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         چکیده

در  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  موضوع  اخیر  سنوات  در 
مورد  فساد  پدیده  مصادیق  به ویژه  و  تخلف  کشف  جمع سپاری 
توجه و تاکید بسیاری از نهادهای ذی صالح بین المللی و داخلی 
است  آن  از  حاکی  موضوع  پیشینه  بررسی  است.  گرفته  قرار 
اصلی  پیش شرط های  از  یکی  ناظر  الزامات  اعمال  و  وضع  که 
سازمان،  هر  در  الزامات  این  می باشد.  سازوکار  این  موثر  کاربرد 
شرایط  حسب  می بایست  نظارتی  یا  و  قضایی  حقوقی،  نظام 
کار  این  در  گردند.  اجرایی  و  تدوین  حاکم  محدودیت های  و 
مطالعاتی ضمن تشریح ضرورت کاربرد این سازوکار به بررسی 
ظرفیت های  کاربرد  بر  ناظر  داخلی  مقررات  و  قوانین  پیشینه 
مردمی در جمع سپاری کشف تخلف پرداخته شد. بررسی پیشینه 
موضوع در قوانین ملی حاکی از آن است که در اسناد متعددی به 
جنبه های مختلفی از موضوع اشاره گردیده که در متن این مقاله 
به تفضیل بدان ها پرداخته شده است. اما بررسی ادبیات موضوع 
و سوابق کشورها در اجرا و به کارگیری موثر این سازوکار گویای 
موضوع  این  بر  ناظر  جامعی  سند  تدوین  به  کشور  مبرم  نیاز 

می باشد.

عالی،  نظارت  تخلف،  کشف  جمع سپاری،  واژگان کلیدی: 

تخلف

        مقدمه

کشف  جمع سپاری  در  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  موضوع 
مطرح   1970 دهه  ابتدای  از  سازمانی  اخالق  ادبیات  در  تخلف 
و امروزه به یکی از مباحث چالش برانگیز این حوزه مبدل شده 
است. در یک تعریف عام، جمع سپاری کشف تخلف )سوت زنی( 

تخلف  به  مشکوک  و  واقعی  موارد  گزارش گری  می توان  را 
نظیر  قوانین،  نقض  هرگونه  دربرگیرنده  تخلف  واژه  دانست. 
سازمانی،  خط مشی های  و  اخالقی  اصول  نقض  فساد،  و  تقلب 
استفاده  تبعیض،  اذیت،  و  آزار  قلدری،  فاحش،  سهل انگاری 
اتالف  منافع،  تعارض  قدرت،  از  سوء استفاده  منابع،  از  غیرمجاز 
فاحش یا سوء مدیریت، اقدام یا عدم اقدام مسبب آسیب یا خطر 
عمومی،  ایمنی  و  بهداشت  محیط زیست،  بشر،  حقوق  به  آسیب 

شیوه های کار ایمن و منافع عمومی و ... می باشد. 
شایان ذکر است واژه Whistle-blowing در متون تخصصی اغلب 
"سوت زنی"،  تخلف"،  کشف  نظیر"جمع سپاری  معادل هایی  با 
"گزارش گری تخلف"، "اعالن جرم"، "افشاگری"، "گزارش گری 

تخلف"، "استفاده از توان مردمی در گزارش گری تخلف"، "ابراز 
نگرانی از تخلف" و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در این مجموعه 
از آن تحت عنوان"جمع سپاری کشف تخلف " یاد خواهد شد. در 
ادامه ضمن تشریح ضرورت کاربرد این سازوکار، به بررسی پیشینه 
قوانین و مقررات داخلی ناظر بر کاربرد این سازوکار پرداخته خواهد 

شد. 

         کاربرد ظرفیت های مردمی در جمع سپاری کشف 

تخلف

واژه جمع سپاری کشف تخلف2  )سوت زنی( در ادبیات مبارزه با 
فساد، ریشه در سنت دیرینه پلیس انگلستان در مواجهه با افراد 
خالف کار و یا مشکوک به خالف دارد. حسب این سنت پلیس 
هدف  با  خالف  به  مشکوک  یا  و  خالف کار  افراد  با  مواجهه  در 
مطلع نمودن مردم و سایر همکاران ضمن تعقیب فرد خالف کار 

و یا مشکوک به خالف در سوت3 خود نیز می دمید.
غیراخالقی  افعال  بر  تمرکز  با  نیز  دریفوس4  و  ورت  وولف، 

استفاده از ظرفیت های مردمی در جمع سپاری کشف تخلف

دنیا حاجی شاه وردی1

donyahajishahverdi@yahoo.com ،1. دکتری مهندسی مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
2. Whistleblowing
3. Whistle
4. Wolf, Yang & Dreyfus,2014
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تخلف  کشف  جمع سپاری  سازوکار  بررسی  به  غیرقانونی  و 
برای  تاثیرگذاری  قدرت  دارای  افراد  فراخوان  نوعی  به عنوان 
و  ضرر  تحمیل  از  ممانعت  و  حادث شده  رویدادهای  با  مقابله 
دامنه  بسط  با  نیز  چن1  پرداختند.  جامعه  و  سازمان  به  زیان 
این  کاربرد  بررسی  به  تخلف،  کشف  جمع سپاری  پدیده  شمول 
سازوکار به عنوان ابزاری برای جلب نظر مقامات صالحیت دار به 
هرگونه تخلف حادث شده چه در بخش عمومی، خصوصی و یا 

غیرانتفاعی پرداخته است. 
کشف  جمع سپاری  نیز  اقتصادی2  توسعه  و  همکاری  سازمان 
تخلف را به عنوان نوعی از افشاء یا گزارش گری عملی غیرقانونی، 
و  مقامات  به  حادث شده  کج اخالقی   و  غیراخالقی  نامشروع، 
است.  داده  قرار  توجه  مورد  تاثیرگذاری  قدرت  دارای  نهادهای 
شمول  دامنه  محدودنمودن  با  نیز  کار3  بین المللی  سازمان 
به عنوان  آن  از  سازمانی،  تخلفات  به  تخلف  کشف  جمع سپاری 
مقررات،  خالف  و  غیرقانونی  عملکرد  گزارش گری  از  نوعی 
یاد  سازمان  کارکنان  سایر  و  کارفرمایان  خطرناک  و  غیراخالقی 
نموده است. سازمان شفافیت بین الملل نیز با تمرکز بر افشاگری 
و  شناسایی  در  موثر  سازوکارهای  از  یکی  را  آن  درون سازمانی، 
درون سازمانی  گزارش گری  و  اطالعات  مبتنی بر  فساد  با  مبارزه 
دانسته است. سازمان بین المللی استانداردسازی )ایزو( نیز با بسط 
تعریف جمع سپاری کشف تخلف در سند استاندارد ایزو 37002، 
به تشریح این سازوکار به عنوان روشی برای گزارش گری موارد 

