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 لطفا ابتدا خودتــان را معرفی کنید و بگویید کــه در چه مقطعی تحصیل   .
می کنید؟

نام من بخت بیگم حیدری است. اهل والیت غزنین و از یکی از روستاهای 
دورافتاده ولســوالی «مالســتان» که در حال حاضر ســاکن کابل هستم. من 
دانشجوی سال ســوم ادبیات فارسی دری در دانشــگاه هرات هستم که در 
حال حاضر از ادامه تحصیلم جلوگیری شــده است. من از جمله معترضان 
به طالبان از نخستین روزهای به قدرت رسیدنشان بودم و بابت این اعتراض ها 

هم هزینه زیادی پرداخت کرده ام.
 شما بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم توانستید تحصیلتان را ادامه دهید؟  .

تــا چند روز پیــش امکانش وجود داشــت ولی از چنــد روز پیش از این 
امکان محروم شــدم. البته باید بگویم که از زمان به قدرت رسیدن طالبان کال 
ما با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم کردیم که روی تحصیلمان هم اثر 
گذاشــت. برای نمونه من در حال حاضر ساکن کابل هستم و محل تحصیلم 
هرات است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان امکان سفر به تنهایی میان هرات 
و کابل برای من فراهم نیســت. قیمت بلیت هواپیما هم خیلی گران اســت 
و باید از مســیرهای زمینی عبور کنیم که عبــور از آن هم فقط به همراه یک 
محرم ممکن اســت. برای همین وقتی به هرات آمدیم امکان بازگشــت به 
کابل را نداشتیم و باید در خوابگاه می ماندیم. در مجموع من دو ترم از زمان 

تحصیلم را بعد از به قدرت رسیدن طالبان در دانشگاه هرات خواندم.
 شما بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم توانستید تحصیلتان را ادامه دهید؟  .

مــن دو تــرم را قبل از به قدرت رســیدن طالبــان و دو تــرم را هم بعد از 
به قدرت رســیدن طالبان تحصیل کــردم. در مدت این دو ســال ما در هرات 
خوابگاه داشتیم. با این حال بعد از به قدرت رسیدن طالبان شرایط کامال تغییر 
کرد. برای نمونه ما در دوران جمهوریت می توانستیم برای همه جمعه ها و 
روزهای تعطیل برنامه ریزی کنیم و به گشت و گذاری اطراف شهر یا سفرهای 
کوتاه مــدت برویم یا به شــهر خودمان برگردیم و به خانواده مان ســر بزنیم. 
در آن ســال  هیچ محدودیتی برای این امور ســاده وجود نداشت. اما بعد از 
اینکه طالبان به قدرت رســید شــرایط ما در خوابگاه به کلــی تغییر کرد. ما 
به شــدت تحقیر می شــدیم. طالبان نیروهای زیادی به عنوان جاســوس به 
خوابگاه ما فرســتاد که گزارش های آنها برای ما دردسرهای زیادی به همراه 
داشت. آنها از تعدادی از دخترهای والیات جنوبی که از طرفدارهای طالبان 
هستند استفاده می کردند تا بر شرایط خوابگاه مسلط باشند و عرصه را برای 
زندگی معمولی برای ما در خوابــگاه تنگ کنند. دیگر اجازه صحبت آزادانه 
در خوابگاه را نداشتیم. همچنین از تعطیالتمان نمی توانستیم استفاده کنیم. 
به هر حال همه ما در هــرات هم فامیل و خویش و قوم هایی داریم و حتی 
برای دیدن آنها هم باید نامــه می گرفتیم و چند جا تأیید می کردیم تا امکان 
این فراهم شــود که در یک روز تعطیل جایی غیر از خوابگاه باشیم. در واقع 

برای یک کار معمولی ممکن است تحت تعقیب قرار بگیریم.
 یعنی در دوران طالبان وقتی شما از کابل به هرات می آمدید تا یک ترم را   .

بگذرانید دیگر نمی توانستید از خوابگاه خارج شوید تا پایان ترم؟
بله. من کامال یک ســال اخیر را در خوابــگاه گذراندم. اگر بدون گرفتن آن 
تأییدیه ها که برای دیدن خویشــاوندان در نظر گرفته شده هم بیرون می رفتم 

مورد بازپرسی قرار می گرفتم.
 از زمان به قدرت رسیدن طالبان وضعیت پوشش دانشجویان در دانشگاه   .

تغییر کرد؟ طالبان قوانینی در این زمینه وضع کرد؟
طبیعی اســت که وقتی یــک گروه افراط گرا بر یک کشــور حاکم شــود، 
تغییراتی را در کشور به وجود می آورد. در دوران جمهوریت من حتی حاضر 
نمی شــدم در یک محیط ســنتی مثل هرات چادر بپوشم ولی در حال حاضر 
به خاطر ترس و وحشــتی که طالبان ایجاد کرده مجبورم در یک مسیر کوتاه 
بین خوابگاه تا دانشــگاه که شاید ۱۰ دقیقه هم طول نکشد چادر بپوشم. این 
به خاطر تهدیدی اســت که طالبان ایجاد کرده بود. به جز آن بساط پوشیدن 

لباس های رنگی و هر چیزی که جلب توجه کند هم برچیده شد.
 حضــور طالبان روی ترکیب اســتادان یا رشــته های تحصیلــی تأثیری   .

گذاشت؟ مثال اســتادی به اتهام داشتن اندیشه های غربی از تدریس محروم 
شد؟ یا رشته ای با این تصور که غربی است حذف شد؟

دو استاد از استادان دانشگاه هرات تاکنون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند 

و بعد رها شــدند. ما در دانشــگاه هرات تاکنون پنج دانشــجوی مفقودشده 
داریم. بیشــتر این دانشــجویان بعد از برگزاری تجمع های اعتراضی زنان در 

هرات مفقود شدند و از آنها خبری نیست.
 پس خبری از بی کاری برخی اســتادان خاص یا بازنشستگی اجباری آنها   .

نبوده است؟
من چیزی در این زمینه نشنیدم.

