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تــعــارض سه گانه  یــک  بــه  را  ــه  ــان تــعــارض دوگ ایــن 
در  متعارض  افـــراِد  مجموع،  در  مــی ســازد؛  مبدل 
محدود  تعداد  بر  عــالوه  اجتماعی،  منافع  مقابل 
»ســوت زن«  نقش  در  افــراد  عموم  به  »متخلفان« 

هم تسری می یابد.
ــار  ــازوکـ ــنــکــه سـ ــور ای ــذکـ مــاحــصــل تــحــلــیــل مـ
از  بــســیــاری  در  کــه  بــه شکلی  فــســاد  گـــزارش گـــری 
تــعــارض منافِع  بــاعــث  ــی شــود،  انــجــام م کــشــورهــا 
گیردار«  مضاعف شده و منجر به پدیده ی »فساد وا
ارقام  و  آمار  منطق،  و  مبنا  این  با  وقتی  می شود. 
را  فساد  گزارش گری  سازوکار  طریق  از  فساد  کشف 
قضاوتی  می کنیم،  تحلیل  مختلف  کشورهای  در 
قابل برداشت  ســازوکــار  ایــن  کــارآمــدی  از  متفاوت 
تعارض  موجب  ســازوکــار  ایــن  وقتی  که  چرا اســت؛ 
ظــاهــری،  نــگــاه  یــک  در  مــی شــود:  بیشتر  مــنــافــع 
کشف نموده است ولی در نگاه  مفاسد بیشتری را 
لت بر فساد آفرینی  دیگر، همین مفاسد بیشتر دال
این  شدن  پیاده  با  نتیجه،  در  دارد.  سازوکار  این 
گر  ا و  ــد  شــده ان افــشــا  بیشتری  مفاسد  ســـازوکـــار، 
جهت  ایــن  از  نمی شوند،  افشا  مفاسد  از  بخشی 
انجام  مرموزانه تری  و  حرفه ای  شکل  به  که  است 

می شوند.

گــزارشگــری ســازوکــار بازطراحی دوم: گــام
فساد

گزارش گری  که ماهیت  گام اول سعی شد  در 
بنابراین  گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  فی نفسه  فساد، 
که  شــد  مشخص  ــار  ــازوک س ــن  ای منطق  و  مبنا  از 
گسترش  باعث  روش،  ایــن  از  مطلق  استفاده ی 
اما  می شود؛  اجتماع  و  فــرد  میان  منافع  تعارض 
به  را  ســازوکــار  ایــن  وقتی  مطلق،  تحلیل  از  غ  فــار
در  هضم  باعث  می سازیم،  مقید  تغییراتی  همراه 
پیدا  متفاوتی  فرایند  و  شــده  ما  فرهنگ  و  نظام 
ارمغان  به  را  متفاوتی  نتیجه ی  تبع،  به  و  می کند 
ــار  ســازوک ــازطــراحــی  ب ــرای  بـ نتیجه،  در  ــی آورد.  ــ مـ
اصلی  سرخط  که  همان گونه  فساد،  گــزارش گــری 
معظم  رهبری  بیانات  از  سازوکار  این  بحث  ح  طر
استمزاج  ایــشــان  از  را  نکاتی  شــد،  اتــخــاذ  انــقــالب 

می کنیم؛ ایشان در این راستا متذکر شدند:
جمله ی  از  که  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر 
راجع  می آید  که  اســت  گــزارش گــری  همین  آن هــا، 
معامله،  فالن  در  نقطه،  فالن  در  فساد  وجــود  به 
بایستی  مــی دهــد،  ــزارش  گ شما  به  اداره  فــالن  در 

امنیت  هــم  ــادی اش،  ــ مـ امــنــیــت  -هـــم  امنیتش 
ــورد تــعــرض قــرار  مــعــنــوی اش - حــفــظ بــشــود و مـ

نگیرد.
گــزارش گــر  شخص  توصیف  در  رهــبــری  وقتی 
فساد، تعبیر آمر به معروف و ناهی از منکر را بیان 
که ایشان، اصل فعل  از این دارد  می کنند، نشان 
و  معروف  به  امــر  مصادیق  از  را  فساد  گــزارش گــری 
که سازوکار  نهی از منکر می دانند؛ بنابراین فضایی 
مذکور قرار است، در آن هضم شود، فضای امر به 
معروف و نهی از منکر است. در این فضا، مناسبات 
عملیاتی،  طور  به  است.  کم  حا متفاوتی  قواعد  و 
به  الیه  دو  در  مردمی  گزارش گری  سازوکار  اجــرای 
»کــارگــزاران  الیــه،  یک  دارد:  نیاز  تغییراتی  اعمال 
رهبری  فرمایش  مطابق  و  هستند  قضا«  دستگاه 
حقوقی  زیرساخت های  موضوع،  این  برای  »باید 
دیگر،  الیــه ی  در  شــود و  فراهم  قضاییه  قــوه ی  در 
گزارش گران فساد  که در نقش  عموم مردم هستند 

قرار می گیرند.

