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چکیده

فساد در تمامی نظامهای حقوقی از عوامل مختلکنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای برروز
کارآمدی دولت بهشمار میآید .نظامهای حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابلره برا
مصادیق مختلف فساد هستند .یکی از مهمترین مسائل بررای مقابلره برا فسراد ،کشرف ابتردایی
( )initial detectionآن است .یکی از حداقلیترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فسراد در ههرت
مبارزۀ مؤثر با آن ،سازمانها و نهادهای نظارتی متمرکرز هسرتند .تمرامی کشرورها از نهادهرای
نظارتی متمرکز بهره هستهاند ،اما رویۀ عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان میدهرد
که اکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره هستن از ظرفیت بالقوۀ همعسپاری ()Crowdsourcing
و نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیجۀ مطلوب را حاصل نخواهد کرد .در ایرن راسرتا ایرنگونره
کشورها برای تحریک مؤثر انگیزۀ مردم در راستای گزارشدهی تخلف ،بستری مناسب از رهگذر
پیشبینی حمایت و تشویق در نظام تقنینی خود سازمانبندی کردهاند .این مقالره برر آن اسرت
که به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتروان بسرتر حقروقی مناسربی را بررای فعرالسرازی
گزارشدهی عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به ایرن پرسرش برا روش توصریفی-
تحلیلی برا مطالعرۀ تطبیقری نظرام قرانون گرذاری ایرا ت متحردۀ امریکرا ،مرمن معرفری نهراد
گزارش دهندگان مردمی فساد و تخلف ،سازوکارهای مختلف حمرایتی و تشرویقی را در راسرتای
فعالسازی ظرفیت این نهاد بهعنوان یافتههای خود ارائه میدهند.

واژگان کلیدی

شفافیت ،فساد ،گزارشدهندگان ،مشارکت مردمی ،نظارت.
* نویسندۀ مسئول ،فکس،88925080 :
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مقدمه
یکی از مؤ ثرترین راهکارها برای مقابله با فساد ،شرفافیت در راسرتای آمرادهسرازی بسرتر بررای
مشارکت مردم از طریق ایجاد موازنۀ اطالعاتی در مبارزه با فساد است .مردم زمانی میتوانند برا
فساد مقابله کنند که نسبت به آن آگاهی داشته باشند .درصورتی که آگراهی نسربت بره فسراد
وهود نداشته باشد ،طبیعتاً مبارزهای در مقابل آن صورت نمیگیرد و تجربه نیز نشان داده است
که فساد در بستری اتفاق میافتد که انگیزۀ کافی برای مبرارزه برا فسراد وهرود نداشرته باشرد.
انگیزۀ مقابله با فساد در ابتدا از اطالعات و آگاهی ناشی می شود و در درهات با تر ایرن انگیرزه
برای تبدیل شدن به اقدامی مؤثر نیازمند سازوکارهای قانونی حمایتی و تشویقی است کره بایرد
در یک نظام قانونی لحاظ شود .این سازوکارهای قانونی از آن هنبه که فساد به مثابۀ یک منکرر
شناخته میشود و فراهم کردن زمینۀ «نهی از منکر» در راستای زمینهسازی اهرای اصل هشتم
قانون اساسی و همچنین اهرای بند یک اصل سوم قانون اساسی ،یعنی «ایجراد محریم مسراعد
برای رشد فضائل اخالقی» که یکی از وظایف دولتها است ،امری مروری بهنظر میرسد.
در ومعیت کنونی که شرفافیت بره صرورت فراگیرر و در سرطا اسرتانداردهای «داده براز»
( )Opendataوهود ندارد ،بهطور طبیعی مبارزه با فساد به دلیل نبود شفافیت اطالعرات کراهش
مییابد و به تبع آن ،ارتکاب هرم و فساد تسهیل میشود .یکی از مسائل مهرم آن اسرت کره در
زمان نبود شفافیت به صورت کامل و با تمام استانداردهای تعریفشده ،چره نهراد و مؤسسرهای
می تواند این معف را هبران کند و این نهاد باید چره ویگگریهرایی داشرته باشرد ترا کارآمردی
مطلوبی را ثمر دهد .در مسیر روزافزون کردن شفافیت ،پیش از آنکه شفافیت به برازدهی کامرل
خود برسد باید از نهاد گزارشدهندگان تخلف ( )whistleblowersبهره هست .گزارشدهنردگان
تخلف کسانی هستند که به اقتضای موقعیت خود خواه از درون یا بیرون سازمان از تخلف آگراه
شده ،این تخلف را به نهادهای نظارتی گزارش میدهند .نکتۀ دارای اهمیت آن اسرت کره بررای
گزارشدهی باید زمینه و بستر مناسب آن ایجاد شود .گزارش دهندگان باید از سرویی از اعمرال
تالفیهویانه و تهدیدهایی که میتواند شکلهای بسیار متعددی به خود بگیرد ،در امان باشند و
از سوی دیگر باید عوامل تشویقی همچون اختصاص درصدی از هرزای نقردی ناشری از کشرف
تخلف برای عمل مهم آنها که باعث کشف هرم شده است ،درنظر گرفته شود.
در ساختار مبارزه با فساد ،گزارشدهندگان تخلف از اهمیت با یی برخوردارنرد و تککیرد برر
این اهمیت در آثار گوناگون پگوهشگران و همچنین در سیاستگذاریهای سازمانهای مبارزه با
فساد مشاهده میشود .سیپفا )CIPFA( 7ده سیاست برای مبارزه با فساد برشرمرده کره دومرین
« .7سریپفا» ( )Chartered Institute of Public Finance and Accountancyنهراد امرور مرالی و حسرابداری دولتری
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آن سیاستگذاری در زمینۀ گرزارشدهری اسرت ( .)CIPFA, 2014, p.3وگرل ( )Vogelمعتقرد
است حمایت از گزارشدهندگان تخلف بهعنوان تدبیری مؤثر در مبارزه با فساد اسرت ( Vogel,
 .)1974, p.57-62در اغلب موارد کشف و تعقیب فساد دشروار مریشرود ،چراکره صرحنۀ هررم،
اثرانگشت ،شاهد عینی و سایر عناصر زم وهود ندارد .گزارشدهندگان از این نظر کره در ایرن
زمینرره مرریتواننررد ایررن خررأ را پررر کننررد ،م رؤثر تلقرری مرریشرروند (محسررنی ،7992 ،ص.)2
گزارشدهندگان در زمینههای مختلفی میتوانند ظهور و بروز داشته باشند .برن ویتلنرد ( Ben
 )Wheatlandمعتقد است گزارشدهندگان تخلف در خصوص شهرداریها از آن نظر که نظرارت
کمتری از سوی دستگاههای نظارتی مرکزی بر آنها میشود و از سویی بره دلیرل آنکره حجرم
سنگینی از منابع مالی را مدیریت کرده ،امکان برروز فسراد در آن افرزایش مرییابرد ،از اهمیرت
با یی برخوردارند ( .)Wheatland, 2016, p.1ونتری ( )ventryبه اهمیرت گرزارشدهنردگان در
حوزۀ مالیات اشاره دارد و از چگونگی کشف فرار مالیاتی بزرگ میگویرد کره از طریرق گرزارش
کارمند سابق بانک «یوبیاس» ،آقای بردلی بریکنفلد ( ،)Bradley Birkenfeldدر سرال 2072م
اتفاق افتاد .بانک سوئیسی «یوبیاس» با پنهان کردن امروال شرهروندان امریکرایی و عردم ارائرۀ
اطالعات باعث فرار مالیاتی میشد (.)ventry, 2014, p.2
هرچند گزارشدهندگان تخلف از دیدگاه علرم روانشناسری در مقرا تی همچرون «بررسری
رابطۀ تماشاگری ،قدرت شواهد و مسئولیت ادراكشده با احتمال گزارشگری تقلب» (قاسم بولو
و رما اکبریان شورکایی) و «رابطرۀ بررون گرایری و نرورزگرایی برا افشراگری تخلرف سرازمانی»
(حمیدرما عریضی و نرهس منجوقی) و از هنبۀ علم مدیریت در مقالۀ «سروت اعرالم خطرا یرا
سوتزنی ،پدیده ای مغفول در ساختار کالن مدیریت کشور» (مهدی حمرزهپرور) بررسری شرده
است ،اما تاکنون این نهاد بهطور خاص مورد مطالعۀ حقوقی قرار نگرفته و صرفاً ذیل مقا تی برا
موموعات دیگر همچرون مقالرۀ «مطالعرۀ تطبیقری مشرارکت برزهدیردگان در محراکم کیفرری
بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بینالمللی» (محسن لعلزاده) به طور غیرمسرتقیم بره آن
اشاره شده است .ازسویی می توان بررسی عمیق نظام حقوقی امریکا ناظر بره گرزارشدهنردگان
تخلف و ارائۀ پیشنهادها بر اساس این بررسی را از نوآوریهای این مقاله برهشرمار آورد .در ایرن
مقاله کشور امریکا برای مطالعۀ تطبیقی انتخاب شده است و برای این انتخاب د یل زیرر مرورد
نظر بوده است:
 رشد بیش از  70برابری تعداد گزارشدهندگان طی پنج سال؛
 گزارشگیری از  99کشور خارهی؛
انگلستان که ناظر بر بخش حسابرسی خدمات عمومی است و بر هزینه کرد بودهۀ عمومی نظارت می کند .ایرن
نهاد دارای  74000عضو است.
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 وهود قوانین متعدد و کارآمد در راستای حمایت از گزارشدهنردگان در زمینرههرای
خاص (محیمزیست و )...؛
 وهود قوانین ایالتی متعدد ناظر به حمایت از گزارشدهندگان ( U.S. SECURITIES
.)AND EXCHANGE COMMISSION, 2015, p.15-25
این اثر از نظر غایت توسعه و از نظر شیوۀ اهرا توصیفی -تحلیلی بوده و گردآوری اطالعرات
آن به روش کتابخانهای صورت گرفته و هدف آن پاسخ به این پرسش است که چگونه مریتروان
بستر حقوقی مناسبی را برای فعالسازی گزارشدهی عموم مردم فراهم سراخت .نگارنردگان در
پاسخ به این پرسش با مطالعۀ تطبیقی نظام قانونگذاری ایا ت متحردۀ امریکرا ،مرمن معرفری
نهاد گزارش دهندگان مردمی فسراد و تخلرف ،سرازوکارهای مختلرف حمرایتی و تشرویقی را در
راستای فعالسازی ظرفیت این نهاد بهعنوان یافتههای خود ارائه میدهند.
مقالۀ حامر در سه بخش ارائه میشود .در بخش اول مفهومشناسی گرزارشدهنردگان و در
بخش دوم اقدامات حمایتی از گزارشدهندگان بررسی و تحلیل میشود .بخش سوم نیز به نظام
تشویق گزارشدهندگان که ابزار انگیزشی برای این اشخاص بهشمار میآید ،اختصاص دارد.

