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 قانون گریزی ریشه اقتصادی دارد

قانون به عنوان مجموعه ای از دس��توراتی اس��ت 
که به زعم عموم، محدودیت های��ی در جامعه ایجاد 
می کند، چنین شناخت و برداشتی از قانون صرف نظر 
از این که ای��ن مجموعه دس��تورات در چه زمینه ای 
نوشته شده باشد، در الیه های مختلف جامعه وجود 
دارد. مردم )بدون توجه به طبقه یا مسئولیت فردی 
آنها( بسته به منافع فردی شان تمایل به فرار از اجرای 
این دس��تورات دارند. چنین رویه ای هر چند وجود 
عمومی دارد )به این معنا که هر فرد تمایل فرار از قانون 
را به وضوح یا پنهانی در خود پرورده است( اما فرار از 
قانون به ویژه در میان طبقات برخ��وردار و ثروتمند، 
عمومیتی فراگیر و اثبات شده دارد. حتی این موضوع 
در زمینه موضوعات ش��رعی نیز دیده می ش��ود و در 
موارد زیادی )به این دلیل که شرع خود مجموعه ای 
از قوانین و بایدها و نبایدهاس��ت( طبقات برخوردار، 
 از اج��رای دس��تورات قانون��ی و ش��رعی، راه گریز

 پیشه می کنند. 
در وجود چنین رویه ای هرچند ش��بهه و ش��کی 
نیست اما بعید است افراد در نزدیکی خود معامالت 
صوری که برای دور زدن شرع )و قانون( انجام می شود، 
ندیده باشند. ثروتمندانی که وجهه متشرعان را دارند، 
گاهی برای این که صورتی مش��روع ب��رای برخی از 
معامالت بدهند )نمونه ای که در تجربیات شخصی 
من وجود دارد( شاخه نباتی را به قیمت صدها میلیون 
تومان خرید و فروش می کنند. چنی��ن واقعه ای رخ 
نمی دهد مگر این که تمایل به گریز از قانون و شرع در 

افراد به صورت امری »خواسته« درآمده باشد. مجموع 
چنین موضوعاتی نشان می دهد، این گروه به صورت 

زایدالوصفی از قانون تبری می جویند.
آنچه مشخص است، قانون می خواهد در راستای 
منافع عم��وم جامعه قدم بردارد و اف��راد به این دلیل 
که در مس��یر نفع شخصی حرکت می کنند و چنین 
نفعی، برای صاحبان ثروت اولوی��ت و اصالت دارد، از 
روش های مختلف استفاده می کنند تا اجرای قانون 
به تعویق افتد. اگ��ر اخبار حوزه اقتص��اد را پیگیری 

کنید، این روزه��ا اتفاقات خوبی 
درح��ال وق��وع اس��ت و وزارت 
اقتصاد و دارایی درصدد اس��ت تا 
مالیات )انواع مختل��ف مالیات( را 
به ش��یوه ای درس��ت اخذ کند اما 
طبقه برخ��وردار، ش��یوه هایی را 
تدارک دیده اند تا اجرای این بخش 
از قانون درس��ت اجرا نشود. آنچه 
به عنوان شیوه اجرایی فرار و گریز 
از قانون در این بخش )که بیش��تر 
زمینه تجارت را شامل می شود(، 
انتخاب ش��ده، این  گونه است که 
طبقه برخوردار و مش��غول به امر 
تجارت ب��ا سوءاس��تفاده از طبقه 
غیربرخوردار، به نام افرادی از طبقه 

نیازمند که به طور عمومی مجهول المکان نیز بوده اند، 
»کارت بازرگانی« دریاف��ت و از این طریق میلیاردها 
توم��ان کاالی واردات��ی را به چرخه اقتصاد کش��ور 
تزریق کرده اند. مواردی به عنوان ش��اهد مثال در این 
موضوع وجود دارد که بعد از رس��یدگی ب��ه این امر 
مالیات میلیاردی ب��رای کارگری که جای خواب هم 

