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 بخش با فساد اداری و اقتصادی با محوریت بیانیه گام دوم الزامات مبارزه مؤثر و نتیجه
)سالن  ۱۴۰۱ /۳ /۳۱«/ فساد اقتصادی و اداری/ از پیشگیری تا مقابله»احمدحسین شریفی/ سخنرانی در همایش ملی 

 های کتابخانه ملی(همایش

 

های کنشگری آدمیان دانست. جرمی بنتام و جان استوارت قئساترین عمدهاز توان را میگرایی سودگرایی و لذت

 اند.میل از خداوندان لیبرال دموکراسی به تفصیل در این موضوع سخن گفته

 Ricard A Posner, The problem of)در کتاب  ، از صاحب نظران مکتب تحلیل اقتصادی حقوقریچارد پوزنر

jurisprudence, p 353-354) رساندن حداکثر پی در مردم که است این اقتصاد علم لیاص فرض» نویسد:می 

 دادخواه جرم، ارتکاب به تصمیم در مجرم مانده(،عقب افراد و کودکان حتی مردم )همه هستند خود هایخواسته

 مخالف یا موافق رای دادن به تصمیم در گذارقانون دادگاه، به رجوع یا و دعوا یک مصالحه میان انتخاب زمان در

 اینکه به راننده تصمیم قرارداد، نقض زمان در قرارداد طرف رای، صدور زمان در دادرس الیحه، یا وزیر یک به

 عوامل و نماید، طی را خیابان عرض احتیاطیبی با و عجله با چقدر که پیادهعابر  تصمیم براند، سریع چقدر

 غیر رفتار در چه و بازاری رفتار در چه انسانهاکنندگان. نتیجه آنکه مصرف و بازرگانان مانند متعارف اقتصادی

 « هستند. سود حداکثرسازی دنبال به بازاری

گرایان های فکر اسالمی به آن شکلی که سودگرایان و لذتاسالم و بنیاننظام ارزشی از نظر سود و لذت البته 

ن غایت و مالک ارزش رفتارهای فردی به عنواتوان این دو را با چنان تفسیری نمیگویند پذیرفته نیستند. یعنی می

توان نادیده گرفت که اغلب آدمیان در اغلب قریب به اتفاق این حقیقت را هم نمیاما  و اجتماعی قلمداد شوند.

 اند.این جهانی تصمیمات فردی و اجتماعی و اقتصادی خود دنبال کسب سود و منفعت

  است که:گری آدمیان این از بنیادهای کنش ینتیجه چنین فهم

ورزی خواهی و طمعزیادهروحیه صادی و اداری باید تدر تبیین و فهم چرایی فسادها و حتی تخلفات اقاوالً، 

 را نیز در نظر گرفت. آدمیان پایان و مشتهیات نفسانی بی

 خواهی باشد. مداری و عدالتدر تزاحم با قانون دتوانای در موارد نه چندان کمی میچنین روحیه ثانیاً،

توان به بیان موعظه و آدمیان نمیپایان بیگرایی دهی به سودخواهی و لذتثالثاً، برای مهار و کنترل و جهت

 ها و مواعظ اخالقی چیره شوند. د بر توصیهنتوانهایی میتوصیه اخالقی بسنده کرد. چنین سائق

خواهی چیره شوند که بسترها و مداری و عدالتتوانند بر قانونگرایی زمانی میترابعاً، سودخواهی و لذ

و مسؤوالن نظم  جامعهوقتی حساسیت اند که عموم آدمیان اینگونهو اال های اجتماعی برای آنها فراهم باشد. زمینه

 کنند.ی خود را جمع میرا بدانند، تا اندازه زیادی دست و پا انهساختارشکنهای سودجوییو قانون نسبت به 



2 
 

در جلوگیری از شیوع و قضایی جامعه اقتصادی حاکمان و مدیران سیاسی و شود که نقش از اینجا دانسته می

نیز در های پایدار و حکومتهمه حاکمان حکیم بدیل است. به همین دلیل است که فساد اجتماعی، نقشی بی

 اند:ی هرگز مسامحه نکردهدر برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادطول تاریخ 

و شد، کریمانه هایی که نسبت به شخص خودشان میاخالقیها و بیگونه بود که با اهانتاین پیامبر اکرم

رو خندهدائماً بشاش و  ؛الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِيظٍلَيِّنَ  الْخُلُقِ الْبِشْرِ سَهْلَ كَانَ دَائِمَ » :کردبرخورد میمنعطفانه 

خدای تا جایی است که تمجید و تحسین  «بود؛ اخالقی ساده داشت؛ نرم و مهربان بود؛ خشن و سنگدل نبود.

