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سپاسگزاری

استخوانها
اوایل که نگارش این کتاب را شروع کردم ،تریس باسلر ،کتاب معرکهای برایم فرستاد .کتابی که تشویق میکرد تا
نوشتن را با نگاهی به آداب «ذن» انجام داد .نام کتاب «استخوانهایت را روی کاغذ بیار» بود .ظرف  ۲روز۲ ،بار کتاب
را از ابتدا تا انتها خواندم .از همان موقع به بعد ،مدام دربارهی این استخوانها میشنوم .سونیا کورتا به ما گفت که در
دهه  ۱۹۶۰میالدی ندای فمینیسم را در استخوانهایش شنیده است .امیلی اوتز برای ما دربارهی این گفت که چطور
تا مغز استخوان از تو متنفر میشوند ،صرفا به دلیل اینکه چه کسی از چه جنسیتی را دوست داری.
گفتههای آنها باعث شد تا دربارهی استخوانهای این کتاب فکر کنم .تکههایی که این کتاب را شکل دادند ،استحکام
بخشیدند ،کتاب را قوام بخشیده و قدرتمند کردند .اینها استخوانهای قرص و محکم این کتاباند:
روایت بیش از  ۱۰۰زن کنشگر مدنی از  ۴۵کشور جهان.
نه سال کار سازمان «صندوق اقدام فوری برای حقوق بشر زنان» برای اهداف حقوق بشر زنان و بررسی ۲۲۵۶
درخواست کمک مالی که به این سازمان تحویل داده شد.
گفتوگوهای صادقانه و گاه برندهای که با کنشگران سازمان «صندوق اقدام فوری برای حقوق بشر زنان» داشتیم:
آریال فوترال ،ادوینا مورگن ،امیلی دیویس ،امیلی اوتز ،جس رن ،کیلی تونگیت ،جولی شاو ،کریستین وستبی،
استفانی کربتیری ،تونیا هنسی و ترنا مویا .و همینطور زنان کنشگری که به این سازمان بالوپر دادند :انیسا هلی،
آریان برونت ،کاری مورونگی ،چال بلیت ،الئنور داگالس ،هوپ چیگودو ،ریچل وارهام ،ریتا تاپا ،سونیال ابیسکارا و
وحیده ناینار.
منابع و تشویقی که مارگرت شینک ،سازمان «شبکه»« ،صندوق عاری از خشونت» ،برنامهی حقوق زنان و شهروندی
در«مرکز بینالمللی تحقیقات توسعه» و برنامهی بینالمللی زنان «انیستیتو جامعه باز» در اختیارم گذاشتند.
آن کنشگرانی که وقت گذاشتند و نسخهی اولیه این کتاب را خواندند ،نظر دادند و بخشهایی را اصالح کردند .در
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میان این گروه بهویژه باید از نانسی بیلیسا ،تریس باسلر ،جینجر نوروود ،مری جین ریل ،جولی شاو و سوزان ولز یاد
کنیم .انیسا هلی ،از اولین مراحل کلید خوردن این کتاب همراه ما بود ،با برخی از کنشگران مصاحبه کرد و به پیشبرد
این کتاب کمک بسیار کرد .باید از مترجمان همراهمان یاد کنیم :شارلوت میتروت(فرانسه) ،مارینانا استوژویک(صرب)،
نهاما جایواردن(زبان سینهالی) .طراح سختکوش و منضبطمان ،سوزان دیوید چرچز .ریک جونز ،ویراستار کتابمان
که با صبوری و مهارت در این چرخوفلک به سرانجام رساندن کتاب ،همراه ما بود…
دهها کتاب ،مقاله و گزارش ،هرچند که کار واقعا سختی بود که محتوای مفیدی دربارهی سالمت روانی و جسمی
کنشگران مدنی پیدا کرد.
از آن استثناهای شاخص و ارزشمند ،بسیار ممنون و مدیون کمک آنهاییم:
برای پیشزمینه این کتاب ،پنج کنشگرمدنی مستعد با صدای خود ،نگرانیها و موانع بر سر راه کنشگری پایدار برای
کارگران جنسی ،معلولین ،ترنس سکشوالها ،کوئیرها و کنشگران جوانتر را ابراز کردند .جو دوزما ،وسنا دراژونویک،
ناتاشا جیمنز ،کیرستین وستبی و امیلی اوتز ،این پنج کنشگر بودند .هر کدام از این  ۵روایت ،خود بهتنهایی ارزش
این را دارد که کتاب مستقلی شود.
مارینا برنال که یک راهنمای فوقالعاده صادقانه و عملی دربارهی «مراقب و محافظت از خود» برای زنان کنشگر
مدنی نوشت.
سوزان ولس که متنی زیبا دربارهی مشاهدهی خود از وقتگذرانی زنان فمینیست در استراحتگاه خود و تجربهی
برنامهی آرامشبخش «تغییر»نوشت :نوای باد و هنر تازه شدن .سینتیا روتشیلد ،اسکات النگ و سوزانا فراید شهامت
به خرج دادند و این کتاب معرکه را نوشتند« :چطور سکسوالیته به ابزار حمله به سازمانهای زنان تبدیل میشود».
لپا مالدونویچ ،سالها دربارهی کنشگری فمینیستی و سالمت کنشگر حرف زد و برای اولینبار از مفهوم «احساس
گناه کنشگر» پرده برداشت .کنشگران دیگری چون بیسی آدلیه فایمی و پرامادا منون ،از اولین فمینیستهایی بودند
که بلند شدند ،صدای خود را بلند کردند و دربارهی ثبات در جنبشهای حقوق بشری نوشتند و اعتراض کردند.
و در نهایت ،یلنا جورجویچ و من که کار تحقیق این کتاب را با هم پیش بردیم .در بخش نوشتار ،متن کتاب را من
نوشتم و یلنا با عمق نگاه ،روحیه ،شوخطبعی و هوشمندیاش کتاب را جال بخشید .هر دو ما بابت بودن دیگری
ممنون و قدردانایم.
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پیشگفتار

کار تحقیق به پایان رسید .حاال باید با وظیفهی دلهرهآور نوشتن افکار و گفتههای بیش از صد کنشگر حقوق بشر از
سراسر جهان روبرو شوم .نوشتن و مواجهه با ترسهایشان ،امیدهایشان ،خستگیها و خوشیهایشان.
دربارهی سوگواری و شادمانی حرف زدیم .درد و رنج از دست دادن و شرارت طنز تلخ .دربارهی جنسیت بینابینی
حرف زدیم ،دربارهی انزوا و حس نادیده گرفته شدن .معنویت و خسارتهای مالی .پشت سر گذاشتن و خستگی
مفرط.
حاال وظیفه من بود که تمام این افکار و تجربهها را بههم ببافم و به یک کل منسجم و روان تبدیل کنم .از دل این همه
تحلیلی محترمانه ،دقیق و با سیاست و درایت بیرون بکشم که نگاههای شخصی و واقعیتهای حرفهای گاه ترسناک
را به خوبی انعکاس دهد .از دل این دادهها گزارشی متوازن و بیطرف دربارهی وضعیت سالمت کنشگران مدنی زن
و فعالیت در حوزهی حقوق بشر زنان تنظیم کنم.
متنی بنویسم که خواننده را از فرط ناامیدی و اندوه به مرز غش کردن نرساند .متنی که حوصله خواننده را سر نبرد.
و انگار گیر کرده بودم.
هرچی که مینوشتم به نظر میآمد در مسیر درستی نیست .انگار مدام یا بسیار بافاصله و سرد بود ،یا بسیار شاعرانه
و ایدهآلیستی .این سختترین متنی بود که در همه عمر نوشته بودم.
تا مدتها ،نمیفهمیدم چرا با اینکه تمام اجزای این متن آماده و مرتب است ،نوشتن این متن انقدر دشوار است.
هر روز سراغ کار روی متن این کتاب میرفتم و واژهها انگار سر جای خود قرار نمیگرفتند .واژهها انگار سرگردان و
بیدستوپا بودند.
تا اینکه باالخره فهمیدم مشکل کجاست .این متن ،شخصی بود.
نمیتوانستم سالها وقت صرف کنم و با زنان کنشگر دربارهی زندگیهایشان گپ بزنم ،دربارهی بحرانهای بیثباتی
در زندگیشان و با فاصله و از دوردست دربارهی زندگی و تجربههایشان بنویسم.
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نمیتوانستم بهسادگی دربارهی فرهنگ رایج اکتیویسم از آنها سوال بپرسم ،دربارهی ارزش خود ،تمایالتشان،
خودخواهیها و ایثارگریهایشان .نمیتوانستم بیطرف و از دوردست از آنها بپرسم چی باعث میشود گاه اینچنین
از جان و دل برای کاری مایه بگذاریم ،جوری که در روند پیشبرد کار انگار خودمان تکهپاره میشویم .یا سوال دربارهی
اینکه چرا و چطور عشاق یا خانوادهمان را تنها میگذاریم و بهدنبال هدفمان در راه تحقق عدالت میرویم.
نمیتوانستم بدون اینکه به موضع و دشواریهای خودم در میانهی این وضعیت بغرنج و پیچیده کنشگری فکر
کنم ،کار نگارش این کتاب را پیش ببرم .نمیشد بدون اینکه در آیینه به تصویر خودم خیره شوم و با هراسها،
پیشداوریها و تعصبهای خودم مواجه شوم ،بنویسم.
باید اجازه میدادم تا روند تعمق در ابعاد مختلف ثبات و پایداری ،شیوهی کنشگری خودم را هم دستخوش تحول
کند .ناچار شدم با مسائلی مواجه شوم که مرزهای خودم را جابجا کرد ،بهجای اینکه سعی کنم این مسائل را جایی
البالی متن پنهان کنم یا بدتر از همه اینکه کال این مسائل را نادیده بگیرم.
مسائلی مثل سکوالیته و لذت جنسی (ارتباط لذت جنسی با حقوق زنان کجاست؟)؛ معنویت؛ احساس عذابوجدان
و اعتمادبهنفس؛ موهای بد و نگهداری از بچه؛ بیماری؛ شکایت و مرگ؛ هراس.
همهی اینها به این معنا بود که باید تمام سویههای باورهای خودم دربارهی کنشگری را به چالش میکشیدم و در
این راه ،باورهای دیگران را هم به سوال و چالش میکشیدم.
در نهایت اینکه این سفر ،سخت و دردناک بود .با اینحال همزمان بسیار هم شیرین ،جالب و سرخوشانه بود.
بنابراین وقتی این کتاب را میخوانید ،در انتظار چیزهایی غیرمنتظره باشید .چرا که به عنوان کنشگران مدنی ،این
یکی از معدود مواردی است که ما دربارهی مسائل شخصی ،در انظار عموم حرف میزنیم.
این تجربه ،جدید است .و باعث میشود شما به هیجان بیایید ،عصبانی بشوید ،نفس راحتی بکشید ،حسابی معذب
بشوید و امیدوار .همهی اینها خوب است .چیزهایی است که باعث میشود درنهایت احساس راحتی بیشتری داشته
باشید.
از این رقص ،لذت ببرید.
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مقدمه

جرقههای اول
در سال  ،۱۹۹۷جولی شا ،آریانه برونت و مارگرت شینک دورهم جمع شدند تا ایدهی تازه و هیجانانگیزی مرتبط
با کنشگران مدنی در سراسر جهان را پیش ببرند :تامین سریع و فوری منابع مالی برای زنان مدافع حقوق بشر در
شرایط اضطراری.
پول به وقت بحران ،برای اینکه بتوانی ایمن بمانی و به تهدیدها واکنش نشان دهی .یا اینکه بتوانی از فرصتی استفاده
کنی تا در چارچوب سیاست ،تغییری را رقم بزنی .پولی که فقط کافی بود یک فرم یک صفحهای تقاضا را برای آن
پر کرد ،فرمی به زبان مادری متقاضی .پاسخ به تقاضای متقاضی نیز ظرف تنها  ۷۲ساعت صورت بگیرد و پول الزم
ظرف یک هفته در اختیار متقاضی قرار گیرد.
هیچ پروژه و منبع مالی مشابه این وجود نداشت تا در موقعیتهای غیرمنتظره و بحرانی به داد کنشگران برسد .این
سه زن سراغ هرکس که برای مشاوره دربارهی ایدهشان رفتند یک پاسخ مشترک را شنیدند :بله!
بنابراین با پولی که به کمک زنان کنشگر جمعآوری شد و با تنها یک نیروی کار ،جولی شا سازمان «صندوق اقدام
فوری برای حقوق بشر زنان» را در اتاقی در خانهی مسکونی خود ،با حمایت هیئتی از زنان کنشگر در سراسر جهان
راه انداخت.
در طی سالهای بعد ،این سازمان گسترش یافت .جولی سازمان را از اتاقی در منزل خود ،به دفتری در کلرادو منتقل
کرد .کنشگران دیگری به او ملحق شدند و با همراهی هم ،تیم منسجمی را شکل دادند .و خیلی طول نکشید که
متوجه شدند زمان آن رسیده که سازمان بهجز فراهم کردن منابع مالی ضروری ،کارهای دیگری هم انجام دهد.
سازمان باید تالش میکرد تا فضای کنشگری در راستای دفاع از حقوق زنان را در سراسر جهان ملموستر کرده و
برای این نوع کنشگری ،احترام و منزلت بیشتری کسب کند.
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بنابراین جولی و من در سال  ۲۰۰۳با یکدیگر همراه شدیم تا با کریستین وستبی ،مسئول برنامههای سازمان ،و
همراهی  ۸۶کنشگر دیگر از کشورهای کوزوو ،صربستان ،سیرالئون و سریالنکا دربارهی این موضوع کار کنیم که در
شرایط جنگ و درگیری ،چه بر سر کنشگری در راه دفاع از حقوق زنان میآید .با همراهی هم کتابی را با عنوان «به پا
خاستن :کنشگری حقوق زنان در میانه جنگ» منتشر کردیم .در این کتاب ،زندگی فعاالن حقوق زن و فعالیتهایشان
را پوشش دادیم؛ دربارهی این نوشتیم که این زنان چه کسی هستند ،چه فعالیتهایی دارند ،با چه چالشهایی
مواجهاند و چه چیز و چه کس حامی آنهاست.
در دوران تحقیق برای نوشتن این کتاب بود که متوجه الگو و روندی مشابه در زندگی زنان کنشگر شدیم .روندی که
هم آزاردهنده بود و هم متعجبمان میکرد .آزاردهنده بود که یک فعال حقوق زنان هر روز چه بحرانها و مواردی را
باید مدیریت میکرد :استرسهای شدید و مداوم  ،مواجه مدام با تراما و حجم کاری سنگین.
تعجبآور اما آن بود که بهرغم همهی این فشار مداوم ،کنشگران صرفا به کار کردن ادامه میدادند.
متوجه شدیم که باید دربارهی اینکه کنشگران چطور میتوانند بهرغم این همه فشار و تهدید و خطرهای روزمره،
سالمت جسمی و روانی و عاطفی خود را حفظ کنند و امنیت خود را از دست ندهند ،بیشتر تعمق کنیم.
چرا که همانطور که ژانت اینو در سیرالئون به ما گفت«:همه ما فقط جان میکنیم تا این وضعیت را یکجوری
مدیریت کنیم .ما هیچ نگاه دقیق و عمیقی نمیاندازیم تا ببینیم زنان در سیرالئون هر روز با چه حجم وحشتناکی از
استرس دستوپنجه نرم میکنند».
در نتیجه فاز دوم کارمان را شروع کردیم ،مرحلهای که در ابتدا برایش نام «پروژه اکتیویسم پایدار» را انتخاب کردیم.
نتیجه نهایی این فاز کتاب پیش رویتان شد که در آن روایت بیش از  ۱۰۰زن کنشگر از  ۴۵کشور جهان گردآوری
شده است.
گفتگو با زنان کنشگر را به شیوههای مختلفی پیش بردیم :مصاحبههایی با سوالهای از پیش تنظیمشده ،بحثهای
غیررسمی ،ایمیل و مکالمات تلفنی ،تبادلنظر در حاشیه کنفرانسها ،هنگام صرف نوشیدنی یا در خالل همهی
شبهای اندکی که کنار هم رقصیدیم.
هر زن کنشگر ،قطعهی دیگری از این پازل را شکل داد و تکمیل کرد .در کنار آنها ،فهمیدیم که کنشگری باثبات،
بحثی است که بیشتر باب شده و ایدهای است که آن استقبال میشود.
اما قبل از اینکه شروع کنیم تا آنچه را که شنیدم برای شما روایت کنیم ،باید دربارهی آن فیل صورتی در اتاق حرف
بزنیم .اصال «کنشگری باثبات» چه معنایی دارد؟

آشغال را زیر فرش پنهان نکن
«ثبات» کلمهی بیمعنایی است.
کارن پالکر به من گفته بود با شنیدن این کلمه موهای تناش سیخ میشود .این وضعیت نگرانکننده است.
حق با کارن بود .ثبات هر معنایی میدهد و هیچ معنایی ندارد .شعاری است که به بسیاری از ایدهها و باورها وصلهپینه
شده و راه خودش را گم کرده است :توسعهی پایدار ،کشاورزی ،محیط زیست ،نهادها و مدیریت.
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ثبات کلمهی مبهمی است .به بعضی از آدمها احساس قدرت میدهد و بعضی دیگر را معذب میکند .خب ،تکلیفمان
با این کلمه چیست؟
من بین پشت کردن به این کلمه یا ستایشاش سرگردانم .تکلیفم معلوم نیست که این کلمه را دوباره از نو تعریف
کنم یا صالحاش کنم .مثل کلمههای «کوئیر» یا «متفاوت» شده است .اما «ثبات» میتواند دوباره بامعنا شود .ما
میتوانیم این کلمه را مال خودمان کنیم.
نباید اینقدرها مهم باشد .ثبات فقط یک کلمه است .اما دو سال است در«صندوق اقدام فوری» از این کلمه استفاده
میکنیم و بهش وابسته شدهام .همانجور که به گربهام ـ بیسیل ـ وابستهام… دوستش دارم ،اما خب گاهی هم از
دستش خسته میشوم و فرار میکنم (گربهام گاز میگیرد).
باید با «ثبات» مشکل کلمهی «ثبات» را میشکافتم .سعی کردم به بقیهی کلمههایی فکر کنم که استفاده میکنیم.
شاید بتوانیم بهجایش بگوییم «فرسودگی ناشی از کار زیاد» ،اما زیادی منفی است« .سالمت» کلمهی قشنگی است،
هرچند زیادی مدرن و امروزی است .شاید «مدیریت استرس» بهتر باشد ،اما اینیکی هم بیشتر به کلمههای رایج
پزشکی نزدیک است.
بنابراین فکر میکنم ثبات یعنی وضعیتی که همهچیز را باهم داشته باشی .ثبات یعنی بتوانی شغلی را داشته باشی
که عاشقش هستی ،درعینحال در بقیهی ابعاد زندگیات هم احساس رضایت و شادی داشته باشی .احساس امنیت
کنی .احساس کنی با جامعهات ارتباط داری .احساس کنی به رسمیت شناخته میشوی ،برای آنچه هستی و انجام
میدهی احترام میبینی و ارزشمند شمرده میشوی ...در هر سنوسالی که هستی و در هر حوزهای که کار میکنی.
ثبات یعنی وضعیتی که زندگی متوازنی داری .زندگیای که اصالت دارد و بر مبنای ارزشهای خودت است .ثبات
یعنی پیدا کردن راهی و روزنهای که باز روحی تازه در زندگی و شغلت بدمد.

در جست و جوی دمیدن روحی تازه
این شروع راه ما دربارهی مسألهای مهم است.
فعاالن اجتماعی شاید وقتی میخواهند از خودشان حرف بزنند احساس راحتی نکنند ،اما کمکم و آرامآرام این حر 
ف
زدن را شروع کردهاند .این باور که «امر شخصی ،واقعاً سیاسی است» باألخره دارد کام ً
ال تبلور پیدا میکند :نهتنها ما
کنشگران جامعهی مدنی حق داریم با صدای بلند دربارهی نگرانیهای «شخصیمان» حرف بزنیم ،بلکه این حق (و
مسئولیت) را داریم که مطمئن باشیم این نگرانیها هم بهاندازهی وجه عمومی کار ما مهم شمرده میشوند.
و همهی اینها به این معنا است که جنبش زنان دارد به این باور عمیق و فراگیر میرسد که زمان آن فرا رسیده که
«سالمت» و «ثبات» را «اولویت» بداند.
بیسی آدلیه فایمی در فراخوان خود برای تغییر ،این اولویت را به شیوایی تمام خالصه کرد:
«ما به عنوان فمینیست در نشان دادن نیازهای جسمی ،معنوی و عاطفی زنان کمکاری کردهایم .عرصهی حوزههای
اجتماعی و نهادینی که باید در آن کار کنیم ،نشان دادن اثرات چندوجهی واکنشهای پسزننده علیه جنبش
زنان ،آزار رسانهای ،بنیادگرایی مذهبی و فرهنگی ،فشار ناشی از اداره کردن سازمانها و چالش برقراری توازن بین
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مسئولیتهای خانوادگی و شغلی ،وضع را برای حفظ انرژی و توان فردی زنان بسیار دشوار کرده است.
بسیاری از ما خستهایم ،از فشار کاری فرسوده شدهایم ،افسرده و خشمگینایم .بسیاری از ما دورههای طوالنی و
شدیدی از بحرانهایی را تجربه کردهایم که با از دست رفتن روابطمان ،مشکالت خانوادگی ،از دست رفتن اعتمادمان،
تلخی و آسیبهای عمیق همراه بوده است .در روندی رو به افزایش ،بسیاری از ما تبدیل به افرادی بدبین شدهایم که
دیگر بدون باور به کارمان ،صرفاً مسئولیتمان را انجام میدهیم .با اینکه بسیاری از ما نسبت به این وضعیت آگاهیم،
به ندرت دربارهی آن حرفی میزنیم .برای جنبشی که با شعار «امر شخصی ،سیاسی است» رونق گرفت و پیش رفت،
ما روشن نکردهایم که چهقدر از کاری که انجام میدهیم و رفتارمان با یکدیگر هم «شخصی» است و هم «سیاسی».
ما باید به استراتژیهای فمینیستی دیرین دربارهی خودآگاهی و تقویت اعتمادبهنفس زنان برگردیم .باید به خودمان
یاد بدهیم که چهطور درد را احساس کنیم و چهطور دربارهی آنچه تجربه میکنیم حرف بزنیم؛ به جای آنکه این
درد را انکار کنیم و در هزار جای اشتباه به دنبال مرهماش باشیم .باید یاد بگیریم چهطور یکدیگر را دوست بداریم ،به
هم احترام بگذاریم و از همه مهمتر چهطور از این فرآیند و از دوست داشتن و احترام به یکدیگر لذت ببریم.
باید روح ازدسترفته را به جنبش زنان بازگردانیم».
یک راه بازگرداندن این روح ازدسترفته بهسادگی همین است که به عنوان فعال حقوق زنان دربارهی ثبات وضع
خودمان حرف بزنیم .امر شخصی را روی میز بگذاریم .تابوها را زیر سؤال ببریم .سؤال کنیم ،حتا اگر هنوز جوابی
برای این سؤالها نداریم.
این راه را ما با شکستن سکوت شروع کردهایم.
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شکافتن الیهها

بیشتر کنشگران جنبش زنان دوست ندارند دربارهی خودشان حرف بزنند .آنها میتوانند ساعتها دربارهی
بنیادگرایی ،بحران بودجه ،پایان دادن به جنگ و خشونت علیه زنان حرف بزنند .بسیاری از آنها در عرصهی عمومی
دربارهی این چالشها حرف میزنند .دربارهی این موضوعات کتاب و مقاله مینویسند .این چالشها قلب تپندهی
حوزهی کاری آنهاست.
اما اینکه فعاالن اجتماعی را راضی کنی دربارهی امیدها ،ترسها و نگرانیهایشان حرف بزنند کار سختی است.
وقتی من و یلنا شروع به مصاحبه با فعاالن اجتماعی کردیم و از آنها پرسیدیم چهطور ثبات زندگی خودشان را
مدیریت میکنند ،بعضی از آنها با گیجی و ابهام و برخی دیگر با ناامیدی به سؤال ما واکنش نشان دادند.
مثال میزنم :هنگام یک مصاحبهی گروهی در سریالنکا ،بعد از بحث دربارهی اینکه چهطور با استرس کنار میآیند،
یکی از فعاالن من را کناری کشید و گفت« :ببین ،من متوجه منظورت نمیشوم .ربط این بحث به حوزهی کاری ما
چیست؟ منظورت از این سؤال چیست؟»
برای آنها استرس ،خستگی و حتا امنیت ،مسایل شخصیای قلمداد میشدند که ارتباطی به کارشان ندارد .چرا که
ن مسائل هرگز نوشته و بازگو نمیشوند.
ای 
ما دربارهی چنین مسائلی حرف نمیزنیم و نمینویسیم ،چون اینها مسائلیاند «بسیار شخصی ».یا همانطور که
آنیسا هلی اشاره کرده بود ،این مسائل در میانهی جنگ ،بدنهای تکهپاره و دیکتاتورها به نظر «بسیار کماهمیت»
میآیند.
در واقعیت جاری کار در حوزهی حقوق بشر ،هیچ جایی برای بحث دربارهی این بحرانها و نگرانها نیست.
برای همین بیشتر گپهای ابتدایی ما دربارهی «ثبات» از بحث دربارهی حوزههای آشنا شروع میشد که صحبت
دربار هیاش راحتتر است .از اولین الیهی دغدغهی عمومی فعال اجتماعی شروع میکردیم ،معموالً گپ را از صحبت
دربارهی نگرانی سازمانی شروع میکردیم نه دغدغههای شخصی.
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بحث را از بودجههای ناپایدار شروع میکردیم ،همان چیزی که جو دوزما «پارادوکس کار ارزان» مینامد .چرا که
بیشتر بودجهها حتا آنقدری نیست که از پس تأمین هزینههای اصلی و ابتدایی کار مثل پرداخت حقوق معقول ،بیمه
و مزایا و تهمیدات امنیتی برآید.
دربارهی این گپ میزدیم که چهقدر تأمین منابع مالی خستهکننده است ،چرا که بیشتر بودجهها کوتاهمدت و با
محوریت یک پروژهی مشخص است و با کلی محدودیت و انتظار همراه است .چهطور بسیاری از گرفتاریهای مداوم
کار حقوق بشری از نگاه آدمهای بیرون از این حوزه ناپیدا است و دیده نمیشود.
بعد از مدتی که دربارهی این گرفتاریهای رایج صحبت میکردیم ،بحث را به الیههای عمیقتر ،فراتر از بودجه،
سازمانها و بحثهای سیاسی کار میکشاندیم .اینجا بود که کمکم «من» پیدا میشد و سر بیرون میآورد .فعاالن
اجتماعی کمکم دربارهی «امر شخصی» حرف میزدند .برای بسیاری از آنها حرف زدن دربارهی این بخش با شگفتی
و آسودگی همراه بود .سوجان رای ،فعال اهل نپال ،به ما گفت« :چهقدر خوب است که میشود دراینباره حرف
زد .هیچکس از ما دربارهی این مسائل سؤالی نمیپرسد .ما دربارهی دیگران حرف میزنیم ،اما هیچکس نمیپرسد
خودمان چه احساسی داریم».
صحبت ادامه پیدا میکرد و باألخره به بحث «ثبات شخصی ما» میرسید .همان چیزی که پرمادا منون یادآوری
میکند که در جهان یک فعال اجتماعی بسیار کمیاب است.
او جایی گفته بود« :بحث ثبات هم مطرح است و وقتی میگویم ثبات ،منظورم دربارهی تإمین منابع مالی نیست؛
بلکه دربارهی نیروی انسانی حرف میزنم .فکر میکنم کار همهی ما که اینجا نشستهایم در حوزهی حقوق بشر است.
اما ما هیچوقت دربارهی وضعیت ثبات خودمان فکر نمیکنیم .از  ۳۶۵روز سال ،نزدیک به  ۲۰۰روز سال را در سفر
کاری میگذرانیم .مدام در وضعیت پرواززدگی به سر میبریم؛ یادمان میرود عزیزانمان چه شکلیاند .بچههایمان
کنار شریک زندگیمان بزرگ میشوند و آنها فکر میکنند اص ً
ال برای چی بچهدار شدهایم .سؤال اینجاست که ما
چهطور باید زندگی شخصی خودمان را باثبات کنیم ،انرژی داشته باشیم و بتوانیم آن تغییر مثبت را در جایی دیگر
ایجاد کنیم؟ ما مدام دربارهی ثبات و بهبود زندگی دیگران حرف میزنیم ،اما هرگز دربارهی ثبات و بهبود وضعیت
خودمان چیزی نمیگوییم».
فعاالن اجتماعی دربارهی چه موضوعات دیگری نگراناند؟اینها چیزهایی است که آنها به ما گفتهاند:
ما نگرانیم… نگران غمواندوهمان ،امنیت ،کفش ،رابطهی جنسی ،خانواده ،نقلوانتقال ،کار مفرط .ماجراهایی که
نمیتوانیم از سر بیرون کنیم .نگران مخارج زندگیایم .بعدش چی میشود؟ چی به سر بچههایمان میآید؟ چهطور
کسب احترام و این احترام را حفظ کنیم؟ با احساس عذاب وجدان چه کنیم؟ نگران مسئولیتهایمان
در این جامعه
ِ
هستیم ،نگران حفظ امنیت. ...
و باألخره این دایره کامل و ارتباط برقرار میشود :نگرانی دربارهی تأمین هزینهی زندگی خانوادهات یا بازنشستگی
بدون حقوق و مزایا بهاندازهی نگرانی یافتن بودجهی کاری یا مبارزه با خشونت دولتی اهمیت دارد .و همهی اینها
بخشی از یک معادلهی پایدارند.
شخصی و عمومی تنها یکدیگر را تقویت نمیکنند ،آنها به شکل جداییناپذیری به یکدیگر مرتبطاند.
بیایید از اول شروع کنیم.
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پشت سر بگذاریم

برخاستن
اینطور شروع میشود:
جایی در جهان ـ مث ً
ال در سریالنکا ـ زنی از خواب بیدار میشود .زن در تختخواب دراز کشیده و خورشید را نظاره
میکند که از پشت پردههای زردرنگ طلوع میکند .مثل هر صبح دیگری در این پنج سال گذشته ،برای همهی
روزش برنامهریزی میکند :تمیزکردن خانه ،درستکردن صبحانه ،غذا دادن به مرغها .بعد ،مثل هر صبح دیگری در
این پنج سال گذشته ،زن چشمهایش را میبندد و به خاطر میآورد.
خاطرهها ابتدا به آرامی سراغش میآیند .تصویر آن دستهای کوچک و چروکیده که دور تن او حلقه شده بود ،بوی
چرم کفشها .بعد تصاویر با سرعت بیشتری هجوم میآورند .اونیفورم شقو رق مدرسه ،اولین شکست که با زانوهای
خراشیده و برق چشمهای قهوهای همراه بود.
بعد مثل همیشه سؤالها شروع میشوند :سردش است ؟ تنهاست؟ زنده است؟ اص ً
ال معنای «دلتنگی» چیست؟ تقلبی
است .نمیتواند این باشد یا آن .استخوان گیرکرده در گلو است .بهیاد میآورد ...ضربهای به در و لبخندش ،هرم
نفسهایش بر گونههای تو…
زن با خودش فکر میکند« :بس است دیگر .وقت بلند شدن است».
بعد مثل هر صبح دیگری در پنج سال گذشته ،زن کارهای روزمره را انجام میدهد و وقت را میگذراند تا اتفاقی
بیفتد .سراغ اخبار میرود و یک خبر را در روزهای مختلف میشنود .نبرد در یفنا ،خانوادههایی که با این سونامی از
هم پاشیدهاند همچنان ریسمان امیدواری را چنگ زدهاند.
زن اخبار را خاموش میکند ،لباس بر تن میکند و به سمت اتاقک قدیمی سالن اجتماعات محله میرود .محلی که

18

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

هر روز به آنجا سری میزند تا دوستانش را ببیند .مادران دیگر هم در این اتاقک چشمانتظارند تا پسرانشان به خانه
برگردند .همه با هم در وضعیت برزخی به سر میبرند.
زن چای شیرین را سر میکشد و به دور و برش نگاه میکند .همهچیز مثل هر روز است .و ناگهان همهی صداهای
اطرافش دور میشود و او با تنها فکری که در سرش رژه میرود تنها میماند .فکری که گرمابخش ،شیرین و قدرتمند
است .فکری که ابتدا بهآرامی در سرش ضربه میزند ،بعد ضربهها شدت میگیرد ،تا اینکه چیزی درون زن میشکند
و زن میداند« :بس است .انتظار بس است .وقتش شده».
زن به سمت دوستانش برمیگردد و حاال آنها را جور دیگری میبیند .حاال دیگر همهچیز را جور دیگر میبیند.
پاسخی در کار است .میتوانیم کاری بکنیم .میتوانیم بهپا خیزیم و بخواهیم بدانیم چه رخ داده است .میتوانیم به
جنگ این هراس برویم .به مبارزه علیه وحشتی که این جنگ به بار آورده .وحشتی که رهبران ما به بار آوردهاند.
میتوانیم از آنهایی که مسبب این واقعهاند سؤال کنیم .باألخره جوابی بخواهیم .بچههایمان کجایند؟ بچههایی که از
ما گرفتهاید...و اگر آنها جوابمان را ندهند ،خودمان میتوانیم به دنبال بچههایمان برویم .به سمت شمال ،به دیدار
مادرانمان برویم .به دنبال حقیقت برویم .میتوانیم درد و خشممان را با اتحاد به سمت یافتن جوابی هدایت کنیم.
دیگر الزم نیست بیشتر از این انتظار بکشیم .وقت عمل است.
و شروع میشود …

از شور و اشتیاق سخن گفتن
«شروع» میتواند با احساس تنهایی همراه باشد.
شروع با چشماندازی همراه است .با شور و اشتیاق ،با عزم .موتور محرک شروع تبعیض است ،جنگ ،نابرابری...با
ضرورت موضعگیری همراه است ،ضرورت اینکه فریاد بزنی که دیگر بس است.
معموالً نقطهی آغاز چیز دیگری جز این نیاز ندارد.
راخی گویال گفته بود« :آنچه ما را به حرکت واداشت ،شور بود .ما مشتاقیم جهان را برای زنان تغییر دهیم .ما این
ضرورت را احساس میکنیم که وضعیت زنان باید همین امروز ،همین حاال ،تغییر کند .این شور و اشتیاق است که
به ما این امکان را میدهد با همه وجود برای این هدف تالش کنیم».
بنابراین همهی آنچه را در اختیار داری یکجا جمع میکنی ـ وقت و انرژیات و پول اندکی که کنار گذاشته بودی
ـ و شروع به ساختن چیزکی میکنی.
اولاش خانهات ،محل کارت هم است .هر ساعت وقت اضافهای که داری را وقف ساماندهی کار می کنی ،معموالً هم
بعد از اینکه یک روز کامل کاری را پشت سر گذاشتی و بقیهي اعضای خانه همگی در تختخواب به خواب رفتهاند.
کمکم فعاالن دیگری هم با تو همراه میشوند .اغلب در قبال دستمزدی ناچیز یا بدون دریافت دستمزد.
با همراهی یکدیگر ،در راستای هدفتان چیزی را میسازید و پایهگذاری میکنید .آنچه را که در ابتدا تنها یک
ایدهی خام بود ،دنبال میکنی تا تغییری ایجاد کنی .تالش میکنی دربرابر هر شکلی از تبعیض بایستی .چیزهایی را
که مغفول مانده ،پررنگ کنی .به آنها که از خشونت دیدهاند ،پناه دهی .زندگی زلزلهزدگان را از نو بسازی .قوانین
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را تغییر دهی .به تاریکترین و پنهانترین مکانهایی که حقوق بشر در آنجا پایمال میشود ،پا بگذاری :کمپهای
پناهجویی ،زندانها...یا خانهی همسایه …
بعد وقتی راهی پیدا میکنی تا حمایت دیگران را جلب کنی و پولی را که برای انجام هدفات الزم داری جمعآوری
کنی ،هیجانزده و پرشوری که کار را پیش ببری ،آنقدر که به چیزی جز پیدا کردن بودجه برای اینکه «کار
بیشتری» انجام دهی ،فکر نمیکنی .در سودای پروژههای تازهای ،کارهایی که به سود گروه بزرگتری از مردم باشد.
منابع مالی میخواهی تا بتوانی هزینهی چیزهایی را تأمین کنی :هزینههایی مثل پرداخت دستمزدی که کفاف مخارج
زندگی را بدهد ،بیمهی درمانی برای کارمندان ،هزینهی مهدکودک ،پول اجارهی محل کار ،تدابیر امنیتی محل کار،
هزینهی دورههای آموزشی ،مرخصی… چیزهایی که بهنظر لوکس میآید.
وقتی پای اینهمه نیازهای مبرم وسط است ،وقتی این همه کار ناکرده باقی است ،چه حقی داری که برای نیازهای
خودت هم خرجی کنی؟ خودت را ملزم میکنی پیش بروی ،شبها چندساعت بیشتر کار کنی ،بدون فکر کردن به
نیازهایت ادامه دهی .چیزهای ضروری و خواستههای خودت را مدام عقب برانی ،پشت سر بگذاری.
این مدل سازمان معرکه است .فوقالعاده قدرتمند ،انعطافپذیر و پاسخگوست .ریشه در مشکالت واقعی دارد و ارتباط
تنگاتنگی با جامعهی مخاطباش .همزمان ،برای خیلیها این مدل کار کردن آغاز چرخهای است که در نهایت توانایی
آنها را برای اینکه در امنیت و ثبات کار کنند ،به مخاطره میاندازد.
چون همهچیز را خودت از صفر ساختهای و تمام آن زمان ،انرژی و منابع باارزشی را که وقف این ساختن کردهای ـ
بخش واقعی کار ـ کام ً
ال پنهان است .از آنجایی هم که هزینهی واقعی جان کندن در راه فعالیت اجتماعی هرگز در
صورتحسابها برای دریافت حمایت مالی ثبت نمیشود ،این برداشت غیرواقعی و نادرست پیش میآید که با پولی
ناچیز میتوان کارهای بزرگ و معرکهای انجام داد.
چنین وضعیتی است که فعالیت اجتماعی را تبدیل به عرصهی چک و چانه زدن میکند.

چک و چانهزنی
همه چانهزنی را دوست دارند .آن حس تیز و شیرین رضایت از یافتن آنچه واقعاً میخواهی و برایت اهمیت دارد ،و
اینکه بتوانی این خواسته را به لبهی ارزش واقعیاش نزدیک کنی .اما مسألهای در میان است.
وقتی درگیر چانهزنی میشوی ،مسائل مهم و هدف باارزش آن «خاص بودن» یگانهشان را از دست میدهند .دیگر
آنقدرها باارزش به نظر نمیرسند .کمکم انتظار خواهی داشت همیشه این نرخ را برای انجام این کار یا کارهای
مشابه بپردازی .وقتی هم کسی نرخ باالتری مطالبه کند ،از کوره در میروی .و این مشکل بزرگ عرصهی فعالیت
اجتماعی است.
ما سطح انتظارهای مالی را در عرصهی فعالیتهای اجتماعی بسیار پایین درنظر میگیریم .فعالیت اجتماعی کار گل
کمارزشی است.
بسیاری از حامیان مالی (نه همهی آنها) به هزینههایی که در ابتدای کار به شکلی مصنوعی و بسیار اندک تعریف
شده عادت میکنند :کار سخت بی هیچ هزینهی اضافه ،بدون مزایا ،بدون حق بازنشستگی و مسلم است که بدون
تعریف هیچ بودجهای برای تأمین امنیت کارکنان .برنادت موثین به ما یادآوری کرده بود:
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«وقتی تأمینکنندگان مالی اکراه دارند هزینهی چیزی ضروری و ابتدایی مثل پول ناهار ما را تقبل کنند ،واقعاً خیال
میکنید حاضرند در راه تأمین تدابیر امنیتی الزم برای کار اجتماعی هزینه کنند؟»
مناها کانداسامی ،فعال اجتماعی اهل سریالنکا ،وقتی داشت توضیح میداد چهطور در بحث با یکی از تأمینکنندگان
مالی سعی داشت راضیاش کند تا هزینههای امنیتی الزم را برای رفتوآمد به یکی از مناطق بحرانزدهی سریالنکا
تأمین کند ،حرفهای برنادت را بار دیگر تکرار کرد:
«یکی از تأمینکنندگان مالی با سماجت از من میپرسید حاال واقعاً الزم است به مناطق درگیر جنگ تامیل با
ماشین سفر کنم؟ او تأکید میکرد با موتور گازی هم میشود به آنجا سفر کرد .وقتی باألخره توانستم قانعاش کنم و
خطرهای امنیتی سفر به این منطقه را برایش به تأکید برشمردم ،شروع به پرسیدن این سؤال کرد که حاال چند لیتر
بنزین برای سفر به این مناطق الزم است»...
خشت اول این دیوار از سالها پیش کج بنا نهاده شد و حاال همه انتظار چک و چانه زدن دارند.
و در نتیجهی چنین وضعی است که وقتی باألخره برای تأمین نیازهای اولیهمان هم بودجهای درخواست میکنیم،
وقتی نیازهای الزم برای کار در فضایی امن ،آرام و باثبات را برمیشمریم ،با این حقیقت تلخ مواجه میشویم که این
برای صاحبان بودجه یک موضوع پذیرفتهشده نیست .وقتی باألخره هزینههای واقعی پیشبرد کار را هم پیشبینی
میکنیم ،با این واکنش مواجهه میشویم که «هزینههای سربار و اضافی» فهرست کردهایم.
از نگاه تأمینکنندگان مالی ،ما اگر به کارکنان پروژهمان حقوق پرداخت کنیم و برای خرجهای دیگری هم بودجه
پیشبینی کنیم ،زیادی خرج تراشیدهایم .فوری این سؤال را پیش میکشند که چهطور هزینهی این همه پروژه را
پرداخت کنیم؟ باید از خرجها بزنید .باید قدر پولی را که هزینه میکنیم بدانید .نمیشود این کارها را رایگان انجام
بدهید؟ همانجور که همیشه انجام میدادهاید؟ یا شاید هم ما باید دنبال تأمین هزینههای مالی گروه دیگری باشیم
که از ما انتظار ندارند بابت این «هزینههای اضافی» پولی پرداخت کنیم؟ شاید هم باید خودمان این پروژهها را پیش
ببریم .بعید است انجام دادن این کارها چندان سخت باشد…
یک بار دیگر این بحث وسط میآید که ما واقعاً چه کاری را «باارزش» میدانیم .چه چیزی را مهم تلقی میکنیم .و بار
دیگر این باور رایج در همهی فرهنگها هم تقویت میشود ،باوری که عمری به درازای تاریخ دارد :کار زنان شخصی
و آسان است« .کار واقعی» نیست .این طبیعت زنان به عنوان مادر و دختر است که از دیگران مراقبت کنند ،در خانه
صلح و صفا برقرار کنند .مگر این کارهای اجتماعی هم دنبالهی قشنگ و طبیعی همان نقش زنان در خانه نیست؟
از آنجایی که زنان فعال اجتماعی درگیر انجام کار و هدفشان هستند ،وقت و انرژی چندانی هم باقی نمیماند که
به جنگ چنین باورهای عجیب و ریشهداری رفت .و وقت و انرژی چندانی هم باقی نمیماند که ارزش و اهمیت کار
حقوق بشریشان را عیان کنند.

سعادت
باز به بحث پول برمیگردیم.
اینبار دربارهی جمعآوری پول الزم بحث کنیم .جمعآوری پول با حفظ شأن و احترام ،در معادلهای برابر… دارایی
این وسط تقسیم میشود چون کاری که میکنیم مهم است ،محترم است و ارزشمند.
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دنیایی را تصور کنیم که بهجای اینکه مدام دنبال بودجه الزم بدوی ،محترمانه ازت خواسته میشد طرح کاریات را
ارائه دهی .یک پیشنهاد پروژهی ساده ،برای مثال متنی که دوصفحه بیشتر نباشد و به زبان خودت نوشته باشیاش.
طرحی که برای چندسال پیشبینی شده باشد ،پایههای مالی قرصومحکمی داشته باشد و هزینههایی مثل بیمه و
مزایا و حق بازنشستگی را در بر بگیرد .دنیای خیالیای که ظرف یک هفته به طرح کاریات پاسخ میدهند .حتا اگر
ظرف یک ماه جواب بدهند ،باز هم معرکه است.
چنین جهانی را تصور کن .چه جهان سعادتمندی!
چنین جهانی در واقعیت گاهی رخ میدهد .این شیوه از تأمین منابع مالی برای پروژه معموالً از سوی دیگر فعاالن
اجتماعی انجام میشود .فعاالن اجتماعیای که به «تأمینکنندگان مالی مستقل» معروفاند .بعضی از آنها هم فعاالن
مدنیاند که در نهادهای موسوم به «نهادهای پیشرو» کار میکنند و حتا گاهی بعضی از آنها در سازمانهای دولتی
شاغلاند.
اما جز این موارد معدود ،بقیهی مواقع پیدا کردن پول مبارزهای بیامان و دشوار است.

«کلم بروکلی» فعالیت اجتماعی
جولیت ،دختر  ۵سالهی من ،از کلم بروکلی متنفر است .باید کلم بروکلی را غرق در سس کچاپ کنیم تا به خوردش
دهیم .همیشه برای اینکه بروکلی بخورد باید یک دور بحث و مذاکره کنیم .جولیت به خوردن بروکلی رضایت میدهد
تا باألخره اجازه پیدا کند سر اصل غذا برود و غذاهای خوشمزه بخورد ،چیزهایی مثل سوسیس لذیذ و اسپاگتی .شاید
هم بعدش بتواند پودینگ بخورد...اما بعد از اینکه کلم بروکلیهایش را بخورد.
خیلی از ما نسبت به جمعآوری پول الزم برای پروژههایمان چنین احساسی داریم .تأمین بودجه بخشی از کار است
که میخواهیم فقط انجام و تمام بشود تا برویم سراغ اصل کار...قسمت خوب کار.
و این مرحلهی کلم بروکلی کار ،دیوانهمان میکند چون مرحلهی بسیار سختی است .مرحلهای که راحت نیست و
با خفت و خواری همراه است .مرحلهای که باید دنبال این باشی که اص ً
ال تو و کارت را به رسمیت بشناسند و برای
هدفات ارزش و احترام قایل شوند.
وقتی کسی حاضر میشود هزینههای مالی کارت را متقبل شود ،درواقع میگویند برای کاری که انجام میدهی ارزش
قائلاند و کارت مهم است .و خب وقتی کار و فعالیت اجتماعیات ،همهی زندگی و عشقات است ،آنها چه بخواهند
و چه نخواهند با تأمین منابع مالی دارند میگویند تو به عنوان یک فرد ،مهم و ارزشمندی.
ی را که مهم ـ و شخصی ـ است ،به دیگران اثبات کنی ،میتواند تبدیل به
این روند که مدام بخواهی فعالیت اجتماع 
فرآیندی توهینآمیز بشود .کریشانتی دارماج دربارهی این وضعیت گفته بود:
«ما وارد حوزهی فعالیت مدنی شدیم چون اشتیاق داشتیم با زنان کار کنیم .ولی وقتی در سطح سازمانی مدیر ردهباال
میشوی ،کارت این میشود که بودجه و پول جور کنی .و بیشتر ما در این روند مداوم پیدا کردن پول ،فرسوده
میشویم .روندی که پرتنش است .بله ،این هم بخشی از کار است ،اما اینکه مدام بخواهی کارت را توجیه کنی و
تأکید کنی چرا مسائل زنان مهم است… بعد از مدتی همهی این فرآیند توهینآمیز میشود».
بااینحال ما این فرآیند را ادامه میدهیم؛ چون مهم است و ارزش این درد و سختی را دارد .با اینکه به جواب
رد عادت میکنیم ،هیچ چیزی هرگز سختی شنیدن «نه» را آسان نمیکند .همانطور که شنیدن جواب مثبت به
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طرحهای پیشهادیمان همیشه عالی و ُمهر تأییدی بر اهمیت کارمان است.
ولی معموالً این جواب مثبت با هزار اما و اگر و شرط و برخی محدودیتها همراه است.

