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درباره «سوت زدن» در گوش مفسدان
وقتی از مقابله با فســاد حــرف میزنیم ،معمــوال دســتگیری و برخورد با
متخلفانویاایجادنهادهاینظارتیوبازرسیقویبهذهنمتبادرمیشود.
گاهیهمبهاینفکرمیکنیمکهدرطراحیسازوکارهایانحوهارجاعامور
در ادارات و یا شرکتها ،ترتیباتی طراحی شــود که امکان ایجاد فساد به
حداقلبرسد.جالبآناستکههمهاینروشها،کمترینتاثیررادرریشه
کنیفساددارد.طبقبرخیبررسیها ونظرسنجیهایانجامشده،فقط
 9درصد از مدیران و صاحب نظران معتقد به کارایی روشهای بازرســی
و نظارتی خارجی در کنترل فســاد بوده اند .برخی دیگر از تخمینها هم
نشان میدهد که اعمال تمام روشهای نظارتی (اعم از نظارت داخلی یا
ایجاد ساز و کارهای نظارتی خارج از نهاد یا سازمان) منجر به کشف فقط
 45درصدفسادهاشدهاست.جالباستکهدرهمهاینبررسیهابرنقش
موثر سوت زنی( )whistleblowingیا همان "افشاگری افراد یا کارکنان
دریکسازمانیاشرکت"علیهفسادداخلیآنتاکیدجدیشدهاست.
چراسوتزنییاافشاگریکارآمدترینروشمقابلهبافساداست؟
دلیل کارآمدی این روش هم روشن است؛ افراد درون یک نهاد یا شرکت
بهتر از هر فرد دیگری از جزئیات موضوعات باخبر میشوند .مثال فرض
کنید که یک پزشــک یا یک مجموعه درمانی ،برای درمان بیمار داروها یا
آزمایشهای اضافی و یا جراحیهای بی مورد تجویز کند تا درآمد خود یا
داروخانه و آزمایشگاه مرتبط با خودش را افزایش دهد .آیا کسانی خارج
ازصنفپزشکیقادربهتشخیصاینتخلفخواهندبود؟جالباستکه
این نوع تخلفات در آمریکا و با وجود اعمال نظارتهای داخلی و خارجی
قوی ،بسیار مشاهده شده است .جالب تر آنکه کشــف این نوع فسادها
هم عمدتا بــا ســوت زنــی و گزارشهای پزشــکان یا متخصصــان داخل
بیمارستانها و مراکز بهداشتی انجام شده است .چرا که آنها به خوبی
میتوانند تجویزهای غیرمســئوالنه را تشــخیص دهند و مــدارک کافی
برایاثباتتخلففراهمآورند.کشفتخلفیکشرکتغذایییادارویی
در رعایت اســتانداردها یا تخلف بانکها در نحوه پرداخت تسهیالت هم
همینگونه است .فعاالن درونی بیمارستان یا شرکت یا بانک ،بهتر از هر
ناظریابازرسیاینتخلفاتراکشفمیکنند.اگرچهافشاگریعلیهاین
تخلفات باید به عنوان وظیفه شرعی و انسانی تلقی شود اما تجربه نشان
دادهاستکهفراهمآوردنحمایتهایقانونیازافشاگرانبرایاقدامبه
افشاگریضروریاست.
چراحمایتازافشاگرانضروریاست؟
واقعیت این اســت که افشــاگر یــک فســاد خــود را در معرض فشــارها و
آسیبهایجدیمیبیند.درمثالپزشکیباال،ممکناستفردبهسرعت
از بیمارستان اخراج شود و دسترســی او به اطالعات و مدارک الزم برای
اثبات ادعاها و افشــاگریها قطع شــود .عالوه بر آن معموال فرایندهای
بررسی تخلفات زمانبر است و ممکن است فرد افشاگر ،به مدت طوالنی
بیکار بماند و حتی مــورد پیگرد قضایی قرار بگیرد .حتــی اگر فرد اخراج
نشــود ،فشــارهای روانی ناشــی از برچســب زنیهایی چون جاسوس،
خبرچین و خائن فرد افشــاگر را دچار مشــکالت فراوان میکند .به این
مسائل،خوفورجایفرددرموردکیفیترسیدگیبهتخلفگزارششده
و اثبات آن را هم باید اضافه کرد؛ افشاگر این ترس را دارد که شرکتهای

بزرگبابهخدمتگرفتنوکالیحرفهای،ازبینبردنمدارکوترفندهای
دیگر،دستمراجعقضاییرابرایاثباتنهاییفسادگزارششدهببندند.
