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 چکیده
خدمات عمومی و مانعی برای برروز   ۀارائ ۀکنندهای حقوقی از عوامل مختلفساد در تمامی نظام
ثر برای مقابلره برا   ؤازوکارهای مهای حقوقی در پی یافتن سآید. نظامشمار میکارآمدی دولت به

کشرف ابتردایی    ،ترین مسائل بررای مقابلره برا فسراد    مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهم
(initial detection آن )فسراد در ههرت    ۀترین سازوکارها برای کشف اولییکی از حداقلی .است

مرامی کشرورها از نهادهرای    ها و نهادهای نظارتی متمرکرز هسرتند. ت  نثر با آن، سازماؤم ۀمبارز
 دهرد عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان می ۀاما روی ،اندنظارتی متمرکز بهره هسته

( Crowdsourcingسپاری )همع ۀاکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره هستن از ظرفیت بالقو که
گونره  ایرن یرن راسرتا   مطلوب را حاصل نخواهد کرد. در ا ۀو نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیج

بستری مناسب از رهگذر  ،دهی تخلفمردم در راستای گزارش ۀثر انگیزؤبرای تحریک مکشورها 
آن اسرت   اند. این مقالره برر  بندی کردهدر نظام تقنینی خود سازمان و تشویق بینی حمایتپیش
سرازی  البررای فعر   ی راتروان بسرتر حقروقی مناسرب    پاسخ دهد که چگونه می پرسشین ه اکه ب

 -نگارندگان در پاسخ به ایرن پرسرش برا روش توصریفی    دهی عموم مردم فراهم ساخت؟ گزارش
گرذاری ایرا ت متحردۀ امریکرا، مرمن معرفری نهراد        تحلیلی برا مطالعرۀ تطبیقری نظرام قرانون     

دهندگان مردمی فساد و تخلف، سازوکارهای مختلف حمرایتی و تشرویقی را در راسرتای    گزارش
 دهند.های خود ارائه میعنوان یافتهاین نهاد به سازی ظرفیتفعال

 واژگان کلیدی

   .دهندگان، مشارکت مردمی، نظارتگزارش فساد، ،شفافیت
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 مقدمه
سرازی بسرتر بررای    ثرترین راهکارها برای مقابله با فساد، شرفافیت در راسرتای آمراده   ؤیکی از م

توانند برا  ا فساد است. مردم زمانی میاطالعاتی در مبارزه ب ۀمشارکت مردم از طریق ایجاد موازن
فساد مقابله کنند که نسبت به آن آگاهی داشته باشند. درصورتی که آگراهی نسربت بره فسراد     

گیرد و تجربه نیز نشان داده است ای در مقابل آن صورت نمیمبارزه وهود نداشته باشد، طبیعتاً
برارزه برا فسراد وهرود نداشرته باشرد.       کافی برای م ۀافتد که انگیزکه فساد در بستری اتفاق می

شود و در درهات با تر ایرن انگیرزه   مقابله با فساد در ابتدا از اطالعات و آگاهی ناشی می ۀانگیز
 بایرد ثر نیازمند سازوکارهای قانونی حمایتی و تشویقی است کره  ؤبرای تبدیل شدن به اقدامی م

یک منکرر   ۀکه فساد به مثاب هنبهاز آن  د. این سازوکارهای قانونیشو لحاظنظام قانونی یک در 
سازی اهرای اصل هشتم در راستای زمینه« نهی از منکر» ۀشود و فراهم کردن زمینشناخته می

ایجراد محریم مسراعد    »یعنی  ،قانون اساسی و همچنین اهرای بند یک اصل سوم قانون اساسی
 رسد.نظر میروری بهها است، امری میکی از وظایف دولت که« برای رشد فضائل اخالقی

 «داده براز »در ومعیت کنونی که شرفافیت بره صرورت فراگیرر و در سرطا اسرتانداردهای       
(Opendata) شفافیت اطالعرات کراهش    نبودطور طبیعی مبارزه با فساد به دلیل وهود ندارد، به

در  شود. یکی از مسائل مهرم آن اسرت کره   ارتکاب هرم و فساد تسهیل می آن، یابد و به تبعمی
 ایمؤسسره شده، چره نهراد و   شفافیت به صورت کامل و با تمام استانداردهای تعریف نبودزمان 
هرایی داشرته باشرد ترا کارآمردی      چره ویگگری   بایدتواند این معف را هبران کند و این نهاد می

مطلوبی را ثمر دهد. در مسیر روزافزون کردن شفافیت، پیش از آنکه شفافیت به برازدهی کامرل   
دهنردگان  بهره هست. گزارش (whistleblowers) دهندگان تخلفبرسد باید از نهاد گزارشخود 

تخلف کسانی هستند که به اقتضای موقعیت خود خواه از درون یا بیرون سازمان از تخلف آگراه  
اهمیت آن اسرت کره بررای     دارای ۀدهند. نکتاین تخلف را به نهادهای نظارتی گزارش می ،شده

دهندگان باید از سرویی از اعمرال   د زمینه و بستر مناسب آن ایجاد شود. گزارشدهی بایگزارش
در امان باشند و  ،های بسیار متعددی به خود بگیردتواند شکلکه می هاییهویانه و تهدیدتالفی

از سوی دیگر باید عوامل تشویقی همچون اختصاص درصدی از هرزای نقردی ناشری از کشرف     
 درنظر گرفته شود. ،که باعث کشف هرم شده است هاتخلف برای عمل مهم آن

دهندگان تخلف از اهمیت با یی برخوردارنرد و تککیرد برر    در ساختار مبارزه با فساد، گزارش
های مبارزه با های سازمانگذاریاین اهمیت در آثار گوناگون پگوهشگران و همچنین در سیاست

رای مبارزه با فساد برشرمرده کره دومرین    ده سیاست ب (CIPFA) 7شود. سیپفافساد مشاهده می

                                                           
 دولتری  حسرابداری  و مرالی  امرور  نهراد ( Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) «سریپفا ». 7
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معتقرد   (Vogel) (. وگرل CIPFA, 2014, p.3)دهری اسرت   گرزارش  ۀگذاری در زمینآن سیاست
 ,Vogelعنوان تدبیری مؤثر در مبارزه با فساد اسرت ) دهندگان تخلف بهاست حمایت از گزارش

1974, p.57-62  هررم،   ۀچراکره صرحن   ،شرود (. در اغلب موارد کشف و تعقیب فساد دشروار مری
کره در ایرن    نظردهندگان از این اثرانگشت، شاهد عینی و سایر عناصر  زم وهود ندارد. گزارش

(. 2ص ،7992شرروند )محسررنی، ثر تلقرری مرریؤمرر ،را پررر کننررد تواننررد ایررن خررأزمینرره مرری
 Ben) توانند ظهور و بروز داشته باشند. برن ویتلنرد  های مختلفی میدهندگان در زمینهگزارش

Wheatland )که نظرارت   نظر آن ها ازدهندگان تخلف در خصوص شهرداریمعتقد است گزارش
شود و از سویی بره دلیرل آنکره حجرم     ها میهای نظارتی مرکزی بر آنکمتری از سوی دستگاه

یابرد، از اهمیرت   امکان برروز فسراد در آن افرزایش مری     ،سنگینی از منابع مالی را مدیریت کرده
گان در ددهنر به اهمیرت گرزارش   (ventry) (. ونتریWheatland, 2016, p.1) ندرداربا یی برخو

گویرد کره از طریرق گرزارش     د و از چگونگی کشف فرار مالیاتی بزرگ میدارمالیات اشاره  ۀحوز
م 2072در سرال   (،Bradley Birkenfeld) ، آقای بردلی بریکنفلد«اسیوبی»کارمند سابق بانک 
 ۀمریکرایی و عردم ارائر   ابا پنهان کردن امروال شرهروندان   « اسیوبی»وئیسی اتفاق افتاد. بانک س