 یکی از مســائلی که در افغانستان روی آن در چند سال اخیر تأکید می شود   .
تبعیض علیه هزاره هاســت. این وضعیت در زمان طالبان چه شرایطی پیدا 

کرد؟ به ویژه در یک محیط آموزشی مثل دانشگاه؟
وقتی دختر افغان باشــی. زاده یک روســتای دورافتاده باشی و بدتر از آن 
اینکه هزاره باشی با روزگار سختی در افغانستان طالبانی مواجه خواهی بود. 
من از ترم اول وقتی وارد دانشــگاه شــدم با تبعیض شدید قومی در دانشگاه 
مواجه شدم؛ یعنی به وضوح در سیاست های دانشگاه و استادان این تبعیض 
دیده می شد. اما وضعیت این تبعیض ها با آمدن طالبان بدتر هم شد. اغلب 
با بدخواهی تالش می شد حق تحصیلی ما داده نشود و نمره های پایین به ما 
داده می شد یا اینکه شرایط را به وضوح برای ما سخت می کردند که نتوانیم 
یک ترم را با موفقیت پشت ســر بگذاریم. یعنی وقتی طالبان آمد ما هم باید 
بــا طالب و افکارش می جنگیدیم و هم بایــد با تبعیضی که به کمک طالب 

قدرت بیشتری گرفته بود.
 یک روز کامل شما در دانشگاه چگونه سپری می شود؟  .

بعد از به قدرت رسیدن امارت اســالمی در افغانستان زمان های درسی ما 
دخترها از دانشــجویان پسر جدا شــد. به این ترتیب ما باید ساعت هشت در 
دانشــگاه باشیم. فاصله خوابگاه تا دانشــگاه هم کم است و ما اغلب ۷:۳۰ 
صبح بیدار می شــویم و هشت ســر کالس هایمان هستیم. کالس ها اغلب تا 
۱۲ طول می کشد و ما در این زمان بیشتر به درس های دانشگاهی مشغولیم. 
نیمــه دیگــر روز را در خوابگاه می گذرانیم و اغلب کتاب های غیردرســی را 
کــه از کتابخانه دانشــگاه می آوریم، مطالعه می کنیم. چون عناوین درســی 
دانشــگاهی اغلــب کمتر از نیــاز ما را پوشــش می دهد و بــرای همین به 
مطالعه کتاب های غیردرســی هم عالقه داریم. به جــز این پیش از طالبان 
می توانســتیم فضایی دوســتانه در خوابگاه ایجاد کنیم و و موسیقی پخش 
کنیم یا برقصیم که این مســئله بعد از آمدن طالبان ممنوع شد. بعد از آمدن 
طالبان گوش کردن موســیقی با صدای بلند یا برگزاری میهمانی در خوابگاه 
ممنوع بود. اگر یکــی از این اتفاقات می افتاد، نیروهای طالب که در نزدیکی 
خوابگاه ما مقری دارند، تیرهای هوایی شــلیک می کنند یا مسئوالن خوابگاه 

را مورد بازخواست قرار می دهند.
 یعنی اگر در خوابگاه موســیقی گوش می کردید نیروی طالبانی پشــت در   .

خوابگاه تیر هوایی شلیک می کرد؟
بله! این مســئله به یک عادت روزمره برای ما تبدیل شــده بود که صدای 

شلیک تیر هوایی را به هر دلیلی بشنویم.
 چطور می فهمند که شما موسیقی گوش می دهید؟  .

گفتم که نیروهایی را وارد خوابگاه کردند که گزارش کارهای ما را به آنها 
می دهند. ضمن اینکه پایگاهشان هم خیلی نزدیک خوابگاه است. خودشان 
هم چند بار با تهدید به ما گفتند ما شما را زیر نظر داریم و هر وقت پایتان را 

کج بگذارید می فهمیم.
 گفتید که با آمدن طالبان در دانشگاه تفکیک جنسیتی صورت گرفت؟  .

بلــه! مــا صبح تا ظهر در دانشــگاه بودیم و پســرها بعدازظهر. پســرها 
نمی توانســتند وارد دانشگاه شوند تا همه ما کامال از دانشگاه خارج شویم و 

به خوابگاه برسیم و بعد آنها وارد می شدند.
 با روی کار آمدن طالبان اعتراضاتی هم صورت گرفت که بیشترش از سوی   .

زنان بود. فضای این اعتراضات در افغانستان چطور بود؟
بله! در هرات ما چند تجمع اعتراضی مهم داشــتیم. یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین های آن از داخل خوابگاه ما انجام شد. تقریبا سه ماه پیش بود که 
این تجمع شکل گرفت. بعد از حمله خونین به مدرسه کاج در کابل تصمیم 
گرفتیم برای همدردی و همچنین پاســخ به خشــمی که در ما جمع شــده 
بود، یک تجمع را ســازماندهی کنیم. عمدتا دانشجوهای هزاره ای بودیم که 
وضع روحی خوبی متأثر از این حادثه نداشــتیم و همین مسئله موجب شد 

تصمیم بگیریم یک تجمع برگزار کنیم. یک گروه تلگرامی از دختران هزاره ای 
که بیرون دانشــگاه بودند، ساخته شد و بعد ما دخترهای دانشجو هم به آن 
اضافه شــدیم و قرار شــد فردای آن روز یک تظاهرات برگزار کنیم. شب قبل 
از تظاهرات ما در خوابگاه بنرها و شــعارها را نوشتیم و آماده کردیم. ساعت 
۹ صبح راهپیمایی را از «دانشگاه کالن» هرات آغاز کردیم. ما فکر می کردیم 
که تعداد کمی به ما بپیوندند، ولی وقتی حرکت اعتراضی را شــروع کردیم، 
دیدیم که جمعیت درخور توجهی گرد هم آمده ایم. به هر حال ما از دانشگاه 
بیرون رفتیم و به جمعیت بیرون پیوســتیم. در این میان نیروهای طالب ما را 
مورد ضرب و شتم قرار می دادند، ولی جمعیت به حرکت خود ادامه می داد 
و حتی از جلوی ســاختمان امارت اســالمی هم عبور کردیم و آنها مشاهده 
می کردنــد ولی خیلی در تظاهرات ما دخالــت نکردند. درگیری جدی وقتی 
رخ داد که دانشــجوهای یک دانشگاه دیگر هرات قصد پیوستن به جمعیت 
ما را داشــتند که در این لحظه طالبان به ما حملــه کردند و دختران و زنان 
را کتــک زدند. خود من هم در این تظاهــرات کتک خوردم و هنوز هم اثرات 
آن وجــود دارد. بعد از این مداخله طالبان، جمعیت پراکنده شــدند و ما به 

خوابگاه برگشتیم.
 طالبان اصال پیگیر شما نشد؟ به هر حال قابل شناسایی شدن بودید.  .

چرا این اتفاق هم افتاد. خود من آن شــب به سختی به خوابگاه برگشتم 
و یکی از دوســتانم هم مورد تعقیب نیروهای موتورسوار طالب قرار گرفت. 
همین شناسایی شــدن باعث شــد من دو مــاه به خوابــگاه نمی رفتم؛ چون 
نیروهای طالب به دنبال من بودند. در این مدت هم به خاطر ضرب و شتمی 
که شده بودم و شوکی که به من وارد شده بود تحت درمان بودم. اثرات این 

فشار روانی هنوز در زندگی من دیده می شود.
 طالبان برای مداخله در اعتراضات و پراکنده کردن شــما از چه وســایلی   .

