
نابرابری جنسیتی یکی از دیرپا ترین نقض حقوق بشر در این عصر می باشد. 
اگر چه دست آوردهای جنبش های طرفدار حقوق زنان و سازمان های حقوق 

زنان زیاد است، اما نابرابری های جنسیتی هنوزهم پابرجاست.          

کمپاین دفتر سازمان ملل برای زنان تحت عنوان مرد شجاع برای زنان می 
ایستد از مردم سراسر جهان دعوت بعمل میاورد تا برای ایجاد یک نیروی 

جسور و قابل مشاهده در راستای برابری جنسیتی در کنارهم بیایستند. 
اینکار همین اکنون با اقدامات بالدرنگ برای ایجاد یک جهان دارای برابری 

جنسیتی، آغاز میشود. 

 توانمندسازی زنان برای یک جامعه پایدار، رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی 
و عدالت اجتماعی، تعادل محیط زیست، و برای پیشرفت در تمام عرصه های 

زندگی ضروری است. بنابرین، تحقق برابری جنسیتی یک اولویت جهانی 
بوده و بر عملکرد ها و حمایت همه زنان، مردان، پسران و دختران متکی 

است. 

کمپاین دفتر سازمان ملل برای زنان تحت عنوان مرد شجاع برای زنان یک 
حرکت همبستگی جهانی است. این کمپاین مردان و پسران را عامل بالقوه 

تغییر دانسته، آنها را تشویق میکند تا صحبت کنند و علیه نابرابری و تبعیض 
در برابر زنان و دختران اقدام کنند؛ و نقش خود را در امر تحقق برابری 

جنسیتی برای همه ایفا نمایند. 

این کمپاین در سپتامبر 2014 در سرتاسر جهان راه اندازی شد. پس از آن، 
بیش از 1.3 میلیارد مردان و پسران از سراسر جهان با سهم گرفتن در این 
کمپاین تعهد نمودند تا رفتار خویش را تغییر دهند، و بعنوان مدافعان حقوق 

زنان و دختران در کنار آنها بایستند.  

در کمپاین مرد شجاع برای زنان، آنعده پدران که خواهان 
داشتن دختران توانمند هستند، و رهبران که باور دارند 
جامعه با سهمگیری زنان در تجارت و سیاست قویتر 

میشود، سهم گرفته اند.
بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد

خالصه کمپاین
مرد شجاع برای زنان می ایستد در افغانستان

پیام های مهم
• هنگامی که زنان توانمند باشند، منفعت اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی آن به تمام بشریت میرسد. برابری 
جنسیتی نه تنها زنان را از نقش های اجتماعی تجویز شده 

و کلیشه های جنسیتی آزاد میسازد، بلکه همچنین کمک 
می کند تا نقش های مثبت اجتماعی بیشتر بر اساس اصول 

برابری ایجاد گردد.  

• شعار محلی افغانستان »یک مرد شجاع برای زنان می 
ایستد« شجاعت الزم برای یک مرد را بخاطر غلبه بر 

تعصبات درونی خودش و تصورات نادرست جامعه تاکید 
میکند، و علناً آداب و رسوم زیان بخش که زنان از آن 

آسیب پذیر اند را نکوهش میکند. عالوه بر این، حاکی از 
احترام به مردانی است که از حقوق زنان دفاع میکنند. 

• این کمپاین بتاریخ 16 جون سال 2015 رسماً در کابل 
راه اندازی شد و در این مراسم که در 9 والیت دیگر و 
چهار پوهنتون و یک مکتب لیسه راه اندازی شد، بیشتر 
از 2,400 تن که 67٪ آن را مردان را تشیکل میدهد، 
شرکت کردند. بسیاری از این افراد قصه های زندگی 

خود را در مورد اینکه چگونه از زنان حمایت کرده اند، 
و چگونه به دفاع از حقوق زنان پرداخته اند، به اشتراک 

گذاشتند. 

