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 طالبان و روزهای دشوار هرات

 بخش آخر

  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 

قط گوشه هایی از طرز طالبان زیاد نبشته شده است؛ اما در این نگاره ف ۀدر بارهای آینده می رسانند. 

نگارش درآمده است؛ بی شک  ۀحکومت استبدادی طالبان در عمل و به طور عینی در والیت هرات به رشت

 که می تواند ماهیت واقعی این گروه را در عمل هویدا سازد.
 

 

 اوضاع اقتصادي هرات
 

 و انکشاف اقتصادي پس از کودتاي ثور و گسترش جنگ در کشور هیچ گام اساسي و متبارزي در راه رشد

و اجتماعي هرات بر داشته نشد. میکانیزم غیر نورمال جنگي در ساحت زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه 

ات هاي اقتصادي و مؤسسهاي انکشافي، شرکتأسیسات و امکانات زیربنایي، پروژه چیرگي پیداکرد. به ت

ها ها، ده ها، عالقه دارينشینحاکمت، والیا دولتي و خصوصي خسارات و صدمات سرسام آوري وارد شد.

بیاري، آ ۀها تقسیم گشت. به زراعت، مالداري، شبکهاي مسلح دولتي، مجاهدین و ملیشه و مناطق در بین نیرو

للي المهاي بین در کوتاه مدت و بدون کمک صنایع دستي و تجارت ضربات سنگیني زده شد که جبران آن

 بسي مشکل و نا ممکن بود.

بازسازي زیربناي اقتصادي صورت نگرفت. تنها  ۀمجاهدین کدام اقدام موثر و چشمگیري در زمین ۀدوردر 

فاتر خارجي مقیم هرات بعضي پروژه هاي ابتدایی و زودرس عام المللي و د بین ۀاز طرف مؤسسات خیری

باغات و منازل  آبیـاري، ۀمجاهدین به بازسازي اراضي مزروعي، شبک ۀالمنفعه اجرا شد. مردم در دور

ها را تا حدودي تغییر دادند. تجـارت و ترانسپورت خاک آلود و زخمین شهر و ده  ۀچهر نشیمن خود پرداختند و

کلي شهر و معیارهای  ۀسـازي بدون درنظرداشت نقشاي رونق گرفت و کارهاي پر منفعت مارکتتا اندازه

 شهری توسعه یافت. ۀسازی پیشرفتساختمان
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در اوضاع عمومي اقتصادي این والیت کدام  1374 ۀسنبل 14رات توسط طالبان به تاریخ پس از تصرف ه

ه ها که مجاهدین به ایران انتقال دادهاي فیزیکي بانکتغییر مثبتي به میان نیامد و در عوض تمام ذخایر پول

ت، تجهیزات هللا، مواد غذائي سیلو، دیپوهاي سالح ومهمانجیب  ۀهاي اجناس دورانستند، گدامنتو

هاي آهن باب مستعمل و عواید سرشار گمرکات هرات به دست طالبان افتاد و به مرور زمان نظامي،گدام

 توسط طالبان از هرات خارج شد.

 

ها را گرفتند و قدرت نظامي شان به مرور زمان زوال اهدین جاي نیروهای دولتی و ملیشه طور که مجهمان

ن ها انتقال پیدا کرد که آکردند و قدرت نظامي آنان به طلبه هم طالبان پر پذیرفت، جاي قوماندانهاي مسلح را

اجران پاکستاني و تاجران دو انتقال قدرت اقتصادي را نیز تاحدودی در پي داشت. طالبان به پشتباني ت

هاي اقتصادي و تجارتي هرات را به دست اي در همکاري با تجار کالن قندهاري و هلمندي شاهرگتذکره 

 رفتند و تاجران هراتي در اثر تبعیض و فشار طالبان به مرور زمان از میدان رقابت اقتصادي خارج شدند.گ

در این دوره هرات همچنان یکي از بنادر بسیار مهم افغانستان بود. در بدل صدور مواد مخدر به همکاري 

 ارتباط داشتند اموال وارداتي مانند المللي که با سران طالبان و تاجران یاد شده مافیاي منطقوي و بین ۀشبک

گردید و در گمرک هرات تایر موتر، سیگار، وسایل صوتي، تکه باب، موترهاي دست دوم و غیره وارد می

رفت. در این معامالت شد. از اینجا به صورت غیررسمي به پاکستان و مقدار کمي به ایران ميمحصول می

لیکن قدرت اصلي به دست سران طالبان، سران مافیاي مواد مخدر و  کردند؛البته تاجران آزاد هم فعالیت می

 تاجران کالن هلمندی و قندهاری قرار داشت.

 

سیاسي و نظامي ظهور نمودند از حیث  ۀطالبان که به عنوان بر پادارندگان اسالم سنتي و قبایلي درعرص

لمللي مواد مخدر و ورود و توزیع ا اقتصادي جریان سرمایداري خرید و فروش اسعار، تجارت داخلي و بین

کاالهاي مصرفي وارداتي را رشد و توسعه افزون بخشیدند و با شناخت اوضاع داخلي افغانستان، مناطق 

داران قدرتمند حامي  خدمت معدود سرمایه قبایلي پاکستان و کشورهاي همسایه این جریان سود آور را در

 ري کردند. رهب مخصوصي ۀا شیوبند ارگانیک داشتند قرار دادند و پیو المللي مافیاي منطقوی و بین ۀشبکخود که با 

مدني به نفع جامعه و مردم  ۀداري، دیموکراسي و جامعها هرگز از ارزشهاي مفید فرهنگ سرمایهطلبه 