رقصی برای شام
وقتی با فعاالن مدنی از «ثبات» حرف میزنی ،یکی از اولین مباحثی که مطرح میشود ،بحث پول است ،رقصیدن به
ساز آنها که صاحب سرمایهاند .موانعی که باید از روی آنها بپری تا کارت را به ثبات برسانی.
اولین مرحله ،یکی از سختترین مراحل هم هست :پیدا کردن صاحب بودجهای که حاضر باشد طرحهایی در حوزهی
حقوق بشر زنان را حمایت مالی کند .بعد باید راهی پیدا کنی تا ایدهات را به این افراد معرفی کنی… و امیدوار باشی
این تأمینکنندگان مالی حاضر باشند برای بیشتر از چند ماه هزینههای کار را تقبل کنند.
وقتی باألخره چنین ارتباطی را پیدا کردی ،میفهمی روند تصویب بودجه و طرح پیشنهادی ،روندی است طوالنی،
پیچیده و بوروکراتیک که معموالً هم به زبان مادری تو نیست.
بعد باید به مدل بودجهای که حاضرند در اختیارت بدهند قناعت کنی .بودجهای که معموالً فقط «هزینههای اصل
پروژه» را تأمین میکند و معنایش این است که بسیاری از هزینههای ضروری و الزم مثل اجارهی دفتر کار ،حقوق
کارمندان و مزایا را شامل نمیشود.
معموالً هم این بودجهها کوتاهمدت است ـ سه ماه ،شش ماه و اگر خیلی خوششانس باشی بودجهای برای یک سال.
آدمهای خوشبختی که موفق میشوند برای مدتی بیش از یک سال و حتا شاید تا سه سال بودجه دریافت کنند
انگشتشمارند .اما این نمونهها اندک است.
برای اینکه زیر بار بدهی مالی فرو نروی ،ناچاری دنبال چندین بودجه از افراد و نهادهای مختلف باشی که خودش
یک دردسر دیگر است .آنیسا دربارهی این دشواری گفته بود« :ثبات در ساختار سازمانی با پیدا کردن چندین و
چند منبع مالی مرتبط است .و منابع مالی مختلف ،در سال تقویم متفاوت کاری و زمانی دارند .معنای این وضعیت
این است که بخش عمدهی سال مدام درگیر پول جور کردن و نوشتن گزارش کاری برای منابع مالی مختلفایم».
در نتیجهی چنین وضعیتی است که فعاالن مدنی در چرخهی پایانناپذیر دویدن دنبال پول گیر افتادهاند.
وقتی باألخره با صاحبان پول ارتباط میگیری ،از فرآیند پیچیده درخواست بودجه سر درمیآوری و تمام فرمهای الزم
را پر میکنی ،تازه میفهمی که باید چندینماه منتظر بمانی تا در پاسخ به درخواستات جوابی بشنوی .درعینحال
کفگیر پروژههای فعلی هم دارد به ته دیگ میرسد.
از آنجایی هم که پول کافی در بساط نیست تا صرف آموزش نیروهای کاریات شود و مهارتهای شغلیشان را
تقویت کرد ،یا به دنبال تحقیق برای پیدا کردن شیوههای دیگری از تأمین بودجه رفت ،به ناچار بخش عمدهی
انرژیات صرف دویدن برای پیدا کردن بودجه میشود .بعد هم صابون شرط و شروطهای چسبیده به بودجه به تنت
میخورد…
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شرطوشروط
فعاالن مدنی معموالً قدردان هرگونه حمایتیاند .ولی وقتی این حمایتهای مالی با انتظارات غیرقابل مدیریت و
شرطوشروطهای پیدا و پنهان همراهشود ،مشکل شروع میشود.
یک مثال بازدید تأمینکنندگان مالی از پروژه است که برنامهریزی کردن این بازدید با تالش بسیار همراه است و
انرژی و منابع بسیاری را هدر میدهد.
بعضی اوقات افرادی که برای صاحبان منابع مالی کار میکنند با قصد و نیت از موقعیت و مقام خود سوءاستفاده
میکنند .یکی از زنان فعال مدنی به ما گفت مجبور شده از صاحب بودجه در خانهاش پذیرایی کند .ثروتمن ِد صاحب
پول پشت سر هم نوشیده و مست کرده و بارها به این زن طعنه و کنایه زده که «با پول سازمان که ما تأمین کردهایم
مشروب گرانقیمت خریدهای( ».درحالی که این نوشیدنیهای گرانقیمت برای پذیرایی اجباری از او با حقوق
ماهانهی خود زن خریداری شده بود).
و باألخره بحث سوءاستفاده از قدرت در سطح سازمانی هم هست ،بهویژه وقتی صاحب بودجه نهادی دولتی است و
بهدنبال اینکه فعالیت در حوزهی حقوق بشر را با کم و زیاد کردن بودجه در راستای سیاست خارجی دولت ،کنترل
و محدود کند.
برای مثال ،برنامهی ایاالت متحد امریکا در مکزیکوسیتی ـ که بیشتر با نام «گلوبال گگ رول» شناخته میشود ـ
حاضر نیست به گروههایی که در سراسر جهان در راستای کنترل باروری فعالیت میکنند بودجهای دهد.
از سوی دیگر گروههایی که حاضر میشوند بودجهی این نهاد را با همهی محدودیتهایش بپذیرند ،اجازه ندارند به
دنبال منابع مالی غیرامریکایی دیگر باشند که از سیاستهای حق سقط جنین و کنترل باروری حمایت میکنند .در
نتیجهی چنین وضعیتی است که بسیاری از گروههایی که در زمینهی حق باروری و سقط جنین فعالیت میکنند،
چارهای نداشتند جز اینکه بودجههای خود برای کمک به سقط جنین زنان را قطع کنند و در نتیجه زنان در بسیاری
ی ناخواسته نداشتند.
از مناطق محروم دیگر چارهای جز سقط جنین زیرزمینی و ناامن یا ادامهی باردار 
یک مثال دیگر «سوگندنامهی مخالفت با تنفروشی» در ایاالت متحد امریکا بود که تمام نهادهای غیردولتی در امریکا
و سایر نقاط جهان را که از بودجهي جهانی «مبارزه با ایدز» در امریکا پولی دریافت میکردند ،موظف میکرد تا به
شکل رسمی اعالم کنند با تنفروشی مخالفاند( .دیوان عالی عدالت امریکا در سال  ۲۰۱۳باألخره این سوگندنامه را
ملغی و مخالف با قانون اساسی امریکا تشخیص داد .توضیح مترجم)
چنین سیاستها و محدودیتهایی نتایج منفی بسیاری در راه جلوگیری از گسترش بیماری ایدز ،دفاع از حقوق بشر
و ترویج و تبلیغ بهداشت عمومی به همراه داشت.

اثبات خود
صاحبان بودجه بیشتر و بیشتر دنبال مدرکاند .مدرکی که ثابت کند فعالیت در زمینهی حقوق بشر اثربخش است،
نتیجهی مشخصی به همراه دارد .خب این قابل درک است .و چنین انتظاری شیوهی کار ما را هم تغییر داده است.
مارنی روزن دربارهی این موضوع میگوید:

24

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

«نهادهای خیریه تغییر کردهاند .قب ً
ال تأکید آنها بر ثمربخش بودن نهادها و سالمت کاری این نهادها بود .ولی خب
این مال روزگار قدیم بود .حاال این صاحبان بودجه دنبال بازده و بهرهوری کاریاند».
تأمینکنندگان مالی همچنین روز به روز بیشتر از گروههای حقوق بشر انتظار دارند که از نقطهیشروع «مردمی»
خود فاصله بگیرند« ،پیشرفت» کنند و «حرفهای» بشوند و از ابزار و شیوههای حرفهای و شغلی برای سنجیدن
میزان موفقیت و تنظیم گزارشهای کاری استفاده کنند .چرا که آنها این شیوههای سازمانی و کاسبکارانه است را
میشناسند و قبول دارند.
چندی پیش «انجمن زنان در توسعه» از این شیوهی تأمینکنندگان بودجه با عبارت «شرکتی شدن جامعهی
حمایتکنندگان مالی» یاد کرد .این نهاد توضیح داده بود چهطور این مد تازه حجم کار فعاالن مدنی را چندبرابر و
سختتر کرده و بین فعاالن مدنی و صاحبان پول بیش از پیش فاصله انداخته است:
«در یک دههی گذشته شاهد تحول مشخصی در نهادهای صاحب بودجه بودهایم که هرچه بیشتر به سمت بهرهوری
مشخص ،تخصصی شدن و تأکید بر نتیجهی مشخص رفتهاند .شیوهی مدیریت شرکت تجاری با همهی خوب و بدش
به مدیریت نهادهای توسعه ،خیریهها ،نهادهای عدالت اجتماعی و کمککنندگان مالی نفوذ کرد.
در مرحلهای صاحبان بودجه دریافتند که مشارکت آنها در فرآیند توسعه ،مشارکتی است که با روشهای پیچیده،
بانکهای اطالعات و داده ،اهداف ،فرآیند چندالیه و پیچیدهی تصمیمگیری همراه است .این روند تا آنجا پیش
رفته که فرآیند تخصیص بودجه به نهادها به جلسههای کاری برای تعیین هدف ،پر کردن فرمهای رسمی استاندارد
تقاضای بودجه و ارزیابی پروژه تقلیل یافته است.
این مسأله هم مطرح شد که مشارکت و همکاری میان افراد و نهادهای صاحب بودجه که به تدریج و در طول سالهای
طوالنی شکل گرفته ،با مشکل همراه است .این همکاریها درعمل به جلساتی میان رؤسای این سازمانها تبدیل شده
که بهجای گفتوگویی سازنده دربارهی استراتژیها ،جاهطلبیهای شغلی و واکنش دربارهی کارهای یکدیگر ،صرفاً
دربارهی امور اداری سازمان خود و برنامههای مالی توضیح میدهند».
اما فعالیت در حوزهی حقوق بشر اینگونه پیش نمیرود و کارکرد ندارد .حقوق بشر یک سازمان بزرگ تجاری نیست.
حقوق بشر سازمان بزرگ متولی توسعه هم نیست .کار حقوق بشر اینطور نیست که یک نسخه را بتوان برای همه
تجویز کرد.
برای اینکه بتوان واقعاً تأثیرگذار بود ،فعالیت در حوزهی حقوق بشر باید با انعطاف همراه باشد .به این معنا که فعاالن
حقوق بشر باید بتوانند با شیوهها و سازوکارهای گوناگونی کار کنند.
بعضی اوقات فعالیت در راستای حقوق بشر بسیار منضبط و با چارچوب معین است .معموالً این شیوهی کار نهادهای
بسیار مطرح مدافع حقوق بشر است که افکار عمومی این سازمانها را خوب میشناسد؛ سازمانهایی همچون «عفو
بینالملل»« ،دیدبان حقوق بشر» و «سازمان جهانی علیه شکنجه».
اما بیشتر وقتها فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر در چارچوب و قالبی مشخص نیست و سیال است .شیوهی فعالیت
با هر جزرومد و جاری شدن هر سیل ،دستخوش تغییراتی میشود .سازمانهای مردمنهاد ،تظاهراتهایی که ظرف
مدتی کوتاه در واکنش به اتفاقی برگزار میشود ،فعاالن مستقل حقوق بشر که به تنهایی و در سایه فعالیت میکنند،
همه نمونههایی از فعالیتهای به دور از ساختار مشخصاند .مثال آریان میگوید:
«گروه فزایندهای از فعاالن زنان در شبکههایی فعالیت میکنند که در سایه و به دور از چشم انظار عمومی فعالاند.
بهویژه در موقعیتهایی که فعالیت علنی جنبش زنان آسان نیست .جاهایی به دور از مرکز کالنشهرها ،در فضایی که
قاچاق انسان ،سکس یا قاچاق اعضای بدن انسان رایج است .یا زنانی که در ناکجاآباد به فعالیت مشغولاند».
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در بسیاری از کشورها زنانی که به نوعی در راستای حقوق زنان فعالیت دارند ،ناچارند با چراغ خاموش حرکت کنند.
اگر فعالیتشان علنی باشد ،خطرات زیادی آنها را تهدید میکند .مث ً
ال زنان فعالی که در مالی یا سودان با ُمثلهسازی
اندام جنسی زنان مبارزه میکنند ،یا در چچن پروندههای افرادی را که ناگهان ناپدید میشوند و موارد شکنجه را
ثبت و گزارش میکنند ،آنها که با قتل ناموسی در عراق و پاکستان مبارزه میکنند یا فعاالنی که علیه انواع آزارهایی
فعالیت میکنند که دگرباشان جنسی را هدف گرفته است.
امیلی ،یکی از فعاالن این حوزه به ما گفت« :در بعضی از کشورها فعالیت در راستای احقاق حقوق دگرباشان جنسی
آنچنان به حاشیه راندهشده و با سرکوبگری همراه است که فعاالن باید کامال از رادار دور باشند .به همین دلیل این
فعاالن معموالً از هیچ حمایتی برخوردار نیستند ،نام و هویت خود و گروهشان ثبت نشده ،ممکن است "غیرحرفهای"
محسوب شده و از آموزشهای الزم برخوردار نباشند و در چشم بسیاری از فعاالن اجتماعی این گروه ،افرادی بدون
استراتژی قلمداد میشوند .همهی اینها هم مشخصهها و عواملی است که به مذاق صاحبان بودجه خوش نمیآید یا
تمایلی ندارند به این افراد بودجه بدهند».
آریان ،فعال اجتماعی دیگری به ما توضیح داد گاهی در بعضی از کشورها (مث ً
ال ازبکستان یا برمه) دولتهای
سرکوبگر تمام کوشش اجتماعی مستقل را سرکوب و فعالیت را زیرزمینی میکنند« :امروز بیشتر و بیشتر شاهد
کشورهایی هستیم که از اساس فعالیت سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد را ممنوع میکنند و گروههای زنان اجازهی
هیچگونه فعالیتی در این کشورها ندارند».
بنابراین میبینید که هیچ ساختار معین و مشخصی برای فعالیت در حوزهی حقوق زنان وجود ندارد .برای بسیاری از
گروهها نیز ساختار مشخص ،هدف غایی نیست .برای اینکه بتوان واقعاً تغییری ایجاد کرد ،ما به هر دو سر طیف «کار
حرفهای» در حوزهی حقوق بشر و فراوان گروهها و شیوههای دیگر در میانهی این دو سر نیاز داریم.
و در دنیای فعالیت حقوق بشری ،تغییر بسیار زمانبر است .النور داگالس به ما یادآوری کرد« :ما نمیتوانیم قول
بدهیم ظرف مدت سه سال انقالب میکنیم ،یک بررسی پایهای نیز انجام میدهیم و بههمراه گزارش ارزیابی پروژه
تحویلتان میدهیم .کار در حوزهی حقوق بشر اینگونه پیش نمیرود».
تغییر در حوزهی حقوق بشر با کار تنها یک فعال اجتماعی نیز رخ نمیدهد .آنیسا ،فعال حقوق زنان ،اشاره کرده« :ما
دربارهی روند تغییرات اجتماعی حرف میزنیم .روندی که در نتیجهی تالش مداوم و طوالنیمدت گروههای مختلفی
از فعاالن حقوق بشر رقم میخورد که در حوزهها و مناطق گوناگون فعالیت دارند .چهطور میتوانیم ادعا کنیم کار
گروه ما "تأثیرگذار" بوده و در دام این خطر نیفتیم که تالش سخت دیگر گروهها را نادیده بگیریم؟»

الف و ادعا
پس چه چیزی این تالش سخت را ارزشمند میکند؟ موفقیت.
و الزم نیست این موفقیت ،موفقیتی بزرگ از جنس حق رای زنان یا منشور جهانی به رسمیت شناختن حقوق زنان
به عنوان بخشی از حقوق بشر باشد( .این منشور در سال  ۱۹۹۴در نشست وین مطرح و در نشست سراسری زنان در
پکن در سال  ۱۹۹۵به تصویب رسید).
برای ایمان بیبارس این موفقیت همان لبخند کوچک و تشکرآمیزی است که بعد از کارزار سازمانهای برای تغییر
قانون تابعیت مصر تحویل گرفت.
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برای ترنا مویا ،موفقیت شنیدن این حرف بود که چهقدر کمکهای سازمان «بودجهی اقدام فوری» برای فعاالن از
سراسر دنیا حیاتی بوده« :چی بهم انگیزه ادامهی این کار را میدهد؟ ایمیلهای قدردانی افرادی که از ما بودجه
گرفتهاند و خواندن شرح موفقیتهایشان .ایمیلهایشان همیشه مو بر تن من سیخ میکند و اشکم را درمیآورد .یا
وقتی در روزنامهای گزارش یا مصاحبهای را با فعال اجتماعی میخوانم که از هدف و ایدهی او حمایت مالی کردهایم.
یا وقتی افرادی که به سازمان ما کمک مالی میکنند ،میگویند قدردان تالش ما هستند .یک واکنش مثبت کوچک،
میتواند تأثیری بسیار عمیق برجا بگذارد».
نکته همین است :اندکی موفقیت کافی و خوب است و الزم نیست هر روز کار ما توأم با موفقیت باشد .اما بیشتر روزها
نیاز داریم احساس کنیم کاری که میکنیم ،ارزش دارد .بر زندگی کسی تأثیر دارد و مهم است.
احساس موفقیت از انجام کارمان میتواند امری بسیار شخصی باشد .چیزی که فقط تو و دیواری که احاطهات کرد ه
میدانید ،میتواند آن حس گرمابخش و روشنی باشد که نزدیک به قلبت حس میکنی و صبر میکنی تا به وقت
مناسب احوالت ،این حس را مزهمز ه کنی.
گاهی هم ما به نمود عمومی موفقیت نیاز داریم .الزم است احساس کنیم همکارانمان ،اجتماع محلیمان و جهان
بیرون برای ما و کارمان ارزش قائلاند .نیاز داریم به رسمیت شناخته شویم.
این دیده شدن به اشکال مختلفی رخ میدهد :دیده شدن میتواند دریافت یک جایزه باشد .میتواند تماس تبریک از
سوی یک همکار باشد .دیده شدن میتواند انتصاب زنی در «کمیتهی برنامهریزی نپال» برای اولینبار در تاریخ کشور
باشد .دیده شدن میتواند یک تشکر باشد یا یک مراسم یادبود .دیده شدن میتواند انتصاب زنی به عنوان مشاور در
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد باشد .دیده شدن گاه دعوت به یک کنفرانس است .گاه مالقات زنانی
از کشورهای دیگر است که برایت بستهای شکالت هدیه آوردهاند .گاه تصویب بودجهای برای چندسال کار مستمر
است .دیده شدن ،گاهی نامهی اعتراضی فعاالن زن از کشورهای مختلف دنیا خطاب به مقامات کشورت است که تو
را بازداشت کردهاند .بیشتر وقتها اما «دیده شدن همتایان» ما است که معنایی عمیقتر دارد.
دیده شدن به تو انرژی و توان ادامهی راه را میدهد .گاهی حتا زندگیات را نجات میدهد.
اما تیزی ب ُ ّرندهای هم در میان است.
مرز بین دیده شدن و خودتبلیغگری بسیار باریک است .مرز میان ترویجگری و خودنمایی هم باریک است.
قربان دستوپای بلورین خود رفتن ،یکی از گناهان کبیره در حوزهی فعالیت اجتماعی است .مشکلی نیست و معموالً
هم عادی است که دیگران قربانصدقهی شما بروند و از کارتان تعریف کنند .اما اینکه خودتان از خودتان تعریف
کنید ،کمی ناشیانه است .بزرگنمایی است و مصداق خودستایی.
خیلی از فعاالن از تبلیغات اجتناب میکنند .آنها معموالً چندان به دنبال دیدهشدن نیستند و انتظارش را هم ندارند.
این هم بخشی از فرهنگ کار در حوزهی فعالیت اجتماعی است .بسیاری از فعاالن اجتماعی کار خالص ـ کار واقعی ـ
را در عملگرایی میبینند ،نه اینکه مدام دربارهی آنچه انجام میدهند حرف بزنند .اگر کار را خوب و درست انجام
بدهند ،بدون اینکه دنبالش باشند ،کار و تالششان دیده خواهد شد.
این یکی از دالیل اصلی است که چرا در ازای هر یک فعال اجتماعی معروف ،به معنای واقعی کلمه هزاران فعال
اجتماعی دیگر وجود دارد که شما هرگز نام آنها را هم نشنیدهاید .و همینطور یکی از دالیلی که چرا فعاالن
اجتماعی اینقدر کم دربارهی خود مینویسند یا حرف میزنند .حتا اگر آنقدر وقت داشته باشند که بنشینند و قلم را
روی کاغذ بگردانند ،آیا واقعاً اینقدر احساس راحتی میکنند که دربارهی خودشان حرف بزنند؟ بعضی وقتها جواب

27

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

این سؤال "بله" است .و این مایهی خوشبختی است ،چرا که داستانهای زندگی فعاالن اجتماعی پرجنبوجوش،
غنی ،معرکه ،مفرح و نفسگیر است.
اما خب بیشتر وقتها در شرح این داستانها ،فروتنی و خودناچیزپنداری فعاالن اجتماعی عیان میشود .و این چرخه
همینطور تکرار میشود.
واقعیت این است که در عرصهی عمومی به رسمیت شناختن ،دیدن و قدردانی از تالش فعاالن حقوق بشر و همهی
وسعت و عمق و قدرت این تالشها ،بسیار ناچیز است .و چنین وضعیتی تنها سکوت دربارهی بعضی از مهمترین
جنبشهای مدنی خواستار تغییر را تقویت کرده است.
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نانوشتنی
آوار کار
اوکسانا آلیستراتاوا ،فعال اجتماعی پر شروشور و پرانرژی است که در مولداوی یک مرکز مبارزه با قاچاق را اداره
میکند .وقتی او را اولینبار در دابلین و در حاشیهی جلسهی مدافعان حقوق بشر دیدیم که به همت سازمان «فرانت
الین» برگزار شده بود ،موفق شدیم وسط جلسات مختلف کنفرانس با او مصاحبه کنیم .بعد از اینکه ساعتها دربارهی
کارش ،زندگیاش و امنیتاش حرف زدیم ،باألخره از او پرسیدیم چهطور از پس این همه کار برمیآید؟ او مکثی کرد
و گفت«:خب ،نمیخوابم .تنها زمانی که واقعاً میخوابم ،همین وقتهایی است که برای کنفرانسی سفر میکنم».
جواب اوکسانا انگار خالصهی تجربهی تقریباً تمام فعاالن اجتماعی بود که با آنها مصاحبه کرده بودیم .در سراسر
جهان ،در تمامی حوزههای فعالیت حقوق بشری ،کنشگران مدنی در جستوجوی زمان بیشترند .همهی آنها مدام
دستوپا میزنند تا بین کار فراوان ،منابع ناچیز و زمان اندکی که مجال استراحت کافی باقی نمیگذارد ،توازنی برقرار
کنند.
وقتی شروع به نوشتن کردم ،خیال میکردم این بخش از کتاب دربارهی دالیل مشغلهی فراوان ،کوتاه خواهد بود .به
نظر میرسید مشغلهی کاری فراوان ،مشکلی ساده و مشخص است .فعاالن اجتماعی بودجهی کافی ندارند و معنایش
این است که هیچوقت منابع کافی در اختیار ندارند (زمان ،پول ،نیروی انسانی و ابزار) تا با مصایب نقض حقوق بشر
در کشورشان مبارزه کنند .در وضعیتی مشابه ،هیچوقت هم منابع کافی در اختیار ندارند تا بتوانند به خودشان
مرخصیای بدهند .تمام.
مثل بقیهی موارد مربوط به وضعیت ثبات زندگی یک فعال اجتماعی ،فهمیدیم این مشکل هم مشکل ساده و
سرراستی نیست .و معموالً هم مسأله ،انتخاب است.

هیچوقت کافی نیست
مشغلهی فراوان کاری یکی از فراوان تناقضهای ثبات است .فعاالن اجتماعی در حین اینکه نگران حجم فراوان
کاریاند که باید انجام دهند و دچار استرس میشوند ،در سراسر جهان انگار این حجم وحشتناک کار را به عنوان
واقعیت کا ِر اکتیویستی پذیرفتند.
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معموالً یک فعال اجتماعی همزمان کار چندین نیروی کار را انجام میدهد .از یک سو ،وظایفی را انجام میدهد که
بهعنوان فعالیتهای بنیادین کار اجتماعی شناخته میشوند ،کارهایی مثل جمعآوری منابع مالی ،نوشتن گزارشهای
کاری ،مدیریت نیروهای انسانی و برنامهریزی تدارکات کار .از سوی دیگر همین فعال اجتماعی کارهای دیگری مثل
حمایت و خدمترسانی به آسیبدیدگان یا مشاوره با قربانیان خشونت ،جستوجو به دنبال افراد ناپدیدشده ،شکایت
قانونی و دادگاهی کردن متهمان را هم انجام میدهد و همزمان در تظاهراتهای اعتراضی هم شرکت میکند.
از فعاالن اجتماعی انتظار میرود بیشتر از دیگران کار کنند .این انگار بخشی از چانهزنی در روند کار است .آنقدر که
وقتی بخشی از کار به سرانجام میرسد یا همکار دیگری انجام این بخش را عهدهدار میشود ،فعال اجتماعی ما به
جای استراحت و به جای اینکه از این فرصت برای تمرکز بر امور دیگر استفاده کند ،کار بیشتر و مسئولیتی اضافه
را برعهده میگیرد.
بعد از مدتی فهمیدم سؤالی که از خودم میپرسم ،سؤال درستی نیست .الزم نیست بدانیم چی باعث این حجم فراوان
کار میشود .به جای آن باید این سؤال را مطرح کنیم که چرا فعاالن اجتماعی به طور مداوم ،وظیفهای بیشتر از توان
خود را برعهده میگیرند؟
پاسخ به این سؤال ما را به هستهی اصلی فعالیت حقوق بشری میرساند .چرا که فعالیت در راستای حقوق بشر،
مقابله با بزرگترین و پیچیدهترین چالشهای زندگی است .چالشهایی مثل بیعدالتی ،خشونت ،تبعیض و رنج بشر.
وضعیتی که آشفته ،پیچیده و گیجکننده است .و کار برای هر فعالی که وارد این حوزه میشود ،پایانناپذیر به نظر
میرسد.
در این جهان نیازهای دایمی و طاقتفرسا ،فعاالن اجتماعی همواره با این حس مواجهاند که بهاندازهی کافی سخت
کار نکردهاند .به قول آنیسا« :کار پایانناپذیر بهنظر میرسد .مثل داستان جالوت و داوود است .فکر کنید ما علیه
چه چیزهایی درحال مبارزهایم :علیه رؤسای باندهای جرم و جنایت ،نظامیگری و ملتهای سازندهی سالحجنگی،
دیکتاتورها و تروریسم دولتی .افشای شرکتهای چندملیتی و کارخانهای پایین تپه که آب آشامیدنی منطقهی محل
زندگیات را آلوده میکند؛ مبارزه برای برابری حقوقی و علیه همسایهای که همین چندیپیش دخترش را کشت.
این فهرست را میتوان همینطور ادامه داد».
کنشگران جامعهی مدنی به جای اینکه علیه این جزر و مد مداوم حرکت کنند ،احساس مسئولیت فردی سنگینی
را تجربه میکنند تا بسیاری از «غلطها» را اص ً
الح و درست کنند .کنشگران مدنی احساس میکنند باید همینطور
به کارشان ادامه دهند و حتا یک کار اضافه دیگر را هم برعهده بگیرند ـ اگر آنها کار را انجام ندهند ،چه کسی سراغ
این کار خواهد رفت؟
میریام هلی لوکاس این احساس مسئولیت بیشازاندازه را نوعی «دوراهی ناخوشایند» میداند« :ما کار را ادامه
میدهیم ،همینطور از خودمان بیشتر از توان و نیرویمان کار میکشیم ،چون فکر میکنیم اگر ما این کار را انجام
ندهیم ،کارها پیش نخواهد رفت و تغییری رخ نخواهد داد .بر سر یک دوراهی ناخوشایندی؛ اگر خودت این گوشهی
کار را انجام ندهی ،کارها پیش نخواهد رفت .چون سر بقیه هم آنقدر شلوغ و بار مسئولیت روی دوششان هم آنقدر
سنگین است که نمیتوانند وظیفهی تازهی دیگری را قبول کنند».
کنشگری مدنی و کار بیش از اندازه ،سویهی دیگری هم دارد :سویهای که تنها در مکالمات پنهانی و با احساس گناه
دربارهیاش حرف میزنیم .مکالماتی که معموالً در حاشیهی یک مالقات کاری ،در انتهای یک ایمیل یا به قول
کنشگران سیرالئون در فضای «استخوان سبک کردن» رخ میدهد .همان فضای محدودی که فعاالن میتوانند کنار
یکدیگر و باهم حرف بزنند ،بخندند و گریه کنند .این فضا «فضای شخصی و کاری زندگی» است.
برای زنان فعال حقوق بشر ،این فضای شخصی و کاری زندگی ،به معنای مراقبت و حمایت از عزیزاناش است .عزیزانی
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که فرزندان ،والدین ،پدرومادر ،دوستان و شریک زندگیشان را شامل میشود .در روندی رو به گسترش ،این مراقبت
به معنای رسیدگی به دیگر اعضای خانواده هم شده است .خانوادهی بسیاری از زنان فعال حقوق بشر ،بزرگ و بزرگتر
میشود؛ چرا که آنها مسئولیت رسیدگی یا سرپرستی بعضی کودکان یتیم را هم میپذیرند :کودکانی که والدین خود
را در اثر شیوع ایدز ،جنگ و انواع بالیای طبیعی از دست دادهاند.
این خانوادهی وسیع به معنای صورتحسابهای بیشتری است که به خانه سرازیر میشود و قبضهایی که مهلت
پرداختشان به سر میرسد .زنان در این وضعیت چارهای ندارند جز اینکه یک شغل اضافهی دیگری هم پیدا کنند،
غذا بپزند و تختخواب بچهها را مرتب کنند ،ریختوپاشهای باقیمانده از روز را تمیز و مرتب کنند وباز هم از خواب
خود بزنند تا یک کار نیمهتمام دیگر را هم تمام کنند و فردا باز روز از نو و روزی از نو…

حق استراحت
در میان همهی پرسشهایی که در جریان مصاحبههایمان پرسیدیم ،سؤال مربوط به استراحت بهنظر از بقیهی
سؤالها سختتر و سنگینتر بود.
سؤالی که انگار در اکثر مواقع بار سنگین عذاب وجدان را به همراه داشت .چرا که فارغ از اینکه آخرینباری که یک
کنشگر تعطیالت درستوحسابی داشته چه زمانی بوده ـ بعضیها به ما گفتند از آخرین تعطیالت واقعیشان بیش از
 ۲۰سال گذشته است ـ همین تصور نیاز به استراحت ،خلوت یا فرصتی برای مطالعه به نظر شرمآور میآمد.
با اینکه بهندرت کسی این را با صدای بلند بهزبان میآورد ،اما تفکری در الیههای زیرین در جریان است که بسیاری
از فعاالن مدنی خیال میکنند آنها «شایستگی» توقف و استراحت را ندارند و آنقدر که باید کارها را پیش نبردهاند.
خالصهی ماجرا این است که در فضای فعالیت مدنی ،استراحت به نظر خودخواهانه میآید.
موضوع ارتباط مستقیمی با بستر فعالیتها دارد .چهطور کسی به مرخصی برود و دنبال وقتی برای خودش باشد
وقتی دورواطرافش همه رنج میکشند؟ وقتی اینهمه کار ناکرده باقی است؟ وقتی همهی دوروبریها از تو «انتظار»
دارند بیوقفه کار کنی؟ میریام در اینباره اشاره کرده بود« :من درست مثل عقربههای ساعت  ۲۰سال کار کردم.
همه بهم میگفتند کمی استراحت کن… بعد بالفاصله سؤال بعدیشان خواستهای بود در راستای کار و فعالیتی که
انجام میدهی و مسئولیت بعدی»...
ن به این معنا نیست که فعاالن مدنی هرگز استراحت نمیکنند ،اما این استراحت اتفاقی است نادر و معموالً با
ای 
روندی پیچیده همراه است .وقتی هم باألخره کنشگران به خود مرخصی میدهند ،وضعیت با آرامش و استراحت
واقعی فاصله بسیار دارد.
اول اینکه «مرخصی» فعال مدنی بهندرت زمانی برای رسیدگی به خودش است .معموالً فعال مدنی از این فرصت
مرخصی برای رسیدگی به دیگر اعضای خانواده ـ والدین ،بچهها یا شریک زندگیاش ـ استفاده میکند.
دوم اینکه بسیاری از کنشگران در همین فرصت استراحت هم باز کار میکنند .حتا اگر به شکل فیزیکی و ملموس
کار نکنند ،باز به جای استراحت ،فکر و انرژی بسیاری را صرف فکر کردن به کار و گرفتاریهایش میکنند.
دست آخر اینکه اص ً
ال شمار موقعیتهای استراحت و رسیدگی به خود ـ مثل فرصت مطالعاتی یا خلوتنشینی ـ
برای فعال مدنی ناچیز است.
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از قضا ،فعاالن مدنی حتا وقتی در جریان این فرصتهای محدود و اندک قرار میگیرند ،برایشان سخت است که از
موقعیت فراهمشده استفاده کنند .دالیلاش هم همان دالیلی است که از اساس استراحت را برای فعال مدنی دشوار
کرده.
فعاالن مدنی فکر میکنند "آن کار مشخص" را تنها خودشان میتوانند انجام بدهند و نگراناند که در نبود آنها کار
پیش نرود .آنها نگراناند همکارانشان دربارهی آنها چه فکری میکنند .احساس میکنند مرخصی و استراحت
خودخواهانه است.
سوزان و آلبرت ولز نمونهی کامل چنین وضعیتیاند :هجده سال پیش وقتی آنها درهای خانهشان را ـ مزرعهای
نفسگیر در مونتانا ـ به روی کنشگران مدنی باز کردند تا جایی بدون دنگوفنگ و هزینه برای استراحت آنها باشد،
برای ۳هزار فعال مدنی در سراسر امریکا بروشور دعوت فرستادند .آنها به من گفتند مضطرب بودند که با سیل تقاضا
برای استفاده از این امکان مواجه شوند .خودشان را آماده کرده بودند که با روند انتخابی فرسایشی و سخت روبهرو
شوند.
اما سال اول فقط چیزی نزدیک به  ۳۰کنشگر برای استفاده از این موقعیت استراحت تقاضانامه فرستاد.
به مرور ،سوزان و آلبرت ولز متوجه شدند همانهایی هم که برای استراحت در مزرعهی آنها درخواست فرستادهاند،
بین زمانی که بروشور دعوت را دریافت کردهاند تا زمانی که باألخره برای این موقعیت درخواستنامه پر کنند ،سه
سال فاصله بوده است .چرا؟
برای بعضی از آنها شاید ،بهسادگی ،استراحت در یک مزرعهی پهناور جذاب نبوده است .برای بقیه اما ،آنطور که
سوزان دیده ،جواب در فرهنگ رایج فعالیت مدنی پنهان است« :با عامل بازدارنده دیگری مواجه شدیم .عاملی که
بسیاری را در حوزهی فعالیت اجتماعی اسیر خود کرده و هم سالمت و هم میزان تأثیرگذاری آنها را تحتتأثیر قرار
داده است .یک قاعدهی مخرب در فضای جامعه مدنی همچنان رو به گسترش است ،قاعدهای که آدمها را تشویق
میکند نیازهای خود را نادیده بگیرند و قربانی انجام کار مهمشان کنند .قاعدهای که میگوید یک فعال مدنی
سختکوش و پایبند باید آماده باشد که باوجود هزینههای شخصی ،با جالوت نابرابریهای اجتماعی مقابله کند».
«حتا اگر یکی از مهمانان مزرعه ما احساس میکرد نهادشان بدون حضور او هم کارها را پیش میبرد ،هر روز به
خودش یادآوری میکرد که وقتی برگردد چه حجمی از کار روی میز کارش انباشته شده .این کنشگران میدانند
مرخصی آنها به معنای این است که به حجم کار و مسئولیت همکارانشان اضافه شده .در چنین وضعی معلوم است
بسیاری به این نتیجه برسند که عواقب نبود آنها سنگینتر از نیازهای شخصیشان است و مرخصی ،دستودلبازی
است که نه آنها و نه سازمانشان از پساش برنمیآیند».
فعاالن مدنی هر روز دربارهی سالمت خود و دیگران درحال تصمیمگیریاند .با این همه کاری که باید انجام داد،
اینهمه غلط در جهان که باید درستشان کرد ،آنها معموالً همیشه اولویت دیگران را مقدم بر خود میدانند .چرا
که فعاالن مدنی احساس نمیکنند حق استراحت کردن دارند.
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برای بسیاری از کنشگران مدنی ،استراحت اص ً
ال گزینهی مطرحی نیست
از زمانی که من فعالیت مدنی را آغاز کردهام ،هیچوقت مرخصی نداشتهام .در جامائیکا مرخصیای
در کار نیست ،جایی نیست که بروی استراحت کنی ،تلفن من از ساعت  ۶صبح زنگ میخورد،
همهی  ۲۴ساعت روز زنگ میخورد.
گاهی تلفن من ساعت  ۳صبح زنگ میخورد تا بهم خبر بدهند جنازهی غرق در خون زن یا
مردی همجنسگرا پیدا شده ،یا به خانهشان بروم که هدف حمله قرار گرفته و تخریب شده است.
یا نیاز به کسی دارند که حاضر باشد آنها را به خانهشان برساند ،یا با ماشین تا در خانه آنها را
مشایعت کند ،چرا که میترسند تنها مسیر را طی کنند.
گاهی شریک زندگی من میگوید اینهمه کار مداوم او را آزار میدهد ،اما باید این کارها را انجام
بدهم.
 -ایوون آرتیس ،جامائیکا

اندوه شخصی
در جریان سفری به کوزوو در سال  ۲۰۰۳شروع کردم به فکر کردن دربارهی اندوه و کنشگری مدنی .ایگو روگوا ،مدیر
«شبکهی زنان کوزو» از ماهها قبل پذیرفته بود با من برای مطلبی که «آریوآیپی» منتشر میشد ،مصاحبه کند .کمتر
از یک هفته قبل از رسیدن من به کوزوو ،مادر او از دنیا رفت.
باوجود این ضایعهی شخصی ،ایگو به من گفت دوست دارد سر قرارمان حاضر شود .در رستوران تایلندی محبوبش در
پایتخت کوزو یکدیگر را مالقات کردیم و ساعتها دربارهی مادرش حرف زدیم .عشق مادرانهاش ،شجاعت و قدرتاش
که در استانی از کوزوو که از مصیبت جنگ تکهپاره بود ۹ ،بچه را بزرگ کرد .و آخرین روزهای عمر مادرش ،که با
همه خداحافظی کرد و به آرامی از این دنیا رفت .ایگو برایم گفت وقتی حرف زدن برای مادرش دشوار شد ،مادر به
سادگی به واژناش اشاره کرد تا به فرزنداناش نشان دهد از اینکه آنها را به ایندنیا آورده احساس غرور میکند.
بعد از مالقاتم با ایگو ،با خودم درگیر بودم .از سویی با یکی از باتجربهترین و جسورترین فعاالن مدنی کشورهای
حوزهی بالکان مالقات کرده بودم ،ایگو من را به جهان شخصی خود راه داده و داستانهایی از خانواده و زندگی
شخصیاش را با من قسمت کرده بود .از سوی دیگر اما احساس گناه میکردم .احساس میکردم دربارهی کار و
«اکتیویسم واقعی» حرف چندانی نزدهایم .احساس میکردم کوزوو را بدون آن مصاحبههای رسمی و مهم و الزم
برای کتاب ترک میکنم.
سالها طول کشید تا به عقب برگردم و بفهمم ما تمام مدت دربارهی فعالیت مدنی حرف میزدهایم ،دربارهی سویهای
از فعالیت مدنی حرف میزدهایم که به ندرت آن را مهم حساب میکنیم :سویهی شخصی.
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در زندگی شلوغ اکتیویست ،وقت و زمان ناچیزی برای سوگواری باقی است.کمترین وقت به رسمیت شناختن از
دست دادنها و دلتنگیها اختصاص پیدا میکند (اگر اص ً
ال وقتی صرف شود!) و کار ادامه پیدا میکند .ما والدینمان،
بچههایمان ،خواهر و برادرمان ،معشوقمان و دوستانمان را در سقط جنین ،خودکشی ،قتل ،نبرد با سرطان و تصادف
از دست میدهیم .این از دست دادنهای شخصی هرگز بخشی از سویهی عمومی فعالیت مدنی نیستند .این از
دستدادنها چیزیاند که باید با آن کنار آمد و کناری گذاشت.
در مواجهه با از دست دادنها و رنجهای بزرگتر که بخشی از بار کارهای روزانه است ،کنشگر چهطور میتواند به
خودش اجازه بدهد برای خود سوگواری کند؟ درد و اندوه شخصی او در مقایسه (همیشه در این مقایسه) با درد
دیگران ،رنگ میبازد.
از دست دادن و مرگ بخشی پذیرفتهشده از سویهی عمومی کنشگری است .ما این از دست دادنها را شاهدیم،
دربارهیاش میخوانیم و مینویسیم .بعضی از فعاالن مدنی در این روند غوطهورند ،همانجور که هوپ چیگودو،
دربارهی همکاراناش که در حوزهی ویروس اچآیوی و بیماری ایدز در زیمبابوه فعالیت دارند ،به ما گفت« :زنی را
دیدم که پرستار خانگی بود .او را در وضعیتی پیدا کردم که زخمی عمیق را تمیز میکرد ،زخمی عفونی که حشرهها
از زخم بیرون آمده بودند .بوی تعفن زخم عفونی شدید است .تشک که روزهایی پر از «تصادفات» را به خود دیده
بود ،بوی تعفن میداد .زن پرستار دستکشی به دست نداشت ،دارو نداشت ،غذا نداشت… بیپناهی در خطوط صورت
زن نقش بسته بود ،همانطور که این بیپناهی در خطوط صورت بیمار زیر دست او هم نقش بسته بود .زن دستانی
ت رکخورده و دردناک داشت ،با اینحال او از همین دستها استفاده میکرد تا به آدمیزاد دیگری کمک کند.
بچهای هم در گوشهای بود که مریض بود و گریه میکرد ،مادر بچه هم بیمار بود .بچه پوشک بهپا داشت .یکی از
پرستاران سعی میکرد پوشک را از پای بچه درآورد؛بخشی از پوست تن بچه هم با پوشک کنده شد .یک پسربچه
دیگر هم گوشه دیگر اتاق بود؛ به نظر  ۳ساله میآمد و با یک شیشهی شکسته بازی میکرد».
بااینهمه بهنظر میرسد فعاالن به راهحلهایی برای مواجهه با مرگومیر بهعنوان یک واقعیت کاری میرسند.
کنشگران از هر حربهای استفاده میکنند تا فاصلهی خود را با مرگ حفظ کنند ،سرکوباش کنند ،تا جایی که این
واقعیت در تنهایشان جذب شود و به دست فراموشی سپرده شود .اما داستانهای مرگ رهایت نمیکنند و باقی
میمانند…

قصههایی که رهایت نمیکنند
باربارا بنگورا کنشگری است اهل سیرالئون که به زنانی کمک میکند که در جنگ داخلی سیرالئون که بیش از یک
دهه طول کشید ،اسیر شورشیان نظامی شدند و به اسیری گمارده شدند .وقتی او را در دفترکار شلوغش در فریتاون
مالقات کردم ،از تسلط به نفس او متعجب شدم .با خود فکر کردم چهطور میتوان متانت و آرامش خود را حفظ کرد
وقتی دور تا دورت را رنج و اندوه فرا گرفته است؟ وقتی این سؤال را از او پرسیدم ،باربارا جواب داد بیشتر اوقات از
پسش برمیآید.
اما همیشه روایتهایی است که «به تو میچسبد» و رهایت نمیکند .باربارا برایم ماجرای زنی را تعریف کرد که هدف
تجاوز دستهجمعی و شکنجهی سربازان «جبهه متحد انقالبی» قرار گرفته بود .آنچه باربارا را رها نمیکرد ،آخرین
جمالتی بود که به صورت این زن تف شده بود؛ قبل از آنکه متجاوزان او را در گلوشل رها کنند.
هر فعال مدنی دستکم یک چنین ماجرایی در ذهن دارد که رهایش نمیکند؛ گاه هم خرواری روایت تلخ در چنته
دارد که رهایش نمیکند .روایتهایی که تحملشان ورای طاقت است ،روایتی که نمیتوان بهسادگی کنار باقی
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روایتها گذاشت .ماجراهایی که ناغافل به هر گوشهی دیگر زندگی فعال مدنی سرازیر میشود ،کابوساش میشود و
به رابطهاش با دوستانش ،معشوقاش و خانوادهاش سرایت پیدا میکند.
اینها روایتهاییاند که میتوانند کنشگر مدنی را در آستانهی ناامیدی قرار دهند ،اهمیت کارشان را در برابر چنین
درد و ماتمی ناچیز جلوه دهند .الما حورانی ،فعال مدنی اهل فلسطین دراینباره میگوید:
«نمیدانم چرا ،اما از بعد از آخرین حمله به بیت حانون شدیدا ً افسردهام و یک روز احساس کردم دیگر بریدهام و کم
آوردهام .نمیدانم چرا اینقدر طول کشید تا به چنین احساسی برسم ،تا ناامید شوم .باید مدتها پیش به این مرحله
از ناامیدی میرسیدم .نمیخواستم بنویسم ،اما آنقدر وقایع دردناکی را شاهد بودم که فکر میکنم باید دربارهیاش
بنویسم.
حمله به بیت حانون مثل اکثر حمالت ارتش اسرائیل به نوار غزه وحشتناک و وحشیانه بود .اما اینبار ابعاد این حمله
وسیعتر ،طوالنیتر و تعداد قربانیاناش ـ و از جمله قربانیان زن و کودک ـ بیشتر بود.
رفتن به بیتحانون دشوار بود ،دیدار خانوادههایی که عزیز جانباختهشان را در آغوش گرفته بودند سخت بود .مادری
برایم گفت چهطور وقتی بچهاش را در آغوش گرفته و سعی در فرار داشت ،بمب فرود آمد و بچهاش را از آغوش او
کند .بمب ،پسربچه او را به دیوار پرتاب کرد .زن وقتی به پسرش رسید ،دید شکم پسرکاش شکافته شده و او ناامیدانه
سعی میکرد امعاء و احشاء پسرک را داخل شکمش جا دهد .پسرک ُمرد و این زن باید به سمت دیگر اعضای خانواده،
عموزادهها ،عموها ،مادربزرگ ،هم هی آنهایی که در خیابان کوچک پخش زمین شده بودند ،مجروح شده یا جان
باخته بودند میرفت .عموزادهی  ۱۱سالهی او وقتی روی زمین دنبال عینکاش میگشت ،جان باخت .او وقتی درحال
دویدن بود ،زمین خورد ،عینکش از چشمش افتاد و وقتی دنبال عینکاش میگشت ،بمب بر سرش افتاد و جان داد.
یکی دیگر از عموزادههای این زن اول صبح از صدای بمبهایی که بر سقف خانهشان فرود میآمد ،از خواب پرید.
وقتی تقال میکرد به کسی تلفن کند که برای کمک بیاید ،بمب فرود آمد و همان دستی که گوشی تلفن را در دست
داشت ،از تنش جدا کرد.
سؤالی در سرم زنگ میزد و میپیچید :تا کی؟»
انگار روایتهایی که رهایت نمیکنند ،مجموع همهی روایتهای تلخی است که در گذر سالیان شنیدهای و مشاهده
کردهای و روی هم تلنبار شدهاند.
این روایتهایی که رهایت نمیکنند ،مهماند؛ چرا که برای مدتی انگار جهانات را متوقف میکنند .تلخی این روایتها
انگار تو را از دویدن بازمیدارند ،همهمهی مدام پسذهنت را دربارهی قدم بعدی و کار بعدی که باید انجام شود،
خاموش میکند .این روایتها کنشگر را وادار میکند سؤالهای اساسی و بیپاسخی را بپرسد :چرا این اتفاقها
میافتد؟ چرا پایانی متصور نیست ؟ چرا نمیتوانم رها کنم؟ کار من چه حاصل و نتیجهای دارد؟
با اینکه تصور ترسناکی است که در سکوت با حجم سنگین این روایتها نشست و با این سؤالهای بیپاسخ مواجهه
شد ،اما چنین مواجههای اتفاقاً همان زمانی است که کنشگران با انسانیت خودشان روبهرو میشوند و بخشی از
اندوهشان را رها کرده و تقسیم میکنند.
شاید این اتفاق کمکی باشد که کنشگر دوباره فردا از از خواب بیدار شده و به کارش ادامه دهد و احساس مسئولیت
کند که در جستوجوی عدالت باشد تا وقایع چنین روایتهایی را تغییر دهد.
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بدون سرزنش
احساس گناه و مسئولیت .باألخره چیزی که فعاالن مدنی حاضرند دربار هیاش حرف بزنند… تازه آن هم باز بعد از
مدتی.
بسیاری از فعاالن بر سر این توافق دارند که احساس گناه ،قلب و محور این معضل نبود ثبات در زندگیشان است.
احساس گناه در فرهنگ کنشگری مدنی ریشه دوانده است .مرز میان احساس مسئولیت کردن و احساس گناه و عذاب
وجدان هم باریک است .بله ،فعالیت در عرصهی حقوق بشر باید برمبنای احساس مسئولیت فردی و جمعی باشد.
اما وقتی احساس مسئولیت فردی از حد گذشت ،حس گناه جایگزین مسئولیت میشود .و این احساس گناه بسیاری
دیگر از وجوه را هم تحتتأثیر قرار میدهد؛ مثل فرهنگ درونی و باورهای مذهبی ،احساس گناه بازماندگان ،سرزنش
خود و شرمساری ناشی از تجربهی خود فعال مدنی از خشونتی که چشیده است.
نظریههای گوناگونی مطرح است که سرچشمهی این احساس گناه کجاست .اویپورن خوآنکاو ،معتقد است این
احساس گناه در انتظارات فرهنگ آسیایی از زنان از همان روز اول خلقت ریشه دارد:
«در آسیا زنان جوری تربیت میشوند که فقط به دیگران خدمت کنند .ما اینطور تربیت میشویم که مدام در خدمت
خانواده و جامعهی محلیمان باشیم .دلیل ریشهای کمآوردن زنان در جغرافیای ما این است که جان می َکنیم تا همهی
عشقمان را نثار دیگران کنیم .عشق ما وقتی سربرمیآورد که مهربانایم و درحال خدمت...زنان وقتی لحظهای از
کار کردن دست میکشند ،احساس گناه میکنند...بنابراین زنان زیر فشار عذابوجدان از نفس میافتند .ناامیدی و
خشم وجودشان را فرا میگیرد».
سوجان با این نظر خوآنکاو موافق است« :ریشهها و شخصیتمان درنتیجهی آنچه فرهنگمان به ما یاد داده شکل
میگیرد .مدام به ما یاد دادهاند که به عنوان یک زن ،همیشه باید در خدمت خانوادهتان باشید .چنین آموزهای
همهچیز را دشوارتر کرده .هربار که من صبح خیلی زود برای کار از خانه بیرون میآیم ،احساس بسیار بدی دارم که
مادرشوهرم بلند شده و برای خانواده غذا میپزد .همیشه احساس میکنم این وظیفهی من بوده که غذا را آماده کنم.
چرا که فرهنگ ما به ما چنین باوری را قبوالنده و سخت است که از چنبرهی آموزههای فرهنگیات بیرون بزنی .این
باورها است که منجر به احساس گناه میشود .من احساس گناه میکنم ،این مشکلی شخصی است که گاه آنقدر
بزرگ و جدی میشود که احساس میکنم کافی نیستم .این را همیشه نمیگویم ،بیشتر وقتها کارم را بهخوبی
انجام دادهام ،با اینحال نقطهای رسید و آنقدر فشار زیاد شد که از فرط با هر دست چند هندوانه برداشتن ،دیوانه
شده بودم».
لپا مالدونوویچ میگوید این احساس گناه ،حسی است که همیشه فکر میکنیم «به اندازهی کافی» خدمت نکردهایم:
«بهخصوص زنان کنشگر باید حواسشان به این احساس گناه باشد .حسی ناشی از اینکه عدالت واقعی به دست
نیامد ،آنچه ما برای تحقق حقوق بشر دیگری انجام دادهایم ،کافی نبوده .در نتیجهی چنین باوری در دام احساس
گناه میافتیم».
تینا تیارت معتقد است در میان اهالی آفریقای جنوبی ،این احساس گناه در مذهب نیز ریشه دارد« :وقتی با زیباییها
مواجه میشوی ،احساس معنویت و قدردانی میکنی ...بعد ناگهان یاد بقیه میافتی .با اینکه برای لحظهای احساس
آرامش و لذت میکنی ،همزمان احساس مسئولیت بیشتر سراغت میآید .در نهایت باز احساس گناه میکنی .به دلیل
باورهای مذهبی ،ساده نیست که از چیزی لذت ببری .در آفریقای جنوبی ،بسیاری از این احساس گناه به دلیل تربیت
مذهبی ما است .زنان این احساس را خوب میشناسند .و وقتی یک کنشگر مدنی هستی و زن ،این حس گناه تو را
وا میدارد بیشتر و سختتر کار کنی و جان ب َکنی».
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و بعد سویهی دیگر این حس گناه هم هست ،چه اتفاقی میافتد وقتی این حس را کنار میگذاریم و شروع به قضاوت
یکدیگر میکنیم؟

