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Abstract
Reporting corruption can be seen as disclosing information about
mismanagement or abuse of power to commit an illegal act or act. It seems that
our rules on reporting are only focused on testimony and information, and in this
context, we have supported the person who reports corruption. Public
participation in reporting corruption is one of the effective factors in preventing
corruption by determining the reward system, compensating the reporter in case
of damage by violators, maintaining identity and confidentiality, banning
dismissal and job support , Reporting the transparent performance of violations to
the public, the use of advanced electronic devices to receive complaints and
public reports of violations can be implemented and practical. Fighting
corruption according to the strategic policies of the leadership can also strengthen
the field of greater public participation in political affairs and democracy.
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چکیده
گزارش دهندگی فساد را می توان به مفهوم افشای اطالعات مربوووب بووه موووی مووداراو اووا موووی
امتفاده از قدرت برای انجام رفتار اا فعلی غیرقانونی تلقی نمود .به نظر می رمد قواعد ما در مووورد
گزارش دهنده فساد پرداخته باشد .فرضیه پژ هش ااضر ااووچ بوووده امووو ووه مشووار و مووردم در
گزارش دهندگی فساد اکی از عوامل موثر در پیشگیری از فساد می باشد ه از طراووت تعیوویچ نظووام
پاداش ،جبران خسارت ارده به فرد گزارش دهنده در صورت ااووراد خسووارت از موووی متفلفوویچ،
افظ هواو محرمانگی ،منع اخراج از ار امااو شغلی ،گزارش عملکوورد شووفاف تفلو

بووه

مردم ،امتفاده از ماال الکتر نیکی پیشوورفته جهووو دراافووو شووکااو گووزارش هووای مردمووی از
تفلفات می تواند اجراای عملی گردد .مقابله با فساد با توجه به میامو هووای راهبووردی توود انی
رهبری می تواند زمینه مشار و همگانی بیشتر مردم در امور میامی مردم ماالری را نیووز تقواووو
نمااد .ر ش تحقیت در ااچ مقاله ،یفی از نوع تفسیری امو داده های پژ هش به شوویوه تابفانووه
ای از طرات فیش برداری گردآ ری می شوند.
کلید واژگان :فساد ،گزارش دهی ،افکار عمومی ،میامو راهبردی

 . 1استادیار حقوق عمومی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
markazma@gmail.com
 . 2دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میبد ،میبد ،ایران.
 . 3استادیار گروه ایران شناسی ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

گزارش دهندگی تنها معطوف به شهادت مطلع بوده در هموویچ اهوواراو

بووه امااووو از فوورد
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مقدمه و بیان مسئله
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اکی از نگاه های اصلی ه در گذشته نسبو به مقابله با فساد جود داشو ااووچ بووود ووه ابتوودا بااوود
گذاشو تومعه اقتصادی ااجاد گردد مپس به مبارزه با فساد در طی فرآاند تومعه پرداخو .فسوواد
اداری خود اکی از شاخصه های شورهای در اال تومعه محسو

می گرداد .به تبع نسبی گراای

فرهنگی نیز نشات گرفته از همیچ دادگاه بود .ااچ ر اکرد بسیار شووبیه بووه اقووور بشوور بووود .در آن
زمان ااچ دادگاه جود داشو ه شما نمی توانید از اک شور فقیر خوامتار ااترام به اقووور بشوور
باشید زارا بااد آن را تومعه داد .ا نون همه اانها تغییر رده امووو ااوده اصوولی درمووو بوورعکس
امو .ا نون فساد اداری به عنوان علو فقر تلقی می شود ،نه صرفاً اک پیامد .توجیه فساد متم بووا
ااچ دلیل ه آنها بفشی از فرهنگ هستند ،داگر امکان پذار نیسو .جمهوری امالمی ااران بووا قوورار
دادن د محوراو امالمیو جمهوراو مقابله با فساد را هم اک آرمان دانی هووم اووک خوامووو
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مردم مسلمان نشات گرفته از خوامو اک جامعه امالمی می داند .الزام مسئوالن به تد اچ میامووو
های لی مقابله بنا به راهبردهای تا ید مقام معظم رهبری مشار و مردم در گووزارش دهووی فسوواد
برای داشتچ جامعه پاک می تواند د محور اصلی برای مقابله اتی پیشگیری از فساد باشد.
اثرات فساد
فساد آمیب زاادی به جامعه ارد می ند .مطح باالای از فساد در اک شور باعث وواهش موورمااه
گذاری داخلی

اهش ر د مرمااه گذاری خارجی به شور می شووود(. )World Bank, 1999

همچنیچ باعث اهش اراای اقتصادی طرح های اقتصادی می گردد زاورا پووول بوورای پوور ه هووای
اشتباه هزانه می شود .همیچ عوامل خود به خود مبب نتیجه اهش رشوود اقتصووادی شووور خواهوود
گرداد( .)UNDP,2004نه تنها فساد مانعی برای تومعه امو بلکه مبب ااجاد بی عدالتی در جامعه
می گردد .شر تی ه با امتفاده از رشوه امتیاز اک قرارداد را به دمو مووی آ رد مطمئنووا نیزمنصووفانه
عمل نمی ند در اقیقو جود رقابو را مفد ش می ند .فساد مالی نسبو بووه افووراد فقیور نیوز
ناعادالنه امو زارا بودجه موجود برای هزانه های بفش اجتماعی را وواهش موی دهوود پرداخووو
رشوه برای خدمات اجتماعی مانند مراقبو های پزشکی تحصیل برای فرزندان آنها افزااش اافته
مبب بی عدالتی خدماتی آموزشی نیز خواهد گرداد .بر همیچ اماس افزااش فسوواد اداری مووالی
مبب افزااش فقر تحمیل هزرانه های بیشتری به افراد با درآمد متر در جامعه می گردد .عال ه بر
ااچ  ،فساد مبب اهش الزام قانونی قوانیچ مقررات تبییچ شده می گووردد اوورا ووه موجووب عوودم
رعااو الزامات اامنی  ،بهداشو عمومی افاظو از محیط زاسو می شود.
تاثیر گزارش دهی سازمانی بر افکار عمومی
گسترش فساد تأثیرات آن به لط

تالش های مازمان های مفتل

مانند مووازمان شووفافیو مووالی

( )TIمبب گسترش مقابله اتی پیشگیری از فساد گرداده امو .ااچ مازمان ها بر اماس گووزارش