در این حالت فرد گزارشــگر نه تنها شــغل فعلی خود را از دست میدهد،
بلکه احتمال اســتخدامش در جای دیگر هم بسیار کم است .اگر هم فرد
خوداشتغال باشد (مثل پزشکی که مطب شخصی دارد) ممکن است با
فشارها و محدودیتهای صنفی و فضاسازیهای تبلیغاتی مواجه شود.
همهاینهاباعثمیشودکهاغلبافراد،درهمانابتداترجیحبدهندکه
چشمبرفسادیکهدربیمارستانیاشرکتیانهادشانرخمیدهدببندند.
در این شرایط است که کشــورهای دنیا قوانین محکمی برای حمایت از
افشاگرانفساددرسازمانها وضعمیکنند.
دوسطححمایتقانونیازافشاگران
این قوانین به طور معمول دو سطح از حمایت را شامل میشود .سطح اول
آن اســت که کارفرما ،امکان اخراج یا اعمال فشار بر فرد افشــاگر را ندارد.
یعنی افرادی که تخلفی را مشــاهده و مدارک اولیه کافی برای توصیف آن
تخلف به مراجــع دارند ،در صــورت انجام این کار نباید بــا هیچ محدودیت
شغلیمواجهشوند.سطحدیگرهمتشویقسوتزناناست.بهطورمعمول
درجهان،درصدیازارزشفسادکشفشدهوجرایماخذشدهازمتخلفبه
افشاگرتعلقمیگیرد.مثالدرپروندهایدرآمریکا،یکیازشرکتخدمات
پزشکیبهخاطرپرداخترشوهوهمچنینتجویزغیرضروریآزمایشهای
تشــخیصی ،نزدیک به  800میلیون دالر جریمه شــد و از این مبلغ حدود
 150میلیون دالر به ســوت زنان رســید .طبق قوانین مختلــف حمایت از
سوتزنانمعموال 15تا 30درصدارزشفسادکشفشدهبهافشاگرتعلق
میگیرد .وضع پاداش برای افشــای فساد (ســطح دوم حمایت) در برخی
موارد منجر به این شــده اســت که افراد حاضر در گروههای فساد ،به جای
همکاری ،ترجیح بدهند فساد را افشــا کنند و از جوایز آن بهره مند شوند!
مثالیککارمندبانکدرصورتسکوتدربرابرتخلفمدیران،احتماالیک
پاداشجزئیدریافتمیکندامادرصورتافشایآنمیتواندصاحبمبالغ
چندینمیلیونی شود.اینمثالهابهخوبینشانمیدهدکهوضعقوانین
سوت زنی بهترین ابزار برای -1کشف فســاد و -2پیشگیری از آن است.
درانتظارقوانینقویحمایتی
موضوع مقابله با فساد مدتهاست که مورد توجه ارکان نظام قرار گرفته
است .طی دو دهه گذشته ،قوانین مختلفی مثل قوانین ارتقای سالمت
اداری ،پیشگیری و مقابله نظام مند با فســاد ،قانون مبارزه با پولشویی و
قوانین مقابله با قاچاق وضع شده اســت .عالوه بر آن نهادهای مختلفی
چونستادمبارزهبامفاسدوقاچاقایجادشدهاست.اینقوانینونهادها
باوجودتاثیرمثبتیکهداشته،نتوانستهاستازدغدغههایموجودبرای
ریشه کنی فساد بکاهد .شــاید علت اصلی این موضوع هم بی توجهی به
مهمترین و کارآمدترین ابزار مبارزه با فساد یعنی ســوت زنی بوده است.
امید است مطالبات ایجاد شــده برای وضع قوانین حمایت از افشاگران،
زودتربهثمرنشستهوطرحهایمطرحدرقوهمقننهبااولویتبررسیشده
وتبدیلبهقانونشود.
