
 

 باسمه تعالی

 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 مجلس مؤسسان قانون اساسی( 21/90/2531)مصوب 

 کار برد:، همه امکانات خود را برای امور زیر بهاهداف مذکور در اصل دومدولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به ـ 5اصل 

 .براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی 1

…. 
 .ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی 6

…. 
 .های مادی و معنویزمینه ، در تمامـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه 9

…. 
 برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.عمومی ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی 11

….. 
 .قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانونـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت 11

…. 
ــ 1اصل  به است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبتای و نهی از منکر وظیفهدر جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ـ

و المومنون و المومنات »کند. . شــرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین مییکدیگر، دولت نســبت به مردم و مردم نســبت به دولت

 «بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

 غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.اضرار به تواند اعمال حق خویش را وسیلهکس نمیهیچ ـ 09اصل 

ــ  05اصلل  کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ کنبرای تامین اسـتقلال اقتصـادی جامعه و ریشهـ

 شود:آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می

…. 
 .باطل و حرامـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات 5

…. 
ــ 00اصلل  ،سوءاستفاده از ، قمار، سـوءاســتفاده از موقوفات، سـرقت، اختلاس،رشـوهدولت موظف اسـت رروتهای ناشـی از ربا، غصـ  ـ

ــلی، فروش زمینهایکاریها و معاملات دولتیمقاطعه ــروع را گرفته و به موات و مباحات اص ــایر مواردغیرمش ــاد و س ، دایرکردن اماکن فس

را و ربوت شرعی به وسیله دولت اجالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیقنبودن او به بیتلوممعصاح  حق رد کند و در صورت 

 شود.

موج  قانون شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهکل متمرکز میداریکلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه ـ 35اصل 

 گیرد.انجام می

توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر ونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیرییس جمهور، معا -202اصل 

نوع شـغل دیگر در موسـسـاتی که تمام یا قسـمتی از سـرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای 

مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی،  اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و

ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم جز شـرکتهای تعاونی ادارات و موسـسـات برای آنان ممنوع اسـت. سـمتهای آموزشـی در دانشگاه

  مستثنی است.

ر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسـ - 201اصلل 

  شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.قضاییه رسیدگی می
 

 



 

 

 سیاست های کلی اصلاح نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبریاز 

 (2510اردیبهشت )

پس از مشـورت با مجمع تشخی  مصلحت نظام تعیین شده  که« های کلی نظام اداریسـیاسـت»ای با ابلاغ الله خامنهحضـرت آیت    

بندی مشخ  برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل ها را موظف کردند که زمانی مخاطبان این سیاستاست، کلیه

 .زمانی معین گزارش کنند

تشخی  مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای گانه، رئیس مجمع که به رؤسـای قوای سـه« های کلی نظام اداریسـیاسـت»متن 

 :مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است

 .نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی ال

 .و ارتقای منابع انسانی  عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت ل1

معیارها و روزآمدی روشـهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ بهبود  لل 5

 .نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای

 .دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نص  و ارتقای مدیران ل0

 .انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخص  و مهارتهای آنانایجاد زمینه رشد معنوی منابع  ل3

رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شـغل و شاغل و تأمین حداقل  لل6

 .معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی

.... 

 .و سازمانی با رویکرد افزایش ارربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری  ل22

 یکشورتوجه به ارربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات  ل21

 .عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری ل25 

.... 

 .نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومیتوسعه   ل23

.... 

 .خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم  ل21

به  دسترسی آسان و ضابطه مند مردمشفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر  ل21

 .اطلاعات صحیح

 .زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری  ل20

قانونگرایی، اشـاعه فرهنگ مسـلولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد  لل19

 .فعالیت هاسلیقه ای و فردی در کلیه 

 .نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال ل12

.... 

حفظ حقوق مردم و جبران خسـارتهای وارده بر اشـخاح حقیقی و حقوقی در ارر قصـور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف  لل15

 .در نظام اداریقانون و مقررات 

ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی  ل10

 .و بکارگیری نظام مورر پیشگیری و برخورد با تخلفات

 .اداری و یکپارچه سازی اطلاعاتکارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام  ل13



.... 

مخاطبان محترم این سیاستها )رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسلولان نهادهای غیردولتی( موظفند زمان بندی مشخ  برای 

  .عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند

 والسلام علیکم

 2510اردیبهشت ل  اىسیدعلى خامنه

 

 

 ان قوا در مورد مبارزه با فسادماده ای مقام معظم رهبری به سر 1فرمان 
 (29/91/2519)ابلاغی 

ــال  ــت س ــلامی دهم اردیبهش ــه گانه فرمان  1831آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اس ــای قوای س ماده ای مهمی  3به روس

 .مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردنددرخصوح مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با 

 :گانه بدین شرح استمتن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه

 الله الرحمن الرحیمبسم

 حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم

م جّدى اند، عزقضائیه بدان همت گماشتهى مجریه و تشـکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه

مسـلولان را به اقدام در این امراساس  و حیات  نوید میدهد. حکومت  که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال 

 اح و هّمت ى طولان  خویش با نظام آرمان  علوى و اسـلام  بداند، و این جهادى از سر اخلتکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصـله

این  ئ  ندارد نباید درناپذیر میطلبد. جمهورى اسلام  که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلام ، هدف و فلسفهسست 

ى علوى را باید در مدّ نظر داشته باشد  و به کمک اله  و حمایت مردم  که عدالت و راه دچار غفلت شـود  رفتار قاطع و منصـفانه

 .میدانند تکیه کند انصاف را قدر

فرصت مناسب  است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّّه « رفتار علوى»نامگذارى امسال به نام مبارك 