نداشته، صادر شده است. در زمینه موضوعات مربوط 
به سیس��تم آموزش��ی هم نوعی گریز از قانون دیده 
می شود. این موضوع درباره مسائل آموزشی قابل طرح 
است که از نظر فقه اسالمی، آموزش باید منتج به فایده 
باشد، به همین دلیل آموزش علوم بالاستفاده، حرام 
است. از سویی شرع قانون اصلی است و بقیه قوانین 
در کشور ما ذیل ش��رع قابل تعریف است. مسئوالن 
در زمینه آموزش، روی��ه ای را پیش رو قرار داده اند که 
افراد 4 سال)یا بیشتر( در رشته هایی درس می خوانند 
و پس از فراغت از تحصیل شغل 
مرتبط با آن وجود ندارد. بنابراین 
آنچ��ه در سیس��تم آموزش��ی 
می آموزند بدون فایده است؛ در 
این زمینه باید ب��ه این موضوع 
هم اشاره کرد، شهردار تهران در 
گزارشی که از کارتن خواب های 
ته��ران ارای��ه داد، اع��الم کرد 
15 ه��زار کارتن خ��واب داریم 
که بخش��ی از آنها، تحصیالت 
دانشگاهی و حتی عالیه دارند. 
ساالنه دانشگاه های مختلف، به 
وفور لیس��انس حقوق، ادبیات 
و... به عن��وان خروجی به جمع 
فارغ التحصیالن علوم بی فایده، 
اضافه می کنند. این موضوع در قدم اول نوعی گریز از 

قانون شرع است.
نکته ای که در این میان باید به آن توجه داش��ت، 
قوانین در صورتی اجرا خواهد ش��د و پایبندی به آن 
ایجاد می شود که اقتدار سیاس��ی، پایگاه اجتماعی 
داشته باشد. انقالب اسالمی پایگاه 98 درصدی دارد 

اما دولت ها عموما دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی 
نیستند به عنوان نمونه، دولت فعلی از میان واجدان 
ش��رایط، 51 درصد پایگاه اجتماعی دارد بنابراین در 
آنچه قرار اس��ت به عنوان مجری قان��ون، اجرا کند با 
معضل مواجه خواهد شد. نمونه این موضوع در بحث 

انصراف از یارانه به خوبی قابل مشاهده است.
در دنیا وقتی قانونی مصوب می ش��ود، جریان های 
اجتماعی که در چارچوب نهاده��ای مدنی فعالیت 
می کنند، قانون را ارزیابی کرده و اگر ایراد و اش��کالی 
در آن باش��د، زمینه تعدیل قانون را فراهم می آورند 
بنابراین عموم مردم به قانونی پایبند می شوند و خود 
زمینه اجرای آن را فراهم می آورند که بهترین امکان 
را فراهم می آورد اما در کشور ما چنین نیست. قانون 
مبارزه با مواد مخدر نمونه ای از این قانون اس��ت که 
حتی اجرای آن زمینه گریز از قانون را نمی پوشاند. در 
زمان مصدق، خرید و فروش تریاک به عنوان ماده ای 
مخدر آزاد بود. بعدها به م��رور زمان  این ماده ممنوع 
شد و حتی از  سال 1342 یا 43 به بعد مجازات اعدام 
برای فروش��ندگان آن به وجود آمد اما همواره زمینه 
برای دور زدن این قانون وجود داش��ته و هر روز وضع 
اس��تفاده از مواد مخدر در ایران بدتر می شود. مطابق 
آمارهای رس��می که اعالم ش��ده اس��ت 80 درصد 
مجازات اعدام برای افرادی است که در زمینه قاچاق 
مواد مخدر فعالیت می کنند. تصویب مجازات سنگین 
در این زمینه فقط به گرانی ماده مخدر انجامیده است 
و میزان مصرف مواد همچنان رو به افزایش است. به 
هر حال در کشوری که تولید محور نیست و منافع آنی 
در آن وجود دارد، همیشه زمینه گریز  از قانون هست 
و هیچ چیز سامان نمی یابد و همه این موضوعات ریشه 

در مسائل اقتصادی و منافع فردی دارد.

