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 ی منجنیق ی توضیحی مجموعه اطالعیه
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با ...( اعم از طبقاتی، جنسیتی، نژادی، ملی و )مبارزه علیه اشکال گوناگون ستم، سرکوب و تبعیض 

ای فعاالنه، نقادانه و  ساز همواره مستلزم مواجهه هانداز رهایی همگان از انواع و اقسام سازوکارهای بیگان چشم

ی اندیشه و عمل  ها، موانع و معضالت چندوجهی در حوزه ای پیچیده از پرسش آمیز با سلسله اغلب مخاطره

از نو  –بینی  پیش  و گاه غیرقابل –ای از اصول که در هر موقعیت جدید  ای مبتنی بر مجموعه است؛ مواجهه

بندیِ حقیقی و عملی به آنها نیازمند ایستاری غیردگماتیک و خالقانه، در  گیرند و پای میمورد تحقیق قرار 

 .موجود است غیاب هرگونه ضمانت قطعیِ ازپیش

تر، و  تر و چندالیه مند به مراتب عمیق ای در بستر یک فعالیت تشکیالتیِ تاریخ های چنین مواجهه پیچیدگی

یافته  ی سازمان دلیل نخست آن که مبارزه. تر خواهد بود بنیادی حال ضرورت وجودی آن به مراتب در عین

مندی و عاملیت خود را از یک سوژگی جمعیِ  مشروعیت، توان( یافتگی ای از سازمان در هر مقیاس و مرحله)

گر و  حال آن که تداومِ پویا، آفرینش. گیرد ها می ها و پرسش ای از اصول و آرمان برساخته حول مجموعه

را ( ها، بالفعل و در بسیاری از بزنگاه)ی توأمان با دو تهدید بالقوه  بخشِ این سوژگی جمعی، مقابله رهایی

ی فردی،  های خودمحورانه ها و گرایش ی پنهان یا آشکارِ امیال، منافع، تکانش از یک سو غلبه: کند ایجاب می

خودآیین و در نتیجه بیگانگی او تحت و از سوی دیگر محروم ساختن تدریجیِ فرد از هرگونه فردیت واقعی و 

ی توأمان، با در نظر گرفتن  این مقابله. «جمع»شده با نام رمز  واره ی موجودیتی گاه موهوم و بت سلطه

ی  دهنده های انواع ساختارهای ستم و نیز با توجه به این امر که افرادِ تشکیل کنش پیچیدگی و برهم درهم

حال محصول یک نظام  ی تشکیالتی، در عین وف به رهایی در مبارزهجمع مورد بحث، به رغم سوژگی معط
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نوشونده در مناسبات میان فرد  ای دیالکتیکی و هردَم گر هستند، ضرورت پروسه اجتماعی نابرابرانه و سرکوب

ی  بندی به آن باید پیش و بیش از هر چیز بر وسوسه کند؛ ضرورتی که برای پای و جمع را تحمیل می

 .مند غلبه کرد با هر موقعیتِ مسئله( و در نتیجه غیرمسئوالنه)انگارانه  ادهی س مواجهه

ها و مسائل، نه ناشی از رویکردی  دلیل دیگر آن که برخورد تشکیالتیِ متعهدانه با هر یک از این موقعیت

ر برابر شده از خود د ای دیگر در راستای تسکینِ وجدان معذب یا رفع اتهام آسان و تضمین وسوسه)اخالقی 

ی  هرچند این مواجهه. ای به غایت سیاسی است ، که مستلزم مواجهه(شود خوانده می« افکار عمومی»آنچه 

ای از  ی اخالقی نوین خواهد بود که به هیچ روی قابل تقلیل به اِعمال صِرف مجموعه سیاسی خود برسازنده

ی  ستیزانه خواهانه و ستم بر اصول برابری شده نیست، بلکه در هر موقعیت جدید با تکیه احکام از پیش تعیین

 .دهد بندی کرده و وضعیت را مورد کنکاش قرار می مبارزه، پرسش را از نو صورت

بخش را با تهدیداتی  ی رهایی زادی دارد که هرآینه ماهیت و موجودیت مبارزه گراییِ اخالقی اما هم تقلیل

ر جستجوی مداوم و افشای مظنونین و خاطیان احتمالی، ها ب تمرکز افکار و فعالیت: مهلک روبرو خواهد کرد

هرچند افشاگریِ . پایان از اپیزودهای پلیسی ای بی ی سیاسی به سلسله ی مباررزه یا در یک کالم استحاله

های ستم و تنبیه عامالن آنها از اهمیتی انکارناپذیر در مبارزه علیه ظلم و تبعیض برخوردار  نمودها و مصداق

ی  ناپذیر از مبارزه نفسه بلکه به مثابه تابعی اجتناب ین اهمیت را نه در مقام هدف غایی و فیاست، اما ا

های نوینِ رهایی و تالش نظری و عملی برای تحقق این  ایجابی، یعنی جستجو و آفرینش مداوم امکان

ارزه بر وجه ایجابیِ آن و عیارِ وجه سلبی مب ی تمام از این منظر، رویکرد پلیسی غلبه. ها، باید درک کرد امکان