استفاده می کرد؟
قنداق تفنگ، چوب و شــالق بیشترین چیزی است که در دستان نیروهای 
طالبان وجود داشــت و تظاهرات کنندگان را با آن می زدند. وقتی راهپیمایی 
آن روز انجام شــد، من در فیس بوک هم تظاهرات را به صورت الیو پخش و 
تالش می کــردم صدای اعتراض را بلندتر کنم. این از آن کارهایی اســت که 
طالبان با آن مشکل دارد و برخورد سختی می کند. در این تظاهرات هم وقتی 
نیروهــای طالب ما را غافلگیر کردند و شــروع به کتــک زدن دخترها کردند، 
ســراغ من هم آمدند؛ چون دیدند که در دســتم موبایل اســت و دارم فیلم 
می گیرم، برای همین چند نفری روی ســر من ریختند و مرا دســتگیر کردند. 
من را جایی نشــاندند و لوله تفنگ را گذاشتند باالی سرم ولی شلیک نکردند 
و بعد با قنداق اســلحه مرا کتک زدند. می خواســتند موبایل مرا بگیرند که 
ندادم و باالخره از دســتم کشــیدند و به زمین کوبیدند و گوشی را شکستند. 

خوش شانس بودم که دخترها به کمکم آمدند و توانستند مرا فراری دهند.
 در اعتراضات شما طالبان شلیک مستقیم به معترضان انجام داده است؟  .

نه! نشــنیدم. فقط تیر هوایی شــلیک می کننــد. البته شــایعاتی بود که 
دخترانی در بیمارســتان ها هســتند که تیر خورده اند، اما من به چشم خودم 
در تظاهرات ندیدم. البته شــب که به خوابگاه رسیدم، دیدم که تعداد زیادی 
دختر آســیب دیده اند که اکثرا به خاطر کتک  خوردن با چوب و قنداق تفنگ 

بود.
 گاز اشــک آور دارند؟ برای پراکنده کردن جمعیت گاز اشــک آور شــلیک   .

می کنند؟
خیر.

 در این اعتراضات مردان هم با شما همراهی می کنند؟  .
خیلــی کم پیش می آیــد. در همین تظاهرات معروف ســه ماه پیش که 
می گویم پنج پســر از دانشــگاه با ما همراهی کردند کــه طالبان هر پنج نفر 
را به شــدت کتک زدند. یک دلیلش شاید این اســت که طالبان به تظاهرات 
زنان تنها حمله می کند که آنها را مورد ضرب و شــتم قرار دهد ولی مردان 
را می کشــد. در یکی از اولیــن تظاهرات های بعــد از روی کار آمدن طالبان 
که مردان هم حاضر بودند، هشــت نفر کشته داشــتیم که همه مرد بودند. 
خیلی هــا می گویند این اتفاقات باعث شــده جرئت مردان بــرای به خیابان 

آمدن کم شود.
 هرات چند دانشگاه دارد؟  .

ســامان موحدی راد: از زمان روی کارآمدن طالبان در افغانســتان زندگی زنان افغانستانی دگرگون شــد. آنها که یک بار در دهه ۹۰ میالدی تجربه زندگی زیر سایه طالبان را داشتند، بعد از ۲۰ سال زندگی تقریبا نرمال در افغانستان دوباره به روزهای 
قوانین ســخت گیرانه و روزهای پرخطر زیر نظر طالبان بازگشتند. با آمدن طالبان بیشترین قوانین محدودکننده برای زنان وضع شــد. ابتدا اعالم شد که مدارس دخترانه تا تعیین تکلیف آموزش دختران تعطیل می شود. سپس زنان کارمند به محل 
کارشــان راه داده نشــدند و در ادامه هم قانون قدیمی در خانه ماندن زنان اجرا شد. به این ترتیب که زنان تنها به همراه یکی از محارمشان می توانســتند در خیابان حاضر شوند یا به سفر بروند یا خرید کنند. در این میان دانشگاه های افغانستان در 
کمال تعجب پذیرای دانشجویان دختر بود. اگرچه قانون تفکیک جنسیتی در دانشگاه اجرا شده بود و ساعات حضور دختران و پسران از هم جدا شده بود، با این حال امکان تحصیل برای آنها فراهم بود؛ اما این امکان هم در پاییز امسال و یک سال 
و چند ماه بعد از به قدرت رســیدن طالبان از آنها گرفته شــد و دختران چند هفته ای است که به دانشگاه راهی ندارند. برای اینکه تصویر کمی دقیق تری از آنچه این روزها در افغانستان جاری است داشته باشیم، با یکی از دانشجویان دختری که به 

تازگی از تحصیل محروم شده گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

گفت وگو با بخت بیگم حیدری، دانشجوی سال سوم ادبیات دری که از ادامه تحصیل بازماند

علیه دانایی

تالش جهانی برای ایجاد امکان آموزش دختران افغانستانی
پس از تصمیم عجیب طالبان در اعالم ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغانستانی، 
جریان های زیادی در سرتاسر جهان برای همدردی با دختران افغانستانی و همچنین کمک 
به تحصیل آنها شکل گرفت. در ایران هم گروه های زیادی برای ایجاد زیرساخت های الزم 
بــرای تحصیل دختران افغانســتانی اعالم آمادگی کردند. پس از فرمــان طالبان مبنی بر 
ممنوعیت تحصیل زنان، آموزش آنالین به تنها فرصت دختران دانش آموز و دانشــجوی 
افغان تبدیل شــده تا در صورت داشــتن شــانس «دسترســی به اینترنــت» بتوانند وقفه 
تحصیلی به وجود آمده را تا حدودی جبران کنند. در پاســخ به این نیاز نیز شماری از مراکز 
آموزشــی در سراسر جهان دست به کار شده اند تا یا آموزش های آنالینی را به طور رایگان 
در اختیار دختران دانش آموز و دانشــجوی افغان بگذارند یا بــا فراهم آوردن بورس ها و 
کمک هزینه های تحصیلی، این امید را در میان آنها به وجود آورند تا در آینده ای نه چندان 
دور، کشــور تحت کنترل گروه تندروی طالبان را به مقصد کشــوری آزاد ترک کنند و آینده 
خود را به گونه ای دیگر رقم بزنند. در ادامه  برخی از مراکزی که چه در کشورهای همسایه 
افغانستان و چه در نقاط دوردست این کره خاکی درصدد یاری رساندن به زنان و دختران 

افغانستان برآمده اند، معرفی می شوند:
FutureLearn برای  زنان  و  دختران  مقیم  افغانستان