 (. ventry, 2014, p.2) شداطالعات باعث فرار مالیاتی می
 بررسری »شناسری در مقرا تی همچرون    گاه علرم روان دیددهندگان تخلف از هرچند گزارش

)قاسم بولو  «تقلب گریگزارش احتمال با شدهادراك مسئولیت و شواهد قدرت تماشاگری، ۀرابط
« گرایری و نرورزگرایی برا افشراگری تخلرف سرازمانی      بررون  ۀرابطر »و رما اکبریان شورکایی( و 

سروت اعرالم خطرا یرا     » ۀعلم مدیریت در مقال ۀ)حمیدرما عریضی و نرهس منجوقی( و از هنب
 شرده پرور( بررسری   )مهدی حمرزه « ای مغفول در ساختار کالن مدیریت کشورزنی، پدیدهسوت
ی برا  ذیل مقا ت ه و صرفاًقرار نگرفتحقوقی  مطالعۀطور خاص مورد اما تاکنون این نهاد به ،است

دیردگان در محراکم کیفرری    مطالعرۀ تطبیقری مشرارکت برزه    »موموعات دیگر همچرون مقالرۀ   
ن ه آطور غیرمسرتقیم بر  بهزاده( )محسن لعل« المللیالمللی اختصاصی با دیوان کیفری بینبین

دهنردگان  مریکا ناظر بره گرزارش  اتوان بررسی عمیق نظام حقوقی ه است. ازسویی میاشاره شد
در ایرن   شرمار آورد. های این مقاله بره بر اساس این بررسی را از نوآوری هاپیشنهاد ۀتخلف و ارائ
مرورد   زیرر تطبیقی انتخاب شده است و برای این انتخاب د یل  ۀمریکا برای مطالعامقاله کشور 
 است:نظر بوده 

  ؛سال پنجدهندگان طی برابری تعداد گزارش 70رشد بیش از 
 ؛کشور خارهی 99گیری از گزارش 

                                                                                                                                        
 ایرن . کندمی نظارت عمومی ۀبوده کردهزینه براست و  عمومی خدمات حسابرسی بخش رب ناظر که انگلستان

   .است عضو 74000 دارای نهاد
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 هرای  دهنردگان در زمینره  وهود قوانین متعدد و کارآمد در راستای حمایت از گزارش
 ؛زیست و ...(خاص )محیم

 دهندگانگزارش از حمایت به ناظر متعدد ایالتی قوانین وهود (U.S. SECURITIES 

AND EXCHANGE COMMISSION, 2015, p.15-25.) 
تحلیلی بوده و گردآوری اطالعرات   -اهرا توصیفی ۀو از نظر شیو این اثر از نظر غایت توسعه

تروان  است که چگونه مری  پرسشای صورت گرفته و هدف آن پاسخ به این کتابخانه آن به روش
نگارنردگان در   .مردم فراهم سراخت  دهی عمومسازی گزارشبرای فعال ی رابستر حقوقی مناسب

مریکرا، مرمن معرفری    ا ۀی ایا ت متحرد گذارقانونتطبیقی نظام  ۀبا مطالع پرسشپاسخ به این 
در  را دهندگان مردمی فسراد و تخلرف، سرازوکارهای مختلرف حمرایتی و تشرویقی      نهاد گزارش
 ند.دههای خود ارائه میعنوان یافتهسازی ظرفیت این نهاد بهراستای فعال

 و در دهنردگان شناسی گرزارش بخش اول مفهومدر شود. حامر در سه بخش ارائه می ۀمقال
نظام  به نیز بخش سوم شود.بررسی و تحلیل میدهندگان بخش دوم اقدامات حمایتی از گزارش

 .اختصاص دارد آید،شمار میبهاین اشخاص  برایدهندگان که ابزار انگیزشی تشویق گزارش
 

 دهندگان تخلفمفهوم گزارش
مریکرا و انگلسرتان برا عنروان     ادهندگان تخلرف در حقروق کشرورهایی همچرون     مفهوم گزارش

«whistleblowers»      پیگیری شده است. این عبارت به معنای دمنردگان در سروت اسرت. وهره
رو بر تخلف زمرانی کره برا فسرادی رو     ۀدهندگونه باشد که گزارشتواند اینتسمیه این عبارت می

گونره تلقری   کنرد. بعضری ایرن   دمد و دیگران را از این فساد آگاه مری در سوت خود میشود، می
دمرد  تواند مربوط به زمین بازی باشد که داور در سوت خود میاین عبارت می ۀاند که ریشکرده

(. شاید Jubb, 1999, p.77دهد نسبت به قوانین بازی سرپیچی شده است )و با این کار نشان می
دهنده را مشابه شخصی بدانیم که در خیابان در ومرعیتی  باشد که شخص گزارش تر آنمناسب

زند و امید آن دارد کره برا هلرب توهره     شود برای طلب کمک فریاد میکه مورد تهدید واقع می
کید نگارندگان برر آن  ک(. تTweedie, 2010, p.5) قرار گیردمورد حمایت خود نسبت به ومعیت 

واژگانی همچون افشاگران و  کاربرددهندگان ترهمه و از را گزارش «whistleblowers»است که 
تصویر مثبت یا منفی  ۀتوههی در ارائثیر قابلککه انتخاب واژگان ت جایا مخبران پرهیز کنند، ازآن

برر   کیرد کثیرگذار خواهد بود. تکاین تصویر در کارایی و عملکرد نهادها ت رد،از نهادهای حقوقی دا
شرود اهمیرت بیشرتری    عنوان یک نهاد هدید تلقی مری وهه به اینکه این نهاد بهبا ت این موموع

تواند به اعتقاد پیترز و برانچ یک پیشرفت عظیم در هنبش توسرعه تلقری   نهادی که می ؛یابدمی
(. لذا ازآنجرا کره ایرن مقالره در پری توسرعه و گسرترش        Peters & Branch, 1972, p.34) شود
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است، نباید واژگانی را که دارای برار منفری اسرت بررای ایرن عمرل       دهی گزارش ۀفرهنگ سازند
 د.سازبرگزیند و ناخواسته بستر ناکارآمدی این نهاد قدرتمند حقوقی را فراهم 

 نیهمچنر  و دهنرده گزارش اشخاص از یفیتعر دیبا تخلف دهندگانگزارش مفهوم نییتب یبرا
 کره  یتقلب همچون یسوءرفتار از که است یکس تخلف دهندهگزارش. شود ارائه یدهگزارش عمل
 . (Clifford, 2014, p.1) کند یبردارپرده ای و ینگران اعالم دهد،یم رخ یسازمان ای و یکار محل در

کنرد، لرذا   دهندگان را چگونه تعریف بسیار اهمیت دارد که قانون میزان حمایتش از گزارش
تعریرف  این های قانونی برحسب ؛ چراکه شمول حمایتاست مهمبسیار  نظرتعریف قانون از این 

 مریکرا ااز قرانون برورس و اوراق بهرادار    « 240.21F-2 » از قسرمت « a»گیرد. در بند صورت می
(Securities Exchange act )دهندگان شرخص  : گزارشاندشدهگونه تعریف دهندگان اینگزارش

 یا اشخاصی هستند که با همکاری یکدیگر اطالعات مربوط به یک تخلف از قروانین اوراق بهرادار  
(securities laws)  قوانین و مقررات تعیین شده است به کمیسیون ارائه  از سویرا به نحوی که

طرور مناسربی برخروردار اسرت. معیرار      بره « پرذیری سرنجش »ریرف از ویگگری   د. این تعندهمی
توانرد در مقرام   رو میازاین ،دهد که برای همگان یکسان بودهدهی را به قانونی ارهاع میگزارش