واقعی و مشکوک به تخلف می پردازد.
انتشار  با   2012 سال  در  تقلب4  خبره  بررسی کنندگان  انجمن 
و  تقلب  درخصوص  ملیت ها  به  عنوان"گزارش  با  گزارشی 
سوءاستفاده شغلی5" بر اهمیت به کارگیری سازوکار جمع سپاری 
این  با  مبارزه  در  همگانی  بسیج  نوعی  به عنوان  تخلف  کشف 
آن  گویای  سازمان  این  ارزیابی های  نتایج  نمود.  تاکید  معضل 
کشف  معمول  سازوکارهای  انواع  به کارگیری  به رغم  که  بود 
تقلب در سازمان ها نظیر استقرار کنترل های داخلی، به کارگیری 
حسابرسان و بازرسان درون  و برون سازمانی و ... بیش از نیمی 
از تقلب های حادث شده و یا در شرف وقوع در سازمان های مورد 
کارکنان،  مشارکت  با  و  افشاگری  فرآیندهای  طریق  از  مطالعه 

گروه های ذی نفع و سایر اشخاص مرتبط شناسایی شده است.

را  )سوت زنی(  تخلف  کشف  جمع سپاری  عام  تعریف  یک  در 
می توان گزارش گری موارد واقعی و مشکوک به تخلف دانست. 
نظیر  قوانین  نقض  هرگونه  دربرگیرنده  تخلف  واژه  چند  هر 
سازمانی،  خط مشی های  و  اخالقی  اصول  نقض  فساد،  و  تقلب 
استفاده  تبعیض،  اذیت،  و  آزار  قلدری،  فاحش،  سهل انگاری 
اتالف  منافع،  تعارض  قدرت،  از  سوء استفاده  منابع،  از  غیرمجاز 
فاحش یا سوء مدیریت، اقدام یا عدم اقدام مسبب آسیب یا خطر 
آسیب به حقوق بشر، محیط زیست، بهداشت و ایمنی عمومی، 
شیوه های کار ایمن و منافع عمومی و ... می باشد، اما در فرهنگ 
عامه اغلب کاربرد این واژه به دامنه شمول پدیده فساد محدود 

می گردد.
پدیده  مختلف  مصادیق  وقوع  سنگین  تبعات  به  باتوجه  امروزه 
مشارکت  ضرورت  و  اقتصادی  و  اداری  نظام های  بر  تخلف 
سازوکار  از  اغلب  آن ها،  با  مبارزه  و  شناسایی  در  همگانی 
سهیم  برای  موثر  ابزاری  به عنوان  تخلف  کشف  جمع سپاری 
معضالت  این  با  مبارزه  و  نظارت  امر  در  مدنی  جامعه   نمودن 
استفاده می گردد. به کارگیری این سازوکار ضمن افزایش اعتماد 
دولت ها  نیز  و  ناظر  نهادهای  سازمان ها،  عملکرد  به  عمومی 
شفافیت  گردد.  بهبود  و  نظارت  فرآیند  ارتقاء  موجب  می تواند 
در  مطروحه  مباحث  سایر  همانند  نیز  تخلف  کشف  جمع سپاری 
عده ای  مخالفت  و  موافقت  با  همواره  سازمانی  اخالق  ادبیات 
در  مهم  چالش های  از  یکی  است.  بوده  مواجه  صاحب نظران  از 
اجرای این سازوکار ایجاد تعادلی پایدار میان رازداری و افشاگری 
و  دراکر6  پیتر  نظیر  افراد  از  برخی  سو  یک  از  است.  سازمانی 
و  اعتماد  ناقض  و  رازداری  خالف  امری  را  افشاگری  فریدمن7  
شخص افشاگر را خائن به سازمان و جامعه می دانند و از سوی 
نظام های  از  بسیاری  آن  پی  در  و  دانشمندان  از  بسیاری  دیگر 
از  نوعی  به عنوان  را  افشاگری  قضایی  و  سیاسی  اقتصادی، 
مشارکت اجتماعی در مبارزه با فساد و استفاده از توان جمعی در 
شناسایی و گزارش گری تخلف مورد توجه قرار می دهند. )منیون 

و همکاران8(
برای  افشاگری  اعتباری  و  مالی  سنگین  تبعات  به  باتوجه 
به  آسیب  اخراج،  تعلیق،  جریمه،  تنبیه،  نظیر  دخیل  اشخاص 
حسن شهرت و غیره می بایست استفاده از آن مبتنی بر استقرار و 
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به کارگیری یک فرهنگ افشاگری مناسب باشد، به گونه ای  که 
افراد صرفا در صورت در اختیار داشتن شواهد و دالیل مستند 
و یا وجود باور معقول از وقوع یا احتمال وقوع تخلف اقدام به 
راستای  در  سازوکار  این  به کارگیری  از  و  نمایند  گزارش  ارائه 
اهداف تالفی جویانه و خصومت آمیز ممانعت گردد. استفاده از 
مبارزه با فساد می بایست مبتنی بر اصول زیر  این سازوکار در 

باشد:
• نوعی اقدام فردی در راستای علنی نمودن سوءجریان، وقوع 

و یا احتمال وقوع تخلف می باشد. 
• می بایست در راستای اطالع رسانی و فراخوان عمومی برای 

مقابله با تخلف در درون و بیرون از سازمان انجام شود.
• می بایست مرتبط با وقوع و یا احتمال وقوع تخلف غیرقابل 

اغماض باشد. 
سایر  و  سابق  یا  و  فعلی  اعم  از  کارکنان  توسط  می تواند   •

گروه های ذی نفع سازمان صورت پذیرد.
• می بایست مستند و مبتنی بر باور معقول از وقوع و یا احتمال 

وقوع تخلف باشد. 
شخصی  نفع  دریافت  یا  و  انتقام جویی  هدف  با  نمی بایست   •

صورت پذیرد. )بالوت و همکاران1 (

       پیشینه جمع سپاری کشف تخلف

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، جمع سپاری کشف تخلف 
افراد  با  مواجهه  در  انگلستان  پلیس  دیرینه  سنت  در  ریشه 
برای  کشور  این  دارد.  خالف  عملی  به  مشکوک  یا  خالف کار 
نخستین  بار در قرون وسطی با هدف بهره گیری از مشارکت 
جمعی در مبارزه با فساد، قانونی تحت عنوان کوی تام2  را در 
شخص  قانون  این  حسب  نمود.  تصویب  میالدی   695 سال 
افشاگر به عنوان پاداش مشارکت در کشف و مبارزه با فساد، در 