مفهوم گزارشدهندگان تخلف
مفهوم گزارش دهندگان تخلرف در حقروق کشرورهایی همچرون امریکرا و انگلسرتان برا عنروان
« »whistleblowersپیگیری شده است .این عبارت به معنای دمنردگان در سروت اسرت .وهره
تسمیه این عبارت میتواند اینگونه باشد که گزارشدهندۀ تخلف زمرانی کره برا فسرادی روبررو
میشود ،در سوت خود می دمد و دیگران را از این فساد آگاه مریکنرد .بعضری ایرنگونره تلقری
کردهاند که ریشۀ این عبارت میتواند مربوط به زمین بازی باشد که داور در سوت خود میدمرد
و با این کار نشان میدهد نسبت به قوانین بازی سرپیچی شده است ( .)Jubb, 1999, p.77شاید
مناسبتر آن باشد که شخص گزارش دهنده را مشابه شخصی بدانیم که در خیابان در ومرعیتی
که مورد تهدید واقع میشود برای طلب کمک فریاد میزند و امید آن دارد کره برا هلرب توهره
نسبت به ومعیت خود مورد حمایت قرار گیرد ( .)Tweedie, 2010, p.5تککید نگارندگان برر آن
است که « »whistleblowersرا گزارشدهندگان ترهمه و از کاربرد واژگانی همچون افشاگران و
یا مخبران پرهیز کنند ،ازآنجا که انتخاب واژگان تکثیر قابلتوههی در ارائۀ تصویر مثبت یا منفی
از نهادهای حقوقی دارد ،این تصویر در کارایی و عملکرد نهادها تکثیرگذار خواهد بود .تککیرد برر
این موموع با توهه به اینکه این نهاد بهعنوان یک نهاد هدید تلقی مریشرود اهمیرت بیشرتری
مییابد؛ نهادی که می تواند به اعتقاد پیترز و برانچ یک پیشرفت عظیم در هنبش توسرعه تلقری
شود ( .) Peters & Branch, 1972, p.34لذا ازآنجرا کره ایرن مقالره در پری توسرعه و گسرترش
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فرهنگ سازندۀ گزارشدهی است ،نباید واژگانی را که دارای برار منفری اسرت بررای ایرن عمرل
برگزیند و ناخواسته بستر ناکارآمدی این نهاد قدرتمند حقوقی را فراهم سازد.
برای تبیین مفهوم گزارش دهندگان تخلف باید تعریفی از اشخاص گزارش دهنرده و همچنرین
عمل گزارش دهی ارائه شود .گزارش دهنده تخلف کسی است که از سوءرفتاری همچون تقلبی کره
در محل کاری و یا سازمانی رخ میدهد ،اعالم نگرانی و یا پردهبرداری کند (.)Clifford, 2014, p.1
بسیار اهمیت دارد که قانون میزان حمایتش از گزارشدهندگان را چگونه تعریف کنرد ،لرذا
تعریف قانون از این نظر بسیار مهم است؛ چراکه شمول حمایتهای قانونی برحسب این تعریرف
صورت میگیرد .در بند « »aاز قسرمت «  »240.21F-2از قرانون برورس و اوراق بهرادار امریکرا
( )Securities Exchange actگزارشدهندگان اینگونه تعریف شدهاند :گزارشدهندگان شرخص
یا اشخاصی هستند که با همکاری یکدیگر اطالعات مربوط به یک تخلف از قروانین اوراق بهرادار
( )securities lawsرا به نحوی که از سوی قوانین و مقررات تعیین شده است به کمیسیون ارائه
میدهند .این تعریرف از ویگگری «سرنجشپرذیری» برهطرور مناسربی برخروردار اسرت .معیرار
گزارش دهی را به قانونی ارهاع میدهد که برای همگان یکسان بوده ،ازاینرو میتوانرد در مقرام
عمل کارایی بیشتری را به نمایش بگذارد.
پیتر بدن ( )Peter Bowdenاین تعریف را از گزارشدهی ارائه میکند« :افشاگری کسرانی از
داخل و یا خارج سازمان است که از اطالعات مهمی در خصوص فساد و تخلفی برخوردارنرد کره
منافع عمومی را تحت تکثیر قرار داده ،به طریق دیگری غیر از گزارشدهری در دسرترس عمروم
قرار نمیگیرد» (.)Bowden, 2005, p.2
متیو بوویل ( )Mathieu Bouvilleگزارشدهی را با توهه به داخلی یا خارهی بودن مرهعی
که گزارش میشود ،اینگونه تعریف میکند« :افشای یک کارمند (یا کارمنرد سرابق) از رفتراری
است که به اعتقاد او آن رفتار غیراخالقی یا غیرقانونی بوده و این گزارش میتوانرد بررای مردیر
مافوق خود (گزارشدهی داخلی) ( )internal whistle-blowingو یا برای مقام صالا خارهی و یا
عموم مردم باشد (گزارشدهی خارهی) (.)Bouville, 2008, p.1( »)external whistle-blowing
در این تعریف گزارشدهندگان محدود به کارمندان میشوند که بهنظر میرسد رویکردی بسریار
مضیق بوده ،کارآمدی مورد انتظار از نهاد گزارشدهندگان را ایجراد نمریکنرد؛ چراکره یکری از
مؤلفههای مهم کارآمدی نهاد گزارشدهندگان ،گستردگی و تعدد گزارشگرانی است که میتواند
تبانی بر فساد را ازبین ببرد و این گستردگی زمانی اتفاق میافتد که نهاد گزارشدهندگان بتواند
از ظرفیت عموم مردم بهرهمند شود .از سویی دیگر در این تعریف ،معیراری کرامالً نسربی بررای
تشخیص عمل غیراخالقری یرا غیرقرانونی ارائره شرده و تشرخیص معیرار برهنروعی بره شرخص
گزارشدهنده واگذار شده است؛ بهطوری که باعث ایجاد اختالفات بسیاری خواهد شد.
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عالوه بر ماهیتی که قانونگذار آن را مبنای حمایت خود قرار میدهد ،هنبههای دیگری نیز
در میزان حمایت قانون مؤثر است .عواملی همچرون درونری یرا خرارهی برودن گرزارشدهنرده
میتواند بر میزان حمایت مؤثر باشد .گرزارشدهنرده مریتوانرد از اعضرای سرازمان یرا نهراد یرا
مؤسسهای باشد که مرتکب عمل خالف قانون شده که در این صورت به حمایتهرایی همچرون
پیشگیری از اعمال تالفی هویانه و اخراج نیازمند است و یا اساساً عضرو آن سرازمان نباشرد و از
طریق دیگری از عمل متخلفانۀ آن نهاد یا سازمان آگاه شده باشد؛ بنابراین مریتروان تعریفری از
گزارشدهی بر مبنای این دیدگاه ارائه داد تا درنهایت حمایت مناسربترری نسربت بره شرخص
گزارشدهنده ارائه شود.