 .تر اضمحاللِ سیاست است به بیانی دقیق

منجنیق آنچه را که در خدمت »ی منجنیق از ابتدای فعالیت خود، و از همان زمان که اعالم کرد  مجموعه

پیچیدگی و فراگیریِ ساختارهای ستم و خطر  ، موضوع درهم«کند دیدگان نداند منتشر نمی ی ستم مبارزه

اندیشی  کمینِ بازتولید آنها از جمله درون تشکیالت را همواره مدنظر داشته و آن را به بحث و هم همواره در

ساز در تاریخ فعالیت این مجموعه،  مند و گاه بحران های انضمامیِ مسئله حال، موقعیت در عین. گذاشته است

ها را بخشن به نوعی از آگاهیِ ی مواجهه با آن های این معضالت و نحوه به تدریج آگاهی نظری از پیچیدگی

 .پاسخ متعددی روبروست های بی ها، تردیدها و پرسش شک همچنان با فقدان عملی ارتقا داده که البته بی

و )زده  ی کشمش میان دو عضو سابق مجموعه و اتهام رفتار جنسیت آخرین نمونه از این مواجهات، مسئله

ی منجنیق را  ی که طی یک فرایند تدریجی کلیت مجموعهاست، اتهام( اخیرن آزار، تعرض و تجاوز جنسی

هایی را در فضای عمومیِ مجازی و البته در گفتگوهای خصوصی به دنبال داشته  هدف قرار داده و واکنش

اند، کما  ی منجنیق بوده ای صرفن به دنبال تضعیف و تخریب مجموعه ها، عده در خالل این واکنش. است
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پراکنی علیه این  گشایی و سنگ ترین فرصتی برای عقده های اخیر از کوچک لکه همین افراد طی سا این

ها،  منجنیق، با توجه به عدم صداقت فکری و سیاسیِ این دسته از افراد و محفل. اند مجموعه دریغ نکرده

 .بیند گویی به ایشان نمی دلیل عقالنی و موجهی برای پاسخ

های فردی و جمعی، و با  جویی مندیِ راستین، فارغ از منفعت غهاند که با دغد ی دیگری نیز بوده اما دسته

ی منجنیق را مورد خطاب قرار  دانیم مجموعه بند می هایی که ما نیز خود را به آنها پای تکیه بر اصول و آرمان

ومی در میان این گروه دوم، بخشی با ارجاع به تجربیات تاریخی دیگر و با این استدالل که ورود عم. اند داده

انتها و موجب لوث شدن هرچه بیشتر ماجرا و در  های مجازی در واقع ورود به داالنی بی منجنیق به این بحث

ای  عده. داری و حفظ سکوت توصیه کردند گران است، ما را به خویشتن زنان و تخریب حال خواستِ اتهام عین

ای با اصول و  اند و مجموعه این وقایع بودهگیری و توضیح فوری منجنیق در رابطه با  دیگر اما خواستار موضع

 .اند گویی عمومی دانسته طلب را مسئول و موظف به پاسخ خواهانه و رهایی های برابری آرمان

محور به متقاعد  آنچه ما را به نگارش و انتشار عمومی متن حاضر مصمم ساخت، نه تمایلی شتابزده و منفعت

ای که به آن تعلق داریم، که  فع هرچه زودترِ اتهام از مجموعهگران به هر قیمت و ر کردن فوریِ پرسش

به . مان پیوند زده است ی مشترک وفاداری به حقیقتی است که، در میعادگاهِ سیاست و تاریخ، ما را به مبارزه

بخش  ی منجنیق، مسئولیتی نسبت به تاریخ مبارزات رهایی جد معتقدیم، فارغ از موجودیت و هویت مجموعه

در میان انواع و اقسام . شمارد هایش بر دوش ماست که سکوت مطلق را جایز نمی ها و قوت ام ضعفبا تم

هایی که برخی دچار تناقضات شدید و گاه  روایت)های اخیر  ها و ماه های منتشرشده طی روزها، هفته روایت

ی  اخلی موجود و حافظهی منجنیق با تکیه بر اسناد د ، انتشار روایت مجموعه(اند حتا سراسر جعلی بوده

جمعی اعضای مجموعه، دِینی است که نسبت به وفاداران به حقیقت در امروز و فردای این مبارزه به گردن 

های محدود  ی فعالیت ی مبارزان مایل به مطالعه های آینده چه نسل اندیشیم چنان با خود می. داریم

 –های احتمالی آن باشند  ها، خطاها و آفرینش رمق ما و شناخت کاستی تشکیالتی در دوران تاریک و کم

سکوت ما در این  –ایم  ایم که این مبارزه را از آن به ارث برده ی شناخت تاریخی بوده طور که ما تشنه همان

بزنگاه را به مثابه مصداقی از عدم وفاداری به حقیقت قضاوت خواهند کرد؛ حقیقتی که هرچند قابل دسترس 

 .کس نیست هیچ اما قابل تصاحب توسط

بندی و انتشار پاسخ و روایتی مسئوالنه و وفادار به حقیقت نیازمند زمانی  دانیم که صورت الزم به یادآوری می