• به اشتراک گذاشتن تجارب از نگرش های پر از چالش 
موجود در جامعه و ناهنجاری های اجتماعی توسط مردان 
و زنان یک امر مهم تلقی میگردد، اینکار همچنان مردان 

و پسران را تشویق میکند تا تعصبات درونی خود را 
مورد سؤال قرار دهند. 

تمویل کنندگان اصلی: دولت بلجیم, دولت آیسلند, دولت 
ناروی, دولت سویدن.

DARI



به زبان خودم: نجال حبیب یار
من در زندگی ام چالش های بسیار زیادی را به عنوان یک زن تجربه کرده ام ... 

اما در صحبت های که با پدرم داشتم، متوجه شدم که من هم می توانم موفق شوم. او 
همیشه برایم امید و نیرو می بخشید. اولین باری که احساس کردم هر چیزی را که 
بخواهم انجام دهم میتوانم مانند مردان انجام دهم، درست زمانی بود که پدرم از من 

پرسید، بعد از فراغت از مکتب، چی کاری را میخواهی انجام دهی، پدرم به من گفت 
که تو در انتخاب ات آزاد هستی.

زمانی که بیرون از منزل برای کار رفتم، متوجه شدم که یک زن هستم و از 
امتیازات که مردان داشتند محروم بودم. با انتقاد های زیادی مواجه شدم و تهدید های 
زیادی را برای ترک وظیفه دریافت کردم. اما پدرم همیشه برای یادآور میشد که کار 

در خارج از منزل حق من است و باید برای احقاق حق خود کوشش کنم.« 

نجال حبیب یار مدیر عامل اسبق اداره توسعه صادرات افغانستان که در کمپاین مرد 
شجاع برای زنان در دانشگاه کابل صحبت میکرد.

من شش دختر دارم، 
تعداد 2 تن آن در 

پوهنتون و چهار تن 
دیگر در مکتب مشغول 
تحصیل هستند. من به 
تحصیل دختران متعهد 
میباشم و این از فامیل 

خودم آغاز گردیده است.
امیر محمد دره نوری، یکتن از بزرگان 

قومی یکی از ولسوالی های ننگرهار

من مدارک لیسانس را که 
دو خواهرم بدست خواهند 
آورد، بر مدرک ماستری 

خودم ترجیح دادم.
نعمت هللا سلطانی، فارغ التحصیل 

انستتیوت تحصیالت عالی گوهرشاد، 
کابل.  

در افغانستان تبعیض علیه زنان در تمام سطوح جامعه از خانواده گرفته تا به باالترین نهادهای سیاسی 
وجود دارد. در حالی که تالش های مداوم صورت میگیرد و قانون اساسی افغانستان حقوق زنان را 

تضمین میکند، اما زنان افغان هنوز هم در احقاق حق خود با چالشهای جدی مواجه اند. 

 با وجود پیشرفت های قابل توجه در رابطه با حقوق زنان، هنوز هم زنان در افغانستان با تبعیض 
مداوم، خشونت، آزار و اذیت خیابانی، ازدواج های اجباری و زیر سن، محدودیت های شدید کار و 
تحصیل در خارج از منزل، و محدودیت دسترسی به عدالت منحصر به نگرش های سنتی و طرز 

رفتارهای زیان بخش و آمیخته با سالهای جنگ و نا امنی روبرو هستند. تنها راه تغییر پایدار و واقعی 
در صورتی می تواند موفق باشد که مردان و زنان با هم در همبستگی بسر ببرند.

به نظر می رسد کمپاین مرد شجاع برای زنان در افغانستان زمینه بحث و گفت و شنید های صادقانه 
را در جامعه، به ویژه در میان مردان و پسران افغان، در مورد مسائل مربوط به زنان، علل و عواقب 

آن، و اقدامات که مردان و پسران می تواند در زندگی خود برای حمایت از برابری جنسیتی روی دست 
گیرند، میسر ساخته است. این بحث ها می تواند به تغییر نگرش نسبت به زنان و نقش آنها در جامعه 
و تحریک عمل در سطح خانواده و جامعه، در نهادها و دولت و در نهایت تغییر پایدار برای زنان در 

افغانستان، کمک کند.

