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هفتهي آينده »نقد«» ،سايت نقد« ،يكساله ميشود .اين مناسبتي است كه در خوشبينانهترين نگاه تنها براي شمارِ اندك دستاندركاران،
نويسندگان ،مترجمان ،عﻼقمندان و خوانندگانِ »نقد« ،نقطهاي است كه ميتوان در آن مكث و تأمل كرد .در چشماندازي سياسي و
اجتماعي ،حتي رويدادي ويژه نخواهد بود .تأمل در اين نقطه ،براي ما اما ،فرصتي است براي ارزيابيِ پاسخ به پرسشِ مشروعيت و حق و
ضرورت پيدايش و حضور آن؛ پرسشي كه ديگران ،برخي پيشاپيش در انكار چنين مشروعيت و ضرورتي و برخي ديگر ،نقادانه ،اما دوستانه و
همدﻻنه در شناخت جغرافياي آن و جايگاهش در جغرافياي انديشه و مبارزهي سياسي طرح كردهبودند ،و ميكنند؛ پرسشي كه بيگمان
بيش و پيش از ديگران براي ما نيز طرح بود و پاسخهايي كه به آن داشتيم و داديم ،هرچند نه با صداي بلند ،در يك جمله خﻼصه ميشد:
»نقد« بايد نخست پاسخ به ضرورتي باشد و مشروعيت و حقانيت وجودش را ميتوان با ارزيابيِ تﻼش و توانش در تشخيص و تعيين
جغرافياي اين ضرورت و پاسخگويي به آن ،داوري كرد .يكسالگي ،در فاصلهاي زماني كه ــ در عطف و تعهد به مبارزهي سياسي و
اجتماعي در ايران ــ بين خيزش ديماه  96و نقطهاي شاخص در مبارزات كارگري هفتتپه و فوﻻد اهواز واقع ميشود ،به ما نيز فرصت و
وظيفهي اين ارزيابي را محول ميكند.
ضرورتي كه »نقد« خود را به مثابهي پاسخي ،يكي از پاسخها ،با آن تعريف ميكند ،برعهده گرفتنِ وظيفهاي ،يكي از وظايف ،در سپهر
نقد است :ضرورت كار و مبارزهي نظريِ هدفمند در متن و بستري ضد سرمايهدارانه و با چشماندازي رهاييبخش؛ كاري در محتوا و
مضمون ،نظري و در ماهيت ،سياسي؛ فعاليتي در فاصله و در تمايز روشن با كار آكادميك از يكسو و ژورناليسمِ سياسي از سوي ديگر ،فارغ
و مبرا از انكار اهميت و ضرورت هردوي اين حوزهها؛ مدعيِ دقت و انسجام و نظم »علمي« و »حرفه«اي و متعهد به تشخص و صراحت
سياسي ،رو در روي درندهخويي و انسانستيزيِ ستم سرمايهداري ،چه در پيكر رژيم حاكم بر ايران و چه در قالب نظام ويرانگر سرمايهي
جهاني.
»نقد« بيگمان تﻼش براي گسستن و گسيلدن از الگوهاي تكراري و ناكارآ در شناخت وضع موجود و در شيوهها و رويكردها و شكلهاي
سازمانيابي در دگرگونسازي ريشهاي آن است ،اما جانشين اين الگوها ،يا خود ،الگوي ديگري در كنار آنها ،نيست .دراساس ،داعيهاش را
ندارد .برعكس ،تﻼشي است در ايجاد فضايي تازه براي :يك( ارزيابي نگاههاي گوناگون به نقد شيوهي توليد سرمايهداري و ايدئولوژيِ
بورژوايي؛ دو( ارزيابي و جستجوي راهها و امكانات گوناگون در گذشتن از آن و چيرگي بر آن؛ سه( ارزيابي طرحهاي واقعبينانه از آينده و از
جامعهاي رها از سلطه و استثمار؛ و چهار( مشروعيتبخشيدن به »خيالپردازي«ها و آرمانهايي كه چنان آيندهاي را ميخواهند؛ نگاهي
واقعگرايانه و همهنگام مبارزهجويانه به آينده ،چنانكه آينده نيز چراغ راه امروز باشد؛ نه غايتگراييِ قدرگرايانه ،اما آرمانگراييِ مبارزهجويانه؛
آينده ،نه همچون علت غايي ،اما همچون آرماني ممكن؛ پذيرش و پذيراندنِ امكان و مشروعيت جامعهاي آزاد و رها از سلطه و استثمار.
