دانستنیها
تقلب

تصمیمات یک رزمندهی تقلب
گفتوگو با ژوزف تی .ولز ،بازرس تقلب گواهیشده ،حسابدار عمومی گواهـــیشده،
بنیانگـــذار و رئیس هیاتمــدیرهی انجمــن بازرســان تقلــب گواهـــیشـده
نویسنده :دیک کاروتزا
ترجمه و تألیف :محسن قاسمی
ژوزف تــی .ولــز ،در یــک خویشزندگینامــهی
(اتوبیوگرافــی) جدیــد و رنگارنگ ،دربــارهی حکایتها،
حماقتها ،و ضعفهای خود در زندگیاش نوشته است که
فراز اصلی آن بر راهانــدازی یک حرفهی جدید و کارهای
ضدتقلب استوار است.
سرنوشــت ما در تصمیماتمان رقم میخورد :انتخاب
رشــتهی تحصیلی ،انتخاب شــغل ،و ازدواج .ما میتوانیم
آن چه در ســر داریم را تغییر دهیــم ،ولی معموال تعیین
مسیرهای ما پیشتر رقم خوردهاند و همچنان که روزهای
زندگی را پشــت ســر میگذاریم ادامه پیدا میکنند .اگر
انتخابهــای ژوزف تی .ولز اندکی متفاوتتر بود ،شــاید
زندگی شــما [منظور ،بازرســان تقلب گواهیشده است.
مترجم ].این چنین نمیشــد .اگــر او تصمیم نمیگرفت
زندگی پرمشغلهی خود در اوکالهاما را برای رفتن به ارتش
رها کند ،سپس به دانشگاه برود ،دانشآموخته شود و شغل
حسابرسی پیشــه کند ،حرفهی حسابداری عمومی را رها
کنــد و به ادارهی کارآگاهی فدرال (از این پس ،افبیآی)
برود ،سپس یک کارآگاه خصوصی بشود و سرانجام همهی
ســودها و داشــتههای خود را بر ســر راهاندازی انجمن
بازرسان تقلب گواهیشده ( )ACFEبگذارد ،شما در حال
خواندن این نوشــته نبودید .شــاید شما حتی یک بازرس
تقلب هم نبودید.
ولــز ،در خویشزندگینامهی خــود" ،رزمندهی تقلب:
حکایتهــا و ضعفهــای من" ،که در می  2011توســط
انتشارات وایلی اند سانز منتشر شد ،دربارهی تصمیمات –
خوب و بد – خود نوشته است .دکتر ولز خویشزندگینامهی
خود و کتاب جدیدش" ،اُفتهکتاب تقلب صورتهای مالی:
پختن دفاتر و دفترپزی" از انتشارات وایلی ،را در 22امین
کنفرانس ســاالنهی انجمن بازرســان تقلب گواهیشده،
 12 –17ژوئن  2011در ســندییگو امضا میکرد .در زیر
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کتاب خویشزندگینامهی ژوزف تی .ولز" ،رزمندهی تقلب :حکایتها و ضعفهای من" ،که در می  2011توســط انتشــارات وایلی
اند سانز منتشر شد
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گزیدههایی از این خویشزندگینامه را میخوانید:
وی در پیشگفتار این کتاب مینویســد" ،در صفحات

چه درسهایی از روزهایی که به عنوان ســرباز
ارتش در خارج از کشور بودید یاد گرفتید؟

پیش رو ،شما متوجه میشــوید که چگونه تا ته خط ضد

تا زمانی که بعد از دبیرســتان به ارتش آمریکا رفتم،

تقلب رفتم" .او مینویســد ،یک آدم پــاک و منزه از گناه

همــهی دنیایام یک شــهر کوچک در جنــوب مرکز

نیست ،بلکه آدمی است که در پیمودن راه خود اشتباههای

اوکالهاما بود .ولی قبل از این که 21ســاله شوم ،نصف

بسیاری مرتکب شده است .او مینویسد" ،داستان من (مثل

دنیــا را دیده بودم .یاد گرفتــم ،در یونیفرم ارتش ،هیچ

مال شــما) یک آغاز ،و یک میانــه دارد ولی هنوز به پایان

کسی نمیداند شما پولدار هستید یا فقیر؛ و شما تقریبا

نرســیده اســت" " .به نقل از ویلیام شکسپیر در ژولیوس

همیشه بر مبنای دستآوردهایتان قضاوت میشوید –

ســزار" ،شــرارتی که مردم انجام میدهند پس از آنان به

نه بر مبنای دودمانتان .همچنین ،محدودهی بســتهی

دکتــر ولز (اینجا بــا خانوادهی درجهی یک خــود) در کتاب خود
مینویسد سالهای کودکی سختی در دانکن ،اوکالهاما داشته است.

زندگــی خود ادامه میدهد ،ولی خوبی در اســتخوانهای

یک کشــتی بهترین راه اســت برای این که یاد بگیرید

در پروندههای جرایم یقهسفیدان کار میکند ضـــــروری

چگونه با دیگران همراه باشــید .اگر شــما در دریا برای

است.

آنان مدفون میشود ".پس بگذار آن با من باشد" .
تصمیمات دکتر ولز ســرانجام به راهاندازی یک انجمن
منجر شــد که ابزارهــا و آموزش ضدتقلــب را به هزاران

خودتان دشمن درست کنید ،هر روز آنان را میبینید؛ و
هیچ راه فراری هم نیست.

آدم داده است .و او حظ وافری از انجـــــام آن بـــــرده
اســـت.

