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 افشاگران  از تی حما با سازمان  در جرم از یر یشگیپ

فرید محسنی
 

 چکیده 

ها و نهادهای دولتی و  سازمانی که در  جرایمیافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و  
  هایدهد همواره مورد اهتمام نظام می  ی منافع عامه را مورد آسیب قرارنحوبهدهد و  عمومی رخ می 

جّدی است  خود دولت قدمت دارد و معضلی    ۀ مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به انداز
بقا و  امنیت  حفظ  از  کمتر  آن  با  مقابله  اهمیت  امروزه   یو  نیست.   عنوان به  «افشاگری »  حکومت 

فساد با  مبارزه  و  پیشگیری  راهکارهای  از  و   یکی  و    جرایماداری  دولت  نهادهای  سازماندر  و  ها 
ب میهعمومی  استفادشمار  اگرچه  ح  ۀرود.  و  انگیزه  ایجاد  قالب  در  افشاگری  از  از وسیع  مایت 

افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و  
دولت و  ایجاد  دلیل، کارکردهای  سازمانها  به همین  است.  و حقوقی  اخالقی  دارای سالمت  های 

از آن بیش از هر زمان دیگر  در کانون توجه قرار دارد.    ی افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری 
تلقی می و جاسوسی  نوعی خبرچینی  را  افشاگری  برخی،  از  اگرچه  بسیاری  در  این عمل،  نمایند، 

از افشاگران با عنوان قهرمانان   پایبندی به اخالق قلمداد شده و  کشورها ناشی از شهامت، تعهد و 
می یاد  تقلب  و  فساد  قوانآشکارسازی  آنان  از  حمایت  برای  و  است.  شود  گردیده  تصویب  ینی 

بهره دمکراسی قوی  افشاگران  خدمات  از  قوی،  می های  پاداش  نیز  آنان  البته  و  شده  گیرند. مند 
تلقی    ترینمهمافشاگران،   فاجعه  به  خطرناک  بالقوه  اشتباهات  شدن  منجر  از  پیشگیری  عامل 

نی و پرمخاطره  ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طوالگردند. حتی معروف و موفقمی 
سر پشت  واکنش  گذاشته  را  با  شدهو  مواجه  شدیدی  بسیار  کیدبهاند.  های  تأ بر    رغم  روزافزون 

حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع   ۀ افشاگری و تالش در راستای ارائ
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  ۀ برای تدوین قوانین و ارائتواند مبنایی  میها  آن   ست. توجه به این موانع و تحلیلروروبهای  عدیده
آزادی حمایت مرزهای  به  توجه  البته  باشد.  افشاگری  تسهیل  راستای  در  کارآمد  کیفری  های 

اطالعات و بیان، حریم خصوصی اطالعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر  
حاضر، به    ۀ باشند. مقالمیمذکور    فرایندحقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی    هاینظام 

پدید افشاگران  ۀ  بررسی  از  حمایتی  رویکرد  و  فساد   عنوانبهافشاگری  از  پیشگیری  برای  راهکاری 
 .سازمان اختصاص دارد اداری و جرم در  
 ت یشفاف  فساد،  و  جرم  با مبارزه  ، یدهگزارش ، یافشاگرواژگان کلیدی: 

 مقدمه
برند. به  است که تمامی کشورهای جهان از آن رنج می جرم و فساد، مشکلی پایدار و بدون مرز  

طلبی مثال، حرص و طمع، جاه  عنوانبهاند.  ل اصلی آن، در طبیعت انسان نهفتهیرسد، دالنظر می
، جرم، تنها حاصل  با وجود اینباشند. های روانی فساد میانگیزه  ترینمهم جمله  ازو آرزوی قدرت 

نبوده بلکه سایر عوامل محیطی  ویژگی انسان  یا    جمله  ازهای روانی  نهادهای اجتماعی و  ساختار 
نظام  شفافیت،  فقدان  نادرست،  حاکمیت  ِاعمال  یا  و  مدیریت  مانند  تصمیمسازمان  گیری  های 

 باشند. گیری و پایداری فساد مؤثر میناقص، و انواع ناکارآمدی و کمبود، بر شکل
نیاز با جرم،  برای قطع ریشهمبارزه  ابزارهایی کارآمد  آن است.  مند  و    ترینمهمهای  سازوکارها 

برای رشوه   هایراه فزآینده  تعقیب کیفری  از  آن عبارتند  با  مبارزه  برای  اخاذی  1متداول  ، اصالح  2و 
شهری شفافیت3خدمات  دولت،  پرداخت  گزارش4و  از    5دهی ،  یکی  حاکمیت.  بهبود  و  توسعه  و 

ا که  روش راهکارهایی  سایر  کنار  در  استفادمروزه  گرفته،  قرار  زیادی  استقبال  مورد  از   ۀها  وسیع 
 چه افشاگری راه  باشد. اگر قالب ایجاد انگیزه و ترغیب آن و حمایت از افشاگران می  در  6افشاگری

ها و  از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه و بهبود حاکمیت و ایجاد دولتۀ  چار
و  سازمان اهمیت  وجود  با  است.  حقوقی  و  اخالقی  سالمت  دارای  و  گزارش  کارآییهای  دهی 

با موانع نظری، اجرا  پدیده  این  با فساد،  مبارزه  برای  و  ی، اجتماعی، فرهنگی،  یافشاگری  سازمانی 
ۀ ست که در بسیاری موارد، با وجود دالیل کافی، باعث از دست رفتن انگیزروروبهقانونی بسیاری  

 
1. Bribery  

2. Extortion  

3. Civil Service  

4. Transparency  

5. Reporting  

6. Whistleblowing/Disclosure/ Revelations 
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گزارش از  وی  انصراف  و  مطلع  می فرد  عالودهی  اگردد.  بر  مباحثی  ه  تالقی  آزادی  همچون  ین، 
اطالعات   و حریم خصوصی  بیان  آزادی  و    ویژه بهاطالعات،  افراد  بر  سازمانحریم خصوصی  ها، 

 افزاید.این مسیر میهای ها و پیچیدگیدشواری
های حقوقی ترغیب افشاگری،  اسر دنیا در راستای بهبود نظام ت امروزه کشورهای مختلف در سر 
تالفی اقدامات  برابر  در  افشاگران  می از  حمایت  معاهدات  جویانه  و  قراردادها  راستا  این  در  کنند. 

فساد  بین با  مبارزه  برای  متعددی  ضدفساد    جمله  ازالمللی  منعقد کنوانسیون  متحد  ملل  سازمان 
از   بسیاری  و  افشاگری  سازمانگشته  تسهیل  راستای  در  داخلی  مقررات  وضع  به  مبادرت  نیز  ها 

کردهنموده  تدوین  و  تصویب  زمینه  این  در  جامع  قوانین  نیز  کشورها  از  معدودی  تعداد  اند. اند. 
مورد   در  بررسی  کارآییقضاوت  اما  نیست.  آسان  مقررات  و  قوانین  دیگر ها  ن آ  این  کنار  در 

 ازتواند برای تدوین راهکارهای بومی و تطبیق آن با مبانی نظری  موضوعات مرتبط با افشاگری می
 مبارزه مؤثر با فساد راهگشا باشد.   منظوربهاحکام اسالمی  جمله

 تعریف و توجیه افشاگری  .1
»افشاگری« از واژ   1اصطالح  آن  بیان  برای  فعال استفاده می   2»سوت زدن«ۀ  که  شود، توسط یک 

آن ریشه در قرن نوزدهم دارد. استفاده از   ۀابداع گردید اما پیشین   3یی به نام رالف ِنیِدرآمریکااجتماعی  
های گوناگون مانند شکار و دریانوردی سوت، برای اعالم یک موقعیت یا جلب توجه دیگران در حرفه 

این اصطالح، به استفاده از سوت برای اعالم خطر و هشدار   همواره مرسوم بوده است. بنابراین کاربرد 
 عنوان به گردد.  به عموم در مورد یک موقعیت بد مانند ارتکاب جرم یا نقض قوانین یک مسابقه باز می 

مثال، داوران مسابقات ورزشی که برای اعالم خطای بازیکنان یا نقض قوانین مسابقه از سوت استفاده 
»سوت می  نیز  می ز کردند  نامیده  »سوت ن«  عبارت  به شدند.  نوزدهم  قرن  در  از   ۀ واسط زن«  استفاده 

   4پلیس، به مجریان قانون مرتبط گشت.  مأمور سوت برای هشدار به مردم یا یک  
متفاوت است َاشکال  دارای وجوه و  آزادی   ترینمهماما    ، افشاگری،  از تجلی  آن عبارتند  وجوه 

سازوکار یک  و  ضّدفساد،  ابزار  ارائ  بیان،  به  منجر  ماهیت،  و  ابعاد  در  تنوع  این  داخلی.    ۀ مدیریت 
مورد  را  موضوع  از  خاصی  وجوه  یک  هر  که  است  شده  افشاگری  و  افشاگر  از  گوناگونی    تعاریف 

 
1. Disclosing  

2. Whistleblowing  

3. Ralf Nader 

4. Martin, Gary, The Meaning and Origin of the Expression: Whistleblower, 2017, 

available at: http://www. phraze.org.uk/ ( 1396-5-2)تاریخ بازدید  
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داده   تأکید در یک جمع قرار  و  قانونی  متون  از  استفاده  با  اما  افشاگر،  بندی کلی میاند.  توان گفت 
بر باور معقول وی، شواهدی در مورد تخلف   نماید که بناالعاتی می اط   ۀکسی است که اقدام به ارائ
 ، سوءاستفاده از قدرت   ، اتالف فاحش منابع مالی  ، سوءمدیریت فاحش  ، از قانون، قواعد و مقررات

