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بسمه تعالى

سخن ناشر

فرهنگى  عنصر  ماندگارترین  عنوان  به  کتاب  اهمیت  و  نقش 
و  نگرشها  و  فرهنگ  تحول  و  تغییر  و  ایجاد  در  آن  اثر گذاری  و 
دیدگاه های آحاد یک جامعه بر کسى پوشیده نیست، و به جرأت 
مى توان از آن به عنوان مهم ترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعى نام 
برد، گرچه امروز رسانه های دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار 
و اطالعاتى که بر سر مردم آوار مى کنند مخاطبان بیشتری دارند، 
اما هرگز چیزی بر قوه تحلیل و تعقل دوستداران خود نمى افزایند، 
و بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند 
که بینندگان و طرفداران اینگونه رسانه ها به تدریج توان به کارگیري 
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحلیل 
عادی ترین اخبار و وقایع در مى مانند، و در مقابل مطالعه کنندگان 
به  تبدیل  بر ذهن  مكرر  تأثیر خواندن هاي  به علت  مكتوب  منابع 

انسان هاي فهیم و فكور مى شوند.

  بر این اساس مرکز انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل بیت
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در راستای توسعه علمي فرهنگى به نشر آراء و افكار و راهبردهاي 
سعى  و  پرداخته    شاهرودی العظمى هاشمى  اهلل  آیه  حضرت 
ارزشمند )صحیفه عدالت( که مجموعه سخنراني ها  مى کند کتاب 
و بیانات معظم له در دوره ی تصدی ریاست قوه قضائیه جمهوری 
اسالمى بوده و در ده جلد تنظیم و منتشر شده است را به شكل 
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نیاز جامعه تنظیم و جمع آوری 
نموده، و با ذکر منابع و با شیوه ی متناسبى منتشر کند تا از طریق 
نشر اندیشه ها و افكار این عالم مجاهد که برخوردار از علم و نگاه 
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسیع فقهى و فرهنگى و تجربه 
موفق قضائى و مدیریتى مى باشند، رسالت خویش را در راستای 
بیت  اهل  حقه  معارف  ترویج  و  اسالمى  فرهنگ  و  علم  توسعه 
عصمت و طهارت  ایفا کرده، و مشمول عنایات و الطاف ویژه 
حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان  ارواحنا فداه قرار بگیریم، إن 

شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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نقاط ضعف  ساختار اقتصاد کشور

اقتصاد مانند برخى مسائل اجتماعى زودیاب نیست و پیچیدگى 
و  اقتصاد  بخش  در  نارسایى ها  با  برخورد  نحوهء  دارد.  فراوانى 
مهمى  العاده  فوق  آن،اثرات  اصلى   عـوامل  شـناسایى  چـگونگى 
باید  فرد  عـرصه   ایـن  در  اظهارنظر  از  قبل  دارد.لذا   اجتماع   در  
آورد.مهم ترین  دست  به  را  روز  اقتصادی   شرایط   از  الزم  آگاهى 
مشكالت  اقتصاد ما به سیستم ها و ساختارها مربوط مى شود و این 
اقـتصادی  قـضائى  پرونـده های  به  رسیدگى   جریان   در   موضوع  
با   مبارزه   ستاد  در  ساختاری  مسائل   حل  است.برای  محرز  کامال 
و  برنامه ها  ـ  پیشین  دولت  کار  پایان  از  قبل  ـ  اقـتصادی  مفاسد  
طرح هایى مطرح شده است که جزئیات آن  با  حضور  دولت جدید 

پى گیری خواهد شد.

کـه  مـى گیریم  دارد،نـتیجه  اشكال  ساختارها  مى گوییم  وقتى 
نباید گمان شود که عموم  مدیران  ما دچار فساد شده یا اکـثریت 
ساختارهاست   مى دانند.این   روا  را  دیگران  مال  خوردن  ما  مـردم 
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در  مى آورد.  فراهم   را  تخلف  زمینهء  و  کرده  ایجاد  نارسایى  که  
این جا چند نـكتهء دیـگر قـابل بررسى  است  که از جمله اشكاالت  

ساختاری به شمار مى رود:

1 ـ خنثی بودن اقتصاد

اقتصاد در کشور ما به  تـعبیری  مـى تواند  اقـتصاد خنثى نامیده 
شود.از آن جهت که  نه ویژگى های اقتصاد دولتى را داراست و نه 
اقتصاد  مى باشد.  برخوردار  رقابتى   و  آزاد  اقتصاد  از  خصوصیات  
عمده   بخش   یا   ـ  اقتصادی  اختیارات  هـمهء  کـه  اسـت  آن  آزاد 
آن ـ در اختیار بنگاه های بخش خصوصى و تعاونى قرار دارد و 
دولت فقط نقش  هدایت گری داشـته و دخـالت  مستقیم  نمى کند. 
اصول اسالمى با این اقتصاد سازگارتر است و تقریبا تمامى دنیا 

به  سوی  ایـن  اقتصاد مى رود.

اقتصاد دولتـى هـم، که مصداق بارز آن نظام های سوسیالیستى 
و کمونیستى  بودند، با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی و تحوالت  
و تعدیالت ایجاد شده در اقـتصاد کـشورهایى چون چین تقریبا 
منسوخ گردیده و حتى  مدعیان سابق آن  هم دیگر دست از تفكر  
خـود  بـرداشته اند، کشور  مـا ابتدا با پیدایش شرایط جنگى  و برخى  
مسائل  دیگر در کشور،ناگزیر از تصدی دولت در همهء بخش ها 
شد که  پس از بـرطرف  شـدن  آن شرایط و در دوران  سازندگى  
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توجه بیش تری  به  کاهش  این  تصدی گری در بخش اقتصاد شد و 
تعاونى  و  بخش  خصوصى  به  اقـتصادی  فـعالیت های  واگـذاری  
مشكل   گرفت؛ولى  قرار  آن   برنامه های   و  دولت  کار  دستور  در 
مـرحلهء  خـصوصى سازی   به  رسیدن  فرایند  در   اساسى  و  اصلى 
پدیـد آمد.به طوری  که در برنامه های  دوم،سوم  و چهارم توسعه 
صورت  اقـدام  ایـن  عمل  در  اما  شد؛  تأکید  خصوصى سازی  بر 

نگرفت.

برداشته مى شد،هم  زمان   به سوی خصوصى سازی  هر گام  که  
تصدی گری  و  مى یافت  افزایش   دیگری   بخش  در  دولت  حجم  
دولتـى  عـمق  بیش تری پیدا مى کرد و حتى ایجاد بورس که برای 
حیات اقتصادی بخش خـصوصى ضـروری است، به  گونه ای  شكل 
گرفت که در حال حـاضر  حـد  اقـل، 07 درصد  سهام  آن ]متعلق [
بـا فلسفهء بورس  ایـن  بانک ها و شرکت های دولتى است  که  به  

مغایرت دارد.

برای تحقق خصوصى سازی باید جدول عملیاتى ویژه ای تنظیم 
شود  که  هـمهء موارد در آن احـصا گردد.تا وقتى  که  تصدی گری  
عـظیم  اقـتصادی  دولت و نهادهای  عمومى  کـاهش  نـیابد و اقـتصاد 
بازار و رقابت کامل در بخش های اقتصادی اعـم از خـصوصى و 
تعاونىـ  که در قانون  اساسى  به  آن تصریح شده است و سیاست های  
ـ  است  نموده  ترسیم  را   آن   نـیز   تشخیص   مجمع   کالن   اقتصادی 
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تنها نقش هـدایت و  ایـجاد نشود و دولت  به طور جدی و کامل 
را  سالم  اقتصادی  رقابت های  ایجاد  در  تالش  و  سـیاست گذاری 
دنـبال نـكند.نباید انتظار اصالح اوضاع اقتصادی  کشور  و بهره وری 

صحیح از منابع را داشت.

2 ـ مسائل امنیت سرمایه و حرمت سرمایه گذار

امنیت  کشور،بحث  اقـتصاد  در  سـاختاری  مسائل  دیگر  از 
سرمایه گذاری و حرمت  سرمایه گذار اسـت.در یـک اقـتصاد رقابتى 
که بـا هـدف رونق،رشد  همه  جانبه،ایجاد اشتغال و بـهره گیری از 
مادی  و  روانى   مى گیرد،امنیت  شكل  مانده  زمین  بر  ظـرفیت های 
برای سرمایه و حفظ حرمت و احترام اجتماعى بـرای سـرمایه گذار 

نقش  بسیار مهمى دارد.

سرمایه گذاری که مى داند مالش در  یـک  کـشور محفوظ اسـت 
به  او  به  نمى گیرد و  قـرار  توقیف  یا  بـه آسـانى مورد مصادره  و 
به  نه  و  مردم   و  به جامعه  مولّد و خدمت کننده   انسان  عنوان یک 
و  تولید  مى شود؛برای   نگاه  طـمع کار  و  صـفت  زالو   یک   عنوان 
هـمهء  مـى شود.در  تـشویق  بـیش تر  هزینهء  و  اقتصادی  فعالیت 
کارآفرین  افراد  و  بـرای سرمایه گذار  این ضـرورت  با درک   دنـیا 
احترام  ویژهء  حقوقى و اجتماعى و حتى  سیاسى  قائل هستند و با 

سوءظن به او نگاه نمى کنند.
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تمام تـالش دنـیا، ایجاد جـاذبه برای سرمایه گذاران است و 
فـدای  را  مـهم  مـى دانند، مصالح  را  مسأله  این   چون حساسیت 
طریق   هر   به  که  کشورهایى   نمى نمایند.  اهـمیت  کـم  مـصالح 
با  نامناسب فراهم کرده اند،  ناامن و  برای سرمایه گذاران محیطى 
مى شوند.  مواجه  زیادی  اقتصادی  مفاسد  و  فرار سرمایه  پدیدهء 
و  تجربه  مال،  و  مى روند  دیگر  کشورهای  به   سرمایه گذاران 
ابتكار و خالقیت خود را در آنجا  هـزینه  کرده  و سود  آن را به 

میزبان مى ریزند. جیب کشور 

در  و  مى آید؛  فراهم  اشتغال  بیگانه  شهروندان   برای  نتیجه  در 
وطن اصلى اش بیكاری  بیداد مى کند. زیرا اشتغال به وسیله ی عامل 
سرمایه و مدیریت کارآمد در جامعه  ایجاد  مى شود  و بدین  ترتیب 
ارتقا و رونق سـیستم های بـانكى، بیمه، مالیات و درآمدهای دولت 
و عمران  و آبادی ها برای کشور بیگانه خواهد   بود  و کشور ما نه تنها 
فعال   وسیلهء   به  که  نبرده؛  بهره  اقتصاد  و  تولید  اصلى  عوامل  از 
شدن  آن نیروها در کشورهای خارجى سایر ظرفیت ها و امكانات و 
فرصت ها و ثروت های مـلى نـیز به  خارج کشیده خواهد شد. این 
نه یک فساد اکبر؛بلكه یک فاجعهء بزرگ اقتصادی است که  باید به  

دولت مردان در  این  خصوص هشدار داد.

در همین بحث و مـبحث امـنیت سرمایه باید توجه کنیم کـه 
حـضور برخى  نهادهای دولتى برخوردار از اطالعات و انحصارات 
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دولتى یا توانایى های اعطایى  ویژه در فعالیت های اقتصادی، یكى 
که  است  ناسالم  و  غیررقابتى   فضای  ایجاد  عوامل   مهم ترین  از 
رقـابت   تـحقق  برای  مى سازد.  فراری  و  نا امید  را  سرمایه گذاران 
دستگاه های  حـضور  از  کـه  است  الزم  سالم  و  اقتصادی صحیح 
اقتصادی   در عرصه های   آنان  انحصارگری  و  دولتى   شبه  و  دولتى 
جلوگیری شود و در غیر این صورت  سیاست های خصوصى سازی 
و ایجاد امنیت سرمایه گذاری داخلى یا خارجى که  مصوب تشخیص 

مصلحت است شعاری بیش نخواهد بود.

3 ـ پیچیدگی مقررات

پیچیدگى  ما   اقـتصاد   در  سـاختاری  مسألهء  و  عامل  سومین 
مقررات  امروز،  جهان  در  است.  مقررات   بودن  نامتناسب  و 
اقتصادی و مالى بسیار شفاف، ساده، سریع و در عین حال دقیق 
و  مالیاتى  گمرکى،  بانكى،  سیستم های  است.  الیتغیر  و  ثابت  و 
از  بسیاری  که  دارد  خم  و  پیچ   آن قدر  ما  کشور  در  آن  امثال 
یـا  نـشوند  وارد  آن  در  اصال  یا  مى دهند  ترجیح   سرمایه گذاران 
هرچه  بندها  و  زد  و  رشوه  پرداخت  با  و  غـیرقانونى  طریق  از 
مقررات   و  اداری  پیچیدهء  و  سخت   مراحل   از   خارج  و  زودتر 
مفاسد  و  زمینهء مشكالت  این خـود  که  برسند  به  مقصود خود  

اقتصادی زیادی مى شود.
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پیـچیده و  ـ قدر  آن ایران  به  فرایند ورود و خروج مجاز کاال 
شاید  که  است  متعددی  مراحل  و  ایستگاه ها  دارای   و  طـوالنى  
با  بتواند  کارخانه دار  یا  و  بازرگان  یک  تا  بكشد  طول   ماه ها  
هزار واسـطه    کـاالی خود را ترخیص کند. برخالف کشورهای  
گمرکى  خدمات  یا  بانكى   تسهیالت   این گونه   امروزه  که  دیگر 
سریع  پیشرفته ی  روش های   با  غـیره  و  ثـبتى   و  بـازرگانى  و 
راه  که  است  چنین  مى گیرد.  انجام  هزینه  کم ترین  با  شفاف  و 
که خود  مى شود  باز   در  کشور   زیرزمینى  اقـتصاد  و  کاال  قاچاق 
این مسأله افزون بر اینكه یک فساد و خـالف  است، گمرکات  و 
بنادر و اقتصاد کشورهای هـمجوار را رونـق مى بخشد و اقتصاد 

کشور ما را ضعیف و ناتوان  مى سازد.

امنیت اقتصادی

است  اساسى  بسیار  مباحث  از  یكى  اقتصادی  امنیت  بحث 
تشخیص  مجمع  مصوب  کالن  سیاست های  در  خوشبختانه  که 
مصلحت نظام هم ضمن سیاست های کالن اقتصادی تصویب شده 
است. امنیت اقتصادی و نیز حمایت از سرمایه گذاری در بخش های 
خصوصى، ضمن مصوبات مجمع تشخیص در سیاست های کالن 
است  اصل موضوع روشن و مشخص  است. پس  آمده  اقتصادی 
فعلى  اوضاع  تشریح  شد   عرض  چه  آن  نیست،  آن  در  بحثى  و 
در شرایط  اقتصادی  امنیت  که  این  و  بود  اقتصادی  نظر  از  کشور 
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امروز  لطمه هایى  و  آسیب ها  و چه  تأمین شود  باید  فعلى چگونه 
منظور  به هیچ وجه،  وارد مى شود.  اقتصادی کشور  امنیت  این  به 
این نیست که امنیت اقتصادی جایگزین مبارزه با مفاسد اقتصادی 
شود،اصاًل چنین مسئله ای مطرح نیست. مبارزه با مفاسد اقتصادی 

جایگاه خودش را دارد))(. 

ظرفیت های عظیمى که در کشور ما برای یک جهش اقتصادی 
و تحوالت بزرگ اقتصادی موجود است و در سند چشم انداز به آن 
توجه شده و بر اساس آن گفته شده که در ظرف بیست سال آینده، 
کشور ما باید کشور اول منطقه باشد. کشورهای مجاور ما غالبًا از 
اکثر این ظرفیت ها محروم اند، ولى از یكى دو تا فرصت هایى که 
اقتصادی برسند و  دارند خوب استفاده کرده و توانستند به رونق 

رشد اقتصادی شان باالتر از ماست. 

این فساد اکبر، اصل اقتصاد کشور را به هم مى زند، بر خالف 
آن فسادهای خرد که البته از نظر حقوقى جرم است و باید با آن 
برخورد شود و برخورد هم شده، ولى به اصل بنیان اقتصادی کشور 
و ثروت ملى، آسیب جدی نمى رساند. اگر این فساد اکبر اصالح 
شود، اشتغال ایجاد مى شود، بیكاری کم مى شود، تورم کمتر خواهد 
شد، بازارهای رقابتى توسعه پیدا کند و اقتصاد رونق خواهد گرفت، 
بین  از  را  فساد  زمینه های  از  خیلى  خود  این  و  مى شود  کم  فقر 

) ـ مصاحبه اختصاصى با واحد مرکزی خبر در مورد امنیت اقتصادی تاریخ )/84/9
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ما  بانكى  ما حل شود، سیستم  مقررات  پیچیدگى های  اگر  مى برد. 
اصالح شود، از تكنیک های پیشرفته روز استفاده شود که در سرعت 
نمى توان  دیگر  و  است  مؤثر  بسیار  کارها  به  بخشیدن  شفافیت  و 
گزارش خالف داد یا در مناقصه ها دخالت کرد ـ این ها همه امروز 
با روش های فنى و علمى با فناوری های جدید انجام مى گیرد ـ این 
خودش مانع از بسیاری از فسادهای نوع اول خواهد شد. بنابراین، 
ما باید به دفع این فساد اکبر ا ولویت و اهمیت بدهیم، البته این به 

آن معنا نیست که با مفاسد نوع اول برخورد نشود. 

بحث اعالن اسامى مفسدان، بحث اطالع رسانى است، این بحث 
جنبى است، من هم بارها عرض کردم که اطالع رسانى قوه قضائیه 
نسبت به پرونده ای که محكومیتش قطعى نشده، اشكال قانونى دارد. 
پرونده های  عنوان  به  مطبوعات  در  که  پرونده هایى  این  از  خیلى 
مفاسد اقتصادی نام برده مى شود، اصاًل مفاسد اقتصادی نیستند، یا 
در مبلغ آنها مبالغه شده است. اما پرونده هایى که حكم آنها قطعى 
شده است، گفتیم اعالم شود، ولى اعالم آن هم باید طوری صورت 
گیرد که فضای سیاسى نسبت به یک جناح، ایجاد نشود. و امنیت 

اقتصای کشور آسیب نبیند.

مالكیت  به  که  دهیم  نشان  شعار  در  نه  و  عمل  در  بایستى  ما 
به طور صحیح  از سرمایه  به کسى که  احترام مى گذاریم،  سرمایه 
و سالم استفاده مى کند، تولید مى کند، درست تجارت مى کند، در 
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کشاورزی یا صنعت سرمایه گذاری مى کند، با دید یک انسان محترم 
نگاه مى کنیم. از نظر شرع و نظام اسالمى به او به عنوان یک انسان 
ارزشى نگاه کنیم؛ چون خود تولید ثروت یک ارزش است. تحت 
این شخص  نكنیم که گویا  نگاه  آن  به  مارکسیسمى  فرهنگ  تأثیر 
ارزش افزوده دیگران را دزدیده و زالو صفت است. این حرف ها 
در فقه و فرهنگ اسالمى ما درست نیست، در مكتب اسالم تولید 
ثروت نه تنها ناپسند نیست، بلكه ارزش است. مولد اقتصادی اگر 
بتواند چند هزار کارگر را به کار گیرد و زندگى آنها را تأمین کند 
ایجاد کند و خانواده های آن ها را  آنان  و درآمد شرافتمندانه برای 
حفظ کند، از نظر اسالم این ارزش است، خدمت به جامعه است، 
خدمت به خلق عبادت است. البته این به آن معنا نیست که به او 
اجازه داده شود که رانت خواری کند، اختالس کند، از ثروت های 

عمومى سوء استفاده کند. 

در عهدنامه امام به مالک آمده است به اشخاصى که خدمات 
اقتصادی کالنى در جامعه مى کنند توجه کن، خدمت کن، به آنها 
احترام بگذار. ما بایستى به سمت این فرهنگ برویم که اصل تولید 
ثروت را یک ارزش بدانیم و کسى که این کار را مى کند مخصوصًا 
اگر با قصد خدمت باشد، باید او را تشویق کنیم و برای او احترام 
قائل باشیم. باید قوانینى را که مانع از این کار مى شود پاالیش و 
که  کنیم  را طوری  اقتصادیمان  مقررات  و  کنیم، سیستم ها  اصالح 
در جهت تسهیل سرمایه گذاری و خدمات اقتصادی باشد. فضای 
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معنوی  نفع  یک  با  را  مادی  نفع  هر  نیز  ما  دینى  جامعه  عمومى 
آمیخته است و از راه ایجاد انگیزه های معنوی مى تواند به شكوفایى 

اقتصادی کمک کند. 

در مورد مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی نیز باید قوانین و 
مقررات و ساختارها را اصالح کرد تا زمینه فساد و تخلف وجود 
نداشته باشد. ما این درب را در قوانین و مقرراتمان باز گذاشتیم، 
در تبصره های قانون بودجه به دستگاه های اجرایى اختیارات زیادی 
مفاسد  با  مى خواهیم  بعد  کنند،  اقتصادی  فعالیت  که  مى شود  داده 
برخورد شود. این نمى شود، مگر برخورد با یک پرونده یا دو پرونده 
و سه پرونده، چه فایده دارد؟ وقتى آن درها باز باشد، مفاسد مثل 
اقتصادی خرد  با مفاسد  برای مبارزه  سیل وارد مى شود. پس اوالً 
هم پیشگیری و اصالح ساختارها الزم است، اطالع رسانى و اعالم 
اسم ها هم یكى از راه هاست، ولى به صرف اطالع رسانى مشكلى 
حل نمى شود، اینكه همواره بگوییم این بد است و آن فاسد است، 
این خودش اثرات بدی در جامعه دارد، چنین القا مى کند که همه 
مدیران فاسدند. مقررات و ساختارها باید اصالح شود، باید جلوی 
نداشته  امكان خالف کاری  تا کسى قدرت و  منافذ را بگیریم  این 

باشد. 

در راستای حمایت از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران اقتصادی 
سالم و مشروع باید آن را اصل قرار دهیم، اصل آن است که جامعه 
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ما از نظر اقتصادی جامعه فعالى باشد، همه ظرفیت های عظیم ما، چه 
در کشاورزی، چه در صنعت و چه در خدمات و سرویس دهى ها 
و تسهیالت مالى و پولى، باید به بهره برداری برسد. امروز بعضى از 
کشورهای همجوار ما بر اساس همین سرویس دهى خوب بانكى 
و پولى، درآمدهای عظیمى برای کشورشان تأمین کردند. من رفته 
بودم بحرین، بحرین نفت چندانى ندارد، یكى از عوامل مهمى که 
بحرین توانسته خودش را حفظ کند و پابه پای کشورهای همجوار 
تسهیالت  از  استفاده  کند،  رشد  سعودی  و  امارات  مانند  خودش 
بانكى است، بانک های بحرین در این منطقه شبیه بانک های سوئیس 

است.

اگر این ظرفیت های عظیم که در کشور ما هست خوب به کار 
گرفته شود، خیلى از این فسادها خود به خود رفع خواهد شد، آنچه 
هم باقى ماند با آن برخورد مى شود. پس ما برای رسیدن به اهداف 
و مقاصد بلند چشم انداز و سیاست های توسعه و رشد اقتصادی که 
مورد توجه همه مسئولین است و بحثى در آن نیست، باید کارهای 
اصولى انجام دهیم، ساختارها اصالح شود، این قوانین دست و پاگیر 
رفع شود، سیستم بانكى و سرویس دهى اقتصادی بانک های ما اصالح 
بخش ها  این  تمام  ما،  مالیاتى  نظام  گمرکى،  نظام  بیمه،  نظام  شود، 
و  مولدان  حرمت  این،  بر  عالوه  شود.  اصالح  و  بازنگری  بایستى 
فعاالن اقتصادی حفظ شد، در اسالم، مالكیت محترم است، استفاده از 

سرمایه ها نه تنها مشروع است، بلكه ارزش است. 
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مسایل  بانكى،  پولى،  مالى،  اقتصادی،  سیاست های  عمده  البته 
مربوط به گمرک ها، مسایل مربوط به مقررات بازرگانى و صادرات 
واردات، مالیات، همه در حوزه مسئولیت های دولت است، بخشى 
قوه  به  مربوط  از سرمایه گذاری،  مانند حمایت حقوقى  آن هم  از 
مسایلى  برای  ویژه  دادرسى  آیین  یک  تدوین  است. حتى  قضائیه 
است. من  پیش بینى شده  نیز  است  اقتصادی  فعاالن  به  مربوط  که 
قوانین  حتى  اقتصادی  مولدان  برای  کشورها  از  بعضى  در  شنیدم 
راهنمایى و رانندگى هم نسبت به دیگران متفاوت است، یعنى اگر 
ماشین او جایى تصادف کرد، برخورد پلیس راهنمایى و رانندگى 
با یک آدم عادی. این قدر احترام مى گذارند  تا  با او فرق مى کند 
افراد  این  برای  خاص  دادرسى  آیین  دارد  جا  اقتصادی.  فعال  به 
بگذاریم. کسى که هزار نفر یا ده هزار نفر کارگر دارد اگر یک جا 
او مثل چک یک  برگشتى  با چک  نباید  قاضى  برگشت،  او  چک 
فعالیت  که  شخصى  برای  دادرسى  آیین  کند.  برخورد  کالهبردار 
با دیگران فرق کند،  بایستى  اقتصادی سالم در کشور دارد  بزرگ 

اینها بایستى تفكیک شود. 

