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 از نظر حقوق زن نگاهی به 
 مالء عمر پیرو خط طالبان 

 

 )به مناسبت روز بین المللی زن(
 

 ، بخصوص زنان با شهامت افغانبا عرض تبریک به همه زنان جهان

 
و در قبال   گرفتهدر کشور قرار  ل مهم دراین روزها موضوع مذاکرات صلح با طالبان در صدر مسائ

های زنان افغان را تشکیل میدهد که مبادا طی این   آن معضلۀ حقوق زنان یکی از مهمترین نگرانی
سال اخیر   18وردهای آدست در اثر آن و  به همراه داشته باشد برگشت به عقب مذاکرات بار دیگر 

دولت افغانستان با  ها در ارتباط بامذاکرات در این مورد به صفر تقرب نماید. این نگرانی نه تن
طالبانی است که حاال با امریکا موافقتنامه را امضاء کرده اند و نزد مردم به "طالبان  آنعده تعدادی از 

از ناحیه طالبان پیرو خط مالء محمد  بیشتر فته اند، بلکه از همه مهمتر این خطر اامریکائی" شهرت ی 
بر مالء هبت هللا و حلقه  و آمده  همگرد دالمنان که اکنون تحت زعامت مالء عب  متصور است  عمر

ها را نوکران پاکستان  ، انتقاد داشته و آنکرده اند  ء منسوبه او که با امریکا موافقتنامه را امضا
و   نکه هردو گروپ طالبان از رعایت حقوق زن بر طبق شریعت اسالم سخن میگویند آ با  . میخوانند 

به   و  یکسان نخواهد بود  نها آنزد د را متعهد به رعایت آن می شمارند، اما تعبیر شریعت اسالم خو
دیگر طالبان مالء عمری نیستند. این ادعا بسیار فریبنده معلوم  گفته بعضی ها طالبان امریکائی 

با امریکائی ها از ماهیت اصلی خود یعنی پیروی از  و توافقات  با دستورها در تبانی  میشود که آنها 
تا   احتمال دارد که آنهاو به آن متعهد بمانند.  نمایند جدید برتن ند و جامه کنت مالء عمر عدول اارشاد 

پس از ان راه اصلی را در   ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد کهبه این تظاهر ادامه دهند رسیدن بقدرت 
 پیش گیرند.  

ط مالء عمر در مورد حقوق زنان چه میخواهند، الزم  پیرو خطالبان برای روشن شدن موضوع که 
در سال  ین مصاحبه مالء محمد عمر که در اول  آنهاطوط اساسی خبه انداخت و است نگاهی به گذشته 

که عمالً   ر زنان خاصتاً بوضع قیود   بربه تأسی از آن عطف توجه کرد و    ،انعکاس یافته است  1997

 : پرداخت تداعی خاطر  به  برطبق دستور رسمی آنها به منصۀ اجراء گذاشته شد،  
 

 محمد عمر   مال  احبه بانخستن مص
دویچه  "ر ابی خبرنگ ا بیجن تور ا صی باختص احبه ان طی یک مص ا لبالمؤمنین طامیرامحمد عمر  مال 

ن  البات طاجرام ای تما ن زیر بنا نستافغان دراحقوق زن  ا بطه بان کرد که در رابی  البی رامط " پرس
لمللی  است بین از بخش سی انسوی الوموند فر یهز نشر ا احبه راینک یک قسمت مصاد. اتشکیل مید ار

 رم: اس مید ا بتقا(  1997فبروری  8)مؤرخ 
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زچند قرن  ان انست افغا ا ی آورید... آ ر می ارویک ا می رسالان یک دولت انستافغامیگوئید در ا شم : لاسو
 ود؟ ب ن نای یک ملت مسلماراینطرف د ا به 
کرده  ق طالا آنی گذشته اه به رژیم اینراند، ولی ا قی می مان با ن مسلمانستا فغاملت »عمر: ب مال اجو

نوع سازمان قدرت به هیچ  ین ا ربود که اقتد اهی برسر ا یک رژیم ش 70ی ا لهاس ا ت ا ، زیرنیمانمی تو