نیمی از سود ناشی از کشف شریک می گردید. 
نادرست3   اظهارات  قانون  تصویب  با  را  امریکا  متحده  ایاالت 
توان  از  استفاده  امر  در  پیشگام  می توان  سال1863.م  در 
در  قانون  این  حسب  دانست.  فساد  با  مبارزه  برای  جمعی 
پیمان کاران  نادرست  اظهارات  درباره  اطالعات  افشاء  صورت 
بدهی  اظهاری  کم  نظیر  ارتش،  برای  کاال  تامین کنندگان  و 
به دولت و یا اظهار نادرست در خصوص قیمت و کیفیت کاال 
باتوجه  قانون  این  می گردید.  پرداخت  پاداش  به عنوان  مبالغی 
به تاثیر بسزای آن در مواجهه با فساد و نیز وجود تفاسیر متعدد 

از مفاد آن بارها از جمله در سال 1986 مورد بررسی مجدد و 
تفسیر قرار گرفت. انتشار نسخه 1986 این قانون و الزم االجرا 
شدن آن نقش بسزایی در مبارزه با فساد و عودت منابع ضایع 
سال  در  آن  موجب  به  چنان که  داشت،  آمریکا  دولت  به  شده 
 300 بر  بالغ   1989 سال  در  دالر،  میلیون   86 از  بیش   1986
میلیون دالر، در سال 1994 بیش از یک میلیارد دالر و در سال 
به صورت  که  دولت  اموال  از  دالر  میلیارد   2,2 بر  بالغ   2003
نامشروع منتقل شده بود، مسترد گردید. حسب گزارش پایگاه 
 1986 زمانی  بازه  در  قانون  این  اجرای  بین الملل4  افشاگران 
لغایت 2020 منجر به کسب درآمدی بالغ  بر 46,5 میلیارد دالر 

برای وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا شده است.
کشورهای  توسط  سازوکار  این  به کارگیری  نتایج  مشاهده 
آمریکا  متحده  ایاالت  و  انگلستان  نظیر  حوزه  این  پیش روی 
موجب گردید تا سایر کشورها نیز اقدام به تدوین قوانینی برای 
با  مواجهه  و  شناسایی  در  سازوکار  این  به کارگیری  و  استقرار 
مصادیق تخلف به ویژه فساد نمایند. حسب گزارش این پایگاه 
اطالعاتی بررسی بیش از چهار دهه عملکرد کشورها در وضع 
قوانین و مقررات مرتبط با افشاگری گویای آن است که قوانین 
و الزامات مرتبط با این حوزه را می توان در دو بخش "قوانین 

حمایتی" و "قوانین تشویقی" به شرح زیر بررسی نمود.

        قوانین حمایتی

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، یکی از مباحث اصلی در 

الزم  حفاظت های  اعمال  سازوکار،  این  پیاده سازی  و  استقرار 
از افراد در قبال هرگونه رفتار مخرب و انتقام جویانه می باشد. 
براین اساس نیز سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حفاظت 
عمومی  منافع  از  حفاظت  دفاعی  الیه  آخرین  را  افشاگران  از 
دانسته است. هنیکوئین5 نیز از ایشان به عنوان مبارزان خط مقدم 
پشتیبانی  و  حمایت  ضرورت  بر  و  می نماید  یاد  فساد  با  مبارزه 
از  بسیاری  می نماید.  تاکید  جامعه  ناجیان  به عنوان  ایشان  از 
مشارکت  ترویج  و  افشاگری  امر  تسهیل  هدف  با  نیز  کشورها 
جمعی در مبارزه با فساد طیف وسیعی از اقدامات حمایتی شامل 
مجازات  اعمال  )محرمانگی(،  افشاگران  هویت  از  حفاظت 
برای مرتکبان اقدامات تالفی جویانه علیه افشاگران، تقلیل بار 
افشاگران  از  فیزیکی  حفاظت  تا  افشاگران  برای  تخلف  اثبات 
و بستگان و نزدیکان ایشان را اجرایی نمودند. حسب گزارش 
گروه بیست، حمایت از گزارش دهندگان تخلف را می توان در 
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1.  Whistleblower reward programs: An international framework for the detection of corruption and fraud

2. شایان ذکر است در ایاالت متحده آمریکا بیش از بیست قانون با موضوعات مرتبط با حمایت از افشاگران در حوزه های مختلف وضع شده است.
3. Committing to effective whistleblower protection

قوانین  و  محرمانگی  رعایت  انتقام جویی،  قبال  در  حمایت  قالب 
با  مرتبط  افراد  سایر  و  افشاگر  هویت  عدم افشاء  افتراء،  با  مرتبط 
افشاگری و کاستن بار اثبات تخلف برای شخص افشاگر بررسی 

نمود.
"ارتقاء  قانون   17 ماده  حسب  قانون گذار  نیز  ایران  کشور  در 
ضرورت  تشریح  ضمن  فساد"  با  مقابله  و  اداری  نظام  سالمت 
اجرای اقدامات حمایتی در حفاظت از افشاگران در قبال اقدامات 
روش های  مجموعه  به  مخرب  رفتارهای  سایر  و  تالفی جویانه 
هویت،  با  مرتبط  اطالعات  عدم افشاء  شامل  اجرا  قابل  حمایتی 
اشخاص،  فعالیت  یا  و  سکونت  محل  خانوادگی،  مشخصات 
مالی  خسارات  و  صدمات  جبران  انتقال،  موجبات  فراهم نمودن 
نموده  اشاره  تبعیض آمیز  رفتارهای  بروز  از  ممانعت  و  جانی  یا  و 
و  شهود  از  حمایت  اجرایی  "آیین نامه  حسب  همچنین  است. 
از  حمایت  برای  را  ویژه ای  حمایتی  پوشش های  نیز  مطلعان" 
ایشان نظیر عدم  الزام به مواجهه حضوری با شاکی یا متهم، عدم  
افشای اطالعات شاهد یا مطلع یا خانواده ایشان، امکان استماع 
شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور، اتخاذ تدابیر حفاظتی 
نظیر استقرار گشت های منظم پلیس از محل کار یا سکونت و 
مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده ایشان، نظارت بر محتوای 
یا  رایانه ای  سامانه های  در  غیرعمومی  ارتباطات  انتقال  حال  در 
کار  محل  در  حفاظتی  الکترونیکی  تجهیزات  نصب  و  مخابراتی 
یا سکونت ایشان یا نصب درب های ایمنی، در اختیار قرار دادن 
تجهیزات تماس سریع با مراجع مرتبط، ارائه آموزش تدابیر دفاع 
شخصی و حفاظت از سالمتی جسمی و روحی و روانی و تغییر 
به  تفضیل  به  ادامه  در  است.  نموده  لحاظ  ایشان  اقامت  مکان 

تشریح این الزامات پرداخته خواهد شد.

