
  
 

 

 

 

 

 1یبا محمد قوچان میتسن یمصاحبه یبه بهانه
 

کالیراد یدموکراسی نوشته  
 

 

ها را، از خشم و غضب و از واکنش یفیدست، ط نیاز ا ییهاها به مصاحبه«پاسخ» نیترجیو را نیترراحت

در  دیمصاحبه را با نی. اما اردیگیانگاشتن، در بر م دهیگرفته تا انکار و سکوت و ناد یشخص یتخطئه

 یماریب یقسم یهاپمتومکرد، س ییها رمزگشااز سمپتوم یامجموعه یمنزلهتر، بهگسترده یبافت

که در  یاطبقه: «ییبورژوا ی ماریب» کیاست،  یبورژواز ی  ماریدر واقع ب یماریب نی. ایختاری–یاجتماع

که در هراس و  یاطبقه ند؛یبیخود را در معرض خطر م ی«دستاوردها» ،یدارهیسرما یهاکوران بحران

به  لیاز م زیاز هر چ شیب ان،یم نیو البته در ا زندیموپا خود دست یها«داشته»رفتن تاراجبه یدلهره

  د.هراسیم یو عدالت و آزاد یبرابر

با  یکه بورژواز ینفرت دهدیخود را در قالب انواع و اقسام نفرت نشان م ییهراس بورژوا نیا

و با  پراکندیدر سراسر جامعه مدارد  اریکه در اخت یایامختلف و با استفاده از امکانات رسانه یترفندها
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 یطبقات ی)در جامعه کندیل میخود تبد نظامادهیها را به پمتوسط، آن یطبقه ژهیوبه گر،یآلودن طبقات د

و  یپرستاسم وطنمسلط است(: نفرت از اقوام مختلف به یطبقه« احساس»مسلط در جامعه « احساس»

 یامثابه طبقهطبقه، به نیا کاریب یاز اعضا ژهیوکارگر، به ی، نفرت از طبقه«به ننگ اینام به  هنیدفاع از م»

کند و  دیرا تهد هایکه ممکن است نابرابر یمثابه نهادبه یواقع یسنفرت از دموکرا ،«خواهادهیتنبل و ز»

در  ۹۸و آبان  ۹۶ ماهید عیکه پس از وقا یشان درآورد؛ همان نفرتطبقات  دارا را از چنگ «یهاداشته»

 یکه آماده است تا چند صباح یدرآمد؛ همان احساس انیمعترضان به ب خواندن«ستیفاش» ای« کرکس»

 د.حاکم بگمار یاسینظام س یرا به س مت تدارکچ« مقتدر» یجمهوررئیس گرید

سبک به یطلباصالح ،یهابز ی طلبانواع و اقسام اصالح انیچارچوب است که در رقابت م نیهم در

حکومت »موسوم به  ی دئولوژیاحساس، عزم خود را جزم کرده است تا با ا نیکارگزاران، سوار بر امواج ا

 قیطر نیمشورت بدهد، و از ا یاسیمسلط نظام س انیبه جر ،ییجواد طباطبا دیپخت س، دست«قانون

 یکارگزاران چند سال ی ارسانه یهااز چهره یکیدر مقام  یمتزلزل خود را تداوم ببخشد. قوچان گاهیجا

نشان  بیترت نیشده است، و به ا ن،یزمرانیا یاسیس لسوفیفشبه ،ییجواد طباطبا دیس دیاست که مر

ارشد دارد.  یمدرک کارشناس دعاسوراخ  افتنی یهاکیکارکشته، در تکن یداده است که درمقام تکنوکرات

 یبیعج یکردن و موجزساختن کالم مطول و درازدامن استاد )که عالقهکوتاه یمقام، رسالت قوچان نیدر ا

، …واضحات و حیرار مکررات و توضازجمله تک ،یکوشش چیراه از ه نیقطور دارد و در ا یهاکتاب دیبه تول

او با اتکا به امکانات حزب کارگزاران  یتوزانهنهیک یباورها ی( و کوشش در اشاعهکندیفروگذار نم

و  وزننیحتا تورق متون سنگ یوجه حال و حوصله چیمتوسط به ه یاست. چرا که طبقه یسازندگ

 لسوفیف نیاول»کالم  یو زبده دهیشود تا چک دایپ زهیباانگ یآدم دیاستاد را ندارد. پس با یقطورالپهنا

 اشتیمورأمکه  یستیبهتر از ژورنال یبرساند. و چه کس« هدف یجامعه»را به گوش  «نیزم رانیا یاسیس

است و  دهینرس انیبه پا یطلبو اصالح ییگرااصول ی، ماجرا«مردم»است که برخالف باور  نیدادن انشان
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 کیلودو»مورد نظر  یمعنا)البته به یواقع« کنش» کی بیترت نیانتخابات همچنان ادامه دارد. به ا یباز

ضمن « حکومت قانون یهینظر»صاحب  سوکی: از اریتمام ع یمعامله کی ابد؛یی، تحقق م(«زسیفون م

 یامکانات کارگزاران، گام یبه پشتوانه شیشعارها یدر اشاعه قیقدرت و توف یهابه کانون ماندنکینزد

در  تواندیم یسازندگ کارگزارانحزب  گر،ید یو از سو شود،یم ترکینزد ادیمقبره و بن یایبه تحقق رؤ

 یهافیط نیو برخالف ا ستین یاش خالچنته ینظر ثیادعا کند از ح یطلباصالح یهافیط ریرقابت با سا

جلب  یبرا شیهاتالششود قادر می ب،یترت نیو به ااست  «دیجد» یمنفعل و سرگردان، مجهز به گفتمان