پرونده های  به  رسیدگى  در  که  مى گویم  عزیز  قضات  به  من 
اقتصادی این مسایل را رعایت کنند. کاری نكنند که توسعه  مهم 
اقتصادی کشور ضربه بخورد. قاضى بایستى حرمت و شؤون این 
افراد را حفظ کند و به خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش نزند. 
به خاطر یک اختالف جزئى در کارخانه ای بر سِر زمین یا اجاره، 
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کاری نكند که صاحب آن مجبور شود کارخانه اش را ببندد و آن 
همه کارگر بیكار شوند. مخصوصًا دادستان ها و دادیارها که مسایل 
کیفری در اختیار آنهاست باید خیلى در این مسایل دقت کنند. در 
دنیا روی این مسایل حساسیت شدیدی دارند و اینها را از جرایم 

دیگر جدا کردند.

اگر از یک کارخانه دار مولد اقتصادی، شكایتى شود، هیچ گاه 
دادگاه نمى تواند ابتدائًا او را احضار کند، در آیین دادرسى آنها آمده 
که ابتدا باید با اتحادیه مربوطه مكاتبه کنند و آن شخص به اتحادیه 
را  مشكالت  این  دنیا  مى کند.  مراجعه  است،  آن  عضو  که  صنفى 
میان مى آید، هم  به  پای سندیكا  این گونه حل کرده است. وقتى 
بهتر مى تواند از عضو خود دفاع کند و هم آن شخص خودش را 
از  باید  در مقابل سندیكا مسئول مى داند و نمى تواند خالف کند. 
این روش ها استفاده کرد، این ها در دنیا راه های رفته است، امروز 
کشورهایى که از نظر اقتصادی پیشرفت کرده اند، فساد اقتصادی شان 
هم پایین است، من سنگاپور را مثال میزنم، آنها این روش ها را به 
پیشگیری  در جامعه خودشان  اقتصادی  مفاسد  از  و  کار گرفته اند 

کرده اند.

هدف مدیریت اسالمى این است که هم جامعه را از نظر روابط 
اقتصادی سالم کند و هم رونق اقتصادی ایجاد کند. این مقصد و 
مطلوب ما بوده و هست، در فرمان رهبری بر آن تأکید شده، در 
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بحث های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با شدت دنبال شده 
هدف  این  به  قوه،  سه  هر  همكاری  با  امیدواریم  ان شاءاهلل   است. 

دست یابیم. 

ما  جامعه  در  چرا  ببینید  و  کنید  پیدا  را  اکبر  فساد  این  علل 
فرار سرمایه هست، چرا جاذبه کشورهای همجوار برای جذب 
و  ظرفیت ها  که  ما  است؟  شده  ما  از  بیشتر  ایرانى  سرمایه داران 
از  پهناورتر  ما خیلى  آنهاست، کشور  از  بیشتر  امكاناتمان خیلى 
در  آنها  آنهاست،  برابر  چندین  خاکیمان  و  آبى  فضای  آنهاست، 
مقابل ما چیزی ندارند، نیروی انسانى که عمده ترین عامل تولید 
با کشورهای طراز اول دنیا  و رشد اقتصادی است در کشور ما 
سرمایه های  جذب  به  قادر  چرا  همه  این  با  است.  مقایسه  قابل 
یعنى  کالن؛  فساد  این  باعث  که  را  آسیب هایى  نیستیم؟  خود 
فرار مغزها و فرار سرمایه های ما شده است، شناسایى کنید. چه 
برخوردهایى در ادارات ما مى شود که نتیجه اش این شده است؟ 
کردند  اقتصادی  امور  در  ما چه دخالت هایى  امنیتى  دستگاه های 
بگیرید،  را  اینها  آمده است؟ جلوی  پیش  ما  برای  این وضع  که 

اینها فساد است.

این شرکت نوشابه سعودی که حاال ما محصوالت آن را وارد 
مى کنیم، صاحب سرمایه آن ایرانى است، سرمایه اش را آورده بود 
که در ایران این شرکت را تأسیس کند و محصوالت آن را از اینجا 
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به کشورهای دیگر صادر کند، آن قدر او را در پیچ و خم اداری 
در  و  رفت  و  شد  مجبور  تا  کردند  تراشى  مانع  و  کردند  معطل 
عربستان سعودی این شرکت را تأسیس کرد که حاال سودش برای 
آنهاست. چه ساختارهای  برای  اشتغال  و  آنها  برای  مالیاتش  آنها، 
غلطى و چه برخوردهای نادرستى و چه دخالت های بى جا و چه 
سرمایه گذاری ها  این  جلوی  که  داریم  ما  پاگیری  و  دست  قوانین 
را مى گیرد؟ کسى باید از هفت خان رستم بگذرد تا بتواند کاالی 
در  اما  کند.  تولید  را  کارخانه ای  یا  و  کند  کشور  وارد  را  ُمجازی 
چند  ظرف  و  مى کنند  تشویقش  کار  این  برای  دیگر  کشورهای 

ساعت کارهای او را انجام مى دهند. 

این ها فسادهای ساختاری کشور است، سازمان بازرسى، دیوان 
نظارتى در هر سه  نهادهای  که  محاسبات و سازمان حساب رسى 
قوه هستند، روی این مسایل تمرکز کنند و ریشه این مفاسد را در 
شناسایى  کشور  حقوقى  و  اقتصادی  و  اداری  مقررات  و  ساختار 

کنند. 

خدمت  قصد  به  مى دانند  همه  که  را  سخنان  این  امیدواریم 
شاید  ما  از  بیشتر  دیگران  و  نیست،  هم  تازه ای  سخن  و  است 
بدانند، مورد توجه قرار گیرد و به آن جنبه ی عملى داده شود. 
این  خودتان  قضات  به  گفتم:  دادگستری  رؤسای  به  با   دیدار 
فرهنگ را بیاموزید که به سرمایه گذار با احترام و با دید ارزشى 

ـ 22 ـ



خودمان  راه  اقتصادی،  بامفاسد  مبارزه  عنوان  تحت  شود،  نگاه 
با  مبارزه  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه  از  مقصود  نكنیم،  گم  را 
هم  که  مى باشد  آن  امثال  و  زمین خواری  و  پولشویى  و  قاچاق 
از نظر اقتصادی مضر است و هم جرم است. اما سرمایه گذاران 
درست کار دارند خدمت مى کنند، باید تشویق و حمایت شوند 

تا احساس امنیت کنند))(.

احترام اسالم براي مالكیت مشروع

اسالم براي مالكیت مشروع احترام بسیار ویژه ا ي قائل است 
مالكیت  کند.  مي  برخورد  خیلي جدي  نیز  غیرمشروع  مالكیت  با 
در  هم  و  قضایي  بخش  در  مهم  اصل  عنوان یک  به  باید  مشروع 
بخش اقتصادي مورد توجه قرارگیرد. از نظر وي حرمت بخشیدن 
به مالكیت مشروع و حالل، احترام به شخص مالک است و نوعي 
امنیت اقتصادي و اجتماعي ایجاد مي کند و اگر این اصل متزلزل 
قوه  رویكرد  ببیند.  آسیب  اقتصادي  نظر  از  ویژه  به  جامعه  شود، 
قضاییه در مقابله با مفاسد اقتصادي، بهره گیري از تمام ظرفیت ها 
نتایج  از  به مرحله مطلوب  این وظیفه مهم تا حصول  انجام  براي 
است و این موضوع مسوولیت هاي متنوع دستگاه قضایي مطابق 

تصریحات قانون اساسي به شمار مي آید.

) ـ رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاریخ 8) /83/5
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اقسام مفاسد اقتصادی))(

مفاسد اقتصادی دو قسم است، یک قسم مربوط به ادارات دولتى 
و مسئولین دستگاه های اجرایى است که فرمان رهبری بیشتر متوجه 
اقتصادی برای آن تشكیل  با مفاسد  این بخش بود و ستاد مبارزه 
البته  ارزنده ای شده است که  مثبت و  این بخش کارهای  شد. در 
خیلى از آنها در رسانه ها نیامده است. امروز در دستگاه های دولتى 
دیگر آن دست و دل بازی ها و سوءاستفاده هایى که از انحصارات و 

رانت های دولتى بوده، خیلى کم شده است. 

قسم دیگر مفاسد اقتصادی مربوط به بخش خصوصى است، مثل 
کالهبرداری هایى که مى شود. این مفاسد اقتصادی در دستور کار ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و مربوط به دستگاه قضایى و ضابطین 
است. مفاسد اقتصادی از قبیل گلدکوئیست ربطى به دولت ندارد، 
بایستى با آن برخورد قضایى و انتظامى بشود. انواع مفاسد اقتصادی 
رشوه گیری،  مانند  است  جرایمى  واقع  در  اقتصادی  مفاسد  برخى 
کالهبرداری، رانت خواری که این مسایل از نظر قانون جرم است و 
مجازات هایى هم در قانون دارد. بایستى با این قبیل جرایم که بخشى 
از آن مربوط به ثروت های ملى و دستگاه های دولتى است، قاطعانه و 
البته مدبرانه برخورد شود. مهم تر از برخورد مستقیم با این جرایم، آن 

است که از زمینه های تحقق این جرایم پیشگیری شود. 

) - مصاحبه بعد از جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی 84/4/29 
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است  ممكن  که  داریم  اقتصادی  مفاسد  این  از  دیگری  نوع 
بزهكار و مجرمى هم در کار نباشد، ولى سیستم و ساختار ضعیف 
قوانین  در  پیچیدگى  و  ابهام  دستگاه ها،  کردن  عمل  بد  اقتصادی، 
و مقررات، فضاهای تبلیغاتى و اطالع رسانى نادرستى که خودمان 
و  مسئولین  برخى  نگران کننده  و  نسنجیده  سخنان  مى کنیم،  ایجاد 
که  سیاه نمایى هایى  و  سوء  تبلیغات  مجلس،  نمایندگان  و  مدیران 
بخش  در  مخصوصًا  را  ما  مدیریت  مى کوشد  و  مى کند  دشمن 
اقتصادی ناکارآمد جلوه دهد، مجموعه این عوامل دست به دست 
هم مى دهد و یک فساد بزرگ اقتصادی را ایجاد مى کند که آن فرار 

سرمایه ها از کشور است.

و  است  اقتصادی  مسایل  به  مربوط  که  اجرایى  بخش های  در 
با منابع عظیم ثروت های ملى سر و کار دارند مثل وزارت نفت، 
بودجه،  برنامه  سازمان  دارایى،  و  اقتصاد  وزارت  معادن،  وزارت 
سیستم  اقتصادی،  بنگاه های  کشاورزی،  وزارت  صنعت،  وزارت 
در  که  امنیتى  و  اطالعاتى  دستگاه های  گمرک ها،  پولى،  و  بانكى 
مسایل فعالیت هایى را دارند، شهرداری ها، پیچیدگى ها و ابهام ها و 
اشكاالتى که در مقررات متنوع این نهادهای مختلف وجود دارد، 
از کشور خواهد  فرار سرمایه ها  داده و سبب  به دست هم  دست 
شد. اگر هم سرمایه ها فرار نكنند، در اموری از قبیل واسطه گری و 
داللى و بورس بازی و فعالیت های غیرمولد و غیرمفید اقتصادی به 
کار گرفته خواهند شد و صرف توسعه اقتصادی کشور و رونق و 
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مهیا کردن زیرساخت های اقتصادی کشور نخواهد شد، که این خود 
از بیماری های اقتصادی است.

مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادی 

مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای صرفًا مجازات نیست. اصاًل 
مبارزه با هر چیزی با هر ناهنجاری و هر جرمى به این معنا نیست 
که فرد را بگیریم شالق بزنیم یا به زندان بیندازیم. این شكل ساده 
و ابتدایى مبارزه است. مبارزه درست این است که همه جوانب و 
مسائل در نظر  گرفته شده و طوری مبارزه شود که آن ناهنجاری 
و فساد با کمترین هزینه از بین برود و زمینه رشد و ترقى درست 

بشود.

به عبارت دیگر یكى از ارکان  مبارزه پیشگیری است. در واقع 
نتوانیم جلوی  ما  اگر  نگیرد،واال  این جرم دیگر شكل  کاری کنیم 
تحقق جرم را بگیریم این فساد مدام شكل مى گیرد. اینكه ما روزی 
ده تا یا صد تا مفسد بگیریم و زندان بیندازیم این مبارزه نیست. این 
مبارزه ناقصى است. کسى که مى خواهد مبارزه کند باید ببیند ریشه 
آن فسادها که شكل مى گیرد چیست؟ آن ریشه ها را باید کند. بقیه 
جرایم هم همین طور است. لذا در قانون اساسى هم در وظایف قوه 

قضائیه بحث پیشگیری و سالم سازی جامعه آمده است.

ـ 26 ـ



چیستی فساد  اقتصادی  و چگونگی برخورد با آن

اختالس   تنها   اقتصادی  مفاسد  که  مى شود  برده  گمان  گاهى 
است،درحالى که  دولتى  دستگاه های  در  رانت خواری   و  ارتشا  یا  
تقسیم   قـابل   دو دسته  به  اقتصادی خوانده مى شود  مفاسد  آنچه 

است؛

رانت خواری،  اختالس،  همچون  مالى  و  اقتصادی  جرائم  ـ   (
زمین خواری، سوءاستفاده از منابع عمومى یا اطالعات و انحصارات 

دولتى

2 ـ فساد سیستم های  اقتصادی  و اداری که موجب رکود اقتصاد 
تضییع  فرصت ها و هرز رفتن منابع عظیم اقتصادی  کشور  و کاهش 
بهره وری اقتصادی  مى گردد. به نظر من این فساد بـسیار مـهم تر و 
بزرگ تر از اولى است. زیرا  نتیجهء این  فساد، عدم رشد و توسعه 
و نیز ممانعت از رونق اقتصادی و از سوی  دیگر افزایش  بیكاری، 
اقتصاد زیرزمینى و قاچاق و تضییع منابع و  اقتصادی،  فقر، رکود  
فرصت هاست. این نوع دوم را مى توان فساد اقتصادی اکبر  نامید؛ 
به  عبارت دیگر از دیدگاه اقتصاد کالن،اختالس و ارتـشا و از ایـن 
بزه  و  جرم  و  حقوقى  فساد  یک  باشد،  گسترده   هم   هرقدر   قبیل 
است؛ اما فساد اقتصادی به شمار نمى رود؛ زیرا به هرحال این مال  
از  چرخهء  مالى و اقتصادی کشور خارج نشده و صرفا مالكیت  آن 

به ناحق متغیر  گـشته  اسـت.
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فساد اقتصادی در اقتصاد کالن ـ و نه آنچه در ذهن ها امروز 
مرسوم گشته است ـ به خروج سرمایه و سایر  عوامل  تولید و رونق  
اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقب ماندگى اقتصادی  و یا 

تضییع منابع و فرصت های عظیم ملى تعبیر  مى گردد.

عامل بـروز  ایـن فـساد اقتصادی،همان مشكالت ساختاری در 
اقتصاد  اسـت  و تـا آن مـشكالت اصلى حل نشود،هرگونه برخورد 
نبرده و حتى خاصیت  به  جایى   راه   تخلفات  با  نظارتى  و  قضائى 

مسّكن ]...[کوتاه مدت  را  هم ندارد.

نكتهء ظریف  دیگر  آن که وقتى همین جـسم و سـیستم  بـیمار  
بخواهد مورد سخت گیری های نظارتى و بى رویه قرار گیرد،منجر 
به ایـجاد فـضای ناامنى و دلهره  و ترس برای نیروهای فعال یا 
خود  و  شد  خواهد   نحیف تر  و  گردیده  اقتصادی  سالم  مدیران  
این مسأله  مشكلى  بر سـایر مـشكالت در مـسیر رونق اقتصادی  

مى افزاید.

پا  و  مقررات دست   على رغم وجود  که  اندک سرمایه گذارانى 
گیر و خلق السـاعه  و  نابسامانى  و رقابت های بخش دولتى  قصد  
انجام  دهند،با شینده شدن سر  اقتصادی،مفید و سالم   دارند کاری 
آنـان  سرمایه گذاری  ایـنكه   تـرس  از  و  برخوردها  این  صدای  و 
نیز  مشمول  همان سر و صداها و بى حرمتى ها  شود،عطای  آن  را به  
لقایش  مـى بخشند  و بـه فكر سرمایه گذاری  در کشورهای هم جوار 
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بخشى  که  است  این  مثل  درست  کار  این  مى افتند،و  خارجى   و 
دولت   به   ما  کـشور  اقـتصادی  مـنابع  و  فرصت ها  و  امكانات   از 
خارجى  تقدیم  گردد.حضور  حدود ده هزار شرکت  ایرانى  با سرمایه 
و فـكر و عـلم و مـنابع دیگر ایرانى در کشورهای حاشیهء خلیج 

آیا معنایى غیر  از  این  دارد؟

البته مقابله با تخلف و جرائم اقتصادی  و فساد  مـالى  بـاید  قاطع  
اطمینان  موجب  که  گیرد  انجام  گونه ای  حال،به  عین   در  و  باشد 
کـه  بـاشد  طوری  شود؛یعنى  سالم   سرمایه گذاری  برای  بیش تر 
هم زمان از سرمایه گذاران درست کار حمایت کند و به سرمایه گذار 
و سرمایه گذاری او با دیدهء احترام و خـدمت بـه جـامعه بنگرد و 
در راستای جلوگیری از دخالت ها و رقابت های دولتى و شبه دولتى 
ـ  بـرای  و توسعهء پایدار رقابت اقتصادی آزاد و سالم و گسترش  آن

همه بنگاه های اقتصادی بخش  خصوصى و تعاونى باشد.

دستگاه های قضائى،امنیتى و انتظامى هم باید بدانند که در مسائل 
اقـتصادی  اهمیت یـک احـضار یا یک بازداشت خیلى زیاد است.
چه بسا یک حرکت  نسنجیده  چند  سرمایه گذار را از کشور فراری 
دهد و صـدها کـارگر و کارمند را بیكار و گرسنه  روی دست دولت 

و جامعه بگذارد و یا یک  پروژهء  ملى را متوقف و نـابود  کند.

نحوهء  قضائى  و  بازرسى  و  نظارتى  دسـتگاه های  هـمهء  باید 
برخورد با مفاسد اقتصادی را فرا بگیرند و برای یک مسألهء کوچک 

ـ 29 ـ



و  جامع نگری  و  تدبیر  بدون   و  نكنند   ایـجاد  واقـعى  فـساد  یک 
اعمال  رویه هایى متناسب اقدام نكنند و در این رابطه  الزم اسـت از 
شـیوه های معمول در کشورهای پیشرفتهء اقتصادی برای مبارزه با 

مفاسد اقتصادی استفاده شود.

باید حـتى  اال   نظارت بر بخش خصوصى و دارایى های مردم 
مـكان نامحسوس  و پیش گیرانه باشد.این کار که همه سرمایه ها به 
به طور  یا قضائى  نـظارتى دولتـى و  امنیتى و  وسیلهء دستگاه های 
فیزیكى مورد بازرسى و مـؤاخذه قـرار گـیرند، دیگر در دنیا منسوخ 

شده است؛زیرا  مانع  از رونق  و رشـد اقـتصادی مى شود.

امروزه دیگر کلیهء این موارد به صورت فنى و آسان از طریق 
به  آنها  همهء  و  مى گیرد  انـجام  فـعال  مالى  و   بانكى   سیستم های 
گـونهء دقـیق تر و گسترده تر  و درعـین  حال سـالم تر در کـشورهای 
پیشرفتهء اقتصادی آرام و بدون تنش انجام مـى شود. در ایـن رابطه 
ما نیاز به   اصالح  قوانین و مقررات و اصالح رویه ها و روش های  

نظارتى و اصالح سـاختارها داریم.

مفاسد اقتصادی تهدیدی جدی علیه حكومت اسالمی))(

مفاسد  پرونده های  در  من  اندازه  به  کس  هیچ  معتقدم  من 
اقتصادی خرد نشده و وقت نگذاشته و دقت و بررسى نكرده است، 

) - دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمانشاه 4)/84/8
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من قصدم این است که ریشه های اصلى مفاسد اقتصادی را که در 
قوه قضاییه به واسطه  تجربه به آن رسیدم ـ برای نمایندگان محترم 
کاری  به  و  نكنیم  گم  را  راهمان  اولویت ها  تعیین  در  تا  کنم  بیان 
بپردازیم که اولویت دار نیست و از آنچه اولویت دار و اصلى است، 

غافل بمانیم. 

من معتقدم که اگر ما به این فساد اکبر توجه نكنیم، همه ما ـ 
مجلس، قوه قضائیه و دولت جدید با همه وحدت و همسویى و 
همفكری که دارند ـ مى بازیم و من این خطر را جدی مى بینم. من 
اهل شعار دادن نیستم و دنبال این هم نیستم که بخواهم کسى از 
من تعریف کند، درصدد اصالح قوه قضائیه هستم و تاکنون هم به 
اندازه توان خودم، تغییراتى داده ام که ممكن است محدود بوده ولى 
باالخره اصالح بوده و هیچ کس نمى تواند آنها را انكار کند. حاال 
هم نسبت به اقتصاد کشور این خطر را دارم مى بینم، آنچه در آنجا 
گفتم هشدار است، من جداً هشدار مى دهم ـ بحث قوه قضائیه، قوه 
مجریه، قوه مقننه هم نیست، بلكه به همگى مربوط است ـ این را 
جدی بگیرید و به فكر مشكل اقتصاد مملكت باشید. ما داریم در 
سراشیبى مى افتیم، اگر در سراشیبى بیفتیم، رونق اقتصادی را یک 
شبه مى شود خراب کرد ولى شاید ده سال نشود که آن را برگرداند. 
دولت و مجلس و قوه قضائیه چشمشان را نبندند که این کار در 

حوزه اختیارات این قوه یا آن قوه است.

ـ 31 ـ



یكدفعه  نكنیم،  توجه جدی  نگران کننده  وضع  این  به  ما  اگر 
مجلس  و  دولت  بایستى  و  پاشیده  هم  از  همه چیز  دید  خواهیم 
تازه برگردیم به وضع اول.  و قوه قضائیه ده سال تالش کنند و 
من واقعا احساس مى کنم که یک خطر جدی در پیش است، این 
را  بلكه همگى  نیست،  و یک شخص  قوه  یک  متوجه  هم  خطر 

تهدید مى کند. 

زمینه های ساختاری فساد اقتصادی در ایران  و راهكارهای مقابله با آن

معظم  مـقام  فرمان  پى گیری  و  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه   در 
رهبری همگى مى دانند که قوهء قضائیه  پیشتاز است.مبنای صدور 
فرمان  8 ماده ای مقام مـعظم رهبری، گزارش های بخش های نظارتى 
دسـتگاه قـضائیه و نیز رسیدگى به پرونده های  قضائى در محاکم 

بود.

ایشان )مقام معظم رهبری( برای جلوگیری از توسعهء آسیب ها 
به مانند سایر مواردی که رهنمودهای حكیمانه مطرح مى نمایند، آن 
دستور  مهم را صادر فرمودند.ولى از آنجا که واضح بود تنها یک 
دستگاه نمى تواند با ایـن پدیده مقابله  نماید،این مأموریت را به هر 
در  و  شد  تشكیل  قوه   سه  هماهنگى  نمودند.ستاد  محول  قوه  سه 
ستاد  تالش  فراوانى صورت گرفت که ضمن جلوگیری از تخلف  
از تنش،مشكالت و  به دور  و فساد،ثروت های ملى حفظ شود و 
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بـا چنین خصوصیاتى در ستاد  مـهم  پروندهء  نارسایى ها، چندین 
مورد حل و فصل  قرار  گرفت.

اقتصادی  از وقوع تخلف  پیش گیری  بر  از هر چیز،ستاد  بیش 
جمله  از  که  کرد  تكیه  آسیب زا  ساختارهای  بردن   میان  از  و 
در  اداری  ساختار  اصالح  برای  تشكیالتى   ایجاد  آن  دستاوردهای 
دولت  و نیز تهیه قوانین و مـقررات جـلوگیری کننده  از تخلف و 
نسبت   در جامعه  توجه  ستاد،ایجاد  اقدامات  مهم ترین  بود.از  جرم 
به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد و حساس کردن مسؤوالن نسبت 
بود زیرا هیچ فسادی را   به فساد در  دستگاه های  زیرمجموعه شان  
نمى توان  یک  شـبه  ریشه کن سـاخت و این کار فقط در یک مسیر 
است. امكان پذیر  فساد  با  مقابله  فرهنگ   ایجاد  با  همراه  زمان دار 
شمار  به   نخستین   گام های   اگرچه   مثبت،  اقدامات  این  مجموعهء 
مى رود،چشم انداز بسیار روشنى را ترسیم کرده است  و نباید آنچه 
تاکنون در مـجموعه نـظام عـلیه مبارزه با مفاسد اقتصادی صـورت 

گـرفته  نادیده انـگاشت و یا آن را زیر سؤال  برد.

