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 06/03/2015                رسول پویان
 

 طالبان و روزهای دشوار هرات
 

 دومبخش 
 

 توضیح
مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانیان 
بی دفاع در وجب وجب خاک میهن الله های خونینی دمیده که پیام این ظلم و ستمگری را به نسل های آینده می 

قط گوشه هایی از طرز حکومت استبدادی طالبان در ف مطلبنبشته شده است؛ اما در این  زیادطالبان  ۀرسانند. در بار
درآمده است؛ بی شک که می تواند ماهیت واقعی این گروه را  تحریر ۀهرات به رشت والیتعمل و به طور عینی در 

 در عمل هویدا سازد. 
 

 :طالبان در عمل تصویر واقعی
 

هاي مسلح خود  هرات خراب و به جاي آن دستهرا در  مجاهدانحکومت  نظامی ۀفروپاشیدطالبان در قدم اول ساختار 
 را که سرعت عمل خوبي داشتند جایگزین کردند و تمام مراکز عمده و حساس شهر را به قواي خود سپردند. بیشترین

 از وظیفه برکنار شدند. نظامیان سابق بخش مأمورصاحب منصبان و 
، سرحدیاردو، لواي هاي هوائي، فرقه و قول  میدانخود را به  اساسی ۀو امنیتي توج نظامیدر بخش  طلبه ها

ر بخش اقتصادي به گمرکات، ها، ریاست استخبارات و امنیت ملي متمرکز ساختند؛ د یتمأمورامنیه،  قوماندانی
، حاکمان حکومتی والیتمي به مقام ، در بخش سیاسي و مردښاروالیها و حمل و نقل، تجارت، مستوفیت و شاهراه 

و نهي از منکر،  معروفامر به  ۀها و مال امامان مساجد و در بخش دیني به اداربان قریه اها(، ارب ولسوالی) ها
 شوراي علما و آخوندان مساجد معطوف کردند.

وار شد. از حکومت طالب بر مبناي زور تفنگ و شالق، دره و خشونت، تعصب و عصبیت قومي و مذهبي است
سیاسي و اقتصادي خود استفاده می  حفظ قدرت و تأمین منافع هاي عقیدتي جامعه براياحساسات مذهبي و ارزش 

تاجران پاکستاني و تاجران دو تابعتي در همکاري با تجار  برایفعالیت را  ۀها زمینکردند. آنان با تأمین امنیت راه 
 قندهاري و هلمندي مساعد ساختند.

هاي دسته  مهم را در بین قوماندان هايپست  وها ملکي و نظامي کاستند و تمام چوکي طالبان از حجم دستگاه اداري 
های مسلح خود تقسیم کردند. تعداد زیادي از کارمندان فني و مسلکي هراتي از کار بر طرف شدند و یا در اثر کمي 

کاران و فقیران جامعه پیوستند. به این گیري گردیدند و در صفوف بي هاي وارده مجبور به کناره  ش و فشارمعا
جنگ ضربات کاري  مدت دراز ۀهاي متمادي شکل گرفته و در دوردهه  طیهرات که  ۀعقب ماند اداره سیستمترتیب 

 خورده بود، در زمان طالبان متالشي شد.
سقوط کردند  پوهنتونها، معارف و  و مالداري، صنایع و معادن، پروژه ها، بانکادارات مهمي چون ریاست زراعت 

 و درآمد مالیاتکه فقط به امور مشخص سیاسي، نظامي، امنیتي، جمع آوري  ابتدایی بسیار ۀو به جاي آن یک ادار
 شد، جایگزین گشت. هاي گمرکي خالصه می 

و حکام  جهادیهاي  سازي مردم، جمع آوري سالح، قلع و قمع قوماندانهدف اصلي حکومت محلي طالبان مطیع 
ور اموال تجارتي و مواد مخدر، انتقال ذخایر سالح و ها و بنادر تجارتي جهت عبور و مرمحلي، حفظ امنیت راه 

 مهمات و امکانات اقتصادي و موجودي منقول هرات به قندهار و پاکستان تا اطالع ثانوي ترسیم شده بود.
اي نداشتند و  هاقتصادي و اجتماعي هرات هیچ عالقطالبان به امور فرهنگي، رفاه و آسایش مردم، رشد و انکشاف 

 ۀو اهداف روزمر فوریهاي  این راستا به وجود آمده بود براي طالبان جالب نبودند. آنان فقط به درآمد رکه د اداراتی
 ها، تداوم قـدرت و سرکوب و خفه کردن صدای مردم بود.و موضوع عمده همان امنیت راه  نگریستندمي خود 