البته باید توجه کــرد که وضع اینگونه قوانین ممکن اســت عوارضی نیز
داشتهباشد؛مثالممکناستگزارشهایبیموردیاحتیباانگیزههای
سیاسی و شخصی داده شود و اختاللهایی در کار نهادها ایجاد کند .به
همینخاطرالزماستقوانینمربوطبادقتکافینوشتهشودوبااستفاده
از تجربیات جهانی ،متونی قوی در حمایت از سوت زنی طراحی و تبدیل
بهقانونشود.ضمناینکهبرخیعوارضوسختیها دراجرایاینگونه
طرحها  ،هرگز نباید اصــل آن را منتفی کند بلکه الزم اســت حتی بعد از
طراحی قانون قوی ،در دورههای کوتاه مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد
تا با مرور زمان رشد یابد و کشور را به یک ابزار کارآمد پیشگیری از فساد و
مقابلهباآنمجهزکند.

روایتزنگنه ازانعقادقرارداد ۳۰دکل
بایکنفرباتوصیهاحمدینژاد
وزیر نفت پیشــنهادی دولت دوازدهم ،جزئیات انعقاد قرارداد
 ۳۰دکل نفتــی در دولــت دهــم را تشــریح کرد .بیــژن نامدار
زنگنه در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشــاره به پرونده
دکلهای نفتی در دولت نهم و دهــم ،گفت :قرارداد  30دکل
شامل  20دکل خشکی و  10دکل دریایی در یک شب با ترک
تشــریفات مناقصه منعقد شــد که پرونــده مفصلی دربــاره این
دکلها تشکیل شده است تا خســارت و میزان ضرر و زیان این
پرونده مشــخص شــود .عضو کابینه دولت یازدهم ،در ادامه با
بیان این که دکل گمشــده یک پرونــده جداگانــه دارد ،افزود:
انعقاد قرارداد تمامی این دکلها توســط یک فرد انجام شــده
اســت که این فرد ســه کار انجــام داده اســت ،اول ایــن که یک
میلیارد دالر قرارداد خرید لوله از خارج از کشــور منعقد کرده،
دوم این که  30دکل نفتی خریداری کرده و سوم؛ پرونده دکل
نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام تخلف رخ داده
است .وزیر نفت دولت یازدهم و پیشــنهادی کابینه دوازدهم،
در پایان ،با بیان این که این فرد با سفارش احمدی نژاد برخی
اقدامــات را انجــام داده کــه ســوابق آن موجود اســت ،تصریح
کرد :دفتر احمدی نژاد به صورت مکتوب دســتور داده که این
اقدامات توسط این فرد انجام شود.

سرهنگخوشمحمدیدربمباران
جنگندههایآمریکاییدرمرز
عراقوسوریهبهشهادترسید
ســه تن ازرزمندگان مدافع حرم به خیل همرزمان شهیدشــان
پیوستند .به گزارش میزان ،مصطفی خوش محمدی از گرگان
و سجاد باوی از خوزستان ،در دفاع از حریم اهل بیت (ع) ،اسالم
حقیقی و تامین امنیت ملی کشورمان ،به دست تروریستها در
سوریه به شهادت رسیدند.مسئول روابط عمومی سپاه نینوای
گلســتان ،درگفت وگو با مهر اظهــار کرد :ســرهنگ مصطفی
خــوش محمدی پاســدار بازنشســته تیــپ  ۴۵جــواد االئمه در
بمباران جنگندههای آمریکایی در مرز عراق و سوریه به شهادت
رسید.همچنین به گزارش تسنیم ،شــهید جانمحمد علیپور
فرزنــد دیگــری ازخطه خونرنــگ اســتان خوزســتان در دفاع
از حــرم نورانی عقیله بنیها شــم حضرت زینبکبــری(س) به
فیض شــهادت نائــل آمد.شــهید علیپــور مدت طوالنــی برای
دفاع از حرم بی بی زینبکبری(س) در ســوریه حضور داشت.