گوییِ فوری و بی فوتِ وقت، که  ی پاسخ شک با دغدغه گیری، تفکر و گفتگوی جمعی است که بی برای فاصله

و اما روایت ما از وقایعی که ابهامات و . تناقض استاند، در  گران بر آن اصرار داشته ای از پرسش عده

 :اند های فوق را برانگیخته پرسش
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 شرح ماوقع

ی ما در کل چهار بار و هر بار با روایت متفاوتی از جانب طرف زن مواجه شده و در اغلب موارد بنا  مجموعه

 .به امکانات و فهم جمعی موجود نسبت به آن واکنش نشان داده است

که در حضور دیگران )خانه و میزبانش  که ایشان بعد از درگیری با هم بعد از این 6931در تابستان : لمورد او

را ترک کرده بود   خانه( ندارد« تجاوز»یا « آزار»اتفاق افتاده و ربطی به ادعای فعلی یا قبلی ایشان مبنی بر 

مراجعه ( پنج نفر، دو زن و سه مرددر حد اطالع ما )ی ما و دوستان مشترک  به برخی از اعضای مجموعه

برخی از رفقایی که طرف گفتگوی ایشان قرار گرفتند با . کرده و از بدرفتاری طرف مرد شکایت کرده بود

بندی  که ممکن است اشکالی از سکسیسم در این ماجرا بروز کرده باشد که طرف زن قادر به صورت فرض این

آیا هرگز در حضور طرف مرد احساس » : که ه بودند نظیر اینآنها نیست، سواالت دقیقی از ایشان پرسید

کرده  ی او با اطرافیانش را کنترل می داده با او تنها نباشد؛ آیا طرف مرد رابطه کرده؛ آیا ترجیح می ناامنی می

در نهایت در گفتگوهای متمادی . و پاسخ ایشان در آن مقطع به تمامی این سواالت منفی بوده است« ...و

های بعدی طرف مرد ادعا کرد طرف مرد یک یا دو  بلکه به عنوان دلیل بدرفتاری« آزار»ن نه به عنوان ایشا

بار به او ابراز عالقه کرده که یکی از این موارد در زمانی اتفاق افتاده که طرف مرد او را در آغوش گرفته 

بیند، جواب  طرف مرد را دوست خود می که طرف زن به این ابراز عالیق با این توضیح که اما بعد از این. است

الزم به توضیح است که بنا بر . ی مشابهی از طرف مرد سر نزده است وقت رفتار یا گفته رد داده دیگر هیچ

ی نزدیک دوستی داشتند تماس  تصریح طرف زن، طرف مرد و کسانی که با ایشان در آن زمان رابطه

این البته هرگز به معنای نفی آزار دیدن . و متداول بوده استفیزیکی میان این دو امری معمول ی  صمیمانه

این آزار و برخورد متناسب با طرف زن از یک لمس فیزیکی نیست اما تاکید بر بستر این اتفاق برای درک 

فهم ما، یا برخی از ما که مورد مراجعه قرار گرفته بودند در آن زمان این بود که با . آن ضروری بوده است

شوند و به همین سبب از طریق  خانه می روییم نظیر اختالفات متداول میان کسانی که با هم هم روبه اختالفی

و طرف مرد برای  گزاری جلسه میان طرف زنافرادی که مورد مراجعه قرار گرفته بودند پیشنهاداتی نظیر بر

مایل هر دو طرف برگزار نشد از ای به دلیل عدم ت چنین جلسه. ها به او ارائه شده بود گفتگو در مورد کدورت

رغم دو پیشنهاد مطرح شده، طرف زن دیگر در رابطه با  ، علی(6931از مرداد تا اواخر پاییز )این به بعد 

مشکالت متعدد خود با طرف مرد نه در فضای عمومی جمع منجنیق صحبتی کرده و نه به طور خصوصی با 

 .طرف زن از خانه، فضای آرامی بین این دو در جریان استرسیده که با خروج  طرف مرد و ظاهرن به نظر می
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ی یکی از اعضا برگزار شد که تمامی اعضای مجموعه که در برلین  ای در خانه جلسه 6931در آذر : مورد دوم

های اخیر  ساکن بودند و برخی از اعضای بیرون از برلین از طریق اسکایپ در آن شرکت کردند و در پست

این جلسه در پی بروز حاد تنش . نام برده شده است« ساعته 3ی  جلسه»ن از آن با عنوان افشاگران و دیگرا

. ها برگزار شد در میان برخی از اعضا که منجر به تعطیلی موقت امور شده بود، برای رسیدگی به این تنش

دانستند از  زن می ها را رفتار ضدتشکیالتی طرف های این تنش که یکی از ریشه برخی از اعضا با توجه به این

این رفتار . پیش خواهان این شده بودند که رسیدگی به این رفتار نیز در دستور کار جلسه قرار بگیرد

نبود بلکه در طی زمان بارها و بارها و  31ضدتشکیالتی که از نظر برخی از اعضا تنها مربوط به مقطع پاییز 