هاای ه دراافو می نند اقدام به انتشار گزارش ها فساد در شورها می ننوود .د لتهووا نیووز نگووران
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نحوه قرار گرفتچ در ااچ شاخص هستند ه تومط رمانه هووا مووازمان هووای غیرد لتوی ( ))NGO
برای امله به د لتهاای ه مبارزه جدی با فساد ندارند ،امتفاده موی شووود .اموور زه همووه د لووو هووا
انمود می نند ه با فساد مبارزه می نند .همچنیچ  TIشاخص رشوه دهندگان را منتشر می ند ه
ااتمال رشوه پرداختی تومط شر و های شورهای صنعتی می پردازد ه همیچ مسئله مبب تحو
پیگرد قرار گرفتچ انها در شورها پاک نیز می شود.عال ه بر ااچ ،تعداد زاادی از مازمان های داگوور
نیز بر افکار عمومی تأثیر می گذارند .در اقع هدف ااچ مازمان ها تاثیر گذاری بوور افکووار عمووومی
جهو فشار بر د لو های اا منه جهو مقابله با فساد می باشد .مازمان ها اتحاداووه هووا بسویاری
جود دارند ه توانسته اند با انجمچ هووای بسوویاری در شووورهای مفتلو

همکواری نموووده بووه

گزارش مالی نمونه های فساد در ادارت صنااع شورها بپردازند.

مردم را به فساد اثرات مفر

آن جلب رده اند .مهمتراچ نمونه آن در مال  1995بود ه رئویس

بانک جهانی علیه فساد اعالن جنگ رد ادعا رد ه فساد بزرگتراچ مانع تومووعه امووو .اموور زه ،
ا ثر مومسات تومعه برنامه های خاص ضد فساد دارند( .)OECD,2003بعال ه ،آنها دفاتر اژه ای
را تأمیس رده اند ه ظیفووه مبووارزه بووا فسوواد را در برنامووه هووای خووود در مووازمان هووای خووود
دارند(.)BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,2003
فساد و سیستم سیاسی
به نظر می رمد ه در شورهای دمو راتیک همچنیچ در شووورهای تووک ازبوی فسوواد گسووترده
جود دارد .ر د دمو رامی به طور خود ار فساد را اهش نمی دهد .یفیو نهادی پاایچ به معنای
باال بودن فساد امو .به محض اانکه مردم انیچ برداشتی را از دمو می دهند  ،میسووتم مشوور عیو
خود را از دمو می دهد ،فرار مالیاتی افزااش می اابد فضای مرمااه گذاری تحو تأثیر قرار موی
گیرد( .)Kaufmann,2003فساد باعث افزااش نابرابری ااجاد نا ارآمدی می شود .به همیچ دلیل
 ،فساد به مشر عیو اک ر ام از هر نوووع اکومووو ،خووواه دمو راتیوک اوا داکتوواتور ،آمویب موی
رماند( .)Ackerman,2002متنامب با گزارش مازمان ها نگوواه مووردم شووورها نیووز خووود بووه
اصالح در ن میستمی اقدام می نمااند .میسیون مسووتقل مبووارزه بووا فسوواد در هنووگ نووگ دفتوور
تحقیقات ر اه های فامد منگاپور به رممیو شناخته شده اند ه هر د در مبارزه موفت با فسوواد در
شورهای متبوع خود موفقیو های زاادی داشته انوود( .)POPE,2000انویچ نهادهووای خاصوی در
بولیوی نیز موفقیو هاای سب رده امو .اند نزی نمونه داگووری امووو ووه در آن نهوواد اوژه ای
تأمیس شده دادگاه اژه ای برای پر نده های فساد اداری تأمیس شده امو .میسیون های ضوود
فساد در نقاب مفتل

جهان شکل گرفو ه خود در در ن د لو ها نیز به گووزارش هووای ماهانووه

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

همچنیچ بسیاری از مومسات تومعه ای  -د جانبه همچنیچ مومسات مالی بیچ المللوی  -توجووه

ماالنه اقدام می نمااند( .)Kaufmann,1998در شور ما جداای از قوانیچ موجود رهبووری نیووز در
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مفنان خود بارها به لز م مقابله مبارزه با فساد به عنوان اک ظیفه نظام تا ید نموووده انوود .ااشووان
مه قوه اا م بر شور را در هله ا ل عهده دار اصلی مقابله با فساد قرار می دهند 1تد اچ میامو
های زد فساد تومط مسئوالن اجرای تقنینی با توجه به د عامل بسترماز رقابو مالم اقتصووادی
مک به اجراای شدن صحیح میامتهای اصل  44اکی داگر از راهبردهای رهبری جهووو مقابلووه بووا
فساد اداری اقتصادی امو 2.نظام امالمی اک نظام ضد فساد امو ه مشار و مردم به تبع عامل
اصلی مقابله با فساد نیز می باشد.
جامعه مدنی و رسانه ها
اکی از موضوعاتی ه از نظرمنجی های داخلی گزارش های رمانه ای ناشی موی شووود خوامووو
مردم در مقابله با فساد امو .اگر انیچ نگرانی عمومی درباره فسوواد تومووط د لووو برطوورف نگووردد
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مردم در تشکل های مدنی برای اصالح امر بسیج خواهند شد( .)DOIG,2009:34جامعووه موودنی
رمانه ها برای ااجاد افظ جو در زندگی عمومی بسیار مهم هستند ووه در بسوویاری موووارد باعووث
آشکارمازی تقلب فساد در جامعه می شوند .در اقع  ،آنها بد ن شک مهمتراچ عامل برای از بیچ
بردن فساد میستمی در نهادهای عمومی هستند .فساد فقط زمانی نترل می شود ه شهر ندان داگر
تحمل آن را نداشته باشند .مازمان های خصوصی  ،نهادهای ارفه ای  ،رهبران مذهبی گر ه های
مدنی همه در نتیجه اقدامات ضد فساد عالقه شهر ندان به آشکارمازی ااچ قووااع بووه ر نوود ووار
مهیم هستند .نهادهای عمومی ،خصوصی اتی د لتی می توانند در اوواراو

