
 ایسنا: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از بازگشایی مدارس 
حمایت خواهیم کرد.محمدمهدی زاهدی درباره بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی اظهار کرد: از حدود 
یک و نیم سال پیش با مجازی شدن آموزش واقعا دانش آموزان ما ضرر کردند. وی ادامه داد: در این 
میان بیشترین ضرر را دانش آموزان ابتدایی دیدند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی افزود: معلمین مدارس با اولویت معلمان ابتدایی باید به سرعت واکسیناسیون شوند و براساس 

دستورالعمل های جهانی اگر واکسینه دانش آموزان دبستانی ضرورت دارد باید حتما این کار انجام شود.

از بازگشایی 
مدارس حمایت 

می کنیم

خبــر پروانۀ کار رانندگانی که واکسن کرونا تزریق نکنند، تمدید نمی شود 

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: »پروانه ی کار رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نکنند و از تزریق 
واکسن امتناع کنند تمدید نمی شود«. وی تاکید کرد که مشارکت در طرح واکسیناسیون کرونا اختیاری نیست و رانندگان برای ادامه ی فعالیت 
می بایست در این امر مشارکت کنند. مرتضی ضامنی اول شهریور ماه با بیان این که تعدادی از رانندگان تاکسی در طرح واکسیناسیون رانندگان 
حمل ونقل عمومی و تاکسی ها مشارکت نمی کنند، بیان کرد: »اگر چنانچه این افراد بدون عذر موجه پزشکی از تزریق واکسن کرونا امتناع کنند، 
محدودیت هایی برای آن ها اعمال خواهد شد و پروانه ی فعالیت تمدید نمی شود«.وی ادامه داد: »در بیشتر شهرها بستر واکسیناسیون کرونا برای 

ناوگان حمل ونقل عمومی و تاکسی ها فراهم شده است و بنابراین واکسیناسیون به اجرا درآمده است«.        
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به  پیش  سال ها  که  ست  مهاجری  دختر  انیسه 
همراه خانواده اش به ایران آمده. یعنی زمانی که 
نوزاد بوده و افغانستان در اشغال طالبان. او حاال 
بیست و هفت سال سن دارد و در مقطع دکترا 
رشته کامپیوتر می خواند. دو خواهر دارد و دو 
برادر. یکی از خواهرانش کابل زندگی می کند و 
مادر یک دختر هم هست. در طول گفتگوی من 
و  خواهرش  از  می خواهد  که  بار  هر  او  انیسه  با 
چشمانش  در  اشک  بزند  حرف  خواهرش  دختر 
جمع می شود و نام افغانستان برایش پر هست از 
اندوه غصه حسرت و بیشتر از همه ترس. ترس 
خواهرش  برای  میتواند  طالبان  که  تهدیدی  از 
باشد.  داشته  خواهرش  دختر  همه  از  مهمتر  و 
انیسه می گوید اخبار این روزهای افغانستان را با 
اشک دنبال می کند. مادرش نگران است و مدام 
می ترسد که برای عزیزان مان اتفاقی بیفتد. زیرا 

اکثر خانواده شان کابل زندگی می کنند.

که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  پرسم  می  او  از 
خواهرت به ایران مهاجرت کنند؟

متاسفانه خیر. مرزها از هر دو طرف بسته هستند. 
انیسه با یک بغض دوباره می گوید خواهرش در 
می برد.  سر  به  بحرانی  شدت  به  وضعیت  یک 
اینکه احساس  ابهام برای آینده و  از  در  هاله ای 
دخترش  برای  است  ممکن  لحظه  هر  می کند 
یک  در  اگر  می گوید  خواهرم  بیفتد.  اتفاقی 
گورستان بودم وضعیتم از شرایط االن بهتر بود. 
دخترش امسال کنکور داده بود که دیگر با این 
اتفاقات نتیجه اش از بین رفت. او کالس می رفت 
و برای آینده هزاران آرزو داشت اما االن در خانه 
نشسته و با ترس و لرز زمان می گذراند به حدی 
که خواهرم گفته بهتر نیست پارچه بخریم لباس 
وارد خانه مان  اگر طالب  که  بدوزیم  بلند  خیلی 
شد لباسم بلند باشد و به خاطر لباس هایی که 

