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باشگاه نویسندگان

در گزارشگری فساد باید از گزارشدهندگان

فعالی داشــتــه بــاشــد تــا مــیــزان جــرائــم بــه حداقل

حــمــایــت ک ــرد ،ب ــرای مــثــال ا گ ــر ف ــرد در ادارهای

بــرســد؛ امــا در حــال حــاضــر نــظــارتهــا بهخوبی از

مشغول بوده است ،پس از افشای فساد ،باید مانع

سمت سازمان و ارکــان تابع آن اعمال نمیشود

از اخراج و آسیب زدن به وی شد تا امنیت روانی

و خــســارتهــای بــزرگــی بــر پیکره اقتصادی کشور

و جسمانی وی حفظ شود .همچنین باید از باب

وارد مــیش ــود :مــانــنــد ع ــدم نــظــارت بــر عملکرد

انگیزشی برای گزارشگران ،پاداشی را به جهت ارائه

خ ــودروس ــازیه ــا و خــصــوص ـیســازیهــا بــاألخــص

گزارش فساد در نظر گرفت و آنها را برای انجام این

شرکتهای خصوصی مهم مانند خصوصیسازی

کار تشویق کرد؛ بنابراین میتوان درصدی از مبلغ

ترا کتورسازی تبریز و شرکت هپکو ارا ک و شرکت

گزارششده را برای این افراد در نظر گرفت.

نیشکر هفتتپه و شرکت کشت و صنعت مغان و

الزم است قانون جامع گزارشگری فساد به
تصویب برسد و در آن نحوه حمایت از گزارشگران

 ...که تبعات آن باعث ایجاد بحرانهای اقتصادی
و سیاسی و اجتماعی میشود.

معین شود تا گزارشگران ،با آرامش خاطر به گزارش

از دیــگــر م ــوارد در ایــن زمــیــنــه ،عــدم نظارت

فساد بپردازند و حمایتهای الزم را دریافت کنند.

جــدی بــر عملکرد بانکهای دولــتــی و خصوصی

همچنین الزم است سامانهای در جهت دریافت

و مــؤســســات اعــتــبــاری اســـت ک ــه یــکــی دیــگــر از

گــزارش فساد و مــدارک آن طراحی شــود که حتی

محملهای فساد اســت .البته راجــع به نظارت

نیازی به ثبتنام و مشخصات گزارشگر نیز نباشد

ق ــوه قــضــائــیــه بــر عــمــلــکــرد بــان ـکهــای خصوصی

و فــرد تنها گ ــزارش فــســاد و م ــدارک را بــارگــذاری

اختالفنظر هست و طبق دید غالب این بانکها

کند .همچنین باید ذیــل ســازمــان بــازرســی دفتر

غیرقابل بازرسی هستند و در باب نظارتپذیری یا

گزارشگری فساد ایجاد شود و به حمایت خاصتر از

نظارتناپذیری این نهادها اختالف حقوقی وجود

گزارشگرانی بپردازد که برای آنان از سمت مفسدان

دارد .این موارد و موارد بسیاری دیگر نشاندهنده

مشکالتی ایجاد شده است.

2 .2لزوم فعال کردن نقش نظارتی سازمان بازرسی
بهعنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه
طبق اصل  174قانون اساسی ،بر اساس حق
نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور
و اجــرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری
ســازمــانـی بـ ه نــام ســازمــان بــازرس ـی کـل کشور زیر
نظر رئیس قــوه قضائی ه تشکیل مـیگــردد .حدود
ن سازمان را قانون تعیین
اختیارات و وظایف ای 
میکند.
بــا تــوجــه بــه ظرفیت گــســتــرده ایــن ســازمــان
مبنی بر نظارت حسن اجرای امور و اجرای صحیح
قوانین ،سامان مذکور میتواند از وقوع بسیاری از
جرائم جلوگیری کند و بهصورت پیشینی و قبل از
وقوع جرم و فساد نظارتهای خود را اعمال و از
رخداد جرم جلوگیری نماید ،نه اینکه تنها بعد از
وقوع جرم و بهصورت پسینی و منفعل به نظارت و
حسابرسی ا کتفا کند.
بنابراین وظیفه ســازمــان ،نظارت بر حسن
اجرای امور و قوانین به معنای دقیق کلمه است
و در این مسیر باید با آیندهپژوهی جرائم و مفاسد
طبق شرایط روز مانند شرایط اقتصادی ،نظارت

