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  خالصه اجرایی   
یکی از توصیه های مهم و اساسی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که توسط مقام معظم رهبری 

حفظه الله در 22 بهمن ماه 1397 بیان شــده است، مساله "عدالت و مبارزه با فساد" می باشد. 

در این توصیه راهبردی کلی، از سه نوع فساد اقتصادی، اخالقی و سیاسی نام برده شده است.

  به نظر می رسد سایر ابعاد فساد، از جمله فساد اداری که از مهم ترین نوع آن تلقی می شود و 

الزم اســت که مطمح نظر نظام حقوقی ایران قرار بگیرد، در بطن این سه نوع فساد مذکور مستتر 

کید بر این ابعاد به  است و  ممکن است اذعان گردد که سه نوع فساد بیان شده من باب غلبه و تأ

صورت مصداقی در بیانیه بیان شده است.

از طرفی اگر این را نیز نپذیریم، بر اســاس قاعده "اثبات شــیء نفی ماعداء نمی کند"، دلیلی 

وجود نداشته که سایر ابعاد فساد از جمله فساد اداری مد نظر معظم له نبوده باشد. بنابراین، نظام 

حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان مهم در امر پیشگیری و مبارزه با فساد می تواند در پیشبرد این 

هدف نقش اساسی ایفاء کند.

همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره فرموده اند، در نظام حقوقی ایران برای 

مبارزه با انواع فساد، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارد اما مشکل اصلی در بحث اجرای این 

قوانین و مقررات می باشد. 

بــا این حال باید اذعان داشــت که جدای از نیاز به وجود نیروهای جــوان اجرایی، باید این 

موضوع مورد مداقه و آسیب شناسی کارشناسانه قرار بگیرد که علت عدم اجرای این سیاست ها 

و مقررات به چه عاملی برمی گردد؟ درواقع، چه عاملی باعث شده است که سیاست ها و قوانین 

در گوشــه ای فاقد قوه اجرا باقی بمانند؟ آیا ایراد از مجریان فعلی اســت یا اینکه مشکل و ایراد 

ماهیتی به مقررات وارد است؟

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال2003 میالدی به موجب قطعنامه 58/4 کنوانسیون 

مبارزه با فساد را به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی به تصویب رساند که از این کنوانسیون 

به " کنوانسیون مریدا"  نیز یاد می شود. این سند به عنوان اولین سند قابل اجرای بین المللی است 

 به امر فساد پرداخته است و رویکردی پیشگیرانه در این زمینه اتخاذ کرده است.
ً
که منحصرا

مخاطبان گزارش 
    معاونــت تعاون؛ کارگروه عدالت و مبارزه با فســاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

سایر نهادهای مرتبط و درگیر مبارزه با فساد

پیام های کلیدی گزارش
    چارچوب کلی لوایح سه گانه دربرگیرنده مبارزه با فساد می باشد.

    چهارچوب کلی لوایح سه گانه در راستای اجرای کنوانسیون مریدا می باشد.

    اظهار نظر محتوایی نیاز به نظرات کارشناسان و صاحب نظران دارد.

گزینه های سیاستی موجود
    آسیب شناسی عدم اجرای سیاست ها و قوانین حوزه مبارزه با فساد؛

    تدوین گزارش جامع در مورد روند تدوین لوایح ســه گانه برای ارائه به مجلس شــورای 

اسالمی؛

    بررسی اجرای چالش های کنوانسیون مریدا در نظام حقوقی ایران؛
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"قانون الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با 
فســاد" در سال 1385 در مجلس تصویب و در سال 1387 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت 

 به عضویت این کنوانسیون درآمد.
ً
نظام رسید و سرانجام ایران در سال 1388 رسما

دولت جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر،  در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقداماتی 
را انجام داده اســت که تنظیم  " الیحه شفافیت" ، " الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام 
وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" و " الیحه مقابله با فســاد و ارتقای سالمت نظام اداری- 
مالی" از جمله این اقدامات محســوب می گردند. عــالوه بر این می توان از "آیین نامه ماده )14( 
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی"  که در تاریخ 98/8/1 ابالغ شده است، نام برد که دربرگیرنده ی 

موضوع  موردنظر ما یعنی مبارزه با فساد می باشد. 

