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Abstract 
Any kind of administrative and government corruption can be a brake and a lever 
to disrupt all countries' important trade and economic areas. In this study, we 
have examined the situation of corruption in the Iranian press. In this study, we 
seek to answer these questions: What are the conflicting discourses in the 
formation and perpetuation of corruption? What groups and institutions is 
corruption related to? From what position or position does corruption arise? The 
four newspapers Vatan-e-Amrooz, Shargh, Etemad, and Kayhan have been used 
for reading, and from each of these newspapers, based on a theoretical sample, 
several texts have been selected as samples to analyze and interpret the issue of 
corruption. The Laclau and Mouffe frameworks have been used to answer the 
research questions. Based on Mufeh's framework, a model on the issue of 
corruption was presented to each newspaper. The top signs formed on the issue 
of corruption in each of the newspapers are: justice-oriented management, 
transparent management, diverse meritocracy management, and Islamic 
management, respectively. In general, newspapers, instead of structurally 
examining the issue of corruption and providing solutions to the problem, are 
more involved in exposing corruption and attributing it to the era of opposing 
discourse management, and there is a kind of rhetorical discourse in the press. 
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Extended abstract  
1. Introduction 
International attention to the issue of 
corruption has increased significantly in 
recent decades. The International Anti-
Corruption Conference, held in 
September 1997 in Lima, the capital of 
Peru, was the first attempt by 
governments, NGOs, and civil society 
representatives to openly discuss the issue 
of corruption and bribery. (Loner, 1375: 
151). Today, due to the non-transparent 
system and the lack of regulatory bodies, 
free media is mentioned as a tool for 
greater transparency. In different 
societies, the media is governed by the 
policies of its owners, and therefore 
reflects only part of the reality that is 
within their interests. Government and 
power are among the factors influencing 
the bias of the media. The media in 
underdeveloped and developing countries 
deal with the issue of factional and 
political corruption. The problem is that it 
is precisely in our media that criticism in 
every field (including corruption) comes 
out of love and political hatred. The more 
governmental the media, the more they try 
to censor corruption and show it 
insignificant. On the other hand, their 
governments are sensitive to and deal with 
the issue of the media maneuvering in the 
corruption debate. In this study, we seek 
to answer these questions: What are the 
conflicting discourses in the formation 
and perpetuation of corruption? What 
groups and institutions is corruption 
related to? From what position or position 
does corruption arise? 

2. Methods 
This study has been done using the critical 
discourse analysis method. Newspapers 
and media are not neutral in their 
coverage of news and reports, and today 

they play an important role in directing 
public opinion. Today, the media 
influences the formation of reality and 
represents the desired reality through 
specific ideologies and discourses behind 
the text. For this reason, news stories not 
only provide information to readers but 
are often accompanied by specific 
interpretations (Teo, 2000: 14). The 
sentence is applied (Simpson, 2004: 22). 
The statistical population in this study is 
the press. Corruption headlines in the 
1990s including their editorials, headlines, 
headlines, and news texts. Due to the 
diversity and multiplicity of newspapers, 
according to the objectives of the study, 
four dailies have been selected, each of 
which discusses corruption differently. 
The discourse analysis method has been 
used to analyze texts. 

3. Results 
The framework and model of Laclau and 
Mouffe were used to identify the 
implications of each newspaper.. The best 
sign of corruption in Etemad Newspaper is 
the diverse management of the 
meritocracy. This refers to the monopoly 
situation in the tenth government, during 
which with the concentration of power 
and monopoly of oil resources and 
management in the hands of a certain 
group and current, we have witnessed the 
greatest oil and banking corruption. 
Qualities such as managerial stability, 
transparent management, the existence of 
regulatory, civil, and political institutions, 
free media, confrontation with kinship 
system, political pluralism, and political 
development, non-monopoly of power 
and wealth, legalism versus voluntarism, 
confrontation with economics and 
friendship management around the 
discourse of corruption is detailed in 
Etemad Newspaper. The best sign of 
corruption in Kayhan Newspaper is 
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Islamic management, i.e., the ignorance of 
the managers and officials in the country 
of the Islamic principles and teachings on 
the one hand and on the other hand, their 
neglect of Imam Khomeini's sayings and 
leadership orders have caused them to 
deviate from the Islamic Revolution 
discourse and have made popular the 
volume of corruption and rent-seeking in 
organizations and institutions. The top 
sign formed on the issue of corruption in 
Shargh Newspaper is transparent 
management. Transparency and 
accountability are some of the issues that 
the 11th government has always mentioned 
in the fight against corruption, and the 
existence of a kind of transparent 
management is a representation of the 
policies of the 11th government in the fight 
against corruption. The best sign on the 
issue of corruption in Vatan-e-Emrooz 
Newspaper is justice-oriented 
management. This refers to the policies of 
the ninth and tenth governments, which 
have risen against corruption with the 

slogan of justice. 

4.  Conclusion 
The social context and the conditions that 
have arisen have led to multiple 
monopolies in the country. The powers 
have taken over the public and private 
sectors, and everything is out of control. 
These conditions pass and inevitably 
produce corruption. Extensive changes in 
Central Europe, the former Soviet Union, 
China, and Vietnam, and even the 

transition to democracy in Latin America 
and Asia have shown that change is 
possible and can happenin a short time. In 
our country, changes may be slower and 
more difficult than changes in other 
countries, but to solve corruption, which 
affects all institutions and criminal and 
political currents, structural changes are 
required in various areas, including 
government and government institutions. 
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 چکیده
 مهم   هايحوزه  تمامي   در  اختالل  ايجاد  اهرم  و  ترمز  يك  حكم  در  تواندمي  دولتي  و  اداري  فساد  نوع  هر

:  هستیم  ها  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  مطالعه  این  در.  باشد  كشورها   اقتصادي  و  تجاري
  نهادهايي   و  گروه  چه  با  فساد  اند؟کدام  فساد  وضعیت  تداوم  و  گیری شکل  در  متخاصم  هایگفتمان

  فساد   وضعیت  بررسی  به  تحقیق  این  خیزد؟دربرمی  موقعيت  يا  موضع  كدام  از  فساد  است؟  ارتباط  در
  جهت   کیهان،  اعتماد،  شرق،  امروز،  وطن  یروزنامه  چهار  از.  ایمپرداخته  ومطبوعات   رسانه  منظر  از

 متن  تعدادی  نظری،  ینمونه  اساس  بر   ها روزنامهازاین  هرکدام  از  و  است  شدهاستفاده  مطالعه
  سؤاالت   به  پاسخگویی  برای.  اندشدهانتخاب  فساد  یمسئله  تفسیر  و  تحلیل  جهت  نمونه  عنوانبه

  از  هرکدام  برای  موفه  چارچوب  اساس  بر.  است  شدهاستفاده  موفه  و  الکالئو  چارچوب  از  تحقیق
  فساد   یمسئله  پیرامون  گرفتهشکل   برتر  دال.شد  ارائه  فساد  یمسئله  پیرامون  مدل   یک  هاروزنامه

  ساالر شایسته  مدیریت  شفاف،  مدیریت  محور،  عدالت  مدیریت: ترتیب  به  هاروزنامه  از  هرکدام  در
 ی مسئله  ساختاری  بررسی  به  اینکه  جایبه  هاروزنامه  طورکلیبه.  هستند  اسالمی  مدیریت  متنوع،
  فسادها   این  انتساب   و  فساد  افشاگری  درگیر  بیشتر  بپردازند،  مسئله  حل  برای  کارراه  دادن  و  فساد

 . است  حاکم  مطبوعات  در  پراکنیسخن  گفتمان  نوع  یک  و  هستند  مخالف  گفتمان  مدیریت  یدوره  به
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 مقدمه و بیان مسئله 1
پدیده  و  فساد  نیست  نوینی  و  ی  تکوین  رشد، 

اندازه تاریخ اجتماعات انسانی  ی آن قدمتی بهتوسعه
ی اجتماعات  ها و نهادها دارد. همه و تاریخ و سازمان 

توان  اند و می های از فساد بوده دارای سطوح و الیه
ادعا نمود که تاریخی از حیات انسانی یافت    تأجر به

در    شود که فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد.نمی 
دوران قاجار    درتاریخی دارد.    یفساد ریشه نیز،    یرانا

دوران    ویژه به صدارت    شاهناصرالدیندر  از  پس 
به اوج    سیاسی ،  اقتصادیفساد مالی،    میزان،  امیرکبیر

. شدنمی بدون رشوه انجام    یکار  هیچخود رسید و  
رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای سود    ،ایران  در

تاراج و  شخصی  منافع  تضعیف   بیشتر  و  منابع 
:  1383،یآباد میبود)ابراه  گرفتهشکل حاکمیت کشور  

63.) 

  های ضربه   ،از آن  قبل  در عصر قاجار و چه  چه  ایران 
مالی   بسیاری  فساد  عواقب   از  و    آن  و  فقر  مانند 
بی   خورده   تبعیض مفاسد  مقامات است.   شمار 
  تصدی گردید،    باعث   پهلوی اول   یدر دوره  بلندپایه
تنها در    و حکومتی   دولتی  باالی   های و پست   مشاغل
جابه  ایعده   دست  تاریخ محدود  در    آمده   جا شود. 

  فقط  مملکتی   باالی   سطح  سیصد شغل  یاست: اداره 
و    قدیمی   نفر از سیاستمداران  80  الی   70در اختیار  

از    هاآن   یهمه   چند مورد، سن   جزبه  بانفوذ بود که 
طبق    (. 31:  1382  ،دادگر)  بیشتر بود   سال   60و یا    50

روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی  
ر بین کشورهای دنیا تهیه  را پیرامون وضعیت فساد د

و منتشر نموده است. این گزارش که مربوط به سال  
نشان می دهد که اوضاع ایران به    ،می باشد  2018

بدتر شده است    2017لحاظ فساد در مقایسه با سال  
نمره  از    یو  به    28به    30ایران  است.  یافته  تنزل 

ایران در بین کشورهای دنیا نیز   یهمین خاطر رتبه 
ایران نسبت    ینمره   .ارتقاء یافته است  138به    130از  

تنزل    28به    30به سال گذشته، با دو نمره کاهش از  
در    2018یافته است. این نشان می دهد که در سال  

 
1 Lima 

مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده  
در بین    2017است. همچنین جایگاه ایران در سال  

یگاه با هشت پله  بود که این جا 130کشور دنیا    176
  138کشور دنیا به    180در بین    2018افزایش در سال  

 .(1397ت)تابناک،  ارتقاء یافته اس

  ازجمله   هادولت   زيربنايي  اركان  در   فساد   بروز 
  اقتصادي   وضعيت   در  تأثيرگذار   موارد  ترينمهم

فسادشودمي   محسوب  كشورها رشد    .  مسیر 
می  مواجه  بسیار  موانع  با  را  واقتصادي  بر    سازد 

بر  توسعه تأثیر  این  دارد.  منفی  اثر  اقتصادي  ی 
بیش  باز  است  اقتصادهاي  بسته  اقتصادهاي  از  تر 

 (.  1388، به نقل از زاهدی،  2010)بلکبرن و پوکسیو،

  ی هادهه  در   فساد   موضوع   به  یالمللن یب  توجه
است.افزایش   یامالحظهقابل   نحو  به  اخير   یافته 

المللی مقابله با فساد كه در سپتامبر  كنفرانس بین 
، پايتخت كشور پرو برگزار شد، اولين  1در ليما   1997

های غیردولتی و نمايندگان  ها، سازمانكوشش دولت 
ی مدني براي بحث آزاد راجع به موضوع فساد  جامعه

(. كنوانسيون  151:  1375لونیر،  )  خواری بود.و رشوه
  دقيقی   بنديدسته   فساد،  وصدر خص  جزايي  حقوق2
  مصاديق   سند،  اين   در .  است   داده  ارائه  فساد   انواع   از

  به   فعال   دهی رشوه  چون   عناويني   تحت  فساد
  به   غیرفعال   دهیرشوه  داخلي،  رسمي  مقامات
  مجامع   اعضاي   به  دهیرشوه   داخلي،   رسمي   مقامات
  خارجي،   رسمي  مقامات  به  دهيرشوه   داخلي،  عمومي

  مقامات   به  عمومي   مجامع  اعضاي   به  دهيرشوه
  اعضاي   به  دهي رشوه   المللي،بين   هايسازمان  رسمي
  و   قضات  به   دهی رشوه  المللی، بین   پارلماني   مجامع

  نفوذ   از  سوءاستفاده  المللی،بین   هایدادگاه   مقامات
.  است  شده  برشمرده   به حسابرسي  مربوط  جرائم  و

  نيز  فساد  با   مبارزه  براي  ملل   سازمان  كنوانسيون 
  كنوانسيون   در  مندرج   تدابير  از   ایگسترده   مجموعه 

  قرار   موردتوجه   را  فراملي   یافتهسازمان   جرائم   با   مبارزه
  و   تحقيق   اختيارات  اعطاي  و   انگاري  جرم   و   داده 

2 Convention 
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  الزامي   را  فساد  با  مبارزه  اندرکاراندست   به  تعقيب
 (. 181-172همان، )كندمي

به بعد،    1990ی  ویژه از دهههای اخیر بهدر سال 
ی فساد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود  پدیده 

جلب کرده است در برخی از کشورها موجب سقوط  
به دولت  فساد  است.  شده  از  ها  یکی  عنوان 

امروزي، رشد بیهای جامعهواقعیت ای در  سابقه ی 
نظام اداري، سیاسی و اقتصادي جهان داشته است.  