در نخستین سال کمپاین مرد شجاع برای زنان در افغانستان بیش از 2,400 تن از بخش های مختلف، 
از جمله دولت، جامعه بین المللی، جامعه مدنی، چهره های فرهنگی، رهبران مذهبی، و دانش آموزان 
شرکت کردند. این دست آورد از طریق یک سری از مراسم، از جمله راه اندازی این کمپاین در ماه 

جون 2015 در کابل حاصل گردید. 

در بخشی از مرحله اول این کمپاین، دفتر سازمان ملل برای زنان در همکاری با رسانه خط این کمپاین 
را در 10 والیت و چهار دانشگاه و یک مکتب لیسه در کابل به اجراء گذاشت. از ماه می سال 2016 

بدین سو به تعداد 785 تن مردان افغان رسماً در این کمپاین برای ایجاد یک تعهد عمومی به سمت 
دستیابی به برابری جنسیتی اشتراک ورزیدند؛ که حدود 600 تن آنها از طریق برگزاری محافل در 

سراسر کشور به این کمپاین پیوستند. 

برای حصول اطمینان از این که این راه اندازی ها فراتر از مراسم انفردی باشد، دفتر سازمان ملل 
برای زنان تشکیل کمیته های سازماندهی را در چهار دانشگاه تسهیل کرد. اینکار به دانش آموزان 

اجازه داد تا این مراسم را از خود بشمارند، و سبب تشویق فعالیت های مدام گردد. 

 

شامل ساختن مردان و پسران در افغانستان



یک جامعه ای بدون 
مشارکت فعال زنان مثل 
این است که یک پرنده 

یک بال داشته باشد. 
واضح است که یک پرنده 
نمی تواند تنها با یک بال 
پرواز کند. به دو بال نیاز 

دارد
انیسه عمرانی، رئیس امور زنان در 

ننگرهار

بهترین در میان شما 
شخصی است که با زنان 

برخورد نیکو دارد. من با 
زنان برخورد نیکو دارم.

الحاج عزت هللا مدقق به نقل قول از 
پیغمبر )ص( حین سخنرانی در برنامه 

افتتاحی کمپاین در والیت کندهار.

زمانیکه شما در کنار 
خواهران خود می ایستید 
و با خانواده خود بخاطر 
حق رفتن آنها به مکتب 

مبارزه میکنید، شما شجاع 
هستید. تا اینکه خواهران 

شما مانند شما درس 
بخوانند. تا اینکه خواهران 
شما مانند شما در اجتماع 

سهیم باشد. و با خواهر 
خود مانند یک دوست 

عمل کنید.
 

نادره گیا، رئیس امور زنان، والیت 
پروان

منحیث حامل افتخار خانواده اش، یک زن افغان مجبور هست محدود های شدیدی را تحمل نموده،  و 
فداکار باشد چون از حق انتخاب و فرصت ها محروم است.  رسوم سنتی زیان بار این معنی را افاده 

میکند که  زنان در خانواده با ارزش و آسیب پذیر اند.

 شعار محلی »مرد شجاع برای زنان میایستد« در افغانستان، بطور ویژه برای آن انتخاب شده بود تا 
چالش های فرا راه فائق آمدن بر نگرش های تبعیض آمیز دیرینه را اذعان نماید. شعار محلی افغانستان 

»یک مرد شجاع برای زنان میایستد« شجاعت الزم برای یک مرد بخاطر غلبه بر تعصبات درونی 
خودش و تصورات نادرست جامعه را تاکید میکند، و علناً آداب و رسوم زیان بخش که زنان از آن 

آسیب پذیر اند را نکوهش میکند. عالوه بر این، برای مردانی که از حقوق زنان به دفاع می پردازند 
احترام میگذارد و آنهایی را که زنان را عقب میزنند و یا آنها را اهانت میکنند نکوهش میکند.  

این بدان معنی است که مردانی که برای زنان میایستند به خوبی مورد احترام قرار میگیرند و باالتر از 
کسانی اند که میخواهند زنان را در تحت تسلط داشته باشند.

یک مرد شجاع برای زنان میایستد

بسیاری اوقات مبارزه برای برابری جنسیتی 
از درون خانواده های خود ما شروع می شود. 

این مبارزه زمانی شروع می شود که ما از خود 
بپرسیم: »آیا خواهرم از تمام امتیازات و حقوق 

که من دارم، برخوردار است؟«، اگر می خواهید 
بخاطر حقوق زنان بیایستید، اولین چیزی که شما 
باید انجام دهید این است که آزار و اذیت و درد و 
رنج که زنان هر روز در این کشور متقبل میشود 

را به حد اقل برسانید.
احمد شجاع

سازمان دیده بان حقوق بشر، افغانستان

ک عامل مهم در عرصه به چالش کشیدن نگرش ها و نورم های اجتماعی موجود و همچنان برای 
تشویق نمودن تک تک از مردان و پسران به مورد سوال قرار دادن تبعیض های شخصی خویش 

اینست که مردان و زنان اقشار مختلف جامعه تجارب خویش را با یکدیگر شریک سازند.  

در پیروی از همین اصل، این قصه ها ستون فقرات کمپاین مرد شجاع برای زنان در افغانستان را 
تشکیل میدهند.  

 ممکن یک گام ساده به نظر برسد، اما یک شجاعت بزرگ بوده و فواید خیلی ها واقعی برابری 
جنسیتی را به نمایش میگذارد. حتی در مراسمی که مقاومت های بیشتری در برابر پیام های این کمپاین 

وجود داشت، قصه های به اشتراک گذاشته شده توسط سخنرانان دعوت شده توجه مخاطبان را بخود 
جلب کرد. به هر اندازه ای که قصه ها شخصی تر میبود، به همان اندازه مخاطبین با جدیت بیشتر، 

عاری از نیشخند زنی ها، تبصره های بیجا و بیقراری ها، به سخنرانان توجه میکردند.  

عالوه بر این، داوطلبان مرد حتی قصه های بیشتر را در زمان پاسخ به فراخوان برای آمدن روی 
استیج و یا خواندن یک سؤال و پاسخ جابجا شده در یک پاکت خط شریک میساختند. 

این نوع قصه ها به شنوندگان اجازه می دهد تا خود را با طرز رفتار در یک روش مشابه تصور کنند، 
و به کسانی که به مقاومت می پردازند، مثال های را از سایر نگرش ها و رفتارهایی که در دسترس 

است به آنها فراهم می کند. این کار باعث تشویق دیگران میشود تا قصه های خود را چه بصورت 
عمومی و چه در داخل خانواده و یا اجتماع خود به اشتراک بگذارند. این قصه ها و کسانی که این قصه 

ها را به اشتراک میگذارند، یک موج قدرتمند را ایجاد میکنند که می تواند باعث تغییر بیشتر گردد.

به اشتراک گذاشتن قصه های تغییر



For more information please contact:
UN Women
UNOCA Compound
Jalalabad Road, Kabul
Afghanistan

heforshe.org
www.facebook.com/heforshe
www.twitter.com/heforshe

خانواده جمعه احمدی در غزنی در رابطه با موضوع جنسیت مفکوره بسیار 
محافظه کارانه داشتند و بسیار سخت گیر بودند. زمانیکه پدر از طرز لباس 

پوشیدن خواهران احمدی خوش نمی بود آنها را مورد ضرب و شتم قرار میداد، 
صحنه ای که جمعه جوان از آن شوکه شده بود. 

