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بسمه تعالى

سخن ناشر
نقش و اهمیت کتاب به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگى

و اثرگذاری آن در ایجاد و تغییر و تحول فرهنگ و نگرشها و
دیدگاههای آحاد یک جامعه بر کسی پوشیده نیست ،و به جرأت

میتوان از آن به عنوان مهمترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعی نام

برد ،گرچه امروز رسانههای دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار
و اطالعاتی که بر سر مردم آوار میکنند مخاطبان بیشتری دارند،

اما هرگز چیزی بر قوه تحليل و تعقل دوستداران خود نمىافزايند،

و بسيارى از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند
که بينندگان و طرفداران اينگونه رسانهها به تدريج توان به كارگيري
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحليل
عادىترين اخبار و وقايع در مىمانند ،و در مقابل مطالعهكنندگان

منابع مكتوب به علت تأثير خواندنهاي مكرر بر ذهن تبديل به

انسانهاي فهيم و فكور مىشوند.

بر اين اساس مركز انتشارات بنياد فقه و معارف اهل بيت
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در راستای توسعه علمي فرهنگی به نشر آراء و افكار و راهبردهاي

حضرت آيه اهلل العظمى هاشمی شاهرودى پرداخته و سعى
مىكند كتاب ارزشمند (صحيفه عدالت) كه مجموعه سخنرانيها
و بيانات معظمله در دورهی تصدى رياست قوه قضائيه جمهورى

اسالمى بوده و در ده جلد تنظيم و منتشر شده است را به شكل
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نياز جامعه تنظيم و جمعآورى

نموده ،و با ذكر منابع و با شيوهی متناسبى منتشر كند تا از طريق

نشر انديشهها و افكار اين عالم مجاهد كه برخوردار از علم و نگاه
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسيع فقهی و فرهنگى و تجربه

موفق قضائى و مديريتى مىباشند ،رسالت خويش را در راستاى
توسعه علم و فرهنگ اسالمى و ترویج معارف حقه اهل بیت

عصمت و طهارت ایفا کرده ،و مشمول عنايات و الطاف ويژه

حضرت بقيه اهلل االعظم امام زمان ارواحنا فداه قرار بگيريم ،إن
شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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نقاط ضعف ساختار اقتصاد کشور
اقتصاد مانند برخی مسائل اجتماعی زودیاب نیست و پیچیدگی
فراوانی دارد .نحوهء برخورد با نارساییها در بخش اقتصاد و
چـگونگی شـناسایی عـوامل اصلی آن،اثرات فوق العاده مهمی
در اجتماع دارد.لذا قبل از اظهارنظر در ایـن عـرصه فرد باید
آگاهی الزم از شرایط اقتصادی روز را به دست آورد.مهمترین
مشکالت اقتصاد ما به سیستمها و ساختارها مربوط میشود و این
موضوع در جریان رسیدگی به پرونـدههای قـضائی اقـتصادی
کامال محرز است.برای حل مسائل ساختاری در ستاد مبارزه با
مفاسد اقـتصادی ـ قبل از پایان کار دولت پیشین ـ برنامهها و
طرحهایی مطرح شده است که جزئیات آن با حضور دولت جدید
پیگیری خواهد شد.
وقتی میگوییم ساختارها اشکال دارد،نـتیجه مـیگیریم کـه
نباید گمان شود که عموم مدیران ما دچار فساد شده یا اکـثریت
مـردم ما خوردن مال دیگران را روا میدانند.این ساختارهاست
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ک ه نارسایی ایجاد کرده و زمینهء تخلف را فراهم میآورد .در
اینجا چند نـکتهء دیـگر قـابل بررسی است که از جمله اشکاالت
ساختاری به شمار میرود:

 1ـ خنثی بودن اقتصاد

اقتصاد در کشور ما به تـعبیری مـیتواند اقـتصاد خنثی نامیده

شود.از آن جهت که نه ویژگیهای اقتصاد دولتی را داراست و نه

از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار میباشد .اقتصاد
آزاد آن اسـت کـه هـمهء اختیارات اقتصادی ـ یا بخش عمده

آن ـ در اختیار بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد و

دولت فقط نقش هدایتگری داشـته و دخـالت مستقیم نمیکند.

اصول اسالمی با این اقتصاد سازگارتر است و تقریبا تمامی دنیا
ی ایـن اقتصاد میرود.
به سو 

اقتصاد دولتـی هـم ،که مصداق بارز آن نظامهای سوسیالیستی

و کمونیستی بودند ،با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحوالت

و تعدیالت ایجاد شده در اقـتصاد کـشورهایی چون چین تقریبا
منسوخ گردیده و حتی مدعیان سابق آن هم دیگر دست از تفکر

خـود بـرداشتهاند ،کشور مـا ابتدا با پیدایش شرایط جنگی و برخی
مسائل دیگر در کشور،ناگزیر از تصدی دولت در همهء بخشها
شد که پس از بـرطرف شـدن آن شرایط و در دوران سازندگی
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توجه بیشتری به کاهش این تصدیگری در بخش اقتصاد شد و
واگـذاری فـعالیتهای اقـتصادی به بخش خصوصی و تعاونی
در دستور کار دولت و برنامههای آن قرار گرفت؛ولی مشکل
اصلی و اساسی در فرایند رسیدن به مـرحلهء خـصوصیسازی
پدیـد آمد.به طوری که در برنامههای دوم،سوم و چهارم توسعه
بر خصوصیسازی تأکید شد؛ اما در عمل ایـن اقـدام صورت
نگرفت.
هر گام ک ه به سوی خصوصیسازی برداشته میشد،هم زما ن
حج م دولت در بخش دیگری افزایش مییافت و تصدیگری
دولتـی عـمق بیشتری پیدا میکرد و حتی ایجاد بورس که برای
حیات اقتصادی بخش خـصوصی ضـروری است ،به گونهای شکل
گرفت که در حال حـاضر حـ د اقـل 07 ،درصد سهام آن[متعلق]
به بانکها و شرکتهای دولتی است که ایـن بـا فلسفهء بورس
مغایرت دارد.
برای تحقق خصوصیسازی باید جدول عملیاتی ویژهای تنظیم
شو د ک ه هـمهء موارد در آن احـصا گردد.تا وقتی ک ه تصدیگری
عـظی م اقـتصادی دولت و نهادهای عمومی کـاهش نـیابد و اقـتصاد
بازار و رقابت کامل در بخشهای اقتصادی اعـم از خـصوصی و
تعاونی ـ که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و سیاستهای
ع تشخیص نـیز آن را ترسیم نموده است ـ
اقتصادی کالن مجم 
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بهطور جدی و کامل ایـجاد نشود و دولت تنها نقش هـدایت و
سـیاستگذاری و تالش در ایجاد رقابتهای اقتصادی سالم را

دنـبال نـکند.نباید انتظار اصالح اوضاع اقتصادی کشور و بهرهوری
صحیح از منابع را داشت.

 2ـ مسائل امنیت سرمایه و حرمت سرمایهگذار

از دیگر مسائل سـاختاری در اقـتصاد کشور،بحث امنیت

ت سرمایهگذار اسـت.در یـک اقـتصاد رقابتی
سرمایهگذاری و حرم 

که بـا هـدف رونق،رشد همه جانبه،ایجاد اشتغال و بـهرهگیری از
ظـرفیتهای بر زمین مانده شکل میگیرد،امنیت روانی و مادی

برای سرمایه و حفظ حرمت و احترام اجتماعی بـرای سـرمایهگذار
نقش بسیار مهمی دارد.

سرمایهگذاری که میداند مالش د ر یـک کـشور محفوظ اسـت

و بـه آسـانی مورد مصادره یا توقیف قـرار نمیگیرد و به او به
عنوان یک انسان مولّد و خدمتکننده به جامعه و مردم و نه به
ی تولید و
ک زالو صـفت و طـمعکار نگاه میشود؛برا 
عنوان ی 

فعالیت اقتصادی و هزینهء بـیشتر تـشویق مـیشود.در هـمهء
ک این ضـرورت بـرای سرمایهگذار و افراد کارآفرین
دنـیا با در 

احترا م ویژه ء حقوقی و اجتماعی و حتی سیاسی قائل هستند و با

سوءظن به او نگاه نمیکنند.
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تمام تـالش دنـیا ،ایجاد جـاذبه برای سرمایهگذاران است و
چون حساسیت این مسأله را مـیدانند ،مصالح مـهم را فـدای
مـصالح کـم اهـمیت نمینمایند .کشورهایی که به هر طریق
برای سرمایهگذاران محیطی ناامن و نامناسب فراهم کردهاند ،با
پدیدهء فرار سرمایه و مفاسد اقتصادی زیادی مواجه میشوند.
سرمایهگذاران به کشورهای دیگر میروند و مال ،تجربه و
ابتکار و خالقیت خود را در آنجا هـزینه کرده و سود آن را به
جیب کشور میزبان میریزند.
در نتیجه برای شهروندا ن بیگانه اشتغال فراهم میآید؛ و در
ی بیداد میکند .زیرا اشتغال به وسیله ی عامل
وطن اصلیاش بیکار 
ن ترتیب
سرمایه و مدیریت کارآمد در جامعه ایجا د میشود و بدی 
ارتقا و رونق سـیستمهای بـانکی ،بیمه ،مالیات و درآمدهای دولت
و عمرا ن و آبادیها برای کشور بیگانه خواهدبو د و کشور ما نهتنها
از عوامل اصلی تولید و اقتصاد بهره نبرده؛ که به وسیلهء فعال
شدن آن نیروها در کشورهای خارجی سایر ظرفیتها و امکانات و
فرصتها و ثروتهای مـلی نـیز به خارج کشیده خواهد شد .این
نه یک فساد اکبر؛بلکه یک فاجعهء بزرگ اقتصادی است ک ه باید به
ن خصوص هشدار داد.
دولت مردان در ای 
در همین بحث و مـبحث امـنیت سرمایه باید توجه کنیم کـه
حـضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطالعات و انحصارات
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دولتی یا تواناییهای اعطایی ویژه در فعالیتهای اقتصادی ،یکی

از مهمترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که

سرمایهگذاران را نا امید و فراری میسازد .برای تـحقق رقـابت
اقتصادی صحیح و سالم الزم است کـه از حـضور دستگاههای

ی اقتصادی
دولتی و شبه دولتی و انحصارگری آنان در عرصهها 
جلوگیری شود و در غیر این صورت سیاستهای خصوصیسازی
و ایجاد امنیت سرمایهگذاری داخلی یا خارجی که مصوب تشخیص

مصلحت است شعاری بیش نخواهد بود.
 3ـ پیچیدگی مقررات

سومین عامل و مسألهء سـاختاری در اقـتصاد ما پیچیدگی

و نامتناسب بودن مقررات است .در جهان امروز ،مقررات
اقتصادی و مالی بسیار شفاف ،ساده ،سریع و در عین حال دقیق

و ثابت و الیتغیر است .سیستمهای بانکی ،گمرکی ،مالیاتی و
امثال آن در کشور ما آنقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از
سرمایهگذاران ترجیح میدهند یا اصال در آن وارد نـشوند یـا
از طریق غـیرقانونی و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه

زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیدهء اداری و مقررات

به مقصود خود برسند که این خـود زمینهء مشکالت و مفاسد
اقتصادی زیادی میشود.
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فرایند ورود و خروج مجاز کاال به ایران آنـقدر پیـچیده و
طـوالنی و دارای ایستگاهها و مراحل متعددی است که شاید
ماهها طول بکشد تا یک بازرگان و یا کارخانهدار بتواند با
هزار واسـطه  کـاالی خود را ترخیص کند .برخالف کشورهای
دیگر که امروزه اینگونه تسهیالت بانکی یا خدمات گمرکی
و بـازرگانی و ثـبتی و غـیره با روشهای پیشرفتهی سریع
و شفاف با کمترین هزینه انجام میگیرد .چنین است که راه
قاچاق کاال و اقـتصاد زیرزمینی در کشور باز میشود که خود
این مسأله افزون بر اینکه یک فساد و خـالف است ،گمرکات و
بنادر و اقتصاد کشورهای هـمجوار را رونـق میبخشد و اقتصاد
کشور ما را ضعیف و ناتوان میسازد.
امنيت اقتصادى

بحث امنيت اقتصادى يكى از مباحث بسيار اساسى است
كه خوشبختانه در سياستهاى كالن مصوب مجمع تشخيص
مصلحت نظام هم ضمن سياستهاى كالن اقتصادى تصويب شده
است .امنيت اقتصادى و نيز حمايت از سرمايهگذارى در بخشهاى
خصوصى ،ضمن مصوبات مجمع تشخيص در سياستهاى كالن
اقتصادى آمده است .پس اصل موضوع روشن و مشخص است
و بحثى در آن نيست ،آن چه عرض شد تشريح اوضاع فعلى
كشور از نظر اقتصادى بود و اين كه امنيت اقتصادى در شرايط
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فعلى چگونه بايد تأمين شود و چه آسيبها و لطمههايى امروز
به اين امنيت اقتصادى كشور وارد مىشود .به هيچ وجه ،منظور
اين نیست كه امنيت اقتصادى جايگزين مبارزه با مفاسد اقتصادى
شود،اص ً
ال چنين مسئلهاى مطرح نیست .مبارزه با مفاسد اقتصادى
جایگاه خودش را دارد(((.
ظرفيتهاى عظيمى كه در كشور ما براى يك جهش اقتصادى
و تحوالت بزرگ اقتصادى موجود است و در سند چشمانداز به آن
توجه شده و بر اساس آن گفته شده كه در ظرف بيست سال آينده،
كشور ما بايد كشور اول منطقه باشد .كشورهاى مجاور ما غالب ًا از
اكثر اين ظرفيتها محروماند ،ولى از يكى دو تا فرصتهايى كه
دارند خوب استفاده كرده و توانستند به رونق اقتصادى برسند و
رشد اقتصادىشان باالتر از ماست.
اين فساد اكبر ،اصل اقتصاد كشور را به هم مىزند ،بر خالف
آن فسادهاى خرد كه البته از نظر حقوقى جرم است و بايد با آن
برخورد شود و برخورد هم شده ،ولى به اصل بنيان اقتصادى كشور
و ثروت ملى ،آسيب جدى نمىرساند .اگر اين فساد اكبر اصالح
شود ،اشتغال ايجاد مىشود ،بيكارى كم مىشود ،تورم كمتر خواهد
شد ،بازارهاى رقابتى توسعه پيدا كند و اقتصاد رونق خواهد گرفت،
فقر كم مىشود و اين خود خيلى از زمينههاى فساد را از بين
 1ـ مصاحبه اختصاصى با واحد مركزى خبر در مورد امنيت اقتصادى تاریخ 84/9/1

ـ  14ـ

مىبرد .اگر پيچيدگىهاى مقررات ما حل شود ،سيستم بانكى ما
اصالح شود ،از تكنيكهاى پيشرفته روز استفاده شود كه در سرعت
و شفافيت بخشيدن به كارها بسيار مؤثر است و ديگر نمىتوان
گزارش خالف داد يا در مناقصهها دخالت كرد ـ اينها همه امروز
با روشهاى فنى و علمى با فناورىهاى جديد انجام مىگيرد ـ اين
خودش مانع از بسيارى از فسادهاى نوع اول خواهد شد .بنابراين،
ما بايد به دفع اين فساد اكبر ا ولويت و اهميت بدهيم ،البته اين به
آن معنا نيست كه با مفاسد نوع اول برخورد نشود.
بحث اعالن اسامى مفسدان ،بحث اطالعرسانى است ،اين بحث
جنبى است ،من هم بارها عرض كردم كه اطالعرسانى قوه قضائيه
نسبت به پروندهاى كه محكوميتش قطعى نشده ،اشكال قانونى دارد.
خيلى از اين پروندههايى كه در مطبوعات به عنوان پروندههاى
مفاسد اقتصادى نام برده مىشود ،اص ً
ال مفاسد اقتصادى نيستند ،يا
در مبلغ آنها مبالغه شده است .اما پروندههايى كه حكم آنها قطعى
شده است ،گفتيم اعالم شود ،ولى اعالم آن هم بايد طورى صورت
گيرد كه فضاى سياسى نسبت به يك جناح ،ايجاد نشود .و امنیت
اقتصای کشور آسیب نبیند.
ما بايستى در عمل و نه در شعار نشان دهيم كه به مالكيت
سرمايه احترام مىگذاريم ،به كسى كه از سرمايه به طور صحيح
و سالم استفاده مىكند ،توليد مىكند ،درست تجارت مىكند ،در
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كشاورزى يا صنعت سرمايهگذارى مىكند ،با ديد يك انسان محترم
نگاه مىكنيم .از نظر شرع و نظام اسالمى به او به عنوان يك انسان
ارزشى نگاه كنيم؛ چون خود توليد ثروت يك ارزش است .تحت
تأثير فرهنگ ماركسيسمى به آن نگاه نكنيم كه گويا اين شخص
ارزش افزوده ديگران را دزديده و زالو صفت است .اين حرفها
در فقه و فرهنگ اسالمى ما درست نيست ،در مكتب اسالم توليد
ثروت نه تنها ناپسند نيست ،بلكه ارزش است .مولد اقتصادى اگر
بتواند چند هزار كارگر را به كار گيرد و زندگى آنها را تأمين كند
و درآمد شرافتمندانه براى آنان ايجاد كند و خانوادههاى آنها را
حفظ كند ،از نظر اسالم اين ارزش است ،خدمت به جامعه است،
خدمت به خلق عبادت است .البته اين به آن معنا نيست كه به او
اجازه داده شود كه رانتخوارى كند ،اختالس كند ،از ثروتهاى
عمومى سوء استفاده كند.
در عهدنامه امام به مالك آمده است به اشخاصى كه خدمات
اقتصادى كالنى در جامعه مىكنند توجه كن ،خدمت كن ،به آنها
احترام بگذار .ما بايستى به سمت اين فرهنگ برويم كه اصل توليد
ثروت را يك ارزش بدانيم و كسى كه اين كار را مىكند مخصوص ًا
اگر با قصد خدمت باشد ،بايد او را تشويق كنيم و براى او احترام
قائل باشيم .بايد قوانينى را كه مانع از اين كار مىشود پااليش و
اصالح كنيم ،سيستمها و مقررات اقتصاديمان را طورى كنيم كه
در جهت تسهيل سرمايهگذارى و خدمات اقتصادى باشد .فضاى
ـ  16ـ

عمومى جامعه دينى ما نيز هر نفع مادى را با يك نفع معنوى
آميخته است و از راه ايجاد انگيزههاى معنوى مىتواند به شكوفايى
اقتصادى كمك كند.
در مورد مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادى نيز بايد قوانين و
مقررات و ساختارها را اصالح كرد تا زمينه فساد و تخلف وجود
نداشته باشد .ما اين درب را در قوانين و مقرراتمان باز گذاشتيم،
در تبصرههاى قانون بودجه به دستگاههاى اجرايى اختيارات زيادى
داده مىشود كه فعاليت اقتصادى كنند ،بعد مىخواهيم با مفاسد
برخورد شود .اين نمىشود ،مگر برخورد با يك پرونده يا دو پرونده
و سه پرونده ،چه فايده دارد؟ وقتى آن درها باز باشد ،مفاسد مثل
سيل وارد مىشود .پس اوالً براى مبارزه با مفاسد اقتصادى خرد
هم پيشگيرى و اصالح ساختارها الزم است ،اطالعرسانى و اعالم
اسمها هم يكى از راههاست ،ولى به صرف اطالعرسانى مشكلى
حل نمىشود ،اينكه همواره بگوييم اين بد است و آن فاسد است،
اين خودش اثرات بدى در جامعه دارد ،چنين القا مىكند كه همه
مديران فاسدند .مقررات و ساختارها بايد اصالح شود ،بايد جلوى
اين منافذ را بگيريم تا كسى قدرت و امكان خالفكارى نداشته
باشد.
در راستاى حمايت از فعاالن اقتصادى و سرمايهگذاران اقتصادى
سالم و مشروع بايد آن را اصل قرار دهيم ،اصل آن است كه جامعه
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ما از نظر اقتصادى جامعه فعالى باشد ،همه ظرفيتهاى عظيم ما ،چه
در كشاورزى ،چه در صنعت و چه در خدمات و سرويسدهىها
و تسهيالت مالى و پولى ،بايد به بهرهبردارى برسد .امروز بعضى از
كشورهاى همجوار ما بر اساس همين سرويسدهى خوب بانكى
و پولى ،درآمدهاى عظيمى براى كشورشان تأمين كردند .من رفته
بودم بحرين ،بحرين نفت چندانى ندارد ،يكى از عوامل مهمى كه
بحرين توانسته خودش را حفظ كند و پابهپاى كشورهاى همجوار
خودش مانند امارات و سعودى رشد كند ،استفاده از تسهيالت
بانكى است ،بانكهاى بحرين در اين منطقه شبيه بانكهاى سوئيس
است.
اگر اين ظرفيتهاى عظيم كه در كشور ما هست خوب به كار
گرفته شود ،خيلى از اين فسادها خود به خود رفع خواهد شد ،آنچه
هم باقى ماند با آن برخورد مىشود .پس ما براى رسيدن به اهداف
و مقاصد بلند چشمانداز و سياستهاى توسعه و رشد اقتصادى كه
مورد توجه همه مسئولين است و بحثى در آن نيست ،بايد كارهاى
اصولى انجام دهيم ،ساختارها اصالح شود ،اين قوانين دست و پاگير
رفع شود ،سيستم بانكى و سرويس دهى اقتصادى بانكهاى ما اصالح
شود ،نظام بيمه ،نظام گمركى ،نظام مالياتى ما ،تمام اين بخشها
بايستى بازنگرى و اصالح شود .عالوه بر اين ،حرمت مولدان و
فعاالن اقتصادى حفظ شد ،در اسالم ،مالكيت محترم است ،استفاده از
سرمايهها نه تنها مشروع است ،بلكه ارزش است.
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البته عمده سياستهاى اقتصادى ،مالى ،پولى ،بانكى ،مسايل
مربوط به گمركها ،مسايل مربوط به مقررات بازرگانى و صادرات
واردات ،ماليات ،همه در حوزه مسئوليتهاى دولت است ،بخشى
از آن هم مانند حمايت حقوقى از سرمايهگذارى ،مربوط به قوه
قضائيه است .حتى تدوين يك آيين دادرسى ويژه براى مسايلى
كه مربوط به فعاالن اقتصادى است نيز پيشبينى شده است .من
شنيدم در بعضى از كشورها براى مولدان اقتصادى حتى قوانين
راهنمايى و رانندگى هم نسبت به ديگران متفاوت است ،يعنى اگر
ماشين او جايى تصادف كرد ،برخورد پليس راهنمايى و رانندگى
با او فرق مىكند تا با يك آدم عادى .اين قدر احترام مىگذارند
به فعال اقتصادى .جا دارد آيين دادرسى خاص براى اين افراد
بگذاريم .كسى كه هزار نفر يا ده هزار نفر كارگر دارد اگر يك جا
چك او برگشت ،قاضى نبايد با چك برگشتى او مثل چك يك
كالهبردار برخورد كند .آيين دادرسى براى شخصى كه فعاليت
بزرگ اقتصادى سالم در كشور دارد بايستى با ديگران فرق كند،
اينها بايستى تفكيك شود.
من به قضات عزيز مىگويم كه در رسيدگى به پروندههاى
مهم اقتصادى اين مسايل را رعايت كنند .كارى نكنند كه توسعه
اقتصادى كشور ضربه بخورد .قاضى بايستى حرمت و شؤون اين
افراد را حفظ كند و به خاطر يك دستمال ،قيصريه را آتش نزند.
به خاطر يك اختالف جزئى در كارخانهاى بر س ِر زمين يا اجاره،
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كارى نكند كه صاحب آن مجبور شود كارخانهاش را ببندد و آن
همه كارگر بيكار شوند .مخصوص ًا دادستانها و داديارها كه مسايل
كيفرى در اختيار آنهاست بايد خيلى در اين مسايل دقت كنند .در
دنيا روى اين مسايل حساسيت شديدى دارند و اينها را از جرايم
ديگر جدا كردند.
اگر از يك كارخانهدار مولد اقتصادى ،شكايتى شود ،هيچ گاه
دادگاه نمىتواند ابتدائ ًا او را احضار كند ،در آيين دادرسى آنها آمده
كه ابتدا بايد با اتحاديه مربوطه مكاتبه كنند و آن شخص به اتحاديه
صنفى كه عضو آن است ،مراجعه مىكند .دنيا اين مشكالت را
اين گونه حل كرده است .وقتى پاى سنديكا به ميان مىآيد ،هم
بهتر مىتواند از عضو خود دفاع كند و هم آن شخص خودش را
در مقابل سنديكا مسئول مىداند و نمىتواند خالف كند .بايد از
اين روشها استفاده كرد ،اينها در دنيا راههاى رفته است ،امروز
كشورهايى كه از نظر اقتصادى پيشرفت كردهاند ،فساد اقتصادىشان
هم پايين است ،من سنگاپور را مثال میزنم ،آنها اين روشها را به
كار گرفتهاند و از مفاسد اقتصادى در جامعه خودشان پيشگيرى
كردهاند.
هدف مديريت اسالمى اين است كه هم جامعه را از نظر روابط
اقتصادى سالم كند و هم رونق اقتصادى ايجاد كند .اين مقصد و
مطلوب ما بوده و هست ،در فرمان رهبرى بر آن تأكيد شده ،در
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بحثهاى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى هم با شدت دنبال شده
است .انشاءاهلل اميدواريم با همكارى هر سه قوه ،به اين هدف
دست يابيم.
علل اين فساد اكبر را پيدا كنيد و ببينيد چرا در جامعه ما
فرار سرمايه هست ،چرا جاذبه كشورهاى همجوار براى جذب
سرمايهداران ايرانى بيشتر از ما شده است؟ ما كه ظرفيتها و
امكاناتمان خيلى بيشتر از آنهاست ،كشور ما خيلى پهناورتر از
آنهاست ،فضاى آبى و خاكيمان چندين برابر آنهاست ،آنها در
مقابل ما چيزى ندارند ،نيروى انسانى كه عمدهترين عامل توليد
و رشد اقتصادى است در كشور ما با كشورهاى طراز اول دنيا
قابل مقايسه است .با اين همه چرا قادر به جذب سرمايههاى
خود نيستيم؟ آسيبهايى را كه باعث اين فساد كالن؛ يعنى
فرار مغزها و فرار سرمايههاى ما شده است ،شناسايى كنيد .چه
برخوردهايى در ادارات ما مىشود كه نتيجهاش اين شده است؟
دستگاههاى امنيتى ما چه دخالتهايى در امور اقتصادى كردند
كه اين وضع براى ما پيش آمده است؟ جلوى اينها را بگيريد،
اينها فساد است.
اين شركت نوشابه سعودى كه حاال ما محصوالت آن را وارد
مىكنيم ،صاحب سرمايه آن ايرانى است ،سرمايهاش را آورده بود
كه در ايران اين شركت را تأسيس كند و محصوالت آن را از اينجا
ـ  21ـ

به كشورهاى ديگر صادر كند ،آن قدر او را در پيچ و خم ادارى
معطل كردند و مانع تراشى كردند تا مجبور شد و رفت و در
عربستان سعودى اين شركت را تأسيس كرد كه حاال سودش براى
آنها ،مالياتش براى آنها و اشتغال براى آنهاست .چه ساختارهاى
غلطى و چه برخوردهاى نادرستى و چه دخالتهاى بىجا و چه
قوانين دست و پاگيرى ما داريم كه جلوى اين سرمايهگذارىها
را مىگيرد؟ كسى بايد از هفت خان رستم بگذرد تا بتواند كاالى
ُمجازى را وارد كشور كند و يا كارخانهاى را توليد كند .اما در
كشورهاى ديگر براى اين كار تشويقش مىكنند و ظرف چند
ساعت كارهاى او را انجام مىدهند.
اينها فسادهاى ساختارى كشور است ،سازمان بازرسى ،ديوان
محاسبات و سازمان حسابرسى كه نهادهاى نظارتى در هر سه
قوه هستند ،روى اين مسايل تمركز كنند و ريشه اين مفاسد را در
ساختار و مقررات ادارى و اقتصادى و حقوقى كشور شناسايى
كنند.
اميدواريم اين سخنان را كه همه مىدانند به قصد خدمت
است و سخن تازهاى هم نيست ،و ديگران بيشتر از ما شايد
بدانند ،مورد توجه قرار گیرد و به آن جنبه ی عملی داده شود.
ديدار با به رؤساى دادگسترى گفتم :به قضات خودتان اين
فرهنگ را بياموزيد كه به سرمايهگذار با احترام و با ديد ارزشى
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نگاه شود ،تحت عنوان مبارزه بامفاسد اقتصادى ،راه خودمان
را گم نكنيم ،مقصود از مبارزه با مفاسد اقتصادى ،مبارزه با
قاچاق و پولشويى و زمينخوارى و امثال آن مىباشد كه هم
از نظر اقتصادى مضر است و هم جرم است .اما سرمايهگذاران
درست كار دارند خدمت مىكنند ،بايد تشويق و حمايت شوند
تا احساس امنيت كنند(((.
احترام اسالم براي مالكيت مشروع

اسالم براي مالكيت مشروع احترام بسيار ويژه ا ي قائل است
با مالكيت غيرمشروع نيز خيلي جدي برخورد مي كند .مالكيت
مشروع بايد به عنوان يك اصل مهم در بخش قضايي و هم در
بخش اقتصادي مورد توجه قرارگيرد .از نظر وي حرمت بخشيدن
به مالكيت مشروع و حالل ،احترام به شخص مالك است و نوعي
امنيت اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي كند و اگر اين اصل متزلزل
شود ،جامعه به ويژه از نظر اقتصادي آسيب ببيند .رويكرد قوه
قضاييه در مقابله با مفاسد اقتصادي ،بهره گيري از تمام ظرفيت ها
براي انجام اين وظيفه مهم تا حصول به مرحله مطلوب از نتايج
است و اين موضوع مسووليت هاي متنوع دستگاه قضايي مطابق
تصريحات قانون اساسي به شمار مي آيد.
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اقسام مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادى دو قسم است ،يك قسم مربوط به ادارات دولتى
و مسئولين دستگاههاى اجرايى است كه فرمان رهبرى بيشتر متوجه
اين بخش بود و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى براى آن تشكيل
شد .در اين بخش كارهاى مثبت و ارزندهاى شده است كه البته
خيلى از آنها در رسانهها نيامده است .امروز در دستگاههاى دولتى
ديگر آن دست و دل بازىها و سوءاستفادههايى كه از انحصارات و
رانتهاى دولتى بوده ،خيلى كم شده است.
قسم ديگر مفاسد اقتصادى مربوط به بخش خصوصى است ،مثل
كالهبردارىهايى كه مىشود .اين مفاسد اقتصادى در دستور كار ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادى نيست و مربوط به دستگاه قضايى و ضابطين
است .مفاسد اقتصادى از قبيل گلدكوئيست ربطى به دولت ندارد،
بايستى با آن برخورد قضايى و انتظامى بشود .انواع مفاسد اقتصادى
برخى مفاسد اقتصادى در واقع جرايمى است مانند رشوهگيرى،
كالهبردارى ،رانتخوارى كه اين مسايل از نظر قانون جرم است و
مجازاتهايى هم در قانون دارد .بايستى با اين قبيل جرايم كه بخشى
از آن مربوط به ثروتهاى ملى و دستگاههاى دولتى است ،قاطعانه و
البته مدبرانه برخورد شود .مهمتر از برخورد مستقيم با اين جرايم ،آن
است كه از زمينههاى تحقق اين جرايم پيشگيرى شود.
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نوع ديگرى از اين مفاسد اقتصادى داريم كه ممكن است
بزهكار و مجرمى هم در كار نباشد ،ولى سيستم و ساختار ضعيف
اقتصادى ،بد عمل كردن دستگاهها ،ابهام و پيچيدگى در قوانين
و مقررات ،فضاهاى تبليغاتى و اطالعرسانى نادرستى كه خودمان
ايجاد مىكنيم ،سخنان نسنجيده و نگرانكننده برخى مسئولين و
مديران و نمايندگان مجلس ،تبليغات سوء و سياهنمايىهايى كه
دشمن مىكند و مىكوشد مديريت ما را مخصوص ًا در بخش
اقتصادى ناكارآمد جلوه دهد ،مجموعه اين عوامل دست به دست
هم مىدهد و يك فساد بزرگ اقتصادى را ايجاد مىكند كه آن فرار
سرمايهها از كشور است.
در بخشهاى اجرايى كه مربوط به مسايل اقتصادى است و
با منابع عظيم ثروتهاى ملى سر و كار دارند مثل وزارت نفت،
وزارت معادن ،وزارت اقتصاد و دارايى ،سازمان برنامه بودجه،
وزارت صنعت ،وزارت كشاورزى ،بنگاههاى اقتصادى ،سيستم
بانكى و پولى ،گمركها ،دستگاههاى اطالعاتى و امنيتى كه در
مسايل فعاليتهايى را دارند ،شهردارىها ،پيچيدگىها و ابهامها و
اشكاالتى كه در مقررات متنوع اين نهادهاى مختلف وجود دارد،
دست به دست هم داده و سبب فرار سرمايهها از كشور خواهد
شد .اگر هم سرمايهها فرار نكنند ،در امورى از قبيل واسطهگرى و
داللى و بورسبازى و فعاليتهاى غيرمولد و غيرمفيد اقتصادى به
كار گرفته خواهند شد و صرف توسعه اقتصادى كشور و رونق و
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مهيا كردن زيرساختهاى اقتصادى كشور نخواهد شد ،كه اين خود
از بيمارىهاى اقتصادى است.

مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای صرف ًا مجازات نیست .اص ً
ال

مبارزه با هر چیزی با هر ناهنجاری و هر جرمی به این معنا نیست

که فرد را بگیریم شالق بزنیم یا به زندان بیندازیم .این شکل ساده
و ابتدایی 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 ترقی درست

بشود.

به عبارت دیگر یکی از ارکا ن مبارزه پیشگیری است .در واقع

کاری کنیم این جرم دیگر شکل نگیرد،واال اگر ما نتوانیم جلوی
تحقق جرم را بگیریم این فساد مدام شکل میگیرد .اینکه ما روزی

ده تا یا صد تا مفسد بگیریم و زندان بیندازیم این مبارزه نیست .این
مبارزه ناقصی است .کسی که میخواهد مبارزه کند باید ببیند ریشه

آن فسادها که شکل میگیرد چیست؟ آن ریشهها را باید کند .بقیه

جرایم هم همینطور است .لذا در قانون اساسی هم در وظایف قوه
قضائیه بحث پیشگیری و سالمسازی جامعه آمده است.
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ی و چگونگی برخورد با آن
چیستی فساد اقتصاد 

گاهی گمان برده میشود که مفاسد اقتصادی تنها اختال 
س
یا ارتشا و رانتخواری در دستگاههای دولتی است،درحالیکه
آنچه مفاسد اقتصادی خوانده میشود به دو دسته قـابل تقسیم
است؛
 1ـ جرائم اقتصادی و مالی همچون اختالس ،رانتخواری،
زمینخواری ،سوءاستفاده از منابع عمومی یا اطالعات و انحصارات
دولتی
ی و اداری که موجب رکود اقتصاد
ی اقتصاد 
 2ـ فساد سیستمها 
تضییع فرصتها و هرز رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور و کاهش
بهرهوری اقتصادی میگردد .به نظر من این فساد بـسیار مـهمتر و
بزرگتر از اولی است .زیرا نتیجهء این فساد ،عدم رشد و توسعه
و نیز ممانعت از رونق اقتصادی و از سوی دیگر افزایش بیکاری،
فقر ،رکو د اقتصادی ،اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و تضییع منابع و
فرصتهاست .این نوع دوم را میتوان فساد اقتصادی اکب ر نامید؛
به عبارت دیگر از دیدگاه اقتصاد کالن،اختالس و ارتـشا و از ایـن
قبیل هرقدر هم گسترده باشد ،یک فساد حقوقی و جرم و بزه
است؛ اما فساد اقتصادی به شمار نمیرود؛ زیرا به هرحال این مال
از چرخهء مالی و اقتصادی کشور خارج نشده و صرفا مالکیت آن
به ناحق متغی ر گـشت ه اسـت.
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فساد اقتصادی در اقتصاد کالن ـ و نه آنچه در ذهنها امروز
ل تولید و رونق
مرسوم گشته است ـ به خروج سرمایه و سایر عوام 
اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقبماندگی اقتصادی و یا
تضییع منابع و فرصتهای عظیم ملی تعبی ر میگردد.
عامل بـرو ز ایـن فـساد اقتصادی،همان مشکالت ساختاری در
ت و تـا آن مـشکالت اصلی حل نشود،هرگونه برخورد
اقتصاد اسـ 
قضائی و نظارتی با تخلفات راه به جایی نبرده و حتی خاصیت
ّ
ت را هم ندارد.
مسکن[]...کوتاهمد 
نکتهء ظریف دیگر آنکه وقتی همین جـسم و سـیستم بـیما ر
بخواهد مورد سختگیریهای نظارتی و بیرویه قرار گیرد،منجر
به ایـجاد فـضای ناامنی و دلهره و ترس برای نیروهای فعال یا
مدیران سالم اقتصادی گردیده و نحیفتر خواهد شد و خود
این مسأله مشکلی بر سـایر مـشکالت در مـسیر رونق اقتصادی
میافزاید.
ت و پا
اندک سرمایهگذارانی که علیرغم وجود مقررات دس 
گیر و خلق السـاعه و نابسامانی و رقابتهای بخش دولتی قصد
دارند کاری اقتصادی،مفید و سالم انجام دهند،با شینده شدن سر
و صدای این برخوردها و از تـرس ایـنکه سرمایهگذاری آنـان
نیز مشمول همان سر و صداها و بیحرمتیها شود،عطای آ ن را به
لقایش مـیبخشن د و بـه فکر سرمایهگذاری در کشورهای همجوار
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و خارجی میافتند،و این کار درست مثل این است که بخشی
ت و فرصتها و مـنابع اقـتصادی کـشور ما به دولت
از امکانا 
خارجی تقدی م گردد.حضو ر حدود ده هزار شرکت ایرانی با سرمایه
و فـکر و عـلم و مـنابع دیگر ایرانی در کشورهای حاشیهء خلیج
ن دارد؟
آیا معنایی غی ر از ای 
البته مقابله با تخلف و جرائم اقتصادی و فساد مـالی بـاید قاط 
ع
باشد و در عین حال،به گونهای انجام گیرد که موجب اطمینان
بیشتر برای سرمایهگذاری سال م شود؛یعنی طوری بـاشد کـه
همزمان از سرمایهگذاران درست کار حمایت کند و به سرمایهگذار
و سرمایهگذاری او با دیدهء احترام و خـدمت بـه جـامعه بنگرد و
در راستای جلوگیری از دخالتها و رقابتهای دولتی و شبه دولتی
و توسعهء پایدار رقابت اقتصادی آزاد و سالم و گسترش آنـ بـرای
همه بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی باشد.
دستگاههای قضائی،امنیتی و انتظامی هم باید بدانند که در مسائل
ی اهمیت یـک احـضار یا یک بازداشت خیلی زیاد است.
اقـتصاد 
چه بسا یک حرکت نسنجیده چند سرمایهگذار را از کشور فراری
دهد و صـدها کـارگر و کارمند را بیکار و گرسن ه روی دست دولت
ک پروژه ء ملی را متوقف و نـابود کند.
و جامعه بگذارد و یا ی 
باید هـمهء دسـتگاههای نظارتی و بازرسی و قضائی نحوهء
برخورد با مفاسد اقتصادی را فرا بگیرند و برای یک مسألهء کوچک
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یک فـساد واقـعی ایـجاد نکنند و بدون تدبیر و جامعنگری و
اعما ل رویههایی متناسب اقدام نکنند و در این رابطه الزم اسـت از
شـیوههای معمول در کشورهای پیشرفتهء اقتصادی برای مبارزه با
مفاسد اقتصادی استفاده شود.
نظارت بر بخش خصوصی و داراییهای مردم باید حـتی ا ال
مـکان نامحسوس و پیشگیرانه باشد.این کار که همه سرمایهها به
وسیلهء دستگاههای امنیتی و نـظارتی دولتـی و یا قضائی بهطور
فیزیکی مورد بازرسی و مـؤاخذه قـرار گـیرند ،دیگر در دنیا منسوخ
ع از رونق و رشـد اقـتصادی میشود.
شده است؛زیرا مان 
امروزه دیگر کلیهء این موارد به صورت فنی و آسان از طریق
سیستمهای بانکی و مالی فـعال انـجام میگیرد و همهء آنها به
گـونهء دقـیقتر و گستردهت ر و درعـین حال سـالمتر در کـشورهای
پیشرفتهء اقتصادی آرام و بدون تنش انجام مـیشود .در ایـن رابطه
ح قوانین و مقررات و اصالح رویهها و روشهای
ما نیاز به اصال 
نظارتی و اصالح سـاختارها داریم.
(((

مفاسد اقتصادی تهدیدی جدی علیه حکومت اسالمی

من معتقدم هيچ كس به اندازه من در پروندههاى مفاسد
اقتصادى خرد نشده و وقت نگذاشته و دقت و بررسى نكرده است،
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من قصدم اين است که ريشههاى اصلى مفاسد اقتصادى را كه در
قوه قضاییه به واسطه تجربه به آن رسيدم ـ براى نمايندگان محترم

بيان كنم تا در تعيين اولويتها راهمان را گم نكنيم و به كارى
بپردازيم كه اولويتدار نيست و از آنچه اولويتدار و اصلى است،
غافل بمانيم.

من معتقدم كه اگر ما به اين فساد اكبر توجه نكنيم ،همه ما ـ

مجلس ،قوه قضائيه و دولت جديد با همه وحدت و همسويى و

همفكرى كه دارند ـ مىبازيم و من اين خطر را جدى مىبينم .من
اهل شعار دادن نيستم و دنبال اين هم نيستم كه بخواهم كسى از

من تعريف كند ،درصدد اصالح قوه قضائيه هستم و تاكنون هم به
اندازه توان خودم ،تغييراتى دادهام كه ممكن است محدود بوده ولى

باالخره اصالح بوده و هيچ كس نمىتواند آنها را انكار كند .حاال
هم نسبت به اقتصاد كشور اين خطر را دارم مىبينم ،آنچه در آنجا
گفتم هشدار است ،من جدا ً هشدار مىدهم ـ بحث قوه قضائيه ،قوه
مجريه ،قوه مقننه هم نيست ،بلكه به همگى مربوط است ـ اين را

جدى بگيريد و به فكر مشكل اقتصاد مملكت باشيد .ما داريم در
سراشيبى مىافتيم ،اگر در سراشيبى بيفتيم ،رونق اقتصادى را يك

شبه مىشود خراب كرد ولى شايد ده سال نشود كه آن را برگرداند.
دولت و مجلس و قوه قضائيه چشمشان را نبندند كه اين كار در
حوزه اختيارات اين قوه يا آن قوه است.
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اگر ما به اين وضع نگرانكننده توجه جدى نكنيم ،يكدفعه

خواهيم ديد همه چيز از هم پاشيده و بايستى دولت و مجلس

و قوه قضائيه ده سال تالش كنند و تازه برگرديم به وضع اول.
من واقعا احساس مىكنم كه يك خطر جدى در پيش است ،اين

خطر هم متوجه يك قوه و يك شخص نيست ،بلكه همگى را
تهديد مىكند.

ن و راهکارهای مقابله با آن
زمینههای ساختاری فساد اقتصادی در ایرا 

در مبارز ه با مفاسد اقتصادی و پیگیری فرمان مـقام معظم

رهبری همگی میدانند که قوهء قضائیه پیشتاز است.مبنای صدور
فرمان  8مادهای مقام مـعظم رهبری ،گزارشهای بخشهای نظارتی
دسـتگاه قـضائیه و نیز رسیدگی به پروندههای قضائی در محاکم

بود.

ایشان (مقام معظم رهبری) برای جلوگیری از توسعهء آسیبها

به مانند سایر مواردی که رهنمودهای حکیمانه مطرح مینمایند ،آن
دستور مهم را صادر فرمودند.ولی از آنجا که واضح بود تنها یک
دستگاه نمیتواند با ایـن پدیده مقابله نماید،این مأموریت را به هر
سه قوه محول نمودند.ستاد هماهنگی سه قو ه تشکیل شد و در
ستاد تالش فراوانی صورت گرفت که ضمن جلوگیری از تخلف

و فساد،ثروتهای ملی حفظ شود و به دور از تنش،مشکالت و
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نارساییها ،چندین پروندهء مـهم بـا چنین خصوصیاتی در ستاد
ل قرار گرفت.
مورد حل و فص 
بیش از هر چیز،ستاد بر پیشگیری از وقوع تخلف اقتصادی
و از میان بردن ساختارهای آسیبزا تکیه کرد که از جمله
دستاوردهای آن ایجاد تشکیالتی برای اصالح ساختار اداری در
دولت و نیز تهیه قوانین و مـقررات جـلوگیریکننده از تخلف و
جرم بود.از مهمترین اقدامات ستاد،ایجاد توجه در جامعه نسبت
به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد و حساس کردن مسؤوالن نسبت
ی زیرمجموعهشان بود زیرا هیچ فسادی را
به فساد در دستگاهها 
نمیتوا ن یک شـب ه ریشهکن سـاخت و این کار فقط در یک مسیر
زماندار همراه با ایجاد فرهنگ مقابله با فساد امکانپذیر است.
مجموعهء این اقدامات مثبت ،اگرچه گامهای نخستین به شمار
میرود،چشمانداز بسیار روشنی 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 یکی از مقاصد اصلی قانون اساسی

اجراى عدالت ،مبارزه با مفاسد مخصوصا فسادهاى اقتصادى،
رفع تبعيض ،احياى حقوق عامه ،حمايت از حقوق شهروندى،
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اينها از مقاصد بسيار بلند و اصلى نظام جمهورى اسالمى است

كه هم در فقه ما و هم در قانون اساسى به آنها تصريح شده است.
اين قانون كه ميثاق ملى ماست ،ميثاق دينى ما نيز هست ،تنها

مشروعيت سياسى و ملى ندارد ،مشروعيت دينى هم دارد؛ چون
به وسيله فقهاى بزرگوارى در خبرگان قانون اساسى تدوين شده و

سپس به وسيله رهبرى نظام؛ امام راحل نيز تأييد گرديد.

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

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از وظایف قوه

قضاییه در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل  44است .قطعا یکی
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 قضایی نیز همین امر است که هم واجب نفسی بوده
و هم واجب مقدمی و تاخیری یعنی قوه قضاییه فی حده ذاته باید
با فساد مبارزه کند و هم در جهت رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی

اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی میکند.

آنچه در این زمینه مهم است آن است که باید مشخص شود

چه چیزی فساد است و چه چیز فساد نیست .دوم آنکه راه و روش

مبارزه با این فساد مشخص شود .گاهی اوقات مبارزه با فساد به
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گونهای صورت می گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است .نباید
روشی 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 هزینهای
پرداخت میکنیم.
یکی از مهمترین موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی
یافتن ریشههای فساد است .ما همانگونه که در کلیه مسایل
قضایی نیاز به بهداشت قضایی و بهداشت مبارزه با فساد داریم
در مساله قضایی مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم.
همانگونه که امروزه همه دنیا از جمله کشور ما در مورد سالمت
جسمانی افراد معتقد به رعایت بهداشت پیش از اتخاذ راهکارها
برای درمان است .در خصوص مسایل حقوقی و قضایی نیز باید
همین گونه باشد زیرا کثرت جرم و دعوای حقوقی نوعی ویروس
و میکروب در جامعه است که باید به وسیله سیاستهای صحیح
درمان شود .البته پیشگیری از ورود این ویروس به جامعه مقدم
بر درمان آن است.
با توجه به اینکه تصدی گری دولتی اکثر مسائل اقتصادی ما
را از حالت رقابتی خارج کرده است خود به خود ایجاد ویروس
میکند .این مسایل باید از انحصار دولت خارج شود به طور مثال
ما بانکداری را از اروپا آموختیم ولی آن را به طور ناقص پیاده
میکنیم .سالی یکی دو میلیون پرونده مربوطه به چک در دستگاه
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قضایی شکل میگیرد ولی در اروپا به لحاظ آنکه سیستمها به
روز است و تکنولوژی به کار گرفته شده یا اساسا کسی اقدام
به ارتکاب جرایم مربوطه به چک نمیکند یا موضوع پیش از
ورود به محاکم قضایی حل و فصل میشود اما در اینجا مشاهده
میکنیم که یک چک بالمحل صادر میشود و با کشف آن فرد
صادر کننده مدتی بعد از شعبه دیگر همان بانک اقدام به گرفتن
دسته چک میکند در حالی که در کشورهای پیشرفته در صورت
بروز چنین امری کلیه بانکهای آن کشور از دادن چک به این
فرد خودداری میکنند.
مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها برخورد پليسي ،قضايي و يا امنيتي
نيست

مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها برخورد پليسي ،قضايي و يا
امنيتي نيست ،بلكه الزمه آن فراهم آوردن بسترهاي پيشگيري از
فساد است كه متاسفانه فكر و برنامه ريزي خوبي روي آن انجام
نمي شود .ايجاد امنيت اقتصادي هيچ تضادي با موضوع مبارزه
با مفاسد اقتصادي ندارد .مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها به معني
مجازات نيست چراكه مجازات تنها شكل اوليه و ابتدايي مبارزه
است .در حالي كه شيوه صحيح مبارزه با مفاسد اقتصادي آن است
كه همه جوانب در نظر گرفته شود تا ناهنجاري با كمترين هزينه و
همراه با رشد و ترقي زمينه پيشرفت همراه شود.
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عمده داليل شكل گيري اين گونه مفاسد ،سيستم اقتصادي
كشور ،قوانين و مقررات متغير ،نبود نظارت هاي درست و تشكيالتي
فعال به منظور مبارزه با رانت خواري ها و دالل بازي هاست .من
مخالف به كارگيري برخي شيوه هاي غلط در مبارزه با مفاسد
اقتصادي نظير جوسازي رسانه اي هستم .برخورد نادرست در اين
زمينه باعث مي شود تا فعالين سالم اقتصادي هم سرمايه خود را
از كشور بيرون ببرند مبادا كه روزي به آنها تهمت فساد زده شود.
امروز تمام قوا پذيرفته اند كه توسعه ،به ويژه توسعه اقتصادي تنها
با كاهش تصدي گري دولت امكان پذير است .متاسفانه با وجود
اين ابالغ ،بخش هايي كه بايد ،از دولت كنده نمي شود .به عبارت
ديگر اص ً
ال اين ابالغ عملي نمي شود .تصدي گري دولت هم كمتر
كه نه ،بلكه بيشتر شده است .البته اين ويژگي همه دولت ها بوده
است.
تشکیل مجتمع قضايى ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى

مفاسد اقتصادى ضربههاى سنگينى به اقتصاد ما مىزند .مقام
معظم رهبرى هر سه قوه را موظف به مبارزه با مفاسد اقتصادى
كردهاند .ما مجتمع قضايى ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى را به اين
منظور تشكيل داديم اين مجتمع از هر نظر خودكفاست ،يعنى هم
در بخش دادسرا و هم در بخش محكمه و هم در مراحل بدوى و
تجديدنظر و كيفرى استان حتى ديوان عالى ،همه شعب را در دل
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خودش دارد .با آغاز به كار اين مجتمع در تهران ،همه پروندههاى
اقتصادى كالن را به دست قضات قاطع و متعهد و آگاه به مسايل
اقتصادى و شيوههاى صحيح رسيدگى به اين قبيل مفاسد ،خواهيم
سپرد(((.
به دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره ممتاز میدهم

من در زمینه مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی نمره این
دستگاه را ممتاز میدانم .،امیدوارم مسئوالن برای مبارزه ریشهای
با مفاسد اقتصادی تن به یک اقدام انقالبی بدهند .آثار و عملکرد
مجتمع امور اقتصادی و بقیه ستادها و بخشهای متصدی این نوع
مبارزه بسیار امیدوارکننده و اطمینانبخش است .فرمان  8ماده ای
مقام معظم رهبری تاریخی ،به موقع و الزم بود و اثرات و ثمرات
خود را نیز بخشید و تشکیل این مجتمع نیز یکی از برکات آن
فرمان بود و باعث شد که فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در
کشور جا بیفتد و حساسیت در این خصوص در بین همگان ایجاد
شود .متاسفانه به دلیل نبود انصاف در برخی مسئولین و برخی
قلم بدستان به جای اینکه از زحمات قوه قضائیه قدردانی شود
شعارهای گوناگونی عنوان میشود که اقدامی در خصوص مبارزه
با مفاسد اقتصادی نشده است ،این واقعا یک بیانصافی است .قوه
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قضائیه تالشهای بسیاری را در این خصوص داشته است و آمار
و ارقام نیز همین مطلب را نشان میدهد .خیلی از این شعارها
و ارقام که با عناوین درشت روزنامهها نیز مورد استقبال قرار

میگیرد چون مبتنی بر واقعیت نیست و خلط مبحث شده است

به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح میشود .البته قصد آنان استفاده
جناحی و گروهی است و این جزء به زیان کشور و یاس مسئولین
چیزی در پی ندارد.

لزوم یک اقدام انقالبی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

عدم بهرهبرداری از امکانات کشور و عدم استفاده از نرمافزارهای

مناسب از عوامل ایجاد کننده فساد اقتصادی است .مباحث فساد
اقتصادی تعریف خاص خود را دارد .بعضی از مواقع سیستم،

سیستمی است که از امکانات کشور استفاده نمیکند ،تفریط
فرصتها میشود ،کارهای انجام نشده زیادی روی زمین میماند

که این عوامل موجب فقر و تورم در کشور میشود.

مثال بانکها ،بیمهها ،شهرداریها ،مراکز نقل و انتقال اموال

مردم ،ثبت و  ...اگر اینها از نرمافزارهای مدرن روز استفاده نکنند
باعث میشود تخلفها و ضربههای اقتصادی شکل بگیرد .خود
دولتی بودن اقتصاد که فرمان اجرای اصل  44مقام معظم رهبری

انگشت گذاشتن روی این موضوع است و نبودن اقتصاد رقابتی
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زمینه ساز فساد اقتصادی است .وقتی که دستگاهها رقابتی شوند
بسیاری از فسادها پایین میآیند .از  50پروندهای که در سال گذشته
در خصوص بانکها رسیدگی شده است تنها یکی از آنها مربوط به
بانکهای خصوصی بود و بقیه همه دولتی بودند .پس خود دولتی
بودن اقتصاد امالفساد است.
نباید آقایان برخی مباحث را قاطی کنند باید پارهای از قوانین
اصالح شود همان کاری که رهبری فرمودند تشخیص مصلحت
انجام داد ،آن کار باید انجام بگیرد و البته این کارها به همکاری
دو قوه دیگر نیز نیاز دارد .صریحا اعالم میکنم هیچ دستگاهی
به اندازه قوه قضائیه فرمان  8مادهای رهبری در خصوص مبارزه
با مفاسد اقتصادی را انجام نداده است و ریشههای بسیاری از
فسادها را قطع ،زیانها را بازگردانده و زمینه فزونی 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 مسکن هستیم .هیچ جای دنیا تورم مسکن و زمین به این
اندازه بیرویه و بینظیر نبوده است که دو سه سال اخیر در کشور
ما شاهد بودهایم.
در همه دنیا مساله مستاجر و مالک قوانین روشن و شفافی
دارد تا جلوی تورمها گرفته شود .با وضع قوانین همه این
مسایل حل میشود .در بسیاری از کشورها موجر حق افزایش
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بیحساب و کتاب قیمت را ندارد .در همه کشورها از واحدهای
خالی مالیات میگیرند .مردم این همه مشکل مسکن دارند و
ما برای آنها فکری نکردهایم آن وقت شعار مبارزه با مفاسد
اقتصادی میدهیم .زمانی که جامعه از افزایش نرخ زمین و
مسکن به ستوه آمده است هی شعارهای داغ میدهیم .این
مسایل شعار نمیخواهد در همه دنیا حل شده است .اینکه
دیگر قاضی نمیتواند بگوید موجر نباید مستاجر را اخراج کند،
قانون شفاف میخواهد.
ما این همه دستگاه ،ارگان و وزارتخانه نظارتی داریم کجای
دنیا این همه دستگاه نظارتی دارند؟ خروجی آن همه دستگاههای
نظارتی هم این است که دو جوان هزار دسته چک بگیرند .سیستمها
باید اصالح شود .این شعارها را دور بریزید .اینها فن است ربطی
به دین و مکتب نیز ندارد .مگر سیستم بانکی را از اروپا نگرفتیم
چرا درست نگرفتیم و به روز نمیکنیم .باید بحث رقابتی کردن
اقتصاد را احیا کنیم .باید دستگاههای دولتی به طور درست و نه به
صورت سوری واگذار شوند.
سیستمهای عقبافتاده اجرایی ما مردم را به ستوه درآورده
است .وقتی از تکنیکهای روشن و شفاف استفاده نمیکنیم مردم
اگر بخواهند یک معامله بکنند باید به چند جا مراجعه بکنند و
مدتها پشت در ادارت بمانند ،در حالی که در دنیا ظرف یک
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روز تمام میشود هر کس هم که قبول ندارد بیاید برویم به آنها
نشان بدهیم .هر نماینده مجلسی و هر فرد دیگری البته ما که
به اندازه آنها به کشورهای خارجی نرفتهایم .این سیکل طوالنی
خود زمینهساز فساد اقتصادی میشود ،مردم میبینند کارشان انجام
نمیشود سخت است ،واسطهگری ایجاد میشود .رشوه میدهند
و رشوه میگیرند وقت تضییع میشود .پروژهها تضییع میشود و
وقتی میخواهند یک آپارتمان را بفروشند همه اینها را روی قیمت
آن حساب میکنند.
اصالح این موارد الیحه و طرح میخواهد تمام بنگاههای
معامالت و خرید و فروش کاالها در کشورهای دنیا باز است
و نه به معنای رها و اغتشاش ،آزادی است اما با نظم .آنها
نرمافزارهای این نظم را دارند .هم آزادیها را حفظ کردهاند و
هم رقابتهای اقتصادی دارند و هم بخش خصوص قدرتمند
دارند و هم مفاسد اقتصادی ندارند .گمرکات آنها منظم است.
ما آمدهایم در جادههای بین استانها هر کس دو تا کاال داشت
میگوییم قاچاق است برگ سبز بیاور .آیا مبارزه با مفاسد
اقتصادی این است؟
در همین دیدارهای مردمی که داشتهایم عدهای زیادی
داشتهایم که میگفتند ما از فروشگاهی در کرمانشاه در سنندج
یا  ...کاالیی را خریدهایم ،فاکتور آن را نیز داریم ولی االن
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میگویند قاچاق است .انشاء اهلل با توجه مسئولین کشور که
توجه دارند اما یا کارشناسی نکردهاند یا مشکالت دیگری در
ذهنشان است خدا این توفیق را بدهد که اصالحات ریشهای
و مبنایی شود .خود عدم کارایی اقتصاد ،عدم بهره برداری
صحیح ،عدم بکارگیری منابع و  ...که منشاء تورم ،بیکاری و فقر
است خود موجب فساد اقتصادی است .این یک اقدام انقالبی
میخواهد که مسئولین بیایند و نرمافزارها را عوض کنند .من در
زمینه مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی نمره این دستگاه
را ممتاز میدانم.
انواع مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادي تنها اختالس ،ارتشا ،رانت خواري در
دستگاه هاي دولتي نيست بلكه مفاسد اقتصادي را مي توان دو
دسته كرد :يك قسمت جرايم اقتصادي و مالي همچون اختالس،
رانت خواري ،زمين خواري ،سوء استفاده از منابع عمومي و
انحصارات دولتي و دسته دوم ،فساد سيستم هاي اقتصادي و
اداري است كه موجب ركود ،تضييع ،هرز رفتن منابع عظيم
اقتصادي كشور و عوامل توليد مي شود و اين فساد بسيار بزرگتر
و مهم تر از نوع اول است .اين نوع فساد ،منشا فرار سرمايه هاي
داخلي ،منابع ،نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل رونق
اقتصادي است .نتيجه اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت
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از رونق اقتصادي و از سوي ديگر افزايش بيكاري ،فقر ،ركود
اقتصادي ،رشد اقتصاد زيرزمين و قاچاق است كه من اين نوع

دوم را "فساد اكبر " اقتصادي مي نامم.

برابر آمارها ،تا چند سال قبل اين نوع فساد در يك مرحله

باعث شده نزديك به  600ميليارد دالر از سرمايه هاي ايرانيان به

خارج از كشور فرستاده بشود .برخي آمارها اكنون از هزار ميليارد

دالر سرمايه ايراني در خارج كشور حكايت مي كنند .من معتقدم
از ديدگاه اقتصاد كالن ،اختالس ،ارتشا و از اين قبيل ،هر قدر

هم گسترده باشد ،يك فساد عمومي و جرم يا جزا است اما فساد

اقتصادي به شمار نمي رود؛ به هر حال اين مال از چرخه مالي و
اقتصادي كشور خارج شده و صرفا مالكيت آن به ناحق تغيير كرده
است .به نظر من فساد اقتصادي در اقتصادكالن و نه آنچه در ذهن
هاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمايه و ساير عوامل

توليد و رونق اقتصادي از كشور و در نتيجه ركود و عقب ماندگي

اقتصادي تاويل مي گردد و عامل بروز اين فساد اقتصادي همان

مشكالت ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكالت اصلي حل
نشود ،هر گونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي

مالي راه به جايي نبرده و حتي خاصيت تسكين بخشي را هم ممكن
است از دست بدهد.
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(((

ضعف در قانونگذاری مانعی برای مقابله با مفاسد اقتصادی

اگر دستگاه قضايى نمىرسد براى اهداف كالن خودش مانند
ايجاد امنيت و مبارزه با مفاسد اقتصادى و فرهنگى برنامهريزى
كند ،همه به علت آن است كه درگير انبوه پروندههاى جزئى است.
اينها همگى ضربههاى تراكم پروندههايى است كه در اثر اينگونه
قانونگذارىهاى نادرست ايجاد شده است .مگر دستگاه قضايى بايد
هزينه اين كارها بشود؟ بيشترين پروندهها در همه استانها ،پرونده
چك است ،آمارش هست ،پروندههاى چك بعد از پروندههاى مواد
مخدر هميشه در رده اول است.
يكى از عوامل فساد در دستگاههاى اجرايى ،وجود برخى
قوانين وآييننامههايى است كه اختيارات گسترده به مديران
دادهاند .سيصد و چند ميليارد تومان به عنوان بهينه سازى در
اختيار مسئول فالن دستگاه گذاشتهاند ،اين خود يكى از بسترهاى
فساد است .تصويرى از آنچه در روال ادارى كشور مىگذرد براى
مسئوالن ترسيم كنيد(((.
خیلی از مسايل بايد در قوانين و مقررات ،در بخشهاى
نظارتى ،در نظام اقتصادى كشور ،حل شود و ريشههاى آن قطع
گردد .سرچشمهها و گلوگاههايى كه منشأ اين مفاسد و بىعدالتى
 1ـ سخنرانى در جمع قضات دادگسترى خوزستان در مشهد ،تاریخ 83/1/30
 2ـ ديدار با رئيس و معاونين سازمان بازرسى كل كشور ،تاريخ 81/9/19

ـ  45ـ

و تبعيض شده ،بايد قطع شود .اين كار عمدت ًا وظيفه مجلس و قوه
مجريه است ،قوه قضائيه هم در اين بخش مىتواند كمك كند .ما
اين ريشهها را شناسايى كرديم و حاضريم آنها را يكى يكى و به
صورت كارشناسى شده ،در اختيار مجلس و قوه مجريه قرار بدهيم
تا قوانين و مقررات اصالح شود .برخورد قضايى ،بايد آخرين
مرحله باشد .به نظر بنده برخورد قضايى با مفاسد اقتصادى بايد
با ظرافت انجام شود ،نه آن طور كه مث ً
ال با جرايم قتل و سرقت
برخورد مىشود.
ریشههای مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادی عمدت ًا ،به علتها برمیگردد .این علتها را
بایستی پیدا کرد .علتها هم مختلف و گوناگون است .بعضی از
این علتها به سیستم اقتصادی کشور برمیگردد؛ قوانین و مقررات
متغیر و ناجور ،نبودن نظارتهای مناسب ،فقدان تشکیالت فعالی
که بتواند واقع ًا جلوی خیلی از رانتخواریها ،واسطهگریها،
داللبازیها ،نفوذها و سوء استفادهها را بگیرد .کل سیستم اقتصادی
ما ذات ًا فساد زا است .طوری سیستم اقتصادی طراحی شده که فساد
درونش شکل میگیرد .همه اینها را بایستی دید و یکی از ابعاد
مبارزه هم بحث برخورد قاطع مفسدان اقتصادی است .اما معموالً
اینگونه است که میخواهیم همه چیز را از بعد امنیتی ،پلیسی و
قضایی دیده و با موضوع برخورد کنیم در حالیکه اص ً
ال بسترهای
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پیشگیری از فساد را دنبال نمیکنیم .رویش فکر هم نمیکنیم که
چه هستند؟
رهبرانقالب از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي ناراضي هستند

معنای مردم ساالری این است که عدالت دینی و باور مردم ،
مبنای ساختار جامعه شود .اصول و ارزشهای سیاسی و اجتماعی
انقالب اسالمی در داخل با تردید روبه رو شده است .باید در
عمل  ،جلودار عمل به اصول اسالمی و قرآنی باشیم  .از سخنان
رهبری چنین برداشت می شود که ایشان از روند مبارزه با مفاسد
اقتصادی ناراضی هستند؛ لذا بایستی ضرورت مساله مبارزه با مفاسد
اقتصادی ،توسط مسووالن ،در همه الیه های نظام  ،نهادینه شود.
(((

لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادى

مبارزه با مفاسد اقتصادى كه يك كار تقريب ًا عملياتى است و تنها
كار قانونگذارى نيست .مردم از اين وضع ناراضى هستند و انتظار
دارند با مفاسد اقتصادى مبارزه شود ،نظر رهبرى نيز همين است و
مدتى است كه ايشان اين پرچم را برافراشته كردند .مفاسد اقتصادى
وجوه گوناگونى دارد ،تبعيضها ،رانتخوارىها ،داللبازى و
زمينخوارى ،مسايل ربوى كه در بعضى از قراردادها و خريدهاى
 1ـ ديدار با اعضاى كميسيون قضايى مجلس هفتم تاریخ 83/4/16
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خارج وجود دارد ،قاچاق كاال و ارز .اين بسيار وحشتناك است

كه در يك سال به اندازه بيش از نصف بودجه كشور قاچاق شده
باشد .اص ً
ال چنين اقتصادى بيمار است و نمىشود اسم آن را اقتصاد
سالم گذاشت.

مقابله با اين مفاسد ،كار يك قوه نيست ،اين توجيه نيز درست

است كه برخورد با معلول كافى نيست و بايد ريشهها و علتها
و سياستهاى اقتصادى اصالح شود و اگر آنها اصالح نشود
و همينطور آن گلوگاهها باز باشد برخورد با معلول به نتيجه
نمىرسد .اگرچه برخورد سريع و قاطع و مجازاتهاى سنگين هم

وظيفه است و هم تا اندازهاى مؤثر است ،ولى مبارزه و اصالح اكثر

اين موارد عزم عمومى و همكارى سه قوه را مىخواهد .در مبارزه
با مفاسد اقتصادى همه دستگاهها بايست جمع شوند و با جديت و
صداقت تمام جوانب را بررسى كنند و طرح جامعى را براى قطع

ريشهها و علتهاى اين مفاسد ارايه بدهند.

لزوم دقت و ظرافت درمقابله با مفاسد اقتصادى

طبيعت اين نوع فساد ،طبيعت پيچيدهاى است و مقابله با

آن آسان نيست كه بتوان با يك دستور آن را ريشهكن كرد و

ظرافتهاى خاص خودش را دارد .در بعضى موارد وارد پروندهاى
مىشويم ،مشخص مىشود ،براى دفع يك فساد جزئى ،ضربهاى
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سنگين به حوزه اقتصاد كشور وارد شده و يك پروژه ملى تعطيل

شده و ضررهاى بسيار هنگفتترى به بيتالمال و به اقتصاد

مملكت وارد كرده است .در مقابله با مفاسد اقتصادى ،دقت و
ظرافت الزم است تا آفتابه خرج لحيم نشود و براى يك دستمال

يك قيصريه به آتش كشيده نشود .آقايانى هم كه در مسايل مبارزه
با مفاسد اقتصادى در مطبوعات يا در مجلس و يا در تريبونها

و رسانههاى ديگر ،سخن مىگويند ،به اين مسايل توجه كنند
و خيال نكنند بزرگ جلوه دادن مفاسد و زود مطرح كردن يك

پرونده ،به نفع كشور است.

با هر مفسدهاى در حد و اندازه خود و با شيوه متناسب با آن

بايد برخورد شود ،تا براى جلوگيرى از يك مفسدهاى ،به يك
مفسدهاى بدتر نيفتيم .اين مسئله بسيار مهمى است كه اتفاق ًا در
همين جلسه اخير مطرح و بررسى شد ،البته در جاى خود بايد با

مفاسد برخورد قاطع بشود ،اما با رعايت همه جهات و جوانب تا

پروژههاى ملى آسيب نبيند .حاال ما دنبال اين هستيم كه انشاءاللهّ
براى اين قبيل آسيبهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى ،برنامهاى

تهيه شود كه ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادى ،از پروژههاى ملى

و سرمايهگذارىهاى سالم در كشور و زيرساختهاى اقتصادى و
عمرانى ،حمايت شود.
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نتيجه محوري در مبارزه با فساد

سياست گذاري و نتيجه محوري در مبارزه با مفاسد اقتصادي

دو مقوله مهمي هستند که به عنوان اساس يك مقابله منطقي پايه

ريزي كرد .سياست گذاري اصولي توام با فكر و منطق اقتصادي
را باید در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد كرده در حالي

كه اين پايه اصولي از بخش هاي اجرايي كشور مورد توقع بود.
از جنبه هاي ديگر بايد توجه داشت كه مبارزه پرهزينه با مفاسد
اقتصادي نمي توانست فيه نفسه به عنوان هدف اصلي اين روند

از حيث اخالقي باشد.

لذا نتيجه گرايي و اصل اساسي ديگر در اين حوزه قلمداد

مي شود و از اين حيث رويكرد عملياتي دستگاه قضايي و امنيتي
به بيان رئيس قوه قضاييه در امر مقابله با مفاسد اقتصادي ،تحقق
و تامين رونق اقتصادي درجامعه و كاهش ميزان فقر و مفاسد

اجتماعي و اخالقي متاثر از اين موضوع ميب اشد.مشخصا آن

چه كه در مبارزه با مفاسداز نظر عملكرد دستگاه قضايي به
عنوانرويكرد منطقي مي توان ،نامگذاري كرد ،بحث بهداشت
قضايي ـ حقوقي و نقش آن در مقابله با مفاسد است .بعد ديگر
اين مبارزه منطقي ،پيشگيري و اتخاذ رويه هاي اصالحي با هدف

جلوگيري از آلودگي جامعه در اين معضل است .لذا قصد رئيس
قوه قضاييه ازطرح بحث ضرورت توجه به بهداشت حقوق و
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قضايي ،كاهش هزينه هاي مبارزه با مفاسد و تقليل تاثيرات سوء
آن بر جامعه است.
اهميت مبارزه با فساد در پيشگيري از بروز رشد بيماري هاي
اخالقي ،فرهنگي ،اجتماعي و حتي سياسي مي دانند و معتقد است
كه مبارزه با فساد ،حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و
عامل رونق اقتصادي است و در حقيقت حمايت از مديريت سالم
در جامعه نيز 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 رقابتهای
سیاسی پرهیز شود.
پیام مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار
راهگشا بود و نقش مهمی در پیشبرد اهداف و برنامههای مربوط به
این مبارزه دارد و در این مدت موجب افزایش فعالیت دستگاههای
نظارتی شده است .رییس قوه قضاییه تشکیل ستادهای ویژه مبارزه
با مفاسد اقتصادی یکی از ثمرات صدور این پیام است .در این
مدت پروندههای زیادی در زمینه مفاسد اقتصادی به جریان افتاد
و رسیدگی شد و اموال زیادی از بیتالمال 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 میرود ،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 روشهایی باشد که ضمن ریشهکن
کردن فساد به مانعی برای پیشرفت اقتصادی تبدیل و موجب
فرار سرمایهها و سلب فرصتها نشود .سیاست مبارزه با مفاسد
اقتصادی باید به کیفیتی باشد که انگیزههای مجرمان برایگرایش
و ارتکاب جرم را از بین ببرد و مجرم اقتصادی احساس کند ،اگر
مرتکب فساد شد از بسیاری از حقوق محروم میشود.
در پیام مقام معظم رهبری نکات جامع و ارزشمندی بیان
شد که نه تنها برای شوراها بلکه برای تمام نهادهای کشور مفید
و ارزنده است .پ حکومت اسالمی و نظام ما ،مردمی است و
حاکمان و مردم از هم جدا نیستند و باید اصل ،مردم باشند و از
تصدیگری دولت کاسته شود .مردم باید در صحنهها حضور یابند
و مشارکت کنند تا مسووالن بتوانند با همکاری آنان مشکالت
موجود را برطرف کنند.
تجربه شوراها در نظام اسالمی ایران تجربه موفقی است و برای
کارآمدتر کردن این تجربه موفق باید از شیوهها و روشهای مناسب
و پیشرفته مبتنی برمبانی و اصول دینی استفاده کرد.
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شناسايي علل شكل گيري فساد اقتصادی

شناسايي عوامل و بسترهاي بروز مفسده اقتصادي از جمله
مباني اصلي مبارزه با اين پديده شوم در دستگاه قضايي جمهوري
اسالمي ايران بوده است .دربررسي هاي صورت گرفته ،عوامل
متعددي شناخته شده است كه برخي ازآنها اشاره اي گذرا مي کنم:
(((

توجه به ريشهها و مصاديق اصلى مفاسد اقتصادى

در مورد مفاسد اقتصادى ،ما سخنان خود در مجلس شوراى
اسالمى را براى اين گفتهايم كه همگى به ريشهها و مصاديق
اصلى مفاسد اقتصادى توجه كنندو به مسايل فرعى و جزئى
مشغول نشوند .چنين فضايى بايد ايجاد شود ،اين بحثها،
بحثهاى شعارى نيست ،واقعا درد امروز ماست .من آن سخنان
را به عنوان يك فرياد گفتهام ،حس مىكنم كه اين موضوع،
خطرى است كه كل كشتى نظام ما را دارد تهديد مىكند .بعد
از اينكه دشمنان از جنگ مأيوس شدند ،راهى را كه دارند
دنبال مىكنند اين است كه ما را از درون به فروپاشى اقتصادى
بكشانند .شما نگاه كنيد به كشورهاى حوزه خليجفارس كه
چقدر از ما عقبتر بودهاند و حاال چقدر جلوتر هستند و اكثر
سرمايههايشان هم مال ماست .ما ناامنى داريم ،سرويسدهىهاى
 1ـ ديدار با مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختيارى 84/8/28
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مالى و بانكىمان فلج است .اين سرويسدهىها در آنجا خيلى
سريع و دقيق است.

راهکارهای عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در دنیا اینگونه است که میآیند یک مساحت و منطقه رقابت

آزاد را در بخش اقتصاد تعریف میکنند .بعد این منطقه و مساحت

رقابت و آزادی اقتصادی را مورد حمایت قرار داده و سپس امنیت
درونش را تقویت میکنند .در گام بعد افراد جامعه را تشویق میکنند

تا بیایند و از این فضای ایجاد شده استفاده کنند .هنر و قدرت

اقتصادی خودشان را نشان دهند .در حوزههای مختلف تولیدی،
بازرگانی ،خدماتی ،کشاورزی ،صنعتی و در عین حال کسی هم

نتواند به اینها سنگاندازی کند و جلو کار و رقابتشان را بگیرد.
کسی در کارشان دخالت هم نکند مخصوص ًا سازمانهای دولتی
و نهادهای عمومی .موارد ممنوعه را هم به طور شفاف فهرست
میکنند .هر که مرتکب شود با مجازاتهای سنگین محروم میشود.

مجازات سنگین نه به معنی زندان ،بلکه مجازاتهای جایگزین نظیر
قطع همکاری با کلیه بانکها.

لذا در دنیا کسی نه چک بالمحل میدهد و نه آن رشوهگیریها و

تخلفات اتفاق میافتد ،چرا که فرد از نظر اقتصادی ساقط میشود.
لذا فرد میآید و آن هنر اقتصادیاش را نشان میدهد ،حمایت و
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تشویق هم میشود .بالتبع همه در بازار کار رقابتی وارد میشوند

و فعالیت میکنند .هزینهها و قیمتها هم پایین میآید چون با هم
رقابت دارند .اما ما متأسفانه این بخش را محدود کردیم.

مث ً
ال در آن مساحت رقابتی باید یک بورس درست و حسابی

وجود داشته باشد نه مثل بورس ما .در آن بورس شرکتها رقابت

واقعی میکنند و قیمتها را پایین میآورند .اما ما نه بورسمان بورس
است و نه از بازار آزاد درست حمایت میکنیم .برعکس اینجا اگر

کسی بخواهد یک تولیدی راه بیندازد باید از صد فیلتر بگذرد تا

بتواند مجوز بگیرد.

تازه بعد از چه خون جگری که مجوز را گرفت وقتی میخواهد

کار کند فالن اداره ،نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی یا اطالعات

یا ...میآیند جلوی کارش را میگیرند عوض اینکه تشویق کنند ،تو
سرش میزنند.

او هم انگیزهاش را از دست داده و سرمایهاش را در کارهای

خالف از راه همان واسطهگریها و داللبازیها به کار میاندازد.
فسادها عمدت ًا از این موارد نشأت میگیرد .اگر ما میخواهیم با

مفاسد مبارزه کنیم ،باید این سیستم را عوض کنیم .باید این دو تا
مساحت را یعنی مساحت دولت را با مساحت رقابت آزاد تفکیک

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

امروز در دولت ،مجمع و مجلس در نهایت با ابالغ رهبری

به این نکته رسیدهایم که باید بخش آزاد و رقابتی ایجاد شود اما
متأسفانه از دولت کنده نمیشود .با وجودی که قانونش تصویب
شده در چشم انداز آمده ،در قانون مجلس آمده ،در دستورات

و تأکیدات رهبری هم آمده ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که
اینطور نیست.

روز به روز بر تصدیگری دولتها افزوده میشود که کم نمیشود

یعنی آن جنبه رقابت کم میشود .تا وقتی که رقابتها انحصاری و
دولتی و یا شبه دولتی است سودهای کالن نصیب عدهای میشود.
مث ً
ال یک شبه با یک مجوز ،با منبع ورود یک چیزی و ورود یک

چیز دیگر یک نفر میلیاردر میشود .تمام پروندههایی که ما داریم

همه اینگونه بودهاند نه از تولید و رقابت در بازار آزاد و بازار
رقابتی اجازه نمیدهد کسی ناگهانی پولدار شود .ما باید واقع ًا برویم
دنبال اینکه مساحت رقابت بازار و سرمایهگذاری آزاد را گسترش
دهیم .اجازه هم ندهیم هیچ کس در این حوزه دخالت کند .حمایت
کنیم .برای کسی هم که کار میکند احترام بگذاریم .تشویقش کنیم

تا هنر اقتصادیاش را نشان داده و فعالیت اقتصادیاش را به ثمر
برساند .مسائل اساسی اینهاست .اگر این سیستم درست نشود کاری

نکردیم.
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اقتصاد دولتی یعنی اینکه همه چیز به دست دولت بیفتد .دولت
یعنی انحصارات .مردم راهی ندارند جز اینکه بروند با آن مدیر و
مدیرعامل بند و بست کنند .نمیتوانیم هم جلویش را بگیریم .ما
خودمان داریم با این سیستم آدمها را هل میدهیم تا مرتکب فساد
شوند.
مبارزه با مفاسد باید مبارزه جامع ،جهتگرا و جامعه محور باشد
و بیشتر به دنبال پیشگیریها ،اصالح سیستمها و مقررات باشیم
ضمن اینکه هر چه باقی ماند قطع ًا از این راه سالمسازی میشوند.
هر چه هم باقی ماند محکم و قاطع با آنها برخورد میکنیم .ما
زمینه را درست نکردیم و فقط دنبال این هستیم که برخورد کنیم
که متأسفانه اثری هم ندارد .دادگاه های رسیدگی به پرونده های
فسادهای مالی باید به صورت علنی مورد رسیدگی قرار گیرد
دادگاه های رسیدگی به پرونده های فسادهای مالی باید به
صورت علنی مورد رسیدگی قرار گیرد تا ابعاد فساد برای همه ی
مردم آشکار شود .در زمان تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد
اقتصادی و مالی نیز ،به هیچ وجه نباید اطالع رسانی انجام گیرد و
از هرگونه برداشت و گمانه زنی نیز جدا ً باید خودداری کرد .یکی
از مواردی که مانع از رقابت سالم و شکوفایی تولید در بخش
خصوصی می شود ،وجود رانت خواران و دالالن است که بزرگ
ترین ضربه را به توسعه و رشد اقتصادی کشور وارد می کنند.
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دالالن با ایجاد بازار قاچاق ،موجب رکود کارخانجات تولیدی می
شوند و بدین ترتیب شرکت های وابسته به قدرت و دولت بزرگ
ترین ضربه را به پیکر تولید و خالقیت وارد می کنند .باید بر
توزیع فرصت ها ،و بهره وری از امکانات و سرمایه های کشور،
دقت و نظارت دقیق تری به عمل آید و از دادن مجوزهای بی
حساب و کتاب ،و مناقصه های صوری جلوگیری شود.
همدلى و همفكرى همه دستگاهها با هم الزمه مقابله با مفاسد اقتصادی

براى اينكه اهداف چشم انداز بیست ساله با هم محقق شود،
باید  :همدلى و همفكرى همه دستگاهها با هم وجود داشته باشد ،نه
اينكه هر دستگاهى چه قضايى ،چه اجرايى ،مجزا از ديگرى در اين
مسايل كه مربوط به منافع ملى و از حقوق عامه مردم است ،تصميم
بگيرد بلکه می بایست هماهنگ با دستگاههاى ديگر و با بررسى
همه جوانب به طور مشترك تصميم گرفته شود .هر دستگاهى در
حوزه اختيارات قانونى خود مستقل است ،ولى در اين مسايل ملى
كه حق مشترك همه است ،بايستى مشترك ًا تصميم گرفته شود.
فلسفه اينكه مقام معظم رهبرى ،مبارزه با مفاسد اقتصادى را تنها به
قوه قضائيه واگذار نكردند و پيام هشت مادهاى را خطاب به هر سه
قوه صادر كردند ،همين است .در باب توسعه كشور و دستيابى
به اهداف چشمانداز بيستساله نيز نياز به هماهنگى سه قوه وجود
دارد.
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همدلی مسئوالن و مردم و برنامه ریزی دقیق سدی محکم دربرابر
(((

مفساد اقتصادی

خبرهاى ناخوشايندى از بروز اختالس و رشوهخوارى در
دستگاههاى دولتى به گوش مىرسد ،براى پايان بخشيدن به اين
وضع اسفناك ،مبارزه با مفاسد اقتصادى تنها وظيفه دستگاه قضايى
نيست ،هر سه قوه نظام از طرف رهبرى مسئوليت دارند كه هر يك
در زمينه كار خود و اختيارات و وظايف ذاتى كه دارند ،با مفاسد
اقتصادى مبارزه كنند .بخشى از اين مبارزه بر دوش قوه قضائيه
است كه بحمداهلل در اين خصوص تشكيالت مناسبى در درون قوه
ايجاد شده است و دادگاههاى ويژهاى تشكيل شده و بخشهايى
براى كارشناسى امور اقتصادى و مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى
درنظر گرفته شده است.
چيزى كه از نظر ما در مبارزه با مفاسد اقتصادى بسيار
مهم است ،هماهنگى ميان دستگاههاى گوناگون مديريت نظام
است .براى جلوگيرى از نشأت گرفتن فساد بايد سرچشمهها و
گلوگاههاى فساد را در يك برنامه هماهنگ و يا يك عزم ملى و
همگانى ،خشكاند .سالمسازى ،اين است كه فساد در جامعه شكل
نگيرد ،نه اينكه شكل بگيرد بعد با آن برخورد قضايى شود ،البته
وقتى شكل گرفت ،چارهاى نيست جز اين كه با آن برخورد قضايى
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شود تا حاشيه امنى براى مفسدان ايجاد نشود .در اين باره بايد
دستگاههاى امنيتى و انتظامى و دستگاه قضايى ستاد مشتركى
تشكيل دهند و با قاطعيت برخورد كنند و دروازههاى ورود
كاالهاى قاچاق و مواد خانمانسوز را بگيرند .برنامه گستردهاى
الزم است در اين زمينه شكل بگيرد كه باید ،ستادهاى ويژه

مقابله با مفاسد ويژه كه جامعه را تهديد مىكند ،تشكيل شود و

برنامههاى اجرايى و عملياتى گستردهاى را دنبال كند.

مقابله با اين قبيل مفاسد نياز به چيزى شبيه قرارگاه دارد،

بايد قرارگاه مشتركى از دستگاه قضايى و نيروهاى انتظامى
و امنيتى منطقه تشكيل شود و اختيارات كامل داشته باشند
تا بتوانند جلوى ورود اين كاالها را به داخل كشور بگيرد.

البته نسبت به تقاضا هم بايد برنامههايى تهيه شود كه تقاضاى

اين مواد مرگبار كم شود تا اميد سودهايى كه سوداگران مرگ
دنبال آن هستند ،از بين برود .اميدواريم با برنامهريزى بهتر و

دقيقتر و با همدلى همه مسئوالن انجام بگيرد.خود مردم هم در
زمينه موادمخدر بايستى با مسئوالن همكارى كنند ،قطع ًا در اين

بخش ،هوشيارى و آمادگى مردم براى همكارى مىتواند بسيار
مؤثر باشد .من در همين جا از ملت عزيزمان تقاضا مىكنم كه

با ستادهايى كه تشكيل مىشود براى مبارزه با اين قبيل جرايم
ويژه و خطرناك همكارى كنند.
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(((

لزوم برخورد بادانه درشتها

بحث عدالت و برخورد بادانه درشتها ،همان بحث مبارزه با
مفاسد اقتصادى است كه مقام معظم رهبرى نيز خيلى بر آن تأكيد
كرده و سه قوه را مكلفبه آن كردهاند .سران سه قوه و نمايندگانى
از هر يك از سه قوه ،جلسات متعددى دراين خصوص تشكيل
داده و پروندههاى زيادى را هم از طريق سازمان بازرسى و وزارت
اطالعات ،پيگيرى كردهاند ،از جمله در مورد زمينخوارى و قاچاق
ارز و كاال ،پروندههاى ميلياردى را رسيدگى كردهاند كه يكى دو
تا از اين پروندهها در رسانهها مطرح شد و بازتابهاى بدى هم
داشت .بعد از آن در همان ستاد متشكل از سه قوه ،تصميم بر اين
شد اصل را بر علنى نبودن اين قبيل پروندهها قرار بدهند ،چون
انتشار آنها آثار سوئى خواهد داشت ،فقط رسيدگى و جلوگيرى
شود.
از اين قبيل پروندهها شايد صدها مورد رسيدگى شده و
ميلياردها تومان به بيتالمال برگشت داده شده ،ولى بى سر و
صدا و بدون تبليغات .ممكن است كه اطالعرسانى در برخى از
اين پروندهها آثار خوبى هم داشته باشد و قدرى از انتظارات مردم
را برآورده كند ،ولى آثار بسيار زيانبارى نيز خواهد داشت كه به
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آنها اشاره خواهم كرد و در واقع دفع فاسد به افسد مىشود .به
همين جهت مدتى است كه ديگر نتايج رسيدگى به اين پروندهها
اعالن نمىشود.
به طور كلى اشتباه است اگر كسى فكر كند كه مبارزه با
مفاسد اقتصادى و برخورد با دانه درشتها و احياى حقوق
عامه ،تنها از طريق قوه قضائيه ممكن است .اين يك پروسه
ملى است كه همه نظام بايد براى تحقق آن برنامهريزى كند؛ زيرا
اوالً بايد معلوم شود كه علت پيدايش و ريشه اصلى اين قبيل
مفاسد و تبعيضها و رانتخوارىها چيست و چگونه شكل
مىگيرد؟ وقتى به اين قسمت نگاه مىكنيم ،مىبينيم بسيارى از
اين علتها اص ً
ال در اختيار قوه قضائيه نيست ،نظام اقتصادى
كشور ،وجود فقر ،نظام ادارى كشور ،اختيارات دستگاههاى
اجرايى ،تصدىگرى اقتصادى دولت ،همه اينها زمينه اين قبيل
مفاسد و بىعدالتىها و تبعيضها است.
اگر اين ريشهها و علل اصالح نگردد و همانطور باز باشد،
نظام اقتصادى كشور به همين وضع باشد ،مديران اجرايى اختيارات
زيادى در تصرف در منابع داشته باشند ،دستگاههاى نظارتى قواى
سهگانه نظارت كارآمدى نداشته باشند ،از روشهايى كه امروز در
دنيا براى كنترل و نظارت و محدود كردن اختيارات مديران در منابع
ملى اعمال مىشود ،استفاده نشود ،در تبصرههاى بودجه مصوب
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مجلس به عناوين گوناگون اختيارات مطلق به مديران داده شود كه
هر طور بخواهند تصميمگيرى كنند ،با اين وضع ،دستگاه قضايى
چكار مىتواند بكند؟
همه اين عوامل در توليد دانه درشتها مؤثر است .دانه درشت،
چطورى دانه درشت شده است ،از اول كه دانه درشت نبود ،در
اين مصادر قرار مىگيرد و از اين عوامل استفاده مىكند و به تدريج
درشت مىشود .وقتى دستگاه قضايى وارد چنين پروندهاى مىشود
و متوجه مىشود كه در فالن تبصره فالن قانون بودجه و يا غير
بودجه ،يا در مصوبه شوراى اقتصاد ،اين اختيار به مدير داده شده
است ،چه كار مىتواند بكند؟ قانون بايد جلوى اين اختيارات را
بگيرد .در بسيارى از كشورها مديران شرايط دارند ،براى مديران
اقتصادى ،شرايط سنگين و سختى هست.
كسى كه مىخواهد در وزارتخانهاى كه با منابع ملى كشور سر
كار دارد ،مدير مىشود ،خيلى براى او شرط مىگذارند .وزارت
نفت با وزارت آموزش و پرورش ،يكسان نيست كه اختيارشان را
يكى قرار بدهند .در دستگاههايى كه مسئوليت منابع مالى كشور را
دارند ،بايد شرايط خيلى سختتر باشد .قانون بايد براى كسى كه
مىخواهد مسئوليت اين طور منصبها را بپذيرد شرايط سخت
بگذارد ،يكى از شرايط آن اين باشد كه بستگانش حق ندارند كار
اقتصادى انجام دهند .چون اگرد بستگانش حتى كارى هم نكنند،
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اوالً خود اين انتساب ،سرقفلى دارد و قيمت پيدا مىكند و سوء
استفاده از آن ممكن است .ثاني ًا مسئول يك نهاد مالى و اقتصادى
كه مث ً
ال پسرش يا برادرش كار اقتصادى كند ،حتى اگر هيچ سوء
استفادهاى از موقعيت پدر يا برادرشان نكنند ،باز هم آن مسئول
در معرض اتهام قرار مىگيرد ،مردم مىگويند پسرش از بيتالمال
خورده و به اينجا رسيده است .يكى از شرايط و سياستهاى اسالم
اين است كه مديران جامعه در موضع تهمت قرار نگيردند.
بايد ريشهيابى كرد و ديد علتها كجاست؟ بسيارى از مفاسد،
منشاء قانونى دارد ،دستگاه قضايى نمىتواند قانون بودجه را
كه در جاى ديگر تصويب شده استَ ،كأن لَم يَ ُكن تلقى كند و
مديرى را كه بر اساس اختيارات قانونى خود ،عمل كرده ،محكوم
كند .يكى از ريشهها و علتهاى اينگونه مفاسد و نابرابرىها و
تبعيضها ،همين اختيارات قانونى است .در بسيارى از موارد ،حيله
قانونى درست مىكنند .مث ً
ال مجلس و يا دولت ،نظام پرداختها را
مشخص كرده است ،اما معموالً مديران عالى دستگاهها ،راهى براى
فرار از آن پيدا مىكنند.
يكى از اين راهها ،تشكيل شركتهاى دولتى و عضويت مسئولين
در هيئت مديره آن شركتهاست .همين امروز به من گزارش دادند،
مسئولى در يكى از اين شركتها كه وابسته به وزارتخانهاى است،
هر ماه حدود  4ميليون تومان فقط براى سمتى كه در شركت دارد،
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دريافت مىكند .او به عنوان مدير كل ،به شكل قانونى نمىتواند
بيش از سقف معين نظام پرداخت ،حقوق دريافت كند ،اين حيله
قانونى را به كار برده است .متأسفانه بر اين افراد هيچ نظارتى
نيست؛ چون در قانون نه تأسيس اين گونه شركتها و نه عضويت
مديران در هيئتمديره آنها ممنوع نشده است .قوه قضائيه در اين
گونه موارد هيچ كارى نمىتواند انجام دهد؛ چون اين كار در قانون
ممنوع نشده است.
برخورد نسنجيده با مفاسد اقتصادى و اين حالتهاى بگير و
ببندهايى كه بعضى از رسانهها با آب و تاب به آن دامن مىزنند ،كار
درستى نيست؛ زيرا گاهى برخورد نسنجيده با يك مفسده اقتصادى،
زيانهاى اقتصادى به مراتب بيشترى از اصل آن مفسده در پى
دارد .مث ً
ال قاضى براى رسيدگى به يك پرونده اختالس يك ميليارد
تومانى در پروژهاى ،ابتدا دستور توقف پروژه و جلب مديران ارشد
آن را صادر مىكند .در حالى كه همين توقف پروژه ،خود ميلياردها
تومان خسارت به اقتصاد كشور مىرساند .تازه خود آن كسى كه
متهم به اين فساد است از توقف پروژه خشنود مىشود و آن را بهانه
حمله به دستگاه قضايى مىكند و مىگويد :ببينيد چه كار كرديد؟
پروژه ملى را متوقف كرديد و اين همه به اقتصاد كشور خسارت
رسانديد! خيلى وقتها اتفاق مىافتد كه آن فساد اقتصادى در اثر
اشتباه يك كارشناس يا يكى از عناصر زيرمجموعه مدير يا اشتباه
خود مدير بوده و عمدى نبوده است ،نبايد براى يك جرم كوچك
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كل مجموعه زير سئوال برود و خدمات ارزنده مديران آن مجموعه
ناديده گرفته شود.
ما در خالل رسيدگى به اين پروندهها ديديم كه اگر قاضى
بخواهد با اين موارد مانند بقيه مسايل رسيدگى كند ،زيانهاى
اجتماعى ،ادارى ،اقتصادى آن براى كشور خيلى بيشتر از آن
مفسدهاى است كه واقع شده است .اگر متهم اين پرونده منتسب
به يك جناح سياسى باشد ،جناح سياسى رقيب آن ،موضوع را با
مبالغات فوقالعادهاى تبليغ مىكند ،آن وقت عالوه بر آثار زيانبار
اقتصادى ،اثرات بد و منفى اجتماعى نيز بر جاى خواهد گذاشت و
ذهنيت عمومى را نسبت به همه مديران كشور مشوش مىكند .در
دنيا هم در حد اطالعات ناقصى كه من دارم ،در اين گونه موارد
اين طور برخورد نمىشود و براى يك اختالس يا حيف ميلى
در پروژهها و مسايل مربوط به اقتصاد ملى ،همه چيز را به هم
نمىريزند.
ما در بخشنامهاى به مجتمعهاى ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى،
گفتيم :هر گاه با چنين پروندهاى در بخش دولتى مواجه شديد ،اوالً
حق نداريد پروژه را متوقف كنيد؛ ثاني ًا ،ابتدا مسئله را با مسئول
ارشد آن دستگاه درميان بگذاريد ـ اگر خود او متهم نباشد ،معموالً
در اين پروندهها مسئولين رده باال متهم نيستند ـ با هماهنگى او
كارى كنيد كه هيچ گونه لطمهاى به پروژه وارد نيايد ،مخفيانه به آن
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خالف يا تخلف يا جرمى كه صورت گرفته رسيدگى و با شخص
مرتكب آن برخورد كنيد ،تبليغات نشود؛ چون ذهنيت بدى را در
جامعه نسبت به كل مسئولين ايجاد مىكند.
با همه اين سخنان و شايعاتى كه در مورد رانتخوارى و
مفاسد اقتصادى مىشود ،بنده بايد به شما عرض كنم :وضعى كه
در كشور ما هست ،از نظر سالمت مديران اجرايى كشور ،نسبت
به آنچه كه در كشورهاى ديگر وجود دارد ،قابل مقايسه نيست،
البته وضع ما صد در صد مطلوب اسالمى نيست ،ولى خيلى
بهتر از ديگر كشورهاست .كسانى را كه در كشور ما از مفسدان
اقتصادى دانهدرشت مىدانيم ،قابل قياس با افراد مشابه خودشان
در كشورهاى ديگر نيستند ،نسبت به آنها مىتوان پشت سر اينها
نماز خواند ،فساد آنها خيلى بيشتر است ،ولى ابراز نمىكنند .در
جامعه اين ذهنيت را ايجاد كردهاند كه فرزندان همه مسئولين،
چنين و چنان هستند.
وقتى تحقيق مىكنيم ،مىبينيم اص ً
ال اين طور نيست ،خيلى از
شايعات ،مبالغه و سياهنمايى است .در جاهايى كه الزم است ،بايد
برخورد شود اما بدون آبروريزى و بدون تنشهاى اجتماعى و
سياسى ،واقع ًا بايد به اين زيانهاى جانبى توجه داشته باشيم .بايد
ريشهها و علل فساد را بشناسيم ،قوانين و مقررات را اصالح كنيم،
نهادهاى نظارتى را تقويت و فعال و كارآمد كنيم ،از روشهاى
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مدرن قانونگذارى در مجالس كشورهاى پيشرفته استفاده كنيم تا
قوانين به گونهاى وضع شود كه خود به خود اين فسادها و رانت
خوارىها نتواند شكل بگيرد .بدين ترتيب ريشههاى فساد را قطع
و بستر رانتخوارىها و مفاسد اقتصادى برچيده مىشود.
بعضى از رانتخوارىها و مفاسد اقتصادى توآم با توسعههايى
است كه براى كشور ما خيلى مطلوب است ،ما بايد راههايى را پيدا
كنيم كه آن توسعه انجام پذيرد و جلوى اين فساد گرفته شود .اين
كار ظرافت مىخواهد كه جلوى مفاسد را به گونهاى بگيريم كه
گشايش و رونق اقتصادى كشور كه خيلى مهم است ،لطمه نبيند.
ما بايد انگيزههاى مديران را حفظ كنيم ،اين مديران سرمايههايى به
مراتب مهمتر از آن مقدار پولى است كه اختالس يا حيف و ميل
شده است است .اگر قرار باشد براى اينكه پول اختالس شده را
به بيت المال برگردانيم ،اين سرمايههاى عظيم انسانى را از دست
بدهيم اشتباه كرديم .از اين رو تأكيد مىكنم كه در مقابله با مفاسد
اقتصادى ،بايد برخورد قضايى و شيوههاى بازرسى و بازجويى
محاكمه خيلى با ظرافت انجام شود.
در مورد اصل  142كه مربوط به نظارت بر اموال مسئولين
است ،هنوز قانون عادى براى آن وضع نشده است .اجراى اين
اصل تا كنون بدين منوال بوده كه مسئوالن مشمول اين اصل،
در آغاز مسئوليت خود ،فهرست تمام دارايىهايشان را براى قوه
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قضائيه مىفرستند ،در پايان مسئوليتشان نيز دوباره فهرست

دارايىهاىخودشان را مىفرستند .ما براى اين كار ،تشكيالتى به نام

دفتر اصل  142تأسيس كرديم و سر و صورت منضبطترى به آن
داديم .دفترچهاى با جدولبندىهاى دقيقى براى درج اموال منقول
و غيرمنقول مسئوالن و نيز همسر و فرزندانشان تنظيم شد تا اطالع

دقيقترى از آنها در دست باشد .از وقتى كه اين دفاتر تنظيم شد و

براى مسئوالن فرستاده شد ،دستگاه قضايى اشراف بيشترى بر اموال
آنها پيدا كرد؛ ولى باز اجراى دقيق اين اصل به تصويب يك قانون
عادى نياز دارد.

در اين اصل آمده است :شخص رئيس قوه قضائيه به اموال

مسئوالن رسيدگى كند كه به ناحق افزوده نشده باشد .در اين تعبير،

مشخص نشده كه آيا مقصود ،رسيدگى قضايى است ،يعنى رئيس
قوه قضائيه مىتواند در صورت تخلف ،اين اموال را بگيرد و پرونده
را به محاكم بفرستند ،يا رسيدگى قضايى مقصود نيست؛ چون اين

اصل در فصل مربوط به قوه قضائيه نيامده است؟ تعبير «افزايش

به ناحق» نيز اجمال دارد ،افزايش به ناحق؛ يعنى خالف قانون يا
چيزى فراتر از خالف قانون ،مراد است؟ آيا شامل همين تبعيضها
و درآمدهاى كالن به ظاهر قانونى نيز مىشود؟ موارد ،شفاف نيست
و نياز به قانون دارد.
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ضرورت یا عدم ضرورت تشهیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی

در قانون فعلى ،موارد فساد اقتصادى معموالً تحت عناوين

كالهبردارى و اختالس و امثال آن است كه خيلى محدود است،

مجازاتهاى آن هم خيلى سخت نيست وقانون موجود هم برای
ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی کافی نیست .ما از مجازات تشهير

كه يك تعبير فقهى است ،استفاده نمىكنيم و بلكه برعكس در قانون
آمده است تا حكم قطعى نشده ،دادگاه حق ندارد اسم كسى را
اعالن كند .در دنيا اين طور نيست ،مخصوص ًا در جرايمى كه مربوط

به اموال عمومى و ثروتهاى ملى است ،خيلى سريع ،شخص
متخلف را تشهير مىكنند و عكسش را در تلويزيون و روزنامهها

پخش مىكنندپيشنهاد شده كه از تشهير به عنوان يك مجازات
استفاده شود.

در نهجالبالغه نامهاى هست از اميرالمؤمنين به واليش در

اهواز درباره مجرمى كه گرانفروشى كرده بود .امام در آن نامه به

واليش در اهواز دستور داده كه اين شخص را كه در زندان است،
هر جمعه به نماز جمعه بياور و به مردم نشان بده ،معرفيش كن و

بگو كه گرانفروشى كرده است .اين همان تشهير است كه در متون
فقهى آمده است .آن وقت كه تلويزيون و روزنامه نبود ،راه تشهير

و معرفى كردن متخلف ،همين بوده كه او را در نماز جمعه بياورند
و معرفيش كنند .در دنياى امروز نيز همين طور است ،هر مديرى
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به محض ارتكاب تخلف و فساد مالى ،عكسش در رسانهها منتشر
شود و همين بهترين عامل بازدارنده است كه ديگر كسى فكر اين
كار را نكند .مجازات اين گونه جرايم در قانون بايد طورى تعيين
شود كه بازدارنده باشد تا كسى جرأت نكند مرتكب اين جرايم
شود ،يكى از بهترين عوامل بازدارنده ،همين تشهير است .قوه
قضائيه كسى را دستگير كرده است كه در فرودگاهى كار مىكرد
و خودش اقرار كرده كه من دو ميليارد تومان داشتهام و حاال ده
ميليارد تومان دارم ،هشت ميليارد آن از قاچاق به دست آمده است.
تشكيالت ادارى و گمركات ما اين قدر سست است كه يك نفر
بتواند ظرف دو يا سه سال ،هشت ميليارد تومان از قاچاق دربياورد.
ديدهام در بعضى از روزنامهها كه اين خبر را دادهاند ،از ترس فقط
حروف اول اسم او را نوشتهاند .اگر خيلى كمتر از اين جرم در
بعضى از كشورهاى كمونيستى اتفاق مىافتاد ،مجازاتش اعدام بود،
در بعضى ديگر از كشورها با اعالن اسم و عكس او در رسانهها او
را تشهير مىكردند كه از جهاتى بدتر از اعدام است.
در مبارزه با مفاسد اقتصادى خيلى كار شده ،ولى بيش از اين
كار الزم است .مردم را هم بايستى تا اندازهاى در اين مبارزه شركت
داد .انحصار اقتصاد دولت و برخورداري ازاطالعات رانتي ساخت
انحصاري دولت دربرخي بخش هاي اقتصادي امكان مداخله
خودسرانه در فعاليت هاي اقتصادي را به برخي اشخاص مي دهد.
برخورداري از چنين قدرتي به همراه دسترسي به اطالعاتي كه در
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اختيار عامه قرار ندارد ،موجب ايجاد فرصت هايي براي برخي
مي گردد تا بتوانند منافع خود يا دوستان نزديك خود را به قيمت
كاهش منافع عمومي افزايش دهند.

ناكارآمدي سيستم اداري موجب ايجاد فساد و بستري براي
گسترش مفاسد اقتصادي

مكانيزه شدن جريان رسيدگي به پروندههاي قضايي يكي از

مهمترين پيشرفتهاي قوهي قضاييه است .مكانيزاسيون موجب

نظارت كامل و دقيق و عادالنه بر تمام مراحل دادرسي ميشود و
الكترونيكي كردن قضاوت به مديران قضايي در شناخت ريشههاي
آسيبهاي موجود در دستگاه قضايي كمك ميكند .ضمن اينكه

باعث ميشود رسيدگي به پروندههاي قضايي به صورت شفاف
صورت گيرد و رضايت مردم و اصحاب پروندهها جلب شود .يكي
از مهمترين ثمرات اجراي دقيق سيستم دادرسي الكترونيكي از بين

رفتن سلطهگري و كارچاقكني در سيستم قضايي و افزايش سطح

امنيت قضايي است .اجراي دقيق اين سيستم همچنين ميتواند رفت
و آمدهاي مردم به محاكم را بسيار كم كند و جلوي آسيبهايي

را كه ناشي از كثرت آمد و شد به محاكم قضايي است ،بگيرد.

نتيجهي نهايي اجراي اين سيستم رسيدن به دادرسي عادالنه و
جلب رضايت مردم و كاهش و مشكالت آنان است.
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استفاده از سيستمهاي  ITدر بسياري از كشورهاي دنيا در تمام
بخشهاي اقتصادي ،حقوقي و ساير بخشها به عنوان عاملي موثر
در پيشبرد امور و افزايش سطح رفاه عمومي رو به گسترش است
و دستگاه قضايي كشور ما نيز در استفاده از اين فناوري مصمم
است .اميدواريم با تالشهاي صورت گرفته برقراري سيستم  ITتا
پايان سال در دادگستري تمام شهرها انجام شود.
قوهي قضاييه در استفاده از اين فناوري در كشور پيشقدم
بوده است .گسترش اين فناوري گامي مهم در راستاي نوآوري
و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضايي است .مشكل زمان
بر بودن رسيدگي به پروندههاي اقتصادی و نيز مشكالت مردم
در دستگاههاي مختلف اجرايي و معطل شدن آنان در دستيابي
به حق و حقوق خود وجود دارد .بايد توجه و تالشي جدي از
سوي مجموعههاي اجرايي و قضايي كشور براي رسيدگي به
مشكالت مردم در زمان مشخص و پرهيز از طوالني شدن امور
صورت گيرد.
باید مديريت كالن كشور را به برنامهريزي حل مشكل زمان
بر شدن پروندهها و نيز مسايل و مشكالت مردم در دستگاههاي
اجرايي دعوت كرد .دادگستريهاي سراسر كشور ملزمند با استفاده
از تمام ظرفيت خود رسيدگي به پروندههاي قضايي باقيمانده از
سالهاي قبل را تا پايان امسال تمام كنند.
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تمام پروندههاي جديد تشكيل شده در دادگستريها نيز بايد
برحسب نوع پرونده و محتواي آن مشمول زمان اوليه مشخص
براي رسيدگي شود و اگر پروندهاي در زمان تعيين شده رسيدگي
نشد ،بايد داليل عدم رسيدگي در زمان تعيين شده ،مشخص و
بررسي شود تا عوامل تاخير شناسايي شوند .با طراحي و تدوين
سيستم جامع «تعيين زمان معين رسيدگي به پروندهها» ،رسيدگي
به پروندههاي قضايي دقيقتر و سريعتر انجام ميگيرد و مجموعه
قضات و مسووالن قضايي متوجه خواهند بود كه نميتوانند رسيدگي
به پروندههاي قضايي را بدون دليل قانعكننده طوالني كنند.
ناكارآمدي سيستم اداري موجب ايجاد فساد و بستري براي
گسترش مفاسد اقتصادي است .ناكارآمدي سيستم اجرايي و اداري
كشور و عدم شفافيت در امور ،زمينهساز بسياري از رانتخواريها
و مفاسد اقتصادي ميشود و ضروري است كه سيستم اداري،
اصالح و به سمت شفافيت و حذف واسطهها پيش برود .همچنين
پيچيدگي دستگاههاي اداري و قوانين و طوالني شدن روند حل و
فصل مسايل مردم و بوروكراسي گسترده آسيبي جدي است و باید
رفع شود.
نرمافزارهای مدرن در دنیا پر شده است .بانکهای ما در
تکنیکهای ارتباطی خود با مشتریان از عقبافتادهترین تکنیکها
استفاده میکنند و نتیجه آن هم میشود فساد ،نتیجه آن هم میشود
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خبری که چند وقت پیش به من دادهاند .دو جوان توانستند با دستبرد
به شناسنامههای سفید هر کدام  20ـ  30شناسنامه برای خود درست
کنند با یک عکس و از این طریق حدود هزار دستهچک از بانکها
گرفتند و هر دسته چک را در بازار دو میلیون فروختند یعنی دو
میلیارد تومان .همه این چکها که در بازار پخش شده است فردا
میشود یک پرونده قضایی یعنی  30هزار پرونده .این چه سیستم
بانکی است که  50شناسنامه با یک عکس ارائه میدهد و بانکها هم
نفهمیدند؟ این چه سیستمی است؟ در دنیا وقتی یک فرد وارد بانک
میشود آن بانک کل سوابق فرد را مشخص میکند .باید مبارزه با
فساد باشد اما بانکها و گمرکها باید از نرمافزارهای امروزی استفاده
کنند اینها که معجزه نیست .همین دو جوان را بفرستید آن ور آب
اگر توانستند دو تا دستهچک بگیرند ،اصال بفرستید در افغانستان اگر
توانستند این کار را انجام دهند .در پیشرفتهترین و آزادترین اقتصاد
دنیا اگر کسی بخواهد  10دالر در بانک بگذارد میپرسند که این پول
از کجا آمده ،نکند پولشویی ،قاچاق یا دزدی باشد.
سوءاستفاده از رانتها و امتيازها و انحصارهاى اقتصادى عامل
(((

اصلی مفاسد اقتصادی

ريشه خيلى از معضالت اجتماعى و بزهكارىها و فسادها در
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فقر و تبعيض و بىعدالتى است؛ ممكن است در مواردى اين قبيل
مفاسد ،ايجاد بحران كرده و امنيت نظام و جامعه را تهديد كند.
قطع ًا يكى از عوامل نابسامانىهاى اقتصادى كه بسيار از آن ضربه
خوردهايم سوءاستفاده از رانتها و امتيازها و انحصارهاى اقتصادى
است كه همه در دست دولت است و اينگونه به حال خود رها
شده است و در نتيجه چنين وضعى ،اقتصاد كشور به يك اقتصاد
بيمار و عمدت ًا مبتنى بر داللبازى و رانتخوارى تبديل مىشود.
بايد جلوى اين مجوزها و رانتها با وضع قانون گرفته شود و هيچ
وكيل يا وزير يا رئيسى نه خود و نه فرزندان و خانوادهاش و نه قوم
و خويشانش حق هيچگونه دخالت شخصى در مسائل اقتصادى
نداشته نباشد .كسى يا وزير نشود يا اگر شد بايد بداند تاوان وزير
شدن اين است كه نه خود و نه فرزندانش نبايد هيچكار اقتصادى
داشته باشند .اصل  142قانون اساسى بايد به دقت اجرا شود.
وقتى شخصى در مصدر وزارت و وكالت و رياستى قرار مىگيرد،
از ابعاد گوناگونى صاحب قدرت مىشود؛ ورود اين شخص به عرصه
رقابتهاى اقتصادى با افراد معمولى متفاوت است ،اعتبار او اعتبار
شخصى نيست ،اعتبار دولت و نظام است و خود اين اعتبار فى نفسه
ثروت است ،منتها ثروت ملى است نه ثروت شخصى ،از اينرو
نمىتوان آن را مصروف كارهاى شخصى كرد.
مسائل مختلفى در اين دايره هست كه بايد در جاى خود با آمار
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و ارقام ذكر شود و ما آمادگى آن را داريم ،سابق ًا اشراف مختصرى
بر مسائل اقتصادى داشتيم؛ حاال با تشكيالت جديدى كه ايجاد
كردهايم (معاونت اقتصادى قوه قضائيه) مسائل را دقيقتر مىتوانيم
ببينيم و بسنجيم ،و دريابيم ريشه آفتهاى اقتصادى در كجاست و
چگونه بهوجود آمده است ؟
تصميمگيرى های باز و بىقيد و بند عامل ایجاد مفاسد اقتصادی

هدف نظام ،توسعه و رونق بخشيدن به وضع اقتصادى و مادى
و رفاهى كشور و مردم است .ظرفيتها و زمينههايى كه بحمداهلل
خداوند متعال در كشور ما قرار داده است ،فرصتهاى عظيمى
است براى توسعه كشور.
توسعه زيربناهاى اقتصادى و ايجاد اقتدار اقتصادى ،نيز هدف
نظام ماست كه در سياستهاى مصوب و مخصوصا در چشمانداز
بيست ساله ،بر آن تأكيد شده است.
اين دو هدف توأمان با هم بايستى ديده شود ،اگر ما به يكى
بپردازيم و ديگرى را كنار بگذاريم ،كار ما ناقص خواهد بود .خوب،
چگونه مىتوانيم اين دو هدف را با هم ببينيم؟ از باب تجربهاى
كه دارم عرض مىكنم :خيلى وقتها مبارزه با مفاسد اقتصادى در
يك پرونده ،طورى انجام مىگيرد كه يك پروژه ملى را متوقف
مىكند ،يعنى براى تحقق بخشيدن به هدف اول ،هدف دوم ضربه
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مىخورد .مث ً
ال دادگاه يا سازمان بازرسى ،براى مبارزه با مفاسد
اقتصادى ،اختالسى يا رشوهگيرى يا كالهبردارى و يا رانتى را در
پروژهاى دنبال مىكند ،اما چون هدف دوم را درست نديده است،
طورى عمل مىكند كه كل آن پروژه متوقف مىشود و ممكن است
تعطيل شدن اين پروژه منجر به اين شود كه ديگر كسى در آن كار
سرمايهگذارى نكند .كسى كه هدف اول را مجزاى از هدف دوم
مىبيند ،مخصوصا اگر دستگاه قضايى باشد كه هدف اول را وظيفه
خود مىداند و به هدف دوم توجه ندارد ،اين گونه عمل مىكند،
بعد كه پرونده را رسيدگى مىكنيم ،مىبينيم مث ً
ال براى جلوگيرى از
يك مفسده اقتصادى در حد يك ميليارد تومان ،دهها ميليارد تومان
به اقتصاد كشور ضربه زديم.
عكس اين نيز ممكن است در دستگاههاى دولتى اتفاق بيفتد،
تحت عنوان توسعه و رونق دادن به اوضاع اقتصادى ،آزادىهاى
بىبند و بار اقتصادى را براى سرمايهگذارى خارجى بدون نظارت
تجويز مىكنند و آنچنان باز و بىقيد و بند تصميمگيرى مىشود كه
بسترهاى عظيمى براى يك سلسله مفاسد اقتصادى و سوءاستفادهها
و رانتخوارىها را فراهم مىكند .در تبصرههاى بودجه مجوزهايى
داده مىشود كه ممكن است يك هدف اقتصادى را تأمين كند،
ولى زمينه و بستر بروز مفاسد اقتصادى فراوانى مانند تبعيضها و
رانتخوارىها و زمينخوارىها و يكشبه ميلياردر شدن بعضىها
را ايجاد مىكند كه البته خالف اهداف اسالمى و مقاصد قانون
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اساسى و خالف حقوق مردم است .اين هم نتيجه ديدن هدف دوم
مجزاى از هدف اول است .اساسا توسعه اقتصادى مىبايستى به
شكلى انجام بگيرد ـ در دنيا نيز همينطور است ـ كه منشأ رونق
شود و توأم با مفاسد نباشد ،چون اگر با مفاسد توأم شد ،خود آن
مفاسد در دراز مدت توسعه اقتصادى را از بين مىبرد.
پس هر دو شكل كار ـ مبارزه با مفاسد اقتصادى بدون توجه به
اهداف توسعه اقتصادى و نيز توسعه اقتصادى بدون توجه به مفاسد
اقتصادى آن ـ غلط است .نه اين درست است كه دستگاههاى
قضايى و نظارتى فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادى را در نظر
داشته باشند بدون توجه به اهداف و برنامههاى اقتصادى مهمى كه
نظام در چشمانداز بيستساله تصويب كرده است و نه آن درست
است كه دولت فقط و فقط اهداف اقتصادى را در نظر داشته باشد
بدون توجه به تبعات آنها در ايجاد مفاسد اقتصادى .بايستى هر دو
هدف با هم ديده شود و بايد مكانيزم توأمان انجام شدن اين دو
كار را به دست بياوريم .اين كار قوه قضائيه تنها نيست ،كار همه
قواست ،هم مجلس بايد با دقت بيشتر قانونگذارى كند ،هم دولت
نقش بسيار اساسى در حمايت از سرمايهگذارى صحيح و بدون
مفاسد دارد ،قوه قضائيه نيز نقش بسيار اساسى در نحوه برخورد با
مفاسد اقتصادى و ايجاد امنيت سرمايهگذارى دارد .پس همه قوا
بايستى با يكديگر همكارى كنند تا راهكارهاى درست اين مسئله
را پيدا و آن را حل كنند.
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(((

مفاسد اقتصادى فرار سرمايه و ايجاد دافعه براى مولدين اقتصاد

اين بحث مفاسد اقتصادى ،بحث بسيار مهمى است ،بحث
قضايى هم نيست ،گرچه آقايان آن را بيشتر از بعد قضاييش مطرح
مىكنند .اوالً مفاسد اقتصادى تنها اين نيست كه فالن مدير دولتى
مث ً
ال تخلف اقتصادى كرده است .اين يك نوع كوچكى از مفاسد
اقتصادى و يك فساد اقتصادى اصغر است و البته در جاى خود
بايد با آن برخورد شود .ولى بايستى توجه شود كه اين يك مفسده
كوچك از مفاسد اقتصادى و شكل كمخطر آن است .اين تخلف،
جرم است ،ولى در غالب موارد يك جرم حقوقى و يا شرعى است،
اما سرمايهاى از داخل به خارج نرفته و همچنان در داخل كشور
است و هيچ آثار زيانبار اقتصادى را براى كشور ندارد.
يك نوع ديگر از فساد اقتصادى هست كه واقعا فساد اقتصادى
است ،يعنى اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مىدهد ،از جمله ايجاد
وضعى در كشور كه مولدان و فعاالن و سرمايهگذاران سالم اقتصادى
ما دلنگران شوند و احساس كنند كه هر لحظه مىخواهند بيايند
اموالشان را بگيرند و ناچار سرمايهشان را بيرون ببرند و يا نتوانند
سرمايهگذارى كنند .ما متأسفانه چون دو يا سه و يا ده سرمايهگذار
غيرسالم ديدهايم كه واقعا پولشان را از راه حرام به دست آوردهاند،
اصل را بر اين گذاشتهايم كه هر سرمايهگذارى ،البد سرمايه خود
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را از حرام به دست آورده است .در حالى كه واقعا اينطور نيست.
يكى از توصيههاى اميرالمومنين  به مالك اشتر توصيه به آبادانى
و عمران زمين و پشتيبانى از تجار و اصحاب صنايع است.
شيوه نادرست ما در طرح ارزشهايى چون عدالت اجتماعى،
سبب مىشود كه سرمايهها و نيروهاى خبره و مولد و مديران
كارآمد ما از كشور خارج شوند كه متأسفانه اين كار شده است
و اين است آن مفسده بزرگ اقتصادى .چون وقتى چنين كسانى
ثروت خود را از داخل برداشته و به خارج برده و در آنجا
سرمايهگذارى مىكنند ،اوالً خود اين شخص يك امكان ملى و
يك مدير كارآمدى است كه براى پرورش او در اين كشور هزينه
شده است و ما او را به سادگى از دست دادهايم .ثاني ًا ،ثروتش
را كه بيرون برده نيز سرمايه ملى بود كه مىتوانست در ايجاد
اشتغال و رونق اقتصادى كشور به جريان افتد ،اما اينك همه
عوايد و منافع آن نصيب كشور بيگانه شده است .اين است آن
فساد اقتصادى اكبر كه من عرض كردم.
پس وقتى ما مىخواهيم بحث فساد اقتصادى را بررسى كنيم
كه قطعا از مسايل عمده امروز كشور ماست ،بايد اين ديد را
داشته باشيم .ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى ـ كه علىرغم
همه تبليغاتى كه عليه آن شده و مىشود ،بسيار خوب كار كرده
است ـ به اين نتيجه رسيدهايم كه فساد اقتصادى اعظم و اكبر اين
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است و مىبايستى عوامل آن را پيدا كرد .غير از عواملى كه مربوط
به دشمن است كه مشخص است و خيلى نمىشود با آن كارى
كرد ،در داخل خودمان چرا همان كارى را كه دشمن مىخواهد،
انجام مىدهيم؟
بعض ًا مسايل سياسى و جناحى هم اثر مىگذارد و ما خودمان
هم خودمان را تضعيف مىكنيم ،سياهنمايى مىكنيم و مىگوييم اين
دولت كارآمد نيست ،آن وزير درست نيست ،بورس به همه ريخته
است و ...اينها نگرانى را بيشتر مىكند و فضايى را ايجاد مىكند كه
منجر به فساد اقتصادى اكبر ،يعنى فرار سرمايه و ايجاد دافعه براى
مولدين اقتصادى مىشود .بحث اطالع رسانى و ذكر نام مفسدان
اقتصادى را چنان دامن مىزنيم كه خيال مىشود يك فهرست
خيلى عريض و طويلى از مفسدان اقتصادى و از آقازادههاى فاسد
اقتصادى در كشور داريم و آن را مخفى كرديم و نمىخواهيم به
مردم بگوييم .دائم اين مسئله را بزرگ مىكنيم كه گويا مسئله اصلى
ما همين است .در حالى كه اص ً
ال مسئله اصلى ما اين نيست.
كشور ما از نظر اقتصادى عوض اينكه جاذبه ايجاد كند ،دارد
حالت دافعه پيدا مىكند .دشمن هم در كنار كشور ما بهترين
جاذبهها را ايجاد كرده كه سرمايهها را به طرف خودش بكشد.
هم سرمايهها را و هم نيروهاى فعال اقتصادى بيرون را كشيده
است ،يعنى به شكل مضاعفى دارند به ما ضربه اقتصادى مىزنند.
ـ  82ـ

عالوه بر اين ،عنوان مىكنند كه دولت جديد ،كارآمدى و مديريت
اقتصادى درست ندارند .دائم اين را تبليغ مىكنند و از اين طريق
نيز نيروهاى فعال اقتصادى را تشويق به خروج از كشور مىكنند.
در گزارشهايى هم كه مىدهند رتبه ما را با رتبههاى كشورهاى
خيلى عقبمانده دنيا مساوى قرار مىدهند و ما را با بدترين و
فقيرترين كشور منطقه همتراز مىكنند .با اينكه اينطور نيست و
دروغ است .خودمان هم اين فضاها را ايجاد مىكنيم و مىگوييم
كه همه دزدند و فاسدند و همه آقازادهها افتادهاند در كار به يغما
بردن اموال عمومى.
بنابراين ،موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادى را بايستى اين طور
بفهميم و ببينيم آسيبها در كجاست و مبارزه با مفاسد اقتصادى
را چگونه بايد مطرح كنيم .مسئوالن هم بدانند براى رسيدن به
اهداف سند چشمانداز ،چگونه از اين همه ظرفيتهاى عظيم و
فرصتهاى واقع ًا بىنظيرى كه در كشور ما هست ـ و در هيچ يك
از كشورهاى منطقه چنين ظرفيتها و امكانات و استعداد توسعه
اقتصادى وجود ندارد ـ استفاده كنيم .مبارزه با مفاسد اقتصادى
اين است كه سياستهاى نادرست اصالح بشود ،اين اختيارات
اضافى كه به مديران اجرايى داده مىشود ،سلب شود ،انظباط در
ادارات برقرار شود ،مناقصهها تحت نظارت قرار بگيرد ،نظارتها
و بازرسىهاى قبلى و بعدى ايجاد شود تا فساد شكل نگيرد .اين
مباره با مفاسد اقتصادى است.
ـ  83ـ

(((

حفاظت اجتماعی و مقابله با مفاسد اقتصادی

همين بحث حفاظت اجتماعى كه حاال مطرح است ،يكى از
بهترين راههاى مشاركت دادن مردم در مبارزه با مفاسد است ،چون
خود مردم بيشتر و بهتر مىتوانند اين قبيل موارد را پيدا كنند .مبارزه
با مفاسد اقتصادى و جرايمى كه در حقيقت امنيت مالى و اقتصادى
جامعه را تهديد مىكند ،نياز به ديدگاههاى كالن و تحوالت اين
چنينى هم در قوانين و هم در ساختارها و هماهنگى ميان دستگاهها
دارد .
عدم شفافيت در نظام بودجه بندي

از مواردي كه اصل پاسخ گويي وشفافيت بايد درآن نمود عيني
داشته باشد نظام بودجه بندي است .دولت در ايجاد سازوكار الزم
جهت تخصيص بهينه بودجه وظيفه خطيري بر عهده دارد و در
واقع مي توان درجه اقتدار حاكميت دولت را به نوعي در نظام
بودجهب ندي آن مشاهده كرد .برخي از كشورهاي در حال توسعه
از جمله كشور ما درگير ساختار بودجها ي غيرتوسعها ي ميب
اشند ،لذا فقدان انضباط مالي و نهادينه نبودن اصل پاسخگويي در
نظام بودجه ريزي سبب اتالف منابع ،كاهش كارآيي و فساد مالي
مي شود و از توان دولت براي هدايت صحيح منابع مي كاهد.
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پیچیدگی و طاقت فرسا بودن رسیدگی به پرونده های مفاسد
(((

اقتصادی

مسئوالن ارشد نظام مجدانه پيگير برخورد بامفاسد اقتصادى
هستند ،چون آثار سوء اين مفاسد اقتصاى و رانتخوارىها و
زمينخوارىها واقعا براى همه محرز است و كسى نه جرأت دفاع
از اين قبيل مفاسد اقتصادى را دارد و نه واقعا مدافعى دارد .بيشتر
مفاسد اقتصادى از خارج از دستگاههاى دولتى شروع مىشود،
بعد ممكن است دستگاه دولتى هم غفلت يا خطا كند ،يا احيان ًا
كسانى در داخل بعضى از دستگاهها با مفسدان همكارى كنند.
در هر صورت مسئوالن ارشد نظام به جد پيگير مبارزه با مفاسد
اقتصادى و اجراى منشور هشت مادهاى مقام معظم رهبرى هستند،
ولى طبيعت اين پروندهها طورى است كه رسيدگى به آنها كار
آسانى نيست ،هم پيچيدگى كارشناسى دارد هم پيچيدگى قضايى
و حقوقى دارد .خيلى از اين پروندهها مربوط به بخشهايى است
كه كار كارشناسى ويژه آن بخش را مىطلبد ،مث ً
ال اگر مربوط
به بانكدراى باشد ،كارشناسى امور بانكى را الزم دارد و از
كارشناسان ويژه آن بخش بايستى استفاده شود ،اگر مربوط به
امور بازرگانى باشد ،نياز به كارشناسى بازرگانى دارد ،در برخى
از اين پروندهها اموالى جابجا شده و بخشى از آنها به خارج از
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كشور رفته است ،تدابير بسيار ظريف و دقيقى الزم است كه اين

اموال برگردد .برگرداندن آنها زمان مىبرد ،مقدمات حقوقى دارد،
امين مالى بايستى مشخص شود كه بتواند اين اموال را تحصيل
كند .اينها كارها سادهاى نيست ،خيلى ظريف است ،برخى از آنها

پيچيده است و نياز به تدابير خاص خودش را دارد و لذا معموالً

اين قبيل پروندههاى اقتصادى پروژههاى خيلى پيچيده و سنگين

ومدتدارى هستند و رسيدگى به آنها با رسيدگى به جرايم عادى

فرق مىكند .بعضىها مىگويند چرا به پروندههاى اقتصادى سريع
رسيدگى نمىشود؟ اگر بنا باشد به سرعت برخورد شود معنايش

اين است كه درست كارشناسى نشود ،در اين صورت شايد حقى
تضييع شود ،شاد خالف واقع حكم صادر شود ،اين كار درستى
نيست ،تمام حقوق بايستى حفظ شود.

همانطوری که رهبرى فرموده اند ،ما هم معتقديم ،شما هم

مىدانيد كه در نظام ما تبعيض هست ،فقر هست ،مفاسد اقتصادى
هست ،ولى در مقام مقايسه ،آنچه سابق ًا بود با آنچه حاال هست از
زمين تا آسمان فرق دارد .خدمترسانى نظام به مردم قابل مقايسه
با رژيم گذشته نيست ،با آنكه جمعيت كشور در آن زمان نصف
جمعيت فعلى بود ،ثروت مملكت از اشخاص طاغوتى كه تمام

كشور را بلعيده بودند گرفته شده و بين اقشار كمدرآمد و بىبضاعت
تقسيم شده است.

ـ  86ـ

ما فع ً
ال در جامعه قشر متوسط داريم ،اينطور نيست كه يك
عده ثروتمند آنچنانى و يك عده فقير فقير باشند .هزاران شركت
و بنگاههاى توليدى و بازرگانى به وسيله همين طبقه متوسط در
كشور ايجاد شده است .موارد سوء استفاده از اين شركتها و
بنگاهها بسيار نادر و محدود است .سابق كه اينچنين نبود ،دربار
و درباريان هر غلطى مىخواستند مىكردند ،اص ً
ال مردم و مملكت
را ملك خودشان مىدانستند .مسايل اجتماعى و اقتصادى ،آمار
خيلى مهم است ،شاخصهاى آمارى ما را با آنچه در دنيا مىگذرد،
مقايسه كنيد.
(((

رانت های اطالعاتی اقتصادی منشا فساد اقتصادی

یکی از عواملی که هم جلوى فساد مخصوص ًا رانتخوارى را
مىگيرد و هم منشأ رقابت سالم در فعاليتهاى اقتصادى مىشود،
شفاف بودن و علنى بودن كارها و توزيع اطالعات به طور مساوى
ميان همگان است .اگر بنا باشد اطالعات را مخفى كنيم به نهادهاى
دولتى بدهيم و به مردم ندهيم ،اين ديگر اقتصاد رقابتى نخواهد شد،
همان اقتصاد انحصارى دولتى است .آنهايى كه مربوط به دولت و
دستگاههاى دولتى هستند ،زودتر مطلع مىشوند و آن طرح را در
اختيار مىگيرند .اين خود منشأ خيلى از مفاسد خواهد شد .نبايد
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كسى اجازه داشته باشد اطالعات طرحهاى اقتصادى را به افراد
يا شركتهاى خاصى بدهد .در قانون بورس كه اخيرا ً آوردهاند
و بخشى از آن به قوه قضائيه مربوط مىشد ،ما روى اين نكته

تأكيد كرديم كه دادن اطالعات به افراد و شركتهاى خاص قبل از

ديگران ،جرم به حساب آيد.

باالخره مقدار زيادى از اين منابع و امكانات اقتصادى و

ثروتهاى ملى در اختيار دولت است ،اگر اطالعات اين منابع در
هنگام عرضه كردن به بخش خصوصى و كسانى كه مىخواهند

سرمايهگذارى كنند ،شفاف نباشد ،اين يك رانت است .با قانون
مىتوان جلوى اين رانتها را گرفت .بايد اطالعات اقتصادى به

طور شفاف در اختيار همه فعاالن اقتصادى گذاشته شود تا بستر

رقابت آزاد فراهم گردد .چطور در بحث انتخابات سياسى مىگوييد
رقابت بايد آزاد باشد ،در حوزه اقتصادى ،ضرورت رقابت آزاد

بيشتر و حساستر است .اگر مقررات اقتصادى ما ،چه در قانون

بودجه ،چه در قوانين مالى و چه در مقررات شوارهاى اقتصاد و
هيئت دولت ،طورى باشد كه بستر رقابت آزاد در سرمايهگذارىها
را محدود كند ،اين مقررات قهرا به يك اقتصاد سالم توسعهيافته

منجر نمىشود .اگر دست شركتهاى دولتى و نهادهاى دولتى و
تشكيالتى كه پشتگرم به دولت هستند ،در اين قسمت باز باشد،

مگر بخش خصوصى مىتواند با آنها رقابت كند؟
ـ  88ـ

اطالعرسانی دربـارهء تخلفات اقتصادی

بعضی از تبلیغاتی که صورت میگیرد-هرچند بـا نیت اصالح
انجام مـیشود -میتواند سـبب بروز نگرانی در مردم و مدیران
شـده و سـرمایهها و نیروهای کارآمد را بیکار[کند]و یا از کشور
ب و نگرانی جـامعه
فراری دهد.سیاهنمایی موجب میشود که اضطرا 
را فـرا گیرد،بدبینی گسترش یابد و تالشهای مـدیران خـدو م نظام
هـم از بین برود و ایـن هـمان مطلبی است که دشـمن نـیز درصدد
آن است و همواره در تبلیغات سنگین و دروغین خود سعی میکند
س جمهوری اسـالمی در رسـانههای خود مطرح
بر علیه نظام مقد 
کند و از این طریق آسـیبی دیـگر ب ه بنیهء اقـتصاد مـلی مـا وارد
بیاورد.بسیاری از کسانی که در مـصاحبهها یا گزارشها از تخلف
آنها نام برده میشود پس از رسیدگیها قضائی تبرئه میشوند و یا
معلو م میشود که حـجم تـخلف آنان بسیار کمتر از مقدار اعالم
شـده بـوده است.
هربارکه ایـن جـ ّو بـه را ه میافتد،کشورهای هـمسایهء مـا آماده
جذب سرمایهها میشوند و بورس در آن مناطق با جهشی فراوان
رشد میکند.حتی اجارهء ساختمانها و دفترهای تجاری در آنجا بر
اثـر هـجوم تـجار ایرانی چند برابر میشود.
در اطالعرسانی،توجه همزمان به نقاط مـثبت و مـنفی الزم
اسـت.در مـیان همان مـعدود مـدیرانی که بعضا متهم به تخلف
ـ  89ـ

هستند ممکن است کسانی باشند که کشور برای آنها هزینهها
کرده است و از تواناییهای باالیی برخورداراند و کارهای مثبت
هم انجام دادهاند که باید از آنـها هم در جای خود استفاده
شود و نباید آنها را فراری داد،تا چه رسد که به واسطهء عدهء
معدودی،تمام مدیران آن مجموعه زیر سؤال بروند و انگیزهء
خدمت را از دست بدهند.
روند اطالعرسانی از انعکاس نیمهء خالی لیوان بـاید بـه
سمت دیگری برود.نباید موضوعی که هنوز ثابت نشده است را
بزرگنمایی کنیم.
دربارهء اعالم اسامی متخلفان اقتصادی هم باید تأکید کنم که
براساس مادهء  881قانون آیین دادرسی کیفری،قانونا نسبت به
پروندههای قضائی قـبل از قطعی شـدن حکم،اسم متهم و اتهامات
و حتی جریان رسیدگی دادگاه [...نباید] در رسانهها اعالم شود و
این در قانون در حکم جرم افترا زدن شمرده شده است .البته این
دربارهء مرحلهای است که پرونـده تـشکیل شده است؛ اما اگر یک
وزیـر یا مـقام دولتی میخواهد نا م کارمند متخلف خود را قبل
از تشکیل پروندهء قضائی در رسانهها اعالم کند،مختار است و
مشمول این قانون نیست.
این را بدانیم که شرط اصلی مبارزه با مـفاسد اقـتصادی
حرمتگذاری و حمایت از سرمایهگذاری و ایـجاد فـضای آزاد
ـ  90ـ

رقابتی حقیقی و رفع آسیبها و موانع آن است که از طریق
اصالح سیستمها و روشها و مقررات و پیگیری آنها حاصل
خواهد شد و در چنین فضایی است که برخورد با مفسدین
اقتصادی و متخلفین منشأ سالمت اقتصادی بیشتر و تقویت و
حـمایت بـنگاهها و فعالیتهای اقتصادی مفید و کارآمد خواهد
شد.
این مهم نیاز به هماهنگی میان سه قوه جهت اصالح آن روشها
و سیستمها و قوانین و مقررات دارد.عالوه بر اینکه نیازمند پیگیری
آن از طریق تشکیل ستاد مشترکی میان دو قوهء مجریه و قـضائیه
ت و دفـا ع از سرمایهگذاری مشروع و سالم و حفظ
جـهت حمای 
حرمت و حقوق سرمایهگذاران و جذب آنان به داخل کشور است
که در این رابطه با ریاست مـحترم جمهوری هماهنگی شده است
و امید است هرچه سریعتر این ستاد تشکیل شـده و فـعالیت خـود
را شروع نماید.
(((

بحث اطالعرسانى بحث جدايى از مبارزه با مفاسد اقتصادى است

بحث اطالعرسانى بحث جدايى از مبارزه با مفاسد اقتصادى
است ،جايى كه فساد اقتصادى از قبيل رانتخوارى و تجاوز به
ثروت ملى شكل مىگيرد ،آن جا بايد دستگاه قضائى قاطع برخورد
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كند ،اما نبايد مطبوعات قبل از اينكه حكم قطعى شود آن را اعالن
كنند ،حداقل دستگاه قضائى اين محدوديت را دارد كه طبق قانون

نمىتواند قبل از قطعى شدن حكم ،اطالعرسانى كند .قطعى شدن

حكم اين گونه پروندهها هم ممكن است يكى دو سال طول بكشد.
وقتى هم قطعى شد اين اطالعرسانى بايد در حد خودش باشد ،اگر

يك مدير جزء در يك بانك ،تسهيالت خالف قانون داده باشد،
نبايد اين تخلف و فساد به كل بانك مركزى يا بانك ملى مث ً
ال نسبت
داده شود .سياهنمايى نكنيم ،تشكيالت دولت را ،مديران عالى نظام
را ،مسئوالن قضائى را ،اينها حريم دارند و اين حريمها اگر حفظ
نشود اص ً
ال نمىتوان مديريت كرد .بد اطالعرسانى مىكنيم ،آزادى
بيان را طورى عمل مىكنيم كه حقوق دولت و گاهى حقوق افراد

ناديده گرفته مىشود.

اين آزادى نيست كه ذهن مردم را نسبت به حكومتشان مشوش

كنيم و عالوه بر اين ،نگرانىهايى را در جامعه ايجاد كنيم كه منجر
به ضررهاى جنبى ديگر شود ،مث ً
ال امنيت سرمايهگذارى را در جامعه
از بين ببرد مردم خيال نكنند كه دستگاههاى اجرائى دارند همه چيز
را مىچاپند ،اين حرفها نيست ،اين فضايى كه متأسفانه درست

شده فضاى غلطى است .بايد مبارزه با مفاسد را درست بفهميم،
نياييم با طرح مسايل شعارى و مطبوعاتى چنين فضايى ايجاد كنيم

و خيال كنيم كه با اين شعارها مسئله حل مىشود.
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نوعى از مفاسد اقتصادى داريم كه ممكن است بزهكار و
مجرمى هم در كار نباشد ،ولى سيستم و ساختار ضعيف اقتصادى،
بد عمل كردن دستگاهها ،ابهام و پيچيدگى در قوانين و مقررات،
فضاهاى تبليغاتى و اطالعرسانى نادرستى كه خودمان ايجاد
مىكنيم ،سخنان نسنجيده و نگرانكننده برخى مسئولين و مديران
و نمايندگان مجلس ،تبليغات سوء و سياهنمايىهايى كه دشمن
مىكند و مىكوشد مديريت ما را مخصوص ًا در بخش اقتصادى
ناكارآمد جلوه دهد ،مجموعه اين عوامل دست به دست هم
مىدهد و يك فساد بزرگ اقتصادى را ايجاد مىكند كه آن فرار
سرمايهها از كشور است .برخورد نسنجيده با مفاسد اقتصادى و
اين حالتهاى بگير و ببندهايى كه بعضى از رسانهها با آب و
تاب به آن دامن مىزنند ،كار درستى نيست؛ زيرا گاهى برخورد
نسنجيده با يك مفسده اقتصادى ،زيانهاى اقتصادى به مراتب
بيشترى از اصل آن مفسده در پى دارد.
در مبارزه مفاسد اقتصادى  ،كارهاى زيادى شده ،ولى به درستى
اطالعرسانى نشده است .علت عدم اطالعرسانى هم اين است كه
ما در ابتدا در بعضى از پروندههاى جنجالبرانگيز ،خيلى شفاف به
اطالع رسانى پرداختيم ،بعد ديديم كه آسيبها و ضررهاى اقتصادى
و اجتماعى اين اطالعرسانى ،بيش از منافع آن است .در جريان
برخورد با مفسدان اقتصادى در آن بخشى كه مربوط به دستگاه
قضايى بود ،هيچ كوتاهى صورت نگرفت ،به پروندههاى زيادى
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رسيدگى شده و ميلياردها تومان به خزانه برگشت داده شد .بخشى

از اين پروندهها مربوط به نهادها و بخشى مربوط به اشخاص و
بعضى مربوط به دانه درشتها بود كه جزئيات آن اعالم نشد .از
نظر قانونى هم دستگاه قضايى محدوديت دارد و نمىتواند قبل از
قطعى شدن حكم ،اطالعرسانى کند.

مبارزه با مفاسد ،بدون هياهوي كاذب

با تالش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير مجموعههاي

ذيربط ،فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي نهادينه شده است ،اما

بايد اين روند را از شعارزدگي ،بزرگنمايي و تبليغات دروغ كه
موجب مشوش شدن ذهن جامعه ميشود دور كرد .استفاده ابزاري
و شعاري از مسالهي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد صورت گيرد و

گزارشها و اطالعرساني صورت گرفته در اين زمينه نيز بايد دقيق

و مشخص باشد.

باید مبارزه قاطع ،اما بدون هياهوي كاذب با مفاسد اقتصادي

صورت گیرد .مبارزه با مفاسد اقتصادي را نبايد بهانهاي براي مقابله

با اين گروه و آن گروه كرد .ضمن اينكه مبارزه با مفاسد تنها مبارزه
با اشخاص نيست و اين نوع مبارزه سطحينگري است .از طريق
سيستمهاي خودكار بايد جلوي مفاسد در جاهايي مانند گمركات
و بانكها و ساير مراكز اقتصادي گرفته شود .بر اثر نبودن اين
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سيستمها در كنترل رويههاي اداري و اجرايي هنوز بعد از گذشت

 30سال ،سازمان تعزيرات حكومتي به قوت خود باقي است در
حالي كه بايد با طراحي و بهكارگيري سيستمهاي پيشرفته كنترلي،

اينگونه سيستمها و سازمانها جمع شود؛ چرا كه اگر سيستمهاي

كنترل كننده شفاف و پيشرفته باشد ديگر كسي جرأت انجام تخلف
و رفتن به سمت فساد اقتصادي نخواهد داشت.

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی راه عالج نیست

نباید مدام در تریبونهای مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی

سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد

قهرمان است .امروز کشور ما در همه عرصهها به دستاوردهای
بسیار عظیم و بزرگی نایل شده است که همگی اینها به برکت
انقالب ،مشارکت و همت مردم ،اخالص و صداقت مسووالن و در

راس آنها رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری بوده است.

دستگیری ،محاکمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد

اقتصادی خوب است اما عالج واقعی در این امور نیست .بهداشت
قضایی به این معناست که علتها را بیابیم و متناسب با هر علت و

با بهرهگیری از تکنیکهای روز روشهای صحیح مبارزه را به کار

گیریم که به این ترتیب ویروسهای حقوقی ریشه کن شده و دیگر
توانایی شکل گیری ندارد.
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بدتر از اینکه سیستم را عوض نکنیم ،این است که بد برخورد

کنیم .مسائل را زود علنی و تبلیغاتی میکنیم که این موضوع باعث
میشود نه فقط سیستم تغییر نکند ،بلکه همان چند نفری هم

که داشتند درست کار میکردند از ترس آنکه فردا متهم به فساد
اقتصادی شوند از عرصه کار بیرون میروند .اصالحی که نشد

هیچ ،افساد دیگری هم صورت پذیرفت .ظرفیتهایی را که باید به
فعلیت میرسید از دست دادیم .اینکه یک عدهای را بگیریم و زندان
بیندازیم یک نگاه سطحی ،جزیی و غلط است که به نظر من اثرات

منفی و بدش بیشتر از اثرات خوبش است .آن سیستم غلط و خراب
است .باید مث ً
ال یک بورس درست و حسابی راه بیندازیم که واقع ًا

آزاد باشد .ما بورس داریم ولی  80تا 90درصدش در اختیار دولت،
شرکتها و بانکهای دولتی است ،خوب اینکه بورس نیست.

اگر ما رقابت آزاد را قبول داریم باید ایجادش کنیم و کسانی را

که سرمایه دارند برای سرمایهگذاری جذب کنیم .اگر این مسائل
را درست نکردیم ،ول معطلیم .قهرا ً فساد هم میشود ،چون اقتصاد
دولتی میشود .مبارزه با فساد باید با روشهای صحیح خود و

به صورتی محکم اعمال شود .گفت :گاهی اوقات روش ما با

در برداشتن هزینه زیاد ،محصولی کم ارایه میدهد و خود منشا
فسادهای دیگر میشود که مهمترین آنها سلب امنیت از سرمایه

گذار است.
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جسم بيمار اقتصاد تاب سختگيري راندارد

به نظر من جسم بیمار اقتصاد تاب سختگیری را ندارد ،وقتي
همين جسم بيمار اقتصاد ضعيف شده بخواهد مورد سختگيري
قرار گيرد ،نحيف تر شده و خود اين مسئله بار اضافي را بر ساير
مشكالت در مسير رونق اقتصادي مي افزايد و از اين طريق ،اندك
سرمايه گذاراني كه با وجود مقررات دست و پاگير و نابساماني ناشي
از رقابت هاي بخش دولتي ،قصد دارد كار اقتصادي انجام دهد با
شنيده شدن صداي برخوردها و از ترس راكد شدن سرمايه ،عطاي آن
را به لقايش مي بخشد .به تعبير دیگر اين كار درست مثل اين است
كه قطعه ها یي از كشور ما به دولت خارجي تقديم شود.
حضور حدود  10هزار شركت ايراني با سرمايه ،فكر و علم
ايراني در كشورهاي حاشيه خليج فارس كمتر از واگذاري قطعها
ي از خاك كشور به بيگانه نيست .از نظر ايشان مقابله با تخلف
و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد ولي در عين حال
به گونهاي بايد انجام گيرد كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايه
گذاري سالم در داخل كشور شود.
توجه به جلب سرمايه گذاري داخلي

من بارها و بارها بر لزوم سرمايه گذاري شفاف در كشور و
حمايت از بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي مطلوب تأكيد
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کرده ام .من نه تنها خواستار تالش همه جانبه براي گسترش امنيت
اقتصادي دركشور هستم بلكه به نقش فعال بخش خصوصي در
كشور نيز بها داده و خواستار زمينه فعاليت بيشتر اين بخش در
راستاي اجراي صحيح اصل  44هستم .به اعتقاد من سختگيري به
بهانه نظارت موجب خروج سرمايه از كشور مي شود .تمام قواي
كشور درگير اجراي سياست هاي اصل  44هستند و تاكنون كارهاي
خوبي براي اجرايي شدن اين سياست شروع شده است.
ضرورت هماهنگي و همكاري ميان دستگاههاي مختلف
براي پيشبرد اهداف اصل  44در سراسر كشور ،حمايت از سرمايه
گذاري خصوصي و ايجاد رقابت در اين زمينه وجود دارد .حمايت
از سرمايه گذاري نيازمند برنامه ريزي منسجم و هماهنگي دستگاه
هاي مختلف است .درخصوص اصل  44تشكيل يك ستاد مشترك
ميان دستگاه هاي اجرايي ،نيروي نظامي و سازمان هاي نظارتي و
دستگاه قضايي براي ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي اصل
 44ضروري است .درخصوص عدم سختگيري در زمينه سرمايه
گذاري نيز معتقدم كه سازمانهاي نظارتي بايد در برخوردهاي خود
ظرافت و دقت بيشتري را به خرج دهند .به عبارت ديگر اجراي
اصل  44چنين نيست كه بايد سرمايه گذاري ها از همه كانال هاي
نظارتي رد شوند .زيرا سختگيري بيش از حد و ايجاد موانع به بهانه
نظارت بر كار سرمايه گذاري موجب خروج سرمايه از كشور مي
گردد سياست هاي اصل  44با سختگيري و بازرسي هاي سرزده
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و مداوم به اموال و سرمايه هاي افراد اجرايي نخواهد شد .نظارت

بر سرمايه گذاري شيوه هاي مناسب تري نيز دارد كه اساس و پايه
آن اصالح قوانين گمركي و بانكي و ايجاد دلگرمي و پشتيباني از
سرمايه گذاران است.

فقدان نظام تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي هم زمينه و ابزار اصلي توسعه و هم هدف

آن است  .فقدان يا نارسايي يك چتر حمايتي براي اقشار آسيب

پذير جامعه زمينه پيدايش فساد در ابعاد مختلف را فراهم مي كند.

بنابراين استقرار يك نظام جامع تأمين اجتماعي در كاستن از فساد
بسيار مؤثر مي باشد.

كمبود نيروهاي كارآمد و متخصص دربخش دولتي

يكي از علل ناكارآيي ساختار اداري كشورهاي توسعه نيافته،

وجود نيروهايي با تحصيالت و توانايي پايين است .به عنوان مثال
در حال حاضر فقط  21درصد افراد تحصيل كرده دربخش خدمت و

 47درصد افراد باالي ديپلمدر بخش كشاورزي مشغول هستند .اين

امربيانگر وضعيت كمي حضور افراد تحصيلكرده در بخش دولتي
است .بديهي است هرچه حضور افراد متخصص ،تحصيلكرده و

صاحب حرفه در ساختار اداري بيشتر باشد امكان تحول اداري از
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وضعيت سنتي به مدرن بيشترمي شود .در غيراين صورت در فضاي
سنتي و ناكارآمد و غيرشفاف اداري زمينه هاي بروزفساد بيشتر
خواهد شد.عالوه بر موارد فوق مي توان موارد ديگري چون ميزان
و نحوه دخالت دولت در اقتصاد ،عدم شفافيت قوانين ،ويژگي هاي
اجتماعي جامعه ـ مناسبات اقتصادي و اجتماعي ،را ازديگر عوامل
بروز فساد به شمار آورد.
نقش گمرک در مقابله با مفاسد اقتصادی

در امر گمرك ،استفاده از تكنيك بسيار مهم است .امروز گمرك
ها در دنيا با تكنيكهاى بسيار پيشرفتهاى عمل مىكنند .مىشود از
اين روشها استفاده كرد .هر چه اين قسمت را بيشتر توسعه دهيد،
نظارتتان باال مىرود ،خدمترسانى به مردم سريعتر مىشود ،خيلى
از راههاى قاچاق بسته مىشود ،درآمد نيز بيشتر و نياز به كادر و
(((
امكانات و هزينههاى ديگر كم مىشود
رهبرى چقدر روى مسئله مقابله با قاچاق تأكيد كردهاند .اگر بنا
باشد كه اين اسكلهها و سر جاى خود باشد و مقرراتى كه از آنها
حمايت مىكند و يا اين بسترها را ايجاد مىكند ،همچنان باشد ،ما
هر چه بگيريم و ببنديم فايده ندارد .يعنى هم دستگاه قضايى و هم
گمرك كار بيهودهاى مىكنند .نهادهايى كه گفته مىشود اختياراتى
 1ـ ديدار با وزير امور اقتصادى و دارايى و معاونين تاريخ82/3/13 :
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دارند ،اين اختيارات چيست ،اين نهادها اين اختيارات را از كجا
گرفتهاند؟ فالن نهاد مجوز دارد اين كار را بكند ،يعنى چه؟ خوب،
همين مىشود قاچاق .حاال كه آقا و همه مسئوالن دنبال اين هستند
كه با مفاسد برخورد شود ،قطعا گمرك يكى از گلوگاههاست ،اگر
قانون آن اصالح و روشهاى آن مدرن شود ،جلوى مفاسدى از
قبيل قاچاق گرفته مىشود .شما كه در اين قسمت دستتان در كار
است ،برنامهريزى كنيد و پيشنهاد بدهيد .اگر بناست با قاچاق و
مفاسد اقتصادى مبارزه شود و از فعاليتهاى سالم حمايت شود،
راهش اين است كه جلوى اين آشفتگى ورود كاال گرفته شود.
در غير اين صورت ،زحماتى كه در گمرك مىكشند و يا نيروى
انتظامى مىكشد ،فايدهاى ندارد .وقتى اسكلههاى ويژهاى باشد و
گمرك نتواند بفهمد كه در آنها چه مىگذرد و چه مىآيد و چه
خارج مىشود ،چگونه مىتوان جلوى ورود كاالى غيرمجاز را
گرفت؟
در مبارزه با مفاسد اقتصادى گامهاى مثبتى برداشته و كارهاى
اساسى انجام گرفته است .يكى ديگر از طرحهاى اساسى مطرح
شده مربوط به پيشگيرى از تحقق بسترهاى مفاسد است ،در مبارزه
با مفاسد اقتصادى و همه مفاسد ،عمدتا بايستى توجه به سمت
علتها و پيشگيرىها باشد .ما اصطالحى در بين همكاران قضايى
داريم كه مىگويند بسيارى از اين انحرافات اقتصادى ،حيف و
ميل نيست ،حيف است ولى ميل نيست ،يعنى مقررات طورى
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است كه بخشى از بودجه دولت تلف مىشود ،ولى به جيب كسى
هم نمىرود ،مىشد بهتر از اين از آن استفاده شود .خيلى از اين

مواردى كه به عنوان مفاسد مطرح مىشود ،اين طورى است و
راهحل اين قبيل مفاسد هم پيشگيرى از آنها و برخورد با علت
ايجاد آنها و اصالح مقررات و ساختارهاست(((.

مقابله با زمین خواری

يكى از مفاسد اقتصادى كشور ،زمين خوارى است كه به

شكلهاى مختلفى انجام مىگيرد .ما براى مقابله با زمين خوارى ،در

كل استانها شورايى با عضويت رئيس كل دادگسترى استان ،مدير
كل وزارت مسكن و مدير كل اطالعات باید تشكيل شود((( .از
آنجا كه زمين خوارى در كشور به گونههاى مختلف و با شگردهاى
متعددى انجام مىگيرد و نهادها و اشخاص ذىنفوذى به شكلهاى
مختلفى در آن دست دارند و غالب ًا با ظاهرسازى و حيله قانونى وارد

مىشوند ،واقع ًا برخورد با آن فوق طاقت يك شعبه قضايى است
كهر بتوان مث ً
ال از قاضى شعبه انتظار داشت كه به درستى كارشناسى
و رسيدگى كند ،باالخره مىشود سر او كاله گذاشت و در او نفوذ

كرد و يا وكالى توانمندى را به كار گرفت و با حيلههاى قانونى
 1ـ مصاحبه بعد از ديدار هفتگى با مردم 84/6/30
 2ـ سخنرانى در جمع نمايندگان استانهاى شمالى كشور تاریخ 83/9/3
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او را مجاب كرد .راه مقابله با اين فساد ،همين شوراست ،در عين
حال ممكن است پروندههاى كالنى هم وجود داشته باشد كه بايد
به تهران ارسال شود.
من تقاضا دارم از عزيزانى كه از اين موارد مطلع مىشوند به
ما گزارش بدهند تا سريع ًا پرونده را خواسته و در واحد نظارت
و پيگيرى به آن رسيدگى شود ،دستور توقف اجراى حكم داده
مىشود و پرونده به قضات ارشد ديوان عالى كشور سپرده مىشود
تا به صورت دقيق بررسى شود .تا حاال هر چه از اين قبيل پروندهها
به مركز ارسال شده ،قوه قضائيه توانسته از راه نظارت و اعمال ماده
 2جلوى رانتخوارىها و حيف و ميل اموال بيت المال را بگيرد.
ولى از بس دامنه اين فساد در كل كشور گسترده است ،ما هم
برخى از موارد را مطلع نمىشويم ،عزيزان هر موردى را كه سراغ
دارند ،گزارش بدهند و شماره پرونده و شعبه را بگويند ،ما از طريق
نظارت و پيگيرى ،پرونده را به تهران مىآوريم و رسيدگى مىكنيم،
فع ً
ال اين در توان ما هست.
البته اقدام اساسى براى جلوگيرى از زمينخوارى كه يكى از
مهمترين بخشهاى مفاسد اقتصادى است ،اصالح قوانين موجود
است كه همكارى مجلس و دولت را مىخواهد .بحث قوانين خيلى
مهم است ،در همان جلسهاى كه عرض كردم با وزير مسكن و
شهردار تهران داشتيم ،سازمان بازرسى گزارش كاملى از عوامل
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اصلى زمينخوارى در آن جلسه ارائه داد .در يكى از موارد ،يك
و نيم ميليون هكتار زمين تغيير كاربرى داده شده بود ،عمده دالل
بازىها در همين تغيير كاربرى از كشاورزى به مسكونى انجام
مىگيرد .قانون تغيير كاربرى ،قانون بسيار سستى است كه قطع ًا

بايد اصالح شود و اين ديگر كار قوه قضائيه نيست ،بلكه كار

مجلس است .در خيلى از كشورها ،تغيير كاربرى يك متر زمين از
كشاورزى به مسكونى ،دستور رئيس جمهورى را مىخواهد ،در

قانون ما اجازه اين كار در اختيار يك هيئت رده پايين قرار داده

شده است .بر اساس اين قانون سست ،خيلى راحت زمينهاى
كشاورزى را مسكونى مىكنند .قوانين مربوط به ثروتهاى ملى،
بايد حساب شده باشد .اق ً
ال از دنيا ياد بگيريم ،در آنجا تغيير كاربرى

را منوط به اجازه باالترين شخص حكومت كردهاند .ما هم اين كار
را بكنيم و اختيار اين امر مهم را به هيئتهاى رده پايينى ندهيم كه

به آسانى مىشود روى آنها اعمال نفوذ كرد و فشار آورد.

اين يك مشكل كالن است ،حل آن نياز به همكارى سه قوه و

اصالح پارهاى از قوانين دارد.

قاچاق هم مانع رشد اقتصادى و هم موجب كاهش ارزش پول كشور

قاچاق امروز يكى از مشكالت كشور ما است كه هم اثر سوء بر

اقتصاد كشور گذاشته و هم مشكالتى را براى دستگاههاى اجرايى
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ايجاد كرده ،حتى برخى از عوامل نيروى انتظامى و دادگاهها را آلوده
كرده و سبب فسادهاى زيادى شده است .قاچاق دو بخش دارد:
يك بخش كالن كه اصل فساد و امالفساد است ،و بخش ديگر،
قاچاقهاى جزئى است .مسائل اصلى و كالن قاچاق متأسفانه كمتر
مورد توجه قرار مىگيرد و بيشتر به مقابله با قاچاقهاى جزئى
پرداخته مىشود .بعضى تصور مىكنند قاچاق تا حدى جنبه
اشتغالزايى دارد و با توجه به وضعيت فعلى بىكارى در كشور
مناسب است جلوى قاچاق به طور كامل گرفته نشود! اين حرف،
حرف درستى نيست ،اگر افراد از بىكارى رو به قاچاق مىآورند،
فكرى براى كارشان بكنيد ،نه اين كه باب قاچاق را باز كنيد.
اگر هم مىخواهيد اين كار را بكنيد بياييد آن را قانونى كنيد،
مجلس مصوبه بگذارند كه هر كسى مىتواند مث ً
ال فالن كاال را به
اندازه معينى وارد كند .اين كار ساماندهى شود كه از حالت قاچاق
بيرون بيايد و مجوز قانونى داشته و كنترل اقتصادى شود نه اين
كه قاچاق شود ولى نيروى انتظامى چشم پوشى كند يا دادگاه
پرونده را طورى رسيدگى كند كه تبرئه شود .اين درست نيست،
باب قاچاق را باز مىكند و توسعه مىدهد ،به خالفكاران جرأت
مىدهد ،به مصلحت اقتصاد كشور نيست .اگر در يك شهر مرزى
مشكل معيشتى هست ،واردات كاال را براى اهالى آن شهر از راه
قانونى ميسر كنند كه از حالت فساد بيرون بيايد و قابل كنترل باشد.
مثل واردات كاال در مناطق آزاد كه در حد معينى مجاز است ،اين
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ديگر قاچاق نيست ،از نظر اقتصادى قابل پيشبينى و حسابرسى
است و با برنامه اقتصادى دولت هم تناقضى پيدا نمىكند .ولى
اجازه قاچاق و چشمپوشى نيروى انتظامى خيلى كار بدى است.
قاچاق مسأله قاچاق هم مانع رشد اقتصادى و هم موجب
كاهش ارزش پول كشور مىشود(((.
مقررات نظام بانکی و مالی عامل اصلی فساد اقتصادی

اصالح نظامهاى مالى و بانكى ما یکی از راه های مقابله با
مفاسد اقتصادی است .وقتی مقررات نظامهاى مالى و بانكى براى
بخش خصوصى پر پيچ و خم و پرگرفتارى باشد ،ولى با تبصرههاى
قانون بودجه و مصوبات ديگر ،براى بخش دولتى و شركتهاى
دولتى باز و آسان باشد ،اين خود منشأ فسادها و سوء استفادهها و
رانتهاى دولتى مىشود كه جلوى رونق اقتصادى را مىگيرد .اين
تكثر ايستگاههاى موجود در مقررات مالى و ادارى ما ،خود فساد
زاست.
ما يك موقع احصا كرديم ،حدود هفتاد ايستگاه وجود دارد
براى اينكه كسى بتواند از طريق قانونى كااليى را صادر يا وارد
كند ،از اول كه مىرود به بانك «ال سى» باز مىكند تا وقتى كه
كاالى خود را از گمرك ترخيص مىكند ،طبق مقررات بايد از
 1ـ ديدار با مجمع نمايندگان آذربايجان غربى تاريخ81/8/7 :
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حدود هفتاد ايستگاه بگذرد .مگر كسى مىشود همه اين مراحل
را طى كند بدون اينكه از او رشوه بگيرند و بدون اينكه داللى و
مفاسد ديگرى شكل بگيرد؟ او فكر مىكند كه اگر از راه قاچاق اين
كاال را وارد كند ،خيلى راحت ،ظرف يك هفته از همين اسكلهها
وارد مىشود و طرف او هم تضمين كرده و ريسك آن را مىپذيرد
و آن را در هر نقطه ايران كه بخواهد تحويل او مىدهد .خيلى از
اين ايستگاهها ربطى به واردات كاال ندارد ،بلكه دولت مىخواهد
از اين طريق مطالبات معوقه خود را از افراد ،تحصيل كند ،مث ً
ال
كسى ماليات نداده است ،در گمرك به او مىگويند تا ماليات خود
را ندهى نمىتوانى اين كاال را وارد كنى.مطمئنا این وضعیت خود
منجر به ایجاد فساد اقتصادی خواهد شد.
ممنوعيت پولشويى

مقصود از ممنوعيت پولشويى اين است كه اجازه ندهند اين
قبيل منابع نامشروع از سيستمهاى مبادالتى ،معامالتى ،بانكى و
مالى در دنيا استفاده كنند و اموال نامشروع خود را از در مشروع
وارد اقتصاد كنند و با ضررهايى كه به جامعه و اقتصاد مىزنند
فعاليتهاى نامشروع خود را توسعه دهند .اين مسئله به عنوان
پولشويى مطرح شد و بعضى از كشورها براى جلوگيرى از اين كار
و از بين بردن اين امكان و اين فرصت ،قوانينى وضع كردند .اصل
درآمد نامشروع يك جرم است.
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مفهوم پولشویی

مقصود از پولشويى اين است كه پولهاى كثيفى را كه از
منابع نامشروع به دست آمده ،با استفاده از شگردهاى جديد
تجارى و عمليات بانكى ،در روند مبادالت و نقل و انتقاالت
بانكى و مالى وارد كنند و به عنوان دارايىهاى مشروع در
تبادالت اقتصادى جامعه و عمليات مالى افراد قرار دهند .در
حالى كه اين پولها چون از منابع نامشروع به دست آمده است
مىبايست با آن برخورد حقوقى و قضايى شود و مصادره گردد،
اما اين پولهاى آلوده را وارد نظام گردش اموال و دارايىهاى
(((
مشروع جامعه مىكنند.
تعریف پولشویی

تعريفهاى مختلفى از بُعدهاى مختلف نسبت به پولشويى شده
كه شايد هيچ كدام تعريف دقيقى نبوده و فقط مىخواستند اصل
قضيه را توضيح بدهند .تعريف دقيق پولشويى بسيار مهم مىشود،
نه به عنوان يك تعريف نظرى ،بلكه به عنوان تعيين حد و مرزهاى
آن چيزى كه مىخواهم به عنوان يك جرم معرفى كنيم.
ممكن است كسانى كه پولشويى مىكنند .دارايى آن ها مربوط
به كشور ما نباشد و مربوط به كشور ديگرى باشد ،ولى بتوانند
 1ـ سخنرانى درهمايش پولشويى تاريخ  82/3/7این همايش در شيراز برگزار شد.
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بيايند در كشور ما و از نظام بانكى و مالى ما براى تطهير پولهاى

نامشروعشان استفاده كنند و سپس پولهايشان را بيرون ببرند و ما
ايستگاهى بشويم براى استفاده آنان.

در كنوانسيونهاى بينالمللى كه تشكيل مىشود بايد به اين

نكته توجه شود ،در مبارزه با پولشويى بايد از امكانات بينالمللى

و كشورى استفاده كرد.
پولشویی از نگاه خرد

گاه به پولشویی ،از ديدگاه خرد نگاه مىشود ،مثل اينكه فردى

مال اندكى را از طريق ربا ،دزدى و راههاى نامشروع ديگرى از اين
قبيل به دست آورده و آن را مخفى كند ،يا با تبديل به مال ديگرى

آن را مشروع جلوه دهد ،اين عمل از قديم وجود داشته و در
قوانين خودمان هم مقررات مربوط به اين نوع اعمال آمده است،
ساير كشورها هم قوانينى در اينباره دارند .مقصود از پولشويى
اين نوع اعمال نامشروع جزيى نيست .البته اين اعمال جزيى هم

نامشروع است و براى اقتصادكشور و جامعه تا حدودى ُمضر
است؛ اما نه در حد پولشويى كالن كه به آنها اشاره خواهم كرد.
تصرف ،مخفى كردن و مبادله ما ِل نامشروع ،حتى در حد خُ رد و
جزئى ،جرم است و آثار حقوقى و كيفرى دارد ،ولى مقصود از

پولشويى اين نيست.
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پولشویی از نگاه کالن

پولشويى معناى گستردهتر و متفاوتى دارد .پولشويى امروزه
يك جرم سازمان يافته و فراملى است كه معموالً بعد از وقوع
يك ُجرم سازمان يافته ديگرى ،از قبيل قاچاق موادمخدر ،قاچاق
كاال ،قاچاق ارز و جرايم گوناگون رايج در دنياى امروز ،به وقوع

مىپيوندد .سلسله عمليات مبادالت بانكى و پولهاى اعتبارى،

فرآيند پولشويى و جابهجايى پولهاى آلوده را تسهيل مىكند.
ابزارهاى سريع و مدرن و فعال كه در روابط اقتصادى و معامالت

تحول ايجاد كرده ،پولشويىهاى هنگفت شبكههاى سازمان يافته
را كه وحدت حقوقى دارند ،در همه جا گسترش داده است .اين
شبكهها با استفاده از اين ابزارهاى پيشرفته و نقل و انتقاالت سريع،
مىتوانند درآمدهاى نامشروع بسيار باالى خود را مشروع جلوه
دهند.

هنگامى كه فعاليتهاى نامشروع از قبيل قاچاق موادمخدر،

قاچاق كاال و ...در قالب جرايم سازمان يافته و فراملى ظاهر
شد ،به دنبال آن ،فعاليتهاى غيرقانونى پديده پولشويى امروزى

هم آغاز گرديد و باندهاى جنايتكار ،درآمدهاى نامشروع كالن
خود را با استفاده از تكنيكهاى پيشرفته ـ كه امروزه براى نقل

و انتقال پولها در نظامهاى بانكى و مالى در دنيا ايجاد شده ـ
سريعتر روانه بازار مىكنند و مثل اموا ِل مشروعى كه تحصيل
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مىشود جلوه مىدهند .آنان جز از اين طريقن مىتوانستند از

درآمد نامشروع كسب شده ،بهره كامل ببرند .دنيا متوجه شد
سازمانهاى جنايتكار براى نيل به اهداف خود ،از امكانات

ِ
تكنيكهاى سريع تجارى كه در پيشرفت اقتصاد و صنعت
و

و خيلى امور ديگر مورد استفاده قرار مىگيرد ،سوءاستفاده
مىكنند .پولهاى آلوده را وارد سيستمهاى بانكى و مالى

مىكنند و از كشورى به كشور ديگر حواله مىدهند .از اين كار
هم براى توسعه فعاليتهاى نامشروع خود استفاده مىكنند و

هم پولهاى آلوده را در معامالت رايج به كار گرفته و از منافع

آن بهرهمند مىشوند.

اين سوءاستفادهها ،ضربهها و ضررهاى زيادى به اقتصاد

كشورها و تعادل بازارها وارد مىسازد .بعدها با نظارت و
كنترلهايى كه انجام گرفت مشخص شد كه امروز مقدار زيادى

از اموال و فعل و انفعاالت مالى در دنيا متكى به همين منشأها
و منابع مالى نامشروع است .در بعضى از تحقيقات انجام شده،

آمده است حدود  30درصد دارايىهايى كه در دنيا نقل و انتقال

مىشود ،مربوط به همين سازمانهاى مافيايى نامشروع است .با

توجه به اين واقعيت است كه دنيا در پى اين افتاد كه جلوى
اينگونه فعاليتها گرفته شود.
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اهمیت پولشويى و لزوم مبارزه با آن

پولشويى و راههاى مبارزه با آن ،يكى از بحثهاى بسيار

مهم هم از بُعد اقتصادى و هم از بعد قضايى است .عملی كه
براى تطهير آن انجام مىگيرد ،از نظر اقتصادى و نيز از نظر
اخالقى ،عملى پرزيان براى جامعه است و آلودگى و مفاسد
گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سياسى را در پى دارد .خود اين

عمل در حقيقت جرم ديگرى غير از جرم درآمد نامشروع از راه

قاچاق كاال و فروش مواد مخدر است و در طول آن قرار دارد.

بحث پولشويى اين است كه اين هم عمل نامشروع ديگرى
است افزون بر عمل نامشروع اول و حتم ًا بايستى اين عمل جرم
حساب شده و ممنوع شود و بايد با آن مبارزه كرد ،چون هم به
صاحبان درآمدهاى نامشروع كمك مىكند و هم خودش مفاسد
زيادى را در پى دارد.

نقش سیاست های نظارتی نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی

مسئله مهم ديگر ،استفاده از سياستهاى نظارتى نظام بانكى
در پيشگيرى از تحقق پولشويى مهم است .امروزه معموالً اموال

به وسيله سيستمهاى بانكى جابهجا مىشود ،درست است اين
تكنيكها آنقدر گسترده و پيشرفته شده كه مجرمين اقتصادى از
آن استفاده مىكنند ،ولى در عين حال از همين تكنيك پيشرفته
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مىتوان براى كنترل مجرمان و مطلع شدن از شگردهاى آنان
استفاده و از نفوذ آنان به سيستم بانكى براى پولشويى پيشگيرى

كرد.

بحث ديگرى كه خيلى مهم است اين است كه برخى از

مقررات و قوانين اقتصادى و بانكى ،بستر و زمينه پولشويى
است ،بايد جلوى اين مقررات گرفته شود .مث ً
ال مقررات خروج

ارز از كشور به گونهاى است كه زمينه قاچاق ارز را فراهم
مىكند و پولهاى نامشروع حاصل از اين قاچاق ،زمينه تحقق
جرم دوم يعنى پولشويى را فراهم مىسازد .اگر ما اين كار را

كه به نحوى سرچشمه و گلوگاه توليد مال نامشروع است،
آزاد بگذاريم و با پولشويى كه از توابع آن است مبارزه كنيم،

فايدهاى ندارد .اين بسترها خيلى مهم است ،در اليحه پولشويى

اين مقررات بسترساز مورد توجه قرار گيرد و جلوى آنها گرفته

شود ،اگر جلوى آنها گرفته نشود به طور قاطع مىگويم مبارزه
با پولشويى به جايى نخواهد رسيد.
بررسی ابعاد اقتصادی پولشویی

در پولشويى تنها بحث قضايى و حقوقى نيست ،پولشويى ابعاد

گوناگونى دارد و از جهات مختلفى بايد مورد بحث و بررسى
قرار گيرد .يك سلسله بحثهاى اقتصادى هست كه اين كار چه
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ضربهاى به اقتصاد و بازار و به درآمدهاى دولت زدهو چگونه وضع
اقتصادى جامعه را مختل مىكند .من نديدم كه كسى از اقتصاددانان،

پولشويى را به هيچ وجه تجويز كند .اگر پولشويى مجاز باشد،
سبب مىشود كه جرم اول يعنى كسب درآمد از راههاى نامشروع

هم توسعه پيدا كند و با اين انگيزههاى گمراه كننده ،به تدريج
فعاليتهاى اقتصادى از فعاليتهاى توليدى و بازرگانى مشروع و

سالم به سوى فعاليتهاى نامشروع سوق داده شود ،چون راحتتر
و سريعتر و پردرآمدتر خواهد بود.

اقتصادى كه بخشى از درآمد ملىاش از اين اموال كثيف باشد

كه با اين قبيل فعاليتهاى نامشروع توليد مىشود ،از نظر حقوقى
و اخالقى هم مورد قبول جامعه نيست.
بررسی ابعاد اجتماعی پولشویی

بعد ديگر پولشويى ،آثار اجتماعى آن است ،افراد را به ارتكاب

اين جرايم و جرمهاى ديگرى كه در كنار آن ايجاد مىشود ،تشويق
مىكند .اگر از همان ابتدا با اين كار برخورد نشود ،اخالق اقتصادى

و اجتماعى مردم را به هم مىريزد .جامعهاى كه افرادش دنبال
خالفكارى و فعاليتهاى نامشروع اقتصادى هستند ،دچار آسيب

بزرگى است.
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بررسی ابعاد حقوقی وجرم انگاری پولشويى

پولشويى در حقيقت يك جرم جديد و عنوان جديدى است
كه مشمول عناوين ديگرى مانند ارتشاء نيست .ثاني ًا ،مقصود از آن

تنها نقل و انتقاالت دارايىها و نقل و انتقاالت حقوقى مثل خريد
و فروش نيست ،ممكن است به شكل خريد و فروش نباشد .اص ً
ال
ممكن است از نسخ مبادله مالى نباشد ،وقتى بنا شد اصل درآمد

نامشروع ممنوع باشد ،هر چيزى كه به آن كمك كند و ضمن آن
قرار بگيرد ،هم بايد ممنوع باشد ،ولو از سنخ معامله اقتصادى يا
عمليات مالى نباشد.

مث ً
ال كسى مىداند اين پول نامشروع است ولى نگويد و اطالع

ندهد تا صاحب آن پول بتواند پولشويى را انجام دهد ،خود اين

كتمان هم مىشود جزيى از پولشويى .ندادن اطالعالت و مخفى

كردن اطالعات يا برعكس دادن اطالعات به آن شخص يا سازمانى

كه اين جرم را انجام مىدهند ،اين ها همه بخشى از فرآيند پولشويى
است ،اين گونه نيست كه پولشويى فقط شىء مادى و عنصر مادى

باشد .از آن طرف هم شايد بشود گفت :هر نقل و انتقالى در اين
اموال نامشروع ،پولشويى نيست ،مث ً
ال پول نامشروعى به دست
كسى مىرسد و او از آن پول منزلى براى سكونت خود مىخرد،

اين از مصايق پولشويى نيست.
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منظور از اين توضيحات اين است كه اول بفهميم پولشويى
كه امروز در جهان مورد بحث است و در برخى از قوانين
حقوقى و كيفرى كشورمان هم دارد وارد مىشود ،مقصود از
اين موضوع و حد و مرز اين واژه از نظر حقوقى چيست؟
مصاديق آن كدام است؟ آيا پولهايى كه از هر منشأ نامشروعى
به دست مىآيد چنين حكمى را دارد يا فقط برخى از درآمدهاى
نامشروع كه به صورت كالن و هنگفت باشد اين طور است؟ در
هر قانونى كه براى مبارزه با پولشويى مىخواهد تدوين شود،
بايد همه اين ها از نظر حقوقى و قضايى مشخص شود و حد و
مرزهاى آن بيان گردد .پولشويى از جرايم سازمان يافته است كه
بسيار ضربه زده و مىزند و قطع ًا بايد با آن مبارزه شود ،در عين
حال مىبايست وضع آن از نظر جرمانگارى مشخص شود ،اين
جرم چيست و حد و مرز و مصاديق آن كدام است؟ چه شرايط
و چه شاخصههايى در موضوع اين جرم بايد اخذ شود تا بشود
آن را جرم حساب كرد؟ از بُعد قضايى نيز بايد اين پديده ،جرم
شناخته شود تا بتوان با آن مقابله كرد و اين مفاسد رفع شده و
اقتصاد جامعه سالم شود.
در مبارزه با پولشويى عالوه بر تدوين قوانين قضايى و كيفرى
در داخل كشور ،بايد به ابعاد بينالمللى آن نيز توجه شود .مبارزه
با پولشويى نيز بخشهاى مختلفى دارد بدين معنا كه اين مبارزه
همهاش قضايى نيست ،بخشى از آن قضايى است كه برمىگردد به
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جرمانگارى و تعيين دقيق عنوان جرم تا آنچه كه حاق اين جرم
است و مقصود ما از آن جرم است ،دقيق ًا مشخص شود .از طرف

ديگر ،حقوق شخصى افراد از بين نرود ،قانون اينطور نباشد كه به
آزادىهاى مشروع فردى لطمه بزند.

اگر كسى بخواهد مالى را به كسى بفروشد او را بگيرند

و بياورند دادگاه كه تو چرا تحقيق و تفحص نكردى كه آنكه
اين پول را به تو داده از كجا آورده است ،شايد از قاچاق

يا مواد مخدر به دست آورده باشد! جرمانگارى پولشويى

بايد طورى انجام گيرد كه به حقوق خصوصى افراد آسيب
نرساند و فعاليتهاى اقتصادى را برهم نزند و امنيت توليد و

سرمايهگذارى و بازرگانى سالم و فعاليت نظام بانكى را مختل
نكند .اين كار ظريف و دقيق نياز به كارشناسهاى گوناگون

اقتصادى و حقوقى و اجرايى دارد .ما متأسفانه در كشورمان

مقررات فراوانى داريم كه بستر و زمينه كسب درآمدهاى
نامشروع مىشود و فعاليتهاى اقتصادى سالم را فلج و توليد
را تعطيل كرده و همه را به طرف فعاليتهاى ناسالمى چون
قاچاقگرى و دالل بازى سوق مىدهد .اين يك محور بسيار
اساسى در مبارزه با پولشويى است .كيفرى كه براى اين جرم

قرار داده شده ،بايد كارشناسى شده باشد ،اينكه به طور كلى

بگوييم  21يا  31يا  41آن را بگيرند ،درست نيست.
ـ  117ـ

بايد كارشناسى شود كه چه كيفرى براى جرم اول كه منشأ
پولشويى است مناسب است و چه كيفرى با جرم دوم يعنى
پولشويى كه تطهير و جاسازى اين ،سياستهاى اجرايى ،لغو
مقررات بخشنامهاى و آئين نامهاى و مجوزها وپول نامشروع
است ،تناسب دارد.
بخش ديگرى كه الزم است در مبارزه با پولشويى مورد
توجه قرار گيرد ،اين است كه ماهيت و تشكيالت و ساختار
آن سازمانى كه بايد اين مبارزه را انجام دهد ،بايد دقيق ًا تعريف
شود .چون اين مبارزه بخشهاى مختلفى دارد :قضايى ،حقوقى،
اقتصادى ...آيا يك سازمان متولى همه اين بخشها باشد يا چند
سازمان ،تشكيالت و ساختار آن چگونه بايد باشد؟ همه اين
جهات مىبايست در ساختار اين سازمان لحاظ گردد تا بتواند
از عهده همه اين بخشها و فعاليتهاى گوناگونى كه الزم دارد،
برآيد و به نتيجه برسد.
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•مصاحبه در پايان سفر به استان بوشهر و منطقه عسلويه؛
83/12/14

81/01/28 •مصاحبه در پايان سفر به استان هرمزگان؛
83/10/1 •مصاحبه مطبوعاتى؛
83/12/5 •مصاحبه مطبوعاتى؛
سایت ها
•	 http://www.alef.ir/vdci3razqt1awv2.cbct.
html?152896
•	 http://roozno.com/fa/news/
•	 http://eghtesadona.ir
•	 http://snn.ir
•	 http://www.hashemishahroudi.org
•	 http://hamshahrionline.ir
•	 http://forum.talarebourse.com
•	 http://www.cloob.com/
•	 http://www.sabainfo.ir
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•	 http://www.farsnews.blogfa.com
•	 http://mardomsalari.com
•	 http://www.shafaqna.com
•	 http://www.aftabir.com
•	 http://dadiran.ir
•	 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/792606
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فهرست

سخن ناشر 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ف ساختار اقتصاد کشور 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نقاط ضع 
 1ـ خنثی بودن اقتصاد 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .2مسائل امنیت سرمایه و حرمت سرمایهگذار 10. . . . . . . . . . . .
 .3پیچیدگی مقررات 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

امنيت اقتصادى 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
احترام اسالم براي مالكيت مشروع 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقسام مفاسد اقتصادی 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادی 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
چیستی فساد اقتصادی و چگونگی برخورد با آن27. . . . . . . . . . . . .
مفاسد اقتصادی تهدیدی جدی علیه حکومت اسالمی 30. . . . . . . . .
زمینههای ساختاری فساد اقتصادی در ایرا ن و راهکارهای مقابله با آن 32.

مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از مقاصد اصلی قانون اساسی 33. . . . .

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه34.

مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها برخورد پليسي ،قضايي و يا امنيتي نيست36.

تشکیل مجتمع قضايى ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى 37. . . . . . . . . .
به دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره ممتاز میدهم 38.
لزوم یک اقدام انقالبی در مبارزه با مفاسد اقتصادی 39. . . . . . . . . . .
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انواع مفاسد اقتصادی 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضعف در قانونگذاری مانعی برای مقابله با مفاسد اقتصادی45. . . . . .
ریشههای مفاسد اقتصادی 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رهبرانقالب از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي ناراضي هستند47. . . . .

لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادى 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لزوم دقت و ظرافت درمقابله با مفاسد اقتصادى 48. . . . . . . . . . . . .

نتيجه محوري در مبارزه با فساد 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطعانه و هوشمندانه باشد 51. . . . . . . . . .

شناسايي علل شكل گيري فساد اقتصادی53. . . . . . . . . . . . . . . . . .
توجه به ريشهها و مصاديق اصلى مفاسد اقتصادى53. . . . . . . . . . . .

راهکارهای عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی54. . . . . . . . . . . . .

عملی شدن اصل  44برای مبارزه با مفاسد اقتصادی56. . . . . . . . . . .
همدلى و همفكرى همه دستگاهها با هم الزمه مقابله با مفاسد اقتصادی58.
همدلی مسئوالن و مردم و برنامه ریزی دقیق سدی محکم در برابر

مفساد اقتصادی59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لزوم برخورد بادانه درشتها 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضرورت یا عدم ضرورت تشهیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی 70. . . .
ناكارآمدي سيستم اداري موجب ايجاد فساد و بستري براي

گسترش مفاسد اقتصادي72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سوءاستفاده از رانتها و امتيازها و انحصارهاى اقتصادى عامل

اصلی مفاسد اقتصادی 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تصميمگيرى های باز و بىقيد و بند عامل ایجاد مفاسد اقتصادی 77. .
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مفاسد اقتصادى فرار سرمايه و ايجاد دافعه براى مولدين اقتصاد80. . .
حفاظت اجتماعی و مقابله با مفاسد اقتصادی 84. . . . . . . . . . . . . . .
عدم شفافيت در نظام بودجه بندي 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیچیدگی و طاقت فرسا بودن رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی85.

رانت های اطالعاتی اقتصادی منشا فساد اقتصادی87. . . . . . . . . . . .

اطالعرسانی دربـارهء تخلفات اقتصادی 89. . . . . . . . . . . . . . . . . .

بحث اطالعرسانى بحث جدايى از مبارزه با مفاسد اقتصادى است 91.
مبارزه با مفاسد ،بدون هياهوي كاذب 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی راه عالج نیست 95. . . . . . . . . . . . .

جسم بيمار اقتصاد تاب سختگيري راندارد 97. . . . . . . . . . . . . . . . .

توجه به جلب سرمايه گذاري داخلي 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقدان نظام تأمين اجتماعي 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كمبود نيروهاي كارآمد و متخصص دربخش دولتي 99. . . . . . . . . . .

نقش گمرک در مقابله با مفاسد اقتصادی 100. . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقابله با زمین خواری102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قاچاق هم مانع رشد اقتصادى و هم موجب كاهش ارزش پول كشور 104.

مقررات نظام بانکی و مالی عامل اصلی فساد اقتصادی106. . . . . . . . .
ممنوعيت پولشويى 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفهوم پولشویی108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعریف پولشویی 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پولشویی از نگاه خرد109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پولشویی از نگاه کالن 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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اهمیت پولشويى و لزوم مبارزه با آن 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نقش سیاست های نظارتی نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی 112. . .

بررسی ابعاد اقتصادی پولشویی 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بررسی ابعاد اجتماعی پولشویی 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بررسی ابعاد حقوقی وجرم انگاری پولشويى 511. . . . . . . . . . . . . .

منابع 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرست 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـ  132ـ