امنیت عموم هستند.  و  به سالمت  نسبت  مهم و خاص  افشاگری طور  به  1یا خطری  دو کلی،  به  ها 
 شوند:گروه تقسیم می

همان  2داخلی   شاگری افالف(   در  دیگر  شخصی  به  تخلف  دادن  گزارش  و:  ب(    سازمان؛ 
خارجی ا از  3فشاگری  خارج  شخصی  به  تخلف  دادن  گزارش  یا  :  قانون  مجریان  مانند  سازمان 

 4ها. رسانه
گاهی از حقایق اساسی  بی  ۀکننداین است که یک مشاهده  5منظور از »باور معقول«  طرف با آ

معقول    نحو بهاثبات است بتواند  قابلآشکار برای وی که به سهولت، توسط کارمند یا متقاضی کار  
َاعمال   که  برسد  نتیجه  این  ا  مأموربه  سوءمدیریت،  تخلف،  چنین  از  حاکی  الف،  تسازمان، 

  6باشد. سوءاستفاده، یا خطری می
اف شده،  ارائه  تعاریف  اساس  در بر  فردی  عملی  نخست،  است:  ویژگی  چهار  دارای  شاگری 

سازمان مورد نظر  راستای عمومی ساختن اطالعات است؛ دوم، اطالعات، برای شخصی خارج از  
از مدارک و سوابق عمومی بدل می افشا می  به بخشی  را عمومی ساخته و  آن  سوم،    سازد؛شود که 

چهارم، شخص افشاکننده یکی از    مان است؛ وسازاطالعات افشاشده مربوط به امور مهم در آن  
 باشد نه یک خبرنگار یا فرد عادی در جامعه. سازمان میآن  یاعضا 

بر انگیز  عالوه  ویژگی،  چهار  پردهۀ  این  باید  افشاگر  شخص  اصلی  و  تخلف  اولیه  از  برداشتن 
انگیز مورد   ۀاولیۀ  باشد.  دلیل  بدین  افشاگر،  افشاگری    قرار  تأکید  شخص  که  اقدامات  گرفته  از  را 

پذیرد، متمایز  سار نمودن دیگران صورت میجویانه و یا اعمالی که با هدف شرم جویانه، انتقام کینه
پردازند نیز از این  اطالعات می  ۀ این، افرادی که صرفًا با هدف کسب منفعت، به ارائ  بر   سازد. عالوه

 
1. U. S. Department of Energy, Whistleblower Information: Overview, 2017, available at: 

https://energy.gov/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

2. Internal Whistleblowing 

3. External Whistleblowing 

4. Online Legal Dictionary ,Whistleblower, in: https://legaldictionary.net/ بازدید -5-2)تاریخ 
1396 )  

5. Reasonable Belief 

6. Whistleblower Information: Overview, Op. Cit.   
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البته  میمستثنا  گروه   نیست.   کردنمستثنا  گردند.  درست  افشاگری،  تعریف  از  مادی  منافع  تمامی 
می دریافت  غرامت  یا  پاداش  افشاگری،  برای  افراد،  پرداختبرخی  دست،  نمایند.  این  از  هایی 

های شغلی و یا انزوا پس از شناخته شدن است که  جبران خسارت از دست دادن فرصت  عنوانبه
آن   با  معمواًل  اطمیمی  روروبهافشاگران  قوانین  شوند.  در  که  پاداش،  یا  غرامت  دریافت  از  نان 

متحده   ایاالت  مانند  مختلف  قرار  آمریکا کشورهای  توجه  می  مورد  و  گرفته  مشاهده  برای  تواند 
افشاگری را فراهم    ۀو در نهایت، زمین  کردهپیگیری رفتارهای غیرقانونی یا غیراخالقی ایجاد انگیزه  

 . (Schultz, David et al., 2015: 88) آورد 
قرارای که در مورد ویژگیآخرین نکته توجه  باید مورد  افشاگری  این است که عمل    های  گیرد 
معمواًل   انجام می  عنوانبهمذکور،  و  گیرد. شرکتآخرین چاره  کنترل  سازمانها  به  قادر  معمواًل  ها 

این،    بر  وهباشند. عالو نظارت داخلی می  امور خود و اصالح رفتارهای نامناسب، از طریق بازرسی
داخل   در  تخلف  گزارش  برای  راهکار  سازمانهمواره سازوکارهایی  یک  افشاگری،  دارد.  وجود  ها 

زنجیره  که  است  مواردی  در  تخلف،  گزارش  برای  دیگر  مجرایی  و  یا  جایگزین  ساختارها  های 
یک  دستورالعمل داخلی  دشواگزارش  فرایندسازمان،  های  را  نادرست  رفتارهای  اصالح  و  ر  دهی 

 . (Schultz, David et al., 2015: 88) سازد می 
سازمان دولتی یا شرکت خصوصی برای عموم و یا  بنابراین، افشاگری معمواًل توسط کارمند یک 

می صورت  غیرقانونی،  مقامات  فعالیت  هرگونه  یا  فساد،  سوءمدیریت،  نیز  آن  موضوع  گیرد. 
 . (West Encyclopedia of American Law, 2008) باشدغیراخالقی و سایر تخلفات می

به توجه  پدیدهگف  آنچه  با  مشابه  افشاگری،  است  ممکن  شد،  خبررسانیته  مانند  ،  1هایی 
وظیف2جاسوسی شهود3رسانیاطالعۀ  ،  از  حافظت  و  حالی  4،  در  برسد  نظر  برخی  به  وجود  با  که 

این موارد است.  پوشانیهم تمامی  از  متمایز  کاماًل  افشاگری  مثال، جاسوسی، عبارت    عنوانبهها، 
ب از  اطدستهاست  محرمانآوردن  یا  سری  اجازدولت،    ۀالعات  بدون  فرد  یا  ها.  آن   ۀ سازمان 

یا غیرمادی(  )  منفعت   کردن جاسوسی، اغلب از طریق سرقت اطالعات برای فراهم   اعم از مادی 
که مشاهده   همان طوررقیب است.    وکارکسبباشد که معمواًل یک دولت یا  برای طرف دیگر می

انگیزمی  دارد.  وجود  بسیار  تفاوت  افشاگر  یک  و  جاسوس  یک  هدف  میان  افشاگری،   ۀشود، 

 
1. Informing 

2. Espionage  

3. Duty to inform 

4. Protection of witnesses  
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 Association for Progressive)  و در جهت منافع عموم است  نیتحسنآشکارسازی تخلف، با  

Communications (APC), 2015: 4) . 
موفقیت مدیریت شرکتی است.  سازمان و از عوامل  افشاگری، بخشی از نظام کنترل داخلی یک  

ها  سازمانهای مؤثر کشف تخلف و تقلب در ها حاکی از این است که افشاگری یکی از راهپژوهش
المللی مبادرت به تدوین و تصویب  های بینسازمانباشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها و  می 

افشاگران   از  حمایت  و  افشاگری  مروج  مقررات  و  در  انهکرد قوانین  مذکور،  مقررات  و  قوانین  د. 
ناشناس مانند خطوط تماس  طور  بهانجام آن    ویژه بهها و سازوکارهای افشاگری  فراینداول،  ۀ  مرحل

تبیین می  را  افشاگری میویژه  ترویج  توسعه و  به  انگیزه نمایند. دوم،  برای  پردازند. سوم،  های مالی 
هایی برای محافظت از افشاگران حمایتۀ  دارندترغیب به افشاگری فراهم نموده؛ و در نهایت، دربر

م می   قابلدر  تالفی  و  اینجا    باشند. انتقام  را   لحاظبهدر  از کشورها  برخی  قوانین  موضوع،  اهمیت 
پیشرو بودن    دلیلبهرا    آمریکاقوانین ایاالت متحده    ، دهیم و البته در این بررسیمورد اشاره قرار می 

   داریم.در این زمینه مقدم می 
 آمریکا 19۸9قانون حمایت از افشاگران  .2

متحده   زمین  آمریکا ایاالت  کشوری    ۀدر  افشاگری،  خ  گام پیشقوانین  شیو  القو  است.   ۀبوده 
کشورگذارقانون این  افشاگران،  درخصوص    ی  از  بینسازمانحمایت  بانک  همچون  المللی  های 

توسع،  1جهانی  و  OECD)  2اقتصادی   ۀ سازمان همکاری و  نیز    3ییآمریکامان کشورهای  ساز(،  و 
از طریق کنفرانس را  دیگر  داخلی کشورهای  زمین  هایحقوق  در  دنیا تحت    ۀمهم  در سراسر  فساد 

متحده   ایاالت  است.  داده  قرار  سطوح    آمریکاتأثیر  در  افشاگران  از  حمایت  متعدد  قوانین  دارای 
 . (Schultz, David et al., 2015) باشدایالتی و فدرال می

زیرمجموعقوان افشاگران  از  حمایت  عمومی   ۀین  آن   است  4حقوق  برای  های  اجرا ضمانتکه 
 کیفری وضع گردیده است.    ویژه بهمختلف حقوق عمومی،  هایگوناگون متأثر از شاخه

افشاگران   از  قانون فدرال می   19895قانون حمایت  ارائیک  آن  های  حمایت  ۀباشد که موضوع 
زمر در  که  است  افشاگرانی  از  گزارش  ۀقانونی  به  اقدام  و  داشته  قرار  دولت  مورد  کارکنان  در  دهی 

میتخلفات   مربوطه  یک  سازمان  کارکنان  تهدید  افشانمایند.  از  پس  کار،  متقاضیان  یا    یسازمان 
 

1. World Bank 

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

3. Organization of American States 

4. Public Law 

5. The Whistleblower Protection Act of 1989 (WPA) 
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  1گردد. جویانه، تخلف و نقض این قانون محسوب می اطالعات توسط آنان از طریق اقدامات تالفی
ترین اقدامات رایج  ۀ، در زمر7، و تبعیض 6، آزار و اذیت 5، تهدید4، تعلیق 3، تنزل رتبه 2اشتغال  مۀخات

