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این روزها 
ستایش غیررسمی عدالت

 خطرناک است*          
اطالعیه ی توضیحی مجموعه ی منجنیق در ارتباط با اقدامات تخریبی اخیر

* خطی از شعر تیرداد نصری
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اول: پیشاپیش برای ما روشن است که کشمکش بر سر یکی دو سایت و چند اکانت در شبکه های 
مجازی تا چه اندازه پلشت و رقت انگیز است. در شرایطی که کسانی برای چند روز بیشتر زنده ماندن 
دست وپا می زنند، در شرایطی که نکبت و فالکت پیش و بیش از هر چیزی »جهانی« شده است، 
جمع  یک  ما،  است،  جریان  در  جهان  گوشه ی  چهار  در  بقا  سر  بر  نبردها  حادترین  که  شرایطی  در 
کوچک کمونیستی که در عین حال متامی این کشمکش ها و نبردها را به خودمان مربوط می دانیم و 
در مقابل آنها احساس مسئولیت می کنیم وارد مباحثی می شویم که به راستی حقیر است و همواره 
که  چنان  دهیم،  را ادامه  خودمان  کار  و  نگوییم  چیزی  و  بگذریم  که  بوده ایم  روبه رو  وسوسه  این  با 
تاکنون بارها چنین کرده ایم. با این همه این بار انتخاب کرده ایم که در مورد آنچه برای ما اتفاق افتاده 
یک  با  را  پسله گویی ها  و  شایعات  بازار  به  شدن  آلوده  مخاطره ی  و  بزنیم  حرف  مخاطبامنان  با  است 

موضع گیری جمعی بپذیریم. اما چرا؟
کارمندان  میان  در  می کنند،  سیاسی«  و  »اجتماعی  کار  بزرگ  بودجه های  با  که  آنها  میان  در  دوم: 
جریانات سلطه در رسانه ها و اجنمن ها و بنیادها، این رسم معمولی است که گاه و بی گاه بر سر تقسیم 
غنائم گلوی همدیگر را بدرند و از هم انشعاب کنند و به هم وصل شوند و سایت و اکانت همدیگر را 
بدزدند و عکس های خصوصی همدیگر را افشا کنند. آنها حتا در »چپ ترین« شمایل ها در نهایت از 
منطق سرمایه پیروی می کنند: تنها آنهایی زنده می مانند که دریده تر و وحشی تر و هتاک تر باشند و 
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با محافل قدرت و ثروت رابطه ی جدی تری داشته باشند. آنها همدیگر را به جلن می کشند و حذف 
تا پله ای باالتر بروند و روی شانه های همدیگر قلل افتخار را فتح کنند. آنچه که برای ما  می کنند 
اتفاق افتاده است پیش از این که به کشمکشی سابقه دار بر سر امکانات، در سنت جنبش کمونیستی 
و  مهرورزی  و  اصالحات  دوران  پرورده گان  که  سنتی  به  دارد.  ربط  فضایی  چنین  به  باشد  مربوط 
اعتدال آن را با خودشان به خارج از کشور آوردند و همه جا را آلوده کردند. به سنت بودجه بگیرهای 
چگونه  و  کنند  عوض  چهره  باید  زمانی  چه  آموخته اند  خوب  که  ماهری  کارراه اندازان  و  حرفه ای 
نابه کارانه ترین خیانت ها را در پوشش حقوقی که مشروعیت خودش را از سرمایه و پول می گیرد، 
توجیه کنند. آنچه که ما می نویسیم برای خلع ید از کسانی است که با همان فرهنگ و سنت کاری 