وب ســایت «FutureLearn» یک پلتفرم دیجیتال پیشرو  بریتانیایی است که برای زنان 
و دختران مقیم افغانســتان که از تحصیل منع شــده اند، این فرصت را فراهم آورده تا در 
دوره های آموزشــی رایگان این مرکز شرکت کنند. بر اساس بیانیه ای که در ۲۲ دسامبر در 
این وب ســایت منتشر شــده، همه زنان و دختران افغان که به اینترنت دسترسی دارند، با 

ثبت نام در این وب سایت می توانند به هزارو۲۰۰ دوره رایگان دسترسی یابند.
Boston College برای افغان های مقیم بنگالدش

کالج بوســتون که با همکاری مدرســه لینــچ ایاالت متحده فعالیــت دارد، دوره های 
آموزش آنالین رایگانی را برای آن دســته از زنان و دختران افغان فراهم آورده که قبل از 
تسلط طالبان بر افغانستان در این کشور زندگی می کردند و اکنون ساکن بنگالدش هستند. 
اســتادان این دوره ها عالوه بر برگزاری کالس های آموزشی آنالین برای افغان ها، ساعاتی 
را نیز در هفته به رســیدگی به مشــکالت و نگرانی های این گروه از دانشجویان اختصاص 

داده اند. در جریان این دوره های آموزشــی، دانشجویان افغان عمدتا در موضوعات مرتبط 
با نویســندگی آموزش داده می شوند تا بتوانند برای کاریابی در بخش آموزش بنگالدش یا 

کشورهای همسایه آماده شوند.
هند؛ ۹۵۰ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغان

شــورای روابط فرهنگی وزارت خارجه هند پیش از این در ماه سپتامبر اعالم کرده بود 
که برای ســال های تحصیلی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میالدی ۹۵۰ بورســیه را برای جوانان افغان 
مقیم هند (اعم از زن و مرد) در نظر گرفته اســت. عالوه بر دانشــجویان افغانســتانی که 
پیش از این نیز ســاکن هند بودند و اکنون با تغییرات سیاســی در افغانســتان با مشکالت 
مالی روبه رو شــده اند، پناهنــدگان افغان نیز می توانند از فرصت دریافت این بورســیه ها 

استفاده کنند.
ایران  می تواند  زیرساخت های  الزم  را فراهم کند؟

ایران در سال های گذشته همواره پذیرای مهاجران کشور همسایه خود افغانستان بوده 
است؛ با این حال وضعیت تحصیلی و حقوق شهروندی آنها در ایران اغلب با چالش هایی 

همراه بوده اســت. اکنون و با توجه به تصمیم عجیــب طالبان احتماال موج مهاجرت ها 
برای تحصیل به ایران هم افزایش می یابد. پاســخ ایران به این موج مهاجرت ها چیست؟ 
برخــی نماینــدگان مجلس در روزهــای گذشــته در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا به این 
مســئله واکنش نشــان داده اند. از جمله نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی، 
در این راســتا گفت: در صورتی که طالبان نســبت به توصیه های حقوق بشــری بی توجه 
بوده و نســبت به تحصیل زنان تمکین نکند این ظرفیت در دانشــگاه های کشور ما وجود 
دارد. کشــور ما امروز پذیرای میلیون ها نفر از افغان ها اســت. جمعیت شــایان توجهی از 
دانش آموزان و دانشــجویان در کشور ما مشــغول به تحصیل هستند. ما در راستای حس 
انسان دوستی متناســب با ظرفیت مدارس و دانشگاه های کشور پذیرای دانشجویان دختر 
افغانســتانی ای خواهیم بود که محروم از تحصیل شــده و عالقه منــد به ادامه تحصیل 
هستند. مهرداد ویس کریمی، عضو کمیسیون آموزش هم در واکنش به این مسئله گفت: 
اصل اینکه ما به خانم هایی که از تحصیل محروم می شــوند کمک کنیم، کار پسندیده ای 
اســت و باید انجام شــود  اما مثل هر موضوع دیگری باید اولویت ها،  امکانات و شــرایط 

موجود لحاظ شــود و به طور طبیعی این ادامه تحصیل تا حدودی به ســمتی می رود که 
حتی االمــکان هزینه ای که ادامه تحصیل این بانوان دارد، بر گردن بیت المال و کشــور ما 
نباشد. نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: مثال فرض 
کنید که تحصیل در دانشــگاه های غیرانتفاعی، غیردولتی و دانشگاه آزاد گزینه هایی است 
که می تواند جزء گزینه های اصلی باشــد تا کسانی بتوانند تحصیالت خود را ادامه دهند، 
در عین حــال از امکانات ملی و یارانه های ملی کشــور کمتر اســتفاده کنند، بعد نوبت به 
شــرایط خاص می رسد که حتما باید بررسی شود تا اســتفاده از امکانات ملی برای اتباع 
خارجی در چه حد باشــد و البته حتما باید آیین نامه، ضوابط و قوانین مشخصی برای این 

کار وجود داشته باشد
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسالمی از دیگر چهره هایی بود که در این باره 
اظهار نظر کرد و گفت: ما در کشور تمام شرایط را برای ادامه تحصیل مهاجران افغانستانی 
به خصوص برای دختران افغان در دانشگاه هایمان فراهم کرده ایم. در حوزه انتخابیه بنده 
نیز حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز افغانســتانی وجود دارد که مثل تمام دانش آموزان ایرانی 

تحصیــل می کنند و البته به برخی از آنها که خانواده نیازمند هســتند، از طرف معلمان و 
مدیریت مدرســه کمک نیز می شود. حق وردی با بیان اینکه واقعا دردناک است که به نام 
اســالم جلوی تحصیل و پیشرفت علمی و فرهنگی  قشری را در کشور افغانستان بگیرند، 
گفت: به هیچ وجه این کار تصمیم درست و عاقالنه ای نیست و مخالف شرع و حقوق بشر 
و حقوق زنان اســت  اما در عجبم از کشورهایی که به بهانه های مختلف علیه جمهوری 
اسالمی ایران اقدام می کنند  ولی راجع به این اقدامات هیچ واکنشی نشان نداده اند. عضو 
کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی در باره امکان استفاده از 
آموزش های مجازی و حضوری برای دانشــجویان دختر افغان، عنوان کرد:  دانشگاه هایی 
از کشــورمان که امکان تحصیــل از راه دور دارند، می توانند این دانشــجویان را به صورت 
مجــازی بپذیرند تــا از تحصیل باز نمانند. درخصوص آموزش حضــوری نیز طبق قوانین 
و قواعــدی کــه وجــود دارد و مثال در کنکور ما شــرکت کنند و قبول شــوند هیچ منعی 
بــرای ادامه تحصیل این بانوان وجود ندارد و می توانند مانند دانشــجویان خانم ایرانی در 

دانشگاه های ما تحصیل کنند.