صورت با اسالم مطابقت نداشت و از همین باعث سلطنت شاهی افغانستان یک رژیم ملحدانه بود.  
لم و  ام و ظسالامد که به نوبه خود ضد ار اود رویکاد  بعد از آن مرحلۀ دیکتاتوری شخصی محمد 

مد که به مودل  ان اتوری شوروی بمید ا مپراتوسط  ال رژیم کمونیستی بیخد ا دگر بود. بعد سیزده س ابید 
ت  ا ساسابر ادربر امل خودرالت کاجه  آن هدین به تعقیب ا ل رژیم مجار سابت نکرد، وچام قرسالا
ت  اثب ا ست ، به اشته ا د  اع مردم روا جتما ی الا ی تطبیق بابر اکه دین م آنطع انین قا م و تطبیق قوسالا

  ا مقهور نمودند، به زنه  ا، مردم رکشتند  ار لفین خود ابودند، مخر ای مملکت را ئی هارانیدند، د ارس
ست  ان ا لباط  این تنه ا اتطبیق نکردند. لذ  ام شریعت را حکاکنند،  ر ارج منزل کادند که در خازه د اجا

ی نخستن  ار براین ک ازد و اهم می سافر امی رسالام یک دولت حقیقی استحکان زمینه ا نستافغاکه به 
 «. صورت میگیرد  از مملکت ماریخ دور و درار در تاب

ل  ارکنند، سوارج منزل کادرخ ا ده بود تازه د اجا  ا ینکه حکومت تنظیمی به زنهاط ارتب ار به اخبرنگ
 پرسید:   ء محمد عمرز مالاخت و امطرح س  ا صی تر راختصا

 ید؟ انع شده ا م اً رکردن مطلقاز کا  ان ران زنا طق زیر کنترول تادرمن ا شم ا ل : چراسو
نید که  اید بد ا. ولی ب رماخبرد  ا ین عمل م ابل الک غرب مقالعمل مماعکس زامن »: عمر ب مال اجو

زهم  ایف اوظ  ا ست ت ازهم مختلف خلق کرده ا ا وند بزرگ زن و مرد راست: خد اروشن  ا برخورد م
نه وظیفه  اخل خارد ا ک :ریم که میگوید المثل د اضرب ا م دهند. منجا ا روی زمین  در او متفرق ر اجد 

ن  اعجیب نیست که مرد  این نظر شما ا یآرد. ان جنگجو تعلق د انه به مرد ارج خ ای خاست ودنیازن 
رت کنند؟ زن بصورت طبیعی یک  انه نظ ا ی خا ره ارند و به کال خود بپرد اطفانه به تربیه انیز درخ 

هی  ابدون همر اگر تنه است واره شکننده اماغوگری نفس ا ت وابل تحریکادرمق مخلوق ضعیف بوده و
ن  ا ی شا م گرفته و بعد رها ک آنها زان اشود، مرد رج انه خا زخاو شوهر خود  ا کاک  ا در و یاپدرو بر

  ا ه فحشاولین قدم در را ین ارمی شوند و انه همکان بیگ امرد  ا ن غرب که با ی جهانند زنهامیکنند، م
 « شد.امیب
ه مقرر  از طرف حکومت تنخوانند انه بم ان که درخا به زن ا م» زود: فامه صحبت اد اعمر در ءمال

ی زن  ا ( بردریان پوشیدن برقع )چا ؟ همچننی نیست ا نسای است ه ا بهترین سیز این یکی ا ا یآ  ،میکنیم
ینکه  ا ین صورت عوض ااصل نکنند. باع حطالا ن ا زسن شانبینند و ا ر آنهان شکل امرد  ا ست تاحتمی 

ی جنسی  ا زیچه های رنگین و ب اه شوند وبه گدی  غرب مبتال  چ ن روی ل ا نگیز زنابه سرنوشت غم 
حبه و  ا)نخستین مص « ف دهند.انکشا  ار بع معنوی خود ازیربرقع من نه و ارخنند د اتبدیل شوند، میتو