با توجه به ظرفیت گسترده این
سازمان مبنی بر نظارت حسن اجرای
امور و اجرای صحیح قوانین ،سامان
یتــوانــد از وق ــو ع بسیاری
مــذکــور م ـ 
از جرائم جلوگیری کند و بهصورت
پیشینی و قبل از وقو ع جرم و فساد
نظارتهای خود را اعمال و از رخداد
جرم جلوگیری نماید ،نه اینکه تنها
بعد از وقو ع جرم و بهصورت پسینی
و منفعل بــه ن ـظــارت و حسابرسی
اکتفا کند.
گــلــوگــاههــای فــســاد اس ــت کــه ب ـهصــورت برجسته
خود را نشان میدهد؛ اما اقدامات کافی جهت
جلوگیری از این موارد انجام نشده است.
بنابراین ســازمــان بــازرســی بــا ارتــبــاط بــا نهاد
مــتــولــی نــظــارتــی خ ــاص خ ــود نــهــادهــا و ارتــبــاط
بــا نــهــادهــایــی چــون وزارت اطــاعــات و ســازمــان
اطالعات سپاه و نیروی انتظامی ،میتواند جهت
پیشبرد اهداف خود از ظرفیت آنها استفاده و از
وقوع جرم بهصورت سازمانیافته جلوگیری کند.

3 .3ل ــزوم ســامــانــدهــی و مــدیــر یــت فعالیتهای
بازیگران بازار خدمات قضایی و حقوقی
کــنــشــگــران مختلفی چ ــون قــضــات و وک ــا و
کارشناسان رسمی و مــشــاوران در ب ــازار خدمات
حقوقی و قضایی ارائه خدمت میکنند .در برخی
از این حوزهها مشکالتی وجود دارد که الزم است
دستگاه قضایی بهعنوان متولی اصلی این حوزه
آنها را برطرف کند.
در ب ــاب قــضــات الزم اس ــت ق ــوه قــضــائــیــه بر
عملکرد آنــان بهصورت مستمر نظارت کند البته
نظارتی که برخالف استقالل قضایی قاضی نباشد.
در این جهت قوه باید با پایش خدمات ارائهشده
به مراجعین و نظرسنجی کیفیت آن نحوه ارائــه
خدمات را به مراجعین بررسی کند و ارتقا یا عدم
ارتــق ـای قضات بــر اســاس ایــن بــررسـیهــا باشد تا
اصل شایستهساالری رعایت شود و انگیزهای برای
فعالیت بهتر در این حوزه برای قضات ایجاد گردد.
همچنین دستگاه قضایی باید قواعد و مقررات
مناسبی ب ــرای جــذب قــضــات دارای صالحیت،
بهصورت بیشینه در دستگاه قضایی جهت کاهش
پروندههای کیفری تدوین کند.
بازیگران دیگر بازار خدمات قضایی و حقوقی،
وکال هستند .در حال حاضر دو نهاد متولی اعطای
پروانه وکالت هستند .مرکز وکــای قوه قضائیه و
کانون وکالی دادگستری.
مرکز وکالی قوه قضائیه در برنامه سوم توسعه
پیشبینی و تأسیس شد که بازار خدمات حقوقی
دارای رقــاب ـتپــذیــری بــیــشــتــری بــاشــد و قیمت
خــدمــات حقوقی در ایــن ب ــازار کاهش پیدا کند
تا افــراد بیشتری از خدمات حقوقی بهره ببرند و
در نهایت میزان تضییع حقوق مــردم بهواسطه
عدمدسترسی به وکال و گران بودن ارائه خدمات
توسط وکال تعدیل شود.
همچنین مدیریت نهاد وکالت توسط دو نهاد
از جهت مدیریتی صحیح نیست و باید طرحی
جــامــع جــهــت ســامــاندهــی ای ــن نــهــاد در کشور
تدوین شود و یک نهاد جدید ایجاد شود یا یکی
از این دو نهاد در نهاد دیگر ادغام شود؛ بنابراین
لزوم یکسانسازی نهاد کانون وکالت و نهاد مرکز
وکال با مشارکت هر دو نهاد و تدوین الیحه جامع
وکالت امری ضروری است تا این خدمت بهصورت
سازماندهیشده ارائه شود.
دی ــگ ــر ب ــازی ــگ ــران ع ــرص ــه خ ــدم ــات حــقــوقــی

