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ای از جو فریمن با عنوان استبداد ای از فدریچی به مقالهبه اشاره 9نداهانجام داد 8با سیلویا فدیریچی 7و6«ای مسمومرونده در زمانهپیش

 فارغ از موضوعات مصداقی، ، متوجه شدم که جستار فریمن«ساختاریاستبداد بی» اراگراف اولپساختاری برخوردم. پس از مطالعه چند بی
  مفید باشد.سال از تاریخ نگارش  50از  همچنان پسممکن است مطالعه آن که پردازد به مسائل مهمی می

یکی از جستارهای کلیدی درباره مساله ساختار و سازماندهی در جنبش زنان آمریکاست. با این که فریمن در این  «ساختاریاستبداد بی»
ن فعاالن اجتماعی چه در پردازد، این جستار در میاجستار مشخصاً به تجارب و مسائل درون این جنبش در برهۀ مشخصی از تاریخ آن می

 نتشارسال از ا 50 قریب به رو شده است و پس از گذشتهای فراوانی روبهواکنشارجاعات و میدان دانشگاه و چه در میدان جامعه با 
که مساله آنتوان برشمرد،  نخست . برای این اقبال و توجه دو دلیل عمده می10وگو درباره آن ادامه داردهمچنان بحث و گفت ،جستار فریمن

های گوناگون است که نتنها مباحثه ستیز در حوزههای اجتماعی ستمدهی و ساختار یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز جنبشسازمان
بازتولید یا گرانه در گروه را تواند روابط ستم: از یک سو ساختار میگریبانند که در عمل نیز فعاالن با آن دست بهدرباره آن جریان دارد بل
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ضمن آن که این مساله،  .شودرو میبهبه نحوی برقرار کنند و از سوی دیگر بدون ساختار به سرانجام رساندن بسیاری از کارها با دشواری رو
است که  که فریمن یکی از نخستین افرادیو دیگر آن ای نیست که بتوان برای آن پاسخی حاضر و آماده از جیب درآورد و ارائه کرد.مساله

گاهانهرا مناسبات مگو و مپرسی  گاهانه یا ناآ  کندسله مراتب پنهان ایجاد میهای فعاالن جریان دارد و نوعی سلگروه بسیاری از در که آ
گاه نباشند و آن را تنظیم نکنند، نه فقط شبکند چهیادآوری می . اوآوردشجاعانه به زبان می های کهطور اگر افراد نسبت به تعامالت خود آ

توجهی تواند اثرات قابلدیگر میهای ساده و نقطه نظرات شخصی افراد درباره یکحتی دوستی کهبلها و چیده پنهاِن معانی و ارزشپیدرهم
عی مخالفان آن موض یاگوید فشرد، این نیست که فریمن در همه موارد درست می ای که باید بر آن پایبر گروه و کار گروهی بگذارد. نکته

کند که کم اهمیت نیست و فارغ از این که موضع او را تایید و رد اهمیت مقاله فریمن در این است که او بحثی را باز می .نابخردانه دارند
 .آن بپردازیمکنیم، ضرورت دارد به 

ها و با استفاده از مثال او های فریمن مربوط به شرایط مکانی و زمانی مشخصی است و از این حیث نیز الزم به یادآوری است کهمثال
کلمات به عنوان مثال  .بردی و عینی بحث خود را پیش میبه صورتی انضمام های جنبش رهایی بخش زنان،ها و برنامهارجاعاتی به فعالیت

گاهی  وگو دارند.زیرا اشاره به نوع خاصی از جلسات گفت افزایی را نباید به معنای کلی و انتزاعی درک کردو عباراتی مانند آ

 یادداشت مولف: 

که در ماه  ،11حقوق زنان جنوب ای در کنفرانسی با فراخوان اتحادیهمتن حاضر طی سخنرانی اولین بار محتوای
 13«هایی از سال سومیادداشت»پی، برگزار شد، ارائه گردید. ]سپس[ برای سالنامه سیسی، می12در ِبئُوال 1970ِمه 

نکردند. بعد از آن، این مکتوب برای نشریات متعددی از جنبش  به رشته تحریر درآمد، اما سردبیران از آن استفاده
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استبداد »با نام جو فریمن انتشار یافتند. جستاِر  86-89و  76-78صفحات  1973، جوالی 14مجله میز
اند، معمواًل پاره و ترجمه کردهشماری آن را ویرایش، بازنشر، تکهخش شد و افراد بیدر جهان پ« ساختاری[]بی

 ای است که در باال بدان اشاره شد.رو، ترکیبی از سه نسخهبدون اجازه یا اطالع نگارنده. نسخه پیش

ساختار به مثابه شکِل یهای موسوم به بدوِن رهبر یا ب، بر گروه15بخش زنانگیری جنبش رهاییهای شکلدر طول سال
شد. منبع این نگرش، واکنشی طبیعی بود علیه ساختارزدگِی تاکید زیادی می یابیسازمان -اگر نه تنها شکِل –اصلی 
 مان که این ]ساختارزدگی[ناپذیر دیگران بر زندگییافتیم؛ سلطۀ اجتنابای که اغلِب ما، خود را گرفتار آن میجامعه

 های مشابه که بنا بود خودشان علیه این ساختارزدگی بجنگند.هگرایان و گروهگرایی مداوِم چپداده بود، و نخبه انبه آن
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ای مقدس استحاله به الههگرانه[ مذکور، تمایالت ]سلطهاز تقابلی اصولی با خود ، «ساختاریبی»با این حال، ایدۀ 
و چرای چون تر بررسی شده و با این حال به بخش ذاتی و بیکم. هرچه این واژه زیادتر استفاده شده، بسیار شد

بخش زنان بدل شده است. در تکامِل اولیه جنبش، این موضوع اهمیت چندانی نداشت. ایدئولوژی ]جنبش[ رهایی
گاهی در ابتدا هدف و روش اصلی خود را جنبش  های رپتعریف کرده بود و ]به عنوان مثال[ گروه افزاییآ

، مشوق مشارکِت هاگروه هرجهت بودن و غیررسمی بودن آنبهخوب برای این هدف بود. باری ایوسیله 16«اختارسبی»
گاهِی شخصی بود. اگر چیزی عینی اناشگرانهدر بحث و َجوِّ حمایت گاهی شخصی از این محّرک آ تر از این آ

 واقع فرای این هم نبود. شان درها منتج نشده باشد هم چندان مهم نیست، زیرا که هدفگروه

گا ]ایده[های رپ همه امکاناِت مشکالت بنیادی زمانی آشکار شد که گروه را استفاده و تصمیم گرفتند  افزایییهآ
را عوض  ماموریتشانها زمانی که گروه تری انجام دهند. در این نقطه، اکثرًا سرخورده شدند، زیرا اغلبکار مشخص

، کاماًل آن را «ساختاریبی»برِد ایدۀ هاِی کاراختارشان نداشتند. زنان بدون فهِم محدودیتکردند، تمایلی به تغییر س
گرانه باشد، مردمانی ساختاری، احتمال دارد ستمای جز بیکه هر وسیلهبه این بستهچشمِی باوِر پذیرفته بودند. در نتیجه

 برای اهدافی نامشروع استفاده کنند.و تبادل بحث غیررسمی « ساختاریبی»کنند از ایده سعی می

ها درباره سازمان و داوریاگر جنبش بخواهد از این مراحِل ابتدایِی تکامل فراتر برود، باید خود را از شّر برخی پیش
توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند و دو هیچ چیز ذاتًا شّری وجود ندارد. هر دو می ساختار خالص کند. در مورد این

اند، محروم کردن خودمان از شان، به دلیل این که مورد سوء استفاده قرار گرفتهگذاشتنگیرند، اما کنارغلب میا
 آید.ساختاری به کار نمیابزارهایی ضروری برای تکامل است. ]ابتدا[ باید بفهمیم که چرا بی