از آنجا که در کنوانسیون مریدا، به مسائل مهمی از جمله شفافیت، تعارض منافع و پیشگیری 
از فســاد اداری پرداخته شده است، به نظر می رســد که لوایح مذکور و همچنین سایر مقررات 
مرتبط که بعد از سال 1388 در این زمینه تصویب و یا به صورت الیحه تقدیم مجلس شده اند، 
در راستای این کنوانسیون می باشــند؛ چراکه یکی از ویژگی های این کنوانسیون، درخواست از 
دولت ها جهت پیگیری جدی مبارزه با فســاد و همچنین اتخاذ سیاســت ها و تصویب قوانین و 
مقررات برای پیشــگیری از آن می باشد. همچنین در ماده 65  کنوانسیون مذکور بیان شده است 
که کشورهای عضو بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات الزم از جمله اقدامات 
قانونی و اداری را اتخاذ نمایند تا اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون را تضمین کنند.

از طرفــی آیین نامه ی ماده )14( الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی نیز که به گفته  ســخنگوی 
دولت دوازدهم، تصویب آن گامی مهم در مبارزه و ریشــه کن کردن فســاد می باشد و بر اساس 
آن کارگروه ملی ارزیابی ریســک، مکلف اســت کارگروه های تخصصی را جهت بررسی خطر 
پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد، می تواند در راستای اجرای این کنوانسیون در نظر 

گرفته شود.

 البته باید اذعان داشــت که اظهارنظر در مورد نحوه اجرای ایــن آیین نامه و همچنین اثرات 
مترتب بر پیش گیری و مقابله با فساد بر عهده صاحب نظران این حوزه می باشد.

 در مــورد لوایح ســه گانه مذکور نیز باید اذعان داریم که اظهــار نظر تخصصی راجع به این 
 می بایســت توســط صاحب نظران این حوزه به 

ً
لوایح و نگاه جامع و مانع به این مقررات الزاما

عمل آید تا با هم فکری صاحبان عرصه  نظر و عمل، گامی اساســی برای مبارزه با فساد برداشته 
شــود. در مقدمه الیحه شفافیت آمده است که در صورت تصویب این الیحه نیازی به تصویب 
قانونی دیگر در باب فســاد نیست؛ لذا بایستی توسط صاحب نظران و متخّصصین  از نظر محتوا 

و صحت چنین ادعایی، مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

لوایح ســه گانه دارای مقدمه  توجیهی می باشــند که از روح حاکم بر این مقدمه و همچنین 
سرفصل های آن، عزم پیش گیری از فساد و مبارزه با آن استنباط می گردد، اما اظهار نظر در مورد 

 می بایست توسط اهل خبره و صاحب نظران این عرصه صورت گیرد.
ً
ساختار و محتوا الزاما

نکته ی دیگری که در مورد لوایح ســه گانه  باید مورد توجه واقع شود، این است که روند تهیه 
این لوایح برای قوه مقننه تبیین شــود؛ توضیح اینکه بیان گردد که این لوایح، توســط چه کسانی 
تنظیم شــده اســت و چه افراد و صاحب نظرانی در تهیه و تنظیم آن نقش داشته اند؟ و همچنین 
مدت زمان تهیه آن چه مدت به طول انجامیده اســت؟ به عبارتی، گزارشی از روند تنظیم و تهیه 
این لوایح ارائه شــود که البته در مقدمه توجیهی لوایح چنین هدفی دنبال شــده است اما به نظر 
می رســد که این کافی نبوده و الزم است گزارش جامع تری تهیه و تقدیم به مجلس شود. با این 
اوصاف و با یک نگاه کلی به لوایح ســه گانه اخیرالذکر، نکاتی در این لوایح به چشم می آید که 
در راســتای توصیه ی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بیان شده است که با قید عدم 

اظهارنظر محتوایی، در جدول ذیل بیان می گردد:
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
با یک نگاه کلی به لوایح سه گانه و با توجه به مقدمات توجیهی که در این لوایح ذکر گردیده 

است به نظر می رسد که مفهوم مبارزه با فساد، روح حاکم بر این لوایح را شکل می دهد؛ اما این 

امر الزم و ضروری است که ابعاد تدوین آن به صورت یک گزارش جامع شامل اعضای تدوین 

کننده، الیحه، میزان و چگونگی استفاده از نظرات کارشناسی و مدت زمان تدوین و ... دربیایید 

و به صورت پیوست به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد. بنابراین گزارش جامع، ابعاد الیحه 

مذکور برای نمایندگان مجلس روشــن می شــود و هرگونه ابهام و اجمال از آن زدوده می گردد تا 

درصورتی که نیاز به اصالح لوایح، به خصوص از ُبعد محتوایی، باشــد، اقدامات الزم به عمل 

آید. 
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