اقدامات حمايتی
حمایت از گزارشدهندگان تخلف ،انگیزه را برای گزارشدهی هرچه بیشتر تخلفات ایجاد خواهد
کررد ( .(Vaughn, 2012, p.7از لحراظ برین المللری اهمراعی برر ایرن مومروع وهرود دارد کره
قانونگذاری هامع در خصوص گزارشدهنردگان تخلرف ،وهرود راههرای مختلرف و امرن بررای
گزارشدهی و حمایت قوی و مؤثر از اشخاص گزارشدهنرده مریتوانرد رویرهای مناسرب بررای
گزارشدهی در کشور ایجاد کند ).(Wheatland, 2016, p.1
پنج اصل از اصولی که «سیپفا» برای مبارزه با فساد برشمرده است ،کم و بیش با گزارشدهی
تخلف در ارتباط است .این پنج اصل به شرح زیر میباشد:
 پذیرش و تصدیق بدنۀ مدیریتی برای مبارزه با فساد؛
 شناسایی ریسکهای مقابله با فساد؛
 توسعۀ استراتگی متناسب مد فساد؛
 تکمین منابع برای اهرای استراتگیها؛
 اقدام عملی در پاسخ به فساد صورتگرفته (.)CIPFA, 2014, p.3
مورد دوم ،سوم و چهارم شامل سیاست گذاری در خصوص گزارش دهندگان می شود .یکی از
زمینه های پرخطر در مبارزه با فساد ،گزارش دهی آن است که نیازمنرد توسرعۀ اسرتراتگی هرای
متناسب بوده ،از طرفی به موازات توسعۀ استراتگی ها میبایست منابع اهرای اسرتراتگی هرا نیرز
تعیین شود که در این خصوص در بخشهای بعدی تومیا بیشتری ارائه خواهد شد.
به اعتقاد ادارۀ هرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد« :مردم معمو ً از تخلفات آگاه هستند امرا
مریترسرند آن را اعرالم کننرد» ( UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, 2004,
 .)p.125هدف از حمایت از گزارشدهندگان تخلف ،تشویق آنها از طریق حمایت در مقابل قربانی
شدن ،عزل و سایر اعمال تالفیهویانه برای گزارش دادن هرمها و تخلفات (اعم از نقض قراردادها،
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نقض قوانین اداری) و نیز تخلفات قضایی و تهدیدهایی است کره سرالمت و محریم زیسرت را بره
خطر میاندازد (.)UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, 2004, p.125
برای حمایت از گزارشدهندگان میتروان سرطوح مختلفری تعریرف کررد .سرطوح مختلرف
حمایت در کشورهای فدرالی همچون امریکا به طور طبیعی ناشی از قانونگذاری متعردد دولرت
فدرال و دولت ایالتی است .به گفتۀ هینماری ( ،)Jane Maryسطوح مختلرف حمایرت کره بره
گزارشدهندگان ارائه میشود میتواند بسیار مهم باشد؛ برای مثال ،بعضی از قوانین فدرال مدت
 90روزه برای گزارشدهنده قرار دادهاند ،درحالی که در سایر قوانین ایالتی به گرزارشدهنرده 9
ماه فرصت داده شده است تا ادعای خود را مطرح کند ( .)Jane, 2007, p.15هرچند در مصرداق
یادشده ،تفاوت سطوح حمایت چندان هدفمند نیست ،اما در موامعی تفاوت سطاهای حمایرت
در راستای متناسبسازی حمایت با ومعیت شخصیت گزارشدهنده نیاز است و این موموع در
خصوص کارمندان و گزارشدهندگان داخلی برهطرور خراص در بخرش «هلروگیری از اقردامات
تالفیهویانه» مورد توهه قرار میگیرد.

