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  تعاليسمهب  
  

  مردم شريف ايران
    سالم عليكم

اين بال در كشور همه گير شده و راهي براي درمان آن وجود كه به مقوله فساد اين است امروزه تلقي افراد نسبت 
اين اهل فن برآورد ولي  ،آميز استمبالغه ،روزانه صادره در محاوراتم ن حكم كلي مانند اغلب احكاگر چه ايندارد. 
هاي مسئول . به روشني  آشكار است كه دستگاهكشورهاست مهه مربوط بههرچند كم و بيش ، فساد،  هاست ك

از گستره و عمق  در ادبيات اقتصاد سياسي به اين مرحله اند.، خود گرفتار اين بال شدهبارزه با فساد نيزنظارت و م
متصدي نظارت و برخورد با  هايدستگاه آن است كه از فساد سيستمي . مقصودگفته مي شوديستمي فساد، فساد س

   :به گونه هاي زير صورت مي پذيرد وضعيتاين  .شوندفساد آلوده  ازمفاسد، خود به درجاتي 
به وضعيت  در حال حاضر :به فساد از جمله مجلس نظارتي هايدستگاهگرفتار شدن كم و بيش برخي از ) ١

در برخي  ،محتوي ي دركارشناس دقت عالوه بر هادهاي نمايندگانو پيشن طرح ها ،لوايح بررسيدر  است كه گونه اي
  نيز بود اشخاص طلبانه شخصيمنفعت صداقمنگران  مي بايستموارد

بلكه خود تبديل به  ؛نيستند مفسدان معلول شرايط فسادزادر اين مرحله : تبديل مفسدان از معلول به علت) ٢
رشد زرپرستان نادرست و ساختارهاي نامناسب علت موجده  يهاسياست. درست است كه شوندمي فساد علت اصلي

موجود فزاينده زرپرستان فاسد خود علت مبقيه فساد  رسيمميسيستمي  فساد به مرحله اما هنگاميكه، ستا فاسد
  اهآن هايدسيسه) با مقاومت و يا نحوه سازماندهي سياست(اعم از قانون،  هاروشزيرا اصالح ساختارها و  ؛گردند مي

  .ماندميابتر  گاهي و حتي رسدميبه نتيجه مطلوب به سختي 
 حضور داشتهو ادارات  ينظارتكه در نهادهاي  ايدسته. مي شوندتقسيمدسته كلي  چهار به كارگزاران: كارگزاران) ٣
و  ،اندفتهپذيركه فاسد نيستند ولي همزيستي را  ديگر ايدسته. شوندميو از آن منتفع  اند فاسد و مروج فسادو 

از افراد  گروه كمياما در اين ميان را از حركت بازداشته است؛  هاآنس أدسته سوم كه قصد نهي از منكر دارند ولي ي
  .پردازندمي آنرا نيز كه به مبارزه وفادارند  و هزينه هستند

اين قضاوت ناحق كه  همتأسفان ل بگيرد وشك ي منفيقضاوتميان عموم جامعه اين فضاي نامناسب باعث شده است كه 
 مي توان گفت تقريبا مي شود.ظام نعتقادي مشروعيت ا موجب زير سوال بردن ،است انكار غيرقابلواقعيتي  رواجش

امر اين گردد، پذير مي امكان مديران و يا كارمندان ،به دست سياستمداران  هر فسادي با شكستن چند حكم قانوني
، سهمي از مشروعيت نظام كه ناشي از ساختار قانوني حاكم آنو با تضعيف  فتهياارزش قانون تنزل  باعث مي شود تا

  د.بگذاراست، رو به كاهش 
و سرمايه گذاري در  وريبهرهموجب ضعف در علمي صورت گرفته، مقوله فساد  وسيع و عميق بر اساس مطالعات

  دي نظام را نيز از ميان مي برد.و از اين طريق مشروعيت ناشي از كارآم شدهتوليد و توزيع منصفانه درآمد 
  
  
  