آن کفشها
مصاحبه با سونیا کورآ ،دلپذیر بود .مصاحبه به عالیترین شکل پیش رفت .گفتوگویی شد سرشار از نقلقولهای عالی
و جمالت الهامبخش .اما یک موضوع بود که ذهنم را به خود مشغول کرد.
سونیا داشت به ما دربارهی سالمت و پول میگفت و مراقبت از مادر و دخترش ،در حالی که نیازهای خودش را نادیده
میگیرد .بعد چیزی دربارهی کفشها گفت« :در کنار دخترم ،مادرم هم بود که اولویتهای زندگی من هستند .مادرم
با من زندگی میکرد و هر چیزی که باقی میماند ،اول صرف نیازهای او میشد .معنیاش این بود که من هزینههای
نیازهای خودم را به حداقلیترین شکل ممکن رسانده بودم .موفق شده بودم کماکان به باشگاه ورزشی بروم ،چون
فهمیده بودم بدون ورزش از پس فشار زندگی برنمیآیم .اما بهجز هزینهی کالس ورزش ،تمام هزینههای شخصی
دیگرم را حذف کرده بودم.
شاید دو ماه بعد از مرگ مادرم بود که در خیابان راه افتادم و پشت ویترین مغازهای نزدیک خانهام چشمم به یک
جفت کفش زیبا افتاد .با خودم فکر کردم چهقدر قشنگاند! اما بعد بهراحتی از جلوی ویترین دور شدم ،چرا که خودم
را تربیت کرده بودم ببینم و رد شوم .این شیوهای بود که در پیش گرفته بودم تا همهی نیازهای کوچک شخصیام را
انکار کنم.ببین و رد شو! تا گوشهی خیابان قدم زدم .بعد ایستادم و بهخودم گفتم :شاید حاال بتوانم کفشها را بخرم.
شاید دوران محرومیت دادن به خودم بهسر رسیده است».
داشتم با دقت به روایتاش تا آنجایی که ماجرای کفشها را تعریف کرد ،گوش میدادم .به دالیلی ،بالفاصله کفشها
را تصور کردم :یک جفت چکمهی چرمی قرمز با سگک نقرهای ،چیزی که در روزمره کاربردی نیست و کمی هم
زیادی لوکس است.
باشگاه ورزش را درک میکردم .اما کفش؟ کفش خریدن کمی ...کمی زیادهخواهی بهنظر میرسید .و معلوم است
چنین نگاهی بخشی از مشکلی است که دربار هیاش حرف میزنیم .ما کنشگران مدنی خودمان و یکدیگر را قضاوت
میکنیم ،آن هم دربارهی چیزهای سادهای که برای حفظ سالمت و ثباتمان به آن نیاز داریم.
و هر کدام ما چیزکی و دلبستگی داریم تا با تهیهی آن ،سالمت و ثباتمان را حفظ کنیم.
رآودا مورکوس ورزش میکند .او گفت« :احساس خجالت میکردم که عضو باشگاه ورزشام .احساس خجالت
نمیکردم که پیش روانکاو میروم ،میدانید چرا؟ چون من قربانی تجاوز و آزارم و برای اینکه پیش روانکاو میروم
یک مشروعیت اجتماعی و عمومی داشتم .همه به تو حق میدهند وقتی پای درد و رنجکشیدن وسط است .خب،
بههرحال تو در اثر این تجربهی هولناک دربوداغان شدهای و و معلوم است که باید سراغ رواندرمانی بروی .اما
باشگاه ورزش رفتن برای اینکه فضای خودت را داشته باشی؟ نه ،این دیگر مشروعیت ندارد! چنین نگاهی بهخصوص
در جنبشهای مدنی ،جنبشهای صلحطلبانه و جنبش زنان رایج است...فعاالن دیگر به تو جوری نگاه میکنند که
معنایش این است :برای چنین کارهایی وقت داری؟ پس یعنی  ۲۴ساعت شبانهروز کار نمیکنی».
ماریا ناسالی دوست دارد لباسهای زیبا بپوشد« :یکی از بیشترین انتقادهایی که متوجه من میشود این است که
همیشه "زیادی شیک" لباس میپوشم .این انتقادها موجب شده گاه خودم احساس کنم کمتر از بقیه استحقاق این
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را دارم که کنشگر مدنی خطاب بشوم .در الیهی زیرین این انتقادها این احساس وجود دارد که من با تصویر فعال
مدنی همخوانی ندارم ،چرا که زیادهخواه محسوب میشوم و به جای اینکه از مدام از رنج بشریت درد بکشم ،گاهی
به امور دنیوی هم فکر میکنم…
اما من همیشه به منتقدها اطمینان میدهم که من به خودم میرسم تا بتوانم از پس شیوهی زندگی خستهکننده
و غمگین یک کنشگر مدنی بربیایم .شیوهی زندگی که آدمی بهندرت در جریان روزمرهاش ،یک ماجرای زیبا و
خوشحالکننده میشنود».
بعد ماریا هم دربارهی کفشها چیزی گفت .او دربارهی این حرف زد که چرا برای بعضی فعاالن مدنی ،مراقبت از
خود به معنای خودخواهی است و به این روند بدبیناند« :بهنظرم اینجا مشکل ،یک مشکل مفهومی است .به قول
ماکوآ ،بنای حقوقبشر بر تصویر قربانی و منجی بنیان است .بنابراین در نتیجهی چنین تصوری ،از کنشگر انتظار
میرود که نهتنها با قربانی احساس همدردی کند ،بلکه هرگونه رسیدگی به خود را کنار بگذارد تا به نظر "خیلی
متوجه و مراقب" بیاید .یا اینکه واقعاً پایش را در کفش قربانی کند و "تصویر منجی" خوب را بسازد :مبارز فقیران،
آسیبپذیران و بیپناهان».
تینا تیارت با نگاه ماریا دربارهی نادیدهگرفتن خود موافق است و کل این روند را در دو کلمه خالصه کرد :موهای بد!
«موهایت را به ارزانترین و بدترین شکل کوتاه میکنی .همهی فعاالن مدنی جوری بهنظر میرسند که انگار حتی
وقت نداشتند موهایشان را شانه کنند .اکتیویستها وقتی صرف خودشان نمیکنند .به خانه نمیروند کمی استراحت
کنند .مراقب خودشان نیستند .هرچه وقت آزاد یا وقتی برای خانواده دارند ،صرف کار کردن میشود .کار همهی
وجود آنها را میبلعد».
در آن معدود لحظههایی هم که فعاالن مدنی توجهشان به رسیدگی به خود جلب میشود ،مشکل بعدی سربرمیآورد:
پول.

توازن
کنشگری در حوزهی حقوق بشر ناشی از شور و اشتیاق و باورمندی است ،مثل سایر حرفهها و مشاغل سنتی نیست.
کاری است معموالً بیجیرهومواجب یا دستمزدی که در قبالش دریافت میکنی ،ناچیز است .مثل کار بیش از حد که
در این حوزه عادی است ،کار بیجیرهومواجب هم بخشی از چانهزنی این حوزه است؛ نوعی ازخودگذشتگی شده که
بخشی جداییناپذیر از فعالیت «راستین» حقوق بشری بهشمار میرود.
پول چیزی نیست که در حوزهی حقوق بشر بهراحتی دربارهی آن صحبت شود.
اما پول ـ و در نتیجهی آن توانایی این که بهعنوان کنشگر از پس مخارج زندگیات بربیایی ـ یکی از مهمترین و
پیچیدهترین «مسائل شخصی» است که در همهی بحثها سروکلهاش پیدا میشود.
زوادی نیونگ ،هراسهای بهزبان نیامده بیشتر فعاالن مدنی را به خوبی خالصه کرد« :نگرانم که هرگز نتوانم از پس
تأمین مخارج سبک زندگیای بربیایم که بابمیلم است .نگرانم که هرگز نتوانم حداقلی از ثبات مالی را برای خودم و
خانوادهام فراهم کنم .چرا که فعالیت مدنی در راه عدالت اجتماعی ،دستمزد و بهرهی مالی ندارد».
درنهایت بسیاری از فعاالن مدنی ناچار میشوند تن به انتخابی دشوار دهند :یا باید راهی پیدا کنند که با شعبدهبازی
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از فعالیت مدنیشان درآمدی کسب کنند ،یا اینکه فعالیت مدنی را موقتاً یا تا ابد کنار بگذارند.
معموالً هم یک اتفاق مهم در زندگی کنشگر ،این روند را سرعت میبخشد .اتفاقهای مهمی مثل بچهدار شدن یا
بیماری یکی از اعضای خانواده.
سونیا برای ما تعریف کرد چهطور توانست همانطور که هزینههای زندگی و درمان بیماری سخت مادرش را تأمین
میکرد ،کماکان به فعالیت مدنی ادامه دهد« :مادرم به بیماری آلزایمر مبتال بود .پنج سال تمام در تخت بستری بود
و با یک لوله به او غذا میدادند .وضعیتی که چه از نظر بار عاطفی و چه مالی بسیار دشوار بود .همانطور که حال
مادرم بدتر میشد ،پدرم هم از دنیا رفت .هنوز مقداری پول باقی مانده بود ،اما نمیتوانستم اجازه بدهم تمام این
پول هم خرج شود».
«بنابراین در سه سال آخر عمر مادرم مثل یک برده کار میکردم و همهجور کار مشاوره را قبول میکردم ،چون که
حقوق ماهانهام کافی نبود .حقوق ماهانهام بدک نبود ،بااینحال اص ً
ال کفاف مخارج سنگین زندگی ما را نمیداد و
همان هفتهی اول ،کفگیر به تهدیگ میخورد .در نتیجه ،هرجور پیشنهاد مشاوره را میپذیرفتم تا درآمدی اضافه بر
حقوقم را به خانه بیاورم .دو سال تمام ،شنبه و یکشنبه ،روز و شب ،فقط کار کردم».
سونیا همچنین به ما گفت جان کندن برای اینکه بین فعالیت مدنی و هزینههای زندگیات توازنی برقرار کنی ،معموالً
کنشگر مدنی را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد« :تو وادار به انتخاب دشواری میشوی که یا از نظر مالی در
موقعیت باثباتی باشی یا اینکه نقطهنظر و صدای سیاسی و مدنی خودت را سانسور کنی و از دست بدهی».
با اینکه وضعیت بسیار دشوار و خستهکننده بود ،اما سونیا توانست در آن سالهای دشوار کماکان به فعالیتهای
مدنی هم ادامه دهد .اما برای دیگران ممکن است ادامهی فعالیت مدنی درعمل ناممکن شود .بعضیها فعالیت در
حوزهی سازمانهای مردمنهاد را بهتمامی کنار میگذارند و به یکی از سازمانهای عریض و طویل میپیوندند که
حقوق ماهانه و خدمات معقولی ارائه میکنند.
هیچ کنشگر مدنی چنین تصمیمی را بهراحتی نمیگیرد و معموالً تصمیم به عضویت در سازمانهای بزرگ و کنار
گذاشتن کار مردمی واقعی ،با درد و احساس عذابوجدان همراه است .چنین تصمیمی ،گاه با واکنشهای خشمآلود،
تمسخرآمیز یا تحقیرآمیز دیگر کنشگران مدنی را هم بهدنبال دارد.
ترک فعالیت مدنی برای اینکه بتوانی شغلی داشته باشی که هزینههای زندگیات را تأمین کند ـ گاه حتا اگر همچنان
به کنشگری هم ادامه دهی ـ تصمیمی خودخواهانه بهنظر میرسد؛ انگار چنین فردی آرمانها را «به چوب حراج» زده
باشد .کنشگران دیگر ممکن است دیگر حاضر نباشند چنین فردی را بهعنوان کنشگر قبول کنند ،بگویند چنین زنی
رفته دنبال شغلی که پولساز است ،فعالیتاش دیگر با دشواری و خطر همراه نیست ،ساعتهای طوالنی کار نمیکند،
خالصهاش اینکه چنین زنی آنقدرها «فداکاری» نمیکند که الیق باشد او را «کنشگر واقعی و راستین» بدانیم.
احتمال دیگر هم این است که در نتیجهی چنین وضعیتی زنی که جرأت کرده و شغلی با درآمد مکفی برای خود
دستوپا کرده ،کمکم دیگر خودش هم جرات نمیکند خود را کنشگر مدنی بداند و معرفی کند.
کنشگر مدنی در روند کنشگری ،وقتی پای مسأله پول درمیان است ،دست به هر انتخابی که بزند ،تقریباً همیشه به
دنبال آن است که تعادلی و توازنی پیدا کند.
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ارتباطها
وقتی مشکلت دقیقاً برعکس است ،چه میکنی؟
وقتی به عنوان کنشگر مدنی ،پول تو دستوبالت داری؟ پول برای فعالیت خودت یا قدرت تصمیمگیری دربارهی
فعالیت دیگران و از این پول در راه دغدغهی مدنیات استفاده میکنی؟ چنین موقعیتی چهطور نگاهات را دربارهی
خودت دستخوش تغییر میکند؟ دیگران دربارهی تو چه فکری میکنند؟
از آنجایی که روند بدهوبستان مالی در جهان فعاالن مدنی با سنگینی خرواری از تابوها همراه است (طبقه ،قدرت)،
این دادوستدها خیلی از احساسات ناخوشایند را تحریک میکند .احساساتی مثل خشم ،گناه ،شرم یا رنجش.
و صدالبته که همهچیز نسبی است .پول هم یک منبع و اندوخته است ،مثل سایر منابع و اندوختههای ما .مثل وقت،
انرژی و شورواشتیاق ما .اینکه این پول را برای چه مقاصدی خرج کنیم انرژی مثبت یا منفی را تحریک میکند .و
این مسأله که خود ما به عنوان کنشگر ،با چه دید و قضاوتی به این انتخابها مینگریم.

مقایسهها
بعد از اینکه جنگ بوسنی و هرزگوین در سال  ۱۹۹۶پایان یافت ،شمار بیشتری از گورهای دستهجمعی پیدا شد.
یکی از این گورها در نزدیکی «مرکونییک گراد» ،در جنوب بانجا لوکا ،پیدا شد؛ محلی که آن زمان آنجا زندگی
میکردم .از آنجایی که من از رواندا به بوسنی آمده بودم ،میدانستم با کشف این گور باید منتظر چه باشم .وقتی
ازم پرسیدند چند جسد در این گور دستهجمعی پیدا شد؟ برای پاسخ آماده بودم .یکنفر که بهنظر عبوس میرسید،
جواب داد یکدوجین جسد در گور پیدا شد.
شوکه شدم .چهطور میتوانستند به این گور« ،گور دستهجمعی» بگویند؟ چهچیزش «دستهجمعی» بود؟
در ذهن من ،به گور ،واژهی «دستهجمعی» را اطالق نمیکنی ،مگر اینکه دستکم صدها جنازه در آن دفن شده
باشد .درغیر اینصورت ،این گور فقط یک گور است.
مدتها طول کشید تا بفهمم جایی در این راه تلخ انگار بخشی از انسانیتام را از دست دادهام .درگیری مداوم با خیل
مرگ ،این توانایی را از من گرفته بود که قدر و ارزش زندگی هر نفر را بدانم و رعایت کنم .انگار یادم رفته بود «جان
هر آدمیزاد» به یک اندازه مهم و باارزش است.
این بالیی است که مقایسه بر سر آدم میآورد .مقایسه ،ما را از ارزش انسانی و قدر جان آدمیزاد را دانستن ،تهی
میکند .مقایسه ،به طبقهبندی و اولویتبندی نادرستی منجر میشود که چی «مهمتر» است و چی کمارزشتر.
وقتی درگیر مقایسه میشویم ،درد و رنج یکی را نادیده میگیریم تا به رنج دیگری ارزش بیشتر دهیم .ما با مقایسه
سلسلهروابطی را بنا میکنیم که در ذات خود نابرابر و تبعیضآمیز است.
اما همانطور که مورین اولری اشاره کرد (انعکاس دوبارهی نظرات ماریا دربارهی خود را جای قربانی گذاشتن) ،نگاه
برابر باید اساس کار ما با دیگران و گروه هدف باشد« :اینجور نیست که یکی از ما منجی و دیگری قربانی باشد .رابطه
باید متقابل و دوجانبه باشد .رابطه باید برابر باشد».
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یعنی بهعنوان کنشگر مدنی ،زندگی ما ،سالمت ما ،رضایتمندی ما هم بهاندازهی زندگی و سالمت و رضایت گروه
هدف ما و همکاران ما ،باارزش است.
اگر از موضع نابرابر به این مسأله نگاه کنیم ،رابطهی ما همواره بافاصله باقی خواهد ماند… رابطهای پارهپاره…
رابطهای که اسیر زنجیرهای از مقایسهها است ،وضعیتی که بعضی از ما همیشه آن باالی هرمایم و بعضی دیگر همیشه
پایین هرم و همیشه برمبنای میزان «نسبی بودن» رنج مقایسه و قضاوت میشویم.
اگر ما نتوانیم بهعنوان فعال مدنی واقعاً برای یکدیگر ارزش قائل شویم ،چهطور میخواهیم برای دیگران و زندگیشان
ارزش و اهمیت قائل شویم؟
و چهطور میتوانیم امنیت خودمان را تأمین کنیم؟
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امنیت

چگونه دربارهی امنیت حرف بزنیم؟ صادقانه حرف بزنیم ؟ بیطرف باشیم؟
آن هم وقتی برای بسیاری از فعاالن حوزهی مدنی ،امنیت مفهومی از دسترفته است .گاهی امنیت برای یکبار بهباد
رفته ،گاهی کنشگر هر روز با حس از دست دادن امنیتاش مواجه است .گاهی کنشگر شاهد عینی برباد رفتن امنیت
است و گاهی همان کسی که از خطر جسته است.
یک راه بیشتر نداریم تا با مفهوم امنیت مواجه شویم و آن راه هم بازگشت دوباره به مسألهی «امر شخصی» است.
ما باید دربارهی هراسهایمان حرف بزنیم .چه موانعی بر سر راهمان است؟ چه عواملی برای ما رهاییبخش است؟
چی خست ه و درماندهمان میکند؟ رابطهی امنیت با اعتمادبهنفس در چیست؟
و آن معدود مکانهای مقدس امن ،کجایند؟

ببر ظاهر شد
یلنا به یکی از دالیل بسیاری که دربارهی هراسهایمان حرفی نمیزنیم اشاره کرد .ما ظاهرا ً اص ً
ال قرار نیست و نباید
از ابتدا احساس ترس کنیم« :حرف زدن دربارهی ترس با انگ مواجه میشود؛ چرا که از کنشگر مدنی انتظار میرود
شجاع و جسور باشد .ما باید شجاع باشیم .اگر احساس ترس کنیم ،ضعیف قلمداد میشویم .و وقتی ضعیف باشیم،
به درد کار کنشگری نمیخوریم».
پس بیایید همینجا که یک تابوی رایج دربارهی کنشگر مدنی را بشکنیم .بیایید دربارهی ترس حرف بزنیم:
هرکدام ما با ترس به شیوهی متفاوتی مواجه میشویم .اکسانا شیوهای پارتیزانی در مواجهه با هراسها دارد .او چارهای
ندارد جز اینکه با هراس اینگونه روبهرو شود« :در تابستان سال  ،۲۰۰۴وزارت امنیت کشور به شکلی غیرقانونی مرا
بازداشت و بازجویی کرد .آنها من و دخترم را بازداشت کردند .دخترم فقط  ۱۰سال داشت.
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بازجو بیش از  ۴ساعت مرا تحت فشار روانی گذاشت .سرم فریاد میزد ،میخواست مجبورم کند مدرکی جعلی را
امضا و اعتراف کنم از نهادی که ربطی به آن نداشتم پول دریافت کردهام .مرا به اتاقی بردند و بازرسی بدنیام کردند.
بعد از آزادی هم به مدت دو ماه تمام ،مقامات امنیتی هرشب به خانهام تلفن میزدند و وقتی تلفن را جواب میدادم،
پشت خط سکوت بود .در حیاط پشتی خانهام که خانوادهام نیز همانجا ساکناند اسید ،قوطی رنگ و ترقه پرتاب
کردند .یادداشتی از نشانی ناشناس دریافت کردم که روی کاغذ نوشته یودند«:سلیطهای که سیفلیس درمان میکند».
در چنین وضعیتی ما کنشگران همیشه باید آماده باشیم .همیشه باید حاضروآماده باشی که فوری لباس بپوشی تا
بتوانی فرار یا مقابله کنی .ما فمینیستها همیشه در وضعیت آمادهباش بهسر میبریم».
آن سوی دنیا ،در برزیل ،سونیا هم جمالتی مشابه اکسانا را تکرار کرد« :امکانات ما کمیاب است و معضالت ضروریای
که باید به آنها برسیم فراوان .بنابراین همیشه باید در یک وضعیت هشدار دایمی فعالیت کنی».
در مواجهه با وضعیت شوکهکننده ،بحران یا درگیری ،آدرنالین خون ما بیشتر ترشح میشود و وارد وضعیت هشدار
ببر دندانهای تیزش را
میشویم؛ وضعیتی که یا باید بجنگیم یا َجلدی به حمله پاسخ بدهیم .همان واکنش ب َ َدوی که ْ
نشان میدهد و دنبال تو میدود تا تکهپارهات کند .تو فقط میدوی و دور میشوی .به سریعترین شکل ممکن .بدون
آنکه زیاد به جزئیات فرار فکر کرده باشی .و نجات پیدا میکنی.
این شیوه وقتی میخواهی دربرابر حملهی ببر جاخالی بدهی شیوهی بدی نیست .جانت را حفظ میکند .ولی فقط تا
جایی محدود میتوانی بدوی و دور شوی.

زیر فشار
بحران معموالً مدتی طوالنی ادامه پیدا میکند .منظورم هرگونه بحرانی است .فرقی نمیکند علیه یک رژیم سرکوبگر
در برمه مبارزه کنی یا نظام ناعادالنهی زندان در ایاالت متحد امریکا را زیر سؤال ببری .دربارهی نقض حقوق بشر در
عراق افشاگری میکنی یا از افراد اچآیوی مثبت در زیمبابوه حمایت میکنی.
بعد از مدتی ،زندگی در وضعیت فشار مدام ،استرس و اضطراب ناشی از این فشار و وضعیتی که همواره در حالت
آمادهباش بهسر میبری ،از حد توان و تحمل خارج میشود .وقتی تا ایناندازه خسته و فرسودهای ،دیگر وقتی برای
استراحت و هضم و بررسی وضعیت نداری .وقتی برای اینکه برنامهریزی کنی و استراتژی بهتری درپیش بگیری.
زمانی برای تحلیل خطرها نداری.
احساس میکنی باید دست به انتخاب بزنی .میتوانی دست از ادامهی کاری که عاشق آنی بکشی و به آنهایی که
قدرت دارند اجازه دهی برندهی این نبرد شوند .یا راهی پیدا کنی که این همه استرس را مدیریت کنی و به مبارزه
و تالشات ادامه دهی .اما انتخاب راه دوم ،بهاین معناست که جور دیگری باشی و زندگی روزمرهات را تغییر دهی.
چنین تغییری برای بعضی از کنشگران مدنی بهاین معناست که بیحس شوند و شیوهی انکار پیشه کنند .بپذیرند
و تحمل کنند که ببرهای تیزدندان دوروبرشان پرسه بزنند و بخشی از منظرهی همیشگی باشند .بخشی از چانهزنی
روزمره.
بیشتر و بیشتر با خودت فکر میکنی« :اص ً
ال چه اهمیتی دارد که مدام به مسائل امنیتی فکر کنی؟ وقت ندارم به این
چیزها فکر کنم ».یا فکر کنی« :از دست من برای مواجهه با این مسائل امنیتی کاری برنمیآید».

43

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

یا با خودت فکر کنی در مقایسه با وضعیتی که وسط جنگ بودهایم اینها چیزی نیست .در مقایسه با همان وقت که
اوضاع «واقعاً» خطرناک بود .و از آن وضعیت جستیم و جان سالم بهدر بردیم :مگر نه؟
وضعیت ما در مقایسه با کنشگرانی که در مناطق واقعاً خطرناک کار و فعالیت دارند ،چیزی نیست .آنها که در چچن،
زیمبابوه ،عراق ،فلسطین ،دارفور ،کلمبیا و افغانستان زندگی میکنند .این فهرست را میشود همینطور ادامه داد.
هراس ما در مقایسه با خطراتی که دیگران با آن روزمره مواجهاند ،چیزی نیست… یا خطراتی که در گذشته با آن
دستوپنجه نرم میکردیم .برای استاشا زاژویک ،مقایسهی همیشگی ،مقایسه با وضعیت زنانی است که از فاجعهی
صربنیکا جان بهدر بردند« :من چه حقی دارم که نگران امنیت خودم باشم؟ من خطرها را اولویتبندی میکنم و
معتقدم هراس من آنقدرها مهم نیست وقتی میدانم در جنگ بوسنی چی بر سر دیگران آمد .چه جرایمی علیه
آنها رخ داد .نمیدانم این ناشی از حس وطندوستی است یا واقعاً حساس شدم ،اما من از آنچه بر سر دیگران آمد،
از این جرایم جنگی ،احساس شرم میکنم .و همهی اینها روی من و افکارم دربارهی امنیت تأثیر گذاشته است».

اکتیویست واقعی حاضر است در راه هدف جان دهد
بنابراین به کار کردن ادامه میدهیم و تقال میکنیم میان حفظ هوشیاری ،زنده ماندن و جلوگیری از سقوط در
پارانویا ،جایی پیدا کنیم.
«فکر میکنم مهم است بین این حس که نسبت به خطرات امنیتی محتاط باشیم و غلتدن در پارانویا ،تفاوت قائل
شویم .من با فرهنگی که پارانویا را تشویق میکند ،مخالفم( ».این جمالت را استاشا به ما گفت).
گاهی ما با هوشیاری تمام تن به خطر میدهیم .چرا که با خود حسابوکتاب کردهایم که هدفمان از جانمان
باارزشتر است .گاهی هم بهقول رائودا تن به چنین مخاطراتی میدهیم که ثابت کنیم «کنشگر واقعی» هستیم:
«برای بسیاری از فعاالن جنبش زنان و دیگر جنبشهای مدنی ،اینکه به یک تظاهرات نروی و بهجایش ترجیح بدی
کار دیگری انجام بدهی ،دیوانگی است...اگر هم در یکی از این تجمعها بازداشت نشوی ،معنیاش میشود اینکه تو
یک مبارز واقعی نیستی!»
این معضلی است که باید با صدای بلند و به شفافیت تمام دربارهیاش حرف زد.
آخرین مرحلهی «خودایثارگری» که در جهان کنشگری منطقی بهنظر میرسد ،آن «غایت ایثار» است که معنایش
«مرگ در راه هدف» و «شهادتطلبی» است .اگر یکی از ما جان داد ،دیگری برخواهد خاست و جای ما را خواهد
گرفت.
و چنین تفکر مخربی بخشی از فرهنگ اکتیویسم شده ،تفکری که به زبان نمیآید و حسابی ریشه دوانده است.

هیچکس نگفت این راه بیدردسری است
ن نیست که فعالیت در زمینهی حقوق بشر سخت است.
الزم به گفت 
چرا که در بنیادینترین و بدیهیترین ویژگیاش ،نقض حقوق بشر ،سوءاستفاده و حذف و نادیدهگرفتن حق انسان،
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همه مربوط به مسألهی «قدرت» است.
و آنها که قدرت را در دست دارند ،هر روز درحال انتخاباند .گاهی معنی انتخابهایشان این است که قدرت را از
دیگران بگیرند .زمین خانوادهای را غصب کنند .جان فردی را بگیرند یا او را برای همیشه تا سرحد مرگ بترسانند.
دور یک کشور دیوار بکشند .هزاران نفر را بمباران کنند .بعضی مردم را نادیده بگیرند ،عدهی خاص دیگری را حمایت
ویژه کنند.
فعاالن حقوق بشر نیز قدرت دارند .ما فعاالن مدنی از این قدرت استفاده میکنیم تا بهپا خیزیم و نادرست را درست
کنیم .حاال به هرشکل و راهکاری که از دستمان برمیآید.
معنی این حرکت ما این است که مستقیم به قلب کشمکش بر سر قدرت بزنیم ،کشمکشی که تاریخاش بهقدمت
درازای عمر بشریت است.
هیچکس انتظار ندارد این مبارزه آسان باشد .ولی مطمئن نیستم کسی هم انتظار داشته باشد که این راه هر روز
سخت و سختتر شود.
و این راه هر روز دشوارتر میشود ،چرا که جهان درحال تغییر است .در روندی رو بهرشد همه ـ از دولتها و اجتماعات
گرفته تا خانوادهها ـ تصمیمهایی میگیرند که ناشی از ترس است .همه بهدنبال سادهترین راهحلها هستند .و این
سادهترین راهحل را در افراطیترین پاسخ ممکن در هر مسأله میبینند .در افراطیگری مذهبی ،هموفوبیا ،خشونت،
نظامیگری.
معنی چنین روند رو به رشدی در جهان برای فعاالن مدنی این است که حجم کارشان مدام بیشتر شده و بههمان
نسبت امنیتشان مدام بیشتر تقلیل میرود.

خشونت علیه کنشگران مدنی
خب فعاالن مدنی علیه چه چیزی ایستادهاند؟
بعضی دولتها کار را راحت کردهاند .اص ً
ال اجازه نمیدهند هیچگونه فعالیت متمرکز و جمعیای در زمینهی حقوق
بشر داخل مرزهایشان صورت بگیرد .نقطه ،سرخط.
بعضی دولتهای دیگر ،از دولت زیمبابوه گرفته تا ازبکستان ،فعالیت در زمینهی حقوق بشر را تقریباً ناممکن میکنند.
چهطور این کار را میکنند؟ با توسل به خشونت.
خشونتی که گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم فعاالن مدنی را نشانه میرود .خشونتی که گاه مصداقاش چشم بستن
دولتها است ،وقتی فعاالن مدنی با هجوم گروههای مسلح شبهنظامی و گنگهای جرم و قاچاق مواجه میشوند.
چشم بستن و خود را به ندیدن زدن ،وقتی آدمهایی از اجتماع خودشان ،مورد آزار قرار میگیرند .وقتی حتا عضوی
از اعضای خانوادهشان قربانی میشود.
در سراسر جهان ،کنشگران مدنی مدام ناپدید میشوند ،مورد آزار قرار میگیرند ،بازداشت میشوند ،شکنجه میشوند
و به قتل میرسند .عامالن این جرایم ،معموالً هرگز مجازات نمیشوند .تنها دلیل نادیده گرفتن این خیل جرایمی که
کنشگران را هدف گرفته ،همین است که مبارزان حقوق بشر بر سر راه صاحبان قدرت ایستاند.

45

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

بااینهمه ،خشونت آشکار تنها یکی از راههایی است که دولتها با توسل به آن تالش میکنند تا فعالیتهای مدنی
را سرکوب و کنترل کنند.

کاشتن بذر
نظام قدرت چگونه یک کنشگر را بدون زورگویی آشکار درهم میشکند؟
ی همین که دربارهی او هالهای از شک و تردید بهراه بیندازی.
راههای ممکن برای چنین کاری فراواناند .یک 
تهمت و افترا ،کارکرد دارد :چند تا رسانهی محلی را جلو بینداز تا چند مقاله چاپ کنند و فعال حقوق بشر را متهم
کنند که بخشی از برنامه و هدفی خارجی در راستای ضدیت با نظام است .یا او را متهم کنند که وطندوست نیست.
یا به کنشگر افترا ببندند که علیه ارزشهای نهاد خانواده است .یا قوانین دولتی را تغییر بده و فعالیت سازمانهای
مستقل را سختتر و سختتر کن .تهدید کن که مجوز نهاد غیردولتیشان را تمدید نخواهی کرد ،مگر اینکه تن
به تغییر چارت سازمانی دهند و قبول کنند نمایندهای دولتی در مدیریت سازمانشان حضور داشته باشد .اموال و
داراییهایشان را توقیف کن .اسناد سازمان را مصادره کن .به حلقهی کارکنان سازمان نفوذ کن.
اتهام فساد مالی در ادارهی سازمان نیز از آن افتراهایی است که بسیار مؤثر است .چرا که برای یک فعال حقوق بشر یا
سازمان غیردولتی مستقل ،حتا بعد از اینکه ثابت کردی اتهامها کذب است ،شایعات تا سالها باالی سرت میچرخد
و باقی میماند.
راخی به ما دربارهی تهدیدهای دیگر علیه کنشگری مدنی گفت که از گسترش بنیادگرایی ریشه میگیرد« :ما با
واکنشهای شدید بنیادگرایان مواجه بودیم .در اردن ،پیشروترین و اصلیترین وبسایت دربارهی حقوق زنان  ۳بار با
موفقیت هک شد .دفتر محل کار یکی از شرکای ما در مراکش به آتش کشیده شد ،تمام اسناد و مدارک آنها نابود
شد .کمی پیش از این واقعه ،دفتر همکاران ما در ازبکستان پلمپ شد .این توقیفهای آشکار و غیرقانونی بخشی از
واکنش شدیدی است که با آن مواجهایم»...
این شیوهها همه بسیار موفقیتآمیزند .و وقتی چنین اتفاقاتی میافتد ،برگرداندن نوار به عقب و جبران کردن خسارتی
که به بار آمده واقعاً سخت است.

زمینه مهم است
بسیاری از فعاالن مدنی با تهدید مواجهاند .اما زمینهی تهدید هم مهم است.
گاهی فعال مدنی محلکارش را در شرایطی ترک میکند که نمیداند وقتی به خانه برسد ،خانهاش اص ً
ال سرجایش
هست یا محلهاش بار دیگر هدف بمباران قرار گرفته است.
گاهی فعال مدنی در شرایطی در خیابان راه میرود که همهی عابران میایستند و به او زل میزنند .چرا که کنشگر
پنهان نکرده کیست و چه هویتی دارد یا عاشق چه کسی است.
گاهی کنشگر در زمینه و فضایی تالش میکند که وقتی به خیابان میرود از ته دل امیدوار است دستکم اینبار
ویلچرش در خیابان بتواند حرکت کند و رانندهی تاکسی حاضر شود او و ویلچرش را سوار کند.
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گاهی زمینهی فعالیت ،در فضایی است که ناگهان همهی همکارانات از ادامهی همکاری با تو دست کشیده و به تو
پشت میکنند ،چرا که فعالیت شمای کنشگر خیلی...هوووم...جنجالی و بحثبرانگیز است.
فضای فعالیت به این معناست که فشارهایی که با آنها مواجهی فراوان و گزینههایت محدودند .به این معناست که
شمار فضاهای امنی که در خلوتشان بتوانی دمی استراحت کنی و جانی تازه بگیری ،کم و کمتر است .امید دوباره
دشوارتر است .چرا که همزمان باید در خط مقدم چندین جبهه بجنگی.

جنگیدن همزمان در چندین جبهه
بگذارید برایتان از جبهههای دیگر بگویم.
جبهههایی که دربارهی آن بهقدر کافی حرف نمیزنیم.
دربارهی وضعیتی برایتان بگویم که از یک سو برای دفاع از حقوق بشر مبارزه میکنی ،از سوی دیگر باید از خودت
علیه جهانی دفاع کنی که از تو به دلیل ریختوقیافهات ،عشقورزیات،محل زندگیات ،اعتقاداتت و … متنفر است.
وضعیتی که جهانی که در آن زندگی میکنی ،ناامن است .نه بهخاطر حوزهی فعالیتات ،بلکه به دلیل هویتات.
چنین وضعیتی آدمی را میخشکاند .پیالر گنزالس دربارهی فعالیتهایش در ایاالت متحد امریکا برای ما توضیح
داد« :کار دیگری که برای حفظ سالمت و ثبات خودم انجام میدهم این است که خودم را از سفیدپوستها و از
فرهنگ غالب سفیدپوست دور نگه میدارم و ساحل امن را در پناه فرهنگ خودم میجویم .برای مثال ،از دورهمی
با سفیدپوستها کنار کشیده و بهجایش با گروه دوستان زنام یا اجتماع زنان کارگر التینتبار معاشرت میکنم.
راستش من احتیاج دارم دوروبرم صدای حرف زدن به زبان اسپانیایی را بشنوم تا به خودم یادآوری کنم که چرا این
فعالیتها در راه حقوق بشر را انجام میدهم.
به دلیل نژادپرستی (یا سنگراییای) که دوروبرم به دلیل رنگ پوستام تجربه کردهام ،باید در پناه آپارتمان نقلیام
بهدنبال امنیت یا جان گرفتن دوباره باشم .دفاع از دیگران یا با سرسختی علیه نژادپرستی ایستادن ،انرژی فراوانی از
آدم میگیرد .فرسودهات میکند».
و وقتی در جوامع سنتی در حوزهی «تابوها» فعالیت میکنی ،زندگی شخصیات زیر ذرهبین میرود ،قضاوت میشوی،
و نهفقط قضاوت اعضای جامعهات ،بلکه آماج قضاوتهای همکارانات هم قرار میگیری.
مری سانداسی در زیمبابوه به ما گفت« :هویت من به عنوان تکوالد ،مثل یک داغ ننگ است .ما دربارهی سکس و
سکسؤالیته با گروههای مختلفی از مردم حرف میزنیم ،دربارهی اچآیوی و بیماری ایدز ،در بارهی سالمت جنسی
و حقوق باروری .وقتی نوبت سروکل ه زدن با دولت دربارهی اچآیوی و ایدز میشود ،بعضی از اکتیویستها کنار
میکشند .ناگهان قضاوت میکنند و رفتاری را در پیش میگیرند که انگار بعضی از کنشگران از بقیهی کنشگرها برتر
و مقدسترند .و ما ناگهان در رویارویی با دولت ،دستتنها میمانیم».
نقات کمدار ،فمینیست و فعال حقوق زنان اهل پاکستان ،که ازدواج نکرده و در جامعهی سنتی پاکستان زندگی
مجردی دارد ،احساس تنهایی مشابهی دارد« :چون مجردم ،با آزار مردم عادی در خیابانهای شهر هم مواجهام.
این آزارگران مردهاییاند که در سازمانهای غیردولتی دیگر یا نهادهای دولتی کار میکنند .برای مثال ،چون من
با گروههای اچآیوی مثبت کار میکنم ،یکی از روزنامهها به من برچسب زد که خود این آدم هم حتماً ایدز دارد.
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دلیل اینکه در میان همهی اعضای سازمان ما ،آنها صاف سراغ من آمده و به من برچسب زدند این است که من
مجردم .با خودشان فکر میکنند اگر به یک زن مجرد برچسب مبتال به ایدز بچسبانند و دربارهیاش چنین شایعهای
راه بیندازند ،به پیشانی او داغ ننگ چسبانده و او را تخریب شخصیت کردهاند».
برنادت به ما دربارهی شیوههای نادیده گرفتن فعاالن بومی در آفریقای جنوبی گفت« :فعاالن بومی در آفریقا با موانع
بیشتری مواجهاند .برای مثال ،اهالی قبیلهی "کوی سان" در بوتساوانا به دست معدنچیانی که در جستوجوی الماس
بودند ،از زمینهایشان بیرون رانده شدند و به شکل دستهجمعی وادار به عقبنشینی از زمین آبا و اجدادیشون
شدند .جامعهی جهانی در میانهی اینهمه پستی اهمیتی به این واقعه نداد .اما تأثیر عمیق ترک اجباری سرزمینتان
را تصور کنید… خشونتی که نتیجهاش منجر به خشونت علیه زنان در میان این قبیله در ابعاد گسترده میشود.
و فعاالن اجتماعی قبیلهی کوی سان نمیتوانند همینجوری بیرون رفته و فریاد اعتراض سر دهند .امکانات کافی
ندارند و نادیده گرفته میشوند .هنوز حتا دولتهای بهظاهر پیشرو ،با اهالی این قبیله مثل حشرات موذی رفتار
میکنند».
کنشگرانی که خود بهعنوان کارگر جنسی کار میکنند ،گروه دیگریاند که به دلیل شغلشان و فعالیت برای
حقوقشان ،با خیل تهدیدها در چندین جبهه مواجهاند .جو دراینباره گفت« :معضل خشونت علیه کارگران جنسی
و آنهایی که به کارگران جنسی خدمات ارائه کرده و از حقوق آنها دفاع میکنند شدید است و اغلب این خشونت
به رسمیت شناخته نمیشود».
او ادامه داد« :برای بسیاری از کارگران جنسی ،تهدید به خشونت همیشگی است .خیلیها فکر میکنند عامل اصلی
خشونت علیه کارگران جنسی ،مشتریان آنها یا رؤسا یا شریک زندگیشان است .بااینحال ،خود کارگران جنسی
پلیس را اصلیترین عامل خشونت علیه خود میدانند که شدیدترین خشونتها را هم اعمال میکند .سخنگوی
پروژهی "شبکه کارگران جنسی" اعالم کرده بود :کارگران جنسی در سراسر جهان دولت را اولین و مهمترین ناقض
حقوق انسانیشان معرفی میکنند .خشونت پلیس ،خشونت جنسی و اخاذیگری پلیس و همچنین آزار دولتی ،حتا
در کشورهایی که تنفروشی جرم نیست ،معضل همیشگی و جهانی است».
برای فعاالن مدنی ،مشکل امنیت ترکیبی از عوامل گوناگون است .چرا که فعال مدنی ،فقط هدف آزاررسانی آشکار
پلیس و دولت نیست .حتا کارفرمایان محلی و صاحبان کسبوکارهای محلی هم عامل تهدید و آزار میشوند:
«کنشگری مدنی برای بسیاری با توسعه در مناطق خطرناک آغاز میشود .برای من ساکن جهان اول شروع کنشگری
با تخریب خانهها شروع شد .رشد خانههایی که محل سکونت اعضای گنگهای محلی است ،محل خریدوفروش سکس
ناامن و وضعیتی که من را در معرض خطر خشونت از سوی پلیس و شهروندان قرار میدهد .شهروندانی که مشتری
جعلیاند ،آدمهایی که نگراناند با حضور من فعال مدنی کسبوکارشان حاال چه مربوط به خریدوفروش سکس باشد
یا موادمخدر ،به خطر بیفتد».
ناتاشا جیمنز« ،زنجیرهی به حاشیه راندهشدن» فعاالن ترنسسکشوال در کاستاریکا را برای ما توصیف کرد .زنجیرهای
که در وضعیت تبعیض و دروغ ریشه دارد .او گفت« :بزرگترین مانع بر سر راه فعالیتهای من از احساسات ترنسفوبیا
(هراس از افراد ترنسسکشوال) میآید که در نهادهای گوناگون کاستاریکا ـ خانواده ،کلیسا ،نظام درمانی ،قانون ،رسانه
و غیره ـ ریشه دوانده است .این فوبیا است که افراد ترنس سکشوال یا دارای هویت جنسیتی بینابین را بدون آنکه
حتا یک دقیقه درنگ کرده و بفهمد که چه بالیی سر ما میآورند و نیازهای ما از چه قرار است ،مورد تبعیض قرار
داده و به حاشیه رانده است .افراد جامعه به سادهترین شکل ممکن اص ً
ال اهمیتی به وضعیت ما نمیدهند.
بیشتر افراد ترنسسکشوال در کاستاریکا فرصتهای بسیار ناچیزی دارند تا درس بخوانند ،و معنی این وضعیت این
است که فرصتها ورودشان به بازار کار نیز بسیار محدود است و چارهای باقی نمیماند جز اینکه کارگر جنسی شوند.
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همانجور که میبینید با زنجیرهای از به حاشیه راندن مواجهایم .حجم عظیمی از اطالعات نادرست و دروغ دربارهی
ترنس سکشوالها وجود دارد و آنهایی از ما افراد ترنسسکشوال هم که سعی میکنیم واقعیتها را مطرح کرده و
علیه این دروغها بایستیم ،با تمسخر روبهرو شده و حرفمان جدی گرفته نمیشود».
به عنوان فعال اجتماعی ،اگر واقعیتهای زندگی و هویت یکدیگر را به رسمیت نشناسیم ،آنوقت خودمان هم بخشی
از همان نظامی شدهایم که ما را نادیده گرفته و برایمان اعتباری قائل نیست .آنوقت خود ما هم سرکوبگر شدیم.