 د.گذارب نمایشعمل کارایی بیشتری را به 
ری کسرانی از  افشاگ»کند: دهی ارائه میتعریف را از گزارشاین  (Peter Bowden) پیتر بدن

در خصوص فساد و تخلفی برخوردارنرد کره    مهمیداخل و یا خارج سازمان است که از اطالعات 
دهری در دسرترس عمروم    به طریق دیگری غیر از گزارش، ثیر قرار دادهکمنافع عمومی را تحت ت

 .(Bowden, 2005, p.2)« گیردقرار نمی
دهی را با توهه به داخلی یا خارهی بودن مرهعی گزارش (Mathieu Bouville) یو بوویلتم

افشای یک کارمند )یا کارمنرد سرابق( از رفتراری    »کند: گونه تعریف میاین ،شودکه گزارش می
توانرد بررای مردیر    است که به اعتقاد او آن رفتار غیراخالقی یا غیرقانونی بوده و این گزارش می

( و یا برای مقام صالا خارهی و یا internal whistle-blowing( )دهی داخلیق خود )گزارشمافو
(. Bouville, 2008, p.1) «(external whistle-blowing( )دهی خارهیعموم مردم باشد )گزارش

رسد رویکردی بسریار  نظر میشوند که بهدهندگان محدود به کارمندان میدر این تعریف گزارش
چراکره یکری از    ؛کنرد دهندگان را ایجراد نمری  کارآمدی مورد انتظار از نهاد گزارش ،ودهمضیق ب

تواند است که می ینگراگستردگی و تعدد گزارش ،دهندگانهای مهم کارآمدی نهاد گزارشلفهؤم
دهندگان بتواند افتد که نهاد گزارشتبانی بر فساد را ازبین ببرد و این گستردگی زمانی اتفاق می

نسربی بررای    مند شود. از سویی دیگر در این تعریف، معیراری کرامالً  ظرفیت عموم مردم بهرهاز 
نروعی بره شرخص    تشخیص عمل غیراخالقری یرا غیرقرانونی ارائره شرده و تشرخیص معیرار بره        

 خواهد شد. بسیاریطوری که باعث ایجاد اختالفات به ؛دهنده واگذار شده استگزارش
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های دیگری نیز دهد، هنبهار آن را مبنای حمایت خود قرار میگذعالوه بر ماهیتی که قانون
دهنرده  ثر است. عواملی همچرون درونری یرا خرارهی برودن گرزارش      ؤدر میزان حمایت قانون م

توانرد از اعضرای سرازمان یرا نهراد یرا       دهنرده مری  ثر باشد. گرزارش ؤتواند بر میزان حمایت ممی
هرایی همچرون   حمایتبه ه که در این صورت که مرتکب عمل خالف قانون شد باشد ایسسهؤم

عضرو آن سرازمان نباشرد و از     هویانه و اخراج نیازمند است و یا اساساًپیشگیری از اعمال تالفی
تروان تعریفری از   ؛ بنابراین مری باشدآن نهاد یا سازمان آگاه شده  ۀعمل متخلفان ازطریق دیگری 

ترری نسربت بره شرخص     نهایت حمایت مناسرب ارائه داد تا در دیدگاهدهی بر مبنای این گزارش
 دهنده ارائه شود.گزارش
 

 اقدامات حمايتی
دهی هرچه بیشتر تخلفات ایجاد خواهد برای گزارشرا  انگیزه ،دهندگان تخلفحمایت از گزارش

المللری اهمراعی برر ایرن مومروع وهرود دارد کره        . از لحراظ برین  Vaughn, 2012, p.7)کررد ) 
هرای مختلرف و امرن بررای     دهنردگان تخلرف، وهرود راه   صوص گزارشگذاری هامع در خقانون

ای مناسرب بررای   توانرد رویره  دهنرده مری  ثر از اشخاص گزارشؤدهی و حمایت قوی و مگزارش
 (Wheatland, 2016, p.1). دهی در کشور ایجاد کندگزارش
 دهیگزارش با بیشوکم است، برشمرده فساد با مبارزه برای «سیپفا» که اصولی از اصل پنج
 :باشداست. این پنج اصل به شرح زیر می ارتباط در تخلف

 فساد؛ با مبارزه برای مدیریتی بدنۀ تصدیق و شپذیر   

 فساد؛ با مقابله هایریسک شناسایی 

 فساد؛ مد متناسب استراتگی توسعۀ 

 ها؛استراتگی اهرای برای منابع تکمین 

 گرفتهصورت فساد به پاسخ در عملی اقدام (CIPFA, 2014, p.3). 

 از یکی. شودمی دهندگانگزارش خصوص در گذاریسیاست شامل چهارم و سوم دوم، مورد
 هرای اسرتراتگی  توسرعۀ  نیازمنرد  که است آن دهیگزارش فساد، با مبارزه در پرخطر هایزمینه

 نیرز  هرا اسرتراتگی  اهرای منابع بایستمی هااستراتگی توسعۀ موازات به طرفی از بوده، متناسب
 .شد خواهد ارائه بیشتری تومیا بعدی هایبخش در خصوص این در که شود تعیین

از تخلفات آگاه هستند امرا   مردم معمو ً»هرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد:  ۀبه اعتقاد ادار
 ,UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, 2004)« ترسرند آن را اعرالم کننرد   مری 

p.125)ها از طریق حمایت در مقابل قربانی دهندگان تخلف، تشویق آن. هدف از حمایت از گزارش
ها و تخلفات )اعم از نقض قراردادها، هویانه برای گزارش دادن هرمشدن، عزل و سایر اعمال تالفی
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کره سرالمت و محریم زیسرت را بره       است تخلفات قضایی و تهدیدهایینیز نقض قوانین اداری( و 
 .(UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, 2004, p.125)اندازد خطر می

ی تعریرف کررد. سرطوح مختلرف     تروان سرطوح مختلفر   دهندگان میبرای حمایت از گزارش
گذاری متعردد دولرت   طور طبیعی ناشی از قانونمریکا بهاهمچون  یحمایت در کشورهای فدرال

سطوح مختلرف حمایرت کره بره      (،Jane Mary) ماریهینبه گفتۀ . استفدرال و دولت ایالتی 
 دتانین فدرال مبعضی از قو ،برای مثال ؛تواند بسیار مهم باشدشود میدهندگان ارائه میگزارش

 9دهنرده  درحالی که در سایر قوانین ایالتی به گرزارش  ،انددهنده قرار دادهروزه برای گزارش 90
. هرچند در مصرداق  (Jane, 2007, p.15)ماه فرصت داده شده است تا ادعای خود را مطرح کند 

های حمایرت  تفاوت سطا اما در موامعی یست،هدفمند ن چندانتفاوت سطوح حمایت یادشده، 
دهنده نیاز است و این موموع در با ومعیت شخصیت گزارش سازی حمایتدر راستای متناسب

هلروگیری از اقردامات   »طرور خراص در بخرش    دهندگان داخلی بره خصوص کارمندان و گزارش
 گیرد.قرار می توههمورد « هویانهتالفی
 

 محرمانگی هويت و اطالعات. 1
شررخص  رایاحتمررالی برر هررایو خطر هاهررا برررای پیشررگیری از تهدیررد راه ثرترینؤیکرری از مرر

. ایرن حفرظ هویرت و    اسرت شرده  دهنده، حفظ هویرت او و محتروای اطالعرات گرزارش    گزارش
رسرد.  نظر میتر شدن آن مطلوب بهمحرمانگی تا زمانی که ممکن است باید ادامه یابد و طو نی

توان آن را تضمین کرد،  زم پذیر نیست یا نمیاندلیل شرایم خاص این امر امکه درهایی که ب
انجام عمل مقتضی  آن،ارزیابی فوری و دقیقی صورت گیرد و متناسب با  هااست از میزان تهدید