پشت صورتک های »سرخ« پنهان شده اند.
سوم: ما خودمان را نه تنها در برابر مخاطبامنان مسئول می دانیم بلکه فراتر از آن در برابر جنبش 
البته ربطی به  کمونیستی، در برابر مبارزه ی فرودستان و هیچ بوده گان نیز مسئول می دانیم. این 
جایگاه ما در این جنبش، یا میزان اثرگذاری ما ندارد. ما هیچ توهمی نسبت به جایگاه خودمان نداریم 
شبکه های  در  ما  اکانت  دو  یکی  شدن  ربوده  یا  و  ما  سایت های  در  اختالل  منی کنیم  گمان  اصلن  و 
احساس  آن  برابر  در  ما  که  آنچه  اما  می کند.  وارد  خلل  جریان  در  طبقاتِی  نبرد  به  ذره ای  مجازی 
مسئولیت می کنیم و از قضا از همین زاویه مسئله ی پیش آمده برای ما به جنبش کمونیستی مربوط 
می شود، عدول از سنت مبارزه ی طبقاتی در برخورد با امکانات جمعی است و گمان می کنیم اگر 
ما به سهم خودمان در برابر چنین پلشتی های رقت انگیزی نایستیم در تبدیل آن به روشی مالوف 
و معمول موثر بوده ایم. به همین دلیل است که بعد از بارها سکوت در برابر خرابکاری های مشابه، 
ساحت  در  را  موضع  این  و  کنیم  موضع  اعالم  اقدامات  این  برابر  در  قاطعانه  گرفتیم  تصمیم  این بار 
عمل به شکل مستمر پیگیری خواهیم کرد و اجازه خنواهیم داد کسانی حتت پوشش »چپ« همان 

کاری را اجنام دهند که در کثیف ترین محافل وابسته به سرمایه آموخته اند.
وب سایت های  و  مجازی  شبکه های  اکانت های  از  برخی  گفتیم  این  از  پیش  که  همانطور  چهارم: 
روبرو  اختالل  با  سايبرى  حمله ی  دليل  به  آبان  ششم  پنج شنبه  روز  عصر  از  منجنيق  مجموعه ی 
شدند. در پى اين حمله، وب سايت منجنيق، وب سایت راديو ريزوم، حساب هاى كاربرى منجنیق 

و رادیو ریزوم در توييتر و كانال راديو ريزوم در ساوندكالود از دسترس خارج شدند.
اختالل  دالیل  رفقا  از  جمعی  بالفاصله  وب سایت ها،  و  اکانت ها  شدن  خارج  دسترس  از  دنبال  به 
از  فردی  کرد.  روشن  را  مسله  از  بخش هایی  آنها  تالش   نتیجه ی  کردند.  پیگیری  را  پیش آمده 
طریق دسترسی به فضای بین سایت و هاست و دومین و همچنین از طریق ایمیل های سازنده ی 
حساب های توییتر و ساندکلود توانسته است برخی امکانات انتشاراتی مجموعه ی منجنیق را ختریب 
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کند. هرچند توانستیم به فاصله ی یک روز پوسته های خارجی دو سایت منجنیق و رادیو ریزوم را 
برگردانیم اما متوجه شدیم که این یک درمان کاملن موقتی است به این دلیل که هاست و دومین 
سایت در اختیار مجموعه نیست و تالش های ما تاکنون برای حتویل هاست و دومین از سرور سایت 
بی نتیجه بوده است، بنابراین ما همواره با این وضعیت روبه روییم که کسی که دسترسی به هاست 
و دومین سایت ها دارد آنها را حذف کند، در اختیار بگیرد و یا از طریق فضای مابین سایت و هاست 
و دومین دست به خرابکاری بزند. ضمن این که ساندکلود و توییتر رادیو ریزوم به کلی از دسترس 
ما خارج شده اند و توییتر منجنیق در شرایطی، بعد از اعالم این موضوع از جانب ما که »منبع این 
اقدامات ختریبی برای ما شناخته شده است و به زودی در مورد آن به شکل علنی و عمومی توضیح 
خواهیم داد«، توسط »دست های غیبی« به ما بازگردانده شده که کاملن ختریب شده است و البته 