 ساختار رسمی و غیررسمی

ساختار وجود ندارد. هر گروهی از مردم که چیزی به عنوان گروِه بیخواهد باور کنیم، چه که دلمان میبرخالف آن
گیرند. با هر ماهیتی و برای هر مدت زمانی و هر هدفی دورهم جمع شوند، به ناچار ساختار را به نحوی، به خود می

یا نابرابر میان تواند منعطف باشد؛ در طول زمان تغییر کند؛ و وظایف، قدرت و منابع را به صورت برابر ساختار می
ها، شخصیت و مقاصدی داشته باشند، شکل اعضای گروه توزیع کند، اما فارغ از این که افراِد درگیر چه توانایی

                                                           
هایشان توجِه داد، یکی از دغدغهها توسط نسل جدید فعاالن شکل گرفتند و بر خالف نسل قبل که به هویت فردی و زندگی فردی اهمیت زیادی نمیاین گروه 16
که وگو ایجاد کرد بلرسانی تجارب و گفتگری، همبرای خود بیانها که مختص زنان بود، نه فقط فضایی گروه ی سیاسی بود. ایجاد اینابه مثابه سوژه« خود»به 

 تر بنگرید به:سیاسی جدید نیز شد. برای اطالعات بیش ساز برآمدن نظریهزمینه
- Doeneka, M. M. (1972). The women's liberation movement and identity change: an urban pilot study. Portland State University. 
Retrieved from: https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1956&context=open_access_etds 
- Kravetz, D. (1978). Consciousness-Raising Groups in the 1970’s. Psychology of Women Quarterly, 3(2), 168–186. Retrieved from: 
https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1978.tb00532.x 
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کند. تنها اگر از ارتباط های متفاوتی هستیم، این را ناگزیر میها، امیال و پیشینهگیرد. همین که ما افرادی با استعدادمی
ساختاری نزدیک شویم، که این هم البته سرشت توانیم به بیهر چه که باشد، اجتناب کنیم، می یا تعامل بر هر مبنایی،

 گروهی انسانی نیست.

، علوم اجتماعِی «واقعی»ساختار، به همان اندازه مفید و فریباست که اخبارِ سر و دست شکستن برای گروهی بی
ای که پوششی در واقعی است که اقتصاِد مطلقًا آزاد، همان ایدهقهمان 17گروه مطلقًا آزاد«. آزاد»یا اقتصاِد « طرفبی»

چون و چرای خود را بر دیگران اعمال کنند. این هژمونی به ها تا هژمونی بیشانسمندان و خوشست برای قدرت
ار کند، نه ساختگیری میگیری ساختار رسمی جلوفقط از شکل« ساختاریبی»شود زیرا که ایدۀ راحتی اعمال می

ها و توزیع مزدها، قیمتمندان اقتصادی بر دستغیررسمی. به همین سیاق، ایدۀ اقتصاد مطلقًا آزاد، مانِع کنترِل قدرت
ای تبدیل به شیوه« ساختاریبی»گیرد. از همین رو، که فقط جلوی دولت را در انجام این کارها میشود، بلها نمیکاال
شان ها )چه از قدرتترینمندبخش زنان معمواًل با تمام قوا توسط قدرتش رهاییشود برای استتار قدرت، و در جنبمی

گاه باشند، چه نباشند( ترویج می ای سازی تنها برای عدهرسمی باشد، قواعد تصمیمشود. مادام که ساختار گروه غیرآ
گاهی از ]سازوکار اعمال[ قدرت در انحصار آن اند. آنان که از این واعد مطلعست که از این قهاییروشن است و آ

اند تا ]در قدرت[ سهیم باشند، باید در ُخماری بمانند یا از توهمی شکاکانه رنج قواعد مطلع نیستند و انتخاب نشده
 اطالعند. ببرند ]زیرا[ چیزهایی در حال اتفاق افتادن است که پاک از آن بی

ها را داشته باشد، ساختار باید روشن شارکت در فعالیتبرای این که در یک گروه هر کس فرصِت درگیر شدن و م
گیری باید برای همه باز و دردسترس باشد و این تنها زمانی ممکن است که این قواعد باشد، نه پنهان. قواعد تصمیم

. ]اتفاقًا[ داردرسمیت یابند. این البته بدان معنا نیست که رسمیت یافتن یک ساختار، ساختار غیررسمی را از میان بر می
کند و به افراد درگیر، افتد. اما ]این رسمی شدن[ در چیرگی ساختار غیررسمی اختالل ایجاد میاغلب این اتفاق نمی

، ابزاری 18ی از گروه هم نشده باشند ]که خود امکانی اولیه برای تسهیم قدرت است[داِر نیازحتی اگر آزادانه عهده
توانیم درباره این که گروهی با ساختار از نظر سازمانی ناممکن است. ما فقط می« ساختاریبی»دهد. برای مقابله می

ساختار فقط ساختاری. بنابراین در ادامه متن واژۀ بیگیری کنیم، نه داشتِن ساختار یا بیرسمی داشته باشیم یا نه تصمیم
هایی که اشاره ساختار به گروهۀ بدوِن ساختار/بیشود، ]یعنی[ واژ کند استفاده میای که بازنمایی میبرای اشاره به ایده

گاهانه، ساختار ]رسمی[ مشخصی به خود نگرفته هایی دارد گروه اند. ساختارمند/دارای ساختار اشاره به آندارد که آ
                                                           

17Laissez faire برگرفته 1683تا  1661باپتیست کولبر، وزیر اقتصاد فرانسه از کنید که از پاسخ یکی از نمایندگان تجار فرانسوی به ژان عبارتی فرانسوی به معنای رها ،
گوید رها کنید. این عبارت به گوید میتواند به شما کمک کند و یکی از تجار در پاسخ میای از تجار پرسیده بود دولت چگونه میشده است. باپتیست در جلسه

 رود.ای در آن ندارد به کار میای از اقتصادی که دولت هیچ مداخلهعنوان استعاره
اما اگر حتی در گروهی این  ،تواند ظرفیتی برای تسهیم قدرت ایجاد کنددارد که تقسیم آزادانه کار و مسئولیت در گروه می نگارنده در این جا اشاره به این نکته 18

 تواند ابزاری فراهم کند و به جای تقسیم کار برای تسهیم قدرت، ایجاد ظرفیت کند.د، وجود ساختار میتقسیم کار اتفاق نیافتاده باش
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گاهانه[ ساختاری دارند. گروهی ساختارمند، همیشه ساختاری رسمی دارد و ممکن است ساختاری غیررسمی  که ]آ
های بدون ساختار، است که بستری برای نخبگان ان نیز داشته باشد. همین ساختار غیررسمی، خصوصًا در گروهیا پنه

 سازد.می

 گرایی:ماهّیت نخبه

ها قرار گرفته است. این واژه ترین سوءاستفادهبخش زنان مورد بیشای باشد که در جنبش رهاییگرا شاید واژهنخبه
است، اما ندرتًا به درستی. تهشد، به کار رف]میالدی[ استفاده می 50در دهه  19که واژه پینکوهمان قدر و به همان دلیل 

تواند بسیار متفاوت باشد، شود میشان استفاده میها که این واژه دربارههای آنهای شخصی و فعالیتبا این که ویژگی
گرا باشد، زیرا که کاربست تواند نخبهیک فرد، هرگز نمیدر جنبش اطالق آن بر افراد رواج دارد؛ ]اما[ یک فرد به مثابه 

قدر ممکن است معروف باشد، هرگز که چهدرست این واژه ]اطالِق آن[ بر گروه است. هر شخصی، فارغ از این
 تواند یک نخبه باشد.نمی

که خود عضوی از  ترکند که بر گروهی بزرگها اشاره میدر صورت درستش، واژه نخبه به گروهی کوچک از انسان
گاهی و رضایت آن گروه آن هستند، معمواًل بدون پذیرش مسئولیت مستقیم در قبال آن گروه بزرگ تر و اغلب بدون آ