چه چیزی شما را تشــویق کرد در 24سالگی به

همــهی ما ،مســلما ،محصول ژنتیک ،گذشــته و

دانشگاه اوکالهاما نامنویسی کردید؟

کالج بروید؟ چرا شــما سرانجام در کالج بازرگانی

تجربیاتمان هســتیم .بعضــی از عوامل اصلی که

شــما دربارهی کارآموزیتان در آکادمی افبیآی
در کوانتیکــو ،ویرجینیا نوشــتید .میتوانید یک
مقدار دربــارهی بعضی از زندهتریــن خاطراتتان

بگـــویید؟

حتــی در بهترین شــرایط هم دانشآموختهشــدن از

اوایل دهــهی  ،1960بچههایی که به کالج میرفتند

آکادمی افبیآی ســخت و چالشانگیــز بود .آن برنامهی

استثنا بودند ،و این یک قاعده نبود .آن زمان انواع کمک

آموزشی تقریبا به سه زمینه تقسیم میشد :کالس درس،

هزینههای تحصیلی و کمکهــای دانشجویی امروزی

آمادگی جســمانی ،و تیراندازی .آخری برای من شــخصا

این پرسش بزرگی اســت .واقعیت این است که من از

نبود .مــن خیلی خوشاقبال بودم که طبق قانون "جی.

مشــکلترین بود .قبــل از این که مامورکارآموز شــوم در

گذشــتهای آمدهام که آنجا انتظارات بســیار پایین بود.

آی بیل " ،به عنوان یک کهنهسرباز ،واجد شرایط رفتن

عمرم با هیچ ســاح گرمی شلیک نکرده بودم .در صورتی

همهی بستگان من زود مدرسه را رها کردند و تمام زندگی

به کالج شدم .تقریبا همهی مخارج تحصیلیام پرداخت

که در آن کارآموزی همگی ما هر کدام به تنهایی دستکم

خود را در زمینهی نفت کار کردند .ولی ،من میخواســتم

شد .اول میخواستم ستارهشناس شوم ولی با ریاضیات

 10،000بار با اســحهی کمری شــلیک کردیم .این تکرار

زندگی متفاوتی داشته باشم و بهتر باشم.

محض مشــکل داشــتم .به همین دلیل به حسابداری

کردنها از شما یک تیرانداز ماهر میساخت .ولی هر کسی

تغییر رشــته دادم ،زیرا فرصتهای شغلی آن زیاد بود و

مجبــور بود با یک حداقل امتیاز مشــخصی دانشآموخته

به تازهکارهــا هم خوب حقوق میدادند .به همین دلیل

شــود .با این حــال ،کارآمــوزان مجاز بودنــد هدفهای

شیفتهی بدهکار و بستانکار شدم.

خودشان را بهحساب آورند ،به همین دلیل من و هر کس

مســیر زندگی شما را مشخص کردند کدامهــــا
بودند؟

شما نوشــتید جوانی پراختاللی داشــتهاید ،ولی
سرانجام در طول ســالهای پایانی دبیرستان یک
آموزگار و خانوادهی او به شــما کمک کردند .این

موضوع چگونه زندگی شخصی و انتخابهای زندگی
حرفهای شما را تحت تاثیر قرار داد؟

مــن فرزند طالق هســتم .از پدری الکلــی و غایب ،و
مادری که مســائل خودش را داشت .الگوهای رفتاری من
در آن دوران خانوادهام بودند .آنان معتقد بودند شــخصی
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شــما در کتابتــان میگویید بــه عنوان یک

حسابرس خســته شدید و شــانس خودتان را
در افبیآی امتحان کردید .همان اول که شــما

کارآگاه افبیآی شدید مهارتهای حسابرسی و

حسابداری عمومیتان چگونه به شما کمک کرد؟

دیگری کــه آن جا بود در این کار تقلــب میکردیم .من
امیدوارم که این نظام تغییر کرده باشد.
وقتی شما در 30سالگی به دفتر نیویورک افبیآی
منتقل شدید ،در رستهی رشوه و فساد سیاسی به
عنوان "دســتیار مامور ویژه" ( )ASACمنصوب
2

شدید .بعدها ،آیا به این فکر کردید که آن دستیاری

که اهداف بزرگ در سر دارد محکوم به شکست و ناامیدی

حســابداری عمومی تجربهی آموزشی فوقالعادهای

اســت .یکی از آموزگاران من در ســال سوم دبیرستان ،به

بود .هرچند من واقعا از حسابرسی خوشم نمیآمد ،زیرا

نام بیل دین ،به من کمک کرد .او ،همســرش مارگارت ،و

ارتباط من با آدمهای دیگر را خیلی محدود میکرد .ولی

دخترش تینا ،چیز ویــژهای در من دیدند و به من گفتند

کار کردن به عنوان یک حســابدار عمومی گواهیشده

من فقط به یک دلیل به رستهی رشوه و فساد سیاسی

من میتوانم هر چیزی که در ذهنام دارم باشــم .این یک

به من یاد داد چگونه روشمند و ســازمانیافته باشم .و

فرستاده شدم :در آن رسته یک صندلی خالی وجود داشت!

مفهوم کامال جدید برای من بود .صادقانه بگویم ،نمیدانم

من چیزهای زیادی دربارهی کســبوکار و تامین مالی

ایــن اتفاق اصال چیزی نبود که مــن را به این جا که االن

بدون عشق و پشتیبانی آنان چگونه از آب در میآمدم.