 د.انعالمانه بپوشو شبه کیش یرنگ و لعاب ریتوجهات نظام را ز

در جلب  خواهدیکه م یاسیاست که هر حزب و گروه س نیما ا یدر زمانه جیرا یاز باورها یکی

معقول، جامع و منسجم  یگفتمان دیبا د،یرقبا بربا ریسبقت از سا یکند و گو دایپ قیتوف« مردم»نظر 

از رقبا  دیجد گفتمان یبکوشد و در عرضهرسانی آن روزانسجام و به دیداشته باشد و مدام در جهت تجد

کم در جهان امروز، آن. دست یسطح یهیماجراست و درواقع، سو یهیسو کیفقط  نیعقب نماند. اما ا

 نیجامعه و تضم تیمنافع اکثر نیمأت قیحاکم نه از طر یاسیس یهانظام. کندیکار نم گونهنیا استیس

 یدو( بلکه با کار رو نیاز ا یبیترک ای) یکارو پنهان بیفر ایقدرت به حاکم  یدر واگذار یاجتماع توافق

. چگونه؟ کنندیخود را خلق م« مردم »ها . احزاب و حکومتبخشندیخود را تداوم م اتیها، حتوده لیم

با استفاده از انواع و اقسام  یدارهیسرما د یتول اتیمطابق مقتض یاجتماع یدادن زندگسازمانسو، با کیاز 

دادن به سازمان قیمخاطبان خود از طر لیدادن به مبا شکل گر،ید یسو ازقدرت، و  یهایتکنولوژ

دل  ،یدارهیسرما نظام اتیمطابق مقتض افتهیسازمان یدر قالب نهادها یبه زندگ کهیشان، طوراحساسات

نهاده است، و  شانیرو شینظام پ نیکه ا رندیبگ یرا پ ییهاببندند و با اضطراب و دلهره همان هدف

 .نظام در دلشان نشانده است نیکه هم ندیبه حرکت درآ ییهمان آرزوها یروینبه
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 یاریو دست یهمکار ها و)با مباشرت رسانه« موفق» یاسیس یهاجهان امروز، احزاب و نظام در

 یاحساسات پراکنده«( موفق»نام و صاحب« هنرمندان»و  «سندگانینو» و روانشناسان و لسوفانیفشبه

 یبه برتر لیو م ینیبمختلف در قالب نفرت، خودبزرگ یهاکیمردمان جوامع خود را با استفاده از تکن

خود درآورده  یطرهیرا تحت س تاسیما س یاست که در زمانه یجهان یماریهمان ب نی. ادهندیسازمان م

 .است

 یو برکات است؛ سرچشمه راتیمواهب، خ یهمه زالیمنشأ ال «هیسرما» ،ییبورژوا لیمنطق م در

« اجبار» نجایاست )در ا یبوررژواز یاجبار یفهیوظ هیو حراست سرما فظح لیدل نیهمو به ات؛یآب ح

و  پراکندهاحساسات  افتنیبورژوا حاصل سازمان ی(. سوژهدیفهم« تکراراجبار به»مثابه به دیرا با

 هینگران تداوم گردش و انباشت سرما کهنیاست: او ضمن ا لیم منطق  نیآشوبناک مطابق ا یهاجانیه

است؛ و « خود یماندن در هست داریپا» ،یگریاش، مانند هر موجود ددغدغه نیتراست، مهم یطور کلبه

 اش،هیگردش سرما نیتضم جزندارد  یارد و خواه کالن(؛ پس دغدغهاوست )خواه خُ ی«هیسرما»او  یهست

در مورد  زیباشد )در زبان روزمره ن شیدر حال افزا دیکه مدام با یاییداشتن دارادر گردش نگه یعنی

روشن است که هر «(. ساقط شد یاز هست» ندیگو یرود میبر باد م یبه هر علت اشهیکه سرما یکس

و  دید تداوم داشته باشد نفرت از عامل تهدیتهد نیکند دشمن است و اگر ا دیا تهدمر یکه هست یعامل

 نیرا در هم« دولت مقتدر»به  لی. مردیگیشکل ماو  ینابود ایداشتن نگهبه مهارکردن و فرودست لیم

 هاانی. و هذکندیم دیتول« مطلقه یمشروطه» رینظ ییهاانیاست که هذ لیم نی. همدیفهم دیچارچوب با

 یبُعد گفتمان یعنی ت،یاز واقع یمشترک، به بخش لیبا م یجمع انیدر م شدنیو همگان افتنیوعیبا ش

 طیاز شرا یکی یمنزلهاست که گفتمان به ق،یطر نیو فقط از ا ق،یطر نی. از اشوندیم لیتبد ت،یواقع

 .کندیم دایپ تیاهم« مردم» یدر جلب آرا یاسیسها و احزاب گروه یاسیس قیتوف
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که  دهدینشان م میبا تسن «یحزب کارگزاران سازندگ یاسیس تهیمعاون کم» یمصاحبه

دوست دارند « مردم»که  دیرا بزن ییهارا بلدند: حرف «یاسیس قیتوف»دستور پخت  زین هایکارگزاران

 یایحن و اراقتدار وطرافتخار و پُپُ یدوست دارد در مورد گذشتهمتوسط  یکه طبقه ییهابشنوند، حرف

 .بشنود« توسعه» یپروژه قیاز دست رفته از طر عظمت  نیا

ها آش نیمردم با ا یهنوز ذائقه ایروشن خواهد شد که آ کینزد یاندهیدر آ همه،نیبا ا یول 

 .نه ایدر راه هست  یگریمردم د اینه؛ و آ ایسازگار است 
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