ظیفووه خووود بووا

امااو امل د لو ها فعالیو هاای مانند ارگاه های آموزش نوع گزارش دهی آموزش ر زنامووه
نگاران را انجام دهند .همیچ عوامل مبب مشار و آموزش بیشتر شهر ندان مووی گووردد( World
 .)Bank,1997:47رمانه ها با درج انعکاس ناهنجاری های اجتماعی عواقووب شووومی ووه در
انتظار افراد جر قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به نترل پیشگیری از نووا بهنجوواری هووا در
جامعه می ند .رمانه ها عمدتاً از طرات اقناع پذاری بهتر می توانند در نترل اجتماعی موورثر باشوود.
قتی ه انیچ خبری در مطبوعات درج می شود ه  " :مدار عامل اک شر و تجاری بوویچ المللووی
به اتهام قااار تجهیزات پزشکی به جووزای نقوودی محکوووم شوود " (ابیوب زاده همکوواران:1388،
)117ماار مداران اقتصادی ه در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند  ،اداقل در مورد ااد شووده
ااتیاب بیشتری خواهند رد .
 1نگاه کنید به :بیانات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه تهران 1380/2/28 ،قابل مشاهده در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066
 2نگاه کنید به :بیانات رهبری در دیدار مسئوالن اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی1385/11/20 ،
قابل مشاهده در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3377

مک به ماز

ار گزارش دهی از طرات اعالم موارد قوع فساد به مراجع تحقیووت پیگیووری آن
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تشوات مردم به همکاری با ااچ ماز ار ،اقدام موورثر داگووری امووو ووه مووی توانوود نتیجووه فعالیووو
نهادهای مدنی باشد .می توان ادعا نمود ه در موفقیو اا عدم موفقیو ماز ار گزارش دهی فسوواد
به مراجع تحقیت ،بزرگ تراچ عامل تعییچ ننده همکاری اعضای جامعه مدنی با آن امو .نهادهووای
مدنی اعضای فعال در آن می توانند به خوبی به اعالم موارد فور فسوواد بووه ااووچ موواز ار مووک
نمااند با پیگیری گزارش های رمیده باعث ااجاد تالش انگیزه بیش تر در مراجع تحقیت شوووند
در مقابل هرگونه اهمال اری اا عدم رمیدگی به گزارش های بااستند .همچنوویچ نهادهوای موودنی
می توانند با تشوات همه جانبه مردم در جهو همکاری با مراجع تحقیت متقاعد نمودن آنووان مبنووی
بر اانکه از رهگذر ااچ همکاری هیچ خطری آن ها را تهداوود نفواهوود وورد ،باعووث ارتقووای مووطح
همکاری های مردمی شوند.

در جرائم مربوب به فساد میزان شناخو بزهکار تومط گزارش دهنده اوک عاموول موورتبط امووو ووه
همچنیچ برای تأثیر بر رفتار گزارشگری قربانیان جرم در نظر گرفته می شود .با ااچ اال  ،تحقیقووات
تجربی اافته های متناقضی را در ااچ زمینه به دمو آ رده امو .هراند ه از برخوی مطالعووات موی
توان نتیجه گرفو ه اگر گزارش دهندگان بزهکار را بشنامند  ،متر گزارش می دهند هر انوود ووه
عدم رابطه فامیلی( نسبی اا مببی) در برخی تحقیقات نشان دهنده گزارش دهنوودگی جوورم نیووز مووی
باشد .به طور لی می توان مه عامل اصلی را در گزارش دهندگی جرم فساد موثر دانسو:
 .1محل ارتکا

جرم فساد

 .2میزان شناخو گزارش دهنده
.3

اانکه آاا مجرم در همان مازمان قربانی عضو امو اا خیر؟

مه مدل نظری المیک در مطالعات مربوب به رفتار گزارش شده قربانیان جرم جووود دارد ووه بووه
همیچ میزان در گزارش دهندگان فساد نیز می تواند مصداقیو داشته باشد .ا الً ،در ادبیوات تجربوی،
اغلب از اک مدل اقتصادی امتفاده می شود .در ااچ مدل فوورض بوور ااوچ امووو ووه تصوومیم بوورای
گزارش اک جرم به پلیس بر اماس محامبه هزانه فااده تومط گزارش دهنده تعییچ می شووود ووه
آاا ارزش تالش را دارد .طبت ااچ مدل  ،اوادثی ه منجر به خسارت مادی جسوومی ووم اوا هویچ
خسارت شود  ،متر به پلیس گزارش می شود  ،زارا انجام ااچ ار همیشه هزانه های معاملووه را در
بردارد (زمان بر امو) ،در االی ه منافع مورد انتظار م اا اتی جود نوودارد .در مووورد فسوواد نیووز
همینطور می باشد ارا ه فرد گزارش دهنده میزان منفعو عقالای اا ارزش گزارش خود را در تاثیر
به جاای گذاشته در نظر خواهد گرفو .بنابرااچ رفتار افعالی ه مبب آمیب بیشتر مووی شوووند بووه