ند که عاری از هرگونه  تواند ادعا ک هیچ کشوری نمی 
انحصارات وسیع،   اقتصادی و سیاسی است.  فساد 
عدم   و  قوانین  کیفیت  پایین  سطح  رانتی،  ساختار 
شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه  

زمره  در  شود.  ایران  محسوب  فاسد  کشورهای  ی 
درآمدهای    ی طورکل به کنار  در  دولتی  ساختار  وجود 

انگیزه  نفتی  کار بدون زحمت  از مدیران  ی  را  آفرینی 
علت   به  طرفی  از  و  گرفته  بودن    دوقبضهدولتی 

اکثریت بخش اقتصادی در دست دولت قدرت مانور  
شود و  و کارآفرینی به بخش خصوصی نیز داده نمی 

فعالیت بودن  انحصاری  و  رقابت  نبود  کل  های  در 
منجر   فساد  به  کشور  در  اقتصادی  بزرگ 

 (. 181- 172همان،  شود) می

العه به دنبال پاسخ به این پرسش ها  در این مط
  تداومگیری و  های متخاصم در شکل گفتمانهستیم:  

کدام  فساد  و    اند؟وضعیت  گروه  چه  با  فساد 
ارتباط است؟ يا    نهادهايي در  كدام موضع  از  فساد 

 خیزد؟ موقعيت برمی 

 ی تحقیقپیشینه 2
در این راستا، مطالعاتی در داخل و خارج انجام شده  
است که سعی در بررسی فساد داردند. حقیقتیان و  

سال   در  تبیین    1391همکاران  باهدف  تحقیقی 
های اداری شهر یزد  اجتماعی فساد در سطح سازمان

داده انجام  پیمایش  روش  یافتهبا  تحقیق  اند.  های 
ادا فساد  میزان  میانگین  که  داد  در  نشان  ری 

( از میانگین نظری  3378)  موردمطالعههای  سازمان
مهم 27) بود.  باالتر  بر  (  تأثیرگذار  متغیرهای  ترین 

مالی   تمکن  سپس  و  سازمان  تعهد  اداری،  فساد 

( در تحقیقی به بررسی و  1393)   یی بخارا کارکنان بود. 
رانت   و  فساد  با  مواجهه  تحلیلی  چهارچوب  نقد 

ی  ین بود که آیا نظریه پرداخت. درواقع او به دنبال ا
آن  رانتی  فارسی دولت  مقاالت  در  که  زبان  گونه 

می  یافته،  بهانعکاس  تحلیلی  تواند  ابزار  عنوان 
نه.   یا  رود  کار  به  اداری  فساد  تبیین  برای  مناسبی 

مقاله در این زمینه پرداخته    33ی  رو، به مطالعهازاین
مقاالت   مجموعه  درون  از  اصلی  مضمون  وسه 

  - 3درآمد رانتی،    -2دولت رانتی نر،    -1.  استخراج شد
روزنامه  وجود  رسانهعدم  و  آزاد.  ها  و  های  ضابطی 

 ( فساد 1395همکاران  عنوان  با  تحقیقی    و   اداری  ( 
در    ؛ کهآن انجام دادند  با   برخورد  یهاروش   و  سیاسی

سفیدان این تحقیق منشاء فساد اداری و جرائم یقه 
می  شفاف  غیر  و  مبهم  سیستم  اشاره    دانند را  و 

موردتوجه  می همیشه  جرائم  این  با  مقابله  کند 
ها بوده، ولی از سوی دیگر، به سیاسی بودن و  دولت 

جنایی بودن مبارزه با فساد و عدم امکانات الزم برای  
سیاست  این  می اعمال  اشاره  و  ها  بیابانی  کند. 

  ی رسانه ها ابزار( در مطالعه ای با عنوان  1397ذوقی) 
س  ت یشفاف  جی ترو  یبرا فساد  با  مقابله  و    یاسیو 
را    یآگاه   توانندی ها مسانهر   کنند که  ی بیان می مال

افزا فساد  به  مربوط  مشکالت  مورد  به    شی در  و 
از رفتار فاسد    ی اخالق  ی اب یو ارز   یاجتماع   ی هنجارها

جامعه ز  را  درون  دهند.  تجرب   را یشکل    ی شواهد 
آگاه   یفرهنگ عموم   تیاهم مورد    یضد فساد،  در 

برا  ی اجتماع  یفساد و هنجارها با فساد    یرا  مبارزه 
م رسانهسازندی برجسته  اغلب  .  خدمت  »ها  در 

قدرتمندان  تی تقو منافع  اما    «کنترل  هستند. 
 .  ستین ی در کاهش فساد کاف یی تنهابه  تیشفاف

( مقالهSvensson, 2005اسونسن  در    با   ای( 
هوم  فساد به بیان مف  یعنوان هشت پرسش درباره 

تا    1980های زمانی  فساد و عوامل مؤثر بر آن در دوره
است   2000 می   پرداخته  نتیجه  این  به  که  و  رسد 

باالتری    بیشتر فساد  درجه  دارای  که  کشورهای 
یا در حال گذار  هستند، کشورهای درحال  و  توسعه 

این    هستند. به  پانل  از روش  استفاده  با  او سپس 
انسانی از    یسرمایهنتیجه رسید که درآمد سرانه و  
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هستندمهم فساد  بر  مؤثر  عوامل  یورگ  .ترین 
تحقیقی به بررسي    در(  Albrecht, 2009 آلبرشت )

از   پيشگيري  و  سنجش  نتايج،  علل،  فساد،  مفهوم 
  المللی بین اروپايي و    هایچارچوب فساد و همچنين  

شده است. در باب علل  موجود در اين زمينه پرداخته 
  - نوع تحليل سياسي و حقوقي موجد فساد اداري دو 

را   قرار    موردبررسیسازماني  اشاره    .دهد میو 
  - هارسانه متغيرهاي سازماني و حقوقي: ميزان آزادي  

قوه   -متغير جنسيت و كيفيت    - قضائيه  یاستقالل 
مبتني   استخدامي  حقوق    - ساالری شایسته  برنظام 

  متغیرهای   درنتیجه  کهعمومي.    هایبخش كافي در  
مجریه و ناکافی    ییاسی در دست قوه تمرکز قدرت س

از   نظارت  و  کنترل  دیگر  سو یکبودن  سوی  از    ،و 
آزادی   کیفیت    ها رسانهمیزان  از    هااستخدامی و 

فساد    گیریشکلبر    تأثیرگذار  های عامل  ترینمهم
اداری   )بوده سیاسی  ( در    Junior,2015اند. جونیور 

با عنوان بررسی صادرات نفت و فساد در مقاله   ای 
عنوان یک  اقتصاد نیجریه، در این مطالعه، فساد به 

مستقل   تأثیر    شده شناختهمتغیر  دلیل  به  است، 
اقتصاد    توجهقابل بر    مورداستفاده ی  اهیجرین آن 

یافته اساس  بر  است.  نتیجهقرارگرفته  گیری ها، 
 یامالحظهقابل دهد که صادرات نفت تأثیر  نشان می 

دارد،   اقتصاد  با    خصوصبه بر  رابطه  در  فساد  اثر 
بوده   منفی  تأثیر  دارای  اقتصادی  دیگر  متغیرهای 

( همکاران  و  در  Skolkay,2016است.اسکالکای   )
ای فساد: نقش  پوشش رسانه»ای با عنوان  مطالعه

رسانه بین  کاری  برنامه  گزارش  تنظیم  زمینه  در  ها 
رسوایی رسانه مورد  در  دنباها  به  دو  ها«  بررسی  ل 
که نتایج نشان داد  ؛  ی فساد اسلواکی بودندپرونده 

به  دو  شدههر  مستند  اجتماعی  خوبی  ارتباط  و  اند 
ای را  ها پوشش رسانهمشابه داشتند، اما یکی از آن

   دریافت نکرد.

زمینه در  گرفته  صورت  تحقیقات  ی  بیشترین 
روند   نمودن  مختل  همچنین  و  بوده  اداری  فساد 

ملی  توسعه میان    نیترمهم ی  در  که  بوده  عاملی 
نشان    شدهانجام تحقیقات   توجه  آن  . اندداده به 

 
1 Laclau 

شفاف  نظارتی  سیستم  نبود  رانتی،  اقتصاد  وجود 
تحقیقات  هاعلت   نیترمهم میان  در  فساد  ی 

از  اندشدهی معرف  شدهانجام  خارجی  تحقیقات  در   .
ی  کتاتوری دبه تغییرات ساختار و اصالح رژیم   سوک ی

  کند ی مبرای حل فساد اشاره    افتهینتوسعه  جوامعدر  
ی و از سوی دیگر، مطالعات صورت گرفته در زمینه

نقش   به  رسانه  و  ی  هاپرونده   کنندهسرگرم فساد 
میان   در  بودن    مخاطبان فساد  جناحی  همچنین  و 

ی افشاگری  هاپرونده ی در مورد  ارسانهی  هاپوشش 
منظر   شدهاشاره از  فساد  به  بنابراین  است. 

از   مطالعه  این  و  است  نشده  پرداخته  مطبوعات 
زاویه ای متفاوت وبا روش متفاوتی به این موضوع  

 می پردازد 

 مبانی نظری 3
فساد بر مبنای منافع عمومی: در این نوع تعریف  
فساد عمل یا رفتاری است که به منافع عمومی لطمه  

معتقد   فریدرش  کارل  کند.  الگوی  وارد  که:  است 
فساد زمانی در جامعه وجود دارد که دارندگان قدرت  

به را  مقرر  وظایف  انجام  مسئولیت  یک  که  عنوان 
برخی   و  پول  مقابل  در  دارند،  کارمند  و  مستخدم 

هایی که قانونأ برایشان مقرر نشده اغوا شده  پاداش 
سازد )دادخدایی،  و به عموم و منافع لطمه وارد می 

1390 :50 .) 

 2و موفه 1ی گفتمانی الکالئو یه نظر 3.1
گفتمان موفه،  و  الکالئو  دریچازنظر  تنها    یه ها 

به انسان  گفتمان، جهان   یسوشناخت  هر  اند. 
حوز بخش  از  می   یههایی  دربر  را  به  اجتماع  و  گیرد 
در چارچوبی از نظام معانی، مفهومی خاص    زیچهمه
بخشد. مفهومی که مختص همان نظام معنایی  می

چنین حالتی، ممکن است یک فعل، سخن،    است. در
نماد یا... در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و  

ها  حتی متضاد با یکدیگر داشته باشند. اساساً واژه
کنند  های متضاد بار معنایی پیدا می در درون گفتمان 

:  1380ک )دانل،  عام و مشتر   زبانک ی و نه در درون  

2 Mouffe 
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الکالئو و موفه، هر    به همین دلیل نیز از منظر  (.125
پدیده  و  گفتمانی  عمل  باید  شدن  معنادار  برای  ای 

هیچ  بهباشد.  نیست.    خود ی خود چیز  هویت  دارای 
پدیده  و  گفتار  قابل اعمال،  و  معنادار  زمانی  فهم  ها 

  شوند که در چارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرند می
و  (.16:  1379تاجیک،  ) تحليل گفتمانى الکالئو  آنچه 

  كند،مى   متمايز   گفتمانى   هاى موفه را از ساير نظريه
فرهنگ و فلسفه به جامعه   یه حوز   از   گفتمان  تسرى 

 ی(. نظریه 194:  183زاده،  )حسینی   و سياست است
شامل موفه  و  الکالئو    فهم  و  تبیین  گفتمان 

  درکنش هاي   معنا  آن  خالل   در   که   است   فرآیندهایی 
ً   سیاسی   –   اجتماعی  .  شودمی   تثبیت  موقتا

این  ینظریه  در  دیگر،عبارتبه   مورد   امر  گفتمان 
  تهی   هايدال   مفاهیم  یهمه   که  گیردمی   قرار  تأکید

  دال   یک  پرتو  در  معنایی  ییک منظومه  در  اما  هستند
 شوندمی  معنادهی مرکزي 

(Laclau &Mouffe,1980:52-55)این    .در
بندی،   مفصل  گفتمان،  نظری  عناصر  ما  مطالعه،  

ی وقته ، دال، دال مرکزی، دال شناور، حوزه   عنصر،
نقطه  گونگی،  هژمونی گاهگرهی  گفتمان  از  را    ی، 

 ایم.گرفته موفهی گفتمانی الکالئو هینظر

گفتمان: منظور از گفتمان در این مطالعه کلیت  
ها  بندی عناصر و نشانه از طریق مفصل  افتهیساختار

 باشد. می

ترکیب  مفصل و  مختلف  عناصر  گردآوری  بندی: 
: یک  1(.عنصر163: 1377ها در هویتی نو )هوراث،  آن

بندی گفتمانی، در  وقته پیش از ورود به یک مفصل
قرار  حوزه گونگی  گفتمان  نامیده  ی  عنصر  و  دارد 

ی شناوری هستند که  هادال شود و درواقع ناظر  می
مفصل عمل  از طریق  گفتمان  هنوز  یک  ذیل  بندی 

های را که حول دال مرکزی  : دال 2وقته اند.قرار نگرفته 
می  هم  می گرد  وقته  به آیند  یا  دیگر،  عبارتگویند. 

