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 اشاره

جامعهحمیدرضا جالیی »اصالحشناس  پور،  عنوان  با  یادداشتی  در  ارزیابی طلب، 

میهن، به مدیر مسئولی ی هم در روزنامه  1401رماه  مه   25« به تاریخ  طلبی خطر تجزیه

می مدعی  کرباسچی،  »غالمحسین  که  نیروهای شود  و  مدنی  جامعه  دلسوز  نیروهای 

«. یادداشت حاضر نقد و پاسخی به  را نادیده بگیرند  "طلبی تجزیه"حکومتی نباید خطر  

 ادعاهای ایشان در این زمینه است. )نقد اقتصاد سیاسی( 

 

اولین نگرانی هنگامی است که نظم سیاسی  نویسد:  می  پورجالیی  –  اول  یگزاره

که خطر سوریه ...  توان جدی نگرفتگاه خطر تجزیه سرزمینی را نمی شود آنضعیف می 

  کاهش  در   ایران   ی ها دولتکند.  در ادامه استدالل می   شدن را هم در درون خود دارد.

  نارضایتی  با  ما  نبوده، لذا  موفق  آنها  سیاسی  نمایندگی  پذیرش  در  و  قومی  های تبعیض 

هستیم.  هاکرتها،  ترکمن  ،هابلوچ  ، هاعرب  ،کردها  میان  در  عمومی ادامه  ا  روبرو  و 

نام    ی پدیدهدهد:  می  به  نگران    هاپانالغری  عادی  حالت  در  تجزیه که  برای  ننده 

امنیتی ضعیف _ سیاسی    خفته و حاشیه هستند اما وقتی نظم  سرزمینی ایران نیستند،

یکی از وجوه کند:  . درپایان این گزاره اشاره میکنندشود آنها مجال فعال شدن پیدا می

 .  طلبان قومی استهای جدایینگرانی از فعالیت ، نگرانی از سوری شدن

ها ، هرچند برای ستم قومی و زبانی و وجود پاندر پاسخ به این ادعاها باید گفت

 آید آنچه که به نظرم کامالً نادرست میایران وجود دارد.    شواهد کافی در تاریخ معاصر

 .  سرزمینی است ی خطر تجزیههم و آن ایشان گیری نتیجه 

کوشید،    و اجبار  زور  متکی به  با نیروی نظامیدر مناطق ایلی  پهلوی اول  به نظر من،  

و   ندانکار ک شان  زیست و معیشت  مذهب،،  حسب زبانبرشان را  های تفاوتک طرف  از ی

دیگر طرف  را  از  همه  وظیفه مدد  به کوشید  و ،  اجباری   ی نظام  یکسان  کاله  و  لباس 

بخشد. اما عمالً این اقدام در طول مشترک    یهویتبازور،    زنان  سربرداشتن حجاب از

بهمن بیگی محمد  قول  به شکل گرفت و پایدار شد.    فارسی و خط  زبان    ی پایهبر  هادهه

فارسی،   الفبای  و  کردزبان  متصل  یکدیگر  به  را  همه  یگانه  گردنبندی  و   همچون 

https://hammihanonline.ir/news/title-one/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-1
https://hammihanonline.ir/news/title-one/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-1
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و مفهوم شهروندی پدید آمد هرچند   رسمیت شناختشان را ارج نهاد و به های تفاوت

 بودند.  ایران  «رعایای»همه همواره  که از منظر حکومت

نشانه  امروز معترضان  شعارهای  از  در  بسیاری  و های  شهروندی  امروزین   مفهوم 

مذهبی و  ،  زبانی،  قومی،  ییتهای جنسهویت   زمانمشود هوحدت سرزمینی دیده می 

پذیر و رسمیت یافته  مشاهده   امروز شهروندان  همراهیهای زندگی و مانند آن در سبک

  های انسانیتفاوت  ی دهنده نشان   یافته است. کهی زن، زندگی، آزادی تجلی  گانه و در سه

   است. سرنوشتی آنانهم  در عین یگانگی و 

اخیر   ی دهه   ششحداقل در  .  است  ای قابل فهم درجهبه   علت آن همبه نظر من  

کنند که هایی زیست و کار می ویژه در مناطق شهری در کوچه و خیابان شهروندان به 

  . عموماً حضور دارند  ... متفاوتهای زندگی وسبک ،  زبانی-قومی    های شهروندانی از گروه

  ی درخواست برابرعنوان ظرفی برای  هویت واحد شهروندی را به آنان  که  حتی تصور این

ویژه برای  و به )ها را اولویت دهند  رها کرده و سایر هویت  جهانیاین  حقوقی واقعی و

هر محله ا چنین درخواستی  بقبول است. با این استدالل ساده که  قابل   غیر  (ترهاجوان

آن   تجزیه شود و عمالً هر یک را در برابر  یسرزمین واحد  خودش باید به چندین و چند  

برابر دوست:  دهدقرار می  «دیگری» در  برابر همکار،  دوست  در  خویشاوندان ،  همکار 

   و... نسبی درمقابل خویشاوندسببی 

اروپای مرکزی    نود میالدی در  یدهه  آنچه در  ،جهان امروز   ی تجربه  ،آنعالوه بر  

 در برابر   مقاومت زنان  اقلیم کردستان عراق که در آن  امروز  ی ویژه تجربهاتفاق افتاد و به