دو هفته ای می شــود که طالبان بر اســاس فرمان مال هبت اهللا، رهبر در پرده شان، 
تحصیــل دختــران در دانشــگاه ها را ممنوع اعــالم کردند. پیش ازایــن و به محض 
قدرت گیــری دوبــاره طالبان درهای مدارس بــه روی دختران باالتر از کالس ششــم 
بســته شده بود. ندا محمد ندیم، سرپرســت وزارت تحصیالت عالی طالبان، پنجشنبه 
گذشــته در تلویزیون ملی ظاهر شد و دالیل این ممنوعیت را چنین عنوان کرد: «وجود 
خوابگاه  هــای زنان، آمدن دختــران از یک والیت به والیت دیگر بدون همراه داشــتن 
محرم، رعایت نشدن حجاب از سوی دانشجویان و همچنین تحصیل پسران و دختران 
در یــک مــکان از مهم ترین دالیل طالبــان برای ممنوعیت تحصیــالت عالی دختران 
است». سرپرســت وزارت تحصیالت عالی طالبان همچنین درباره ممنوعیت تحصیل 
دختران گفته است که برخی از رشته ها برای دختران در تضاد با عزت افغانی و اصول 

اسالمی بود.
تعطیلی ۸۰  درصدی  در  انتظار  دانشگاه های  خصوصی

بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت تحصیالت عالی در افغانســتان ۲۰ ســال پس 
از ســقوط طالبان و یک ســال پــس از قدرت گرفتن مجدد آنها. طبــق گزارش وزارت 
تحصیالت عالی افغانســتان ۱۲۶ دانشــگاه خصوصی و ۳۹ دانشــگاه دولتی در این 
کشــور فعالیت می کنند که در آنها فضا برای تحصیل و اشــتغال مردان و زنان بدون 
محدودیت جنســیتی وجود داشته اســت. در چنین بســتری و در زمان روی کار آمدن 
طالبان چیزی حدود ۳۵ درصد اســتادان دانشــگاه شــاغل در این دانشگاه ها را زنان 
تشکیل می دادند. همچنین ترکیب جنسیتی دانشــجویان افغانستان هم طبق آخرین 
گزارش ها چنین بوده که بین ۳۵ تا ۴۵ درصد دانشجویان را دخترها تشکیل می دادند.
وضعیت حتی در برخی از دانشــگاه های خصوصی هم چنین بوده که بیش از ۵۰ 
درصد صندلی ها را دخترها در اختیار داشتند. اولین آسیب را ار حضور طالبان استادان 
زن دانشــگاه های کابل دیدند؛ چرا که با روی کارآمدن طالبــان امکان کارکردن از زنان 
گرفته شــد و به زنان شاغل هم اعالم شــد که به محل کارشان بازنگردند. عالوه براین 
بی کاری گســترده در میان اســتادان دانشــگاه ها و ممانعت از تحصیل دانشجوهای 
دختر می تواند به تعطیلی گســترده دانشــگاه های خصوصی منجر شود؛ چرا که این 
دانشــگاه ها در میان دخترها طرفدارهای بیشــتری داشــته و برخــی پیش بینی ها از 
تعطیلی ۸۰  درصدی این دانشــگاه ها در ســال تحصیلی آینــده خبر می دهند. نتیجه 
همین یک تصمیــم در دولت طالبان تا اینجای کار اثرات ســوء اقتصادی و اجتماعی 
برای جامعه افغانســتان در پی خواهد داشــت؛ چرا که این تعطیلی ها منجر به موج 

بی کاری و همچنین ازدســت رفتن ســرمایه در میان ســرمایه گذران شــده و منجر به 
مهاجرت گســترده می شــود که به معنی فرار نیروی انسانی و ســرمایه از افغانستان 
اســت. رسانه های افغانســتانی اعالم می کنند که در همین یک ســال حضور طالبان 
در قدرت ۳۰۰ اســتاد دانشگاه این کشــور را ترک کرده اند. نبود امنیت شغلی، کاهش 
رفاه اســتادان و همچنین انتصاب نیروهای طالب بدون هیچ ســابقه دانشــگاهی به 
مدیریت دانشــگاه های افغانســتان مهم ترین دلیل این مهاجرت گسترده است. اکنون 
و بــا ممنوعیت ورود دختران به دانشــگاه ها قطعا فضای ناامیدی در میان اســتادان 

دانشگاه های افغانستان بیشتر شده و مهاجرت ها هم سرعت بیشتری خواهد گرفت.
دستور سرکوب گسترده

روزنامه هشــت صبح از جملــه مهم تریــن پایگاه های رســانه ای در اعتراض به 
ممنوعیت تحصیل برای دختران اســت. این روزنامه به تازگی به فایلی صوتی دســت 
یافتــه که در آن یکــی از چهره های بلندپایه طالبان دســتورهایی را بــرای مقابله با 
اعتراضــات زنان بیان می کنــد. در این فایل صوتی یک مقــام بلندپایه نظامی طالبان 
دستور  داده اســت که اعتراضات به تصمیم تازه رهبر طالبان برای منع تحصیل زنان، 
باید سرکوب شود. هشــت صبح نام این مقام بلندپایه را اعالم نکرده است؛ اما در آن 
اشــاره می شود که طالب ها برای سرکوب اعتراضات در شهر کابل، در ۱۲ حوزه امنیتی 
صدها نیرو جابه جا کرده اند. در این فایل صوتی دستور داده شده که به «وکیالن گذر» 
و «امامان مســجد» گفته شود تا در موعظه های شــان به مردم هشدار دهند که زنان 
و دختران شــان را کنترل کنند. این چهره نظامی طالبــان می گوید: «در صورتی که زنان 
و دختران کنترل نشــوند؛ امامان، وکیالن گذر و موســفیدان طرف واقع خواهند شــد؛ 
زیرا نظام شــرعی است و اجرای دســتور امیرالمؤمنین حتمی است و  مردم باید حتما 
بپذیرنــد...». او همچنین به ارگان های نظامی و امنیتی دســتور می دهد که در جریان 
چهــار تا پنج روز با حوزه های مربوطه در ســرکوب معترضــان و  کنترل اوضاع کمک  
کنند. تاریخ انتشــار این فایل صوتی به یک روز بعد از انتشار دستور ممنوعیت تحصیل 