اصول « نقض مکرر»: بندی شده است لسه چنین صورتدر مورد افراد مختلف تکرار شده بود در گزارش آن ج

در این . «سرگویی و تالش برای تخریب اعضا در غیاب آنان نزد سایرین پشت»کار تشکیالتی در رابطه با 

جلسه نه طرف زن بلکه طرف مرد بود که ادعای ابراز عالقه و آزار به دلیل پاسخ رد از جانب طرف زن را در 

در این جلسه در مورد . در جلسه رسیدگی شود« زنی اتهام»و خواست که به این فضایی پر تنش مطرح کرد 

رفتار ضدتشکیالتی طرف زن با بیان مصادیق و موارد متعدد از سوی افراد مختلف و در حضور اسکایپی خود 

شد،  که بعد از انتقاد پر تنش و تند یکی از اعضا، که بعدن از آن انتقاد و در اسناد مجموعه ثبت)ایشان 

ی  توافق صورت گرفت و در انتها اختالف نظر موجود نه در مورد ادامه( ی حضوری را ترک کرده بود جلسه

با این . همکاری او با مجموعه یا قطع همکاری بلکه در مورد قطع همکاری دائم یا مشروط و موقت با او بود

های طرف مرد انجام گرفت و در آن  ی مباحثی که بعد از صحبت رغم این توافق نسبی، مجموعه وجود و به

از جانب طرف مرد را بدون ذکر جزییات علنن ( و نه تعرض یا تجاوز)بار، طرف زن ادعای آزار  برای اولین

ای موقت برای حل بحران، مجموعه تصمیم گرفت  ی چند روز و ضمن تشکیل کمیته مطرح کرد، به فاصله

ها  شکیالتی، از آنجا که ادعای مطرح شده مربوط به پرنسیبرغم تخلفات محرز و آشکار طرف زن در کار ت به

و اصول مجموعه است رسیدگی به این قضیه را جدا از رسیدگی به تخلفات تشکیالتی در دستور کار کمیته 

برای این منظور با مشورت خود ایشان، با حضور دو نفر از اعضای کمیته که آن زمان مورد اعتماد . قرار دهد

. ای برگزار و به طور دقیق با ایشان صحبت شد جلسه ،کی از دوستانش برای ایجاد فضای امناو بودند و ی

ی آن جلسه که توسط کمیته و در قالب گزارش نهایی کمیته در اختیار دیگران قرار گرفت از جمله  نتیجه

تاکید -تعرض یا تجاوزبدون )مابانه و ایجاد حس تملک  گرایانه، قیم بار برخورد کنترل چندین»: بیان کرده بود

طی این جلسه روشن ... شده [طرف زن]انگیز برای  ی ناامن و مخاطرهسبب ایجاد فضای( [طرف زن]از جانب 

سکسیسم ایدئولوژیک در رفتار  شد که رفتار سکسیستی با بروزهای فجیعی نظیر تجاوز یا تعرض و همینطور

توان گفت  می [طرف زن]های  با استناد به حرف حال ینوجود نداشته، با ا [طرف زن]نسبت به [ طرف مرد]

انکار این نوع از سکسیسم در هر . آن چیزی که رخ داده است، نمونه ی بارزی از سکسیسم روزمره است

ها آن را  های جنسیتی و مصداق بارز آن چیزی است که فمینیست فضایی تنها ناشی از نداشتن حساسیت
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از آنها نام برد در فضای بین زن و مرد و پوزیشن قدرت  [طرف زن]هایی که  مصداق. نامند کورجنسیتی می

در فضای مردساالر ]...[ دهد، وجود دارد و نامشان همچنان سکسیسم است مردانه که جامعه به مردان می

این است که فمینیسم، مواجهه . کس حتی زنان فمینیست هم از بروز و بازتولید سکسیسم بری نیستند هیچ

 «.کند و نه ادعای بری بودن هان را در این موارد تجویز میبا سکسیسم پن

کند که رفتار طرف مرد ناشی از عدم  گیری می با توجه به جزییات روایت طرف زن، کمیته اینطور نتیجه

ی سنی نسبتن زیادش  به این معنی که مرد بودن او، فاصله. توجهی به موقعیت قدرت خود بوده آگاهی یا بی

با توجه به اینکه )اش به لحاظ قانونی و شخصی، وابستگی مالی طرف زن به او  نسبی زندگی با ایشان، ثبات

ی خشونت ادعایی طرف زن از جانب  ، تجربه(طرف زن در آن دوره هنوز پناهجو بوده و هیچ درآمدی نداشته

وقعیت قدرت پارتنر سابق و نتیجتن موقعیت روحی او و دیگر موارد، طرف مرد را در مقابل طرف زن در م

رفته نسبت به هر سطحی از رابطه با ایشان هوشیار باشد و مسئولیت تعهدی که  قرار داده و از او انتظار می

طرف مرد در این زمینه کوتاهی کرده و رفتار او . خودخواسته در قبال طرف زن به عهده گرفته را بپذیرد

ی مشخصی مبنی بر آزار جنسی از سوی طرف با توجه به اینکه کماکان ادعا. مصداق سکسیسم روزمره است