 کشی که زن و    زنان  نرخ باالی خودکشی  نمودهای آن در  تبدیل شدن به جنس دوم و

  ، دهدبازتاب می  قدرت  در  نابرابری جنسیتی را در ساختار پدرساالری کهن قومی  عمالً

 منادیان  طلبی، وفدرالیسم و تجزیه  ی پیش چشم این جوانان است. همین است که ایده

از این   هم   سوری شدن  کند. در نتیجهمشتری می کمپان را درمیان آنان بسیار    انواع

 .  رسدربط به نظر می بیزاویه 

جامعه و دولت ی است که آن را »نگرانی ایشان از شرایط  ظاهراً  -  دوم  یگزاره

جا است  این. در  کندمل می أ ایشان قابل ت  ی که خطر تجزیه را به گفته   نامد« میناتوان

با وآن را  دنامعنوان جنبش اعتراضی و ملی مهسا می وضعیت امروز را که به  که ایشان

 .  کندمی دو الیه مشخص  
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بی   یالیه  زندگی که  بازپس گرفتن  برای  برانگیختگی مردم  با ویژگی  رهبر اول 

 ای در خارج کشورهای ماهواره رسانه   ی از نظر ایشان با مداخله  کهدوم    ی الیه  . و است

گیرد فعالین  و نتیجه می  نامد.طلب می را سرنگونی آن    وشده است    هپرداخت   ساخته و

قادر نیستند هدف تغییر ساختار را دنبال  و  ان و زنان هستند  این جنبش عمدتاً جوان

نظم سیاسی ضعیف   معترض و چندپاره و دولت ناتوان،  ی لذا در وضعیت جامعه .  کنند 

 .  تواند فراهم کند طلبان می شود و این ضعف مجالی برای جداییمی 

جا در این  ،ماهرا دادپور  جالیی«  طلبیجداییخطر »پاسخ  ی اول  در گزاره  از نظر من

استداللی الیه و  تجربی  منظر  رادوگانه بندی  از  ایشان  قابل ی  فاقد شواهد غیر  و  دفاع 

  کنم اشاره می  بندی چنین فرمولعملی    ی نتیجه  فقط به  دانم ومی   و استداللتجربی  

  در   که  امعترض را خطاب قرار داده است. شهروندانی ر  طور غیرمستقیم شهروندانکه به 

 فریادشان فقط  و  محروم  شاناجتماعی   و  انسانی   حقوق  به   بخشیاز عینیت   هادهه   طول

 تقلیل  هاییربات   به  را  پور این شهرونداناست. جالیی   مانده   باقی   خیابان  ی عرصه  در

ند  در کشورهای دیگر رگگزارشگر و تحلیلخبرنگار،  تعدادی  فرمان  به گوش که دهدمی 

پور از ی جالیی. این ایدهدارند  دستی بر خاکستر  و  از دور دستی بر آتش  احتمااًل  که

صاحبان تحلیلی در اختیار  بندی خودساخته  تأمل است که با این الیهاین لحاظ قابل

می قدرت   به   ی ایده   دهدقرار  را  معترض  نشنیدن شهروندان  و  ندیدن  عنوان تاکنونی 

ای  طلبان حکومتی روزنهدر مقابل برای اصالح  احتمااًلتا  کند  نفوذی بیگانه تئوریزه می

 .  قدرت بگشاید به درگاه

طور نویسد راست افراطی در جهان به پور می جالییجا  ایندر    _   سوم  یگزاره 

 . که با کشوری به بزرگی ایران نیز مشکل داردلجمهوری اسالمی بکلی نه فقط با 

دانیم در کشورهای دارای نظام . میدرستی این گزاره از اساس مورد تردید است 

  منافع  باشد  داشته  اختیار  در  را  دولت  سیاسی  جناح  کدام  اینکه  از  نظرپارلمانی، صرف 

های گروه  های درخواست   فشار  تحت  عمدتاً   که آن هم  برندمی   پیش  را  کشورشان  ملی

در اکثر کشورها،  بسیاری از آن  که    است. شهروندانی  عمومی  افکار  شهروندان وقدرتمند،  

یک امروز با گذشت بیش از  ورویدادهای آن دوخته شده است.    یرانا  به  شانچشم  امروز

»واقعه«ماه   روز  اعتراضات  از  آغاز  محدودیتعلی ،  و  غیر  رغم  برای قابل های  دفاع 
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کنجکاوی و   هستند که تشخص،  یدر ایران نوجوانان و جوانان،    دسترسی به اینترنت

قدرتمندتر از هر نیرویی شان در جهان وب شکل گرفته و شکوفا شده است و  خالقیت

  شان به میدان آورندهای درمقابل دولت جهانیان را    و  نند کتوانند از هر سدی عبور  می 

 .  ندکندور شان از جنبش  اندها مدعی آنپورجالیی که  اتی« راخطر» و

 