ق دارد. یک شخص زمانی نخبه]بزرگ شود که بخشی از این گروه کوچک یا مدافِع ظوابط آن باشد، گرا میتر[، تَفوُّ
های نخبه، توسط کسانی ترین گروهگرایی نیست. موذی، تعریف نخبه20عروفیتنام. مچه معروف باشد، چه کاماًل گم

رسد که به خودشان اجازه اغلبًا آن قدر عقلشان می گراهای باهوششناسندشان. نخبهشوند که عموم مردم نمیاداره می
 افتد.ده قدرتشان برمیکننروند و صورتک پنهانبین میشوند، زیر ذرهندهند معروف شوند؛ زیرا اگر معروف می

شان نیست. در هر نشسِت گروهِی کوچکی، هرکسی که چشم غیررسمی بودن ]روابط[ نخبگان، دلیلی بر پنهان بودن
تواند بگوید چه کسی بر چه کسی اثر گذار است. اعضای گروه دوستان به نسبت با و گوشی حساس داشته باشد، می

تر وسط حرف هم دهند و کمتری گوش میدیگر[ با دقت بیشها ]به یکآن تر با هم در ارتباط هستند.دیگران، بیش
مخالفت « ها/دیگرانغیرخودی»ها، با پذیرند. این خودیکنند و میها نقطه نظرات هم را تکرار میپرند. آنمی
ها مجبورند با ها ضرورت ندارد اما آنسازیدر تصمیم« هاغیرخودی»گیرند. موافقِت شان میکنند یا نادیدهمی

کشی به این دقتی که ترسیم کردم و وحی منزل نیست، بلکه ظرایف کنش که این خطخوب باشند. البته « هاخودی»
متقابل است. با این حال، این موضوع قابل تشخیص است و اثرات خود را دارد. همین که فردی بداند مهم است با 

                                                           
19 Pinko کنند.استفاده میچپول  گرایان از کلماتی مانندزبان فارسی راستگرایان. در واژه ای تحقیرآمیز برای خطاب کردن چپ 
20Notoriety   ًبا میزانی از بدنامی همراه است. معروفیتی که معموال 
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ا[ طرح کند و ُرخصت از چه کسی به منزله ُمهر تایید است، خواهد گیری ]موضوعی ر چه کسی باید پیش از تصمیم
 برد.می دانست که چه کسی امور را پیش

گاهانه برای اهداف خود گر و سّری نیستند. به ندرت گروهی کوچک گرد هم مینخبگان، گروهی دسیسه آیند و آ
تر از گروهی از دوستان هستند تر و چیزی کمشگرایان نه چیزی بیتر تفوق یابند. نخبهکنند بر گروه بزرگسعی می

هایشان ها، ]هر یک به نوبه خود[، رفاقتکنند. چه بسا آنهایی سیاسی هم مشارکت میکه به حسب اتفاق در فعالیت
شان را حفظ کنند، فارغ های سیاسیهای سیاسی باشند و چه بسا فعالیترا حفظ کنند، فارغ از این که درگیر فعالیت

سازد و می نخبگان را زمانی این دو پدیدار است که در هر گروهی، دستههایشان را حفظ کنند. همین که رفاقتاز ا
 کند.شکستنش را دشوار می

مند، که در گروه تعیین شده، عمل ای ارتباطی خارج از هر کانال ارتباطِی ضابطههای دوستی به مثابه شبکهاین گروه
ی تعیین نشده باشد، به عنوان تنها شبکه ارتباطی عمل خواهند کرد. افراد درگیر در این کنند و اگر هیچ کانالمی

ها که دوست هستند معمواًل تری در گروه دارند، زیرا آنها نیستند، قدرت بیشها، از افرادی که درگیر این شبکهشبکه
دیگر مشترک گرفته شود، با یکهایی مشترک دارند، چون موقعی که قرار است تصمیمی گیریها و جهتارزش

های شکل گرفته در تر گروهی وجود دارد که از طریق دوستیکنند. و البته کموگو و مشورت میجوشند و گفتمی
 های غیررسمی ارتباطی را ایجاد نکند. آن، برخی شبکه

ها تباطی داشته باشند. حتی شبکهاز یکی از این شبکه غیررسمی ار  شان، ممکن است بیشها، بسته به اندازهبرخی گروه
ها وجود داشته باشد، ساختار، زمانی که فقط یکی از این شبکهپوشانی داشته باشند. در یک گروه بیممکن است هم

این شبکه، نخبگان گروه خواهند بود، چه اعضای آن بخواهند که نخبگان باشند، چه نخواهند. در گروهی دارای 
اعضای از این دست باشند، بسته به ترکیب خود و نوع ساختار رسمی ممکن است  ا شبکهساختار، اگر این شبکه تنه

های دوستی وجود داشته باشند، ممکن است برای تر از این شبکهنخبگان باشند یا نباشند. اگر دو یا بیش آن دستۀ
گاهانه از رقابت کنار بکشد ،کسب قدرت در گروه رقابت مانده و اجازه دهد گروه باقی و جناح ایجاد کنند، یا یکی آ

چنینِی دوستان، معمواًل با هم سر قدرِت رسمی رقابت نخبگان باشند. در گروهی ساختارمند، دو یا چند شبکه ایندستۀ 
ترین موقعیت است. اعضای دیگر در موقعیت انتخاب میان دو رقیب بر سر قدرت خواهند کنند. معمواًل این سالممی

 اند، مطالباتی داشته باشند. گروهی که با آن موقتًا متحد شده توانند ازبود و می

اند، که چه کسی بینشان قدرت را در دست داشته باشد نگرفتههاِی جنبش هیچ تصمیم ملموسی درباره اینچون گروه
است،  ر کردهجا که در طول زمان جنبش تغییاست. از آن معیارهاِی گوناگونی در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته

هایی تر معیاری عام برای مشارکت فعال شده است، با این حال، همۀ نخبگان رسمی همچنان استانداردتر و کمتأهل کم
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توانند عضو آن شوند. های مادی و شخصی خاصی دارند میها تنها زنانی که ویژگیکنند که بر اساس آنایجاد می
ها درباره پیوند با طبقه کارگر(، رغم لّفاظیشوند: خاستگاه طبقه متوسطی )علید میاین استانداردها غالبًا شامل این موار 

سال سن داشتن، دانشگاه رفته  30تا  20خواهی یا تظاهر به آن، بین جنسباشی بودن، هممتأهل بودن، مجرد اما در هم
، داشتن «رادیکال»تن خط یا هویت بودن یا حداقل داشتن پیشینه دانشگاهی، به روز بودن اما نه خیلی زیاد، داش

همچنین  21پوشی )چه رسمی، چه اسپرت( و ... .دانی، خوشمشخص مانند آداب« زنانه»های شخصیتی ویژگی
ِصف بود و شامل زنند که نباید به آنبر فرد می« نَچْسبی»ها هم هستند که تقریبا همیشه برچسب برخی ویژگی ها ُمَتّ

بودن، داشتن کار تمام وقت )خصوصًا اگر فرد کاماًل خود را وقف آن کرده باشد(، مبادی این موارد است: زیادی پیر 
 خواهی(.خواهی، نه دگرجنسجنسآداب نبودن، علنًا مجرد بودن )مثال نه هم

های غیررسمِی تواند وجود داشته باشد، اما همگی مضمونی مشترک دارند. در همه گروهمعیارهای دیگری نیز می
و از همین جهت -های نخبگان جنبش مشارکت در هر یک از گروه شرِط های شخصیتی، پیشویژگینخبگان، 

های فرد، ُعلقه به پیشینه، شخصیت و اختصاص زمان است. این معیارها شامل لیاقت هبمربوط و  -مندی از قدرتبهره
های دسته اول برای شته باشد، نیست. معیارتواند در جنبش داای که فرد میآفرینی بالقّوهفمینیسم، استعدادها یا نقش

