دانستنیها
حسابداری قانونی

افشاگران نامدار تقلب
ســر نورمن ویزدوم ،شوخپیشهی نامدار انگلیسی ،را در آن فیلم مشــهورش به یاد دارید که لباس پلیس به تن داشت و به درخواست

کودکانی که فوتبال بازی میکردند داوری بازی آنان را پذیرفت؟ بله! همان جا که دمیدنهای پیدرپی او در سوت ویژهی پلیس انگلستان

حین داوری باعث شــد تا پلیسهای گشتی دیگر هم شروع کنند به ســوت زدن و چند دقیقه بعد لشگری از پلیسها در شهر به دنبال

دزد میگشــتند! این تصویر هر چند آمیخته با شوخی است ،ولی بهترین مثال برای نشــان دادن مفهوم  whistle-blowingیا همان
هشداردهندگی ،یا افشاگری تقلب است.

ترجمه و تلخیص :محسن قاسمی
افشاگری چیست؟
همانگونه که در باال اشــاره شــد ،ورود اصطالح
هشداردهندگی یا افشاگری ()whistle-blowing
در ادبیات ضدتقلب جهان از ســازوکار مورد استفاده
توســط پلیــس انگلســتان در باخبر کــردن دیگر
همکارانشــان از وجــود افراد خالفکار در شــهر
برگرفته شــده است .پلیسهای گشــتی انگلستان
بر پایهی یک ســنت قدیمی هنــگام برخورد با یک
فرد خالفکار در شــهر ،همزمــان با تعقیب وی ،در
سوت ( )whistleخود میدمیدند ( )blowingتا،
با اطالعدادن به دیگر همکاران خود ،آن خالفکار را
راحتتر دستگیر کنند.
امــروزه ،در ادبیات ضد تقلب ،هشــداردهنده یا
افشــاگر ( )whistle-blowerکسی است که افکار
عمومــی یا مقامات صالحیــتدار را از وجود فرد (یا
افراد) نادرســتکار یا فعالیتهای نادرستکارانه در
بخش دولتــی ،عمومی ،یا خصوصــی آگاه میکند.
فعالیتهــای نادرســتکارانه طیف گســتردهای از
کارهای غیر قانونی ،زیر پا گذاشتن مقررات ،و تهدید
منافع عمومی یا خصوصی ،مثل تقلب و فســاد مالی
را دربرمیگیرد.
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اهمیت افشاگری

به نیمی از موارد تقلبی که کشــف میشــوند از راه

طبق گزارش انجمن بازرســان رســمي تقلب در

خبررسانی یک کارمند ،فروشنده ،یا دیگر افشاگران

خصــوص تقلب و سوءاســتفادهي شــغلی ()2010

برمال میشــوند .جالب اســت بدانیــد ،طبق همان

بهرغم وجود سازوکارهای گوناگون برای پیشگیری

گــزارش ،در ســازمانهایی که دورههای آموزشــی

و کشــف تقلب ،مثل حسابرســی داخلی و مستقل،

آگاهی از تقلب در سطح سازمان اجراء میشوند52 ،

کنترل داخلی ،و ...باز هم متداولترین روش کشــف

درصد از زیانهای تقلــب کاهش مییابند .در واقع،

تقلب در ســازمانها از راه افشــاگری است .نزدیک

کارشناســان ضدتقلب با تکیه بر آمار موجود بر این
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جان سالم بهدر برد .فیلم سرپیکو ،درامی تمام عیار
از واکنشهای تالفیجویانه بر ضد افشــاگران است،
و لــزوم محافظت قانونی از این افــراد را بهخوبی به
تصویر کشید.
قوانین محافظ
در بعضی از کشورها قوانین و سازوکارهایی برای
محافظت از افشاگران وجود دارد .برای مثال:
آمریکا .در این کشــور قوانین گوناگون و چندپاره
و بعضاً متناقضی در ارتباط با افشــاگری وجود دارد.
بعضــی از این قوانیــن فقط در یک یــا چند ایالت
الزماالجرا هســتند و بعضی دیگر در همهی کشــور
آگهی ادارهی مشــورتی ویــژهی آمریکا برای تشــویق مردم به
افشاگری

فیلم سینمایی "سرپیکو" محصول  1973آمریکا به کارگردانی
ســیدنی المیت بــا هنرنمایی خیرهکننــدهی ال پاچینو که
جایــزهی بهترین بازیگــر نقش اول مرد را از جشــنوارههای
معتبری همچون گلدن گالب و اسکار برای او به همراه داشت.