 جویانه علیه افشاگران قرار دارند.تالفی 
توانند اقدام به ثبت دادخواست در این زمینه نمایند. دادخواست مطابق این قانون، افشاگران می 

مقررات،  و  قواعد  قانون،  از  تخلف  مورد  در  بر وجود شواهدی  معقول  باور  مبنای  بر  باید  مذکور، 
سوءمدیریت فاحش، اتالف فاحش منابع، سوءاستفاده از قدرت، یا خطری مهم و خاص نسبت به  

 شده باشد.  سالمت، رفاه و امنیت عموم تنظیم  
 19668دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای افشاگری، بر مبنای قانون آزادی اطالعات مصوب 

سازمان  این قانون، عموم مردم از حق درخواست دسترسی به سوابق هر    موجببهپذیر است.  امکان
اطالعات مورد نیاز شهروندان در مورد   ۀکنندئهفدرال برخوردار هستند. قانون آزادی اطالعات، ارا 

متبوع میدولت  و  شان  ارائسازمانباشد  به  ملزم  استثناء  موارد  در  جز  نیز  فدرال  گونه    هر  ۀهای 
درخواس یک طبقهتاطالعات  در  مذکور،  استثنائات  قانون هستند.  این  مقررات  مطابق  بندی شده 

، امنیت  9حمایت از حریم خصوصی اشخاص   ۀدر زمرها  آن  اند که اهّم موضوعاتگرفته  گانه قرارُنه
   .(Ginsberg, 2014: 2) قرار دارند 11، و اجرای قانون10مّلی

  12یکاآمر  2۰12قانون بهبود حمایت از افشاگران . 3

شد. این گروه  اطالعاتی اعمال نمی  ۀنسبت به کارکنان جامع  1989قانون حمایت از افشاگران  
داشتند. این    قرار  13« 1998اطالعاتی    ۀ از کارکنان، تحت شمول »قانون حمایت از افشاگران جامع

بود اما افشاگران را    کردهبرای گزارش موضوعات بسیار مهم و فوری به کنگره ایجاد    یفرایندقانون،  
تالفی اقدامات  برابر  نمیسازمان  ۀجویاندر  قرار  حمایت  مورد  بهبود ها  قانون  دلیل،  همین  به  داد. 

 
1. Public Law 101-12,available at: http://www.gpo.gov/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

2. Termination of Employment 

3. Demotion  

4. Suspension  

5. Threat  

6. Harassment  

7. Discrimination  

8. The Freedom of Information Act of 1966 

9. Personal Privacy 

10. National Security  

11. Law Enforcement  

12. The Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012 (WPEA) 

13. The Intelligence Community Whistleblower Protection Act of 1998 (ICWPA) 

http://www.gpo.gov/
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نوامبر سال   در  آن  تقویت و تحکیم  با هدف  افشاگران،  از   به تصویب کنگره رسید  2012حمایت 
(D'Isidoro, 2014: 2)  نیز در اکتبر سال  آمریکا. باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده ،

امضا  2012 به صدور دستورالعملی   ی ضمن  مبادرت  قانون،  افشاگران   1این  از  عنوان »حمایت  با 
تضمین برای حمایت    ۀبندی شده« نمود. این دستورالعمل، به ارائدارای دسترسی به اطالعات طبقه

جامع  از کارکنان  از  دسته  طبقه  ۀآن  اطالعات  به  دسترسی  امکان  دارای  و  شدهاطالعاتی   2بندی 
که  می  صحیح  نحوبهپردازد  داخلی  مجاری  طریق  از  و  و    مؤثر  تقلب،  اتالف،  گزارش  به  اقدام 

اقدامات  بندی شده نمایند. قانون مذکور نیز  سوءاستفاده در محافظت از اطالعات امنیت ملی طبقه
 اتالف، تقلب و سوءاستفاده را ممنوع ساخته است.   ۀدهندشعلیه کارکنان گزار  جویانه برتالفی 

اعضا برخورداری  حمایت  ۀجامعی  دلیل  از  کارکنان  اطالعاتی  اکثریت  به  نسبت  ویژه  های 
ل آمده های به عمگردد. با وجود تالش کار آنان بازمی  ۀبندی شده و محرمانفدرال، به ماهیت طبقه

ارتقا راستای  خألحمایت  یدر  همچنان  افشاگران،  از  الزم  دارد.  ه های  وجود  زمینه  این  در  ایی 
انگیزه همچون  موضوعاتی   تقلبایجاد  فاحش  موارد  از  که  افشاگرانی  برای  مالی  و    های  تعدی  یا 

ی به کنگره، و  دهی قانون مجاری سریع برای گزارش ۀدارند، ارائبرمی های دولت پردهتفریط در برنامه
افشاگری، در   دارطرف یک    عنوانبهاطالعاتی برای فعالیت    ۀویژه برای جامع  ۀ مشاور  ۀ ایجاد یک ادار

 های مذکور قرار دارند.خألۀ زمر
حمایت متحده  البته  ایاالت  در  افشاگران  از  قانونی  و    آمریکاهای  افشاگری  موضوع  اساس  بر 

قوانین فدرال در    ترینمهمالذکر،  گردد متفاوت است. قوانین فوق ایالتی که موضوع در آن مطرح می 
رسانی و فدرال توان به قانون اطالعدیگر قوانین فدرال در این زمینه می   جمله  ازباشند.  این زمینه می 

شود و قانون خوانده می   4نون بدون ترس« که به اختصار، »قا  20023ضدتبعیض و تالفی مصوب  
 اشاره نمود. 5 2002ساربینز ُاکسلی مصوب 

 موانع افشاگری .۴
شود. افشاگران،  در سراسر دنیا از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می 

 
1. Presidential Policy Directive 19 (PPD-19): “Protecting Whistleblowers with Access to 

Classified Information” .in: https://va.gov/ ( 1396-5-2)تاریخ بازدید     

2. Classified Information  

3. The  Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act of 2002 

(Pub. L. 107-174) 

4. No-FEAR Act  

5. The Sarbanes Oxley Act of 2002 (Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745, enacted July 30, 2002) 

https://va.gov/
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م  ترینمهم تلقی  فاجعه،  به  بالقوه خطرناک  اشتباهات  منجر شدن  از  پیشگیری  اما  یعامل  گردند. 
پردهافشاگری  از  اعم  میلیونها  دزدی  از  تابرداشتن  کنیا  در  عمومی  وجوه  از  دالر  و  پنهان  ها  کاری 

سارس  ویروس  به  مربوط  حقایق  بر  گذاشتن  بیماری  1سرپوش  دیگر  که  و  چین  در  خطرناک  های 
قرارزندگی میلیون    آمریکامحیطی در  در مورد خطرات زیست  داد و افشاگری   ها نفر را در مخاطره 

اند. تمامی افرادی که مردم و همگی مسیری بسیار سخت، طوالنی و پرمخاطره را پشت سرگذاشته
واکنش با  مطلع ساختند،  مهم  این موضوعات  از  را  از  مسئولین  مواجه شدند.  بسیار شدیدی  های 

شدن به نقض قانون، قرارداد کار    شدن از حقوق اجتماعی و سیاسی، متهم دادن شغل، محروم دست
شوند. در موارد افراطی و  می   رو روبهبازخوردهایی است که افشاگران با آن    جمله  ازو ارتکاب جرم  

آسیببحرانی نیز  آن تر  انتظار  در  مرگ  حتی  و  جسمانی  تأکیدبههاست.  های  بر   رغم  روزافزون 
گران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع حمایت قانونی از افشا  ۀ افشاگری و تالش در راستای ارائ

تحلیلروروبهای  عدیده و  افشاگری  موانع  به  توجه  قوانین  میها  آن  ست.  تدوین  برای  مبنایی  تواند 
 حمایتی کارآمد در این زمینه و تسهیل آن باشد.  

بوده اما تنها مانع بر سر راه   جویانه، همواره مانع افشاگری اگرچه نگرانی در مورد اقدامات تالفی
جویانه، طیف وسیعی از مسائل از آزار و اذیت که گفته شد، اقدامات تالفی   ن گونهانیست. هم  آن

پی تا  کار  دربرمی ادر محل  را  بسیار شدیدتر  اخراج شدن  تربزرگگیرد.  مدهای  نگرانی کارکنان،  ین 
نظام  برخی  در  میاست.  کارفرمایان  کار،  حقوق  اخطار تواننهای  و  دلیل  بدون  را  خود  کارکنان  د 

از نظام   2اخراج نمایند  و توجیه مانند نقض مقررات کار یا    دلیلبهها این کار، نیاز  ولی در بسیاری 
فشارهای   در معرض  استعفا  به  آنان  وادار کردن  با هدف  کارکنان،  موارد،  اکثر  در  دارد.  ناسازگاری 

عبارتند    آمریکا نظارت بر دولت    ۀمصادیق این فشارها بر اساس پروژ  ترینمهمگیرند.  شدید قرارمی
 از: 

 ،ه حاشیه رانده شودی که کارمند بنحوبههای شغلی سلب مسئولیت •

طبقه • اطالعات  به  دسترسی  حق  شده  سلب  که  نحوبهبندی  ترک  طور  بهی  به  مجبور  مؤثر 
 ،شغل خود گردد

نباشد.   • مفید  شغل  یافتن  به  قادر  وی  که  طوری  به  سیاه،  لیست  در  کارمند  یک  دادن  قرار 
تالفی تحقیقات  اتالانجام  تقلب،  از  عموم  توّجه  نمودن  منحرف  هدف  با  یا  جویانه  ف 

 
1. SARS 

2. At-Will Employment  
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 ،داردها آن برداشتن ازای که شخص افشاگر سعی در پردهسوءاستفاده

   ، زیر سؤال بردن مسائلی مانند سالمت روانی، صالحّیت شغلی یا صداقت شخص افشاگر •

 ،طرح نقشه برای تحمیل وظائف غیرممکن به شخص افشاگر یا به دام انداختن او •

 به انجام کار نباشد.  ی که کارمند قادرنحوبهجغرافیایی،  جاییجابه •

قتل  همچون  الب اعمالی  قجویی شکل بسیار افراطی به خود گرفته و در  البته در مواردی، تالفی
بزرگراه   ۀمدیره پروژ 1شود. برای مثال، در کشور هند مهندس َستیِیندرا دابیو ضرب و جرح انجام می

   .(Banisar, 2011) ی به قتل رسیدسازراه ۀبرداشتن از فساد در پروژملی این کشور، پس از پرده
می  جمله  از افشاگری  مهم  موانع  قانونی دیگر  مسئولیت  به  کشورهای   2توان  در  نمود.  اشاره 

طیف وسیعی ها  آن   أغیرمجاز اطالعات وجود دارد که منش  ۀمختلف موانع قانونی بسیاری برای ارائ
زمین  در  سنتی  قواعد  و  مفاهیم  و  ۀاز  محرمانه  َاعمال  کارکنان،  و  .مسئولیت  قواعد  این  است.   ..