هایی هستند که جنبش یا سازمانی برای آیند. ]درحالی که[ معیارهای دسته اخیر آندوست پیدا کردن به کاِر فرد می
 برد.ها بهره میتاثیر گذاری سیاسی از آن

است، اما از این حیث بیان شده های کوچک انتقادی گیری نخبگان در گروهگرچه موضع واکاوی من از فرآیند شکل
توانند ناپذیرند، نه این که الزامًا بد هستند. این ساختارهای غیررسمی میکه این ساختارهای غیررسمی اجتناب

های بدون ساختار ]رسمی[ هستند که کاماًل توسط این های به درد بخوری داشته باشند. اما فقط گروهکارکرد
شوند، هیچ ترکیب می« ساختاریبی»شوند. زمانی که نخبگان غیررسمی با اسطوره های غیررسمی اداره میساختار

 شود.شود و استفاده از قدرت، غیرمسئوالنه میتقالیی برای محدود کردن قدرت ]موفق[ نمی

آمد منفی بالقوه دارد که باید نسبت به آن هشیار باشیم. اولی این است که ساختار غیررسمی این موضوع دو پی
دهند، چون از هم خوششان تایان خود گوش میای خواهد شد: جمعی که افراد در آن به همگیری، گعدهصمیمت

                                                           
هایی که بخشی از جنبش دانشجویی تواند داشته باشد. از این حیث در گروههای کلی است که یک گروه میها و ارزشمعیارها معمواًل به نوعی مرتبط با آن ایده 21

هایی که در نظام آموزشی های دانشجویی، دانشجویان دانشگاهمثاًل در جنبش ها یا کودکان هستند، ناگفته پیداست که معیارها متفاوت خواهند بود.یا حقوق اقلیت
هاِی تواند به برخی از ارزشتری داشته باشند. همچنین گفتارهای غالب در یک حوزه میهای اصلی کشور ممکن است نقش کلیدیشوند یا دانشگاهتر شمرده میمهم

شناسانه اند، ممکن است داشتِن کودکان به علت این که گفتارهای غالب در مواجهه با دوران کودکی، گفتارهای رواندهی کند. به عنوان مثال در حوزه شکلی جهت
تر از مدرک تحصیلی در اقتصاد یا علوم اجتماعی قلمداد شود. عالوه بر این اگر به مندمدرک تحصیلی )به مثابه یک ارزِش شکلی( در رشته روانشناسی ارزش

ها گیرد. همه اینبینیم که میان افراد فعال یا شاغل در یک بخش معمواًل خرده فرهنگی خاص آن بخش شکل مینهادهای غیردولتی نیز بنگریم میها و سازمان
 گذار باشند.تر اثر تر و روابط میان اعضای گروه و افراد تازه وارد در سطح خردتواند در روابط و مناسبات یک جنبش در سطح کالنمسائلی هستند که می
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دهد، این موضوع چندان زند. مادام که جنبش کار مهمی انجام نمیتایشان حرف مهمی میآید، نه این که چون هممی
یی متوقف نشود، این روند باید عوض شود. دو دیگر ای ابتدامهم نیست. اما اگر قرار نباشد که رشد جنبش در مرحله

که دربرابر گروه مسئول باشند، الزامی نخواهند داشت. قدرت ]به که این ساختارهای غیر رسمی بالُکل به ایناین
ها ]بر گروه[ ناشی از توان آن را از آنان گرفت. تاثیر آنصورت رسمی[ به نخبگان تفویض نشده است؛ و بنابراین نمی

ها تاثیری بگذارد. این ضرورتًا تواند مستقیمًا بر آندهند، نیست، بنابراین گروه نمیکاری که برای گروه انجام می
کنند، کند، چه بسا آنان که نگران حفظ نفوذ خود هستند معمواًل سعی میساختار غیررسمی را غیرمسئوالنه نمی

پذیری نخبگان تابعی که مسئولیتپذیر کند، بلنخبگان را مسئولیتتواند پذیر باشند. ]از این رو،[ گروه نمیمسئولیت
 از منافع خودشان خواهد بود.

 «ایستاره»سیستم 

های سیاسی کنیم که از گروهای زندگی میخلق کرده است. ما در جامعه« ایستاره»سیستمی « ساختاریایده بی»
ها تا آن تصمیمات را به عموم مردم اعالم کنند. مردم و رسانه انتظار دارد تصمیماتی بگیرند و افرادی را انتخاب کنند

که شود از حرف فرْد فرِد زنان، ]کلیت نظرات[ زنان را فهم کرد؛ بلخواهد بدانند که با چه سازوکاری میاصاًل نمی
انبوه ایجاد شده  گروهِی  کند. تا اآلن تنها سه روش برای تعیین دیدگاِه خواهند بدانند گروه ]در کل[ چه فکر میمی

ای آییگوی گروه در گردهمنامه و انتخاب افراد سخنگیری یا رفراندوم، پیمایش افکار عمومی با پرسشاست: رای
ها برای برقراری ارتباط با عموم استفاده دارای صالحیت انتخاب. جنبش رهایی بخش زنان از هیچ یک از این روش

های پرشمار آن ابزاری برای بازگو کردن مواضعشان درباره نه اکثر گروه نکرده است. نه جنبش به مثابه یک کل و
 اند.ها[ شرطی شدهگویان ]توسط رسانهاند. اما مردم برای یافتن سخنمسائل گوناگون تعیین نکرده

گاهی سخن مختلفی اند که به دالیل گویانی انتخاب نکرده است، زنان بسیاری در آن بالیدهبا این که جنبش از روی آ
از این  کنند وای را نمایندگی نمیشدهگروه یا دیدگاه شناختهاند. این زنان ]الزامًا[ هیچچشم افکار عمومی را گرفته

ای وجود ندارد ساِز رسمیگو یا جمِع تصمیمجا که هیچ سخنکنند. اما از آنمطلع هستند و اغلب همین را هم ابزار می
گویان جنبش جنبش درباره موضوعی، با آن مصاحبه کنند، این زنان، سخن الع از موضعِ ها هنگام نیاز به اطکه رسانه

شوند. بنابراین چه خودشان بخواهند یا نخواهند و چه جنبش خوشش بیاید یا نیاید، خود به خود این زناِن شناخته می
 گو خواهند یافت.مورِد توجِه عموم، موقعیت سخن

اند، وجود دارد زیرا که خورده« ستاره»ای است که نسبت به زنانی که برچسب انههای حس دوگاین یکی از سرچشمه
ها بدل به ها از طرف رسانهاند و وقتی این ستارههای جنبش انتخاب نشدهتوسط زناِن جنبش برای نمایندگی دیدگاه

  شوند.شوند، منفور میگوی جنبش میسخن
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اند، پیامدهای منفی متعددی دارد. اول خورده ی زنانی که برچسِب ستاره، هم برای جنبش و هم برا«ایستاره»سیستم 
ها تواند آنان را عزل کند. آنان را رسانهگو انتخاب نکرده است، نمیکه چون جنبش آنان را به ِسَمت سخنآن

ها هیچ دام که رسانهها گوش نکنند. ماتوانند تصمیم بگیرند ]دیگر[ به آنها هستند که میاند و فقط رسانهبرگزیده
که جنبش خواهند گشت. و تا زمانی« ستاره»ای برای رجوع به مواضع رسمی جنبش ندارند، دنبال جایگزیِن رسمی

کاًل اعتقادی به داشتن نمایندگانی نداشته باشد، هیچ کنترلی بر انتخاب نمایندگانش در جامعه نخواهد داشت. دوم 
مورد حمله خواهرانشان  22اند، اغلب خود را به شکلی گریزناپذیربودن قرار گرفته« ستاره»که زنانی که در موقعیت آن
ای برای جنبش ندارد و برای افرادی که درگیر آن هستند مخرب و دردناک است. چنین آورده . این موضوْع بینندمی