خلوت امن
پس چه عواملی به کنشگر مدنی احساس امنیت میدهد؟
دورهم جمع شدن و کار جمعی بسیار اهمیت دارد .برای بسیاری ،اولینباری که فعاالن مدنی دورهم جمع شدند ،یکی
از اولین دفعاتی است که احساس امنیت کردند .این تجربهی حس امنیت فقط به این دلیل نیست که کنشگران برای
اولینبار جمع و شمار بیشتر را تجربه کردهاند ،بلکه ناشی از این هم هست که با گروهی مواجه میشوند که «تجربهی
زیسته» مشابه و اهداف مشترک دارند.
وسنا دراژونویچ ،اولینبار در دفتر «مرکز زنان خودمختار» به معنای واقعی کلمه امنیت را تجربه کرد« :وقتی برای
اولینبار به دفتر "مرکز زنان خودمختار" آمدم تا در کارگروهی دربارهی خشونت علیه دختران و خشونت جنسی
شرکت کنم ،برای اولینبار حس تازهای را تجربه کردم که پیش از این رخ نداده بود .من خود قربانی آزار جنسی بودم.
آزاری که پیش از این کارگروه رخ داده و همزمان با این برنامه هم ،آزاری که قربانیاش بودم ،همچنان ادامه داشت.
وقتی به این نشست رفتم و به بحثها گوش کردم و در گفتوگوها مشارکت کردم ،میدانستم حس تازهای را تجربه
کردهام .من در این نشست ،احساس امنیت کردم».
اما اینطور نیست که مکانهای امن ،همیشه در اجتماع محل زندگی فرد در دسترس باشد .در واقع ،بسیاری از
فمینیستها این خلوت امن را فقط در کنفرانسها و گردهماییها تجربه میکنند .ریتا تاپا به ما گفت« :جاهایی که
باید بیشترین آرامش را به من بدهند ،دیگر برای من امن نیستند .این شاید مشکل جوامع سنتی باشد ،مگر آنکه
خانوادهای داشته باشی که کام ً
ال مشوق و حامی تو باشند .قاعدتاً آدم باید بتواند در خانهی والدیناش استراحت کند
و دمی آسوده باشد ،اما برای کسی مثل من ،هیچکجا در خاک کشورم درک و همدلی وجود ندارد .هیچ حمایتی در
کار نیست ،هیچ نقطهی آرامشدهندهای وجود ندارد...تنها در ابعاد بینالمللی ،در کنفرانسها و نشستها است که
میتوانم ارتباط برقرار کنم و دمی آسوده باشم».
یلنا پوشتیک هم گفتههای ریتا را تأیید کرد .او دربارهی هماهنگی برگزاری کنفرانسی برای ما گفت که فمینیستها
در خالل آن بتوانند دربارهی مباحث جنسیت ،شمول فراگیر و حق تعریف هویت فردی گپ بزنند« :این کنفرانس
به شرکتکنندگان حس قدرت داد .فضای امنی بود که میتوانستیم آنجا دربارهی شیوههایی بحث کنیم که به ما
محدودیت اعمال کرده بود .کنفرانس ما را سرشار از انرژی کرد .شرکتکنندگان میگفتند کنفرانس معرکه بود ،بهویژه
که کنفرانس توانست فضایی را ایجاد کند که فعاالن با آزادی تمام بتوانند دربارهی خود حرف بزنند».
استاشا گفت «امنیت» برای او تعریف سادهای دارد .او معتقد است به عنوان کنشگر مدنی ،امنیت را در خالل کاری
که باهم انجام میدهیم ،در کنار یکدیگر خلق میکنیم« :ما سپر امنیتی یکدیگریم .وقتی زنان صربنیکا را به بلگراد
دعوت کردم ،تدابیر امنیتی الزم را برای حضور آنها فراهم کردم .حس تأمین امنیت این زنان به خودم هم کمک کرد
از ترسهایم رها شوم .بنابراین ما یکدیگر را از هراس نجات میدهیم .با گوش دادن روزانه به یکدیگر ،ترسهایمان
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را کم و کمتر میکنیم .سیاست صلحطلبی با همین قدمهای کوچک تازه پراکنده میشود .همین دورهم نشستن
برای نوشیدن فنجانی قهوه… با همین کار کوچک ،دستور دولتها در نفرت علیه یکدیگر را پس میزنیم و پشت
سر میگذاریم».
«بعد از اینکه این گروه زنان را از صربنیکا به بلگراد آوردیم ،به من گفتند هیچکس باور نکرده آنها در بلگراد
بودهاند .ولی حاال چون آنها از حضور در جمع ما احساس امنیت کردهاند ،به دخترانشان اجازه میدهند در جمع
ما شرکت کنند»...
امیلی با یلنا موافق است .او به ما گفت رمز احساس امنیت در بنا نهادن و پیوستن به گروهی از کنشگران است« :در
میان دالیل بسیاری که افراد دگرباش جنسی را به کنشگری سوق میدهد ،یکی از عمیقترین محرکها ،درک این
واقعیت تلخ است که جهانی که در آن زندگی میکنیم ،از تو منزجر و متنفر است .از گوشت و استخوان و خون تو
منزجر است ،صرفاً به دالیلی مثل این که ــ بیآنکه آزاری برای کسی داشته باشی ــ در زندگی شخصیات کسی
را دوست داری که آنها تأییدش نمیکنند».
«درک این نقطه در اشکال مختلفی رخ میدهد ،اما معموالً آدمها این تلخی نفرت را وقتی درک میکنند که برای
اولینبار عاشق میشوند .وقتی "میفهمی" گرایش جنسیات چیست و تصمیم میگیری این واقعیت را علنی کنی،
دیر یا زود ،کسی پیدا میشود که تأییدت نمیکند و نفرتاش را بر سرت آوار میکند .معموالً هم اولین کسی که به
دلیل گرایش جنسیات از تو نفرت پیدا میکند یکی از اعضای خانوادهی خودت است.
وقتی تصمیم میگیری گرایش جنسیات را علنی کنی ،گاه خانوادهات تو را طرد کرده و از خانه بیرون میاندازند.
بعضی خانوادهها خودشان بچهشان را "به جرم بیآبرو کردن خانواده" لو میدهند تا بازداشت شود ،کتک بخورد و
تحقیر شود .بعضی خانوادهها فرزندشان را در بیمارستان روانی بستری میکنند تا گرایش جنسیاش درمان شود و
تحت وحشیانهترین و غیرانسانیترین شیوهها مثل شوکدرمانی قرار بگیرد.
خانواده گاهی هم تصمیم میگیرد تو را در "خانه" نگه دارد؛ اما یک "تجاوز به قصد اصالح" را ترتیب میدهد ــ
گاهی این متجاوز یک عضو دیگر خانواده مث ً
ال برادر بزرگتر است ــ و گاه بهسرعت مجبورت میکنند به ازدواجی
اجباری تن دهی.
در چنین شرایطی چه گزینههایی در اختیار داری؟ آنچه تو را سرپا و امن نگاه میدارد و مانع از فروپاشی روانیات
میشود همین است که به کنشگری و تالش برای تغییر این وضعیت رو بیاری .اگر اجتماعی از کنشگران دگرباش
جنسی در محل زندگیات وجود داشته باشد ،به آنها میپیوندی .اگر هم چنین گروهی درکار نباشد ،خودت
دستبهکار میشوی و چنین گروهی از فعاالن را تشکیل میدهی .خانوادهی تازهای برای خودت میسازی»...

50

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

نسلها

ما یک خانوادهایم
خانوادهها پیچیدهاند .ما به خانوادهمان احتیاج داریم .پس میزنیمشان ،بعد دوباره سراغشان میرویم .گاهی اص ً
ال
انکارشان میکنیم .گاهی آنها انکارمان میکنند .انکارمان میکنند به دلیل باورهایمان ــ به خاطر آنکه خالف
جهت آب شنا میکنیم ،تن به خطر میدهیم و صدای خود را به اعتراض بلند میکنیم… هرچیز میتواند دلیلی باشد
که خانواده ما را پس بزند و انکار کند .همین که عاشق چه کسی هستیم ،انتخابمان برای شیو ه و سبک زندگی…
بعضیهایمان خانوادهای داریم که پناه ماست .آنها ما را عاشقانه دوست دارند ،به ما افتخار میکنند و اغلب خود
مدتها درد کشیدهاند .چنین خانوادههایی منبع انرژی و مرهماند.
بیشتر خانوادهها چیزی میان این دو طیفاند؛ گاه ما را دیوانه میکنند و بعد بالفاصله آن پیوند عاطفی باارزش و لطیف
را یادمان میآورند .همان پیوندی که بدون آن توانایی زیستن نداریم.
ن روایت خانوادههایی است که در آن بهدنیا آمدهایم .بعد اما خانوادهای هم هست که ما برای خودمان ساختهایم؛
ای 
خانوادهای که انتخاب کردهایم (یا گمان میکنیم انتخابمان بوده است).
ما فمینیستها اعضای خانوادهی یکدیگریم.
در روزهای خوب ،دربارهی این واقعیت با یکدیگر صادقایم .دربارهی اتحاد باهم حرف میزنیم و یکدیگر را «خواهر»
خطاب میکنیم .گاهی حتا زبانمان باز میشود و رودربایستی را کنار میگذاریم و میگوییم عاشق یکدیگریم.
با هم میخندیم و هیجانمان از موفقیت مشترک را با یکدیگر سهیم میشویم .و از شکستهای مشترک .ارتباطمان
چیزی بیشتر از رفاقت است.
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مادران و دختران
"خواهران" معنی اتحاد میدهد .با این کلمه راحتایم.
قدرت کم
اما اینکه دربارهی "مادران و دختران" در جنبش فمینیستی حرف بزنیم ،کمی ما را به مورمور میاندازد .از
ْ
میکند .چهقدر برای ما فمینیستها سخت است که اول قدرت روابط بین خود را به رسمیت بشناسیم و بعد با آن
کنار بیاییم .ساندرا لوبینکوویچ برای ما توضیح داد:
«در سازمانهای زنان ،دینامیک رابطهی مادر ـ دختری ،شیوهی سمبلیکی است که چهطور کنشگران در طول
نسلهای مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .این مدل برمبنای نظامی طبقاتی ،رقابتی ،کنترلگری و تأیید
است .اگر در این نوع رابطهی جنبشی ،کسی میخواهد رهبر شود ،باید به شکلی سمبلیک "مادر" را کنار بزند .باید
زن بزرگتر را نادیده بگیرد.
مادران شرط و شروط میگذارند و تا وقتی دختران این شروط را رعایت نکنند ،تأیید آنها را دریافت
از سوی دیگر،
ْ
نخواهند کرد .برای من ،این شیوهی روابط فمینیستی ،رابطهی قدرت است .تداوم همان رابطهی اعمال قدرت علیه
دیگری است».
سونیا اشاره کرد طعنهی ماجرا اینجاست که چنین دینامیکی از رابطه ،عمری به درازای تاریخ دارد« :مشکل بزرگی
که در جامعه در شکل کلی با آن مواجهایم ،معضل نبود به رسمیت شناختن دیگران و قابلیتهای آنها است.
مشکل کالسیک دیگر به رسمیت شناختن در گروههای فمینیستی ،مسألهی نسلها ،گذار و انتقال است .فمینیستها
در شکل وسیعتر در بحث گذار نسلها ،با مشکالت جدی مواجهاند.
واقعیت این است که این مشکل به راحتی قابل تشخیص است که “بزرگترها" به جوانها اعتماد ندارند و در انتقال
قدرت و رهبری میان نسل پیرتر و نسل جوانتر ،اختالف عمیقی به چشم میخورد.
من دربارهی این مشکل یک نظریه دارم… فکر میکنم این مشکل مدام رخ میدهد چون گذار و میراث قدرت
یکجور تکنولوژی است .نوعی ساخت اجتماعی است که برای سالها عرصه یکهتازی مردان بوده :به ارث بردن نقش
پدر،همان قاعدهی اصلی مردساالری».
در چنین مدلی از روابط ،مهم است که چه کسی اول آمده و نفر اول کیست.
این هم یک جور نگاه کردن به مسأله است .اما اگر راههای دیگری را انتخاب کنیم چی؟ راههایی که این واقعیت را به
رسمیت بشناسد که قرار نیست روابط در بطن جنبش ،یکطرفه باشد .راههایی که این واقعیت را بپذیرد که ما همه
باهم برابریم .یکدیگر را تحسین کنیم .همهیما .و بدانیم برای دلیل مشترکی به سراغ یکدیگر آمدهایم.
ساندرا اشاره کرد این شیوهی تازه از نگرش برمبنای «احترام متقابل» رخ میدهد« :برای اینکه شیوههای رفتاری
رایج را تغییر دهیم ،نقطهی شروع باید همین باشد که به یکدیگر احترام بگذاریم .تنها بعد از این احترام گذاشتن به
دیگری است که میتوانیم بر سر تغییر این شیوهی رایج رفتاری در جنبش زنان بحث کنیم .چرا که وقتی به یکدیگر
احترام بگذاریم ،این سؤال که چه کسی اول و زودتر به جنبش آمد و زیرسؤال بردن قابلیتها و ظرفیتهای دیگری،
اص ً
ال سؤال بیموردی میشود.

52

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

مسأله این است که چهطور جهان را با توجه به قابلیتهای یگانهی فردی هرکداممان ،به جای بهتری برای زیستن
تبدیل کنیم؟ همهی ما با خودمان چیزی اصیل و باارزش را به جنبش زنان میآوریم .همهی ما داشتههای بسیاری
داریم که میتوانیم در جنبش زنان به کار گیریم».
همهی ما چیز مهمی داریم که در اختیار یکدیگر قرار داده و با بقیهی جهان سهیم شویم.
تنها راه اینکه به آن مرحله از برابری برسیم ،به رسمیت شناختن این واقعیت است که همین االن در کجا ایستادهایم.
روراست باشیم .واقعیت این است که درحالحاضر این مدل «مادر ـ دختری» را مدام تکرار میکنیم .بعد از به رسمیت
شناختن این واقعیت است که میتوانیم به مرحلهی بعدی بودن و کار در کنار یکدیگر گذار کنیم .به شیوهای تازه.
اما قبل از عبور از این مرحله ،هنوز یک تابو دیگر باقی است که باید آن را بشکنیم .اگر قرار است از این جاده خانوادگی
عبور کنیم الزم است دربارهی «پدران» هم حرف بزنیم.

پدران
پدر من نویسنده بود.
یادم رفته بود نویسنده بوده ،تا امروز که دوباره این موضوع یادم آمد.
خیلی از چیزهای خوبِ پدرم را فراموش کردهام .مدت مدیدی است که عادت کردهام از دست او تا حد مرگ خشمگین
باشم .مهم نیست چرا .مهم این است که این خشم نسبت به پدرم ،به عادتی راحت و آسان تبدیل شده است.
در شکل کلی ،خشم علیه مردان برایم آسان شده .برای اینکه آنها با رفتارشان باعث میشوند به من احساس ضعف
و حقارت دست بدهد .به خاطر همهی قدرتی که در اختیار دارند .به دلیل خشونتی که اعمال میکنند ،خشونتی که
در قالب «حمایت از من» یا زیرپا گذاشتنام ،از آنها سر میزند.
فهمیدم کار در این کنج حقوق بشر ـ فمینیسم ـ که در دست زنان است ،آسان و دلپذیر است .کنجی که معموالً یک
خشم مشترک علیه یک ظالم را با یکدیگر سهیمیم...مردان.
هربار میشنیدم کسی دربارهی مد جدید در جنبش زنان حرف میزند ـ همین مد که باید با مردان کار کنیم ـ
احساس تهوع بهم دست میداد .چهطور میشود سالها به دشواری بسیار برای این کنج امن فسقلی جنگید و حاال از
ما انتظار داشته باشید همین فکسنی را هم با مردان سهیم شویم؟ اص ً
ال منصفانه نیست.
در نتیجهی چنین باوری از پذیرش این ایده که در جنبش زنان ،با مردان هم همکاری کنیم سر باز میزدم و چنین
باوری را نوعی رخنهی نابجا در کار واقعیمان میدانستم .و از اینکه در این کتاب از همکاری با مردان بنویسم،
خودداری میکردم.
همانجور که نظر سونیا را دربارهی پدرش و نکتهای را که پدرش دربارهی انتقال رهبری به او یاد داد ،نادیده
میگرفتم« :انتقال نسلی چیزی است که میتوان آن را آموخت .و این را من میگویم که در تجربهی زیستهی زندگیام
بخت بلندی داشتهام که انتقال توان و اختیارات نسلی را در بطن خانواده بیاموزم.
من تنها دختر خانوادهام و پدری دارم که معرکه است .انسانی بینهایت تحسینبرانگیز .بسیار خوشبختم که او
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مرا نسبت به جهان هوشیار کرد .به من قدرت نه گفتن را آموخت .و به من آموخت آنقدر کنجکاو باشم که در
جستوجوی هیجان و چالش به دل جهان بزنم .پدرم در انتقال قدرت میان نسلها هم بسیار ماهر بود ،یا دستکم
هرچه سنش باالتر میرفت لزوم و اهمیت گذار نسلی را بیشتر میآموخت .و من این لزوم انتقال قدرت میان نسلها
را از او آموختم».
من دنبال نقلقولی خوبی از مادران و دختران و انتقال رهبری بودم .و اینوسط سونیا از پدرش حرف میزد .دربارهی
مادرش چیزی نمیگفت .این چیزی نبود که دنبالش بودم .بنابراین تصمیم گرفتم از حرفهای او دربارهی پدرش
بگذرم و این قسمت را نادیده بگیرم .تا همین حاال هم این نادیده گرفتن را ادامه دادهام.
این بالیی است که خشم سر آدم میآورد .باعث میشود در مواجهه با خوبیها کور شویُ .حسنها را نبینی .تا همین
حاال حواسم به این سوی ماجرا نبود.
مدتهای مدید آنقدر نسبت به پدرم خشمگین بودم که تمام صبحهای زود و کاسههای هلیم فرنگی صبحگاهی
(پوریج) را فراموش کرده بودم...صبحانهای فقط برای خودش و من .صدای زیبای پدرم و جوکهای بامزهاش را
فراموش کرده بودم .غلت زدن در برف و شنای نیمهشب با پدرم در ساحل «رور» را از یاد برده بودم .یادم رفته بود
پدرم نویسنده بوده .شاعر بوده و خواننده .مرد خوبی بود .یادم رفته بود دوستش داشتم.
و در این روند فراموش کردن ،این خشم مداوم ،چیزی را در وجود خودم نابود کرده بودم .همهی خوبیها و بدیهایش
را ـ تر و خشک را ـ باهم یککاسه کرده و به دست فراموشی سپرده بودم.
اگر منبع انرژی و قدرتمان خشم باشد ،چی به سرمان میآید؟ در این روند چی را فراموش خواهیم کرد؟ توازن کجا
خواهد بود؟
اویپورن خوآنکاو دربارهی این مسأله حرف زد ،همان وقتی که داشت میگفت« :با فمینیسم سری در میان سرها به
دست میآوری ،اما دلی به دست نمیآوری…
وقتی از دست پدرم عصبانی بودم ،فمینیستها کمکام کردند سر دربیاورم مردساالری چیست و چهطور رفتارهای
پدرم هم بخشی از نظام مردساالرانه است.
ولی فمینیستها به من یاد ندادند و مرا متوجه این موضوع نکردند که پدرم اینطور به دنیا نیامده و دنبال این هم
نیست که به دیگران آسیب بزند .پدرم باعثوبانی بخشی از حیات من است… من برای پدرم هم دنبال آرامش و
حیات دوبارهام».
ایندراکانتی پررا هم مثل اویپورن به دنبال شیوهی دیگری است« :در شکل کلی وقتی کنشگر هستی و در تالشهای
عملی جنبشی سهیمی ،خشم و استیصال و بسیاری دیگر از احساسات منفی در تو شکل میگیرد .بعضی وقتها تالش
جنبشی ،از خشم و احساسات تند و غلیظ است که نیرو میگیرد.
اما راه دیگر و دشوارتری هم برای کنشگری وجود دارد؛ اینکه انسانیت و ضعفهای فردی را هم که زورگو و ظالم
خطاب میشود ،ببینی .و راههای خالقانهی دیگری برای کنشگریات به وجود بیاوری .راههایی که از منابع مثبت
برای کنشگری نیرو میگیرند .احساسات انسانی مثبتی مثل توانایی درک و همدلی ،شیوهی رویارویی با ظالم و ظلم
میشود».
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سندروم «آن زن را بکش پایین»
یک چیز دیگر را هم دربارهی خانواد ه انتخابی بگوییم.
خانواده معموالً با هم جدال دارند و سروکله میزنند .اعضای خانواده بر سر داشتههای اندک باهم رقابت میکنند.
این روند عادی است.
ولی مرز باریکی میان رقابت سالم و خیانت وجود دارد .خیانت از سوی کسی در حلقهی جهان امنمان ،از سوی یکی
از آنها که قرار بوده مدافع و پناه ما باشند ،از سوی یکی از آن افراد معدودی که در این جهان روی بودنشان حساب
باز میکنیم...چنین خیانتی ویرانگر است.
چنین خیانتی میتواند در اشکال مختلف رخ بدهد؛ از پشت سر هم صفحه گذاشتن و بدگویی گرفته تا از پشتسر
خنجر زدن ،از اخبار خانوادگی را از تو مخفی کردن گرفته تا انگشت اتهام را به سوی تو نشانه رفتن ،اتهامی که
میتواند مالی باشد یا تو را به سوءاستفاده از منابع متهم کنند ،میتواند در قالب آزار باشد یا پارتیبازی.
در سیرالئون برای چنین رویهای در بطن خانوادهی جنبشی ،یک واژه مشخص دارند«:سندروم آن زن را بکش پایین».
ماریا پیسالکوسکایا در روسیه به ما گفت انگیزههای چنین حرکتی روشن است و ساده« :چرا زنها کم میآورند؟ بله،
معلوم است که کمبود منابع حمایتی یکی از دالیلاش است .اما مسألهیبنیادی رقابت است .رقابت بر سر پول ،بر
ن نابود میکند».
سر قدرت .این رقابت همهچیز را در جنبش زنا 
زنها معموالً در کشاکش بر سر قدرت در مسیر راه همان سازمانی که در آن عضویت دارند« :پایین کشیده میشوند».
بعضی از زنان کنشگر دیگر کام ً
ال از فعالیت فمینیستی کنار میکشند.
زنان دیگر از این کشاکش قدرت نجات پیدا میکنند ،اما خاطره و تأثیر این اتفاق رهایشان نمیکند .ایمان برای ما
توضیح داد« :فکر میکردم اگر خیانت ببینم ،قدرشناسی نبینم ،یا بیدلیل هدف حمله قرار بگیرم ،کار در جنبش
فمینیستی را رها میکنم .همهی این اتفاقها در سال  ۲۰۰۵رخ داد .از سوی زنان دیگر و سازمانهای غیردولتی زنان
هم رخ داد .توانستم از تأثیر این اتفاق نجات پیدا کنم .فکر میکردم کنار میکشم و کار در این حوزه را رها میکنم.
ولی این کار را نکردم».
مثل هر چیز دیگری هم که دربارهیاش حرف زدیم ،این مسأله هم پیچیده و آشفته است .پیچیده است چون معموالً
ماجرا دو روی سکه دارد .و معلوم است در فضای کنشگری بزرگ و متنوع کنونی ما ،مشکالت واقعی این چنین رخ
میدهد .گرفتاری اینجاست که در پیدا کردن راهحلی برای این مشکالت ،وارد و کاربلد نیستیم .و کار بسیار دشواری
است که آب ریخته را به جوی برگرداند و حرفهای خشن و بیرحمانهای را که بر زبان جاری شده ،پس گرفت.

درجات
فکر میکنم باألخره یکی از بزرگترین مشکالتی را که فمینیستهای جوان از آن شاکیاند درک کردهام :مشکل
«کسب احترام».
چرا که هرکس باید خودش درجه و نشان افتخارش را کسب کند.
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در سال  ،۱۹۹۵خیال میکردم من درجه و نشانام را به دست آوردم .بیست و نه ساله بودم .از یک نبرد کامل در
«کوه گرم» برفی تاجیکستان جان به در برده بودم .یکی از اعضای اولین تیمی بودم که برای دیدار و امدادرسانی به
هزاران گرجی راهی شد .گرجیهایی که بعد از سقوط «آبخاز» درحال فرار به سمت درهی «مستیا» در منطقهی
«سوانتی» گرجستان بودند .از مواجهه با ارواح در رواندا جان به در برده بودم ،شش ماه بعد از آنکه نسلکشی جان
یک میلیون نفر را گرفت.
وقتی به بوسنی رسیدم ،فکر میکردم دیگر برای مواجهه با هر مصیبتی آمادهام.
وقتی از کیگالی به زاگرب رسیدم ،متوجه شدم همکاران تازهام با اینکه رفتاری دوستانه دارند ،نگراناند .اولین
حدسام این بود که با خودشان فکر میکنند« :این چه کاری از دستش برمیآید که اینجا آمده؟»
من در بدترین وضعیت جنگ بوسنی آنجا نبودم .هیچوقت نمیتوانستم عمیقاً درک کنم که جان به در بردن از
دیدرس تکتیراندازها در جادههای یخزده و تاریک کوههای «ایگمان» یا وحشت اشغال سارایوو چه معنایی دارد.
چهطور میتوانستم در منطقهی جنگیای مثل این جان سالم به در ببرم و از پس خودم بربیایم؟
روزها میگذشت و خیال میکردم دارم به خوبی از پس وضعیت برمیآیم .اما با اینکه از رفتار دوستانهی همکارانم
دلم گرم میشد و از رفاقت با آنها لذت میبردم ،هنوز چیز دیگری را حس میکردم :تردید و تعلیقی که در نهایت
کام ً
ال پذیرفته نمیشوم و درجه و نشان دریافت نمیکنم .قضیه ساده بود :من برای اینکه در وسط میدان جنگ ،اعتبار
واقعی و عمیق به دست بیاورم ،خیلی دیر رسیده بودم .کاری برای تغییر این وضعیت از دستم برنمیآمد.
دستکم تا وقتی که در لیبریا گروگان گرفته شدم ،کاری از دستم برنمیآمد.
سال  ۱۹۹۶بود و جنگ داخلی لیبریا کماکان ادامه داشت .برای مدت  ۶ماه بوسنی را ترک کرده و برای امدادرسانی
و رساندن غذا و دیگر مایحتاج اولیه زندگی به مردم جنگزده راهی لیبریا شدم.
هجده نفر از ما ـ انگلیسی ،فرانسوی ،ایرلندی ،لیبریایی ،شهروندان امریکای شمالی و سودانی ـ در نقاط دورافتادهی
غرب کشور ،در روستایی در نزدیکی مرز با سیرالئون ،پروژهای برای غذارسانی راه انداخته بودیم .یک روز عصر در
جادهای که بهتازگی از حضور شورشیان مسلح پاکسازی شده بود ،راه بازگشت به مونرویا بودیم .گلآلود و خسته اما
خرسند بودیم که توانستهایم به روستایی غذا برسانیم که مدتها بود پای امدادگران به آنجا نرسیده بود.
در یک ایستگاه بازرسی ،شورشیها که در کمین نشسته بودند بر سر ما ریختند.
بیشترین چیزی که یادم مانده این است که شورشیان اسلحههای سنگین و بزرگشان را به سوی ما نشانه رفته و سر
ما فریاد میزدند از ماشین پیاده شویم و حرکت کنیم .سعی میکردم هر اسلحه را شناسایی و نامش را به یاد بیاورم.
«ایکی ـ  »۴۷است؟راکتانداز است؟ بعدها فکر کردم چهقدر این شورشیان به طرز باورنکردنیای کمسنوسال بودند.
چهقدر بوی ماریجوانا میدادند .چهقدر دلم میخواست بستهی سیگارم را بهم پس بدهند.
همانجور که شورشیان باهم بحث میکردند که با ما چه کنند ،شب فرا رسید .در نهایت تصمیم گرفتند از میان
بوتهها ما را عبور دهند و به محل استقرار فرماندهشان در سمت شمالی ببرند که ً ۴ساعت با جایی که بودیم ،فاصله
داشت .آنچه بعدا ً رخ داد ماجرایی است مفصل .مهم این بود که هیچکس آسیبی ندید و این گروگانگیری زیاد طول
نکشید .سازمان ملل متحد فردای این روز با شورشیان مذاکره کرد و نجاتمان داد.
در این ماجرای گروگانگیری ،جدای از اینکه از کمبود نیکوتین و خوردن ریشهی خام «کاساوا» جان بهدر بردم،
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هیچ عمل قهرمانانه و شجاعانهی دیگری از من سر نزده بود .ما فقط در یک زمان نامناسب در یک مکان نامناسب
بودیم و این اتفاق رخ داد.
ولی وقتی به بوسنی برگشتم ،معلوم شد انگار باألخره نشان افتخارم را کسب کردهام .باألخره آن مرز گریزپای
کنشگری در میدان جنگ را که به زبان نمیآید ،با موفقیت رد کردم .همان مرزی که میان امدادرسان جوان و
سرخوش و تازهکار با امدادرسان سرسخت ،کمی بدبین و کارکشته در میدان جنگ فاصله میگذارد.
نشان افتخار را کسب کرده بودم .برای من مشکل «کسب اعتبار» با این گروگانگیری حل و خالصه شده بود.
هیچوقت نمیدانی دقیقاً باید چه اتفاقی بیفتد تا به این نشان افتخار برسی .هیچ فرمول مشخصی در کار نیست .به
محض اینکه فکر میکنی زمان کافی صرف کردهای و از طوفانهای بسیار سربلند بیرون آمدهای ،آن نقطهی هدف
که باید به آن برسی تغییر میکند.
از آنجایی که این نقطه بسیار گریزپا است ،به محض اینکه احساس میکنی باألخره آن اعتبار و احترام را به دست
آوردی ،دیگر حاضر نیستی این اعتبار را به آسانی سهیم شوی .هرکس که بعد از تو رسیده ،باید این اعتبار را با سختی
و جان کندن به دست بیاورد .هیچ میانبر و راه آسانی قبول نیست.

همهی آنچه میخواهم… کمی احترام است
همهی فعاالن مدنی دوست دارند با آنها به احترام رفتار شود .دوست داریم در حین کار کنشگری همواره بیاموزیم
و رشد کنیم .بدون آنکه الزم باشد مدام خودمان را اثبات کنیم،به نقطهی بعدی ـ حاال معنای آن هرچه هست ـ
پیشرفت کنیم.
و مایلیم بدانیم چه چیز در انتظارمان است .دوست داریم بدانیم فردا صبح که از خواب بیدار میشویم ،کماکان
میتوانیم به کاری که عاشقش هستیم ادامه دهیم و برای ما جایی و فرصتی در دسترس است.
کنشگران جوان میترسند هیچوقت نتوانند احترام دیگران را به دست بیاورند .آنها نگراناند که هرگز نتوانند از آن
مرز ناپیدای کسب اعتبار ،عبور کنند .جوانها میخواهند بدانند چی الزم است تا این مدارج افتخار را کسب کرد ،اما
هیچکس به آنها نمیگوید راهش چیست .به نظر میرسد فارغ از اینکه چهقدر کار کنی و جان بکنی ،تالشهایشان
هیچوقت کافی نیست.
نگرانی فعاالن جوان نگرانی بهجایی است .معموالً وقتی یک فمینیست جوان میگوید خسته است ،استرس دارد یا
جانش ته کشیده ،همکارانی که سنوسال بیشتری دارند ،حرف و نظر او را با بیاعتمادی میشنوند .معتقدند این
کنشگر جوان آنقدر طوالنیمدت کار نکرده که درگیر چنین حسها و نگرانیهایی باشد .مسنترها چنین جوانی را
اینجور قضاوت میکنند که تجربهی کافی ندارد و به اندازهی کافی در راه هدفهای فمینیستی فداکاری و ایثار نکرده
است .انگا ر چنین زن جوانی هنوز آنقدر جان نکنده که «حق خسته شدن» را به دست آورده باشد.
فمینیستهای جوانتر میخواهند بدانند آیا راهی هست که هم به فعالیت فمینیستی پرداخت و هم سالمت جسم و
روان را حفظ کرد .میخواهند بدانند آیا میتوانند کاری را که عاشقانه دوست دارند ادامه دهند و در کنارش بتوانند
تشکیل خانواده بدهند یا پول الزم برای به پایان رساندن تحصیالتشان را تأمین کنند .کریستین وستبای در روایت
خود از «کنشگری و فرسوده شدن» این مسأله را به شکل خوبی خالصه کرد:
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«سالهایی که بهعنوان کنشگر حقوق بشر زنان در عرصهی بینالمللی کار کردم ،تجربهای بود که چشمهایم را باز
کرد .تا قبل از آن هیچوقت تا ایناندازه تحت تأثیر قرار نگرفته و از دستاوردهای همکارانم تا ایناندازه ذوق نکرده و
حیرتزده نشده بودم .و البته هیچوقت هم تا ایناندازه خسته و فرسوده و مضطرب نشده بودم.
در چهارمین سال فعالیتم در این عرصه میدانستم که کم آوردم و بریدم .دیگر صبحها مشتاق نبودم که سر کارم
حاضر شوم .به پیشکسوتها و باتجربهترها نگاه میکردم تا بفهمم چهطور بیش از  ۲۰سال در عرصهی کنشگری
زنان دوام آوردند و به روشنی میدیدم برای این دوام آوردن ،دست به چه فداکاریهای عظیمی در عرصه شخصی
زندگیشان زدهاند و چهطور سالمت خود را قمار کردهاند».
اما به نظر میرسید زنان فعال جنبشی ،در هر سنوسالی که هستند ،بر سر این نکته توافق دارند که زمانه عوض شده
است .نسل بعدی با نگاهی انتقادی به شیوههای کار قدیمیترها مینگرد و بهدنبال راههای تازهای برای کنشگری
است .آدریانا توضیح داد:
«کنشگری در عرصهی زنان عوض شده است .زنان جوانتر میگویند که دنبال تشکیل خانوادهاند...میخواهند صاحب
کیک شخصی خودشان باشند و با لذت بخورندش .کار ادامه دارد ،اما نه به آن شیوهای که من میشناختم و
میفهمیدم».
نسل تازهی فمینیستها ایدههای تازهای را هم با خود به جنبش آورده است .آنها مرزها را جابهجا کرده و همهچیز
را به پرسش میکشند .این کار خوب و الزمی است.
اما فقط  ۲راه وجود دارد تا این تغییر بتواند اجرایی شود و پیش رود.
یا براساس همان شیوهی قدیمی «مادر ــ دختری» رایج در جنبش زنان ،به تلخی راهمان از هم جدا خواهد شد.
ی را نفی کرده و کنار بگذاریم تا چیزی نوین خلق کنیم.
همان شیوهای که وادارمان میکند همهی چیزهای قدیم 
یا مسیری را که تاکنون طی کردهایم تجلیل کنیم .این واقعیت را قدر نهیم که یک نسل از فمینیستها این فضا و
امکان را فراهم کردهاند که امروز ما جوانترها در همین نقطه و همین لحظه ،در جستوجوی راهکارهای تازه باشیم.
ساندرا پیشنهاد خوبی داشت؛ او میگوید ما باهم و درکنار هم تغییر میکنیم:
«چهطور میتوانیم رهبران جنبش فمینیسم در دههی  ۶۰و  ۷۰میالدی را نادیده بگیریم؟ اگر به خاطر تالش آنها
نبود ،من امروز اینجا نبودم...ببینید الزم نیست ما از هم خوشمان بیاید ،فقط الزم است احترام یکدیگر را رعایت
کنیم .باید شیوههای درونی و مردساالرانهی خودمان را تغییر بدهیم تا رو به جلو پیش رویم؛ در غیر این صورت ،داریم
خیلی حقیرانه دربارهی وضعیت فکر میکنیم».
فمینیستهای مسنتر هم نگراناند که احترام و اعتباری را که با سختی کسب کردهاند ،از دست بدهند .آنها نگراناند
همینطور که سنشان باال میرود ،دیگر ارزش و اعتباری نداشته باشند .شارلوت بانچ وقتی که رکوپوستکنده
دربارهی نگرانیهای آشکارش از باال رفتن سن در فرهنگ رایج بسیاری از جوامع حرف میزد ،گفت:
«مواجهه با باال رفتن سن ناراحتکننده است .در بعضی از مناطق آفریقا و آسیا انتظاراتی وجود دارد که باال رفتن سن
را به تجربهای هراسناک تبدیل کرده و این نگرانی را بهبار آورده که جوانها ،همه جا را تحت کنترل خودشان بگیرند.
زندگی مدرن در این مناطق به شیوهی افراطی به فرهنگ جوانان ارزش میدهد و عرصه را برای آنها باز میکند.
به نظرم بخشی از این نگرانی مال این است که نمیخواهی در آیینه به تصویر خودت نگاه کنی و روند پیر شدنات را
شدن اتفاقی
تماشا کنی .انگار زن جوانتر نمیخواهد به چشمهای من نگاه کند و با این واقعیت مواجهه شود که پیر
ْ
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است که برای او هم رخ میدهد .ما در این فرهنگها برای پیر شدن ارزشی قائل نیستیم .و به همین دلیل برای زن
مسنتر هم ارزشی قائل نمیشویم».
فمینیستهای مسنتر همچنین این نگرانی را هم دارند که بعدش چه خواهد شد .بعد از سالها خود را وقف هدف
کردن ،از هیچ و با دست خالی و تنها با قدرت شور و انگیزهی سازمانی را از صفر ساختن ،نگراناند که وقتی آنها
عرصه را ترک کنند چی به سر سازمان و ساختههایشان میآید .وقتی کارت همهی زندگی توست ،عرصهی کاریات
همانجایی است که همهی انرژی و داشتههایت را سرمایهگذاری کردهای.
مسأله دیگر هم این است که بیشتر زنان فمینیست آنقدر پول و پسانداز یا خدمات بازنشستگی در بساط ندارند که
بتوانند بازنشسته شوند .شمار اندکی از این زنان بیمهی درمانی دارند .بسیاری از فمینیستها حتا «اتاقی از آن خود»
را هم ندارند که در سنین پیری پناهگاهشان باشد.
اینها مشکالتی است که همهی زنان کنشگر در جنبش زنان باألخره با آن مواجهه میشوند.
با اینحال همهی زنان در جنبش زنان بیشترین نگرانی را زمانی دارند که یک رهبر پیشکسوت و پابهسنگذاشته
میخواهد قدرت را به نسل بعدی واگذار کند.

انتقال رهبری
دنبالم کن
اگر قرار است دربارهی انتقال رهبری در جنبش زنان حرف بزنیم ،باید ابتدا دربارهی رهبران جنبش صحبت کنیم.
مشکل انتقال قدرت در جنبش زنان اینجاست :رهبران و الگوهای فعلی جنبش نهتنها به شکل باورنکردنی از دیگر
نیروهای جنبش توقع و انتظار دارند ،بلکه انتظار دارند کنشگر در حد و اندازهی یک «ابرانسان» انرژی و توان داشته
باشد.
بیایید واقعیت را بپذیریم :هر کنشگر جنبش زنان به اندازهی  ۲یا  ۳نفر دیگر کار میکند و جای اندکی برای کس
دیگر باقی میگذارد.
کردن کار سختی است .مسأله اینجاست که واقعاً مشاهده و انجام این
مسأله این نیست که این جا و وظایف را پر
ْ
وظایف ترسناک است.
راخی به ما گفت« :متوجه شدیم که در شکل کلی در سطح مدیریت بسیاری از سازمانهای زنان ،رهبران سازمان از
شدت کار سنگین و زیاد فقط فرسوده نشدهاند ،بلکه از ابتدا اص ً
ال نقشهای گوناگونی را به عهده داشتهاند .این افراد
با فشارهای مختلف فضای خارج و داخل سازمانشان مواجهاند .به جز وظایف روزمرهشان ،با سیل مشکالت دیگر هم
روبهرویند که باید حلوفصل کنند؛ باید طرح پروژه بنویسند ،دنبال پول الزم برای پروژهها بدوند ،تسهیلگری انجام
دهند ،گزارش کار تهیه کنند .عملکردشان جوری باشد که هم حامیان مالی پروژهها و هم نیروهای سازمان ،بدانند که
میتوانند روی آنها حساب باز کنند .رؤسای سازمانهای زنان باید نهتنها در محل انجام پروژهها حضور پیدا کنند،
بلکه حواسشان به ریزترین جزئیات مدیریت پروژهها هم باشد .مشاهدهی ما نشان میدهد معموالً انجام این خیل
وظایف یا بر دوش یک نفر یا حداکثر دو سه نفر در ردهی باالی مدیریتی سازمان است و بس .انجام توأمان اینهمه
وظایف ویرانکننده است ،بهویژه وقتی الزم باشد خودت را بین حضور میدانی در محل پروژه ،تسهیلگری برای پروژه
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و چانه زدن با تأمینکنندگان مالی پروژه قسمت کنی .تمام این کارها هم باید  ۷روز هفته و  ۲۴ساعت شبانهروز مدام
ادامه پیدا کند...این وسط خانوادهات هم هستند.
در نتیجهی چنین وضعی ،رسیدگی و مراقبت از خود ،ته فهرست اولویتها است .اول از همه مسائل جنبشی است،
بعد هر چیز که به آن مربوط است ،بعد خانواده و تازه بعد از آن خود زن و سالمتاش مطرح میشود»...
ریتا به ما گفت تازه چه کسی حاضر است همچین ریسکی را به جان بخرد؟
«من به انتقال رهبری دو سازمان تحت مدیریتام ظرف سه یا چهارسال آینده فکر میکنم .ولی کی حاضر است
همچین ریسکی بکند؟»
ریتا گفت حتا وقتی باألخره کسی را پیدا میکنی که حاضر است این مسئولیت را برعهده بگیرد ،تازه نوبت آن خوان
نهایی میشود :اطمینان از اینکه اص ً
ال سازمانی باقی است که مدیریتاش را به دیگری واگذار کنی .ریتا توضیح داد:
«باید مطمئن بشوم پول کافی برای ادامهی فعالیت سازمان باقی است؛ بهویژه وقتی سازمان پروژهمحور است و بودجه
تنها با پروژه تأمین میشود و بس».
دربارهی مدیریت سازمانهای غیردولتی یک نکته دیگر هم مطرح است :مدیران این سازمانها واقعاً تنهایند.
مدیر نهاد غیردولتی نمیتواند غرغر کند که چهقدر کار سخت است ،بهخصوص وقتی راهاندازی نهاد اص ً
ال فکر و ایدهی
خودش بوده است .جینگارای مایگا اشاره کرد بخشی از تنهایی این نقش هم ناشی از این است که به عنوان رئیس
یک نهاد غیردولتی ،چه دلت بخواهد یا نخواهد« ،الگو» میشوی .بنابراین تحت فشار خواهی بود که در خدمت افرادی
باشی که به تو به چشم الگو نگاه میکنند و کمکشان کنی .همین است که رهبران سازمانهای غیردولتی انگار
همیشه باید «حاضر به یراق» و دردسترس باشند.
چنین وضعیتی اثر ناخوشایندش را باقی میگذارد .آنه الرنس لکرویکس برایم دربارهی زنی از رهبران فعال جنبش
زنان گفت که میشناخت« :به خاطر موقعیتی که در اجتماع محل کار و زندگیاش داشت ،نمیتوانست زبان باز کند
و بگوید چی دارد به او میگذرد .باید مثل یک رهبر رفتار میکرد .درنتیجه هیچ راهی و هیچ کسی را نداشت که به
او بگوید چهقدر تحت فشار است و دارد آسیب میبیند».
کاری مورونگی به ما گفت حتا در آن فرصتهای اندکی هم که در جمع دوستانی هستی که میتوانی با آنها درددل
کنی و از استرسهایت بگویی ،باز به خودت یادآوری میکنی که این بخشی از هزینهای است که بابت انتخاب این
راه باید بپردازی .او ادامه داد:
«هر زمان که تحت فشار و نگرانیام ،با دیگر دوستان فعال جنبشی حرف میزنم که میدانم بهاندازهی خودم تحت
آزارند و به یکدیگر یادآوری میکنیم که فعالیت جنبشی ،فداکاری الزم دارد .ما این راه را انتخاب کردیم و بنابراین یا
باید مکانیزمی پیدا کنیم که به فعالیتمان با همهی این نگرانیها و هراسها ادامه دهیم ،یا از فعالیت در این عرصه
کنار بکشیم».
بنابراین وقتی زمان بازنشستگی فرا میرسد ــ چه به میل خودت باشد یا نه ــ کنشگر با چالش عظیمی مواجه است.
چالشی که همیشه نمیتوان دربار هیاش با دیگران صحبت و نگرانی را قسمت کرد .و یک بار دیگر نقطهای سر میرسد
که بسیاری از مشکالت ،شخصی است.
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بعدش چی؟
یلنا معضل انتقال رهبری در جنبش زنان را ــ مشکلی را که از زبان بسیاری از فعاالن جنبش زنان میشنیدم ــ به
ن است که باید یک «محیط امن» را واگذار و ترک کنی ،محیط امنی که خودت
بهترین شکل خالصه کرد .مشکل ای 
با دستان خودت ساختهای:
«خیلی وقتها ،به گوشمان میرسد که رهبر سازمانی غیردولتی دودستی صندلی مدیریتاش را چسبیده و حتا
دیگران را به عقب میراند و دور میزند تا موقعیت و مقامش را حفظ کند .مشکل کجاست؟ باید یادمان باشد این
مدیر و رهبری که از او میخواهیم صندلی و سازماناش را ترک کند ،همان کسی است که سنگ بنای این سازمان
را با دست خالی بنا نهاده است .خطرها کرده و از خیلی چیزها به خاطر این سازمان گذشته ،از سالمتاش گذشته و
خیلی وقتها از خانواده و عزیزاناش دور و جدا افتاده تا اهداف این سازمان را پیگیری کند.
نهادهایی که این رهبران بنیان نهادهاند ،همان فضاهایی است که ما هم مشابهاش را برای خودمان ایجاد کردهایم.
این سازمانها گوشههاییاند که در چهاردیواری آنجا احساس خوبی داریم ،میتوانیم خودمان باشیم .جایی که حس
میکنیم هرچه هستیم ،بهرغم اینکه جامعه ما را پس زده ،اینجا پذیرفتهشدهایم .رشتهی الفت و دوستیای که در
این فضای امن ساختهایم ،پشتوپناه ماست .و حاال بعد از سالها جان کندن و ایثار در راه اهداف جنبش زنان ،از این
رهبران مسنتر میخواهیم همهچیز را واگذار کرده و میدان را ترک کند»...
شارلوت بانچ ادامهی ماجرا را برای ما توضیح داد .مسألهی اینکه بعدش چه خواهد شد؟
«دربارهی لزوم انتقال قدرت در نهادهای زنان زیاد صحبت میشود .زنان مسنتر جنبش زنان قدرت را آسان یا در
زمانی که ازشان انتظار میرود ،به تازهنفسها واگذار نمیکنند .من به دالیل چرایی این امر فکر کردم…
فکر میکنم این مسأله ارتباط عمیقی دارد با کمبود فضا و مکان برای فمینیستهای مسنتر برای روزهای بعد از
بازنشستگی .انتظار داریم یک فمینیست پابهسنگذاشته ،بعد از اینکه قدرت و مدیریت سازماناش را به دیگری
واگذار کرد ،کجا برود؟
بسیاری از این زنان نهتنها مدیر و رهبر سازمان خودشان بودهاند ،بلکه نقشی اساسی در برقراری ارتباط و زیرساختهای
جنبشی داشتهاند .بخشی از تاریخ جنبش زنان و تاروپود آن هستند .ما در جنبش زنان برای چنین وضعیتی ــ چه
در ابعاد محلی و چه در بعد بینالمللی ــ سازوکار مشخصی نداریم .ما از زنان میخواهیم قدرت را به دیگران واگذار
کنند ،اما خب بعدش کجا بروند؟
اگر فکر میکنیم در داخل جنبش زنان برای زنان جوانتر شیوه حمایتی کافی در بساط نیست ،باید این را بدانیم که
برای زنان مسنتر وقتی که این شغل تماموقت و پراسترس جان کندن در جنبش زنان را ترک کنند ،هیچ چیزی
در کار نیست .زنان مسنتر هنوز توشه فراوانی در چنته دارند تا در راه اهداف فمینیستی بهکار گیرند...فقط باید این
واقعیت را بپذیریم که دیگر نمیتوانند به اندازهی سابق جان بکنند و انرژی بگذارند.
بسیاری از زنان همنسل من ،زنانی که بعضی از بنیانگذاران حرکتهای جهانی فمینیسم در دههی  ۸۰و  ۹۰میالدی
بودند ،با گروه کثیری از زنان مسنتر به مصالحه رفتار میکنند.
همینطور ،گروه کثیری از زنان نسل میانی هم هستند که هماکنون در دههی  ۳۰یا  ۴۰سالگی بهسر میبرند و به
نقطهای رسیدهاند که کمکم باید رهبری را برعهده بگیرند .احتیاج به فضایی دارند تا فرمان را در دست بگیرند .چنین
معضالتی وقتی با گروه کثیری مواجهایم ،باألخره به سطح میرسد.
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ولی چهطور میتوانیم درحالی که دیگر مدیریت سازمانی را عهدهدار نیستیم ،همچنان فعال و درگیر در اهداف جنبش
باقی بمانیم و نقشی داشته باشیم؟
به جز کارهای عادی روزمرهی زندگی ،افراد وقتی پیر و پیرتر میشوند ،چه نقش دیگری برایشان باقی میماند؟ آیا
میتواند تجاربشان را به شیوهی مفیدی وسط میز بگذارند؟
بدون اینکه دربارهی پاسخ این سؤاالت بحث و گفتوگو کنیم ،نمیتوانیم انتظار انتقال رهبری و قدرتی را داشته
باشیم که انتظارش را داریم.
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ورود فقط برای اعضا آزاد است؟

حس کردن ،تا مغز استخوان
سوزان و آلبرت  ۱۸سال زندگیشان را صرف خلق شادی کردند.
آنها خانهشان را تبدیل به استراحتگاهی برای  ۴۰۰کنشگر مدنی کردند ،فضایی برای آنکه فعاالن جنبشی بتوانند
دمی خلوت داشته باشند ،استراحت کنند و سرگرمی داشته باشند .فرصتی برای بودن ،برای پیدا کردن دوبارهی خود.
دمی برای اینکه کنشگر بار دیگر تناش را احساس کند .برقصد.
آنها این کار را بدون تردید و درنگ انجام دادند .قلب و انرژی و داشتههایشان را سرازیر کردند تا این جهان را به
جای بهتری تبدیل کنند.
اما روزی که من سوزان و آلبرت را «کنشگر مدنی» نامیدم ،هر دو با اطالق این لقب مخالفت کردند.
سه تایی باهم در «ویندکال» نشسته بودیم ،در احاطهی کوههای اطراف و دودی که از جنگل نزدیک برخاسته بود ،و
دربارهی لزوم مراقبت و استراحت گپ میزدیم.
از سوزان پرسیدم چرا خودش را کنشگر مدنی نمیداند؟ کمی فکر کرد و بعد جواب داد:
«مسأله بر سر مزایا است .من از بعضی مزایا بهرهمندم .وسط میدان مبارزه زندگی نمیکنم ،برای بقا جان نمیکنم.
خانهام را تبدیل به استراحتگاه کردهام چون دوست دارم چنین فضایی فراهم کنم .چون حق انتخاب داشتهام».
پس کی «کنشگر مدنی» قلمداد میشود؟ چه کسی تصمیم میگیرد کی فعال جنبش هست یا نیست؟ چه وقت این
حق را پیدا میکنی که خودت را کنشگر مدنی خطاب کنی؟
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فرق بین کنشگر حقوق بشر ،امدادرسان ،هنرمند ،فرد دانشگاهی ،مددکار اجتماعی ،خبرنگار و کمککنندهی مالی
چیست؟
مسألهی کنشگری همین است .کنشگری یک باشگاه «ویژهی اعضا» نیست .نمیتوانیم تصمیم بگیریم و تعیین کنیم
چه کسی کنشگر مدنی هست یا نیست.
توانایی برپاخاستن ،کار درست را انجام دادن و فعال بودن ،در ذات همهی آدمها هست .تقریباً همهی آدمها هم جایی
در طول زندگیشان دست به چنین فعالیتی میزنند .خشمگین میشوند ،به پا میخیزند و «نه» میگویند .میگویند
حاضر نیست صندلیشان را ترک کرده و به پشت اتوبوس بروند( .اشاره به ماجرای رزا پارک که حاضر نشد صندلی
خود را در اتوبوس به مسافری سفیدپوست بدهد و نقطهی عطفی در جنبش حقخواهی سیاهپوستان امریکا شد).
یا آری میگویند .امروز کنار تو در سکوت میایستم و خواستار عدالت میشوم.
بعضیها میآیند و میروند.
کنشگری بعضی دیگر ،به قول سیندی اوینگ و لوسیا تیزکن ،در دورههای گوناگون زندگیشان پوستاندازی میکند
و تغییرشکل میدهد.
بعضیها کنشگری را پیشهی همهی عمر خود قرار میدهند .شور فراوان دارند که میان بد و خوب توازنی ایجاد کنند.
از غارت جنگلهای آمازون گرفته تا جستوجو به دنبال ناپدیدشدگان سریالنکا ،حضور داشته باشند و تالش کنند.
واقعاً مهم نیست در کدام گوشهی کنشگری و مبارزه مدنی تصمیم به فعالیت گرفتهایم.
بیشتر وقتها دغدغه و شور ما از داستان زندگیمان ناشی میشود .ناشی از تاریخ و تجریبات ماست .از آن حس
بیعدالتیای ناشی میشود که خیلی زود در زندگی تجربه کردهایم .یا آن سیلی ناحقی که بر گوشمان زده شده.
دستان بیرحم عمویی که ما را تنبیه کرده .یا درد گم شدن پسرمان یا زندانی شدن خواهرمان.
شور به پا خاستن ما از درک اینکه «ما مهمیم ،زندگی ما اهمیت دارد» ناشی میشود و بعد میفهمیم توانایی تغییر
جهان را داریم .سونیا این نکته را به بهترین شکل توضیح داد:
«روایت من فرق چندانی با داستان زندگی بقیهی همنسالنام ندارد…
دههی  ۱۹۶۰میالدی بود .اکتیویست شدن در آن دوران ،یک جور «ویژگی» بود .در بسیاری از مناطق جهان،
دانشجویان در خیابانها بودند .پاریس زیرورو شده بود .در برزیل هم ما در اعتراض به دیکتاتوری حاکم در خیابان
بودیم.
وقتی در سال  ۱۹۷۳به فرانسه رفتم ،جذاب فمینیسم شدم .این سالها لحظهی خیلی خاصی بود .فمینیسم در هوا
پراکنده بود .در دانشگاهها ،فمینیستی جوان یا فمینیستی که دیگر چندان جوان نبود ،به محض اینکه از استادی
کوچکترین حرکتی سر میزد که نشانهای اندک از مردساالری یا جنسیتزدگی بود ،از جا میپرید و فریاد سر میداد.
دوران دوران تظاهرات خیابانی در دفاع از حق سقط جنین بود .تظاهراتهایی که در میانهاش همهی زنان معروف
ْ
دوران از سیمون دوبووار گرفته تا دلفین سیریگ را میدیدی.
درنتیجه فضا بهگونهای بود که من به سرزندهترین و شدیدترین شکل ممکن در معرض فمینیسم بودم...بعد ناگهان
متوجه شدم :اوه خدای من! یک چیزی هست ،چیزی دربارهی زن بودن و احساس عجیبی را تجربه کردن...این حس
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عجبب معنادار…
فکر میکنم اولش این حس اسباب انگیزهی ما شد ــ شخصاً محرک من همین حس بود ،میدانم برای خیلی از
حسی که اتفاقاً بسیار شخصی بود.
همنسالن دیگرم هم همینطور بود ــ ّ
حسی در نتیجهی اینکه بفهمی چه چیز دربارهی «زن بودن» در جهان فعلیمان ،سر جای خودش نیست .واقعاً گامی
ّ
جسورانه برای مواجهه با آنچه که فمینیستهای فرانسوی «ناراحتی ناشی از زن بودن» مینامند .این جستوجوی
جسورانه طیف وسیعی را شامل میشد :از مسائل روزمرهای مثل اینکه زن تنها نمیتوانست در بار و رستوران بنشیند
تا مسائل پیچیدهتر و زیرساختی مثل سکسوالیته یا حق پایان دادن به بارداری که از مسائل مهمی بود که در آن
سنوسال و دوران با آن مواجهه بودیم.
از حضور در مراسم «خودبازگویی جمعی فمینیستی» شروع کردم :دورهم مینشستیم و تالش میکردیم سردربیاوریم
چی پشت این حس بیقراریمان است و تئوریهایی پیدا کنیم که به ما کمک کنند تا در این جهانی که ما را به عنوان
انسان کامل به رسمیت نمیشناسد ،چهطور باید زن بود و به عنوان یک زن زیست.
بنابراین برای من نقطهی شروع فمینیسم کام ً
ال از طریق نوعی مراقبه بود :شخصی ،سیاسی است .بدن من ،بدن
من است و من بدنام هستم .این فقط یک جور لفاظی کالمی نبود .با پوست استخوان «شخصی ،سیاسی است» را
احساس میکردیم».
هر روایت کنشگری ،قدرت خاص خودش را دارد .این ماجراها به ما کمک میکند بفهمیم هرکس میتواند کنشگر
مدنی و فعال باشد ،حاال گاه برای یک لحظه و گاه برای همهی عمر ،به هر شیوه که خود انتخاب میکند.
درک این مطلب از شمار ما کنشگران نمیکاهد ،بلکه ما را بیشتر و بهتر به هم پیوند میدهد.