زا  به دلیل رفتار تنش جمع منجنیق اخطار کتبی به طرف مرد ی مذکور به زن مطرح نشده، پیشنهاد کمیته

خوانده شده « زده رفتارهای جنسیت»ی بررسی آنچه در گزارش کمیته  بوده و ادامه« ساعته 3ی  جلسه»در 

زده از سوی کمیته،  تی برخورد جنسی ی بررسی مسئله با توجه به ادامه»: در این گزارش تصریح شده. است

ی  ها و ارائه قرار خواهند داشت و تا پایان این تالش [زن طرف]و [ طرف مرد]در ارتباط با رفقا [ دو نماینده]

لذا از مجمع . توان از پایان قطعی این بحران صحبت نمود بندی نهایی در مورد این مسئله، نمی صورت

مورد ویژه حفظ شود که حتی در صورت انحالل و یا دگردیسی این کمیته، روند موجود در این  درخواست می

سازی کامل مسئله داده شود تا برای اتفاقات مشابه  امکان شفاف [طرف مرد]و  [ف زنطر]شده و به رفقا 

 «.آینده، ساز و کاری دقیق و از پیش آماده در دست باشد

حال، یکی از اعضای کمیته، با توجه به وضعیت روحی طرف زن و این واقعیت که فارغ از این موضوع،  در عین

دهد که خودخواسته از  ی همکاری با او نیستند، به او پیشنهاد می دامهبسیاری از اعضای مجموعه مایل به ا

های روحی خود  گیری از تمامی این فضاها به ترمیم زندگی شخصی و آسیب جمع خارج شود، و با کناره

طرف زن مجموع . به او گفته شده که در صورت تمایل، این دو عضو کمیته به او کمک خواهند کرد. بپردازد

به آنچه در گزارش نهایی « روند رسیدگی»این . شود هادات را پذیرفته و داوطلبانه از جمع خارج میاین پیشن

خوانده شده بود در این مورد مشخص بعد از مدتی به ناچار متوقف شد که « زده رفتارهای جنسیت»کمیته 

ی طرف  این بود که رابطه های بعدی و نیز نقائص ساختاری، یکی از دالیل مهم آن ها و اختالف عالوه بر تنش

بابت تمامی نقدهای درست   در آخر باز هم»: ای از جمله نوشته بود ی ما در نامه زن که هنگام ترک مجموعه
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م از  کننده برانگیز، ناامیدکننده و نگران و واردی که بهم شد ممنونم و بابت تمامی رفتارهای غلط، سوتفاهم

به مرور با مجموعه و از « .ای وارد شده و واقعی، بازنگری خواهم کردخوام و قطعا بر اساس نقده همه عذر می

ای خصمانه تبدیل  ی روند رسیدگی را بر عهده داشتند به رابطه جمله با دو نفر عضو کمیته که ماموریت ادامه

 .و به این ترتیب رسیدگی به موضوع ناممکن شد

ای از طرف زن دریافت کرد که  کی از اعضا نامهی منجنیق از طریق ی مجموعه 6931در تیر ماه : مورد سوم

زدایی برای  از من خواسته شده بود تا متنی بنویسم جامع و شفاف، به منظور ابهام»: شد چنین آغاز می

باید به اطالع شما برسانم . ساعته حضور نداشتند و یا در جریان ماجرا نبودند 3 ی اعضایی که در آن جلسه

ای حساسیت در  ه قرار نیست تالشی باشد برای آگاه کردن کسی چرا که اگر ذرهوج پیش رو به هیچ که متن

وار بر سر مورد یافت شده  ای که کوچکترین کدهای مربوط به سکسیسم را پیدا و ارتش اعضای مجموعه

شد دیگر نیازی به نوشتن  ای در آنها یافت می جویانه حقیقت ی آورند وجود داشت و اگر روحیه هجوم می

بنویسد، بلکه « زدایی ابهام»ای برای  البته از طرف زن خواسته نشده بود که نامه« .من نبود "سفارشی متن"

کند اگر بیش از آن چیزی است که در  از او خواسته شده بود اتهامی که به یکی از اعضای مجموعه وارد می

تا ما بدانیم یکی از اعضای ما  بندی کرده و به اطالع مجموعه برساند موارد گذشته تصریح کرده بود، صورت

ی کاملی از آن  این نامه که نسخه. روست و ساز و کار رسیدگی به آن را بیابیم دقیقن با چه اتهامی روبه

های زیادی از آن  در اختیار افراد و نهادهای بسیاری قرار گرفته و بخش 6931توسط طرف زن از تابستان 

از جمله . دار وقایع چیزی نیست غیر از ناسزا و تحریف جهت هیچاخیر منتشر شده حاوی « افشاگری»هم در 

خوانده « کننده برانگیز، ناامیدکننده و نگران رفتارهای غلط، سوتفاهم»اش  ی خداحافظی آنچه را که در نامه

به  ای بار در نامه و نوشته بود در این رفتارها بازنگری خواهد کرد این بت آنها از همه عذرخواهی کردهبود، با