اجرا میشــوند .نخســتین قانونی کــه در آمریکا به
موضوع محافظت از افشاگران پرداخت قانون ادعاهای
نادرســت (مصوب  1863و بازنگریشده در )1986
اســت .در این قانون برای تشویق افشاگران درصدی

باورند که بیشتر کارکنــان آموزشدیده در ارتباط

تقلب و فســاد مالــی را به جنگی تمامعیار تشــبیه

از مبلغ پول بازیافتشــده یا زیان پیشگیریشــده

با تقلب ،هنگام روبروشــدن با مــوارد تردیدبرانگیز،

کردهاند که ســربازان و ســرداران حاضر در هر دو

از ســوی دولت به آنان پرداخت میشود .دولت نیز

چنانچه مسیرهای مناســبی برای افشاگری وجود

جبههی این نبرد جانانه بــا یکدیگر پیکار میکنند.

موظف است از این افراد محافظت کند.

داشته باشد ،این موارد را گزارش میکنند.

بنابراین ،افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود

یکی دیگــر از قـــــوانین آمریکا کــه به تازگی

بدمند ممکن اســت با واکنشهــای تالفیجویانهی

( )2010در ایــن زمینــه به تصویب رســید ،قانون

گوناگون و گاهی مرگبار روبرو شوند.

موســوم به داد -فرانک اســت .در این قانون نیز در

محافظت از افشاگران

راســتای برنامهی افشــاگری کمیســیون بورس و

طبق گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا،
ســازمانهای آمریکایی در هر سال  7درصد درآمد

صحنهای درام از تالفیجویی

اوراق بهادار آمریکا مشــوقها و محافظتهایی برای
افشــاگران در حوزهی اوراق بهــادار آمریکا تصویب

خود را در اثر تقلب از دســت میدهند .این انجمن،

اگر شــما هم مثل مــن از هــواداران ال پاچینو

این مبلغ را در ســال  2010نزدیک به یک تریلیون

هنرپیشهی افســانهای تاریخ ســینما و تئاتر جهان

دالر اعالم کرده است .برای آن که هنگفتی این مبلغ

هســتید ،حتمــاً بــازی خیرهکننــدهی او در فیلم

را در ذهنتان مجسم کنید ،کافی است بدانید مبلغی

ســرپیکو ( )1973را به یاد داریــد .وی در این فیلم

عمومــی ( )1998چارچوبــی از محافظت قانونی را

نزدیک به مجموع درآمد صادرات نفت ایران در 100

کــه بر پایهی زندگی واقعی فرانک ســرپیکو ،پلیس

برای افشاگران فراهم کرده است.

سال گذشته است!

آمریکایی ،ساخته شده بود ،نقش این پلیس را بازی

شده است.
انگلســتان .در این کشــور نیز قانون افشای نفع

افشاگران نامدار جهان

پس بــا توجه به این که پــای مبالغی هنگفت و

کرد .سرپیکو پلیسی درستکار بود که چون برخالف

منافعی سرشــار در میان اســت ،تقلب و فساد مالی

همکارانــش از گرفتن رشــوه خــودداری میکرد و

در کشــورهایی که امروزه قوانین و سازوکارهای

را میتــوان در هیبــت یکــی از پرگردشتریــن و

میخواســت با این فســاد مبارزه کند ،مورد غضب

گوناگونــی برای محافظت از افشــاگران ،و تشــویق

ســودآورترین تجارتهای بزرگ جهان ،مثل تجارت

آنان قرار گرفت .ســرانجام ،کار به جایی کشــید که

و ایجــاد انگیــزه در آنان وجود دارد ،ایــن افراد در

اسلحه ،نفت و مواد مخدر دانست .از این رو ،بسیاری

گلولــهای از فاصلهی چند ســانتیمتری به صورت

گذشتهای نهچندان دور تنها از روی وجدان شخصی

از کارشناســان ضدتقلب ورود به عرصهی مبارزه با

سرپیکو شلیک شــد که البته به طرز معجزهآسایی

و انگیزههــای درونــی پــای به ایــن وادی پرخطر
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میگذاشــتند .همانگونه که این وضعیت هنوز هم

شرون وتکینز

تشــت رســوایی وردکام را از بام انداخت ،بیدرنگ به

در بســیاری از کشورهای کمتر توســعهیافته وجود

انران

شهرتی جهانی دست یافت .وی هماکنون یک شرکت

دارد و افشــاگران نه تنها تشــویق نمیشوند ،بلکه

وتکینــز  28آگوســت  1959در تگــزاس زاده

مشاورهای خصوصی دارد و در سخنرانیهای پرشماری،

گاهــی در راه آرمانشــان جان خــود را هم بر کف

شد .کارشــناس مدیریت بازرگانی ،کارشناس ارشد

بهویژه برای دانشآموزان و دانشجویان ،از تجارب خود

دستانشــان میگذارند .در حالی که در این کشورها

حسابداری ،و حســابدار رسمی است .پس از  8سال

میگوید .کتاب کوپر دربارهی زندگیاش و تقلب وردکام

نیز اگر تشــبیه زیبا و دقیق لری کرامبلی ،تقلبپژوه

کار حرفهای در آرتور اندرســن ،در  ،1993به انران

در  2008منتشــر شد .وی در اقدامی تحسینبرانگیز،

آمریکایی ،در نظر آورده شود که "تقلب مثل موریانه

رفت .وی معاون توسعهی شرکتی انران بود .خودش

عواید این کتاب را به دانشــگاهها اهدا کرد تا آن را در

بنیان سازمان را میخورد" در آن صورت با افشاگران

میگوید ،کارش افشاگری به معنای دقیق آن نبوده

آموزش اخالق صرف کنند.

