
 کند؟ آیا افشای فیش حقوقی افکار عمومی را منحرف می

 سیاست, اقتصاد در•    ۵۳۳۱ تیر ۳•  فردهی بابک• 

حقوق و پاداش چند ده و حتی چند  ،استعفا کردمیلیون تومانی  ۰۸های حدود  از یک ماه پیش که رئیس بیمه مرکزی پس از افشای حقوق

داد، اما با  دولت نخست مساله را محدود به چند مورد معدود تخلف نشان می. صد میلیونی چند مدیر ارشد دولتی و بانکی افشا شده است

ها  زارشبزرگ شدن موج رسوایی روشن شد که موارد افشاشده بخشی از یک روند عمومی شبه قانونی هستند، تا جایی که بنا به گ

 .گیرند، یعنی سه برابر سقف مجاز حقوق می میلیون تومان ۰۸بیش از نامه خود رسما ماهانه  هیات وزیران برخالف تصویب

ها و  های سیاسی، رسانه گروه  نشکند، واک های پرداختی نامتعارف از چند ده میلیارد تومان تجاوز نمی هرچند که احتماال مجموع حقوق

های فساد  توان با پرونده چنان بزرگ بوده که ابعاد آثار آن بر فضای سیاسی را می های حقوقی  قشرهای مختلف مردم به رسوایی فیش

ا مساله نشان ها، برخورد دو جناح اصلی کشور ب سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؛ و مانند همان پرونده

  .توان به رفع مساله فساد ساختاری در اقتصاد کشور امیدوار بود دهد که با روند موجود، پس از گذشتن موج مقطعی حساسیت نمی می

 های غیراعتدالی طلبان و فیش اصالح

جار و ه تمسخر این رسوایی را بعضی از آنها ب. هایی سردرگم نشان داده است ها واکنش جناح هوادار دولت در مواجهه با رسوایی فیش

دروغ »ماجرا را  سعید لیالز. «علیه دولت با بهره گیری از احساسات پاک ملت شریف ایران جنگ روانی»اند و یا  خوانده جنجال

 .«هاست عمده اینها میراث قبلی»هم گفته  کرباسچیدانسته و « ای و با هدف تخریب دولت پردازی رسانه

. «کفران نعمت نکنیم»گویند  دانند و می می« سنت سیئه» بدون زیر سوال بردن صحت ادعاها، افشاگری را  وزیر بهداشتای مثل  عده

کند، این روش، پاک کردن  ها مشکلی را حل نمی انتشار این فیش»و « های حقوقی اولویت کشور نیست پرداختن به فیش»: آنهااز نظر 

 «.صورت مسئله است

بالا  «ای اخالق رسالانه بالازی بالی»ها یالک  طلبان و نزدیکالان دولالت در آن مشالترکند ایالن اسالت کاله ایالن افشالاگری موضعی که اکثریت اصالالح

ت و قطعالا بیالان و افشالای هدف زمالین زدن دولالت روحالانی اسال»: گوید می زیباکالم. میان دولت و مردم است« ساختگی»هدف ایجاد تقابل 

دهنالد و  ای مالاجرا اهمیالت می آنقدر باله بعالد رسالانه موسوی الریای مثل  عده« .های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد چنین فیش

شالان ایالن اسالت کاله چالرا  ای حالل و فصالل کننالد و گالیه خواهند مساله را در سطح رسانه اهمیت است که آشکارا می یشان بیاصل مساله برا

 .ای بزند تواند پاتک افشاگرانه روابط عمومی و اطالع رسانی دولت ضعیف است و نمی

هالالیک کالالس پاسالالخگو نیسالالت کالاله ایالالن »پرسالالد چالالرا  دانالالد و می های منتقالالد دولالالت را رفتالالاری متنالالاق  می های رسالالانه افشالالاگری حالالش شالالنا 

البته برخورد همه حامیان دولالت، باله « داى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟هاى ناروا از چه زمانى آغاز شد و چرا در گذشته ص پرداخت

پذیرنالد کاله برخالی در دولالت روحالانی و اساسالا قشالر نزدیالک باله  بسالیاری از آنهالا می. خصوص آنها که از قدرت دورترند، این گونه نیست

های مشالابه در دوره  کشالند کاله چالرا افشالاگری میدارند، امالا آنهالا هالم باله سالرعت ایالن مسالاله را پالیش  هاشمی رفسنجانی از نظر مالی مسالاله

 نژاد انجام نشد؟ احمدی

 شناسی در اصولگرایی موقع

ای کاری زده و  های روحانی برای گشایش اقتصادی، جناح منتقد دولت ضربه در شرایط تداوم رکود و ایجاد زمینه ناامیدی از سیاست