مفصلدال  گفتمان  یک  در  که  بندی  های 
ها و نمادهای  یم، اشخاص، نشانه اند.دال: مفاهشده

ی گفتمانی خاص بر معنای هستند که در یک حوزه 

 
1. element 

خاصی داللت دارند.دال مرکزی: به شخص، نشانه و  
دال  سایر  که  مفصلمفهومی  در  های  شده  بندی 

می حوزه جمع  آن  دور  گفتمانی  اطالق  ی  شوند، 
است  می دالی  شناور:  آن    که شود.دال  مدلول 

مدلول   رثابت یغ و  و  است  دارد  متعددی  های 
های گوناگون برای نسبت دادن مدلول خود  گفتمان
 رقابت دارند.  باهمبه آن  

ای که معنای سرریز  ی گفتمان گونگی: حوزه حوزه
گفتمان  از  می شده  قرار  آن  در  درواقع  ها  گیرند. 

مجموعهحوزه به  گونگی  گفتمان  تمام  ی  ی 
گفتنشانه  در  که  دارد  اشاره  مفصلهایی  بندی  مان 
ی:  گاهگره ی  (.نقطه 104:  1394اند. )سلطانی،  نشده 
ی نقاط برتر در یک گفتمان هستند که  گاهگره نقاط 

تفاوت  جریان  جزئی  تثبیت  برساخته  امکان  و  ها 
دهند که این نقاط برای تثبیت  شدن از مرکز را می 

گیری یک گفتمان هژمونیک  ها و شکل جریان تفاوت 
که  هژمونی اشاره دارد به این  ضروری است.هژمونی:

ها در جامعه مسلط و  ها و مدلول کدام معانی از دال 
شود و اشاره دارد به این موضوع که کدام  تثبیت می

شکل مورد  در  سیاسی  رفتاری  نیروی  مسلط  های 
 (. 209:  1378تصمیم خواهند گرفت )مارش استوکر،  

 و امکانی به موفه و الکالئو ینظریه  در خصومت
پدیده  بودن تصادفی  و بودن  موقتی  و هانهایی 

ی الکالئو  دارد. برای فهمیدن نظریه  اشاره هاگفتمان
نیازمند موفهو   غیریت  و  ضدیت  مفهوم  درک  به   ،

ضدیت و غیریت با    صورتهستیم و یک گفتمان در  
می دیگری  هویت  ضدیت ها  حضور  شرط  یابد.  ها  

صورت  یک  تشکیل  هژمونیک  اساسی  بندی 
(. در این مطالعه، از طریق  113:  1394طانی،است)سل

برجسته  از  استفاده  با  ضدیتی  و  مرزهای  سازی 
بندی  های مفصل حاشیه رانی سعی در شناسایی دال 

 های مختلف هستیم.شده در روزنامه

 روش تحقیق  4
این مطالعه، با روش تحلیل گفتمان انتقادی انجام  

اخبار و    ها در بازنماییها و رسانهشده است. روزنامه

2. moment 
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بی   هاگزارش و  در  خنثی  امروزه  و  نیستند  طرف 
دارند.  جهت  سزایی  به  نقش  عمومی  افکار  دهی 
گیری واقعیت تأثیرگذارند و  امروزه بر شکل   هارسانه

ایدئولوژی  طریق  گفتماناز  و  پشت  ها  خاص  های 
می  دلخواه  واقعیت  بازنمایی  به  به  متن  پردازند. 

های خبری تنها اطالعات را برای  خاطر داستان  ن یهم
نمی  فراهم  تفسیر  خوانندگان  با  اغلب  بلکه  کند، 
نیز همراه است ازآنجایی  (Teo, 2000:14) خاصی   .

ی نهفته در  های دئولوژی ا و    هاش ی گراکه نشان دادن  
های تولید گزارشات و تیترهای مربوط به فساد  شیوه

گذرایی   تحلیل  است،  پژوهش  این  اهداف  از  یکی 
های  تواند ابزار مناسبی برای نشان دادن بازنمایی می

مناسبی   روش  گذرایی  باشد.تحلیل  ایدئولوژیک 
ها و فرایند  است تا از طریق آن کنشگران، اهداف آن 

نویسنده  از سوی  آن  قرار  موردبررسی متن  انجام  ی 
می  گذرایی  تحلیل  همچنین  و  روش  گیرد  تواند 

بازنمایی  دادن  نشان  برای  ا مناسبی  یدئولوژیک  های 
  نظام  ، گـذرايي، در چارچوب  مطالعه  نی در اباشد.می

ب  شدهاستفاده   هالیدی  گرانقش  و    ی شيوه ه  است 
اطالق   جمله  در  معـاني  و  فرآينـدها  انـواع  بازنمـايي 

 (Simpson, 2004:22)شود مي

مطبوعات  جامعه  تحقیق  این  در  آماری  ی 
  90ی  هستند. تیترهای خبری مربوط به فساد در دهه 

قرار می موردبررس  عناوین،  سرمقاله   که  گیرندی  ها، 
ها مدنظر است. با توجه به  تیترها و متون خبری آن 

تنوع و تعدد روزنامه ها، با توجه به اهداف مطالعه، 
هریک   که  است  گردیده  انتخاب  ای   چهارروزنامه 
بادید متفاوتی فساد را مطرح می کند.از روش تحلیل  

ن استفاده گردیده است.  گفتمان جهت تحلیل متو
از   استفاده  با  پژوهش  این  در  ی ریگنمونه بنابراین 

همچنین   و  متون، ریگنمونههدفمند  معیار،  ی 
، مقاالتی را انتخاب کنیم که دارای بیشترین  هاگزارش

  موردمطالعهی محقق در موضوع  ارهایمعاطالعات و  
ی  خوببه هستند و تالش خواهد شد تا تنوع نمونه نیز  

 رعایت و حفظ شود. 

استفاده    روایی  سنجش  جهت  اعتبار  ازقابلیت 
بودن   واقعی  به  پذیری  اعتبار  است.  گردیده 

ی پژوهش اشاره دارد و عبارت  هاافته و ی  ها فیتوص
به واقعی بودن ی اعتماد  از درجه  برای    هاافته است 

برای    پژوهش   کنندگانشرکت  این  انهیزمو  که  ی 
است؛ به این معنا آنچه    شدهانجام پژوهش در آن  

ی ذکر    هاافتهدر  پژوهشگر  از سوی  تحقیق  نتایج  و 
گردیده همانی است که در متون و مطبوعات بوده  

روزنامه  متون  مکرر  خواندن  مشاهده  است.  ها، 
مستمر، بررسی زوایای مختلف، تحلیل موارد منفی  

ا مواردی  برای  ازجمله  پژوهشگر  سوی  از  که  ست 
 شده است. اعتبار تحقیق مدنظر گرفته 

شده به  با توجه به چارچوب انتخاب در نهایت،  
شکل  برتر  دال  در  شناسایی  فساد  پیرامون  گرفته 

روزنامه  از  ضدیتی  هرکدام  مرزهای  طریق  از  ها 
در مراجعه به هر روزنامه به طور خاص  پردازیم.   می

ایم و این بازه زمانی را مورد    نظر داشته  90ی  به دهه 
ایم زیرا مطالب مربوط به فساد در  بررسی قرار داده 

از   تر  این  روزنامه ها برجسته  این بازه زمانی و در 
و   انجا که روزنامه های کیهان  از  و  بوده است  قبل 
  وطن امروز از یک سو و شرق و اعتماد از سوی دیگر 

ع دردرون    ن یدر  که  د  شانحال  وجود  ،  اردتفاوت 
از میان    تفکر ات غالب برجامعه هستند  ی  نماینده 

 روزنامه ها انتخاب شدند. 
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 مدل تحقیق

O 
                                                        D1 

 

 

 

 

 
 بازه زمانی نمونه های مورد بررسی   1  شکل 

 

و    شدهاستفادهمدل   الکالئو  این مطالعه،  مدل  در 
می  ،  موفه  مطالعه  این  در  که  نشانگر  Oباشد   ،

ضدیتی    هادیگری  مرز  نمایانگر  افقی  خط  و  بوده 
های هم ارز  ، دال برتر و دایره 1Dباشد و همچنین،  می
 نیز 

 بندی گفتمانی هستند.های مفصلوقته

 هاتحلیل یافته 5
سوی به  ی در این بخش از یک هاگفتمان شناسایی  
ی متخاصم حول فساد و از سوی  هاگفتمان شناسایی  

گفتم برتر  دال  شناسایی  به  از  دیگر،  هرکدام  ان 
بپردازیم. درواقع، در این بخش ما به دنبال    هاروزنامه

با   تحقیق  سوال  به  دادن  »جواب  یا  عنوان  دال 
گرفته پیرامون وضعیت فساد در  های برتر شکلدال 

رسانه کدم گفتمان  مختلف  هستیم«اند؟های  که،    ؛ 
از   هرکدام  گفتمان  اصلی  دال  کردن  مشخص  برای 

ی و  دال مرکزهای حول  دن دال ، به جمع شهاروزنامه
برای  شکل ها  دیگری   سیتأسگیری مرزهای ضدیتی 

گفتمان    منظوربه کردن  هژمونیک  جهت  در  تالش 
از    موردنظر ونحوه   هاروزنامههرکدام  ی  پرداخته 

پیرامون دال مرکزی و ضدیتی که    هادال بندی  مفصل
، مورد بررسی قرار  سازدی مبندی را ممکن این مفصل 

 گیرد. می 

گیری و تداوم  متخاصم در شکل  5.1
وضعیت فساد از طریق مرزهای  

 ضدیتی 
اعتماد،   های شرق،  روزنامه  متون  از  بخش،  این  در 
وطن امروز وکیهان استفاده شده است. برای انجام  

نظری و الگوی تحلیلی الکالئو  و   چارچوب این کار از 
 موفه استفاده شده است. 

 

 

روزنامه کیهان 
01/01/1390-29/12/1397

روزنامه وطن امروز
01/01/1390-29/12/1397

روزنامه اعتماد
01/01/1390-29/12/1397

روزنامه شرق
01/01/1390-29/12/1397

= = = 

4D 3D 2D 1D 
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منطق  معنای  به  پیشنهادی  الگوی  در   )=( عالمت 
و به این    است ها  تفاوت و هم ارزی هرکدام از وقته

از   را  خود  هویت  ها  وقته  از  هرکدام  که  معناست 
کنند، بلکه به دلیل تفاوتی که با  دیگری کسب نمی 

هستند.   شناخت  قابل  زنجیره  این  در  داند  دیگری 
برتر به معنای دالی است که هیچ مدلولی ندارد    دالی 

و از این قابلیت برخوردار است که از این زنجیره هم  
ارزی جدا شود و آن متوقف کند. در رابطه مرزهای  

شرط اساسی تشکیل یک    هات یضد ضدیتی حضور  
غیریت  بندصورت  و  ضدیت  است.  هژمونیک  ی 

  شود که آن گفتمان برای ها می موجب تولید دیگری 
دیگریهات یهو کسب   این  مقابل  در  مختلف  ها  ی 

 کند.تالش می 

در این بخش    در باال   ذکرشدهبا توجه به مطالب  
و    میکنی مرجوع    موردنظری  هاروزنامه ی  هامتن ما به  

ی گفتمانی هرکدام  بندصورتبا استفاده از الگوی باال  
و    هاروزنامه از   شناسایی  قرار  بررس  مورد را  ی 

 . میدهیم

آخر   ازنظریه در  استفاده  اجتماعی  با  ی سیاسی 
گفتمان    و مقایسه  لیوتحله یتجزگفتمان الکالئو به  

از     شناسايي   - 1؛  محور  2تحت    هاروزنامههرکدام 
سازی  فرايند   و  تخاصم  فضای   میان   غیريت 

  محصول   سیاسي  اجتماعيتحوالت    - 2.  هاگفتمان
 . میپردازی ممعنايي،  منازعات

تحلیل متون روزنامه اعتماد بر    5.2
 اساس روش الکالئو و موفه

زم دولت  در  قدرت  شد   سازنهیانحصار    فساد 
20/07/90 

  فضايي   آمد  پيش   كه  اجتماعي   - »در بستر سياسي
  چنين   تعميق  و  گسترش  امكان  كه   شد  حاصل
 . «آيد دست   به فسادي 

و   سیاسی  بستر  به  قسمت  این  در  نویسنده 
اشاره دارد و معتقد است    88شرایط بعد از انتخابات  

تاریخ شرایطی به وجود آمد و زمینه برای    نیبعدازا
ی انحصار در  واسطهبهی نفتی و مالی  فسادهابروز  
به    هانهیزمی  همه اشاره  با  نویسنده  گرفت.  شکل 

از    سابقهی ب فساد   بعد  اتفاقات  دولت      ، 88و 
ی  هااستیسو    قدرترا به خاطر انحصار    نژادیاحمد

مدیریتی   ثبات  عدم  و  ضعف  و    عنوان به نادرست 
نویسنده معتقد است  کندمی دیگری متن معرفی    .