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

زمینه مشارکت مردمی در گزارش فساد

طبع بیشتر گزارش خواهند شد .د م ،محققانی هستند ه اک مدل ر انشووناختی را بووه عنوووان نقطووه
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شر ع می گیرند( )Goudriaan,2006:87-90ااچ مدل فرض می ند ه عوامل داگر  -از جمله
شبکه اجتماعی فوری قربانی  -نیز در تصمیم گیری نقش دارند .ااچ محققووان تصووور موی ننوود ووه
قربانیان نه تنها برای تصمیم گیری در مورد اانکه اه اری انجام دهند  ،اک محامبه مود منفعو
انجام می دهند  ،بلکه بعضی ا قات آنها بیش از اد ااسامی هسووتند اوا از تصوومیم منطقوی خیلوی
ترس دارند .عال ه بر ااچ ،آنها تصور می نند ه گزانه های رفتاری مفتلفی پووس از گووزارش دهووی
جود دارد .گزارش به پلیس اک گزانه امو  ،تالش برای اافتچ راه اوول خصوصوی گزانووه داگوور.
مدل موم مورد امتفاده اک مدل جامعه شناختی ( الن) امو ه بیان می ند ااتمال گزارش شوودن
اک اادثه به پلیس با توجه به ماختارهای اجتماعی در جامعه ای ه هر د قربانی بزهکووار در آن
زندگی می نند تعییچ می شود برای مثال ،فرض بر ااچ امو ه گزارش دادن به پلیس (درخوامو
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نترل اجتماعی رممی) با ماار اشکال نترل اجتموواعی رابطووه منفوی دارد .ااوچ توضویحات جامعووه
شناختی با د مدل قبلی تفا ت زاادی دارد زارا بر تأثیر متغیرهای زمینه ای متمر ووز امووو رفتووار
گزارش را بیشتر در اک مطح جمع مطالعه می ند.
حمایت از گزارش دهندگان جرم وافشاکنندگان فساد در قوانین کشورها
در قوانیچ امامی فدرالی اااالت متحده آمراکا از گووزارش دهنوودگان جوورم امااووو شووده امووو.
ه مچنیچ دادگاههای فدرال نیز در ارتباب با گزارش دهندگان خود می تواند امااو هووای قووانونی را
اعمال دارد .همچنیچ دادگاههای فدرال در مواردی خود راما هم می توانند ر زنامووه نگووارانی را ووه
اطالعاتی در دمو دارند ه افشا نمی نند به افشای اجباری تحوال به دادگاه ادار نماانوود .البتووه
اااالت متحده امراکا از گزارش دهندگان به عنوان شاهد امتفاده نموده به ااچ شکل گووزارش آنهووا
را اک ادله در دادرمی در نظر می گیرد( .)Warren,1994:554گزارش دهنوودگان مووی تواننوود در
اضور هیات منصفه به ارائه گزارش اا همان شهادت خود بپردازند جرم را گزارش دهند .اکووی از
راهبردهای مهم آمراکا برای مشار و شهر ندان اجرای طرح پلیس جامعه محور مووی باشوود .پلوویس
جامعه محور نوعی راهبرد امو ه دارای مووه مرلفووه اصوولی مشووار و شووهر ندان ،اوول مشووکل
تمر ززداای می باشد ه قابل جدا شدن از اکداگر نیستند؛ اما در هراال بااد دانسو ه نوع اجرای
ااچ مرلفه ها مکان به مکان فرر می ند(خلیلی ارد انی .)132 :1394،ااچ مسئله را هم بااد در نظوور
گرفو ووه در قوووانیچ آمراکووا نمووی توووان افووراد را بووه اجبووار بووه شووهادت اووا گووزارش فسوواد ادار
نمود( .)Hoffman,1984:833قوانیچ پیرامون امااو از افشوواگران فسوواد در امراووکا با توجووه
به انواع فساد به مه دمته تقسیم میشوند.1 :ابتدا قوانیچ مقرراتی ه مربوووب بووه فسوووواد در بفووش
عمومی میشود .ااچ دمته خود به د زارگر ه تقسیم میشود.زارگر ه ا ل شووامل قوانیچ مقرراتووی
میشود ه موضوع آنها اقدامات متقلبانه فرابکارانه ی بفش خصوصی در مواجهه با بفووش د لتووی
امو .هماننوود موووووی امووتفاده از تسووهیالت منووابع مووالی اعطووا شووده ،ثبووو نامنامووب اسووووابها

(اسابداری نامنامب متقلبانه) ،دادن رشوه ،موی امتفاده از مجوزها پر انووه هووای اعطوواای ...
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زارگوور ه د م ،اقدامات مأموراچ د لتی امووو ووه در مواجهه با بفش خصوصی صورت میگیرد
ه شووامل :پارتی بازی ،دراافو رشوووه ،موی امتفاده از منابع مووالی تفصوویص بودجووه در محوول
غیرقانونی  ...میشود . 2دمووته ی د م به قوانیچ مقررات امااووو از افشووووای فسوووواد موووی
جراووان در بفشهای غیرد لتی اختصوواص مییابد .به اژه در خصوص شوور تهای مهامی عام ووه
در جای خود به بررمی آن میپردازام .3در نهااو دمووته ی موووم ،مربوب بووه مبووارزه بووا فسوواد
موی امتفاده از قدرت میامووی در اکومو امووو ه نمونه ی بارز آن اقوودامات اد ارد اموووونودن
در افشای جامومووی مراقبو غیرقانونی در مطح جهانی ه تومووط مووازمانهای امنیتووی امراکووا
با همکاری برخی شووورهای داگر صورت میگرفته اا افشووای امنادی اا ی از بازجوای همووراه
با شکنجه در امراکا می باشد(طاهرخانی آرادمهر.)20 19 :1397،

نیر ی ار همکاران ممانعو از جنبش های مقا مو بوود (قوانون  25ا تبر  )1941گراه بعوودها
ااچ ظاا

با اصالاات انجام شده مصوبات د لتی ،تعدال اافو شکل قانون به خووود گرفووو،

لی هنوز گزارش اجباری جورم در فرانسوه موابقة ننگینووی دارد بووه دلیوول تجربووة گووزارش هووای
خصمانه در ایطة شوغلی ،هنووز بورای ااجواد تمااز میان ظاا

گزارش جرم نووونی بووا آنچووه در

قانون  1941بوده امو ،تماال جود دارد .پس از آزادی فرانسووه (اردنووانس 25
داگور عودم گوزارش ارتکوا

ئوووچ  )1945بوووار

جنااات ،تحو مادة  62قانون مجازات ااچ شور ،جوورم اعووالم شوود.

ااچ قوانون ا نوون در مادة 1و 434قانون جزاای نونی فرانسووه قیووود شوووده اموووو .در دهوووة 1960
مواده ااودة اژه ای مبنی بر لز م گزارش تر راسم جراام ضوووداکومتی ،بووور قوووانون افوووز ده
شود (اردنانس 4

ئوچ )1945در پی آن ،مادة داگری مبنی بر لوز م گوووزارش وووودک

آزاری1

عدم محافظو از ود ان ،به قانون الحار شد «قانون  6جوالی  .» 1971ااچ مفاد ا نون به ترتیووب در
مواد 2و3 434و 434قانون جزااوی فعلوی فرانسوه قورار دارد .در دهوة  1990بوا اصالاات صورت
گرفته در قانون جزاای فرانسه ،دامنة دربرگیری ااچ ماده گسوترده تووورشد .موووادة  40قوووانون آاووویچ
دادرموی یفوری ،متفصصیچ 2را موظ

می ند توا هرگونوه اطالعواتی را وووه در زمینوووة جووراام

جناای در ایطة شغلی خود سب می نند ،گزارش دهند .آخراچ موردی وه در مادة 6و 223به آن
اشاره شده امو ،ظیفة نجات اا ممانعوو از جوراام خشوونو آمیوز امو ه طبووت ااووچ موواده الزم
امو گزارش شوند(نجفی فداای .)167 166 :1387،در مالزی نیووز میتووه نظووارت بوور موالمو
اداری در مال  2009با هدف ارائه راه ال ضووع