،  یشا نیهللا زنصر اترجمه وتلخیص ،  1997فبروری  8مؤرخ  ،لمللیاوموند بین ل عمر، مال  ا ئی باشنآ

 (  1997رچ ادهم م 225ره ا مید، شمامه امنتشره هفته ن 

 :نایود برزنقوضع  

ن  ا لبات ط  از طرز تفکر کلی تحریکاسی انعکاعمر که در حقیقت ء محمد ت مالانا ز بیاسی أبه ت 
دیو شریعت  از طریق را ا ت رایامین وهد اد فرا ه یک تعد البی درمدت کوتامحسوب میشود، رژیم ط

ره  اد اجدیت بوسیله پولیس مذهبی مربوط به  ا ب  ا رآنذ انفا به نشر سپرد و  ( بق ان سا نستافغادیو ا)ر
درمورد   آن تیر که بیشتراین دسا  ۀمجموع  .شت ا گذ  ءاجرا ۀ لمنکر به منصا نهی عن و لمعروف امربا
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تی بطور مکرر  ات ادیو شریعت تحت فقر از طریق را 1997کتوبراه ایل م ا وان وضع شده بود، درازن

 به نشررسید: 
ید ریش  ا رد بان د امکا زه که اند ا ا ح کنند. تصالا  ارآنرند ارند و حق ند اید ریش بگذ ان ب اهمه مرد  -1

 . ت می شوند ازاح کنند، درصورت تخلف مجصالا ا ن رارند ریش مرد احق ند  انی ه اشته شود. سلم اگذ 
ی  ا سهاز لبارند ان حق ند ا ن شوند وهمچننه خود بیرو ا ز خامه اعم اه و یرند بدون کالان حق ند امرد  -2

 ست.ا می سالائی غیرا روپاس الب  ا کنند، زیرده استف ائی ا روپا
  ار آنها ز وجود ای اکه قسمت ه شند اشته باسی بتن د اید لبا بقه نبامس ا م تمرین و ی ا ن هنگاراورزشک -3

 . ده کنند ا ستفازنیکر سپورتی انند ان نمی توا راند، ورزشکانپوش
 . رند اند ار وتحصیل ران حق ک ا زن -4

 د. رناکه جلب توجه کنند، ند اروشن ری رنگه ا سهان حق پوشیدن لب ا زن -5

رند،  ای مورد ضرورت خویش ند اشی اری اجهت خرید  اره ازادرب ار ران حق گشت و گذ ا زن -6

شته  اخود د  ا ب ا ل برمحرم بودن راهد د ا در و شوهر شواشند و براشوهر خویش ب  و  درابر ا ینکه بامگر
   .شند اب
نند.  ابفروش برس اجنسی ر جعه میکنند،امر انی که تنها رند به زناحق ند  ازه هان مغاحب اص -7

 . رمی گیرند ات قرازاین حکم مورد مج ازادرصورت سرکشی 
 . رند اند  ا ر ن رنگ سفید ان حق پوشیدن تنبا زن -8

 . تحریک میکند  ان ر ان مرد ای بوت زن اصد  ا رند، زیراند ا ی کری بلند را ن حق پوشیدن بوتها زن -9

 . رند اهی محرم خویش ند ابدون همر  اه رایشگانه حتی زاخ اجعه به شفان حق مرازن  – 10

نی که  ان به مرد ا ی شا نه هاز درون خان ازن ا ه رنگ شوند تاید سیاب  ا نه هاشیشه کلکین خ  -11

 . نند ادرکوچه می گذرند ، دیده نتو
 . ست امی سالان یک عمل غیرا نسان واحیوزاعم ا ، ، نصب تصویرختن تصویراس ،شتن تصویراد  -12

ی  ادر سیت ه  انی رازن ات ، ی خود دور کنند از موتره ا ار ا ئینه عقب نمآ ید ا ب اموترهن ا نندگار 13