می تواند مجددن ربوده شود.
غیر از نکته ی باال، دو نکته ی بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که ما را به عامل اصلی این اختالل 
شده  ربوده  وب سایت های  و  اکانت ها  همه ی  در  که  است  مشترک  امری  اول،  نکته ی  می رساند: 
وجود دارد. این که همه ی این اکانت ها و دو وب سایت، پیش از این توسط یک نفر ایجاد و راه اندازی 
و  تاسیس  مقطع  در  ریزوم  رادیو  توییتر  و  ریزوم  رادیو  ساندکلود  ریزوم،  رادیو  وب سایت  بود؛  شده 
همچنین وب سایت منجنیق و توییتر منجنیق درمقطعی دیگر. اکنون همه ی این اکانت ها هم زمان 
از مجموعه ی منجنیق ربوده شده اند. و نکته ی دوم ایمیلی بود که از طرف توییتر دریافت کردیم. 
آجنا  از  اختالل  که  شهری  هم  و  می داد  نشان  را  رباینده  کامپیوتر  مشخصات  برخی  هم  که  ایمیلی 

صورت گرفته است؛ حساب های توییتری ما از شهر پاریس حتت کنترل درآمده  بودند.
پنجم: بعد از اختالل به وجود آمده با سازنده ی اکانت ها و کسی که به فضای بین سایت ها و هاست 
و دومین دسترسی داشت و از سه ماه پیش دیگر از اعضای مجموعه نیست و ازقضا در پاریس هم 
مجموعه  به  را  دومین  و  هاست  که  خواستیم  او  از  کشتکار«.  »امید  با  گرفتیم؛  متاس  است  ساکن 
حتویل دهد تا بتوان مشکل به وجود آمده را برطرف کرد. متاسفانه او نپذیرفت که هاست و دومین را 
در اختیار مجموعه بگذارد و در روزهای بعد، در ایمیلی که رونوشت آن نزد ما موجود است از صاحب 
تالش های  تنها  نه  بنابراین  دهد.  حتویل  او  به  تنها  را  مجموعه  دومین  و  هاست  که  خواست  سرور 
ما برای در اختیار گرفنت هاست و دومین بی نتیجه ماند بلکه بعد از یک روز از ایجاد این اختالل، 
اکانت توییتر رادیو ریزوم توسط شخص رباینده به کار افتاد و در یک هم زمانی معنادار پروفایلی به 
نام رادیو ریزوم که در اختیار امید کشتکار است و بعد از قطع همکاری او با مجموعه دی اکتیو شده 

بود، دوباره فعال شد.
ششم: برای یافنت دلیل اینکه چرا سه اکانت و دو وب سایت متعلق به مجموعه ی منجنیق هم زمان 
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مورد حمله و ختریب و تصاحب قرار می گیرند، ناچاریم که روند یکی شدن رادیو ریزوم و منجنیق و 
گوشه هایی از دالیل قطع همکاری امید کشتکار با مجموعه را توضیح بدهیم.

به  پیوسنت  از  پیش  و  ششم  شماره ی  تا  شده  منتشر  آن  از  شماره  هفده  اینک  هم  تا  که  ریزوم  رادیو 
رادیو  با  شرایطی  در  ما  می شد.  تولید  برنامه هایش  و  اداره  دیگری  تیم  توسط  مجموعه ی منجنیق 
منت  که  بود  چنان  کار  ادامه ی  توان  و  بود  پاشیده  هم  از  قبلی  تیم  که  گرفتیم  قرار  ارتباط  در  ریزوم 
ژیژک  اسالوی  کتاب  از  بخشی  اضافه ی  به  که  نوشت  ما  رفقای  از  یکی  را  رادیو  ششم  برنامه ی 
تبدیل به یک برنامه شد. طی گفت وگوهایی که بین تنها باقی مانده ی تیم قبلی، یعنی امید کشتکار 
انتشار  و  تولید  سیاست گذاری،  کار،  ادامه ی  که  شد  این  بر  قرار  گرفت  اجنام  منجنیق  حتریریه ی  و 
برنامه های رادیو ریزوم بر عهده ی اعضای منجنیق باشد و رادیو ریزوم با عنوان »صدای منجنیق« 
در فضای عمومی معرفی شود. به این ترتیب امید کشتکار که پیش از این در بخش های فنی مانند 
صفحه بندی مطالب و همچنین طراحی طرح جلد مطالب با منجنیق همکاری می کرد به این جمع 
مجموعه  دیگر  فعالیت های  و  پانزدهم  تا  هفت  شماره های  تولید  در  جمع  افراد  سایر  با  و  پیوست 
مشارکت کرد. در این مقطع به دالیلی مشخص و معلوم امید کشتکار عضویت و همکاری اش را با 
مجموعه قطع کرد. نکته ی قابل اعتنا که رمزگشایی از آن می تواند دالیل ربودن امکانات انتشاراتی 
درخواست  این  کشتکار  امید  طرف  از  همکاری،  قطع  فرایند  در  که  بود  این  کند  آشکار  را  مجموعه 
خودش  به  متعلق  را  ریزوم  رادیو  او  واقع  در  شود.  جدا  مجموعه  از  ریزوم«  »رادیو  که  شد  مطرح 
می دانست و بارها تا همین امروز این ادعای »حق مالکیت« را در فضای عمومی تکرار کرده است. 
روشن بود که چنین خواسته ی گزافی مورد قبول مجموعه قرار منی گرفت و در جلسه ای با حضور 
خود کشتکار با این خواسته ی او مخالفت شد، رادیو ریزوم نزد مجموعه ی منجنیق باقی ماند و امید 