سیدمحمد غرضی
وزیر اسبق نفت

دیدگاه

نگاه

ما و قوانینی برای دور زدن! 

دالیل روشن قانون گریزی مردم 

س��ابقه نگارش و اجرای قانون در جوامع انسانی 
به قرن های قبل بازمی گردد و صدها س��ال اس��ت 
انسان ها یاد گرفته اند برای زندگی همراه با آسایش 
 و امنیت، همگی باید از ی��ک قانون تبعیت کنند.

عدم اج��رای قانون نیز س��ابقه ای به ان��دازه طول 
عمر تدوین و اج��رای آن دارد و به عبارتی می توان 
گفت که از نخس��تین روز تصوی��ب قانون، تالش 
ب��رای عدم پذی��رش و عدم اج��رای آن نی��ز آغاز 
شده اس��ت. پس از گذشت صدها  س��ال و تمرین 
و خطاهای بس��یار، ش��یوه نوین تصویب و اجرای 
قانون با اس��تفاده از خرد جمع��ی در اکثر جوامع 
 جهان به امری اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده است.
ض��رورت تصوی��ب و اج��رای قان��ون در ای��ران 
نی��ز س��ابقه طوالن��ی دارد، ام��ا این که چ��را در 
کش��ورمان به این می��زان ش��اهد قانون گریزی و 
 عدم توجه به قانون هس��تیم، باید ریشه یابی شود.

برخالف کس��انی که مدعی هس��تند مردم ایران 
از نظر فرهنگی تمایلی به پذی��رش قانون ندارند، 
معتق��دم که مردم م��ا قانون گریز نیس��تند، بلکه 
وجود قوانین نامتناسب و وجود بسیاری از قوانین 
غیرکارشناسی که امکان اجرای آنها وجود ندارد، 

موجب شده شاهد افزایش قانون شکنی باشیم. 
متاس��فانه ریش��ه اصلی این پدی��ده را باید در 
وج��ود قوانین ناقص و غیرکارشناس��ی دانس��ت 
که قابلی��ت اجرا نداش��ته و در بس��یاری از موارد 
م��ردم مجبور ب��ه ع��دم توجه ب��ه ای��ن قوانین 
می ش��وند. به همین دلیل اس��ت ک��ه می بینیم 
قانون گری��زی، پرداخ��ت رش��وه ب��رای ف��رار از 
اجرای قان��ون، جرایم مختلف که ناش��ی از عدم 

 اجرای قانون است، در کش��ور ما افزایش می یابد.
به اعتقاد من اکثر طرح هایی که در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب می رسد، دارای نواقص بسیاری 
ب��وده و در مورد آنها کار کارشناس��ی الزم صورت 
نگرفته اس��ت. به عنوان نمونه طرحی در مجلس 
مطرح ش��د و می خواس��تند به قان��ون مجازات 
اس��المی الحاق کنند که براس��اس آن نگهداری 
»سگ« جرم بوده و مجازات آن نیز زندان و شالق 
است. معلوم است که این طرح خام بوده و قابلیت 
اجرا ن��دارد و اگر ب��ه تصویب هم برس��د، اجرایی 
نمی شود یا این که چند سال قبل قانونی به تصویب 
رسید که کشیدن سیگار در تمام اماکن عمومی را 
جرم دانسته و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته 
شده است. همان زمان به عنوان یک حقوقدان به 
این امر اعتراض ک��رده و گفتم در صورت تصویب 
ای��ن ، این قان��ون، قابلیت اجرا نداش��ته و دولت و 
دستگاه های انتظامی و قضایی امکان و توان اجرای 
آن را ندارند، از سوی مردم نادیده گرفته می شود 
و ام��روز در اکثر اماکن عمومی ش��اهد س��یگار 
کشیدن افراد هستیم. آس��یب مهمی که تصویب 
قوانین کارشناسی نش��ده و شکس��تن و دور زدن 
آنها در جامعه ایجاد می کند، بسیار پرهزینه است، 
چرا که »قبح دور زدن قانون« در جامعه شکس��ته 
ش��ده و جامعه ای که قانون را محترم نش��مارد، با 
آسیب های بسیاری روبه رو می شود. متاسفانه ما این 
قوانین ناکارآمد و غیرکارشناس��ی را در بخش های 
مختلف به ویژه اقتصادی می بینیم و شاهد هستیم 
که تصویب این قوانین و عدم اج��رای آنها، موجب 
افزایش مشکالت اقتصادی ازجمله نزول خواری و 
رشوه در سیستم بانکی و ... شده است. به طور قطع 
قوانین غیرکارشناسی ش��رایطی را در یک جامعه 
ایجاد می کند که اف��راد همواره به دنب��ال راه های 
دورزدن و منافذ مختلف هستند، تا آن را اجرا نکنند. 