یاد گرفتم .همهی اینها بــرای یک مامور افبیآی که

هستم بکشاند.
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مامور ویژه چگونه نهتنها سرنوشــت شــما بلکه
آیندهی کارآموزی ضدتقلب را رقم زد؟
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که اگر شــما به خاطر کار نادرستی که انجام دادید گرفتار
شــدید ،بهتر اســت به آن اعتراف کنید و پیامدهای آن را
گردن بگیرید .دروغ را مجبورید با دروغ بپوشانید؛ این فقط
وضع را بدتر میکند.
وقتی افبیآی شما را برای مقامی موقت به آستین،

تگزاس منتقل کرد شما 35ساله بودید .شما نوشتید

ژوزف تــی .ولز (چپ) ،در آســتین تگزاس ،در حــال آواز خواندن با
ستارهی موسیقی سبک کانتری "لی روی پارنل" (راست)

شما دربارهی اولین پروندهی جرم یقهسفید زندگی
حرفهایتان نوشتید – یک تحویلدار جوان که پولی

را از صندوق "قرض گرفته بود" [برداشته بود].از آن

پرونده چه اصولی یاد گرفتید که در آن ســالها به

کارتان آمده باشد؟

احساس کردید "وارد بهشــت شدید " .با توجه به

این که میدانیم شما االن در بلویل ،تگزاس ،زادگاه

همسرتان ،جودی ،زندگی میکنید ،چرا آستین برای

شما مهم بود؟

کســانی که مــن را میشناســند خــوب میدانند که
موســیقی در روح من اســت .آن زمان آنقدر خوب گیتار
میزدم که میتوانســتم زندگــیام را از راه آن اداره کنم.
وقتی بار اول در اواســط دههی  1970به آســتین رفتم،

خیلی ساده است .به این نتیجه رسیدم که مردم ،با پیدا

آنجــا معبد موســیقی بود .با بعضی از بــزرگان آن زمان

کردن هر فرصتی ،به نادرستکاری رو میآوردند .در واقع،

مثل ،کریســتوفر کروز ،استیو ِری ،واگن و دیگران نشست

بیشتر کنترلهای تقلب داخلی با اندیشههای ذهنی ایجاد

و برخاست داشتم .یک پارادوکس واقعی بودم – رزمندهی

میشــوند .ولی ،خیلی ساده ،این درست نیست .تقلب یک

تقلب روزها ،نوازندهی راک شبها.

پردهی پرنقشونگار و پیچیده از انگیزهها است .چیزی که
آن پرونــدهی اول واقعا به من یاد داد – و بارها و بارها باز
هم به من ثابت شد – این است که در مجموعهی درستی
از شــرایط ،بیشتر مــردم ظرفیت انجــام دادن کارهای
نادرســت را دارند .من این را به عنوان یک قضاوت اخالقی

در  ،1988شــما انجمن بازرسان تقلب گواهیشده

را راه انداختیــد و ریســکهای مالــی زیادی را

قبول کردید( .شــما نوشــتید" ،اگر من به ایدهای

به اندازهی کافی باور داشــتم ،زندگیام را روی آن

نمیگویم بلکه به عنوان یک واقعیت ساده میگویم.

شرط میبستم )".ولی این کار گرفت و هنوز هم در

در کتابتان ،دربارهی دوبار مصاحبه با دادستان کل

شـــد؟

وقت ،جان مایکل ،در خالل رسوایی واترگیت3وقتی

شــما یک مامور جوان افبیآی بودید نوشتید .چه
چیزی از آن برخوردهای غیرمنتظره یاد گرفتید؟

حال پیشرفت اســت .چرا این انجمن اینقدر موفق
اگر مجبور باشم در یک کلمه بگویم؛ میگویم کیفیت.
از اول ،هدف اصلی ما ایــن بود :هر قدر میتوانیم بهترین
باشــیم .اعضا میبینند کــه از جزئیات همــهی کارها ،تا

خیلــی از مردم جوانتر از آن هســتند که همه چیز را

افــرادی که در انجمن کار میکنند و دورههای آموزشــی

دربارهی واترگیت یادشــان بیایــد .آن ماجرا با یک دزدی

انجمن همه و همه برای اعتالی عنوانی اســت که همچون

ساده برای بهدست آوردن اطالعات سیاسی برای کمک به

مدال بر سینهی ما نشسته است .همهی ما یک هدف داریم

انتخاب دوبارهی رئیس جمهور ریچارد نیکسون شروع شد.

– تعلق داشتن به سازمانی که ما حقیقتا به آن میبالیم.

ژوزف تی .ولز (راســت) در نخســتین دیدارش با دکتر دانلد کریسی
(چپ) در خانهی کریسی در کالیفرنیا

گواهیشدهای وجود نداشت .این حرف حـــدود یک سال
در ذهن من رسوب کرد .و عمال ،ایدهی راهاندازی انجمـــن
پس از درگذشت او و در خواب به من الهام شــد.
شــما در کتابتــان ،در یک گفتوگــوی دیگر با

دکتر اســتیو آلبرشت پیش از تاســیس انجمن،

نوشــتید بازرســان تقلب باید "قدری حسابدار،
قــدری حقــوقدان ،قــدری کارآگاه ،و قــدری
جرمشناس"باشند .و مســلما ،حاال بازرسان تقلب

گواهیشده پیش از دریافت این عنوان مجموعهای

از دانش شامل آن چهار زمینه را بهدست میآورند.