  :موجب مي شود تا اين عوامل
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انقالب نه و نه حمله نظامي، نه تحريم، نه كودتاست، ، كندميتهديد  مؤثرآنچه نظام را به معناي واقعي و  نخست:
شند، اين تحت امر باقي با نيز مندقدرت هايسازمانو  فاداران رهبري در بين مردم هستندو تا زمانيكه . مخملي

. به شمار مي رودنظام خطر اصلي براي به شكل فعلي  اما تهديد اصلي فساد است كهخطرات خنثي شدني است. 
، تمام داليل و شواهد امللک يبقی مع الکفر و اليبقی مع الظلم كهاعتقادات صحيح ما  عالوه بر داللتيعني 

  . دهدمينشان  معرض خطر جديعلمي و تجربي ما را در 
  شوند.  فساد سيستميحريف  توانندمي يسختوضعيت به  در اين ،رسمي هايدستگاه دوم:

راه براي اصالح ساختارها و  منكوب كردن مفسدان،فساد مبارزه با معلول نيست. بلكه بدون  مبارزه با مصاديق سوم:
 اصالح با همزمان طور به دباي الاقل نكنيم، اصرار آنان با كوبنده برخورد تقدم به اگر .دنخواهد شگشوده  هاروش

  .ه باشيمداشت اهتمام نيز امر اين به ساختارها، و مقررات
  چه بايد كرد؟ 

  اند:موازي انجام داده صورت، دو كار را به  موفق در مبارزه با فساد كشورهاي 
براي  ه و مصمم و استفاده از عناصر غيرآلود باالترين مقام كشوريك نهاد ويژه زير نظر تشكيل  ؛. در سطح حكومت١

 گونهاين كار اين انجام بابا فساد و واگذاري اختيارات خاص به آن نهاد و زير نظر و حمايت باالترين مقام كشور.  مبارزه
نهادها توانستند بدون در نظر گرفتن هيچ خط قرمزي به رسيدگي پرونده هاي مربوطه پرداخته و تا اعالم نتيجه پيش 

  بروند.
مبارزه براي شفافيت، حاكميت قانون، قانون  با موضوع(سمن)  نهادمردم هايسازمان كيلتش؛ . در سطح مردم٢

افكار عمومي و حمايت از  هافسادزا. قدرت اين نهاد هايروشساختارها و بررسي و  مفسدانپذيري و مبارزه با 
 در اجراي اين سمن ها. گيردميت نشأ ،استقائل شده هاآن فعاليتاختياراتي كه قوانين و مقررات قانوني براي 

بر اساس قانون جديد موضوعات مرتبط كه اعالم جرم در  جمله از .داراي اختيارات زيادي مي باشند مقرراتاينگونه 
سيستمي كه اعتماد مردم به در موقعيت . اجرايي شده است ما در كشور از سال گذشته ،آئين دادرسي كيفري

مي توانند  باشندمعتمَد مردم از افراد سمن اعضاي تشكيل دهنده ر گيابد، اكاهش ميت هاي رسمي حكومدستگاه
  و با كمترين هزينه به بهترين دستاوردها برسند. بوده حكومت و مردم بين خوبي واسطه

بان شفافيت و ديده"سازمان مردم نهاد ، براي اين مقصودسياست و دانشگاه  اصحاباز  ديگر جمعيو  اينجانب
تأسيس نموديم.  ١٣٩٤ پائيز در ،هاشركت ثبت سازمان درآن  ثبت و كشور وزارتاز كسب جواز از  را پس "عدالت

-كوثري، حسينبحريني، محمددهقان، اسماعيلزادهحسيناحمداميرآبادي، احمدتوكلي، حسيناز  ندمؤسسان عبارت ا
)، محمود فرشيدي(وزير اسبق پرويز سروري(عضو شوراي شهر تهران ،نادران(نمايندگان مجلس)نجابت و الياس

شخصيت  چهلبا حدود  تقريباً . البته بندهآموزش و پرورش) و سيدمرتضي نبوي(عضو مجمع تشخيص مصلحت)
 نمودم مذاكره ند نيزو اهل مبارزه با فساد بود واهاصولگرا كه پاكدست و عدالتخ طلب واصالح علمي و سياسي مستقل،