نظم اجتماعی در هر جامع��ه از اهمیت زیادی 
برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ 
نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و این نظم 
میسر نخواهد شد مگر این که هنجارهای تعریف 
ش��ده جامعه یا قوانی��ن، مورد احترام اف��راد واقع 
ش��ود؛ در جامعه ما قانون گریزی چند علت اصلی 
دارد، اولین دلیل این اس��ت که اساس��ا فرهنگ 
قانون پذی��ری و تبعیت از قان��ون در آموزه های ما 
ترویج نش��ده و تلقی کلی مردم از قانون و مقررات 
به مثابه ابزار اعمال قدرت از طریق طبقه باالدست 

جامعه به طبقه پایین دست جامعه است. 
مردمی که قانون م��داری را ی��اد نگرفته اند هر 
جایی سعی می کنند از قانون فرار کنند و حتی در 
این فرآیند یکدیگر را هم به قانون گریزی تشویق 
می کنند. مثال عینی آن صحنه ای است که همه 
ما بارها در جاده های کش��ور دیده ای��م؛ وقتی که 
خ��ودروای از روبه رو می آید و ب��ه راننده مقابلش 
اش��اره می کند که جلوتر، پلیس ایستاده است و 
سبقت نگیرد، این قضیه درست مصداق همکاری 
با ضدقانون است؛ مردم به هم یاد می دهند چگونه 

از زیر قانون در بروند. 
در حقیقت، ای��ن قوانین 
هس��تند ک��ه محدوده های 
درس��ت و نادرس��ت رفت��ار 
افراد را مشخص می کنند و 
از این طریق نظم اجتماعی 
می س��ازند.  ممک��ن  را 
قانون گری��زی نوعی جهت 
گیری نسبت به هنجارهای 
قانون��ی جامع��ه اس��ت که 
منجر به کج روی یا انحراف 
از قوانین می ش��ود. در همه 
جوامع، قانون گریزی به عنوان 
یک مسأله اجتماعی وجود 
دارد. به عب��ارت دیگر وقتی 
افراد ب��ه رفتاره��ای خالف 

قانون عادت می کنن��د و همدیگ��ر را ترغیب به 
حرکت در خالف مسیر قانون می کنند؛ آن رفتارها 
از حالت ناهنج��ار بیرون می آی��د و در نظر مردم 
هنجار می شود و رفته رفته انسجام اجتماعی را به 

خطر می اندازد. 
دومی��ن دلیل عم��ده ای ک��ه می ت��وان برای 
قانون گریز بودن مردم کش��ور ارایه داد این است 
که س��اختارهای اجتماعی ما از زم��ان قاجاریه تا 
همین امروز ب��ه گونه ای بوده ک��ه قانون و رعایت 
مقررات اجتماعی در بس��یاری از موارد فقط برای 
طبقه ضعیف اعمال می شود؛ دزدی های کوچک 
و کم ارزش مثل سرقت 10 هزار تومان خیلی سریع 
شناسایی می ش��ود و به چنگ قانون می افتد ولی 
دزدی های چند میلیاردی به راحتی از چنگ قانون 
فرار می کنند.  بنابراین مردم هم نتیجه می گیرند 
که قانون برای فشار بر طبقات ضعیف جامعه است 
و همین باعث می شود آنها قانون گریز شوند و از هر 
روزنه ای برای دور زدن قانون استفاده کنند؛ حتی 

در موارد بدتر قانون ستیزی جای قانون گریزی را 
می گیرد. 

