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وجود  های بارزیهای مختلف اجتماعی تفاوتگروه ترین جوامع نیز بینجوامع بشری عموماً جوامع همگنی نیستند. در یکدست

مر های پایدار و مستها، تبعیضها کمتر باشد، جامعه همگراتر و پایدارتر است. ریشه این تفاوتدارد. هرچه میزان این تفاوت

 و هنجارهای ها اغلب بر اساس رسوم و قواعدباشد. این تبعیضهای اجتماعی میناشی از تخصیص منابع بین افراد و گروه

شوند و ممکن است از نوع مادی، معنوی ویا ترکیبی ازهردو باشند. برابری آرمان اجتماعی، فرهنگی و یا حقوقی اعمال می

تالش  ها برایهای اصلی انساننیافتنی انسان است. مبارزه برای رفع تبعیض، در همه جوامع یکی از انگیزهمحبوب ولی دست

تر ر و پنهانتها بسیار پیچیدهباشد. در جوامع مدرن و مبتنی بر دموکراسی، اشکال اعمال این تبعیضاجتماعی و سیاسی آنان می

ر باشد. دپذیر میای امکانهای فرهنگی و سیاسی و حقوقی است و تااندازههای اجتماعی، تالشهای ترمیم آن، با جنبشو راه

اره شوند. یک گسل اجتماعی، دوپهای عمیق اجتماعی تبدیل میبه گسلها ها، آنصورت عدم توجه به تعمیق یافتن این تفاوت

شدن اجتماع بر اساس تبعیض عمیق مداوم بر حوزه معینی از اجتماع است. بدیهی است که در صورت بروز چنین پدیده ای، 

مواجه خواهد شد. در  جامعه با مسائل مختلفی، ازجمله به خطر افتادن همگونی جامعه و موجودیت نظام سیاسی حاکم بر آن

هایی از جامعه، مشروعیت نظام سیاسی با سؤال یابد و در بخشها گسترش میها و ناآرامیای امکان بروز شورشچنین جامعه

های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، درصدد کاستن ها با برنامهشود. بنابراین در جوامع پیشرفته دولتاساسی مواجه می

  .باشندهای اجتماعی میها به شکافو جلوگیری از تبدیل این تفاوتها از تفاوت

های ن تفاوتتریهای مبتنی بر ثروت، دانش، جنسیت، نژاد و دین از برجستههای دموکراتیک نیز تفاوتوجود، حتی در نظامبااین

  .باشندبارز، در جوامع دموکراتیک می

مذهبی است. این نظام بر اساس رویه و قوانین خود جامعه را به شیعیان و غیر جمهوری اسالمی یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی 

نین نظامی؛ باشند. بنابراین تبعیض در چها ی حکومت میفقیه، خودیکند و در بین شیعیان نیز، وفاداران به ولیشیعیان تقسیم می

ای، دسرانه و غیررسمی مداوم است. تداوم چنین رویهنهادینه، ساختارمند و مبتنی بر سازوکارهای رسمی و قانونی و همچنین خو

های حاد و خطرناکی تبدیل نمود است. وجود های اجتماعی را به گسلگذرد، تفاوتدر بیش از سه دهه که از عمر این نظام می

ام حل ناگزیر را به نظکنند دو راههای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در پیرامون خود تولید میترین چالشها که مهماین گسل

 .کندتحمیل می

گذار از نظام ایدئولوژیک به یک جامعه بدون تبعیض نهادینه و تعریف واقعی ایران برای همه ایرانیان و درنتیجه  -حل اول راه

 .هاپله و تدریجی گسلمرحله و پلهبهترمیم مرحله

این  هاهای ناشی از تبعیض و سعی در سرکوب مستمر آنافزایش خشونت حکومتی و امنیتی تلقی نمودن چالش -حل دوم راه

جامعه  ها و امنیتی شدن بیشترروش، راهی است که نظام در تمام طول عمر خویش بدان دست یازیده و بیشتر باعث تعمیق گسل

 .گردیده است

مقابله آن با شهروندانش به این معنی که؛ تعریف امنیت برای شهروندان در جمهوری اسالمی، به تأمین امنیت حکومت در 

 .شده استتبدیل
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ه در قلعه باشند کتدریج با کاهش پایه اجتماعی حکومت، نظام سیاسی و پایگاه کاهش یابنده هوادارانش، مانند جنگجویانی میبه

ت از حکومای بیش جنگند تا خود را حفظ کنند. درنتیجه، در چنین جامعهبلندی در محاصره مردمان قرارگرفته و با آنان می