به نظر شــما چرا هیچ کسی تا آن زمان به این فکر

نیفتاده بود؟ در حالی که جرائم یقهسفیدان سالها
مطالعه شده بود.

پرسش خوبی اســت .گمان میکنم زیاد دربارهی این
نــوع کارها فکــر نمیکردم چون این نــوع کارها را مدت
زیادی بود انجام میدادم .اســتیو آلبرشــت یک ســوال
مشخص از من پرسید ،و من هم به او یک جواب مشخص
و ســاده دادم .اغلب ،ایدههای خوب یکباره در ذهن آدم
مثل یک المپ روشن میشوند.

او تنهــا رئیس جمهــور در تاریخ[آمریکا] بود که به خاطر
رسوایی استعفا داد .مسبب این رسوایی مقامات دولت او ،از
جمله دادستان کل جان ا ِن .مایکل ،بودند که تالش کردند
چیزهای پشت پردهی آن دزدی را پنهان کنند .چیزی که
من واقعا یاد گرفتم این بود که آن مقام ارشد یک دروغگو
بود؛ او در حالی که سوگند خورده بود توی چشم من نگاه
میکرد و پشــت سر هم دروغ میگفت .این به من یاد داد
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شما نوشــتید که دکتر دانلد کریسی ،جرمشناس
نامدار ،به شــما گفت که آمریکا بــه یک "پلیس
شــرکتی" جدید نیاز دارد – یک فــرد حرفهای

که فرزند ازدواج حســابدار و کارآگاه باشــد .این

بداههگویی دکتر کریسی چقدر درست بود؟

بدون آن "بداههگویی" شــاید انجمن بازرســان تقلب

ژوزف تی .ولز (راســت) با رســانهها و برنامههای تلویزیونی بســیاری
مصاحبه داشــته اســت ،از جمله برنامهی تلویزیونــی مجلهی خبری
 20/20با اجرای جان استوســیل (چپ) گزارشــگر معروف شــبکهی
ایبیسی[آمریکا].
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شــهرت این انجمن نه فقط بــه خاطر همایشها و
فراهماییهای آن بلکه به خاطر محصوالت آموزشی
پرشمار آن است .شما در کتابتان تعریف کردهاید
که چگونه یک ویدئــوی کارآموزی ضدتقلب برای

کارکنــان "الکترونیک دیتا سیســتمز" (،EDS

موسســهی قدیمی راس پرو )4درست کردید ،که

منجر شد به ساختن اولین ویدئوی شما" ،اختالس:
دزدان درون" بــرای بانکها – بــرای اولینبار در

زمینهی ضدتقلب .شما بعدا ویدئوها و کارکتابهای

دیگری نیز درســت کردید .فکر میکنید تولید آن

محصوالت در ایجاد انجمن موثر بود؟

به طور غیرمستقیم .ولی ،مستقیمترین ارتباطی که من
را به این راه کشــاند حمایتهای دکتر رونالد آر .کریسی
بود ،کســی که تا آن موقع ندیــده بودماش .آن زمان از او
خواستم در اولین ویدئو حضور داشته باشد .او به من کمک
کرد به یک روش کامال جدید دربارهی تقلب فکر کنم.

اســت .این مورد دربارهی ویلیام جی .بورگین (پسر) ،یک
ســناتور بانفوذ از میسیسیپی است .در آن پرونده فراز و
نشیبهای زیادی وجود داشت ،ولی در نهایت او به خاطر
گرفتن رشوه برای برنده شــدن قراردادهای ایالتی مجرم
شــناخته شد و به گذراندن سه سال زندان محکوم شد .به
من میگفتند بورگین باهوشتر از آن است که گیر بیفتد.
ولی رشوهها در قالب چک دریافت شده بودند و آن چکها
به حساب بانکی شــخصی او با نام واقعیاش سپرده شده
بودند .این چه جور باهوشی است؟
شما بیشتر زندگی خود را در فعالیتهای کارآگاهی
درگیر بودهاید .چه چیزی دربارهی فرد تحت تعقیب

جالب است؟ آیا شــما از مبارزهی عقلتان با عقل

مجرمان لذت میبرید؟

پروندههای جرایم یقهســفیدان ،از جمله تقلب ،معموال
مثل داســتانهای پلیسی نیســت .هویت متهم تقریبا از