پس از آنکه خواهر بزرگتر جمعه احمدی در 
سنین جوانی و بدون رضایت اش به شوهر 

داده شد، از دست شوهر خود مورد خشونت 
قرار میگرفت. جمعه احمدی تصمیم گرفت تا 

بخاطر حق دو خواهر کوچکترش بیایستد. 

 هنگامی که برای جمعه احمدی احوال داده 
شد که خواهر کوچکترش نیز نامزد شد، دلیل 
آورد، عذر کرد و در نهایت از پدرش التماس 
کرد تا اجازه دهد که آن دو دختر تحصیالت 

خویش را به پایان برسانند. جمعه احمدی 
توضیح داد که تحصیالت نه تنها به خود 

دختران، بلکه به همه اعضای خانواده سودمند 
است. 

 زمانیکه در نهایت پدر پیشنهاد او را پذیرفت، جمعه احمدی از پدرش خواهش 
کرد تا آنها را اجازه دهد به کابل به همراه او زندگی کنند تا بتوانند مکتب را با 

کیفیت خوبتر بخوانند. 

یک معلم با درآمد کمتر از 300 $ در ماه، تمام درآمد خود را برای حمایت از 
هر دو خواهر و خودش مصرف کرد و امروز هر دو خواهرش از مکتب فارغ 

شده اند و میتوانند به زبانهای آلمانی و انگلیسی صحبت کنند، و اعضای فعال 
سازمان های جوانان منطقه خود میباشند. هیچ کدام آنها ازدواج نکرده اند.

جمعه شوخی میکند و میگوید، »حاال بین ما رقابت وجود دارد. اقارب و بستگانم 
می خواهند دختران شان مانند خواهرانم نسبت به دیگران بهتر باشند.

شجاعت برای خانواده و انسانیت

زمانیکه جعفر توکلی با خانم خود ازدواج نمود، خانم او 
دارای هیچ نوع تحصیل نبود، اما وی خانم خود را تشویق 

نمود تا به تحصیل خود ادامه دهد و امروز »او نسبت به من 
بهتر به زبان انگلیسی صحبت میکند«. 

جعفر یک رهبر مذهبی با نفوذ شیعه در هرات میباشد، 
و خود را یک فعال مدنی و مذهبی میداند. وی و خانمش 

دارای سه دختر میباشند و بصورت سنتی یک مردیکه هیچ 
پسر نداشته باشد تشویق میگردد تا زن دوم بگیرد تا فرصت 
های او برای داشتن یک وارث مرد افزایش یابد. اما جعفر 

میان پسران و دختران خویش هیچ فرق نمیبیند، و به زن 
خویش متعهد میباشد. . 

در هرات در گذشته ها زنان اجازه ادا کردن نماز در مساجد 
را نداشتند، اما بعد از دادخواهی از سوی جعفر و رهبران 
مذهبی دیگر، زنان حاال میتوانند که نماز های جمعه را در 

مسجد اداء نمایند. 

بعد از اینکه از جعفر چندین باز تقاضا صورت گرفت تا 
مراسم عقد نکاح مردان 65 ساله و دختران 15 ساله را 
انجام دهد، جعفر تصمیم گرفت تا از بجا آوردن همچو 

مراسم نکاح و ایراد خطبة النکاح در آن خودداری نماید. 

»در اسالم، ازدواج یک عقد است که دختر و پسر هر دو 
باید بر آن توافق داشته باشند اما این دختران خاموش و 
ترسیده به نظر میرسند و اکثر اوقات گریه میکنند. حتی 

زمانیکه والدین آنها پافشاری میکردند که این ازدواج باید 
صورت بگیرد من انکار میکردم. این نشان میدهد که تفسیر 
قوانین اسالمی باید تجدید گردد تا با عصر جدید سازگاری 

داشته باشد.«

اقدام نمودن برای حمایت از حقوق 
مساوی در خانه و فراتر از آن 
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