 («۴)قلم، آیه  خُلُقٍ عَظیم وَ إِنَّکَ لَعَلى»: توصیف شد «اخالق عظیم»به عنوان او اخالق  و را در پی داشت سبحان

کرد. هیچ نوع شد، به هیچ وجه اغماض نمینادیده گرفته می ماعیوقتی که مقررات و قوانین اجتهمین پیامبر اما 

به تعبیر هند ابن کرد. ه شدت با نقض مقررات اسالمی برخورد میب گرفت.و تخلفی را نادیده نمی شکنیقانون

 هاله:ابی

 ءٌ حَتَّى يُنْتَصَرَ لَهُ؛هُ أَحَدٌ وَ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْوَ لَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَ مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُوطِيَ الْحَقَّ لَمْ يَعْرِفْ

برکات و ثمرات اجتماعی برخورد جدی با فساد و مفسد، و عنایت به حفظ حدود و مقررات اجتماعی، 

 کنم: فراوانی دارد که در اینجا به دو تا از آنها اشاره می

این حقیقتی بدیهی است و نیاز به اثبات و  است. سازی مفسدانجلوگيری از شيوع فساد و شبکهیک. 

تبیین ندارد. به همین دلیل، در اینجا صرفاً به نقل یک حادثه تاریخی درباره تأثیرگذاری برخورد جدی و به موقع 

، در این باره (۵۳)صالملک طوسی در سیاستنامهکنم. خواجه نظامدهی به رفتار دیگران بسنده میبا فساد در شکل

 کند:ای را نقل میداستان آموزنده

ها ببستند؛ و نان عزیز و نایافت شد؛ و غربا و درویشان در رنج شنیدم که در غزنین، خبازان در دکان

از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر  ۱افتادند و به تظلم به درگاه شدند، و پیش سلطان ابراهیم

آرند، هر باری که گندم و آرد که در این شهر می»گفتند: « ؟ایدچرا نان تنگ کرده»کردند. گفت: 

گذارد که یک من بار و ما را نمی« فرمان چنین است»گوید: کند و مینانوای تو بخرد و در انبار می

سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند، در زیر پای پیل افکندند. چون بمرد، بر دندان پیل « بخریم

هر که درِ دکان نگشاید از نانوایان، با او »کردند که بگردانیدند، و بر وی منادی میببستند و در شهر 

و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس « همین کنیم.

 خرید.نمی

                                                           
 ق( است۴۵۱. مقصود سلطان ظهیرالدوله ابراهیم بن مسعود غزنوی )م۱
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های ترین راهیکی از مهمشناسان اجتماعی به باور عالمان علوم تربیتی و روانگرایی: نقانوسازی نهادینهدو. 

این شیوه، انواع مختلف و متنوعی است. البته  (punishment)، استفاده از شیوة تنبیه پذیریو جامعه سازیفرهنگ

تواند به نوبة خود در کاهش رفتارهای نامطلوب و افزایش احتمال انجام رفتارهای که هر کدام از آنها میدارد 

یا همان محروم  (negative punishment) های تنبیه، شیوة تنبیه منفیترین شیوهارفمطلوب مؤثر باشند. یکی از متع

 کردن و جریمه کردن است. 

. خواهم با تکیه بر بیانیه گام دوم شرایط الزم برای مبارزه ثمربخش با فساد بیان کنمدر ادامه عرایضم می

ب که مورد تأکید ویژه قرار گرفته است اصل گانه گام دوم انقالاستحضار دارید که اصل چهارم از اصول هفت

و  فساد اقتصادی»نویسند: در آغازین جمالت این اصل رهبر فرزانه انقالب میاست. « عدالت و مبارزه با فساد»

ی ویرانگر و ی حکومتها عارض شود، زلزلهدر بدنه ی چرکین کشورها و نظامها و اگراخالقی و سیاسی، توده

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از ضربه

 «تر از دیگر نظامها است.تر و بنیانیتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیمشروعیّتهای مرسوم و مبنائی