هووای مووداراو خوودمات عمووومی هماهنووگ

برخورد با مویامتفاده از موقعیو های مازمانی در جهو مقابله با فساد شکل گرفو .اکی از برنامووه

Abuse child
Professionals

1
2

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

ظیفة گزارش جرم در فرانسه ،نفستی نبار در ایطة شغلی مطورح شود هودف از آن ،امااووو از

های راهبردی ااچ میته تد اچ برنامه تشوات ار نان گزارش دهنده فساد مداران مووی باشوود .اکووی
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داگر از اقدامات صورت گرفته در مالزی تامیس دفتر شکااات مردمی می باشد .ااچ دفتر بووا تهیووه
ارائه گزارشهای تحلیلی از تعداد تنوع شکااات رمیده از مازمانهای د لتووی خوودمات عمووومی
اگونگی اقدامات انجام اافته برخوردهای آنها با شکااات مردم ،بازخوردهووای الووزم را در اختیووار
میته شکااات مردمی د لو قرار میدهد .به ااچ ترتیب اعضای د لو نفسووو زاوور میتواننوود بووا
امتفاده از ااچ اطالعات ،نسبو به انجام اصالاات موردنیوواز در مووازمانهای تابعووه د لووو ،تصوومیم
گیری نند .ضمچ اانکه گزارشهای ااچ دفتر منتشرشده ازطرات مطبوعات به اطالع عموم میرمد
مسئوالن مازمانها نیز نمی توانند نسبو به شکااات بی تفا ت بمانند(عبوودالمناف همکوواران:1395،
 .)6-9همچنیچ مالزی در مال  2010قانونی با عنوان قانون امااو از افشووا نندگان تصووواب نمووود.
ااچ قانون اک ماز ار امااتی از افشا نندگانی امو ه دا طلبانووه بوورای ارائووه گووزارش افشووای
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اطالعات راجع به فعالیتهای فساد پا پیش می گذارند .همچنیچ ااچ قانون ه مصو

پارلمان در مال

 2010امو ،عموم مردم از تمام بفشها را به افشای فعالیو های مرتبط با فسوواد تشوووات مووی نوود.
امااو تنها شامل اال سانی میشود ه ماال به افشای هواو خود برای نهاد اعمال قووانون باشووند.
هواو افشا نندگان اطالعات ارائه شده به موجب بندهای قووانون از دمووترس هوور شووفص ثووالثی
مففی خواهد بود .همچنیچ به افشا نندگان مصونیو از هرگونه دعوای مدنی ،یفری انضباطی بووه
دلیل افشای عمل آلوده به فساد اعطا شده امو .امااو از افشا نندگان از موی نهوواد اعمووال قووانون
براماس درخوامو افشا ننده صورت میپذارد .انواع امااته ای مقررشووده بووه موجووب بفووش 1(15
)قانون امااو از افشا نندگان  2010شامل موارد زار امو:
 .1جبران خسارت اا غرامو؛
 .2دمتور دادگاه اا
 .3هر مک داگری ه از نظر دادگاه منامب ضر ری باشد.
به موجب ماده  32قانون مبارزه با فساد ره جنوبی ،هیچ افشاگری نبااد مورد تبعیض ،اجبار ،تحمیل
اقدامات انضباطی تومط مازمان ،اداره اا نهادی ه در آن ار میکند قرار بگیرد هر افشاگری ه
مورد اقدام اکی از موارد باال قرار گیرد میتواند به میسیون مبارزه با فساد گزارش دهوود

میسوویون

ا را اعاده به ضعیو مابت خود برمیگرداند( یلیان درخشان .)234 :1396،در انگلسووووتان بوور
خالف لو زامبورگ افشووا نندگان فساد می توانند ضمچ افشووای فسوواد در رمووانه ها همچنووان از
امتیازات مالووی امااو قانونی برخوردار باشووند در اووالی ووه در لو زامبووورگ در صووورتی ووه
افشای فساد در رمانه ها صورت گیرد ،افشا ننده از امتیازات قانون امااو از افشاگران فسوواد نمووی
تواند امتفاده نمااد هر اند مورد تعقیب هم قوورار نمووی گیوورد .در مووووال  1998قانووووون افشووووای

منافووع عمومی در انگلسووتان 1به تصواب رمووید تا نون معتبر الزم االجوورا میباشوووود .از نقوواب
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قوووت ااچ قانون شمول بفش خصوصی امااو از افشاگران ااچ بفش در نار بفش عمووومی-
به امتثنای ار نان نهادهای امنیتی اطالعاتی نیر های مسوولح  -امو ه ااچ موضوووع اخیووراً در
مقررات اتحاداه نیز مورد توجه قرار گرفته امو .در صورتی ووه افشووا ننده فسوواد تحووو اقوودامات
تالفی جواانه قرار گیرد از ااچ طرات متحمل ضرر اا آمیبی شود ،قانون از ا امااو می نوود
اا اتی در صورت اخراج از محل ار ،ااچ ارفرما امو ه میبااسووو اثبات نمااد ووه اخوراج ی
دلیلی غیر از افشووای موووی جراان دارد .عال ه بر ااچ امااو ها؛ جوااز نقدی نیز بووه افشوووواگران
فساد پرداخو میشود .ااچ جوااز در برخی موارد بسیار گران بها هستند به نحوووی ووه تووا  5میلیووون
پوند هم میرمد .همچنیچ بر اماس اک اصل قدامی ارفرمااووان بفووش خصوصووی نمووی تواننوود بووا
امووتناد به شرب افظ امرار محرمووانگی 2منوووودرج در قوووورارداد؛ ار نووان خووود را از افشووووای
مووویجراان ها منع نند از جهو نقووض تعهوود قووراردادی آنووان را محکوووم بووه پرداخووو جووراام
شامل مواردی همچون.1 :هر گونه اعمال خالف قوانیچ پارلمان اا مجلس هووای ااووالتی .2هوور گونووه
مقرراتی ه ذال ااچ قوانیچ تعییچ شده امو .3موامتفاده از بودجه اا ثوور ت هووای عمووومی  .4مووو
مداراو فااش در بفش های د لتی  .5هر گونه عمل اا م اری ه منجوور بووه ااجوواد اووک خطوور
مشفص برای جان ،مالمتی اا امنیو افراد اا محیط زاسو می شود (به جز خطراتووی ووه بووه دلیوول
انجام ظیفه به نااار جود دارند).6انحراف جدی از مقرراتی ه تومط قووانون PSDPتعیوویچ شووده
امو  .7هر گونه هدااو اا مشورت به شفصی جهو انجام هر اک از تفلفات مذ ورمی شووود ووه
امااو های قانونی جبران خسارتی برای هر گونه آمیب اا تهداد را بوورای افشووا کنووده بووه دنبووال
خواهد داشو.
چگونگی گزارش دهی
اکى از مهمتراچ بحثها در خصوص فراهم ردن بسووترهای گزارش دهی فساد ،بررمووی مسوویرهای
گزارش دهی

