده اند

 اطالعی در دست نيست که آزادی اين تعداد از افرادی که به شکل غير قانونی بازداشت شده بودند شده اند، ولی مشخصاً 

  .تعدادی از اين زنان به زندان ھای محل سکونت خود منتقل شده اند. تنھا افسانه سرائی بودهواقعيت دارد يا 

 نموده  زندانی را به سھم خود باز شناسی١٠٣٠ديدبان حقوق بشر گزارش پارلمان عراق را مبنی بر تجاوز جنسی به 

عليه زنان در وضعيت بازداشت حرف  نوری المالکی در پاسخ تھديد کرد که پارلمانتر ھائی که دربارۀ خشونت است
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برای نخست وزير عراق، برای آرام ساختن خشم تظاھر کنندگان عليه رژيم در . می زنند را بازداشت خواھد کرد

  .مناطقی که اکثريت با اھل سنت است، بھتر خواھد بود که شکنجه گران و متجاوزان را بازداشت کند

)١( http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IQ/JS7_UPR_IRQ_S07_2010_J

ointSubmission7.pdf 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ فبروری ٢٧

  ٢٠١٣ بروری ف٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

http://www.mondialisation.ca/prisons-irakiennes-les-detenues-sont-toujours-en-

danger/5324458 