دولت  ریگشکل در  انحصاری  مدیریت  نوع  یک  ی 
ی  خواررانت دهم، آغازی برای نهادینه شدن فساد و  

 در کشور بود. 

كه...  » نهادهايي  و    فقدان  مدني  و  نظارتي 
ً ...  سياسي   حلقه   عمال در    یمفقوده   یيك  مهم 

 «...اقتصاد سياسي ايران و يك عامل تشديد فساد

وجود   نویسنده  قسمت  این  و  نهادهادر  نظارتی  ی 
یکی از ملزومات وجودی   عنوانبهمدنی و سیاسی را 
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فساد   با  مبارزه  ابرای  بیشتر    جادی و  در  شفافیت 
معرفی    حل  یزمینه سیستم  کندمیفساد،  نبود   .

قوه  در  قوی  ینظارتی  از  قضائیه  عدم  سوک ی  و  ی 
ی مدنی و احزاب  نهادهاآزادی مطبوعات و رسانه و  

ی مفقوده در  حلقه   عنوانبه سیاسی از سوی دیگر،  
 . شودی مدولت دهم معرفی 

«...   ً کامال نفتي  حكومت    درآمدهاي  اختيار  در 
 «...گو باشداست بدون اينكه به كسي پاسخ

و   انحصار نفتی در کشور  این قسمت نویسنده  در 
را   از آن  . معتقد دهدمی قرا    موردانتقادرانت ناشی 

ً نفتی کشور    داتیتولاست   انحصار دولت    کامال در 
در   کافی  نظارت  و  شفافیت  عدم  دلیل  وبه  است 

شاهد  هاسازمان و    ما  کالن    یفسادهارانت  نفتی 
قدرت   انحصار  که  است  معتقد  نویسنده  هستیم. 
ارتباط ناگسستنی با تولیدات نفتی دارد و این شرایط  
 باعث تداوم فساد در اقتصاد سیاسی ما شده است. 

 

سایت   و  پول  و  قدرت  و  تفنگ  جمع    کجایاگر 
 18/09/93  شودشوند، فساد ایجاد می 

  یت سا  سرمایه،  و  پول   تفنگ،  اطالعات،  شما  اگر»
  جمع   نهادک ی  در  را  همه  را  خبرگزاری   روزنامه،  و

 «شودمی  فاسد باشد،  هم سلمان  و  ابوذر کردید،

ی ضدیتی به  مرزها  قیطر در این قسمت گوینده از  
دیگری     هر   و   موردی  هر  بر  .نظارتپردازدی متولید 

  درست   باید   را  ای از قدرت و هر نهاد و سازمانیجنبه
نشود. در این قسمت گوینده از    ایجاد   فساد  تا  کنیم
 و  مالی  امنیتی،  نظامی،  یهاقدرتتراکم    خطر

ی واسطهبه ی فساد  ریگشکلو    نهاد ک ی   در   یارسانه
. گوینده در موقعیتی به  زندی ماین تراکم قدرت حرف  

و نیروهای اطالعاتی را مسئول این تجمیع    کنایه سپاه 
آن  که بر    داند ی می فساد و قاچاق  ریگشکل قدرت و  

صورت   نیروهای  ردیگی نمنظارتی  و  سپاه  .نویسنده 
 دیگری متن معرفی کرده است.  عنوان بهنظامی را  

 25/05/94شد؟  گسيخته فساد افسار  چرا

علت »   و   باگذشته  مطلق  مخالفت  اصلي   ... 
  و   اداري   ساختارهاي   كردن   زيروزبر   براي   كوشش

  ايعده   كردن   جايگزين  و   ايعده   حذف  و   اجتماعي 
 « جديد... ايطبقه  قالب  در  ديگر 

نویسنده در این قسمت با انتقاد از وضعیت ساختار  
  صورتبه ، این دولت را نژادی احمدو مدیریتی دولت 

طریق    میرمستقیغ دارد،  هاواژه از  منفی  بار  که  ی 
. نویسنده معتقد کندمی دیگری متن معرفی    عنوانبه

زدوبندهای   راتییتغاست   و  در    ساختاری  سیاسی 
در    نژادی احمددولت   ساختاری  تغییرات  باعث 

ی رانتی در ساختار  مدیریت کشور و ظهور یک طبقه
ی کالن نفتی و بانکی  فسادهامدیریتی کشور شد که  

 را به همراه داشت.  

  نداشت   توليد  در  ايريشه   هيچ   كه   ايطبقه  ...»
 « بود...گرفته شکل  رانت توزيع طريق ازصرفاً  و

د طبقه نویسنده  قسمت  این  جدید  ر  رانتی  ی 
ماحصل    گرفتهشکل دولت  هااستیسرا  ی 
طبقه    داند ی م  نژاد یاحمد این  که  است  معتقد  و 

زمینهی  دانش چیه و  در  نداشت  اقتصادی  تولید  ی 
اقتصادی در  جابهبیشتر   ثبات شرایط  و  انسجام  ی 

بودند که    مرزبومو فرار از این    المال ت یبحال غارت  
ی بانکی و نفتی  هااختالس این موضوع به تخلفات و  

دولت   مسئوالن  و  مدیران  از  بسیاری  توسط  که 
 صورت گرفت، اشاره دارد.   نژاد یاحمد

  شود ی مفقوده مبارزه با فساد كي يافت م  یحلقه
03/06/93 

فقط شاهد برخورد با فساد  اما پايان دوره نه   ...»
عم شاهد  بلكه  آن   ترقینبوديم  ريشه  هم  شدن 

 «...میابوده 

نویسنده   قسمت  این  شعاری  هااست یسدر  ی 
ی مختلف را در زمان انتخابات  هادولت نمایندگان و  

عنوان  دهد  می قرار    موردانتقاد  ی  هادولت   کندمی و 
مختلف با شعار مبارزه با فساد و برچیده شدن رانت  

ی از کشور به کرسی ریاست جمهوری و  خواررانت و 
دوره ندینشی ممجلس   یافتن  پایان  با  ولی  ی ، 
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شاهد    هاآن مدیریت   مسئله  تری بحرانما  ی شدن 
 فساد هستیم. 

شايد نبود اين حلقه در ميان نهادهاي كشور  ...  »
سال شاهد  به ما باعث شده كه دوره به دوره يا سال 

 «...شدن فساد اقتصادي در كشور باشيم ترقیعم

حرف    شدهگماز یک حلقه    سندهینو در این قسمت  
ی اخیر به دلیل نبود  هاسال و معتقد است در    زندیم

شاهد   ما  سیاسی  فساد    ترقیعمپلورالیسم  شدن 
   .میابوده اقتصادی در ساختار نهادی کشور 

 «...خويشاوندي و رفاقتي  ی داره یپديده سرما ...»

خویشاوندی را یکی از    یداره یسرما ی  نویسنده پدیده 
خاص کشور ما که به رانت و فساد گسترده    های ژگیو

. نویسنده  کندمی در کشور منجر شده است، معرفی  
معتقد است در اثر این نظام خویشاوندی حاکم بر  

تنظیم  اگونهبه   ها است یسکشور   که    شود ی می 
از    نیترک ینزد  دولتی  و  سیاسی  مقامات  به  افراد 

از سوی دیگر،    شوندی م  ورداربرخ بیشترین رانت   و 
ی کالن  قراردادهای تجاری و مالی در  ازهایامتاعطای  
نزدیکان  برگزاربدون   و  خویشاوندان  به  مزایده  ی 

نشان از حاکم بودن این نوع سیستم خویشاوندی و  
رانت  شدن  ساختار    افتهیسازمان  نهادینه  در 
 مدیریتی کشور است.  

 04/95/ 20  مبارزه با فساد

مانند موضوع فيش ...  »   ها مورد هد  هاي حقوقي 
 «...شده هاي افشايگر از فساد د 

موضوع   نویسنده  قسمت  این  در    های افشاگردر 
موضوع    فساد  یزمینه است،  معتقد  و  دارد  اشاره 

سایر  هاشیف مانند  نیز  حقوقی  با    های افشاگری 

اخراج چند مسئول و مقصر دانستن طیفی از افراد و  
به  اعده فرار   کشور  از  خارج  به  مسئوالن  از  ی 

و چیزی که این وسط باقی    شود ی مفراموشی سپرده  
در    افتهیسازمانفساد    ان یپای ب ی  زنجیره   ماندیم

در    ها یافشاگرکشور است. نویسنده معتقد است  
ردار است.در  ی سیاسی برخواز انگیزه   فساد  یزمینه

ی این شرایط است که اعتماد مردم نسبت به مبازره 
 . رودی مواقعی فساد از بین 

شايسته ...» اقد به  ساالريموضوع  يك  ام عنوان 
 «...يافتنيستد 

نویسنده   موفه:  و  ً الکالئو  موضوع    صراحتا
یکی از ملزومات وجودی    عنوانبه ی را  ساالرستهیشا

معرفی    هادولت در    کاهش و مبارزه با فساد   را  رای ب
با    تواند ی م. نویسنده معتقد است که دولت  کندمی

  ی مدیریتی؛ ساز کارهااولویت قراردادن دو مسئله در  
د شايسته مدساالري  انتصاب   مندضابطهو  يران  ر 

این   و    تواندی م  هاانتصاب کردن  کاهش  جهت  در 
 مبارزه با فساد گام بزرگی بردارد.  

خانمان ...  » آفت  د اين  نبود سوز  هاي  »رسانه   ر 
 « ...«آزاد

برای   قسمت  این  در  نویسنده  موفه:  و  الکالئو 
وجود   از  فساد  کاهش  و  آزاد  هارسانهجلوگیری  ی 

که  زندی محرف   است  معتقد  نویسنده  با  د .  ولت 
رسانه حرفهحمايت  و  مستقل  براي  هاي  اي 

ی در  زساشفاف تخلف دست به    موارد   رساني اطالع
و    و ملت ايران را از شر سوءاستفاده این امور بپردازد  

سازد اد   ی هاتخلف رها  نویسنده  طورکل به   .اري  ی 
سالح کارسازی در مبارزه    عنوانبه ی آزاد را  هارسانه

 . کندمی با فساد معرفی 
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 ضدیتی گفتمان روزنامه اعتماد ترسیم مرزهای    2  شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی اعتماد ی فساد در روزنامه ی گفتمان مسئله بند مفصل چگونگی    3  شکل 

 مدیریت شفاف 

وجود نهادهای نظارتی،  
 مدنی و سیاسی 

 رسانه آزاد

مدیریتی  ثبات  

عدم انحصار قدرت و  
 ثروت و منابع نفتی

پلورالیسم سیاسی  
توسعه سیاسی و   

مدیریت متنوع  
 ساالرشایسته

مقابله نظام  
 خویشاوندساالرانه 

عدم زد وبندهای  
 سیاسی 

گرایی در برابر  قانون 
 گرایی اراده

مقابله با مدیریت  
 رفاقتی 
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تحلیل متون روزنامه کیهان بر   5.3
 چهارچوب موفه اساس 

 24/04/91!  دارد؟  حلقه چند  زنجيره اين

  و خور  مفت   دارانهی سرما   كالن   را  مردم   ...كام»
 «كه... کنندی م تلخ اقتصاديخوار حرام  مافياي

طریق   از  نویسنده  قسمت  این  در  وموفه:  الکالئو 
را    خوارحرامو مافیای    دارانه یسرمامرزهای ضدیتی،  

معرفی    عنوان به متن  ی  طورکل به .  کنندی مدیگری 
ی فساد و حل  نویسنده از دید ایدئولوژیک به مسئله

نگاه   از    کندمی آن  دنبال    کهآن بیش  به  نویسنده 
و  مسئله بیشتر    حلراه ی فساد  باشد  آن  و مشکل 

مبادا   فساد  که  است  این  او  دغدغه  و  نگرانی 
  نظام نوشته شود و حیثیت و آبرو و امنیت   حساببه

 نظام به خطر بیافتد.