  ۀمقررات، اغلب برای مجازات افشاگران و ارعاب و بازدازندگی افشاگران بالقوه از سخن گفتن و ارائ
 های قانونی کارکنان عبارتند از:مصادیق مسئولیت ترینمهمگیرند. اطالعات مورد استفاده قرار می

 ،4ازداریو ر 3وفاداری ۀوظیف •

 ،برداشتن از َاعمال سری و محرمانهمسئولیت کیفری برای پرده •

 ،داشتن افشاگرانبرای ساکت نگه 6و افترا5استفاده از اتهام توهین •

 . های حقوقی و کیفری با استناد به قوانین ناظر بر سرقت یا تجارت اسنادمسئولیت  •

گفت شد، در جوامع مختلف، موانع فرهنگی بسیار مهمی وجود دارند که بدون    آنچه  عالوه بر 
بر آمدن  خبرچین،  ها  آن   فائق  معمواًل  افشاگران  بود.  نخواهد  ممکن  مخفی،    مأمورافشاگری 

ها و منابع خبری گمنام  گردند. این موضوع ریشه در سوءاستفاده از خبررسان.. تلقی می.جاسوس و 
تفتیش عقاید، آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروری    دادگاه همچون  هایی  ژیمدر طول تاریخ توسط ر

 . ( Bloom, 2005: 8) سابق، و دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی دارد 
ترتیب، افشاگران، در گیرند. بدین  ها نیز باید مورد توجه قرارسازماناین، فرهنگ درون    بر عالوه  

با مجاز درون   نیز جامعه  پاره می  روروبههای اجتماعی  اتسازمان و  در  البته  و  از موارد گردند.  ای 

 
1. Satyendra Dubey    
2. Legal Liability  

3. Loyalty  

4. Confidentiality  

5. Libel 

6. Defamation  
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های رسمی،  گردد. حتی در فقدان مجازاتاطالعات به بیگانگان، نوعی خیانت محسوب می  ۀارائ
تواند فشار بسیار سنگینی به افراد وارد سازمان میشدن در یک  شدن از جامعه یا به حاشیه راندهطرد 

کارفرما به آزار و اذیت    ۀ دی، حتی ممکن است همکاران، بدون آگاهی یا اجازآورد. در چنین موار
   .(Banisar, 2011: 12) شخص افشاگر بپردازند

 های قوانین حمایت از افشاگری شرطپیش  .۵
جامع یک  در  تنها  افشاگری،  از  حمایت  از   کارآییدمکراتیک    ۀ قوانین  دمکراسی  زیرا  دارد 

بی فاش  شفافیت،  و  پرده سازی،  می گو پاسخ گویی  حمایت  رشوه یی  مورد  در  افشاگری  خواری، کند. 
تساوی افراد در برابر قانون  ۀ .. در کشور دیکتاتوری بدون وجود »قاعد . بازی، اعمال نفوذ وفساد، پارتی 

کاری، وحشت، و تحت کنترل پنهان   1ین دولت در محاکم عمومی«مأمور رسیدگی بودن اعمال  قابل و  
و انتقام  شرایط  فرهنگ،  متن  در  باید  افشاگران  از  حمایت  قوانین  است.  غیرممکن  مرگ  و  جویی 

بالقو توانایی  نمی   ۀ های  افشاگران  از  حمایت  قوانین  بنابراین،  و درک شوند.  توانند هر جامعه مشاهده 
بدون توجه به نکات فوق و صرفًا با هدف مبارزه با فساد، به جوامع مختلف صادر شده و تسری داده 

قاعد پیش   ترین مهم شوند.   افشاگران،  از  قوانین حمایت  و اجرای  تدوین  برابر   ۀشرط  افراد در  تساوی 
و   اعمال  رسیدگی قابل قانون  می مأمور بودن  عمومی  محاکم  در  دولت  که  ین  خود باشد  نیز  آن  تبلور 

 . ( Latimer, Paul et al., 2008: 769)   ی و قضایی مستقل است گذار قانون های  نیازمند نظام 
المللی غیردولتی است که دفتر اصلی آن در برلین، آلمان سازمان بینیک    2المللشفافیت بین

زایش آگاهی در مورد آن رسانی و افسازمان، تالش برای مبارزه با فساد، اطالعقرار دارد. هدف این  
منظور،   همین  به  جمعطور  بهاست.  به  اقدام  زمینمستمر  در  اطالعات  و  آمار  انتشار  و   ۀ آوری 

می دنیا  در سراسر  فساد  روند  و  این  حاکمیت  گزارش سال  نماید.  در  این   2008سازمان  به  خود 
ایتالیا، کنیا، پاناما، فیلپین،    نتیجه رسید که در کشورهای آرژانتین، آلمان، َغنا، گوآتماال، اندونزی، 

اوکراین، و ونزوئال هیچ قانونی یا حداقل هیچ قانون جامعی برای حمایت از افشاگران وجود ندارد. 
کشورهایی   به  گزارش،  و  همچون  این  ترکیه،  روسیه،  پرتغال،  نیجریه،  نامیبیا،  مکزیک،  برزیل، 

سازمان مذکور، در شاخص درک فساد سال  این در حالی است که    3ای نکرده است. زیمباوه اشاره 

 
1. Rule of Law 

2. Transparency International  

3. Transparency International, The Global Coalition against Corruption, Transparency 

International's National Integrity System Approach, 16 August 2008, available at: 

http://www.transparency.org/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

http://www.transparency.org/
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و    2006 میانمار  عراق،  و  فساد،  کمترین  دارای  کشورهای  را  نیوزیلند  و  دانمارک  فنالند،  خود 
  1آنان در این طیف به شمار آورده بود.  قابلسومالی را نقطه م

 افشاء قابلمورد حمایت و تخلفات   هایافشاگری .6
افشاگر کسی است که هرگونه اطالعات یا فعالیت غیرقانونی،   آمریکا مطابق قوانین ایاالت متحده   

که گفته شد،   همان طور کند.  سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می غیراخالقی یا ناصحیح در یک  
می  تلقی  افشاگر  داششخصی  معقول  باور  مقررات  و  قوانین  از  داده  رخ  تخلف  به  نسبت  که  ته گردد 

برای حمایت از افشاگران فدرال شاغل در دولت نیز در   1989باشد. قانون حمایت از افشاگر مصوب  
برای   2آزادی بیان  ۀ کنندهمین راستا به تصویب رسید. قوانین و مقررات حمایت از افشاگران، تضمین 

هاردهم قانون های اول و چهای خاص هستند. اصالحیه کارمندان، کارگران و پیمانکاران در موقعیت 
ترتیب، هنگامی که یکی از کارکنان بخش کند. بدین اساسی ایاالت متحده از آزادی بیان حمایت می 

کند، ایالتی یا فدرال، در راستای افشای اعمال غیرقانونی کارفرمای خود از حق آزادی بیان استفاده می 
ه با شخص افشاگر بپردازد. اما چالش جویانه به مقابل تواند از طریق اعمال منفی و تالفی ا نمی رمکارف 
ی که هر نحو به باشد؛  های بسیار قانون و قواعد مرتبط با آزادی بیان می روی افشاگران، پیچیدگی پیش 

نمی  قرار  بیان  آزادی  پوشش  تحت  رفتاری،  یا  ِاعمال عمل  به  قادر  عمل،  در  کارفرمایان  و  گیرد 
  . (Renner, 2017: 1)  های بسیاری در محل کار هستند محدودیت 

برای  ها  آن  اند و درهای عدیده همراهالمللی در این زمینه نیز با کاستیبسیاری از مصوبات بین
موارد،   اکثریت  در  است.  شده  برشمرده  گوناگونی  ضوابط  و  معیارها  افشاگری،  از  حمایت 

یک  افشاگری  کارکنان  به  منحصر  قانون،  حمایت  مورد  میهای  در  سازمان  اما  مورد  باشد. 
ها، و نیز مشاوران، پیمانکاران  وقت بودن کارکنان، دائم یا موقت آنتمام یا پاره همچون  هایی  ویژگی

 . نظر وجود ندارد و کارکنان جایگزین اتفاق
های گریز قوانینی از این  یکی از نکات مهم برای حمایت هر چه بهتر از افشاگران و پرهیز از راه

منابع مالی، کارکنان سابق، بیکار، و تمام    تأمین  کار، قراردادها ودست، تسری حمایت به متقاضیان  
 اند. افرادی است که به هر دلیل در فهرست سیاه قرار گرفته