مقابله با مفاسد اقتصادی یكی از مقاصد اصلی قانون اساسی))(

اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد مخصوصا فسادهای  اقتصادی، 
شهروندی،  حقوق  از  حمایت  عامه،  حقوق  احیای  تبعیض،  رفع 

) - سخنرانى در شورای استان بوشهر تاریخ 3)/2)/83
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است  اسالمى  نظام جمهوری  اصلى  و  بلند  بسیار  مقاصد  از  اینها 
که هم در فقه ما و هم در قانون اساسى به آنها تصریح شده است. 
تنها  هست،  نیز  ما  دینى  میثاق  ماست،  ملى  میثاق  که  قانون  این 
مشروعیت سیاسى و ملى ندارد، مشروعیت دینى هم دارد؛ چون 
به وسیله فقهای بزرگواری در خبرگان قانون اساسى تدوین شده و 

سپس به وسیله رهبری نظام؛ امام راحل نیز تأیید گردید. 

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یكی از وظایف قوه قضاییه

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یكى از وظایف قوه 
قضاییه در راستای تحقق سیاست های کلى اصل 44 است. قطعا یكى 
از مهمترین مسایل بحث مبارزه با مفاسد است که در همین زمینه باید 
گفت رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی 
خواهد شد. فساد امری ناحق است و اصل بر مبارزه با فساد است و 
وظیفه دستگاه قضایى نیز همین امر است که هم واجب نفسى بوده 
و هم واجب مقدمى و تاخیری یعنى قوه قضاییه فى حده ذاته باید 
با فساد مبارزه کند و هم در جهت رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی 

اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی مى کند.

آنچه در این زمینه مهم است آن است که باید مشخص شود 
چه چیزی فساد است و چه چیز فساد نیست. دوم آنكه راه و روش 
مبارزه با این فساد مشخص شود. گاهى اوقات مبارزه با فساد به 
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گونه ای صورت مى گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است. نباید 
روشى را در این زمینه به کار بگیریم که مصالح باالتری از بین برود 
و باید این امر را مدنظر قرار دهیم که در مسیر مبارزه چه هزینه ای 

پرداخت مى کنیم.

اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  در  موضوعات  مهمترین  از  یكى 
مسایل  کلیه  در  که  همانگونه  ما  است.  فساد  ریشه های  یافتن 
با فساد داریم  به بهداشت قضایى و بهداشت مبارزه  نیاز  قضایى 
در مساله قضایى مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم. 
همانگونه که امروزه همه دنیا از جمله کشور ما در مورد سالمت 
جسمانى افراد معتقد به رعایت بهداشت پیش از اتخاذ راهكارها 
برای درمان است. در خصوص مسایل حقوقى و قضایى نیز باید 
همین گونه باشد زیرا کثرت جرم و دعوای حقوقى نوعى ویروس 
و میكروب در جامعه است که باید به وسیله سیاست های صحیح 
درمان شود. البته پیشگیری از ورود این ویروس به جامعه مقدم 

بر درمان آن است.

با توجه به اینكه تصدی گری دولتى اکثر مسائل اقتصادی ما 
را از حالت رقابتى خارج کرده است خود به خود ایجاد ویروس 
مى کند.  این مسایل باید از انحصار دولت خارج شود به طور مثال 
پیاده  اروپا آموختیم ولى آن را به طور ناقص  از  بانكداری را  ما 
مى کنیم. سالى یكى دو میلیون پرونده مربوطه به چک در دستگاه 
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به  سیستم ها  آنكه  لحاظ  به  اروپا  در  ولى  مى گیرد  شكل  قضایى 
اقدام  کسى  اساسا  یا  شده  گرفته  کار  به  تكنولوژی  و  است  روز 
از  پیش  موضوع  یا  نمى کند  چک  به  مربوطه  جرایم  ارتكاب  به 
ورود به محاکم قضایى حل و فصل مى شود اما در اینجا مشاهده 
فرد  آن  با کشف  و  مى کنیم که یک چک بالمحل صادر مى شود 
صادر کننده مدتى بعد از شعبه دیگر همان بانک اقدام به گرفتن 
دسته چک مى کند در حالى که در کشورهای پیشرفته در صورت 
این  به  دادن چک  از  آن کشور  بانک های  کلیه  امری  بروز چنین 

فرد خودداری مى کنند.

مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها برخورد پلیسي، قضایي و یا امنیتي 
نیست

یا  و  قضایي  پلیسي،  برخورد  تنها  اقتصادي  مفاسد  با  مبارزه 
از  پیشگیري  بسترهاي  فراهم آوردن  آن  بلكه الزمه  نیست،  امنیتي 
فساد است که متاسفانه فكر و برنامه ریزي خوبي روي آن انجام 
مبارزه  موضوع  با  تضادي  هیچ  اقتصادي  امنیت  ایجاد  نمي شود. 
معني  به  تنها  اقتصادي  مفاسد  با  مبارزه  ندارد.  اقتصادي  مفاسد  با 
مبارزه  ابتدایي  و  اولیه  تنها شكل  نیست چراکه مجازات  مجازات 
است. در حالي که شیوه صحیح مبارزه با مفاسد اقتصادي آن است 
که همه جوانب در نظر گرفته شود تا ناهنجاري با کمترین هزینه و 

همراه با رشد و ترقي زمینه پیشرفت همراه شود.
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اقتصادي  سیستم  مفاسد،  این گونه  شكل گیري  دالیل  عمده 
کشور، قوانین و مقررات متغیر، نبود نظارت هاي درست و تشكیالتي 
فعال به منظور مبارزه با رانت خواري ها و دالل بازي هاست. من 
مفاسد  با  مبارزه  در  غلط  شیوه هاي  برخي  به کارگیري  مخالف 
اقتصادي نظیر جوسازي رسانه اي هستم. برخورد نادرست در این 
زمینه باعث مي شود تا فعالین سالم اقتصادي هم سرمایه خود را 
از کشور بیرون ببرند مبادا که روزي به آنها تهمت فساد زده شود. 
امروز تمام قوا پذیرفته اند که توسعه، به ویژه توسعه اقتصادي تنها 
با کاهش تصدي گري دولت امكان پذیر است. متاسفانه با وجود 
این ابالغ، بخش هایي که باید، از دولت کنده نمي شود. به عبارت 
دیگر اصاًل این ابالغ عملي نمي شود. تصدي گري دولت هم کمتر 
که نه، بلكه بیشتر شده است. البته این ویژگي همه دولت ها بوده 

است. 

تشكیل مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

مقام  ما مى زند.  اقتصاد  به  اقتصادی ضربه های سنگینى  مفاسد 
اقتصادی  با مفاسد  مبارزه  به  معظم رهبری هر سه قوه را موظف 
کرده اند. ما مجتمع قضایى ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به این 
منظور تشكیل دادیم این مجتمع از هر نظر خودکفاست، یعنى هم 
در بخش دادسرا و هم در بخش محكمه و هم در مراحل بدوی و 
تجدیدنظر و کیفری استان حتى دیوان عالى، همه شعب را در دل 
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خودش دارد. با آغاز به کار این مجتمع در تهران، همه پرونده های 
اقتصادی کالن را به دست قضات قاطع و متعهد و آگاه به مسایل 
اقتصادی و شیوه های صحیح رسیدگى به این قبیل مفاسد، خواهیم 

سپرد))(. 

به دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره ممتاز می دهم

من در زمینه مبارزه دستگاه قضایى با مفاسد اقتصادی نمره این 
دستگاه را ممتاز مى دانم،. امیدوارم مسئوالن برای مبارزه ریشه ای 
با مفاسد اقتصادی تن به یک اقدام انقالبى بدهند. آثار و عملكرد 
مجتمع امور اقتصادی و بقیه ستادها و بخش های متصدی این نوع 
مبارزه بسیار امیدوارکننده و اطمینان بخش است. فرمان 8 ماده ای 
مقام معظم رهبری تاریخى، به موقع و الزم بود و اثرات و ثمرات 
آن  برکات  از  نیز یكى  این مجتمع  نیز بخشید و تشكیل  را  خود 
اقتصادی در  با مفاسد  مبارزه  باعث شد که فرهنگ  بود و  فرمان 
کشور جا بیفتد و حساسیت در این خصوص در بین همگان ایجاد 
برخى  و  مسئولین  برخى  در  انصاف  نبود  دلیل  به  متاسفانه  شود. 
قوه قضائیه قدردانى شود  از زحمات  اینكه  به جای  بدستان  قلم 
شعارهای گوناگونى عنوان مى شود که اقدامى در خصوص مبارزه 
با مفاسد اقتصادی نشده است، این واقعا یک بى انصافى است. قوه 

) ـ مصاحبه  بعد از دیدار با مردم تاریخ 83/6/4
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قضائیه تالش های بسیاری را در این خصوص داشته است و آمار 
این شعارها  از  مى دهد. خیلى  نشان  را  مطلب  نیز همین  ارقام  و 
قرار  استقبال  مورد  نیز  روزنامه ها  درشت  عناوین  با  که  ارقام  و 
مى گیرد چون مبتنى بر واقعیت نیست و خلط مبحث شده است 
البته قصد آنان استفاده  به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح مى شود. 
جناحى و گروهى است و این جزء به زیان کشور و یاس مسئولین 

چیزی در پى ندارد. 

لزوم یک اقدام انقالبی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

عدم بهره برداری از امكانات کشور و عدم استفاده از نرم افزارهای 
اقتصادی است. مباحث فساد  ایجاد کننده فساد  از عوامل  مناسب 
سیستم،  مواقع  از  بعضى  دارد.  را  خود  خاص  تعریف  اقتصادی 
تفریط  نمى کند،  استفاده  کشور  امكانات  از  که  است  سیستمى 
فرصت ها مى شود، کارهای انجام نشده زیادی روی زمین مى ماند 

که این عوامل موجب فقر و تورم در کشور مى شود.

اموال  انتقال  و  نقل  مراکز  شهرداری ها،  بیمه ها،  بانک ها،  مثال 
مردم، ثبت و ... اگر اینها از نرم افزارهای مدرن روز استفاده نكنند 
بگیرد. خود  اقتصادی شكل  باعث مى شود تخلف ها و ضربه های 
دولتى بودن اقتصاد که فرمان اجرای اصل 44 مقام معظم رهبری 
رقابتى  اقتصاد  نبودن  و  است  موضوع  این  گذاشتن روی  انگشت  
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رقابتى شوند  اقتصادی است. وقتى که دستگاه ها  زمینه ساز فساد 
بسیاری از فسادها پایین مى آیند. از 50 پرونده ای که در سال گذشته 
در خصوص بانک ها رسیدگى شده است تنها یكى از آنها مربوط به 
بانک های خصوصى بود و بقیه همه دولتى بودند. پس خود دولتى 

بودن اقتصاد ام الفساد است.

نباید آقایان برخى مباحث را قاطى کنند باید پاره ای از قوانین 
تشخیص مصلحت  فرمودند  رهبری  که  کاری  همان  اصالح شود 
البته این کارها به همكاری  باید انجام بگیرد و  انجام داد، آن کار 
دستگاهى  هیچ  مى کنم  اعالم  صریحا  دارد.  نیاز  نیز  دیگر  قوه  دو 
اندازه قوه قضائیه فرمان 8 ماده ای رهبری در خصوص مبارزه  به 
از  بسیاری  ریشه های  و  است  نداده  انجام  را  اقتصادی  مفاسد  با 
فسادها را قطع، زیان ها را بازگردانده و زمینه فزونى این مسایل را 
در جامعه گرفته است. خطاب مبارزه با فساد اقتصادی نیز هر سه 
قوه بوده است. ما امروز نیازمند قوانین کارآمد خصوصا در زمینه 
زمین و مسكن هستیم. هیچ جای دنیا تورم مسكن و زمین به این 
اندازه بى رویه و بى نظیر نبوده است که دو سه سال اخیر در کشور 

ما شاهد بوده ایم.

دنیا مساله مستاجر و مالک قوانین روشن و شفافى  در همه 
این  همه  قوانین  وضع  با  شود.  گرفته  تورم ها  جلوی  تا  دارد 
افزایش  موجر حق  از کشورها  بسیاری  در  مسایل حل مى شود. 
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بى حساب و کتاب قیمت را ندارد. در همه کشورها از واحدهای 
و  دارند  مسكن  مشكل  همه  این  مردم  مى گیرند.  مالیات  خالى 
مفاسد  با  مبارزه  شعار  وقت  آن  نكرده ایم  فكری  آنها  برای  ما 
و  زمین  نرخ  افزایش  از  جامعه  که  زمانى  مى دهیم.  اقتصادی 
این  مى دهیم.  داغ  شعارهای  هى  است  آمده  ستوه  به  مسكن 
اینكه  است.  شده  حل  دنیا  همه  در  نمى خواهد  شعار  مسایل 
دیگر قاضى نمى تواند بگوید موجر نباید مستاجر را اخراج کند، 

قانون شفاف مى خواهد. 

داریم کجای  نظارتى  ارگان و وزارتخانه  این همه دستگاه،  ما 
دنیا این همه دستگاه نظارتى دارند؟ خروجى آن همه دستگاه های 
نظارتى هم این است که دو جوان هزار دسته چک بگیرند. سیستم ها 
باید اصالح شود. این شعارها را دور بریزید. این ها فن است ربطى 
به دین و مكتب نیز ندارد. مگر سیستم بانكى را از اروپا نگرفتیم 
رقابتى کردن  باید بحث  نمى کنیم.  به روز  و  نگرفتیم  چرا درست 
اقتصاد را احیا کنیم. باید دستگاه های دولتى به طور درست و نه به 

صورت سوری واگذار شوند.

درآورده  ستوه  به  را  مردم  ما  اجرایى  عقب افتاده  سیستم های 
است. وقتى از تكنیک های روشن و شفاف استفاده نمى کنیم مردم 
و  بكنند  مراجعه  جا  چند  به  باید  بكنند  معامله  یک  بخواهند  اگر 
یک  ظرف  دنیا  در  که  حالى  در  بمانند،  ادارت  در  پشت  مدت ها 
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بیاید برویم به آنها  روز تمام مى شود هر کس هم که قبول ندارد 
که  ما  البته  دیگری  فرد  هر  و  مجلسى  نماینده  هر  بدهیم.  نشان 
طوالنى  سیكل  این  نرفته ایم.  خارجى  کشورهای  به  آنها  اندازه  به 
خود زمینه ساز فساد اقتصادی مى شود، مردم مى بینند کارشان انجام 
ایجاد مى شود. رشوه مى دهند  نمى شود سخت است، واسطه گری 
و رشوه مى گیرند وقت تضییع مى شود. پروژه ها تضییع مى شود و 
وقتى مى خواهند یک آپارتمان را بفروشند همه اینها را روی قیمت 

آن حساب مى کنند.

بنگاه های  تمام  مى خواهد  طرح  و  الیحه  موارد  این  اصالح 
است  باز  دنیا  کشورهای  در  کاالها  فروش  و  و خرید  معامالت 
آنها  نظم.  با  اما  است  آزادی  اغتشاش،  و  رها  معنای  به  نه  و 
نرم افزارهای این نظم را دارند. هم آزادی ها را حفظ کرده اند و 
قدرتمند  بخش خصوص  هم  و  دارند  اقتصادی  رقابت های  هم 
است.  منظم  آنها  گمرکات  ندارند.  اقتصادی  مفاسد  هم  و  دارند 
تا کاال داشت  ما آمده ایم در جاده های بین استان ها هر کس دو 
مفاسد  با  مبارزه  آیا  بیاور.  سبز  برگ  است  قاچاق  مى گوییم 

اقتصادی این است؟

زیادی  عده ای  داشته ایم  که  مردمى  دیدارهای  همین  در 
در سنندج  کرمانشاه  در  فروشگاهى  از  ما  مى گفتند  که  داشته ایم 
االن  ولى  داریم  نیز  را  آن  فاکتور  خریده ایم،  را  کاالیى   ... یا 
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که  کشور  مسئولین  توجه  با  اهلل  انشاء  است.  قاچاق  مى گویند 
در  دیگری  مشكالت  یا  نكرده اند  کارشناسى  یا  اما  دارند  توجه 
ریشه ای  اصالحات  که  بدهد  را  توفیق  این  خدا  است  ذهنشان 
بهره  برداری  عدم  اقتصاد،  کارایى  عدم  خود  شود.  مبنایى  و 
صحیح، عدم بكارگیری منابع و ... که منشاء تورم، بیكاری و فقر 
انقالبى  اقدام  یک  این  است.  اقتصادی  فساد  موجب  است خود 
مى خواهد که مسئولین بیایند و نرم افزارها را عوض کنند. من در 
زمینه مبارزه دستگاه قضایى با مفاسد اقتصادی نمره این دستگاه 

را ممتاز مى دانم.

انواع مفاسد اقتصادی

در  خواري  رانت  ارتشا،  اختالس،  تنها  اقتصادي  مفاسد 
اقتصادي را مي توان دو  بلكه مفاسد  دستگاه هاي دولتي نیست 
دسته کرد: یک قسمت جرایم اقتصادي و مالي همچون اختالس، 
و  عمومي  منابع  از  استفاده  سوء  خواري،  زمین  خواري،  رانت 
و  اقتصادي  هاي  سیستم  فساد  دوم،  دسته  و  دولتي  انحصارات 
عظیم  منابع  رفتن  هرز  تضییع،  رکود،  موجب  که  است  اداري 
اقتصادي کشور و عوامل تولید مي شود و این فساد بسیار بزرگتر 
و مهم تر از نوع اول است. این نوع فساد، منشا فرار سرمایه هاي 
داخلي، منابع، نیروهاي انساني فعال و مولد و دیگر عوامل رونق 
اقتصادي است. نتیجه این فساد عدم رشد و توسعه و نیز ممانعت 
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رکود  فقر،  بیكاري،  افزایش  دیگر  از سوي  و  اقتصادي  رونق  از 
نوع  این  قاچاق است که من  اقتصاد زیرزمین و  اقتصادي، رشد 

دوم را "فساد اکبر " اقتصادي مي نامم.

مرحله  یک  در  فساد  نوع  این  قبل  سال  چند  تا  آمارها،  برابر 
باعث شده نزدیک به 600 میلیارد دالر از سرمایه هاي ایرانیان به 
خارج از کشور فرستاده بشود. برخي آمارها اکنون از هزار میلیارد 
دالر سرمایه ایراني در خارج کشور حكایت مي کنند. من معتقدم 
قدر  هر  قبیل،  این  از  و  ارتشا  اختالس،  کالن،  اقتصاد  دیدگاه  از 
هم گسترده باشد، یک فساد عمومي و جرم یا جزا است اما فساد 
اقتصادي به شمار نمي رود؛ به هر حال این مال از چرخه مالي و 
اقتصادي کشور خارج شده و صرفا مالكیت آن به ناحق تغییر کرده 
است. به نظر من فساد اقتصادي در اقتصادکالن و نه آنچه در ذهن 
هاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمایه و سایر عوامل 
تولید و رونق اقتصادي از کشور و در نتیجه رکود و عقب ماندگي 
همان  اقتصادي  فساد  این  بروز  عامل  و  مي گردد  تاویل  اقتصادي 
مشكالت ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكالت اصلي حل 
نشود، هر گونه برخورد قضایي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي 
مالي راه به جایي نبرده و حتي خاصیت تسكین بخشي را هم ممكن 

است از دست بدهد.
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ضعف در قانونگذاری مانعی برای مقابله با مفاسد اقتصادی))(

اگر دستگاه قضایى نمى رسد برای اهداف کالن خودش مانند 
برنامه ریزی  فرهنگى  و  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  و  امنیت  ایجاد 
کند، همه به علت آن است که درگیر انبوه پرونده های جزئى است. 
اینها همگى ضربه های تراکم پرونده هایى است که در اثر این گونه 
قانونگذاری های نادرست ایجاد شده است.  مگر دستگاه قضایى باید 
هزینه این کارها بشود؟ بیشترین پرونده ها در همه استان ها، پرونده 
چک است، آمارش هست، پرونده های چک بعد از پرونده های مواد 

مخدر همیشه در رده اول است. 

برخى  وجود  اجرایى،  دستگاه های  در  فساد  عوامل  از  یكى 
مدیران  به  گسترده  اختیارات  که  است  وآیین نامه هایى  قوانین 
در  سازی  بهینه  عنوان  به  تومان  میلیارد  چند  و  سیصد  داده اند. 
اختیار مسئول فالن دستگاه گذاشته اند، این خود یكى از بسترهای 
فساد است. تصویری از آنچه در روال اداری کشور مى گذرد برای 

مسئوالن ترسیم کنید)2(. 

بخش های  در  مقررات،  و  قوانین  در  باید  مسایل  از  خیلى 
اقتصادی کشور، حل شود و ریشه های آن قطع  نظام  نظارتى، در 
گردد. سرچشمه ها و گلوگاه هایى که منشأ این مفاسد و بى عدالتى 

) ـ سخنرانى در جمع قضات دادگستری خوزستان در مشهد، تاریخ 30/)/83
2 ـ دیدار با رئیس و معاونین سازمان بازرسى کل کشور، تاریخ 9)/9/)8
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و تبعیض شده، باید قطع شود. این کار عمدتًا وظیفه مجلس و قوه 
مجریه است، قوه قضائیه هم در این بخش مى تواند کمک کند. ما 
این ریشه ها را شناسایى کردیم و حاضریم آنها را یكى یكى و به 
صورت کارشناسى شده، در اختیار مجلس و قوه مجریه قرار بدهیم 
آخرین  باید  قضایى،  برخورد  شود.  اصالح  مقررات  و  قوانین  تا 
باید  اقتصادی  با مفاسد  بنده برخورد قضایى  به نظر  باشد.  مرحله 
با ظرافت انجام شود، نه آن طور که مثاًل با جرایم قتل و سرقت 

برخورد مى شود.

ریشه های مفاسد اقتصادی 

را  این علت ها  برمى گردد.  به علت ها  اقتصادی عمدتًا،  مفاسد 
بایستى پیدا کرد. علت ها هم مختلف و گوناگون است. بعضى از 
این علتها به سیستم اقتصادی کشور برمى گردد؛ قوانین و مقررات 
فعالى  تشكیالت  فقدان  مناسب،  نظارتهای  نبودن  ناجور،  و  متغیر 
واسطه گری ها،  رانت  خواری ها،  از  خیلى  جلوی  واقعًا  بتواند  که 
دالل بازی ها، نفوذها و سوء استفاده ها را بگیرد. کل سیستم اقتصادی 
ما ذاتًا فساد زا است. طوری سیستم اقتصادی طراحى شده که فساد 
ابعاد  از  یكى  و  دید  بایستى  را  اینها  همه  مى گیرد.  درونش شكل 
مبارزه هم بحث برخورد قاطع مفسدان اقتصادی است. اما معموالً 
این گونه است که مى خواهیم همه چیز را از بعد امنیتى، پلیسى و 
قضایى دیده و با موضوع برخورد کنیم در حالى که اصاًل بسترهای 

ـ 46 ـ



پیشگیری از فساد را دنبال نمى کنیم. رویش فكر هم نمى کنیم که 
چه هستند؟

رهبرانقالب از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي ناراضي هستند

معنای مردم ساالری این است که عدالت دینى و باور مردم ، 
مبنای ساختار جامعه شود. اصول و ارزشهای سیاسى و اجتماعى 
در  باید  است.  شده  رو  روبه  تردید  با  داخل  در  اسالمى  انقالب 
عمل ، جلودار عمل به اصول اسالمى و قرآنى باشیم . از سخنان 
رهبری چنین برداشت مى شود که ایشان از روند مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ناراضى هستند؛ لذا بایستى ضرورت مساله مبارزه با مفاسد 

اقتصادی، توسط مسووالن، در همه الیه های نظام ، نهادینه شود.

لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی))(

مبارزه با مفاسد اقتصادی که یک کار تقریبًا عملیاتى است و تنها 
کار قانونگذاری نیست. مردم از این وضع ناراضى هستند و انتظار 
دارند با مفاسد اقتصادی مبارزه شود، نظر رهبری نیز همین است و 
مدتى است که ایشان این پرچم را برافراشته کردند. مفاسد اقتصادی 
و  دالل بازی  رانت خواری ها،  تبعیض ها،  دارد،  گوناگونى  وجوه 
زمین خواری، مسایل ربوی که در بعضى از قراردادها و خریدهای 

) ـ دیدار با اعضای کمیسیون قضایى مجلس هفتم  تاریخ 6)/83/4 
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خارج وجود دارد، قاچاق کاال و ارز.  این بسیار وحشتناک است 
که در یک سال به اندازه بیش از نصف بودجه کشور قاچاق شده 
باشد. اصاًل چنین اقتصادی بیمار است و نمى شود اسم آن را اقتصاد 

سالم گذاشت. 

