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که از روی »عادت« انجام شود، پس  کاری  هر 
و ثمردهی ساقط می شود؛  تأثیرگذاری  از  از مدتی 
مرسوم  جهان  در  که  شکلی  به  فساد  گزارش گری 
دارد  همراه  به  را  مضاعفی  منافع  تعارض  اســت، 
منجر  بلکه  نمی کند،  باز  فساد  از  گرهی  تنها  نه  و 
به راحتی  کردن آن،  باز  که  کوری می شود  گره  به 
گــزارش گــری فساد  امــا ســازوکــار  ــی نیست.  اول گــره 
به  امــر  متعالی  و  متمدنانه  دستگاه  در  می تواند 
بازطراحی شود  گونه ای  به  از منکر  نهی  و  معروف 
افشای  در  تنها  نه  خاصی،  »آداب«  رعایت  با  که 
زمینه ی فساد  بلکه  مؤثر است،  اجتماعی  مفاسد 

را هم برمی چیند.
ــود یا  ــ ــار خ ــ ک ــر شـــاهـــد خـــالفـــی در مــحــل  ــ گ ا
دستگاه های دولتی باشید، چه می کنید. شاید در 

گزارش خواهم  که حتمًا  نگاه اول، پاسخ این باشد 
موقعیت های  در  کــه  شرایطی  ــود  وج بــا  امــا  ــرد!  ک
کنار آن  از  با سکوت  مختلف، غالب می شود، فرد 

می گذرد!
گـــزارش  عـــدم  قــبــال  در  تــوجــیــهــات  جمله  از 
زیرا  باشد؛  داشته  سؤیی  عواقب  می تواند  تخلف، 
نهادهای  برخی  در  تصمیم گیری  بودن  فردمحور 
منجر  شفافیت،  عدم  بر  مضاف  عمومی،  و  دولتی 
شرایط،  ایــن  در  مــی شــود؛  سیستمی«  »فساد  به 
نظارت  افزایش  و  هنگفت  مبالغ  صــرف  علی رغم 
فساد  ریشه های  همچنان  ولــی  متمرکز  و  رسمی 
باقی است و دوباره سرشاخه های آن نمایان شده 
و عدالت اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد. 
از سازوکارهای  این معضل، سوای  امروزه در حل 

بــه نقش »مـــردم«  ــظــارت،  ن ســاخــتــاری و رســمــی 
کشورهای  در  و  شــده  التفات  عمومی  نظارت  در 

بسیاری در حال اشاعه است.
جــمــلــه  از  مـــردمـــی  ــری  ــ ــزارش گـ ــ گـ ســــازوکــــار 
ــا ســابــقــه اســـت و نــیــم نــگــاهــی به  ســـازوکـــارهـــای ب
کارآمدی این سازوکار  پیشینه و ادعاهایی مبنی بر 

الزم است.
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