کشتکار از مجموعه کنار کشید.
در مقطع قطع همکاری، که مدت زمان زیادی را هم به خودش اختصاص داد، می باید امید کشتکار 
کلیه ی مسئولیت هایش را واگذار و پسوردها و اکانت های در اختیارش را به مجموعه بازمی گرداند. 
می افتاد.  تعویق  به  او  توسط  مدام  آن  حتویل  که  بود  ریزوم  رادیو  وب سایت  پسورد  این ها،  جمله  از 
می کنیم  مشاهده  مجموعه  وب سایت  دو  و  اکانت  سه  درباره ی  امروز  ما  که  آنچه  مشابه  منونه ی 
انتقال  بر  مبنی  قبلی  توافق  برخالف  کشتکار  امید  افتاد.  اتفاق  کوچک تر  مقیاسی  در  مقطع  آن  در 
همه ی امکانات مجموعه، نه تنها این کار را مدام به تعویق می انداخت، بلکه در اقدامی به شدت 
ضداصولی و سخیف ادمین های پیج فیسبوکی رادیو ریزوم را از ادمینی خارج و دسترسی آن ها را 
به مدیریت پیج محدود کرد و تنها پس از تهدید به علنی کردن این اقدام حاضر شد اختیارات رفقای 

مجموعه را در پیج دوباره به ادمینی افزایش دهد.
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این نکته ی ضروری هم باید گفته شود که هر چند بین مجموعه و امید کشتکار اختالفات سیاسی 
به وجود آمده بود اما همه ی رفقای ما در مجموعه به صورت جدی تالش می کردند که اختالفات 
تا جای ممکن به جدایی یک عضو از مجموعه منجر نشود. تصمیم جمعی ای که در حضور این فرد 
که  بود  این  شد،  گرفته  کشید(  طول  ساعت   9 به  نزدیک  آن  آخرین  )که  متعدد  جلسه های  از  بعد  و 
امید کشتکار از مسئولیت هایش در مجموعه بکاهد و سطح بازمنایی اش را با مجموعه ی منجنیق 
از  که  شد  گرفته  دلیل  این  به  آن  متعاقب  تصمیم  و  سیاسی  اختالف  این  بدهد.  کاهش  حداقل  به 
سردبیری  شورای  عضو  عنوان  به  او  رسانه ای  فعالیت های  مجموعه  اعضای  قاطع  اکثریت  نظر 
آن  به  را  خودش  منجنیق  مجموعه ی  که  بود  سیاسی ای  اهداف  و  عمل  با  تقابل  در  تابلو  مجله ی 
متعهد می دانست. مجموعه ی منجنیق منی خواست و منی توانست هم عضوی در مجموعه داشته 
باشد و هم عضوی در شورای سردبیری نشریه ای که کارویژه ی تعریف شده ی آن انتشار نشریه ای 
گرفته  شکل  آن  با  تقابل  در  اساس  از  ما  که  بود  ایده هایی  ترویج  و  گسترش  راستای  در  عامه پسند 
بودیم. چنان که دیگر اعضای مجموعه که چنین همکاری هایی داشتند در برابر این انتخاب قرار 
برای  مجموعه  تالش  شد.  کاسته  مجموعه  در  بازمنایی هایشان  و  مسئولیت ها  سطح  از  و  گرفتند 
تابلو  مجله ی  با  که  قراردادی  دلیل  به  گفت  کشتکار  وقتی  که  بود  اندازه  این  تا  حتا  مشکل  این  رفع 
دارد منی تواند از همکاری با آنها تن بزند، این پیشنهاد را در برابر او قرار دادیم که با تشکیل کمپینی 
پرداخت جریمه ی احتمالی او را تقبل کنیم. و وقتی هیچ کدام از این پیشنهادها و تالش ها به نتیجه 
نرسید تصمیم نهایی خودمان را گرفتیم: کاهش سطح مسئولیت ها و حذف صدای او از رادیو ریزوم 