ضرورت اين  هم نافيحتي يك نفر در بين اين عزيزان  الزم به ذكر است كه كردم آنان را به اين مجاهدت دعوت و
 ."طور شداينو انصافا هم "دادند  همه قول حمايت و نبوداقدام 

 دهد و آبروي نظام اسالمي و اسالم را مي در اين نيست كه فساد دين و دنياي مردم را به تباهي سوق مي  ترديدي
اهميت امر به معروف و نهي از منكر " :گتر از آن وجود دارد؟ علي عليه السالم فرمودبرد. با اين حساب چه منكري بزر

. و نيز فرمود "به هنگام عطسه خارج ميگرددبزي  در قبال ساير عبادات مانند اقيانوسي است در قبال نمي كه از دهان
بان به همكاري و حمايت همه يده.  در اين ميدان كارزار د"كند ترك اين وظيفه تبهكاران را بر جامعه مسلط مي"
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هر آن ) نياز دارد. مانلر مسچه مسلمان و چه غيستيزي ( ظلم، آزاده و داراي روحيه نيروهاي وطن خواه، پاكدست
بان شفافيت و عدالت است و در غير اين صورت خود را نبايد در اين مهلكه كس كه چنين است بالقوه عضو ديده

َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فَُأْولَِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوَال يُْظَلُموَن َشْيًئا ِإالَّ َمن .نجات بخش اندازد  مگر َ
ن ن كه  دادند اجنام شايسته كار  و آورده اميان و كرده  توبه كه  آ  بر ستمى و آينددر شت به آ

 .)۶۰- مرمي( رفت خنواهد ايشان
، يك سازمان مردم نهاد "ديده بان شفافيت و عدالت "دعوت مي كنم.  شما را به مجاهدت در اين كارزاراينجانب 

متكي به حضور مردم و به ويژه افراد معتقد به مبارزه با فساد و تعميق و  ،است و اساس ساختار و استمرار عليت آن
  گسترش شفافيت در عملكرد حاكميت است.

وزشي، اطالع رساني و اجرايي خود كه داراي جنبه هاي هم اكنون اين سازمان براي اجراي طرح و برنامه پژوهشي، آم
، "رفع نواقص قوانين، مقررات و لوايح"، "بازدارندگي از بروز فسادهاي اقتصادي"، "توانمندسازي مردمي"مختلف 

و تالش براي شفافيت عملكردي هرچه بيشتر دستگاه هاي حاكميتي است، نيازمند تأمين بودجه  "افشاي مفسدان"
را        و براي تحقق آن هيچ راه شرافتمندانه، پايدار و بي مفسده اي جز تكيه بر كمك هاي مردمي  مناسب است

ليت هاي سازمان ديده بان الذا از شما طلب كمك و ياري براي پشتيباني مالي از حفظ و استمرار فعنمي بيند. 
  شفافيت و عدالت مي نمايم.

ميزان و براي هر دوره به صورت همت عالي به شماره حساب  ك هاي مالي خود را به هرمشما مي توانيد ك
 مبه نا  IR4101700 00 000 110736967001نزد بانك ملي ايران و يا به شماره شبا  ٠١١٠٧٣٦٩٦٧٠٠١

مقدار كمك مهم نيست ولي مهمتر از آن استمرار آن است تا به  موسسه ديده بان شفافيت و عدالت واريز نماييد.
ماهانه يا ساالنه بسيار با مستمر   ر ثابت كمك به صورتاتعهد شما براي واريز مقدبرنامه ريزي بدهد.  ديده بان امكان

 است و همين تعهد براي ما كافي است و به انجام آن مطمئن هستيم.  ارزش
    

  شما ارادتمند
  احمد توكلي

  رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد
  "بان شفافيت و عدالتديده"

٢٠/٠٥/١٣٩٥  
  سپاسگزار خواهيم شد كه از نتيجه تصميم خود ما را باخبر سازيد.
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