همانند قهرمانان ملی برخورد خواهد شد.

اســت ،زیرا فقط پیامــی رایانامهای بــه مدیرعامل
انــران زده اســت و او را از کژنماییهای موجود در

کالین راولی

گزارشهای مالی شــرکت آگاه کرده اســت .وتکینز

FBI

پس از شــهرتی که در این رویداد به دســت آورد،

راولی در  20دســامبر  1954در آیووا زاده شــد.

سخنرانیهای پرشــماری ایراد کرد .وی همچنین،

پس از دریافت دکتری حرفهای حقوق از دانشــگاه

در مارس  ،2003کتاب مشترکی دربارهی تجربهاش

آیــووا در ادارهی فدرال بازرســی آمریــکا ()FBI

در انران و مسائل فرهنگ شرکتی در آمریکا نوشت.

مشــغول به کار شــد .در  1990به ادارهی افبیآی

نقش او در ماجرای انران در دو فیلم سینمـــایی نیز

در مینیاپلیــس رفت و در آنجا رئیس مشــاورهی

در ســالهای  2003و  2005به تصویر کشـــــیده

حقوقی شــد .راولی پس از فاجعهی تروریستی 11

شد.

ســپتامبر  2001طی نامهای به رابــرت مولر ،یکی
از مدیران ارشــد افبــیآی ،از بیتوجهی کارکنان

سینتیا کوپر

افبیآی واشــینگتن به هشدارهای ادارهی افبیآی

وردکام

مینیاپلیس شــکایت کرد ،زیرا آنــان با بیتوجهی از

کوپر از اهالی میسیســیپی است .کارشناسی

کنــار اطالعات هشــداردهندهی ادارهی مینیاپلیس

و کارشناســی ارشــد حســابداری خود را از دانشگاه

دربارهی بازرسیهای انجام شــده از زکریا موسوی،

ایالتی میسیسیپی و دانشگاه آلباما گرفت .مدارک

مظنون به فعالیتهای تروریستی و از عوامل فاجعهی

حرفــهای ،حســابدار رســمی( )CPAاز جورجیــا،

 11سپتامبر ،گذشته بودند .افشاگری راولی ،تجدید

رســواییهای زنجیرهای و غافلگیرکنندهی انران،

حســابرس رسمی ســامانههای اطالعات( ،)CISAو

ســازمان در افبیآی و ایجاد یــک ادارهی امنیتی

وردکام ،و ابرســازمان حســابداری آرتــور اندرســن

بازرس رســمی تقلب ( )CFEنیــز دارد .وی پیش از

جدید در آن سازمان را در پی داشت.

(یکــی از  5بــزرگ آن زمان) در آغاز هزارهی ســوم

آن که به عنوان حسابرس داخلی در وردکام استخدام

چنان فاجعهآمیز و تکاندهنده بود که حســابداران و

شود در مؤسسات حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز

حسابرسان تا ابد سالهای نخستین هزارهی سوم را با

و دیلویــت کار میکــرد .کوپــر در  ،2002مدیریت

این رسواییهای حرفهای به یاد میآورند .ولی هنگامی

گروهی از حسابرسان داخلی وردکام را برعهده داشت.

که در کنار آن بیآبروییهای تاریخی برای حسابداران

آنان بهطور پنهانی و گاهی تا پاسی از شب به بازرسی

و حسابرسان ،نام این سه زن از سوی مجلهی تایم به

مورد تقلب وردکام میپرداختند و سرانجام آن را افشا

عنوان شــخصیتهای سال  2002اعالم شد و با آنان

کردند .مبلغ آن تقلب نزدیک به  3.8میلیارد دالر بود

بانی گرینهاوس

در سراسر جهان همانند قهرمانان بینالمللی برخورد

که در آن زمان بزرگترین تقلب تاریخ آمریکا بهشمار

هالیبرتن

شد اندکی از بار این رسوایی کاسته شد.