یا احساس مسئولیت خود  -و اغلب به صورت تلخی منزوی شوند–شود زنان جنبش را ترک کنند حمالتی یا باعث می
به جنبش حفظ  -اشا تعریف کلیب–از دست بدهند. چنین فردی شاید میزانی از وفاداری را « خواهرانشان»را در قبال 

تواند در قبال آنان که چنین رنجی را به او تحمیل کس نمیکند، اما دیگر پذیرای مصائب زنان جنبش نیست. هیچ
تر از آن هستند که زیر که خودآزاری داشته باشد و این زنان معمواًل قویاند، حس مسئولیت داشته باشد، مگر آنکرده

پذیری درقبال مصائب خواهرانشان[ خم شوند. از همین رو این واکنش به سیستم مسئولیتفشارهای شخصی ]برای 
کند که جنبش ]عمومی[ در تعارض با آن است. ناپذیری فردی را تشویق میبه شدت نوعی از مسئولیت« ایستاره»

دهد و مآاًل، دست فرد می که ممکن است بر فرد داشته باشد از دست 23با استحاله خواهر به ستاره، جنبش هر کنترلی
 آن بود، باز خواهد شد.ای که متهم بهبرای هر اقدام خودمدارانه

 ناتوانی سیاسی

شان بسیار موثر باشند؛ اما برای انجام کار های بدون ساختار شاید برای ترغیب زنان به سخن گفتن درباره زندگیگروه
تری انجام دهند، به خواهند کار بیششوند و میخسته می« صرفًا حرف زدن»ها زمانی که افراد از این گروه نه.

گروه با نیاز موجود  ۀرشدیافت ، ساختار غیررسمِی یهکه شکل کارشان را عوض کنند. گاافتند، مگر آنسوزی میروغن
از روی  اما در اصل«. کندکار می»ساختار کند که گروه بیجا که این ذهنیت را ایجاد میگروه انطباق دارد، تا آن

ای خاص گروْه ساختاری ]غیررسمی[ را شکل داده که دقیقًا منطبق با ]لوازم[ انجام پروژه است که شناسیخوش
 است. 

شرط زیر  4ای جذاب است، تکرار آن نیز نادر و بسیار دشوار است. تقریبًا وجود با این که کار در چنین گروهی تجربه
 اجتناب ناپذیر است: در چنین گروهی ]برای انجام کاری موفق[

                                                           
 نه راه پس وجود دارد نه راه پیش. در آن اشاره به وضعیتی جهنمی دارد که واستفاده شده است  viciouslyدر متن اصلی از قید  22
 تر از کنترل به معنای فوکویی و مراقبت و تنبیهی دارد.الزم به یادآوری است که واژه کنترل در انگلیسی، معنایی عام 23
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. کارکرد آن بسیار محدود و خاص است، مانند برگزاری کنفرانس یا انتشار روزنامه. در محور استماموریت -1
هایی و تکند که چه فعالیکند. این ماموریت مشخص میواقع این ماموریت است که ساختار را تعیین می

توانند اقدامات کند که افراد از طریق آن میی فراهم میدر چه زمانی باید انجام شوند. این ماموریْت راهنمای
 ریزی کنند.خود را داوری و برای اقدامات آتی برنامه

میان « تعامل»برای « زبانی مشترک». همگنی الزمه تضمین وجود نسبتاً کوچک و همگن است -2
گاهیکنندگان است. افرادی با پیشینه بسیار متنوع بر غنای گروهمشارکت توانند میفزایی که در آن افراد اهاِی آ

محور تنها بدین معناست که ازحد در گروهی ماموریتافزایند. اما تنوع بیشدیگر بیاموزند، میاز تجارب یک
ها و رفتارها را متفاوت تفسیر شوند. چنین افراِد متفاوتی، گفتاردیگر میافراد مدام دچار سوءتفاهم با یک

دیگر دارند و نتایج را بر اساس معیارهاِی متفاوتی داوری متفاوتی از رفتار یکها انتظارات کنند. آنمی
ها ای بشناسند که اختالفات ظریف را درک کنند، این تفاوتدیگر را به اندازهکنند. اگر همه یکمی
حل  پایاِن مصروِف های بیها معمواًل منجر به سردرگمی و ساعتزیستی خواهند یافت. اما این تفاوتهم

 کرد سرباز کنند.کس فکرش را هم نمیهایی خواهند شد که هیچاختالف
. اطالعات باید به همه منتقل، نظرات بررسی، کار تقسیم و مشارکت در تصمیمات درجه باالیی از ارتباط دارد -3

 مربوطه تضمین شود. این تنها زمانی ممکن است که گروه کوچک باشد و افراد عماًل هنگام انجام مراحل
کنندگان، تعداد کلیدی ماموریت با هم زندگی کنند. نیازی به گفتن ندارد که با افزایش تعداد مشارکت

کنندگان را به یابد. این امر به ناچار تعداد مشارکتتعامالت الزم برای درگیر کردن همه تصاعدی افزایش می
های موفق کند. گروهمحروم می کند یا برخی را از مشارکت در برخی تصمیماتنفر محدود می 5]حدود[ 

توانند وجود داشته باشند، اما فقط به شرطی که در عمل متشکل از چند زیرگروه باشند نفره هم می 15تا  10
پوشانی دارند تا انتقاِل دیگر همدهد و اعضایشان با یکهای خاصی از ماموریت را انجام میکه هر یک بخش

 . 24دهد به آسانی ممکن باشدزیرگروه انجام میچه هر اطالعات به همه درباره آن
ها وجود دارد. همه مجبور نیستند که بتوانند هر کاری را انجام دهند، میزان کمی از تخصصی شدن مهارت  -4

کس کلیدی نیست و تا میزانی اما انجام هر کاری باید برای بیش از یک نفر ممکن باشد. بنابراین حضور هیچ
 ینی هستند.مشخص افراد قابل جایگز 

                                                           
افرادی داشته باشند. نیز های دیگر گروهزیر عین حال در البته این منوط به آن است که نخبگان خود زیر گروهی نداشته باشند که اکثرشان در آن جمع باشند و در  24

ها گروهمند و باقی زیر رتهای قدگروه گروه بدل به زیرسان شکل بگیرند، یک یا دو زیر یکهایی با میزان مشارکت نسبتًا گروهکه زیر در چنین وضعیتی به جای آن
 ایهای حاشیهاین زیرگروه اگر اهمیت کارشود. شود به آنان سپرده میهایی که عمومًا اهمیتی به آن داده نمیکاریشوند که خردهای میهایی حاشیهتبدیل به زیرگروه

نخواهد بود. همچنین در موارد  ،به اندازه زیرگروهی که نخبگان دارند برابر و موثر موقعیتیها، آوردهبهره بردن از دست ها وسازیشود، معمواًل در تصمیمهم درک 
 توانند موضع خود را بر دیگران چیره کنند. ند، نخبگان به راحتی میکگیری در گروه را ضروری میوجود اختالف نظری در یک زیر گروه که تصمیم
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های بزرگ امر در گروه این های کوچک محقق شوند، اماشانسی در گروهتوانند از روی خوشبا این که این شرایط می
های بحث قدر ساختار نیافته است که گروهتر در اغلب شهرها همانبزرگ جا که جنبِش ممکن نیست. در نتیجه، از آن

تر نیست. ساختار های جدا از هم موثرها نیز چندان از این گروهماموریتوگوِی جدا از هم، در انجام برخی و گفت
آورد که بتوانند موثر عمل کنند. دهد یا گرد هم میغیررسمی به ندرت افراد را به میزان کافی با هم در تماس قرار می

ت همۀ این هیاهوها به اندازه کند. شوربختانه، تبعاهایی محدود تولید میآوردبنابراین جنبش، هیاهویی زیاد و دست
 کند.ضرر نیست و خود جنبش را قربانی میآوردها کمدست

های اقدام کنند، خود را در قالب گروهاند و در مقیاسی محدود عمل میها که افراد زیادی را درگیر نکردهبرخی گروه
توانند در ها نمیکند و فعالیتحدود میهای جنبش را در سطحی محلی ماند. اما این قالْب فعالیتمحلی سامان داده