مقابله با این مفاسد، کار یک قوه نیست، این توجیه نیز درست 
است که برخورد با معلول کافى نیست و باید ریشه ها و علت ها 
نشود  اصالح  آنها  اگر  و  شود  اصالح  اقتصادی  سیاست های  و 
نتیجه  به  معلول  با  برخورد  باشد  باز  گلوگاه ها  آن  همین طور  و 
نمى رسد. اگرچه برخورد سریع و قاطع و مجازات های سنگین هم 
وظیفه است و هم تا اندازه ای مؤثر است، ولى مبارزه و اصالح اکثر 
این موارد عزم عمومى و همكاری سه قوه را مى خواهد. در مبارزه 
با مفاسد اقتصادی همه دستگاه ها بایست جمع شوند و با جدیت و 
صداقت تمام جوانب را بررسى کنند و طرح جامعى را برای قطع 

ریشه ها و علت های این مفاسد ارایه بدهند. 

لزوم دقت و ظرافت درمقابله با مفاسد اقتصادی

با  مقابله  و  است  پیچیده ای  طبیعت  فساد،  نوع  این  طبیعت 
و  کرد  ریشه کن  را  آن  دستور  یک  با  بتوان  که  نیست  آسان  آن 
ظرافت های خاص خودش را دارد. در بعضى موارد وارد پرونده ای 
مى شویم، مشخص مى شود، برای دفع یک فساد جزئى، ضربه ای 
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سنگین به حوزه اقتصاد کشور وارد شده و یک پروژه ملى تعطیل 
اقتصاد  به  و  بیت المال  به  هنگفت تری  بسیار  ضررهای  و  شده 
و  دقت  اقتصادی،  مفاسد  با  مقابله  در  است.  کرده  وارد  مملكت 
ظرافت الزم است تا آفتابه خرج لحیم نشود و برای یک دستمال 
یک قیصریه به آتش کشیده نشود. آقایانى هم که در مسایل مبارزه 
تریبون ها  یا در  یا در مجلس و  اقتصادی در مطبوعات  با مفاسد 
کنند  توجه  مسایل  این  به  مى گویند،  سخن  دیگر،  رسانه های  و 
و خیال نكنند بزرگ جلوه دادن مفاسد و زود مطرح کردن یک 

پرونده، به نفع کشور است.

با هر مفسده ای در حد و اندازه خود و با شیوه متناسب با آن 
یک  به  مفسده ای،  یک  از  جلوگیری  برای  تا  شود،  برخورد  باید 
اتفاقًا در  این مسئله بسیار مهمى است که  نیفتیم.  بدتر  مفسده ای 
همین جلسه اخیر مطرح و بررسى شد، البته در جای خود باید با 
مفاسد برخورد قاطع بشود، اما با رعایت همه جهات و جوانب تا 
پروژه های ملى آسیب نبیند. حاال ما دنبال این هستیم که ان شاءاهللّ  
برنامه ای  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه  آسیب های  قبیل  این  برای 
تهیه شود که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی، از پروژه های ملى 
و سرمایه گذاری های سالم در کشور و زیرساخت های اقتصادی و 

عمرانى، حمایت شود. 
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نتیجه محوري در مبارزه با فساد

سیاست گذاري و نتیجه محوري در مبارزه با مفاسد اقتصادي 
دو مقوله مهمي هستند که به عنوان اساس یک مقابله منطقي پایه 
ریزي کرد. سیاست گذاري اصولي توام با فكر و منطق اقتصادي 
حالي  در  کرده  وارد  اقتصادي  مفاسد  با  مبارزه  مقوله  در  باید  را 
که این پایه اصولي از بخش هاي اجرایي کشور مورد توقع بود. 
از جنبه هاي دیگر باید توجه داشت که مبارزه پرهزینه با مفاسد 
اقتصادي نمي توانست فیه نفسه به عنوان هدف اصلي این روند 

از حیث اخالقي باشد.

قلمداد  حوزه  این  در  دیگر  اساسي  اصل  و  گرایي  نتیجه  لذا 
مي شود و از این حیث رویكرد عملیاتي دستگاه قضایي و امنیتي 
به بیان رئیس قوه قضاییه در امر مقابله با مفاسد اقتصادي، تحقق 
مفاسد  و  فقر  میزان  کاهش  و  درجامعه  اقتصادي  رونق  تامین  و 
آن  اشد.مشخصا  میب  موضوع  این  از  متاثر  اخالقي  و  اجتماعي 
به  قضایي  دستگاه  عملكرد  نظر  مفاسداز  با  مبارزه  در  که  چه 
بهداشت  بحث  کرد،  نامگذاري  توان،  مي  منطقي  عنوانرویكرد 
قضایي ـ حقوقي و نقش آن در مقابله با مفاسد است. بعد دیگر 
این مبارزه منطقي، پیشگیري و اتخاذ رویه هاي اصالحي با هدف 
جلوگیري از آلودگي جامعه در این معضل است. لذا قصد رئیس 
و  حقوق  بهداشت  به  توجه  ضرورت  بحث  ازطرح  قضاییه  قوه 
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قضایي، کاهش هزینه هاي مبارزه با مفاسد و تقلیل تاثیرات سوء 
آن بر جامعه است.

اهمیت مبارزه با فساد در پیشگیري از بروز رشد بیماري هاي 
اخالقي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سیاسي مي دانند و معتقد است 
از سرمایه گذاري بخش خصوصي و  با فساد، حمایت  که مبارزه 
عامل رونق اقتصادي است و در حقیقت حمایت از مدیریت سالم 

در جامعه نیز به واسطه مبارزه با فساد شكل خواهد گرفت. 

مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطعانه و هوشمندانه باشد

مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه وهوشمندانه پیش رود و 
از شعاری شدن و استفاده ابزاری از این موضوع برای رقابت های 

سیاسى پرهیز شود. 

پیام مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار 
راهگشا بود و نقش مهمى در پیشبرد اهداف و برنامه های مربوط به 
این مبارزه دارد و در این مدت موجب افزایش فعالیت دستگاه های 
نظارتى شده است. رییس قوه قضاییه تشكیل ستادهای ویژه مبارزه 
این  در  است.  پیام  این  ثمرات صدور  از  یكى  اقتصادی  مفاسد  با 
مدت پرونده های زیادی در زمینه  مفاسد اقتصادی به جریان افتاد 
و رسیدگى شد و اموال زیادی از بیت المال که به یغما رفته بود، 
برگشت داده شد. در این مدت کارهای زیادی انجام شده است، اما 
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نباید تصور کرد که با این ستاد تمام مفاسد از بین مى رود، چرا که 
این مبارزه باید مستمر، پایدار و همه جانبه باشد.

همانگونه که بیان شد موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید 
وارد فضای شعاری شود. این مبارزه باید بسیار ظریف و حساب شده 
و همراه با استفاده از ابزارها و روش هایى باشد که ضمن ریشه کن 
موجب  و  تبدیل  اقتصادی  پیشرفت  مانعى  برای  به  فساد  کردن 
مفاسد  با  مبارزه  نشود. سیاست  فرار سرمایه ها و سلب فرصت ها 
انگیزه های مجرمان برای گرایش  باشد که  به  کیفیتى  باید  اقتصادی 
و ارتكاب جرم را از بین ببرد و مجرم اقتصادی احساس کند، اگر 

مرتكب فساد شد از بسیاری از حقوق محروم مى شود. 

بیان  ارزشمندی  و  جامع  نكات  رهبری  معظم  مقام  پیام  در 
شد که نه تنها برای شوراها بلكه برای تمام نهادهای کشور مفید 
است و  مردمى  ما،  نظام  و  اسالمى  است. پ حكومت  ارزنده  و 
حاکمان و مردم از هم جدا نیستند و باید اصل، مردم باشند و از 
تصدیگری دولت کاسته شود. مردم باید در صحنه ها حضور یابند 
مشكالت  آنان  همكاری  با  بتوانند  مسووالن  تا  کنند  مشارکت  و 

موجود را برطرف کنند. 

تجربه شوراها در نظام اسالمى ایران تجربه موفقى است و برای 
کارآمدتر کردن این تجربه موفق باید از شیوه ها و روش های مناسب 

و پیشرفته مبتنى برمبانى و اصول دینى استفاده کرد.
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شناسایي علل شكل گیري فساد اقتصادی

جمله  از  اقتصادي  مفسده  بروز  بسترهاي  و  عوامل  شناسایي 
مباني اصلي مبارزه با این پدیده شوم در دستگاه قضایي جمهوري 
،عوامل  گرفته  صورت  هاي  دربررسي  است.  بوده  ایران  اسالمي 
متعددي شناخته شده است که برخي ازآنها اشاره اي گذرا مي کنم:

توجه به ریشه ها و مصادیق اصلی مفاسد اقتصادی))(

در مورد مفاسد اقتصادی، ما سخنان خود در مجلس شورای 
مصادیق  و  ریشه ها  به  همگى  که  گفته ایم  این  برای  را  اسالمى 
جزئى  و  فرعى  مسایل  به  کنندو  توجه  اقتصادی  مفاسد  اصلى 
بحث ها،  این  شود،  ایجاد  باید  فضایى  چنین  نشوند.  مشغول 
بحث های شعاری نیست، واقعا درد امروز ماست. من آن سخنان 
موضوع،  این  که  مى کنم  حس  گفته ام،  فریاد  یک  عنوان  به  را 
بعد  مى کند.  تهدید  دارد  را  ما  نظام  کشتى  کل  که  است  خطری 
دارند  که  را  راهى  شدند،  مأیوس  جنگ  از  دشمنان  اینكه  از 
دنبال مى کنند این است که ما را از درون به فروپاشى اقتصادی 
که  خلیج فارس  حوزه  کشورهای  به  کنید  نگاه  شما  بكشانند. 
اکثر  بوده اند و حاال چقدر جلوتر هستند و  از ما عقب تر  چقدر 
سرمایه هایشان هم مال ماست. ما ناامنى داریم، سرویس دهى های 

) ـ دیدار با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری 84/8/28
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آنجا خیلى  این سرویس دهى ها در  فلج است.  بانكى مان  و  مالى 
سریع و دقیق است.

راهكارهای عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در دنیا این گونه است که مى آیند یک مساحت و منطقه رقابت 
آزاد را در بخش اقتصاد تعریف مى کنند. بعد این منطقه و مساحت 
رقابت و آزادی اقتصادی را مورد حمایت قرار داده و سپس امنیت 
درونش را تقویت مى کنند. در گام بعد افراد جامعه را تشویق مى کنند 
قدرت  و  هنر  کنند.  استفاده  شده  ایجاد  فضای  این  از  و  بیایند  تا 
تولیدی،  نشان دهند. در حوزه های مختلف  را  اقتصادی خودشان 
در عین حال کسى هم  بازرگانى، خدماتى، کشاورزی، صنعتى و 
بگیرد.  را  رقابتشان  و  کار  کند و جلو  اینها سنگ اندازی  به  نتواند 
دولتى  سازمانهای  مخصوصًا  نكند  هم  دخالت  کارشان  در  کسى 
به طور شفاف فهرست  را هم  نهادهای عمومى. موارد ممنوعه  و 
مى کنند. هر که مرتكب شود با مجازاتهای سنگین محروم مى شود. 
مجازات سنگین نه به معنى زندان، بلكه مجازاتهای جایگزین نظیر 

قطع همكاری با کلیه بانكها.

لذا در دنیا کسى نه چک بالمحل مى دهد و نه آن رشوه گیریها و 
تخلفات اتفاق مى افتد، چرا که فرد از نظر اقتصادی ساقط مى شود. 
لذا فرد مى آید و آن هنر اقتصادی اش را نشان مى دهد، حمایت و 
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تشویق هم مى شود. بالتبع همه در بازار کار رقابتى وارد مى شوند 
و فعالیت مى کنند. هزینه ها و قیمتها هم پایین مى آید چون با هم 

رقابت دارند. اما ما متأسفانه این بخش را محدود کردیم.

مثاًل در آن مساحت رقابتى باید یک بورس درست و حسابى 
وجود داشته باشد نه مثل بورس ما. در آن بورس شرکتها رقابت 
واقعى مى کنند و  قیمتها را پایین مى آورند. اما ما نه بورسمان بورس 
است و نه از بازار آزاد درست حمایت مى کنیم. برعكس اینجا اگر  
کسى بخواهد یک تولیدی راه بیندازد باید از صد فیلتر بگذرد تا 

بتواند مجوز بگیرد.

تازه بعد از چه خون جگری که مجوز را گرفت وقتى مى خواهد 
کار کند فالن اداره، نیروی انتظامى یا دستگاه قضایى یا اطالعات 
یا... مى آیند جلوی کارش را مى گیرند عوض اینكه تشویق کنند، تو 

سرش مى زنند.

او هم انگیزه اش را از دست داده و سرمایه اش را در کارهای 
مى اندازد.  کار  به  دالل بازیها  و  واسطه گری ها  همان  راه  از  خالف 
فسادها عمدتًا  از این موارد نشأت مى گیرد. اگر ما مى خواهیم با 
مفاسد مبارزه کنیم، باید این سیستم را عوض کنیم. باید این دو تا 
مساحت را یعنى مساحت دولت را با مساحت رقابت آزاد تفكیک 

کنیم و بگوییم این محدوده برای مردم.
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عملی شدن اصل 44 برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

رهبری  ابالغ  با  نهایت  در  مجلس  و  مجمع  دولت،  در  امروز 
به این نكته رسیده ایم که باید بخش آزاد و رقابتى ایجاد شود اما 
متأسفانه از دولت کنده نمى شود. با وجودی که قانونش تصویب 
دستورات  در  آمده،  مجلس  قانون  در  آمده،  انداز  چشم  در  شده 
که  مى بینید  مى کنید  نگاه  وقتى  ولى  آمده  هم  رهبری  تأکیدات  و 

این طور نیست.

روز به روز بر تصدی گری دولتها افزوده مى شود که کم نمى شود 
یعنى آن جنبه رقابت کم مى شود. تا وقتى که رقابتها انحصاری و 
دولتى و یا شبه  دولتى است سودهای کالن نصیب عده ای مى شود. 
مثاًل  یک شبه با یک مجوز، با منبع ورود یک چیزی و ورود یک 
چیز دیگر یک نفر میلیاردر مى شود. تمام پرونده هایى که ما داریم 
بازار  و  آزاد  بازار  در  رقابت  و  تولید  از  نه  بوده اند  این گونه  همه 
رقابتى اجازه نمى دهد کسى ناگهانى پولدار شود. ما باید واقعًا برویم 
دنبال اینكه مساحت رقابت بازار و سرمایه گذاری آزاد را گسترش 
دهیم. اجازه هم ندهیم هیچ کس در این حوزه دخالت کند. حمایت 
کنیم. برای کسى هم که کار مى کند احترام بگذاریم. تشویقش کنیم 
تا هنر اقتصادی اش را نشان داده و فعالیت اقتصادی اش را به ثمر 
برساند. مسائل اساسى اینهاست. اگر این سیستم درست نشود کاری 

نكردیم.
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اقتصاد دولتى یعنى اینكه همه چیز به دست دولت بیفتد. دولت 
یعنى انحصارات. مردم راهى ندارند جز اینكه بروند با آن مدیر و 
مدیرعامل بند و بست کنند. نمى توانیم هم جلویش را بگیریم. ما 
خودمان داریم با این سیستم آدمها را هل مى دهیم تا مرتكب فساد 

شوند.

مبارزه با مفاسد باید مبارزه جامع، جهت گرا و جامعه محور باشد 
باشیم  مقررات  پیشگیری ها، اصالح سیستم ها و  دنبال  به  بیشتر  و 
ضمن اینكه هر چه باقى ماند قطعًا از این راه سالم سازی مى شوند. 
ما  مى کنیم.  برخورد  آنها  با  قاطع  و  محكم  ماند  باقى  هم  چه  هر 
زمینه را درست نكردیم و فقط دنبال این هستیم که برخورد کنیم 
پرونده های  به  رسیدگى  دادگاه های  ندارد.  هم  اثری  متأسفانه  که 

فسادهای مالى باید به صورت علنى مورد رسیدگى قرار گیرد 

به  باید  مالى  فسادهای  های  پرونده  به  رسیدگى  های  دادگاه 
صورت علنى مورد رسیدگى قرار گیرد تا ابعاد فساد برای همه ی 
مردم آشكار شود. در زمان تحقیق و رسیدگى به پرونده های فساد 
اقتصادی و مالى نیز، به هیچ وجه نباید اطالع رسانى انجام گیرد و 
از هرگونه برداشت و گمانه زنى نیز جداً باید خودداری کرد. یكى 
بخش  در  تولید  و شكوفایى  سالم  رقابت  از  مانع  که  مواردی  از 
خصوصى مى شود، وجود رانت خواران و دالالن است که بزرگ 
مى کنند.  وارد  کشور  اقتصادی  رشد  و  توسعه  به  را  ضربه  ترین 
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دالالن با ایجاد بازار قاچاق، موجب رکود کارخانجات تولیدی مى 
شوند و بدین ترتیب شرکت های وابسته به قدرت و دولت بزرگ 
بر  باید  کنند.  مى  وارد  و خالقیت  تولید  پیكر  به  را  ضربه  ترین 
توزیع فرصت ها، و بهره وری از امكانات و سرمایه های کشور، 
از دادن مجوزهای بى  آید و  به عمل  نظارت دقیق تری  دقت و 

حساب و کتاب، و مناقصه های صوری جلوگیری شود.

همدلی و همفكری همه دستگاه ها با هم الزمه مقابله با مفاسد اقتصادی

برای اینكه اهداف چشم انداز بیست ساله با هم محقق شود، 
باید :  همدلى و همفكری همه دستگاه ها با هم وجود داشته باشد، نه 
اینكه هر دستگاهى چه قضایى، چه اجرایى، مجزا از دیگری در این 
مسایل که مربوط به منافع ملى و از حقوق عامه مردم است، تصمیم 
بگیرد بلكه مى بایست  هماهنگ با دستگاه های دیگر و با بررسى 
همه جوانب به طور مشترک تصمیم گرفته شود. هر دستگاهى در 
حوزه اختیارات قانونى خود مستقل است، ولى در این مسایل ملى 
شود.  گرفته  تصمیم  مشترکًا  بایستى  است،  همه  مشترک  حق  که 
فلسفه اینكه مقام معظم رهبری، مبارزه با مفاسد اقتصادی را تنها به 
قوه قضائیه واگذار نكردند و پیام هشت ماده ای را خطاب به هر سه 
قوه صادر کردند، همین است. در باب توسعه کشور و دست یابى 
به اهداف چشم انداز بیست ساله نیز نیاز به هماهنگى سه قوه وجود 

دارد. 
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همدلی مسئوالن و مردم و برنامه ریزی دقیق سدی محكم دربرابر  
مفساد اقتصادی)))

در  رشوه خواری  و  اختالس  بروز  از  ناخوشایندی  خبرهای 
این  به  پایان بخشیدن  برای  به گوش مى رسد،  دستگاه های دولتى 
وضع اسفناک، مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها وظیفه دستگاه قضایى 
نیست، هر سه قوه نظام از طرف رهبری مسئولیت دارند که هر یک 
در زمینه کار خود و اختیارات و وظایف ذاتى که دارند، با مفاسد 
قضائیه  قوه  بر دوش  مبارزه  این  از  بخشى  کنند.  مبارزه  اقتصادی 
است که بحمداهلل  در این خصوص تشكیالت مناسبى در درون قوه 
ایجاد شده است و دادگاه های ویژه ای تشكیل شده و بخش هایى 
برای کارشناسى امور اقتصادی و مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی 

درنظر گرفته شده است.

بسیار  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  در  ما  نظر  از  که  چیزی 
نظام  مدیریت  گوناگون  دستگاه های  میان  هماهنگى  است،  مهم 
و  باید سرچشمه ها  فساد  گرفتن  نشأت  از  برای جلوگیری  است. 
گلوگاه های فساد را در یک برنامه هماهنگ و یا یک عزم ملى و 
همگانى، خشكاند. سالم سازی، این است که فساد در جامعه شكل 
البته  نگیرد، نه اینكه شكل بگیرد بعد با آن برخورد قضایى شود، 
وقتى شكل گرفت، چاره ای نیست جز این که با آن برخورد قضایى 

) ـ مصاحبه در پایان سفر به استان هرمزگان تاریخ 28/)0/)8
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باید  باره  این  در  نشود.  ایجاد  برای مفسدان  امنى  تا حاشیه  شود 
مشترکى  ستاد  قضایى  دستگاه  و  انتظامى  و  امنیتى  دستگاه های 
ورود  دروازه های  و  کنند  برخورد  قاطعیت  با  و  دهند  تشكیل 
کاالهای قاچاق و مواد خانمان سوز را بگیرند. برنامه گسترده ای 
ویژه  ستادهای  باید،  که  بگیرد  شكل  زمینه  این  در  است  الزم 
مقابله با مفاسد ویژه که جامعه را تهدید مى کند، تشكیل شود و 

برنامه های اجرایى و عملیاتى گسترده ای را دنبال کند.

دارد،  قرارگاه  شبیه  چیزی  به  نیاز  مفاسد  قبیل  این  با  مقابله 
انتظامى  نیروهای  و  قضایى  دستگاه  از  مشترکى  قرارگاه  باید 
باشند  داشته  کامل  اختیارات  و  شود  تشكیل  منطقه  امنیتى  و 
بگیرد.  کشور  داخل  به  را  کاالها  این  ورود  جلوی  بتوانند  تا 
تقاضای  که  تهیه شود  برنامه هایى  باید  هم  تقاضا  به  نسبت  البته 
مرگ  که سوداگران  امید سودهایى  تا  کم شود  مرگبار  مواد  این 
و  بهتر  برنامه ریزی  با  امیدواریم  برود.  بین  از  هستند،  آن  دنبال 
دقیق تر و با همدلى همه مسئوالن انجام بگیرد.خود مردم هم در 
زمینه موادمخدر بایستى با مسئوالن همكاری کنند، قطعًا در این 
برای همكاری مى تواند بسیار  آمادگى مردم  بخش، هوشیاری و 
تقاضا مى کنم که  از ملت عزیزمان  باشد. من در همین جا  مؤثر 
قبیل جرایم  این  با  مبارزه  برای  که تشكیل مى شود  با ستادهایى 

ویژه و خطرناک همكاری کنند.
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لزوم برخورد بادانه درشت ها))(

بحث عدالت و برخورد بادانه درشت ها، همان بحث مبارزه با 
مفاسد اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز خیلى بر آن تأکید 
کرده و سه قوه را مكلفبه آن کرده اند. سران سه قوه و نمایندگانى 
تشكیل  دراین خصوص  متعددی  قوه، جلسات  از سه  از هر یک 
داده و پرونده های زیادی را هم از طریق سازمان بازرسى و وزارت 
اطالعات، پیگیری کرده اند، از جمله در مورد زمین خواری و قاچاق 
ارز و کاال، پرونده های میلیاردی را رسیدگى کرده اند که یكى دو 
تا از این پرونده ها در رسانه ها مطرح شد و بازتاب های بدی هم 
داشت. بعد از آن در همان ستاد متشكل از سه قوه، تصمیم بر این 
قبیل پرونده ها قرار بدهند، چون  این  نبودن  بر علنى  شد اصل را 
آثار سوئى خواهد داشت، فقط رسیدگى و جلوگیری  آنها  انتشار 

شود.

و  شده  رسیدگى  مورد  صدها  شاید  پرونده ها  قبیل  این  از 
و  سر  بى  ولى  شده،  داده  برگشت  بیت المال  به  تومان  میلیاردها 
صدا و بدون تبلیغات. ممكن است که اطالع رسانى در برخى از 
این پرونده ها آثار خوبى هم داشته باشد و قدری از انتظارات مردم 
را برآورده کند، ولى آثار بسیار زیانباری نیز خواهد داشت که به 

تاریخ   تهران  دانشگاه  دانشكده های  رؤسای  و  اساتید  با  دیدار  در  سخنرانى  ـ   (
 83/8/(7
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آنها اشاره خواهم کرد و در واقع دفع فاسد به افسد مى شود. به 
همین جهت مدتى است که دیگر نتایج رسیدگى به این پرونده ها 

اعالن نمى شود. 

با  مبارزه  که  کند  فكر  کسى  اگر  است  اشتباه  کلى  طور  به 
حقوق  احیای  و  درشت ها  دانه  با  برخورد  و  اقتصادی  مفاسد 
پروسه  یک  این  است.  ممكن  قضائیه  قوه  طریق  از  تنها  عامه، 
ملى است که همه نظام باید برای تحقق آن برنامه ریزی کند؛ زیرا 
قبیل  این  اصلى  ریشه  و  پیدایش  علت  که  شود  معلوم  باید  اوالً 
شكل  چگونه  و  چیست  رانت خواری ها  و  تبعیض ها  و  مفاسد 
از  بسیاری  مى بینیم  مى کنیم،  نگاه  این قسمت  به  وقتى  مى گیرد؟ 
اقتصادی  نظام  نیست،  قضائیه  قوه  اختیار  در  اصاًل  علت ها  این 
دستگاه های  اختیارات  کشور،  اداری  نظام  فقر،  وجود  کشور، 
قبیل  این  زمینه  اینها  همه  دولت،  اقتصادی  تصدی گری  اجرایى، 

مفاسد و بى عدالتى ها و تبعیض ها است. 