        قوانین تشویقی

یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش مشارکت جمعی در شناسایی 

تشویقی  و  ترغیبی  رویه های  و  قوانین  اعمال  فساد  مصادیق 
برای افشاگران می باشد. در سال 2015 مرکز ملی افشاگران با 
انتشار گزارشی با عنوان "برنامه های پاداش افشاگران: چارچوبی 
عملکرد  ارزیابی  ضمن  تقلب1"  و  فساد  کشف  برای  بین المللی 
کشورها در پیاده سازی این دسته از قوانین، الگویی را برای وضع 
قوانین مرتبط با ترغیب افشاگران ارائه نمود. در ادامه به برخی از 

قوانین این حوزه اشاره می گردد:
• قوانین "حمایت کامل از کارکنان در برابر کارفرمایان در قبال 

اقدامات تالفی جویانه"،  یا  اخراج  به  اعم  از تهدید  اقدام  هرگونه 
افشاگر"،  هویت  پنهان ماندن  و  پرونده  محرمانگی  از  "صیانت 

بخش  افشاگران  از  حمایت  به منظور  افشاگران  از  "حمایت 

خصوصی" و ... در ایاالت متحد آمریکا2 ؛
در  عمومی"  بخش  کارکنان  توسط  افشاء  از  "حمایت  قانون   •

کانادا؛
• قوانین "حمایت کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا" و 

"افشاگری برای منافع عمومی" در استرالیا؛ 
• قانون "حمایت از افشاگران" در کره جنوبی؛

آفریقای  و  هند  در  فساد"  گزارش دهندگان  از  "حمایت  قانون   •

جنوبی؛
علیه  افشاگران  از  "حمایت  و  افشاگران"  از  "حمایت  قوانین   •

موارد مظنون به فساد" در زامبیا.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی با عنوان"متعهد 
شدن به حفاظت موثر از افشاگران3" که در 16 مارچ 2016 منتشر 
نمود، ضمن اشاره به ادبیات جمع سپاری کشف تخلف، به بررسی 
عملکرد کشورهای عضو در استقرار فرهنگ افشاگری و اعمال 
گزارش  این  در  پرداخت.  افشاگر  اشخاص  از  کارا  حمایت های 
سیر تدریجی عملکرد کشورهای عضو در استقرار و به کارگیری 

این سازوکار در قالب شکل زیر به تصویر کشیده شده است. 
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)OECD,2016( شکل 1: سیر تدریجی تدوین قوانین ناظر بر مدیریت جمع سپاری در کشف تخلف در کشورها

)NWC,2017( جدول 1: تجارب کشورها در وضع قوانین مرتبط با حوزه جمع سپاری در کشف تخلف

 2018 سال  در  بین الملل  افشاگران  پایگاه  گزارش  همچنین 
حاکی از آن است که 59 کشور تا پایان سال 2017 با هدف 
مشارکت  فرهنگ سازی  نیز  و  افشاگران  از  حمایت  و  ترغیب 

قوانین  پیاده سازی  و  وضع  به  اقدام  تخلف  کشف  در  جمعی 
این  از  برخی  به  زیر  جدول  در  نمودند.  موضوع  این  مختص 

قوانین اشاره شده است.

قانون مصوبتاریخ تصویبنام کشور

استرالیا

1999Public Service Regulations

2001Corporations Act

2013Public Interest Disclosure Act

1979Civil Service Actاستریا

2012Anti-Corruption Actاستونی

2010Integrity and Prevention of Corruption Actاسلوونی

2000Protected Disclosures Actآفریقای جنوبی

1998Public Interest Disclosure Actانگلیس

2010The Whistleblowers Protection Actاوگاندا

ایاالت متحده 
امریکا

United States False Claims Act  1863 )بررسی مجدد 1986(

1989Whistleblower Protection Act

2010
 Dodd–Frank Wall Street Reform and

Consumer Protection Act

2012Anti-Corruption Lawایتالیا

2014Protected Disclosures Actایرلند

1996Government Employees Actایسلند
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موضوع  با  مواجهه  در  کشورها  وضعیت  پایگاه  این  همچنین 
سه  در   2017 سال  پایان  تا  را  تخلف  کشف  در  جمع سپاری 
به  "توجه  موضوع"،  بر  ناظر  ملی  قانون  هیچ  سطح"بدون 

موضوع در سایر قوانین" و "دارای قوانین اختصاصی" بررسی 
نموده است که نتایج این بررسی در قالب نقشه گسترده زیر به 

تصویر کشیده شده است.

2014Law on Whistleblower Protection in the Institutionsبوسنی

2010Law on Whistleblowers Protection in the Public Sectorپرو

1982Regulation on Complaints and Applications of Civil Servantsترکیه

2011Protected Disclosures Actجامائیکا

2004Whistleblower Protection Actژاپن

2011Federal Personnel Actسوئیس

2006Whistleblower Actغنا

کانادا

2005Public Servants Disclosure Protection Act

2006Public Service of Ontario Act

2016Securities Act

2011Act on the Protection of Public Interest Whistleblowersکره جنوبی

2011Protection of Informantsکوزوو

2000Protected Disclosures Actنیوزلند

2005Working Environment Actنروژ

2014Protection of Whistleblowerلیبریا

2010Whistleblower Protection Actمالزی

2013Protection of  the Whistleblower Actمالت

2013Compliants and Public Interest Disclosureمجارستان

2002Federal Public Officialsمکزیک

هند
2003Public Interest Disclosure

2010The Whistleblowers Protection Bill

2007Civil Service Codeیونان
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)NWC, 2017( شکل 2: نقشه گسترده وضع قوانین مرتبط با جمع سپاری در کشف تخلف