زنان در افغانستان بازمی گردد.
استعفا  و  اعتراض  استادان  دانشگاه  در  افغانستان

ممنوعیــت تحصیل برای دختران در افغانســتان با واکنش گســترده اســتادان 
دانشگاه در سرتاسر افغانســتان مواجه شده است. استادهای زیادی در حساب های 
شــبکه های اجتماعی شــان نوشــته اند که دیگر تدریس نخواهند کــرد و با وزارت 
تحصیالت افغانستان همکاری نمی کنند. همچنین اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه 
در کابــل، در یک برنامه زنده تلویزیون طلوع مدارک تحصیلی خود را در اعتراض به 
ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان پاره کرد. اسماعیل مشعل که دو دانشگاه 
خصوصی را نیز در کابل اداره می کرد، در حالی که بغض گلویش را می فشرد و اشک 
می ریخــت، گفت: خواهرم و مادرم کــه درس نخوانند، این درس را من قبول ندارم. 
این اســتاد دانشگاه تأکید کرد که توان ندارد و در برابر دانشجویان دخترش احساس 
شرمندگی می کند. او با صدای لرزان گفت نمی داند چه کار کند و اصال درک نمی کند 
که چرا زنان حق تحصیل نداشــته باشند، حقی که اسالم و قرآن به آنها داده است. 
موج اعتراضات در سرتاسر دانشگاه  های افغانستان گسترده شده و یک هفته پس از 
صدور حکم ممنوعیت ۱۳۰ اســتاد دانشگاه به آن اعتراض کرده اند. عبیداهللا وردک، 
استاد دانشــگاه کابل که در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان، 
از سمت  خود کناره گیری کرد، گفته که شمار استادان معترض تاکنون به حدود ۱۳۰ 
نفر رسیده اســت. وردک در رشته  توییتی، فهرست اســتادان معترض به ممنوعیت 
تحصیل دختران در دانشــگاه ها را منتشر کرده اســت. وردک نوشته است که حدود 
۸۰ نفر از این اســتادان به  گونه رســمی از سمت های شــان کناره گیری کرده و باقی 

اعتراض شان را به  گونه نوشتاری اعالم کرده اند.
وقتی طالبان تحصیل را برای زنان محدود می کند، یک ســؤال مهم پیش می آید 
که واکنش مردان افغانســتانی چیســت و آنها چقدر برای رسیدن زنان به حق شان 
مبارزه می کنند. اساســا مردان هم همراهی با زنان دارنــد یا اینکه مبارزه زنانه را به 
خودشــان واگذار کرده اند؟ یک یادداشت نویس افغانســتانی در یادداشتی با عنوان 
«محدودیت بر زنان؛ زخم کهنه ای که عفونت کرده اســت» می نویســد: «امروز اگر 
طالبــان برای زنان مانع ایجاد می  کنند، خانواده ها باید با تحریم آموزش پســران، در 
کنار دختران و زنان شان بایستند؛ حتی اگر با نتیجه ای همراه نباشد. با این کار حداقل 
توانســته اند به عنوان بشــر در حد توان خود با نابســامانی ها مقابله کنند. مقاومت 
در برابــر ظلم و اســتبداد طالب، تنها نمی تواند به  شــکل مســلحانه شــکل گیرد. 
تمکین نکردن و نا همســویی با برنامه ها و قوانین طالب، می تواند یک مقاومت باشد . 
اینکه طالبان زنان را از تحصیل منع کنند و به تحصیل مردان باور داشته باشند و آنها 
را مانند کادر های فردا اهمیت دهند، خیالی بیش نیست. آرمان طالبان، تبدیل کردن 
افغانستان به کارخانه تروریسم است تا فردا بتوانند از این سرزمین و مردمش به نفع 

باداران شان کار گیرند و مانند غالمان حلقه به گوش بمانند».
مشابه چنین پیشــنهادی در ایران هم در زمان برگزاری کمپین های ورود زنان به 
ورزشــگاه ارائه می شد. اینکه مردان هم تا زمانی که زنان به ورزشگاه نمی روند پا به 
ورزشگاه ها نگذارند. البته که این پیشنهاد در ایران با شکست مواجه شد و مردان به 
ورزشگاه  رفتن شان ادامه دادند و در مقابل زنان با فشارهای بین المللی به ورزشگاه 
راه یافتند. اما بذر این ایده و گسترش دامنه اعتراضات در افغانستان به تازگی کاشته 

شده است. نتیجه اش هم راه اندازی یک کمپین با شعار «همه یا هیچ کس» است.
گروه ها و شبکه های زنان در داخل و خارج از کشور در واکنش به تصمیم طالبان 
مبنــی بر ممنوعیت آموزش، تحصیــل و کار زنان، کارزاری را بــرای بازگرداندن این 
حقوق به زنان به راه انداخته اند. برگزارکنندگان این کارزار می گویند که این کارزار به 
منظور اعاده حقوق اساســی و شرعی زنان در افغانستان زیر کنترل طالبان راه اندازی 
شده است. در اعالمیه شــروع به کار این کارزار که هم زمان در چند شهر افغانستان 
اعالم موجودیت کرده آمده اســت: «این کمپین به منظــور هم صدایی با هزاران زن 

و مرد افغانستان که صدای شــان را به خاطر تصمیم های اخیر طالبان بلند کرده اند، 
برگزار شده اســت. محروم کردن نصف جمعیت جامعه از حق تعلیم یکی از موارد 
تخلفات جدی از حقوق شــرعی و اساسی زنان و دختران است که تأثیرات بی نهایت 
خطرناک کوتاه مدت و بلند مدت بر جامعه دارد. افغانســتان یگانه کشور اسالمی در 
جهان اســت که آموزش دختران را غیرشرعی می پندارد و آن را ممنوع کرده است. 
ما از تمام  زنان و  مردان افغانســتان، سازمان ملل متحد، ســازمان های بین المللی، 
نهادهای حقوق  بشــری درگیر در افغانســتان درخواســت داریم که بــه این کارزار 

بپیوندند».
مسئله فقط ممنوعیت تحصیل نیست

اگرچه در یک هفته گذشــته عمده اطالع رســانی رســانه ای دربــاره ممنوعیت 
تحصیل دانشگاهی زنان در افغانستان بود اما طالبان سیاست های سختگیرانه دیگر 