جلوی تنها یک گزینه ضربدر بزن
وقتی مصاحبهها برای تهیهی این کتاب را شروع کردیم ،میدانستیم کار پیچیدهای پیشرو داریم .اما دستکم
دربارهی یکچیز تردیدی نداشتیم :ما در این کتاب دربارهی زنان کنشگر حقوق بشر صحبت میکنیم.
و در ابتدای کار هم همین کار را کردیم .با زنان مدافع حقوق بشر مصاحبه میکردیم.
اما درنهایت شروع کردیم تعریف رایج از «کنشگری» را به سؤال کشیدن… و بعدتر ،وقتی صحبت دربارهی
محدودیتهای نگاه صفر و یک در حوزه جنسیت را شروع کردیم و با فعاالن ترنسسکشوال و بیناجنسیت گفتگو
کردیم ،از خودمان پرسیدیم وقتی از «زن» حرف میزنیم ،منظورمان دقیقاً چیست؟
سال گذشته ،وقتی با امیلی دربارهی نظراتاش در حوزهی «کوئیر اکتیویسم» گپ میزدیم ،او به ما دربارهی «صفر و
یک گرایی جنسیت» گفت .آن زمان نمیدانستم او دارد دربارهی چی صحبت میکند .داشتم در سکوت و بهآهستگی
اندوختههای ذهنیام را دربارهی واژگان فمینیسی و جنسیتی بازبینی میکردم .هیچچی دراینباره نمیدانستم.
سراغ آموختههای ذهنیام در حوزهی «الجیبیتیآیکیو» رفتم( .حقوق لزبین ،گی ،دوجنسگرا ،ترنسسکشوال،
بیناجنسیتی و کوئیر) در این حوزه هم واژگانی برای چیزی که امیلی داشت توصیف میکرد بلد نبودم.
با کمی بیموهراس باألخره صحبت امیلی را قطع کردم و ازش پرسیدم منظورش از «صفر و یکگرایی در جنسیت»
چیست؟ مرد به اضافهی زن مساوی است با دو جنسیت .این تقسیمبندی جنسیتی است ،مشکلش کجاست؟
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امیلی توضیح داد با چسبیدن به این تفکر محدودکننده که جنسیت تنها به زن و مرد تقسیمبندی میشود ،ما دیگر
کنشگران را که خود را با هویت جنسیتی دیگری توصیف میکنند ،سرکوب یا وادارشان میکنیم تا در قالب محدود
تعریف ما از جنسیت بگنجند.
مسألهای که امیلی توضیح میداد ،نگرانکننده بود .ما داشتیم دربارهی «زنان کنشگر» و «حقوق زنان» کتاب
مینوشتیم و مصاحبه جمعآوری میکردیم .مگر نه؟
داشتم تقال میکردم این «استثناهایی» را که امیلی توضیح میداد در یک «جعبهی تروتمیز» جا بدهم و با تعریفمان
از «حقوق بشر زنان» هماهنگ کنم .تعریفی که خودم با آن راحت و اخت بودم .همان تعاریف و چارچوبهایی که
آنیسا توضیح داد چهقدر محدودکنندهاند:
«از یکی ،حاال یا به شکل ضمنی یا صریح ،خواسته میشود تا خودش را در یکی از این چارچوبها جا بدهد:
دگرجنسگرا /همجنسگرا /دوجنسگرا .فعاالن ترنسسکشوال و بیناجنسیتی با اضافه کردن هویتهای جنسیتی
تازه به تصویر ،معادله را پیچیده کردهاند .با اینحال کماکان از افراد انتظار میرود جلوی یک گزینهی مشخص ضربدر
بزنند و فقط در آن قالب جا بگیرند».
آنیسا همچنین به ما یادآوری کرد« :به نظر میرسد همیشه بهراحتی افراد مجرد دیگری را هم فراموش میکنیم
که همواره دگرجنسگرایی به مثابهی هنجار ،سکسوالیتهی اجباری و لزوم تعریف هویت جنسیتی خود را زیر سؤال
میبرند و نمیپذیرند».
سالی گراس بر نکتهی دیگری انگشت گذاشت« :افراد بیناجنس ،این قاعده را که دو گزینهیمشخص ــ و تنها همین
دو گزینهی مشخص ــ برای تعریف هویت جنسیتی وجود دارد ،زیر سؤال میبرند .حقیقت این است که این دو
گزینه برای خیلی از افراد جواب میدهد ،اما گوناگونی هویتهای جنسیتی و توضیح کافی هویتهای جنسیتی که
در طبیعت گسترده است ،بسیار فراتر از این دو گزینه صرف است».
در نهایت با شنیدن این توضیحات متوجه شدیم پروژهی کتاب ما در نهایت دربارهی «کنشگری در حوزهی حقوق
بشر» از زاویهی دید کنشگران متعدد است .بسیاری از این کنشگران خود را بهعنوان «زن کنشگر» تعریف میکنند
و بسیاری دیگر اص ً
ال بحث دربارهی این صفر و یکگرایی در حوزهی جنسیت را شروع نکردهاند .بعضی دیگر حاضر
نیستند به این گزینهی ضربدر زدن جلوی یکی از گزینههای زن یا مرد تن بدهند .آنها در این تعاریف جریان اصلی
و سنتی فعالیت در حوزهی حقوقبشر زنان نمیگنجند.
چرا که از قرار همین ایدهی «جا گرفتن در قالبهای از پیش تعریفشده» ،خودش بخش بزرگی از مشکل است.
دوباره همان مشکل «ورود تنها برای اعضا» را یادآوری میکند .بار دیگر نبود توازن در قدرت را تقویت میکند .فعاالن
ترنسسکشوال یا بیناجنسیتی را به حاشیه میراند و حضور آنها را تنها با «شروط مشخص» میپذیرد.
درنتیجه به فکر فرو رفتم که تقسیم قدرت واقعی چهطور خواهد بود .تصورم این بود که باید همهی این گزینههای از
پیشتعریفشده و محدودکننده را کنار بگذاریم و با یکدیگر چارچوبهای تازهای را تعریف کنیم؛ چیزی شبیه آنچه
جوهیونکانگ از آن باعنوان «حقوق جنسیتی» یاد کرد.
همانطور که سالی اشاره کرد ،تقال برای حقوق زنان برمبنای غلبه بر دقیقاً همان نوع از سرکوب است که حقوق افراد
ترنسسکشوال یا بیناجنسیتی را به عقب میراند و زیرپا میگذارد:
«لزوم تمرکز بر مسائل زنان از مردساالری ریشه میگیرد .آنچه سرکوب زنان به نمایش میگذارد یا تفکری که
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همکاری زنان برای احقاق حقوق زنان را الزم میداند ،براینمبناست که جامعهی مردساالر ،جامعهای کام ً
ال انسانی
نیست.
ما تالش میکنیم جامعهای بسازیم که آغوشاش به روی همه باز باشد ،جامعهای که از گوناگونی هویتهای جنسیتی
استقبال کند .جامعهای که در آن خبری از قدرت برمبنای جنسیت و سلطهی جنسیتی نباشد .جامعهای که تعریف
جنسیت یک روند توام با خشونت نباشد.
ْ
خشونت و انزوایی که افرادی مثل من تجربه کردهاند ،نشانی از مردساالری و خشونت ناشی از قدرتطلبی جنسیتی
است.
جنبش زنان برمبنای "شکستن و برهمریختن" است .بهنظر من جنبش زنان باید از بحث بیناجنسیت و جنبش
ناشی از آن ،استقبال کند و به این موقعیت به چشم یک فرصت مثبت نگاه کند .چرا که اص ً
ال نفس حضور جنبش
بیناجنسیت ،به چالش کشیدن مردساالری است و به طور عینی ،فرض بنیادین "دوگانهی در ظاهر تغییرناپذیر" را به
چالش میکشد .از چنین اتفاقی باید استقبال کرد».
من جوابی برای سؤالهای ناشی از این بحث ندارم و میدانم این وضعیت چالشبرانگیز است.
اما میدانم الزم است به شکل شفاف بگوییم در این کتاب ما تنها دربارهی زنان فعال در حوزهی حقوقبشر زنان حرف
نمیزنیم .ما داریم دربارهی فعاالن حقوق بشر حرف میزنیم؛ فعاالنی که همگی هدفی مشترک دارند :تغییر نظامهای
گوناگون ،بههمپیوسته و درهمتنیدهای که سرکوب و خشونت اعمال کرده و خفه میکنند.

نغمهی سکوت
در فوریه  ۲۰۰۴انتخابم این بود که در جریان تحقیقی ،با یک فعال لزبین مصاحبه نکنم .آن زمان به نظرم چنین
حذفی مسألهی خیلی کوچک و کماهمیتی میآمد.
طبق معمول ،بودجهای که برای انجام این پژوهش داشتیم اندک بود و زمان الزم برای انجام پروژه هم کوتاه.
نمیتوانستم همهی افراد مفید برای پیشبرد این پروژه را پیدا و با آنها مصاحبه کنم( .الاقل این چیزی است که
به خودم قبوالنده بودم ).در میانهی سفری دوهفتهای سیرالئون بودم و تالش میکردم با هر تعداد زنان کنشگر که
میتوانم مصاحبه کنم .در برنامهی سفرم مصاحبه با زنان شناختهشده ،معروف و دگرجنسگرای جریان اصلی را
گنجانده بودم و مشتاق بودم با تعداد بیشتری از زنان مصاحبه کنم تا «گوناگونی» بیشتری را پوشش داده باشم.
بنابراین از همکارانم پرسیدم آیا هیچ فعال لزبینی میشناسند که با او مالقات کنم.
بعد از سکوتی ناراحتکننده و کمی خندههای معذبکننده ،هکارانم جواب دادند زنی هست که تالش کرده بود از
«صندوق توسعهی سازمان ملل متحد برای زنان» بودجه بگیرد تا کالبی برای زنان لزبین در شهر فریتاون (پایتخت
سیرالئون) راهاندازی کند .زنان همکارم گفتند« :باورت میشود؟ کی برای همچین چیزی بودجه میدهد؟ این اص ً
ال
کنشگری واقعی و راستین نیست».
فهمیدم ناگزیرم دست به انتخاب بزنم :دنبال این مصاحبه بروم ،این زن را پیدا کنم و زنان کنشگر جریان اصلی
سیرالئون را علیه خودم بشورانم یا بیخیال مصاحبه با این زن لزبین بشوم .نمیخواستم این ارتباطهای تازه و
دلپذیری را که با زنان فمینیست سیرالئون به دست آورده بودم ،در معرض خطر از دست رفتن بندازم .به خصوص که
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مهلت کوتاهی برای انجام مصاحبههای الزم برای طرح تحقیقیام داشتم .بنابراین راه سادهتر را انتخاب کردم ،راهی
که کمترین مقاومت و مخالفت را درپی داشت .خودم را راضی کردم که سرم در طول روز با این فرصت اندک واقعاً
شلوغ است و باید خیلی کارها را در این مدت کوتاه انجام بدهم .بیخیال مالقات و مصاحبه با آن زن لزبین شدم.
اما بعدتر از خودم پرسیدم چرا انتخابم این بود که بیخیال مصاحبه با آن زن شوم؟
جواب سادهی این سؤال این بود که راحتتر است قاعده را بههم نزنیم .در فضای سنتی آفریقای غربی که کنشگران
مدنی برای «حقوق ابتدایی» مبارزه میکنند ،در فضایی که هنوز صحبت از مثلهسازی اندام جنسی زنان تابو محسوب
میشد ،به نظر غیرممکن میرسید که دربارهی حقوق اقلیتهای جنسیتی و دگرباشان جنسی حرف زد .من به
سلسلهمراتب قدرت که بر زبان نمیآید تن دادم؛ سلسله مراتبی که حقوق اقلیتهای جنسیتی و دگرباشان جنسی
را کماهمیتتر از حقوق دیگران میداند.
به خودم گفتم میتوانم این زن را بعدتر پیدا کنم ،میتوانم ایمیلش را پیدا کنم و برایش نامهای بفرستم.
این فرصت هیچوقت پیش نیامد .صبح روز  ۲۹سپتامبر  ،۲۰۰۴جنازهی فنیآن ادی ،زن لزبینی که از مالقات او
صرفنظر کرده بودم ،در دفتر کارش در شهر فریتاون پیدا شد .او به شیوهای وحشیانه به قتل رسیده بود.
آیا فرقی میکرد اگر قاعدهها و سلسلهمراتب کنشگری در سیرالئون را نادیده میگرفتم ،فنیآن را پیدا میکردم ،پای
صحبتهایش مینشستم و روایت او را نیز با دیگران به اشتراک میگذاشتم؟
هیچوقت جواب این سؤال را نخواهم دانست.
اما میدانم دست به انتخاب نادرستی زدم .ترسیده بودم و احساس آسایش بیشتری میکردم که به جای به چالش
کشیدن ،در جهان دگرجنسگرای آشنای اکتیویسم باقی بمانم .با اینکه  ۱۵سال بود خود را «متحد» جنبش
حقخواهی دگرباشان جنسی و اقلیتهای جنسیتی برمیشمردم ،وقتی فشارها را احساس کردم ،حاضر نشدم در دفاع
از ارزشی که به آن باور داشتم ،ایستادگی کنم .با تمام وجود فهمیدم چهطور گاهی دیگر کنشگران را خفه میکنیم.
ما به همین سادگی که راه ساده را انتخاب میکنیم ،با نادیده گرفتن تالش آنها ،دیگران را سرکوب میکنیم .ما با
همین شیوه که نوعی از کنشگری و برخی مطالبات را «کماهمیتتر» قلمداد میکنیم ،یا آنها را در سلسلهمراتب
کنشگری خود «اولویت» نمیدانیم ،صدای دیگران را خفه میکنیم.
مث ً
ال حقوق بومیان...یا حقوق فعاالن اچآیوی مثبت و ایدز ...حقوق معلول جسمی ...حقوق کارگران جنسی،
ترنسسکشوالها ،افراد بیناجنسیتی.
به اسم «فرهنگ» و «اتحاد» و «وفاداری» صدای برخی افراد را به حاشیه میرانیم .یا مدعی میشویم «االن زمان
مناسبی برای طرح این مطالبات نیست».
و وقتی به برخی از فعاالن جنبشهای اجتماعی به دلیل هویت و کارشان یا گروه هدفشان پشت میکنیم ،فقط
صدای آنها را خفه نمیکنیم؛ بلکه امنیتشان را هم نادیده میگیریم .گاه حتا چشممان را روی حق حیات آنها
هم میبندیم.
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سکوت آدمی را آسیبپذیر میکند
بله ،اعضای «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل متحد میتوانند سکوت را بشکنند .میتوانید
حضور ما را به رسمیت بشناسید ،ما در آفریقا و در همهی قارههای دیگر حضور داریم ،و هر روز
در هر گوشه جهان ،نقض حقوق بشر بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی رخ میدهد.
شما اعضای کمیسیون حقوق بشر میتوانید به ما کمک کنید تا علیه این نقض حقوقمان
بجنگیم و آزادی و حقوق کاملمان را در همهی جوامع ،از جمله در وطن عزیزم سیرالئون ،به
دست آوریم.
 -فنیآن ادی ،سخنرانی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ،سال ۲۰۰۴
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عواقب
برای کنشگران حقوق بشر تمام عواقب این بحثهای مربوط به ثبات ،در شکلهای مختلف و غیرمنتظره بروز پیدا
میکند.
از دست دادن حافظهات یکی از این عواقبی است گریبانگیر میشود .لحظهای وارد اتاق میشوی تا چیزی را برداری
و لحظهی بعد فراموش میکنی اص ً
ال برای چی داخل این اتاق شدهای .مسیری که در نهایت به اینجا میرسد که
کل روز را فراموش میکنی .به آهنگ موردعالقهات گوش میدهی...اما یادت نمیآید اسم این آهنگ که دوست داری
چی بوده.
این هم یک عارضهی دیگر ،صبح از خواب بلند میشوی و میبینی نمیتوانی از جایت تکان بخوری .بدنت دست به
شورش زده .انگار تنت فریاد میزند که نه ،دیگر بیشتر از این نمیکشم.
چرا که دیر یا زود ،استرس ناشی از کار در قلب و مغز و بدنمان رخنه میکند .برای بسیاری از ما ،بدون هیچ فرصتی
برای استراحت و بهبود ،درد همانجایی که رخنه کرده باقی میماند .بعد این درد به چرخهای از انکار وضعیت جسمی
خودمان تبدیل میشود .و به آزار رساندن به خود منجر میشود.
در نهایت ممکن است این وضعیت به افسردگی منجر شود ،یا فروپاشی عصبی ،یا حتا خودکشی و سکته .یا شاید
بیماری قلبی ،سرطان ،فرسودگی مفرط...یا شاید هم یک نسل بتوانند از این عواقب جان به در ببرند.
اینها بعضی از عوارضی است که باألخره گریبان فعاالن مدنی را میگیرد.

اسم این وضعیت «فرسودگی مفرط» است
شاهکار بهیادماندنی کریستینا ماسالخ ،کتاب «فرسودگی مفرط :هزینهی رسیدگی به دیگری» ،اولینبار در سال
 ۱۹۸۲برای ما به واقعیتی ملموس تبدیل شد .در آن سال کریستینا به ما کمک کرد تا متوجه بشویم که «فرسودگی
مفرط» راز نیست ،مشکل خجالتآوری نیست که بعضی از ما با آن دستپنجه نرم میکنیم .بلکه عارضهای بسیار
رایج و طبیعی و درنتیجهی این حجم مداوم از فشار و استرسی است که به دلیل حفاظت و مراقبت از دیگر انسانها
به آن مبتال میشویم.
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اولینبار بود که سهگانهی «فرسودگی مفرط» به گوشمان میخورد :از دست دادن قدرت تشخیص و بدبینی ،خستگی
احساسی ،و نارضایتی مدام از دستاوردهای فردی.
اگر هر سه نشانه را احساس میکنی ،آن وقت کام ً
ال به وضعیت «فرسودگی مفرط» رسیدهای.

بعضی نشانههای «فرسودگی مفرط» از این قرار است:
• احساس خستگی بیش از اندازه
• از دست دادن روحیه
• از دست دادن توان تمرکز
• نشانههای جسمی ( مثل سردرد یا مشکالت مزاجی)
• مشکالت خواب
• توهم زدن دربارهی اهمیت خود و کاری که انجام میدهی (مثال کارهایی از فرد سر
میزند که در ظاهر قهرمانانه است و به دنبال کمک به دیگران ،اما در عمل حرکاتی
است مضر و نابخردانه .یا نادیده گرفتن نیازهای جسمی و امنیت خود ،مثل این ژست
"قهرمانانه" که به خواب یا استراحت نیازی نیست).
• بدبینی
• ناکارآمدی
• بیاعتمادی به همکاران یا مدیران و باالدستیها
• مصرف بیرویه الکل ،کافئین یا دخانیات
به نقل از ارنیش ،جان()۲۰۰۲
"راهنمایی برای امدادرسانان ،کارکنان بخش سالمت و مدافعان حقوق بشر :مراقبت از دیگری ،مراقبت از خود".

اما به جز کتاب کریستینا ،دربارهی وضعیت «فرسودگی مفرط» در دنیای فعالیت در راه حقوق بشر ،متون بسیار
اندکی نوشته شده .بنابراین ،درحالحاضر ،بهترین راه برای توصیف فرسودگی مفرط یک فعال حقوق بشر ،همین
است که برایتان وضعیت را تعریف کنیم.
بعضی کنشگران درنتیجهی کار مداوم در مناطق درگیر جنگ و بحران ،دچار فرسودگی مفرط میشوند .برای سارار
ْ
مفرط ناشی از احساس عمیقی بود که حس میکنی دیگر حریف
امانوئل ،فعال مدنی ساکن سریالنکا ،فرسودگی
این سیل خشونت نمیشوی:
«از جایی بهبعد وقتی دربارهی یک تجاوز دیگر ،یک مجروح یا کشته دیگر میشنوی ،دیگر کم میآوری و افسرده
میشوی .با خودت فکر میکنی اص ً
ال فایدهی اینهمه فعالیت ما چیست؟ حجم خشونت آنقدر زیاد بهنظر میرسد
که حتا فرصت نمیکنی به تمام این خشونتها واکنشی نشان بدهی»...
برای دافنه اولوویلیامز در سیرالئون« ،خستگی مفرط» این نگرانی بود که حتا صلح هم دیگر نتواند موجب پیشرفتی
شود «:با اینکه ما به شدت جان میکندیم ،بهنظر میرسید جامعه پیش نمیرود .در جامعهمان نشانههای بهبود واقعاً
اندک بود و به نظر میرسید برای مردم دورواطراف ما دشوار است که سرشان را باالی آب نگاه دارند .پیش و بیش
از هرچیز ،احتیاج به قوت قلبی داشتم که بدانم همهچیز کامال از دست نرفته است».
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لیال یونس در آذربایجان به ما گفت برای او نقطهی «فرسودگی مفرط» این سؤال سمج بود که آیا اص ً
ال اینهمه جان
کندن ارزشش را دارد؟
«من مبارزه در راه حقوق بشر را از دوران اتحاد جماهیر شوروی آغاز کردم .حاال در آذربایجان مستقل زندگی میکنم
که نقض حقوق بشر در آن بهمراتب از دوران اتحادجماهیر شوروی شدیدتر است .بین سالهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۳ما
آزادی نسبی بیشتری به نسبت امروز داشتیم .حتا وضعیت در سالهای  ۱۹۹۹تا  ۲۰۰۱هم به وحشتناکی امروز در
سال  ۲۰۰۶نبود.
واقعیت این است که استرس و ناامیدی در سالهای گذشته ثابت و مداوم بوده است .آنچه بیش از هر چیز بر وجودم
سنگینی میکند ،این واقعیت است که اینهمه جان کندن ،بهویژه این همه وقت و سالمتی که از خودم و مادرم و
دخترم دریغ کردم تا وقف احقاق حقوق بشر کنم ،هیچ سود و نتیجهای بهبار نیاورد».
برای پینار آکاراکان ،خستگی مفرط ناشی از این است که برای اولین بار امید خود را از دست داده است:
«جهان جز اینکه حمالت با حمایت امریکا به لبنان را نظاره کند ،هیچ کاری نکرد .و ما که خیال میکردیم در ۵
سال گذشته شبکهی اتحاد و همکاری را ساختیم که میتواند بذر اصالح را در خاورمیانه بکارد ،با اینکه سختمان
بود ،برای اولینبار پیش خود اعتراف کردیم که امیدمان را از دست دادهایم و احساس استیصال میکنیم .این بنبست
و هراس از اینکه چهطور این خشونت در آینده بیشتر و عمیقتر هم خواهد شد و شمار بیشتری را خواهد بلعید،
کابوس ما شد».
برخی دیگر از کنشگران از انزوای ناشی از جامعهای که آنها را پس میزند و نادیده میگیرد ،دچار «خستگی مفرط»
میشوند.
یلنا پوشتیک برایمان گفت که خستگی مفرط ناشی از این است که امنیتی پیدا نمیکند تا آزادانه زندگی کند« :به
درک و حمایت احتیاج دارم .الزم دارم ببینم مردم دربارهی موضوعاتی که دغدغهی من است و برایشان جان میکنم،
به شکل فعاالنهای بحث میکنند .اما هیچ کسی نیست که فعاالنه دربارهی دغدغههای من حرفی بزند یا اهمیتی بدهد.
میدانم مشکل از من نیست .هویت خودم را میشناسم .اما جامعه هویت من را به رسمیت نمیشناسد و به من اجازه
نمیدهد بر مبنای هویتام زندگی کنم و این وضعیت من را فرسوده کرده است».
برای وسنا ،مجموعهی «چیزهایی کوچکتر» بود که به خستگی مفرط منجر میشد« :لحظههای گذرایی در سال
 ۲۰۰۴بود که روی کار من تأثیر گذاشت و باعث شد فعالیت مدنی را کنار بگذارم .زنانی که عضو سازمانهای زناناند
دربارهی حقوق معلولین جسمی حساستر از دیگر گروههایند ،گروههایی که آنجا مردان اکثریت اعضا را تشکیل
میدهند.
بعضی وقتها ،وقتی از زنان میخواستم تا در سفر من (که معلولام) برای حضور در یک پانل یا کارگروه یک تاکسی
بگیرند ،جواب میشنیدم که تاکسی فقط برای زنان خارجی است که از خارج از بلگراد برای شرکت در برنامه میآیند
و بودجه نداریم برای تو تاکسی بگیریم .برای من تنها حالتی که بتوانم خودم را به پانل و سمینار برسانم ،رفتوآمد
با تاکسی بود.
خوشبختانه من زنی کوچکاندام هستم و ویلچرم هم کوچک است .بنابراین به راحتی خودم و ویلچرم در تاکسی جا
میشویم .ولی میتوانید تصور کنید وضع زنی که درشتاندام است و ویلچرش هم برقی و الکتریکی است و در نتیجه
بهراحتی در تاکسی جا نمیگیرد ،چهطور خواهد بود؟
اینها مسائل کوچکی بود که مرا بهم میریخت و آزار میداد.
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درنتیجه حوزهي کنشگریام را تغییر دادم .در واقع به دلیل تبعیضی که احساس میکردم ،مجبور شدم دست از
فعالیت بکشم .میدانید؛ اگر یک زن فعال حقوق بشر کاربلد تصمیم بگیرد سازمانی را که با آن همکاری میکند
عوض کند ،برایش کار و سازمان تازه پیدا خواهد شد .اما اگر یک زن فعال حقوق بشر که از نظر جسمی کمتوان است
بخواهد سازماناش را تغییر بدهد ،موقعیتهای بسیار کمتری برایش مهیا است و موانع سر راهش بسیار بیشتر است».
و برای بسیاری از کنشگران مدنی ،صرفاً همین فشار وحشتناک و مداوم کاری و مسئولیت است که باألخره به وضعیت
فرسودگی مفرط منجر میشود .آنیسا برایمان گفت:
«مسئول یک پروژهی بهنسبت کوتاهمدت بینالمللی بودم ،اما از همان روز اول ناگهان در دستشویی محل کار ،قبل
از اینکه برای ادارهی جلسه بعدی راهی بشوم ،میزدم زیر گریه .روز سوم به همکارانم زنگ زدم و از آنها کمک
خواستم و راهی خانه شدم .اتفاقی که از من بعید بود و برای خودم هم این وضع غیرمنتظره بود...احساس میکردم
حتا یک دقیقه دیگر هم نمیتوانم با بار مسئولیت مواجه باشم .پنج هفتهی تمام را در تخت سپری کردم ،فقط برای
رفتن به دستشویی از تخت بیرون میآمدم ،حتا توان این را نداشتم که برای خودم یک لیوان چای درست کنم».

فرسودگی مفرط روان
یک روز همراه سوزان روی عرشهی استراحتگاه آنها در «ویندکال» نشسته بودم ،قهوهمان را مزهمزه میکردیم و
دربارهی خستگی مفرط گپ میزدیم .یک نمودار تروتمیز رسم کرده بودم که خط آبی مستقیمی را نشان میداد که
جابهجا نقاطی با عنوان "استرس بسیار "" ،خستگی مفرط "" ،بیماریهای ناشی از استرس " را پررنگ کرده بود و این
نمودار در نهایت منجر به نقطهی "مرگ" یا "فرسودگی کامل" میشد .خیلی به نمودارم میبالیدم.
سوزان با کمی تعجب به نمودارم نگاه کرد ،اما معلوم بود شک دارد حرف دلش را به زبان بیاورد .بعد گفت یک نتیجهی
دیگر هم برای چرخهی فرسودگی ممکن است :چیزی که سوزان از آن با عنوان «فرسودگی روان» نام میبرد .وضعیتی
که کنشگر نمیمیرد ،از فعالیت در جنبش دست نمیکشد ،بلکه هرگونه محدودیتی و مانعی را دور میریزد ،به جنون
و شوریدگی کامل میرسد ،تمام پلهای پشت سر را خراب میکند و تمام وجود و زیروبم زندگیاش را وقف پیشبرد
جنبش میکند.
وضعیتی که سوزان توصیف میکرد واقعاً ترسناک بهنظر میرسید.
این یکی واقعاً «فرسودگی» بود .به نظر میرسید خرواری عوارض دیگر هم هست که باید به آنها توجه کرد .از جمله
همهی آن راههایی که باعث میشود کنشگر عرصهی فعالیت مدنی را ترک کند…

راه رفتن روی خرده شیشهها
ترک خانه
تلفن در میانهی شب زنگ میزند و بار دیگر سرمای آن وحشت آشنا را در دلورودهات احساس میکنی… تلفن را
جواب نمیدهی .الزم نیست جواب بدهی .میدانی معنای این زنگها در دل شب چیست .وقتش شده .کیفی را پر
از ملزومات اولیه میکنی و دخترهایت را که خوابند از تخت بیرون میکشی .از در پشتی خانه به آرامی به بیرون
میخزی .و فرار میکنی.
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به وقت طلوع به مرز میرسی ،آنها با هرآنچه برای «عبور امن» تو الزم است ،منتظر ایستادهاند .و نرخ این خروج
باالست .تمام پسانداز زندگیات را دودستی تقدیمشان میکنی .حتا حلقهی ازدواج مادرت را که به تو ارث رسیده .با
ج و گرسنه و ترسیدهاند.
بقیه سوار کامیون میشوید .دخترهایت تازه از خواب بیدار شدهاند ،گی 
درهای کامیون بسته و سفر آغاز میشود .بدون هیچ مراسم و مناسکی ،بدون خداحافظی ،تمام شد .و میدانی دیگر
هیچوقت نمیتوانی به خانهات بازگردی.

مثل یک پناهجو
تبعید یکی از دردناکترین و سختترین انتخابهایی است که یک کنشگر مدنی وادار به انتخابش میشود.
و «انتخاب» است« .انتخاب» بین مرگ و زندگی .زندگی خودت ،زندگی کودکانت و بقیهیاعضای خانوادهات.
تبعید معموالً یک سفر طوالنی ،خطرناک و زیرزمینی به کشوری امن است .خیلی وقتها معلوم میشود آن «کشور
امن» جهنم روی زمین است .چرا که برای بسیاری ،اولین قدم ورود به «سرزمین آزاد» با بازداشت شروع میشود .و
بعد کمپهای پناهجویی که تا چندبرابر ظرفیت خود آدمیزاد را آنجا تلنبار کردهاند.
ناگهان تنهایی ،ناشناسی ،دیده نمیشوی .پناهجویی .گاهی همسایهات در کمپ پناهجویی ،آزارت میدهد .و دردناکتر
از همه آنکه خیلی وقتها دوستان فمینیست و همفکرت در خانه طردت میکنند .یا بچههایت که نمیفهمند چرا
آنها را از خانهشان بیرون آوردهای و به این سختی انداختهای ،تو را پس میزنند.
باید از صفر شروع کنی .زبان تازه را یاد بگیری .اگر خوششانس باشی ،ممکن است کار گیرت بیاید ،اما شانساش
خیلی کم است کاری در همان حوزهای پیدا کنی که زندگیات را وقفاش کردهای .همان کاری که شور و اشتیاق تو
بوده ،هویت تو بوده ،زندگیات بوده.
اندکشمار «خوششانسهایی» هستند که میتوانند در همان حوزهی فعالیتشان کار کنند و ارتباط خود را با جهان
فعالیت در حوزهی حقوق بشر حفظ کنند .آنها معموالً کنشگرانی مشهور و در سطح بینالمللی شناختهشدهاند.
اما تمام کنشگران مدنی در وضعیت تبعید ،چه این تبعید موقتی باشد یا دایمی ،معروف باشند یا ناشناخته ،در حس
از دست دادن دردناکی سهیماند .مهناز افخمی از این وضعیت با عبارت «ناتوانی از سوگواری» یاد میکند .اما به رغم
همهی دشواریها ،زنان کنشگر باز تالش میکنند تا راهی پیدا کرده و زندگیشان را از نو بسازند.
این زنان بخش ویژهای از جهان کنشگری ما هستند ،و شجاعت آنها در ترک همهی آنچه ساخته بودهاند ،و جسارت
آنها برای جان بهدر بردن ،باید به رسمیت شناخته شده و محترم شمرده شود .همانقدر که باید شجاعت آنها را
که تصمیم گرفتهاند بمانند و از کشور نروند ،محترم بشماریم .و جسارت آنها که جان خود را از دست دادهاند…

به زودی میبینمت
از دستدادن ،تجربه در یکقدمی از دست دادن بودن و گذار میتواند چیزهایی را به عیانترین شکل آشکار کند.
وقتی کنشگر تحت آزار قرار میگیرد ،این تجربیات میتواند کاتالیزورهای قدرتمندی شود که زندگی کنشگر را برای
همیشه تغییر دهد .تریس باسلر ،دختر شش ماههاش ــ کلی ــ را در سال  ۲۰۰۱از دست داد .وقتی دربارهی زندگی
و مرگ دخترش حرف میزدیم ،تریس چیزی گفت که از خاطرم نرفت .او برایم گفت تولد دخترش به او این آزادی
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را داد که جور دیگر بیندیشد و عمل کند ــ برایم دربارهی «شجاعتی که از مرگ فرزندت ناشی میشود» گفت .کلی
او را در راه فعالیتهای برابریخواهانهاش به جلو راند ،تولدش به او کمک کرد تا راهی بجوید که با توازن ،قدرت و
معنویت بیشتری برای اهدافاش تالش کند.
بهنظرم تجربهی تریس ،الهامبخش و ترسناک بود.
الهامبخش بود که به تلفیق کنشگری و معنویت ،آزادانه بیندیشی .اما ترسناک هم بود ،چرا که نمیدانستم با هراس
تجربهی تریس ــ هراس از دست دادن فرزندت ــ که تمام دلورودهات را بههم میریزد باید چه کرد .احساس
شرمندگی میکردم .سعی میکردم تا میتوانم به این حس فکر نکنم.
باألخره اما فهمیدم تا زمانی که با ترسهای خودم مواجه نشوم ،نمیتوانم صادقانه دربارهی ترس در این کتاب بنویسم.
و معنای این درک این است که باألخره باید دربارهی چارنا بنویسم.
چارنا نمیخواست بمیرد .من اشتباه میکردم.
چارنا به آرامی چشم از جهان فرونبست .ماجرا آنجور که میگفت ــ «یک داستان شاد» ــ نبود.
چارنا دست از مراجعه به پزشکان کشید ،چون پزشکان شأن انسانیاش را نادیده میگرفتند .چارنا شیمیدرمانی را
هم رها کرد ،چرا که شیمیدرمانی حافظهاش را مختل میکرد .بودناش را مختل میکرد .چارنا بیشتر از هرچیزی
میخواست در لحظه زندگی کند .بیدار ،هوشیار ،و به کاری که عاشقش است ادامه دهد.
«بعد از شش ماه تصمیم گرفتم شیمیدرمانی را رها کنم .این درمان پزشکی برای من بسیار بد و ناخوشایند بود.
دیگر نمیتوانستم ادامه دهم.
به نقطهای رسیدم ــ دقیقاً هم نمیدانم چه زمانی رخ داد ــ که دیگر قدرت تفکر و احساس نداشتم .احساسم شبیه
یک درخت بود ــ دیگر هیچ نظری نداشتم ــ دیگر انگار هیچ مکانیزم عاطفیای نداشتم .به هیچچیز واکنشی نشان
نمیدادم .نمیتوانستم حرف بزنم یا چیزی بخورم .نمیتوانستم به دستشویی بروم .تمام مدت استفراغ میکردم و به
یک نقطه خیره میماندم .خوابم هم نمیبرد ،فقط گاه از هوش میرفتم.
از آنجایی که سرطان من با شیمیدرمانی نهتنها متوقف نشد ،بلکه پیشرفت هم کرد ،تصمیم گرفتم دست از ادامه
شیمیدرمانی بردارم .چرا که تمام انرژی جسمانی و ذهنی و عاطفیام را از دست داده بودم.
دیگر هیچ جهتگیری سیاسیای نداشتم .این وضعی نبود که خواهاناش باشم .کرامت انسانیام را از دست داده بودم
و دیگر توان مراقبت از خودم را نداشتم .تصمیم گرفتم دست از شیمیدرمانی بردارم و بهدنبال راههای جایگزین
دیگری باشم.
و تصمیم گرفتم از زمان باقیماندهی عمرم ــ هرچهقدرکه هست ــ آنجور که دوست دارم بهره ببرم .برایم خیلی
مهم بود که الاقل بتوانم کنترل این موضوع را که با باقیماندهی عمرم چه کنم ،در دست بگیرم .دلم نمیخواست این
باقیماندهی عمر را روی تخت بیمارستان در انتظار مرگ بگذرانم ،میخواستم این آخرین روزهای عمر فعال باشم».
چارنا راهی تعطیالت شد .عاشق شد .شیوههای درمانی جایگزین را امتحان کرد .زندگی کرد.
و بعد از دنیا رفت.
بهگمانم میدانست چی در انتظارش است و با آرامش در انتظار این واقعیت بود .نه که این واقعیت برایش بیاهمیت
باشد یا غمگینکننده نباشد .مهم بود و غمگینکننده .ولی ناگزیر بود و همین است که هست.
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اما وقتی زمان مرگ فرا رسید ،وقتی هنگام مواجهه با واقعیت شد و کاسهی عمر لبریز ،چارنا ناگهان واقعیت را پس
زد و حاضر نبود مرگ را قبول کند .ناگهان شروع به مقاومت در برابر مرگ کرد و فریاد میزد منصفانه نیست ،زندگی
من باید ادامه پیدا کند ،میخواهم زنده بمانم.
بعد شروع به مبارزه با مرگ کرد .دنبال کمک و درمانی برای سرطان بود.
در آن مدت ایمیلی باهم درارتباط بودیم ،اما برای مکالمهی ایمیلی هم دیگر جان و توان چندانی نداشت.
چارنا صبح روز  ۳ژوئن  ۲۰۰۶مرد .وقت مرگ تنها  ۳۲سال سن داشت.
و حاال من ،زنده و خشمگین ،این ماجرا را روایت میکنم .بدون اینکه حتا بدانم میخواهم چه نتیجهای از این روایت
بگیرم .بدون اینکه دنبال پایان خوش و نصیحت عاقالنه باشم و احساس پوچی میکنم.
دلم میخواست این ماجرا ،معنای ویژهای داشته باشد .دلم میخواست از میان سطور این صفحهها چارنا بدرخشد و
از ما بخواهد گوش کنیم و بیاموزیم.
دلم میخواهد با این واقعیت روبهرو شویم که چهقدر در مواجهه با بیماری ،معذبایم .بهخصوص بیماری غیرقابلدرمان.
«وقتی کشته میشوی ،دیگران برایت احترامی قايل میشوند و مرگ تو را از یاد نمیبرند .اما در روند مرگ تدریجی
از بیماری… انگار به رسمیت شناخته نمیشوی و احترامی نمیبینی»...
بیماری مزمن ،سخت و دردناک که ماهها و گاه سالها طول میکشد تا شیرهی جانات را بکشد ،ماجرای دیگری
دارد .چرا که اگر شروع کنیم به مرگ تدریجی دراثر بیماری مزمن فکر کنیم ،چی به سرمان خواهد آمد؟ وضعیت
از جنس «جعبهی پاندورا» است( .بهروایت افسانههای یونانی جعبهی پاندورا جعبهای بود که تمامی بالها و دردها و
بدبیاریهای جهان بشری در آن پیدا میشد ).یک پرتگاه است .سرطان ما را احاطه کرده .اچآیوی مثبت و بیماری
ایدز چی؟ کی اپیدمی ایدز تمام خواهد شد؟
این واقعیت است .بیماری .مرگ .این واقعیت همهجا هست و پایانی ندارد.
و به عنوان کنشگران مدنی ،انتخاب میکنیم که با بعضی مرگها چشمدرچشم شویم .آیا این بخشی از ماهیت کار
کنشگری نیست؟
اما چرا نمیتوانیم با انواع مرگها چشمدرچشم و بهصراحت مواجه شویم؟
همهی ما میمیریم .و همهی ما درحال زیستنایم .اما نمیخواهیم دربارهی مرگ حرف بزنیم .الاقل اینجور فکر
میکردم که نمیخواهیم دربارهی مرگ حرف بزنیم ،تا اینکه میریام را مالقات کردم .میریام به صراحت و بدون
پردهپوشی دربارهی بیماری ،مرگ و انکار حرف زد:
«بیماری تغییر درد عاطفی به درد جسمانی است .دردی که باألخره باید بیرون بزند...درنتیجه بعضی فعاالن مدنی
میمیرند ،بعضی دیگر کماکان زنده میمانند ،با دستوپنجه نرم کردن با سرطان…
اما دربارهی بیماری حرف نمیزنیم .انکارش میکنیم ،مردم نمیخواهند با واقعیت سرطان مواجه شوند .انگار استراتژی
آنهاست...استراتژی برمبنای اینکه دربارهی هراسهایشان حرف نزنند.
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در نتیجهی چنین هراسی است که خیلی دیر بهسراغ درمان میروند .آنها میدانند چیزی سرجایش نیست و نیاز به
مراجعه به پزشک دارند ،اما مواجهه با واقعیت به معنی این است که باید مراقبت از خود را شروع کنند .این افراد به
جای اینکه عرصهی مبارزه برای حقوق بشر را ترک کنند ،به خودشان بیشتر فشار میآورند که کار را ادامه بدهند.
درحالی که سرطان پیشرفت کرده و همینحاال هم دیر است .آنها برای مثال برای معالجه راهی اروپا نمیشوند.
زنها دوست ندارند زوال سالمتیشان را بهرسمیت بشناسند ،دوست ندارند به نشانههای زوال توجه کنند… ما فقط
کار را ادامه میدهیم ،در کارکشیدن از خودمان بیشتر و بیشتر پیش میرویم ،چرا که فکر میکنیم اگر این کار را
انجام ندهیم ،چیزی عوض نمیشود…
مسألهی مهم سالمتی و بیماری همینجور مسکوت باقی خواهد ماند ،مگر اینکه خود زنان فمینیست شروع به حرف
زدن دربارهی این موضوع مهم کنند».
بیشتر کنشگران مدنی دیر یا زود با بیماری مواجه میشوند .سؤال اصلی اینجاست :آیا بهتنهایی و هراس با بیماری
مواجه خواهیم شد؟ یا اینکه با اتحاد ،در احاطهی حمایت دوستانمان ،به رویارویی بیماری میرویم؟
و زمانی که از دنیا میرویم ،آیا گم میشویم و برای همیشه فراموش خواهیم شد؟ یا به دلیل باورمان ،عشقی که در
راه اهداف جنبش نثار کردهایم ،شور و انگیزهمان در یادها باقی خواهیم ماند؟
اینجا با حق انتخاب مواجهایم که چهطور با بیماری و مرگ روبهرو خواهیم شد :به اتحاد و همراهی یا ترس و تنهایی.
و انتخاب دیگری هم وسط است؛ این تصمیم که چهطور از بدنهایمان مراقبت کنیم.