 .شودفرما میگذاری برای اداره جامعه، قوانین میدان جنگ حکمقانون و سیاست

ها را حکومت با دید ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه خود یا ایجاد نمود شود. هرچند این گسلمتأسفانه قضیه به اینجا نیز ختم نمی

های باشند و بخشهای عمیقی بر پیکر اجتماع میانند زخمها، مو یاتعمیق بخشیده است، ولی واقعیت این است که این گسل

 .دارندصف آرائی و تقابل و خصومت و رقابت وامیمختلف جامعه را در مقابل همدیگر، نیز به

ر که طوهای اجتماعی اشتباه شود. همانهای معمول در گروهچنین تفرقه اجتماعی، نباید با پلورا لیسم اجتماعی و یا تفاوت

ها با یکدیگر بسیار خصمانه و بدبینانه و مبتنی برانکار وجود طرف های اجتماعی، در دو سر گسلگفت؛ رفتار گروه خواهیم

هاست. رقابت خصمانه در دستیابی به مقابل و منزوی نمودن است و خشونت کالمی شیوه معمول و فرهنگ رایج این گروه

تواند آینده پیش دیدنی چنین ساختارهایی باشد. شاید حکومت وع خشونت، میاقتدار اجتماعی و سیاسی، احیاناً با توسل به هر ن

باشد ها نه تنها ناخشنود نمدت؛ روش دیرین اختالف بینداز و حکومت کن را برای خود مفید ببیند و از وجود این گسلدر کوتاه

هفته در های ساعتی نها، بمبولی وجود این گسل های کوتاه بینانه امنیتی خود نماید،گذاریای برای سیاستبلکه آنها را وسیله

ی در های اجتماعترین گسلوحوش آنها بسیار زیاد است. حال ببینیم عمدهباشند که احتمال انفجار اجتماعی در حولمی اجتماع

 ت بررسی نماییم؛ها را در تقویت فرهنگ اقتدار در جامعه و سیاست اقتدارگرایانه و حکومجامعه امروز ایران چیست و اثر آن

 :اند ازهای عمده جامعه ایران عبارتگسل

 گسل معیشتی

 گسل معرفتی

 گسل جنسیتی

 گسل مرکز و پیرامون

  گسل سنت و مدرنیته

 :گسل معیشتی

ه برند. یعنی قادر به تأمین احتیاجات اولیبر طبق برآوردهای کارشناسان، بیش از چهل درصد جامعه ایران، زیرخط فقر بسر می

اشت کنند. و باید توجه دزندگانی خود نیستند. مراکز آماری ایران نرخ بیکاری را بیست و پنج درصد از جمعیت فعال اعالم می

اعت های استاندارد پانزده سکه شاخص تعریف کار بکارگرفته شده، حداقل یک ساعت اشتغال در هفته است. اگر طبق شاخص

از  باشیم و پسزان بیکاری نزدیک به چهل درصد خواهد بود. ما یک کشور ثروتمند میاشتغال در هفته را مالک قرار دهیم، می

ملی شدن صنعت نفت در سال هزار و سیصد و بیست و نه و پس از تشکیل اوپک در سال هزار و سیصد و چهل و چهار، ما 

  .در زمره کشورهای بالنسبه ثروتمند خاورمیانه هستیم

رخالف شده است، به؛ دلیل وجود چنین تفاوت بزرگ اجتماعی، که به یک گسل خطرناک تبدیلدر مبحث اقتصاد خواهیم دید ک

لی ناشی الملهای بینکاری مسئولین، سوء مدیریت و یا ناسازگاری با نظام جهانی ویا حتی تحریمآنچه شایع است، عمدتاً ندانم

ها ایدئولوژیک، برای تخصیص غیرعادالنه منابع، به خودیشده و سنجیده یک نظام از آن نیست، بلکه بیشتر در اثر طرح حساب
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و محروم نمودن سیستماتیک دیگران از برخورداری از منابع ثروت ملی است. نتیجه اعمال مداوم چنین سیاستی تعمیق شکاف 

 .ایمباشد، که ما نام آن را گسل معیشتی نهادهبزرگ بین فقیر و غنی در جامعه می

یین جامعه عالئم فقر سیاه؛ که نداشتن مسکن، آب آشامیدنی سالم، بهداشت، آموزش، غذای کافی و در چند دهک درآمدی پا

وضوح آشکار است. خودفروشی و فحشا، اعتیاد، کارتون خوابی، کارورزی کودکان و فروش کلیه، چیزی کار روزانه است به