االن تنم هست ازشان کتک نخورم.
انیسه دوباره بغضش را  تا مرا به اسارت نبرند.   
قورت می دهد و می گوید وقتی با خواهرم حرف 
می زنم. می گوید دعا کن بمیریم اما زنده توسط 
و  آشفته  آنقدر  وضعیت  نشویم.  اسیر  افراد  این 
وحشتناک است که تمام نزدیکان و همسایگان 
جایی  تا  اند  برده  آنجا  از  را  دختران شان  و  زن 
قایم شوند. اینجا به واسطه ی اینکه شیعه نشین 
است بیشترین انفجارها و انتحاری ها را به خود 
دیده است. انفجار مدرسه سیدالشهدا زایشگاه و 

کورس موعود  و ... 
باورتان  شاید  می گوید:  انیسه 
از  زیادی  تعداد  گویا  اما  نشود 
به همراه  دختردار  خانواده های 
تهیه  موش  مرگ  خود  دختران 
به  که  صورتی  در  تا  اند  کرده 
زنده  آمدند  در  طالبان  اسارت 
نباشند و مورد آزار و تعرض آنها 
قرار نگیرند و زنده به دست آنها 

نیفتند.
افغانستان  خانه های  قدیم  در 
وسط حیاط شان یک چاه بود که 
قایم  آنجا  می توانستند  دختران 
شوند یا از آنجا فرار کنند اما االن 
به  برای همین  نیست  چاه ها  آن 

مرگ موش پناه آورده اند. 
عقب گرد  وضعیت  در  االن  ما 
هستیم.  پیش  سال  بیست  به 
تلخ  و سیاه. یعنی  همان دوران 
بیستم.  قرن  آخر  سال های 
طالبان هیچ وقت زن را به عنوان 

یک انسان مستقل به رسمیت نمی شناسد او را 
کردن  زدن سنگسار  برای کتک  می داند  ابزاری 

کشتن و اینکه در خانه بمانند و جایی نروند. 
سخنگوی طالبان چند روز پیش می گفت ما زنان 
را به  رسمیت می شناسیم و با آزادی ها ی شان 

کاری نداریم. 
نظرت درباره این جمله چه هست؟

می کند  تعریف  مادرم  چون  می گویند.  دروغ 
بودند  آمده  طالبان  که  اوایلی  آن  می گوید 
وعده ها  همین  و  می زدند  حرف ها  همین  باز 
می دادند. اینکه حق و حقوق زنان را به رسمیت 
می شناسند. می توانند وارد جامعه شوند و فعالیت 
بکنند. اما بعدش رفتار آنها هیچ تغییری نکرده 
بود . اما من این بار یک امیدواری  دارم اون هم 
اینکه دختران و زنان افغانستان درس خوانده اند 

آگاه شده اند. هوشیار شده اند و از حق خود دفاع 
می کنند. برای مثال ویِدیوهایی که من این روزها 
با  بود. یک زن  افغانستان  استقالل  می بینم روز 
آمده.  بیرون  خانه  از  افغانستان  رنگ  پرچم سه 
طالب تفنگش رو می گیره به سمت دختر اما این 
دختر دستش رو محکم تر مشت می کنه و بلندتر 
داد می زنه که ما حکومت شما رو نمی خواهیم. 