یفیو مهولو بهره مندی از ااچ مسیرها امو .در نظام اقوووقی ااووران ،مهمتووراچ

ر ش گزارش دهی مردم برای مقابله با فساد ،گزارش به دادمووتان به عنوان مدعی العموووم امووووو.
مطابت ماده ى  65قانون آایچ دادرمى یفرى مصو

1392هر گاه سی اعالم نوود ووه خووود نوواظر

قوع جرمی بوده جرم مذ ور از جراام غیر قابل گذشووو باشد ،در صورتی ه قوورائچ اموواراتی
مبتنی بر نادرمتی اظهارات ی جود نداشته باشد ،ااچ اظهار برای شر ع به تعقیب افی امو؛ هوور
اند قرائچ امارات داگری برای تعقیب موجود نباشد «.گفته شده امووووو دادمووووتان در صووورتى

1

Act Disclosure Interest Public The
Clause Confidentiality
3
Public Servants Disclosure Protection Act (PSDPA) of 2007
2

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

موونگیچ مالی نمااند(طاهرخانی .)13 :1397،موارد افشا گری در انادا بر اماس قانون ضوود

فسوواد3

مىتواند تعقیب یفرى را آغاز ند ه ا الً ،شر ع به تعقیب منوب بووه شووووکااو شووا ى خصوصووى
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نباشوود؛ ثانیاً ،اعالم جرم تومط سى صورت گیوورد ووه خووود قوووع آن را داووده باشوود بنووابرااچ
مهمتراچ مسوویر گزارش دهى عموم مردم در ااچ موواده معرفووى مووى شووووود ووه اکووى از شوووورااط
محورى آن» ،ناظر« بودن شووفص گزارش دهنده نسبو به جرم امو در صووورتى ووه شووووفص
گزارشدهنده ناظر جرم نبوده ،صرفاً مى تواند گزارش دهد گزارش ا به تنهااى نمى تواند موجووب
شوور ع به تعقیب شود؛ مگر آن ه دلیلى بر صحو ادعا جود داشته باشد اا جرم از جراام علیووه
امنیو باشد .در شور ااران براى شهر ندان عادى اعالم قوع جرم به مقامات ذىصالح قضووااى اووا
انتظامى ،از مصادات اعالم هاى غیررممى امو بر خالف ماموراچ قانونى ه اعالمات آنووان جنبووه
ى رممى تکلیفى دارد ،ااچ نوع اعووالم جوورم جنبووه ى رموومى نوودارد .بووداچ ترتیووب مشووووار و
شهر ندان در فرااند دادرمى یفرى از طراووت اعالم قوع جرم را مبتنى بر اس مشووار و آنووان
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در اداره ى امور زندگى اجتماعى دانسته اند(قاممی غمامی .)17-18 :1397،در عصر ااضر رمانه
های اجتماعی نقش منحصر به فردی در اخبار داجیتال دارند االش های جدادی را برای افوورادی
ه به موی امتفاده از قدرت می پردازند ااجاد می نند .رمانه های اجتماعی نحوووه هضووم اخبووار در
جامعه را دگرگون رده امو .شهر ندان همچنانکه می توانند از طرات منووابع اانترنتوی مفتلو
جمله بالگ ها  ،پر فاال های رمانه های اجتماعی

 ،از

مووااو هووای د لتوی  ،در مووورد قووااع

جهان اطالعات سب نند به همان شکل هم می توانند به ارائه اطالعاتی ه تفل

مالی اووا شووغلی

اک فرد را نشان می دهد اقدام نند .هر اند ه در برخی موارد نیز ااچ امر اعتماد مردم به الاه های
تفسیر رمانه ها را از بیچ می برد(.)Ezra,2019:2589
عدم بستر سازی مشارکت مردمی در گزارش فساد
موال اصلی در شور ما ااچ امو ه ارا مردم در گزارش فساد متوور ااسوواس مسووئولیو وورده
موارد تفل

فساد را اعالم نمی نند؟ در اکی از تحقیت های صورت گرفته اافته های آن پیمااش

نشان می دهد :در پامخ به ااچ مرال ه «اگر زمانی موووردی از فسوواد» نظیوور رشوووه خووواری ،رانووو
خواری ،پارتی بازی ،اختالس  (...را مشاهده نید آن را گزارش ندهید اتمواً بوورای خووود دلیلووی
داراد .هراک از ااچ دالال اقدر در تصمیم شما برای گزارش نکردن نقش دارند؟( ر نامه خرامان،
مه شنبه  16مرداد  )1397در تحقیت مذ ور علو اصلی عدم گزارش دهی افووراد بووه شوورح زی مووی
باشد:
 .1اد د  72درصد پامخ گواان دردمرماز بودن شووکااو گووزارش فسوواد را دلیوول اصوولی
گزارش نکردن فساد دانسته اند.
 .2اد د 78درصد پامخ گواان با دشوار بودن اثبات فساد،
 61 .3درصد با برخورد نکردن با افراد فامد،

 60 .4درصد با ترس از شکااو به علو توق

ار،
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 .5اد د  59درصد با اهمیو داده نشدن به شکااو ها گزارش های فساد،
 .6اد د  52درصد با عادی شدن موارد فساد،
 49 .7درصد با اطالع نداشتچ از مرجع برای اعالم فساد،
 40 .8درصد با نداشتچ دلیلی برای گزارش ردن
.9

 30.5درصد نیز با ارتباب نداشتچ فساد افراد به فرد داگر موافت

امال موافت اند.

مشاهده می گردد ه عدم امااو قانونی بی انگیزگی مووردم نسووبو بووه گووزارش فسوواد از دالاوول
اصلی عدم ااجاد انگیزاه برای گزارش فساد می باشد.