تا پایان قرارداد کاری اش با مجله ی تابلو.
امید کشتکار اما اعالم کرد که حاضر به پذیرش این تصمیم نیست و از مجموعه کنار می رود. در این 
مرحله بود که با خود او توافق شد هر آنچه را که از مجموعه در اختیار دارد بازگرداند. متاسفانه نه 
تنها این توافق به طور کامل عملی نشد بلکه در همان گام خنست، بازگرداندن اکانت ها و پسوردها 
با کارشکنی و اقدامات غیرمسئوالنه ی او روبرو شد. این روند آنقدر فرسایشی بود که وقتی  مدام 
ایمیل  کمک  به  ریزوم  رادیو  ایمیل  پسورد  پسوردها،  از  بخشی  حتویل  از  ساعت  چند  فاصله ی  به 
پشتیبان، که ایمیل شخصی امید کشتکار بود، تغییر کرد، ما برای جلوگیری از ادامه ی کشمکش 
اکانت های  دسترسی  قطع  و  ریزوم  رادیو  برای  جدیدی  ایمیل  ساخنت  به  تنها  فرد  این  با  بی حاصل 
مجموعه به ایمیل قبلی اکتفا کردیم. این اشتباه ما و ناشی از ناآشنایی ما با قوانین شرکت های توئیتر 
که  چرا  بود،  ختریبی  اقدامات  اجنام  برای  کشتکار  امید  ظرفیت های  با  ما  ناآشنایی  نیز  و  ساندکلود  و 
در نهایت بر اساس نامه هایی که از توئیتر و ساندکلود دریافت کردیم کسی که به ایمیل پیشین رادیو 
در  مجموعه  اکانت های  پسوردهای  است  توانسته  تاسیس«  »حق  به  اتکا  با  دارد  دسترسی  ریزوم 
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از  کشتکار  امید  خروج  از  بعد  البته  غیرمسئوالنه  برخوردهای  این  دهد.  تغییر  را  ساندکلود  و  توئیتر 
مجموعه شکل ختریبی هم به خود گرفت. منونه ی آشکار آن مطلبی بود که در فیس بوک منتشر و 
در توییتر بازنشر کرد. در این مطلب ضمن اعالم جدایی از منجنیق و جلن پراکنی علیه مجموعه، 

ادعای مالکیِت رادیو ریزوم را تکرار کرد.
ادعای  با  را  منجنیق  مجموعه ی  وب سایت های  و  اکانت ها  به  حمله  پیوند  می توان  حاال  هفتم: 
و  کرد  رمزگشایی  توییتر  ایمیل  در  »پاریس«  کلمه ی  از  می توان  حاال  داد.  نشان  رادیو  بر  مالکیت 
ارتباط آن را با تالش برای تصاحِب فردی امکانات یک جمع روشن کرد. با توجه به شواهد موجود 
دو  و  اکانت  سه  در  هم زمان  آمده ی  وجود  به  اختالل  که  است  روشن  ما  برای  دست  در  مدارک  و 
سوی  از  مشخص  و  آشکار  هدفی  با  و  شده  برنامه ریزی  آگاهانه،  منجنیق،  مجموعه ی  وب سایت 
امید کشتکار اجنام شده است. هدف اصلی او که چند روز بعد در توئیتر از آن رومنایی شد، تالش برای 

