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تحت  جــدیــدی  ــون  ــان ق در  روش،  ایـــن  مــی شــد. 
گردید. امروزه، این  عنوان »گزارش گری جرم« احیا 
اصطالح  با  بیشتر  جوامع،  عموم  میان  در  قاعده 
اصطالح،  این  اســت.  شده  »سوت زنی« شناخته 
از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است: زمانی 
دزدی  خیابانی،  نــزاع  همچون  تخلفی  پلیس  که 
می دمد  خــود  ســوت  در  می کند،  مشاهده   ... و 
برای  پلیس  افسران  سایر  و  حاضر  شهروندان  تا 
طبق  شوند.  خــبــردار  جــرم  وقــوع  محل  از  گاهی  آ
کسی اطالق می شود  تعاریف رایج، »سوت زن« به 

گزارش می کند. که خالف کاری های سازمان را 
ــک شــیــوه ی  ــوان ی ــن ــه ع ــری جــــرم، ب ــگ ــزارش گ
افشای جرائم در طول سالیان دراز مورد استفاده 
از  »حمایت  قانون  ــار،  ب اولین  بــرای  و  گرفته  قــرار 

گــزارش دهــنــدگــان جــرم« 30 جــوالی ســال 1778 
عنوان  به  روز،  ایــن  و  رسید  تصویب  به  آمریکا  در 
در  شــد.  انتخاب  فــســاد«  گـــزارش گـــران  ملی  »روز 
و  مــالــیــاتــی  ــرار  فـ از  جــلــوگــیــری  ــرای  بـ  ،2007 ســـال 
بزرگ، دفتر رسمی و  کالهبرداری های شرکت های 
این دفتر  تأسیس شد.  گزارش گری فساد  مستقل 
کنند و به اقدامات  گزارش  که مفاسد را  کسانی  به 
 30 تا   15 بین  شود،  منجر  موفقیت آمیزی  اجرایی 
کــل جــبــران خــســارت را پـــاداش مــی دهــد.  درصـــد 
انواع مختلف  کشف  با  از سال 2008  این مؤسسه 
دالر  میلیارد  ده ها  بازیابی  به  فساد،  و  کاله برداری 
کــمــک نــمــوده و در  ســـود ســوخــت شــده در ســـال 
 100 حـــدود  ســاالنــه،  متوسط  طــور  بــه  آن،  ضمن 

کرده است. پاداش پرداخت 

فراهم شدن سازوکارهای الزم برای قاعده ی 
و  کشور  مصوب  قوانین  از  حراست  باعث  مذکور، 
جامعه  در  جرایم  ارتکاب  میزان  کاهش  همچنین 
سطح  رفــتــن  ــاال  ب بــه  منجر  نتیجه،  در  مــی شــود؛ 
بر اعتماد آن ها به نظام  افراد شده و  کیفی زندگی 
گزارش گری،  شیوه ی  این  البته  می افزاید.  کم  حا
ــمــی شــود؛ بــلــکــه در  ــارت مــتــمــرکــز ن ــظ جــایــگــزیــن ن
جبران  را  نظارتی  ضعف های  و  بوده  مکمل  نقش 
طور  به  می افزاید.  نظارت  کــارآمــدی  بر  و  می کند 
گــزارش گــری  ــون  ــان کــارکــرد ق خــالصــه، مــهــم تــریــن 
کمکی  بال  مهم ترین  عنوان  به  )سوت زنی(  فساد 
ــا، از فــســاد جــلــوگــیــری نــمــوده و مــنــافــع  دولـــت هـ

عمومی اجتماع را تضمین می نماید.

گزارشگریفساد مواجههباسازوکار
گزارش گری  سازوکار  از  که  پیشینه ای  مرور  با 
که  مــردمــی بــیــان شــد، ایــن مــوضــوع مــحــرز اســت 
متن  از  که  است  نظریاتی  جمله  از  مذکور  سازوکار 
مختلف  جوامع  در  و  برآمده  زمین  مغرب  تمدن 
به  نیز  کــارکــردهــایــی  و  گرفته  ــرار  ق استفاده  ــورد  م
همراه داشته است؛ با این اقتضائات، استفاده ی 
از  می طلبد.  را  خاصی  دقت نظر  سازوکار  این  از  ما 
توسط  مردمی  گزارش گری  اصلی  سرخط  که  آنجا 
کلی در  رویکرد  گردید،  انقالب ارائه  رهبری معظم 
از  نیز  ــی  واردات سازوکارهای  و  نظریات  با  مواجهه 

نگاه حضرت ایشان اتخاذ می گردد:
کـــه شریعت  کــنــنــد  ــود  ــمـ وانـ کـــردنـــد  ــی  ــع »س
این ها  و  تــمــدن  و  تــحــول  و  پیشرفت  بــا  اســالمــی 

    در سال 2007، برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی شرکت های بزرگ، دفتر رسمی و 
شد.  تأسیس  فساد  گزارش گری  مستقل 
گزارش  که مفاسد را  کسانی  این دفتر به 
کنند و به اقدامات اجرایی موفقیت آمیزی 
کل  ــد  ــ تــا 30 درص بــیــن 1۵  ــود،  ــ مــنــجــر ش
این  مــی دهــد.  پــاداش  را  خسارت  جبران 
انـــواع  کشف  بــا   2008 ســـال  از  مؤسسه 
کاه برداری و فساد، به بازیابی  مختلف 
ــا مــیــلــیــارد دالر ســـود ســوخــت شــده  ده هــ
به  آن،  ضمن  در  و  نموده  کمک  ســال  در 
پاداش   100 حدود  ساالنه،  متوسط  طور 

پرداخت کرده است. 