ای برای مبارزه ثمربخش با فساد را بیان کرد که در ادامه به توان شرایط ششگانهمی ر این اصلبا تأمل د

 دهم:اختصار توضیح می

ائمی و فعال باشد و نه مقطعی و منفعل. یعنی دستگاه و مبارزه با فساد در صورتی مؤثر است که د، اوالً

گریزی و مداوم و پیگیر، مسأله فساد و قانونای در بدنة حاکمیت وجود داشته باشد که به صورت مجموعه

به های حاکمیتی رصد کند و به صورتی قاطع و بدون تعارف با آن برخورد کند. ستیزی را در سایر دستگاهقانون

گیری و رشد آن در جامعه و از شرایط الزم برای مبارزه با فاسد و جلوگیری از شکلتعبیر رهبر معظم انقالب: 

 ت این است که در بدنه حاکمی

گانه حضور دائم داشته باشد و به دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه»

 .«های حکومتیمعنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه

 «نورانی است.الطّبع با دستانی پاک و دلهایی هایی باایمان و جهادگر، و منیعاین مبارزه نیازمند انسان»

ها و فسادهای ای جرمها و نیروی زمینهای باشد که قدرت محتوای پیامباید به گونهمبارزه با فساد ، ثانياً

برخورد با فساد البته باید همراه با تبیین »به تعبیر رهبر فرزانه انقالب  اجتماعی را خنثی کرده و از کار بیاندازد.

ترین عوامل کنترل فساد و جلوگیری از شیوع آن این است که اجازه داده نشود توضیح آنکه یکی از مهم «باشد

که ارتکاب جرایم اجتماعی و عمومی، پیام ضمنی خود را به دیگران برساند. یعنی نباید چنین باشد که دیگران 

کاری ندارد. و اال دیر یا زود  احساس کنند مجرمان و مفسدان از آزادی عمل برخوردارند و کسی با آنان

گریزی و ارتکاب جرایم علنی به اپیدمی تبدیل خواهد شد. به تعبیر دیگر، جامعه باید نتیجه بسیار نامطلوب قانون

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048
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شود، به سرعت مشاهده کند. مفسدان و مجرمان در هر رده و و ناگواری را که نصیب منحرفان و مفسدان می

 زمان بعد از انجام رفتار نامطلوب، باید محرومیت یا جریمه را تجربه کنند. ترینپستی که باشند، در کوتاه

گریزان باید سرعت عمل داشت. اینکه رسیدگی به یک پرونده ، در برخورد با مجرمان و مفسدان و قانونثالثاً

اما از نظر حتی اگر از نظر بورکراسی قضایی موجه باشد ها طول بکشد، ها و بلکه سالفساد مالی مثالً ماه

کند. یا پیام عدم قاطعیت و جدیت حاکمیت را در برخورد با مجرمان به جامعه صادر میشناسی اجتماعی روان

کند. اما با برخورد سریع هم پیام قاطعیت در برخورد کم زمینه را برای رواج شایعه تبانی و امثال آن فراهم میدست

 های مشابه خواهد شد.مانع از بروز جرم شود و همبا جرم و مجرمان به جامعه صادر می

در امر مبارزه »به تعبیر رهبر حکیم انقالب  ، هیچ تمایز و تفاوتی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد.رابعاً

پیامبر  هیچ واسطه و شفاعتی در برخورد با مجرمان نباید به کار آید. «با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود

و بعد فرمود حتی اگر « لَا یُشَفَّعُ فِی َحدٍّ.» شکنی را بیان کرد:قاطع دکترین مبارزه با قانون چه زیبا و اکرم)ص(

 ای در اجرای حد الهی دربارة او درنگ نخواهم کرد.فاطمه دختر خودم نیز مرتکب جرم شود، لحظه

به هنگام با فساد و جلوگیری هم در بیانیه گام دوم درباره برخورد قاطع و سریع و رهبر فرزانه انقالب اسالمی 

 فرماید: گیری نطفه فساد یا جلوگیری از رشد آن در جامعه، میاز شکل

، از تشکیل نطفة فساد پیشگیری و با رشد قاطعيّت و حسّاسيّتهای نظارتی و دولتی باید با دستگاه

 آن مبارزه کنند.