افزون براین مراسم تشــییع و خاکسپاری پیکر شــهید «عاشور
محمدی» از مقابل مســجد صاحبالزمان(عج) گل تپه ورامین
برگزار شد .شهید «عاشــور محمدی» از شهدای مدافع حرم آل
ا ...و تیپ همیشــه ســرافراز فاطمیون و از مهاجــران افغان و با
 ۳۷سال ســن دارای همســر و ســه فرزند بود که چند روز پیش
در درگیری با تروریســتهای تکفیری در کشور سوریه به فیض
شهادت نائل آمد .
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• باافزایشقیمتآهنآالت،فروشندگانمسکنقیمتمسکنراهرمتر
 500هزار تومان افزایش دادند .فکری به حال ما بی خانمانها بکنید.
منتظرگرفتنواممسکنبرایخریدبودیمکهبازهمواممسکنبیاثرشد.
خدابهدادمانبرسد!
•• کسی که این چنین خودش را به غرب فروخته چگونه میخواهد در
مجلسازحقوقمردمشدرمقابلهجومهمهجانبهغربدفاعکند؟!
••بهخدااینکیفقاپها ازخیلیها بدترند.پنجشنبهدرروزروشنکیف
مادر 77ساله من را چنگ زدند و رفتند .خدا را شکر صدمه جسمی ندید
ولیازنظرروحیداغونشده.کاشقانونقطعشدندستتصویبشود!
••با سالم به آقای امیرحسین یزدان پناه ،یادداشت روز را خواندم و گفتم
خدابهشمااجربدهدکهازرزمندگاناسالممینویسید.
••طرحپرداختوامباحسابیارانهچرااجرانمیشود؟درتربتحیدریهبه
بانکمراجعهمیکنیم،مارامسخرهمیکنند!
••انشعاباتغیرمجازراکجااعالمکنیمتاپیگیریکنندنهاینکهازسرباز
کنند!باتشکر.
••من کارمند فنی و حرفهای هستم .حدود19ساله خدمت میکنم ولی
هنوزنمیدونمکارگرمیاکارمند؟!درروزکارگرمیگویندشماکارمندید،
روز کارمند ما کارگریم و البته پایان سال عیدی کارمندی میدهند!
ضمن این که همچنان قراردادی هستیم و نگران آینده .امیدواریم وزیر و
نمایندگانتدبیریبیندیشند.
••باید برای انتخاب مجدد وزیر بهداشت به جامعه پزشکی تبریک گفت
چونحقوق همکارانخودراچندبرابرخواهدکرد.
••آفرین! عجب تدبیری! عجب امیدی! ویزیت پزشک قبال هشت هزار
تومان ،همان پزشک پارسال 32هزار تومان و امسال 50هزار تومان.
ماشاءا...بهاینهمهتدبیر!
••وزیرمحترمبهداشتاگرانشاءا...ازمجلسرأیاعتمادگرفتیدعنایتی
هم به پرسنل بیمارستانهای روان پزشکی ،به ویژه پرستاران و کمک
بهیارانداشتهباشید.بهوا...آنها مظلومواقعشدند،چونبیمارروانینه
درخانهجاییداردنهدرجامعهکنونیما!
•• جنابآقایقالیباف،اینکهنمیشودیکطرفهبهقاضیبروید.شمااز
روزی که برای ریاست جمهوری کاندیدا شدید ،ورد زبان جناب عالی دو
حرف است :یکی این که ملت شریف و بزرگوار ایران را به دو قسمت 96و
4درصدیتقسیمکردیدکهنتیجهاشراهمهدیدندویکیهمطرفمقابل
راسیاستزدهخواندید.
•• چــه خــوب بــود آقـــای نجفی ،شــهــردار لــنــدن م ـیشــد! بــا ایــن فکر
سوپرلوکساش!جوجهراآخرپاییزمیشمارند.
••آقایعارفناراحتنباشید،آنقدرشماواردیدکهانتخاباتبعدیشما
پیروزخواهیدشد.فقطاینرابدانیدکهدرپیشگاهخدا،شماوماهمهباید
جوابکارهایمانرابدهیم.
••سالمبهمدافعانحرموسرداررشیداسالم،سلیمانی.
••آقاینجفی،شماتانفسداریددستازسیاستبازیبرنمیدارید!
••ملتبزرگایرانبهجوانانباغیرتتانمثلشهیدحججیبارگهایبریده
افتخارکنیدواشکها وبغضهایفروخوردهخودراباتربیتجوانانیمثل
آنشهیدواالمقامبیرونبریزید.روحششاد.