 پیشتر اشاره شد طبیعتا در هر جامعه ای، قوانین 
اجتماعی مبنای رفتار اف��راد در زندگی اجتماعی 
اس��ت. مقایس��ه رفتارهای اجتماع��ی ملت های 
مختلف، حکایت از آن دارد ک��ه این پدیده میان 
برخی ملل، شدیدتر و در برخی ضعیف تر است. در 
بعضی جوامع قوانین آنچنان در عادات و رفتار مردم 
نهادینه ش��ده اند که زیر پا گذاشتن یا گریز از آنها 
حیرت آور و حماقت تلقی می شود درحالی که برای 
برخی دیگر از جوامع، رعایت دقیق همان دسته از 

قوانین، بیهوده و کسالت آور است. 
س��ومین علتی که ب��رای این پدی��ده در ایران 
می توان به آن پرداخت تجربه های اجتماعی است 
که مردم از قانون گریزی دیده اند. مردم ما براساس 
چیزی که س��ال ها دیده اند دریافتند که کسانی 
که قانون را رعایت نمی کنند در جامعه برنده تر از 
کسانی هستند که قانون را رعایت می کنند. به بیان 
دیگر کسانی که از قانون فرار می کنند یا به اصطالح 
قانون را دور می زنند مجازات نمی شوند و روز به روز 
در جامعه موفق تر می شوند؛ در مقابل کسانی که 
رعایت قانون را سرلوحه کارهایشان قرار داده اند از 

خیلی چیزها عقب می افتند. 
همانطور که اش��اره ک��ردم قانون گری��زی در 
جامعه ما ریش��ه تاریخی دارد و ما ایرانیان به ادامه 
این تجربه گرایش داریم؛ در 
کل این پدیده در حوزه های 
روانشناسی اجتماعی، حقوق، 
سیاست و حتی اخالق و دین 
قابل بحث و بررس��ی است. 
این که بدانیم چه زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی پتانسیل 
قانون گریزی را در ما تقویت 
می کن��د؟ آی��ا قوانی��ن م��ا 
متناسب با شرایط و نیاز های 
مردم نیس��ت و م��ا در حوزه 
قانون گذاری مشکل داریم یا 
این که ما عادت کرده ایم خود 
را متفاوت ب��ا دیگران یا فراتر 
از آنها دانس��ته و به اصطالح 

قانون را برای دیگران خوب بدانیم.
 از منظر روانشناس��ی اجتماعی راهکاری که 
می توان در ش��رایط فعلی در جامعه قانون گریز 
ارای��ه داد، فرهنگ س��ازی و آم��وزش قوانی��ن 
اجتماعی از سال های کودکی و دوره های دبستان 
اس��ت، چون کودکان پذیرش بهتر و بیش��تری 
از آنچه به آنه��ا آموزش داده می ش��وند، دارند و 
اساسا مقاومتی در برابر یادگیری این مباحث در 
آنها وج��ود ندارد. اگر مباحث مرب��وط به قوانین 
اجتماعی از سنین پایین در آموزش ها قرار گیرد 
در ذهن بچه ها نهادینه می شود و این واقعیت که 
قانون به نفع همه است به آنها القا می شود. درواقع 
کودکان باید توجیه شوند که قانون برای همه و به 
نفع همه است و هیچ کس از رعایت قانون متضرر 
نمی شود؛ اگر بتوانیم با آموزش قانون به کودکان 
به این رون��د قانون گریزی پای��ان دهیم، امیدوار 
خواهیم بود که بتوانیم نسل آینده قانون مداری 

تربیت کنیم. 