 نند.اعقبی می نشینند، دیده نتو
 

 زجمله: افزوده شد، ان ا ت زنت فوق چند محدودیت دیگر نیز برمشکال اوه فقربرعال 
 ؛ م(احم  32ت)ابل وهرانه درکای زنا هام مسدود کردن حم  -

ن  ارد دخترازه ند اجاگفته شد که هیچ مکتب  ن وا ختری د ابر نگی ( ا تب خصوصی )خابستن مک -
 ؛  مجید  آن ندن قرای خواتدریس کند، مگر بر ا له راس  8ز سن اتر ال اب

   ؛دریاچ  ارجی ، ولو بادی و خیریه خامد ات امؤسس ان بار زنامنع ک  -
 ؛رند اشند، ند اشته ب ام زنده د ا جساهت به ابی که  شبا سبا ا زی کردن بان حق بطفال  -
 ؛ زند ان زن بپرد ا حی مریضات جراینه و عملیا رند به معامرد حق ند ن اکتراد  -
ئر  اس د ایش لب ا ی نمازه ه ازه گیری کرده و مغاند ا  ارند بدن زن رانه حق ند ا ی زنال ای ک اط هاخی -

 ؛یند انم
س  انی که لب ازن ا ند یا نمی پوش ای که صورت رادره ان ملبس به چا ز نیست زناننده مجاهیچ ر -

،  کنند موتر راند، سوراه ند ابه همر ا ئیکه یک مرد محرم رآنها ارند ویابرتن د تحریک کننده 
 ؛هد شد انی و شوهر زن تنبیه خوازند  نندهادرصورت تخلف ر
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می به وسیله  سالانه ارا م کاحترابه طریق  ،هده می شوند امش ا ر دریاشوئی درکن ال ال کانیکه درحا زن -
 هند گردید. ان به شدت تنبیه خوان شا شوهر آنجان برده میشوند درا موتر به منزل ش

 
ن  ا لبامد وطآی مختلف به وجود ا ل هاو جنج  ا ه لعمل امین عکس ات و فرایاین هد اذ انفا  ا ز مدتی بابعد 
ً بردو موضوع فوق قسم ارده مجبور شدند تای وا رهافشزیر قل ریش  ازه حد اند اتجدید نظرکنند: یکی  ا

ختند و دیگر  ابیک قبضه محدود س ارآنزه اند ایکین بگذرد یعنی راز شیشه ا ح صطالاحدیکه به  ا، تار
ص کردند و به پرسونل طبی  اخ طی ایف محوله موکول به شرادر وظ  ان را کترار پرسیونل طبی و د اک

رکنند وبه معیت محرم  اک اجد  مالً ای کها نایش درمکارآده و بدون اس سا لب  ادند که ب ازه د اجازن 
زند، بشرطیکه  ان زن بپرد ا ینه مریضا نند به معارد میتومن طب اکتران د ا چن نید و هما مد نمآرفت و 

مرد جز محل   کتراد  شته وامی د سالاس اکتر و مریض هردو لب اشد و د ا معیت محرم بمریض به 
 . لمس نکند ونبیند  ا ینه مریض زن را مورد مع

طر  اهم به خآن ن بود، اتیر فوق بیشتر متوجه مرد ایت دسا ی عدم رعانست که جزآنکته دلچسپ 
  ءً ا ن خود هستند و بن ا ن مسئول زنامرد ن: "ا لبابه زعم ط ا ن مرتکب می شدند، زیران شا تیکه زنا تخلف

 . "شد اتیر میبا ین دساهی زن خود در تطبیق ا ی کوتوبگ امرد جو

 در پایان باید گفت: آزموده را آزمودن خطاست! 
 د! نشونت ها از سر گرفته شوتاریخ تکرار شود و خزیر فشارهای بیرونی بار دیگر نگذارید  

 ، جفا در حق ملت است و به مثابۀ خیانت پنداشته میشود! عدول از خطوط سرخ ملی
 مسئوالن مذاکره با طالبان باید به این رسالت تاریخی خود جداً استوار باشند! 
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