امااو قانونی از افشاگران موجب بازدارندگی از فساد باال رفتچ هزانه آن میشود؛ به هموویچ دلیوول
نوانسیون مازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در مووواده  32تحووو عنوووان «امااووو از شووهود
ارشنامان قربانیان» ماده  33امااو از افراد گزارش دهنده را مورد توجه قوورار داده امووو .بووه
موجب ماده  26قانون ارتقای مالمو نظام اداری مقابله بووا فسوواد ،اشووفاص در موووارد ذاوول مووورد
تشوات ترغیب قرار میگیرند( یلیان درخشان:)234 :1396،
ال ) مداران ،مرپرمتان ،ار نان اا اشفاصی ووه موفووت بووه شناموواای ،شو
متفل

مذ ور در ااچ قانون گردند ،مشر ب بر آنکه تفل

) مداران

معرفووی افووراد

اا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ار نان اشفاص مشمول ااچ قانون ه در راه اندازی امل پااگاه اطالعاتی مکووانیزه

تالش فور العاده داشته باشند .بنابرااچ مشاهده میشود در قوانیچ موجود هراند به صورت نا افی از
افشاگران امااو شده امو .برخی قواعد لی را نیز می توان به افشاگر به عنوان شاهد در قالووب
امااو از ی قرار داد .تبصره ماده  24آایچ نامه مازمان بازرمی وول شووور در رامووتای برقووراری
تعادل بیچ اقور دفاعی تهم امااو از شاهد پیش بینی شده امو «افشای اطالعووات مربوووب بووه
هواو مشفصات خانوادگی محل مکونو اا فعالیو شاهد ممنوع امو؛ مگوور در مووواردی ووه
مراجع قضاای به لحاظ ضرر ت شرعی اا محا مه عادالنه تأمیچ ات دفوواع مووتهم ،افشووای هواووو
ی را الزم بدانند» .ماده  214قانون [آایچ دادرمی یفری] ،مانع از ات طرفیچ برای اطالع از هواو
مشفصات شاهد اا مطلع نیسو ،مگر اانکه به نظر قاضی رمیدگی ننووده بوویم خطوور در صووورت
افشای اطالعات مذ ور نیز جود داشته باشد ه در ااچ صووورت مقووام قضوواای بااوود از انعکوواس
افشای اطالعات مذ ور خودداری ند» .در ماده  206قانون آایچ دادرمی یفری مصووو

 1392نیووز

آمده امو «تحقیت بازجوای از شهود مطلعان قبل از رمیدگی در دادگاه غیرعلنی امووو» .قووانون

گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

حمایت از افشا کننده فساد در قوانین داخلی

گذار ما می تواند اتی در صورتی ه نمی خواهد عنوان افشاگر را بیووان نمااوود از عنوووان مطلووع اووا
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شاهد برای مقابله با فساد بر اماس قواعد مندرج در قوانیچ امتفاده ند .در هموویچ رامووتا بووه عنوووان
مثال در ماده  207قانون آایچ دادرمی یفری مصو

 1392آمده امو «بازپرس از هراک از شووهود

مطلعان جداگانه بد ن اضور متهم ،تحقیت می ند .»..عال ه بر ااووچ ،در بنوود (الو ) موواده 214
قانون آایچ دادرمی یفری فصل د م آایچ نامه اجراای امااو از شهود مطلعان (مووواد  3تووا )7
به منظور امااو از شهودی ه در معرض خطر جانی اا ایثیتی اا ضرر مووالی قوورار دارنوود ،عوودم
مواجهه اضوری بیچ شاهد اا مطلع اا شا ی اا متهم پیش بینی شده امو 1.همچنیچ به منظور عوودم
مواجهه اضوری بیچ شاهد متهم در رامتای امااو از شاهد ،اکی از توودابیر اتفوواذی مووی توانوود
تحصیل شهادت شاهد در اتار قاضی باشد .در ماده  24آایچ نامه مازمان بازرمی وول شووور مقوورر
گرداده «در تحقیت از مطلعیچ شهود به ترتیب زار اقدام می شود :
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ال  -انانچه تحقیت از مطلعیچ به منظور دمتیابی به منابع موثت بوده به طور لی جنبووه طراقیووو
داشته باشد ،بازرس می تواند به امتماع اظهارات آنان ا تفا نمااد .»....ااچ ماده ه در جهو امااووو
از شاهد به تصواب رمیده امو ،اجازه می دهد ه تنها بازرس اظهارات شواهد را امووتماع نمااوود
لز می به اضور شاهد در مقابل متهم اا در دادگاه نیسو اتی شاهد جهووو جلوووگیری از افشووای
هواو خود ملزم به امضای اظهارات خود ه مکتو

شده نیز نمی باشد .امااو از گزارش دهنووده

در قالب جبران خسارت نیز از مواردی امو ه بعضا در قانون ما پیش بینی گرداووده امووو .ااووچ
ظیفه طبت تبصرر ماده  17قانون ارتقای مالمو نظام اداری به زارت اطالعات مپرده شده امو تا
با همکاری زارت دادگستری قواعد مربوب به »نوع میزان جبران خسووارت« گووزارش دهنوودگان را
تهیه ند .در اال اامر نسبو به نحوه جبران خسارت گزارش دهندگان ،مطابت موواده پیشووگفته ااووچ
ات به رممیو شناخته شده امو ووه در صووورت عوودم امکووان جبووران فوووری خسووارت از ناایوه
ارد ننده خسارت ،د لو ااچ خسارت را جبرران ند خود جانشیچ زاان دبده شده ،از ارد ننده
خسارت ااچ مبلغ را مطالبه نمااد(رمتمی قاممی .)347 :1397،همچنوویچ در نظوور گوورفتچ پواداش
های مالی جذابب نیز اکی از ابزارهاای امو ه به منظور تشوووات امااووو از گووزارش دهنوودگان
تفل

مورد امتفاده قرار می گیرد .ااچ پاداش ها می تواند هزانه های مادی گووزارش تفلو

ماننوود

هزانه زمانی افراد هزانه های مربوب به دادرمی را پوشش دهد .همچنیچ ااچ تشوات ها با ااجاد به
شکل گیری مرمسات اقوقی خصوصی منجر می شود ه به ناشناس مانند گزار شدهندگان تفلو
مک می نند .ااچ مرمسات با هدف به دمو آ ردن مشووور هووای مووادی ،از طوورف فوورد گووزارش

1

 .ماده  214قانون آایچ دادرمی یفری مصو

 ...« 1392هرگاه بیم خطر جانی اا ایثیتی

اا ضرر مالی نسبو به

شاهد اا مطلع اا خانواده آنان جود داشته باشد ،اما امتماع اظهارات آنان ضر ری باشد .بازپرس به منظور امااو از
شاهد اا مطل ع اا ذ ر علو در پر نده ،تدابیر زار را اتفاذ می ند:
ال  -عدم مواجهه اضوری بیچ شاهد اا مطلع اا شا ی اا متهم؛ .»...