دهنده به محل امرن انتقرال    زم خواهد بود گزارش اشد،د. در مواردی اگر این تهدید هدی بشو
 های متواتر صورت گیرد.انتقالیابد و حتی در صورت نیاز، اختفاهای بعدی و 

شناسایی شود، احتمال سوءقصرد   دیدگاناز سوی زیاندهنده در مواردی که شخص گزارش
دهنرده فراش   باید سعی شود تا حد ممکن هویت شخص گرزارش  نظرعلیه او وهود دارد. از این 

سوءقصرد در  خیر فراش شرود. احتمرال    کنشود و یا در صورت نیاز باید در مراحل نهایی و یا با تر 
هرای  و یا در مواردی که مناسربات مرالی در حجرم    است هپایان نیافتمواردی که تحقیقات هنوز 

دهنردگان،  کننرده از گرزارش  شود. در این راسرتا قروانین حمایرت   گسترده وهود دارد بیشتر می
 کنرد. اسرتفان کهرن   دهنده نسبت به عمروم را تضرمین مری   مخفی ماندن هویت شخص گزارش

(Stephen Kohn) کند که قوانین دسترسری  مریکا تضمین میا ۀدارد که قوانین موموعبیان می
توانند برای اشخاص ثالرث مبنرایی بررای دسترسری بره اطالعرات هرویتی        آزاد به اطالعات نمی

 (. Kohn, 2011, p.15) دهندگان تخلف باشندگزارش
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به قامی این صالحیت  «نحمایت از شهود و مطلعا ۀنامآیین» 8 ۀدر نظام حقوقی ایران ماد
بتوانرد در صرورت    مطلعران، شراهدان و  « حضروری  ۀعدم مواهه»د که عالوه بر امکان دهمیرا 

خودداری کند؛  شاهدان و مطلعان برای طرف دعوااز افشای اطالعات مربوط به  ،وهود بیم خطر
ود و مطلعرین  نوعی در تعارض با حق طرف دیگر دعوا ناظر بر امکان هرح شره هرچند این امر به

بررای طررف دعروا مرانع از تضرییع      « حق سروال »گذار سعی کرده است با حفظ اما قانون .باشد
 حقوق او شود.

 

 جويانهجلوگیری از اقدامات تالفی. 2
اشخاصی هستند که در سازمانی مشغول به کارند کره   ه،دهندهای گزارشترین گروهیکی از مهم

وقوع است. طبیعری اسرت اشخاصری کره در محلری کرار       تخلف یا فساد در آن سازمان در حال 
ها از اهمیت خاصری  دهی آنوقوع تخلف آگاه خواهند شد و گزارش ازکنند، زودتر از دیگران می

تواند آثار مخرب فساد را ترا حرد زیرادی بکاهرد.     نگام میبه برخوردار خواهد بود؛ چراکه گزارشِ
 (Association of Certified Fraud Examiners) تقلرب  ۀشرد گزارش انجمرن بازرسران گرواهی   

درصرد در هایگراه نخسرت و برا تر از هایگراه       5715دهی کارمندان با گزارشدهد که نشان می
اهمیت در این مقایسه آن است کره مشرتریان برا     ۀ دارایدرصد قرار دارد. نکت 7118مشتریان با 

ند و یکی از د یل ایرن مومروع   دهی را داردرصد کمتری از گزارش ،ندهستنفع ذیبیشتر آنکه 
نفعی کمترری  که آگاهی و اطالعات بیشتری دارند، هرچند ذی نظرآن است که کارمندان از آن 

هرای  د، اما از رهگذر داشتن اطالعات و فهم اینکه تقلبی رخ داده است، گرزارش رناز مشتریان دا
بسرا  تقرارن اطالعراتی، چره   دهد که به دلیرل عردم   اند. این امر نشان میبیشتری را صورت داده

 کنند.دهی نمیشوند و درنتیجه اقدام به گزارشنمیتقلب  ۀمتوه مشتریان اصالً

 

 
 (ACFE, 2016, p.26) .7شکل 
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سرازی ظرفیرت   بایسرت در راسرتای فعرال   گذار میبنابراین با توهه به اهمیت یادشده، قانون
وه از اشرخاص توهره خاصری مبرذول دارد. در قروانین و      دهنردگان تخلرف، بره ایرن گرر     گزارش
هرای خاصری   توان موارد متعددی را یافت که حمایتهای کشورهای دیگر نیز میگذاریسیاست

کره   هرایی تررین خطر انرد. یکری از رایرج   دهندگان داخلی تخلرف درنظرر گرفتره   را برای گزارش
ای است کره از طررف همکراران و    انههویکند، اعمال تالفیدهندگان داخلی را تهدید میگزارش

 و دورکرین ( Miceli) گیررد. میسرل  ها نسبت به این اشخاص صرورت مری  سای آنؤخصوص ربه
(Dorkin) عمرل نرامطلوب علیره شرخص     »نرد:  نکگونه تعریرف مری  هویانه را ایناقدامات تالفی

(. Micil, Dorkin, 2008, p.4« )دهی او باشددهنده که هواب مستقیمی به عمل گزارشگزارش
هرا از کرار بروده کره در قروانین و      دهنده اخراج آنابزار برای مقابله با اشخاص گزارش ترینادهس

توان مالحظه کرد که توههی ویگه در راستای مقابله با ایرن  گرفته میهای صورتگذاریسیاست
 ندهنردگان تخلرف در کرالم وینرت    امر شده است. این نوع تهدیرد و تومریا سرنوشرت گرزارش    

(Vinten)  توانرد  به یک زنبور تشبیه شده است که تنها یک نیش دارد و استفاده از آن نیش مری
 (.Vinten, 1992, p.44-48خود او شود ) باعث مرگِ

 همهررروریگرررذاری ریاسرررتسیاسرررت 79 ۀنامرررآیرررین 2072بررراراك اوبامرررا در اکتبرررر 
(PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE/PPD-19)    دهنردگان  را بره حمایرت از گرزارش

شده دسترسری دارنرد اختصراص داده اسرت. ایرن قرانون اعمرال        بندیتخلفی که به اسناد طبقه
ممنوع  ،اندشده دسترسی داشتهبندیدهندگانی که به اسناد طبقههویانه نسبت به گزارشتالفی
 هرای نامره از مسرئو ن بخرش   ایرن آیرین   .دهرد کند و سازوکارهایی را در این راستا ارائه میمی

نامه، گزارش خرود را در خصروص ایجراد    روز از تاریخ ابالغ آیین 210خواهد که طی امنیتی می
هویانه رئیس خرود تجدیردنظرخواهی کنرد، بره     فرایندی که کارمند بتواند نسبت به عمل تالفی

 (.PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE, 2012, p.2) ارائه دهد رئیس اطالعات ملی
 قانون سرربانز  809به قوانین حمایتی دیگری نیز اشاره کرد. در بخش  تواندر این راستا می

علرت   باید در هایگاه قبلی خود کره بره  مقرر شده است: کارمند می (Sarbanes-Oxley) اکسلی
دهنردگان در بخرش   حمایت گزارش یادشدهتثبیت شود. قانون  ،تبعیض از آن محروم شده است

قرانون اصرالح    م7918(. در سرال  Sarbanes-Oxley Act, 2002) شودخصوصی را نیز شامل می
هویانرره نسرربت برره   اعمررال تالفرری  (The Civil Service Reform Act) خرردمات مرردنی 

فرایندی را برای رفع اثر از اخراج کارمنردان ایجراد کررده     ،انگاری کردهدهندگان را هرمگزارش
مردیران نسربت بره اخرراج      نیرز اختیرار   م7989دهندگان مصوب است. قانون حمایت از گزارش