نظیر  کشورها  از  بسیاری  سازمان  این  ارزیابی  نتایج  حسب 
آلبانی، استرالیا، بنگالدش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کانادا، 
لیبریا،  ژاپن،  جامائیکا،  اسرائیل،  ایرلند،  هند،  مجارستان،  غنا، 
لوکزامبورگ، مقدونیه، مالزی، مالت، موزامبیک، نیوزیلند، نروژ، 
پرو، کره جنوبی، رومانی، صربستان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، 
اوگاندا، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و زامبیا دارای قوانین ملی 
اختصاصی در مواجهه با موضوع جمع سپاری در کشف تخلف 
اشاره  قوانین  این  از  برخی  به  نیز  فوق  جدول  در  که  می باشند 
شده است. این کشورها در نقشه گسترده فوق با رنگ بسیار تیره 
مشخص شده است. حسب قوانین، این کشورها دامنه شمول 
تخلف موضوع دربرگیرنده مصادیقی نظیر وقوع جرائم جنایی، 
از  سوء استفاده  اخالقی،  اصول  نقض  فساد،  قانون،  از  تخلف 
قدرت، سوء استفاده از دارایی های عمومی، سوء مدیریت فاحش 

و مشاوره برای ارتکاب تخلف می باشد.
اتریش،  ارمنستان،  آرژانتین،  نظیر  کشورها  از  دیگر  برخی 
برزیل، شیلی، چین، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، 
لتونی،  کنیا،  ایتالیا،  اندونزی،  ایسلند،  یونان،  آلمان،  فرانسه، 
سوئد،  روسیه،  پرتغال،  لهستان،  هلند،  مونته نگرو،  مکزیک، 

برای  اختصاصی  ملی  قانون  نبود  علی رغم  ترکیه  و  سوئیس 
این موضوع، در قالب سایر قوانین به تشریح مباحث مرتبط با 
جمع سپاری در کشف تخلف پرداختند. در نقشه گسترده فوق، 

این کشورها با رنگ خاکستری مشخص شده اند.
سایر کشورها از جمله کشور ایران با رنگ سفید فاقد هرگونه 
در  چه  تخلف  کشف  در  جمع سپاری  موضوع  بر  ناظر  قانون 
مباحث مرتبط با حفاظت از افشاگران و چه در مباحث مرتبط با 
ترغیب افشاگران و تسهیل امر افشاگری می باشند. شایان ذکر 
بین الملل  شفافیت  سازمان   2020 سال  گزارش  حسب  است 
این  در  ایران  کشور  فساد1  ادراک  شاخص  ارزیابی  درخصوص 
لبنان،  گواتماال،  کامرون،  نظیر  کشورها  سایر  کنار  در  ارزیابی 
ماداگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان با کسب نمره 25 
از 100 در رتبه 124 از 180 قرار گرفته است. همچنین حسب 
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اغلب کشورها در 
تعریف دامنه شمول افشاگران با تمرکز بر افشاگری در بخش 
عمومی طیف گسترده ای از افراد اعم  از کارکنان فعلی و سابق 
و  مشاوران  موقت،  کارکنان  عمومی،  بخش  در  فعال  سازمان 

تامین کنندگان و ... را به شرح جدول ذیل مدنظر قرار دادند.
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جدول 2: دامنه شمول افشاگری حسب قوانین کشورهای مختلف

کارکنان سابقکارکنان موقتتامین کنندگانمشاورانکارمندانکشور

 استرالیا

استریا

بلژیک

کانادا

شیلی

استونیا

فرانسه

آلمان

مجارستان

ایسلند

ایرلند

ایتالیا

ژاپن

کره جنوبی

مکزیک

هلند

نیوزلند

نروژ

پرتقال

اسلواکی

اسلوونی

سوئیس

ترکیه

انگلستان

امریکا
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         جایگاه سازوکار جمع سپاری کشف تخلف در 

نظام اداری کشور

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، الزامات ناظر بر جمع سپاری 
کشف تخلف در هر سازمان، نظام حقوقی، قضایی و یا نظارتی 
می بایست حسب شرایط و محدودیت های حاکم تدوین گردد. 
انگلستان  و  آمریکا  متحده  ایاالت  نظیر  کشورها  از  بسیاری 
از  را  جمع سپاری  موضوع  فساد  با  مبارزه  پیشگامان  به عنوان 
اواخر دهه 60 میالدی با هدف اتخاذ سیاست های پیش گیرانه 
و طراحی و اجرای سازوکارهای ناظر بر مبارزه با فساد در دستور 
انجام  با  نیز  کشورها  از  بسیاری  عالوه برآن  دادند.  قرار  کار 
توافقات و امضاء معاهدات متعددی که پیش تر نیز بدان ها اشاره 
شد، خود را متعهد به طراحی و استقرار سازوکارهای الزم برای 
مبارزه با فساد و استفاده از توان جمعی برای تحقق این هدف 

نمودند. 
هر چند حسب گزارش پایگاه افشاگران بین الملل، کشور ایران 
قرار  افشاگری  ادبیات  بر  ناظر  قوانین  فاقد  کشورهای  زمره  در 
آن  از  حاکی  داخلی  مقررات  و  قوانین  بررسی  اما  می گیرد، 
است که در برخی از اسناد و قوانین داخلی تلویحا به موضوع 
افشاگری و مباحث مرتبط با آن اشاره شده است که در ادامه به 

برخی از این اسناد اشاره خواهد شد.

• آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی:

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، در ماده 8 قانون "رسیدگی 
به تخلفات اداری" به تشریح مصادیق تخلفات اداری از جمله 
شده  پرداخته  فساد  پدیده  مصادیق  سایر  و  اختالس  رشوه، 
است. در مورخ 1383/12/22 هیات محترم وزیران در راستای 
اجرای موثرتر الزامات ماده 27 این قانون، آیین نامه"پیش گیری 
ضمن  و  تصویب  را  اجرایی"  دستگاه های  در  رشوه  با  مبارزه  و 
اشاره به مصادیق رشوه در دستگاه های اجرایی مشمول، کلیه 
هر  وقوع  از  اطالع  صورت  در  تا  نمود  ملزم  را  آن ها  کارکنان 
یک از این مصادیق، موضوع را از طریق مسیرهای افشاگری 
سایر  و  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیات  به  درون سازمانی 

مقامات مافوق مرتبط گزارش نمایند.

• قانون الحاق دولت ج.ا.ا. به کنوانسیون سازمان ملل متحد:

به  قانونی  تصویب  با   1387/07/20 تاریخ  در  ایران  کشور 
ملحق  فساد  با  مبارزه  برای  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون 
 ،13 مواد  حسب  شد،  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور  گردید. 