بدنهای ما
بعد از مرگ چارنا ،به ارتباط میان بدنهایمان و کارمان بسیار فکر کردم .به انتخابهایمان که چهطور از انرژی
جسمانیمان استفاده کنیم.
به انعطافپذیری فکر کردم .واقعیت این است که فعاالن مدنی زیادی انعطافپذیرند.
انگار افرادی که جذب کنشگری میشوند ،ذخیرهی استثنایی ،پایانناپذیر و غیرمنتظرهای از انرژی دارند .بعضی
وقتها ،خود همین یک مشکل است.
چرا که همهی این منبع فراوان انرژی و نیرو و تمرکز ،وقف انجام فعالیتهای حقوق بشریات میشود.
زمان و مجالی باقی نمیماند تا برای آنچه در بدنات و قلبت رخ میدهد ،نگران شوی .نتیجه این میشود که وقتی
بیماری سر میرسد ،دیگر هیچ انرژی و توانی باقی نمانده تا صرف مواجهه با بیماری کنی .انگار توانایی مواجهه با
ضربههای شخصی را از دست داده باشی.
و بسیاری از ما دیر یا زود به بیماری مبتال خواهیم شد.
همانطور که یلنا اشاره کرد ،به تدریج حجم اندوه ،استرس و خشونتی که فعاالن فمینیست روزانه با آن مواجهاند ،به
درون تن رخنه میکند و جذب میشود:
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«در مسیر فعالیت حقوق بشری ،حجم عظیمی از درد را ــ چه به عنوان شاهد یا قربانی ــ درون خود انباشته
میکنیم .و همهی این درد باألخره در بدن ما رسوب میکند».
اویپورن هم با یلنا موافق بود« :شاهدم که زنان چهطور درد جسمانی فراوانی را تحمل میکنند»...
بیماری یقهی بعضی را زود میگیرد .بیماری دیرتر سراغ بعضی دیگر میرود.
ماری سانداسی و مجا دانون تجربهی دست اولی از بیماری ناشی از استرس فراوان دارند:
«با اینکه به بیماری ناشی از استرس زیاد مبتال شده بودم ،از خودم بهخوبی مراقبت نمیکردم .فشار خونم باال بود
و در شانههایم درد مدامی را احساس میکردم .مدیران پروژهی در حال اجرایمان نیز وضعی مشابه من داشتند.
فقط از پس این برمیآمدیم که نشانههای استرس را سرکوب و خفه کنیم ،بدون اینکه واقعاً بهدنبال درمان
دردهایمان باشیم( .ماری)
بخشی از وجودم از کار مدام با پناهجویان دچار فرسودگی مفرط شده بود .امروز ،در نتیجهی عوارض کار آن دوره،
فشار خونم باالست ،معموالً درگیر حس خستگی مفرطام و تیروئیدم دچار مشکل شده است.
بهگمانم این مشکالت جسمی ،عوارض آنهمه استرسی است که در جریان کارم کشیدم .آسان نیست که از عوارض
این استرسها ،خالص شوی و بهبود پیدا کنی(.مجا)»
برای خیلی از فعاالن فمینیست ،بیماری جدی هم ،حتا سرطان ،باعث نمیشود از حجم فراوان کارشان بکاهند.
استاشا به ما گفت:
«وقتی به گردهمایی در کانادا با موضوع سالمت زنان رفته بودم ،زنی خواست همهی زنان شرکتکنندهای که
شیمیدرمانی خود را نیمهرها کردهاند تا در این گردهمایی شرکت کنند ،از جایشان بلند شوند...خیلی از زنها از
روی صندلی خود بلند شدند»...
تمام اشکال فعالیت در حوزهی حقوق بشر با خطرات بالقوه همراه است .اما آن دسته از کنشگرانی که در حوزههایی
کار میکنند که با استرس بیشتری همراه است ــ مثل حامیان حقوق مبتالیان به ایدز یا مبارزان خشونت علیه زنان
ــ تأثیر استرس و خطرات بر سالمتیشان ،دهشتناک است .هوپ برای ما توضیح داد:
«بارها دیدم فعاالن مدنی برای دیگران کارهای بسیاری انجام میدهند ،اما هیچکس هیچ کمکی به آنها نمیکند و
باری از دوششان برنمیدارد...بهویژه آن کنشگرانی که در زمینهی ایدز یا خشونت علیه زنان فعالیت میکنند .عوارض
کار در این دو حوزه بدجور گریبان کنشگران را میگیرد.
ت ارائه میکرد .بعد از تنها دو روز کار در این سازمان
من با سازمانی کار میکردم که به مبتالیان بیماری ایدز خدما 
خودم مریض شدم ،احساس میکردم انرژیام ته کشید .بعد به افرادی فکر کردم که هر روز در این سازمان کار
میکنند.
این وضعیت در سازمانهای مدافع زنان قربانی خشونت علیه زنان هم همینطور است .زنان تحت خشونت سراغت
میآیند و بخشی از وجود خود را پیش تو میگذارند و بخشی از وجود تو را میکنند و با خود میبرند.
من  ۲فعال فمینیست میشناسم که دچار سکتهی خفیف شدند .یکی از آنها بئاتریس است که با کودکان قربانی
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تجاوز کار میکند .کودکانی که گاه تنها  ۳ماه از عمرشان گذشته یا فقط  ۲سالشان است .او را به ماساژ و
ریکیدرمانی (نوعی انرژیدرمانی چینی) بردم».
کنار آمدن و بهبود بیماری هم مثل «فرسودگی مفرط» میتواند مبارزهای دشوار باشد.
اما همینطور که یکی از زنان فمینیست اشاره کرد ،گاهی هم بیماری میتواند بهترین آموزگار باشد؛ چرا که وادارت
میکند باألخره دست از فشار به خودت برداری .وادارت میکند تا هرچه سریعتر و به جدیت تمام ،به شیوهی دیگری
از زندگی و ادامهی فعالیتهایت بیندیشی.
و بیماری وادارت میکند تا باألخره به ندای قلبت گوش دهی.

قلبهایمان
وقتی در حوزهی خشونت کار میکنی ،معموالً تأثیر آنچه مشاهده میکنی ،به قلبت سرازیر میشود و نمیتوانی
جلوی رخنهی آن را بگیری.
در بعضی از فرهنگها به چنین تأثیری میگویند «تروما ».بعضی دیگر ممکن است بگویند قلبت درگیر شده و از
خشونتی که شاهدش بودهای رهایی ندارد .مهم نیست اسم این واقعه را چی میگذارید .مهم این است که رخنهی این
تأثیرات را بفهمیم و به رسمیت بشناسیم .این چیزی است که الما دربارهی تروما در فلسطین به ما گفت:
«حنان دیگر نمیخندید .در فکر ترک خانهاش بود .اما نمیتوانست به نقطهای امنتر برود .و دیگر قدرت تمرکز برای
انجام کارش را نداشت .حیاط زیبای خانهاش ویران شده بود .مهاجمان همهچیز را دربوداغان کردند .تمام ظروف،
مبلمان .روی دیوارهای خانهاش چیزهایی نوشته بودند.
همهی ما هر روز باهم به دفتر میآمدیم و فقط حرف میزدیم .دربارهی آنچه شب گذشته اتفاق افتاده بود .دربارهی
اینکه اینبار خانهی چه کسی هدف حمله قرار گرفت.
اینجا در فلسطین ،حتا روانکاوها هم درگیر استرس مداماند .و ما دیگر خودمان را به این هراس و وحشت  ۲۴ساعته
در هر  ۷روز هفته ،وفق دادهایم .به عنوان فعاالن مدنی ،اص ً
ال به نیازهای خودمان دیگر فکر هم نمیکنیم .فقط به این
وضعیت وحشت مداوم عادت کردهایم».
در وضعیتی که حتا روانکاوها هم تحت استرس و نگرانی مداوماند ،چه کار میکنید؟
همانجور که الما گفت :خودت را با شرایط تطبیق میدهی و به کارت ادامه میدهی .این هم یک رنج و درد دیگر
است که به تنت رخنه میکند و جذب بدنات میشود.
بیشتر کنشگران مدنی شاهد وقایع دردناک بودهاند .برای بعضی ،مثل حنان و الما ،تجربهی هولناک ،روزمره است و
مستقیم .آنها همزمان هم هدف حمله و وحشتاند و هم در خط مقدم واکنش علیه این حمالت مبارزه میکنند.
برای بعضی دیگر از فعاالن مدنی ،مشاهدهی وقایع هولناک بخشی از مبارزهی مداوم آنها علیه خشونت است...حاال
چه جارو کردن خردههای تلخ یک واقعهی دردناک تجاوز گروهی باشد ،چه یافتن پناهگاهی برای خانوادههایی که از
مصیبت جنگ گریختند .یا دیگر اشکال اندوه و رنج،مثل کمک به مبتالیان به ایدز و افراد اچآیوی مثبت ،مثل کار
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در پناهگاهی برای قربانیان سونامی که همهچیز خود را از دست دادهاند.
اما وضعیت آن دسته از کنشگرانی که خودشان را فعال در «خط مقدم مبارزه» نمیدانند چهطور است؟ مثل آن دسته
از کنشگرانی که مشاورهی حقوقی میدهند ،روایتهای قربانیان را ثبت میکنند ،منابع مالی الزم را پیدا میکنند.
اوا زیلن به ما گفت این اندوه ناشی از مصیبت در قلب این گروه از کنشگران هم سرازیر میشود؛ هرچند همیشه
حواسشان نیست چهقدر تحتتأثیر این وقایع دردناک قرار گرفتهاند:
«کار بسیاری از کنشگران گوش دادن به روایت قربانیان است که میتواند باری سنگین بر دوش آنها باشد .اگر در
حوزهی اقدامات روانکاوانه و جامعهشناسانه کار میکنید ،شاید به فکرتان برسد که نیاز به کمک دارید تا از بار شنیدن
این روایتهای تلخ بر روانتان بکاهید.
اما کنشگرانی که در حوزه کمک و مشاوره حقوقی کار میکنند ،حواسشان به تأثیری که این وقایع بر تن و روانشان
میگذارد نیست .وقتی از آنها پرسیدم چهطور با این وقایع دردناکی که میشنوند کنار میآیند و کارشان را ادامه
میدهند ،همهشان زدند زیر گریه .آنها به نیاز خودشان به کمک عاطفی و روانی فکر نمیکنند…
هرکسی که با این حجم از فشار کار میکند ،هرکسی که علیه دولتهای فاسد و ظالم کار میکند ،نیاز به فضایی
دارد که بتواند دربارهی احساساش و تأثیرات روانی این تالش حرف بزند .درغیر اینصورت کنشگر دچار فرسودگی
مفرط میشود و کم میآورد».
بهنظر میرسد هیچوقت مجالی نداریم که دربارهی تجربیات و اندوهمان حرف بزنیم .هیچوقت فرصتی نیست تا به
احساس واقعیمان مجال بروز بدهیم و صادقانه درکاش کنیم .مجال اینکه تأثیر این احساس را بررسی کنیم ،از
آنچه مشاهده کردهایم درس بگیریم و پرونده را ببندیم .آریال فوترال اشاره کرد:
«راستش هیچوقت دربارهی تأثیر روانی کار در حوزهی مبارزه با خشونت به شکل جدی بحث نشده است .با اینکه
گاه میزنیم زیر گریه ،اما هیچوقت فضایی نبوده که دربارهی این درد و رنجی که از مشاهدهی روزانهی خشونت تجربه
میکنیم ،حرف بزنیم».
اویپورن برای ما توضیح داد چنین وضعیتی ،ما را در یک دور باطل انداخته« :ما داریم در حوزههای دردناکی کار
میکنیم که اگر بهش فکر نکنیم و دربارهی تأثیرش بر جسم و روانمان حرف نزنیم ،کام ً
ال از پا میاندازدمان .تو در
راه آرمان صلح فعالیت میکنی ،اما خودت هیچ صلحی با خود و پیرامونات نداری

بدون مرز
درنهایت ،هزینهی این خو کردن به وضعیت را میپردازی .برنادت برای ما گفت هزینه و بار سنگین آنچه را که
مشاهده میکنی ،با خودت به چهاردیواری خانه میبری:
«وقتی وارد اجتماع تازهای میشوی تا کارگروهی دربارهی حقوق زنان برگزار کنی ،میبینی تمام زنان شرکتکننده
زخمخوردهاند و با آسیبهای روانی خشونت درگیرند .آنها پدرانی را دیدهاند که مادرها را زندهزنده سوزاندهاند.
واقعهی دهشتناکی که هرآن ممکن است رخ دهد و بنابراین همیشه در اضطراباند که باز شاهد سوختن زنی باشند.
چه دلت بخواهد یا نخواهد مردم دوست دارند دربارهی زخمهایشان با تو حرف بزنند.
بعد که در پایان کارگروه ،محل را ترک میکنی ،انگار کتک مفصلی خوردهای .انگار تمام بار و حجم زندگیهای پر
رنج و درد زنان شرکتکننده بر وجودت آوار شده است.
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کارگروه را ترک میکنی و همهی آن حجم عظیم درد و رنج را با خودت به خانه میبری»...
در زمان جنگ بالکان ،مایا به فعاالن و امدادرسانان کمک میکرد تا دربارهی مراقبت از خود و جلوگیری از فرسودگی
مفرط حرف بزنند .اما وقتی به وطناش ــ هلند ــ بازگشت ،چیزی را متوجه شد:
«خشونت پایانناپذیر است .اگر نظارت کافی درکار نباشد ،بیحدوحساب درگیر عوارض خشونت میشویم .دوستی
دارم که با افرادی کار میکند که درگیر سندروم اضطراب بعد از حادثهاند .حاال خودش واقعاً نیازمند کمک است تا
بتواند سالمت رواناش را حفظ کند .در خودش غرق شده؛ درست مثل یک زامبی زندگی میکند.
دوست دیگری دارم که با مبتالیان به ایدز کار میکند و خودش معتاد شده .حاال آدمهایی را که قرار است از آنها
مراقبت کند به خانهاش میآورد .مواد مخدر استفاده میکند .هیچ مرز شخصیای بین کارش و خلوت شخصیاش
باقی نگذاشته است».
و گاهی اوقات هم فقط فعال مدنی نیست که هزینهی چنین وضعیتی را متحمل میشود.

بچهی من
بشر کودکانی ویژهاند .خیلی از این بچهها که از روز اول زندگیشان ،وسط زندگی درگیر مبارزه
کودکان فعاالن حقوق ْ
ُسر خوردهاند ،در بزرگسالی فعال حقوق بشر میشوند.
اما زندگی زیر سایهی «قدیس» ــ اصطالحی که کن ویوا بهکار برد ــ به اینمعناست که این بچهها ،دستکم کودکی
پرچالشی را تجربه کردند.
بنابراین از خودمان میپرسیم هزینهای که بچههای ما بابت انتخاب و فعالیت ما در راه حقوق بشر میپردازند چیست؟
چه اتفاقی میافتد وقتی فعالیت تو کودکانات را به خطر میاندازد؟ چه زمان کار تو به شکل مستقیم یا غیرمستقیم،
تهدیدی علیه آنها میشود؟
وقتی میگویم «امنیت» ،منظورم همهی جنبههای امنیت است؛ چرا که امنیت برای بچهها (درست مثل بزرگساالن)
مخلوطی چندگانه است .بنابراین منظورم هم احساس امنیت درونیشان است ،هم امنیت بدنها و روانشان.
امنیت دربارهی این حس هم هست که وقتی در خانه نیستید ،بچهها چه احساسی دارند .وقتی باید خودشان
برای ساعاتی مراقب خودشان و خواهر و برادر کوچکتر باشند .وقتی با خودشان فکر میکنند که شما کِی به خانه
برمیگردید .اص ً
ال برمیگردید؟
امنیت دربارهی وضعیتی هم هست که شما در ظاهر در خانه و پیش بچههایتان هستید ،اما درعمل انگار آنجا
نیستید و ذهنتان درگیر هزار چیز است .امنیت به وضعیتی هم مربوط است که بچههای ما بخشی از مکالمات ما
را دربارهی اتفاقهای بدی که رخ داده میشنوند .وقتی خستگی عمیق و استرس ما را از طنین صدایمان یا لرزش
دستهایمان متوجه میشوند.
در تمام این مسیر دشوار فقط یک بچه میتواند با بندبند وجودش بفهمد درد از دست دادن مادر یا پدر از چه جنس
است .این درد را چهطور باید مرهم بود؟
بیرون آپارتمان مسکونیاش تهدید شد.
سالها پیش ،مارینا به خاطر تالشهایش در مبارزه با خشونت علیه زنان،
ِ
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مارینا فکر میکرد پسرش چیزی از این تهدید نمیداند .سالها بعد بود که مارینا فهمید پسرش ماجرا را فهمیده و
تازه فهمید پسرک چه رنجی کشیده بوده.
مارینا از خودش همان سؤالی را پرسید که بسیاری از کنشگران دیگر هم میپرسند.بعضی این سؤال را هر روز از خود
میپرسند و برخی دیگر تنها یکبار :درست است که بچهات را در چنین موقعیتی قرار بدهی؟
کاری به ما گفت با خودش فکر میکند شاید جواب این سؤال را سالها بعد بفهمد« :به سالمت و شادی بچههایم
فکر میکنم .گاهی فکر میکنم آنها دارند هزینهی فعالیتهای من را میپردازند .این فقط من نیستم که زمان کافی
برای وقتگذرانی با بچههایم ندارم.
میدانم  ۱۰سال دیگر این حس عذابوجدان در بدترین زمان و مکان ممکن باز یقهام را خواهد چسبید».
سوجان رای گفت این نگرانی روزمرهی اوست« :احساس گناه میکنم ،چرا که وقت کافی برای بچههایم ندارم .اما
بیشتر زنها در مواجهه با بچههایشان چنین حس گناهی دارند.
نگران شوهرم نیستم ،نگران اقوام شوهری نیستم ،آنها حمایت و مراقبت الزم را دارند .اما آنچه اسباب عذابوجدانام
است و افسردهام می کند این است که برای دخترم وقت کافی ندارم .دخترم  ۴ساله است .باید او را در خانه بگذارم و
برای یک هفته یا گاه دو هفته راهی سفر کاری شوم .احساس میکنم درست نیست دخترم دور از من میماند .بعد از
پایان دوران مرخصی زایمان هم بسیار برایم دشوار بود که دخترم را در خانه بگذارم و به کار برگردم .اما باید به کارم
برمیگشتم ،چرا که کارم هم بخش مهمی از وجود من است .عذاب وجدانی که از دوری از دخترم دارم ،چیزی است
که بسیار آزارم میدهد و توان غلبه بر آن را ندارم.
گمان میکنم با هر نوع تبعیض مربوط به حقوق زنان میتوانم مبارزه کنم .اما این حس عذاب وجدانم درقبال دخترم
تنها چیزی است که از پس مبارزه با آن برنمیآیم».
خیلی وقتها فمینیستها آرزو میکنند این هزینهها و زدن از وقت بچهها به نتیجهاش بیرزد .امیدوارند بچههایشان
روزی متوجه شوند تمام خطراتی که به آن تن دادهاند… تمام وقت و انرژی که وقف کار کردهاند...همانقدر که
دربارهی کمک به دیگران است ،دربارهی آیندهی بچههای خودشان هم بوده .برای این هم بوده که آیندهی بچههای
خودشان ،آیندهای بهتر و ایمن باشد .لیال به ما گفت:
«من در تمام جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر کردم .به خط مقدم قرهباغ رفتم و به تمام دنیا برای
شرکت در کنفرانسها سفر کردم .زمان زیادی در خانه نبودم.
خوششانس بودم که دخترم پدر خوبی داشت .امروز رابطهی آندو باهم به مراتب صمیمانهتر و نزدیکتر از رابطهی
من با دخترم است .حاال که دخترم  ۲۰ساله است سعی میکنم به سؤاالتاش بیشتر پاسخگو باشم.
اما از سوی دیگر ،امیدوارم به مرور زمان ،متوجه شود کاری که مادرش اینهمه وقت و عمر پایش گذاشته ،برای همه
مهم و الزم بوده .و برای آینده خود او هم مهم بوده».
اما سؤال اصلی و ترسناک اینجاست .اگر ارزشش را نداشته باشد چی؟ اگر بچههایت متوجه اهمیت و ارزش کارت
نشوند چی؟ و اگر خیلی بعدتر خودمان هم بفهمیم کارمان ارزش این را نداشت که از وقتگذرانی با بچههایمان
بزنیم چی؟
«در میان فمینیستهایی که تن به تبعید دادند ،فراوان مشاهده میکنم که بچههایشان بعدتر با مشکالت روانی
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جدی راهی بیمارستان روان میشوند .این تجربهی سخت و دستوپنجه نرمکردن با عوارضاش دردی است که به
بچهها هم منتقل میشود .دردی که از نسلی به نسل دیگر ارث میرسد.
جان میکنی که خودت کم نیاوری و دیوانه نشوی ،بنابراین بچههایت کم میآورند و دیوانه میشوند .کنشگران
بسیاری را میشناسم که چنین هزینههای هنگفتی دادهاند ،هزینههای سنگینی که به کلمه درنمیآید .و بسیاری از
رواندرمانگرهایی که با کودکانی که درگیر چنین تجربهایاند کار میکنند ،مستأصل میمانند و نمیدانند باید چه
کنند .از این وضعیت بغرنج سردرنمیآورند».

لذت کجای این معادله است؟
یک عارضهی دیگر هم هست...چی به سر لذت میآید؟
اولینبار در کنفرانس «مجمع حقوق زنان و توسعه» در بانکوک در سال  ۲۰۰۵بود که حواسم به مسألهی لذت جلب
شد .اما منظورم هرنوع لذتی نیست...منظورم دقیقاً لذت جنسی است.
اولش شوکه شدم ،بعد واقعاً گیج شدم.
ربط لذت با حقوق زنان چیست؟ در پانلی دربارهی لذت جنسی فعاالن زن قرار است دربارهی چی بحث کنند؟ این
بحث در چارچوب چنین کنفرانسی خیلی نامتجانس و بیمعنی بهنظر میرسید.
ولی باید کمی از ربط این موضوع به زنان فمینیست سردرمیآوردم .بنابراین بعد از کمی تفکر ،فکر کردم احتماالً
منظورشان عوارض خشونت علیه زنان بر نگرش زن دربارهی رابطهي جنسی است و تأثیراتی که خشونت بر حس
زن نسبت به رابطهیجنسی باقی میگذارد .البد در این پانل دربارهی مثلهسازی اندام جنسی زن و فیستول وزیکو
واژینال (عارضه بازشدن واژن به مثانه) صحبت میشد .اینجور وجود چنین پانلی در این کنفرانس فمینیستی معنی
پیدا میکرد.
با خودم فکر کردم خب متوجه منظور برگزارکنندگان پانل شدم و رفتم تا در پانلهای دیگری شرکت کنم .درواقع
معنای تمام بحثی را که دربارهی لذت بود ،به کرانهی وسیعی تبدیل کردم که هرمعنایی را میتوانست در خود جا
بدهد.
اما کار کردن با یلنا به این معنی بود که نمیتوانستم برای مدتی طوالنی جاخالی بدهم و از بحث دربارهیي لذت
جنسی در بروم .هرچی سعی میکردم سر این بحث باز نشود ،یلنا با سماجت بیشتری بحث را پیش میکشید و روشن
میکرد که منظور از لذت ،لذت در رابطهیجنسی است .نه رابطهی جنسیای که سکس بهمثابهی ابزار قدرت و خشم
است؛ نه نوعی از ارتباط جنسی که به شکلی جداییناپذیر با خشونت ،غم و هراس گره خورده است.
نه ،منظورش رابطهی جنسی دلپذیر و لذتبخش است .لذتی که از تجربهی بدن دیگری ــ یا بدن خودت ــ بدون
هراس و محدودیت ،وجودت را فرا میگیرد .رابطهیجنسیای که خوشایند است ،در ستایش زندگی و زیستن است.
یلنا با اصرار میگفت سکس ربط مستقیمی با کنشگری دارد .فوری در جوابش میگفتم تا حاال ۲بار به تماشای نمایش
«تکگوییهای واژن» رفتهام .کافی نیست؟
دستآخر ،برنادت و ماریا بودند که متوجهام کردند باید دربارهی سکس حرف بزنیم ،و باید در این کتاب هم
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دربارهیاش حرف زده شود .حتا با اینکه این بحث شاید به نظر بسیار شخصی برسد.
با ماریا ،یک فمینیست اهل کنیا ،در کاتماندو مالقات کردم .بهنظرم رسید غیرقابل انعطاف است؛ رویکردش به هیجان
جنسی رکوراست و بیتعارف و کمی هم ترسناک است .متعجب شدم که فهمیدم او یکی از معدود فمینیستهایی
است که لذت جنسی برایش یکی از شیوههای تحمل سختیهای کار کنشگری و جان بهدربردن از استرسها است:
«گاهی بهخصوص وقتی با هجوم غلیظ احساسات مواجهام ،حاال چه احساس فشار و استرس شدید یا خوشحالی
عمیق ،خودم را مهمان یک تجربهی جنسی لذتبخش میکنم .سکس لذتبخشی که میتواند با یک شریک جنسی
دیگر باشد یا خودارضاگری».
مری جین رییل هم گفت وقتی بخواهد ثبات و پایداری خودش را حفظ کند ،سراغ «سکسی که بند بند وجودت را
بلرزاند» میرود.
برنادت به نهادی اشاره کرد که اص ً
ال کارش رویکرد به اهمیت و لزوم لذت جنسی برای پیشبرد کار کنشگری بود« :در
نیجریه یک نهاد مدنی وجود دارد که در دفترکارشان دیلدو و ویبراتور نگه می دارند… ایدهی بهدردبخوری است!»
اما بیشتر وقتها ،در نهایت داریم دربارهی کمبود رابطهی جنسی حرف میزنیم .بعضیها از چنین وضعی باعنوان
«مرگ تختخواب» یاد میکنند .بعضی دیگر از وضعیت تنها باعنوان «خستگی» یاد میکنند .با اینکه ماریا از
رابطهی جنسی بهعنوان یکی از وجوه مهم زندگیاش لذت میبرد ،او هم اشاره کرد که استرس مداوم ،که معموالً با
مواجهه دایمی با قربانیان خشونت جنسی همراه است ،میل به سکس را در بسیاری از کنشگران میخشکاند:
«بیست و چهار ساعت زندگی یک فمینیست کنشگر ،توأم با استرس است .بهعنوان کنشگر مدنی با موضوعاتی
طرفایم که واقعاً استرسزا است .موضوعاتی که خیلی وقتها با خشونت جنسی درهمتنیده است و این واقعیت را
تشدید میکند که پایانی برای جان کندن و تالش ما متصور نیست .خیلی از ما با این وضعیت آشناییم که نصفشب
از خواب میپریم و با خط ناخوانا نکتهای را مینویسیم تا مبادا رسیدگی به این نکته را فراموش کنیم .اص ً
ال چه وقتی
میماند که دو دقیقه استراحت به خود ببنیم تا از سکس لذت ببریم؟»
مایا برایمان توضیح داد چهطور کار با قربانیان خشونت جنسی اثری جدی روی یکی از دوستاناش گذاشت:
«چند روز پیش با دوستی حرف میزدم که با زنان قربانی خشونت جنسی کار میکند .بهم گفت از وقتی که کار با
قربانیان خشونت جنسی را شروع کرد ،فعالیت جنسیاش متوقف شد .امروز حتا نمیتواند تصور کند که امیال جنسی
داشته باشد .درحال حاضر در مرخصی درمانی بهسر میبرد و فهمیده چهطور کارش بر بیمیلیاش به سکس تأثیر و
ارتباط مستقیم داشته است».
برنادت از این هم فراتر رفت ،پسزدن لذت جنسی را با پس زدن تن مرتبط کرد:
«در آفریقای جنوبی ما با تصور زنده ماندن و جان بهدربردن زندگی میکنیم .در نتیجهی چنین وضعی است که کام ً
ال
ن را نادیده گرفتهایم .برای بسیاری از زنها ــ فمینیستها ــ وقتی دربارهی
کارکرد تنهایمان ،قدرت و زیبایی ت 
یائسگی حرف میزنیم ،موضوع وحشتناک بهنظر میرسد .عضو جنسی مرد امر مقدس دوستداشتنیای است ،اما تن
و اندامجنسی زن اسباب تحقیر و نفرت کامل».
لذت جنسی در رأس فهرست «فعالیتها و احساسات غیرضروری» جا گرفته است که فمینیستها از زندگیشان
کنار میگذارند و به کار کردن ادامه میدهند .ماریا نتیجهگیری کرد:
«معموالً لذت جنسی به عنوان امری که مهم نیست و خودخواهانه است تلقی میشود .امری که آدم میتواند بدون
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وجودش ادامه بدهد و برای هدف بزرگتر مبارزه کند».
مثل خیلی موضوعات دیگر که آنقدر سرم شلوغ بود که نادیدهاش بگیرم ،معلوم شد درک رابطهی ما با لذت جنسی
برای شکستن قفل این شبکهی پیچیدهای که ثبات و سالمت ما را در مشت گرفته ،ضروری است.
باألخره فهمیدم ربط لذت جنسی با کنشگری کجاست و چیست.
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معنویت

جهان در میان شعلههای آتش
کنشگران مدنی هر روز با وحشت و هراس مواجهاند .تجاوز گروهی در پاکستان ...حضور ملیگرایان افراطی در
اعماق ایاالت جنوبی امریکا ...هزاران خانوادهی سودانی که ناچار به ترک خانههایشان شدند که در شعلههای آتش
میسوخت ...قتلعام یک میلیون نفر ظرف  ۳ماه در رواندا ...به آنها فکر میکنیم .دربارهی آنها مینویسیم .در
سیاهی شب از کابوسشان از خواب میپریم .اما به ندرت پیش میآید واقعاً دربارهیشان حرف بزنیم.
خیلی وقتها منطقی به نظر میآید که دربارهی این موضوعات حرف نمیزنیم .همانجور که سوزان گفت« :کنشگران
بر سر یک دوراهیاند .باید بیطرف بمانند ــ کمی از وحشتی که با آن مواجهاند ،حفظ فاصله کنند تا بتوانند به وظیفه
و تعهدشان در قبال این وحشت متعهد باقی بمانند .کنشگران باید راهی پیدا کنند تا احساساتشان را بیحس کنند،
برای اینکه بتوانند هر روز به این مبارزه ادامه بدهند .برای اینکه بتوانند با فاصله بایستند ،تا بتوانند این نزدیکی
مداوم با شدت و غلطت مصیبت را برای مدت طوالنی ادامه بدهند .این حفظ فاصله ،شیوهی سالمی برای محافظت
از خود است».
اما چنین رویهای ما را در مواجهه با «سؤالهای اصلی و بزرگ» تنها باقی میگذارد .سؤالهایی که الما مطرح کرد:
«این خشونت دهشتناک برای چیست؟ کِی تمام میشود؟ اهمیت و نقش جنگیدن برای عدالت در جامعهای که خود
به چنین خشونتهایی میدان میدهد چیست؟»
بعضی از کنشگران برای اینکه پاسخ این سؤالها را پیدا کنند و قدرت الزم برای مبارزه را حفظ کنند ،به مذهب و
باورهای معنویشان رجوع میکنند.
گالدیس بریما در سیرالئون برای ما توضیح داد که چهطور باورهای مذهبی و معنویتاش ،ارزش و قواعد الزم برای
ادامهی مبارزه را دراختیار او قرار میدهد« :بین عبادت و باورهای معنوی من و کار کنشگریام ارتباط فراوانی است.
در تالشم برای صلح ،باورهای مذهبیام به من لزوم دوست داشتن ،فراموش کردن و آشتی را یادآوری میکند .در
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تالشم برای صلح ،به عنوان یک کنشگر معتقد به راههای مسالمتآمیز برای آرمان صلح ،این باورهای نشانگرفته از
مذهبم ،اصول کاری من است».
در امریکا ،امی بونافون برای ما توضیح داد که عبادت او در بطن تالشهای مدنیاش جا گرفته است:
ش من برای تغییرات اجتماعی را پیش میبرد .باورهای
«شفقت نکتهی اساسیای است که هم عبادت مذهبی و هم تال 
مذهبی و عبادت من فقط برای برقراری توازن و روشنایی در زندگی شخصیام نیست ،بلکه راهی برای ترویج شفقت
و مهرورزی است تا با دیگران بهتر و عمیقتر ارتباط برقرار کنم .عبادت به من کمک میکند تا ثبات و خرد بیشتری
داشته باشم ،چیزی که برای مبارزه در راه مشکالت اجتماعی ضروری است .عالوهبر این عبادت به من کمک میکند
چارچوب فلسفی مفیدی داشته باشم (مثل همین که شفقت و مهربانی باید چراغ راه زندگانی باشد ).عبادت کردن
مدام بهم یادآوری میکند چی مهم است».
برای بعضی دیگر از کنشگران مدنی ،عبادت و باورهای مذهبی حتا میتواند یکی از ابزار مقاومت باشد .ایندراکانتی
پررا دراینباره به ما توضیح داد:
«وقتی قدمهای کوچک چندبرابر میشود و به خروشی دستهجمعی منجر میشود ،چیزی معنوی درمیان است .مثل
وقایع امروز برمه که با معنویت بودائیان برمه شروع و هدایت شد .مشاهدهیچنین حرکتهایی اشک به چشمهایم
میآورد و امید را به قلبم سرازیر میکند.
معنویت کام ً
ال به من کمک کرد تا از بعضی تالشهای کوچک کنشگریام به نتایج موفقیتآمیزی دست پیدا کنم.
مث ً
ال وقتی پلیس سریالنکا یکی از دوستانم (یک فرد آکادمیک اهل بریتانیا) را بازداشت کرد و تهدید کرد او را از
کشور بیرون میاندازد ،به ایستگاه پلیس رفتیم و شعارهای آیین بودایی را سر دادیم .شعارها را بارها و بارها تکرار
کردیم .اولش پلیس تهدید کرد ما را هم از ایستگاه پلیس بیرون میکند ،اما بعد رفتارشان عوض شد و به تمام
خواستههای ما برای حفظ سالمت و امنیت دوست بازداشتشدهمان گوش دادند و عمل کردند».
اما برای دیگر فمینیستها ،عبادت و معنویت مفاهیمی است که با درد و رنج بسیار به اجبار مذهبی ،پدرساالری دینی،
سرکوب و خشونت گره خورده است .و گسترش افراطیگری ــ چه افراطیگری مسیحی باشد یا هندو یا اسالمی یا
یهودی ــ دستاوردهای حاصل جان کندن چندین دههی فمینیستها را بهسرعت نابود میکند.
گسترش افراطیگری حقوق زن نسبت به بدناش ،حق انتخاب او در زندگی عاطفیاش ،و حق مشارکت سیاسی و
اجتماعی او را زیرپا میگذارد .بدتر از همه اینکه افراطیگری ،در خشونتورزی علیه زنان همدست و همراه میشود.
فمینیستهایی که علیه وضعیتی حرف میزنند که حقوق بشر به نام اجبار دینی نقض میشود ،معموالً از سوی
خانواده طرد میشوند و دوستان خود را از دست میدهند .بعضیها حتا معشوق خود را نیز از دست میدهند .پس
در مواجهه با چنین وضعی باید چه کرد؟
طنز ماجرا اینجاست :ذات فعالیت حقوق بشری ما را به این سمت سوق میدهد که سؤالهایی بنیادین و ناراحتکننده
دربارهی جهان دیوانهمان بپرسیم .ما را به این سمت میبرد که سعی کنیم بفهمیم و از سازوکار و دالیل پشت اعمال
خشونت بیرویه سر دربیاوریم.
اما وقتی نه زمان کافی دراختیار داریم ،نه مکان چندانی باقی مانده ،کِی و کجا باید بنشینیم و به جواب این
سؤالهایی که گرفتارمان کرده فکر کنیم و دنبال جواب بگردیم؟ کدام ُفرجهای باقی است تا دمی از سایهی تصاویر
هولناکی که با ما باقی مانده فاصله بگیریم؟ امیلی میگوید "منبع معنویت" بعضی از ما کنشگران «به سرقت رفته
است».
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«وقتی رهبران مذهبی جوامع ما همجنسگرا-هراساند ،یک فعال حقوق دگرباشانجنسی برای راهنمایی معنوی،
عبادت یا جان گرفتن دوباره ،باید کجا و به سراغ چه کسی رود؟»
کجا باید رفت وقتی دقیقاً همان جاهایی که روزگاری پناهگاه معنوی ما بودهاند ،ما را یا پس میزنند یا عامدانه تقبیح
میکنند؟

تغذیهی روان
معلوم شد خیلی از کنشگران مدنی در درون خود بهدنبال پاسخی برای نیازهای معنویشان میگردند .امری که
معموالً بسیار هم شخصی است .آنها معموالً این کار را با تمرینها و عبادات معنوی دیرینه یا تازهتری انجام
میدهند که در فرهنگ اجتماعشان ریشه و رواج دارد .بعضیها اسمش را معنویت گذاشتهاند ،یا آنجور که تریسا
گفت «کلمهای که با میم شروع میشود ».بعضی از فمینیستها اسمش را «غور و تعمق در احوال خود» گذاشتند.
برخی دیگر هیچ اسمی برای این آیین ندارند و این فرآیند بهسادگی برایشان بهمعنای ستایش احواالت شخصی و
کندن دوبارهی زمین برای خلق زندگی است .اسمش هرچه هست ،چنین آیینی ما را بار دیگر به عمیقترین باورها و
ارزشهایمان ،و به فهم انسانیت راهنمایی میکند .آیینی که ما را به منبع تعهدمان به تالش برای جهان بهتر میبرد:
«جان کندن برای اینکه توازنات را حفظ کنی ،آن هم وقتی همهچیز در پیرامونات گرفتار شعلههای آتش است.
تالش که به زبانههای آتش پشت نکرده و فرار نکنی و قایم نشوی .بلکه تمام توانات را بهکار گیری تا سهم کوچک
خود را ادا کنی .معلوم است در چنین وضعی به یک منبع معنوی برای این تالش احتیاج داری ».اینها را ایندراکانتی
به ما گفت.
مارگرت یادآوری کرد بهعنوان فعال مدنی ضروری است که بتوانیم ثبات روان خودمان را حفظ کنیم« :هیچوقت به
صلح نخواهیم رسید ،مگر اینکه در درون خودمان صلح را تجربه کنیم .برای رسیدن به تغییری مهم و ملموس ،فعاالن
مدنی باید در درونیات خود تأمل کرده و با خودشان به صلح برسند».
بااینحال ،از آنجایی که «معنویت» بحثی سؤالبرانگیز و بسیار هم شخصی است ،در جهان فعالیت در راه حقوق زنان
هنوز بسیاری از زنان خجالت میکشند و احساس شرمندگی میکنند تا دربارهی آیینهایی که به آن اعتقاد دارند و
باور معنویشان با دیگر زنان حرف بزنند .کاترین ایسی برایمان تعریف کرد:
«مذهب ،و نه تنها قوانین و باید و نبایدهایش ،جزئی بسیار بسیار مهم از تربیت من بود .رشد در جامعهی مذهبیام بود
که ارزشهای فمینیستی و باورهایم دربارهی عدالت اجتماعی را شکل داد .در دورهای طوالنی از زندگیام ،به این دلیل
که لزبین بودم و برای حقوق باروری میجنگیدم ،از نهادهای مذهبی جامعهام دور و دورتر شدم .بااین اوصاف ،امروز
از همکاران و اطرافیان پنهان میکنم که به دیدار خانوادهام میروم یا همراه آنها دوباره در کلیسا حاضر میشوم».
نبود رویهی حمایتی در اجتماع فعاالن فمینیست باعث شده برخی فمینیستها احساس انزوا و تنهایی کنند .جینجر
نوروود میگوید:
«بسیاری از فمینیستها معنویت را در درون خود و بهدور از مذهب رسمی میجویند .این معنویت به آنها کمک
میکند که سرپا باقی بمانند .اما این روند بسیار شخصی و گاه توأم با انزوای عمیق است ،چرا که کنشگران این
روند را در تنهایی مطلق تجربه میکنند .این نیاز کام ً
ال احساس میشود که کنشگران به فعالیتی گروهی برای یافتن
راهکارهای معنوی نیاز دارند .حس تعلق به اجتماع ،چیزی است که مذاهب دراختیار پیروان خود قرار میدهند و
درنتیجه افراد نیاز ندارند یکه و تنها به دنبال راهی معنوی باشند .من کنشگران بسیاری را میشناسم که در تنهایی
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و در شرایطی که گروههای فمینیستی از معنویت دفاع و حمایت نمیکنند ،در تقالیند تا پناهی معنوی پیدا کنند».
و تأمل در احواالت زمانبر است .در فرهنگ هفت روز هفته و بیستوچهارساعته کار مدنی که همیشه بیش از حد کار
میکنیم و همیشه اولویتهای دیگری وسط است ،سخت است که زمانی را به تأمل بر این احواالت شخصی و معنوی
اختصاص دهیم .کریشانتی اشاره کرد:
«زمانی را به تأمل اختصاص دادن و کارها را به آهستگی پیش بردن ،در جنبش زنان قدر و ارزشی ندارد .در جنبش
زنان نوعی مقاومت علیه این وجود دارد که دمی درنگ و در احواالت شخصی خودت تامل کنی»
اما با وجود این موانع ،در سراسر جهان ،بعضی از زنان فمینیست زمانی را به تأمل و درنگ در احواالت خود اختصاص
میدهند.
مونیکا آلمن در کتاب «مراقبت و محافظت از خود برای زنان کنشگر» اهمیت این مسأله را به بهترین شکل توضیح
داده است .آلمن نوشت معنویت عمیق درونی ،بنیادیترین منبع مقاومت برای بسیاری از زنانی است که اهل جوامع
بومی و درخطر انقراضاند.
«ما باز هم متوجه میشویم که منبع اصلی این نیرو ،در قدرتی ریشه دارد که در درون خود حمل میکنیم .ما زنان
بومی امریکا ،مردمان اصلی سرزمین امریکا ،به عمیقترین شکل احساس میکنیم باید با معنویتی ریشهدار زیست
روزمره داشته باشیم .ما حتا بهطور مرتب خود را "پاکیزه" میکنیم و من از شما هم دعوت میکنیم این پاکیزهسازی
روان را امتحان کنید تا بتوانید به کار مبارزه ادامه بدهید.
بسیاری از ما این نیرو را از ارتباط مداوممان با زمین ،طبیعت ،معنویت و اجدادمان میگیریم که الگوی ما در زندگیاند.
بنابراین اجازه دهید تمام آن عواملی را که به ما قدرتی درونی میدهد ،از هر گوشهوکنار ،به رسمیت بشناسیم».
مونیکا آلمن در کتاباش به ما یادآوری میکند که راههای مکاشفه در احوال خود فراوان است« :اما خواهران من ،باید
حواسمان باشد که در این تالش برای یافتن حسی معنوی برای حفظ سالمت روان ،نباید فقط با باور و نگاه جهان
غرب به دنبال راهحل باشیم .باید به دیگر شیوههای تعلق ،دوگانگی و درک جهان هم مجال و فرصت بروز دهیم».
در نپال ،ایندریا شرستا و همکاراناش هر روز صبح ،اولین ساعت کاری را به مراقبه و تعمق در درونیات خود
میگذارنند .با مدیتیشن و تمرکز بر درون شروع میکنند ،بعد باهم متون الهامبخش میخوانند .گاهی به موسیقی
گوش میدهند ،گاه روی مهارتهای تنفس عمیق تمرکز و با پسزمینهی ترانههای آرامشبخش تمرین میکنند.
در کلمبیا ،کنشگران زن اهل قبایل بومی ،با مادران معنوی خود که به آنها «بروخا» میگویند ،برای تازه شدن و
راهنمایی خواستن ارتباط برقرار میکنند.
ناتاشا در کاستاریکا شیوهی خودش را برای این احواالت درونی خلق کرده است« :من در خانوادهای کام ً
ال مذهبی
بزرگ شدهام .در نوجوانی کلیسای ما من را طرد کرد .اما این واقعه باعث نشد ایمانم را از دست بدهم .بنابراین با
اینکه آدمی مذهبی نیستم ،خود را فردی اهل معنویات میدانم و فکر میکنم باورهای معنویام به من توان ادامهی
مبارزه را داده است.
هنوز به درگاه مقامی باالتر دعا میکنم ،اما حاال مراقبه هم میکنم ،از تمرینهای تنفسی عمیق برای کسب آرامش هم
بهره میبرم .مهارتهای فنگشویی و پاکیزهسازی هم به من کمک میکند وسط طوفانها آرامش خود را حفظ کنم».
در آفریقای جنوبی ،سالی با مراقبه از خود محافظت میکند« :گاهی مراقبههای بودایی به من کمک میکند که ثبات
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روانیام را حفظ کنم .سعی میکنم کمی وقت را به خود اختصاص بدهم تا به موسیقی گوش کنم ،مطالعه کنم ،به
مغزم استراحت بدهم».
بسیاری از زنان فعال یک آیین مشخص یا باور مذهبی ندارند .تنها تقدس عمیق زندگی را درک میکنند .سوزان گفت:
«طبیعت به تنهایی میتواند ارزش زندگی را به ما یادآوری کند و این کار را هم میکند .جملهی محبوبی است
که گمان میکنم کامال در موردم صدق میکند .جملهای که از داستان "جزر و مد در توسکانی" نوشتهی باربارا
کینگسولور است .در این داستان کینگسولور روایت میکند که چهطور خیلی زود در زندگی فهمید چهطور در
سیاهترین اوقات "دوباره به زندگی عشق بورزد" و از نو عاشق زندگی شود ،از نو ،بار دیگر ،دوباره...شیوهاش تمرکز بر
زیباییهای جاری طبیعت بود واینکه درونت را از کمال بیهمتای طبیعت ،انباشته کنی .من هم همین شیوه را پیش
گرفتم ،هرچند هرگز نمیتوانم به زیبایی باربارا کینگسولور این شیوه را جملهبندی و روایت کنم».
مایا که اهل هلند است گفت شیوهی او راهپیمایی در جنگلهای هلند است«:شیوهی من برای کنار آمدن با استرسها
لذت بردن از فرهنگ و طبیعت است .راهپیمایی در دل جنگلها .این چیزی است که روحیهام را تقویت میکند .اینها
را کسی به من یاد نداد .اینها را در خانهام یاد گرفتم .ارزشهایی که همیشه در خانوادهام بود و مهم شمرده میشد.
در سیاهترین روزگار هم همیشه میشود زیبایی و نوری پیدا کرد».
در امریکای شمالی گروههایی مثل «مرکز ذهن متفکر برای جامعه»« ،حلقههای سنگی» و «والسیتوس» برخی از
گروههاییاند که بهدنبال یافتن و تمرین راههاییاند که به کنشگران مدنی کمک کند تا معنویات درونی خود را تقویت
کرده و از معنویت در کار کنشگریشان استفاده مفیدی کنند .سازمان «کاپاسیتار» هم نهادی بینالمللی است که
با آموزش شیوههای تلفیقی بدن /روان /معنویت بهدنبال کمک به کنشگران است تا استرسهای ناشی از مصیبت را
اداره کنند و از پا نیفتند.
در تایلند سازمان «همکاری بینالمللی زنان برای صلح و عدالت» به زنان فمینیست امکان تعطیالت و استراحت در
استراحتگاههای ویژه را میدهد .اویپورن دربارهیي این استراحتگاه توضیح داد:
«وقتی از زنان فمینیست دعوت میکنیم تا در استراحتگاه ما اقامت کنند ،به آنها این حس را میدهیم که
آنها مرکز توجهاند .تشویقشان میکنیم که مراقبه و یوگا کنند .برای اینکه عادات جاریشان را تغییر میدهیم،
تشویقشان میکنیم که مث ً
ال به جای فکر کردن به مسائل مختلف ،بروند و در آرامش قدم بزنند یا غذایی سبک و ساده
بخورند .از آنهای میخواهیم عادات جاری روزمرهشان را تغییر بدهند .از آنها میخواهیم حتا اگر ایدهای بسیار جالب
به ذهنشان رسیده ،االن سکوت پیشه کنند .نگران نباشند ،آن ایدهی جالب دوباره به ذهنشان خطور خواهد کرد .از
زنان حمایت میکنیم تا آرامش را تجربه کنند ،به دیگران فکر نکنند ،به اوضاع جهان فکر نکنند ،نگران خانوادهشان
نباشند .به آنها یاد میدهیم که دوست داشتن خودتان ،دوست داشتن جهان است»...
جینجر به ما یادآوری کرد که تنها حسن تمرین معنوی این نیست که به ما کمک میکند خشونت را بهتر درک
کنیم .بلکه چنین مراقبههایی میتواند کمکی باشد تا به سؤاالت اساسیتری جواب بدهیم .به سؤاالتی دلنشینتر،
مثل عشق جاری در جهان ،مثل دوست داشتن خود ،بارور کردن درونیاتمان ،رسیدن به توازنی موزون با خودمان
و در روابطمان.
این تجربه ،تجربهای است که ارزش دارد همگی باهم بهدنبال تجربه و کشفاش باشیم.
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در ستایش دوباره روی پا ایستادن
استراتژیهای کنشگران

دوباره از زمین بلند میشویم
ینار محمد مدیر سازمان «آزادی زنان» در عراق است .سازمانی که یکی از معدود نهادهای غیردولتی حوزهی مسائل
زنان است که بهرغم ربوده شدن و اعدام فعاالن مدنی ،کماکان ایستاده و دربارهی نقض حقوق بشر زنان در عراق
موضعگیری میکند.
یا او تماس گرفتم تا در مسیر بازگشت او از لندن به بغداد ،یکدیگر را مالقات کرده و گپی بزنیم.هر دو گرفتار وظایف
خانوادگی و شغلی بودیم .ینار محمد مادری است که دستتنها پسرش را بزرگ میکند .در تمام یکسال گذشته که
مادرش به سرطان مبتال شده و درگیر شیمیدرمانی است ،کنار مادرش بوده و از او مراقبت میکند .ساعتهایی را
که پای کامپیوتر صرف نوشتن برنامههای سازمان ،مدیریت پروژهها ،نوشتن گزارش و طرح پروژه میکند ،پایانناپذیر
است .باهم دربارهی خطرهای کار در حوزهی حقوق زنان در عراق بحث کردیم و با توجه به خطرهای جدی امنیتی
دربارهی سود و ضرر بازگشتاش به عراق صحبت کردیم.
وقتی ازش پرسیدم چه زمانی به خودش استراحت خواهد داد ،خندید و گفت«:استراحت؟ چی هست؟» اشاره کرد
که به جای استراحت واقعی ،گاهگداری جرزنی میکند و با دوستی صمیمی یا یکی از همکاراناش به گردش میرود.
بعد گفت«:خب ،سخت است .ولی میدونی چیه جین؟ من عاشق این کارم ،واقعاً عاشق کار در حوزهی حقوق زنانام».
این را که گفت باألخره انگار چیزی را فهمیدم.
فعالیت مدنی در حوزهی حقوق بشر خستهکنده و پر استرس است ،ناامن است و دستمزدش هم ناچیز است( .اگر اص ً
ال
درآمدی داشته باشد ).زمان اندکی برای معاشرت با دوست و خانواده و معشوق باقی میگذارد.
و در بهترین حالت ،یکی از مشاغلی است که بهترین دستاورد شخصی ،چالش و تأثیرگذاری را بههمراه دارد.
یکی از دالیلی که باعث میشود همیشه افراد تازهای جذب کار در حوزهی حقوق بشر شوند ،همین ویژگیهای تنیده
با این حرفه است .فهمیدن این مسأله سخت نیست که فعاالن مدنی حس میکنند باألخره یکجایی و به یک شکلی،
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این تالشها اهمیت دارد و ثمربخش است.
بنابراین چهطور کار را پیش میبریم؟ چهطور بهرغم همهچیز به فعالیتهایمان ادامه میدهیم؟ چهطور قدرت خودمان
را حفظ میکنیم؟ چهطور کمی شوخطبعی را نگه میداریم؟چهطور قابلیت عاشق شدن را از دست نمیدهیم؟
شایا و امیلی اینجور از پسش برمیآیند که هر روز صبح برقصند .ماریا اینطور که رابطهی جنسی پرشور و لذتبخشی
دارد ،لباسهای قشنگ برتن میکند و به کالب میرود و شام پروپیمانی میخورد .پیالر برای خودش هدیهای میخرد.
روئدا راهی باشگاه ورزش و عرق ریختن میشود.
در سیرالئون ،زنها دورهم جمع میشوند ،میرقصند و عرقریزان خود را سبک میکنند .در فیلیپین ،زنان فعال به
ما گفتند که به سمت غذاهای خوشمزه حملهور شده و خود را آرام میکنند.
ما مینوشیم .فریاد میزنیم .میجنگیم.
تقریباً همهی فعاالن زن بارها و معموالً در خلوت خود گریه میکنند .گاهی هم با دوستانشان دورهم اشک میریزند.
ما کم نمیآوریم .زمین میخوریم .دوباره از جا بلند میشویم .چهطوری؟ اینجور…

به من تکیه کن
وقتگذرانی با دوستان ،یکی از مؤثرترین استراتژیهای فمینیستها برای کنار آمدن با تلخیها و ترسهایی است
که با آن مواجهاند.
سونیا گفت« :این مسألهای است که برای فمینیستها بسیار مهم است :دوستی .دوستیای که از اتحاد و همبستگی
هم بهمراتب مهمتر است .دوستی واقعی از زیستن در اجتماعی شکل میگیرد که در گذر سالیان به درک مشترک
از یکدیگر میرسید .به زبانی مشترک .این فضای دوستی جایی است که به همهی ما اجازه میدهد احساس راحتی
کنیم ،بهرغم اینکه ممکن است بر سر بعضی مسائل باهم اختالفنظر داشته باشیم...درحقیقت اتفاقاً مهم است در
همان حال که در حال عمق بخشیدن به دوستیهایمان هستیم ،فضا را برای این اختالف نظرها باز نگه داریم .فکر
میکنم در این مرحلهای از زندگی که در آن قرار دارم ،آداب دوستی برایم بسیار مهم است .حتا میتوانم بگویم امروز
مهمترین شاخصهی من در سیاستورزی و فمینیسم همین دوستیها و چگونگی آن است».
این دوستیها به ما کمک میکند آرام شویم و آواز بخوانیم .لیال گفت« :وقتی نیاز دارم کمی آرام بگیرم ،با دوستانی
که تمام این سالها کنار هم کنشگری کردیم ،دورهم جمع میشویم ،گیتار مینوازیم و باهم آهنگهایی را که با آن
خاطره داریم میخوانیم».
در کشورهای حوزهی بالکان ،دوستان از دور و نزدیک به دیدار هم میآیند تا از هم حمایت کنند .ریچل وارهام گفت:
«چیزی که به ما کمک کرد تا ثبات خودمان را حفظ کنیم ،این بود که زنان از مناطق دیگر میآمدند تا از ما حمایت
کنند .زنانی که آرام و بیطرف بودند .زنانی که مثل ما در وضعیت فرسودگی و خستگی مفرط نبودند».
و دوستی واقعاً به معنای واقعی کلمه میتواند جان آدم را نجات بدهد.
مارینا را اولینبار در دههی  ۱۹۹۰میالدی در مسکو مالقات کردم .اتحاد جماهیر شوروی تازه سقوط کرده بود و
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فضا برای کار و تغییر مساعد بود .حس میکردی دری باز شده ،چیزی در فضا پراکنده است و موقعیتی برای تغییر
ایجاد شده .و در چنین فضایی بود که مارینا و دوستانش کاری تحسینبرانگیز را شروع کردند :اولین خط تلفن بحران
برای زنان روسیه.
نزدیک به یک سال پیش به مارینا تلفن زدم تا حالواحوالش را بپرسم ،برایم گفت شبکهی «آنا» حاال با  ۴۰سازمان
در سراسر روسیه همکاری دارد تا با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.
وقتی داشتیم دربارهی تجارب کاری این سالها گپ میزدیم ،مارینا برایم داستانی دربارهی دوستی تعریف کرد:
«سالها به جدیت تمام کار میکردم ،اغلب هم تنها .کار پر از استرس و گاه حتا خطرناک بود .سال  ۱۹۹۴وقتی حس
چشاییام را از دست دادم ،فهمیدم چیزی سر جای خودش نیست و زیادهروی کردهام…
بعد در سال  ۱۹۹۵در نشست جهانی زنان در پکن ،دوستانم تصمیم گرفتند کاری کنند .شانزده نفر از دوستانم من
را به کناری کشیدند و قراردادی را دستم دادند که باهم تنظیم کرده بودند .در قرارداد من قول داده و موظف بودم
از خودم مراقبت کنم .اگر هم مفاد این قرارداد را زیرپا میگذاشتم ،جریمه میشدم .جریمهام هم این بود که هر روز
صبح لیکور سنگین ساخت چین را که از برنج تهیه میشود سر بکشم .جریمهای که بامزه و خندهدار بود.
ولی این کار بامزهی دوستانم باعث شد واقعاً به خودم بیایم و به فکر شیوههایی برای مراقبت از جسم و روان خودم
باشم».
خانوادهی ما (در گستردهترین معنایی که میشود متصور شد) دوستان ما هم هستند .و زمانی که آنها از ما و کار ما
حمایت میکنند ،معیار ما برای محک زدن خودمان میشوند .لنگرگاه ما میشوند .ریتا به یاد آورد که خانوادهی ما از
همان ابتدای راه که تصمیم گرفتیم کنشگر مدنی باشیم ،بودند و ما را نظاره کردند:
«جوری شده بود که حس میکردم همهی عمر قرار بوده و باید نهادی برای دفاع از حقوق بشر راهاندازی کنم...
خوششانس بودم که بچههایم حامی و مشوق من بودند .باور خدشهناپذیر آنها به من که از پس این کار برخواهم
آمد ،عمیق و شدید بود».
خانوادهی ما وقتی نیاز به یک جفت گوش شنوا داشتیم ،به ما گوش دادند:
«با مادرم حرف میزنم ،او واقعاً سنگ و ثقل قدرت من است .اما هرچه سنام بیشتر شد ،بیشتر نگران و متوجه شدم
که شانههای او همینطوری زیر هزار بار خم شده و خسته است .دلم میخواهد بهجای اینکه چیزی به بار سنگین
شانههای او بیفزایم ،از بار او بکاهم( ».زوادی)
لیال گفت« :با شوهرم دردِدل میکنم .شوهرم همیشه حامی کار من است».
کاری گفت« :با خواهرمُ ،رز ،درددل میکنم .حمایتی که از سوی خانوادهام میبینم ،محشر است .بهم کمک میکند
کم نیاورم .بهویژه مرهم آن غمی است که از کار با زنان دردمند احساس میکنم».