باشد،  باز  نگردد و همان طور  و علل اصالح  ریشه ها  این  اگر 
نظام اقتصادی کشور به همین وضع باشد، مدیران اجرایى اختیارات 
زیادی در تصرف در منابع داشته باشند، دستگاه های نظارتى قوای 
سه گانه نظارت کارآمدی نداشته باشند، از روش هایى که امروز در 
دنیا برای کنترل و نظارت و محدود کردن اختیارات مدیران در منابع 
بودجه مصوب  تبصره های  استفاده نشود، در  اعمال مى شود،  ملى 
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مجلس به عناوین گوناگون اختیارات مطلق به مدیران داده شود که 
هر طور بخواهند تصمیم گیری کنند، با این وضع، دستگاه قضایى 

چكار مى تواند بكند؟

همه این عوامل در تولید دانه درشت ها مؤثر است. دانه درشت، 
نبود، در  از اول که دانه درشت  چطوری دانه درشت شده است، 
این مصادر قرار مى گیرد و از این عوامل استفاده مى کند و به تدریج 
درشت مى شود. وقتى دستگاه قضایى وارد چنین پرونده ای مى شود 
یا غیر  و متوجه مى شود که در فالن تبصره فالن قانون بودجه و 
بودجه، یا در مصوبه شورای اقتصاد، این اختیار به مدیر داده شده 
است، چه کار مى تواند بكند؟ قانون باید جلوی این اختیارات را 
بگیرد. در بسیاری از کشورها مدیران شرایط دارند، برای مدیران 

اقتصادی، شرایط سنگین و سختى هست. 

کسى که مى خواهد در وزارتخانه ای که با منابع ملى کشور سر 
وزارت  مى گذارند.  او شرط  برای  خیلى  مى شود،  مدیر  دارد،  کار 
نفت با وزارت آموزش و پرورش، یكسان نیست که اختیارشان را 
یكى قرار بدهند. در دستگاه هایى که مسئولیت منابع مالى کشور را 
دارند، باید شرایط خیلى سخت تر باشد. قانون باید برای کسى که 
سخت  شرایط  بپذیرد  را  منصب ها  طور  این  مسئولیت  مى خواهد 
بگذارد، یكى از شرایط آن این باشد که بستگانش حق ندارند کار 
اقتصادی انجام دهند. چون اگرد بستگانش حتى کاری هم نكنند، 
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پیدا مى کند و سوء  انتساب، سرقفلى دارد و قیمت  این  اوالً خود 
استفاده از آن ممكن است. ثانیًا مسئول یک نهاد مالى و اقتصادی 
که مثاًل پسرش یا برادرش کار اقتصادی کند، حتى اگر هیچ سوء 
مسئول  آن  هم  باز  نكنند،  برادرشان  یا  پدر  موقعیت  از  استفاده ای 
در معرض اتهام قرار مى گیرد، مردم مى گویند پسرش از بیت المال 
خورده و به اینجا رسیده است. یكى از شرایط و سیاست های اسالم 

این است که مدیران جامعه در موضع تهمت قرار نگیردند. 

باید ریشه یابى کرد و دید علت ها کجاست؟ بسیاری از مفاسد، 
را  بودجه  قانون  نمى تواند  قضایى  دستگاه  دارد،  قانونى  منشاء 
و  کند  تلقى  یَُكن  لَم  َکأن  است،  دیگر تصویب شده  در جای  که 
مدیری را که بر اساس اختیارات قانونى خود، عمل کرده، محكوم 
نابرابری ها و  کند. یكى از ریشه ها و علت های این گونه مفاسد و 
تبعیض ها، همین اختیارات قانونى است. در بسیاری از موارد، حیله 
قانونى درست مى کنند. مثاًل مجلس و یا دولت، نظام پرداخت ها را 
مشخص کرده است، اما معموالً مدیران عالى دستگاه ها، راهى برای 

فرار از آن پیدا مى کنند.

یكى از این راه ها، تشكیل شرکت های دولتى و عضویت مسئولین 
در هیئت مدیره آن شرکت هاست. همین امروز به من گزارش دادند، 
مسئولى در یكى از این شرکت ها که وابسته به وزارتخانه ای است، 
هر ماه حدود 4 میلیون تومان فقط برای سمتى که در شرکت دارد، 
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قانونى نمى تواند  به عنوان مدیر کل، به شكل  او  دریافت مى کند. 
بیش از سقف معین نظام پرداخت، حقوق دریافت کند، این حیله 
نظارتى  هیچ  افراد  این  بر  متأسفانه  است.  برده  کار  به  را  قانونى 
نیست؛ چون در قانون نه تأسیس این گونه شرکت ها و نه عضویت 
مدیران در هیئت مدیره آنها ممنوع نشده است. قوه قضائیه در این 
گونه موارد هیچ کاری نمى تواند انجام دهد؛ چون این کار در قانون 

ممنوع نشده است. 

برخورد نسنجیده با مفاسد اقتصادی و این حالت های بگیر و 
ببندهایى که بعضى از رسانه ها با آب و تاب به آن دامن مى زنند، کار 
درستى نیست؛ زیرا گاهى برخورد نسنجیده با یک مفسده اقتصادی، 
پى  در  مفسده  آن  اصل  از  بیشتری  مراتب  به  اقتصادی  زیان های 
دارد. مثاًل قاضى برای رسیدگى به یک پرونده اختالس یک میلیارد 
تومانى در پروژه ای، ابتدا دستور توقف پروژه و جلب مدیران ارشد 
آن را صادر مى کند. در حالى که همین توقف پروژه، خود میلیاردها 
تومان خسارت به اقتصاد کشور مى رساند. تازه خود آن کسى که 
متهم به این فساد است از توقف پروژه خشنود مى شود و آن را بهانه 
حمله به دستگاه قضایى مى کند و مى گوید: ببینید چه کار کردید؟ 
پروژه ملى را متوقف کردید و این همه به اقتصاد کشور خسارت 
رساندید! خیلى وقت ها اتفاق مى افتد که آن فساد اقتصادی در اثر 
اشتباه یک کارشناس یا یكى از عناصر زیرمجموعه مدیر یا اشتباه 
خود مدیر بوده و عمدی نبوده است، نباید برای یک جرم کوچک 
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کل مجموعه زیر سئوال برود و خدمات ارزنده مدیران آن مجموعه 
نادیده گرفته شود.

قاضى  اگر  که  دیدیم  پرونده ها  این  به  رسیدگى  خالل  در  ما 
زیان های  کند،  رسیدگى  مسایل  بقیه  مانند  موارد  این  با  بخواهد 
آن  از  بیشتر  خیلى  کشور  برای  آن  اقتصادی  اداری،  اجتماعى، 
مفسده ای است که واقع شده است. اگر متهم این پرونده منتسب 
به یک جناح سیاسى باشد، جناح سیاسى رقیب آن، موضوع را با 
مبالغات فوق العاده ای تبلیغ مى کند، آن وقت عالوه بر آثار زیانبار 
اقتصادی، اثرات بد و منفى اجتماعى نیز بر جای خواهد گذاشت و 
ذهنیت عمومى را نسبت به همه مدیران کشور مشوش مى کند. در 
دنیا هم در حد اطالعات ناقصى که من دارم، در این گونه موارد 
میلى  حیف  یا  اختالس  یک  برای  و  نمى شود  برخورد  طور  این 
هم  به  را  چیز  همه  ملى،  اقتصاد  به  مربوط  مسایل  و  پروژه ها  در 

نمى ریزند. 

ما در بخشنامه ای به مجتمع های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
گفتیم: هر گاه با چنین پرونده ای در بخش دولتى مواجه شدید، اوالً 
با مسئول  را  مسئله  ابتدا  ثانیًا،  کنید؛  متوقف  را  پروژه  ندارید  حق 
ارشد آن دستگاه درمیان بگذارید ـ اگر خود او متهم نباشد، معموالً 
او  با هماهنگى  ـ  نیستند  متهم  باال  پرونده ها مسئولین رده  این  در 
کاری کنید که هیچ گونه لطمه ای به پروژه وارد نیاید، مخفیانه به آن 
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خالف یا تخلف یا جرمى که صورت گرفته رسیدگى و با شخص 
مرتكب آن برخورد کنید، تبلیغات نشود؛ چون ذهنیت بدی را در 

جامعه نسبت به کل مسئولین ایجاد مى کند. 

و  رانت خواری  مورد  در  که  شایعاتى  و  سخنان  این  همه  با 
مفاسد اقتصادی مى شود، بنده باید به شما عرض کنم: وضعى که 
در کشور ما هست، از نظر سالمت مدیران اجرایى کشور، نسبت 
به آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد، قابل مقایسه نیست، 
خیلى  ولى  نیست،  اسالمى  مطلوب  صد  در  صد  ما  وضع  البته 
بهتر از دیگر کشورهاست. کسانى را که در کشور ما از مفسدان 
اقتصادی دانه درشت مى دانیم، قابل قیاس با افراد مشابه خودشان 
در کشورهای دیگر نیستند، نسبت به آنها مى توان پشت سر اینها 
نماز خواند، فساد آنها خیلى بیشتر است، ولى ابراز نمى کنند. در 
مسئولین،  همه  فرزندان  که  کرده اند  ایجاد  را  ذهنیت  این  جامعه 

چنین و چنان هستند.

وقتى تحقیق مى کنیم، مى بینیم اصاًل این طور نیست، خیلى از 
شایعات، مبالغه و سیاه نمایى است. در جاهایى که الزم است، باید 
و  اجتماعى  تنش های  بدون  و  آبروریزی  بدون  اما  شود  برخورد 
سیاسى، واقعًا باید به این زیان های جانبى توجه داشته باشیم. باید 
ریشه ها و علل فساد را بشناسیم، قوانین و مقررات را اصالح کنیم، 
از روش های  کنیم،  کارآمد  و  فعال  و  تقویت  را  نظارتى  نهادهای 
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تا  استفاده کنیم  پیشرفته  قانونگذاری در مجالس کشورهای  مدرن 
قوانین به گونه ای وضع شود که خود به خود این فسادها و رانت 
خواری ها نتواند شكل بگیرد. بدین ترتیب ریشه های فساد را قطع 

و بستر رانت خواری ها و مفاسد اقتصادی برچیده مى شود.

بعضى از رانت خواری ها و مفاسد اقتصادی توآم با توسعه هایى 
است که برای کشور ما خیلى مطلوب است، ما باید راه هایى را پیدا 
کنیم که آن توسعه انجام پذیرد و جلوی این فساد گرفته شود. این 
بگیریم که  به گونه ای  کار ظرافت مى خواهد که جلوی مفاسد را 
گشایش و رونق اقتصادی کشور که خیلى مهم است، لطمه نبیند. 
ما باید انگیزه های مدیران را حفظ کنیم، این مدیران سرمایه هایى به 
مراتب مهم تر از آن مقدار پولى است که اختالس یا حیف و میل 
شده است است. اگر قرار باشد برای اینكه پول اختالس شده را 
به بیت المال برگردانیم، این سرمایه های عظیم انسانى را از دست 
بدهیم اشتباه کردیم. از این رو تأکید مى کنم که در مقابله با مفاسد 
بازجویى  و  بازرسى  شیوه های  و  قضایى  برخورد  باید  اقتصادی، 

محاکمه خیلى با ظرافت انجام شود. 

مسئولین  اموال  بر  نظارت  به  مربوط  که   (42 اصل  مورد  در 
این  اجرای  است.  نشده  وضع  آن  برای  عادی  قانون  هنوز  است، 
اصل،  این  مشمول  مسئوالن  که  بوده  منوال  بدین  کنون  تا  اصل 
برای قوه  در آغاز مسئولیت خود، فهرست تمام دارایى هایشان را 
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فهرست  دوباره  نیز  مسئولیت شان  پایان  در  مى فرستند،  قضائیه 
دارایى هایخودشان را مى فرستند. ما برای این کار، تشكیالتى به نام 
دفتر اصل 42) تأسیس کردیم و سر و صورت منضبط تری به آن 
دادیم. دفترچه ای با جدول بندی های دقیقى برای درج اموال منقول 
و غیرمنقول مسئوالن و نیز همسر و فرزندانشان تنظیم شد تا اطالع 
دقیق تری از آنها در دست باشد. از وقتى که این دفاتر تنظیم شد و 
برای مسئوالن فرستاده شد، دستگاه قضایى اشراف بیشتری بر اموال 
آنها پیدا کرد؛ ولى باز اجرای دقیق این اصل به تصویب یک قانون 

عادی نیاز دارد.

اموال  به  قضائیه  قوه  رئیس  است: شخص  آمده  اصل  این  در 
مسئوالن رسیدگى کند که به ناحق افزوده نشده باشد. در این تعبیر، 
مشخص نشده که آیا مقصود، رسیدگى قضایى است، یعنى رئیس 
قوه قضائیه مى تواند در صورت تخلف، این اموال را بگیرد و پرونده 
را به محاکم بفرستند، یا رسیدگى قضایى مقصود نیست؛ چون این 
نیامده است؟ تعبیر »افزایش  اصل در فصل مربوط به قوه قضائیه 
به ناحق« نیز اجمال دارد، افزایش به ناحق؛ یعنى خالف قانون یا 
چیزی فراتر از خالف قانون، مراد است؟ آیا شامل همین تبعیض ها 
و درآمدهای کالن به ظاهر قانونى نیز مى شود؟ موارد، شفاف نیست 

و نیاز به قانون دارد.
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ضرورت یا عدم ضرورت تشهیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی

عناوین  تحت  معموالً  اقتصادی  فساد  موارد  فعلى،  قانون  در 
کالهبرداری و اختالس و امثال آن است که خیلى محدود است، 
مجازات های آن هم خیلى سخت نیست وقانون موجود هم برای 
ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی کافى نیست. ما از مجازات تشهیر 
که یک تعبیر فقهى است، استفاده نمى کنیم و بلكه برعكس در قانون 
را  کسى  اسم  ندارد  دادگاه حق  نشده،  قطعى  تا حكم  است  آمده 
اعالن کند. در دنیا این طور نیست، مخصوصًا در جرایمى که مربوط 
شخص  سریع،  خیلى  است،  ملى  ثروت های  و  عمومى  اموال  به 
متخلف را تشهیر مى کنند و عكسش را در تلویزیون و روزنامه ها 
مجازات  یک  عنوان  به  تشهیر  از  که  شده  مى کنندپیشنهاد  پخش 

استفاده شود. 

به والیش در   امیرالمؤمنین از  نامه ای هست  در نهج البالغه 
اهواز درباره مجرمى که گران فروشى کرده بود. امام در آن نامه به 
والیش در اهواز دستور داده که این شخص را که در زندان است، 
هر جمعه به نماز جمعه بیاور و به مردم نشان بده، معرفیش کن و 
بگو که گران فروشى کرده است. این همان تشهیر است که در متون 
فقهى آمده است. آن وقت که تلویزیون و روزنامه نبود، راه تشهیر 
و معرفى کردن متخلف، همین بوده که او را در نماز جمعه بیاورند 
و معرفیش کنند. در دنیای امروز نیز همین طور است، هر مدیری 
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به محض ارتكاب تخلف و فساد مالى، عكسش در رسانه ها منتشر 
شود و همین بهترین عامل بازدارنده است که دیگر کسى فكر این 
کار را نكند. مجازات این گونه جرایم در قانون باید طوری تعیین 
این جرایم  نكند مرتكب  تا کسى جرأت  باشد  بازدارنده  که  شود 
قوه  است.  تشهیر  همین  بازدارنده،  عوامل  بهترین  از  یكى  شود، 
قضائیه کسى را دستگیر کرده است که در فرودگاهى کار مى کرد 
اقرار کرده که من دو میلیارد تومان داشته ام و حاال ده  و خودش 
میلیارد تومان دارم، هشت میلیارد آن از قاچاق به دست آمده است. 
تشكیالت اداری و گمرکات ما این قدر سست است که یک نفر 
بتواند ظرف دو یا سه سال، هشت میلیارد تومان از قاچاق دربیاورد. 
دیده ام در بعضى از روزنامه ها که این خبر را داده اند، از ترس فقط 
این جرم در  از  اگر خیلى کمتر  نوشته اند.  را  او  اسم  اول  حروف 
بعضى از کشورهای کمونیستى اتفاق مى افتاد، مجازاتش اعدام بود، 
در بعضى دیگر از کشورها با اعالن اسم و عكس او در رسانه ها او 

را تشهیر مى کردند که از جهاتى بدتر از اعدام است. 

در مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلى کار شده، ولى بیش از این 
کار الزم است. مردم را هم بایستى تا اندازه ای در این مبارزه شرکت 
داد. انحصار اقتصاد دولت و برخورداري ازاطالعات رانتي ساخت 
مداخله  امكان  اقتصادي  هاي  بخش  دربرخي  دولت  انحصاري 
خودسرانه در فعالیت هاي اقتصادي را به برخي اشخاص مي دهد. 
برخورداري از چنین قدرتي به همراه دسترسي به اطالعاتي که در 
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برخي  براي  هایي  فرصت  ایجاد  موجب  ندارد،  قرار  عامه  اختیار 
مي گردد تا بتوانند منافع خود یا دوستان نزدیک خود را به قیمت 

کاهش منافع عمومي افزایش دهند.

براي  بستري  و  فساد  ایجاد  موجب  اداري  سیستم  ناکارآمدي 

گسترش مفاسد اقتصادي

از  یكي  قضایي  پرونده هاي  به  رسیدگي  جریان  شدن  مكانیزه 
پیشرفت هاي قوه ي قضاییه است.  مكانیزاسیون موجب  مهم ترین 
نظارت کامل و دقیق و عادالنه بر تمام مراحل دادرسي مي شود و 
الكترونیكي کردن قضاوت به مدیران قضایي در شناخت ریشه هاي 
اینكه  مي کند. ضمن  قضایي کمک  دستگاه  در  موجود  آسیب هاي 
شفاف  به صورت  قضایي  پرونده هاي  به  رسیدگي  مي شود  باعث 
صورت گیرد و رضایت مردم و اصحاب پرونده ها جلب شود. یكي 
از مهم ترین ثمرات اجراي دقیق سیستم دادرسي الكترونیكي از بین 
رفتن سلطه گري و کارچاق کني در سیستم قضایي و افزایش سطح 
امنیت قضایي است. اجراي دقیق این سیستم هم چنین مي تواند رفت 
و آمدهاي مردم به محاکم را بسیار کم کند و جلوي آسیب هایي 
بگیرد.  است،  قضایي  محاکم  به  آمد و شد  کثرت  از  ناشي  که  را 
و  عادالنه  دادرسي  به  رسیدن  سیستم  این  اجراي  نهایي  نتیجه ي 

جلب رضایت مردم و کاهش و مشكالت آنان است.
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استفاده از سیستم هاي IT در بسیاري از کشورهاي دنیا در تمام 
بخش هاي اقتصادي، حقوقي و سایر بخش ها به عنوان عاملي موثر 
در پیشبرد امور و افزایش سطح رفاه عمومي رو به گسترش است 
و دستگاه قضایي کشور ما نیز در استفاده از این فناوري مصمم 
است. امیدواریم با تالش هاي صورت گرفته برقراري سیستم IT تا 

پایان سال در دادگستري تمام شهرها انجام شود.

پیش قدم  کشور  در  فناوري  این  از  استفاده  در  قضاییه  قوه ي 
نوآوري  راستاي  در  مهم  گامي  فناوري  این  است. گسترش  بوده 
و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایي است. مشكل زمان 
مردم  مشكالت  نیز  و  اقتصادی  پرونده هاي  به  رسیدگي  بودن   بر 
دستیابي  در  آنان  شدن  معطل  و  اجرایي  مختلف  دستگاه هاي  در 
به حق و حقوق خود وجود دارد. باید توجه و تالشي جدي از 
به  رسیدگي  براي  کشور  قضایي  و  اجرایي  مجموعه هاي  سوي 
مشكالت مردم در زمان مشخص و پرهیز از طوالني شدن امور 

صورت گیرد.

برنامه ریزي حل مشكل زمان  به  را  باید مدیریت کالن کشور 
نیز مسایل و مشكالت مردم در دستگاه هاي   بر شدن پرونده ها و 
اجرایي دعوت کرد. دادگستري هاي سراسر کشور ملزمند با استفاده 
از تمام ظرفیت خود رسیدگي به پرونده هاي قضایي باقي مانده از 

سال هاي قبل را تا پایان امسال تمام کنند. 
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باید  نیز  دادگستري ها  در  شده  تشكیل  جدید  پرونده هاي  تمام 
مشخص  اولیه  زمان  مشمول  آن  محتواي  و  پرونده  نوع  برحسب 
براي رسیدگي شود و اگر پرونده اي در زمان تعیین شده رسیدگي 
و  مشخص  شده،  تعیین  زمان  در  رسیدگي  عدم  دالیل  باید  نشد، 
با طراحي و تدوین  تاخیر شناسایي شوند.  تا عوامل  بررسي شود 
رسیدگي  پرونده ها«،  به  رسیدگي  معین  زمان  »تعیین  سیستم جامع 
به پرونده هاي قضایي دقیق تر و سریع تر انجام مي گیرد و مجموعه 
قضات و مسووالن قضایي متوجه خواهند بود که نمي توانند رسیدگي 

به پرونده هاي قضایي را بدون دلیل قانع کننده طوالني کنند.

براي  بستري  و  فساد  ایجاد  موجب  اداري  سیستم  ناکارآمدي 
گسترش مفاسد اقتصادي است. ناکارآمدي سیستم اجرایي و اداري 
کشور و عدم شفافیت در امور، زمینه ساز بسیاري از رانت خواري ها 
اداري،  سیستم  که  است  ضروري  و  مي شود  اقتصادي  مفاسد  و 
اصالح و به سمت شفافیت و حذف واسطه ها پیش برود. همچنین 
پیچیدگي دستگاه هاي اداري و قوانین و طوالني شدن روند حل و 
فصل مسایل مردم و بوروکراسي گسترده آسیبي جدي است و باید 

رفع شود.

در  ما  بانک های  است.  شده  پر  دنیا  در  مدرن  نرم افزارهای 
تكنیک ها  عقب افتاده ترین  از  مشتریان  با  ارتباطى خود  تكنیک های 
استفاده مى کنند و نتیجه آن هم مى شود فساد، نتیجه آن هم مى شود 
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خبری که چند وقت پیش به من داده اند. دو جوان توانستند با دستبرد 
به شناسنامه های سفید هر کدام 20 ـ 30 شناسنامه برای خود درست 
کنند با یک عكس و از این طریق حدود هزار دسته چک از بانک ها 
میلیون فروختند یعنى دو  بازار دو  گرفتند و هر دسته چک را در 
میلیارد تومان. همه این چک ها که در بازار پخش شده است فردا 
مى شود یک پرونده قضایى یعنى 30 هزار پرونده. این چه سیستم 
بانكى است که 50 شناسنامه با یک عكس ارائه مى دهد و بانک ها هم 
نفهمیدند؟ این چه سیستمى است؟ در دنیا وقتى یک فرد وارد بانک 
مى شود آن بانک کل سوابق فرد را مشخص مى کند. باید مبارزه با 
فساد باشد اما بانک ها و گمرک ها باید از نرم افزارهای امروزی استفاده 
کنند اینها که معجزه نیست. همین دو جوان را بفرستید آن ور آب 
اگر توانستند دو تا دسته چک بگیرند، اصال بفرستید در افغانستان اگر 
توانستند این کار را انجام دهند. در پیشرفته ترین و آزادترین اقتصاد 
دنیا اگر کسى بخواهد 0) دالر در بانک بگذارد مى پرسند که این پول 

از کجا آمده، نكند پولشویى، قاچاق یا دزدی باشد.

سوءاستفاده از رانت ها و امتیازها و انحصارهای اقتصادی عامل 
اصلی مفاسد اقتصادی))(

ریشه خیلى از معضالت اجتماعى و بزهكاری ها و فسادها در 

) ـ دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمى 79/8/2 
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فقر و تبعیض و بى عدالتى است؛ ممكن است در مواردی این قبیل 
کند.  تهدید  را  نظام و جامعه  امنیت  و  کرده  بحران  ایجاد  مفاسد، 
قطعًا یكى از عوامل نابسامانى های اقتصادی که بسیار از آن ضربه 
خورده ایم سوءاستفاده از رانت ها و امتیازها و انحصارهای اقتصادی 
است که همه در دست دولت است و این گونه به حال خود رها 
شده است و در نتیجه چنین وضعى، اقتصاد کشور به یک اقتصاد 
تبدیل مى شود.  بر دالل بازی و رانت خواری  مبتنى  بیمار و عمدتًا 
باید جلوی این مجوزها و رانت ها با وضع قانون گرفته شود و هیچ 
وکیل یا وزیر یا رئیسى نه خود و نه فرزندان و خانواده اش و نه قوم 
اقتصادی  مسائل  در  دخالت شخصى  هیچ گونه  و خویشانش حق 
نداشته نباشد. کسى یا وزیر نشود یا اگر شد باید بداند تاوان وزیر 
شدن این است که نه خود و نه فرزندانش نباید هیچ کار اقتصادی 

داشته باشند. اصل 42) قانون اساسى باید به دقت اجرا شود.