 .(TING, 2006, p.5)دهندگان را محدود کرده است گزارش
دهنردگان در مقابرل عمرل    الملل معتقد اسرت کره حمایرت از گرزارش    سازمان شفافیت بین
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شرود و بیران   موهب ایجاد فضای کاری پاسخگو می ،ی تخلف را تسهیل کردهافشا ،هویانهتالفی
الملرل  . برای اثبات این مقبولیت در سطا بیناستشده پذیرفته الًدارد این حمایت امری کاممی
 ,Transparency International) المللی مرد فسراد اشراره کررد    های بینتوان به کنوانسیونمی

 The UN Convention against) کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فسراد 99 ۀ(. ماد2013

Corruption (UNCAC)) دارد: بیران مری   ،به آن پیوسرته اسرت   ش7984یز در سال که ایران ن
مین حمایرت از هرکسری کره برا     کمنظرور تر  هر کشور عضو، گنجانردن اقردامات مقتضری را بره    »

نیت و بنا به د یل معقول، هر واقعیت مربوط به هرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون حسن
رفتار غیرقابل توهیه در نظام حقوقی داخلی در برابر هر  ،دار گزارش دهدرا به مقامات صالحیت

(. بنرد  م2002)کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، « خود مورد بررسی قرار خواهد داد
 The Inter-American Convention) مریکرایی اکنوانسریون مرد فسراد کشرورهای      9 ۀمراد  8

Against Corruption)  کنرد ترا متناسرب برا سراختار      مری نیز الزامی برای کشورهای عضو ایجاد
دهند، نیت فساد را گزارش میدهندگانی که با حسنداخلی کشورشان حمایت  زم برای گزارش

 9 ۀ(. مررادThe Inter-American Convention Against Corruption, 2003) ایجرراد کننررد
 The Council of Europe Civil Law) کنوانسریون مرد فسراد شرورای حقروق مردنی اروپرا       

Convention on corruption)فریقرا ا ۀکنوانسیون پیشگیری و مبارزه برا فسراد اتحادیر    5 ۀ، ماد 
(CorruptionThe African Union Convention on Preventing and Combating )  ، 9 ۀمراد 

 The Anti-Corruption Action Plan for Asia and the) هیانوسر یاق و ایآسر  فسراد  مرد  ۀبرنام

Pacific )قرا یفرا هنروب  ۀتوسرع  هوامرع  فسراد  مد پروتکل 4 ۀماد و (The Southern African 

Development Community Protocol Against Corruption )اندپرداخته موموع نه ایب زین. 
اشخاصری  »دولت را بره حمایرت از    ،سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد یقانون ارتقا 71 ۀماد

دهنرد مکلرف   صالح قرار میاطالعاتی در اختیار مراهع ذی« دهندهگزارشکه تحت عنوان مخبر یا 
فراهم آوردن موهبات انتقرال افرراد بره محرل مناسرب      »، «عدم افشای اطالعات»های شیوه، کرده
است. اما مطرابق   برشمردهعنوان این اقدامات حمایتی را به «آمیزممنوعیت رفتار تبعیض»و « دیگر
هرا  شروند کره اطالعرات آن   هرا مری  زمانی مشمول ایرن حمایرت   یادشدهص اشخا ،این ماده ۀتبصر

ایرن مقررره    برابرباشد. نکته آنجاست که « صالحیید مراهع ذیکها مورد تاقدامات آن»و « صحیا»
هایی وهود نخواهرد داشرت   یید صحت اطالعات چنین حمایتکاطالعات تا ت ۀزمانی بین ارائ ۀدر باز

ایرن   ۀخیر ارائر کبرا تر   عمرالً  ،یید صرحت اطالعرات طرو نی شرود    کنی تو درصورتی که از لحاظ زما
حمایرت از آمرران بره معرروف و     »قرانون   9 ۀدر مراد  ها رخ خواهد داد.فایده شدن آنیها بحمایت

نیز برای افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیرارات قرانونی و اداری از طریرق    « ناهیان از منکر
 ،امرر بره معرروف و نهری از منکرر شروند       ۀق و سایر موارد مشابه مانع اقامتهدید، توبیخ، کسر حقو
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هویانره باشرد؛   تواند نوعی هلوگیری از اقردامات تالفری  محکومیت اداری درنظر گرفته است که می
 د.توهه شواین سازوکار به  هرچند نیاز است به صورت هامع و تفصیلی در نظام حقوقی ایران

 

 جبران خسارت. 3
دهنده وارد شرود.  هایی به شخص گزارشدهی این امکان وهود دارد که آسیبد گزارشدر فراین

باشد. در همین  تفاوتیهای متواند از طرف اشخاص مختلف و همچنین از هنبهها میاین آسیب
کنوانسیون سازمان ملرل   95 ۀ. ماداستدهندگان امری مروری راستا هبران خسارت به گزارش

هر کشور عضو، اقدامات مروری را طبرق اصرل قرانون    »دارد: فساد مقرر می متحد برای مقابله با
داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمرل زیران   

 ۀمنظور دریافت خسارت اقامر اند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسئول آن زیان هستند بهشده
ای هسرتند کره پرس از    دهنرده اشرخاص گرزارش   ،یق مهم این مادهیکی از مصاد«. دعوی کنند

 گیرند.هویانه قرار میدهی موموع اعمال تالفیگزارش

متصرور اسرت کره     ی مستقیم و غیرمستقیم بسیاریهاآسیب ،دهندگاندر خصوص گزارش
ها کره ترا حردی غیرمسرتقیم     د. یکی از مصادیق آسیبنتواند در یک طیف درنظر گرفته شومی
دهی تخلرف را داشرته   خود گزارش ۀبحث عدم استخدام مجدد اشخاصی است که در سابق است

خواهرد  کس نمیدهنده بسیار از آن دردمند است، آن است که هیچباشند. امری که یک گزارش
 ,Glazer and Glazerتخلرف بروده اسرت اسرتخدام کنرد )      ۀدهندتر گزارششخصی را که پیش

1989, p.228آلفورد .) (Alford) دهری  از مصاحبه با اشخاصی که دسرت بره عمرل گرزارش     پس
هرای خراص از   عنروان حمایرت  تروان بره  رسد؛ بنابراین مری ای مشابه این امر میند به نتیجهازده

سازوکارهای قانونی متناسب برا ایرن    ،این عدم استخدام را درنظر گرفته ،دهندهاشخاص گزارش
  .(Alford, 2001, p.18) امر را ارائه داد

طور عام موارد هبرران خسرارت را   به« مسئولیت مدنی»قانون  7 ۀدر نظام حقوقی ایران ماد
نظرر   دهندگان تخلف مرد اما آنچه در خصوص هبران خسارت نسبت به گزارش ،دهدپوشش می

 71 ۀمراد  ۀاست، فراتر از قواعد عمومی ناظر به هبران خسارت بوده و این وظیفره طبرق تبصرر   
مت نظام اداری به وزارت اطالعات سرپرده شرده اسرت ترا برا همکراری وزارت       سال یقانون ارتقا

 دهندگان را تهیه کند.گزارش« نوع و میزان هبران خسارت»دادگستری قواعد مربوط به 
ایرن   گفتره پیش ۀدهندگان، مطابق مادهبران خسارت گزارش ۀحال حامر نسبت به نحو در
 ۀدم امکران هبرران فروری خسرارت از ناحیر     رسمیت شناخته شده است که در صورت عحق به

از  ،دیرده شرده  خرود هانشرین زیران    نرد و خسارت، دولت این خسرارت را هبرران ک   ۀواردکنند
 د.نمایخسارت این مبلغ را مطالبه  ۀواردکنند
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 ه دادرسیبتسهیل ورود . 4
آن است کره آیرا بررای     ،دهندهمطرح در خصوص حمایت از اشخاص گزارش هایپرسشیکی از 