بیرون بریز
در میان فعاالن حقوق زن ،فریاد سر دادن و بیرون ریختن ،طنینی جهانی دارد .حاال چه این طنین به تنهایی رخ دهد
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یا همراه دیگران ،برای فقط پنج دقیقه باشد یا مدتی طوالنی.
در کلرادو ،ترنا به ما گفت« :وقتی در آستانهی انفجارم و دیگر توان تحمل یک دقیقه بیشتر را هم ندارم ،هیچی مثل
یک فریاد و گریهی مفصل آرامم نمیکند .به خانه میآیم ،روی کاناپه ولو میشوم و به خودم میگویم نگران نباش،
خوبی ،فقط نیاز داری خودت را تخلیه کنی .بعد بین یک ربع تا نیم ساعت یکنفس گریه میکنم».

آن دستکشها
پیالر گونزالس با آرام کردن دیگران به خودش هم آرامش میدهد:
«چهطور با استرس کنار بیایم ؟ خب در زندگیام یاد گرفتهام حس بیخانمان شدن و بیکاری چهطور است .بنابراین
بعضی روزها سراغ "تو نیکی کن و در دجله انداز" میروم .این کاری است که انجام میدهم تا سهم خودم را در کمک
به اجتماع کوچک پیرامونام ادا کرده باشم .صدها جفت دستکش زمخت مناسب برای کارهای یدی میخرم و چندین
جعبه بزرگ قهوهی دمکرده ،بعد دستکشها و قهوه را در میان کارگران مهاجری که اوراق شناسایی رسمی ندارند،
پخش میکنم .بعضی از این مردان (زنان کارگر گوشهی خیابان نمیایستند) در انتظارند تا کسی آنها را برای کارگری
روزمزد ببرد .سر ساعت  ۶صبح با دستکشها و قهوه به میانشان میروم .باهاشان حرف میزنم و سعی میکنم
سرحال بیاورمشان .همه اهل کشورهای امریکای مرکزی یا مکزیکاند و جز اسپانیایی زبان دیگری بلد نیستند.
با اینکه شنیدن قصهی زندگیشان غمگینکننده است ،اما همیشه بعد از گپ زدن با آنها احساس قدرت بیشتری
میکنم .انگار که آرام کردن دیگران وقتی که خودت هم محتاج آرامشی ،کمک میکند تا دردت را کنار برانی و به
توازن برسی».

کار در روزهای آخر هفته ممنوع!
شارلوت باألخره به کار در روزهای آخر هفته نه گفت( .البته تقریباً!)
او گفت« :ناگهان لحظهای میرسد که تکلیفت را با چیزهایی مشخص میکند .تنام دیگر نمیکشید .من عاشق کارم
هستم ،ولی فهمیدم دیگر ــ چه از نظر جسمی و چه روانی ــ نیاز به کمی استراحت دارم .برای مدت طوالنی آنقدر
بیشتر از توانم کار کرده بودم که حس آدمی را داشتم که ناگهان میفهمد کلی پسانداز اضافه در بانک دارد.
باید زودتر از این به خودم میآمدم .االن گاهی آخرهفتهها که دیگر کار نمیکنم بابت کاری احساس عذاب وجدان
میگیرم .اما دیگرآنقدرها زیاد و عمیق نیست.
چندسال پیش تصمیم گرفتم این قاعده را برای خودم بگذارم که شنبهها روز تعطیل است و کار نباید بکنم .با
زیادهروی در کار و فشاری که از سوی شریک زندگیام احساس میکردم ،فهمیدم نمیتوانم تماممدت در آخرهفته
هم درگیر کار باشم و فهمیدم چهقدر این وضع مضطربم میکند .بنابراین در روزهای شنبه به هر چی که ربطی به
کار داشت نه گفتم و حاال کار را تنها از عصر روز یکشنبه از سر میگیرم.
یک سری مرز تعیین کردم .هرچه هست بعضی از آدمها الزم دارند برای خودشان مرز بگذارند تا کار ،تمام وقت و
زندگی آنها را در چنبرهی خود نگیرد».
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کمی خندهدار
یلنا حسابی شوخطبع است.
هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که از پلههای چوبی دفتر محل کارش باال رفته بودیم که آنچنان مرا به خنده انداخته
بود که نقش زمین شده بودم .معموالً میتواند از چیزی پیشپاافتاده و احمقانه ،یک سوژهی خنده حسابی بسازد.
گاهی هم از چیزهایی که کمی بیشرمانه است .بیشتر وقتها اما از چیزهایی که حسابی «نادرست سیاسی» محسوب
میشود.
خنده به فعاالن مدنی توان ادامهی تالش میدهد .از شوخیهای روزمره گرفته تا شوخی در سختترین شرایط ،ما
احتیاج داریم بخندیم و خنده را فراموش نکنیم .خندیدن انرژی سرکوبشده درون ما را آزاد میکند و راهگشاست.
خندیدن مثل ارضای جنسی رضایتبخشی است که استرس انباشتهشده در درون ما را آزاد و رها میکند .راهی است
برای اینکه بار دیگر زندگی را با همهی دیوانگیها و پوچیهایش ستایش کنیم.
تینا گفت« :به باور من آنقدر که باید به اهمیت عشق و تفریح و خنده تأکید نمیکنیم .زندگی همیشه در آستیناش
چیزی خندهدار دارد».
امیلی دیویس هم گفت« :حتا آنها که از هولناکترین خشونتها جان بهدر بردهاند ،چیزی خندهدار پیدا میکند.
زندگی چیزی است بسیار بیشتر از هدفهای مشخص...و همهی ما میتوانیم و باید برای خندیدن وقت پیدا کنیم».

جهان نوشتههایمان
گاهی اوقات ما همهی آنچه را که در درونمان میگذرد ،روی کاغذ میریزیم و مینویسیم .نوشتههایی که گاه منتشر
میکنیم و گاه منتشرنشده باقی میماند.
کاری برای روزنامهها یادداشت مینویسد؛ کتاب مینویسد و مقاله .بیسی شعر میسراید و دبیر سرویس در یک مجله
است.
لوتانگا شبا کتابی نوشته است« :رمز و رازهای یک روح زنانه»
ساراال یک نامه نوشته است« :خیلی غمگین بودم .یک هفته بعد از آن بود که زنی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل
رسید ،جسدش را در حیاط مدرسهای دفن کرده بودند .جسدش پیدا شد اما هویت زن معلوم نشد… بعضی مردانی
که در بیمارستان کار میکردند ،جسد برهنهی زن را در حیاط مدرسه دفن کرده بودند .نتوانستیم بهموقع اطالعات
الزم برای احراز هویت زن را به دست بیاریم تا الاقل بتوانیم به شیوهی محترمانهای جسد او را به خاک بسپاریم...
آنجا بود که احساس غم و اندوه بسیار کردم .به خانه برگشتم تا همهی این غم را به شکل نامهای بنویسم .نوشتن از
این غم کمک کرد .تا مدتها نامه را به کسی نشان ندادم و تنها نامه را گوشهای نگه داشته بودم .احساسات شدید و
غلیظام را با نوشتن این نامه تحت کنترل درآوردم ،بعدتر نامه را به دوستان نزدیکام نشان دادم».
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تغییر جمعی
این فقط فعاالن مدنی نیستند که بهتنهایی شیوههای فردی پیدا میکنند تا از خودشان مراقبت کنند و کم نیاورند.
در سراسر جهان ،برخی نهادهای کنشگری هم هستند که سالمت کنشگران را به عنوان وظیفه و هدف اصلی کار خود
انتخاب کردند .آنها مثالهای درخشانی هستند که نشان میدهد چهطور میتوانیم این رویهی نادرست کاری را از
درون جنبش اصالح کنیم .بعضی از این نهادها را در زیر معرفی میکنیم:
در آفریقای جنوبی ،با تالش لسلی آن فوستر ،مرکز حمایت از زنان «ماسیمانیامه» بهراه افتاد .این مرکز یک متخصص
ماساژهای درمانی را بهکار گرفته که به کنشگرانی که با قربانیان تجاوز کار میکنند ،خدمات ماساژ درمانی ارائه
میدهد.
کلودیا سامایوآ برای ما توضیح داد که چهطور بخش «حمایت از کنشگران حقوق بشر» در سازمان «جنبش حقوق
بشر» در گوآتماال باألخره متوجه شد زمان آن رسیده که فرهنگ کاری رایج را تغییر داد« :بعد از سالها مشاهدهی
تالشگران حقوق بشر که زیر حمالت کار میکنند ،و بعد از اینکه سالها خودمان آماج حمالت و فشارها بودیم،
بدون آنکه مجالی باشد که به سالمت روان خودمان هم فکر کنیم ،بعضی از ما کم آورده و با وضعیت فرسودگی
مفرط مواجه شدند .نشانههای فرسودگی و کم آوردن را در احوال خودمان میدیدیم .ما در بخش کوچکی از سازمان
کار میکردیم ،اثرات این استرس مدام و وحشت ناشی از آن را در احوال و رفتار روزمرهمان میدیدیم .بسیاری از ما
متوجه بودیم که آن اثرات ناخوشایندی که در رفتار روزمرهی دیگر همکاران میبینیم ،وضعی است که خودمان هم
با آن مواجهایم .بنابراین تصمیم گرفتیم دستهجمعی برای تغییر این وضعیت کاری کنیم.
برای بخش حمایت از کنشگران حقوق بشر در سازمان دستورالعمل و راهنمایی تهیه کردیم .راهنمایی که به ما کمک
میکرد نهتنها به شکل فردی با این حجم فشار و استرس مدارا کنیم ،بلکه شیوهای بود تا به شکل دستهجمعی نیز
بتوانیم با اثرات این وضعیت مقابله کنیم:
مشاوره روانکاوی :هرکدام از کنشگران بخش حمایت از حقوق بشر از امکان  ۱۰جلسه مشاورهی روانکاوی
برخوردار شدند .روانکاوی که در حوزهی خشونت سیاسی و ترامای ناشی از آن تخصص دارد .دو نفر از کنشگران
اصلی بخش ما و همینطور  ۴نفر دیگر از مشاوران از این امکان استفاده کردند .فرآیند دشواری بود که برنامهی ۲
کنشگر اصلی را جوری تنظیم کنیم که بتوانند در این جلسات رواندرمانی شرکت کنند ،چرا که حضور در چنین
برنامهای به زمان و قاعده احتیاج دارد .چیزهایی که در زندگی کنشگر مدنی کمیاب است.
نظارت و مرور جلسات درمانی :یک جلسهی  ۳ساعته ماهانه که به بررسی تأثیر جلسات رواندرمانی اختصاص
داشت و بیان احساسات و نظراتمان از شرکت در این جلسات رواندرمانی .در این جلسهی ماهانه با گفتوگو بهتر
متوجه میشدیم که در روند مقابله با اثرات فشار و استرس ،چه پیشرفتهایی داشتهایم.
گروه «خود درمانی» :یک جلسهی چهارساعتهی ماهانه که به تمرین مهارتهای متعدد برای بازیافتن آرامش
و رهایی از استرس اختصاص داشت .ایدهی این جلسه این بود که هرکس یکی دوتا از این مهارتها را که بیشتر به
کارش میآید ،به خوبی یاد گرفته و روزانه و مستمر برای کمک به آرامش خود استفاده کند.
بیسی عادلیه فایمی به ما گفت که «نهاد توسعهی زنان آفریقایی» در غنا سیاستهایی را تدوین کرد تا از تضمین
سالمت کارکنان اطمینان حاصل کند« :در سازمان تالش کردیم جنبش زنان را با تأمین بودجه و تدوین برنامههای
ظرفیتسازی قویتر کنیم .همچنین تالش کردیم به تقویت رهبری زنان در نسلهای مختلف زنان کمک کنیم.
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تمرکز اصلی ما بر این مسأله بود که اطمینان حاصل کنیم امکانات و محیط کار درسازمانها و نهادهای غیردولتی
زنان بهگونهای باشد که سالمت جسمی و روانی زنان کنشگر را از بین نبرد .چنین امری فقط با توجه به سالمت روانی
تکتک افرادی که در این سازمانها کار میکنند ممکن خواهد شد .اینها بعضی از راهکارهایی است که سازمان ما
در پیش گرفت تا فرهنگ رهبری فمینیستی را تشویق کنیم که به توجه به سالمت جسم و روان و اهمیت دادن به
خود ،تأکید میکند:
• ساعات کاری منعطف برای همهی کارکنان :تمام افرادی که در سازمان ما کار میکنند زناند و بعضی از
آنها مادرانی با فرزندان خردسال .در چنین فضایی این امکان که افراد بتوانند ساعات کاریشان را خودشان
تعیین کنند ،بسیار مهم است.
• تمام کارکنان سازمان ما از حق  ۳ماه مرخصی با حقوق و مزایا برای هر  ۳سالی که در سازمان کار میکنند،
برخوردارند.
• سازمان ما برای همهی کارکنان حق بازنشستگی درنظر گرفته و رد میکند .سازمان همچنین برای همهي
کارکنان «حق سنوات» درنظر گرفته که بر مبنای شمار سالهایی که در سازمان کار کردهاند ،محاسبه میشود.
• ما بودجهای برای خدمات درمانی کارکنانمان درنظر گرفتهایم که سعی دارد حداکثری باشد و تقریباً همهی
مشکالت درمانی را پوشش دهد.
• بودجهای برای حق اضافهکاری در نظر گرفتهایم و هر کارمندی که بیشتر از ساعات اداریاش کار کند یا به
مأموریت رود ،از حق اضافهکاری و حق ماموریت بهرهمند میشود .کارمندان ما برای هر یک هفته سفر کاری
که میروند ،از یک روز مرخصی اضافه با حقوق برخوردارند.
• سازمان ما بودجهای برای تضمین سالمت کارکنان دارد .کارکنان میتوانند خودشان انتخاب کنند که از
این مزایا برای چه فعالیت در راستای سالمتی استفاده کنند .میتوان از این بودجه برای شرکت در کالسهای
ورزشی استفاده کرد یا جلسات کاهش استرس یا فعالیتهای دیگر .درحال حاضر بیشتر کارکنان ما تصمیم
گرفتند از این بودجه برای استخدام یک مربی ورزش خصوصی استفاده کنند ،مربی ورزشیای که به ساختمان
سازمان میآید و با کارکنان فردی یا گروهی ورزش میکند.
• سازمان یک «منشی مناسبتهای اجتماعی» دارد .وظیفهی او این است که سالروز تولد کارکنان را به خاطر
داشته باشد .روز تولد هر یک از کارکنان دورهم ناهار میخوریم ،کیک تولّد را میبُریم و ساعتی را به آرامش
و جشن میگذرانیم.
• ما در سازمان سیاستها و ارزشها و قواعدمان را به شکل آزاد و عمومی مطرح و تصویب میکنیم .دربارهی
هر سیاست در جلسات عمومی بحث میکنیم تا همه نظرات خودشان را مطرح کنند و مطمئن باشیم کارکنان
با تغییرات تازه و سیاستها و انتخاب نیروهای تازه موافقاند.
• به طور کلی ،به دنبال آن هستیم که یک محیط کاری امن برای زنان را تشویق کنیم .فضای امنی که زنان
بتوانند همزمان بهجدیت کار کنند ،سرگرم باشند و از کار و همکاری لذت ببرند ،باهم برقصند و از تالش در
انقالب زنانه لذت ببرند!

97

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

باید دربارهاش حرف بزنیم…
تا اینجا تقریباً دربارهی همه موضوعات داغ بحث کردهایم :رابطهی جنسی ،خیانت ،مذهب ،پول.
اما هنوز یک چیز باقی مانده که دربار هیاش حرف نزدهایم.
میدانم که باید دربارهی عادت میگساری هم حرف بزنیم .فقط مطمئن نیستم که چهطور باید دربارهی این موضوع
بحث را شروع کرد.
خیلی از کنشگران مدنی لب به الکل نمیزنند .آنهایی که الکل مینوشند ،ممکن است میزان مصرف الکلشان از
یکی دو گیالس شراب فراتر نرود:
«من الکل مینوشم .خیلی زیاد نه ،اما حتماً بعد از یک روز کاری سخت ،یک گیالس شراب مینوشم .کمکم فهمیدم
این یک گیالس شراب مثل عصای زیربغل کمک من است و عادت شده .اما هنوز هم نمیتوانم از این یک گیالس
شراب بگذرم»...
الکل برای بعضی از فمینیستها تنها دریچهی فرار است .تنها راهی که به کمک آن میتوانند کمی آرامش پیدا کنند.
راهی که بتوانند دمی چیزی را حس نکنند و همهچیز را به دست فراموشی بسپرند .راهی که به آنها کمک میکند
شب خوابشان ببرد ،بتوانند از سکس لذت ببرند یا برقصند.
دربار هیاش بهاندازه کافی حرف زده شده .شاید نباید اینجا به این موضوع بپردازیم.
اما باألخره که چی؟ باألخره که باید جایی دربارهی این واقعیت حرف بزنیم.
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گامهای بعدی

تروخشک را با هم نسوزان
این اصطالح همیشه نگرانم میکند .اصطالحی که همزمان احمقانه و ترسناک است .و هربار به این فکر میکنم که
«بعدش چی میشود؟» این اصطالح دوباره به ذهنم میآید.
اگر این شیوهی کنشگری سالیان و نسلهای مختلف دیگر پاسخگو و نتیجهبخش نباشد...بعدش چی؟
شاید مهمتر این سؤال باشد که آیا بهکارگیری شیوهی دیگری برای کنشگری ،هر آنچه را که تاکنون انجام دادیم
خنثی و بیاثر میکند؟ آیا این معنی را میدهد که پیش از این راه اشتباهی داشتهایم و راه درست ،این شیوههای
تازه است؟
به جواب این سؤالها زیاد فکر میکنم .و معلوم است اتفاقاً معنایش دقیقاً برعکس است.
گام بعدی به این معناست که قدردان باشیم که کجا بودهایم ،به کجا رسیدهایم ،چی به دست آوردهایم ،چی از دست
دادهایم .تمام خوبیها و نقاط قوتمان را به رسمیت بشناسیم… و همهی آن چیزهای دیگر که در میان این نقاط
روشن بوده است.
بعد خودمان و کارمان را به سوی قدم بعدی هدایت کنیم .به خودمان یادآوری کنیم که میتوانیم کارهای بیشتر و
بهتری را به سامان برسانیم.
اما رهسپار شدن به سوی گام بعدی را باید با کاستن از حجم آنچه اکنون انجام میدهیم ،آغاز کنیم .یکی از زنان
فمینیست به ما گفت گام بعدی با «توقف کردن» شروع میشود .توقف کنیم و قبول کنیم الزم است فرهنگ و رویهی
کار کنشگری را تغییر دهیم .این فرهنگ را ساختهایم و حاال زمانش رسیده که اصالحش کنیم.
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و میتوانیم این رویه و فرهنگ را تغییر بدهیم .این فرهنگ انتخاب ما بوده و انتخاب را میتوان تغییر داد.
این فهرستی از کارهایی است که باید برای این تغییر انجام بدهیم:
• شروع کنیم دربارهی لزوم این تغییر حرف بزنیم .زمان ،منابع و تعهد الزم را به خرج بدهیم تا بحث دربارهی
لزوم توجه به خودمان و سالمتمان در فضای کنشگری را کلید بزنیم.
• در جستوجو ،تجربه ،توسعه و حمایت از اقداماتی و آزمون و خطاهایی باشیم که بهدنبال آن هستند تا
فرهنگ رایج کنشگری را تغییر بدهند.
• شیوهي رایج در رابطهی میان کنشگر و تأمینکنندگان منابع مالی را به شیوهی رادیکال تغییر بدهیم .و
همینطور شیوههای تأمین منابع مالی زندگی خودمان را نیز باید تغییر بدهیم.
• دربارهی اینکه چهطور این ایدهها و فکرها را پیش برد ،با یکدیگر بحث و گفتوگو داشته باشیم.

بیایید دربارهیاش حرف بزنیم
«مسألهی اول این است که باید هوشیار بود .باید این فضا و فرهنگ را ساخت که نسبت به احواالت هم هوشیار و
حساس باشیم( ».ریتا)
«قبل از هرچیز ،نهادهای فعال در حوزهی حقوق زنان باید این موضوع را به رسمیت بشناسند که سالمت جسمی و
روانی کنشگران یک مسألهی حیاتی است .این اولین گام است و تا این به رسمیت شناخته نشود ،نمیشود چیزی را
اصالح کرد( ».چارنا)
خب پس گفتوگو دراینباره را شروع کنیم .اما نه اینکه دوباره بحث از سر اتفاق ،به مسألهیمهم سالمتمان برسد
یا در حاشیهی کنفرانس و در ایمیلهای هولهولکی بخواهیم دربارهیاش حرف بزنیم .نه اینکه در تلفنهای بهوقت
 ۳صبح با دوستی آن سر دنیا ،در حالی که اشک میریزیم و حالمان خوب نیست ،بخواهیم دربارهیاش حرف بزنیم.
نه ،بحث دربارهی سالمت جسم و روان و ثبات ما باید بحثی کام ً
ال حسابشده باشد .بحثی که باید با برنامه سر میز
گفتوگوها بیاوریم و در رأس اولویتهای جلسات دورهممان قرار بگیرد.
باید همانقدر که برای کارهای روزمرهی شغلی انرژی و وقت میگذاریم ،همانقدر هم توان بگذاریم تا به دنبال یافتن
راهکارهایی برای تضمین ثبات و سالمتمان باشیم.
و باألخره اینکه به معنای واقعی کلمه «شخصی» را «عمومی» کنیم.
و بله ،یعنی باید منابع الزم را برای چنین هدفی صرف کنیم .اگر خودمان سالمتمان را اولویت قرار ندهیم ،مسألهی
سالمت ما با عقبگرد مواجه شده و بار دیگر به قعر فهرست سقوط خواهد کرد .باید تمام این فرهنگ رایج و غالب
کنشگری در حوزهی زنان را به شیوهای اساسی و از بیخوبن تغییر بدهیم .تمام بودنمان در فضای اکتیویسم را باید
از نو تعریف کنیم.
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چهطور باید این کار را انجام بدهیم؟
بیشتر از هرچیز و بهویژه با سرفصلهای زیر:
• طرح پرسش از خودمان :باید هرکدام ما بهعنوان یک فمینیست و کنشگر مستقل از خودمان بپرسیم سالمت
برای ما به چه معناست .باید چه کارهایی انجام بدهیم تا در زندگیمان تعادل و توازن داشته باشیم .و باید زمان
کافی صرف کنیم تا گوش کنیم و درنگ کنیم تا بفهمیم نتیجهیحاصل از پاسخ به این سؤالها چیست .این
به معنای تغییر در رویه است ،و تغییر هم میتواند دردناک و ترسناک باشد.
• باید در سازمانهایمان وقت کافی به این اختصاص دهیم که بنشینیم ،با یکدیگر دربارهی سالمت جسم و
روانمان و نگرانیهایمان و تغییرات دشواری که باید به آن تن بدهیم ،حرف بزنیم.
• باید خودمان را موظف کنیم در خالل جلسات متعدد و مختلف تا جایی که میشود دربارهی معنا و ابعاد
مختلف سالمت حرف بزنیم.
• باید جلساتی در سطح بینالمللی ،منطقهای و ملی برگزار کنیم تا دربارهی لزوم تأمین سالمت فعاالن جامعه
مدنی به بحث و گفتوگو بنشینیم و دربارهی تغییر فرهنگ رایج و لزوم حرکتهای اصالحی صحبت کنیم .این
جلسات باید در فضایی آرام و بهدور از خروار کاغذها و برنامههای کاری برگزار شود.
باید اصالح را از خودمان شروع کنیم ،از شبکههای اکتیویستی ،سازمانهای زنان ،سازمانهای مدافع حقوق بشر .بعد
میتوانیم سراغ سایر گروهها و صاحبان منابع مالی هم برویم.

فراتر از کنشگری در حوزهی حقوق زنان
نکتهی مهم دیگر این است که این گفتوگو را از سطح سازمانها و کنشگران حقوق زنان فراتر ببریم و دیگر
جنبشهای خواهان عدالت اجتماعی را نیز در این بحث درگیر کنیم .کنشگرانی که در حوزههای حفظ محیط زیست
یا علیه نژادپرستی فعالیت دارند… همهی آنها هم با این بحران نادیده گرفتن سالمتی و نبود ثبات در زندگی
مواجههاند .اشتراکات میان ما کنشگران بیشتر از آن است که فکر میکنیم.
در نتیجهی همین اشتراکات است که باألخره ما را به بحث دربارهی مردان کنشگر میرساند.
عمدهی مباحث این کتاب برمبنای تجارت زنان فعال مدنی ،تراسکشوالها و فعاالنی تنظیم شده که هویت جنسیتی
خود را بینابینی تعریف میکنند .بسیاری از نگرانیهای ما دربارهی ثبات ،با تجربههای روزمرهی ما از تبعیض جنسیتی
گره خورده یا ناشی از این تبعیض دامنهدار است.
اما امیدواریم در میان این بحثهایی که مطرح کردهایم ،نکتههای فراوانی هم باشد که مردان کنشگر مدنی با آنها
احساس نزدیکی کرده و چنین نگرانیهایی را هم تجربه کرده باشند.
مطمئن نیستم چهطور میشود فضایی ساخت که مردان و زنان کنشگر دورهم دربارهی این نگرانیها و تجارت
تبادلنظر کنند ،اما مطمئنم راههای فراوانی هست که مردان و زنان را کنار هم بیازماییم تا به درک و فهم مشترک
بهتری برسیم.
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حق برخورداری از امنیت و سالمت
و باألخره اینکه ما باید ایدهی کار در یک محیط سالم ،متعادل ،ایمن و باثبات را بهعنوان یک «حق» مطرح کنیم،
نه بهعنوان یک «امتیاز ویژه».
همانجور که ژولی دریورا در توضیح خودش از بیانیهی جهانی حقوق بشر این مسأله را توضیح داد« :بیانیهی جهانی
حقوق بشر پارادایم دربارهی اینکه چه چیز حق محسوب میشود و لزوم حمایت از مدافعان حقوق بشر را تغییر داد.
دیدگاه رایج این بود که یک مدافع حقوق بشر باید آماده باشد تا در راه هدفاش شهید بشود .دیگر اص ً
ال نگاه به دفاع
از حقوق بشر اینچنین نیست و نباید هم باشد .همهی افراد بشر حق دارند خواهان حقوق انسانی خود باشند و در
بشر بههیچوجه استثنا نیستند».
اینمیان فعاالن حقوق ْ
مریجین از آنچه ژولی مطرح کرد ،بسیار فراتر رفت و به وضوح و شفافیت پیشنهاداتی را برای قدمهای بعدی در
اص ً
الح فرهنگ غالب کنشگری مطرح کرد:
«ما باید دغدغههایمان را دربارهی کمبود منابع ،ترامای ناشی از خشونت و کمک به خشونتدیدگان و کمبود امنیت
شخصی آشکارا بیان کنیم .اینها ملزوماتی است که حق ما به عنوان مدافعان و کنشگران حقوق بشر است ،هیچ کدام
اینها لطفی نیست که بر سر ما منت گذاشته و به ما بگویند چون در راه حقوق بشر تالش کرده و دستاوردهایی
داشتید ،این مزایا را به شما تقدیم میکنیم.
ما باید به نقد و به چالش کشیدن نرمها و استانداردهای رایج در کنشگری ادامه بدهیم ،آنقدر که لزوم تأمین و حفظ
سالمت ما به قاعدهی فعالیت حقوق بشری تبدیل شود .بخشی از همان کرامت انسانی شود که هستهی بنیادین
حقوق بشر است.
باید راههای تازهای پیدا کنیم که بیانیهی جهانی حقوق بشر را ،که تا امروز تنها متن جهانشمولی است که بهشکل
ویژه بر حقوق مدافعان حقوق بشر تأکید کرده ،بازتعریف کنیم .باید یک منشور اصول فمینیستی برای تأمین و
حفظ سالمت تهیه کنیم که در نتیجهی آن مسألهیسالمت کنشگر ،موضوعی بابرنامه و منسجم باشد ،نه یک تالش
پراکندهی بیحاصل .منشوری که راهنمای ما باشد تا چهطور نیازهایمان را بیان کنیم و این واقعیت مداوم را که
ثبات و سالمت ما نادیده گرفته میشود ،تغییر دهیم».
در مقدمهی جزوهی «توجه به خود و دفاع از خود برای زنان کنشگر مدنی» ،آلخاندرو ساردا یک قدم فراتر رفته و
پیشنهاد میکند که فعاالن جنبش زنان خود دورهم جمع شوند و کنوانسیونی در حوزهی حقوق کنشگران دربارهی
بدن و روان خود تألیف کنند .او در این جزوه نوشت:
«یک ویژگی مثبت چنین کنوانسیونی این مسأله خواهد بود که باألخره میتوان دربارهی واقعیتهایی حرف زد که
تقریباً هرگز هیچکس دربارهی آن حرفی نمیزند .واقعیتی مثل فاصلهی عمیق میان آنچه در رابطه با حقوق بشر
و عدالت اجتماعی خواهانیم با ساعات کاری طوالنی و جان کندن مشقتباری که در سازمانهای ما رایج است.
ضروری است که ما کنشگران مدنی خودمان را به عنوان یک نیروی شاغل و کارمند به رسمیت بشناسیم و درنتیجه
حقوق و مزایای ضروری برای یک کارمند را خواستار باشیم ،درست مثل یک معلم یا پرستار یا هر حرفهی دیگری.
بیایید یکبار برای همیشه به این لفاظی “ از خودگذشتگی با همهی توان“ پایان دهیم ،لفاظیای که فقط باعث شده
خشونتها و استثماری در سازمانهای غیردولتی کنشگر رایج شود که هرگز اجازه نمیدهیم رویهای شبیه آن در یک
کارخانه پا بگیرد .رویهی استثمارگری که به روزمرهی عادی فضای کنشگری تبدیل شده است.
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چند هفته پیش در کنفرانسی دربارهی زنان مدافع حقوق زنان که در مکزیک برگزار شد ،چلسا ،زنی که با شورمندی
فعال حفاظت از محیط زیست است ،با اشاره به ناکامی فمینیستها به مراقبت و رسیدگی به خودشان و سالمتشان
که مهمترین سرمایهی شخصی آنها است ،گفت :آنکس که حقوق ما را نقض میکند و زیرپا میگذارد خودمان
هستیم.
این جملهی کلیدی چلسا ،مبنایی عالی برای شروع تدوین کنوانسیونی در حوزهی حقوق کنشگر بر بدن و روان خود
است .ما موظفیم به خودمان و سالمتمان هم فکر کنیم».

سالمتی
حاال وقتش است دربار هیي این حرف بزنیم که چهطور باید این سالمت را محقق کنیم.
چهطور باید این فرهنگ کاری رایج را تغییر بدهیم؟ آنجلیکا بهصراحت گفت« :با اتحاد کامل و بیاما و اگر .جواب
رسیدن به کنشگری باثبات و امن ،همین همکاری و اتحاد همه ما با هم برای تغییر این وضع است».
خیلی از ما با نظر آنجلیکا موافقیم.
از میان تمام موضوعاتی که در گپهایمان با زنان کنشگر مطرح کردیم ،مهمترینشان با فاصله همین بحث رابطهی
کنشگر با خودش بود .استاشا به بهترین شکل این رابطه را تبیین کرد:
«اهمیت دادن و رسیدگی به دیگران ،قدرتمند و تأثیرگذار است؛ اما این فرهنگ از خودگذشتگی مدام ،باثبات نیست
و نمیتواند همیشه ادامه پیدا کند.
من تازه دارم یاد میگیرم چهطور مرز و محدودیت تعریف کنم .چهطور بین زندگی خودم و دیگران توازن و تعادلی
برقرار کنم .من و زندگی من هم اهمیت دارد .نباید با خودم با بیعدالتی رفتار کنم .هر وقت توانستیم به خودمان
برسیم و مراقب خودمان باشیم ،آنوقت میتوانیم از دیگران هم مراقبت و نگهداری کنیم.
من میخواهم اهمیتی که به وضعیت و سالمت خودم میدهم ،به همان اندازهی وقت و اهمیتی باشد که برای زندگی
دیگران قائلم .معنیاش میشود این که من هم حق دارم و باید به موسیقی گوش بدهم ،کنار آب قدم بزنم ،یوگا کنم
و ...وقتی هر روز به موسیقی آرامبخش محبوبم گوش میدهم و یوگا انجام میدهم ،آنوقت است که حس میکنم
باألخره به خودم هم دارم اهمیت میدهم».
در قدم بعدی بحث رابطهی ما بادیگر زنان کنشگر مطرح است .چهطور باهم ارتباط برقرار میکنیم ،چهطور باید
از یکدیگر حمایت کنیم .و برعکسش :چهطور گاه یکدیگر را آزار میدهیم .چهطور همدیگر را انکار میکنیم .برای
حل کردن مشکالت مشترکمان ،هیچچیز مهمتر از اتحاد صادقانهی ما برای تغییر این رویهی کاری مخرب نیست.
هیچچیز خطرناکتر از احساس انزوا در فضای کنشگری و حس خیانت دیدن از سوی همرزمان نیست.
ریچل به یادمان آورد که بعضی وقتها ،بهوقت بحران و نیاز ما به کمک ،اولین کسی که به ما پشت میکند ،سازمان
غیردولتیای است که محل کار ماست و آنجا جان میکنیم:
معادل توهین است .انگار
«احساس خستگی مفرط و از پا درآمدن ،چیزی است که برای بعضی سازمانهای غیردولتی
ِ
از پا درآمدنات برای آنها اثبات این موضوع است که بلد نیستی در فضای کنشگری کار کنی ،نشانهی این است که
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واقعاً جدی و از تهدل کار نمیکنی یا از پساش برنمیآیی که برای خودت مرز و محدوده تعریف کنی» ...
چنین رفتاری ما را با سیلی از سؤالهای سخت و ناخوشایند تنها میگذارد« :کی میتواند تعیین کند که کِی
زیادهروی و بیشتر از توان کار کردهای؟ بعد از اینکه از کنشگری دست برداری ،کجا باید بروی و چه باید بکنی وقتی
هویتات تا اینحد با کار کنشگری گره خورده؟ و اص ً
ال چه امکانی برای رفتن و شروع دوباره وجود دارد؟ باید برگردی
سر خانهوزندگیات؟»...
خب اتحاد را باید چهطور از مرحلهی حرف به عمل کشاند ؟ همانجور که راخی اشاره کرد« :نمیتوانید به راحتی فقط
بگویید خب! مراقب خودت باش .این اتحاد به روندی برای جلب اعتماد یکدیگر نیاز دارد .فرهنگی است که باید واقعاً
و در عمل یاد بگیریم که نگران یکدیگر و وضعیت سالمت هم باشیم».
این اتحاد باید فراتر از حرف و چهار جمله باشد .باید در عمل نشان داده بشود.
اتحاد را چهطور باید نشان بدهیم؟
بیایید بعضی ایدهها و حرکتها برای تحقق این اتحاد کنشگری را بررسی کنیم .بیایید باهم راهها و شیوههای تازهای
را امتحان کنیم .و همانجور که آنیسا اشاره کرد ،یادمان باشد که راههای اتحاد و حمایت از یکدیگر ،تا حد بسیار
زیادی به فرهنگ عمومی جامعه و فضای کاری متفاوت در هر کشور و منطقه بستگی دارد.
چرا از این فهرست پایین بعضی راهکارها را که مناسب می دانیم انتخاب نکنیم؟ راهکاری را انتخاب کنیم و دنبال
تجربه ،انرژی و زندگی بخشیدن به این شیوه تازه باشیم.

بیپ بیپ :برای دیده شدن تالش کن
یکی از مهمترین موانع برای زنان فمینیست این است که به رسمیت شناخته نمیشوند ،نه در کشور خود و نه در
فضای فعالیت بینالمللی.
در بسیاری از مواقع ،کنشگران مدنی به عمد و قصد از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی نادیده گرفته میشوند .این
بخشی از استراتژیای است که معترض مدنی را از چشم دور کند ،صدایش را محو کند ،او را بازداشت کند و تحت
فشار قرار بدهد یا حتا از بین ببرد .استراتژیایکه میخواهد صدای مخالفت را کامال خفه کند.
نادیده گرفتن زنان در ذات و تار و پود نظامهایی است که سرکوبگرند .مری جین با تأکید به اینکه این نادیده گرفتن
زنان «ساختاری» است ،گفت:
«کتابی که در دست تهیه دارید برای من از این جهت مهم است که به دالیل ساختاری میپردازد که این نادیده
گرفتن را موجب شده یا ادامه میدهد .ساختاری که از اساس کار کنشگری زنان و مسأله حقوق بشر زنان را نادیده
میگیرد و بیاهمیت میشمرد .دالیلی که در بطن روایتهای زنان کنشگر است .برای مثال زنان کنشگر از مردساالری
حرف میزنند که چهطور باور آنها دربارهی خودشان را کمارزش کرده و چهطور موجب شده که جامعه تالشهای
آنها را کمارزش ببیند .نتیجهی چنین فرهنگی میشود این رویهای که دیگران و حتا خود ما هم برای سویهی
شخصی زندگی دیگران اهمیتی قائل نمیشویم .به این میرسد که جز جنسیت زن و مرد ،هویت جنسیتی دیگری را
به رسمیت نمیشناسیم .به شکل این خشونت باورنکردنی ظاهر میشود که بسیاری از زنان با آن مواجه شده و این
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روایت تلخ را مدام تکرار میکند».
واکنش ما به چنین رویهی مردساالری باید صریح و آشکار و به ندای بلند باشد.
هویت زنان کنشگر و تالش آنها باید به رسمیت شناخته شود .شجاعت فردی و جمعی آنها ،تعهد و شور آنها باید
دیده بشود و قدر ببیند .فمینیستها باید بابت تغییر تحسینبرانگیزی که تاکنون به یمن تالش آنها محقق شد،و
برای تمام تالشهای فعلیشان برای بهتر کردن جهان ،قدر ببینند.
راههای بیشماری وجود دارد که تالش کنیم فمینیستها دیده بشوند و تالش آنها به رسمیت شناخته شود .اینجا
تنها دو راه را معرفی میکنیم:
• حجم اطالعات دربارهی تکتک کنشگران مدنی و تالششان را در سراسر جهان افزایش بدهید.
دربارهی کنشگران مدنی بسیار کم چیزی نوشته میشود .این رویه باید تغییر کند .ما الزم داریم دربارهی زندگی
و ویژگیهای فردی کنشگران مدنی ،استراتژیهایشان ،تالششان ،موفقیتها و شکستهای آنها و موانع بر
سر راه ،چه در بُعد سیاسی و چه در بُعد شخصی ،بیشتر بدانیم .چنین اطالعاتی هم باید بیشتر از هر منبعی،
از زبان خود کنشگر مطرح بشود .بنابراین باید آگاهانه مجال بیشتری را برای زنان کنشگر فراهم کنیم تا دمی
آرام بگیرند ،به بازبینی تالش خود بپردازند و تجربههایشان را بنویسند .چنین موقعیتی میتواند یا در محیط
دانشگاهی برای آنها فراهم شود یا در استراحتگاههای ویژهای که برای آرامش کنشگران مدنی بهراه افتاده
است .یا میتوان بورسیهها و امکانات مالی فراهم کرد تا کنشگر در کشور و خانهی خود بتواند مدتی بدون
دغدغههای مالی بنشیند ،استراحت کند و با فراغ بال بنویسد.
• از گردهماییهای کنشگران حمایت کنید .کنشگران به فضایی احتیاج دارند که بتوانند دورهم جمع
بشوند و از تالش و دستاورد یکدیگر و خودشان تجلیل کنند .دربارهی موفقیتها و گذار خود به گامهای
بعدی کار گپ بزنند .با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،شبکهسازی کنند و مجال اندکی استراحت داشته باشند.
بسیاری از زنان فمینیست هنوز از تجربهی شیرین گردهمایی  ۱۰سالگی کنفرانس «دوبروونیک» در کروواسی
در سال  ۲۰۰۳حرف میزنند که فرصتی نادر بود تا بعد از سالها جان کندن در کشورهای جنگزده ،دمی
استراحت کنند ،بابت دستاوردهای خود شادی کنند و با یکدیگر گپ بزنند .بنابراین الزم است از کنفرانسها،
گردهماییها و جلسات کنشگران مدنی حمایت کنیم .چرا که این برنامهها یکی از معدود فضاهای امنی است
که ما فمینیستها احساس میکنیم باألخره تالش ما دیده میشود ،دوباره از نو انرژی میگیریم و استراتژیهای
تازهای به کار میگیریم… و باألخره اینکه در این کنفرانسها باألخره مجالی پیدا میکنیم تا واقعاً به یکدیگر
گوش بدهیم.

همنوایی موزون خود را با یکدیگر پیدا کنیم
معنویات ،در اشکال گوناگون خود ،به ثبات و توانایی رها نکردن بسیاری از ما کمک کرده است .بیایید تعارف را کنار
بگذاریم و دربارهی «معنویات» بدون پردهپوشی صحبت کنیم تا ببینیم از کدام وجه معنویات قدردان باشیم و چه
چیزهایی را کنار بگذاریم .برای مثال زوادی دربارهی این صحبت کرد که با تمرینهای مراقبه ،حفظ ثبات روان را به
بخشی از روزمرهی خود تبدیل کنیم .او فهرست زیر را برای این مراقبه پیشنهاد کرد… چرا به این فهرست پیشنهادهای
دیگری اضافه نکنیم؟
• در هر یک ساعت ،پنج دقیقه را به توقف کار اختصاص بدهید .یک لیوان آب بنوشید ،کمی مدیتیشن کنید ،چند
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حرکت کششی انجام بدهید یا هرکار دیگری که برای شما خوشایند است.
• در داخل یا خارج از محیط کار(اگر امکانش فراهم است) فضایی دوستانه را برای بررسی و بازتاب کاری فراهم کنید.
• مطمئن شوید که دستکم یک روز از مرخصی ساالنه کارمندان واقعا به استراحت و تجدید قوا اختصاص یابد.
• در جلسات گروهی محل کار به هریک از کارمندان پنج دقیقه فرصت بدهید تا هرچیزی را که دوست دارند با دیگر
اعضا قسمت کنند (.چیزهایی مثل چالشهای فردی/شغلی ،موفقیتها ،قصهها ،ترانهای دلنشین ،جوک و غیره).
• دنبال تامین بودجهای برای سالمت کارمندان باشید .برای مثال شاید بتوانید بودجهای را برای سالمت فردی هر
کارمند اختصاص بدهید تا از این بودجه برای ماساژ درمانی ،رایکی ،پیالتس یا هر فعالیت دیگری استفاده کنند
که باب میلشان است.