سبی، یعنی کمبود امکانات فوق در مقایسه با باالترین نیست که امروزه بر کسی آشکار نباشد. در دهک های باالتر نیز، فقر ن

 .باشداثبات میهای مرفه جامعه کامالً مشهود است و قابلالیه

شود. اگر شاخص طبقه متوسط، داشتن درآمدی متوسط برای تر و بی رمقتر و ناتوانتر میطبقه متوسط در ایران هرروز ضعیف

در  ها، حتیستفاده از اتومبیل و تلفن و امثال آن باشد، بر اساس این شاخصتهیه مسکن و بهداشت و تغذیه و آموزش و ا

شهرهای بزرگ نیز، طبقه متوسط شهری، بسیار کوچک و نحیف شده است. خوشبختانه ازآنجاکه تغییر فرهنگ طبقات اجتماعی، 

بقه های فرهنگی، طبر اساس شاخصپذیرد؛ هنوز در گذارزمان بسیار کندتر از تغییرات وضعیت مادی زندگانی آنان صورت می

باشد. ولی به هر صورت اگر چنین رویه های درآمدی میتر از سنجش آن بر مبنای شاخصاش بسیار بزرگمتوسط ایران دامنه

تدریج تغییر خواهد نمود و با عدم دستیابی فرزندان آنان به تحصیالت عالی و ای ادامه یابد، وضعیت فرهنگی این طبقه نیز به

های بعدی نیز تغییر خواهد نمود. چیزی که کانات زندگانی اجتماعی و فرهنگی متناسب، فرهنگ و طرز زیست نسلام

 .باشیمای آن در جامعه میهاست شاهد برآمدهمدت

ود. شمیشدت اجرا ریزی کند و این کار اکنون بهخواهد که برای افزایش تعداد زادوولد برنامهرهبر جمهوری اسالمی از دولت می

که پرونده فسادها دهد و هنگامیوجه رهنمودی در مورد راهکارهای توزیع عادالنه ثروت و منابع ملی بین همگان نمیهیچاو به

خواهد که دیگر آن را کش ندهند. زیرا او به نقش طبقه متوسط در گذار به دموکراسی و خواست آنان برای مطرح است، می

سیاسی آگاه است. طبقه متوسط طبقه ای است که دغدغه احتیاجات اولیه زندگانی را کمتر دارد ایجاد جامعه مدنی و مشارکت 

روز باشد. برعکس طبقات فرودست، شبانهو بنابراین وقت و اراده مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را قویاً دارا می

ذارد و نیز دسترسی آنان به منابع دانش و فرهنگ بسیار محدودتر گدر تالش معاش بوده و فقر و تنگ دستی مجالی برای آنان نمی

تر اکنون دولت باید در سال بیش از یک ملیون شغل جدید ایجاد کند تا بیکاری در حد فعلی خود ثابت مانده و اضافهاست. هم

نرخ  است. این در حالی است کهنشود. برای کاستن از تعداد بیکاران، ساالنه به بیش از یک و نیم میلیون شغل جدید احتیاج 

های هشتاد براثر تشویق و دهم درصد بوده است. حال اگر مانند دهههای اخیر پایین آمده و یک و سهرشد جمعیت در سال

ه زودی صد و پنجاه میلیون نفر شده و بکمک حکومت، این نرخ رشد به دونیم درصد برسد، جمعیت هفتاد و هشت میلیونی، به

و  خواه، از این فقرهای اقتدارگرا و تمامیتدستی و بیکاری افزوده خواهد شد. حکومتیز به دامنه فقر و تنگهمین نسبت ن

دانند وبی میکنند. روحانیون حاکم به خیم را استفاده نهایت اقتصادی، وابستگی ایجاد و فرهنگی نفوذ به تنگدستی، برای افزودن

 تر از اداره بخش متوسط جامعه است. ازمراتب آسانپذیر اجتماعی، بهناتوان و آسیبهای که کنترل فرهنگی و اقتصادی بخش

 و کاهدب متوسط بخش عرض و طول از کشوراست کارفرمای ترینبزرگ و مالک ترینبزرگ که دید اقتصادی نیز، اگر دولت

آن نگاه دارد؛ به ازا پرداخت به هر خانوار آنان را در حد بخش متوسط وابسته اقتصادی، یعنی کارمندان دولت و مؤسسات تابعه 

توان با همان مبلغ حداقل سه خانوار در دهک های پایین درآمدی را اداره کرد. بنابراین با که از بخش متوسط کاسته شود، می