به تعبیر زیبای با فسادهای کوچک. ، به صورت همزمان هم با فسادهای درشت برخورد شود و هم خامساً 

از تشکيل نطفة فساد پيشگيری و  قاطعیّت و حسّاسیّت، های نظارتی و دولتی باید بادستگاه»رهبر فرزانه انقالب 

توان از تشکیل نطفه فساد پیشگیری کرد و از رشد و گسترش آن جلوگیری زمانی می«. با رشد آن مبارزه كنند

ریزها  ها و دانهدرشت از نگاه مجریان قانون و نیروی پلیس و دستگاه قضایی تفاوتی در برخورد با دانهکرد که 

های کالن، نسبت به فسادهای باشد. جامعه نباید به دلیل شیوع و انتشار اخبار مربوط به فسادهای بزرگ و اختالسن

. بلکه همه باید بدانند که فساد ستا ه خطرناکبرای سالمت جامعتفاوتی این بیتفاوت باشد. ریز و کوچک بی

ت داشته یفساد است و جرم جرم. کوچک و بزرگ ندارد. به همان میزان که باید نسبت به فسادهای بزرگ حساس

ها و فسادهای کوچک این باشیم نسبت به فسادهای کوچک هم باید حساس باشیم. عدم حساسیت نسبت به جرم

 ! «در اینجا ارتکاب جرم آزاد است»دهد که را به جامعه میبسیار خطرناک و مهلک پیام 

 یزجماز سوی  (Broken Window) «پنجره شکسته»ارزشمند و محققانه وری ای که در تئبر اساس ایده

تفاوتی شناس مشهور آمریکایی ارائه شد، بی، دو جرم(George Kelling( و جورج کلینگ )James Wilsonویلسون )

کند. بر ها و فسادهای بزرگ را فراهم میای کوچک است که زمینه مناسبی برای پیدایش جرمهنسبت به جرم
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ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و اگر پنجرهاساس تئوری پنجره شکسته، 

. دیری زندگری میدست به شکستن شیشه دی ،تفاوتی جامعه به این امرهنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی

 یبه خیابان دیگر یشود و این احساس آنارشی و هرج و مرج از خیابانهای بیشتری شکسته میپاید که شیشهنمی

هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون کند که در اینجا را ارسال میپیام خطرناک  این رود و با خودمی

آفرین و همزمان با جرائم خرد و کالن این سیگنال درست و حیات! اما برخورد آنکه کسی مزاحم شما شود

 . انددهد که مجریان قانون و پلیس و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جرم جدیامیدبخش را به جامعه می

و ها هم ترسیم شود ترین آرمانترین قوانین وضع شود و فسادستیزانه، حتی اگر بهترین و عادالنهسادساً

هایی پاکدست و سالم انسانها، «عامل»یعنی اما مجریان و ناظران قانون ها طراحی شوند «ساختار»ترین النهعاد

کسی که خودش آلوده به فساد باشد، »توان انتظار تحقق عدالت و برخورد جدی با فساد را داشت. نباشند نمی

جای بیانیه گام دوم بر ضرورت سپردن کارها  مقام معظم رهبری در چندین« قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند

 اند:به افراد باانگیزه، مؤمن، و پاکدست تأکید کرده

 «مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. مةهمه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت ه»

همان های الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای بعثت ةهم ةهای اوّلیّدر صدر هدفعدالت »

با این  های بلندی برداشته است ...شأن و جایگاه است. ... جمهوری اسالمی ایران در این راه گام

ای ژرف است. شده و بشود، دارای فاصلهگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میصریحاً می ...همه، 

که بحمداهلل -انا و کاردان های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دبخش ة... اگر زمام ادار

 شدسپرده شود، این امید برآورده خواهد  -کم نیستند

 المَلِکُ کَالنَهرِ العَظِیم تَستَمِد مِنه الجَداوِل؛ فَانِ کانَ عَذباً عَذُبَت وَ اِن کانَ مَلِحاً مُلِحَت؛ امام علی)ع(:

 مولوی این حدیث را به زبان شعر توضیح داده است:

 یت جا کند/ چرخ اخضر خاک را خضرا کندخوی شاهان در رع

 هاها/ آب از لوله روان در کولهشه چو حوضی دان حشم چون لوله

 چون که آب جمله از حوضی است پاک/ هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک

 ور در آن حوض آب شور است و پلید/ هر یکی لوله همان آرد پدید