نعمت احمدی
  حقوقدان و 
وکیل دادگستری

 مصطفی تبریزی
 روانشناس اجتماعی

در دنیا وقتی قانونی مصوب 
می شود، جریان های اجتماعی 

که در چارچوب نهادهای 
مدنی فعالیت می کنند، قانون 
را ارزیابی کرده و اگر ایراد و 
اشکالی در آن باشد، زمینه 

تعدیل قانون را فراهم می آورند 
بنابراین عموم مردم به قانونی 
پایبند می شوند و خود زمینه 

اجرای آن را فراهم می آورند که 
بهترین امکان را فراهم می آورد 

اما در کشور ما چنین نیست

شارالتانیسم، پیامد ناخواسته مدرنیته است
ادامه از صفحه 9| وقتی جامعه شناسان در تعریف 
جامعه شناس��ی می گویند »علم مدرنیته« یعنی علم 
نهادهای مدرن و علم نهادهایی که پس از روش��نگری 

شکل گرفته است.
  منظورتان از پیامدهای ناخواس�ته مدرنیته 

چیست؟
در جری��ان ش��کل گیری بع��د فک��ری مدرنیته، 
پیامدهای ناخواس��ته وجود دارد؛ درست مثل ادیان 
توحیدی که سخن رحیمانه خداوند را توسط پیامبران 
به بندگان خدا رس��اندند و در همین دنیا عده ای پیدا 
شدند که در قالب فرقه های مذهبی، به جای رحمت 
و صلح اله��ی، جن��گ و خونری��زی راه انداختند. لذا 
نمی توان گفت که ادیان مس��اوی است با جنگ های 
فرقه ای. عی��ن همین بح��ث را درباره اندیش��ه های 
عقل گرایان��ه و انس��ان گرایانه می ش��ود ک��رد. قطعا 
زمانی که آزادی اعم از اجتماعی و اندیشه پیش می آید، 
عده ای از این آزادی اس��تفاده های دیگری می کنند؛ 
یعنی همان فردیت طلبی غیرمسئوالنه. حتی ممکن 
است کسی تصمیم بگیرد خودش را بکشد و از آزادی 
این گونه اس��تفاده کند؛ یا فردی بخواه��د خود را در 
الکلیس��م غرق کند؛ اما نمی توان چنی��ن رابطه ای را 
شکل داد که مدرنیته یعنی بی بند و باری. بشر مدرن 
علم و تکنول��وژی و تکنولوژی جنگ��ی را ایجاد کرده 
است و عده ای شارالتان پیدا شده اند که از این شرایط 
سوءاستفاده کرده اند و فاشیس��م را علم کرده اند. لذا 
نمی توان گفت که مدرنیته مساوی است با فاشیسم. 

اینها پیامدهای ناخواسته مدرنیته است. 
  برای مهار این پیامدهای ناخواس�ته چه باید 

کرد؟
برای مهار پیامدهای مدرنیته، دوباره باید به انس��ان 
و حقوق انس��ان ها توجه کرد. باید ب��رای جلوگیری از 
این پیامدها به عقل بشر و عقل جمعی توجه کرد. باید 
با نقد جمعی و آزادی بیان، جلوی سوءاس��تفاده های 
علم را گرفت؛ یعنی رش��د عقالنی��ت ارتباطی در برابر 

رش��د عقالنیت ابزاری. ل��ذا ما برای جلوگی��ری از آثار 
س��وء مدرنیته، راهی نداریم جز از این طرق. حاال با این 
چارچوب که مدرنیته را دو وجهی می کنید و پیامدهای 
ناخواسته آن را بر س��ر مدرنیته نمی زنید و مولفه های 
نهادی مدرنیته را جدی می گیری��د، می توانید درباره 