به نفع  رجایی طبقاتی که در ظاهها تحمیل نشده و فقط یک جابهیک حساب ساده، با افزایش جمعیت فقیر چیزی به بودجه آن

مدت، در صورت کمبود منابع مالی حکومت و عدم توانایی آن برای گیرد. این گسل معیشتی که در میانآنان است، صورت می

تواند باعث انفجار اجتماعی هولناکی شود، اما در حالت وجود پذیر جامعه، میهای آسیبگویی به نیازهای حداقلی بخشپاسخ
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عزاداری  هایفقیه در هیئتوالیت د، با استفاده از مغزشوئی دائمی و سیستماتیک دستگاه مذهبیدرآمامکانات مالی، اقشار کم

توانند پایگاه اجتماعی و اصلی حکومت را تشکیل دهند. از فقیه، میوابستگان حکومت و منابر و تکایا و مساجد ثناگوی ولی

 شوند و باعثها جذب میها به الیه خودیترین آنطلبرصتترین و فترین، و گاها زیرکترین و سادهمیان این قشر خالص

 ابستهو کارگران گردند و اکثریت بقیه نیز، یا در مؤسسات و صنایع وابسته حکومت به خیلتداوم حیات نخبگان نظام می

 های سرکوباهدارند و یا جذب دستگ (tpepeepeD robaLشوند و اثر اجتماعی کمتری )د و بیکار میمعتا یا و پیوندندمی

 پیوندد. در این مؤسسات، بسترهای ترقیگردند و تعدادی نیز به سازمان روحانیت میمانند سازمان بسیج و سپاه پاسداران می

 .شده استهای نظام برای آنان تأمینمتناسب با نیازها و خواست اجتماعی

 :گسل معرفتی

 :پردازیمکه به شرح آن می در جامعه ایران دو گسل معرفتی طولی و عرضی وجود دارد،

تفوق  کند. حکومت با حفظگسل طولی، گسل عمیق بین معرفت دینی و معرفت علمی است، که هرروز خود را بیشتر نمایان می

منظور ترمیم گسست بین آن دو است. جمهوری اسالمی از بدو تأسیس، معرفت دینی، مدعی نوعی تلفیق بین این دو معرفت، به

. امروز ها شده استه و دانشگاه بوده است. اما بنا به خواست نظام، این کار تبدیل به تسلط حوزه بر دانشگاهدرصدد وحدت حوز

 باشد. تعدادهای فراوانی در ایران وجود دارند. آخرین آمار تعداد دانشجویان ایرانی چهار میلیون و چهارصد هزار نفر میدانشگاه

التحصیالن ترین تعداد بیکاری در بین فارغشود. با این تفاوت که، بزرگنفر تخمین زده میهزار طالب علوم دینی نیز صد و پنجاه

باشد که حدوداً پنج الی ده درصد بیش از نرخ بیکاری در بقیه اقشار جامعه است، اما بیکاری اصوالً برای طالب ها میدانشگاه

باشد. ها میالتحصیالن دانشگاهم دینی چندین برابر بیشتر از فارغعلوم دینی معنا ندارد. امکان ارتقاء اجتماعی برای طالب علو

گیرد. باوجودی که نسبت طالب راحتی در اختیار روحانیون قرار میمناصب حکومتی عالوه بر دیگر مناصب عالی روحانی به

ور در اده ولی باسابقه حضکمتر از چهار درصد دانشجویان است، نسبت روحانیون ملبس به لباس روحانیت و یا تغییر لباس د

لمیه، های عباشد. باوجوداینکه برای حضور در حوزهتر از این نسبت میهای علمیه، در مناصب کلیدی نظام بسیار بزرگحوزه

 عمرالهای علمیه نیازهای مادی او را یا تماماً و یا اکثراً مادامشخص برای تحصیل، احتیاج به تأمین امکانات مالی ندارد و حوزه

ه بر دو هزار و پانصد مؤسسها که بالغکنند و باوجود امکان بیشتر ارتقای اجتماعی آنان، داوطلبان ورود به دانشگاهتأمین می

ها در کنترل حکومت بود و کسب معرفت های علمیه است. باوجوداین که دانشگاهمراتب بیشتر از حوزهباشند، بهآموزشی می

ها با دادن امتیازات شود و بسیج دانشگاهی و اساتید روحانی دانشگاهلوژیک آن بسیار تشویق میدینی به تعبیر حکومتی و ایدئو

کنند، ولی با همه این تمهیدات، به خاطر وجود عملی به دانشجویان وابسته به حکومت، کادر آینده خود را از میان آنان تأمین می