ها  آن   برداشتن از، تخلفاتی که پرده2012قانون بهبود حمایت از افشاگران    102بخش    بر اساس

 
1. Transparency International, The Global Coalition against Corruption, Corruption 

Perception Index, 2007, available at: http://www.transparency.org/ ( 1396-5-2)تاریخ بازدید  

2. Freedom of Speech  

http://www.transparency.org/
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   دهد عبارتند از:افشاگر را تحت حمایت این قانون قرار می
 ،هانامهآیین هرگونه تخلف از قوانین، و مقررات، قواعد و  •

 ،اتالف فاحش منابع مالی و سوءمدیریت فاحش •

   ، سوءاستفاده از اختیارات  •

  1 خطر مهم و ویژه برای سالمت و امنّیت عمومی. •

های دولتی و ارتش و تخلف از مقررات مربوط به  سازمانگزارش فساد مالی، تقلب پیمانکاران  
گرفتن در معرض مواد شیمیایی خطرناک از مصادیق بارز افشاگری    بهداشت و سالمتی مانند قرار

 هستند.  
جمع یک  متحده  در  ایاالت  قوانین  مطابق  که    آمریکابندی کلی،  موضوعی  مورد  در  افشاگری 

داشته    قانون و مقررات باید در راستای دفاع یا امنیت ملی یا روابط خارجی محرمانه نگه  موجببه
می   لحاظبهشود،   ممنوع  افشاگری قانونی  بنابراین،  این دست، مشمول حمایتباشد.  از  های  هایی 

 2سازمان مربوطه یا دفتر مشاور ویژه ارائه گردد. گردد مگر اینکه به بازرس کل قانونی نمی
 مجاری افشاگری .7

رسانی مورد گوناگونی را برای اطالعقوانین حمایت از افشاگران در کشورهای مختلف، مجاری  
پیش قانون،  نموده حمایت  کل بینی  حسابرس  بازرس 3اند.  نمایندگان  4،  فساد،  با  مبارزه  مرجع   ،

صالحیت از  برخی  در  پلیس.  یا  و  می  ، ها مجلس  مانند  افشاگری  خصوصی  اشخاص  به  تواند 
رسانه مقتضی  کارکنان  تشریفات  با  باید  کار،  این  پذیرد.  صورت  زمینها  حریم    ۀدر  و  محرمانگی 

نمودن سازی و فاشجویانه مانند بدنام شدن، و اقدامات تالفیخصوصی، حمایت در برابر شناخته
شود انجام  افشاگر،  فرد  به    .(Latimer, Paul et al., 2008: 776)  هویت  های  سازمانافشاگری 

مدارک و شواهد تخلف به عموم جامعه در جوامع    ۀ ها و پارلمان، با هدف ارائغیردولتی مانند رسانه
 . (Latimer, Paul et al., 2008: 781) گیرنددمکراتیک، مورد ترغیب، احترام و حمایت قرار می

ایاالت متحده   نمایندگان و سنا کانال، کمیتهآمریکادر  های مخصوص  های اطالعات مجلس 

 
1. The Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012 (WPEA), Pub. L.112-199, Title 

1, Sec. 102. 

2. G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers (Prepared by OECD),  
Protection of Whistleblowers: Study on Whistleblower Protection Frameworks, 

Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation, 2011, p. 10, 

available at: https://www.oecd.org/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

3. Auditor-General 

4. Ombudsman  

https://www.oecd.org/
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از افشاگری گفته خواهد در مورد نارسایی  گونه  انا همام  1باشند. افشاگری می های قوانین حمایت 
(  NSA) آژانس امنیت ملیهمچون هایی سازمانهای این دو کمیته در موارد مربوط به شد، حمایت

مرکزی  و   اطالعات  )سازمان  وعدهCIAآمریکا  ارائ(  به  قادر  که  هستند  غیرعملی  و  پوچ    ۀ هایی 
 .  (Cushring, 2016) باشندپوشش مناسب از شخص افشاگر نمی

 مدنی، کیفری و شغلی برای افشاگران هایحمایت  .۸
گونه مسئولیت مدنی، کیفری یا   بهترین رویه برای حمایت از افشاگران، مصونیت آنان در برابر هر

افشاگری، ممکن است   برداشتن از تخلف در راستای منافع عمومی است. پرده   دلیل به مراحل اداری  
کار محسوب گردد. به اطالعات، خیانت   ۀ کنند نقض محرمانگی به نظر برسد و در نتیجه شخص ارائه 
مصونیت  متضمن  قوانین  تصویب  تنها  دلیل،  می همین  قانونی  وظیف های  حفظ   ۀتواند  و  رازداری 

حمایت از   ۀ ه و به ارائ اطالعات را از میان برداشت   ی های مرتبط با افشامحرمانگی یا دیگر محدودیت 
نجامد. تاکنون، کشورهای مختلفی به تدوین قوانین حمایت از افشاگران پرداخته و ا شخص افشاگر بی 

مصونیت  یک  پیش هر  راستا  این  در  را  خاصی  کرده های  متحده  بینی  ایاالت  نیز   آمریکا اند. 
ها آن   ترین را در ارتباط با افشاگری در قوانین فدرال وضع نموده که وسیع   هایی ها و معافیت محدودیت 

شده در این قانون تنها شامل کارکنان ارائه   های است. اگرچه حمایت   1989قانون حمایت از افشاگران  
گردد، هر دو گروه کارکنان عمومی و خصوصی، ممکن است تحت حمایت قوانین فدرال با فدرال می 

 گیرند.   قرار   2«1970مانند »قانون ایمنی و سالمت شغلی    موضوعات خاص 
حمایت از کارکنان    ۀنیز به ارائ  2012که گفته شد، قانون بهبود حمایت از افشاگران    همان طور

طبقه اطالعات  به  دسترسی  تالفی دارای  اقدامات  از  استفاده  و  پرداخته  شده  بربندی  علیه    جویانه 
گزارش رئیس  اتالف،    ۀدهندکارکنان  اوباما،  باراک  است.  ساخته  ممنوع  را  سوءاستفاده  و  تقلب 

متحده   ایاالت  وقت  صدور  آمریکا جمهور  به  مبادرت  قانون،  این  تصویب  متعاقب  نیز   ،
طبقه اطالعات  به  دسترسی  دارای  افشاگران  از  عنوان »حمایت  با  نمود. دستورالعملی  بندی شده« 

امکان گزارش ایجاد  با هدف  از اطالعات طبقهاین دستورالعمل،  بندی شده  دهی، ضمن حفاظت 
ها  اطالعاتی، موظف به ایجاد سیاست  ۀطراحی شده است. بر این مبنا، تمامی دوائر و شعب جامع

اقدامات تالفی هایی مینامهو شیوه  به  را ممنوع نماید. عالوهباشند که توسل  ایجاد    بر  جویانه  این، 

 
1. Executive Summary of Review of the Unauthorized Disclosures of Former National 

Security Agency Contractor Edward Snowden, September 15, 2016, p. 2, available at: 

https://intelligence.house.gov/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

2. The Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSHA) 

https://intelligence.house.gov/
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تجدیدفرایند و  پیگیری  برای  در  ی  مطروحهنظر  ادعاهای  تالفیدرخصوص    مورد  جویانه اقدامات 
العمل مذکور،  ربینی شده است. الزم به ذکر است که دستونظر نیز پیش مورد ۀ  توسط بازرس کل دایر

ارائ از کارکنان جامع  ۀبه  دسته  آن  از  برای حمایت  به    ۀتضمین  امکان دسترسی  دارای  و  اطالعاتی 
طبقه میبندیاطالعات  که  شده  به   نحوبهپردازد  اقدام  صحیح  داخلی  مجاری  طریق  از  و  مؤثر 

   1بندی شده نمایند. گزارش اتالف، تقلب، و سوءاستفاده در محافظت از اطالعات امنیت ملی طبقه
الیت غیرقانونی را تحت حمایت قرار اما قوانینی از این دست، تنها بخشی محدود و خاص از فع 

کارکنان بخش خصوصی، صرف می  فدرال دهند.  قوانین  از  تخلف  از گزارش  از )   نظر  بدون حمایت 
قرار  افشاگران  از  حمایت  فدرال  قوانین  پوشش  تحت  ایالتی،  قوانین  یا  ممکن   افشاگر(  تنها  و  نداشته 

 .( Sinzdak, 2008: 1641)   گردندها برخوردار  قوانین محلی، از برخی حمایت   موجب به است 
متحده   ایاالت  حال   آمریکادر  در  هستند.  معاف  افشاگران  قوانین  از  اتحادیه  رسمی  مقامات 

دهند  های کارگری که فساد اتحادیه را گزارش میادیهح حاضر، هیچ حمایت قانونی برای کارکنان ات
 2ادعا در مورد عدم تناسب مالی وجود ندارد و امکان اخراج چنین کارکنانی در صورت طرح هرگونه 

 . (Tremoglie, 2012) وجود دارد 
 های قوانین حمایت از افشاگران نارسایی .9

داد کارکنان گزارشی را منتشر نمود که نشان می   آمریکا در    3یی دولت گو پاسخ دفتر    2009در سال  
م فعالیت   ۀ دهند گزارش  در  کافی  حمایت  از  غیرقانونی،  تالفی   قابل های  کارفرمایان   ۀجویان اقدامات 

بر  نبودند.  برخوردار  داده   خود  ادار مبنای  تنها    ۀ های  سالمت،  و  شغلی  مورد   1800از    % 21امنیت 
ای مطلوب برای افشاگر برخوردار بودند. ، از نتیجه 2007سازمان در سال  افشاگری مورد بررسی این  

سالمت،   و  شغلی  امنّیت  اداره  نظر  برای یال د   ترین مهم بنابر  منابع  کمبود  از  عبارتند  موضوع  این  ل 