پیشگیری و بازداری از تقلب از همان اول نشــانهای

همان اول کار معلوم اســت .کاری که باید انجام شود این

حکشــده بر پیکرهی انجمن بازرســان تقلب گواهیشده

است که مشخص شــود آن کار خالف قانون بوده است یا

بودند .شــما در کتابتان نوشــتید" ،ایــن انجمن حس

نه .اگر این طور باشد ،پرونده وارد فرآیند گردآوری شواهد

بسیار بیشتری را در تالش برای پیشگیری از این مسائل

– از اســناد تا گواهیها – میشود .کســی یکبار از من

[تقلب] بهوجود آورد بــه جای این که به خرابکاریهای

پرســید" ،کاری که یک مجرم یقهســفید "باهوش" انجام

بعد از آن بپردازیم ".چرا تمرکز بر این نکات هنوز هم این

میدهد چیست؟" گفتم هرگز مجرم "باهوش" ندیدم .اگر

قدر مهم است؟

آنــان باهوش بودند ،در وهلــهی اول نباید توجه من را به

وقتی صحبــت جرایم از هر نوع در میان اســت ،هیچ
برنــدهای وجود ندارد .قربانیان میبازند؛ مجرمان میبازند؛
جامعــه میبــازد .بیشتر جرایــم خیابانی توســط افراد،
مخصوصا مردان ،دارای پسزمینهی خشــن و نابســامان
انجام میشــوند .بازداری از این نوع جرایم خیلی ســخت
اســت .ولی از طرف دیگر ،متقلبان ،معموال تحصیلکرده
هســتند و از محیطهای اجتماعی مناسبی میآیند .ضمن
ایــن که ،تقلب – بر خالف جرایم خشــن – با یک فرایند
متفکرانــهی خودآگاهانه ســروکار دارد .اگر مــا بتوانیم
مجرمــان و قربانیان بالقوه را آموزش بدهیم ،احتمال وقوع
تقلب کم میشود.
شما از پروندههای بسیاری نوشتید که در این سالها
روی آنها کار کردید .آیا یک یا دو مورد از آنها را

میتوانید نام ببرید که به خاطر جسارت متقلبان یا
درسی که به شما یاد دادهاند در یادتان مانده باشند؟
یکی از بهیادماندنیترین پروندههای من موردی اســت
که یک فصــل از این کتــاب را به خــود اختصاص داده
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خود جلب میکردند.
شــما در کتابتان نوشــتید که "درخت تقلب" از
گزارش اصلی انجمن بازرســان تقلب گواهیشده،

"گزارش به ملت دربارهی تقلب و سوءاســتفادهی

شــغلی – گزارش ولز" اقتباس شده است که اولین
نمودار (شماتیک) از همهی تقلبهای ممکن است.

درخت تقلب (و "گزارش ولز") چه تاثیری بر پژوهش

تقلب و شناخت مفاهیم تقلب دارد؟

ولز در کنار نشان انجمن بازرسان تقلب گواهیشده

کرد .انجمن بازرســان تقلب گواهیشده هر دوسال یکبار
"گزارش بــه ملتها" را تولید میکنــد( .این گزارش هم
اکنون تقلب جهان را پوشــش میدهد – از این رو خطاب
به "ملتها" اســت) هیچ تقلب جدیدی وجود ندارد؛ فقط
فراوانی و زیانها متفاوت هســتند .برای کسی که مسئول
کارآگاهی یا پیشگیری تقلب شــغلی است ،دانستن این
ترفندها و نشانههای آنها کامال ضروری است.
میتوان گفت که پیش از شــما هیچ کســی جرات

نکرده بود ابعاد دانشــگاهی و عملی بازرسی تقلب
را رو کند .چرا درخواســت از سوی انجمن بازرسان

تقلب گواهیشــده برای ادامه داشتن پژوهشهای
عمیقتر این قدر مهم است؟

از وقتی پژوهش و مطالعه برای گردآوری دانش دربارهی
ریشهی علل تقلب شروع شده است ،ما حتی پوستهی آن
را هم خراش ندادهایم .در جهان دانشــگاهی ،جرمشناسان
به طور سنتی پژوهشهای خود را دربارهی جرمهای خشن
و خیابانی انجام دادهاند زیرا از آن پژوهشها حمایت مالی
میشــود .در دنیای حســابداری ،موسســات حسابداری
عمومی گواهیشــده تقریبا همیشه بر کشف تقلب تمرکز
دارند تــا از بدهی مرتبط با آن اجتنــاب کنند .برای این
کــه دید پیدا کنید 100 ،نفر را در یــک اتاق بیاورید و از
آنان دو سوال بپرســید" :چه تعداد از شما قربانی سرقت،

بــدون اغراق" ،درخــت تقلب" انقالبــی در مطالعهی

حمله ،دستبرد شــدهاید؟" شاید یک دست برود باال .بعد

تقلب بــه وجود آورد .بیشتــر آدمهایی کــه در زندگی

بپرســید" ،چه تعداد از شما قربانی گرانفروشی شدهاید؟"

خــود کارآگاهی تقلب انجام ندادهانــد فکر میکنند تعداد

همهی دســتها میرود باال .این دلیل مهمبودن پژوهش

نامحدودی راه برای ارتکاب تقلب شــغلی وجود دارد .ولی

تقلب است؛ تقلب تک تک ما را تحت تاثیر قرار میدهد.

من که حقههای یکســانی را بارها و بارها دیدهام ،میدانم
که این تصور درســت نیست .ما با بازرسی بیش از 2000
مــورد واقعی تقلــب ،همهی تقلبها و تغییــرات آنها را
دیدیم.
آنها را میتوان به سه گروه اصلی با  11زیرگروه تقسیم

سالهای زیادی اســت که شما یک دورهی بازرسی

تقلب عمومی را در دانشــگاه تگزاس  -آســتین
تدریس میکند ،طوری که شاید نتوانید تصور کنید
چه زمانی ایــن دوره را راه انداختید .میتوانید یک
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آموزش عالی را شــروع کردیم ،تنها  19کالج از  900کالج

دستکم میگیرند .بنابراین توصیهی من این است که ،اگر

آمریکا دورهی تقلب را تدریس میکردند .ولی حاال به 400

شما برای آویختن الک خود مصمم هستید ،دستکم برای

کالج رسیده است .تا وقتی همهی آنها را سوار قایق نکنیم

چند سال باقیمانده از کار خود منابع کافی داشته باشید.

راحت نمیشویم.
در کتابتان ،نوشــتید که "همیشه یک جویندهی

ژوزف تــی .ولز ،یک انجمن و یک حرفــه را به راه انداخت که ماندگار
است .در این نگاره ،او را در کنار بعضی از  19کتابی میبینید که نوشته
یا ویرایش کرده است.