مردم،  ۀروحییاست خشونت، سرکوب آوري سالح به سها و جمع  قوماندان گوشمالیي مردم، سازآنان براي مطیع 
روي آوردند؛ چنانچه هزاران تن از مردم مظلوم هرات در زیر شالق  بشری هاي غیرلت و کوب، حبس و شکنجه 
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العضو و معیوب شدند. در هرات کمتر کسي است که سوز شالق طالب را نچشیده  و چوب طالب هتک حرمت، ناقص
 باشد.و توهین و تحقیر طالبان را تحمل نکرده 

حفظ قدرت و منافع خود استفاده می کردند ها از مذهب و شریعت به حیث ابزار سیاسي براي سرکوب مردم و لب اط
، برادران شان هاي قومي براي فریب قوم پشتون و کشانیدن آنان به جنگ اقوام دیگر یعني هموطنان وو از انگیزه 

 .گرفتند گرانه کار می حیلهبه شکل بسیار 
 

 :ي طالبان در عملتصویر واقع
 

ر ام ۀساختند. در این عرصه از ادارمصنوعي مردم را مصروف و سرگرم می طالبان با خلق حوادث و پروپاگندهاي 
دادند کردند. مردم را فرصت نمیو شرعي با مهارت تمام استفاده می هاي مذهبي به معروف و نهي از منکر و جاذب 

 ها وشبانه، چور و چپاول دارائي  ۀلحانهاي مس، دزد بیماریگرسنگي و تا به موضوعات اساسي فقر و بیکاري، 
 یاجتماعهاي رهنگي جامعه فکر کنند و از آزادي ذخایر هرات و در یک کالم به امور سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و ف

ود که باچشم شجا به وقایع و حوادثي اشاره مي ناسالمي و انساني خود سخن به میان آورند. در ای ۀو حقوق حق
 آئینه حقیقت منعکس خواهد کرد. واقعي طالبان را در ۀاز خروار چهر مشتیسرمشاهده شده و به عنوان 

 

 ستیز با احساسات جوانان
 

هاي راکت این دو هاي سفید و گلوله طالبان با بیرق هايبود. تویوتا  1374 ۀسنبل 27دوشنبه روز  ۀبج 11.5ساعت 
 کردند.نگ و کوتاه هرات به شتاب حرکت می هاي ت سرکسنبل متناقض جنگ و صلح در 

هاي مسلح کت واقع در شهرنو توقف کرد. طلبه در جلو شهابي مار در این وقت موتر امر به معروف و نهي از منکر
وارد مارکت شده و جوانان و نوجوانان را قطار کردند تا به نوبت موهاي شان را قیچي کنند. یکي از جوانان هراتي 

ظور دفاع از شخصیت انساني خود نگذاشت بر موهاي زیبایش قیچي اندازند؛ اما مقاومتش به زودي در زیر به من
 تفنگ بریدند. ۀهاي قشنگش را نه  با قیچي، بلکه با سرنیز مشت و لگد و شالق درهم شکست؛ کاکل

ت روان شدند تا به والي شهر جمعي به سوي والیرحمي طلبه ها به خشم آمده و به طور دسته  دوکانداران از این بي
شکایت کنند. هنوز مسافتي نپیموده بودند که افراد مسلح جلو شان را گرفتند. این خبر در شهر هرات پیچید و طالبان 

 ۀطریق رادیو لت و کوب جوان هراتي را اشتباه دانستند؛ لیکن به مرور زمان دامن براي فرونشاني خشم مردم از
 جوانان، بلکه مردم هرات در مجموع هر روز به نان زیاد شد که نه تنها جوانان و نوهاي پولیس مذهبي چ فعالیت
اهالي شهر تبدیل  ۀشدند. این جریان به عمده ترین مشغولیت و گرفتاري روزمرهاي مختلف آزار و اذیت مي  بهانه

 شده بود.
 