ایران نیز بحث کنید. 
من اعتقاد دارم که جامعه ایران تغییر کرده و مدرن 
شده اس��ت. بعضی از صاحبنظران بحث می کنند که 
»ایران در ش��رایط امتناع تفکر اس��ت و ایران مدرنیته 
را نفهمی��ده و درح��ال درجا زدن اس��ت«؛ من چنین 
چیزی را قبول نمی کنم. جامعه ای که ما در صد س��ال 
اخیر می بینیم، این جامعه تغیی��ر کرده؛ در بعد ذهنی 
ما به سوی توجه به تفکر، تعقل و دستاورد های بشری 
رفته ای��م؛ همچنین ما پاره ای از عناص��ر نهادی را پیدا 
کرده ایم. درس��ت اس��ت که عده ای در ای��ران مخالف 
مردم ساالری هستند، اما تمام یا اغلب زمینه های نهادی 
دولت - ملت در ایران شکل گرفته است. اینطور نبوده که 

ما درجا بزنیم؛ ما جلو آمده ایم و 
پیش رفته ایم. من اصال چنین 
اعتقادی ندارم که جامعه ایرانی، 
جامعه ای عقب افتاده و نفهمیده 
مدرن است. خیر؛ جامعه ایران، 
جامع��ه ای م��درن اس��ت. در 
هر جامعه ای با توج��ه به ابعاد 
ذهنی، مدرنیته های گوناگونی 
وجود دارد. هم��ه دنیا که مثل 
انگلیس مدرن نمی شوند؛ همه 
مثل فرانس��ه یا آلم��ان مدرن 
نمی شوند؛ کشورهای مختلف، 
مدرنیته ه��ای مختلف��ی پیدا 

می کنند؛ ما هم تجربه مدرنیته مختص به خود را داریم 
و مثل همه آن کشورها که مش��کالت خود را دارند، ما 
نیز مش��کالت خودمان را داریم. لذا من معتقدم که ما 
جامعه ای مدرن هستیم اما کج قواره است. مثال امنیتی 

که در ایران وجود دارد، در کشورهای همسایه ما مثل 
افغانستان وجود ندارد؛ با این که بیش از 10  سال است 
که از ورود آمریکا به این کشور می گذرد. بدقوارگی ای که 
مدنظر دارم، مثل خانه ای است که به لحاظ بنیان و پایه، 
بسیار مستحکم و با استقامت است اما مهمانخانه آن از 
آشپزخانه اش کوچکتر است. اندازه نفرات و سازمان های 
حکومتی، بس��یار بزرگ اس��ت؛ به طوری که از هر دو 
نیروی فعال، یکی از بخش عمومی حقوق می گیرد. ما 
باید به طرف تعادل در جامعه حرکت کنیم؛ یعنی بخش 
»جامعه« باید تقویت شود نه فقط بخش »سازمانی« 
دولت. لذا دولت باید تمرکز خود را روی وظایف اساسی 
خود بگذارد. روی سیاس��ت گذاری ها، برقراری امنیت، 
برقراری عدالت؛ نه این که روی هر بخشی از اقتصاد ورود 
پیدا کند. االن 30 درصد فعالیت های اقتصادی در دست 
مردم است، 30 درصد دست دولت است و مابقی دست 
دس��تگاه های غیردولتی-حکومتی است؛ اینها همان 

بدقوارگی هایی است که عرض می کنم.
  بس�یاری از روش�نفکران و 
متفکران معتقدن�د که مهم ترین 
رکن ی�ک جامعه م�درن، احترام 
به قان�ون و اخالق مداری اس�ت؛ 
در صورتی که به اعتقاد بس�یاری 
جامعه ایران جامعه اخالقی نیست. 