32، 33 و 35 این کنوانسیون کشورهای عضو ملزم به اعمال 
از  حمایت  و  فساد  با  مبارزه  در  عموم  مشارکت  برای  ترتیباتی 
 ... و  افشاگران  مطلعین،  شهود،  اعم  از  مشارکت کننده  افراد 
می باشند. کشور ایران نیز با تصویب این قانون متعهد به ایجاد 

این ترتیبات شده است.

• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات:

حسب ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان 
جست وجو،  آزادی  حق  گویای  بیان1  آزادی  حق  متحد  ملل 
گرفتن و دادن اطالعات و هر نوع عقاید، بدون توجه به نحوه 
سایر  یا  هنری  چاپی،  نوشتاری،  زبانی،  صورت  به  آن  ارائه 

اشکال می باشد.
از  یکی  بیان  آزادی  از  بخشی  به عنوان  اطالعات2  آزادی 
حق  به  اطالعات  آزادی  می باشد.  افشاگری  الزامات  مهم ترین 
شهروندی برای دستیابی به اطالعات دولتی اشاره دارد، بدان 
معنا که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به 
موسسات  از  یک  هر  در  که  باشد  داشته  را  اطالعاتی  از  برخی 

عمومی نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرند. 
مورخ  در  اطالعات"  به  آزاد  دسترسی  و  قانون"انتشار  تصویب 
1387/11/06 توسط مجلس شورای اسالمی ج.ا.ا. را می توان 
گامی در راستای ارتقاء سطح شفافیت عملکرد و بهبود فرآیند 
در  مطروحه  مطالب  از  برخی  دانست.  فساد  با  مبارزه  و  نظارت 
در  مطروحه  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  حق  جمله  از  سند  این 
ماده 2، عدم اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطالعات به 
افشاء منابع اطالعاتی حسب ماده 4، الزام موسسات عمومی به 
انتشار اطالعات عمومی حسب ماده 10، اعمال محدودیت های 
افشای اطالعات حسب مواد 16 و 17 و مسئولیت های مدنی و 
کیفری مطروحه در مواد 21 و 22 را می توان در ارتباط با مقاصد 

افشاگری مورد استفاده قرار داد. 

• قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد:

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 
موضوع  بر  ناظر  داخلی  قوانین  اصلی ترین  از  یکی  می توان  را 
ضرورت  بر  تاکید  ضمن  قانون  این  در  دانست.  افشاگری 
اطالع رسانی عمومی مجوزها، اطالعات مرتبط با قراردادها و 
دستورالعمل  و سایر اسناد مرتبط با حقوق شهروندی، اشخاص 
مشمول این قانون از انعقاد قرارداد، دریافت تسهیالت، شرکت 
هیات های  در  عضویت  صادرات،  شرکت،  تاسیس  مزایده،  در 

رسیدگی به تخلفات و قبول ارکان مدیریتی منع می شوند. 

1. Freedom of speech
2. Freedom of information
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حسب ماده 13 این قانون ضمن اشاره به برخی از مصادیق فساد 
دولتی،  معامالت  در  تبانی  کاله برداری،  اختالس،  ارتشاء،  نظیر 
خارجی،  یا  داخلی  اعم  از  معامالت  در  )پورسانت(  درصد  اخذ 
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت 
نامشروع،  مال  تحصیل  قانونی،  منع  وجود  موارد  در  دولتی 
دولتی  اموال  یا  وجوه  در  غیرقانونی  تصرف  یا  غیرمجاز  استفاده 
اخذ  دولتی،  معامالت  در  تدلیس  آن ها،  تضییع  یا  و  عمومی  یا 
نفعی  نمودن  منظور  آن،  اخذ  به  امر  یا  غیرقانونی  مال  یا  وجه 
برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم  از کمیسیون، پاداش، 
سایر  و  مناقصه  یا  مزایده  یا  معامله  در  حق العمل  یا  حق الزحمه 
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی، مسئوالن دستگاه های مشمول 
ملزم به گزارش گری سریع این موارد به مقامات قضایی و اداری 
این  می رود  انتظار  که  می باشند  تخلفات  و  جرائم  به  رسیدگی 
امر از طریق مسیرهای افشاگری معمول درون و برون سازمانی 

اجرایی شود.
مستقیم  سرپرستان  و  مدیران  و  مقامات  نیز   15 ماده  حسب 
واحدهای  عملکرد  بر  نظارت  به  ملزم  دولتی  سازمان های 
تحت پوشش، پیش گیری و مقابله با فساد اداری و شناسایی و 
 17 ماده  در  همچنین  می باشند.  شده  حادث  موارد  گزارش گری 
این قانون ضمن به رسمیت شمردن نقش افشاگران )مخبران( 
در شناسایی و مبارزه با فساد به تشریح ضرورت اجرای اقدامات 
تالفی جویانه  اقدامات  قبال  در  ایشان  از  حفاظت  در  حمایتی 
ماده  از  د  بند  در  است.  شده  پرداخته  مخرب  رفتارهای  سایر  و 
مذکور به برخی از رفتارهای تبعیض آمیز احتمالی با افراد افشاگر 
موعد،  از  پیش  نمودن  بازنشسته  کردن،  بازخرید  اخراج،  نظیر 
قرارداد،  لغو  غیرمنصفانه،  ارزشیابی  جابه جایی،  وضعیت،  تغییر 

قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر اشاره شده است.
خانوادگی،  مشخصات  هویت،  با  مرتبط  اطالعات  عدم افشاء 
موجبات  فراهم نمودن  اشخاص،  فعالیت  یا  و  سکونت  محل 
از  ممانعت  جانی،  یا  و  مالی  خسارات  و  صدمات  جبران  انتقال، 
مورد  حمایتی  روش های  جمله  از  تبعیض آمیز  رفتارهای  بروز 
اشاره در این ماده می باشد. در ماده 26 این قانون نیز بر ضرورت 
ترغیب و تشویق مدیران، سرپرستان، کارکنان و سایر اشخاص 
برای مشارکت در فرایند افشاگری و شناسایی، کشف و معرفی 
افراد متخلف تاکید شده است، هر چند در خصوص نحوه اعمال 
این مشوق ها صراحتا توضیحی ارائه نشده است. از نکات قابل 
توجه در این سند آن است که حسب ماده 24 آن گزارش گری 
شده  تلقی  جرم  غیرواقعی  مدارک  و  اسناد  ارائه  و  واقع  خالف 
است. همچنین قانون گذار برای شاهدان خاموش مجازات یک 
لحاظ  را  عمومی  و  دولتی  خدمات  از  موقت  انفصال  سال  سه  تا 

نموده است.

• آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و 

مقابله با فساد:

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، هر چند در ماده 26 قانون 
انگیزشی  مباحث  فساد  با  مقابله  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء 
مرتبط با این قانون ذکر شده است، اما شرح دقیقی از مشوق ها و 
نحوه به کارگیری آن ها ارائه نگردیده است. براین اساس با هدف 
تشریح رویه اجرایی به کارگیری مشوق ها در اجرای الزامات این 
اجرایی  آیین نامه   1393/04/15 مورخ  در  وزیران  هیات  قانون، 
را  فساد  با  مقابله  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  قانون   26 ماده 
مصوب نمود. در این آیین نامه نحوه استفاده از مشوق های قابل 
مذکور  قانون  الزامات  اجرای  در  افراد  مشارکت  جلب  برای  اجرا 
آن،  مانند  و  طبقه  یا  تشویقی  گروه  تقدیرنامه،  اعطای  نظیر 
حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا باالتر در شرایط 
مساوی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان 

پرداخت تشریح شده است. 

• قانون مجازات اسالمی:

وجود  با  که  افرادی  به  شد،  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور 
مشاهده و ادراک تخلف اقدام به افشاگری نمی نمایند، شاهدان 
سیزدهم  فصل  از   606 ماده  در  می گردد.  اطالق  خاموش 
)تعدیات مامورین دولتی  نسبت به دولت( کتاب پنجم )تعزیرات 
تمرکز  با  اسالمی  مجازات  قانون  بازدارنده(  مجازات های  و 
تشریح  به  جرم انگارانه  رویکرد  با  و  شاهدان  از  دسته  این  بر 
مجازات روسا، مدیران و مسئولین سازمان ها در صورت اطالع و 

عدم افشاء مصادیق فساد پرداخته شده است.

• آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان:

کیفری،   دادرسی  آیین  قانون   214 ماده   1 تبصره  اجرای  در 
مصوب 1392 و اصالحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری 
"آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان" در مورخ مصوب 
1394/10/26 تصویب گردید. در این آیین نامه با تمرکز بر نقش 
شمول  دامنه  از  دقیقی  تعریف  افشاگری،  در  مطلعین  و  شهود 
خطری که ممکن است ایشان را تهدید نماید اعم  از خطر جانی، 

حیثیتی و مالی ارائه شده است. 
برای  ویژه ای  حمایتی  پوشش های  آیین نامه  این  در  همچنین 
شاکی  با  حضوری  مواجهه  به  عدم  الزام  نظیر  مطلعان  و  شهود 
یا متهم، عدم  افشای اطالعات شاهد یا مطلع یا خانواده ایشان، 
امکان استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور، اتخاذ 
تدابیر حفاظتی نظیر استقرار گشت های منظم پلیس از محل کار 
یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده ایشان، نظارت 
بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های 
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رایانه ای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی در 
محل کار یا سکونت ایشان یا نصب درب های ایمنی، در اختیار 
قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط، ارائه آموزش 
و  روحی  و  جسمی  سالمتی  از  حفاظت  و  شخصی  دفاع  تدابیر 
ایشان  خانواده  و  مطلعان  و  شهود  اقامت  مکان  تغییر  و  روانی 

لحاظ شده است.
در فصول 2 لغایت 5 این سند نیز به انواع پوشش های حمایتی 
مواجهه  عدم   مجوز  ارائه  نظیر  مطلعین  و  شهود  به  ارائه  قابل 
اطالعات  عدم افشاء  متهم،  یا  شاکی  با  مطلع  و  شاهد  حضور  و 
طریق  از  شهادت  استماع  امکان  ایشان،  مشخصات  و  هویتی 
وسایل ارتباط از راه دور، اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت از شهود 
و مطلعان و خانواده ایشان نظیر استقرار گشت های منظم پلیس 
از محل کار یا سکونت و مسیر ایشان، نظارت بر محتوای در حال 
انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی در محل کار یا سکونت 
ایشان یا نصب درب های ایمنی، در اختیار قرار دادن تجهیزات 
تماس سریع با مراجع مربوطه، ارائه آموزش تدابیر دفاع شخصی 
مکان  تغییر  و  روانی  و  روحی  و  جسمی  سالمتی  از  حفاظت  و 

ایشان اشاره شده است.

•  الیحه شفافیت:

باتوجه به اهمیت شفافیت و اطالع رسانی عمومی در بهبود نظارت 
تحت  الیحه ای  فساد،  با  مبارزه  در  جمعی  مشارکت  جلب  نیز  و 
عنوان "شفافیت" در دولت آقای روحانی تنظیم و پس از تصویب 
در جلسه مورخ 1398/02/25 هیات وزیران برای طی تشریفات 
به   55009/37173 نامه  طی   1398/04/01 مورخ  در  قانونی 
مجلس شورای اسالمی ج.ا.ا. تقدیم گردید و در دستور کار قرار 
شفافیت  عمومی  تکالیف  ذکر  عالوه  بر  الیحه  این  در  گرفت. 
در  شفافیت  اختصاصی  تکالیف  تشریح  به  مشمول،  موسسات 
سه بخش "شفافیت مقررات گذاری"، "شفافیت رسیدگی مراجع 

قضایی و غیرقضایی" و "شفافیت اجرایی" پرداخته شده است.

•  طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداري و اقتصادي:

با  مبارزه  و  شناسایی  در  جامعه  ظرفیت  از  استفاده  راستای  در 
مفاسد ادارای و اقتصادی و با ملحوظ نظر قرار دادن قانون ارتقاء 
سالمت ادارای و مقابله با فساد "طرح حمایت و تشویق مطلعین 
مفاسد اداري و اقتصادي" در نیمه دوم سال 1397 تقدیم مجلس 
سند  این  در  مطروحه  مطالب  اهم  از  گردید.  اسالمی  شورای 
خسارت  جبران  و  حمایتی  اقدامات  اعمال  پیشنهاد  به  می توان 
برای افشاگران اقتصادی و اداری، تعریف مشوق های انگیزشی 

متولی  تعیین  و  فساد  کشف  از  حاصل  درآمد  از  درصدی  حسب 
راهبری طرح افشاگری در مبارزه با فساد اشاره نمود. 