سنگ»   ی هاسال   در   اقتصادي  كج  بناي   اين   ... 
فقط نه   و   -یتوجه ی ب  علت   به  و  جنگ  از  پس
  ی هاآموزه  به  نسبت  مسئوالن   برخي   -ی توجه کم

 «انقالبي... و  اسالمي اصيل

ی جدایی کننده  مرزهاالکالئو و موفه: در این قسمت  
ی ناکارآمد  هااستیسبین کسانی که به دلیل نبود  

و  فسادهاباعث   اقتصادی  کالن  در  خواررانت ی  ی 
و  هاآموزه و    اندشده کشور   انقالبی  و  اسالمی  ی 

عدم    بیترتن یابه .  شودی مرهنمودهای امام کشیده  
ی  هامقوله توجه به اصول اسالمی و انقالبی یکی از  

نویسن که  است  روزنامه  دهارزشی  زمی   ینهیدر 
مدیران    نهینهاد و  مسئوالن  میان  در  فساد  شدن 

 .  کندمی معرفی 

  تخلفی   هیچ  مرتکب  نجومی   مدیران:  جهانگیری
 95/ 06/  10 !اندنشده 

  تواند مجوزی می   یاردیلیآیا فساد سه هزارم...  »
دریافت  برخی    هایبرای  دائمی  و  کالن  و  نجومی 

 « ؟...مدیران دولتی باشد 

الکالئو و موفه: در این قسمت نویسنده تفاوت بین  
سه   یاردیلیهزارمفساد  از  ماجرای    سوک ی  و 

دیگر  هاشیف سوی  از  حقوقی  قرار    موردانتقاد ی 
ی  فسادها که    پردازد یمو به بازنمایی این امر    دهد می

نباید   دریافت  افساده  کنندهه یتوجکالن  چون  ی 
در  نجومی برخی از مدیران دولت یازدهم باشد. این  

ی است که فساد، فساد است و خرد بودن فساد،  حال
  . دهدینماصل و ماهیت فساد اتفاق افتاد را تغییر  

در شرایطی که بخش اعظمی از مردم با حقوق بسیار  
وجود    ،کنندی تومانی زندگی م   ونیلیمک یاندک و زیر  

اشرافی   میلیونی  های افتیدربا  مدیران  ی 
یازدهم  دهنده نشان  در دولت  تبعیض  و  نابرابری  ی 
 است.

  طی   طوری   فساد سیل رشد خود را  یمسئله...  »
  پیوسته  و   سیستمی  جریان  یک  به   که  است   کرده 
 «...شدهلیتبد

: در این قسمت از متن نویسنده به  الکالئو و موفه
نهادینه شدن فساد در میان یک جریان خاص که  

دارد اشاره    طلب اصالح اشاره به مدیران و مسئوالن  
ی و قارون  فخرفروشو معتقد است فرهنگ    کندمی

است و این    داکرده یپصفتی در میان این جریان رواج  
موضوع باعث نهادینه شدن فرهنگ فساد در میان  

ن و حسرت و نگرانی مردم فقیر را به همراه  مسئوال
 دارد.  

  واقعی   کاسبان   از  نجومی   هایفیش   رونمایی 
 95/ 04/ 14  !تحریم

این سونامی، این چند نفر را برد اما پرده از    ...»
 «...کاسبان واقعی تحریم هم برداشت یچهره 

الکالئو و موفه: در این قسمت نویسنده، مسئوالن و  
یازده دولت  را  مدیران  واقعی    عنوانبه م  کاسبان 

معتقد است    کند؛ ومیتحریم و دیگری متن معرفی  
ی حقوقی باعث مشخص شدن  هاش یفی  که مسئله

 کاسبان تحریم در شرایط بحران ارزی شد.  

 «...حکایت این مدیران ... زالوهای دالل خوار!»

: به سیاست دولت یازدهم اشاره دارد  الکالئو و موفه
و   که با شعار مبارزه با کاسبان تحریم و رفع فساد 

و بر    اندگذاشتهی مسائل پا پیش  شفافیت در همه 
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قدرت   این  اندنشسته مسند  با  ولی    ها است یس، 
  اند شده  المال تیبی باعث غارت  بیفرعوام ی با  نوع به

  کان ینزد   . نویسندهانددادهی سوق  قهرو کشور را به 
را   اصالحات  و    عنوان به دولت  خوار  دالل  زالوهای 

که این موضوع   کندمی کاسبان واقعی تحریم معرفی 
و   دخترش  و  ماجرای صفدر حسینی  به  دارد  اشاره 

او   نزدیکان  از  نوسانات  برخی  و  تحریم  ایام  در  که 
 د.سودی داشتنشدید ارزی، کاسبی خوب و پر

  فرافکنی   نجومی   های حقوق   یمسئله  حلراه
 04/96/ 29نیست 

تبعیض ...  » پای  حقوق وقتی  چون  های  هایی 
می  میان  به  می نجومی  باقوت  گفت خطر  آید  توان 

بیشتر   داعش  خطر  از  اقتصادی  فسادهای  این 
 «ت...اس

الکالئو و موفه: در این قسمت نویسنده تبعیض در  
ی معرفی  هادال یکی از   عنوانبه ی حقوقی را هاشیف

فساد    کندمی بازتاب  مسئله  در  روزنامه  این  که 
کردن    بههمواره   بامقایسه  است.  کرده  توجه  آن 
توان  ی می نوعبهی اقتصادی با خطر داعش  فسادها 

به نگاه امنیتی نویسنده در مواجه با حل فساد پی  
 برد. 

دست این ...  » بیت درازیگونه  به  و  ها  المال 
تکیه و  پشتوانه  دو  هر  به  اقتصادی  گاه، فسادهای 

 « ...زندلطمه می 

به   توکل  قسمت  این  در  نویسنده  موفه:  و  الکالئو 
گاه عنوان دو تکیهخداوند و اعتماد عمومی مردم را به

کند و معتقد است که وجود فساد  ملت معرفی می 
 گاه لطمه ببیند. در کشور باعث شده این دو تکیه

ن مجازات شوند تا این نوع  فاحتماً باید متخل... »
درازی دوباره  عبرت باشد و کسی جرأت دست باعث  

 «...المال را پیدا نکندبه بیت 

و   برخورد  نویسنده  این قسمت  در  موفه:  و  الکالئو 
های مبارزه با  عنوان یکی از راه مجازات مفسدان را به 

می  معرفی  دیگران  گرفتن  عبرت  و  نوع  فساد  کند. 
باید  برخور  نویسنده  ازنظر  متخلفان  مجازات  و  د 

یا  قهری   مسئول  دیگر  که  گونه  به  باشد  شدید  و 
 مدیری جرات تخلف را نداشته باشد.  

دولت باید شفاف و بدون مالحظه جریانات  ...  »
ها با متخلفان برخورد  ها و مسئولیت سیاسی، فامیل

 شدید داشته باشد...«

عنوان  الکالئو و موفه: در این قسمت دولت یازدهم به 
دولت را به خاطر   شود و ایندیگری متن معرفی می 

ی مقابله و حل مالحظات سیاسی و فامیلی در زمینه
می  قرار  موردانتقاد  گرفته  صورت  دهد.  فسادهای 

المال  درازی به بیت نویسنده معتقد است که دست
پایمال   و  اسالمی  نظام  حیثیت  رفتن  بین  از  باعث 

می  شهید  هزاران  خون  این    شودشدن  که 
ی  نویسنده در مسئلهی نوع نگاه ارزشی  دهنده نشان 

 حل فساد است. 

گری  حقوق ...  » اشرافی  نمونه  نجومی  های 
 «...است

الکالئو و موفه: در این قسمت نویسنده، مدیران با  
بهحقوق  را  نجومی  معرفی  های  متن  دیگری  عنوان 

دریافت می با  مدیران  است  معتقد  و  های  کند 
گری در دولت  ی رواج اشرافی دهنده نامتعارف نشان 

دولت  یاز  به  را  گری  اشرافی  نویسنده  است.  دهم 
دهد. نویسنده  ی هفتاد نسبت می سازندگی به دهه 

می  مطلب  این  بیان  با  به  گری  اشرافی  که  پردازد 
نوع   در  موضوع  این  که  ندارد  ائمه سازگاری  زندگی 
خود نشانگر غالب شدن رویکرد اخالقی در مواجه با  

 فساد در نگاه نویسنده است.

حکم عقل  افساد بههای اسالمی، موزهازنظر آ...  »
 «...و عقال و شریعت، زشت و ناپسند و گناه است

و موفه:   این  الکالئو  آموزهنویسنده در    های قسمت 
معرفی  قرآنی را برای اصالح و مبارزه با فساد و افساد  

فطری    های رو در قرآن بر تقویت گرایش ازاین   کند.می
انسان به خدا و کماالت تأکید شده و تقوای عقالنی  

ای برای پرهیز از فسادگری موردتوجه  عنوان مقدمه به
نویسنده معتقد است که    .و اهتمام قرارگرفته است 

عنوان یک مسئولیت  مبارزه با فساد و اصالح آن به
 ی همگانی است.دینی و الهی، وظیفه 



 

233 

 .246تا  217 صفحات  .1400بهار و تابستان  . 17 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 90و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه   گیریهای متخاصم در شکل گفتمان . موحد مجید 

این ملت مظلوم ایران است که باید در هر  ...  » 
خسارت هزینهقرارداد  دالل    یباری،  مدیران  فساد 

صفت را به دوش بکشد و سنگینی مدیران فاسد را  
 «...بر گرده خود تحمل کند

الکالئو و موفه: در این قسمت از متن مدیران فاسد  
دیگری متن معرفی می به که  عنوان  شوند. مدیرانی 
ش دالالن قراردادهای سنگین نفتی را  ی نق واسطهبه

کرده  متحمل  ملت  هزینهبر  و  خسارات  و  های  اند 
 اند. زیادی را متحمل کشور کرده 

حقوق ...  » به  نسبت  دولت  های  پاسخگویی 
 «...شمار اقتصادینجومی و فسادهای بی 

الکالئو و موفه: نویسنده در این قسمت با انتقاد از  
زم در  شفافیت  و  پاسخگویی  فسادهای  ینهعدم  ی 

عنوان دیگری متن معرفی  اتفاق افتاد این دولت را به
به می دولت  که  است  معتقد  نویسنده  جای  کند. 

مخفی   در  سعی  بیشتر  زمینه  این  در  پاسخگویی 
معتقد   نویسنده  است.  داده  رخ  فسادهای  کردن 

بی  فسادها  نوع  این  سیاست است  از  های  شمار 
که است  ناشی  سازندگی  دوران  نوع    تعدیلی  این 

فلسفه سیاست با  هیچ  ها  انقالبی  و  اسالمی  ی 
 تناسبی ندارد. 

 

 
 کیهان   ترسیم نمودار مرزهای ضدیتی در روزنامه   4  شکل 
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تحلیل متون روزنامه شرق بر   5.4
 اساس چهارچوب موفه 

 11/93/ 05 ها در فسادهای مالینقش دولت 

عرصه ...  » اطالعات  رقابت   یدر  انتشار  پذیری 
می  شمار  به  مهم  عوامل  از  در  ...رودشفاف  اما  ؛ 

دیده   یا  شفافیت  این  متأسفانه  نفتی  اقتصادهای 
 «...شود یا آمارها مبنای واقعی نداردنمی 

از   مستقیم  انتقاد  با  میان  این  در  موفه:  و  الکالئو 
پذیری و خصوصی شدن  اقتصاد نفتی کشور، رقابت 

های نفتی و شفافیت بیشتر  را برای جلوگیری از رانت 
های که سعی در  گری و یکی از دی  دهد پیشنهاد می 

که در   ترسیم آن دارد طرفداران اقتصاد دولتی است
به  متن  میان  و  این  آزاد  اقتصاد  مستقیم  صورت 

عنوان   با  متن  دیگری  مقابل  در  را  شدن  خصوصی 
 دهد. اقتصاد دولتی قرار می 

می  میان  این  در  در  »البته  دیگری  دلیل  از  توان 
  یحوه ای نام برد و آن نگسترش وقوع چنین پدیده 

آن   قضایی  نظام  کارآمدی  و  متخلفان  با  برخورد 
 « ...کشورهاست

نظارتی   قوانین  عدم  میان  این  در  موفه:  و  الکالئو 
زمینه در  به دقیق  فساد،  با  مبارزه  از  ی  یکی  عنوان 

قوه  ساختاری  این  مشکالت  ناکارآمدی  و  قضاییه  ی 
 شود. با متخلفان معرفی می   برخورد ینهیزمقوه در 

 10/01/95  فساد، سیاسی استبرخورد با 

فعاليت  »ساده بر  تأثیرش  و  فساد  شكل  ترين 
اقتصادي اين است كه فساد و رشوه را مانند مالیات  

 « ...در نظر بگیریم

الکالئو و موفه: در این قسمت درواقع نویسنده به  
و فساد اشاره    رشوه  ینهیزموضعیت نهادی حاکم در  

فساد و رشوه به حدی زیاد شده است    نوعی دارد. به 
داند و رشوه و فساد  ردیف اخذ مالیات میکه آن را هم 

اشرافیت ساختاری و 
 نهادینه شدن فساد

رویکرد اخالقی 
و ارزشی به 

 فساد

مقابله با مدیریت 
 اشرافی

تبعیض و فاصله 
عدم پاسخگویی و  طبقاتی

 شفافیت

مدیریت فاسد یا 
 فساد مدیریتی

 مدیریت اسالمی

ضعف نظارتی و 
 عدم برخورد شدید

عدم توجه به 
 های اسالمیآموزه

 روزنامه کیهان پیرامون مسئله فساد بندی گفتمان  چگونگی مفصل   5  شکل 
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برخوردار   مشروعیت  از  حاکم  نهادی  ساختار  در 
از  ؛  است و  یافتن فساد  این قسمت مشروعیت  در 