بار در این  طرف زن برای اولین. خواند« تخلفات تشکیالتی بر اساس اتهامات ساختگی»ی هفت ماه  فاصله

کند و در جای دیگری از نامه آن را  را بدون ارجاع به رفتار یا کردار مشخصی مطرح می« تعرض»نامه اتهام 

آنجایی که دیگر به این مجموعه و  از»: کند اش تصریح می او در پایان نامه. خواند می« مورد سکسیستی»

های بسیار شما را نه تنها دال  گزیند اصال خوشبین نیستم و تا به امروز تناقض ساختار و راهکارهایی که برمی

بار شما  ای می دانم بلکه معتقدم این تان و اعضایش برای رسیدگی به چنین مسئله بر عدم صالحیت مجموعه

به همین خاطر مایلم به این مسئله بصورت علنی پرداخته شود، چرا که . ریدباید در مقام پاسخگو قرار بگی

ای  از آنجایی که خواهان برخورد ریشه. های درگوشی، هیچ سرانجام امیدبخشی در پی نداشت تاکنون صحبت

ا های صحرایی شما و ب دانم مورد را در فضایی به دور از دادگاه بخش در این خصوص هستم، الزم می و نتیجه

ای را دارند مطرح کنم تا شرایط  حضور افرادی که به واقع صالحیت ورود و رسیدگی به چنین مسئله



 

11 

ی بیش  به فاصله« با صالحیت»این افراد « .پذیری در قبال رفتار و اعمال تضمین شود پاسخگویی و مسوولیت

 .از یک سال سرانجام در صحن توئیتر یافت شدند

ی کشتار زندانیان سیاسی  و در جریان هشتمین گردهمایی سراسری درباره 6931در شهریور : مورد چهارم

ی  شد و بنا بود طرف مرد در آن سخنرانی کند، کمیته در ایران که در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار می

طرف زن . در این نامه اتهامات جدیدی مطرح شده بود. ای از طرف زن دریافت کرد برگزاری گردهمایی نامه

در تمام این مدت مورد تجاوز و آزارهای »اقامت داشته و  ی طرف مرد«به مدت چند ماه در خانه»د نوشته بو

زمان به شکل وسیع برای افراد و نهادهای بسیاری  این نامه به طور هم. قرار گرفته است« فیزیکی و روانی

ه نیز از همان موقع برای ی انگلیسی این نام نسخه. ادامه داشت« افشاگری»ارسال شد و این روند تا مقطع 

ی  ی منجنیق یا حتا فقط با یک یا چند عضو مجموعه ای که به نوعی با مجموعه افراد و نهادهای غیرایرانی

اگر . ی فارسی تفاوت فاحشی داشت ی انگلیسی البته با نسخه نسخه. منجنیق در ارتباط بودند، فرستاده شد

در تمام مدت اقامت ایشان در « و آزارهای فیزیکی و روانیتجاوز »ی فارسی طرف مرد صراحتن به  در نسخه

 abuse)های گوناگون  ی انگلیسی این اتهامات شامل آزار به شیوه ی میزبان متهم شده بود در نسخه خانه

in different ways) لمس بدون رضایت ،(touch without consent ) و تعرض جنسی

(Sexual offense )این تناقض البته زمانی برطرف شد که طرف . در میان نبود شد و حرفی از تجاوز می

در برلین پالکاردی به دست گرفت که روی آن به انگلیسی نوشته [ 6931اسفند ]مارس  1زن در تظاهرات 

چنان که پیداست روایت . های ایرانی قرار گرفته است، در برلین و توسط چپ( Rape)شده بود مورد تجاوز 

ی منجنیق و به تبع  ه برای او افتاده و از اتهامی که متوجه یکی از اعضای سابق مجموعهطرف زن از اتفاقی ک

بعد از دریافت نامه . شود به شکل تصاعدی در مقاطع مختلف تغییر کرده است ی منجنیق می آن مجموعه

های  غم توصیهی برگزاری هشتمین گردهمایی و افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی دیگر و به ر توسط کمیته

ی منجنیق تالش  شده، ما در مجموعه بسیار در مورد مراجعه به دادگاه و طرح شکایت از سوی فرد متهم

کردیم مسیری را طی کنیم که در آن زمان به عنوان جایگزینی برای مراجعه به دادگاه، قانون و پلیس به 

ی چندین دهه  ست در برلین، که سابقهدار فمینی از همین جهت با برخی فعاالن سابقه. رسید فکرمان می

ی فمینیستی در ایران و آلمان داشتند و دارند، به صورت فردی و جمعی تماس گرفتیم و از ایشان  مبارزه

، پاسخ این درخواست خواستیم در این ماجرا مداخله کنند و ما را برای رسیدگی به این اتهامات یاری دهند

اند به دادگاه  ن موضوع مداخله نخواهند کرد و به طرف زن نیز توصیه کردهالبته این بود که این افراد در ای

های مشابهی از سوی افرادی که در آن زمان با  تا جایی که اطالع داریم تالش. مراجعه و طرح شکایت کند

یز اند هم انجام گرفته اما حاصل آن این بوده که این افراد ن طرف زن و دوستان ایشان ارتباط خوبی داشته