این  مها را در برابر چشدر سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعّالیت  تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افق

 .ملّت نجی  و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید

گذارى مطملن است. و این همه به فضائ  ى فعالیّت اقتصـادى سـالم و ایجاد اشـتغال براى جوانان و سرمایهامروز کشـور ما تشـنه

 ى قشرها، از صحّتهمه ى کار وگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علم  و جویندهنیازمند است که در آن، سرمایه

و سـلامت ارتباطات حکومت  و امانت و صـداقت متصدیان امور مال  و اقتصادى مطملن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر 

خواهان پرمّدعا و انحصارجو، طرد کنندگان از امکانات حکومت ، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهدسـت مفسدان و سوءاستفاده

طل ، همه احساس ناامن  و نومیدى خواهند کرد و کسان  از آنان به استفاده از راههاى گذار و تولید کننده و اشتغال، سرمایهنشوند

 .نامشروع و غیرقانون  تشویق خواهند شد

انه واى سه گى قگشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیلهى فسـاد مال  و اقتصادى و عمل قاطع و گرهخشـکانیدن ریشـه

اغماض، از بروز و رشد فسادمال  در ى مجریه با نظارت  سازمان یافته و دقیق و ب ى مجریه و قضـائیه است. قوهمخصـوصـاد دو قوه

ى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر دسـتگاهها پیشگیرى کند، و قوه

کارهاى قانون  است و نیز در ایفاء ى مقننه در وضع قوانین که موج  تسهیل راه  کشـور بردارد. بدیه  اسـت که نقش قوهراه تعال

 .ى نظارت، بسیار مهم و کارساز استوظیفه

 : دهم رتذکتواننددرمبارزه بافسادمال  ایفاءنقش کنند، دیگر دست اندرکاران کشور که میرات آقایان وبه حضلازم است نکات  را

هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این ها و بتدریج فریادها و نعرهى جدّى با فسـاد اقتصـادى و مال ، یقیناد زمزمهبا آغاز مبارزه (2

مخالفتها عمدتاد از سوى کسان  خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیع  است بددلان  که با سعادت ملت و کشور 



اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. دلان  که از القائات آنان تاریر پذیرفتهیا سـادهمخالفند 

به مسـلولان خیرخواه در قواى سـه گانه بیاموزید که تسـامح در مبارزه با فساد، بنوع  همدست  با فاسدان و مفسدان است. اعتماد 

ولت  و قضائ  در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود عموم  به دستگاههاى د

 .را نشان دهند

کنندگان از رروتهاى ملّ ، موج  ناامن  اقتصادى و فرار ممکن است کسان  بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده (1

یم کنید که بعکس، این مبارزه موج  امنیت فضـاى اقتصـادى و اطمینان کسـان  اســت که ها اسـت. به این اشـخاح تفهسـرمایه

 .اندخواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مال  و اقتصاد ناسالمم 

اد مطملن و برخوردار از ســلامت و امانت بســپارید. دســت  که ى قضــائیه به افرکار مبارزه با فســاد را چه در دولت و چه در قوه (5

 .میخواهد با ناپاک  دربیفتد باید خود پاك باشد، و کسان  که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند

ــربه (0 ــد. متهم کردن ب ض ــان میان خیانت و معامله گناهان، یاى عدالت باید قاطع ول  در عین حال دقیق و ظریف باش ى یکس

اشـتباه، یا یکسـان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت 

 .مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامن  کنندگانه کشور راتشکیل میدهند نباید کارگزاران در قواى سـه

 .ئ  مهم شناخته شودخدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهه نیکواست که تشویق صالحان وچ

بخشــهاى مختلف نظارت  در ســه قوه از قبیل ســازمان بازرســ  کل کشــور، دیوان محاســبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى  (3

ور را بدرست  شناسائ  کنند و محاکم قضائ  و نیز مسلولان آسی  صـمیمانه، نقاط دچار آسـی  در گردش مال  و اقتصـادى کشـ

 .زدائ  در هر مورد را یارى رسانند

پذیر در فعالیتهاى اقتصـــادى دولت ل کلان مانند: وزارت اطلاعات موظف اســـت در چهارچوب وظائف قانون  خود، نقاط آســـی  (6

گیرى اقتصادى و پول  کشور را هاى ملّ ، و نیز مراکز مهم تصـمیمطرحگذاریهاى بزرگ، معاملات و قراردادهاى خارج ، و سـرمایه

پوشـش اطلاعات  دهد و به دولت و دسـتگاه قضـائ  در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش 

 .دهد

نباید استثنا شود. هیچ شخ  یا نهادى در امر مبارزه با فسـاد نباید هیچ تبعیضـ  دیده شود. هیسکس و هیچ نهاد و دستگاه  ( 1

نمیتواند با عذر انتساب به اینجان  یا دیگر مسلولان کشور، خود را از حساب کش  معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید 

 .برخورد یکسان صورت گیرد

ود . بجاى تبلیغات باید آرار و برکات عمل، مشهى شـعارى و تبلیغات  و تظاهرگونه رفتار شودبا این امر مهم و حیات  نباید بگونه (1

الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و ها و اممهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهگردد. به دسـت اندرکاران این

دور از اظهارات نسنجیده و نقاط اصـل  را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسـان  به افکار عموم  که البته در جاى خود لازم اسـت، باید ب

 .گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عموم  را در نظر داشته باشدتبلیغات

ى مســلولان این امور، مســللت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد از خداوند متعال اخلاح و جلدّ و توفیق را براى خود و شــما و همه

 .قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عموم  را تدارك کندالاعظم روح  فداه رضاى حضرت بقیةاللَّّه
 والسلام علیکم

 اىسیدعلى خامنه

 2519ماه  اردیبهشت 29
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