 .ها ادامه پیدا نکند، احتماال ضعف دولت در این زمینه به رخش کشیده خواهد شد حتی اگر افشاگری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950222000686
http://meidaan.com/archive/18035
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382076-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382076-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382076-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382076-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/382070-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://www.asriran.com/fa/news/473655/3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382262-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://meidaan.com/archive/18044
http://kaleme.com/1395/03/29/klm-244939/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/381442-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=458&pageno=1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/382236-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asriran.com/fa/news/475348/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/475348/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


دهد،  گویند دولت به عدالت اهمیتی نمی کنند و می می« ساالری سرمایه»، دولت روحانی را متهم به وطن امروزآنها، مثل سرمقاله 

هایی چون توتال و شل را به  گذاری خارجی و شرکت برایش اولویت ندارند و همه امیدش را به این بسته که سرمایه« مستضعفین»

هم با پیش  حمید رساییزند و  حرف می« شرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند آزمندی بی»از  احمد توکلی. بیاوردایران 

تواند به  تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی»گوید  دولت روحانی می کشیدن فعالیت اقتصادی و تجاری شماری از مدیران

 «.فکر فقرا و مستمندان باشد

گر مشخص است اند دی هایی که برخی مدیران گرفته گوید با حقوق کند و می را مطرح می« طبقه مدیریت اشرافی»روزنامه کیهان مفهوم 

هایی هستند  اند، دم خرو  های حقوقی نجومی که اخیرا منتشر شده فیش»: نویسد کیهان می. که کمبود منابع مالی در کشور وجود ندارد

 «.کنند که ادعای کمبود منابع مالی را آشکارا نق  می

دانستن حش مردم است، »: گوید گذارد و به طعنه می روی واکنش حامیان دولت به این رسوایی دست می مقاله دیگریهمین روزنامه در 

دهد و کیهان  یسازی علیه کارکنان نهادهایی که حقوق مدیرانشان افشا شده خبر م از پرونده الف. «!های نجومی غیر از رقم حقوق

 .کنند متهم می« کاری سیاسی»ها را به  و توجیه هستند و بیهوده افشاگران فیش« فرافکنی»گوید حامیان دولت دنبال  می

گوید باید مقابل  یک طیف می»: کند ای از فضای سیاسی کنونی ایران ترسیم می های حقوقی تصویر ساده کیهان در پرتو رسوایی فیش

طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و . طلبی مدیریت اشرافی ایستاد زخواری و امتیا ویژه

 «.ای برای این کار ندارد المال را گرفت اما اراده عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیت

های اخالقی ساخته شده، با تالش برای ثروت  زشگوید مدیر شدن در حکومتی که بر اسا  تحقش آرمان و ار جناح مخالف دولت می

کند باید این مسئولیت را همراه  مسئولیت را قبول می»آید و به قول حمید رسایی در این شرایط اگر کسی  اندوزی شخصی جور در نمی

 «.ها بپذیرد با یک سری محرومیت

 گوید؟ چه کسی راست می

گویند؟ واقعیت آن است که هر دو، و  های حقوقی کدام یک راست می در کشمکش میان دو جناح سیاسی کشور بر سر رسوایی فیش

 .هیچکدام

کنند و از قضا هر دویشان هم راست  های فساد مالی متهم می هر دو جناح سیاسی کشور یکدیگر را به رفتار دوگانه در قبال پرونده

طلب برخالف عطشی که برای انعکا  برجسته موارد فساد  های اصالح انگیز این است که رسانه چندان شگفتواقعیِت نه . گویند می

های باالی مدیران دولت روحانی به شکلی انفعالی برخورد کرده و چنان که گفته شد  اقتصادی مربوط به دولت گذشته دارند، با حقوق

اند در موارد  های حقوقی داشته های اصولگرا هم این پیگیری را که در ماجرای فیش هدر مقابل رسان. اند حتی در پی توجیه مساله بوده

های باال به مدیران منحصر به دولت روحانی نبوده  حتی اگر از این مساله بگذریم که پرداخت. مربوط به دولت قبلی از خود نشان ندادند

شود که به یاد بیاوریم  تر میهای اصولگرا آنجا بیش از آن در دولت قبل هم افشا شده است، اهمیت برخورد دوگانه رسانه مواردیو 

جمهوری قبل به سختی با تخلف و فساد مالی دیگری در تاریخ ایران قابل  موارد سوءاستفاده چند هزار میلیارد تومانی دوره ریاست

 .مقایسه باشد

زیری از طرف مقابل ها تنها وقتی نوبت و و هر دوی جناح. زاده دارد اگر یک جناح صادق محصولی دارد، جناح مقابل دمحمرضا نعمت

 .آیند است ثروت او به چشمشان می
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جمهور  برد که رییس کند، اما همین جناح از یاد می متهم می« ساالری سرمایه»جناح مخالف دولت روحانی به درستی او را به 