مقدار دربارهی روزهــای اولی بگویید که به عنوان

آمــوزگار تدریس را برای انجمن بازرســان تقلب

گواهیشــده شــروع کردید؟ آیا طرحهایی برای
تدریس دانشگاهی در آینده دارید؟

نمیتوانم بگویــم تا به حال چند دورهی آموزشــی و
سخنرانی برای انجمن بازرســان تقلب گواهیشده انجام
دادهام .هــزاران بار بوده اســت ،که بســیاری از آنها در

این کتاب تماما یک تعهد بود .آیا از اول به نوشــتن

آدرنالین بودید .این شــاید عامل اصلی رفتن من به

یک خویشزندگینامه فکر میکردید؟ نوشــتن آن

نداشــتم ".فکر میکنید این شخصیت از کجا آمده

در نهایت آن را تمام کنید؟ انگیزههای شــما برای

افبیآی بود – فقط چیزهای خیلی امن رو دوســت

است؟

چقدر طول کشید؟ چه چیزی به شما انگیزه داد که
نوشتن آن چی بود؟

این را باید به روانشناســان و دیگــران واگذار کنم تا

انتشــارات [کتاب] من ،وایلی ،دســتکم سه سال برای

مشــخص شود این شــخصیت من – خوب یا بد – از کجا

انجــام این کار از مــن پیگیری میکــرد .وقتی در نهایت

میآید .به نظر من ،آنها از زندگی کردن زندگی میآیند.

تصمیم به نوشــتن این کتاب گرفتــم ،مصمم بودم که در

شاید یک فرد با حس ماجراجویی به دنیا میآید؛ نمیدانم.

نوشتن آن راستگو باشم .یعنی این که ،همه چیز را بنویسم

فقط میدانم که همیشه این جوری بودهام.

و حتی اشــتباههایی را هم بپذیرم که دوست دارم فراموش
کنم .در نوشتن بیتجربه نیستم ولی این سختترین کتابی

چه توصیه و تشویقی میتوانید برای بازرسان تقلب

جوان داشته باشید؟

بود که تا به حال نوشــتم .البته وقتی دست بهکار شدم کار
راحتتر شــد .حدود  15ماه ،روزی یک تا دو ساعت ،طول
کشید تا این کتاب را نوشتم.

دورترین گوشههای دنیا انجام شده است .دانشگاه تگزاس

از آن جا که کارآگاهی تقلب هیجانانگیز به نظر میرسد،

– آستین از من خواست دورهای را برای بازرسی تقلب راه

عالقهمنــدان زیادی وجود دارد ،ولی خیلی از آنان تجربهی

بیندازم و تدریس کنم ،کاری که من از انجام آن خوشحال

کافی را ندارند .کلید موفقیت این است که وظایف خودتان

بودم .پنج سال در این دوره بهتنهایی تدریس کردم و بعد

را انجام دهید .دریافت عنوان بازرس تقلب گواهیشده بخش

از آن استادان دیگری هم مشغول شدند .من 66سال دارم

بزرگی از این وظایف است .البته ،هیچ چیزی جای بهدست

و خستهی راه هســتم؛ بیش از دو میلیون مایل مسافرت

آوردن دانــش از راه کار کردن در این حرفه را پر نمیکند.

هوایی داشــتهام .االن ،عالوه بر سخنرانی هر از چند گاه

بخش دیگر وظایف این است که با خودتان دربارهی صفات

در دورههای انجمن بازرسان تقلب گواهیشده در آستین،

شخصیتیتان روراست باشــید .بازرسی تقلب ،ماهیتا ،یک

برمبنای حافظهام بود .در مورد روش نوشــتن هم کســی

ســفرهای خــودم را فقط بــه کنفرانس تقلب ســاالنهی

فرآیند خصمانه است؛ شما تالش میکنید ثابت کنید کسی

به من توصیــهای نکرد .بعضــی جاها طی ایــن فرآیند،

خودمان محدود کردهام ،جایی که در آن مفتخر به دیدن

کار نادرستی انجام داده است .این در نهایت به معنی مقابله

تصمیم گرفتم نوشتن کتاب طبق توالی زمانی نباشد .اول

اعضایمان میشوم.

در داخــل یا بیرون اتاق دادگاه یا هر دو جا اســت .اگر این

مطمئن نبودم این رویکرد درســت است ،ولی افرادی که

کار شــما را ناراحت میکند ،شــغل دیگری انتخاب کنید.

دستنوشتههای من را خواندند گفتند این روش جذابتر

ولی برای کســانی که تجربهی الزم را بهدســت میآورند و

است.