مي را در چوکات اسالم سنتي با بافت قومافیایی و جرمی اقتصادي و تجارتي  ۀاستفاده نکردند. آنها این پروس

قبایلي و ابزارهاي تعصب، خشونت، شریعت خشک طالبی و اختناق سیاسي اداره کرده و هرنوع اعتراض  و

 دادند.و نارضایتي مردمي را با تفنگ و شالق پاسخ می
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به این ترتیب سران طالبان در رابطه با مافیاي اقتصادي در تمام زوایاي زندگي واقعي مردم سلطه یافته و 

کردند. هاي قومي و قبایلي حفظ ميذهب و جاذبه و نظامي خود را در زیر چتر مقدرت سیاسي، اقتصادي 

ستند خوااصلي اقتصادي هر وقت می ۀآنها با در دست داشتن نبض عقیدتي و مذهبي جامعه و سرچشم

هاي دوکانداران و تاجران آوردند و با تغییر دادن مثال" نرخ اسعار جیببرجامعه و مردم فشار وارد می 

کردند. بازار اسعار هرات در انحصار چند تن تاجر کالن مثل حاجي روزي خان قندهاري تي را خالي میهرا

 و حاجي صالح محمد پشتون قرار داشت.

 

طالبان زراعت و مالداري هرات سقوط کرد. مالکان ارضي بسیار ضعیف شدند و  ۀجنگ و دور ۀدر دور

هاي محلي در برابر سیل واردات شتاندند. صنایع و کارگاه گذار ميانبوه عظیم دهقانان هرات به سختي روزگ

گان جنگ شان به سبب افزایش مردگان و کشته خارجي از دور خارج شدند. در این روزها بازار سنگترا

 تحصیلي مبدل شد.  ۀبانکداري به کلی سقوط کرد و بانک مرکزي به یک شعب ۀرونق گرفت. شبک

المنفعه به کلی فراموش  هاي انکشافي و عامهاي سهامي و خصوصي، پروژه ي، شرکتزراعت، مالدار ۀادار

 شد. شهر هرات در حقیقت به بازار فروش و پخش کاالهاي متنوع و غیرمرغوب خارجي تبدیل گردید.

 .تعداد زیادي از کارمندان متخصص و مسلکي از کار برکنار شده و به خیل بیکاران و فقیران جامعه پیوستند

 کرد. انساني جامعه را تهدید مي ۀبیکاري به اوج خود رسید و بحران اقتصادي و فاجع 79و  1378درسال 

به  داران هراتيسرمایه ۀدر اثر تبعیض و فشار انحصاري سران طالبان و تاجران کالن حامي شان بیشترین

وستند. پیقیران جامعه می ارمندان به صفوف فمتوسط و پائین سقوط کردند و اهل کسبه و ک ۀصفوف طبق

ها هم به آن عالوه شده و چیزي نمانده بودکه نفس مردم در زیر این همچنان فشارهاي طبیعت و خشکسالي

 هاي استخواني و نحیف شان به در آید. فشارهاي زمیني و آسماني از بدن

موران بانک مرکزي ها درآمد محصول گمرکي هرات بود که به قول ماعایداتي طلبه  ۀیکي از اقالم عمد

شد. اژدهاي تشنه کام جنگ و سود ملیارد افغاني می 3روزانه به طور متوسط  1378 ۀهرات در ماه سنبل

المنفعه و  ند و از منابع سرشار هرات هیچگاه در راه امور عامیدکشجویان طالب تمام منابع پولي را دم مي

 رفاه جامعه استفاده نشد. 

 

و عوارض را باالي مردم اضافه کردند. از دهقانان عشر  نکرده روز به روز مالیاتطالبان به این هم قناعت 

. عالوه برآن تورم پولي و میکردندو از تاجران و اهل کسبه بدون حساب و کتاب مالیات حصول  میگرفتند

 یباشدمقعیت گراني روز افزون زندگي را به اهالي هرات بسیار دشوار ساخته بود که جدول زیر بیان این وا
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 جدول نرخ مواد ضروري براساس قیمتهاي بازار آزاد

 

 واحد پول افغاني و وزن کیلوگرام

 سال -کاال 
اسد 

1374 

سنبله 

1375 

ثور 

1376 

ثور 

1378 

 8000 7500 3100 625 گندم

برنج 

 صدري
2500 10000 12000 16000 

برنج 

 لیالفر
2000 7500 8500  

 18500 13000 12000 2750 شکر

 43750 24000 18500 5200 روغن

 150000 80000 60000 10000 چاه سیاه

 6000 5000 6000 875 ماست

گوشت 

 گوسفند
6000 28000 50000 60000 

تیل خاک 

 في لیتر
1200 6000 7000  

پطرول في 

 لیتر
1500 8000 8000  

قیمت في 

 دالر
9000 21000 24500 52000 

 

آید که انفالسیون در هرات روند شتابنده داشته و زندگي براي مردم رو به روز دشوار تر شده از جدول فوق بر مي

است. این فشار بیشتر متوجه مردم فقیر جامعه که در هرات اکثریت دارند بوده است. طالبان به زندگي روزمره، فقر، 

خواستند عقاید و  نداشتند؛ آنها با حیله و نیرنگ مي گرسنگي، مرگ و میر و بحران اقتصادي و اجتماعي کاري

 هاي افراطي مذهبي و قبایلي خود برابر سازند. مردم هرات را به زور تفنگ و شالق با باورغنی فرهنگ 
 

 رسول پویان

 هجری شمسی 1378
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