 .1محرمانگی هويت و اطالعات
یکرری از م رؤثرترین راههررا برررای پیشررگیری از تهدیرردها و خطرهررای احتمررالی ب ررای شررخص
گزارش دهنده ،حفظ هویرت او و محتروای اطالعرات گرزارششرده اسرت .ایرن حفرظ هویرت و
محرمانگی تا زمانی که ممکن است باید ادامه یابد و طو نیتر شدن آن مطلوب بهنظر میرسرد.
درهایی که به دلیل شرایم خاص این امر امکانپذیر نیست یا نمیتوان آن را تضمین کرد ،زم
است از میزان تهدیدها ارزیابی فوری و دقیقی صورت گیرد و متناسب با آن ،عمل مقتضی انجام
شود .در مواردی اگر این تهدید هدی باشد ،زم خواهد بود گزارشدهنده به محل امرن انتقرال
یابد و حتی در صورت نیاز ،اختفاهای بعدی و انتقالهای متواتر صورت گیرد.
در مواردی که شخص گزارشدهنده از سوی زیاندیدگان شناسایی شود ،احتمال سوءقصرد
علیه او وهود دارد .از این نظر باید سعی شود تا حد ممکن هویت شخص گرزارشدهنرده فراش
نشود و یا در صورت نیاز باید در مراحل نهایی و یا با ترکخیر فراش شرود .احتمرال سوءقصرد در
مواردی که تحقیقات هنوز پایان نیافته است و یا در مواردی که مناسربات مرالی در حجرمهرای
گسترده وهود دارد بیشتر میشود .در این راسرتا قروانین حمایرتکننرده از گرزارشدهنردگان،
مخفی ماندن هویت شخص گزارشدهنده نسبت به عمروم را تضرمین مریکنرد .اسرتفان کهرن
( )Stephen Kohnبیان میدارد که قوانین موموعۀ امریکا تضمین میکند که قوانین دسترسری
آزاد به اطالعات نمی توانند برای اشخاص ثالرث مبنرایی بررای دسترسری بره اطالعرات هرویتی
گزارشدهندگان تخلف باشند (.)Kohn, 2011, p.15
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در نظام حقوقی ایران مادۀ « 8آییننامۀ حمایت از شهود و مطلعان» به قامی این صالحیت
را میدهد که عالوه بر امکان «عدم مواههۀ حضروری» شراهدان و مطلعران ،بتوانرد در صرورت
وهود بیم خطر ،از افشای اطالعات مربوط به شاهدان و مطلعان برای طرف دعوا خودداری کند؛
هرچند این امر بهنوعی در تعارض با حق طرف دیگر دعوا ناظر بر امکان هرح شرهود و مطلعرین
باشد .اما قانون گذار سعی کرده است با حفظ «حق سروال» بررای طررف دعروا مرانع از تضرییع
حقوق او شود.

 .2جلوگیری از اقدامات تالفیجويانه
یکی از مهمترین گروههای گزارشدهنده ،اشخاصی هستند که در سازمانی مشغول به کارند کره
تخلف یا فساد در آن سازمان در حال وقوع است .طبیعری اسرت اشخاصری کره در محلری کرار
میکنند ،زودتر از دیگران از وقوع تخلف آگاه خواهند شد و گزارشدهی آنها از اهمیت خاصری
برخوردار خواهد بود؛ چراکه گزارشِ بهنگام میتواند آثار مخرب فساد را ترا حرد زیرادی بکاهرد.
گزارش انجمرن بازرسران گرواهیشردۀ تقلرب ()Association of Certified Fraud Examiners
نشان میدهد که گزارشدهی کارمندان با  5715درصرد در هایگراه نخسرت و برا تر از هایگراه
مشتریان با  7118درصد قرار دارد .نکتۀ دارای اهمیت در این مقایسه آن است کره مشرتریان برا
آنکه بیشتر ذینفع هستند ،درصد کمتری از گزارشدهی را دارند و یکی از د یل ایرن مومروع
آن است که کارمندان از آن نظر که آگاهی و اطالعات بیشتری دارند ،هرچند ذینفعی کمترری
از مشتریان دارن د ،اما از رهگذر داشتن اطالعات و فهم اینکه تقلبی رخ داده است ،گرزارشهرای
بیشتری را صورت داده اند .این امر نشان میدهد که به دلیرل عردم تقرارن اطالعراتی ،چرهبسرا
مشتریان اصالً متوهۀ تقلب نمیشوند و درنتیجه اقدام به گزارشدهی نمیکنند.