ماً التحصیالن چنین مؤسساتی، عموصالت تعقل در معرفت علمی، فارغتفاوت بنیادین در این دو نوع معرفت انسانی، و وجود ا

التحصیالن حوزه، که اکثراً روششان اعتماد به ازلحاظ روش برخورد دربکارگیری الگوی معرفتی، به نحوه بارزی در مقابل فارغ

ام بینی موازی در نظاین دو نوع جهانباشد، دو سنخ برخورد متفاوت با مسائل جامعه دارند. وجود ادله نقلی و مباحث کالمی می

گیرند، یک گسل عمودی مهم، در نوع و ماهیت کار میالتحصیالن هر دو آنها را در اجتماع و حکومت بهآموزشی کشور، که فارغ

های موجود در جامعه به وجود آورده و علیرغم کوشش حکومت برای تسلط معرفت دینی بر دانش علمی، هرروز معرفت

 گردد.این دو نظام معرفتی آشکارتر می شکاف بین
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بر طبق آمار نودودو درصد مردم ایران باسوادند. ولی شاخص سواد داشتن در ایران، آشنایی با خواندن و نوشتن  -گسل عرضی 

  باشد.می

باشند و وپنج سال میامروز بیش از بیست و چهار میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی حدود سی درصد آن بین بیست تا سی

بیش از نیمی از آنان عالوه بر تحصیالت عالی، به کامپیوتر و اینترنت تسلط کافی دارند و در زندگانی روزانه از آن استفاده 

شود. کنند. هرروز فاصله معرفتی و الگوی زیست جوانان روزآمد جامعه، با بخش سنتی آن، ازلحاظ دانش و آگاهی بیشتر میمی

 .کندکننده تقسیم میعه را به دو بخش با تفاوت معرفتی چشمگیر و تعییناین تفاوت در دانش جام

کند. جامعه مدنی ایران، عموماً باشد و مطالباتشان را از هم جدا میاین تفاوت در معرفت در الگوی زیستی آنان اثرگذار می

هنگ نابراین دارای مطالباتی متناسب بافرمتشکل از قشرهای برخوردار از معرفت روزآمد علمی و فرهنگی متناسب با آن است و ب

شتی به باشد. گسل معیتراز با بقیه کشورهای پیشرفته دنیا وی باشد. اما جامعه مدنی، شامل عمده ساکنان کشور نمیمدنی و هم

سل گ کمک گسل معرفتی آمده و عده زیادی را محروم از داشتن این سطح از معرفت و فرهنگ نموده است. نتیجه اجتماعی این

ش ها و مطالبات دور از هم، بین این دو بخمعرفتی، واقعیتی است که متأسفانه هرروز بیشتر شاهد آن هستیم و آن وجود خواسته

فرهنگی  شوند، بلکه اختالفتر میتنها مطالباتشان از همدیگر دورتر و نسبت به هم هرروز بیگانهباشد. این دو بخش نهجامعه می

شده که تفاهم فرهنگی در بین آنان کمتر وجود داشته و بیشتر به تخاصم وعدم درک فرهنگی سلی تبدیلبین این دو قشر به گ

شده است. این اکثریت عقب نکاه داشته شده از دانش روز، بهترین وسیله در دست یک حکومت اقتدارگرا، برای یکدیگر تبدیل

ها به باشد. حکومت برای این تسلط، تننند رادیو و تلویزیون میهای عمومی ماتسلط فرهنگی از طریق روحانیت وابسته و رسانه

ته و خارجی عنوان عناصر وابسکردگان، بهفکران و تحصیلکند، بلکه با معرفی کردن روشنایجاد یک تسلط فرهنگی بسنده نمی

کمک  این دو بخش جامعه، های مختلف تبلیغی خود، به ایجاد شکاف و تنفر بینپرست و جاسوس اجنبی، در برنامهو بیگانه

 های اجتماعی پیوند بزند و صفکند، تا جامعه مدنی نتواند بین مطالبات خود و نارضایتی عمومی ناشی از فقر و ناهنجاریمی

 واحدی را در مقابل حکومت ایجاد نماید.