ها معمواًل مجبورند خود را به همان ای یا مّلی انجام شوند. همچنین برای داشتن کارکردی مناسب، گروهسطحی منطقه
کند. مادام برد محدود کنند. این بسیاری از زنان را از مشارکت محروم میگروه دوستانی که از ابتدا کار را پیش می

ها هستند، گذرد، افرادی که خارج از گروهکوچک می یزنان در جنبش از عضویت در گروه ها راه مشارکِت که تن
های دوستی ابزار اصلی فعالیت سازمانی هستند، آشکارا از فرصت مشارکت برخوردار نخواهند بود. تا زمانی که گروه

 شود.نهادینه می گرایینخبه

شود. ای محلی برای اقدام را ندارند، صرِف باهم بودن بدل به دلیل باهم بودن میژههایی که امکاِن ایجاد پرودر گروه
گاهی گروه، انرژی خود را  افزایی خود یک ماموریت است(، افرادِ زمانی که گروهی ماموریتی مشخص ندارد )و آ

دیگران نیست )و البته  کنند. این موضوع اغلب از روی میل بداندیشانه چیرگی برصرف کنترل اعضای دیگر گروه می
توانا ]یا آنان که  که به خاطر نبوِد کار بهتری است که افراد با استعدادهایشان انجام دهند. افرادِ گاهی هم هست(، بل

صرف کنترل شخصی و را شان و غم شوند[ و زمان کافی و نیاز به توجیه جمع شدنشان دارند، هّم توانا پنداشته می
های قدرت شخصی بر مسائل کنند و مجادله و بازیب شخصیت سایر اعضای گروه میزمانشان را مصروف تخری

همان  تر، افراد راگیرند که به خاطر هدفی بزرگشود. زمانی که گروه درگیر ماموریتی است، افراد یاد میحاکم می
ر کردن دیگران به تعدیل مجبو  های شخصی خود را فروگذارند. ]در نتیجه[ سر راِه زاریطور که هستند بپذیرند و بی

 هایی ایجاد خواهد شد.چه باید باشند، محدودیتخودشان، بر اساس تصور ما از آن

گاهی رویشان ساختاری هم راهی پیشافزایی، افراد جایی برای رفتن نخواهند داشت و بیبه محض پایان یافتن جلسات آ
چرخند یا باید اقدامات دیگری را تعریف خواهرانشان میگذارد. زنان و جنبش یا ]با پیکان نقد[ به سمت خود و نمی

تواند به میزان قابل توجهی از که می« کنندکار خودشان را می»های کمی موجود است. برخی زنان فقط کنند. گزینه
به قطع یقین ای پایدار برای اکثر زنان است و نه اند. اما این نه گزینهنجامد که اغلبشان برای جنبش مفیدها بیاخالقیت
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شوند، زیرا نه پرورش دهنده روحیه تالش گروهی مشارکتی خواهد بود. زنانی دیگر نیز به کلی از جنبش رانده می
شان ای گروهی که مورد عالقهای شخصی را پیش ببرند و نه راهی برای کشف، پیوستن یا آغاز پروژهخواهند پروژهمی

 یابند.باشد، می

 ها فرصت آن نوع از فعالیت ساختاریافته و موثرتواند به آنآورند که مییاسی دیگری رو میهای سبسیاری به سازمان
های سیاسی که رهایی زنان را صرفًا یکی توانستند در جنبش زنان پیدا کنند. از این رو، برای آن سازمانرا بدهد که نمی

جنبش زنان زمینی مساعد برای جذب نیروهای  دانند،از موضوعات بسیاری که زنان باید خود را وقف آن کنند، می
در جنبش ندارند )گرچه این عدم نیاز، مانع نفوذ مستقیم نشده است(. « نفوذ»ها نیازی به جدید است. این سازمان

بخش زنان در این زنان میلی برای فعالیت سیاسی موثر ایجاد کرده است. و آن بدل شدن به بخشی از جنبش رهایی
کند، همین میل برای مشتاق کردن زنان هیچ مجرایی برای نوپردازی و انرژی این زنان فراهم نمی هنگام که جنبش

پیوندند و در عین حال های سیاسی دیگر میکند. آن زنانی که به سازمانهای دیگر تکافو میآنان به پیوستن به سازمان
پیوندند و در عین حال در بخش زنان میاییره مانند یا آنانی که به جنبشبخش زنان نیز میدر جنبش رهایی

شوند. این خود مجرایی برای ساختارهای غیررسمی جدید می ۀمانند، به نوبیاسی دیگر باقی میهای سسازمان
تر گفته شد باشند، مبتنی بر سیاست مشترکی هایی که پیشبیش از آن که مبتنی بر ویژگی های جدید دوستیشبکه

نخبگانی  -خواهندنچه بخواهند، چه -ها نیز کنند. آنای بسیار مشابه عمل میاما به شیوه غیرفمینیستی هستند،
های سیاسی مشترکی گیریها و جهتها، ایدهبرنامه، غیرانتخابی و غیرمسئول خواهند شد زیرا ارزشغیررسمی، بی

 .]اما ساختاری رسمی ندارند[ دارند

خبگان غیررسمی جدید را اند، غالبًا این نای متفاوت جنبش شکل گرفتههتر که در گروهنخبگان غیررسمِی قدیمی
گیرِی سیاسی به ندرت مثل هاِی ]نخبگاِن[ داراِی جهتکنند. این کمابیش درست است. این شبکهداد میتهدید قلم

، همچنان که شان را تبلیغ کنندهای سیاسیخواهد ایدهکه می، بل25بازی هستندنخبگان قدیمی صرفًا دنبال گعده
بخش زنان هرگز به اندازه هایش برای جنبش رهاییاما درباره پیامد ،شان را. این البته طبیعی استهای فمینیستیایده

ها را به عرصه عمومی و ای ندارند که این تفاوت دیدگاهکافی بحث نشده است. نخبگان قدیمی هم چندان عالقه
 شان خواهد شد.دن ماهیت غیررسمی گروهعلنی بیاورند زیرا که این موجب رسوا ش

                                                           
کردن پیرو باشند، یا بالعکس این گروه نخبگان های دیگر هر دو گروه دنبال جمعبسا در موقعیتهایی خاص در آن برهه دارد. چهاشاره به برهه و گروه تحلیل متن  25

شدن برایشان بدل به هدف م جمع اندیشد و گروه نخبگان جدیدتر آن گروهی باشند که صرف دور ههای مد نظر خود میبرد سیاستتر به پیشقدیمی باشند که بیش
های نخبگان جدید نیز منش سان نیست و البته بالعکس همه گروهقدیمی به اعتبار قدیمی بودن یکهای نخبگان منش و روش گروه . ضمن این که الزاماً شده است

 ندارند.و روش مشابه هم
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اند. برای مقابله موثر مخفی شده« گراییضدیت با نخبه»و « ساختاریبی»بسیاری از این نخبگاِن غیررسمی زیر لوای 
با رقابت یک ساختار غیررسمی دیگر، این نخبگان ممکن است علنی شوند. امکان وقوع چنین چیزی برای آنان 

هایی تر است که با برچسبامدهای خطرناکی دارد. بنابراین، برای حفظ قدرت، بسیار سادهاضطراب آور است و پی
ممانعت از ورود اعضای « خواهانتوطئه دگرجنس»و « هاتوطئه لزبین»، «طلبانتوطئه اصالح»، «توطئه سرخ»نظیر 

ای است که روابط اصلی قدرت گونهساختارهای غیررسمی دیگر را توجیه کرد. تنها چاره دیگر ساختاردادن به گروه به 
را ]که در ساختار غیررسمی به صورت پنهان وجود داشت[ نهادینه کند. این همیشه ممکن نیست. اگر نخبگان 