دهنده ،به صورت نیابتی تفصصی ،اثبات تفلفات را پیگیری مووی ننوود .جووود انوویچ مرمسوواتی
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باعث می شود ه ا الً گزارش هاای ه مدارک افی ندارند به صورت خود ار اذف شوند ارا ووه
ااچ شر و های خصوصی قو خود را صرف پر نده هاای ه ااتمال به نتیجه نرمیدن آنهووا زاوواد
باشد ،نمی نند .ثانیاً پر نده های پیچیده ای ه تحلیل آنها نیاز به تفصص های اقوقی دارد ،تنها از
طرات ااچ ماز ار امکان پیگیری دارند .در ادامه خالصه ای از برخی قوانیچ پااه ای اااالت متحووده
ه به منظور تشوات گزارش دهندگان تفل

به تصواب رمیده امو ذ ر می شود .بنابرااچ در لیو

امر نظام پاداش می تواند از عوامل موثر انگیزشی تلقی گردد.
ایجاد انگیزه برای گزارش دهی
شورهای تومعه اافته با اتکای بر نظام اقوقی خود توانسته اند ادا ثر امتفاده را از ظرفیووو عموووم
جامعه داشته باشند با تعبیه مدلهای موت زنی ،میستم ارآمد پوااای از اخذ گزارشهای مردمووی
اتی ات الکش

پاداش های بسیار قابوول تووأملی نیووز در نظوور گرفتووه انوود(معا نو پژ هشووهای

اقتصادی .)15 :1397،البته مدلهای موت زنی (گزارشگری تفل ) با مووامانه هووای پامووفگوای بووه
شکااات ر اه های انتقادها پیشنهادها متفا ت امو الزامووات اقتضووائاتی در مسوویر تحقووت
بهره برداری دارد .از مهمتراچ الزامات آن ،مصونیو فرد گووزارش دهنووده تفلو
ارتباب د طرفه بیچ دمتگاه د لتی فرد گزارش دهنده امو .با ااچ ص

همچنوویچ ااجوواد

ه گزارش تفل

نبااوود

آمیبی به جااگاه موقعیو فرد گزارش دهنده ارد ند ازموی داگر ،نهاد مووازمان د لتووی نیووز
موظ

باشد ه فرد گزارش دهنده را مستمراً در جراان بررمی مورد ادعا قرار دهوود بووه گووزارش

ثبو شده پامفگو باشد .ااچ الزامات باعث میشود ماختار انگیزشی افراد جامعووه بوورای رصوود فعووال
فضای اقتصادی اداری شور ااساس تعلت آنها به مسائل امامی اصالح گردد فضوای نوواامنی
برای متفلفان مفسدان ااجاد شود .در برهه نونی ،مامانه ها درگاه های مفتلفی به اخذ گزارش
اقدام میکنند (ظرفیو های متعددی جود دارد) اما اغلب با نا ارآمدی ر بر هسووتند ،اووا اانکووه بووه
دلیل نگرش قدامی اا م بر نظارت (نظارت نیاز به نیر ی انسووانی نوواظران متعوودد دارد) ،نیوور ی
انسانی برای ارزاابی گزارشها ندارند .اگر هم در برخی از نهادها مشاهده میکنیم ه گزارشها مردمووی
مورد ارزاابی قرار میگیرند ،اما اغلب ،هیچ اطالعی به فرد گزارش دهنده نمیدهند به نوعی رابطه با
مردم را رابطه اکطرفه تلقی میکنند .اگراه به طور امل نبااد نمیتوان مدل پیاده شده در شورهای
داگر (گزارشگری تفل ) را در ااران عملیاتی رد ،اما با توجه با ماخو ارزشی اجتموواع ،نهادهووای
مدنی مازمانهای مردم نهاد ،ظرفیو بسیار امامی برای پیشبرد ااچ امر جود دارد .البتووه منوووب بووه
فراهم نمودن الزامات اقوقی اجتماعی آن.
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ارزاابی رامتی آزماای آنها را راه اندازی نند .اعنی به نوعی عموم جامعه را اش

قلمداد رده
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جمهوری امالمی ااران از معد د شورهاای امو ه هیات اا مه در راس آن رهبووری نظووام بووه
جود الاه های مفتل

مشار و مردم در اا میو گسترش مووردم موواالری دانووی تا یوود نموووده

امو .فساد از مهمتراچ االش های هر میستم اا میتی امووو ووه توود اچ میامووو هووا درمووو
مشا ر و دادن مردم در مقابله با ااچ پداداه جرم زا مبب افزااش مسئولیو پذاری اجتماعی ،اهش
فاصله طبقاتی گسترش رفاه بیشتر همگووانی خواهوود شوود .از مهمتووراچ موووارد الزم بوورای توود اچ
مقررات مربوب به گزارش دهی بااد به تامیچ امنیو گزارش دهندگان ،تسهیل ر نوود گووزارش دهووی،
ااجاد انگیزه مادی معنوای برای گزارش دهنده ،امااووو شووغلی منووع اخووراج از شووغل ،جبووران
خسارت های ارده در صورت ااراد خسارت اشاره نمود .در اقور داخلی ما هر اند ووه قواعوودی
در قوانینی مانند قانون ارتقای مالمو نظام اداری مقابله با فساد ،قانون امااو از آمران به معوور ف
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ناهیان از منکر ،قانون الحار د لو جمهورى امالمى ااران به نوانسیون مازمان ملل متحوود بووراى
مبارزه با فساد ،قانون آئیچ دادرمی یفری  1392جود دارد اما به نظر می رمد با تصواب تومعه
طرح تشوات مالی افشاگران فساد بتوان گامی موثر در باال بردن مشار و مردم قرار داد هر انوود ووه
تنها در نظر گرفتچ پاداش مالی مثمر ثمر نفواهد بود .اک طرح تشواقی بوورای گووزارش دهووی بااوود
عال ه بر افظ امنیو فردی اصل محرمانگی هواتی را نیز در نظر داشته ،به تبیوویچ راههووای گووزارش
دهی مردمی پرداخته مپس پاداش مالی را نیز در نظر بگیرد.
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