 :گسل جنسیتی

بعیض مردان برزنان جامعه است. متأسفانه این تترین وسایل اعمال اقتدار اجتماعی، تبعیض جنسیتی و تسلط شاید یکی از قدیمی

وجود، نای وجود دارد. باایترین جوامع نیز در سطح گستردههای سیاسی و دموکراتیکترین نظامجنبه جهانی دارد و در پیشرفته

 ست.اسی نیهای سیاسی مبتنی بر دموکرمقایسه با جوامع باز و نظامعمق این تبعیض، در جوامع بسته و اقتدارگرا قابل

ترین این تبعیضات است. البته در یک مقایسه نسبی، جامعه ایران بدترین جوامع جهان جمهوری اسالمی نمونه یکی از عمیق

ها نشینتر مانند عربستان سعودی و برخی شیخازلحاظ وجود و اعمال چنین تبعیضی نیست. ایران فاصله بزرگی با جوامع بسته

دارد. ولی این تفاوت بیشتر ازآنچه که به تفاوت بینش حکومتگران ایران با حاکمان این کشورها و بعضی کشورهای دیگر جهان 

 .باشدبرگردد، مبتنی بر تفاوت جامعه ایران، با جوامع بشدت بسته این کشورها می

نقالب داشتند و می برای پیروزی خود از ورود زنان به صحنه اجتماع مدد گرفت. آنان نقش مهمی در پیروزی ااسال انقالب 

علت نیز از جامعه بسته آن روز ایران، جواز ورودی به صحنه جامعه و سیاست دریافت داشتند که خوشبختانه با سرسختی اینبه

ها و کسب تحصیالت و استواری خود آن را هرگز از دست ندادند. عالوه بر آن، استقبال دختران جوان از شرکت در دانشگاه
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ای به آنان داده است، های هنری، فرهنگی، اجتماعی و مدنی، چنان نقش برجستهآنان در انواع فعالیت عالی و شرکت دوشادوش

 ترین دغدغه و مسئله حکومت اقتدارگرایانه تبدیل نموده استها را به مهمکه آن

فرما کموچرای مرد حبدون چونپذیری گفتیم که چگونه در خانواده سنتی و اقتدار ساالر، اقتدار ینار قبلی در بحث جامعهسم در 

باشد، بلکه دختران نیز در طول رشد و بلوغ خویش، هم در ای نه تنها زن تحت تسلط همسر خویش میاست. در چنین خانواده

اثر تربیت والدین وهم به جهت ممارست و تمرین عملی در محیط خانواده و اجتماع، تبعیت از مردان و تسلط برزنان را 

 .نمایندپذیری خود را تکمیل میکنند و سپس در سیستم آموزشی و در محیط کار تسلیمرونی میآموزند و دمی

های مهمی از جامعه، ساختار خانواده، سیستم آموزشی و محیط کار تغییرات مهمی در جهت عالوه بر آن نشان دادیم که در بخش

اند که دیگر جوانان پسر و دختر پا به عرصه اجتماعی گذاشته هایی ازدموکراتیزه شدن قدرت نموده است. از چنین تغییراتی نسل

به روابط اقتدارگرایانه ساختارهای سنتی، اعتنا و اعتمادی ندارند. با همه موجود تبعیض نهادینه در قوانین جمهوری اسالمی 

اجتماع تحت نظارت دائمی  فشار و درنسبت به زنان، وضعیت را برای آنان بسیار دشوار نموده است. زنان در خانواده تحت

باشند. عالوه بر آن، آنان از سوی نیروهای حکومت و اذیت و آزار و در محیط کار مواجه با عدم امنیت در محیط شغلی می

لف دینی، های مختباشند. در اینجا در پی برشمردن تبعیضجوانان و مردان بسیاری نیز مواجه با مزاحمت و تحقیر و تبعیض می

ا از جا و در همه جنگی آنان رگونه مطالب را به فراوانی در همههنگی، اجتماعی و سیاسی نسبت به زنان نیستیم. اینقانونی، فر

ای چند شب و جنگ را آمادگی چندانی برای گذار به دموکراسی نخواهد داشت. دارد. چنین جامعهتوجه به حقوق فردی بازمی

در  ترین میدان اعمال اقتدارت. آنچه که بر آن تأکیدداریم، این واقعیت است که؛ مهمتوان یافمقاالت و مطالب مربوط به زنان می

رای هایی؛ کوشش بترین راه برای مقابله بااقتدار در چنین نظامحال مهمباشند و درعینهای اقتدارگرا و دینی زنان جامعه مینظام

ض است. جمهوری اسالمی درصدد است که موقعیتی را که به حمایت از آنان در دستیابی به حقوق برابر و رفع هرگونه تبعی

ها های اول انقالب نصیب آنان گردیده، از آنان باز پس گیرد و حضور آنعلت احتیاج به حضور زنان در میدان اجتماع در دهه