شکل )ACFE, 2016, p.26( .7
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بنابراین با توهه به اهمیت یادشده ،قانونگذار میبایسرت در راسرتای فعرالسرازی ظرفیرت
گزارشدهنردگان تخلرف ،بره ایرن گرروه از اشرخاص توهره خاصری مبرذول دارد .در قروانین و
سیاستگذاریهای کشورهای دیگر نیز میتوان موارد متعددی را یافت که حمایتهرای خاصری
را برای گزارش دهندگان داخلی تخلرف درنظرر گرفتره انرد .یکری از رایرجتررین خطرهرایی کره
گزارشدهندگان داخلی را تهدید میکند ،اعمال تالفیهویانه ای است کره از طررف همکراران و
بهخصوص رؤسای آنها نسبت به این اشخاص صرورت مریگیررد .میسرل ( )Miceliو دورکرین
( )Dorkinاقدامات تالفی هویانه را اینگونه تعریرف مریکننرد« :عمرل نرامطلوب علیره شرخص
گزارشدهنده که هواب مستقیمی به عمل گزارشدهی او باشد» (.)Micil, Dorkin, 2008, p.4
سادهترین ابزار برای مقابله با اشخاص گزارشدهنده اخراج آنهرا از کرار بروده کره در قروانین و
سیاستگذاریهای صورتگرفته می توان مالحظه کرد که توههی ویگه در راستای مقابله با ایرن
امر شده است .این نوع تهدیرد و تومریا سرنوشرت گرزارشدهنردگان تخلرف در کرالم وینرتن
( )Vintenبه یک زنبور تشبیه شده است که تنها یک نیش دارد و استفاده از آن نیش مریتوانرد
باعث مرگِ خود او شود (.)Vinten, 1992, p.44-48
بررراراك اوبامرررا در اکتبرررر  2072آیررریننامررۀ  79سیاسرررتگرررذاری ریاسرررتهمهررروری
( )PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE/PPD-19را بره حمایرت از گرزارشدهنردگان
تخلفی که به اسناد طبقهبندی شده دسترسری دارنرد اختصراص داده اسرت .ایرن قرانون اعمرال
تالفی هویانه نسبت به گزارشدهندگانی که به اسناد طبقهبندیشده دسترسی داشتهاند ،ممنوع
می کند و سازوکارهایی را در این راستا ارائه میدهرد .ایرن آیریننامره از مسرئو ن بخرشهرای
امنیتی میخواهد که طی  210روز از تاریخ ابالغ آییننامه ،گزارش خرود را در خصروص ایجراد
فرایندی که کارمند بتواند نسبت به عمل تالفیهویانه رئیس خرود تجدیردنظرخواهی کنرد ،بره
رئیس اطالعات ملی ارائه دهد ( .)PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE, 2012, p.2
در این راستا میتوان به قوانین حمایتی دیگری نیز اشاره کرد .در بخش  809قانون سرربانز
اکسلی ( )Sarbanes-Oxleyمقرر شده است :کارمند میباید در هایگاه قبلی خود کره بره علرت
تبعیض از آن محروم شده است ،تثبیت شود .قانون یادشده حمایت گزارشدهنردگان در بخرش
خصوصی را نیز شامل میشود ( .)Sarbanes-Oxley Act, 2002در سرال 7918م قرانون اصرالح
خرردمات مرردنی ( )The Civil Service Reform Actاعمررال تالفرریهویانرره نسرربت برره
گزارشدهندگان را هرمانگاری کرده ،فرایندی را برای رفع اثر از اخراج کارمنردان ایجراد کررده
است .قانون حمایت از گزارشدهندگان مصوب 7989م نیرز اختیرار مردیران نسربت بره اخرراج
گزارشدهندگان را محدود کرده است (.)TING, 2006, p.5
سازمان شفافیت بینالملل معتقد اسرت کره حمایرت از گرزارشدهنردگان در مقابرل عمرل
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تالفیهویانه ،افشا ی تخلف را تسهیل کرده ،موهب ایجاد فضای کاری پاسخگو میشرود و بیران
میدارد این حمایت امری کامالً پذیرفتهشده است .برای اثبات این مقبولیت در سطا بینالملرل
میتوان به کنوانسیونهای بینالمللی مرد فسراد اشراره کررد ( Transparency International,
 .)2013مادۀ 99کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فسراد ( The UN Convention against
) )Corruption (UNCACکه ایران نیز در سال 7984ش به آن پیوسرته اسرت ،بیران مریدارد:
«هر کشور عضو ،گنجانردن اقردامات مقتضری را برهمنظرور ترکمین حمایرت از هرکسری کره برا
حسن نیت و بنا به د یل معقول ،هر واقعیت مربوط به هرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون
را به مقامات صالحیتدار گزارش دهد ،در برابر هر رفتار غیرقابل توهیه در نظام حقوقی داخلی
خود مورد بررسی قرار خواهد داد» (کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد2002 ،م) .بنرد
 8مرادۀ  9کنوانسریون مرد فسراد کشرورهای امریکرایی ( The Inter-American Convention
 )Against Corruptionنیز الزامی برای کشورهای عضو ایجاد مریکنرد ترا متناسرب برا سراختار
داخلی کشورشان حمایت زم برای گزارشدهندگانی که با حسننیت فساد را گزارش میدهند،
ایجرراد کننررد ( .)The Inter-American Convention Against Corruption, 2003مررادۀ 9
کنوانسریون مرد فسراد شرورای حقروق مردنی اروپرا ( The Council of Europe Civil Law
 ،)Convention on corruptionمادۀ  5کنوانسیون پیشگیری و مبارزه برا فسراد اتحادیرۀ افریقرا
( ، )The African Union Convention on Preventing and Combating Corruptionمرادۀ 9
برنامۀ مرد فسراد آسریا و اقیانوسریه ( The Anti-Corruption Action Plan for Asia and the
 )Pacificو مادۀ  4پروتکل مد فسراد هوامرع توسرعۀ هنروب افریقرا ( The Southern African
 )Development Community Protocol Against Corruptionنیز به این موموع پرداختهاند.
مادۀ  71قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد ،دولت را بره حمایرت از «اشخاصری
که تحت عنوان مخبر یا گزارشدهنده» اطالعاتی در اختیار مراهع ذیصالح قرار میدهنرد مکلرف
کرده ،شیوههای «عدم افشای اطالعات»« ،فراهم آوردن موهبات انتقرال افرراد بره محرل مناسرب
دیگر» و «ممنوعیت رفتار تبعیضآمیز» را بهعنوان این اقدامات حمایتی برشمرده است .اما مطرابق
تبصرۀ این ماده ،اشخاص یادشده زمانی مشمول ایرن حمایرتهرا مریشروند کره اطالعرات آنهرا
«صحیا» و «اقدامات آنها مورد تکیید مراهع ذیصالح» باشد .نکته آنجاست که برابر ایرن مقررره
در بازۀ زمانی بین ارائۀ اطالعات تا تکیید صحت اطالعات چنین حمایتهایی وهود نخواهرد داشرت
و درصورتی که از لحاظ زمانی تکیید صرحت اطالعرات طرو نی شرود ،عمرالً برا ترکخیر ارائرۀ ایرن
حمایتها بیفایده شدن آنها رخ خواهد داد .در مرادۀ  9قرانون «حمایرت از آمرران بره معرروف و
ناهیان از منکر» نیز برای افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیرارات قرانونی و اداری از طریرق
تهدید ،توبیخ ،کسر حقوق و سایر موارد مشابه مانع اقامۀ امرر بره معرروف و نهری از منکرر شروند،
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محکومیت اداری درنظر گرفته است که میتواند نوعی هلوگیری از اقردامات تالفریهویانره باشرد؛
هرچند نیاز است به صورت هامع و تفصیلی در نظام حقوقی ایران به این سازوکار توهه شود.