 .اند متهم شده« دستی با متجاوز هم»بعد از مدت کوتاهی به 
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 ؟کجا اشتباه کردیم

 انتقاد از خود

های سیاسی چپ با موضوعاتی از قبیل آزار و اذیت جنسی، رفتار  ها، احزاب یا گروه ی برخورد سازمان مسئله

ترین و  یکی از مبهم درون صفوف خود« مردانه»ی ناشی از رفتار  گرانه سکسیستی و گرایشات سرکوب

ای نه چندان دور  در گذشته. خواه درون و بیرون از این ساختارها بوده است حادترین مسائل کنشگران برابری

، «وضعیت حساس کنونی»های چپ با توسل به توجیهاتی از قبیل  بسیاری از این قبیل موارد درون سازمان

های  هایی از قبیل شبکه ف، فقدان وجود میانجیانقالبی مختل-های اجتماعی ها در جنبش نقش سازمان

نبودن موضوع برابری جنسیتی، « گون مسئله»تر  ها و از همه مهم سازی ای اجتماعی برای طرح دعاوی و رسانه

تشکیالتی در رابطه با سازوکارهای برخورد با فرد یا افراد متعرض یا متهم،  نعدم وجود آگاهی مشخص

خودانتقادی این  ننو غیره مانع از بروز، افشا یا احیا« تعهد تشکیالتی»نه بر رفیقا/چیرگی روابط دوستانه

ی آزار و اذیت جنسی درون صفوف خود و در نتیجه مسکوت ماندن همه یا  ها در رابطه با مسئله سازمان

های  به همین دلیل، به لحاظ تاریخی در کشورهای مختلف بخش. بخشی از این قبیل مسائل شده است

ی  ی مسئله به واسطه( ها زنان و البته نه فقط محدود به آن نعمدت)های چپ  ی درون سازمان شده سرکوب

زده  آزار و اذیت جنسی، تقسیم نابرابر وظایف سازمانی میان مردان و زنان و در کل بازتولید مناسبات جنسیت

ی سیاسی خود را تغییر  ها راه مبارزه های مدعی برابری نه تنها با خروج از این سازمان و نابرابر در بین سازمان

اند، بلکه همچنین در مواردی، با تشکیل  های سیاسی متفاوت و یا حتی متضاد پیوسته اند و به جریان داده

های گوناگون پرده  یابی به برابری در حوزه ی سیاسی برای دست های مستقل زنان از ضرورت مبارزه سازمان

آمیز و  های مستقل زنان که یکی از مطالبات مناقشه انند تشکیل سازمانبنابراین موردی هم. اند برداشته

های فمینیستی متأخر است، فارغ از ارزیابی دستاوردهای مثبت و منفی آن چه برای جنبش  رادیکال جریان

شان  گذاران اولیه ، از آنجایی که بنیان(که این خود موضوعی جداگانه است)زنان و چه برای جنبش چپ 

اند، به نوعی ریشه در  های چپ بوده تر جداشده از سازمان هایی از زنان پیش ها بخش بر فمینیستعالوه 

طلبانه و  های سیاسی چپ جهت ایجاد و حفظ ساختارها و سازوکارهای برابری ها و گروه ناتوانی سازمان

ها  انگاری قبیل سهلامروزه اما این . ی ستم جنسیتی درون صفوف خود داشته است مسئوالنه در قبال مسئله

پذیر یا قابل  توجیه به هیچ وجهنه به لحاظ سیاسی، نه از منظر ایدئولوژیک و نه از جهت کار تشکیالتی 

ویژه مردان به خاطر جایگاه مسلط خود  های چپ، به خواه در سازمان پوشی نیستند و تمام افراد برابری چشم

طور مشخص ضروری است که آگاهی خود  شکیالتی بهت نسیتی به طور کلی و مناسبات دروندر مناسبات ج
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از وجوه و اَشکال گوناگون ستم جنسیتی را افزایش داده و با خودانتقادی به شرح و بسط این موارد پرداخته 

و به دنبال طرح سازوکارهایی صریح برای پرداختن به دعاوی مربوط به اَشکال گوناگون ستم جنسیتی 

چیز به جز خودانتقادی کوبنده، گشودگی به روی افزایش آگاهی  هیچ. اشندشده در تشکیالت خود ب تجربه

کارهای عملیاتی برای پرداختن به موارد جزئی و کلی آزار و اذیت جنسی در کنار  تئوریک و عملی و طرح راه

 ها و جریانات در کشورهای گوناگون پیرامون برخورد با این قبیل موارد، ی سایر گروه آموختن از تجربه

با توجه به تمام . در رابطه با ستم جنسیتی را بیازماید های چپ ی سازمان طلبانه ریتواند عیار دعوی براب نمی

 .توانیم به خودانتقادی عملکردی بپردازیم مطالب مذکور در مقدمه و شرح ماوقع اکنون می

ع ارتباط تشکیالتی با قط»توانست به لحاظ تشکیالتی موجب اعتماد متقابل شود  شاید اولین قدمی که می