•  طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارش گران فساد:

طرح  فساد  گزارش گران  و  کاشفان  از  صیانت  و  حمایت  طرح 
دیگری است که با هدفی مشابه طرح حمایت و تشویق مطلعین 
مفاسد اداري و اقتصادي تنظیم و در اوایل سال 1398به مجلس 
شورای اسالمی ج.ا.ا. ارائه گردیده است. حسب این طرح که در 
اشخاص  تصویب  تاریخ  از  است،  شده  تنظیم  واحده  ماده  قالب 
حقیق ی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرایم 
موضـوع بنـد )الـف( مـاده )1( قانون ارتقاء سالمت نظـام اداري 
و مقابلـه بـا فسـاد مصـوب 1390/08/07، عالوه بر برخورداري 
از حمایت هاي ماده )17( قانون ارتقاء سـالمت نظـام اداري و 
مقابله با فساد از حمایت هاي قانون حمایت از آمران به معـروف 
و ناهیان از منکر مصوب 1394/001/23 نیز بهره مند می گردند. 
همچنین در این طرح پوشش های حمایتی دیگری نیز به شرح 
زیر برای صیانت از کاشفان و گزارش گران فساد پیشنهاد شده 

است:
اخـراج،  رتبـه،  تنزل  مانند  تالفی جویانه  اقدامات  از  حفاظت   .1
شغلی  عدم ارتقاء  مزایا،  کاهش  اداري،  تهدید  و  تحدید  تعلیـق، 

علی رغم شایستگی و ...؛
2. اولویت در ارتقاء و انتصابات دستگاه متبوع و معرفی بـه عنـوان 

کارمند برجسته؛ 
3. دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف؛ 

4. پرداخت تا بیست درصد )20%( از جزاي نقدي وصول شده به 
هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارش گر جرم. 

          جمع بندی و نتیجه گیری

در  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  موضوع  اخیر  سنوات  در 
مورد  فساد  پدیده  مصادیق  به ویژه  و  تخلف  کشف  جمع سپاری 
توجه و تاکید بسیاری از نهادهای ذی صالح بین المللی و داخلی 
است  آن  از  حاکی  موضوع  پیشینه  بررسی  است.  گرفته  قرار 
اصلی  پیش شرط های  از  یکی  ناظر  الزامات  اعمال  و  وضع  که 
سازمان،  هر  در  الزامات  این  می باشد.  سازوکار  این  موثر  کاربرد 
و  شرایط  حسب  می بایست  نظارتی  یا  و  قضایی  حقوقی،  نظام 
محدودیت های حاکم تدوین و اجرایی گردند. بسیاری از کشورها 
نظیر ایاالت متحده امریکا و انگلستان به عنوان پیشگامان مبارزه 
با فساد، موضوع افشاگری را از اواخر دهه 60 میالدی با هدف 
اتخاذ سیاست های پیش گیرانه و طراحی و اجرای سازوکارهای 
عالوه برآن  دادند.  قرار  کار  دستور  در  فساد  با  مبارزه  بر  ناظر 
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بسیاری از کشورها نیز با انجام توافقات و امضاء معاهدات متعدد، 
خود را متعهد به طراحی و استقرار سازوکارهای الزم برای مبارزه 
با فساد و استفاده از توان جمعی برای تحقق این هدف نمودند. 
زمره  در  ایران  کشور  بین الملل  افشاگران  پایگاه  گزارش  حسب 

کشورهای فاقد قوانین ناظر بر ادبیات افشاگری قرار می گیرد.
در این کار مطالعاتی ضمن تشریح ضرورت کاربرد این سازوکار 
کاربرد  بر  ناظر  داخلی  مقررات  و  قوانین  پیشینه  بررسی  به 
شد.  پرداخته  تخلف  کشف  جمع سپاری  در  مردمی  ظرفیت های 
قوانین  در  تخلف  کشف  جمع سپاری  موضوع  پیشینه  بررسی 
نظیر"آیین نامه  اسنادی  در  چند  هر  که  است  آن  از  حاکی  ملی 
"قانون  اجرایی"،  دستگاه های  در  رشوه  با  مبارزه  و  پیش گیری 
"قانون  متحد"،  ملل  سازمان  کنوانسیون  به  ج.ا.ا.  دولت  الحاق 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات"، "قانون ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد"، "آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقاء 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد"، "قانون مجازات اسالمی"، 
"آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان"، الیحه "شفافیت" 
و  اداري  مفاسد  مطلعین  تشویق  و  حمایت  "طرح  طرح های  و 
اقتصادي" و "طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارش گران 
که در  شده است  اشاره  از موضوع  به جنبه های مختلفی  فساد" 
ادبیات  بررسی  اما  شد؛  اشاره  بدان ها  تفضیل  به  مقاله  این  متن 

موضوع و سوابق کشورها در اجرا و به کارگیری موثر این سازوکار 
گویای نیاز مبرم کشور به تدوین سند جامعی ناظر بر این موضوع 

می باشد.
انتظار می رود این سند ضمن تعریف دقیق دامنه شمول تخلف 
مباحث  دربرگیرنده  حمایت،  تحت  افراد  و  افشاگری  موضوع 
حمایتی شامل الزامات حفاظت از هویت افشاگران )محرمانگی(، 
علیه  تالفی جویانه  اقدامات  مرتکبان  برای  مجازات  اعمال 
حفاظت  و  افشاگران  برای  تخلف  اثبات  بار  تقلیل  افشاگران، 
فیزیکی از افشاگران و بستگان و نزدیکان ایشان و نیز مباحث 
مالی  سنگین  تبعات  به  باتوجه  همچنین  باشد.  مرتبط  تشویقی 
جریمه،  تنبیه،  نظیر  دخیل  اشخاص  برای  افشاگری  اعتباری  و 
ایجاد  ضمن  غیره،  و  شهرت  حسن  به  آسیب  اخراج،  تعلیق، 
راستای اهداف تالفی جویانه  سازوکار در  این  از کاربرد  ممانعت 
صرفا  افراد  گردد  که  اتخاذ  ترتیباتی  می بایست  خصومت آمیز  و 
وجود  یا  و  مستند  دالیل  و  شواهد  داشتن  اختیار  در  صورت  در 
باور معقول از وقوع یا احتمال وقوع تخلف اقدام به ارائه گزارش 
نمایند. بدیهی است ارزیابی تجارب سایر کشورها در بهره گیری 
و  طراحی  برای  موثری  مبنای  می تواند  سازوکار  این  از  موثر 

استقرار این سازوکار فرآهم آورد.
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