اقتصادی و افزایش    وبندهایسوی دیگر، گسترش زد 
عنوان یک از  های اقتصادی به رانت در میان فعالیت 

سیاست اقتصادی نادرست با عنوان دیگری متن که  
 شود. در تضاد با منافع مردم قرار دارد، معرفی می 

 « ...زايد. فساد مولد فساد است»فساد، فساد مي 

و    الکالئو  یافتن  این قسمت به عمومیت  موفه: در 
ف  اشاره هنجاری شدن  شده است.فساد، فساد  ساد 

سیستم    اشاره  دیزایم به  مستقیم  غیره 
سیستم  درون  این  در  که  دارد  کشور  سازمانی 
ای، هرکدام از افراد برای بقا نباید در کار افراد  شبکه

باال مرتبه دخالتی داشته باشند، این وضعیت باعث  
نظام  شکل در  جویی  رانت  وضعیت  یک  گیری 
 شده است.سازمانی کشور درون 

 03/07/96  فساد مزمن در اقتصاد ايران

نيز   تجاري  آزادسازي  و  اقتصاد جهاني  با  »پيوند 
نهادهاي   کيفيت  که  بگيرند  در محيطي صورت  اگر 

های  سياسي و اقتصادي نظير کنترل فساد، سیستم
ايجاد   باعث  هستند،  ضعيف  آن  امثال  و  نظارتي 

 «...های جديد براي رانت جويان خواهند شدفرصت 

از   یکی  آزاد  بازار  و  تجاری  آزادسازی  وموفه:  الکالئو 
ی شرق  های بوده که همواره روزنامهها و دال مؤلفه

اشاره  آن  به  فساد  کاهش  و  جلوگیری  کرده  برای 
ازاین  با    رو،است.  شفاف  سیستم  وجود  این  در 

های اقتصاد  شرطعنوان یکی از پیش نظارت دقیق به 
جلوگیری از فساد و رانت  آزاد و آزادسازی تجاری برای  

 شده است. معرفی

درآمدهاي نفتي و سيستم   با  ايران  در  »روند فساد 
است ارتباط  در  درآمدها  اين  سيستم  .  خرج  اگر 

مخارج دولت شفاف نباشد و نظارتي از طرف جامعه  
 «...مدني و مطبوعات آزاد صورت نگيرد

مدنی،   جامعه  نظارت  شفافیت،  موفه:  و  الکالئو 
د ازجمله مفاهیم و واژگانی است که این  مطبوعات آزا

آن   به  فساد  کاهش  از  جلوگیری  برای  روزنامه 
 کرده است.  اشاره

 28/02/94رانتی  اقتصاد نهایی   فروپاشی

داشته  تعلق  خاصی  رانتی  گروه  یک  به  »باید 
 باشید تا بتوانید زمینی را درجایی خاص پیدا کنید«

ین خوران  الکالئو و موفه: در این قسمت نویسنده، زم
  ؛ که کندعنوان دیگری متن معرفی می خوار را به رانت 

زمین میان  این  ای  در  گروه  و  افراد  میان  در  خواری 
صورت  خاصی رواج پیداکرده است و این موضوع به 

شهرداری   در  واگذاری  امالک  به  غیرمستقیم 
ها  خواری کرده است که افراد مرتبط با این رانت اشاره

 اند.شدهمعرفی عنوان دیگری متن به
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ی وطن امروز  تحلیل متون روزنامه  5.5
 بر اساس چهارچوب الکالئو و موفه

دارد    جدی   عزم  فساد   با   مواجهه  در   اسالمی   نظام
01/03/90 

دال  از  روزنامهیکی  همواره  که  آن  های  به  وطن  ی 
بودن  کنند مسئلهاشاره می مبرا  و  اسالمی  نظام  ی 

اینجا ما شاهد  ی فساد است. در  این نظام از مسئله
ترسیم مرزهای ایدئولوژیک هستیم که نویسنده برای  

کانون  حل مسئله را درگیر  ی فساد، ذهن مخاطبان 
 کند.مبارزات ایدئولوژیکی می 

»استات و  »کرسنت«  به  رسیدگی  اویل« عدم 
 19/9/93  عامل انباشت فساد

  آلوده   و  فاسد  نظامی  را  شاهنشاهی  نظام  مردم»
  تجاوز  مردم  حریم  و  عمومی حریم   به  که  دانستندمی

  با   سرتاپایش   و   کندمی   غارت   را  عمومی   اموال   کند،می
  همچنین   و   اقتصادی   مالی،  فکری،  انحرافات   و   فساد 
 .است« عجین اخالقی  فساد 

ی مردم ایران معرفی  عنوان نمایندهگوینده خود را به 
آن می جانب  از  و  می کند  سخن  این  ها  و  گوید 

اقتدار دهنده نشان  است،  ی  رو ن ی ازا  نویسنده 
به  را  پهلوی  آن  ،حکومت  در  که  متن  دیگری  عنوان 

دوره، شاهد غارت اموال و فسادهای اقتصادی و مالی  
رو، نویسنده با  کند. ازاین ایم معرفی می و فکری بوده 

به پهلوی  حکومت  در  فساد  کردن  صورت  مطرح 
غیرمستقیم سعی در مشروعیت دادن به وضعیت  

 حاکم دارد. 

  من   بگوید   بیاید   فردی  یا   فکری  جریان  اگر  حاال»
  آغاز   یعنی  این  خواهم،می   روحانیت  منهای  را  اسالم

 مدیریت شفاف

فروپاشی 
 ساختار رانتی

 بانکداری رانتی

فساد زمین 
خواری و جنگل 

 خواری

مدیریت 
نادرست منابع 

 نفتی

قوانین نظارتی 
 دقیق

سازی و خصوصی
 اقتصاد آزاد

رانت و زد و بند 
 های سیاسی

هنجاری شدن و 
 عمومیت فساد

فساد و حاکمیت 
 بازار پولی و مالی

باال بودن هزینه 
تجارت و رشد 

 اقتصاد غیررسمی

های فساد دولت
 محدود و بسته

 شرق   ترسیم نمودار مرزهای ضدیتی در روزنامه   6  شکل 
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  با   و   باشد   خواهعدالت   تواندنمی   فرد  این .  انحراف
 «کند...  واقعی مبارزه فساد 

اینجا به   الکالئو و موفه: در  طور ضمنی مرزهای  نیز 
دیگری  آن  دنبال  به  و  تشکیل  مطرح  ضدیتی  های 

از  شمی یکی  فساد  حل  برای  محوری  عدالت  وند. 
ی وطن در  های بوده که همواره روزنامهترین دال مهم

رو، روحانیون  کرده است. ازاین متون خود به آن اشاره
مسئله حل  اصلی  سردمداران  طریق  از  از  فساد  ی 

طورکلی عدالت محوری و  عدالت اسالمی هستند. به 
شاخص از  یکی  فساد  با  عمدمبارزه  گفتمان  های  ه 

 شده است.انقالب اسالمی مطرح 

« ً   قرار   دولت  اختیار  در  اقتصادی   امور   وقتی   طبعا
  منطق  به  تبدیل   امور  اداره  برای   دولتی   تمرکز  و  بگیرد
 «شود...می  فساد  گیریشکل  باعث  این شود،

هستیم که   در این قسمت ما شاهد مرزهای ضدیتی 
به  اقتصاد  در  دولت  حضور  و  دولتی  عنوان  اقتصاد 

معرفی  متن  بهدیگری  نویسنده  است.  نوعی  شده 
در   اسالمی  گفتمان  اصول  تضاد  در  دولتی  اقتصاد 

می  معرفی  عدالت  اجرای  این شرایط  راستای  کند.با 
نویسنده ، اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی را زیر  

پردازد که این  طلب می برد و به بیان این م سؤال می 
دولت  این  و  عدالت  کشورها  شعار  هم  هرچقدر  ها 

دست   در  قدرت  اینکه  خاطر  به  بدهند،  محوری 
شود و مردم دخالتی در امور ندارند،  دولت متمرکز می 

رانت  طریق  از  فساد  خاطر  همین  و  به  دولتی  های 
 یابد. اطالعاتی افزایش می 

 

  را   سعهتو  که   خواهیممی   ما  که   بگوید   کسی   اگر»
و... سرمایه  مدل   و  لیبرالی  اقتصاد  اساس   بر   داری 

  به   را  فساد  که تمرکزگرایی  یعنی هم  این   کنیم؛  دنبال 
  فساد   با  تواندنمی   هم  فکر   این.  آوردمی   خود  دنبال 
 « ...باشد خواهعدالت   و کند مبارزه

  گیری مرزهای ضدیتی هستم شکل  در اینجا ما شاهد 
خصوصی  و  لیبرال  اقتصاد  طرفداران  در  که  سازی 

خواهی در مبارزه با فساد در سوی  طرف و عدالت یک 
و   لیبرال  اقتصاد  نویسنده،  دارد.  قرار  دیگر 

کند.  عنوان دیگری متن معرفی می داری را بهسرمایه
به می نویسنده  عنوان  غیرمستقیم  که  صورت  کند 

یی قدرت  های حزب کارگزاران باعث تمرکزگرا سیاست
می  خاصی  افراد  دست  در  اقتصاد  نوع  و  این  شود، 

و   با گفتمان عدالت محور است  سیاست در تضاد 
 ی فساد را حل کند.تواند مسئلهنمی 

  کردند، می  دنبال  را  سیاسی یتوسعه که  کسانی »
  اداری  فساد  و مالی  فساد  اخالقی، فساد  که  آدمی به

ً  و  دارد   مسئولیت  ندارد،  قبول  را اسالمی  انقالب  اصال
هم    سیاسی  یتوسعه  طرفدار  آقایان  اند...داده 

  مسائل   جزء  فساد،  با   مبارزه  و  خواهی عدالت 
 نبود «  جدیشان 

ی سیاسی  الکالئو و موفه: در اینجا طرفدران توسعه
و   هفتم  دولت  ریاست جمهوری  به  دارد  اشاره  که 

به  می هشتم،  معرفی  متن  دیگری  و  عنوان  شوند 
معتقد   توسعهنویسنده  طرفداران  که  ی است 

سیاسی به خاطر دور بودن از گفتمان عدالت محوری  
زمینه در  مثبتی  گام  فساد  نتوانستند  با  مبارزه  ی 

نشان موضوع  جانب دهنده بردارند.این  داری  ی 
روزنامه ایدئولوژیک  و  برابر  سیاسی  در  وطن  ی 

 های مختلف است. های سیاسی و دیدگاه جریان 

 95/ 05/ 18حکومتی   اشرافیت

  و  آقازادگی  معضل  چون  شومی  هایپدیده »
  راه ...  و  مالی   کالن   فسادهای  چون  ناگواری   اتفاقات

 « اند...کرده  سد  را الهی مرضی  عدالت به نیل

آقازاده  تقابل  این  یک در  در  طرفداران  ها  و  طرف 
زمینه در  عدالت  طرف  اجرای  در  فساد  با  مبارزه  ی 
ازاین  دارند.  قرار  بهدیگر  زادگی  آقا  یک  رو،  عنوان 

زمینه در  به معضل  دیگری متن  ی حل فساد  عنوان 
از دال معرفی می  و عدالت  انصاف  های است  شود. 

ی وطن در جهت کاهش فساد به  که همواره روزنامه
 کند.  آن اشاره می 

  اشرافیت   طبقاتی،  فساد   میلیاردی،  های رانت»
 ... و   گریاشرافی   رسمی  تبلیغ  ینتیجه   حکومتی 

 است«
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به  گری  اشرافی  اینجا  دیگری متن معرفی  در  عنوان 
دولت  می به  را  گری  اشرافی  نویسنده،  شود. 