، هرچند بنا باشدا به نتیجه رسیدن روند پیگیری کم به صورت موقت و ت در سطوح مختلف دست« فرد متهم

رفتار »شده  بر آنچه در شرح ماوقع آمد، در آن زمان و طی روند پیگیری، طبق اطالعات گردآوری

مین خاطر، به جز تذکر کتبی به طرف ، به ه(و نه تعرض یا تجاوز)طرف مرد محل بحث بود و « سکسیستی

ی همکاری منجنیق با طرف مرد بر مبنای  به همین ترتیب، ادامه. مرد مجازات بیشتری در نظر گرفته نشد

توانیم ضعف عملکردی خود را بهتر متوجه  نگریم می امروز که به گذشته می. همین مسئله صورت گرفت

، باید چندوچون پرسشگری از فرد (تارهای سکسیستی استمنظور رف)در شرایط بروز چنین مواردی . شویم

شود تا منظور خود را  کم با همان جدیّتی که از فرد شاکی خواسته می خاطی واضح باشد، یعنی دست/متهم

به همان میزان و یا حتی ( و این کار را به صورت شفاهی و مکتوب انجام دهد)تر بیان کند  از اتهامات دقیق

خاطی هم پرسشگری پیگیرانه شود، امری که در روند پیگیری از طرف منجنیق دنبال /همبیشتر، از فرد مت

همچنین به پرسش . تر دنبال شود گیرانه توانست سخت شد اما با نگاه به گذشته شاید بتوان گفت که می

های موجود در مجموعه در مورد سکسیسم و ستم  گرفتن طرف مرد و به مشارکت طلبیدن او در بحث

راهی کامل او تصمیمات  کاری و هم توانست با جدیت بیشتری دنبال و در صورت عدم هم تی میجنسی

حال در پرتو این تجربه که از سر  در عین. تری در مورد ادامه یا سطح همکاری او با مجموعه گرفته شود جدی

یک تشکیالت سیاسی اندیشیم که در چنین مواردی مسئولیت عضوی از  ها نیز می ایم به این پرسش گذرانده

 .تواند باشد که مورد اتهام قرار گرفته است در قبال تشکیالتی که در آن عضو است چه بوده و چه می

ای از طرف یکی از اعضای  کند وقتی مجموعه عالوه بر این، اصل شفافیت در مناسبات تشکیالتی حکم می

جموعه با در نظر گرفتن جوانب گوناگون شود، خود م خود در رابطه با موضوعی تبدیل به مرجع پیگیری می

ی مشکالت  رغم همه تواند به سازی خطاب به آگاهی عمومی کند، امری که می مسئله اقدام به شفاف

مدت و بلندمدت موجب کارآیی و اطمینان  کند، در میان مدتی که مجموعه با آن سروکار پیدا می کوتاه

طور که در مورد  در غیر این صورت، همان. ز مجموعه شودتشکیالتی برای سایر اعضا و نیز افراد خارج ا
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ماجرای مذکور اتفاق افتاده، واکنش فرد شاکی که به هر دلیل از روند پیگیری رضایت ندارد و احساس 

گروهی و  سیاسی در روابط درون/گیری نفرت شخصی تواند موجب شکل کند نادیده گرفته شده است، می می

ای مختلف  رسانه-های سیاسی گیری کمپین های شخصی فرد شاکی، منجر به شکل ملدر ادامه، بنا به ابتکارع

 .و ورود عناصر گوناگون در مقام افشاگران علیه گروه مذکور شود

اخیر تصمیم به شکستن سکوت خود در این مورد « افشاگری توئیتری»در شرایطی که منجنیق پس از 

ی اول و نیز پرتو افکندن بر وجوه تاریک  در وهله تیتشکیال-خودانتقادی سیاسیگرفته است، تأکید بر 

اعم از چپ )ی منجنیق به منظور خلع سالح کردن جریانات مخالف  موضوع و روایت ماجرا از منظر مجموعه

تواند تالش برای بیان یک  کم می آلود ماجرای موجود، دست گیری سیاسی از آب گل برای ماهی( و راست

گیری چه پیامدهایی در  نظر از اینکه این موضع صرف. ی تاریخ باشد صحنه موضع خودانتقادانه رو به

های خود  کند کوتاهی ی تاریخی یک تشکیالت سیاسی چپ حکم می مدت به همراه داشته باشد، وظیفه کوتاه

نع را بپذیرد، میل اساسی خود به تغییر را آشکار سازد و سازوکارهایی را به وجود آورد که پیش از هر چیز ما

ی  فارغ از مسئله. ی چنین مواردی شود و در صورت وقوع مسیر پیگیری درست را نشان دهد از تکرار دوباره

های درونی خود، از جمله  های چپ جسارت مواجهه با تناقض دانیم که اگر سازمان مذکور، به خوبی می

را نداشته « مردانه/مرداناِگوهای /رفتار»ی چیرگی  بازتولید ستم جنسیتی در سطوح گوناگون به واسطه

طبقاتی خود -باشند، واقعیت این است که افراد و جریانات دیگر به مسئله ورود کرده و بنا بر منافع سیاسی

 .کنند بندی می آن را صورت
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