شان را اعمال کرده باشند، این کار راحت یافته باشند و در گذشته به مقدار کافی قدرتغیررسمی به خوبی سازمان
که استقرار ساختار اری سیاسی در گذشته دارند، چنانای با میزانی از اثرگذهچهایی تاریخاست. چنین گروه

اختار یافته جایگزینی کافی برای ساختار رسمی است. س شانشان ثابت کرده است که ساختار غیررسمیغیررسمی
ه چالش را در معرض بها کردقدرت عمل شدن ساختارِ  دهد با این حال نهادیْن را تغییر نمی آنان کردشدن چندان عمل

تر از همه که بیش از همه به ساختار نیاز دارند، همانانی هستند که کم هاییگذارد. گروهکشیده شدن رسمی می
است و ذوب شدن در ایدئولوژی  شان  چندان خوب شکل نگرفتهظرفیت ایجاد آن را دارند. ساختار غیررسمی

باشد،  محدودتری داشته ساختاِر ]رسمی[هرچه گروهی کند. یل میمها را به تغییر تاکتیک بیآن« ساختاریبی»
ساختاری شده باشد، تر ذوب در ایدئولوژی بیاش دارد، و هر چه بیشتری در ساختار غیررسمیساختاری کمبی

 پذیرتر خواهند بود.دربرابر آن که توسط َگْنگی سیاسی قبضه شوند، آسیب

ها نیز ار است، همانند آنساختاش بیهای تشکیل دهندههمانند اکثر گروه جا که جنبش در معنای موسعش،از آن
ر دهد. در سطحی محلی،  اکثپذیری غیرمستقیم است. اما این پدیده خود را به شکلی متفاوت نشان میاثرمستعد 

توانند فعالیتی اند میهایی که در سطح ملی سازمان یافتهعمل کنند؛ اما فقط گروه خودمختارتوانند به طور ها میگروه
های اند که در سطح ملی به فعالیتهای فمینیستی ساختاریافتهاین سازمان در سطح ملی سازمان دهند. از این رو اغلْب 

هایی نظیر سازمان شود.تعیین میها های این سازماندهند و این جهت اغلب بر اساس اولویتمی فمینیستی جهت
هایی گرا در حقیقت تنها سازمانهای زنان چپو برخی کمیته 27، اتحاد عمل برای برابری زنان26سازمان ملی زنان

بخش زنان مختارند که از ساختار رهاییهای بیبرد کارزاری را در سطح ملی دارند. گروههستند که ظرفیت پیش
ندارند. از این رو  را بیاندازند یا نکنند، اما ظرفیت این که خودشان کارزاری ملی راه کارزارهای ملی حمایت کنند

ساختار هیچ راهی برای های بیشوند. گروههای دارای ساختار مینظام فرماندهی سازمانبدل به پیاده اعضایشان

                                                           
26 National Organization of Women 
27 Women’s Equality Action League  
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های خود را تعیین توانند اولویتیهای خود ندارند و حتا نمهای انبوه جنبش در جهت اولویتمندی از ظرفیتبهره
 کنند.

کند ای مشارکت میهای سیاسیرود و در چه فعالیتمی ساختارتر باشد، بر این که در کدام راستا پیشهرچه جنبشی بی
شوند. با فرض مناسب های مختلف پخش و نشر نمیتری خواهد داشت. این بدان معنی نیست که ایدهکنترل کم

ها به شکلی گسترده پخش خواهند شد. اما پخش و ها، ایدهاعی و وجود میزانی از عالقه در رسانهبودن شرایط اجتم
ها صحبت شده است. که فقط بدین معناست که درباره آنها نیست؛ بلها به معنای عملی شدن آننشر شدن ایده

جایی که برای عملی شدن به اما آنشود؛ ای را به شکل فردی عملی کرد، ایده عملی میتوان ایدهجایی که میآن
 شود.قدرت سیاسی هماهنگ باشد، آن ایده عملی نمی

های بحث کوچک غیرفعال دوستان تاکید کند که  بر گروهمادام که جنبش زنان خود را وقف نوعی از سازماندهی می
ودش های خدهی محدودیتساختاری احساس نخواهند شد. اما این سبک از سازماندارد، بدترین مصادیق معایب بی

توانند های دوستی پیوند ندارند یا نمیزنانی که  با شبکه انحصاری بوده و علیه آن و را دارد؛ از نظر سیاسی سترون
آمیز است. آنان که به خاطر طبقه، نژاد، شغل، تحصیالت، وضعیت تأهل و خانواده، شخصیت و داشته باشند تبعیض

از قبل موجود بوده نیستند، به ناچار از تالش برای مشارکت مایوس خواهند شد و آنان که ... متناسب با مناسباتی که 
 متناسب ]با مناسبات موجود[ هستند، نفعشان در این است که امور را به شکل فعلی حفظ کنند. 

چه کسانی که تعیین کند های غیررسمی با ساختار غیررسمی موجود حفظ خواهند شد و جنبش برای اینمنافع گروه
گاهانه افرادی را برای اعمال قدرت انتخاب  باید در جنبش قدرتی داشته باشند راهی نخواهد داشت. این که جنبش آ

افراد از  گرِی مطالبه کند، از بین بردن حِق د. تنها کاری که این انتخاب نکردن میَبرَ از بین نمیرا نکند، اعمال قدرت 
اند. اگر جنبش به پخش کردن قدرت تا عمال قدرتشان مسئولکند و در قبال اِ آنانی است که اعمال قدرت و نفوذ می

اند، مسئولیت مطالبه کند، از این که  فرد یا گروهی تواند از آنان که مسئولداند نمیحد ممکن ادامه دهد چون می
توان و باید راهی کند. میتاثیر می. اما در عین حال این امر جنبش را بیگیری خواهد کردکاماًل چیرگی یابند پیش

 تاثیری یافت.میان تسلط و بی

بخش رهایی ترین کارکرد جنبشاصلی محکوم به تغییر است.آیند، چون ماهیت جنبش این مشکالت االن به چشم می
گاهیزنان  ها در دو سال گذشته و انتشار تعداد قابل توجه کتابای گسترده . به خاطر پوشش رسانهافزایی نیستدیگر آ

اند. مسائل جنبش مورد بحث بخش آشنا شدهشوند، همگان با جنبش رهاییو مقاالت علنی که دست به دست می
های غیررسمی رپ تشکیل های جنبش ندارند گروهای با هیچ یک از گروهگیرند و افرادی که هیچ رابطۀ علنیقرار می
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های دیگری برود. الزم است که جنبش باید سراغ ماموریت 28عمومی نیست. ی. کار صرفًا آموزشی نیز نیازاندداده
بندی کردن اهداف و پیگیری مقاصدش بپردازد. برای این امر، ها، مفصلجنبش به شکلی هماهنگ به تعیین اولویت

 ای و ملی سازمان یابد. جنبش باید در سطوح محلی، منطقه

 ردهی دموکراتیکاصول ساختا

ا کند، دستش برای توسعه آن را ره« ساختاریبی»به محض این که جنبش دلسبتگی سرسختانه به ایدئولوژی 
دهی که متناسب با کارکردی سالم الزم باشد، باز خواهد شد. این به معنای از آن طرف بام افتادن هایی از سازمانشکل

بسته همه این اشکال سنتی را هم نباید رد کرد. هی نیست و البته چشمدبسته از َاشکال سنتی سازمانو پیروی چشم
دهند که چه باید یا نباید بکنیم تا هایی میآل؛ برخی از آن ها به ما ایدههستند، البته نه ایده های سنتی مفیدبرخی شیوه

ش یانواع مختلف ساختاردهی را آزما ددر جنبش به اهدافی مشخص برسیم. اغلبًا ما بای با حداقل تحمیل هزینه به افرادِ 
این  یم. روش تقسیم با قرعه یکی ازهای مختلف برساز های متنوعی را برای استفاده در موقعیتکنیم و تکنیک

