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 طالبان و روزهای دشوار هرات
 

 بخش چهارم
 

 توضيح
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 

در بارة طالبان زیاد نبشته شده است؛ اما در این نگاره فقط گوشه هایی از طرز حکومت استبدادی طالبان در رسانند. 
عمل و به طور عینی در والیت هرات به رشتة نگارش درآمده است؛ بی شک که می تواند ماهیت واقعی این گروه 

 را در عمل هویدا سازد. 
 

 بستن حمامهاي زنانه
حمامهاي عمومي تاریخ بسیار طوالني دارند و این رسم بازندگي آنان پیوند خورده است. بادهاي درفرهنگ هرات 

سازد و زدودن آن روزه، گرد و خاک، کارهاي روزمره و هواي بري هري چرک را به روي پوست جاگیر می 120
 هاي گرم هراتي را در طول تاریخ به وجود آورده است.نیاز به حمام

ام دحهاي گرم و پر ازتوانند درحماممرتبه میباشنـد؛ هفتة یکور و دوکانـدار میـرات کارگر، پیشهبیشتر اهـالي ه
هاي هراتي چرک را از بدن دور کنند. زنان هراتي هم با پخت و پز، جاروکشي، و روشویه  عمومي به زور کیسه

روند و مدت طوالني در حمام ار به حمام ميبگرد و خاک و دود و خاکستر سر و کار دارند و به سان مردان هفتة یک
هاي مامتوانند حکشي شود. اهالي فقیر هرات به سبب گراني مواد سوخت نمیمانند تا بدن شان آماده شستشو و کیسهمي

 خانگي را گرم کنند.
ه اند. آنان ي بیگانهاي سبک هراتطالبان بیشتر در مناطق گرم پاکستان و جنوب افغانستان زندگي دارند. از پدیدة حمام

دهند. طالبان با این دیدگاه کنند و اگر کسي به آنان توضیح دهد به آن اهمیت نمیضرورت آن را در هرات درک نمی
توانند؛ بلکه با ارزشهاي تاریخي، عنعنات و هاي عصر جدید را درک کرده نمیار محدود و ابتدایی نه تنها پدیده بسی

 کنند.افغانستان نیز مبارزه ميرسم و رواجات پسندیدة مردم 
هاي عمومي زنانه را غیرشرعي و غیراسالمی اعالن نموده و زنان را از رفتن به حمام منع کردند. طبق آنان حمام

اي زنانه هرات ق رادیو هرات پخش شد، تمام حمامهاز طری 1375قوس 30اعالمیة قومانداني امنیه که به تاریخ 
 مسدود گردید. 

هاي پارینه براي زنان نه تنها به حیث محل جانشویي قابل استفاده بود؛ بلکه کلوب اجتماعي، محل دیـد  هاین نظافتگا
آیی و اجتماع زنان در شد. طالبان شاید به اشارة باداران خود از گردهمهاي زنانه محسوب میو بازدیـد و اختالط

یری کنند. این در واقع یک دستور سیاسی و امنیتی ها جلوگیری کرده اند تا از گسترش اخبار ضد طالبی جلوگحمام
 بوده است.

 

 تظاهرات زنان شهر هرات
بعد از تصرف هرات توسط طالبان فشار بر زنان روز به روز شدت گرفت. طالب با تفسیر ویژه از شریعت اسالم 

گپ بزند که صداي او را زن را در کنج خانه زنداني کرد و به او دستور داد که به حمام عمومي نرود، چنان آرام 
هاي قشنگ و رنگارنگ به تن نکند، به گلگشت مرد بیگانه و نامحرم نشنود، سر تا قدم خود را با چادر بپوشد، لباس

و تفریح نرود، در مکتب و فاکولته درس نخواند، دربیرون منزل کار نکند و خالصه درچهاردیواري منزل بچه بزاید 
 تا لشکر طالبان زیاد شود.
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ها و زنان تحصیلکرده به وجود آورد. در بعضي ها انگیزة حرکت و خیزش را در بین معلمهگیري و خشونت طلبهسخت
ها از اعمال ظالمانة طالبان انتقاد و خـواني و حماممحافل خصوصي زنانه مانند فاتحه، عـروسي، تکایاي روضـه