عقبگرد  اما  نمی گردیم  بر  عقب  به  نمی گم 
آنچنانی نخواهیم داشت چون این بار زنان اجازه 
نخواهند داد. زن افغان بابت این حقوق اولیه ای 
که به دست آورده بهای سنگینی پرداخت کرده. 
به قیمت تکه تکه شدن تن شان در دانشگاه در 
... برای همین  زایشگاه در مدرسه در خیابان و 
و  راحتی حق  به  اجازه دهند  نمی کنم  فکر  من 

حقوق شان از دست برود. 
را  این  هم  طالبان  که  می کنم  گمان  حتی  من 

و  بلندتر  بسیار  افغان  زنان  صدای  که  فهمیده 
افغانستان  زنان  از تفنگ شان هست.  قدرتمندتر 
االن به پیشرفت های زیادی رسیده اند در المپیک 
خواننده  داریم  زن  موفق  تاجر  آورده اند  مدال 
تابوها  کرده  اند  سعی  که  زنی  هزاران  و  موفق 
کاش  ای  اما  برسند.  موفقیت  به  تا  بشکنند  را 
پرداخته  بهایی  مثل گذشته  باز  قرار هست  اگر 
انیسه  اندازه سنگین و گران نباشد.  شود به آن 
تمام این صحبت ها را با بغضی که تالش می کند 
برای چند  و  نشود می گوید  اشک هایش سرازیر 

دقیقه ای سکوت بین مان برقرار می شود.
اگر  و می گوید  برمی گردد  به گذشته  او دوباره   
که  می شویم  متوجه  بیندازیم  نگاهی  تاریخ  به 
دوران طالبان برای زنان بسیار سیاه تر از دوران 
کمونیستی بوده. نادیا انجمن وقتی در آن دوران 
به مدرسه می رود و یواشکی در مکتب خانه های 

در  می شود  سواد  با  و  می خواند  درس  مخفی 
خانه  از  نداشتند  جرات  حتی  زنان  که  دورانی 
بیرون بیایند. بعد از اینکه طالبان می رود وارد  
دانشگاه هرات  می شود و یکی از شاعران موفق 
افغانستان. یا رابعه بلخی که در قرن نهم تابوها 
بلخ  موفق  شاعران  جزو  هم  او  و  می شکند  را 
گفته  نگاران  تاریخ  حتی  که  است  افغانستان 
بودند او اولین زنی بوده که شعر فارسی می گفته.
از انیسه می پرسم آیا این خبر که گروه طالبان 
دختران  کردن  پیدا  برای  می گردد  را  خانه ها 
آیا  بیاورند   در  نکاح  عقد  به  که  ساله  دوازده 

واقعیت دارد؟ 
متاسفانه بله واقعیت داره. من وقتی به این قضیه 
فکر می کنم می بینم چقدر وحشتناکه که یک 
همین  بیاد.  در  دیو  یک  عقد  به  بخواد  دختر 
در  طالبان  نیفتند.  دست شان  به  زنده  که  بهتر 
اگر اشتباه نکنم دختری را خواسته اند  ننگرهار 
که ببرند همین یکی دو روز پیش که مردم جمع 
می شوند و نمی گذارند و البته تعدادی هم اسیر 
و  راهپیمایی  مردم  این  از  بعد  البته  می شوند. 
اعتراض کرده اند و آن ها را از زندان در می آورند. 
درباره  حرفهای شان  بین  چقدر  که  ببینید  پس 
به رسمیت شناختن حق و حقوق زن تا واقعیت 
مثال  یک  یا  دارد.  وجود  تناقض  اتفاقات  این  و 
دیگر  شبکه ملی افغانستان دیروز به کارمندان 

زن اجازه نداده که به سر کار بروند .
فعاالن حقوق  امیدوارم جامعه جهانی  فقط  من 
را  افغان  زنان  صدای  زنان  حقوق  فعاالن  بشر 
بابت  که  مدنی  دستاوردهای  نگذراند  و  بشنوند 
این راحتی  به  بهای سنگینی پرداخت شده  آن 

از بین بروند.
بواسطه  افغانستان  شهرهای  بر  حاکم  فضای  از 
چه  داری  آنجا  زیادی  آشنایان  و  اقوام  اینکه 

چیزهایی می شنوی؟
از  یکی  در  چون  رو  دخترش  آشنایان  از  یکی 
هست  این  پی  در  می کرده  کار  خانه ها  وزارت 