 .3جبران خسارت
در فرایند گزارش دهی این امکان وهود دارد که آسیبهایی به شخص گزارشدهنده وارد شرود.
این آسیبها می تواند از طرف اشخاص مختلف و همچنین از هنبههای متفاوتی باشد .در همین
راستا هبران خسارت به گزارشدهندگان امری مروری است .مادۀ  95کنوانسیون سازمان ملرل
متحد برای مقابله با فساد مقرر میدارد« :هر کشور عضو ،اقدامات مروری را طبرق اصرل قرانون
داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمرل زیران
شده اند ،حق دارند تا علیه اشخاصی که مسئول آن زیان هستند بهمنظور دریافت خسارت اقامرۀ
دعوی کنند» .یکی از مصادیق مهم این ماده ،اشرخاص گرزارشدهنرده ای هسرتند کره پرس از
گزارشدهی موموع اعمال تالفیهویانه قرار میگیرند.
در خصوص گزارشدهندگان ،آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری متصرور اسرت کره
می تواند در یک طیف درنظر گرفته شوند .یکی از مصادیق آسیبها کره ترا حردی غیرمسرتقیم
است بحث عدم استخدام مجدد اشخاصی است که در سابقۀ خود گزارشدهی تخلرف را داشرته
باشند .امری که یک گزارش دهنده بسیار از آن دردمند است ،آن است که هیچکس نمیخواهرد
شخصی را که پیشتر گزارشدهندۀ تخلرف بروده اسرت اسرتخدام کنرد ( Glazer and Glazer,
 .)1989, p.228آلفورد ( )Alfordپس از مصاحبه با اشخاصی که دسرت بره عمرل گرزارشدهری
زدهاند به نتیجهای مشابه این امر میرسد؛ بنابراین مریتروان برهعنروان حمایرتهرای خراص از
اشخاص گزارشدهنده ،این عدم استخدام را درنظر گرفته ،سازوکارهای قانونی متناسب برا ایرن
امر را ارائه داد (.)Alford, 2001, p.18
در نظام حقوقی ایران مادۀ  7قانون «مسئولیت مدنی» به طور عام موارد هبرران خسرارت را
پوشش میدهد ،اما آنچه در خصوص هبران خسارت نسبت به گزارشدهندگان تخلف مرد نظرر
است ،فراتر از قواعد عمومی ناظر به هبران خسارت بوده و این وظیفره طبرق تبصررۀ مرادۀ 71
قانون ارتقای سال مت نظام اداری به وزارت اطالعات سرپرده شرده اسرت ترا برا همکراری وزارت
دادگستری قواعد مربوط به «نوع و میزان هبران خسارت» گزارشدهندگان را تهیه کند.
در حال حامر نسبت به نحوۀ هبران خسارت گزارشدهندگان ،مطابق مادۀ پیشگفتره ایرن
حق به رسمیت شناخته شده است که در صورت عدم امکران هبرران فروری خسرارت از ناحیرۀ
واردکنندۀ خسارت ،دولت این خسرارت را هبرران کنرد و خرود هانشرین زیراندیرده شرده ،از
واردکنندۀ خسارت این مبلغ را مطالبه نماید.
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 .4تسهیل ورود به دادرسی
یکی از پرسشهای مطرح در خصوص حمایت از اشخاص گزارشدهنده ،آن است کره آیرا بررای
این اشخاص فرایند خاص دادرسی درنظر گرفته خواهد شد؟ فعالسرازی ایرن اشرخاص در چره
سطحی خواهد بود؟ آیا این اشخاص میتوانند خود با اینکه در زمینهای کره گرزارش مریدهنرد
بهطور مستقیم ذینفع نیستند ،شروعکنندۀ دعوا باشند؟ روال عادی آن است که با اعالم هررم،
دادستان در صورتی می تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که او ً شروع به تعقیب آن ،منوط بره
شکایت شاکی خصوصی نباشد و ثانیاً اعالم هرم از سوی کسی صورت گیرد که خود وقوع آن را
دیده باشد (خالقی ،7999 ،ص.)48
بنابراین همانطور که مالحظه میشود ،شروع دادرسی به تکیید اولیۀ دادستان وابسته اسرت
و شخص گزارشدهنده در حالتی که ذینفع نیست نمریتوانرد خرود مسرتقیماً از آن نظرر کره
تخلفی در حال آسیب زدن به حقوق عامه است دعوایی را علیه دیگرری اقامره کنرد .در مقابرل،
حالتی است که شخص گزارشدهنده خود بتواند بهعنروان طررف دعروا ورود کنرد و در هایگراه
خواهان قرار گیرد.
در این خصوص باید به فرایند «کی تم» ( )qui tamدر قوانین امریکا اشاره شرود کره اهرازه
میدهد که شخص گزارشدهنده خود بهعنوان طرف دعوا شروعکنندۀ یک دادرسی باشد« .کری
تم» مخفف یک عبارت تین است به معنای «هرکسی آنگونه که پادشاه برای خود اقامۀ دعروا
مریکنرد ،اقامرۀ دعروا کنرد» ( .)Carson et al. 2008, p.2تومراس ال.کارسرون ( Thomas L.
 )Carsonبیان میدارد که با تصویب قانون «مطالبات غیرقرانونی» ( )The False Claims Actدر
سال 7897م برای پیشگیری از سوءاستفادههای گستردۀ پیمانکاران تکمینکنندۀ وزارت دفاع در
دورۀ هنگ داخلی امریکا فرایندی به نام «کی تم» بهکار گرفته شد که فراخوانی بود نسربت بره
اشخاص خصوصی که تقلبهای پیمانکاران در مقابل دولت را برمال کرده ،خود طرح دعوا کننرد
( .)Carson et al, 2008, p.2قانون «مطالبات غیرقانونی» بره قرانون «لیرنکلن» ()Lincoln law
مشهور است که مبتنی بر فرایند «کی تم» میباشد ( .)Bowers et al, 1999, p.251بهطور کلی
قانون «مطالبات غیرقانونی» زمانی مورد عمل و استناد قرار می گیرد که اموال دولت فردرال و -
اگر در خصوص ایالتها باشد -اموال ایالتی در میان باشد .منشک شکلگیری این قانون کره نراظر
به هلوگیری از تقلب پیمانکاران در مقابل دولت است نیز مؤید این امر است؛ بنابراین همانگونه
که مالحظه میشود محدود کردن این فراینرد بره حروزههرای خراص و مهرم ،یکری از راههرای
هلوگیری از ایجاد تراکم پروندههای قضایی در کنرار سرایر شریوههرای صرحتسرنجی و ایجراد
مسئولیت برای گزارشهای غلم است.
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نظام تشويق
یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در راستای ایجاد انگیزۀ هدفمنرد اشرخاص بررای گرزارشدهری در
خصوص فساد ،افزایش منفعتی است که آنها میتوانند از طریق برمال کردن فسراد کسرب کننرد.
یکی از کارویگههای حاکمیت آن است که بتواند قانونگذاری را به نحوی سامان دهرد کره منفعرت
اشخاص در مقابله با فساد قرار گیرد و از سویی دیگر ،تبرانی برر فسراد را برا سرازوکارهای تقنینری
متزلزل سازد .یکی از نقاط مهم و حساس که میتوان منفعت اشخاص را در مقابلره برا فسراد قررار
داده و از طرف دیگر ،تبانی بر فساد را متزلزل سازد ،موموع گزارشدهندگان تخلرف اسرت .زمرانی
که اشخاص بدانند در صورت گزارشدهی فساد میتوانند درصدی از هزای نقدی شخص مجررم را
بهعنوان پاداش از آن خود کنند ،بهنوعی منفعت آنها در مقابلره برا فسراد قررار گرفتره اسرت و از
سویی دیگر در مقام تبانی بر فساد هریک از شریکان فساد میتواند با خرود ارزیرابی کنرد کره اگرر
اطالعات مربوط به فساد را در اختیار مقامات تعقیبکننرده قررار دهرد و برهواسرطۀ آن از پراداش
قابلتوههی بهرهمند شود ،چهبسا سود بیشتری خواهد کرد تا اینکه شریک هرم بماند .این انگیرزه
زمانی که شریکان فساد بر مسئلهای اختالف میکنند ،تشدید میشود؛ به این نحو که شخصی کره
خود یکی از طراحران فسراد اسرت و در هنگرام همکراری در فسراد بره دلیرل اختالفری در مقرام
انتقامهویی برمیآید و اطالعات فساد را در اختیار مقامرات تعقیربکننرده قررار مریدهرد ،درنظرر
میگیرد که از این طریق پاداشی نیز بهدست خواهد آورد و سرانجام مالحظه میشرود کره برا ایرن
سازوکار ،تبانی بر فساد متزلزل میشود و شریکان فساد سختتر میتوانند به یکدیگر اعتماد کنند.
در همین راستا مشاهده میشود که در قانونگذاریهای اخیر در کشورهای مختلف ،ازهمله
امریکا ،در خصوص اعطای پاداشها ،به گزارشدهندگان توهه خاصی شده و از این رهگذر آمارها
نشان میدهد که تعداد گزارشدهی نیز رشد معناداری داشته است .رئیس کمیسریون برورس و
اوراق بهادار امریکا در گزارش رسمی خود به کنگره اینگونه بیان میدارد« :کمیسریون از زمران
اهرایی شدن قوانین هدید در خصوص گزارشدهندگان در آگوست  ،2077بیش از  54میلیون
د ر به  22گزارشدهنده داده است .در سال مالی 2075م بریش از  91میلیرون د ر برهعنروان
پاداش برای دادن گزارش های موثقی که به تعقیب ثمربخش کمیسریون انجامیرده ،اعطرا شرده
است» .در سال 2072م سرویس درآمد داخلی امریکا ())The Internal Revenue Service(IRS
 704میلیون د ر بهعنوان پراداش بره کارمنرد سرابق بانرک سوئیسری «یروبریاس» بره دلیرل
گزارشدهی فرار مالیاتی شهروندان امریکایی از طریق این بانک داده است (.)Ventry, 2014, p.1
بر اساس گزارش سالیانۀ سازمان بورس و اوراق بهادار امریکا ،تعداد گزارشدهندگان تخلرف
پس از اهرایی شدن قوانین انگیزشی و حمایتی مطابق هدول زیر رشد داشته است:
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سال
تعدادگزارشدهنده