میرفــت .کوپر پس از آن که در ســوت خود دمید و

گریــن هاوس از اهالی لوئیزیانــا ،و خواهر بزرگ

شــرون وتکینز (انران) ،کالین راولی ( ،)FBIو ســینتیا کوپر
(وردکام) شخصیتهای سال  2002از سوی مجلهی تایم

این سه زن
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بانی گرینهــاوس ،رئیس
پیشــین امور قراردادهای
ســازمان خدمات اجرایی
ارشد(ارتش آمریکا) ،افشاگر
رسوایی هالیبرتن
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عضو تاالر مشــاهیر بســکتبال آمریکا ،الوین هیس،
است .کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضــــی دارد.

هری مارکوپولوس
شرکت سرمایهگذاری برناد میدوف

وی رییس پیشین امور قراردادهای سازمان خدمات

تقلب  65میلیارد دالری شــرکت سرمایهگذاری

اجرایی ارشد (مســئول اصلی قراردادهای فرماندهی

برنــارد میدوف بزرگترین تقلب تاریخ اســت که با

مهندســی ارتش آمریکا) بــود .در  27ژوئن ،2007

اســتفاده از ترفند پانزی انجام شد .سال گذشته در

در کنگـــــرهی آمریــکا ،دربارهی تقلب و فســاد

ستون دانســتنیها آن را با جزئیات شرح دادیم .در

مالی گســتردهی شــرکت هالیبرتون در ارتباط با

دانستنیهای شــمارهی آذر حسابدار نیز تالشهای

قراردادهایش در عراق شــهادت داد .در  25جوالی

پیگیرانــه و دهســالهی هری مارکوپولــوس را برای

 ،2011دادگاه واشــینگتن بــه پــاس قدردانــی از

افشــای این تقلب بیان کردیــم .مارکوپولوس یک

افشاگری گرین هاوس اهدای 000ر 970دالر پاداش

ریاضیدان ،تحلیلگر مالی ،و عضو انجمن بازرســان

به وی را تصویب کرد.

تقلب است که نخســتینبار در  1999به کمیسیون
جفری اس .ویگند ،معاون
تحقیق و توسعهی شرکت
بــراون اند ویلیامســن ،و
افشاگر رسوایی این شرکت

هــری مـــــــارکوپولوس،
ریاضــیدان ،تحلیلگر مالی،
عضو انجمن بازرسان رسمی
تقلب ،که ده ســال دربارهی
احتمــال تقلــب شــرکت
ســرمایهگذاری برنارد میدف
هشدار داد

جفری اس .ویگند

اوراق بهــادار و بــورس آمریکا ( )SECهشــدار داد

براون اند ویلیامسن

از نظر رياضي بهدســت آوردن ســودي كه شركت

ویگند  17دســامبر  1942در نیویورک زاده شد.

سرمایهگذاری ميدف ايجاد ميكند از راههاي قانوني

کارشناســی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ایالتی

نشدنی اســت .ولی متأسفانه ،هشدارهاي پي در پي

نیویــورک گرفــت .وی معاون تحقیق و توســعهی

ماركوپولوس به مقامهاي مسئول در سالهاي 2000

شرکت براون اند ویلیامسن ،تولیدکنندهی انگلیسی-

و  2001به کمیسیون اوراق بهادار و بورس بوستون،

آمریکایــی دخانیات ،بــود .ویگنــد هنگامی که در

و  ،2005و  2007بــه کمیســیون اوراق بهــادار و

 4فوریــهی  ،1996در برنامهی زنــدهی  60دقیقه

بورس نيويورك -همگي ناديده گرفته شــده بودند.

از تالشهــای این شــرکت برای تقویــت نیکوتین

او كتابي به نام "هيچ كس گوش نميدهد" منتشــر

ســیگارهای تولیدیاش پرده برداشــت به شهرتی

كرد و در آن تالشهاي دهسالهي خود و همكارانش

جهانی دســت یافت .پس از این رســوایی ،شرکت

را در هشــداردهی به دولت ،صنعت مالي ،و رسانهها

براون اند ویلیامســن بارها تالش کرد تا ویگند را با

دربارهي تقلب ميدف شرح داد.

اتهاماتی همچون ،تقلب ،دزدی ،و افشــای اطالعات
محرمـــــانه تحت پیگرد قانونی قرار دهــــد ،ولی
خوشبختانه هیچگاه موفق به محکوم کردن وی نشد.
در پی افشاگری ویگند 56 ،ایالت آمــــــریکا علیه
صنعــت دخانیات اقامهی دعــــــوی کردند که در
نتیجــهی آن  368میلیارد دالر از شــرکتهای این
صنعت غرامــــت دریافــــت شــد.
حسابدار/اسفند1390

منابع

.1کتــاب راهنمــای کاربــردی ریســکهای تقلب و
کنترلهــای ضدتقلب ،نوشــتهی پیتــر دی .گلدمن
با هــمکاری هیلتون کافمــن ،2009 ،ترجمهی امیر
پوریانســب ،و محسن قاســمی ،1390 ،حسابافزار
ایرانیان.
.2تارنمای دانشنامهی ویکیپدیا
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