برانگیز ن ایران تحسینیابد. شجاعت، سرسختی و پایداری زناکوشد کمتر توفیق میرا در اجتماع کمرنگ کند. ولی هر چه که می

 ادهاستف خود اهداف جهت در آن از نتوانسته حکومت که های موجود در جامعه ایران تنها گسل عمیقیاست. شاید در میان گسل

 .است ایران زنان مسئله و جنسیتی گسل کند،

 :گسل مرکز و پیرامون

کشور ما از دیرباز محل سکونت اقوام و مذاهب گوناگونی بوده است. قبل از دوره مشروطه که هنوز مفهوم دولت مدرن و ملت 

ی به قدمت اای نیز بنام اختالفات قومی وجود نداشت. اما تبعیض مذهبی سابقهواحد در آموزه سیاسی ایران مرسوم نبود، مسئله

وطه مفهوم دولت ملت مدرن نیز وارد فضای سیاسی ایران شد. ترجمانی اقتدارگرا و متمرکز از تاریخ ایران دارد. با انقالب مشر

دولت مدرن بر مبنای دین، زبان و دولت واحد، به از زمان رضاشاه، الگوی سیاسی و حکومت در ایران گردید. اگر بتوان برای 

سیار ضعیف بود و در دوران رضاشاه بود اوجی تاریخی سازی، که از انقالب مشروطه تا آمدن رضاشاه بدوران ابتدایی ملت

های بعد، نه تنها سودی نداشت، بلکه یافت، لزوم تاریخی قائل شد، اما ادامه این الگوی حکومت متمرکز و اقتدارگرا در دوران

شاه آغاز شد ولی بریم. این گسل از دوران رضامنجر به پدید آمدن گسلی شد که ما از آن به گسل مرکز و پیرامون نام می

درسالهای آغازین حکومت محمدرضا شاه پهلوی، آثار خود را در آذربایجان و کردستان نشان داد. با روی کار آمدن جمهوری 

های نهادینه دیگر، در قانون اساسی و قوانین دیگرش، با روایتی متعصبانه از شیعه دوازده اسالمی نیز، که عالوه بر همه تبعیض
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یه، و همه فقچیز را بر محور ولیشدت تمرکزگرایی که همهفقیه این گسل ابعاد جدیدی پیدا کرد. نظام بهوالیت امامی، بر محور

گیری شدت تمرکزگرا و اقتدارمحور بود. عالوه بر عوامل ناسیونالیستی دوران پهلوی، با سختقدرت را در مرکز استوار نموده و به

ل، ای نسبت به دوران قبدولت مرکزی، گسل مرکز و پیرامون را به نحو غیرقابل مقایسه العاده مذهبی و افزودن بر اقتدارفوق

 تصادیاق هایفرصت برابری عدم و زبانی و هویتی تبعیض از اند،شیعه اکثراً که عمیق نمود. در آذربایجان و اعراب خوزستان

ها ها و ترکمنبی در این مناطق کمتر است. کردها، بلوچثریت آنها تبعیض مذهاک بودن شیعه علت به. برندمی رنج مرکز به نسبت

، برند. حکومتیان به مسئله ادیان و اقوام گوناگونباشند و عالوه بر تبعیض قومی از تبعیض مذهبی نیز رنج میسنی مذهب می

تنائی زندگی توجه و اع هایکنند و با مسئله برابری حقوقی و آزادی مذهبی و برابری فرصتمثابه یک امر امنیتی نگاه میبه

مهاجرت و ناامیدی از آینده،  سوادی، بیکاری،سوادی و کمندارند. اعمال این نوع تبعیض ساختاریافته و مداوم، باعث شده تا بی

شود که در محدوده هر یک از این اقوام و مذاهب، در این نواحی بیش از بقیه مملکت رشد نماید. گسل قومی و مذهبی باعث می

تی های مهم عمومی اهمیقومیت و مذهب، بیشتر از مسائل فردی موردتوجه قرار گیرند و حقوق فردی در بین این خواست مسئله

آورد. وجود چنین جوامع بسته و همگرا درجه دوم پیدا کند. بحرانی شدن این دو خواسته هویتی جمعی و یکپارچه به وجود می

 ی مذهبی و قوم گرایانه و هویتی است.بهترین گاهواره سر برآوردن انواع اقتدارها

ای های مادری خود در کشورهآسانی به زباناکنون در دوران دسترسی به ماهواره و تلویزیون و اینترنت اقوام گوناگون ایرانی به