2677
994

2672
9007

2679
9298

2674
9920

2676
9929

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

همانطور که اعطای هایزه میتواند برای تحریک هدفمند انگیزشی استفاده شود ،میتوان با
کاستن از هایزه ،موانع یک گزارش کارآمد را کنترل کررد .گراهی نیرز از میرزان هرایزه کاسرته
میشود؛ به دلیل آنکه قانونگذار میخواهد گزارشدهنده را از آن نظر که خود یکری از اعضرای
گروه متخلف بوده است ،تنبیه کند ،اما از سویی میخواهد انگیزۀ کافی برای گرزارشدهری ایرن
شخص حفظ شود .بنابراین زم است موازنهای بین ایجاد انگیزه برای گرزارشدهری و از سرویی
دیگر ،تنبیه او ایجاد شود .تکخیر در گزارش دهی باعث ازبین رفرتن قسرمتی از مسرتندات و یرا
کاهش کارآمدی گزارش می شود .بنابراین منطقی است که قانون گذار در راسرتای هلروگیری از
گزارشدهیِ با تکخیر این امر را از عوامل کاهشدهندۀ هایزه قرار دهد .در گزارش سرال 2075م
نهاد گزارشدهندگان تخلف به کنگرۀ امریکا آمده است« :تاکنون حدود  20درصد از هایزهها به
دلیررل تررکخیر کرراهش داده شررده اسررت» ( U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
)COMMISSION, 2015, p.18
مطابق بخش « »21Fقرانون برورس و اوراق بهرادار امریکرا هرایزه بره ایرن اشرخاص تعلرق
نمیگیرد:
 اشخاصی که عضرو ایرن دسرتگاههرا باشرند :الرف) سرازمانهرای نظرارتی ب) ،وزارت
دادگسررتری ،پ) سررازمانهررای خررودتنظیمکننررده ،ت) بخررش نظررارت و حسابرسرری
شرکتهای دولتی ،ث) سازمانهای تضمینکنندۀ اهرای قانون.
 گزارشدهنده ای که اطالعاتش را از طریق حسابرسی اظهارنامرههرای مرالی برهدسرت
آورده باشد.
 گزارشدهندهای که نتواند اطالعات را مطابق شکل قانونی کره کمیسریون درخواسرت
کرده است ،به این نهاد ارائه دهد (.)240-21F3 US Code
در نظام حقوقی ایران ،بند «الف» مادۀ  29قانون «ارتقراء سرالمت نظرام اداری و مقابلره برا
فساد» مقرر می دارد که مدیران ،کارکنان و اشخاصی که موفق بره شناسرایی ،کشرف و معرفری
افراد متخلف یادشده در این قانون شوند ،مشروط بر آنکه تخلف یا هرم در مراهع صرالا اثبرات
شود ،مطابق آییننامۀ اهرایی این ماده پاداش داده میشوند .مادۀ  9آییننامۀ اهرایری مرادۀ 29
قانون ارتقای سالمت نظام اداری در این راستا پاداشهایی همچرون اعطرای تقدیرنامره یرا حرق
تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی در شرایم برابرر را درنظرر گرفتره اسرت کره برا توهره بره
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آسیبهای ناشی از گزارشدهی بهنظر میرسد نمیتواند انگیزۀ زم را برای این عمل ایجاد کند
و از این ههت نیازمند تجدیدنظر است.
از سویی در بند «و» مادۀ  8آییننامۀ «پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اهرایری»
صالحیت اختیاری برای دستگاههای اهرایی قرار داده شده است تا بتوانند حداکثر به  40درصد
از بازرسانی که در کشف موارد تخلف خدمت برهسته ای ارائه دهند به میزان یک مراه حقروق و
مزایا به آنها پاداش داده شود .اما بهنظر میرسد اگر این پاداش بهعنوان صالحیت تکلیفی برای
دستگاهها ومع می شد و همچنین میرزان پراداش برا میرزان فسراد کشرفشرده متناسرب برود،
میتوانست کارآمدی بیشتری داشته باشد .نقد دیگر بر «محدودیت» این مقرره وارد است؛ از آن
نظر که محدود شدن این پاداش به بازرسان نمیتواند انگیزۀ عمومی بررای گرزارشدهری ایجراد
کند و از این حیث این مقرره کارآمدی بایسته را ندارد.

 .1شرايط پاداشدهی گزارش
یکی از موموعات دارای اهمیت تقنینی در راستای تشویق گرزارشدهنردگان ،تعیرین شررایطی
است که در صورت وهود آن ،قانون اقدامات تشویقی خود را شامل شخص گزارشدهنده خواهد
کرد .یکی از مصادیق این شرایم آن است که آیا شخص گزارشدهنده برای آنکه مشمول پاداش
شود باید به سازمان مشخص شده در قانون مربوطه گزارش بدهد یا بره مقرام مرافوق خرود؟ در
تجربیات بینالملل می بینیم که در مقام اهررا در ایرن خصروص مشرکالتی ایجراد شرده و آرای
متناقض دادگاهها تصدیقکنندۀ این ادعا است .در پروندۀ «برمان علیه نئوگیلوی» ( Berman v.
 ،)Neo@Ogilvy LLCقامی حوزۀ دوم قضایی معتقد بود که گرزارش تخلرف از سروی شرخص
گزارشدهنده به مقام مافوق خود ،صرف نظرر از اینکره شرخص گرزارشدهنرده بره کمیسریون
گزارش دهندگان تخلف که قانون آن را تعیین کرده است ،گزارش داده باشد یا نباشد ،باید تحت
حمایت قانون قرار گیرد .این درحالی بود که قامی حوزۀ پنجم قضایی این شخص را از آن نظرر
که به کمیسیون مربوطه گزارش نرداده برود ،مشرمول حمایرتهرای خراص گرزارشدهنردگان
نمیدانست (.)United States Court of Appeals, 2015
یکی دیگر از شررایم مشرمولیت در نظرام تشرویق ارائرۀ اطالعرات بره «شرکل» و «روش»
تعیینشده در قانون است .این سیاست در راستای تسرهیل رسریدگی بره گرزارشهرا از طریرق
دستهبندی گزارشها و حتی در مواردی رسیدگی گروهی به موارد مشابه اسرت .درصرورتی کره
گزارش به شکل و روش معینشده نباشد ،به طرور کامرل از فراینرد رسریدگی خرارج شرده ،بره
گزارشدهنده ناظر به این امر باید اطالع داده شود تا به شکل مورد نظر گزارش را ارائه دهرد ترا
درنهایت امکان رسیدگی سازمانیافتهتری فراهم آید.
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دیگر آنکه تمام الزامات سازمانی که به گزارش رسریدگی مریکنرد بایرد رعایرت شرود .ایرن
الزامات شامل موارد زیر است:
 درصورتی که سازمان مطالبۀ شهادت کند این امر باید انجام شود.
 افزون بر اطالعات ،تمام همکاریهای مورد نیاز برای استفاده از اطالعات صورت گیرد.
 تمام اقداماتی که سازمان درنظر دارد ،از طرف شخص گزارشدهنده انجام شود.
 امضای موافقتنامۀ حفظ محرمانگی ناظر به اطالعاتی کره شرخص گرزارشدهنرده در
طی همکاری با سازمان و در فرایند تعقیب بهدست میآورد (.)240.21F-8 US Code
در نظام حقوقی ایران بهطور تفصیلی به شرایم پاداشدهی پرداخته نشده و تنها بره کلیرت
امر اشاره شده است؛ برای مثال در بند «الرف» مرادۀ  29قرانون ارتقرای سرالمت نظرام اداری و
مبارزه با فساد ،شرط «ثابت شدن تخلرف در مراهرع صرالا» را تنهرا شررط مشرمولیت پراداش
برشمرده است .تبصرۀ  9از مادۀ  9آییننامۀ اهرایی موموع مادۀ  29قانون یادشده نیرز شررایم
پاداش را بیان نمی کند و تعیین تکلیف این امر را که چه اشخاصی مشمول پاداش میشروند بره
پیشنهاد مدیر ذیربم و تکیید با ترین مقام دستگاه اهرایی واگذار میکند و بهنظر میرسد ایرن
امر درعمل با عدم تعیین شرایم به صورت تفصیلی در حوزۀ «صالحیت اختیاری» مدیر ذیربم
و با ترین مقام دستگاه اهرایی قرار داده شده است.