این را چطور تبیین می کنید؟
این اخالقی که می فرمایید، اخالق 
مدنی مدار اس��ت؛ اخالق مدنی است 
که یکی از مولفه های اخالقی جامعه 
مدرن است. منظور از اخالق مدنی این 
است که غریبه ها با هم رعایت اخالق 
را می کنند. یعنی شما پاس دیگری را 
داشته باش��ید و آنچه که برای خود می پسندی، برای 
دیگری هم بپس��ندی؛ اما می دانید که بش��ر از قدیم، 
همواره هوای خانواده و آش��نایان خود را داشته است. 
اخالق قبیلگی، اخالق روس��تایی و اخالق فرقه ای در 

همه جوامع بوده اس��ت. اخالق مدرن، مهم اس��ت که 
افرادی که از مکان های مختلف آمده اند و ش��هرهای 
میلیونی را تش��کیل داده اند، پاس یکدیگر را داش��ته 
باش��ند. حاال این را باید بحث کرد که اخالق مدنی در 
کش��ور ما، در پایان قرن نوزدهم چگونه ب��وده و امروز 
چگونه اس��ت؟ من جزو کسانی هس��تم که معتقدم، 
اخالق مدنی رش��د پیدا کرده و بهتر ش��ده اس��ت. نه 
این که تحقیقات نشان می دهد ما مشکلی نداریم؛ اتفاقا 
برعکس؛ ما با بی��ش از 70 درصد بی اعتمادی در میان 
مردم مواجهیم؛ اما همین جامعه که با چالش اخالقی 
روبه روس��ت، درس��ت مثل جوامع دیگر، وضعیتی به 
مراتب بهتر از برخی جوامع توس��عه یافته دارد. آمریکا 
با بزرگترین بحران در نهاد خانواده روبه روست؛ یعنی 
بزرگترین فروپاشی خانواده. اگرچه من وضع فعلی را 
قابل دفاع نمی دانم، اما نس��بت به پایان قرن نوزدهم، 
وضع بهتری پیدا کرده ایم. این که اساس��ا به آن توجه 
می شود و این که بحران اخالق مدنی در کشور مطرح 
می شود، نشان دهنده این است که جامعه مدرن شده 
اس��ت؛ انتظار دارد غریبه ها با یکدیگ��ر خوب برخورد 
کنند. ضمن این که من معتقدم این بحران در ایران به 
خاطر وضع رانتی است. این سیستم بزرگ رانتی است 
که جامعه ما را با بحران های مختلفی روبه رو کرده است 
که یکی از آنها، بحران اخالقی است. وقتی اقتصاد، رانتی 
می ش��ود، وقتی دولت 90 درصد مخارجش مبتنی بر 
پول نفت است، این جامعه مستعد این می شود که مردم 
به دنبال راه های کوتاه برای پولدار ش��دن باشند. برای 
رس��یدن  راه های کوتاه پولدار شدن باید نقب بزنید به 
منابع رانتی. بازی با ملک و ساختمان که در زمان آقای 
احمدی نژاد از طرف بانک ها اتفاق افتاد و زمین متری 
500 هزار تومان لواسان را به متری 10 میلیون تومان 
تبدیل کردند. شما برای کار کردن در آن سیستم رانتی، 
خیلی چیزها را باید زیر پا بگذاری. اینهاست که بحران 
اخالقی و قانون��ی را به وجود می آورد و آن را تش��دید 

می کند.

جامعه ایران تغییر کرده و 
مدرن شده است. بعضی از 

صاحبنظران بحث می کنند 
که »ایران در شرایط امتناع 

تفکر است و ایران مدرنیته را 
نفهمیده و درحال درجا زدن 
است«؛ من چنین چیزی را 

قبول نمی کنم. جامعه ای که ما 
در صد سال اخیر می بینیم، این 

جامعه تغییر کرده

ساختارهای اجتماعی ما از 
زمان قاجاریه تا همین امروز به 
گونه ای بوده که قانون و رعایت 
مقررات اجتماعی در بسیاری 

از موارد فقط برای طبقه ضعیف 
اعمال می شود؛ دزدی های 

کوچک و کم ارزش مثل سرقت 
10 هزار تومان خیلی سریع 

شناسایی می شود و به چنگ 
قانون می افتد ولی دزدی های 
چند میلیاردی به راحتی از 
چنگ قانون فرار می کنند

ند
رو

شه
س: 

عک
  