شد. کردند. این اخبار در سطح شهر پخش میط میشد. زنان بیچاره و مظلوم باهمدیگر درد دل و اختالشکایت مي
ردن هرنوع کانون و محل تجمع طالبان براي جلوگیري از گسترش تبلیغات و اخبار ضد حکومتي دست به مسدود ک

 زده و به آن جنبة مذهبي دادند.مردمی 
جهت گشایش فاکولته  تعدادي از دختران پوهنتون هرات در جلو در والیت تجمع کردند تا 1375حمل  9به تاریخ 

هاي زنانه به نزد والي شهر عرض نمایند؛ اما هیچ گوش شنوایي در حکومت طالبان وجود نداشت و تجمع مزبور 
 نتیجه نداد.

به تعداد چند صد زن تحصیل کرده از پارک شهرنو درمسیر بلوار والیت  به طرف دفتر  1375صبح شنبه اول جدي 
هاي زنانه به والي شهر ند. هدف از این راه پیمایي توضیح ضرورت باز شدن حماموالي هرات به راه پیمائي آغازید

فنگ، به دست شان چوب، شالق بود. هنوز زنان در مقابل لیسه سلطان بودند که چند موتر طالب مسلح که عالوه بر ت
طور وحشتناکي لت و کوب دفاع و مظلوم را به شد به سوي تظاهرات شتافتند و زنان بيهاي آهنین دیده میو میله 

نفر دستگیر و زنداني شدند و متباقي متواري گشتند.  20ها تن زخمي و نزدیک به رحمانه ده کردند. در این حملة بي
 کرد.صحنة بسیار جانگداز و جگرسوزي بود. صداي ناله و فریاد زنان دل سنگ را آب می

گناه افتاده بودند. در سطح شهر به جان زنان مظلوم و بيهای مذهبي طالبان با چوب و شالق در در این روز پولیس
دان لرزیدند و از مررفت. زنان از بیم طالبان ميهر گوشه و کنار شهر صداي گریه و فریاد زنان به آسمان نیلگون مي

 بردند. کرند و به منازل شخصي مردم پناه ميهاي شهر فرار میخواستند. به کوچهکمک مي
های خود را مسدود کردند. روز در اعتراض به این اعمال وحشیانه بعضي از دوکانداران شهر مغازه بعد از ظهر این

نگریستند. روز بعد خبر تظاهرات به خارج از مرزها منتشر شد و با آب مردم شهر با ترحم و دلسوزي به زنان مي
اوضاع  1375جدي  3ایران مورخة ها پخش گردید. اخبار بعد از ظهر رادیو و تاب بیشتري از طرف خبرگزاري

 داد.شدن شهر خبر میهاي جنگي طالبان و نظاميهرات را بسیار بحراني دانسته و از استقرار تانک
همچنان مال یارمحمد والي هرات از وجود تظاهرات انکار کرد و گفت که زنان جهت اخذ ویزا به درب کنسولگري 

اطالعیة قومانداني امنیه به این مضمون  1375جدي  3شدند؛ لیکن به تاریخ  ایران رفته بودند که توسط طالبان پراکنده
 پخش گردید: 

گردد که اگر بعد از این در بازارها دست به مظاهره به به تمام همشهریان هرات اهم از مردان و زنان ابالغ مي»
امروز دوکانهاي خود را بسته نموده و گیرند و اگر دوکانداران سر از زنند مورد بازپرسي شرعي و قانوني قرار مي

 «.گرددماه درب دوکان شان توسط قومانداني امنیه مسدود مي 6باز نکنند به مدت 
این اطالعیه تظاهرات و مسدود شدن دوکانهاي شهر را تأئید کرده است و با حرف والي شهر تناقض دارد. حملة 

بر انگیخت؛ اما اوضاع شهر ثبات خود را از دست نداد. وضع رحمانة طالبان بر زنان مظلوم هرچند خشم مردم را بي
 عمومي شهر در روز بعد از قول یک شاهد عیني چنین گزارش شده است:

رسید. بسیاري از زدم اوضاع شهر آرام به نظر میام در بازارهاي شهر رکاب ميکه با بایسکل چینائيهنگامي
پردة ضخیمي جلو چشمان شان کشیده بود. در بازار صرافان نوسانات دوکانداران سرگرم سودا و معامله بودند. پول 