را هم علیه زنان وضع کرده بود.
بنا بر اطالعیــه جدید امارت اســالمی، همه ســازمان های غیردولتی خارجی و 
داخلی در افغانســتان مجبورند همکاری با نیروهای زن را به حالت تعلیق درآورند. 
آنها علت این تصمیم را برســرنکردن «درســت» حجاب اسالمی توسط برخی زنان 
شــاغل در این سازمان ها عنوان کرده اند. در اطالعیه جدید ادعا شده است که موارد 
بسیاری از «شکایت های جدی» درباره پوشش کارکنان زن در این سازمان ها دریافت 
شــده است که حجاب یا روسری «درســت» نداشته اند. این دســتور را وزیر اقتصاد 
حکومت طالبان صادر کرده و در نامه ای گفته اســت که هر ســازمان غیردولتی که 
از این دســتور پیــروی نکند، مجوز فعالیت آنها در افغانســتان باطل می شــود. این 
ممنوعیت جدید در حالی رســانه ای شد که در چند روز گذشته شهرهای افغانستان 
شــاهد تجمعات اعتراضی بانوان نسبت به منع ورود آنها به دانشگاه ها بوده است. 
به گفته شــاهدان عینی در هرات، ده ها زن روز شنبه برای اعتراض به این ممنوعیت 
به ســمت خانه والی این والیت در حرکت بودند و شــعار می دادند: «تحصیل حق 
ماســت» که پلیس طالبان با خودروی آب پاش آنان را پراکند. در یکی از ویدئو هایی 
که آسوشــیتدپرس به اشتراک گذاشته شــده است، زنان برای فرار از ماشین آب پاش 
در یک خیابان فرعی جیغ می کشــند و پناه می گیرند ولی همچنان به اعتراض خود 
با شــعارهای «بی غیرت» ادامه می دهند. به گفته یکی از افراد شــرکت کننده در این 
اعتراضات، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از گوشــه و کنار هرات به ســمت مرکز این شــهر 
در حرکت بودند که به محض ســردادن شعار، نیروهای پرشــمار طالبان با «شاخه  
درختان» به ســمت آنها یورش بردند و در نهایت یک ماشین آب پاش به محل اعزام 
شد و ســعی در متفرق کردن معترضان داشت. سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان 
در پاسخ به این سؤال که آیا این قوانین شامل آژانس های تحت نظارت سازمان ملل 
نیز می شود یا خیر، گفت که این دستور همه سازمان های غیردولتی «اداره هماهنگی 
کمک های بشــری و انکشــافی برای افغان ها» موســوم به «اکبر ACBAR» را دربر 
خواهــد گرفت. هرچند این به ایــن معنی خواهد بود که فعال ســازمان های تحت 
نظارت سازمان ملل متحد شامل این ممنوعیت نمی شوند، اما از طرفی ۱۸۳ سازمان 

غیردولتی محلی و بین المللی را که در اداره «اکبر» ثبت هستند، دربر می گیرد.
واکنش ها  به ممنوعیت  تحصیلی  و  کاری  زنان

طبیعتــا چنین تصمیم عجیــب و متحجرانه ای بــا واکنش جامعــه بین الملل و 
چهره های تأثیرگذار جهانی همراه خواهد بود. به ویژه اینکه بســیاری از این سازمان ها 
از همکاری با نیروهای زن منع شده اند. در ادامه برخی از این واکنش ها را می خوانیم:
ســازمان پزشکان بدون مرز: ادامه کار این سازمان بدون حضور زنان ممکن نیست 
و  تصمیــم طالبان عواقب خطرناک برای بیماران زن و  کودک در کشــور دارد. بیش از 
۵۱ درصد کادر صحی ما زن هســتند. ما در مورد نزدیک به ۹۰۰ دکتر، پرســتار و دیگر 
متخصصــان صحبت می کنیــم که هر روز تالش می کنند تا به هــزاران افغان بهترین 

مراقبت ممکن را ارائه دهند.
ســازمان همکاری اســالمی: این تصمیم طالبان «ضربه شــدید دیگر» به حقوق 
اساســی زنان افغانستان اســت. این رویکرد رهبری طالبان عمدی است که هدف آن 
متأثرکردن حقوق زنان در افغانستان است. این اقدام طالبان فعالیت های بشردوستانه 
و امدادی را نیز که توســط ســازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی به پیش برده 
می شود، متأثر خواهد کرد. از مقام های طالبان می خواهیم که در این مورد تجدید نظر 

کنند و بگذارند زنان به فعالیت شان ادامه دهند.
ریچارد بنت، گزارشــگر ویژه سازمان ملل از زنان افغانستان: «ما به حق شما برای 
کار و  یادگیری به عنوان انســان های برابر اعتقاد داریم. لطفا تســلیم  نشــوید. ما هم 
نمی شویم». گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان این اظهارات را همراه با هشتگ 

«نان، کار، آزادی» در  توییترش مطرح کرده است.
با این حال، شــماری از فعاالن حقوق زن با اســتقبال از اعالمیه های این کشورها و 
سازمان ها، می گویند اعالمیه کافی  نیست، جامعه جهانی برای رهایی زنان افغانستان 

از ظلم طالبان باید وارد عمل شود.
واکنش طالبان به این اعتراضات مشــخص اســت: «کوتاه نخواهیــم آمد!» وزیر 
آموزش عالی وابســته به طالبان افغانســتان چند روز پس از صدور حکم ممنوعیت 
تحصیــل و در واکنش به اعتراضات و واکنش های بین المللی گفت: حتی اگر بر ســر 
مــا بمب اتم هم بیندازند، از تصمیم منع تحصیالت دانشــگاهی زنان کوتاه نمی آییم. 
محمــد ندیم، وزیر آموزش عالی دولت طالبــان، در واکنش به انتقادات بین المللی با 

لحنی تند گفت: آماده تحریم های جامعه جهانی در این باره هستیم.
از ســوی دیگر واکنش های بین المللی رضایت فعاالن حقوق زنان در افغانســتان 
را هم جلب نکرده اســت. فعاالن حقوق زن می گویند همه واکنش های کشــورها و 
سازمان ها متمرکز بر «اعالمیه ها» و «ابراز نگرانی» شده است و هیچ گونه تفاوتی میان 
دیدگاه شهروندان عادی و دیدگاه کشــورها دیده نمی شود. آنان روی اقدامات عملی 

سازمان ها و کشورها در پیوند به دفاع از حقوق زنان افغانستان تأکید دارند.

در افغانستان زیر سلطه طالبان چه می گذرد و این گروه چگونه زنان را روز به روز محدودتر می کند
همه یا هیچ کس

اینجا دو دانشــگاه دولتــی وجود دارد؛ یکی دانشــگاه تعلیــم و تربیت 
هرات اســت که معلم پرورش می دهد و دیگر دانشــگاه هرات است که در 
همه رشــته ها دانشجو می پذیرد. به دانشــگاه تعلیم و تربیت دانشگاه کالن 

می گوییم.
 اعتراضــات چند ماه اخیر ایران روی اعتراضات زنان افغانســتان تأثیری   .