بود، تا جایی که یافته نهادهای عمومی  سازی شتاب ها و خصوصی نژاد، مجری حذف یارانه روزگاری محبوبش یعنی محمود احمدی

 .نژاد را ستود ساالری مورد اشاره، عملکرد اقتصادی آقای احمدی های اصلی همان سرمایه المللی پول، یکی از کانون صندوق بین

رسانی درباره تخلفات  به اطالع گویند چرا وقتی نوبت کشند و می طلبان را به چالش می های اصولگرا شعار آزادی بیان اصالح رسانه

کنند؟ اما چنین دفاعی از  نیوز را توقیف می احتمالی دولت روحانی شده آنها دنبال محدود کردن آزادی بیان هستند و از جمله سایت جهان

 .اند یان آن نبودهای از جناح رقیب بسته شده یاد حش آزادی ب ها وقتی روزنامه توان جدی گرفت، که همین رسانه آزادی بیان را نمی

ها به چشمش بیاید، توجهش به این جلب  حقوقی قبل از آن که محتوای انتقادی توییت_فیش#های انتقادی  از توییت گزارش فار خواننده 

یا این رسانه حاضر است دیگر موضوعات داغ توییتر فارسی را هم پوشش دهد یا شود که چه طور پای فار  به توییتر باز شده و آ می

 خیر؟

گوید پذیرفتنی نیست که کارگر با حقوقی ناچیز زحمت بکشد و مدیر حقوق چند ده میلیون  به درستی می رییس محترم قوه قضاییهوقتی 

دهند و چرا مجرمان یک  می شالقیکارشده حکم آید این است که چرا قضات ما به کارگران از کار ب تومانی بگیرد، سوالی که پیش می

رسد جدیت مشابه درباره آنها که مرتکب تخلفات چند هزار میلیاردی  شوند، اما به نظر نمی الفور اعدام می سرقت چند هزار تومانی فی

 اند وجود داشته باشد؟ شده

دهد، چرا باید مدیران بانکی دستمزد و پاداش  خبر می ها ورشکستگی بانکهای مجلس از احتمال  کز پژوهشمر  در حالی که گزارش

 باید چند برابر این میزان در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان باشد؟ قوق کارگراناختالف حقوق وزرای ما با ح کالن بگیرند؟ چرا

اطرافیان هاشمی رفسنجانی جناح مقابل را فاسد جلوه بدهند و « اشرافیت»خواهند با حمله به  در پاسخ به این سوالها اصولگرایان می

اما واقعیت این است که . پی فاسد نشان دادن جناح مقابلشان هستند نژاد در طلبان هم با دست گذاشتن بر فسادهای دوران احمدی اصالح

 .شود و ساختاری است مشکل فساد به این جناح و آن جناح خالصه نمی

 فساد فردی، ساختار فاسد یا فساد ساختاری؟

گوید مدیری که حقوق  سازی کاری غیراخالقی و بازی با آبروی افراد است، جناح مقابل هم می گوید افشاگری و پرونده یک جناح می

گوید مدیرانی که  گوید باید به مدیران حقوق باال داد تا فاسد نشوند، و دیگری می یکی می. های اخالقی پایبند نیست گیرد به ارزش باال می

ها با مساله این است که مشکل فساد را به چند فرد یا حداکثر  وجه اشتراک برخورد هر دوی جناح. خواهند فاسد هستند حقوق باال می

-ای اقتصادی اما مساله فسادی که ما با آن مواجهیم مساله اخالقی و فردی نیست، مساله. دهند های ناروای آنها تقلیل می گروه و انگیزه

 .سیاسی است

چند میلیون تومان چند مدیر فاسد   تواند افکار عمومی را منحرف کند چرا که مساله فساد را به سوءاستفاده قی افراد میانتشار فیش حقو

 .کند چنین رویکردی ما را از جنبه ساختاری فساد و گستره آن غافل می. دهد کاهش می

، روشن است که مساله افتد به زندان میونده فساد وقتی شخصی در سطح دمحمرضا رحیمی، یعنی معاون اول رییس جمهور سابش، با پر

 .یستشود، یعنی مساله فساد در حد فردی ن مطرح می خواری های زمین پروندهوقتی نام بعضی نمایندگان مجلس در . در حد فردی نیست

برای معاون اول رییس جمهور و نماینده مجلس هر فیلتر و ابزار گزینشی ممکن به کار گرفته شده و وقتی شخصی در این سطح 

 .تر از اخالقیات فاسد یک شخص گشت ای شود باید دنبال علتی ریشه مرتکب تخلفات این چنینی می
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 ۱۸ه علی نوبخت، برادر سخنگوی دولت از رییس مجلس خواسته است که ایم ک ها برای دولت، در خبرها خوانده در میانه رسوایی فیش