خط تماس اضطراری
بعضی نهادهای کنشگر زمانی طوالنی را صرف گوش دادن به دیگری میکنند و از کنشگران به شکل فردی حمایت
میکنند .راخی به ما گفت که چنین رویهای جدی و زمانبر و بسیار مهم است:
«در آخرین جنگ لبنان ما هر روز در منطقههای درگیر جنگ بودیم ،با کنشگران مدنی حرف میزدیم ،ارتباط مستمر
داشتیم .در نتیجه این کنشگران که وسط میدان جنگ بودند ،حس میکردند ارتباطشان با جهان بیرون کام ً
ال قطع
نشده و این به حفظ سالمت روانیشان کمک میکرد .سعی میکردیم به آنها یادآوری کنیم که مردم از سراسر جهان
به یاد آنها هستند و از تالش آنها قدردانی میکنند .کنشگران دیگر از کشورهایی مثل مصر ،فلسطین ،نیجریه،
افغانستان ،از سراسر جهان برای آنها پیامهای همبستگی ارسال کردند.
این پیامها برای کنشگران لبنانی امیدبخش بود .عالوه بر این پیامهای همبستگی به آنها کمک کرد دربارهی مسایل
طوالنیمدت در تالش برای تغییر ،جدیتر برنامهریزی کنند .این رویه ،رویهی ارتباطیای است که به آن باور داریم.
ما هر روز با تلفن ،پیام تلفنی یا ایمیل با آنها در تماس بودیم و در جریان روزمرهشان قرار میگرفتیم.
این نکتهی مهمی است که همانقدر که به کنشگری اهمیت داده و وقت اختصاص میدهیم ،به کنشگر هم اهمیت
داده و توجه کنیم».
درحال حاضر کنشگران به وقت مشکل ،تا جایی که بتوانند ،سراغ یکدیگر میروند .اما این کافی نیست .حقیقت این
است که ما فقط میتوانیم از آن دسته از کنشگران سراغ بگیریم و احوال بپرسیم که به ملزومات اولیهای مثل برق و
تلفن و خط اینترنت دسترسی دارند.
در بسیاری از مواقع برای آن دسته از سازمانهایی که از فعالیتهای کنشگری حمایت میکنند (چه با فراهم کردن
بودجه یا برگزاری کارگاههای آموزشی و تسهیلگری) ،این ارتباط ضروری و مستمر به تنها تماس میان یک نفر
با یک نفر دیگر در منطقه تنزل پیدا میکند .معموالً یک نفر از سازمان مسئول است که با کنشگری در منطقهی
درگیر بحران یا کمبود امکانات شبانه تماس کوتاه تلفنی داشته باشد یا ایمیلی ارسال کند و جویای احوالشان بشود.
این کافی نیست .با حرف زدن عمیق و مداوم کنشگران با یکدیگر است که ارتباط واقعی معنادار شکل میگیرد .پیالر
به ما گفت«:من یک آدم درونگرای اهل حسابوکتاب نیستم .من احتیاج به یک جفت گوش شنوای دوستانه دارم
تا حرفهایم را بشنود و کمک باشد .اینجوری میتوانم مشکالتام را حل و راهحلهای تازهای پیدا کنم».
اگر کنشگری احساس تنهایی و ترس کند یا نگران باشد و احساس خطر کند ،یا اگر امیدش را از دست بدهد ،هیچ
جای ویژهای وجود ندارد که بتواند به آنجا برود ،احساسات و مشکالتاش را درمیان بگذارد ،راهنمایی بگیرد یا اص ً
ال

106

فایده انقالب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

بداند جایی هست که آدمی در آنجا فقط به او گوش خواهد داد .معنای این کمبود این است که کنشگر هم مجال
بررسی خود و راهکارهایش را پیدا نمیکند ،نمیتواند خودش را در آینه دیگری بازبینی کرده و مراقب امنیتاش
باشد .مجالی ندارد که گام بعدی کارزار مبارزاتیاش را به دقت برنامهریزی کند .هیچ جایی نیست که به او یادآوری
کند او و تالشاش ،باارزش است.
بیایید این وضعیت را تغییر بدهیم.
آریانا پیشنهاد داد یک خط تماس اضطراری برای کنشگران مدنی راه بیندازیم .خط تماسی که بهویژه به کنشگرانی
که در مناطق جنگزده و دورافتاده به کار مشغولاند ،خدمات ارائه کنند .او اضافه کرد:
«باید مطمئن شویم فعاالن مدنی و بهویژه آنها که در مناطق دورافتاده مشغول فعالیتاند ،احساس تنهایی نکنند.
این واقعیت که ژولین و دوستان من که در افغانستان کار میکنند ،میتوانند هروقت بخواهند به من زنگ بزنند و
حرف بزنند ،نکتهی مهمی است .آنها به کسی احتیاج دارند که با آنها همدردی کرده و از فعالیتهایشان حمایت
کند .احتیاج به یک جفت گوش شنوا دارند ،نه به یک سری بوروکرات ،احتیاج به صحبت با افرادی دارند که آنها
را دوست دارند و برای تالش آنها ارزش قائلاند .این نکتهی بسیار مهمی است .واقعاً الزم داریم یک خط تماس
اضطراری برای کنشگران مدنی راه بیندازیم».
این پیشنهاد عالی است .بنابراین…
• چرا چنین خطوط تماس تلفنی اضطراری را حاال چه در دل سازمانها ،مستقل از سازمانها یا بهعنوان بخشی
از یک نهاد تازه راه نیندازیم ؟ میتوانیم خالقیت بهخرج بدهیم ،از امکانات اینترنتی مثل اسکایپ و گوگلتاک
استفاده کنیم تا چنین خطوط تماس اضطراری را ممکن کنیم .این خطوط تماس ،الزم نیست حتماً در یک
محل فیزیکی مشخص باشد .میتوان یک گروه مجازی از کنشگران مدنی را گرد هم آورد که در سراسر دنیا
آمادهی کمک و شنیدن حرفهای دیگر کنشگران در مناطق بحرانزده باشند و تماسهای آنها را پاسخ
بدهند .احتماالً کنشگران مسنتر یا آنها که خود را بازنشسته کردهاند ،به کمک در چنین پروژههایی و شنیدن
و همدردی با کنشگران دیگر عالقهمند باشند .میتوان از برخی متخصصان و مشاوران هم دعوت به همکاری
کرد تا زمانی که کنشگری یک تجربه دردناک روانی را مشاهده کرد ،بتواند با این متخصصان تماس بگیرد و از
راهنمایی و توصیه آنها برای حفظ سالمت روان خود بهره ببرد.
• اگر نهاد مردمنهاد شما ،نهادی است که کار اصلیاش حمایت و کمکرسانی به کنشگران مدنی در خط مقدم
است ،لزوم ارتباط واقعی و انسانی باید یکی از اولویتهای آشکار شما باشد و بودجهی ویژه برای این منظور در
نظر بگیرید .بیایید از سازمانهایی که لزوم ارتباط انسانی اولویت آنهاست ،شیوههای محقق کردن این اولویت
و سازوکار آن را یاد بگیریم.

درمان شدن
خیلی از کنشگران مدنی نمیتوانند از پس هزینههای خدمات درمانی بربیایند که بعد از بیماری ،تصادف یا حمالت احتیاج
دارند .حاال دیگر بحث پیشگیری از به خطر افتادن سالمتی پیشکش.
بعضی وقتها مشکل نبود دسترسی است :کنشگر در مناطقی زندگی میکند که کل نظام درمانی از بین رفته است .مناطقی
مثل دارفور یا چچن .گاهی کنشگر در منطقهای زندگی میکند که اتفاقاً بهترین خدمات درمانی موجود است...اما فقط برای
از ما بهتران و ثروتمندان ،جایی مثل ایاالت متحد امریکا .گاهی هم میتوانی از متخصص درمانی وقت بگیری ،اما آنها از
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نشانههای تو سردرنمیآورند (بیخوابی ،سردرد ،سرگیجه…) بنابراین فقط چند تا قرص برایت تجویز و تو را راهی خانه
میکنند.
و شرایطی هم هست که کمک درمانی خواستن خودت و خانوادهات را به خطر جدی میاندازد .مثل استان آچه در اندونزی،
زیمبابوئه یا برمه .اینها مناطقیاند که نظام درمانی دولتی است و از ارائهی خدمات درمانی به منتقد دولت سر باز زده و گاه
حتا بیمار را تحویل مقامات پلیس میدهند .یا گاهی پلیس تو را بازداشت میکند ،به زیر کتک میگیرد ،در کنج سلولی
حبس میکند و تماشا میکند که جنین ات را از دست میدهی:
«ایرنه به عضویت یک سازمان مدافع حقوق زنان در زیمبابوئه درآمد ،سازمان "زنان زیمبابوئه بهپا میخیزند" .به دلیل
مشارکت او در تظاهرات مسالمتآمیز این سازمان ،ایرنه دستکم  ۸بار بازداشت شد .در یکی از این بازداشتها ،مأمور پلیس
با لگد به شکم باردار او کوبید ،ماموران حاضر نشدند او را پیش دکتر ببرند و ایرنه در کنج سلول جنیناش را از دست داد».
کنشگران مدنی حق دسترسی به خدمات درمانی دارند .آنچه را که از دست رفت ،دیگر نمیتوان جایگزین کرد .اما
میتوانیم این مسأله را به یک اولویت مهم تبدیل کنیم:
• باید به طور مداوم ،نبود یا امتناع از ارائه خدمات درمانی به کنشگران را به عنوان نماد روشن نقض حقوق
بشر فعاالن مدنی ،نشان دهیم .باید اطمینان حاصل کنیم در تمام کارزارهایی که برای دفاع از حقوق بشر بهراه
میاندازیم ،حق دسترسی فعال مدنی به خدمات درمانی را بگنجانیم.
• باید شبکهای بینالمللی و چندرشتهای از متخصصان درمانی را تشکیل بدهیم تا باهم بهدنبال ارائهی خدمات
درمانی و مشاوره به کنشگران مدنی باشند:
چنین شبکهای باید اطالعات و توصیههای درمانی را برای همهی کنشگران قابلدسترسی کند .چنین
امری هم میتواند با استفاده از امکانات اینترنت یا خطوط تلفنی ویژه ارائهیتوصیههای درمانی ممکن
شود.
باید گروههای سیار متخصصان درمانی را گرد هم آورد تا به مناطق بحرانزده سفر کنند ،کنشگران را
معاینه کنند ،به آنها مشاوره روانی دهند و تکنیکهای اولیه حفظ سالمت تن و روان را آموزش دهند.
• باید یک دفترچهی راهنمای ابتدایی دربارهی چگونگی مراقبت از خود برای کنشگران تهیه کرد .چنین
راهنمایی باید:
تکنیکهای گوناگونی را پوشش دهد که کنشگران بهکار میگیرند تا سالمت جسم و روان خود را
حفظ کنند.
درسها و توصیههای مختلفی از فرهنگهای گوناگون و باورهای بومی را شامل شود.
ارتباط بیشتر و بهتری با جنبش کنشگری معنوی برقرار کند.
از تجربهی کاری گروههایی مثل گروه «کپاسیتار» بهره ببرد.
• گنجاندن بحث خدمات درمانی و آگاهی دربارهی سالمت ،معاینه و مشاورهی پزشکی در برنامهی کاری تمام
نشستهای محلی ،منطقهای و بینالمللی .این بحث بهویژه دربارهی کنشگرانی که با بیماریهای چون ایدز،
سرطان یا کمتوانی جسمی مواجهاند ،ضروری است.
در نشستهای فعاالن جامعهی مدنی ،امکان حضور متخصصان درمانی را فراهم کنیم تا شرکتکنندگان
همانجا بتوانند از امکان مشاوره با متخصص برخوردار شوند.
در نشستها مطمئن شویم زمان کافی اختصاص دادهایم که بحث سالمت و درمان را در برنامه کاری
و بحثها بگنجانیم.
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آماده باشیم در خالل این نشستها و بحثها با موارد بسیار جدی از بیماری و آسیب جسمی و روانی
مواجه شویم و برنام ه و امکان نقلوانتقال برای ارجاع کنشگر درخطر به متخصصان درمانی فراهم کنیم.
• تخصیص بودجههای خالق برای سالمت .تا بتوان از کنشگران بهوقت بیماری ،مرگ یا محرومیت حمایت کرد.
چنین بودجههایی احتماالً کارایی بهتری خواهد داشت اگر به شکل منطقهای تعریف و تخصیص داده شود.
بودجه میتواند در اختیار نهاد مستقلی قرار گیرد یا میان سازمانهای غیردولتی زنان در منطقه تقسیم شود.
• راهاندازی استراحتگاههای ویژهی کنشگران در سراسر جهان و ایجاد ارتباط میان چنین فضاهایی .در
سراسر جهان تنها چند استراحتگاه انگشتشمار برای کنشگران مدنی وجود دارد که در آنجا میتوانند دمی
را به فراغت بگذرانند .ما به شمار بسیار بیشتری از چنین استراحتگاههایی نیاز داریم .میتوانیم کنشگرانی را
که چنین استراحتگاههایی را راهاندازی کردهاند با آن دسته از کنشگرانی که امکانات حمایتی دیگری مثل
بورسیههای ویژهی کنشگران را در دانشگاهها کلید زدهاند ،گرد هم آوریم .باید با همفکری این افراد به درک
بهتری از شیوهها و راهکارهای حمایتی از کنشگران مدنی برسیم و بهتر متوجه شویم که در فرهنگها و
فضاهای مختلف فرهنگی و اجتماعی ،چه شیوهای برای حمایت از کنشگران کارآمدتر است .بعد باید به دنبال
سرمایهگذاری برای حمایت از چنین استراحتگاهها و تأسیس بسیاری دیگر از فضاهای امن این چنین باشیم.
• زندگی را جشن بگیرید :هیچ کنشگری نباید با بیماری و مرگ به تنهایی مواجه شود .معنای همبستگی،
ایستادن کنار یکدیگر است ...در هر مرحلهای از سفر زندگی که هستیم .راهش این است:
خود را متعهد کنیم از کنشگرانی که به بیماری سخت و مزمن مبتال شدهاند ستایش کرده و تالش آنها
را ارج نهیم .بهترین پاداشی که میتوانیم نثارشان کنیم ،این است که وقت و مهر خود به آنها اختصاص
داده و نشان دهیم که متوجه ارزش و اهمیت کار آنها هستیم.
از همکارانمان و خانوادههای آنها به وقت مصیبت ،فعاالنه حمایت کنیم .دربارهیاینکه چه چیزی
در این شرایط به آنها کمک میکند ،صحبت کنیم و از برگزاری یا تامین هزینههای مراسم یادبود ،رسم
و رسوم ،جشن ،مراسم تقدیر و یا هر مناسبت اینچنینی حمایت کنیم.
سالمت کنشگران مدنی گاهی هم میتواند درنتیجهی غفلت سازمانهای بینالمللی آسیب ببیند.
جولیا گرینبرگ به ما یادآوری کرد« :جامعهی بینالملل میتواند یک عامل بزرگ از پاافتادن
کنشگرانی باشد که در زمینهی ایدز و اچآیوی مثبت فعالیت میکنند .آن گروه از کنشگرانی که
سخنوران خوبی هستند ،از سوی سازمانهای بینالمللی دعوت میشوند تا در راستای تسهیلگری
سخنرانی کنند .با اینکه این دعوت در ذات خود امر مثبتی است ،سازمانهای بینالمللی هرگز
بعد از اینکه کارشان با کنشگر تمام شد ،دیگر از او حمایتی نمیکنند .این زنان هیچ حمایتی
نمیشوند تا به جوامع محلی خود بازگردند ،کارزار و گروهی را آغاز کنند و بتوانند در جامعهی
خود تسهیلگری کنند .اگر صاحبان بودجه سراغ کنشگران میروند تا از وجود آنها برای تبلیغ
برنامهی خودشان استفاده کنند ،باید متوجه باشند که صرف دعوت از یک کنشگر برای یک سفر
و سخنرانی ،کافی نیست.
زنان کنشگر ایدز و اچآیوی مثبت ،اینور و آنور دعوت میشوند ،اما هرگز مسألهی سالمت آنها
مطرح نمیشود .وضعیت چنان تجاری شده که در بسیاری از کنفرانسهای جهانی ایدز ،فضایی
برای ماساژ و استراحت پیشبینی شده .اما از سوی دیگر در کنفرانسهای فمینیستی و زنان
میبینید هیچ فضایی برای زنان کنشگر ایدز ،که در بسیاری موارد خود نیز با بیماری ایدز زندگی
میکنند ،پیشبینی نشده است».
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شبکهی تامین اجتماعی بیافرینیم
پیالر به ما گفت« :خوشبینانه که بخواهیم فکر کنیم ،واقعیت این است که همهی ما روزی پیر خواهیم شد .در ۵۲
سالگی ،دارم کام ً
حسی است که بدون حس امنیت اجتماعی ،پیر و پیرتر شوی .سنمان که باالتر
ال احساس میکنم چه ّ
میرود ،بهتر میتوانیم به عقب نگاه کنیم و ببینیم در راه کنشگری و آرمانهایمان چه چیزهایی را فدا کردیم .ما باید
دنبال بودجههایی برای تأمین مالی دوران بازنشستگی کنشگران و تاسیس خانههای سالمندان ویژهی کنشگران مدنی
برویم .بودجهی ویژه و خانههای سالمندان ویژهی اکتویستها بهویژه در این دوران تنگناهای اقتصادی ضروری است.
برنامهریزی مالی بخشی از تالشهای کنشگری من نبود ،اولویت خانوادهام هم نبود ،بنابراین در این سن باید تازه دنبال
راه خالقانهای برای تأمین اقتصادی زندگیام باشم».
بسیاری از زنان فمینیست مسنتر با نزدیکشدن به دوران بازنشستگی ،تقریباً هیچ امنیت مالیای ندارند .از سوی
دیگر ،بسیاری از زنان جوان کنشگر هم هیچ امنیت مالی ندارند… خیلیها هم که از نظر سنی بین این دو طیف قرار
دارند ،امنیت مالی ندارند.
دغدغهی تأسیس شبکهی امن اقتصادی و اجتماعی فقط اولویت الزم برای فمینیستهای پیرتر نیست ،امری است که
باید اولویت همهی ما کنشگران از هر سن و گروهی باشد .اما کار را باید از کجا شروع کنیم؟
نویسندههای سازمان «وایز» ایده خوبی داشتند .پیشنهاد آنها این بود که مشاوران مالی را به سازمانهای غیردولتی
زنان بیاوریم تا به زنان کنشگر در امور مالی و لزوم پسانداز ،مشاوره دهند و کمک کنند .پیشنهادشان من را به فکر
فرو برد .ما زنان فمینیست در بعضی امور تخصص داریم .اما اموری هم هست که از آنها هیچ سررشته نداریم .بنابراین
بیایید با متخصصان چنین حوزههایی مشورت کنیم و به راهکارهایی برای راهاندازی یک شبکهی جهانی برسیم که
وظیفهاش تأمین امنیت اقتصادی کنشگران زن باشد .این امنیت مالی باید حوزههای مختلفی مثل حقوق بازنشستگی،
آموزش بزرگساالن ،بیمهی درمانی و لزوم دستمزد منطقی به همراه مزایا را شامل شود.
باید به این سمت برویم که بخشی از این نیازها را در تدوین بودجههای الزم برای کارزارها و ادارههای سازمانهایمان
بگنجانیم و ببینیم گروههای مشابه دیگر چهطور توانستهاند چنین ملزومانی را محقق کنند .برای مثال در بریتانیا
سازمان «روکی پک تراست» برای خبرنگاران آزاد ،بیمهی درمانی تأمین کرده و برای آنها کالسهای ایمنی و مراقبت
از خود در مناطق بحرانی برگزار میکند .سازمانهای امدادرسانی هم آهستهآهسته یک شیوهی استاندارد را ضروری
و فراگیر کردهاند .تجربهی افرادی که در سازمانهای امدادرسانی کار می کنند ،میتواند نقطهی شروع خوبی باشد تا
از تجارب آنها برای بهبود شرایط اقتصادی کنشگران ،بهرهمند شویم .در امریکا نیز« ،اتحاد سازماندهندگان ملی»
حقوق و مزایای بازنشستگی برای مددکاران اجتماعی ،فعاالن محیط زیست و فعاالن برابری نژادی تأمین کرده است.
و باألخره اینکه باید به آن گروه از کنشگران مدنی هم فکر کنیم که به چیزی بیشتر از یک امکان حمایتی مالی نیاز
دارند…

احترام و حفاظت
وقتی دیگر کار از کار گذشته باید چه کرد؟
روزی این سؤال را از سوزان پرسیدم .برای کمک به کنشگری که تا همین حاال هم هزار مصیبت را تجربه کرده باید
چه کار کرد… آن کنشگری که همین حاال هم از خستگی مفرط از پا افتاده و دیگر توانی ندارد؟ یا آن کنشگری
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شدیدترین خشونتها را تجربه کرده؟ چهطور میتوانیم به آنها کمک کنیم که بار دیگر به کار و تالششان برگردند؟
سوزان جواب داد « :نباید دنبال این باشی که آنها را بار دیگر به کار و فعالیتشان برگردانی .نکته و هدف اص ً
ال این
نباید باشد .باید دنبال راهی باشی که آنها را از این وضعیتی که گرفتارش شدهاند بیرون بکشی و به آنها حس امنیت
را برگردانی .به آنها احترام بگذاری و نشان بدهی که قدر و ارزش تالششان را میدانی».
نقطه .و تمام.
معنای حرف سوزان این بود که گاهی این «بازگرداندن حس امنیت» به این معنا است که کنشگر را از فضای بحرانی
دور کنی و به جای آرامی ببری .گاهی این دوری موقتی است .گاهی هم ضروری است که کنشگر برای همیشه از آن
فضای درگیر خشونت و بحران دور باشد.
بعضی سازمانها وجود دارند که کارشان نقلوانتقال کنشگران از مناطق بحرانزده به مناطق امن است .تعداد این
سازمانها بسیار اندک است.
مشکل اینجاست که اص ً
ال فضای امنی که بتوان کنشگر را به آنجا منتقل کرد تا دمی آسوده باشد و بتواند دوباره
ً
تجدید قوا کند ،بسیار نادر است .گاهی کمک واقعی به کنشگر ،به این معنا است که کنشگر واقعا بتواند دورهی نقاهت
را سپری کند و سالمت از دسترفتهی جسم و رواناش را به شکلی که مطلوب خودش است ،با همراهی دکتر یا
مشاور ،به دست آورد .شاید هم گاهی کنشگر فقط نیاز دارد که در سکوت و خلوت ساعتها به صدای دریا گوش
بسپارد و به ماسههای ساحل چشم بدوزد .یا شاید گاهی احتیاج به همراهی و معاشرت با دیگر کنشگران داشته باشد.
وقتش رسیده چنین امکان و فضاهایی را فراهم کنیم .چون راستش اگر خودمان دنبال ایجاد چنین فضایی نباشیم،
هیچکس دیگری نیست که به فکر ما و این ضرورت باشد.
همین حاال دنبال تامین امنیت باشید
• فضای امنی را برای کنشگران فراهم کنید تا بعد از تجربههای سخت و هولناک بتوانند نفسی
تازه کرده و تجدیدقوا کنند .چنین فضای امنی میتواند استراحتکده یا خانههای امنی باشد که
به شکل خاص به درمان بعد از تراما اختصاص دارند .هرچند چنین فضایی میتواند برمبنای همان
اصول دیگر استراحتکدههای ویژه کنشگران مدنی هم اداره شود(.به پیشنهادهای قبلتر دربارهی
این مبحث مراجعه کنید).
• چنین فضای امنی را با حضور متخصصانی که در کار با کنشگران صاحبتجربهاند و میتوانند
در کار درمان موثر باشند ،همراه کنید :پزشکان ،متخصصان سالمت روان یا آنها که در اقدامات
شفابخش دستی دارند…
• در سراسر جهان گروههای کنشگری پیدا میشود که در حمایت و مراقبت از خشونتدیدگان،
تبحر دارند .باید به دنبال این هم برویم که آیا این گروهها میتوانند در حمایت و کمک به یک
کنشگر خشونتدیده هم موثر و مفید باشند.
• با گروههایی مثل «سازمان جهانی منع شکنجه» یا «شورای بینالمللی توانبخشی به قربانیان
شکنجه» ارتباط عمیقتر و نزدیکتری برقرار کنیم .با آنها دربارهی راهکارهای دقیقتر تبادل
نظر کنیم تا بدانیم با چه راهکارهایی از کنشگران شکنجهدیده و خشونتدیده ،حمایت کنیم.
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راههای تأمین منابع مالیمان را تغییر بدهیم
باید دنبال تشویق صاحبان منابع مالی باشیم تا برای تأمین حقوق بشر کنشگر نیز هزینه کنند.
باید خودمان همان تغییری باشیم که دوست داریم شاهدش باشیم.
باید این تغییر را از همان سازمانهایی شروع کنیم که تمام هویت و هدفشان را حمایت از کنشگرانی تعریف کردهاند
که برای دفاع از حقوق بشر دیگران جان میکنند .این سازمانها ،گروههای منابع مالی در حوزه زنان را چه در سطح
ملی و چه بینالمللی ،و همینطور سازمانهای حقوقبشری بینالمللی را شامل میشود.
«و احتماال این سازمانها حساسترین نقش را در صاف کردن راه به سوی کنشگری پایدار و ایمن ایفا میکنند».
از آنجایی که افراد فعال در این سازمانها خود نیز کنشگر محسوب میشوند ،باید قبل هرچیز به رویهی خودشان
نگاهی بیندازند و درصدد تغییر فرهنگ کاری رایجشان باشند .باید به دنبال پاسخ این سؤال باشند که چه باید کرد
تا حفظ توازن و تعادل و سالمت را در محیط کار ممکن کرد .تینا اشاره کرد:
«بیشتر زنانی که عضو "صندوق بینالمللی شبکهی زنان" هستند ،از هیچگونه حق بیمه یا بازنشستگی برخوردار
نیستند .البته بعضی از آنها ،بهویژه زنانی که در کشورهای امریکای مرکزی زندگی میکنند ،از حق استفاده از
خدمات یک مرکز درمانی مشخص برخوردارند .اما کل این مسأله و کمبود ،یک معضل است.
بسیاری از بودجههای زنان اص ً
ال آنقدری نیست که حتا برای یک سال دوام بیاورد و از پس هزینهها بربیاید .و همیشه
شمار گروههای زنان فراواناند که با این بودجه اندک باید حمایت شوند .برای هر بودجهی موجود ،صف طویلی از
متقاضیان شکل میگیرد .هیئت مدیرهی تقسیم چنین بودجههایی به گروههای زنان میگویند برای هزینههای
بازنشستگی و مزایا ،خودتان یک فکری بکنید .باز برمیگردیم به همین سؤال کلیدی که از کجا و چهطور خودمان
از پس هزینهی بیمه و بازنشستگی بربیاییم؟ باز با خودمان فکر میکنیم خب ،ولش کن ،شاید سال آینده توانستیم
بودجهی بیمه و بازنشستگی را از یک جایی جور کنیم»...
اما این بودجه چه هزینهی پرداختهای مالی ماهانه باشد ،حق مرخصی با حقوق باشد ،بودجهای برای هزینههای
سالمت باشد… یا حتا پول کالس عصرهای جمعه برای رقص (مث ً
ال سازمان آواز در نپال یا "کمک ضروری به زنان"در
امریکا) باألخره باید از جایی جور شود .به هر شکلی که ممکن است.
چرا که در قدم بعدی ،این سازمانها هستند که میتوانند شیوهی تخصیص منابع مالی به گروههای زنان را به شیوهای
اساسی و بنیادین تغییر بدهند .اوا وقتی داشت دربارهی اصول و چارچوبهای اهدای منابع مالی حرف میزد ،به
شیوایی این لزوم را شرح داد:
«یکی از کارهایی که از ما صاحبان منابع مالی سر میزند این است که کنشگران مدنی را آزار میدهیم و از آنها
سوءاستفاده میکنیم .وقتی به آنها بودجه میدهیم ،هیچ سهمی را برای بیمهی درمانی ،مزایا و غیره اختصاصی
نمیدهیم .کنشگران مدنی همینجوری هم بسیار بیشتر از حد توان و قاعده کار میکنند ،هیچ تضمین و امنیتی
ندارند که اگر سالمتشان به خطر افتاد ،بیمار شدند یا به سادگی پیر شدند ،باید چهطور از پس هزینههای مراقبت
و درمان بربیاند.
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این معضل ،یک معضل جدی است و ریشهاش هم به اصول و چارچوبهای رایج در نهادهایی برمیگردد که
تأمینکنندگان بودجههای نهادهای مدنیاند.
این وظیفهی ما در سازمانهای صاحب بودج ه است که بهدنبال راهکارهایی باشیم تا برای استراتژیهای حمایتی
ط شکل بدهیم ،اما نه فضای
از کنشگران هم منابع مالی پیدا کنیم .وظیفهی ماست که فضاهایی برای برقراری ارتبا 
ارتباطی که فقط معطوف به کار بیشتر باشد.
برای کنشگران به مراتب دشوارتر است که به تعطیالت بروند ،این مسئولیت سنگینی است .وقتی داریم میبینیم که
کنشگران در وضعیت پوسیدگی و از حال رفتن از فرط خستگی مفرطاند و هیچ بودجهای برای سالمت آنها اختصاص
ندادهایم ،چهطوری به آنها بگوییم خودشان را از این وضعیت بیرون بکشند؟ بله ،سخت است که این شیوهها را تغییر
بدهیم ،اما باید تالشمان را بکنیم.
ما به عنوان تأمینکنندگان منابع مالی میتوانیم خودمان مثالی از تغییر در رویه باشیم ،میتوانیم به شفافیت به
کنشگر بگوییم ما هم خسته میشویم و حالش را میفهمیم و به فکر چارهایم»...
توضیحات اوا به این معناست که نه تنها باید به دنبال تأمین و تخصیص منابع مالی برای درمان و سالمت و استراحت
کنشگران بود ،بلکه باید شیوهای در پیش گرفت تا مطمئن شد بودجهی سالمت و درمان موقتی نیست و به شیوهای
باثبات ادامه پیدا کند .چنین بودجهای باید هربار برای چندین سال تصویب شود ،نیازهای اساسی را تأمین کند ،روند
تصویبش هم سریع و منعطف باشد .دقیقا باید به سمتی رفت که کنشگران مدنی آرزو میکنند.
بنابراین باید به سمتوسویی رفت که بتوان بودجهی کار و سالمت کنشگران مدنی را به شیوهای باثبات تأمین کرد،
افرادی هم که بودجههای فعالیتهای حقوقبشری را تأمین میکنند ،باید روش جمعآوری منابع مالی خود را تغییر
دهند.

مطالبهاش کنید
چهطوری باید روش جمعآوری و تأمین منابع مالیمان را تغییر بدهیم؟
لپا ،چارنا و ریچل همگی برای این سؤال ،یک پاسخ یکسان داشتند.
«وقتی این تصمیم گرفته شد که اصول و چارچوبهای تأمین سالمت کنشگر نیز تأمین مالی شود ،این لزوم باید
در تمام ابعاد تعیین بودجه ،جدول زمانبندی و منابع سازمان لحاظ شود .بودجهی الزم برای حفظ سالمت روانی
کنشگر نیز باید بخشی از برنامهریزی استراتژیک کار باشد و در تمام گزارشهای پیشرفت کار ،پیشنهادات و تخمین
بودجه لحاظ شود.
وقتی این واقعیت را به رسمیت شناختیم که سالمت جسم و روان یک مسألهی حیاتی است ،باید بنشینیم و یک
سری تصمیمهای اساسی دربار هیاش بگیریم...مث ً
ال همین تصمیم ضروری که پول الزم برای تأمین سالمت کنشگر
باید بخشی از جدول منابع مالی و بودجه باشد.
باید پول الزم برای تأمین بیمهی درمانی و خدمات اجتماعی و حقوق بازنشستگی (یا معادل آن) را به بخشی استاندارد
از جدول تخصیص بودجه و هزینههای جاری و ضروری سازمانهای مردمنهاد تبدیل کرد.
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برای مثال سازمانی در افغانستان ساالنه حقوقی اضافی به کارکناناش میپردازد تا خرج هزینههای درمانی شود ،چرا
که در افغانستان نظام درمانی دولتی و فراگیر و خدمات اجتماعی دولتی وجود ندارد .اما اگر این سازمان خرجهای
جاری و روزمرهی سازمان مردمنهاد دیگری را هم تأمین کند ،ما هیچ بودجهی اضافیای برای خرجهای درمانی
سازمان دوم اختصاص نمیدهیم .به گمانم این رویه میتواند تغییر کند ،اگر خود سازمانهای مردمنهاد هم مدام
خواهان بودجه برای خدمات اجتماعی و درمانی باشند».
تغییر خیلی وقتها با مطالبهگری آغاز میشود .و همانجور که آنیسا اشاره کرد ،این مطالبهگری باید جمعی باشد:
«یک بحث دیگر هم این است که ما اعضای سازمانها باید یکدیگر را در جریان بگذاریم .باید همدیگر را مطلع کنیم
که سراغ فالن سازمان تأمینکننده منابع مالی رفتهایم و خواهان بودجه برای هزینههای سالمت و درمان شدهایم،
پاسخی را که شنیدهایم با دیگران درمیان بگذاریم ،با یکدیگر هماهنگ کنیم سازمان بعدیای که سراغش میرویم،
کدام سازمان باید باشد و کداممان برای قدم بعدی پا پیش بگذارد (چون آن سازمانهای صاحب بودجه هم با یکدیگر
در تماساند ).با شیوهی جمعی و هماهنگی است که میتوانیم فشار الزم را برای تغییر رویه اعمال کنیم .این روند
طوالنی اما شدنی است ،اگر باهماهنگی و کنار هم برای تغییر آن تالش کنیم».
برای تغییر این فرهنگ رایج حول پول در فضای کنشگری ،باید اصالح را از خودمان آغاز کنیم .بعد از اینکه برای
تغییر رویه رایج فکر کردیم و برنامه داشتیم ،باید از منابع موجودمان استفادهی بهینه کنیم تا پیش برویم.
در اولین گام هم باید صدایمان را ــ بدون ترس و خجالت ــ به گوش صاحبان سرمایه برسانیم که باید هزینهی
نیازهای اولیه و ضروری ما بخشی رسمی از بودجه باشد .نیازهای ضروری ما ،نیازهایی چون حقوق مکفی ،مرخصی
با حقوق ،بیمه درمانی ،حق بازنشستگی ،امنیت و دورههای آموزشی را شامل میشود .حق داشتن فضایی مناسب
برای کار و برنامهریزی و برای اینکه بتوانیم تالش و کارمان را پیش چشم عموم هم عرضه کنیم ،یکی از همین
حقوق است.
خب حاال چهطور باید صاحبان بودجههای مالی را متوجه کنیم که اهمیت و ضرورت این نیازهای اولیهی ما را درک
کنند؟باید روابطمان را تغییر بدهیم.

روابط کاری با تامینکنندگان مالی
بعد از اینکه شیوههای خودمان برای تأمین منابع مالی را تغییر دادیم ،نیاز به گفتوگویی تازه با سازمانهای
تأمینکنندهی منابع مالی کار کنشگری داریم ،اما فع ً
ال به آن بخش نرسیدهایم…
جسیکا هورن پیشنهاد کرد برای آموزش صاحبان بودجه ،سرمایهگذاری کنیم و وقت بگذاریم:
«درحالحاضر ،خیلی از سازمانها و افرادی که بودجه را تأمین میکنند ،حاضر نیستند برای تأمین نیازهای اولیهی
نیروی انسانی کار پولی خرج کنند .این مسأله ناشی از کمبود آموزش است .ما باید این ضرورتها را جوری مطرح
کنیم که در آنها متوجه بشوند که چرا این هزینهها ،ضروری و الزم است.
بسیاری از افرادی که بودجههای مالی را تأمین میکنند خودشان هرگز کنشگر نبودهاند و تجربهی کار عملی در
کنشگری هم ندارند .آنها به یک پل احتیاج دارند ،به روایت یک کنشگر مدافع حقوق بشر که تمام این سختیها و
مشکالت را تجربه کرده است…
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در نهایت یادمان نرود صاحبان بودجه هم انساناند .بعضی از آنها هرگز شرایط کاری ما کنشگرها را تجربه نکردهاند.
باید واقعیتهای کاری سخت کار در این حوزه را به جای پنهان کردن ،به روشنی برای آنها توضیح داد .باید به
شفافیت گفت این کاری است که ما انجام میدهیم و برای انجام این کارها باید سالمت باشیم و امنیت مالی و جسمی
و روانی داشته باشیم.
آنهایی که بودجههای سازمانهای مدافع حقوق زنان را تأمین میکنند ،معموالً با فکر و رویهی بازتری برخورد
میکنند و گوش شنوای بهتری دارند .بیشتر دغدغهی پل زدن میان گروههای فعال جنبش زنانی را دارند و بنابراین
لزوم مسألهی امنیت را بهتر متوجه میشوند .بنابراین اتفاقاً همین گروههایی که بودجههای فمینیستی را تأمین
میکنند ،احتماالً بهترین گروه در میان صاحبان بودجهها هستند که کمکم رویهی رایج را تغییر بدهند».
آلبرت هم موافق بود که زمان میبرد و باید تالش کرد تا تأمینکنندگان منابع مالی را متوجه کرد که ارزش ثبات
و امنیت جسمی و روانی و مالی کنشگر را درک کنند« :برای خیلی از مدیر و معاونهای سازمانهایی که بودجه
میدهند و به چیزی جز محصول نهایی کار و آمار و ارقام اهمیتی نمیدهند ،بحث دربارهی لزوم امنیت و ثبات کنشگر
سلمبهای است .اص ً
ال متوجه نیستند که برای انجام کار چهقدر ضروری و حیاتی است که کنشگر
خیلی بحث ُقلنبه ُ
ثبات مالی و جسمی و روانی داشته باشد .برای کسی که هیچ از لزوم این موارد سر درنمیآورد ،خواستهی کنشگران
و تأکیدشان بر لزوم منابع مالی برای این هزینهها ،مثل این است که برای رفتن به تعطیالت تفریحی تقاضای پول
کنید .هیچ تجربه و درک و آموزشی ندارند که برای پیشبرد کار ،چهقدر مهم است که کنشگر سالمت جسمی و
روانی داشته باشد…»
وقتی از آلبرت پرسیدم چه کاری باید کرد تا رویهی صاحبان منابع مالی در قبال کنشگران تغییر کند ،جواب داد« :با
سماجت… مدتها طول کشید تا باألخره افراد را متقاعد کنیم که کاری که در سازمان "ویندکال" انجام میدهیم
متفاوت است و توضیح بدهیم که تفاوت کار ما از چه قرار است .کار سختی بود ،چرا که افرادی که بودجه کار را تأمین
میکنند و صاحبان سرمایه با همهی نیت خیری که دارند ،آگاهی الزم را دربارهی ی نوع کارهای کنشگری ندارند.
آموزش الزم برای درک پیچیدگیهای کار کنشگری را ندیدهاند…
و ثبات هم در فرهنگ غربی خرق عادت است .چرا که به افراد داریم چیزی را میگوییم که در فرهنگمان یاد
نگرفتهایم ،حقیقت این است که در فرهنگ رایج غربی یاد نمیگیریم وضعیتی به نام «خستگی و فرسودگی مفرط»
یک واقعیت است و آماده نیستیم اهمیت و اثرات این وضعیت را درک کنیم.
باید آنهایی را که پول را تأمین میکنند واداریم تا اهمیت وجود نیروی انسانی را بفهمند ،اگر رهبران و کاربلدهای
سازمانهای کنشگری را که حمایت میکنید از دست بدهید ،کل این سرمایهگذاری مالیتان چه ارزش و دستاوردی
داشته است؟ به نظرم راههایی هست که با موضع یک ناظر بیرونی ،آنها را متوجه اهمیت موضوع کرد.
باید با آنها در بطن دغدغهی خودشان مکالمه کنیم .آنها را به سویی سوق بدهیم که تصور کنند در سازمان
خودشان ،رئیسشان را به دلیل خستگی مفرط ناشی از کار بیش از حد ،از دست بدهند .این پیچیدگیهای خاص را
نشانشان بدهیم و آنها را به فکر وا داریم تا متوجه باشند که ارزش سالمت نیروی انسانی کار به اندازهی خود کار
است .این تغییر زمان میبرد»...
بنابراین بهنظر میرسد باید تغییر را از مکالمه شروع کرد.
اما قبل از آن باید به شکلی شفاف به صاحبان سرمایههای مالی بگوییم کی هستیم ،کار را چهطور پیش میبریم و
چهطور به نتیج ه میرسیم .باید آنها را متوجه کنیم که کار حوزهی حقوق بشر پیچیده است ،تالشی است جمعی.
دستاوردهای کار در این حوزه را نمیشود با «بازگشت سرمایه» و چارچوبهای سفتوسخت «نتیجهی ملموس»
ارزیابی کرد .کار در حوزهی حقوق بشر اینجوری پیش نمیرود.
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ما باید با صاحبان سرمایه مالی در حوزهی حقوق بشر یک گفتوگوی شفاف و صادقانه داشته باشیم که این رویهی
رایج را تغییر بدهد و کمک کند تا همراه هم ابزارهای الزم را برای تغییر مثبت رویه فعلی فراهم کنیم.
شاید یکی از بهترین راهکارها برای اینکه صاحبان سرمایه را هم درگیر این تغییر کنیم ،همین باشد که صادقانه
بگوییم از تجربهی کار در این حوزه چی یاد گرفتهایم و از آنها بخواهیم دربارهی نگرانیهایشان با ما حرف بزنند .از
آنها هم بخواهیم بگویند چهطور با استرس و فشارهای کاری مواجه میشوند .چه چیزی شبها خواب را از سرشان
میپراند؟ آنها چهطور در زندگی شخصی و خصوصیشان توازن برقرار میکنند؟ چهطور توازنی بین ارزشهای
خودشان ،سازمانشان و شیوههای کاریشان ایجاد میکنند؟
چرا که در نهایت ،به نظر میرسد همه چیز به یک نقطه ختم میشود :اگر میخواهیم تغییری ایجاد کنیم ،تغییر را
باید با حرف زدن از خودمان به عنوان افراد مستقل شروع کنیم .بعد ،میان این سیل تجارب شخصی ،ارتباط شکل
میگیرد.

منابع کجاست؟
خب منابع ــ مالی و انسانی ــ الزم برای اینکه این تغییرات را به واقعیت تبدیل کنیم کجاست؟
این منابع دور نیستند… ولی این وظیفهی ماست که این امکانات را فعال و عملی کنیم .چند
پیشنهاد ما برای اینکه این امکانات را عملی کنیم اینها است:
• کنشگران درمانگر :بسیاری از فعاالن مدنی کار کنشگری خود را به کمک به دیگران و مشاوره
و درمان دیگر کنشگران تغییر دادهاند .بیایید از آنها تقاضای کمک کنیم.
• بسیاری از سازمانهای مردمنهاد در سراسر دنیا به شکلی عمیق درگیر مسألهی اصالح و بهتر
کردن خدمات درمانی شدهاند .سازمانهای زنان در این میان ،در خط مقدم تالش برای بهبود
خدمات درمانی مشارکت دارند .چرا با این سازمانهای زنان همکاری نکنیم تا برنامههایی برای
تضمین سالمت و بهداشت جسم و روان زنان کنشگر تهیه کنیم و دسترسی زنان به دارو ،اقدامات
پیشگیرانه ،بهبود و استراحت را ارتقا بدهیم؟
• شرکتهایی که در حوزهی اطالعات فنآوری فعالاند یا دیگر سازمانهای ارتباطی شاید
عالقهمند باشند از راهاندازی خطوط تلفنی اضطراری ویژه زنان کنشگر و شبکههای ارتباطی
دیجیتال حمایت کنند .و همینطور نهادهایی که بر حمایت از حرکتهای اطالعات ،ارتباطات و
فنآوری متمرکزند.
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پیش برویم
و در نهایت باید دربارهی این حرف بزنیم که چهطور این همه را پیش ببریم .همهی آنچه دربارهیاش حرف زدیم،
ایدههایی است عالی ،اما چهطور همهی اینها را گرد هم آورده و با انرژی الزم کار را شروع کنیم؟
چهطور باید تمام این ایدهها و پیشنهادها دربارهی کنشگری باثبات را جوری ترکیب کنیم که خود تعادل و توازن
داشته باشد؟ بله ،گفتیم که ثبات ،سالمت و توازن باید به بخشی از کنشگری تبدیل شود .اما بسیاری از ایدهها و
حرکاتی که در صفحات پیشین این کتاب دربارهیاش گپ زدیم ،به چیزی بیش از اینها نیاز دارد.
وقتی با میریام دربارهی گروه «وایز» حرف زدم ،گفت همه فکر میکنند این ایده عالی است .اما هیچکس وقت ندارد
بهدنبال محقق کردن این ایده باشد .بدون منابع و امکانات الزم برای اینکه دنبال تحقق ایده بروند ــ از پول و نیروی
انسانی گرفته تا جا و مکان ــ این فقط یک ایدهی عالی است که از مرحله پیشنهاد فراتر نمیرود .چیزی بیشتر از
یک ایده نخواهد بود.
پس باید دربارهی این حرف بزنیم که خب بعدش چی؟
اگر ایدههایی داریم که به آنها باور داریم ،چه باید کرد تا این ایدهها به مرحله حیات برسند و رشد کنند و پا بگیرند؟
آیا باید بعضی از سازمانهای زنان را ــ مثل سازمانهایی که بودجه تأمین میکنند ــ تشویق کنیم تا بعضی از این
ایدهها را زیر بالوپر خود بگیرند و آنها را به برنامههایی عملی تبدیل کنند؟ آیا باید سراغ دیگر گروههای کنشگر
برویم و «بهترین راهکارهای فعلی» را میان آنها تبلیغ و ترویج کنیم؟ باید دنبال راهاندازی سازمانهای تازه برویم؟
اما یک چیز روشن است :این کنشگران مدنیاند که جهان را تغییر میدهند .هر روز .بنابراین هر تصمیمی که برای
فردا و ادامهی راه بگیریم تصمیمی معرکه خواهد بود.
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بیایید برقصیم
(پایان)

یک شب با دخترم ژولیت روی کاناپه قرمز خانه نزدیک هم نشسته بودیم ،در فضای کوچکی بین عروسکهای
« »Totally Spiesو جعبههای صورتی کلمهبازی او که با حرف «ش» شروع میشود ،لم داده بودیم.
ژولیت به من نگاه کرد و به نجوا پرسید« :مامی...تا ساعت  ۹شب اینجا بیدار میمونی؟» معلوم بود که جواب این
سوال برایش مهم است .گفتم« :آره عزیزم ،بعضی وقتها حتا بیشتر .تا ساعت  ۱۰یا  ۱۱شب».
مکثی کرد و به جوابم فکر کرد.
باالخره گفت«:بعدش لخت میرقصی.مگه نه».
جملهاش ،سوالی نبود .جملهای بود خبری .هیچ نمیدانستم چرا همچین فکری کرده .شبهای من به نوشتن و جواب
دادن ایمیلها میگذشت و تماشای برنامههای تلویزیونی بیخودی دربارهی گیرانداختن قاتلهای زنجیرهای و دعواهای
بیخود سر اینکه چه کسی «تاپ مدل» بعدی آمریکا است .هیچ جایی برای رقص نبود .هیچوقت.
اما به هر دلیلی ،در دنیای کوچک پنج سالهاش ،در «سبد فکرهای مخفیاش» (اسمی که خودش رو خیالهایش
گذاشته بود) ،تصویری از مادرش داشت که رها است و وحشی .تصویری که مادرش ساعتها بعد از وقت خواب بیدار
میماند و با لباس تولدش میرقصد.
چه تخیلی! و کمی بعدتر با خودم فکر کردم عجب ایدهای!
بعضی وقتها فقط همان جرقهی تازه یک ایده الزم است تا ذهنت را به سوی راهها و شیوههای دیگر ببرد .تا
امکانهای تازهای را به رویت بگشاید.
که تو را به فکر ببرد که رقصی عریان را تصور کنی .بدون اینکه نگران پیشامدهای غیرمنتظره باشی یا نگران اینکه
کسی تو را ببیند .و چرا که نه؟
پس بیایید برقصیم تا ببینیم از کجا سر درمیآوریم.
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ارجگذاری

از گروه «زنان سیاهپوش» در بلگراد و گروه « »LABRISبسیار سپاسگزاریم .عنوان این کتاب را با الهام از کارت
پستالی انتخاب کردیم که آنها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ،با استناد به گفتهی معروف ا ِما گلدمن ،طراحی
کردند .متن (ترجمه شده) این کارت پستال را در پایین میتوانید بخوانید.

چرا به انقالب نیاز دارم
اگر این آزادی را نداشته باشم که بگویم چه باوری دارم و چه کسی را دوست دارم… اگر
نتوانم به تماشای تئاتر بروم چون سوار بر ویلچرم ،یا نتوانم وارد مغازهای شوم چون پوستام
به اندازه کافی سفید نیست ،اگر نتوانم دست دوستپسرم را بگیرم یا دوست دخترم را ببوسم
چون او را عاشقانه دوست دارم…اگر آنها کتکم میزنند چون مثل بقیه نیستم… اگر من هم
«دیگریام» و «متفاوت»… اگر فقط این حق را دارم که بروم رای بدهم و دربارهی باقی مسايل
باید خفهخون بگیرم… اگر انگشت اتهام را به سوی من گرفتند چون فقیرم یا چون روزهایی با
مناسبتهای دیگری را گرامی میدارم… اگر شبها خوابهایم آغشته به هراس است و روزها با
ترس زندگی میکنم… اگر دوستی ندارم -نه برای آنکه دلم نمیخواهد دوستی داشته باشم،
بلکه چون دیگران بابت من احساس شرم میکنند… اگر حمایتی ندارم چون دیگران مشکالت
من را به هیچ میگیرند… اگر جرات ندارم که بگویم احساس بدی دارم و تنم از ویروس بیماری
لرزان است… اگر از واژهها و چهرهها میهراسم ،اگر دچار اضطرابم که مبادا به من تجاوز شود
یا کتک بخورم…
اگر نتوانم برقصم…
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