 
1. Presidential Policy Directive 19 (PPD-19): “Protecting Whistleblowers with Access to 

Classified Information”, available at: https://va.gov/ (1396-5-2بازدید )تاریخ     

2.  Financial Impropriety  حساب یا  سند  هر  غیرمجاز  تغییر  یا  جعل  هرگونه  معنای  به  مالی،  تناسب  عدم   :
یا تغییر غیرمجاز چک، حواله بانکی یا هر سند مالی دیگر؛ احتکار، به دلیل دسترسی به اطالعات  عمومی؛ جعل 

فعالیت مورد  در  افشاء غداخلی  امور،  سایر  و  به طرفها  مالی  یا  اطالعات محرمانه  یا  یرمجاز  قبول  های خارجی؛ 
ارائه افراد  دیگر  یا  فروشندگان  پیمانکاران،  از  مادی  ارزش  دارای  چیز  هر  ودرخواست  کاال؛  و  خدمات  ...  کننده 

 ک: ن باشد. برای مطالعه بیشترمی
Finance: Fraud Reporting, 2017, available at: http://www.greenvilleisd.com/ بازدید -5-2)تاریخ 
1396)     

3. Government Accountability Office (GAO) 

https://va.gov/
http://www.greenvilleisd.com/
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به  نیاز  و  افشاگران  از  قوانین و مقررات حمایت  پیچیدگی حقوقی  ادعاهای کارکنان،  تحقیق در مورد 
  . ( United States Government Accountability Office (GAO), 2009: 18)   آموزش 

حمایتبدین وجود  با  حتی  ارائهترتیب،  موارد  شدههای  بسیاری  در  های  افشاگری   جمله  از، 
مدهای  ادهندگان فساد تحت پوشش قوانین حمایت از افشاگران قرار نگرفته و با پیمعروف، گزارش

سختی   تالفیهمچون  بسیار  اقدامات  مختلف  انواع  و  جاسوسی  مواجه   ۀجویاناتهام  کارفرمایان 
ترین افشاگرانی هستند که تحت حمایت  از معروفدو تن    2و جان کیراکو  1اند. ِادوارد ِاسنوِدنگشته

  3قوانین مذکور قرار نگرفتند.
و پیمانکار سابق آژانس    4(CIAآمریکا ) سازمان اطالعات مرکزی  ِادوارد ِاسنوِدن کارمند سابق  

مّلی افشاگری   5( NSA)  امنّیت  که  سال  است  در  وی  و    2103های  جاسوسی  عظیم  عملیات  از 
افشاگر    تنها نه  آمریکا مراقبت در سطح جهانی پرده برداشت. اسنودن از دیدگاه دولت ایاالت متحده  

و سرقت اسناد متعلق به    19176تلقی نگردید بلکه به جرم نقض قانون مربوط به جاسوسی مصوب  
  7باطل شد.  آمریکاتوسط دولت دولت، تحت تعقیب قرار گرفت و گذرنامه وی 

 قانون حمایت از افشاگران در سایر کشورها  .1۰
افشا مانند چگونگی  به عوامل گوناگون  در کشورهای مختلف،  افشاگران  از  قانونی   یحمایت 

انتشار و دسترسی عموم به اطالعات بستگی دارد. امروزه شماری از کشورها مبادرت    فراینداسرار و  
نموده افشاگران  از  حمایت  مقررات  و  قوانین  تصویب  و  تدوین  موجد  به  مذکور،  قوانین  اند. 

باشند. برخی از های قانونی از افشاگران میحمایت  ۀکنندهسازوکارهای گزارش تخلف و فساد و ارائ
های مبارزه با فساد، آزادی بیان یا مقررات  بخشی از برنامه  عنوانبهاظت از افشاگران را  کشورها، حف

قرارداده توجه  مورد  اشتغال  بر  مستقل،  ناظر  قوانین  تدوین  به  نیز  کشورها  از  معدودی  تعداد  و  اند 
  .(Banisar, 2011: 2) اندتخصصی و جامع در این زمینه پرداخته

فعال که در راستای تغییر فرهنگ   ۀاین قوانین جامع، دارای دو وجه اصلی هستند. اول، یک جنب

 
1. Edward Snowden 

2. John Kirakou  

3. D'Isidoro, Daniel, Op. Cit.  p. 5. 

4. Central Intelligence Agency (CIA)  

5. National Security Agency (NSA) 

6. The Espionage Act  of 1917  

7. Greenwald et al., Edward Snowden: The Whistleblower Behind the NSA Surveillance 

Revelations, The Guardian, Tuesday 11 June, 2013, available at: 

https://www.theguardian.com/ (1396-5-2)تاریخ بازدید   

https://www.theguardian.com/
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ارائسازمان تسهیل  و  افشاگری  به  اقدام  مقبولیت  طریق  از  فعالیت  ۀها  با  مرتبط  های  اطالعات 
سوء و  فساد  جنبهغیرقانونی،  دوم،  و  شده؛  طراحی  مجموعهمدیریت  از  مرکب  حفاظتی  از  ای  ای 

یکردهای حمایتی و ایجاد انگیزه برای افراد در راستای اقدام به افشاگری بدون ترس از مواجهه با رو
 آن.  ۀعواقب سنگین و چند الی

به    ترینمهم  جمله  از زمینه  این  در  پرداختهگذارقانون کشورهایی که  استرالیا،  اند می ی  به  توان 
، هند، جامائیکا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی کانادا، ایرلند، هلند، سوئیس، کشور پادشاهی انگلیس 

اند. کنیا  جنوبی و اوگاندا اخیرًا اقدام به تصویب قوانین جامع در این زمینه نمودهاشاره کرد. غنا، کره 
برنامه نیز چنین  اروپایی حقوق بشر در سال  و روآندا  دارند. دادگاه  را در دست  مقرر    2008هایی 

افشاگری   که  می  آزادی همچون  داشت  مورد حمایت  فوریه سال    1باشد. بیان  در  نیز  نیجریه  کشور 
بر  2017 افشاگری  ایجاد سیاست  به  نمود.  اقدام  این کشور  دیگر معضالت  و  فساد    طورهب  2علیه 

کلی مزایای حمایت از افشاگران در راستای منافع عمومی و ملی سبب گردیده کشورهای بیشتری به  
   .براینداین موضوع توجه نموده و درصدد تصویب قانون 

 حمایت از افشاگران در قوانین ایران   .11 
وجود موضوع افشاگری و حمایت از افشاگران    ۀ در متون قانونی کشور ایران، قانون خاص در زمین 

مالحظه است. اما باید توجه قابل پراکنده و در قوانین مختلف  طور  به ندارد. با این حال، این موضوع،  
  باشد: بررسی می قابل بندی دوگانه  داشت اعالم جرم و تخلف در قوانین ایران در یک تقسیم 

 یناعالم جرم بر مبنای الزام قانو .11-1
موارد یک تکلیف قانونی نیست   ۀدر هم جرایماعالم  صوص، باید توجه داشت که اوالً خ در این

 ۀوظیف  عنوانبهیا    «علیه عدالت قضایی  جرایم»ها تحت عنوان  ی که در برخی کشورجرایمو جز در  
می مطرح  خاص  مشاغل  جرم صاحبان  موارد  سایر  در  است. شود،  نگردیده  این   3انگاری  اهمیت 

 
1. Global Guide to Whistleblowing Program 2016, 2016, pp. 5- 193, available at: 

http://www.theworldlawgroup. com/ (1396-5-2)تاریخ بازدید    
2. National Anti-Corruption Strategy, Federal Ministry of Justice, Nigeria, 2017-2020, p. 

11, available at: http://www.justice.gov.ng/ ( 1396-5-2)تاریخ بازدید  

ی« تصویب گردیده یقضا  عدالت قضایی قوانینی تحت عنوان »جرائم علیه عدالت  یدر برخی کشورها برای اجرا.  3
فعل و عدم افشاء  ای موارد مسئولیت کیفری در قبال ترک که نه تنها صاحبان مشاغل بلکه اشخاص عادی نیز در پاره 

فرد و یا جامعه صدمه گونه اطالعات خواهند داشت. هنگامی که مراجع قانونی به واسطه تخلف از قانون، به یک  این 
 کارهای اعالم تخّلف و فساد است.  گردند، افشاگری، یکی از بهترین راهزده و مانع اجرای عدالت می

قضایی اختصاص دهد، به طور پراکنده برخی از که فصلی را به جرایم علیه عدالتقانون مجازات اسالمی، بدون این 
 

http://www.justice.gov.ng/
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ای موارد مسئولیت  صاحبان مشاغل بلکه اشخاص عادی نیز در پاره   تنها نه، تا حدی است که  جرایم 
اطالعات خواهند داشت. مثاًل در فرانسه و برخی از    گونهاین  یفعل و عدم افشا کیفری در قبال ترک 

ت امر در یاز موارد، واقع  یاریقوانین تصویب گردیده است. ثانیًا در بس  گونه این  آمریکاهای  ایالت
با ظو  یک آن  پرونده  افرادک اهر  و  متفاوت است  افشاکه متعاقب  ک   یاماًل  جرم متهم    یک  یشف و 

درک شوند ممی م اتهام   ن است  قضایی  افشاپایان رسیدگی  نتیجه  در  و  نشود  اثبات  ننده طبق  کشان 
افترا تحت تعق  یقانون مجازات اسالمکتاب تعزیرات    697  ۀماد با  یرد. بنابرا یب قرار گیبه اتهام  ن 

 ی پ  شتر دریب  یت عمومیثیم واجد حیجرا   یارسانه  یشف و افشاکن است  ک ه ممک  یبتوجه به عواق
م نظر  به  باشد  موارد یداشته  در  جز  به  افشاک  یرسد  براکه  دالک ارت   یننده  جرم  قطعیاب  و    یل 