 ر و رفعهای برابها از فرصتباشند. محروم کردن آنکیشان خود در تماس دائمی میای دارند و با همهمسایه دسترسی رسانه

کند. طراحان امنیتی حکومت، های اجتماعی را در آنان تقویت میخواهی و یا شورشتبعیض مذهبی و قومی، فقط زمینه جدایی

که یننمایند، بدون اطور تاکتیکی از وجود این اختالفات، در جریان مبارزه قدرتی که در درونشان وجود دارد، استفاده میگاها به

ب بعدی آن داشته باشند. آنچه که در این مباحث، بیشتر موردنظر ماست، این واقعیت است که این گسل پروایی از آثار مخر

و یا  کند که مبارزه برای تثبیتخطرناک، زیر جوامع کلکتیوو اقتدارگرایی را در اقوام گوناگون و در جامعه مرکز نشین ایجاد می

گرا، آمادگی ای چند شقه و جمعدارد. چنین جامعهه حقوق فردی بازمیاحراز هویت و اعمال حقوق جمعی، آنان را از توجه ب

 .چندانی برای گذار به دموکراسی نخواهد داشت

 :گسل سنت و مدرنیته

چنانچه در سمینارهای قبل گفتیم، با وقوع انقالب مشروطه، بخشی از جامعه ایران مدرن شد و بخش بزرگی همچنان سنتی باقی 

مدرنیته با وقوع انقالب اسالمی، تعمیق جدی یافت، زیرا هرچند، جامعه مدرن از آغاز انقالب مشروطه ماند. این گسل سنت و 

ق نشده گرایان موفتا وقوع انقالب اسالمی تفوق اجتماعی خود را حفظ کرده بود، اما به گسترش مفهومی خویش، در بین سنت

ز در عرض گرایان نیخورده بود. این بار سنتب اسالمی از آنان شکستو موردپذیرش آنان قرار نگرفته بود و باالخره نیز در انقال

تر و ناکارآمدتر از بخش مدرن ایران دارند. شاید تفاوت ای بسی خرابگذرد، کارنامهبیش از سه دهه که از حکمرانی آنان می

جتماعی بدل شده و دیگر امری وارداتی و زا و ااین دو دوره این بار در آن است که؛ مدرنیته نیز در ایران به یک جریان درون

 .تقلیدی نیست

بنابراین؛ اصالت مدرنیته در ایران، این بار جذابیت بیشتری برای آن ایجاد کرده و از دیگر سو نیز گسترش شهرنشینی، امکان 

ار در بخش ، این بکردگاندسترسی به جهان و سهولت مسافرت و دسترسی به اینترنت و ماهواره و وجود قشر بزرگی از تحصیل

 .های قبل به آن داده استمدرن جامعه، عمق و وسعت غیرقابل قیاسی نیز نسبت به دوران
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های تاریخی خود را استحکام بخشیده و از امکانات بسیاری برخوردار است. بخش سنتی جامعه با همکاری حکومت، سازمان

یابی و تشکل بر حول مند و نهادینه حکومت، قادر به سازمانتراشی و جلوگیری نظاماما بخش مدرن، عمدتاً به علت مانع

 .های مدنی و سیاسی خویش نیستخواسته

ای دارد و بخش سنتی باوجود مزیت کامل در برخورداری از امکانات العادهاین بخش ازنظر فرهنگی، مرجعیت و جذابیت فوق

د. سترونی این بخش در تولید گفتمان جذاب و ناکارآمدی او برمادی و سازماندهی سنتی، در حالت تدافعی و انفعالی بسر می

 .های سنت را در جامعه بسیار سست و شکننده نموده استدر اداره مملکت و استفاده مداوم از قهر و سرکوب، پایه

ود را از خ های بحرانی بسیاری از طرفدارانکه باوجود برتری موقعیت، در صورت تغییر تعادل قوا و پیشامدن حالتطوریبه

 کف خواهد داد.

وجودآمدن یک جنبش همگانی برای رفع هرگونه تبعیض و اقتدار و آغاز گفتگوی های خطرناک اجتماعی، بهبرای ترمیم این گسل

وسیله نخبگان فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی متشکل از همه مذاهب و اقوام و بخصوص دموکراتیک در سطح ملی به

تدریج های سیاسی و مدنی بسیار ضروری ست تا در آینده بهزنشینان فارس زبان، به میانجیگری تشکلاکثریت شیعه و مرک

 .ها جای خود را به اطمینان و اعتماد متقابل دهداعتمادیها جای خود را به دوستی و بیخصومت

 

 

 

 

 

 

 

 


