
فرمان ھشت ماده ای مقام معظم رھبری

در ایـن روز رھبـر معظـم انقـالب     . سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشـور اسـت  ١٣٨٠دھم اردیبھشت سال 

اسالمی فرمان

.ھا به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردندای خود را که بعدھشت ماده

ای بـه تبیـین اھـداف نھـایی حکومـت اسـالمی پرداختنـد و دو ھـدف         اهللا خامنـه مھر، در مقدمه ایـن فرمـان، حضـرت آیـت    به گزارش 

را از اھداف نظام جمھوری اسالمی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند” برافراشتن پرچم عدالت اسالمی“و ” خدمت به مردم “

جتمـاعی ـ اقتصـادی زمـان صـدور فرمـان خـود برشـمردند، دقیقـًا در وضـعیت           ھای اشرایطی که مقام معظم رھبری بعنوان شاخصه

امـروز کشـور مـا تشـنه فعالیـت      «:ای در ایـن مـورد آمـده اسـت     اهللا خامنـه در مقدمه فرمـان حضـرت آیـت   . فعلی نیز ملموس است

نیازمنـد اسـت کـه در آن    گـذاری مطمـئن اسـت و ایـن ھمـه، بـه فضـایی       اقتصادی سـالم و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان و سـرمایه      

گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار، و ھمه قشرھا از صحت و سالمت ارتباطات حکـومتی  سرمایه

«.و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند

قـانون اساسـی، ایـن شـرایط را بشـکلی      ٤٤ور به سیاست مھـم اجرایـی کـردن اصـل     قرار گرفتن کشور در آستانه ورود جدی کش

اینجاسـت کـه ایـن معنـای ایـن عبـارت رھبـر معظـم         . دھدروی عموم مردم، بویژه نخبگان و فعاالن اقتصادی قرار میتر پیشملموس

اگـر دسـت مفسـدان و سـوء     « : د ای خـود فرمودنـ  کنـد کـه در مقدمـه فرمـان ھشـت مـاده      انقالب اسالمی بیش از پیش جلوه می

گـذار و  خواھان پر مدعا و انحصار جو طرد نشـوند، سـرمایه  کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیادهاستفاده

«.کننده و اشتغال طلب، ھمه احساس ناامنی و نومیدی خواھند کردتولید

فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشـا در ایـن بـاره را مسـتلزم اقـدام      مقام معظم رھبری در این فرمان خشکانیدن ریشه

.ھمه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصًا دو قوه مجریه و قضاییه دانستند

را پـیش  ایانداز تـازه ای با نگاه عمیق خود، آنجا که به تشریح وظیفه قوه قضاییه در این مورد پرداختند، چشماهللا خامنهحضرت آیت

قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خـائن و عناصـر آلـوده را    « :روی این قوه گشودند و فرمودند

«.از سر راه تعالی کشور بردارد

:مقام معظم رھبری بدین شرح استفرمان ھشت ماده ای



ھای مخالفت با آن بلنـد  ھا و بتدریج فریادھا ونعرهاقتصادی و مالی، یقینا زمزمهبا آغاز مبارزه جدی با فساد -١-١

شـوند و  ھا عمدتا از سوی کسانی خواھـد بـود کـه از ایـن اقـدام بـزرگ متضـرر مـی        این مخالفت. خواھد شد

انـد  یرفتهطبیعی است بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دالنی که از القائات آنان تاثیر پذ

بـه مسـووالن خیرخـواه در قـوای     . ھا نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکنداین مخالفت. با آنان ھمصدا شوند

اعتمـاد  . گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی ھمدستی بـا فاسـدان و مفسـدان اسـت    سه

ھـا در برخـورد بـا مجـرم و متخلـف      گاهھای دولتی و قضایی در گرو آن است که ایـن دسـت  عمومی به دستگاه

.قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دھد

ھـای ملـی،   ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت-٢-٢

موجـب  به این اشخاص تفھیم کنید که به عکس، ایـن مبـارزه  . ھا استموجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه

تولیـد  .خواھند فعالیت سالم اقتصـادی داشـته باشـند   امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می

.اندکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم

مت و امانـت  کار مبارزه با فسـاد را چـه در دولـت و چـه در قـوه قضـاییه بـه افـراد مطمـئن و برخـوردار از سـال           -٣-٣

خواھند در راه اصالح عمـل کننـد بایـد خـود     خواھد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میدستی که می. بسپارید

.برخوردار از صالح باشند

ان خیانت و اشتباه یـا  یکسان میگناھان، یا معاملهمتھم کردن بی. عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظرفیت باشدضربه-٤-٤

گرفتن گناھان کوچک با گناھان بزرگ جایز نیستیکسان

دھنـد نبایـد مـورد سـوء     گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشـکیل مـی  مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی

شویق صالحان و خدمتگزاران نیـز در کنـار مقابلـه بـا     چه نیکو است که ت. ظن و در معرض اھانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند

.ئی مھم شناخته شودفساد و مفسد، وظیفه

ھای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطالعات بایـد بـا ھمکـاری    بخش--٥

رسـتی شناسـایی کننـد و محـاکم قضـایی و نیـز مسـووالن        صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مـالی و اقتصـادی کشـور را بـه د    

زدایی در ھر مورد را یاری رسانندآسیب

: ھـای اقتصـادی دولتـی کـالن ماننـد     پـذیر در فعالیـت  وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظـایف قـانونی خـود، نقـاط آسـیب     -٦

گیری اقتصادی و پولی کشـور را  ، و نیز مراکز مھم تصمیمھای ملیھای بزرگ، طرحگذاریمعامالت و قراردادھای خارجی، و سرمایه

پوشش اطالعاتی دھد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سالمت اقتصـادی یـاری رسـانند و بـه طـور مـنظم بـه ریـیس جمھـور          

.گزارش دھد

ھـیچ شـخص یـا نھـاد     . ثنا شودھیچکس و ھیچ نھاد و دستگاھی نباید است. در امر مبارزه با فساد نباید ھیچ تبعیضی دیده شود-٧

با فساد در ھر جا و ھر مسـند  . کشی معاف بشماردتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسووالن کشور، خود را از حسابنمی

.باید برخورد یکسان صورت گیرد

ای تبلیغـات بایـد آثـار و برکـات عمـل،      بـه جـ  . ی شعاری و تبلیغاتی و تظاھرگونه رفتـار شـود  با این امر مھم و حیاتی نباید به گونه-٨

الفسـادھا بـه سـرغ ضـعفا و خطاھـای      ھـا و ام به دست اندرکاران این مھم تاکید کنید که به جای پرداختن بـه ریشـه  . مشھود گردد

ور از رسانی بـه افکـار عمـومی کـه البتـه در جـای خـود الزم اسـت، بایـد بـه د          ھرگونه اطالع. کوچک نروند و نقاط اصلی را رھا نکنند

.اظھارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد

کنم و امیدوارم ایـن اقـدام مـورد    ی مسووالن این امور، مسالت میاز خداوند متعال اخالص و جد و توفیق را برای خود و شما و ھمه

قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عممومی را تدارک کنداهللا االعظم روحی فداه رضای حضرت بقیه