وقتى شخصى در مصدر وزارت و وکالت و ریاستى قرار مى گیرد، 
از ابعاد گوناگونى صاحب قدرت مى شود؛ ورود این شخص به عرصه 
رقابت های اقتصادی با افراد معمولى متفاوت است، اعتبار او اعتبار 
شخصى نیست، اعتبار دولت و نظام است و خود این اعتبار فى نفسه 
این رو  از  ثروت شخصى،  نه  است  ملى  ثروت  منتها  است،  ثروت 

نمى توان آن را مصروف کارهای شخصى کرد.

مسائل مختلفى در این دایره هست که باید در جای خود با آمار 
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و ارقام ذکر شود و ما آمادگى آن را داریم، سابقًا اشراف مختصری 
ایجاد  که  جدیدی  تشكیالت  با  حاال  داشتیم؛  اقتصادی  مسائل  بر 
کرده ایم )معاونت اقتصادی قوه قضائیه( مسائل را دقیق تر مى توانیم 
ببینیم و بسنجیم، و دریابیم ریشه آفت های اقتصادی در کجاست و 

چگونه به وجود آمده است ؟

تصمیم گیری های باز و بی قید و بند عامل ایجاد مفاسد اقتصادی

هدف نظام، توسعه و رونق بخشیدن به وضع اقتصادی و مادی 
و رفاهى کشور و مردم است. ظرفیت ها و زمینه هایى که بحمداهلل  
عظیمى  فرصت های  است،  داده  قرار  ما  کشور  در  متعال  خداوند 

است برای توسعه کشور.

توسعه زیربناهای اقتصادی و ایجاد اقتدار اقتصادی، نیز هدف 
نظام ماست که در سیاست های مصوب و مخصوصا در چشم انداز 

بیست ساله، بر آن تأکید شده است. 

این دو هدف توأمان با هم بایستى دیده شود، اگر ما به یكى 
بپردازیم و دیگری را کنار بگذاریم، کار ما ناقص خواهد بود. خوب، 
از باب تجربه ای  ببینیم؟  با هم  این دو هدف را  چگونه مى توانیم 
که دارم عرض مى کنم: خیلى وقت ها مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
متوقف  را  ملى  پروژه  یک  که  مى گیرد  انجام  پرونده، طوری  یک 
مى کند، یعنى برای تحقق بخشیدن به هدف اول، هدف دوم ضربه 
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مفاسد  با  مبارزه  برای  بازرسى،  سازمان  یا  دادگاه  مثاًل  مى خورد. 
اقتصادی، اختالسى یا رشوه گیری یا کالهبرداری و یا رانتى را در 
پروژه ای دنبال مى کند، اما چون هدف دوم را درست ندیده است، 
طوری عمل مى کند که کل آن پروژه متوقف مى شود و ممكن است 
تعطیل شدن این پروژه منجر به این شود که دیگر کسى در آن کار 
سرمایه گذاری نكند. کسى که هدف اول را مجزای از هدف دوم 
مى بیند، مخصوصا اگر دستگاه قضایى باشد که هدف اول را وظیفه 
خود مى داند و به هدف دوم توجه ندارد، این گونه عمل مى کند، 
بعد که پرونده را رسیدگى مى کنیم، مى بینیم مثاًل برای جلوگیری از 
یک مفسده اقتصادی در حد یک میلیارد تومان، ده ها میلیارد تومان 

به اقتصاد کشور ضربه زدیم. 

عكس این نیز ممكن است در دستگاه های دولتى اتفاق بیفتد، 
اقتصادی، آزادی های  تحت عنوان توسعه و رونق دادن به اوضاع 
بى بند و بار اقتصادی را برای سرمایه گذاری خارجى بدون نظارت 
تجویز مى کنند و آن چنان باز و بى قید و بند تصمیم گیری مى شود که 
بسترهای عظیمى برای یک سلسله مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده ها 
و رانت خواری ها را فراهم مى کند. در تبصره های بودجه مجوزهایى 
کند،  تأمین  را  اقتصادی  هدف  یک  است  ممكن  که  مى شود  داده 
ولى زمینه و بستر بروز مفاسد اقتصادی فراوانى مانند تبعیض ها و 
رانت خواری ها و زمین خواری ها و یک شبه میلیاردر شدن بعضى ها 
قانون  مقاصد  و  اسالمى  اهداف  خالف  البته  که  مى کند  ایجاد  را 

ـ 78 ـ



اساسى و خالف حقوق مردم است. این هم نتیجه دیدن هدف دوم 
به  مى بایستى  اقتصادی  توسعه  اساسا  است.  اول  از هدف  مجزای 
شكلى انجام بگیرد ـ در دنیا نیز همین طور است ـ که منشأ رونق 
شود و توأم با مفاسد نباشد، چون اگر با مفاسد توأم شد، خود  آن 

مفاسد در دراز مدت توسعه اقتصادی را از بین مى برد. 

پس هر دو شكل کار ـ مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون توجه به 
اهداف توسعه اقتصادی و نیز توسعه اقتصادی بدون توجه به مفاسد 
دستگاه های  که  است  درست  این  نه  است.  غلط  ـ  آن  اقتصادی 
قضایى و نظارتى فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی را در نظر 
داشته باشند بدون توجه به اهداف و برنامه های اقتصادی مهمى که 
نظام در چشم انداز بیست ساله تصویب کرده است و نه آن درست 
است که دولت فقط و فقط اهداف اقتصادی را در نظر داشته باشد 
بدون توجه به تبعات آنها در ایجاد مفاسد اقتصادی. بایستى هر دو 
هدف با هم دیده شود و باید مكانیزم توأمان انجام شدن این دو 
کار را به دست بیاوریم. این کار قوه قضائیه تنها نیست، کار همه 
قواست، هم مجلس باید با دقت بیشتر قانونگذاری کند، هم دولت 
بدون  و  از سرمایه گذاری صحیح  در حمایت  اساسى  بسیار  نقش 
مفاسد دارد، قوه قضائیه نیز نقش بسیار اساسى در نحوه برخورد با 
امنیت سرمایه گذاری دارد. پس همه قوا  اقتصادی و ایجاد  مفاسد 
بایستى با یكدیگر همكاری کنند تا راهكارهای درست این مسئله 

را پیدا و آن را حل کنند.
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مفاسد اقتصادی فرار سرمایه و ایجاد دافعه برای مولدین اقتصاد))(

بحث  است،  مهمى  بسیار  بحث  اقتصادی،  مفاسد  بحث  این 
قضایى هم نیست، گرچه آقایان آن را بیشتر از بعد قضاییش مطرح 
مى کنند. اوالً مفاسد اقتصادی تنها این نیست که فالن مدیر دولتى 
مثاًل تخلف اقتصادی کرده است. این یک نوع کوچكى از مفاسد 
البته در جای خود  اقتصادی اصغر است و  اقتصادی و یک فساد 
باید با آن برخورد شود. ولى بایستى توجه شود که این یک مفسده 
کوچک از مفاسد اقتصادی و شكل کم خطر آن است. این تخلف، 
جرم است، ولى در غالب موارد یک جرم حقوقى و یا شرعى است، 
اما سرمایه ای از داخل به خارج نرفته و همچنان در داخل کشور 

است و هیچ آثار زیانبار اقتصادی را برای کشور ندارد.

یک نوع دیگر از فساد اقتصادی هست که واقعا فساد اقتصادی 
است، یعنى اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار مى دهد، از جمله ایجاد 
وضعى در کشور که مولدان و فعاالن و سرمایه گذاران سالم اقتصادی 
ما دل نگران شوند و احساس کنند که هر لحظه مى خواهند بیایند 
اموالشان را بگیرند و ناچار سرمایه شان را بیرون ببرند و یا نتوانند 
سرمایه گذاری کنند. ما متأسفانه چون دو یا سه و یا ده سرمایه گذار 
غیرسالم دیده ایم که واقعا پولشان را از راه حرام به دست آورده اند، 
اصل را بر این گذاشته ایم که هر سرمایه گذاری، البد سرمایه خود 

) ـ سخنرانى در  گردهمایى ائمه جمعه سراسر کشور 84/8/24
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را از حرام به دست آورده است. در حالى که واقعا اینطور نیست. 
یكى از توصیه های امیرالمومنین  به مالک اشتر توصیه به آبادانى 

و عمران زمین و پشتیبانى از تجار و اصحاب صنایع است. 

شیوه نادرست ما در طرح ارزش هایى چون عدالت اجتماعى، 
مدیران  و  مولد  و  خبره  نیروهای  و  سرمایه ها  که  مى شود  سبب 
کارآمد ما از کشور خارج شوند که متأسفانه این کار شده است 
و این است آن مفسده بزرگ اقتصادی. چون وقتى چنین کسانى 
آنجا  در  و  برده  خارج  به  و  برداشته  داخل  از  را  خود  ثروت 
و  ملى  امكان  یک  این شخص  اوالً خود  مى کنند،  سرمایه گذاری 
یک مدیر کارآمدی است که برای پرورش او در این کشور هزینه 
ثروتش  ثانیًا،  داده ایم.  از دست  به سادگى  را  او  ما  و  است  شده 
ایجاد  در  مى توانست  که  بود  ملى  سرمایه  نیز  برده  بیرون  که  را 
همه  اینک  اما  افتد،  جریان  به  کشور  اقتصادی  رونق  و  اشتغال 
آن  این است  بیگانه شده است.  آن نصیب کشور  منافع  عواید و 

فساد اقتصادی اکبر که من عرض کردم. 

پس وقتى ما مى خواهیم بحث فساد اقتصادی را بررسى کنیم 
را  دید  این  باید  ماست،  کشور  امروز  عمده  مسایل  از  قطعا  که 
داشته باشیم. ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ـ که على رغم 
همه تبلیغاتى که علیه آن شده و مى شود، بسیار خوب کار کرده 
است ـ به این نتیجه رسیده ایم که فساد اقتصادی اعظم و اکبر این 
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است و مى بایستى عوامل آن را پیدا کرد. غیر از عواملى که مربوط 
با آن کاری  به دشمن است که مشخص است و خیلى نمى شود 
کرد، در داخل خودمان چرا همان کاری را که دشمن مى خواهد، 

انجام مى دهیم؟

بعضًا مسایل سیاسى و جناحى هم اثر مى گذارد و ما خودمان 
هم خودمان را تضعیف مى کنیم، سیاه نمایى مى کنیم و مى گوییم این 
دولت کارآمد نیست، آن وزیر درست نیست، بورس به همه ریخته 
است و... اینها نگرانى را بیشتر مى کند و فضایى را ایجاد مى کند که 
منجر به فساد اقتصادی اکبر، یعنى فرار سرمایه و ایجاد دافعه برای 
مولدین اقتصادی مى شود. بحث اطالع رسانى و ذکر نام مفسدان 
فهرست  یک  مى شود  خیال  که  مى زنیم  دامن  چنان  را  اقتصادی 
خیلى عریض و طویلى از مفسدان اقتصادی و از آقازاده های فاسد 
اقتصادی در کشور داریم و آن را مخفى کردیم و نمى خواهیم به 
مردم بگوییم. دائم این مسئله را بزرگ مى کنیم که گویا مسئله اصلى 

ما همین است. در حالى که اصاًل مسئله اصلى ما این نیست.

کشور ما از نظر اقتصادی عوض اینكه جاذبه ایجاد کند، دارد 
بهترین  ما  کشور  کنار  در  هم  دشمن  مى کند.  پیدا  دافعه  حالت 
بكشد.  خودش  طرف  به  را  سرمایه ها  که  کرده  ایجاد  را  جاذبه ها 
کشیده  را  بیرون  اقتصادی  فعال  نیروهای  هم  و  را  سرمایه ها  هم 
است، یعنى به شكل مضاعفى دارند به ما ضربه اقتصادی مى زنند. 
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عالوه بر این، عنوان مى کنند که دولت جدید، کارآمدی و مدیریت 
اقتصادی درست ندارند. دائم این را تبلیغ مى کنند و از این طریق 
نیز نیروهای فعال اقتصادی را تشویق به خروج از کشور مى کنند. 
در گزارش هایى هم که مى دهند رتبه ما را با رتبه های کشورهای 
و  بدترین  با  را  ما  و  مى دهند  قرار  مساوی  دنیا  عقب مانده  خیلى 
نیست و  این طور  اینكه  با  منطقه همتراز مى کنند.  فقیرترین کشور 
دروغ است. خودمان هم این فضاها را ایجاد مى کنیم و مى گوییم 
که همه دزدند و فاسدند و همه آقازاده ها افتاده اند در کار به یغما 

بردن اموال عمومى. 

بنابراین، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را بایستى این طور 
بفهمیم و ببینیم آسیب ها در کجاست و مبارزه با مفاسد اقتصادی 
به  رسیدن  برای  بدانند  هم  مسئوالن  کنیم.  مطرح  باید  چگونه  را 
و  عظیم  ظرفیت های  همه  این  از  سند چشم انداز، چگونه  اهداف 
فرصت های واقعًا بى نظیری که در کشور ما هست ـ و در هیچ یک 
از کشورهای منطقه چنین ظرفیت ها و امكانات و استعداد توسعه 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  کنیم.  استفاده  ـ  ندارد  وجود  اقتصادی 
اختیارات  این  بشود،  اصالح  نادرست  سیاست های  که  است  این 
اضافى که به مدیران اجرایى داده مى شود، سلب شود، انظباط در 
ادارات برقرار شود، مناقصه ها تحت نظارت قرار بگیرد، نظارت ها 
و بازرسى های قبلى و بعدی ایجاد شود تا فساد شكل نگیرد. این 

مباره با مفاسد اقتصادی است.

ـ 83 ـ



حفاظت اجتماعی و مقابله با مفاسد اقتصادی))(

از  یكى  است،  که حاال مطرح  اجتماعى  همین بحث حفاظت 
بهترین راه های مشارکت دادن مردم در مبارزه با مفاسد است، چون 
خود مردم بیشتر و بهتر مى توانند این قبیل موارد را پیدا کنند. مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و جرایمى که در حقیقت امنیت مالى و اقتصادی 
این  نیاز به دیدگاه های کالن و تحوالت  جامعه را تهدید مى کند، 
چنینى هم در قوانین و هم در ساختارها و هماهنگى میان دستگاه ها 

دارد .

عدم شفافیت در نظام بودجه بندي

از مواردي که اصل پاسخ گویي وشفافیت باید درآن نمود عیني 
داشته باشد نظام بودجه بندي است. دولت در ایجاد سازوکار الزم 
در  و  دارد  بر عهده  بودجه وظیفه خطیري  بهینه  جهت تخصیص 
نظام  در  نوعي  به  را  دولت  حاکمیت  اقتدار  درجه  توان  مي  واقع 
بودجهب ندي آن مشاهده کرد. برخي از کشورهاي در حال توسعه 
میب  غیرتوسعها ي  بودجها ي  ساختار  درگیر  ما  کشور  از جمله 
اشند، لذا فقدان انضباط مالي و نهادینه نبودن اصل پاسخگویي در 
نظام بودجه ریزي سبب اتالف منابع، کاهش کارآیي و فساد مالي 

مي شود و از توان دولت براي هدایت صحیح منابع مي کاهد.

) ـ مصاحبه مطبوعاتى تاریخ )/0)/83

ـ 84 ـ



مفاسد  های  پرونده  به  رسیدگی  بودن  فرسا  طاقت  و  پیچیدگی 
اقتصادی))(

اقتصادی  بامفاسد  برخورد  پیگیر  نظام مجدانه  ارشد  مسئوالن 
و  رانت خواری ها  و  اقتصای  مفاسد  این  سوء  آثار  چون  هستند، 
زمین خواری ها واقعا برای همه محرز است و کسى نه جرأت دفاع 
از این قبیل مفاسد اقتصادی را دارد و نه واقعا مدافعى دارد. بیشتر 
مى شود،  شروع  دولتى  دستگاه های  از  خارج  از  اقتصادی  مفاسد 
احیانًا  یا  یا خطا کند،  بعد ممكن است دستگاه دولتى هم غفلت 
کنند.  همكاری  مفسدان  با  دستگاه ها  از  بعضى  داخل  در  کسانى 
در هر صورت مسئوالن ارشد نظام به جد پیگیر مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و اجرای منشور هشت ماده ای مقام معظم رهبری هستند، 
کار  آنها  به  که رسیدگى  است  پرونده ها طوری  این  ولى طبیعت 
آسانى نیست، هم پیچیدگى کارشناسى دارد هم پیچیدگى قضایى 
و حقوقى دارد. خیلى از این پرونده ها مربوط به بخش هایى است 
مربوط  اگر  مثاًل  مى طلبد،  را  بخش  آن  ویژه  کارشناسى  کار  که 
از  و  دارد  الزم  را  بانكى  امور  کارشناسى  باشد،  بانكدرای  به 
به  مربوط  اگر  شود،  استفاده  بایستى  بخش  آن  ویژه  کارشناسان 
امور بازرگانى باشد، نیاز به کارشناسى بازرگانى دارد، در برخى 
از این پرونده ها اموالى جابجا شده و بخشى از آنها به خارج از 

) ـ سخنرانى در جمع دانشجویان استان یزد تاریخ 0/2)/83
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کشور رفته است، تدابیر بسیار ظریف و دقیقى الزم است که این 
اموال برگردد. برگرداندن آنها زمان مى برد، مقدمات حقوقى دارد، 
را تحصیل  اموال  این  بتواند  بایستى مشخص شود که  مالى  امین 
کند. اینها کارها ساده ای نیست، خیلى ظریف است، برخى از آنها 
پیچیده است و نیاز به تدابیر خاص خودش را دارد و لذا معموالً 
این قبیل پرونده های اقتصادی پروژه های خیلى پیچیده و سنگین 
ومدت داری هستند و رسیدگى به آنها با رسیدگى به جرایم عادی 
فرق مى کند. بعضى ها مى گویند چرا به پرونده های اقتصادی سریع 
رسیدگى نمى شود؟ اگر بنا باشد به سرعت برخورد شود معنایش 
این است که درست کارشناسى نشود، در این صورت شاید حقى 
تضییع شود، شاد خالف واقع حكم صادر شود، این کار درستى 

نیست، تمام حقوق بایستى حفظ شود. 

هم  شما  معتقدیم،  هم  ما  اند،  فرموده  رهبری  که  همانطوری 
مى دانید که در نظام ما تبعیض هست، فقر هست، مفاسد اقتصادی 
هست، ولى در مقام مقایسه، آنچه سابقًا بود با آنچه حاال هست از 
زمین تا آسمان فرق دارد. خدمت رسانى نظام به مردم قابل مقایسه 
با رژیم گذشته نیست، با آنكه جمعیت کشور در آن زمان نصف 
تمام  که  طاغوتى  اشخاص  از  مملكت  ثروت  بود،  فعلى  جمعیت 
کشور را بلعیده بودند گرفته شده و بین اقشار کم درآمد و بى بضاعت 

تقسیم شده است.
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ما فعاًل در جامعه قشر متوسط داریم، این طور نیست که یک 
عده ثروتمند آنچنانى و یک عده فقیر فقیر باشند. هزاران شرکت 
به وسیله همین طبقه متوسط در  بازرگانى  بنگاه های تولیدی و  و 
و  شرکت ها  این  از  استفاده  سوء  موارد  است.  شده  ایجاد  کشور 
بنگاه ها بسیار نادر و محدود است. سابق که این چنین نبود، دربار 
و درباریان هر غلطى مى خواستند مى کردند، اصاًل مردم و مملكت 
آمار  اقتصادی،  و  اجتماعى  مسایل  مى دانستند.  خودشان  ملک  را 
خیلى مهم است، شاخص های آماری ما را با آنچه در دنیا مى گذرد، 

مقایسه کنید.

رانت های اطالعاتی اقتصادی منشا فساد اقتصادی))(

یكى از عواملى که هم جلوی فساد مخصوصًا رانت خواری را 
مى گیرد و هم منشأ رقابت سالم در فعالیت های اقتصادی مى شود، 
شفاف بودن و علنى بودن کارها و توزیع اطالعات به طور مساوی 
میان همگان است. اگر بنا باشد اطالعات را مخفى کنیم به نهادهای 
دولتى بدهیم و به مردم ندهیم، این دیگر اقتصاد رقابتى نخواهد شد، 
همان اقتصاد انحصاری دولتى است. آنهایى که مربوط به دولت و 
دستگاه های دولتى هستند، زودتر مطلع مى شوند و آن طرح را در 
اختیار مى گیرند. این خود منشأ خیلى از مفاسد خواهد شد. نباید 

) ـ مصاحبه مطبوعاتى تاریخ 2/5)/83
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افراد  به  را  اقتصادی  طرح های  اطالعات  باشد  داشته  اجازه  کسى 
آورده اند  اخیراً  که  بورس  قانون  در  بدهد.  خاصى  شرکت های  یا 
نكته  این  روی  ما  مى شد،  مربوط  قضائیه  قوه  به  آن  از  بخشى  و 
تأکید کردیم که دادن اطالعات به افراد و شرکت های خاص قبل از 

دیگران، جرم به حساب آید.

و  اقتصادی  امكانات  و  منابع  این  از  زیادی  مقدار  باالخره 
ثروت های ملى در اختیار دولت است، اگر اطالعات این منابع در 
مى خواهند  که  کسانى  و  بخش خصوصى  به  کردن  عرضه  هنگام 
قانون  با  است.  رانت  یک  این  نباشد،  کنند، شفاف  سرمایه گذاری 
به  اقتصادی  باید اطالعات  را گرفت.  این رانت ها  مى توان جلوی 
تا بستر  اقتصادی گذاشته شود  طور شفاف در اختیار همه فعاالن 
رقابت آزاد فراهم گردد. چطور در بحث انتخابات سیاسى مى گویید 
آزاد  رقابت  اقتصادی، ضرورت  حوزه  در  باشد،  آزاد  باید  رقابت 
قانون  ما، چه در  اقتصادی  اگر مقررات  بیشتر و حساس تر است. 
بودجه، چه در قوانین مالى و چه در مقررات شوارهای اقتصاد و 
هیئت دولت، طوری باشد که بستر رقابت آزاد در سرمایه گذاری ها 
را محدود کند، این مقررات قهرا به یک اقتصاد سالم توسعه یافته 
منجر نمى شود. اگر دست شرکت های دولتى و نهادهای دولتى و 
تشكیالتى که پشت گرم به دولت هستند، در این قسمت باز باشد، 

مگر بخش خصوصى مى تواند با آنها رقابت کند؟ 
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اطالع رسانی دربـارهء  تخلفات  اقتصادی

بعضى از تبلیغاتى که صورت مى گیرد-هرچند بـا نیت اصالح 
مدیران  و  مردم   در  نگرانى  بروز  مـى شود- مى تواند سـبب  انجام 
شـده و سـرمایه ها و نیروهای کارآمد را بى کار]کند[و یا از کشور 
فراری  دهد.سیاه نمایى موجب مى شود که  اضطراب  و  نگرانى جـامعه 
را فـرا گیرد،بدبینى گسترش یابد و تالش های مـدیران خـدوم  نظام 
هـم از بین برود و ایـن هـمان مطلبى است که دشـمن نـیز درصدد 
آن است  و همواره در تبلیغات سنگین و دروغین خود سعى مى کند 
بر علیه نظام مقدس  جمهوری اسـالمى در رسـانه های خود مطرح 
کند و از این طریق آسـیبى دیـگر به  بنیهء اقـتصاد مـلى مـا وارد 
بیاورد.بسیاری از کسانى که در مـصاحبه ها  یا  گزارش ها از تخلف 
آنها نام برده مى شود پس از رسیدگى ها قضائى تبرئه مى شوند و یا 
معلوم  مى شود که حـجم تـخلف آنان بسیار کم تر از مقدار اعالم 

شـده بـوده است.

هربارکه ایـن جـّو بـه  راه  مى افتد،کشورهای هـمسایهء مـا آماده 
جذب سرمایه ها مى شوند و بورس در آن مناطق با جهشى فراوان 
رشد مى کند.حتى اجارهء ساختمان ها و دفترهای تجاری در آنجا بر 

اثـر هـجوم تـجار ایرانى چند برابر مى شود.

مـنفى الزم  و  مـثبت  نقاط  به  هم زمان  اطالع رسانى،توجه   در 
اسـت.در مـیان  همان مـعدود مـدیرانى که بعضا متهم به تخلف 
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هزینه ها  آنها  برای  کشور  که  باشند  کسانى  است  ممكن  هستند 
کرده است و از  توانایى های  باالیى  برخورداراند و کارهای مثبت 
استفاده  خود  جای  در  هم  آنـها  از  باید  که   داده اند   انجام   هم 
واسطهء عدهء  به  که  داد،تا چه رسد  فراری  را  آنها  نباید  و  شود 
انگیزهء  و  بروند  سؤال  زیر  مجموعه   آن   مدیران   معدودی،تمام  

خدمت را از  دست  بدهند.