 .2ويژگی اطالعات مشمول تشويق
یکی از معیارهای مهم در رسیدگی به گزارشهای تخلف و اعمال حمایتهرای خراص و اعطرای
پاداش به گزارشدهندگان ،کیفیت اطالعاتی است که از سوی اشخاص گزارشدهنده در اختیرار
مقامات صالا برای رسیدگی قرار داده می شرود .در قسرمتی از قرانون «برورس و اوراق بهرادار»
امریکا که موموع پاداش گزارش دهندگان و قواعد ناظر بر آن را مطرح میکند ،ویگگریهرایی را
برمیشمارد که در صورت وهود آنها در اطالعات ارائهشده ،این گرزارش مرورد حمایرت خراص
قانون قرار گرفته ،مشمول تشویق نیز میشود:
 ارائۀ اطالعات داوطلبانه باشد؛ به این معنا که شخص گزارشدهنده ،اطالعات خرود را
پیش از آنکه از طرف مقامات صالا همچون دادستان مورد تحقیق ،تعقیب یا بازهویی
قرار گیرد و یا قبل از هرگونه درخواستی ،ارائه کند (.)D. Lipman, 2011, p.84
 اطالعات اصیل و برگرفته از اطالعات و یا تحلیل مستقل شخص گزارشدهنده باشد و
نیز ناشی از اطالعات رسیدگیهای قضایی یا اداری ،گرزارشهرای سرازمانی و دولتری،
حسابرسیها و بازرسیها و یا اطالعات ناشی از رسانههرا نباشرد ( D. Lipman, 2011,
.)p.84
بنابراین اگر اطالعات در پاسخ به استعالمات و درخواست قضرایی باشرد ،هرچنرد همکراری
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شخص گزارش دهنده در با ترین سطا باشد ،این اطالعات مشمول پاداش نخواهد بود .ناظر بره
گزارشهای سازمانی باید به این نکته توهه کرد که منظور گزارشهرایی اسرت کره در راسرتای
وظایف حسابرسی صورتگرفته و بهطور طبیعی در راستای کشف بوده است و این مرورد شرامل
حسابرسی داخلی شرکت که برای آگاهی داخلی شررکت صرورت مریگیررد ،نمریشرود و دادن
پاداش به حسابدار بانک سوئیسی «یوبیاس» که پیشتر تومیا داده شد ،مؤید این ادعا است.

نتیجه
گزارش دهندگان تخلف میتوانند نقش مؤثری در کارآمدی نظارت ایفا کنند .اثرگذاری مطلروب
گزارشدهندگان مستلزم وهود حمایتهای متعرددی در سرطوح مختلرف اسرت .حمایرتهرای
پیشبینیشده برای گزارشدهندگان ،متناسب با شرایم اشخاص گرزارشدهنرده بایرد متفراوت
باشد و وهود این تناسب از مؤلفههای مهم کارآمدی بستر عملکردی گرزارشدهنردگان خواهرد
بود .وهود این نوع حمایتها مورد تککید سازمانهای بینالمللی مبارزه با فساد قرار گرفتره و در
اسناد بینالمللی مبارزه با فساد نیز تصریا شده است .نظارت گزارشدهندگان تخلرف کره از آن
با عنوان «نظارت غیرمتمرکز» در مقابل «نظرارت متمرکرز» کره از طررف سرازمانهرایی چرون
سازمان بازرسی کل کشور صورت میگیرد ،نه بهعنوان هایگزین نظارت متمرکز ،بلکه برهعنروان
مکمل نظارت متمرکز عمل میکند.
کارآمدی گزارشدهندگان تخلف زمانی به منصۀ ظهور خواهد رسید که بسرترهای حقروقی
زم در دو هنبۀ ایجابی و سلبی فراهم باشد .بسترهای ایجابی زمانی ایجاد میشود کره پراداش
نقدی قابل توههی از محل هزای نقردی حاصرل از کشرف هررم در راسرتای تحریرک هدفمنرد
انگیزشی درنظر گرفته شود .گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار امریکا در خصوص رشد بریش
از  70برابری میزان گزارشدهی مؤثر ،حاکی از اهمیت این پاداشهرای نقردی اسرت .البتره در
عین درنظر گرفتن اینگونه پاداشها میبایرد سرازوکارهای صرحتسرنجی در راسرتای تعردیل
انگیزۀ مفرط در عمل گزارشدهی پیشبینی شود .بستر حقوقی از هنبۀ سلبی نیز آن است کره
گزارش دهندگان از اقسام خطرهایی که ممکن است آن ها را تهدید کند محفوظ بمانند .در ایرن
راستا باید توهه داشت که گزارشدهندگان داخلی کره خرود از کارمنردان ادارهای هسرتند کره
تخلف در آن صورت میگیرد ،در این حوزه نیازمند حمایت بیشتری هستند .تردابیر حمرایتی از
این گزارشدهندگان در مقابل اعمال تالفیهویانه -که اخراج از اداره میتواند یکی از این مروارد
باشد -از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از مؤثرترین راهها برای پیشگیری از وارد شدن آسیبها به شخص گزارشدهنده ،حفظ
هویت او و محتوای محرمانۀ اطالعات افشاشده است .این حفظ هویت و محرمرانگی بایرد ادامره
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یابد و طو نی تر شدن آن مطلوب بهنظر می رسد؛ بنرابراین بررای تضرمین محرمرانگی هویرت و
محتوای گزارشهای اشخاص گزارشدهنده ،بایرد مرمانت اهراهرای مناسربی در نظرام قرانونی
کشور در راستای پیشگیری از خطرهای ناظر بر گزارشدهی پیشبینری شرود .از سرویی دیگرر
سایر سازوکارهای حمایتی ناظر به آییندادرسی در خصوص گزارشدهنردگان تخلرف نیرز بایرد
ارتقا یابد .تسهیل ورود گزارشدهندگان تخلف در دادرسی بهعنروان طررف دعروا از هملرۀ ایرن
موارد حمایتی است.
باتوهه به آنچه بیان شد ،پیشنهادهای زیر برای فعالسازی ظرفیت گزارشدهندگان تخلرف
در نظام حقوقی ایران ارائه میشود:
 ومع قواعد تشویقی به شیوههای گوناگون و به طور خاص پاداش نقدی از محل هزای
نقدی حاصل از کشف هرم.
 ههت دهی هرم انگاری به سمت هزای نقردی در راسرتای ترکمین بسرتر پراداشدهری
گزارشدهندگان تخلف.
 پیش بینی حمایتهای خاص قانونی متناسب با شرایم گزارشدهندگان در حالتهای
مختلف.
 توهه خاص در ومع قوانین به گزارشدهندگان داخلی (کارمندان) به دلیرل در معررض
خطر اخراج بودن این دسته از گزارشدهندگان که امنیت شغلی آنان را بهطور مسرتقیم
تحت تکثیر قرار میدهد و همچنین دسترسی و آگاهی با ی آنان به اطالعات دقیق.
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