در  ،2002شــما طرح آموزش عالی انجمن بازرسان

تقلب گواهیشــده را شــروع کردید ،که طبق آن
انجمن منابع تدریس دورههای بازرســی تقلب را

بدون هیچ بهایی در اختیار استادان حسابداری قرار
میدهد .این برنامه بهشدت موفق بوده است ،و بیش

از یک ســوم دانشسراهای آمریکا در آن مشارکت

آیا شما از آن سالها یادداشتهایی نگه میداشتید،

یــا خویشزندگینامهتان را با اتــکا به حافظهتان
نوشتید؟ و آیا در چگونگی نوشتن آن کسی به شما
توصیهای کرد؟

نه ،بله و نه .یادداشــتی از آن سالها نداشتم؛ همهاش

بهخوبی مناســب این کار هستند ،این یک شغلی است که
رضایتمندیهای زیادی به همراه میآورد .شما دارید کمک
میکنید دنیا یک جای بهتری بشود.
چه توصیهای برای کسانی دارید که قصد دارند اَلَک

شــما خیلی راحت دربــارهی اعتیادهایتان ،در

درجهی اول به الکل ،نوشــتید .چرا این موضوع را

افشا کردید؟

زیرا این یک جنبهی مهم از زندگی من بود .من از جایی

کار بازرسی تقلبشان را بیاویزند و استراحـت کنند؟

میآیم که اعتیاد در آن سابقهای دراز دارد ،بنابراین صادقانه

تقریبــا همهی کارهــای حرفهای – پزشــکی ،وکالت،

میگویم این خصلت را به ارث بردهام .البته وقتی این معضل

وقتی حسابداری را به عنوان رشتهی دانشگاهی انتخاب

دندانپزشکی ،معماری ،بازرسی تقلب – متکی به اربابرجوع

وخیمتر شد من به آن موفقیت بزرگ دست پیدا کردم .من

کردم ،کارآموزی ضدتقلــب در حد هیچ بود .در حالی که

هســتند .با وجود فرصتهای فراوان ،بیشتر حرفهایهایی

االن دیگر نه مینوشم و نه میلی به آن دارم .دیگر هیچوقت

مردم همیشه به جامعهی حسابداری به عنوان کشفکننده

که در کارشان شکست میخورند کسانی هستند که صرف

دلام برای الکل تنگ نشد؛ و از آن آزاد شدهام .شـــاید این

و بازدارندهی تقلب نــگاه میکنند .زمانی که ما این طرح

زمان الزم را برای ایجاد شبکهای مستحکم از صاحبکاران

کتاب به دیگـــر معتادان هم کمک کند.

دارند .فکر میکنید ترویج آموزشی انجمن در نهایت
چقدر در بازرسی تقلب اثرگذار باشد؟
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چه طرحهای دیگری برای نوشــتن دارید؟ آیا تا به

شما در کتابتان از افراد زیادی برای مشارکتشان نه

سبکی؟

تقلب گواهیشده سپاســگزاری کردهاید .مسلما ،ما

حال به نوشتن یک کتاب داستان فکر کردهاید؟ چه
[ ارنســت]همینگوی میگوید از نوشــتن یک پاراگراف
خوب در یک روز راضی بوده است .به همین دلیل کتابهای
او تا حدی کمحجم هستند .من عاشق نوشتنام و هر روز به

تنها در زندگی شما بلکه در شکلگیری انجمن بازرسان

تقلب گواهیشده تاســیس نکرده است (هر چند

نمیتوانیم از همهی آن افراد این جا یاد کنیم ،ولی چند

آینده چه چیزی باشد؟

نفر کلیدی که شــما دوست دارید از آنان نام ببرید
کداماند؟

طور متوسط چند صفحه – غیرداستانی – مینویسم .االن

اولی همسرم جودی است ،کسی که  28سال کنار من

هم در حال نوشتن یک دوره داستان برخط هستم .سبک

ایستاده است و من را تشــویق میکند .بعدی جیم راتلی

آن کامال متفاوت از چیزی است که من به آن عادت دارم.

و کتی گرین الورنس .گرچــه این ایده[راهاندازی انجمن]

االن داستان مشــخصی در ذهنام نیست ،ولی کار جالبی

را من داشــتم ،ولی آنان عملیاش کردند و زندگیشان را

است ،ببینیم چی میشود.

وقفاش کردند .کتی اول  2009بازنشسته شد؛ االن جیم
دبیرکل و مدیرعامل انجمن اســت .مــن این کار را بدون

شــما گوی شیشــهای جادوگری[جام جهاننما]

ندارید ،ولی میتوانید بگویید  10سال بعد تقلب در
چه زمینههایی شایعتر خواهد بود؟

آنان ،مخصوصا جیم ،نمیتوانستم انجام دهم .دستیار من،

کسی شــناخته شــوم که تالش کرد یک مرد خوب ،یک
دوست خوب ،و یک همسر خوب باشد.
پینوشتهای مترجم:

 .1جــی.آی بیل به "قانون بازتعدیل نظامیان" اشــاره دارد که در 1944
در آمریکا وضع شــد .طبق این قانون ،برای رزمنــدگان آمریکایی که
دستکم  90روز در جنگ جهانی دوم خدمت کردند مزایای گوناگونی
تعیین شــد .از جملهی این مزایا میتوان به وام مســکن کمبهره ،وام
راهاندازی کســبوکار یا موسســه ،وجــه نقد پرداختی برای شــهریه
و هزینــهی زندگی دانشآموزان دبیرســتان یا دانشــجویان کالجها،

جانت لیوی ،بیشتر از  20ســال اســت که من را در راه
درست نگه داشته است ،و سزاوار دریافت نوعی مدال برای

که مــا االن فقط در حال دیدن نوک کــوه یخی تقلبها

مرکزی انجمن بودهاند .از آنان واقعا سپاسگزارم .و افرادی

در گســترههای بینالمللــی هســتیم – تقلبهایــی که

که کار واقعی را انجام میدهند :کارکنان انجمن بازرســان

خاستگاهشــان در یک یا چند کشور است و قربانیانشان

تقلب گواهیشده.

در دیگر ملتها .زیــرا ،کالهبرداران فهمیدهاند که ضمانت

رایانهها در ســطح جهانی دارد .عالجی فوری و آسان برای

بــدون هیچ تواضع کاذب ،فقط دوســت دارم به عنوان

بیکاری نام برد.