کارگزاراندستگاهقضا
گزارش گری  که بیان شد، سازوکار  همان گونه 
منفعت  کــردن  درگــیــر  بــا  جهان  در  مــرســوم  فساد 
فساد  کــشــف  در  را  ــا  آن هـ ــران،  ــزارش گـ گـ شخصی 
کار می گیرد و از این طریق، فسادهای  متخلفان به 
علت  اینکه  از  غافل  ولی  می نماید  افشا  را  پنهان 

و  فــرد  میان  منافع  تــعــارض  در  فساد  بــروز  اصلی 
شخصی  منفعت  تحریک  و  داشته  ریشه  اجتماع 
را  منافع  تــعــارض  از  ســه گــانــه ای  عــرصــه ی  ــراد،  ــ اف
گزارش گران فساد هم از جمله طیف  می گستراند و 

متعارض با منافع اجتماع محسوب می شود.
پــیــاده ســازی  بـــرای  ــزاران دســتــگــاه قضا  ــارگـ کـ
گزارش گری فساد باید مالحظات بسیاری  سازوکار 
رهبری  که  جمله  آن  از  باشند،  داشته  مدنظر  را 
به روشنی متذکر شدند: »امنیت مادی و معنوی 
از  ناهی  مــعــروف و  بــه  آمــر  و  گــزارش گــر حفظ شــود 
که دستگاه قضایی پشتیبان او  منکر دلگرم باشد 
است« اما به تناسب اشکال اصلی وارد بر شیوه ی 
توسعه ی  از  بــایــد  گــذشــت،  بــیــان  در  کــه  مــرســوم 
سه گانه  عرصه  به  دوگانه  عرصه  از  منافع  تعارض 
گزارش گری  کنند. این تغییر در سازوکار  جلوگیری 
گزارش فساد به  که  فساد به این شکل خواهد بود 

گزارش گر وابسته نباشد. منفعت شخصی 
گـــر فــســاد مــالــی تــوســط یک  ــه طـــور مــثــال ا ب
با  نسبتی  گزارش گر  عایدی  گردید،  افشا  گزارش گر 
نباشد؛  نداشته  متخلف  فــرد  مالی  فساد  میزان 
که  او به همان مقداری باشد  بلکه میزان عایدی 
غیر  در  شد.  خواهند  بهره مند  ذی نفع  افراِد  سایر 
بیشتر  گزارش گر،  فرد  که  مقداری  هر  صورت،  این 
عاید  شده،  کشف  فساد  از  ذی نفع،  افراد  سایر  از 
منفعت  و  بــوده  اجتماع  عمومی  منافع  از  شــود، 
متعارض  اجــتــمــاع  منفعت  بــا  گــزارش گــر  شخص 
در  که  سازوکاری  هر  دیگر،  بیان  به  است.  گردیده 
اجتماع پیاده می شود، به مرور انتظارات عقالیی 
گــزارش گــری  افــراد را شکل مــی دهــد؛ لــذا ســازوکــار 
ح در جوامع غربی، این انتظار عقالیی را برای  مطر
کردم،  گزارش  گر فسادی را  که »ا فرد ایجاد می کند 
کنم.« این تلقی  باید سهمی از آن فساد را دریافت 
از فساد  واقع مشارکت در فساد است؛ هرچند  در 
به  را  فسادی  ولی  است  کــرده  جلوگیری  متخلف 

گرچه قانونی( مرتکب شده است. نحو دیگری )ا

گزارشگرانمردمی
و  فساد  علت  جامعه شناختی از  در تحلیل 
که  گزارش گری فساد، این نتیجه حاصل شد  تأثیر 
در  متعارف  صورت  به  که  فساد  گزارش گران  عمل 
فساد  با  بسیاری  شباهت  می شود،  انجام  جهان 
دارد و به عبارتی، مشارکت در فساد تحلیل شد؛ با 
کنش اجتماعی خود  این تحلیل، مردم نیز باید بر 

کــنــش انسانی  بــر خـــاف عــقــبــه ی     
می شود،  اجتماعی  فساد  به  منجر  که 
که  کنش دیگری را تصویر نمود  می توان 
صاح اجتماعی را در پی داشته باشد. 
خودبرتربینی  انــگــاره ی  اینکه  جــای  بــه 
ــه نیاز  ــجــاد شـــود، بــایــد ب ــراد ای ــ بـــرای اف
ــی مــتــوجــه شـــونـــد، زیـــرا  ــ و نــقــص درونـ
ــری و  ــرت ــه ایـــن جــنــبــه، خــیــال ب تــوجــه ب
جمع  تفرقه  بساط  و  زدوده  را  ارجحیت 
می شود. وقتی افراد اجتماع، تنها وجه 
بدانند،  »نــقــص«  را  خــود  میان  مشترک 
در  می کنند.  نزدیکی  احساس قرابت و 
این صورت، افراد مانند چرخ دنده هایی 
می کنند.    حرکت  همدیگر  با  که  هستند 
گونه ای  لذا روابط و نسب میان افراد به 
داده  پــوشــش  نــواقــص  کــه  ــده  ش تنظیم 
می شود و بر خاف تعارض بر سر منافع، 

هم افزایی صورت می گیرد. 