بـه  بـاید  لیوان  خالى  نیمهء  انعكاس  از  اطالع رسانى  روند 
را  است  نشده  ثابت  هنوز  که  برود.نباید موضوعى  دیگری  سمت 

بزرگ نمایى  کنیم.

دربارهء اعالم  اسامى متخلفان اقتصادی هم باید تأکید کنم که 
به  نسبت  کیفری،قانونا  دادرسى  آیین  قانون    88( مادهء  براساس 
پرونده های قضائى قـبل از قطعى شـدن حكم،اسم متهم و اتهامات 
و حتى جریان  رسیدگى  دادگاه  ]...نباید[ در  رسانه ها اعالم شود و 
این در قانون در حكم جرم افترا  زدن  شمرده شده  است. البته این 
دربارهء مرحله ای است که پرونـده تـشكیل شده است؛ اما اگر یک 
قبل  را  متخلف خود  کارمند  نام   مى خواهد   دولتى   مـقام  یا  وزیـر 
و  است   کند،مختار   اعالم  رسانه ها  در  قضائى   پروندهء  تشكیل  از 

مشمول این قانون نیست.

اقـتصادی  مـفاسد  با  مبارزه  اصلى  شرط  که  بدانیم  را  این 
حرمت گذاری  و حمایت  از  سرمایه گذاری و ایـجاد فـضای آزاد 
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طریق  از   که   است  آن   موانع  و  آسیب ها  رفع  و  حقیقى  رقابتى 
اصالح سیستم ها و روش ها و مقررات و پى گیری آن ها حاصل  
مفسدین  با  برخورد  که  است  فضایى  چنین   در   و  شد  خواهد 
تقویت  و  بیش تر و  اقتصادی  اقتصادی و متخلفین  منشأ سالمت 
حـمایت بـنگاه ها و فعالیت های اقتصادی  مفید و کارآمد خواهد 

شد.

این مهم نیاز به هماهنگى  میان  سه  قوه جهت اصالح آن روش ها 
و سیستم ها و قوانین و مقررات دارد.عالوه بر این که نیازمند پى گیری  
آن  از طریق تشكیل  ستاد مشترکى میان دو قوهء مجریه و قـضائیه 
جـهت حمایت  و دفـاع  از سرمایه گذاری  مشروع و سالم و حفظ 
حرمت و حقوق سرمایه گذاران و جذب آنان به داخل  کشور است  
که  در این رابطه با ریاست مـحترم جمهوری هماهنگى شده است 
و امید است  هرچه  سریع تر این ستاد تشكیل شـده و فـعالیت خـود 

را شروع نماید.

بحث اطالع رسانی بحث جدایی از مبارزه با مفاسد اقتصادی است))(

اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  از  اطالع رسانى بحث جدایى  بحث 
به  تجاوز  و  رانت خواری  قبیل  از  اقتصادی  فساد  که  است، جایى 
ثروت ملى شكل مى گیرد، آن جا باید دستگاه قضائى قاطع برخورد 

) ـ سخنرانى در نشست سالیانه دبیران کانون های دانشجویى تاریخ 9)/84/9
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کند، اما نباید مطبوعات قبل از اینكه حكم قطعى شود آن را اعالن 
کنند، حداقل دستگاه قضائى این محدودیت را دارد که طبق قانون 
نمى تواند قبل از قطعى شدن حكم، اطالع رسانى کند. قطعى شدن 
حكم این گونه پرونده ها هم ممكن است یكى دو سال طول بكشد. 
وقتى هم قطعى شد این اطالع رسانى باید در حد خودش باشد، اگر 
باشد،  داده  قانون  بانک، تسهیالت خالف  یک مدیر جزء در یک 
نباید این تخلف و فساد به کل بانک مرکزی یا بانک ملى مثاًل نسبت 
داده شود. سیاه نمایى نكنیم، تشكیالت دولت را، مدیران عالى نظام 
را، مسئوالن قضائى را، اینها حریم دارند و این حریم ها اگر حفظ 
نشود اصاًل نمى توان مدیریت کرد. بد اطالع رسانى مى کنیم، آزادی 
بیان را طوری عمل مى کنیم که حقوق دولت و گاهى حقوق افراد 

نادیده گرفته مى شود.

این آزادی نیست که ذهن مردم را نسبت به حكومتشان مشوش 
کنیم و عالوه بر این، نگرانى هایى را در جامعه ایجاد کنیم که منجر 
به ضررهای جنبى دیگر شود، مثاًل امنیت سرمایه گذاری را در جامعه 
از بین ببرد مردم خیال نكنند که دستگاه های اجرائى دارند همه چیز 
را مى چاپند، این حرف ها نیست، این فضایى که متأسفانه درست 
بفهمیم،  با مفاسد را درست  باید مبارزه  شده فضای غلطى است. 
نیاییم با طرح مسایل شعاری و مطبوعاتى چنین فضایى ایجاد کنیم 

و خیال کنیم که با این شعارها مسئله حل مى شود.
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و  بزهكار  است  ممكن  که  داریم  اقتصادی  مفاسد  از  نوعى 
مجرمى هم در کار نباشد، ولى سیستم و ساختار ضعیف اقتصادی، 
بد عمل کردن دستگاه ها، ابهام و پیچیدگى در قوانین و مقررات، 
ایجاد  خودمان  که  نادرستى  اطالع رسانى  و  تبلیغاتى  فضاهای 
مى کنیم، سخنان نسنجیده و نگران کننده برخى مسئولین و مدیران 
دشمن  که  سیاه نمایى هایى  و  سوء  تبلیغات  مجلس،  نمایندگان  و 
اقتصادی  بخش  در  را مخصوصًا  ما  مدیریت  مى کوشد  و  مى کند 
هم  دست  به  دست  عوامل  این  مجموعه  دهد،  جلوه  ناکارآمد 
مى دهد و یک فساد بزرگ اقتصادی را ایجاد مى کند که آن فرار 
سرمایه ها از کشور است. برخورد نسنجیده با مفاسد اقتصادی و 
و  آب  با  رسانه ها  از  بعضى  که  ببندهایى  و  بگیر  حالت های  این 
تاب به آن دامن مى زنند، کار درستى نیست؛ زیرا گاهى برخورد 
مراتب  به  اقتصادی  زیان های  اقتصادی،  مفسده  یک  با  نسنجیده 

بیشتری از اصل آن مفسده در پى دارد.

در مبارزه مفاسد اقتصادی ، کارهای زیادی شده، ولى به درستى 
اطالع رسانى نشده است. علت عدم اطالع رسانى هم این است که 
ما در ابتدا در بعضى از پرونده های جنجال برانگیز، خیلى شفاف به 
اطالع رسانى پرداختیم، بعد دیدیم که آسیب ها و ضررهای اقتصادی 
جریان  در  است.  آن  منافع  از  بیش  اطالع رسانى،  این  اجتماعى  و 
دستگاه  به  مربوط  که  بخشى  آن  در  اقتصادی  مفسدان  با  برخورد 
زیادی  پرونده های  به  نگرفت،  کوتاهى صورت  هیچ  بود،  قضایى 

ـ 93 ـ



رسیدگى شده و میلیاردها تومان به خزانه برگشت داده شد. بخشى 
از این پرونده ها مربوط به نهادها و بخشى مربوط به اشخاص و 
بعضى مربوط به دانه درشت ها بود که جزئیات آن اعالم نشد. از 
نظر قانونى هم دستگاه قضایى محدودیت دارد و نمى تواند قبل از 

قطعى شدن حكم، اطالع رسانى کند.

مبارزه با مفاسد، بدون هیاهوي کاذب

اقتصادي و سایر مجموعه هاي  با مفاسد  با تالش ستاد مبارزه 
اما  نهادینه شده است،  اقتصادي  با مفاسد  ذي ربط، فرهنگ مبارزه 
تبلیغات دروغ که  از شعارزدگي، بزرگ نمایي و  این روند را  باید 
موجب مشوش شدن ذهن جامعه مي شود دور کرد. استفاده ابزاري 
و شعاري از مساله ي مبارزه با مفاسد اقتصادي نباید صورت گیرد و 
گزارش ها و اطالع رساني صورت گرفته در این زمینه نیز باید دقیق 

و مشخص باشد. 

اقتصادي  با مفاسد  اما بدون هیاهوي کاذب  باید مبارزه قاطع، 
صورت گیرد. مبارزه با مفاسد اقتصادي را نباید بهانه اي براي مقابله 
با این گروه و آن گروه کرد. ضمن این که مبارزه با مفاسد تنها مبارزه 
با اشخاص نیست و این نوع مبارزه سطحي نگري است. از طریق 
سیستم هاي خودکار باید جلوي مفاسد در جاهایي مانند گمرکات 
این  نبودن  اثر  بر  شود.  گرفته  اقتصادي  مراکز  سایر  و  بانک ها  و 
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سیستم ها در کنترل رویه هاي اداري و اجرایي هنوز بعد از گذشت 
باقي است در  30 سال، سازمان تعزیرات حكومتي به قوت خود 
حالي که باید با طراحي و به کارگیري سیستم هاي پیشرفته کنترلي، 
این گونه سیستم ها و سازمان ها جمع شود؛ چرا که اگر سیستم هاي 
کنترل کننده شفاف و پیشرفته باشد دیگر کسي جرأت انجام تخلف 

و رفتن به سمت فساد اقتصادي نخواهد داشت.

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی راه عالج نیست

نباید مدام در تریبون های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی 
سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد 
دستاوردهای  به  عرصه ها  همه  در  ما  کشور  امروز  است.  قهرمان 
به برکت  این ها  نایل شده است که همگى  بزرگى  بسیار عظیم و 
انقالب، مشارکت و همت مردم، اخالص و صداقت مسووالن و در 

راس آنها رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری بوده است.

با مفاسد  مبارزه  اسامى در بحث  انتشار  دستگیری، محاکمه و 
اقتصادی خوب است اما عالج واقعى در این امور نیست. بهداشت 
قضایى به این معناست که علت ها را بیابیم و متناسب با هر علت و 
با بهره گیری از تكنیک های روز روش های صحیح مبارزه را به کار 
گیریم که به این ترتیب ویروس های حقوقى ریشه کن شده و دیگر 

توانایى شكل گیری ندارد.
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بدتر از اینكه سیستم را عوض نكنیم، این است که بد برخورد 
کنیم. مسائل را زود علنى و تبلیغاتى مى کنیم که این موضوع باعث 
هم  نفری  چند  همان  بلكه  نكند،  تغییر  سیستم  فقط  نه  مى شود 
که داشتند درست کار مى کردند از ترس آنكه فردا متهم به فساد 
نشد  که  اصالحى  مى روند.  بیرون  کار  عرصه  از  شوند  اقتصادی 
هیچ، افساد دیگری هم صورت پذیرفت. ظرفیتهایى را که باید به 
فعلیت مى رسید از دست دادیم. اینكه یک عده ای را بگیریم و زندان 
بیندازیم یک نگاه سطحى، جزیى و غلط است که به نظر من اثرات 
منفى و بدش بیشتر از اثرات خوبش است. آن سیستم غلط و خراب 
است. باید مثاًل یک بورس درست و حسابى راه بیندازیم که واقعًا  
آزاد باشد. ما بورس داریم ولى 80 تا90 درصدش در اختیار دولت، 

شرکتها و بانكهای دولتى است، خوب اینكه بورس نیست.

اگر ما رقابت آزاد را قبول داریم باید ایجادش کنیم و کسانى را 
که سرمایه دارند برای سرمایه گذاری جذب کنیم. اگر این مسائل 
را درست نكردیم، ول معطلیم. قهراً فساد هم مى شود، چون اقتصاد 
و  خود  صحیح  روش های  با  باید  فساد  با  مبارزه  مى شود.  دولتى 
با  ما  روش  اوقات  گاهى  گفت:  شود.  اعمال  محكم  صورتى  به 
منشا  و خود  مى دهد  ارایه  کم  زیاد، محصولى  هزینه  برداشتن  در 
سرمایه  از  امنیت  سلب  آنها  مهمترین  که  مى شود  دیگر  فسادهای 

گذار است.
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جسم بیمار اقتصاد تاب سختگیري راندارد

اقتصاد تاب سختگیری را ندارد، وقتي  بیمار  به نظر من جسم 
سختگیري  مورد  بخواهد  شده  ضعیف  اقتصاد  بیمار  جسم  همین 
قرار گیرد، نحیف تر شده و خود این مسئله بار اضافي را بر سایر 
مشكالت در مسیر رونق اقتصادي مي افزاید و از این طریق، اندک 
سرمایه گذاراني که با وجود مقررات دست و پاگیر و نابساماني ناشي 
از رقابت هاي بخش دولتي، قصد دارد کار اقتصادي انجام دهد با 
شنیده شدن صداي برخوردها و از ترس راکد شدن سرمایه، عطاي آن 
را به لقایش مي بخشد. به تعبیر دیگر این کار درست مثل این است 

که قطعه ها یي از کشور ما به دولت خارجي تقدیم شود.

فكر و علم  با سرمایه،  ایراني  حضور حدود 0) هزار شرکت 
ایراني در کشورهاي حاشیه خلیج فارس کمتر از واگذاري قطعها 
ي از خاک کشور به بیگانه نیست. از نظر ایشان مقابله با تخلف 
و جرایم اقتصادي و فساد مالي باید قاطع باشد ولي در عین حال 
به گونهاي باید انجام گیرد که موجب اطمینان بیشتر براي سرمایه 

گذاري سالم در داخل کشور شود.

توجه به جلب سرمایه گذاري داخلي

و  لزوم سرمایه گذاري شفاف در کشور  بر  بارها  و  بارها  من 
حمایت از بخش خصوصي و استفاده از ظرفیت هاي مطلوب تأکید 
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کرده ام. من نه تنها خواستار تالش همه جانبه براي گسترش امنیت 
در  فعال بخش خصوصي  نقش  به  بلكه  اقتصادي درکشور هستم 
در  بخش  این  بیشتر  فعالیت  زمینه  و خواستار  داده  بها  نیز  کشور 
راستاي اجراي صحیح اصل 44 هستم. به اعتقاد من سختگیري به 
بهانه نظارت موجب خروج سرمایه از کشور مي شود. تمام قواي 
کشور درگیر اجراي سیاست هاي اصل 44 هستند و تاکنون کارهاي 

خوبي براي اجرایي شدن این سیاست شروع شده است.

مختلف  دستگاههاي  میان  همكاري  و  هماهنگي  ضرورت 
براي پیشبرد اهداف اصل 44 در سراسر کشور، حمایت از سرمایه 
گذاري خصوصي و ایجاد رقابت در این زمینه وجود دارد. حمایت 
از سرمایه گذاري نیازمند برنامه ریزي منسجم و هماهنگي دستگاه 
هاي مختلف است. درخصوص اصل 44 تشكیل یک ستاد مشترک 
میان دستگاه هاي اجرایي، نیروي نظامي و سازمان هاي نظارتي و 
دستگاه قضایي براي ایجاد هماهنگي در اجراي سیاست هاي اصل 
زمینه سرمایه  44 ضروري است. درخصوص عدم سختگیري در 
گذاري نیز معتقدم که سازمانهاي نظارتي باید در برخوردهاي خود 
ظرافت و دقت بیشتري را به خرج دهند. به عبارت دیگر اجراي 
اصل 44 چنین نیست که باید سرمایه گذاري ها از همه کانال هاي 
نظارتي رد شوند. زیرا سختگیري بیش از حد و ایجاد موانع به بهانه 
نظارت بر کار سرمایه گذاري موجب خروج سرمایه از کشور مي 
گردد سیاست هاي اصل 44 با سختگیري و بازرسي هاي سرزده 
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و مداوم به اموال و سرمایه هاي افراد اجرایي نخواهد شد. نظارت 
بر سرمایه گذاري شیوه هاي مناسب تري نیز دارد که اساس و پایه 
آن اصالح قوانین گمرکي و بانكي و ایجاد دلگرمي و پشتیباني از 

سرمایه گذاران است.

فقدان نظام تأمین اجتماعي

هدف  هم  و  توسعه  اصلي  ابزار  و  زمینه  هم  اجتماعي  تأمین 
آن است . فقدان یا نارسایي یک چتر حمایتي براي اقشار آسیب 
پذیر جامعه زمینه پیدایش فساد در ابعاد مختلف را فراهم مي کند. 
بنابراین استقرار یک نظام جامع تأمین اجتماعي در کاستن از فساد 

بسیار مؤثر مي باشد.

کمبود نیروهاي کارآمد و متخصص دربخش دولتي

نیافته،  اداري کشورهاي توسعه  ناکارآیي ساختار  یكي از علل 
وجود نیروهایي با تحصیالت و توانایي پایین است. به عنوان مثال 
در حال حاضر فقط )2 درصد افراد تحصیل کرده دربخش خدمت و 
47 درصد افراد باالي دیپلمدر بخش کشاورزي مشغول هستند. این 
امربیانگر وضعیت کمي حضور افراد تحصیلكرده در بخش دولتي 
افراد متخصص، تحصیلكرده و  است. بدیهي است هرچه حضور 
صاحب حرفه در ساختار اداري بیشتر باشد امكان تحول اداري از 
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وضعیت سنتي به مدرن بیشترمي شود. در غیراین صورت در فضاي 
بیشتر  بروزفساد  هاي  زمینه  اداري  غیرشفاف  و  ناکارآمد  و  سنتي 
خواهد شد.عالوه بر موارد فوق مي توان موارد دیگري چون میزان 
و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، عدم شفافیت قوانین، ویژگي هاي 
اجتماعي جامعه ـ مناسبات اقتصادي و اجتماعي، را ازدیگر عوامل 

بروز فساد به شمار آورد.

نقش گمرک در مقابله با مفاسد اقتصادی

در امر گمرک، استفاده از تكنیک بسیار مهم است. امروز گمرک 
ها در دنیا با تكنیک های بسیار پیشرفته ای عمل مى کنند. مى شود از 
این روش ها استفاده کرد. هر چه این قسمت را بیشتر توسعه دهید، 
نظارتتان باال مى رود، خدمت رسانى به مردم سریع تر مى شود، خیلى 
از راه های قاچاق بسته مى شود، درآمد نیز بیشتر و نیاز به کادر و 

امكانات و هزینه های دیگر کم مى شود))) 

رهبری چقدر روی مسئله مقابله با قاچاق تأکید کرده اند. اگر بنا 
باشد که این اسكله ها و سر جای خود باشد و مقرراتى که از آنها 
حمایت مى کند و یا این بسترها را ایجاد مى کند، همچنان باشد، ما 
هر چه بگیریم و ببندیم فایده ندارد. یعنى هم دستگاه قضایى و هم 
گمرک کار بیهوده ای مى کنند. نهادهایى که گفته مى شود اختیاراتى 

) ـ دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایى و معاونین تاریخ: 3)/82/3
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دارند، این اختیارات چیست، این نهادها این اختیارات را از کجا 
گرفته اند؟ فالن نهاد مجوز دارد این کار را بكند، یعنى چه؟ خوب، 
همین مى شود قاچاق. حاال که آقا و همه مسئوالن دنبال این هستند 
که با مفاسد برخورد شود، قطعا گمرک یكى از گلوگاه هاست، اگر 
از  قانون آن اصالح و روش های آن مدرن شود، جلوی مفاسدی 
قبیل قاچاق گرفته مى شود. شما که در این قسمت دستتان در کار 
با قاچاق و  بناست  اگر  پیشنهاد بدهید.  برنامه ریزی کنید و  است، 
مفاسد اقتصادی مبارزه شود و از فعالیت های سالم حمایت شود، 
شود.  گرفته  کاال  ورود  آشفتگى  این  جلوی  که  است  این  راهش 
در غیر این صورت، زحماتى که در گمرک مى کشند و یا نیروی 
انتظامى مى کشد، فایده ای ندارد. وقتى اسكله های ویژه ای باشد و 
آنها چه مى گذرد و چه مى آید و چه  نتواند بفهمد که در  گمرک 
را  غیرمجاز  کاالی  ورود  جلوی  مى توان  چگونه  مى شود،  خارج 

گرفت؟ 

در مبارزه با مفاسد اقتصادی گام های مثبتى برداشته و کارهای 
اساسى مطرح  از طرح های  انجام گرفته است. یكى دیگر  اساسى 
شده مربوط به پیشگیری از تحقق بسترهای مفاسد است، در مبارزه 
به سمت  توجه  بایستى  عمدتا  مفاسد،  همه  و  اقتصادی  مفاسد  با 
علت ها و پیشگیری ها باشد. ما اصطالحى در بین همكاران قضایى 
و  حیف  اقتصادی،  انحرافات  این  از  بسیاری  مى گویند  که  داریم 
طوری  مقررات  یعنى  نیست،  میل  ولى  است  حیف  نیست،  میل 
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است که بخشى از بودجه دولت تلف مى شود، ولى به جیب کسى 
هم نمى رود، مى شد بهتر از این از آن استفاده شود. خیلى از این 
و  است  طوری  این  مى شود،  مطرح  مفاسد  عنوان  به  که  مواردی 
علت  با  برخورد  و  آنها  از  پیشگیری  هم  مفاسد  قبیل  این  راه حل 

ایجاد آنها و اصالح مقررات و ساختارهاست))(. 

مقابله با زمین خواری

به  که  است  خواری  زمین  کشور،  اقتصادی  مفاسد  از  یكى 
شكل های مختلفى انجام مى گیرد. ما برای مقابله با زمین خواری، در 
کل استان ها شورایى با عضویت رئیس کل دادگستری استان، مدیر 
از  شود)2(.  تشكیل  باید  اطالعات  کل  مدیر  و  مسكن  وزارت  کل 
آنجا که زمین خواری در کشور به گونه های مختلف و با شگردهای 
متعددی انجام مى گیرد و نهادها و اشخاص ذی نفوذی به شكل های 
مختلفى در آن دست دارند و غالبًا با ظاهرسازی و حیله قانونى وارد 
مى شوند، واقعًا برخورد با آن فوق طاقت یک شعبه قضایى است 
کهر بتوان مثاًل از قاضى شعبه انتظار داشت که به درستى کارشناسى 
و رسیدگى کند، باالخره مى شود سر او کاله گذاشت و در او نفوذ 
کرد و یا وکالی توانمندی را به کار گرفت و با حیله های قانونى 

) ـ مصاحبه بعد از دیدار هفتگى با مردم 84/6/30
2 ـ سخنرانى در  جمع نمایندگان استان های شمالى کشور تاریخ 83/9/3

ـ 102 ـ



او را مجاب کرد. راه مقابله با این فساد، همین شوراست، در عین 
حال ممكن است پرونده های کالنى هم وجود داشته باشد که باید 

به تهران ارسال شود.

من تقاضا دارم از عزیزانى که از این موارد مطلع مى شوند به 
ما گزارش بدهند تا سریعًا پرونده را خواسته و در واحد نظارت 
داده  اجرای حكم  توقف  دستور  رسیدگى شود،  آن  به  پیگیری  و 
مى شود و پرونده به قضات ارشد دیوان عالى کشور سپرده مى شود 
تا به صورت دقیق بررسى شود. تا حاال هر چه از این قبیل پرونده ها 
به مرکز ارسال شده، قوه قضائیه توانسته از راه نظارت و اعمال ماده 
2 جلوی رانت خواری ها و حیف و میل اموال بیت المال را بگیرد. 
هم  ما  است،  گسترده  کشور  کل  در  فساد  این  دامنه  بس  از  ولى 
برخى از موارد را مطلع نمى شویم، عزیزان هر موردی را که سراغ 
دارند، گزارش بدهند و شماره پرونده و شعبه را بگویند، ما از طریق 
نظارت و پیگیری، پرونده را به تهران مى آوریم و رسیدگى مى کنیم، 

فعاًل این در توان ما هست. 

از  از زمین خواری که یكى  برای جلوگیری  اقدام اساسى  البته 
مهم ترین بخش های مفاسد اقتصادی است، اصالح قوانین موجود 
است که همكاری مجلس و دولت را مى خواهد. بحث قوانین خیلى 
و  وزیر مسكن  با  کردم  که عرض  همان جلسه ای  در  است،  مهم 
عوامل  از  کاملى  گزارش  بازرسى  سازمان  داشتیم،  تهران  شهردار 
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اصلى زمین خواری در آن جلسه ارائه داد. در یكى از موارد، یک 
و نیم میلیون هكتار زمین تغییر کاربری داده شده بود، عمده دالل 
انجام  مسكونى  به  کشاورزی  از  کاربری  تغییر  همین  در  بازی ها 
قطعًا  که  است  بسیار سستى  قانون  کاربری،  تغییر  قانون  مى گیرد. 
کار  بلكه  نیست،  قضائیه  قوه  کار  دیگر  این  و  شود  اصالح  باید 
مجلس است. در خیلى از کشورها، تغییر کاربری یک متر زمین از 
به مسكونى، دستور رئیس جمهوری را مى خواهد، در  کشاورزی 
پایین قرار داده  اختیار یک هیئت رده  این کار در  قانون ما اجازه 
زمین های  راحت  خیلى  سست،  قانون  این  اساس  بر  است.  شده 
کشاورزی را مسكونى مى کنند. قوانین مربوط به ثروت های ملى، 
باید حساب شده باشد. اقاًل از دنیا یاد بگیریم، در آنجا تغییر کاربری 
را منوط به اجازه باالترین شخص حكومت کرده اند. ما هم این کار 
را بكنیم و اختیار این امر مهم را به هیئت های رده پایینى ندهیم که 

به آسانى مى شود روی آنها اعمال نفوذ کرد و فشار آورد. 