تصاحب رادیو ریزوم با تکیه بر حق مالکیت و تاسیس و انتشار »سری جدید« آن است.
هشتم: ما تاکنون بارها سکوت کردیم و از ورود به فضایی که پیشاپیش می دانستیم تا چه اندازه کثیف 
موضع گیری  داریم  اعتقاد  که  چرا  منی گوییم  را  همه چیز  هم  هنوز  کردیم.  خودداری  است  پلشت  و 
جمعی ما محل طرح چنین مباحث پیش پاافتاده ای نیست. هرچند این به معنای آن خنواهد بود که 
مسئولیت  از  بخشی  را  افشاگری  این  هم  امروز  کرد.  خنواهیم  آشکار  ترتیبی  هیچ  به  و  هرگز  را  آنها 
سیاسی خود در قبال فضای عمومی می دانیم، از این رو باید تاکید کنیم که مسئله برای ما به هیچ 
بتوانیم  تا  است  سیاسی  برخوردی  ما  بحث  بلکه  ندارد،  شخصی  و  تالفی جویانه  صورتی  عنوان 
این  منجنیق  مجموعه ی  کنیم.  مداخله  آن  آسیب های  تکثیر  و  عارضه  این  تکرار  از  جلوگیری  در 
واقعیت روشن را می داند که جنبش چپ یک سپهر گسترده است و در این سپهر، طبعن اختالفات 
زیادی مابین گروه های چپ و کمونیست وجود دارد. اختالفاتی که حتی منجر به نزاع های سخت 
می شود. اما اینجا صحبت از نزاع و اختالف نیست، صحبت از مصادره ی امکانات جمعی ای است 
که نه با بهره مندی از بودجه های کالن و بنیادهای بزرگ، بلکه با کمک های مالی اعضا و دوستان 
منجنیق فراهم شده است. امید کشتکار نه تنها همه ی اصول سیاسی را زیر پا گذاشت بلکه در یک 
همانندی قریب با ارتش سایبری حکومت ایران همان کاری را به اجنام رساند که قاعدتن باید دشمن 
طبقاتی ما برای به اجنام رساندنش تالش می کرد. حمله ی سایبری آن طور که در افواه عمومی به 
"ارتش  بی گمان  است.  روشن  اسالمی  جمهوری  به  عاملینش  انتساب  که  است  عملی  می رود  کار 
سایبری" هم از چنین وضعیتی در حیرت خواهد ماند. حیرت از نیرویی "چپ" که به انتشارات رفقای 
سابقش حمله و آن را منهدم می کند و البته با سوت و کف و هورای قهرمانانی هم روبه رو می شود که 

فرصت را برای تصفیه حساب های شخصی و حقیرشان مغتنم دانسته اند.
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شوالیه های  عصر  در  اعتدال،  عصر  در  نداریم.  اطالعیه  این  انتشار  از  خاصی  انتظار  ما  نهم: 
باشگاه های چند نفره ی خوشمزه ها، در عصر ابتذال و بی شرفی و پسله گویی، حرف زدن از احساس 
مسئولیت و حفظ اصول و کار جمعی به اندازه ی کافی مضحک است. نیازی به دشمن طبقاتی و 
ارتش سایبری و جوخه های مرگ نیست، روشنفکران صد و چهل کاراکتری و استاتوس نویس های 
دالور وظیفه ی آنها را به کمال بر عهده گرفته اند. با این وجود ما با همین فضا، همین فضایی که 
توسط چنین اشخاص حقیری اشغال شده است در نبردیم. برای ما انتشار این اطالعیه ی توضیحی 
تالشی است برای پافشاری بر اصولی که در سنت مبارزه ی فرودستان، اصولی شناخته شده است. 

و امید به این که چیزی، چیزکی در جایی به جوش آید.
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https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://twitter.com/manjanigh
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://telegram.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard

