فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری
دهم اردیبهشت سال  0831سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است.
در این روز رهبر معظم انقالب اسالمی فرمان هشت مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با
مفاسد اقتصادی معروف شد ،صادر کردند.
به گزارش مهر ،در مقدمه این فرمان ،حضرت آیتهللا خامنهای به تبیین اهداف نهایی حکومت
اسالمی پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسالمی“ را از اهداف
نظام جمهوری اسالمی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند.
شرایطی که مقام معظم رهبری بعنوان شاخصههای اجتماعی ـ اقتصادی زمان صدور فرمان خود
برشمردند ،دقیقاً در وضعیت فعلی نیز ملموس است .در مقدمه فرمان حضرت آیتهللا خامنهای در
این مورد آمده است  « :امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان
و سرمایهگذاری مطمئن است و این همه ،به فضایی نیازمند است که در آن سرمایهگذار ،صنعتگر
و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار ،و همه قشرها از صحت و سالمت
ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس
امنیت و آرامش کنند».
قرار گرفتن کشور در آستانه ورود جدی کشور به سیاست مهم اجرایی کردن اصل  44قانون
اساسی ،این شرایط را بشکلی ملموستر پیشروی عموم مردم ،بویژه نخبگان و فعاالن اقتصادی
قرار میدهد .اینجاست که این معنای این عبارت رهبر معظم انقالب اسالمی بیش از پیش جلوه
میکند که در مقدمه فرمان هشت مادهای خود فرمودند  « :اگر دست مفسدان و سوء
استفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیادهخواهان پر مدعا و
انحصار جو طرد نشوند ،سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغال طلب ،همه احساس ناامنی و نومیدی
خواهند کرد».
مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و
گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه ،بوسیله قوای سه گانه ،مخصوصاً دو قوه مجریه
و قضاییه دانستند.
حضرت آیتهللا خامنه ای با نگاه عمیق خود ،آنجا که به تشریح وظیفه قوه قضاییه در این مورد
پرداختند ،چشم انداز تازهای را پیش روی این قوه گشودند و فرمودند « :قوه قضاییه با استفاده از
کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ،مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور
بردارد».
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بدین شرح است :
 -0با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی ،یقینا زمزمهها و بتدریج فریادها ونعرههای
مخالفت با آن بلند خواهد شد .این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام
بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده

دالنی که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند .این مخالفتها نباید در عزم راسخ
شما تردید بیفکند .به مسووالن خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد،
به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است .اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی
در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با م جرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان
دهد.
 -2ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از
ثروتهای ملی ،موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها است .به این اشخاص تفهیم کنید که
به عکس ،این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند
فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور ،خود نخستین قربانیان فساد مالی
و اقتصاد ناسالماند.
 -8کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و
امانت بسپارید .دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد ،و کسانی که
میخواهند در راه اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از صالح باشند.
 -4ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظرفیت باشد .متهم کردن بیگناهان ،یا
معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان ،اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را
تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند .چه
نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد ،وظیفهئی مهم
شناخته شود.
 -5بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و
وزارت اطالعات باید با همکاری صمیمانه ،نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به
درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسووالن آسیبزدایی در هر مورد را یاری رسانند.
 -6وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود ،نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای
اقتصادی دولتی کالن مانند :معامالت و قراردادهای خارجی ،و سرمایهگذاریهای بزرگ ،طرحهای
ملی ،و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطالعاتی دهد و به دولت و
دستگاه قضایی در تحقق سالمت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش
دهد.
 -7در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود .هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید
استثنا شود .هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسووالن کشور،
خود را از حسابکشی معاف بشمارد .با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت
گیرد.
 - 3با این امر مهم و حیاتی نباید به گونهی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود .به جای
تبلیغات باید آثار و برکات عمل ،مشهود گردد .به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای

پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها
نکنند .هرگونه اطالعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود الزم است ،باید به دور از
اظهارات نسنجیده و تبلیغات گون ه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته
باشد.
از خداوند متعال اخالص و جد و توفیق را برای خود و شما و همهی مسووالن این امور ،مسالت
میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیههللا االعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی
به سوی رفاه و آسایش عممومی را تدارک کند.