گرچه در برخی مواقع مفید است، در همه شرایط قابل اجرا نیست و  وه از جنبش الهام گرفته شده است هاست کایده
های حساب شده شویم، باید بپذیریم دهی نیاز است. اما پیش از آن که دست به کار آزمایشهای دیگر ساختار به ایده

 ای در ساختار وجود ندارد، مگر افراط در استفاده از آن.که هیچ چیز بد ذاتی

ی وقتی که درگیر این  فرایند آزمون و خطا هستیم، چند اصل هم وجود دارند که برای ساختاردهی دموکراتیک و اثربخش
 توانیم گوشه ذهنمان داشته باشیم:سیاسی ضروری هستند و می

یندی آریق فر دادن اختیارات و قدرت مشخص به افرادی مشخص برای انجام وظایفی مشخص از ط -1
کار به صورتی قابل اتکا انجام  فرض بودن این که افراد چه کاری را به عهده گیرند یعنی آندموکراتیک. پیش
ترجیحًا بعد از این که برای انجام آن  و کاری را انجام دهند انتخاب شوند افراد برای این کهنخواهد شد. اگر 

 شود از کنار آن بگذرند.تعهدی خواهند داشت که به راحتی نمی عالقه نشان دادند ]انتخاب شوند[ ،
اند. این انتخابشان کردهها تفویض شده به مسئول بودن دربرابر آنان که الزام آنان که اختیارات و قدرتی بدان -2

عمال کند. البته افراد ممکن است اِ را که در جایگاه قدرت هستند کنترل می هاییآن ای است که گروهْ شیوه
 زند.عمال قدرت حرف آخر را میقدرت کنند، اما این گروه است که درباره نحوه اِ 

پذیر است. این از انحصار سادگی امکان تری از افراد بهتوزیع قدرت و اختیارات در میان تعداد هرچه بیش -3
کند که موقع استفاده از قدرت با افراد کند و آنان که در جایگاه قدرت هستند را ملزم میگیری میپیش

                                                           
چه در جزوه انجمن کارگران تر مانند آنهای قدیمیسایت خودش منتشر کرده وجود ندارد، اما برخی نسخهنهایی این جستار که فریمن در وب این جمله در نسخه 28

 آنارشسیت )گروه کینگستون( منتشر شده، آمده است.
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دهد تا برای وظایف مشخصی مسئولیت داشته زیادی مشورت کنند. این همچنین به افراد زیادی امکان می
 گونی را بیاموزند. های گوناباشند و از همین رو مهارت

هایی که برای مدت طوالنی به عهده یک نفر باشد، چه رسمی و چه چرخش وظایف میان افراد. مسئولیت -4
شود و گروه به سادگی نخواهد توانست آن را از او بگیرد یا کنترل آن فرد می  «کلَ مْ مایَ »غیر رسمی بدل به 

رسیدن به حس رضایت کند. بالعکس، اگر وظایف خیلی زود گردش کنند افراد برای یادگرفتن کارشان و 
 دهند زمان نخواهند داشت.ند کار مفیدی انجام میاز این که دار 

که گروه او را دوست دارد ب کسی برای یک جایگاه به دلیل ایناختصاص وظایف بر اساس عقالنیت. انتخا -5
کند نه آید، در دراز مدت نه به گروه خدمتی مییا دادن کاری دشوار به کسی چون کسی از او خوشش نمی

های اصلی در چنین انتخابی باشند. افراد باید پذیری باید دغدغهبه فرد. توانایی، عالقه خود فرد و مسئولیت
بهتر محقق « کارآموزی»هایی بیاموزند که بلد نیستند، اما این از طریق نوعی برنامه داشته باشند مهارتفرصت 

این که فردی مسئولیتی داشته باشند که نتواند درست انجامش «. یا غرق شو یا شنا یاد بگیر»شود تا با روش می
تواند آن را به خوبی انجام ز فرد که میگرفتن فرصت انجام کاری ا ،دهد برای او تحقیرکننده است. بالعکس

هایشان درطول  بخش زنان به دلیل شایستگی 29کند.های هم تشویق نمیدهد افراد را به رشد دادن مهارت
بخش زنان این فرآیند مجازات را تکرار اند؛ الزم نیست که جنبش رهاییبزرگی از تاریخ بشریت مجازات شده

 کند.
ای زمانی که شبکه .30تر. اطالعات، قدرت استهای زمانی هرچه کوتاهر بازهگردش اطالعات میان همه د -6

کند، یعنی آن افراد خاص ها و اطالعات جدید را خارج از گروه اصلی بین اعضایش پخش میایده غیررسمْی 
این  ازتر هرچه کسی بیش اند.یک نظر و موضع شده دادن بهاعضای گروه وارد فرآیند شکل بدون مشارکت

، از نظر سیاسی هم موثرتر باخبر باشدشود و ماجرا چیست انجام می طورسازی[ چهکه کارها ]از جمله تصمیم
 خواهد بود.

دسترسی برابر به منابع مورد نیاز گروه. این همیشه به صورت کامل ممکن نیست، اما باید برایش تالش کرد.  -7
خانه عکاسی( پرینتری که مالکش شوهر او ست یا تاریککسی که بر منبعی مورد نیاز انحصار دارد )مانند 

ها و اطالعات نیز منابعی هستند. تنها زمانی مندی از آن منبع اثرگذار باشد. مهارتبخواهانه بر بهرهتواند دلمی
                                                           

های سایر مهارت یاهای مورد نیاز برای کار خود ارتای انجام کاری انتخاب نشود، مهبر  ی عقالنیدلیلدون ترس آن که کنار گذاشته شود یا بزیرا که فرد از   29
 باشد.تنها فرد دارای مهارت کافی رقیب و بیا دهد تا برای انجام برخی کارهخاصی که دارد را به دیگران آموزش نمی

زیرا ممکن است تنها در گردش بودن اطالعات نیست که مهم است گویند، دانش نیز قدرت است.  می -گرچه از دو موضع متفاوت–همان طور که فریره و فوکو   30
اش که خودشان دربارهتوان یا چه باید کرد و بالعکس برخی با دانستن اهمیت هر اطالعاتی از آن برای اهدافی برخی از اعضای گروه ندانند با آن اطالعات چه می

را آنمانند سخنرانی و انتشار مقاله یا هر اقدام دیگری با هدف افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی فردی خود استفاده کنند یا حتی  خیلی ساده اند، تصمیم گرفته
  را نیز افزود. انشو د بر اطالعاتشمرد، مالکیت جمعی های گروه مورد استفاده کنند. از همین روست که باید به مواردی که فریمن برمیگیریبرای تغییر جهت
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های اعضا به شکلی عادالنه دردسترس دانند به دیگران یاد بدهند، مهارتکه اعضا بخواهند چیزهایی که می
 د بود.خواه

خود گروه هر ساختاری که ایجاد کند، کنترل و نسبت به کنند میزمانی که این اصول به کار گرفته شوند، تضمین
شود و منعطف، باز و موقتی خواهد بود. این افراد افراد دارای اختیارات و قدرت پخش می ۀکند. دستپذیر میمسئولیت

که گیرد. درباره اینود را نهادینه کنند زیرا که تصمیم نهایی را گروه میدر موقعیتی نخواهند بود که به سادگی قدرت خ
 . 31گیردچه کسی قدرت و اختیار داشته باشد، این گروه است که تصمیم می

 

 

                                                           
بین است. به عنوان مثال، ها خوشاین پیشنهادات فریمن در مواردی بسیار ضروری هستند، اما نباید فراموش کرد که شرط کافی نیستند و فریمن کمی نسبت به آن  31

گاهانه ظوابط بسیار نزدیکی داشته باشند یا عقالنیتی مشترک بیناخبگان در صورتی که با یک دیگر رو یک گروه ن گاهانه یا ناآ ر هشان حاکم باشد، ممکن است آ
 .کننددر حالی که همچنان بر اساس مناسبات محفلی خود عمل می امر را حفظ کنند