که با یک هزینه زیاد از کشور خارج کند. و هم 
چنین بسیاری دیگر که در ادارات دولتی مشغول 
به کار بوده اند و از اینکه چه اتفاقی ممکن است 
برایشان بیفتد می ترسند. طالبان اعالم کرده عفو 

عمومی اما باز هم دروغ گفته.
مرزهای  حداقل  افغانستان  همسایه های  کاش 
بوده  کارمند  که  زنان  این  روی  به  را  خودشان 
اند باز می کرد تا جان شان را نجات بدهند. آنچه 
ما در رسانه ها می بینیم و می شنویم با آنچه که 
در واقعیت وجود دارد و من از دوستان نزدیکم 
می شنوم بسیار تفاوت دارد. مثال در غزنی خانه ها 
را گشته اند برای پیدا کردن سالح و چون گفتند 
چیز  هر  و  غذایی  مواد  اند  کتک خورده  نداریم 
با ارزشی که داشته اند چپاول کرده اند. یا مثال 
بیرون  وقتی  چون  که  شوهر  و  زن  اون  جریان 
آمده اند از خانه زنش جوراب نداشته آنقدر مرد را 
کتک زده اند که نمی تواند تکان بخورد. متاسفانه 

همه این ها واقعیت این روزهای کشورم هست.
فضای  طریق  از  که  دارم  زیادی  دوستان  من 
مجازی باهاشون آشنا شدم اما برایم بسیار واقعی 

هستند. 
در  االن  و  اند  خوانده  درس  آنجا  که  دوستانی 
بهترین شغل ها مشغول هستند. به عنوان مثال 
یکی شان کارآفرینی می کند و االن نزدیک به 
و  است  نگران  کار کرده.  به  را مشغول  نفر  سی 
را  کارم  نتیجه  می خواستم  که  حاال  می گوید 
ببینم تکلیفم چه هست و چه باید بکنم. اما همه 
بیست سال گذشته  نمی گذاریم  می گویند  شان 
گری ها  افراطی  این  جلوی  و  شود  تکرار  دوباره 

خواهیم ایستاد.
 انیسه خاطره ای را به یاد می آورد و می گوید یادم 
هست که زمانی طالبان دبیرستانی را انتحاری زد 
بلند شد  علیزاده  دبیرستان شمسیه  از همان  و 
دختر نخبه ای که رتبه یک کنکور در افغانستان 
که  می داند  طالبان  معتقدند  من  دوستان   . بود 
تعداد شمسیه علیزاده ها زیاد هستند. شاید برای 
همین هم هست که این اواخر بیشتر حمالت و 
انتحاری ها و انفجارهایشان جایی بوده که تعداد 
باور است که  این  بر  بوده. طالبان  دختران زیاد 
نگه  نادانی  و  جهل  در  را  جامعه ای  اینکه  برای 

دارد باید زنان آن جامعه را نادان بار بیاید.
تمایل  و  داشتم  دوست  را  کشورم  خیلی  من 
داشتم درسم که تمام شد به کشورم برگردم اما 

افغانستان تقدیم طالبان شد.

گفت وگو با دختر افغان ساکن سیرجان؛

دوست داشتم برگردم وطن اما دریغ

      سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شمـــاره 1400/12/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مهندسي، تأمين کاال، ساخت و نصب تجهيزات 

برگزاري  طريق  از  را  خود  تغليظ«  غبار کارخانه  غبارگير خشک شماره3 جهت حذف  پروژه  برای   )EPC( توأم بصورت 

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند . 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/6/31 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 

يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1400/6/7 

مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به 

ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1400/26/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهيه مصالح ، داربست بندی، طراحي و ساخت و اجرای 
الینر الستيکی مخزن هماتيت ابتدای خط درکارخانه گندله سازي شماره 1« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/06/21 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه الزامی و روز  مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً 
چهار شنبه مورخ 1400/06/10 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