افشامهک مح از  دارد،  دست  در  خوددار  یپسند  رسانه  در  مراجع  کی جرم  به  فقط  را  موضوع  و  رده 
 .(394: 1389 ، ی محسن) مربوط اطالع دهد یدولت

به اصول توجه  با  افشاک  یالبته  به    یمسائل و رفتارها  یه  آن است،  تابع  قانون و اخالق  خالف 
م دعاوکرسد  ینظر  حر  یه  نقض  به  خصوص یمربوط  وقا  یم  انتشار  و  افشا  بر  خصوص یمبنی    یع 

ها  آن  ع بهین وقایه اکباشد    یخالف قانون و اخالق افراد   یرفتارها   ۀدهند واقعه منتشره نشان  چنانچه 
در رفتار خالف قانون و نظم  لحاظ آنکه  بهشود و در حقیقت  یت نمیمربوط است، موجب مسئول

حقی   اجتماعی  واکنش  و  جامعه  اطالع  لذا  گردیده  مخدوش  جامعه  حقوق  نوعی  به  عمومی، 
روری است که در موارد تالقی افشاگری با حق  توجه به این نکته ض همچنین  گردد.عمومی تلقی می

گردد و نقض آن از طریق افشاگری استثناء  حریم خصوصی، حفظ حریم خصوصی اصل تلقی می
باید دالیل موجه  شمار میهب آن  به  برای تمسک  نتیجه  در  منافع مصالح عامه    جمله  ازآید و  حفظ 

 نین روشن و دقیق است. وجود داشته باشد که البته چنین امری مستلزم تصویب قوا
فوق   موجببه رفتارها کالذاصول  غ  یر  و  قانون  برا   یاخالقریخالف  را  نقض    یادعا  یراه 

مرت   یخصوص میحر اک توسط  می ب  رفتارها  افشاین  و  آگاهیا  یبندد  و  رفتارها  عموم ین  به  دادن 

 

 ۀ انگاری قرارداده است. مادحقاق حقوق اشخاص است را مورد جرمهایی که مخل روند عدالت و اافعال و ترک فعل 
)تعزیرات(    606 اسالمی  مجازات  ارتشاء،    1375قانون  اعالم جرم  از  ناظر  مسئولین  و  مدیران  مورد خودداری  در 

(؛ 603  ۀ اختالس و تصرف غیرقانونی، کالهبرداری، تدلیس و پورسانت غیرقانونی در معامالت دولتی )موضوع ماد
نوجوانان    6  ۀدما و  کودکان  از  کودک   1381قانون حمایت  اعالم  از  برخودداری  تبصرناظر  قانون   1  ۀماد  2  ۀآزاری، 

اخالل  کشور  مجازات  اقتصادی  نظام  نمونه   1369گران  و...  اقتصادی  جرائم  اعالم  از  خودداری  مورد  از  در  هایی 
 (. 1381ک: کوشا، نتر برای مطالعه بیش)قضایی هستند. انگاری جرائم علیه عدالتجرم
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 .(394: 1389 ،یمحسن) رفتارهاست گونهایندر قبال ها آن  ت ازیحما ینوع
 علیه عدالت قضایی، دیگر موارد الزام قانونی به اعالم جرم عبارتند از:   جرایمر ه بعالو

مقامات و اشخاص رسمی را که از وقوع   1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  72 ۀماد •
غیر جرایم  از  حوزقابلیکی  در  فوری ۀ  گذشت  اطالع  به  مکّلف  شوند،  مطلع  خود  کاری 

 ست. موضوع به دادستان نموده ا

اسالم  606  ۀماد • مصوب  قانون مجازات  صورتی که    1392ی  در  تعزیرات    ای سا  ؤربخش 
و  سازمان  ن یولئمس  ای  رانی مد مادمؤسسها  در  مذکور  ارتشاء    ( 598)  ۀات  جرم  وقوع    ا یاز 

غ  ای اختالس   مواد  می جرا   ا ی  یکالهبردار  ای   یقانون ریتصرف  در 603)  ( و599)  موضوع   )
اداره  مؤسس  ای سازمان   تحت  ش  ا یات  مطلع  خود  به   وندنظارت  مورد  حسب  را  مراتب    و 

 است.  کردهمشمول مجازات  ، د یاعالم ننما یادار ایقضایی  دارصالحیتمراجع 

تشکیل    ۀنامآیین   43  ۀماد • قانون  بازرسی کل کشوراجرایی    1388اصالح شده(  )  سازمان 
واجد اهمّیت یا حاکی از سوء  بازرسی را در صورت برخورد با موضوعات    هیئت  بازرس یا

 یت، ملزم به اعالم موضوع نموده است. مأمورجریان یا وقوع جرم ضمن انجام 

  ۀ در ماد  1390، قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  15،  14،  13مواد   •
دستگاه  ۀیکل  14و    13 کارکنان  و  ا  یهامسئوالن  اشخاصیمشمول  و  قانون  در   ین  خاص 
جرایم  موظفود،  خ  فیوظا  ۀطیح وقوع  یا  شروع  از  اطالع  صورت  در  وقت  فوت  بدون  ند 

این مواد، که در حوز در  گردد، بالفاصله  واقع می ها  آن  یت و دستگاه متبوعمأمور  ۀ مندرج 
در  کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند،  مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی 

ایغ شد.صورت  نیر  خواهند  مجازات  ماد  مشمول  در  راستای    گذارقانون   14  ۀ البته  در 
های اجرایی  پیشگیری از فساد، قلمرو ترک فعل را نسبت به افرادی غیر از کارکنان دستگاه

از جرایم شرکتی   پیشگیری  ناحیه کنشگران  از  داده است و ترک اعالم گزارش فساد  توسعه 
حسابرسان،  کارشناسان،  بازرسان،  مجازات  یعنی  بر  عالوه  را  ناظرین  و    های ممیزین 

 است.  کردهغیرکیفری نیز  هایکیفری، مشمول پاسخ

دستگاه  ی ریشگیپ  ۀنامآیین   3  ۀماد • در  رشوه  با  مبارزه  مصوب  اجرا   یهاو   ۀکلی  1383یی 
دستگاه این  کارکنان  موضوع  وقوع  نامهآیین های  از  اطالع  درصورت   مکلفند 

 ( نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد1)  ۀماد  اقدامات مندرج در

به  کننده  پیشنهاد  افراد  اطالع های  هیئت  یا  مافوق  مقامات  و  اداری  تخلفات  به   رسیدگی 

 .دهند تا مطابق قانون پیگیری شود
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 نونی اعالم جرم بدون وجود الزام قا .11-2
گونه تکلیف قانونی  رسانی در مورد جرم و تخلف، بدون وجود هیچافشاگری، اطالع  منظور از

عملکرد    ی شد، امروزه افشاگری، نقش بسیار مهمی در ارتقا  که گفته  همان طوردر این زمینه است.  
نحودولت وسازمان  ۀ ادار  ۀها، مسئولیت شرکتی،  اجتماعی  اداری  و  ایفا می.ها، سالمت  نماید.  .. 

باشد. مسئولیت افشاگران می  1مسلمًا انجام چنین اقدامی، برخاسته از احساس مسئولیت اجتماعی
سازمان،  ای اخالقی است که بر مبنای آن یک واحد اجتماعی، اعم از یک فرد یا  اجتماعی، نظریه

جامعه را منتفع  تمامی  ها  آن   ف شهروندی خود احساس مسئولیت نموده و َاعمالیبرای انجام وظا
توسعمی  میان  تعادل  ایجاد  به  منجر  افراد،  در  اجتماعی  مسئولیت  وجود  و    ۀسازد.  رفاه  اقتصادی، 

گردد. به عبارت دیگر، با تکیه بر مسئولیت اجتماعی، باید میان فعالیت  های جامعه میبوم زیست
مسئولیت   .(Bavec, 2010: 75)  هایی که به نفع جامعه هستند موازنه برقرار گرددسودآور و فعالیت

جنب دو  از  می   ۀاجتماعی،  برخوردار  کنشگر  و  فّعالیتمنفعل  در  درگیری  از  ممانعت  های  باشد. 
  یهایی که مستقیمًا منجر به ارتقااجتماعی، وجه منفعل آن را محقق ساخته و انجام فعالیت  بارزیان

   کنشگر مسئولیت اجتماعی است.ۀ گردند نیز جنباهداف اجتماعی می
مصونیت در برابر اقدامات   جمله   از های مختلف  های قانونی در زمینه حمایت   ۀ ارائ   بدیهی است،   

 ( Shaik, 2011: 58)   سازمانیکارفرمایان و امنیت شغلی افشاگران، در کنار مسئولیت    ۀجویان تالفی 
ت دارد. منظور از مسئولی موفق با فساد قرار   ۀ نیازهای تحقق شفافیت و مبارز پیش ۀ  تمامی نهادها در زمر 

باشد مانند تأثیرگذار می ها  آن   ها و افرادی است که برسازمان در برابر گروه سازمانی نیز مسئولیت یک  
 گذاران، مشتریان، کارکنان، متصدیان، اجتماعات و در نهایت، کل جامعه.داران، سرمایه سهام 

به توجه  در    آنچه  با  کاربردی  و  تخصصی  جامع،  قوانین  تصویب  و  تدوین  شد،    ۀ زمینگفته 
و   اجتماعی  مسئولیت  ترویج  و  افشاگران  از  گزارشحمایت  تشویق  به  منجر  و  سازمانی،  دهی 

سازمانی و دولتی، بدون وجود الزام  رسانی در مورد تخّلف و جرم در ابعاد گوناگون شرکتی،  اطالع
 گردد. قانونی در این زمینه می 

 ی مرتبط با افشاگری است عبارتند از:نحو ه بسایر مواد قانونی که بدون استفاده از عنوان افشاگری  
در جمهوری اسالمی ایران دعوت به  اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: » •

