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های تاریخی مقاومت مردم ایران در برابر رژیم جمهوری  ترین دورهتردید یکی از درخشانسالی که گذشت بی

گمان  بی  ۱۴۰۰ و  ۱۳۹۸،  ۱۳۹۶ هایهای سالی خیزشاسالمی بود. خیزش »زن، زندگی، آزادی« در ادامه

ورتر  ها مواجه بوده و شعلهی گذشته با آنی ایران در چهار دههدر تیزتر شدن تضادهای گوناگونی که جامعه

ای داشت. این خیزش که به سرعت اغلب  کنندهشدن مبارزه علیه نظامی که عامل این تضادهاست نقش تعیین

رش داد و به خواست سرنگونی کلیت نظام حاکم  شهرهای ایران را در برگرفت خواست پوشش اختیاری را گست

کنترل    دنینه فقط به چالش کشو پیشتازی آنان در مبارزات این چند ماه »  زنان معترض  یرسا  یصدارسید.  

  ی وارهایشکستن دبه ممکن بودن درهم  بود  یا بلکه اشاره  ،یتیو جنس  یجنس  دیاز مذهب و آپارتا  یناش  یاسیس

عنوان یک واقعیت اجتماعی و تاریخی، جایی  ویدادهایی که حجمشان بهگفته بودیم »ر تر  « پیش. یدئولوژ یا

بزرگبه رسمیمراتب  حیثیت  و  موقعیت  از  زمانیتر  در فضای  اشغال می-شان  چنان    ،دنکنمکانی  ابعادشان 

موجب    هایی چنان ژرف و پردامنه را توانند مرزهای بسیار دورتری را درنوردند و گسستمنبسط است که می

در این مواجهه زیر  چه آن .«لرزه درآورندهاست بههای هویتی را که بستر اجتماعی و تاریخی آنشوند که پایه

سوال رفت ایدئولوژی حکومت اسالمی بود که با تمام سازوکارهای پیچیده و متحجر خود از پس چند دهه  

تمامسلطه به  ی  تنها  و  کند  را حفظ  خود  مشروعیت  نتوانست  ــعیار  وحشیانه  کشته،   ۵۰۰ ضرب سرکوبی 

تردید خشونت  . بیبکاهد  زش یپرفروغ خ  یهاشعله  یاز سرکش ــ توانست   هزار زندانیهزاران مجروح و بیست

دهی ناکافی  ای داشت اما هرگز از یاد نباید برد که سازمانشده در سرکوب موقت خیزش نقش برجستهاعمال

کنندگان از هر قسم در این  و نیز تالش مصادره  کشزحمتهای  دهی تومردم و عدم شرکت متشکل و گسترده

تالش  فروکش  انواع  میان  در  اکنون  است.  داشته  نقش  موقت(  بدیل)ولو  برای  و  سازیها  کاذب  های 

جانبه  های مختلف مردم و مخالفت همههای گوناگون بخشهای گوناگونْ ژرفا بخشیدن به خواسترهبرسازی

 طلبد.  راستین و مترقی خیزش »زن، زندگی، آزادی« تالش و همتی عظیم می با نقض معنا و مفهوم 

کننده  ی سالی دشوار، پرمخاطره و تعیینتوان تصور کرد که در آستانههای پنهان و آشکار میی این نشانهاز همه

بینی از »خوشبینی مننتج  ایم. ستیزندگی و دلیری زنان و مردانی که در شش ماه گذشته با واقعقرار گرفته

های دیگری استوار است،  د و امکان تصور مناسباتی را فراهم ساختند که بر بنیاندنها را طلبیاراده« ناممکن

 رو به سوخت و توان انقالبی و انتقادی مضاعفی نیاز دارد.  های پیششک در ماهبی

و    انهیخاورم،  یهژمونلف  ی مختوعده داده بود سه پروژه  ۱۳۹۹-۱۴۰۰که در کتاب سال  سایت نقد چنان

خود    ت یباعث شد فعالی سیاسی  را در سال گذشته پیش برد. اما تغییر سریع و پرشتاب صحنه  سه یگروندر

تا با انتشار    می. تالش کردمیمعطوف کن  نایژ  زشیدوم سال به مسائل مرتبط با خ  ی مهین  یرا در بخش عمده
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درگیر در خیزش انقالبی    بخش ییرها  هایرویو امکانات ن  یاسیس  تیواقع  هایی با توجه بهو یادداشت  هاقالهم

های  موجود بر سر راه آن را واکاوی کنیم. با این همه، توانستیم بخشی از آن پروژهو موانع   هاگیبالقوه  جاری،

  میبتوان  ندهیدر سال آشده در سال پیش را نیز به همت و تالش رفقایی به انجام برسانیم و امیدواریم  تعریف

 . م یدر دسترس خوانندگان بگذار ییها ها را در قالب کتابپروژه نیا  یجهینت

اندرکاران نقد سال دشواری بود. از ابتدای سال، همکاری  ای دیگر نیز برای دستعالیت نقد از جنبهسال پنجم ف

رغم نقش  رنگ شد. بهرفیق عزیز کمال خسروی به علت مشکالت سالمتی به طور موقت با سایت نقد کم

شیدیم با تکیه بر کار،  گیری که او همواره در اداره و غنابخشی محتوایی به سایت نقد داشته و دارد، کوچشم

اش بوده است این جای خالی  گیریو توافق جمعی که منش و رویکرد »نقد« از همان زمان آغاز شکلی  اندیشه

ی قیام ژینا، بهبودی و بازگشت تدریجی او دلیل دیگری  ی سال ششم و در میانهرا پر کنیم. اینک در آستانه

 کنیم. جمع نقد است. برای او سالمتی و توان روزافزون آرزو میگرمی و نویدبخش روزهای تازه برای  برای دل

ی کسانی دراز  اندازها، و در آغاز سالی نو از فعالیت »نقد«، مانند همیشه دست یاری به سوی همهبا این چشم

د  ای آزارا برای مبارزه و حرکت به سوی جامعه  ی دئولوژینقد ا  ی و نقد بتوارگ  ،یاسینقد اقتصاد سکنیم که  می

 دانند.  و رها از سلطه و ستم و استثمار ضروری می

 ژن ژیان ئازادی 
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