گذاشته؟
از نگاه خودم باید بگویم این اعتراضات تأثیر ویژه خودش را روی وضعیت 
زنان در افغانســتان هم داشته است. به خیابان آمدن زنان ایران به ما هم در 
افغانســتان جرئت داد. زنان افغانســتانی هم آن جرئتی را که در چند وقت 
اخیر از دســت داده بودند، به دســت آوردند. به هر حال ما فضای مشــترک 
زیادی بین خودمان می بینیم و این فضای مشــترک روی فعالیت های  ما هم 
تأثیر می گــذارد. البته تفاوت هایی هــم وجود دارد. در افغانســتان اگر زنی 
زندانی شــود باید این احتمال را داد که به او تجاوز جنسی صورت می گیرد؛ 
این اتفاقی اســت که در ایران رخ نمی دهد. یا مســائل دیگری از این دســت 
کــه تفاوت هایی را ایجاد می کند. من همیشــه آرزو می کــردم ای کاش یک 
دختر معترض در تهــران بودم تا کابل؛ چون در افغانســتان اعتراض کردن، 
دختربودن و به خیابان آمدن واقعا ســخت اســت. در ایران دانشــگاه برای 
دختران ممنوع نیســت یا رفت و آمد بین شهری برایشان سخت نیست یا به 
پوشش آنها مانند ما اشکال نمی گیرند. در همین ترمی که من درس خواندم، 
یــک بار طالبان برای دیدن وضعیت پوشــش  ما آمدنــد. بارها اطالعیه زده 
بودند که باید ســراپا سیاه بپوشــید و لباس های بلند و گشاد بپوشید. کمربند 
نباید به کمر می بستیم و چادرهای رنگی نباید می پوشیدیم. آمدند و لباس ها 
را بررســی کردند و صدها ایراد گرفتند. از آنها پرســیدیم که مشــکل شما با 
لباس رنگی چیســت و معاون دانشگاه که خودش از سران طالبان بود گفت 

که ما تحریک می شویم.
 ماجرای تبعیض هزاره ها چیست؟  .

این یک تبعیض  ۱۵۰ســاله است. خیلی قبل از این هم البته هزاره ها مورد 
تبعیض قرار می گرفتند  ولی از این ســال و با روی کار آمدن عبدالرحمن خان 
این روند سیســتماتیک شــد. جنگ هایی صورت گرفت و ســرزمین هزاره ها 
غصب شــد. پشــتون زبان ها یک تعصب عجیب دارند و با ما مشــکل دارند 
و تــالش می کنند ما را ســرکوب کنند؛ فقط به این خاطر که هزاره هســتیم. 
در دانشــگاه من بــه وضوح دیدم که مــا را مورد تبعیض قــرار می دادند و 

نمی توانستیم در این زمینه حرفی هم بزنیم.
 آخرین باری که دانشگاه رفت کی بود؟  .

۱۰ روز پیش رفتیم. وقتی رفتیم دیگر اجازه ندادند وارد دانشــگاه شویم و 
گفتند دیگر مجوز ورود به دانشــگاه ندارید. ما نرفتیم و با چند شلیک هوایی 
ما را پراکنده کردند و حاال من فردا از خوابگاه به کابل برمی گردم. حتی در آن 

روز قــرار بود چند دختر از مدرک لیســانس خود دفاع کرده و مدرک دریافت 
کنند که به آنها اجازه داده نشد.

 در زمان اعتراضات طالبان اینترنت را قطع می کنند؟  .
نه! اینترنت را قطع نمی کنند ولی اگر در تظاهرات ببینند کســی موبایل به 
دســت دارد و دارد فیلم و عکس می گیرد، همان لحظه از دستش می کشند 

و می شکنند.
 اعتراضات خود را در چه پلتفرمی هماهنگ می کنید؟  .

بیشتر تلگرام؛ چون در هرات بیشتر تلگرام محبوب است.
 قبال افغانستانی ها به تلگرام به خاطر روسی بودن چندان اعتماد نداشتند.  .

من هم وقتی در کابل بودم اســم تلگرام را نشــنیده بودم. وقتی به هرات 
آمدم با تلگرام آشــنا شــدم. در هرات کال تلگرام خیلی محبوب است؛ یعنی 
کمتر از فیس بوک اســتفاده می شود و بیشــتر از تلگرام استفاده می کنند. در 

بقیه افغانستان اما فیس بوک خیلی محبوب است.
 کمی درباره این مشــکل رفت و آمــد دختران در زمــان طالبان توضیح   .

می دهید. مثال شــما وقتــی اول یک ترم بــه هرات می آیید دیگــر به خانه 
باز نمی گردید؟

نه؛ چون هم مشــکالت اقتصادی داریم و نمی توانیم ســفر هوایی انجام 
دهیم و هم ســفر زمینی به همراه داشــتن محرم اعم از شــوهر، پدر یا برادر 
احتیاج دارد که چون هیچ مردی از نزدیکان ما در هرات نیســت، در خوابگاه 

می مانیم.
 طالبــان چگونه این مســئله را کنترل می کند که شــما با محرم تان ســفر   .

می کنید؟
چنــد اتفاق در این مدت افتاد. طالبان معموال با چند کار نمایشــی بقیه را 
متوجه می کند که چطور رفتار کنند. مثال چند بار در شاهراه ها جلوی ماشین ها 
را می گیرنــد و اگر کســی محرم همراهش نباشــد، مورد ضرب و شــتم قرار 
می دهند. این باعث می شود بقیه حســاب کار دستشان بیاید. شایعه هم زیاد 
پخش می کنند و این وحشت را بیشتر می کند. دیگر اینکه در زمان خرید بلیت 
کنترل شدیدی صورت می گیرد. شما اگر یک زن باشید حتما باید دو بلیت تهیه 
کنید؛ یکی برای خودتان و یکی برای همراهتان که اجباری اســت با شما سفر 
کند. وقت سوارشدن به اتوبوس هم این مسئله چک می شود؛ یعنی اگر من از 
هرات بخواهم به کابل بروم باید یک مرد از نزدیکانم را پیدا کنم و او را راضی 
کنــم تا با من به کابــل بیاید. او دو بلیت به نام خود تهیه می کند که من را هم 
شــامل می شود و باید با من سوار اتوبوس شــود و در کابل هم پیاده شود. این 
کار سخت است؛ چون هر کسی راضی نمی شود کار و زندگی اش را رها کند و با 
من به کابل بیاید و بعد برگردد هرات. در واقع ما باید یک نفر را پیدا کنیم که با 
ما بیاید. او باید از مرحله خرید بلیت عبور کند، سپس باید از مرحله سوارشدن 

به اتوبوس و دادن بلیت به راننده هم عبور کند تا بتوانیم به یک سفر برویم.
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