بدون زیر سوال بردن انگیزه خیرخواهانه آقای نوبخت و متهم کردن او به . درصد از حقوق نمایندگی صرف امور خیریه شود

: ر خیر، موقعیت شخص خیرخواه استکند، پس از خود کا مانورتبلیغاتی، باید بگوییم آنچه برای ناظر دقیش در این خبر جلب توجه می

 .برادر سخنگوی دولت، که در انتخابات اخیر به مجلس راه یافته است

نماینده لیست امید بنشیند؟ آیا  ۰۸تر از آقای نوبخت نبود تا بر کرسی او در میان حدود  میلیون ایرانی هیک کس شایسته ۰۸آیا در میان 

درش به چنین جایگاهی رسیده به کلی نادرست است؟ پروانه حسینی، دختر صفدر حسینی تصور اینکه علی نوبخت به واسطه نفوذ برا

آیا پدر خوش حقوق در تبلیغات . میلیون تومان گرفته است ۰۸چه طور؟ همان مدیری که بابت اداره صندوق توسعه ملی ماهانه حدود 

بگذریم از اینکه صندوق )هایی عادالنه است؟  چنین موقعیتمندی از  انتخاباتی دخترش نقشی نداشته است؟ رقابت انتخاباتی با بهره

 .(از منابع صندوق تن داده و مدیرانش از این حیث باید جریمه شوند، نه آنکه پاداش بگیرند برداشت غیرقانونی دولتتوسعه ملی به 

به پاداش مهدی جهانگیری مربوط است، عضو هیات مدیره بانک گردشگری، برادر اسحاق از اسنادی که افشا شده یکی هم 

آیا رسیدن مهدی جهانگیری به جایگاهی که بتواند به خودش پاداش کالن بدهد همه از سر . جهانگیری، معاون اول رییس جمهور

 چه طور؟پسر دمحمرضا عارف  شایستگی فردی بوده و جایگاه و نفوذ برادرش در آن تاثیری نداشته است؟ 

فاضل به یاد داریم که رییس جمهور سابش در مجلس علیه . های طرفدار دولت روحانی مطرح نیست ها تنها درباره اقوام چهره این سوال

ودکی در مدرسه و از ک. افشاگری کرد، کسی که یک برادرش رییس قوه قضاییه و برادر دیگرش رییس مجلس است الریجانی

ای در دست برادرش  اند که وقتی عقیل از حضرت علی کمک خواست، حضرت علی آهن گداخته تلویزیون و هر جای دیگر به ما گفته

های تجاری با نام بردن از آنها، هشدار مشابهی  گذاشت؛ آیا روسای محترم دو قوه پس از اطالع از تالش برادرشان برای پیشبرد فعالیت

 ادند؟به او د

تجمع منابع در اختیار اقلیتی قدرتمند و در بسیاری موارد غیرپاسخگو به این معنی است که آن اقلیت از این منابع در جهتی که صالح 

این سقوط اخالقی افراد . جهتی که طبیعی است با قدرتمندتر و ثروتمندتر شدن این اقلیت همراه خواهد بود. کند داند استفاده می می

کشاند، بلکه ساختارهای حقوقی، نظارتی، سیاسی و اقتصادی معیوب هستند که چنین  های کالن می نها را به سوءاستفادهنیست که آ

 .کنند موقعیتی را ایجاد می

بنیاد ، بنیاد شهید آفرید خسروی، خاوری، پرونده فساد در بابک زنجانی، مه: های اخیر را مرور کنید بعضی از خبرهای اقتصادی سال

 شاخص فسادکشور در  ۶۱٪از  ۳۱٪، رتبه از واردات کشور ۶۱٪قاچاق معادل ای معدود،  های کالن کم بهره به عده ، وامتعاون ناجا

 …سازمان شفافیت بین الملل، و

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه »رساند که  یرا به این نتیجه م عباس خلجیگستردگی این چنینی فساد برخی چون 

 .«همه مدیران کشوری و لشکری در قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی هم در مظان اتهام هستند»و « هست گیرند

بینیم فساد دقیقا شود نتوانیم ب باعث می« جا را گرفته است فساد همه»انگارانه که  البته که واقعیت این چنین نیست و این تصور ساده

خواهیم رشد کنیم و حتی دوام بیاوریم باید به فساد تن  چنین تصوری، که کار از کار گذشته و اگر می. کدام نقاط حساس را آلوده است

اری ای به برخورد ساخت شان اراده اند که در بازی سیاسی دو جناح اصلی نشان داده. جانی فساد کمک کند تواند به سخت بدهیم، تنها می

توانند با فشار خود مساله فساد ساختاری را به  های مستقل نمی های مردم نهاد و رسانه با مساله فساد ندارند اما آیا شهروندان، سازمان

 اولویت فضای سیاسی کشور بدل کنند؟
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