»نقد« امروز وزنهاي نيست؛ نه در ابعاد رسانهاي ،نه سياسي و نه نظري؛ وزنهاي چنان سنگين كه تعادل نيروها را در هيچيك از سپهرهاي
فوق بهزيانِ مخالفان و »رقبا« برهم بزند .آنجا كه چنين نگرانيهايي احساس ميشوند ،ناشي از سنگينيِ وزنهي »نقد« نيست ،بلكه ناشي از
سبكيِ خود جايگاه و پايگاه نگران است» .نقد« تنها و تا آنجا ميتواند هراسانگيز باشد كه از عهدهي وظيفهي نقد برآيد و آنگاه ،آنها كه از
»نقد« ميهراسند ،تنها بانيانِ وضعِ موجود خواهندبود.
»نقد« ميخواهد در فضاي نقد اقتصاد سياسي ،نقد ايدئولوژيِ بورژوايي ،نقد بتوارگيِ كاﻻيي ،صدايي باشد در كنار و همآوا با صداهاي ديگر،
هريك به زباني و لحني ،گوناگون و هريك پژواك جايگاه و خواستهاي ريشهدار در ساختوبافتي اجتماعي و تاريخي و تﻼشي براي
تصويرپردازي از جامعهاي آرماني؛ هرچه بيشتر باشند اين صداها ،بهتر .در اين همآوايي و همسرايي» ،نقد« يك صداست .گونهگونيِ اين
صداها و لحنها را» ،نقد« ناشي از گونهگونيِ ناگزيرِ نيازها و سايهروشنها در شيوهي بيانشان ميداند و ضرورت و مشروعيت اين چند
صدايي را از نقش تعيينكننده و غيرقابل چشمپوشيِ آن در امكانِ شكوفايي و باليدنِ انسانِ آزاد استنتاج ميكند .شعار »همه با هم« ،بيانِ
ايدئولوژيك» همه با من« است.
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از وحدت مبارزه با سازوكار سرمايهدارانهي زندگيِ اجتماعياي كه مبتني است بر سلطه و استثمار و از وحدت هدف برپاييِ جامعهاي بري از
سلطه و استثمار نميتوان وحدت راهها و روشها و شيوههاي مبارزه را نتيجه گرفت؛ نه در يك حزب و سازمان ،و بهمراتب كمتر ،در يك
رسانه؛ نه امروز ،و نه حتي در فردايي كه امكان واقعيِ ساختنِ چنان جامعهاي فراهم شدهاست .با اينحال» ،نقد« نه تنها عرصه را بر بانيان و
پاسداران و قدرتمدارانِ وضعِ موجود تنگ ميكند ،كاري كه همانا هويت و سرشت نقد است ،بلكه جا را براي نيروهايي نيز تنگ ميكند كه
با پنهانشدن پشت نُمادهاي مبارزهجويانهي نقد ،در جستجوي راههاي مماشات با همين وضعِ موجودند ،يا در حركت ﻻكپشتيشان براي
تغيير وضع موجود ،خادمانِ خواسته و ناخواستهي جاودانگيِ آن ميشوند .از همين روست كه »نقد« ،پاﻻيشِ گفتمانِ نقد را از وظايف عمده
و مهم خود ميداند.
در تجربهي زيست يكسالهي »نقد« ،سياههي كاستيها و خواستهها آنقدر طوﻻني است كه نيازي به بيانشان نيست ،اما دستكم سه
واقعيت ما را در گامنهادن به سالِ دومِ زندگي دلگرم ميكند :يكم( پرخوانندهترين مقاﻻت» نقد« مقاﻻت نظري در حوزهي نقد اقتصاد
سياسي بودهاند؛ دوم( بيشترين آثار منتشرشده را خوانندگان و عﻼقمندان به نقد و »نقد« ترجمه و تأليف كردهاند؛ و سوم و مهمتر از همه(
آنجاكه به مسائل مبارزهي سياسي و طبقاتي پرداختهايم ،زنجيرهي ميانجيها بين متن و رويداد آشكار و ملموس بودهاند.
كارنامهي يكسالهي مقاﻻتي كه در »نقد« منتشر شدهاند ،در مجموعهي »سالنامهي نقد« گردآوري شدهاست و در دسترس قرار دارد.
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