 :تشهیر عجیب
 

بان به نمایش درآمد. آوري توسط طالنده ش خنمای 1374برج میزان  19شنبه  بعد از چاشت روز چهار ۀبج 5ساعت 
تا موتر تویو که رویش را سیاه کرده و کاله سرخ بزرگي بر سرش نهاده بودند در پشتچاره اي را در حالي  مرد بي

 .می شد دیدهبخت  روي و گردن آن مرد نگون برخجالت  گشتاندند. عرق شرم ودر بازارهاي شهر مي 
کردند. تعدادي از دلگداز را تماشا می  ۀرت این منظرحی هاي خود بابر در دوکان و  ها رو مردم در دو طرف پیاده

  زد.جار می  لودسپیکریس مذهبي طالبان با دویدند. پولزنان به دنبال موتر مي  کار غیو بیاطفال و نوجوانان 
 هاي مجرم و نافرمان از این بدتر است.  دانید که حال و عاقبت آدماي مردم! ب 
 ا مردم آرام و سر به راهی باشید. به کوشید ت 
زي دادند که پامال سایم، با آبرو و شرف هراتي نشان می فراد استخباراتي طالبان درلباس پولیس مذهبي به مردم حلا

است و این یکي از هاي مختلف بسي آسان و ساده یال و قوم و خویشان تان به بهانه آبرو و شرف در جلو سر و س
 شد.بانمونه هاي آن می 

 

 :نبرد اسالم قلعه
پس از شکست حکومت محلي قوماندانان و افتادن هرات به دست طالبان هیچ حرکت مسلحانه و مخالفت متبارزي 

تن از  250درحدود  1374میزان  22علیه حاکمان جدید صورت نگرفت. بعد از گذشت مدتي به تاریخ شب شنبه 
 م ایران به گمرک اسالم قلعه حمله کردند.نیروهاي حزب جمعیت اسالمي و حزب وحدت اسالمي مقی
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نفر از طالبان  25جدید، کمیساري و بازار اسالم قلعه را تصرف کردند. به تعداد  ۀدرگام نخست مناطق گمرک، تهان
را دستگیر و به ایران فرستادند. سپس با موترهاي سرعتمند آهنگ شهر هرات کردند. هنوز در بین راه بودند که با 

 ها رو به رو شده و به شتاب عقب نشیني کردند.ي طلبه یروهاهجوم سریع ن
جان به روي زمین بوده به قول شواهد عیني در مسیر بازار اسالم قلعه الي نقطه صفرسرحدي در حدود هجده نعش بي

ملیات عاست و تعدادي از مهاجران نیز در مسجد اسالم قلعه توسط طالبان به هالکت رسیدند. به این ترتیب عمده ترین 
ه بدون نتیج ،نظامي نیروهاي مشترک جمعیت اسالمي و حزب وحدت اسالمي که از پشتباني ایران هم برخوردار بود

 به شکست مواجه گردید.
 30اسیر،  45مال احسان والي هرات درمورد جنگ یاد شده در گفتگویي که از رادیو هرات پخش شد چنین گفت: 

ها افتاده است. نفرات حزب وحدت و جمعیت اسالمي که لفین به دست طلبهموتر و مقداري سالح از مخا 8کشته، 
ها رده و امروز توسط قواي مسلح طلبه توسط ایران مجهز شده بودند، دیروز از خاک ایران به اسالم قلعه حمله ک

 شکست خوردند و به ایران فرار کردند.
ها به راه افتاد؛ لیکن به توسط مخالفان طلبه هرات  هایي تحرکات مسلحانه در اطراف و قري پس از این واقعه بعض

م الدین خان فرد شماره دویافته نتوانست. بعد از ترور عالء هاي سابق گسترش سبب عدم استقبال اهالي از قوماندان
شدیدی  ۀمخالفان طالبان در هرات ضرب ۀمبارزات مسلحان 1375سرطان  16 تأریخجمعیت اسالمي در هرات به 

 ال مجاهدین جمعیت اسالمي پائین آمد.خورد و مور
 

 حجاب اسالمي در ورزش
 

طالبان به زور شالق تطبیق گردید. ساعت  ۀمجاهدین مطرح شد و در دور ۀحجاب اسالمي در ورزش در دور ۀپدید
ریاست امر به معروف و نهي از منکر از امواج رادیو هرات پخش  ۀاعالمی 1374عقرب  22روز دوشنبه  ۀبج 8

هاي ورزشي حضور یابند عموم ورزش کاران ذکور تقاضا به عمل آمد که با حفظ حجاب اسالمي در میدانشد و از 
 خودداري کنند. هاي تنگ و نازک اکیدا  وشیدن لباسو از پ

عهد  مجاهدین ممنوع بود، در ۀکه در دور لمللي نیکر و پیراهن آستین کوتاه براي ذکور چنانپوشیدن یونیفورم بین ا
 ای در ورزش نیز معرفي نگردید. ه کلی غیرشرعي و غیراسالمي اعالن شد؛ اما هیچ لباس طالبیطالبان ب

 

بخش دومپایان   

 ادامه دارد
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