این یک مشكل کالن است، حل آن نیاز به همكاری سه قوه و 
اصالح پاره ای از قوانین دارد. 

قاچاق هم مانع رشد اقتصادی و هم موجب کاهش ارزش پول کشور

قاچاق امروز یكى از مشكالت کشور ما است که هم اثر سوء بر 
اقتصاد کشور گذاشته و هم مشكالتى را برای دستگاه های اجرایى 
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ایجاد کرده، حتى برخى از عوامل نیروی انتظامى و دادگاه ها را آلوده 
کرده و سبب فسادهای زیادی شده است. قاچاق دو بخش دارد: 
دیگر،  است، و بخش  ام الفساد  و  فساد  اصل  که  یک بخش کالن 
قاچاق های جزئى است. مسائل اصلى و کالن قاچاق متأسفانه کمتر 
جزئى  قاچاق های  با  مقابله  به  بیشتر  و  مى گیرد  قرار  توجه  مورد 
جنبه  حدی  تا  قاچاق  مى کنند  تصور  بعضى  مى شود.  پرداخته 
در کشور  بى کاری  فعلى  به وضعیت  توجه  با  و  دارد  اشتغال زایى 
مناسب است جلوی قاچاق به طور کامل گرفته نشود! این حرف، 
حرف درستى نیست، اگر افراد از بى کاری رو به قاچاق مى آورند، 

فكری برای کارشان بكنید، نه این که باب قاچاق را باز کنید.

اگر هم مى خواهید این کار را بكنید بیایید آن را قانونى کنید، 
مجلس مصوبه بگذارند که هر کسى مى تواند مثاًل فالن کاال را به 
اندازه معینى وارد کند. این کار ساماندهى شود که از حالت قاچاق 
این  نه  اقتصادی شود  قانونى داشته و کنترل  بیاید و مجوز  بیرون 
دادگاه  یا  کند  پوشى  چشم  انتظامى  نیروی  ولى  شود  قاچاق  که 
پرونده را طوری رسیدگى کند که تبرئه شود. این درست نیست، 
باب قاچاق را باز مى کند و توسعه مى دهد، به خالفكاران جرأت 
مى دهد، به مصلحت اقتصاد کشور نیست. اگر در یک شهر مرزی 
مشكل معیشتى هست، واردات کاال را برای اهالى آن شهر از راه 
قانونى میسر کنند که از حالت فساد بیرون بیاید و قابل کنترل باشد. 
مثل واردات کاال در مناطق آزاد که در حد معینى مجاز است، این 
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دیگر قاچاق نیست، از نظر اقتصادی قابل پیش بینى و حساب رسى 
ولى  نمى کند.  پیدا  تناقضى  هم  دولت  اقتصادی  برنامه  با  و  است 

اجازه قاچاق و چشم پوشى نیروی انتظامى خیلى کار بدی است.

موجب  هم  و  اقتصادی  رشد  مانع  هم  قاچاق  مسأله  قاچاق 
کاهش ارزش پول کشور مى شود))(.

مقررات نظام بانكی و مالی عامل اصلی فساد اقتصادی

با  مقابله  های  راه  از  یكى  ما  بانكى  و  مالى  نظام های  اصالح 
مفاسد اقتصادی  است. وقتى مقررات نظام های مالى و بانكى برای 
بخش خصوصى پر پیچ و خم و پرگرفتاری باشد، ولى با تبصره های 
برای بخش دولتى و شرکت های  قانون بودجه و مصوبات دیگر، 
دولتى باز و آسان باشد، این خود منشأ فسادها و سوء استفاده ها و 
رانت های دولتى مى شود که جلوی رونق اقتصادی را مى گیرد. این 
تكثر ایستگاه های موجود در مقررات مالى و اداری ما، خود فساد 

زاست.

دارد  وجود  ایستگاه  هفتاد  حدود  کردیم،  احصا  موقع  یک  ما 
وارد  یا  را صادر  کاالیى  قانونى  از طریق  بتواند  اینكه کسى  برای 
تا وقتى که  باز مى کند  »ال سى«  بانک  به  اول که مى رود  از  کند، 
از  باید  مقررات  طبق  مى کند،  ترخیص  گمرک  از  را  خود  کاالی 

) ـ دیدار با مجمع نمایندگان آذربایجان غربى  تاریخ: 8/7/)8
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مراحل  این  مگر کسى مى شود همه  بگذرد.  ایستگاه  هفتاد  حدود 
را طى کند بدون اینكه از او رشوه بگیرند و بدون اینكه داللى و 
مفاسد دیگری شكل بگیرد؟ او فكر مى کند که اگر از راه قاچاق این 
کاال را وارد کند، خیلى راحت، ظرف یک هفته از همین اسكله ها 
وارد مى شود و طرف او هم تضمین کرده و ریسک آن را مى پذیرد 
و آن را در هر نقطه ایران که بخواهد تحویل او مى دهد. خیلى از 
این ایستگاه ها ربطى به واردات کاال ندارد، بلكه دولت مى خواهد 
مثاًل  کند،  افراد، تحصیل  از  را  معوقه خود  مطالبات  این طریق  از 
کسى مالیات نداده است، در گمرک به او مى گویند تا مالیات خود 
را ندهى نمى توانى این کاال را وارد کنى.مطمئنا این وضعیت خود 

منجر به ایجاد فساد اقتصادی خواهد شد.

ممنوعیت پولشویی

 مقصود از ممنوعیت پولشویى این است که اجازه ندهند این 
و  بانكى  معامالتى،  مبادالتى،  سیستم های  از  نامشروع  منابع  قبیل 
مالى در دنیا استفاده کنند و اموال نامشروع خود را از در مشروع 
مى زنند  اقتصاد  و  جامعه  به  که  با ضررهایى  و  کنند  اقتصاد  وارد 
عنوان  به  مسئله  این  دهند.  توسعه  را  خود  نامشروع  فعالیت های 
پولشویى مطرح شد و بعضى از کشورها برای جلوگیری از این کار 
و از بین بردن این امكان و این فرصت، قوانینى وضع کردند. اصل 

درآمد نامشروع یک جرم است. 
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مفهوم پولشویی

از  که  را  کثیفى  پول های  که  است  این  پولشویى  از  مقصود   
جدید  شگردهای  از  استفاده  با  آمده،  دست  به  نامشروع  منابع 
انتقاالت  و  نقل  و  مبادالت  روند  در  بانكى،  عملیات  و  تجاری 
در  مشروع  دارایى های  عنوان  به  و  کنند  وارد  مالى  و  بانكى 
در  دهند.  قرار  افراد  مالى  عملیات  و  جامعه  اقتصادی  تبادالت 
حالى که این پول ها چون از منابع نامشروع به دست آمده است 
مى بایست با آن برخورد حقوقى و قضایى شود و مصادره گردد، 
اما این پول های آلوده را وارد نظام گردش اموال و دارایى های 

مشروع جامعه مى کنند.))(

تعریف پولشویی

تعریف های مختلفى از بُعدهای مختلف نسبت به پولشویى شده 
که شاید هیچ کدام تعریف دقیقى نبوده و فقط مى خواستند اصل 
قضیه را توضیح بدهند.  تعریف دقیق پولشویى بسیار مهم مى شود، 
نه به عنوان یک تعریف نظری، بلكه به عنوان تعیین حد و مرزهای 

آن چیزی که مى خواهم به عنوان یک جرم معرفى کنیم. 

ممكن است کسانى که پولشویى مى کنند. دارایى آن ها مربوط 
بتوانند  ولى  باشد،  دیگری  کشور  به  مربوط  و  نباشد  ما  کشور  به 

) ـ سخنرانى درهمايش پولشويى تاريخ 82/3/7 اين همايش در شيراز برگزار شد. 

ـ 108 ـ



بیایند در کشور ما و از نظام بانكى و مالى ما برای تطهیر پول های 
نامشروعشان استفاده کنند و سپس پول هایشان را بیرون ببرند و ما 

ایستگاهى بشویم برای استفاده آنان.

این  به  باید  مى شود  تشكیل  که  بین المللى  کنوانسیون های  در 
نكته توجه شود، در مبارزه با پولشویى باید از امكانات بین المللى 

و کشوری استفاده کرد. 

پولشویی از نگاه خرد

گاه به پولشویى، از دیدگاه خرد نگاه مى شود، مثل اینكه فردی 
مال اندکى را از طریق ربا، دزدی و راه های نامشروع دیگری از این 
قبیل به دست آورده و آن را مخفى کند، یا با تبدیل به مال دیگری 
در  و  داشته  وجود  قدیم  از  عمل  این  دهد،  جلوه  مشروع  را  آن 
قوانین خودمان هم مقررات مربوط به این نوع اعمال آمده است، 
پولشویى  از  دارند. مقصود  این باره  قوانینى در  سایر کشورها هم 
این نوع اعمال نامشروع جزیى نیست. البته این اعمال جزیى هم 
ُمضر  حدودی  تا  جامعه  و  اقتصادکشور  برای  و  است  نامشروع 
است؛  اما نه در حد پولشویى کالن که به آنها اشاره خواهم کرد. 
تصرف، مخفى کردن و مبادله ماِل نامشروع، حتى در حد ُخرد و 
دارد، ولى مقصود از  آثار حقوقى و کیفری  جزئى، جرم است و 

پولشویى این نیست. 
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پولشویی از نگاه کالن

امروزه  پولشویى  دارد.  متفاوتى  و  گسترده تر  معنای  پولشویى 
وقوع  از  بعد  معموالً  که  است  فراملى  و  یافته  سازمان  جرم  یک 
یک ُجرم سازمان یافته دیگری، از قبیل قاچاق موادمخدر، قاچاق 
کاال، قاچاق ارز و جرایم گوناگون رایج در دنیای امروز، به وقوع 
اعتباری،  پول های  و  بانكى  مبادالت  عملیات  سلسله  مى پیوندد. 
مى کند.  تسهیل  را  آلوده  پول های  جابه جایى  و  پولشویى  فرآیند 
ابزارهای سریع و مدرن و فعال که در روابط اقتصادی و معامالت 
یافته  ایجاد کرده، پولشویى های هنگفت شبكه های سازمان  تحول 
را که وحدت حقوقى دارند، در همه جا گسترش داده است. این 
شبكه ها با استفاده از این ابزارهای پیشرفته و نقل و انتقاالت سریع، 
جلوه  مشروع  را  خود  باالی  بسیار  نامشروع  درآمدهای  مى توانند 

دهند.

موادمخدر،  قاچاق  قبیل  از  نامشروع  فعالیت های  که  هنگامى 
ظاهر  فراملى  و  یافته  سازمان  جرایم  قالب  در  و...  کاال  قاچاق 
شد، به دنبال آن، فعالیت های غیرقانونى پدیده پولشویى امروزی 
نامشروع کالن  باندهای جنایتكار، درآمدهای  هم آغاز گردید و 
خود را با استفاده از تكنیک های پیشرفته ـ که امروزه برای نقل 
انتقال پول ها در نظام های بانكى و مالى در دنیا ایجاد شده ـ  و 
تحصیل  که  مشروعى  امواِل  مثل  و  مى کنند  بازار  روانه  سریع تر 
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از  مى توانستند  طریقن  این  از  جز  آنان  مى دهند.  جلوه  مى شود 
شد  متوجه  دنیا  ببرند.  کامل  بهره  شده،  کسب  نامشروع  درآمد 
امكانات  از  خود،  اهداف  به  نیل  برای  جنایتكار  سازمان های 
صنعت  و  اقتصاد  پیشرفت  در  که  تجاری  سریع  تكنیک هاِی  و 
سوءاستفاده  مى گیرد،  قرار  استفاده  مورد  دیگر  امور  خیلى  و 
مالى  و  بانكى  سیستم های  وارد  را  آلوده  پول های  مى کنند. 
مى کنند و از کشوری به کشور دیگر حواله مى دهند. از این کار 
و  مى کنند  استفاده  خود  نامشروع  فعالیت های  توسعه  برای  هم 
هم پول های آلوده را در معامالت رایج به کار گرفته و از منافع 

آن بهره مند مى شوند.

اقتصاد  به  زیادی  ضررهای  و  ضربه ها  سوءاستفاده ها،  این 
و  نظارت  با  بعدها  مى سازد.  وارد  بازارها  تعادل  و  کشورها 
کنترل هایى که انجام گرفت مشخص شد که امروز مقدار زیادی 
از اموال و فعل و انفعاالت مالى در دنیا متكى به همین منشأها 
و منابع مالى نامشروع است. در بعضى از تحقیقات انجام شده، 
آمده است حدود 30 درصد دارایى هایى که در دنیا نقل و انتقال 
مى شود، مربوط به همین سازمان های مافیایى نامشروع است. با 
جلوی  که  افتاد  این  پى  در  دنیا  که  است  واقعیت  این  به  توجه 

این گونه فعالیت ها گرفته شود.
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اهمیت پولشویی و لزوم مبارزه با آن 

بسیار  بحث های  از  یكى  آن،  با  مبارزه  راه های  و  پولشویى 
که  عملى  است.  قضایى  بعد  از  هم  و  اقتصادی  بُعد  از  هم  مهم 
نظر  از  نیز  و  اقتصادی  نظر  از  مى گیرد،  انجام  آن  تطهیر  برای 
مفاسد  و  آلودگى  و  است  جامعه  برای  پرزیان   عملى  اخالقى، 
گوناگون اقتصادی و اجتماعى و سیاسى را در پى دارد. خود این 
عمل در حقیقت جرم دیگری غیر از جرم درآمد نامشروع از راه 
قاچاق کاال و فروش مواد مخدر است و در طول آن قرار دارد. 
دیگری  نامشروع  عمل  هم  این  که  است  این  پولشویى  بحث 
است افزون بر عمل نامشروع اول و حتمًا بایستى این عمل جرم 
حساب شده و ممنوع شود و باید با آن مبارزه کرد، چون هم به 
صاحبان درآمدهای نامشروع کمک مى کند و هم خودش مفاسد 

زیادی را در پى دارد. 

نقش سیاست های نظارتی نظام بانكی در پیشگیری از پولشویی

مسئله مهم دیگر، استفاده از سیاست های نظارتى نظام بانكى 
در پیش گیری از تحقق پولشویى مهم است. امروزه معموالً اموال 
این  است  درست  مى شود،  جابه جا  بانكى  سیستم های  وسیله  به 
تكنیک ها آنقدر گسترده و پیشرفته شده که مجرمین اقتصادی از 
آن استفاده مى کنند، ولى در عین حال از همین تكنیک پیشرفته 
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آنان  شگردهای  از  شدن  مطلع  و  مجرمان  کنترل  برای  مى توان 
استفاده و از نفوذ آنان به سیستم بانكى برای پولشویى پیشگیری 

کرد. 

از  برخى  که  است  این  است  مهم  خیلى  که  دیگری  بحث 
پولشویى  زمینه  و  بستر  بانكى،  و  اقتصادی  قوانین  و  مقررات 
است، باید جلوی این مقررات گرفته شود. مثاًل مقررات خروج 
فراهم  را  ارز  قاچاق  زمینه  که  است  گونه ای  به  کشور  از  ارز 
تحقق  زمینه  قاچاق،  این  از  نامشروع حاصل  پول های  و  مى کند 
را  کار  این  ما  اگر  مى سازد.  فراهم  را  پولشویى  یعنى  دوم  جرم 
است،  نامشروع  مال  تولید  گلوگاه  و  سرچشمه  نحوی  به  که 
کنیم،  مبارزه  است  آن  توابع  از  که  پولشویى  با  و  بگذاریم  آزاد 
فایده ای ندارد. این بسترها خیلى مهم است، در الیحه پولشویى 
این مقررات بسترساز مورد توجه قرار گیرد و جلوی آنها گرفته 
شود، اگر جلوی آنها گرفته نشود به طور قاطع مى گویم مبارزه 

با پولشویى به جایى نخواهد رسید. 

بررسی ابعاد اقتصادی پولشویی

در پولشویى تنها بحث قضایى و حقوقى نیست، پولشویى ابعاد 
بررسى  و  بحث  مورد  باید  مختلفى  از جهات  و   دارد  گوناگونى 
قرار گیرد. یک سلسله بحث های اقتصادی هست که این کار چه 
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ضربه ای به اقتصاد و بازار و به درآمدهای دولت زدهو چگونه وضع 
اقتصادی جامعه را مختل مى کند. من ندیدم که کسى از اقتصاددانان، 
باشد،  مجاز  پولشویى  اگر  کند.  تجویز  وجه  هیچ  به  را  پولشویى 
سبب مى شود که جرم اول یعنى کسب درآمد از راه های نامشروع 
تدریج  به  کننده،  گمراه  انگیزه های  این  با  و  کند  پیدا  توسعه  هم 
فعالیت های اقتصادی از فعالیت های تولیدی و بازرگانى مشروع و 
سالم به سوی فعالیت های نامشروع سوق داده شود، چون راحت تر 

و سریع تر و پردرآمدتر خواهد بود. 

اقتصادی که بخشى از درآمد ملى اش از این اموال کثیف باشد 
که با این قبیل فعالیت های نامشروع تولید مى شود، از نظر حقوقى 

و اخالقى هم مورد قبول جامعه نیست. 

بررسی ابعاد اجتماعی پولشویی

بعد دیگر پولشویى، آثار اجتماعى آن است، افراد را به ارتكاب 
این جرایم و جرم های دیگری که در کنار آن ایجاد مى شود، تشویق 
مى کند. اگر از همان ابتدا با این کار برخورد نشود، اخالق اقتصادی 
دنبال  افرادش  که  جامعه ای  مى ریزد.  هم  به  را  مردم  اجتماعى  و 
خالف کاری و فعالیت های نامشروع اقتصادی هستند، دچار آسیب 

بزرگى است. 
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بررسی ابعاد حقوقی وجرم انگاری  پولشویی 

پولشویى در حقیقت یک جرم جدید و عنوان جدیدی است 
که مشمول عناوین دیگری مانند ارتشاء نیست. ثانیًا، مقصود از آن 
تنها نقل و انتقاالت دارایى ها و نقل و انتقاالت حقوقى مثل خرید 
و فروش نیست، ممكن است به شكل خرید و فروش نباشد. اصاًل 
بنا شد اصل درآمد  ممكن است از نسخ مبادله مالى نباشد، وقتى 
نامشروع ممنوع باشد، هر چیزی که به آن کمک کند و ضمن آن 
قرار بگیرد، هم باید ممنوع باشد، ولو از سنخ معامله اقتصادی یا 

عملیات مالى نباشد.

مثاًل کسى مى داند این پول نامشروع است ولى نگوید و اطالع 
ندهد تا صاحب آن پول بتواند پولشویى را انجام دهد، خود این 
از پولشویى. ندادن اطالعالت و مخفى  کتمان هم مى شود جزیى 
کردن اطالعات یا برعكس دادن اطالعات به آن شخص یا سازمانى 
که این جرم را انجام مى دهند، این ها همه بخشى از فرآیند پولشویى 
است، این گونه نیست که پولشویى فقط شى ء مادی و عنصر مادی 
باشد. از آن طرف هم شاید بشود گفت: هر نقل و انتقالى در این 
دست  به  نامشروعى  پول  مثاًل  نیست،  پولشویى  نامشروع،  اموال 
کسى مى رسد و او از آن پول منزلى برای سكونت خود مى خرد، 

این از مصایق پولشویى نیست. 
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منظور از این توضیحات این است که اول بفهمیم پولشویى 
قوانین  از  برخى  در  و  است  بحث  مورد  جهان  در  امروز  که 
از  مقصود  مى شود،  وارد  دارد  هم  کشورمان  کیفری  و  حقوقى 
چیست؟  حقوقى  نظر  از  واژه  این  مرز  و  حد  و  موضوع  این 
مصادیق آن کدام است؟ آیا پول هایى که از هر منشأ نامشروعى 
به دست مى آید چنین حكمى را دارد یا فقط برخى از درآمدهای 
نامشروع که به صورت کالن و هنگفت باشد این طور است؟ در 
شود،  تدوین  مى خواهد  پولشویى  با  مبارزه  برای  که  قانونى  هر 
باید همه این ها از نظر حقوقى و قضایى مشخص شود و حد و 
مرزهای آن بیان گردد. پولشویى از جرایم سازمان یافته است که 
بسیار ضربه زده و مى زند و قطعًا باید با آن مبارزه شود، در عین 
حال مى بایست وضع آن از نظر جرم انگاری مشخص شود، این 
جرم چیست و حد و مرز و مصادیق آن کدام است؟ چه شرایط 
و چه شاخصه هایى در موضوع این جرم باید اخذ شود تا بشود 
آن را جرم حساب کرد؟ از بُعد قضایى نیز باید این پدیده، جرم 
شناخته شود تا بتوان با آن مقابله کرد و این مفاسد رفع شده و 

اقتصاد جامعه سالم شود. 

در مبارزه با پولشویى عالوه بر تدوین قوانین قضایى و کیفری 
در داخل کشور، باید به ابعاد بین المللى آن نیز توجه شود. مبارزه 
مبارزه  این  نیز بخش های مختلفى دارد بدین معنا که  با پولشویى 
همه اش قضایى نیست، بخشى از آن قضایى است که برمى گردد به 
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این جرم  تا آنچه که حاق  تعیین دقیق عنوان جرم  جرم انگاری و 
است و مقصود ما از آن جرم است، دقیقًا مشخص شود. از طرف 
دیگر، حقوق شخصى افراد از بین نرود، قانون این طور نباشد که به 

آزادی های مشروع فردی لطمه بزند.

بگیرند  را  او  بفروشد  کسى  به  را  مالى  بخواهد  کسى  اگر 
آنكه  که  نكردی  تفحص  و  تحقیق  چرا  تو  که  دادگاه  بیاورند  و 
قاچاق  از  شاید  است،  آورده  کجا  از  داده  تو  به  را  پول  این 
پولشویى  جرم انگاری  باشد!  آورده  دست  به  مخدر  مواد  یا 
آسیب  افراد  خصوصى  حقوق  به  که  گیرد  انجام  طوری  باید 
و  تولید  امنیت  و  نزند  برهم  را  اقتصادی  فعالیت های  و  نرساند 
مختل  را  بانكى  نظام  فعالیت  و  سالم  بازرگانى  و  سرمایه گذاری 
گوناگون  کارشناس های  به  نیاز  دقیق  و  ظریف  کار  این  نكند. 
کشورمان  در  متأسفانه  ما  دارد.  اجرایى  و  حقوقى  و  اقتصادی 
درآمدهای  کسب  زمینه  و  بستر  که  داریم  فراوانى  مقررات 
تولید  و  فلج  را  سالم  اقتصادی  فعالیت های  و  مى شود  نامشروع 
چون  ناسالمى  فعالیت های  طرف  به  را  همه  و  کرده  تعطیل  را 
بسیار  محور  یک  این  مى دهد.  سوق  بازی  دالل  و  قاچاق گری 
جرم  این  برای  که  کیفری  است.  پولشویى  با  مبارزه  در  اساسى 
کلى  طور  به  اینكه  باشد،  شده  کارشناسى  باید  شده،  داده  قرار 

بگوییم )2 یا )3 یا )4 آن را بگیرند، درست نیست.
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منشأ  که  اول  برای جرم  کیفری  که چه  کارشناسى شود  باید 
یعنى  دوم  جرم  با  کیفری  چه  و  است  مناسب  است  پولشویى 
لغو  اجرایى،  سیاست های  این،  جاسازی  و  تطهیر  که  پولشویى 
نامشروع  وپول  مجوزها  و  نامه ای  آئین  و  بخشنامه ای  مقررات 

است، تناسب دارد. 

مورد  پولشویى  با  مبارزه  در  است  الزم  که  دیگری  بخش 
ساختار  و  تشكیالت  و  ماهیت  که  است  این  گیرد،  قرار  توجه 
آن سازمانى که باید این مبارزه را انجام دهد، باید دقیقًا تعریف 
شود. چون این مبارزه بخش های مختلفى دارد: قضایى، حقوقى، 
اقتصادی... آیا یک سازمان متولى همه این بخش ها باشد یا چند 
این  همه  باشد؟  باید  چگونه  آن  ساختار  و  تشكیالت  سازمان، 
بتواند  تا  گردد  لحاظ  سازمان  این  ساختار  در  مى بایست  جهات 
از عهده همه این بخش ها و فعالیت های گوناگونى که الزم دارد، 

برآید و به نتیجه برسد. 
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