سرازی ایرن اشرخاص در چره     ن اشخاص فرایند خاص دادرسی درنظر گرفته خواهد شد؟ فعالای
دهنرد  ای کره گرزارش مری   که در زمینهاینتوانند خود با سطحی خواهد بود؟ آیا این اشخاص می

 دعوا باشند؟ روال عادی آن است که با اعالم هررم،  ۀکنندشروع یستند،نفع نمستقیم ذیطور به
منوط بره   ،شروع به تعقیب آن تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که او ًرتی میدادستان در صو

کسی صورت گیرد که خود وقوع آن را  از سویاعالم هرم  شکایت شاکی خصوصی نباشد و ثانیاً
 (.48ص ،7999دیده باشد )خالقی، 
 اسرت  وابسته دادستان ۀیید اولیکشود، شروع دادرسی به تطور که مالحظه میبنابراین همان
کره   نظرر از آن  توانرد خرود مسرتقیماً   نفع نیست نمری دهنده در حالتی که ذیو شخص گزارش

تخلفی در حال آسیب زدن به حقوق عامه است دعوایی را علیه دیگرری اقامره کنرد. در مقابرل،     
عنروان طررف دعروا ورود کنرد و در هایگراه      دهنده خود بتواند بهحالتی است که شخص گزارش

 قرار گیرد. خواهان
مریکا اشاره شرود کره اهرازه    ادر قوانین  (qui tam) «کی تم»در این خصوص باید به فرایند 

کری  »یک دادرسی باشد.  ۀکنندعنوان طرف دعوا شروعدهنده خود بهدهد که شخص گزارشمی
دعروا   ۀگونه که پادشاه برای خود اقامهرکسی آن»مخفف یک عبارت  تین است به معنای « تم

 .Thomas L) (.  تومراس ال.کارسرون  Carson et al. 2008, p.2« )دعروا کنرد   ۀکنرد، اقامر  مری 

Carson) مطالبات غیرقرانونی »دارد که با تصویب قانون بیان می» (The False Claims Act)  در
وزارت دفاع در  ۀکنندمینکپیمانکاران ت ۀهای گستردبرای پیشگیری از سوءاستفاده م7897سال 
کار گرفته شد که فراخوانی بود نسربت بره   به« کی تم»مریکا فرایندی به نام اهنگ داخلی  ۀردو

خود طرح دعوا کننرد   ،های پیمانکاران در مقابل دولت را برمال کردهاشخاص خصوصی که تقلب
(Carson et al, 2008, p.2 قانون .)«لیرنکلن »بره قرانون   « مطالبات غیرقانونی» (Lincoln law) 

طور کلی (. بهBowers et al, 1999, p.251باشد )می« کی تم»است که مبتنی بر فرایند مشهور 
-گیرد که اموال دولت فردرال و  زمانی مورد عمل و استناد قرار می« مطالبات غیرقانونی»قانون 
گیری این قانون کره نراظر   شکل کاموال ایالتی در میان باشد. منش -ها باشدخصوص ایالت اگر در
گونه ید این امر است؛ بنابراین همانؤوگیری از تقلب پیمانکاران در مقابل دولت است نیز مبه هل

هرای  ، یکری از راه مهرم هرای خراص و   شود محدود کردن این فراینرد بره حروزه   که مالحظه می
سرنجی و ایجراد   هرای صرحت  های قضایی در کنرار سرایر شریوه   هلوگیری از ایجاد تراکم پرونده

 .استهای غلم رشمسئولیت برای گزا
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 نظام تشويق

دهری در  هدفمنرد اشرخاص بررای گرزارش     ایجاد انگیزۀیکی از ابزارهای مهم و کارآمد در راستای 
توانند از طریق برمال کردن فسراد کسرب کننرد.    ها میخصوص فساد، افزایش منفعتی است که آن

حوی سامان دهرد کره منفعرت    نرا به  گذاریقانونهای حاکمیت آن است که بتواند از کارویگه یکی
تبرانی برر فسراد را برا سرازوکارهای تقنینری        ،دیگر یاشخاص در مقابله با فساد قرار گیرد و از سوی

توان منفعت اشخاص را در مقابلره برا فسراد قررار     متزلزل سازد. یکی از نقاط مهم و حساس که می
دهندگان تخلرف اسرت. زمرانی    شموموع گزار ،دسازتبانی بر فساد را متزلزل  ،دیگر طرفداده و از 

توانند درصدی از هزای نقدی شخص مجررم را  دهی فساد میکه اشخاص بدانند در صورت گزارش
گرفتره اسرت و از    ها در مقابلره برا فسراد قررار    نوعی منفعت آنبه ،عنوان پاداش از آن خود کنندبه

با خرود ارزیرابی کنرد کره اگرر       تواندسویی دیگر در مقام تبانی بر فساد هریک از شریکان فساد می
آن از پراداش   ۀواسرط کننرده قررار دهرد و بره    اطالعات مربوط به فساد را در اختیار مقامات تعقیب

بسا سود بیشتری خواهد کرد تا اینکه شریک هرم بماند. این انگیرزه  مند شود، چهتوههی بهرهقابل
ین نحو که شخصی کره  ه اشود؛ بمی کنند، تشدیدای اختالف میزمانی که شریکان فساد بر مسئله

همکراری در فسراد بره دلیرل اختالفری در مقرام        هنگرام خود یکی از طراحران فسراد اسرت و در    
دهرد، درنظرر   کننرده قررار مری   آید و اطالعات فساد را در اختیار مقامرات تعقیرب  هویی برمیانتقام
شرود کره برا ایرن     مالحظه می سرانجامدست خواهد آورد و گیرد که از این طریق پاداشی نیز بهمی

 توانند به یکدیگر اعتماد کنند.تر میشود و شریکان فساد سختسازوکار، تبانی بر فساد متزلزل می

ازهمله  ،های اخیر در کشورهای مختلفگذاریشود که در قانوندر همین راستا مشاهده می
رهگذر آمارها این ده و از توهه خاصی ش دهندگانبه گزارش ،هاپاداش یاعطا در خصوص ،مریکاا

دهی نیز رشد معناداری داشته است. رئیس کمیسریون برورس و   دهد که تعداد گزارشنشان می
کمیسریون از زمران   »دارد: گونه بیان میمریکا در گزارش رسمی خود به کنگره اینااوراق بهادار 

میلیون  54ز ، بیش ا2077دهندگان در آگوست اهرایی شدن قوانین هدید در خصوص گزارش
عنروان  میلیرون د ر بره   91بریش از   م2075دهنده داده است. در سال مالی گزارش 22د ر به 

ده شر ده، اعطرا  انجامیر های موثقی که به تعقیب ثمربخش کمیسریون  پاداش برای دادن گزارش
 (The Internal Revenue Service(IRS)) مریکااسرویس درآمد داخلی  م2072در سال «. است
بره دلیرل   « اسبری یرو »عنوان پراداش بره کارمنرد سرابق بانرک سوئیسری       میلیون د ر به 704

 .(Ventry, 2014, p.1)داده است مریکایی از طریق این بانک ادهی فرار مالیاتی شهروندان گزارش
دهندگان تخلرف  مریکا، تعداد گزارشاسازمان بورس و اوراق بهادار  ۀگزارش سالیان بر اساس

 شدن قوانین انگیزشی و حمایتی مطابق هدول زیر رشد داشته است: از اهرایی پس
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 سال 2677 2672 2679 2674 2676
 دهندهتعدادگزارش 994 9007 9298 9920 9929

(U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 2015, p.15) 

 
توان با د، میتواند برای تحریک هدفمند انگیزشی استفاده شوهایزه می یطور که اعطاهمان

کاستن از هایزه، موانع یک گزارش کارآمد را کنترل کررد. گراهی نیرز از میرزان هرایزه کاسرته       
که خود یکری از اعضرای    نظردهنده را از آن خواهد گزارشگذار میشود؛ به دلیل آنکه قانونمی