ازاین سازندگی نسبت می  از  دهد.  روزنامه وطن  رو، 
به طبقه  می این  نام  حکومتی  اشرافیت  برد.  عنوان 

عده  که  دارد  توجه  امر  این  بیان  به  با  نویسنده  ای 
انقالبی   عزم  حیثیت  داشتن  از  دفاع  برای  تالش  و 

محروم هرروز  اسالمی  می انقالب  وعده تر  ای  شوند 
باروحیه  بیت دیگر  غارت  به  گری  اشرافی  المال  ی 

دار شدن حیثیت  باعث خدشه  رو،و ازاین   پردازندمی
 اند.نظام اسالمی در مبارزه با فساد شده 

با   مبارزه  در  دولت  اهمیت شفافیت  به  نگاهی 
پاسخگ؛  فساد سرمایه عدم  به  خدشه  نظام    یویی 

 26/11/95 اسالمی

»اگر با فساد و عوامل ایجاد آن توسط مسئوالن  
نخستین چیزی که ضربه خواهد خورد    ، برخورد نشود

 نظام خواهد بود« اعتماد عمومی مردم به 

مردم   عمومی  اعتماد  رفت  بین  از  موفه:  و  الکالئو 
به  به نسبت  حل  واسطهنظام  به  توجه  عدم  ی 

ی فساد موضوعی بوده که همواره نویسندگان  مسئله
در   وطن  روزنامه  به  نزدیک  افراد    بازتاب  ینهیزمو 

اشاره آن  به  همواره  ازاین کرده فساد  خدشه اند.  رو، 
نظام اسالمی در پی از بین رفتن اعتماد  وارد شدن به

ی وطن در  های هست که روزنامه عمومی یکی از دال 
 رد.  ی فساد به آن توجه دامسئله 

»فسادی که بیشترین تأثیرات مخرب خود را بر  
 « ...قشر مستضعفی تحمیل کرده

به   نویسنده  بخش  این  زندگی    تأثیردر  بر  فساد 
می  عنوان  و  است  پرداخته  ضعیف  که طبقات    کند 

  را  جامعه  تهیدست   یطبقه   عایدات   میزان  فساد،
  بخش   در  شغلی  هایفرصت   چون  دهد،می   کاهش

  سعی   نویسنده  طورکلی به.  کندمی   ضایع   را   خصوصی
  با  را(  گری  اشرافی)  متن  دیگری  از  خود  مسیر  دارد

  جدا   ضعیف  یطبقه   از  گفتن  سخن  و   کردن  حمایت

  دیگری   معرفی   به  ضدیتی  مرزهای  طریق  از  و  کند
 . بپردازد متن

دولت  ...  » واژه  کنار  در  روحانی  آقای  دولت  به 
محرمانه دولت  کلمه  اطالق    هامیلیاردرها  نیز  را 

 « ...کرد

در این قسمت ما از طریق مرزهای ضدیتی شاهد   
عنوان دیگری  روحانی به   دولت تولید دیگری هستیم،  

می  معرفی  که  متن  است  معتقد  نویسنده  شود. 
راستای   در  بود  قرار  که  بود  دولتی  روحانی  دولت 
و   درستکارترین  بود  قرار  و  بردارد  گام  شفافیت 

باشد  صادق  با یک دولت  ترین دولت  و در عمل ما 
شدیم.   مواجه  میلیاردر  دولت  یک  و  محرمانه 

به  یازدهم  دولت  است  معتقد  جای  نویسنده 
ی سازی، سیاست محرمانه در زمینهسیاست شفاف

 گرفته است.مبارزه با فساد را در پیش 

 

رانت»   واژه   به  را  خود  جای  خواریرانت   و  ... 
 و  تغییر  سیر  در  که  داد  ویژه خواری  اسم  به  ترینوین 

  جماعت   با   ملموسی  ارتباط  به   هاواژه   این   تحوالت 
 «خوریم...برمی  سفیدیقه

ها و ویژه خواری مفاهیمی  درشت سفیدان، دانه یقه
ی وطن نسبت  هستند که از سوی گفتمان روزنامه

اصالح  مدیران  دههبه  در  اخیر  طلب  های 
بهپردازی شده مفهوم  نویسنده    صورت مستقیماند. 

واژه از   این  به  طریق  ایدئولوژیک  بندی  عبارت  و  ها 
خواری  پردازد. نویسنده رانت معرفی دیگری متن می 

دوره  به  را  خواری  ویژه  محدود  و  زمانی خاصی  های 
های اقتصاد آزاد  داند و معتقد است که سیاستمی

این  دهه  کردن  پیدا  ادامه  همچنین  و  هفتاد  ی 
طسیاست ظهور  باعث  یازدهم  دولت  در  ی بقه ها 

رانتی و مدیران اشرافی شد که این شرایط زمینه را 
برای گسترش فساد و ویژه خواری در کشور فراهم  

 کرد. 
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مقابله با دولت 
 خواررانت

شعار شفافیت و 
 عمل محرمانه

نبود رانت 
 سفیدییقه

اشرافی مقابله با مدیریت 
عدم تبعیض  و اشرافیت حکومتی

 طبقاتی

 عزم انقالبی
مدیریت عدالت محور 

 محور

داری و امانت
 کاریدرست

عدم ارتباط فساد با 
 نظام اسالمی

 ترسیم مرزهای ضدیتی گفتمان روزنامه وطن امروز   7  شکل 
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 گیرینتیجه  6
چارچوب و مدل الکالئو و موفه برای مشخص کردن  

روزنامهدال  از  هرکدام  قرار    مورداستفادهها  های 
و   الکالئو  چارچوب  طریق  از  تحقیق  این  گرفت.در 

سؤال   به  کردیم  سعی  دال »موفه  یا  برتر  دال  های 
گفتمان    گرفتهشکل در  فساد  وضعیت  پیرامون 
دال برتر    پاسخ دهیم.  «؟اندکدم ی مختلف  هارسانه
گرفته پیرامون مسئله فساد در روزنامه اعتماد  شکل

این موضوع    ؛ که ساالر استمدیریت متنوع شایسته 
به وضعیت انحصاری در دولت دهم اشاره دارد که  
و   نفتی  منابع  انحصار  و  قدرت  شدن  متمرکز  با 
شاهد   خاصی  جریان  و  گروه  دست  در  مدیریتی 

. زمانی که  میاده بوترین فسادهای نفتی و بانکی  بزرگ 
گروه   و  افراد  انحصار  در  مدیریت  و  منابع  و  قدرت 

یک از  شود  متمرکز  برای  خاصی  زمینه  سوی، 
گیری یک نوع فرهنگ خویشاوندی و نبود یک  شکل

این شرایط  نظام شایسته و  دارد  به همراه  را  ساالر 
گیری یک  باعث از بین رفتن نظارت و همچنین شکل

 به همراه داشته است.  ساختار رانتی گسترده را 

چون کیفیت    ت یر یمد  ،یتیریمد  ی ثبات  های 
س  یمدن   ،ینظارت  ی نهادها  وجود  شفاف،   ، یاسیو 

آزاد،   سم یپلورال  ، یشاوندی با نظام خو  مقابله  رسانه 
و    ، یاسیس  یو توسعه  یاسیس انحصار قدرت  عدم 

اراده   ییگراقانون ،  ثروت برابر  با    ،ییگرادر  مقابله 
ی پیرامون گفتمان فساد در  رفاقت  تی ریاقتصاد و مد

اعتماد  روزنامه از  بندمفصلی  یکی  است.  شده  ی 
در  دیگری  اعتماد  روزنامه  که    انحصار ی  نهیزمهای 

به   دارد،  اشاره  آن  به  منابع  متمرکز شدن  و  قدرت 
نظامی   نیروهای  دست  در  قدرت  و  منابع  انحصار 

صار قدرت در دست  است که معتقد است این انح
و   نظامی  ً یتلو نیروهای  موجب    حا پاسداران  سپاه 

آن رانت اطالعاتی و    بعته بقبضه شدن قدرت و به  
فسادهای کالن را به همراه دارد که این به انحصاری  

طرح  و  و  شدن  اقتصاد  و  عمرانی  ی  قراردادهاهای 
دارد،   اشاره  پاسداران  سپاه  دست  در  بزرگ  نفتی 

امروگونه به که  شرکت ای  تمام  ی  کارمان یپهای  زه 
پروژه  تمام  دیگر،  سوی  از  و  و  بیکار  اقتصادی  های 

عمرانی توسط سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی  
قبضه شده است، این قبضه کردن و انحصاری شدن  

زمینه مدیریت  و  و  منابع  اطالعاتی  رانت  ساز 
 فسادهای گسترده است. 

ی فساد در  پیرامون مسئله  گرفتهدال برتر شکل 
استروزنامه اسالمی  مدیریت  کیهان  یعنی  ؛  ی 

مدیران و مسئوالن در کشور به دلیل عدم توجه به  
آموزه و  یک اصول  از  اسالمی  سوی  های  از  و  سوی 

فرموده  به  توجه  عدم  و  دیگر،  خمینی  امام  های 
شده  هافرمان باعث  گفتمان  رهبری  مسیر  از  اند 

خارج  اسالمی  و    انقالب  فساد  حجم  و  بشوند 
ها و نهاد رواج پیدا کند. این  خواری در سازمانرانت 

مسئله به  اخالقی  رویکرد  یک  مبنای  بر  ی  روزنامه 
ی  کاردرست کند و معتقد است عدم  فساد نگاه می 

کج دارامانت و   و  تخلف  باعث  مسئوالن  رفتاری ی 
رو، اگر بتوان افراد و کارگزارانی  شود و ازاین ها می آن

ا در مناصب دولتی به کار گرفت که پایبند به اصول  ر 
توان از فسادهای مالی و  اسالمی باشند می   - انقالبی

ازاین  کرد.  جلوگیری  روزنامه بانکی  ،گفتمان  ی رو 
ی بر اصول  مبتنی فساد بیشتر  کیهان پیرامون مسئله

ایدئولوژیک و شخصی است نه قاعده و قانون. این  
د بیشتر  فساد  به  نگاه  نظام نوع  سیاسی  ر  های 

کند که با افراد بیش  ی و سنتی نمود پیدا میاره یعش
برخورد قانونی شود، برخورد حیثیتی صورت    آنکهاز  
کارگزاران  می و  مسئوالن  رویکرد  نوع  این  در  گیرد. 

و معایب    هایافشاگرکنند بر فسادهای و  سعی می 
افشای فساد باعث    معتقدندسرپوش بگذارند، چون  

حیثیت و آبروی نظام است. در این نوع    رفت   ن یاز ب
ً نگاه  اصلی نظام   کارگزارانمسئوالن اجرایی و   معموال

معرفی  به مردم  به  صادق  و  پرهیزکار  افراد  عنوان 
شود.  ها سانسور می و اخبار مربوط به آن  شوند یم

باعث    تنهانهدر این شرایط مبارزه با فساد    ت یدرنها 
ی اجتماعی  هانه یهزی  حل مسئله، بلکه دربرگیرنده 

امروزه فساد در جمهوری اسالمی   .زیادی خواهد شد
ی ما به یک بحران تبدیل  آن فساد درجامعه بعته بو 

حل   قابل  عرف  طریق  از  بحران  یک  و  است  شده 
است نه سنت و امروز ما مشاهده میکنیم جدایی  
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و  دیگری های غیر اسالمی   بین مدیریت  اسالمی 
نس ایران  ملت  جدایی  تجربه باعث  به  دیگر  بت  ی 

مدیریت   یک  اساس  بر  ما  و  است  شده  کشورها 
 ی فساد قادر نیستیم. اسالمی نسبت به حل مسئله

ی فساد در  گرفته پیرامون مسئلهدال برتر شکل 
سازی  ی شرق مدیریت شفاف است. شفافروزنامه

که   بوده  موضوعاتی  از  یکی  بیشتر  پاسخگویی  و 
ی مبارزه و حل فساد همواره  دولت یازدهم در زمینه

آن   مدیریت    کردهاشارهبه  نوع  یک  وجود  و  است 
سیاست  از  بازنمایی  در  شفاف  یازدهم  دولت  های 

  ی رانت و زد و بندهازمینه مبارزه و حل فساد است.  
و    یسازی خصوصیق،  دق   ینظارت  نیقوانی،  اسیس

آزاد حاکم ،اقتصاد  و  پول   تی فساد  مال  یبازار  ی،  و 
نفت  نادرست   ت یریمد و    ی هنجاری،  منابع  شدن 

،  محدود و بسته  یهادر دولت   فساد ،  فساد  ت یعموم
ی،  ررسم یتجارت و رشد اقتصاد غ  ینه یبودن هز  باال

خوار  یخوارنیزم  فساد  جنگل    ی بانکدار  ،و...  ی و 
رانت  ی فروپاشی،  رانت ازجمله  ساختار  ی  هادال ی 

ی شرق یک وضعیت  هستند که در گفتمان روزنامه
طریق   از  را  کرده بندمفصلهژمونیک  ایجاد  اند.  ی 

اشاره به عدم     های خوارخواری و جنگل  ماجرای زمین
قانونی از سوی    برخوردشفافیت در این زمینه و عدم  

ی مربوط ازجمله شهرداری تهران دارد. این  های نهاد
های هژمونیک شده هرکدام به یک از  مشکالت  دال 

در دارد.  زمینه  ساختاری  اشاره  فساد  ی 
سازی و اقتصاد آزاد در این روزنامه یکی از  خصوصی 

که   بوده  آن    همواره مسائلی  از  فساد  کاهش  برای 
هرچه    است   ادشده ی است  معتقد  روزنامه  این  و 

باشد،  گری تصدنقش   بیشتر  اقتصاد  در  دولت  ی 
مقام اینکه  و  احتمال  ابزارها  دولت  کارکنان  و  ها 

ر  منابع  در  مدیریت  گروه خاص  یا  و  خود  نفع  به  ا 
شرایط   این  در  و  شد  خواهد  بیشتر  بگیرند  اختیار 

شود  ی امور اقتصادی از دست دولت خارج می اداره
شکل  و  فساد  شاهد  گسترده  و  فسادهای  گیری 