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••سالموخستهنباشیدبهشمازحمتکشانروزنامهخراسان.منمادری
هستم که38سال است هر روز صبح روزنامه شما را میخرم و با بچههای
دانشجویم میخوانم .شنبه عکس این شهید واالمقام اشک مرا در آورد.
خدابهمادرشصبربدهدوخدا،داعشرانابودکند.
••السالمعلیکیااباعبدا،...سالمبرپیکربیسرشهیدمحسنحججی.
••درخصوصتحویلندادنضبطصوتپراید،مدتدوسالاستکهمبلغ
ضبطبهحساباینجانبواریزنشده.قابلتوجهمعاونبازاریابیسایپا!
••متأسفانه تحویل پراید بدون ضبط صوت به مشتری ،مربوط به امروز
نیستبلکهاینرویهنادرستازسال 91نیزشایعبودهولیفضایمجازی
درآنزماناینقدرفعالنبودهاستکهواکنششرکتسایپارابرانگیزد.
••سایپاواقعیترانمیگوید.سال 95خودروامراتحویلگرفتمولیضبط
صوت نداشت و کل سود مشارکتم را حساب نکردند و گفتند سیستم این
مبلغسودقبولکرده!
••من برخی ایدههای اقتصادی دارم که ممکن است برای تهیه گزارش و
خبربهدردشمابخورد.آیامیتوانمآنها رابرایشمابفرستم؟
•• من هر روز روزنامه را از بچههای توزیع کننده سر چهارراه هزار تومان
میخریدم .کاش قیمت را گران نمیکردید تا مبلغی هم به جیب بچهها
میرفت.
•• ورود تخم مرغهای خارجی ،گران شدن روزنامه خراسان به بهانه رند
شدنپولروزنامهرابه4درصدیهایدولتدردورهدومتبریکمیگوییم.
••تدابیر تشویقی بــرای از رده خــارج شــدن خــودروهــای فــرســوده:
کــاهــش حــمــای ـتهــای مــالــی دولـــــت ،تعیین و افـــزایـــش جــرایــم
ت ــردد و مالیاتهای جــدیــد! حــاال ای ـنهــا تشویقی انــد یــا تنبیهی؟
•• انسانها وقتی شاهد پیشرفت علمی و آبادانی عمرانی و توسعه کشور
خود باشند احساس غرور میکنند .دولتمردان باید کاری کنند که غرور
همه قشرهای جامعه را فراگیرد و این کار در گرو ایجاد اشتغال و تسهیل
ازدواج برای جوانان ،انجام عملیات عمرانی و آبادانی کشور است .دست
بهدستهمدهیمبهمهر/میهنخویشراکنیمآباد.
••برنامهآقایبیطرفوزیرپیشنهادشدهبرایوزارتنیرو:محورقراردادن
صادرات آب و برق! با بحران آب که ما داریم چشم آقای روحانی روشن!
دستننمدردنکنهبااینعروسآوردنش!
••آقای جهانگیری از شما توقع داریم به عنوان برادر شهید از وقوع فساد
اقتصادیدرمسئوالنجلوگیریکنید.
••خواهشمندم استخدام رسمی کارمندان دولت را متوقف نکنید .من
االن چند سالی است دنبال کار دولتی قــراردادی هستم تا بعد کارمند
رسمیبشوم.
••چرا آموزش و پرورش خراسان شمالی حق الزحمه امتحانات نهایی
سال  95را پرداخت نمیکند؟ در خرداد  96میگفتند بیایید برگهها را
تصحیح کنید تا آخر هفته پرداخت میکنند االن سه ماه گذشته! اینها
باعثمیشودسالآیندهکسیبرگهتصحیحنکند.تنهاراهحلایناست
که آموزش و پرورش امتحانات نهایی را حذف کند و همان کنکور مالک
پذیرشدانشجوباشد.اینبهعدالتنزدیکتراست.
••خراسانعزیزلطفاازسختیوزیانصنفشیشهبرهاهمگزارشیتهیه
کن.شایدتامیناجتماعیازسختیکارماهمباخبرشود!
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