دهری ایرن   شکافی برای گرزار  ۀخواهد انگیزاما از سویی می ،تنبیه کند ،گروه متخلف بوده است
 دهری و از سرویی  ای بین ایجاد انگیزه برای گرزارش شخص حفظ شود. بنابراین  زم است موازنه

دهی باعث ازبین رفرتن قسرمتی از مسرتندات و یرا     خیر در گزارشکتنبیه او ایجاد شود. تدیگر، 
 گذار در راسرتای هلروگیری از  شود. بنابراین منطقی است که قانونکاهش کارآمدی گزارش می

 م2075هایزه قرار دهد. در گزارش سرال   ۀدهندخیر این امر را از عوامل کاهشکبا ت دهیِگزارش
ه ها بدرصد از هایزه 20تاکنون حدود »مریکا آمده است: ا ۀدهندگان تخلف به کنگرگزارش نهاد

 U.S. SECURITIES AND EXCHANGE)« خیر کرراهش داده شررده اسررت کدلیررل ترر 

COMMISSION, 2015, p.18)  

اشرخاص تعلرق   ایرن  مریکرا هرایزه بره    اقرانون برورس و اوراق بهرادار     «21F»مطابق بخش 
 گیرد:نمی

  وزارت  ،هرای نظرارتی ب(  ند: الرف( سرازمان  باشر هرا  دسرتگاه ایرن   عضرو اشخاصی که
ت( بخررش نظررارت و حسابرسرری ، کننرردههررای خررودتنظیمپ( سررازمان ،دادگسررتری

 اهرای قانون. ۀکنندهای تضمینث( سازمان ،لتیهای دوشرکت
 دسرت  هرای مرالی بره   ای که اطالعاتش را از طریق حسابرسی اظهارنامره دهندهگزارش

 آورده باشد.
 کره کمیسریون درخواسرت     قانونی ای که نتواند اطالعات را مطابق شکلدهندهگزارش

 (.21F3 US Code-240) ارائه دهد این نهادکرده است، به 
ارتقراء سرالمت نظرام اداری و مقابلره برا      »قانون  29 ۀماد« الف»نظام حقوقی ایران، بند در 
دارد که مدیران، کارکنان و اشخاصی که موفق بره شناسرایی، کشرف و معرفری     مقرر می «فساد

در این قانون شوند، مشروط بر آنکه تخلف یا هرم در مراهع صرالا اثبرات    یادشدهافراد متخلف 
 29 ۀاهرایری مراد   ۀنامآیین 9 ۀد. مادنشواهرایی این ماده پاداش داده می ۀنامینمطابق آی ،شود

هایی همچرون اعطرای تقدیرنامره یرا حرق      سالمت نظام اداری در این راستا پاداش یقانون ارتقا
تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی در شرایم برابرر را درنظرر گرفتره اسرت کره برا توهره بره         
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این عمل ایجاد کند را برای  زم  ۀتواند انگیزرسد نمینظر میدهی بهزارشهای ناشی از گآسیب
 .استنیازمند تجدیدنظر ههت و از این 

« های اهرایری پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه» ۀنامآیین 8 ۀماد« و»از سویی در بند 
درصد  40حداکثر به  های اهرایی قرار داده شده است تا بتوانندصالحیت اختیاری برای دستگاه

ای ارائه دهند به میزان یک مراه حقروق و   از بازرسانی که در کشف موارد تخلف خدمت برهسته
عنوان صالحیت تکلیفی برای رسد اگر این پاداش بهنظر میها پاداش داده شود. اما بهمزایا به آن

 ،برود  تناسرب شرده م کشرف فسراد  شد و همچنین میرزان پراداش برا میرزان     ها ومع میدستگاه
از آن  ؛وارد است هاین مقرر «محدودیت» بر. نقد دیگر داشته باشدتوانست کارآمدی بیشتری می
دهری ایجراد   عمومی بررای گرزارش   ۀتواند انگیزکه محدود شدن این پاداش به بازرسان نمی نظر

 را ندارد. بایستهکند و از این حیث این مقرره کارآمدی 
 

 شدهی گزارشرايط پاداش. 1

دهنردگان، تعیرین شررایطی    اهمیت تقنینی در راستای تشویق گرزارش  داراییکی از موموعات 
دهنده خواهد است که در صورت وهود آن، قانون اقدامات تشویقی خود را شامل شخص گزارش

برای آنکه مشمول پاداش دهنده شخص گزارشآیا کرد. یکی از مصادیق این شرایم آن است که 
؟ در خرود  یا بره مقرام مرافوق    بدهدگزارش  مربوطه قانون در شدهمشخص ان به سازمشود باید 

 یبینیم که در مقام اهررا در ایرن خصروص مشرکالتی ایجراد شرده و آرا      الملل میتجربیات بین
 .Berman v ) «برمان علیه نئوگیلوی» ۀاین ادعا است. در پروند ۀکنندها تصدیقمتناقض دادگاه

Neo@Ogilvy LLC،) شرخص   از سروی دوم قضایی معتقد بود که گرزارش تخلرف    ۀزقامی حو
دهنرده بره کمیسریون    نظرر از اینکره شرخص گرزارش     صرف ،دهنده به مقام مافوق خودگزارش
باید تحت  ،ده است، گزارش داده باشد یا نباشدکرتعیین آن را دهندگان تخلف که قانون گزارش

 نظرر  آن پنجم قضایی این شخص را از ۀوزحمایت قانون قرار گیرد. این درحالی بود که قامی ح
دهنردگان  هرای خراص گرزارش   حمایرت  مشرمول که به کمیسیون مربوطه گزارش نرداده برود،   

 (. United States Court of Appeals, 2015) دانستنمی
« روش»و  «شرکل »اطالعرات بره    ۀیکی دیگر از شررایم مشرمولیت در نظرام تشرویق ارائر     

هرا از طریرق   این سیاست در راستای تسرهیل رسریدگی بره گرزارش    . استشده در قانون تعیین
. درصرورتی کره   اسرت ها و حتی در مواردی رسیدگی گروهی به موارد مشابه بندی گزارشدسته

طرور کامرل از فراینرد رسریدگی خرارج شرده، بره        ، بهشده نباشدگزارش به شکل و روش معین
را ارائه دهرد ترا    شکل مورد نظر گزارشتا به  دهنده ناظر به این امر باید اطالع داده شودگزارش

 .تری فراهم آیدیافتهدرنهایت امکان رسیدگی سازمان
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ایرن   .کنرد بایرد رعایرت شرود    رسریدگی مری   دیگر آنکه تمام الزامات سازمانی که به گزارش
 است: زیرالزامات شامل موارد 

 شهادت کند این امر باید انجام شود ۀدرصورتی که سازمان مطالب. 
 های مورد نیاز برای استفاده از اطالعات صورت گیرد.تمام همکاری ،بر اطالعات افزون 
 دشو انجامدهنده از طرف شخص گزارش ،تمام اقداماتی که سازمان درنظر دارد. 
 دهنرده در  حفظ محرمانگی ناظر به اطالعاتی کره شرخص گرزارش    ۀنامامضای موافقت

 (.240.21F-8 US Codeآورد )دست میهیب بطی همکاری با سازمان و در فرایند تعق
دهی پرداخته نشده و تنها بره کلیرت   طور تفصیلی به شرایم پاداشدر نظام حقوقی ایران به

قرانون ارتقرای سرالمت نظرام اداری و      29مرادۀ  « الرف »امر اشاره شده است؛ برای مثال در بند 
تنهرا شررط مشرمولیت پراداش     را  «ثابت شدن تخلرف در مراهرع صرالا   »مبارزه با فساد، شرط 
قانون یادشده نیرز شررایم    29نامۀ اهرایی موموع مادۀ آیین 9از مادۀ  9برشمرده است. تبصرۀ 

شروند بره   کند و تعیین تکلیف این امر را که چه اشخاصی مشمول پاداش میپاداش را بیان نمی
رسد ایرن  نظر میکند و بهیربم و تکیید با ترین مقام دستگاه اهرایی واگذار مپیشنهاد مدیر ذی

ربم مدیر ذی« صالحیت اختیاری»صورت تفصیلی در حوزۀ امر درعمل با عدم تعیین شرایم به
 و با ترین مقام دستگاه اهرایی قرار داده شده است.