ها شمارش اسکناس چیز دیگري در خاطره  اسعار خارجي و معامالت پولي شور و غوغایي برپاکرده بود و جز
 گذشت. نمي

زدوران و مهاي تنگ و تاریک بیشتري بودند تا پول بیشتري به جیب زنند. سازان شهر در فکر ساختن دوکانمارکت
هاي باردار را هاي دستي و گاريشد به سختي کراچيحماالن که در بین شان نوجوانان و اطفال زیادي دیده می

 هاي سوزناک به جان اسبان زبان بسته افتاده بودند. وانان با شالقکشیدند و گاديمي
ش اجناس خود سر و صداي زیادي فروشان پایحصار، دروازة قندهار و دروازة خوش براي فروفروشان و دستکت
ن گشتند و دست نیاز به این و آکردند. گدایان و بینوایان در پي سیرکردن شکم ناالن و سرگردان برگرد شهر ميمی

 کردند. دراز مي
گشتند. پولیس مذهبي طالبان سرگرم دستگیري جوانان و ها ميموترهاي طالبان مثل همیشه با سرعت درسرک

شد تا سرشان را ماشین کند و ریش کوتاهان و شیک پوشان را شالق زند. شاید تنها لي شهردیده مینوجوانان و اها
که حوادث و وقایع را کردم؛ آنانيهاي متحرک را نظاره میمن بودم که بر چهرة غبار گرفتة شهر خیره شده و مرده
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کنند. آه! که در زیر استبداد و ظلم و د را میخورند و پردة خوکنند و فقط شولة خود را ميگونه زود فراموش مياین
 جان تبدیل شده اند.هاي بيم شـاید فراموش کرده و بـه مجسمه ستم طالبان شوق و انگیزة طپیدن را ه

ي ابعاد تازه هاي طالبان افزوده شد و فشار بر زنان هراتپس از تظاهرات زنان هرات بر شدت قیودات و سختگیري
 کردند تا از تظاهرات احتماليهاي گوناگون از بیرون شدن زنان ازمنازل جلوگیري میا به بهانه هتري پیدا کرد. طلبه 

 هاي پیاپي آغاز کردند.آینده جلوگیري کنند. آنان به این منظور به صدور اطالعیه
که بدون اي که از طریق رادیو هرات پخش گردید از عموم زنان خواسته شد در اطالعیه 1375جدي  10به تاریخ 

به عموم زنان ابالغ شد که بر سر گورهای  1375جدي  28محرم شرعي از منازل خود خارج نشوند. به تاریخ 
 های اولیا را فراموش کنند.مردگان خود نروند و رفتن به زیارت

ل ماموران امر به معروف و نهي از منکر در سطح شهر به طور علني به شالق زدن زنان ادامه دادند و این عم
جدي چنین اعالن گردید: دیروز هیئت امر به معروف  11که به تاریخ شد. چنانظالمانه از طریق رادیو هم پخش می

 زن بد حجاب را تأدیب و توصیه کرد.  15و نهي از منکر از سطح شهر دیدن نموده و 
به دست در بازارها  گرفت. طالبان شالقیی صورت ميرحمانه و ظالمانهخشونت علیه زنان به شکل بسیار بي

زدند از پشت سر مورد حمله گرفته و خبر در بازار قدم ميدفاع را در حالي که بيچاره و بيگشتند و زنان بيمي
هاي دلخراش د. مردم شهر هر روز ناظر این صحنه آوردنهاي سوزناک را بر سر و صورت آنان فرود ميشالق

 توانستند.بودند و از ترس دم زده هم نمي
طالبان با تمام این اعمال وحشیانه و خشونت بار نتوانستند زنان هراتي را خانه نشین کنند؛ زیرا بیشتر زنان شوهران 

اي نداشتند تا سوداي بازار را انجام دهد. آنان مجبور  شان را در جریان جنگ طوالني از دست داده بودند و دستیاره
خویشان خود دیدند کنند و امور روزمرة خود را پیش به برند. نیازهاي جاري بودند تنها به داکتر به روند. از اقوام و 

ساخت تا با تمام فشارهاي طالبان به طور مخفي و یا علني از منزل بیرون شوند و سوز و درد آنان را مجبور مي
 شالق طالب را تحمل کنند.

 
 بخش چهارمپایان 

 ادامه دارد
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