برای   زمینه  باشد  آزاد  اقتصاد  اگر  از  و  بود  خواهیم 
فراهم  رقابت  بیشتر  شفافیت  همچنین  و  پذیری 

شود.  رو، جلو فساد و رانت گرفته می این شود و از می

سیاست سیاست به  آزاد  بازار  تعدیلی  های  های 
رفسنجانی   هاشمی  ریاست  به  سازندگی  دولت 

منجر به آشفتگی نظام    هااست یسکه این    گرددی برم
رانت  و  رانت  برای  زمینه  و  برخی  اقتصادی  خواری 

ی گرایی از آن طبقه فراهم شد که در ادبیات اصول 
ی کار آمدن  باروها  شود، این سیاستف یاد می اشرا

دولت یازدهم دوباره از نوع پیگیری شد و یک نوع  
ی در  دیسفقه رانت  فساد  داشت.  همراه  به  را  ی 

های محدود و بسته به ماهیت نظام سیاسی  دولت 
کشور مربوط است و اشاره به این موضوع دارد که  

نظام  انتخاب در  اساس  بر  رهبران سیاسی  که    های 
شوند، مسئوالن مملکت، خود را  مردمی گزینش نمی 

پذیر باشند.  بینند که پاسخگو و مسئولیت ملزم نمی 
این شرایط میزان فساد به دلیل عدم شفافیت   در 

می  دیر  باال  خیلی  نوع سیستم  این  در  فساد  و  رود 
سازی صورت بگیرد  شود و زمانی که شفافشفاف می 

این  نقطه سرانجام  و  است  بحرانی  غیر  ی  سیستم 
ضعف   است.  نهایی  فروپاشی  رانتی،  و  شفاف 

در  نظام بوده  مواردی  یکی  نظارتی  و  قضایی  های 
ی شرق به آن  بحث هژمونیک شدن گفتمان روزنامه

است  اشاره معتقد  روزنامه  این  که  است  شده 
نهادهای نظارتی، قضایی توانایی برخورد با متخلفان  

ی برخورد  گرافشاو حتی در صورت  اندداده ازدست را 
نمی مناسب صورت  عدم  ی  خاطر  همین  به  و  گیرد 

های قضایی و نظارتی با متهمان  برخورد جدی دستگاه 
فساد و عدم نظارت مستمر بر فعالیت کارکنان میزان  
موضوع   این  که  است  باالبرده  را  کشور  در  فساد 

ی قضاییه  صورت مستقیم  به ضعف برخورد قوه به
ی اخیر  اشاره دارد. این  دهه با فساد در    برخورددر  

مالیاتی و   به وضعیت  بودن روزنامه  های  هزینه  باال 
به  را  اقتصاد  تجارت  رشد  دالیل  از  یکی  عنوان 

کند، غیررسمی و افزایش کاالهای قاچاق معرفی می 
ی سنگین، یک نوع فضای  اتیمالاز سوی دیگر، شرایط  

ی را به همراه  و مدیران متول   دارانه یسرمارانت میان  
داشته است و این موضوعات در نوع خود باعث از  
بین رفتن سرمایه و دور شدن از مسیر توسعه شده  

 است.
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ی فساد در  گرفته پیرامون مسئلهدال برتر شکل 
ی وطن امروز مدیریت عدالت محور است.  روزنامه

های دولت نهم و  این موضوع اشاره دارد به سیاست
ت محوری به مقابله با فساد  دهم که با شعار عدال

اند. دال عدالت محوری با قرار گرفتن بر فراز  برخاسته
های مختلف ازجمله مقابله  ای هم ارزی از دال زنجیره 

رانت  دولت  نظام  با  با  فساد  ارتباط  عدم  خوار، 
مدیریت اشرافی و اشرافیت حکومتی،   نبود اسالمی،

داری  عدم تبعیض طبقاتی، وجود عزم انقالبی، امانت 
محرمانه،  کاردرست و   عمل  و  شفافیت  شعار  ی، 

ی را در  اتازهی معنای  ی، عرصهدیسفقه مقابله رانت ی
روزنامه مسئله گفتمان  پیرامون  شرق  فساد  ی  ی 

های که این روزنامه همواره به  فراهم آورد. از دیگری 
باشد،  های دولت یازدهم می آن اشاره دارد سیاست 
دولتی که با شعار مبارزه   که به این موضوع پرداخته  

گویی پا به میدان گذاشته با فساد و شفافیت و پاسخ 
در   و    آخر بود،  خویشاوندی  مالحظات  دلیل  به 

با فساد مقابله نکرد، بلکه با پیش    تنهانهای،  رابطه
های اشرافی گری و محرمانه، زمینه گرفتن سیاست 

برای نفوذ مدیریت اشرافی در سازوکارهای نهادی و  
ایش رانت و فساد را فراهم کرد. رویکرد اخالقی و  افز 

  روزنامه مدیریت اسالمی در زمینه حل فساد در این 
روزنامه به چشم  مانند  کیهان  معتقد    خوردی می  و 

است فساد را از طریق یک رویکرد دینی و انقالبی  
 توان حل کرد. می

روزنامه همه در  ی  پیرامون    مسائل   ینهیزمها 
یک   ظهور  به  و  طبقهفساد  گروه  نفوذ  و  رانتی  ی 

جریان خاص در سازوکارهای مدیریتی کشور اشاره  
ی  ها از این طبقه دارند، ولی تفسیر هرکدام از روزنامه

ی اعتماد به این مسئله   رانتی متفاوت است. روزنامه 
و مدیریت منابع  می تمرکز قدرت، رسانه  پردازد که 

دهم   دولت  در  سیاسی  بندهای  و  زد  باعث  نفتی، 
رو به  ی رانتی در کشور شد و ازاین ظهور یک طبقه 

های قانونی و مدنی بر این طبقه  نظارت   نبود دلیل  
های نفتی  شفافیت از بین رفت و ما شاهد اختالس 

و بانکی کالنی با قبضه شدن قدرت و مدیریت در  
بوده  خاص  گروه  این  روزنامه  دست  مقابل  در  ایم. 

زار آزاد و اقتصاد  های باکیهان معتقد است سیاست 
مبنای خصوصی  بر  که  و  لیبرال  ی  ریپذرقابت سازی 

و  شکل رانت  شدن  نهادینه  باعث  بود،  گرفته 
سازی در دولت  خواری در کشور شد. خصوصی رانت 

ی دادن امتیازها به نزدیکان و  واسطههاشمی عمالً به 
  ها کارخانه ی امور و تاراج  سازی شخصخویشان باعث  

این   و  رانت   اهاست یسشد  حضور  و  زمینه  خواران 
نهادینه شدن فرهنگ  سرمایه و    ی اشرافداران کالن 

ی  ی در سازوکارهای مدیریتی کشور شد. روزنامهگر
در   امروز  جدید  طبقه  ظهور  ینهیزموطن  رانت  ی 

ی کیهان دارد که معتقد  روزنامه  بادیدگاهی همسو  
سیاست  به  است  روحانی  دولت  آزاد  اقتصاد  های 

مدیر  یقهظهور  و  نجومی  مدیریت  ان  در  سفیدان 
ی و  تبار گمارکشور منجر شد و یکی شدن سیاست  

با   ساالراِن  و    ساالرانفن   استیسخویشاوند 
بیت  تاراج  منجر  یازدهم  دولت  و  تکنوکرات  المال 

و نزدیکان دولت    های نورچشمافزایش رانت توسط  
 یازدهم شد.

وجود    هایروزنامه بر  همواره  شرق  و  اعتماد 
نظارتهارسانه و  آزاد  برای  ی  قانونی  و  مردمی  های 

نوعی عدم شفافیت  و به ددارندیتأکشفافیت بیشتر 
و نبود نهادهای نظارتی شفاف را به ساختار حاکمیت  

روزنامهدانندی ممربوط   در  امروز  .  و وطن  کیهان  ی 
های فساد ازجمله  تقریباً موضوع شفافیت به پرونده

ذخیره فیش صندوق  حقوقی،  فرهنگیانهای  و    ی 
دولت   نزدیکان  میان  در  رانت  و  نفتی  قراردادهای 

که دولت در این زمینه   معتقدند گردد و  یازدهم برمی 
فراموشی   در  سعی  محرمانه  سیاست  و  سکوت  با 

 داشته است.فسادهای رخ داد را  

سخن  گفتمان  بودن  رسانه حاکم  در  پراکنی  ها 
آن سیاسی و جنایی    بالطبعموضوع مقابله با فساد و  

برخورد کردن مبارزه با فساد  از سوی روزنامه ها در  
به  است.  مشهود  امر  یک  مطالعه  طورکلی  این 

جای اینکه به بررسی ساختاری مسئله  ها بهروزنامه
ی حل مسئله بپردازند، بیشتر  کار براراه  دادن فساد و  

به   فسادهای  این  انتساب  و  فساد  افشاگری  درگیر 
ی مدیریت گفتمان مخالف هستند. این موضوع  دوره
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زمینه خود  نوع  در  و افشاگری  شفافیت  ساز 
فسادهای   مقابل  در  ساختار  بیشتر  پاسخگویی 

این    دادهرخ  از  هرکدام  ولی  دارد،  همراه  به  را 
برداری سیاسی در  ها بهره ی مطبوعات از این افشاگر

می دنبال  را  خود  منافع  بهجهت  که  گونه کند،  ای 
ها در زمینه فسادهای اتفاق افتاد  هرکدام از افشاگری 

و   شدهی خنثدر مقابل افشاگری دیگر از سوی رقیب  
می   مروربه سپرده  فراموشی  دست  به  شود.  زمان 

مقابل  مثال   برای  در  خواری  دکل  ماجرای    قرارداد ، 
فیش کر  ماجرای  یا  مقابل  سنت،  در  نجومی  های 

و   از مطبوعات  نجومی که هرکدام  ی  هاجناح امالک 
پرونده در  را  دیگری  محکوم  مختلف،  مرتبط  های 

از به ماهیت و اصل    کدامچ یهو در آخر    اندکرده یم
برای   ی  برداربهره موضوع توجه نشان نداده و صرفاً 

 شده بود.  موضوع مطرحسیاسی این 

یک شبکهمی   ت یدرنها  گفت  از    ده یچیپی  توان 
اند وشواهد حاکی ازاین  در کشور ایجاد کرده   رافساد  

ی مختلف با فساد  هاجناح و    نهادها هستند که تمام  
ها در این فساد سهم  ی جریاندرگیر هستند و همه 

امروزه فروپاشی اقتصاد را    ریگهمه دارند و این فساد  
به    طی شرابه همراه داشته است. بافت اجتماعی و  

انحصار   یک  باعث  آمده  کشور    چندگانهوجود  در 
که   شرایطی  یعنی  است  نیرومند  هاقدرت شده  ی 

اختیار  هابخش هرکدام   را در  ی عمومی و خصوصی 
داده  قرار  و  خود  کنترل    زیچهمه اند    شدهخارج از 

و   که اجه ینتاست  این شرایط می   ی  توان گرفت  در 
تواند از این شرایط عبور کند  این است که کشور نمی 

ی در حال تولید فساد است.  ریزناپذ یگرو به شکل  

شوری   مرکزی،  اروپای  در  گسترده  بسیار  تغییرات 
سابق، چین و ویتنام و حتی گذر به دموکراسی در  

  ر یپذامکانداد که تغییر   نشان آمریکای التین و آسیا 
ومی  ما  است  کشور  در  کرد.  عوض  را  شرایط  توان 

تر از تغییرات    الوصول صعب و    کندترشاید تغییرات  
در سایر کشورها باشد، ولی برای حل فساد که تمام  

جریان  و  درگیر  نهاد  آن  با  سیاسی  و  جنایی  های 
در   ساختاری  تغییرات  به  نیاز  ی  هاحوزه هستند 

دولتی   و  حکومتی  نهادهای  ازجمله   برای  مختلف 
 بیرون رفت از این وضعیت الزم است.  

 تقدیر و تشکر 
انجام   راستای  در  که  افرادی  تمامی  از  وسیله  بدین 
نظرات   وبا  کرده  حمایت  را  ما  مطالعه  این 
این   نگارش  مسیر  که  شدند  سبب  ارزشمندشان 
مقاله برای ما هموارتر گردد، نهایت تشکر وقدردانی  

 را می نماییم. 

 تضاد منافع  
  با   رابطه  در   که  کنندمی  ن این مقاله اعالم نویسندگا

اخالق نشر     کامل  طور  ی ارائه شده بهمقاله   انتشار
اعالم   را  آن  محتوای  اصالت  و  اند  نموده  رعایت  را 

ندارد.    تجاری در این راستا وجود   منافعی   و   نمایندمی
این اثر قبال در جای دیگری منتشر نشده و همزمان  

 ارائه نگردیده است. ی دیگری به نشریه 

 سهم نویسندگان 
و    لیو تحل  هیتجز   گردآوری،  در    سندگان ینو   ی همه
ها  ریتفس نسخهداده  تایید  نهاییو  مشارکت    ی 

 داشته اند.  
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