 ويژگی اطالعات مشمول تشويق. 2
 یاعطرا  هرای خراص و  های تخلف و اعمال حمایتیکی از معیارهای مهم در رسیدگی به گزارش

دهنده در اختیرار  اشخاص گزارش از سویکیفیت اطالعاتی است که  ،دهندگانپاداش به گزارش
« برورس و اوراق بهرادار  »شرود. در قسرمتی از قرانون    مقامات صالا برای رسیدگی قرار داده می

 هرایی را ویگگری  کند،دهندگان و قواعد ناظر بر آن را مطرح میمریکا که موموع پاداش گزارشا
شده، این گرزارش مرورد حمایرت خراص     در اطالعات ارائه هاشمارد که در صورت وهود آنبرمی

 :شودمشمول تشویق نیز می ،قانون قرار گرفته

 را  خرود  دهنده، اطالعاتین معنا که شخص گزارشه اب ؛اطالعات داوطلبانه باشد ۀارائ
تعقیب یا بازهویی  از آنکه از طرف مقامات صالا همچون دادستان مورد تحقیق، پیش

 (.D. Lipman, 2011, p.84ارائه کند ) ،قرار گیرد و یا قبل از هرگونه درخواستی

  و  اشددهنده باز اطالعات و یا تحلیل مستقل شخص گزارش برگرفته واطالعات اصیل
هرای سرازمانی و دولتری،    های قضایی یا اداری، گرزارش ناشی از اطالعات رسیدگینیز 

 ,D. Lipman, 2011هرا نباشرد )  ها و یا اطالعات ناشی از رسانهزرسیها و باحسابرسی

p.84.) 

بنابراین اگر اطالعات در پاسخ به استعالمات و درخواست قضرایی باشرد، هرچنرد همکراری     
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دهنده در با ترین سطا باشد، این اطالعات مشمول پاداش نخواهد بود. ناظر بره  شخص گزارش
هرایی اسرت کره در راسرتای     ن نکته توهه کرد که منظور گزارشهای سازمانی باید به ایگزارش

و این مرورد شرامل    است طور طبیعی در راستای کشف بودهگرفته و بهوظایف حسابرسی صورت
شرود و دادن  گیررد، نمری  حسابرسی داخلی شرکت که برای آگاهی داخلی شررکت صرورت مری   

 عا است. ادید این ؤومیا داده شد، متر تکه پیش« اسبییو»پاداش به حسابدار بانک سوئیسی 

 

 نتیجه
ثری در کارآمدی نظارت ایفا کنند. اثرگذاری مطلروب  ؤتوانند نقش مدهندگان تخلف میگزارش
هرای  . حمایرت اسرت های متعرددی در سرطوح مختلرف    دهندگان مستلزم وهود حمایتگزارش
دهنرده بایرد متفراوت    دهندگان، متناسب با شرایم اشخاص گرزارش شده برای گزارشبینیپیش

دهنردگان خواهرد   های مهم کارآمدی بستر عملکردی گرزارش لفهؤو وهود این تناسب از م اشدب
المللی مبارزه با فساد قرار گرفتره و در  های بینکید سازمانکها مورد تبود. وهود این نوع حمایت

دگان تخلرف کره از آن   دهنشده است. نظارت گزارش تصریاالمللی مبارزه با فساد نیز اسناد بین
هرایی چرون   کره از طررف سرازمان   « نظرارت متمرکرز  »در مقابل « نظارت غیرمتمرکز»با عنوان 

عنروان  بلکه بره  ،عنوان هایگزین نظارت متمرکزگیرد، نه بهسازمان بازرسی کل کشور صورت می
 کند.مکمل نظارت متمرکز عمل می

خواهد رسید که بسرترهای حقروقی   ظهور  ۀدهندگان تخلف زمانی به منصکارآمدی گزارش
 شود کره پراداش  باشد. بسترهای ایجابی زمانی ایجاد می فراهمایجابی و سلبی  ۀ زم در دو هنب

توههی از محل هزای نقردی حاصرل از کشرف هررم در راسرتای تحریرک هدفمنرد        قابل نقدی
ص رشد بریش  مریکا در خصواشود. گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار درنظر گرفته انگیزشی 

البتره در   .هرای نقردی اسرت   حاکی از اهمیت این پاداش ،ثرؤدهی مبرابری میزان گزارش 70از 
سرنجی در راسرتای تعردیل    بایرد سرازوکارهای صرحت   ها میپاداش گونهعین درنظر گرفتن این

سلبی نیز آن است کره   ۀد. بستر حقوقی از هنبشوبینی دهی پیشمفرط در عمل گزارش ۀانگیز
ها را تهدید کند محفوظ بمانند. در ایرن  که ممکن است آن هاییدهندگان از اقسام خطرشگزار

ای هسرتند کره   دهندگان داخلی کره خرود از کارمنردان اداره   که گزارش داشتراستا باید توهه 
از  تیگیرد، در این حوزه نیازمند حمایت بیشتری هستند. تردابیر حمرای  تخلف در آن صورت می

تواند یکی از این مروارد  که اخراج از اداره می -هویانهگان در مقابل اعمال تالفیدهنداین گزارش
 از اهمیت بسزایی برخوردار است. -باشد

دهنده، حفظ ها به شخص گزارشها برای پیشگیری از وارد شدن آسیبثرترین راهؤیکی از م
رمرانگی بایرد ادامره    اطالعات افشاشده است. این حفظ هویت و مح ۀهویت او و محتوای محرمان
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رسد؛ بنرابراین بررای تضرمین محرمرانگی هویرت و      نظر میتر شدن آن مطلوب بهیابد و طو نی
اهراهرای مناسربی در نظرام قرانونی      دهنده، بایرد مرمانت  های اشخاص گزارشمحتوای گزارش

بینری شرود. از سرویی دیگرر     دهی پیشناظر بر گزارش هایکشور در راستای پیشگیری از خطر
دهنردگان تخلرف نیرز بایرد     دادرسی در خصوص گزارشایر سازوکارهای حمایتی ناظر به آیینس

ایرن   ۀعنروان طررف دعروا از هملر    دهندگان تخلف در دادرسی بهارتقا یابد. تسهیل ورود گزارش
 موارد حمایتی است.

ف دهندگان تخلر سازی ظرفیت گزارشبرای فعال زیر هایپیشنهاد ،باتوهه به آنچه بیان شد
 شود:در نظام حقوقی ایران ارائه می

 طور خاص پاداش نقدی از محل هزای گوناگون و به هایشیوه ومع قواعد تشویقی به
 نقدی حاصل از کشف هرم.

 دهری مین بسرتر پراداش  کسمت هزای نقردی در راسرتای تر   انگاری بهدهی هرمههت 
 دهندگان تخلف.گزارش

 های دهندگان در حالتبا شرایم گزارشهای خاص قانونی متناسب بینی حمایتپیش
 مختلف.

 در معررض   دلیرل  دهندگان داخلی )کارمندان( بهخاص در ومع قوانین به گزارش توهه
طور مسرتقیم  دهندگان که امنیت شغلی آنان را بهخطر اخراج بودن این دسته از گزارش

 العات دقیق.با ی آنان به اطو آگاهی دسترسی همچنین و دهد تحت تکثیر قرار می
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