یک پرســش کوچــک در ذهن من اســت ،و آن این

از تن دادن به آن طفره رفت .این مســئله ریشه در اتصال

خیلیها تالش کردهاند) .آرزو دارید میراثتان برای

دانشــگاهها ،یا آموزشــگاههای حرفهای ،و پرداخت یک ســال حقوق

این کارش اســت .صدها داوطلب در سطح شعبهها و دفاتر

اجرایی قوانین بینالمللی پیچیده است و به آسانی میشود

هیچ کسی بهجز شــما انجمنی مثل انجمن بازرسان

انجمن بازرسان تقلب گواهیشــده از  1988به طور

قابلمالحظهای رشد کرده است .آیندهی انجمن را در
 20 ،15 ،10سال آینده چگونه میبینید؟

 .2عناوینی که به کارکنانافبیآی نســبت داده میشــوند در دو گروه
کلی "ماموران افبیآی "و "مدیریت افبیآی " گروهبندی میشــوند.
( ASACســرواژهی )Assistant Special Agent-in-Charge
عنوان یکی از رتبههای ماموران افبیآی اســت ASAC .ارشــدترین
مامــور افبیآی پــس از ( SACســرواژهی Special Agent-in-
 )Chargeاست.
" .3رســوایی واترگِیت"( )Watergate scandalبه رویدادهایی اشــاره
دارد که در سالهای  ۱۹۷۵-۱۹۷۲در هتلی به همین نام در واشنگتن
اتفاق افتاد و منجر به اســتیضاح و سپس اســتعفای ریچارد نیکسون
رئیس جمهور وقت آمریکا شــد .در جریان انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا تعدادی از ماموران افبیآی وارد هتل واترگیت محل اســتقرار

این مشــکل وجود ندارد .چیزی که ما در  30سال گذشته

اتفاقا ،فکر میکنم یکــی از دالیل موفقیت انجمن این

دیدهایم این است که تقلبها ،بهطور کلی ،بزرگتر شدهاند.

است که تعریف ما از موفقیت اعداد نیستند؛ موفقیت یعنی

ایــن موضوع بهویژه در مورد تقلبهای صورتهای مالی و

تالش ما برای انجــام دادن بهترین کاری که میتوانیم .و

کالهبرداریهای سرمایهگذاری مصداق دارد .راهحل من در

چیزی که ما اول در به رســمیت شناختن آن موفق بودیم

این زمینه کمی متضاد اســت و نیاز به قدری توضیح دارد.

اندازهی اهمیت آن مفهوم برای دیگر افراد بود .االن اعضای

تگزاس اســت .وی در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در سالهای

"پیچیدگی" بستری مرگبار برای تقلب است؛ یک تراکنش

مــا به عضویت در انجمن افتخار میکنند؛ من هم مطمئنا

 ۱۹۹۲و  ۱۹۹۶به عنوان نامزد مستقل شرکت کرد و رقیب جدی بیل

هر قدر پیچیدهتر باشــد ،راحتتر میتواند خالفکاریها

همیــن طورم .چیــزی که ما از همــان اول فهمیدیم این

را پنهان کند .انران یک مثال کالســیک اســت .ما باید تا

بود که اگر هر کســی بتواند یک بازرس تقلب گواهیشده

میتوانیم فرآیند گزارشگری مالی را سادهسازی کنیم .االن

باشد ،دیگر نمیخواهد هیچکس دیگری باشد .مادامی که

گزارشهای ســاالنه آنقدر پیچیده و دیرفهم هستند که

ما اســتانداردهای باالی خود را حفــظ کنیم ،این انجمن

حســابداران عمومی گواهیشــده مثل من هم نمیتوانند

ســطح مخصوص بهخود را خواهد داشت؛ انجمن همیشه

آنهــا را بفهمند .و در آخــر ،چیزی که کمتر دربارهی آن

بایــد در این ســطح بماند .هدف اصلی مــا در آینده این

نوشته شده است "جمعیتشناسی" تقلب است .تقلب جرم

اســت که اطمینان بدهیم انجمن به عنوان یک ســازمان

افراد مسنتر و تحصیلکردهتر است .مسنتر شدن جمعیت

بینالمللی واقعی به بالندگی خود ادامه خواهد داد .ما یک

ما تا  2050ادامه خواهد داشــت و آن زمان روندی وارونه

آغاز شــکوهمند داریم زیرا بیــش از  25درصد اعضای ما

پیدا میکند .تا آن زمــان ،به رغم تالشهای ما ،باید منتظر

از کشــورهای دیگر (خارج از آمریکا) هستند .ولی بیرون

دیدن ادامهی افزایش تقلب باشیم .البته اگر ما کاری نکنیم،

از ایــن جا جهان بزرگی وجــود دارد ،و اعضای ما مصمم

این مسئله بدتر هم میشود.

هستند که بر آن تاثیرگذار باشند.
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ستاد انتخاباتی حزب دموکرات شدند و دستگاههای شنود کار گذاشتند
و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف خود به سرقت بردند .این اقدام
غیرقانونی با پیدا شــدن یک نوار کاست توسط نگهبان هتل اتفاقی لو
رفت و روزنامه واشنگتن پست آن را به اطالع افکار عمومی رساند.
" .4راس پرو"( )Ross Perotسیاســتمدار و میلیــاردر آمریکایی اهل

کلینتون بود.
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