بر عهده مردم نسبت به  ای است همگانی و متقابلخیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
و کیفیت آن را قانون یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود  

 
1. Social Responsibility  
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َعِن  کند. »معّین می یْنَهْوَن  َو ِبالَْمْعُروِف  یأُْمُروَن  َبْعٍض  أَْوِلیاُء  َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  َوالُْمْؤِمُنوَن 
 «. الُْمْنکرِ 

در راستای اصل مذکور    1394به معروف و ناهیان از منکر مصوب    قانون حمایت از آمران •
و شرا  مادیتصویب  است.  نموده  تبیین  را  موضوع  این  به  مربوط  حق   8  ۀط  مذکور،  قانون 

به رسمیت شناخته   را  ارشاد در مورد عملکرد دولت  به خیر، نصیحت، و  مردم در دعوت 
به می است.  شهروندان  ماده،  این  چهاموجب  در  به  توانند  نسبت  قوانین  و  شرع  رچوب 

سه قوای  و  حاکمّیت  اجزای  تمامی  کارکنان  و  مدیران  مسئولین،  از مقامات،  اعم  گانه 
ها، مؤسسات و... امر به معروف و نهی از منکر کنند. این امر شامل  سازمانها،  وزارتخانه

 گردد.  سازمان میکارکنان داخل و خارج از 
دسترسی    2  ۀماد • و  انتشار  مصوب  قانون  اطالعات  به  آزادی    1388آزاد  اصل  بر  ناظر  نیز 

 باشد.  قانون میچهارچوب اطالعات و دسترسی شهروندان ایران به اطالعات عمومی در 

اعالم آن دسته    1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب    7  ۀماد  9بند   •
اعالم  که  بهادار  اوراق  بازار  در  تخلفات  بر  صالح ذیمراجع  به  ها  آن  از  قانون  این  طبق   ،

 سازمان محول نموده است. ۀمدیر هیئت را بهها  آن سازمان است و پیگیری  ۀعهد

 دولت   17  ۀکه در ماد  1390قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد مصوب    26و    17مواد   •

 تیامن أمینت و قانونی ت یحما به  نسبت  قانون ن یا مقررات است که بر اساس دهیملزم گرد 
 برای  را خود  اطالعات  دهنده،گزارش ا ی عنوان مخبر  تحت که  اشخاصی خسارت جبران  و

 صالح ذی مراجع اریدر اخت مرتکب،  ییشناسا همچنین و جرم  اثبات ای  کشف ری، یشگیپ

 رند، اقدام یگمی  قرار انه ی جوانتقام  اقدامات و  دی تهد  معرض  در علت   بدین و دهدمی  قرار

مادینما در  قانون    26  ۀد؛  مد  مقرراین  که:  است  و  ی شده  کارکنان  سرپرستان،  ا  ی ران، 
شناسا به  موفق  که  معرف   ، ی یاشخاص  متخلف  یکشف،  ا  مذکور   افراد  گردند  یدر  قانون  ن 

 ق قرار خواهند گرفت. ی مورد تشو

مجلس  • در  فساد«  افشاگران  از  مالی  حمایت  »طرح  عنوان  تحت  طرحی  حاضر  حال  در 
که از  یحقوق  ای یقیهر شخص حقباشد که مطابق آن،  در حال تصویب می شورای اسالمی

ماد  جرایماز    یک یارتکاب   تبصر  36  ۀموضوع  ش  ۀو  آگاه  ازودآن  خود  خواه   ای  نیمعاون  ، 
که جرم در آن در حال وقوع است و خواه    یدستگاه  نی جرم باشد و خواه از مسئول  یشرکا

کتباً   و  آن،   ریغ را  محل    ایمحرمانه  صورت  به  آن  دادستان  به   ی دادگستر  سیرئ   ایآشکار 
مال   زانیاطالع دهد، برابر م هیقضائ ۀقو سیرئ  ای یبازرس  سازمان سیرئ  ای استان  ایشهرستان 
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  ی قطع  ندهی ابر اسناد در آآن بر  لیمحل تحص  کهی  مال  ای  ن یمجرم  ایتوسط مجرم    کسب شده
و هزار   یعاد  جرایم در    الی ر  ارد یلیاست تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد م

اقتصاد  جرایمدر    الی ر  ارد یلیم   سال   ۀکه در بودج  یف یکشور، از محل رد   ی اخالل در نظام 
چند نفر جرم    ای دو    چنانچهخواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.    نییبعد از اعالم جرم تع

موظف    هیقضائ  ۀ قو  سی خواهد شد. رئ   میتقسها  آن   انیمبلغ مذکور م  دهند  مذکور را اطالع
حما مبلغ  جمع  افشاگران  یتیاست  سال  فساد  از  بودج  انهیرا  دهد.   شنهادیپ  یعموم  ۀدر 

ماه سال بعد جهت    خرداد  را حداکثر تاسازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور  
از   باشد جرم مذکور یشرکا  ا ی نیدهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاون صیپرداخت تخص

 مجازات معاف خواهد بود. 

فوق   • طرح  بر  گزارش  منظوربهعالوه  تحت   و  فساد دهندگانتشویق  دیگر  طرحی  تخلف 
« در مجلس شورای اسالمی  کاشفان و گزارشگران فساد  از  انتی ص  و  تی طرح حماعنوان »

دهنده کارمندان گزارش  ای یحقوق   ای  یقیحق  اشخاصباشد که مطابق آن  در حال بررسی می 
و مقابله با   یسالمت نظام ادار  یقانون ارتقا(  1)  ۀ»الف« ماد  موضوع بند  جرایماز    کیهر  

سالمت    ی( قانون ارتقا17)  ۀماد  یهاتیاز حما  یبر برخوردار  عالوه  1390فساد مصوب  
از از آمران به معروف    تیقانون حما  یهاتیو مقابله با فساد از حما  یادار  نظام  و ناهیان 
 . شوندیمند مبهره  زین منکر

در اینجا مناسب است به موضوع حریم خصوصی و تبیین معیار تشخیص در موارد تالقی دو   
آورند گرفت توجه گردد. اساسًا مواد قانونی هنگامی دوام می  حق با یکدیگر که قباًل مورد اشاره قرار

قانون اساسی    142بر مبانی نظری جامع و دقیق تنظیم شده باشند. مثاًل بر اساس اصل    که مبتنی
رهبر،   معاونان  رئیسدارایی  از رئیس جمهور،  بعد  و  قبل  آنان  فرزندان  و  همسر  و  وزیران  جمهور، 

توسط   می   قضائیهۀ  قو  رئیسخدمت،  باشد  برخالف شود که  رسیدگی  نیافته  افزایش  هرچند    .حق، 
احتمالی مسئولین وضع شده است ولی   ۀ استفاداین اصل برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از سوء

آنان موجب نقض حریم خصوصی ایشان میخصوص    در  در عین حال افشاگری  گردد. لذا  اموال 
مصوب   5  ۀماد ایران  اسالمی  جمهوری  کارگزاران  و  مسئوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون 

دارایی  1394 تلقی  فهرست  را محرمانه  قانون  این  افراد مشمول  انتشار  و هر  کردههای  یا  افشا  گونه 
ف اداری، یا غیرعمد و در اثر عدم یدانه، خارج از حدود وظاها اعم از عالمانه و عاماین فهرست

  انگاری قرارها را مورد جرم رعایت نظامات اداری توسط مسئوالن ثبت، ضبط و حفظ این فهرست
های مذکور در این ماده در مورد کسانی نیز که با علم و اطالع  این، مجازات  بر  داده است. عالوه
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را فراهم  ها  آن  شار اطالعات مزبور نموده یا موجبات چاپ و انتشارمبادرت به افشا، چاپ و یا انت
 سازند نیز مقرر است.  

آن است که  بنابراین می این خصوص  در  ایران  قانون  استنباط نمود که مبنای نظری  توان چنین 
حفظ حریم خصوصی افراد اصل است و افشاگری در مورد آن استثنائی است که باید به طریق ذکر  

ابتنا بر فقه امامیه از   لحاظ بهقانون اعمال شود. بیان این نکته ضروری است که قوانین ایران  شده در  
بهره  آن  نظری  از  مبانی  و  است  احکام  آنجا    جسته  و  اصول  تعارضات  حل  در  طور  بهکه  مبسوط 

قرار  اصول  این مورد،  فقه مورد بحث  در  قانون خاص   گونهاینگرفته است، الزم است در تصویب 
 گیرد.  حث نظری مورد توجه قرارمبا

 نتیجه 
ارائ و  افشاگری  فعالیت  ۀامروزه  مورد  در  غیراخالقی  اطالعات  یا  خطرناک  غیرقانونی،  های 

ابزاری کارآمد برای مبارزه با جرم و فساد و کاهش    عنوانبههای خصوصی،  سازمانتوسط دولت و  
به  موقعیت است.  گرفته  قرار  توجه  کانون  در  خطرناک  فرهنگهای  دلیل،  ایجاد همین  سازی، 

قوانین دهی در کنار حمایتهای مالی و مجاری سریع گزارشانگیزه  تدوین  قالب  در  های کیفری 
می تلقی  افشاگری  فرهنگ  تثبیت  راهکارهای  جامع،  و  تخصصی  حال  مستقل،  عین  در  گردند. 

حرفه  لحاظبهافشاگران،   و  میشخصی  سنگینی  بهای  بای  نگرانی  و  در  پردازند  کارکنان  از  سیاری 
 سازد. را ناگزیر از سکوت میها آن  مورد این موضوع، 
این وجود  سوءبا  با  مبارزه  و  افشاگری  اهمیت  نادیده ،  موجب  نباید  فساد،  و  جرم  مدیریت، 

گیرند. به هایی شود که در این رابطه مورد پیگرد قرار می سازمانانگاشتن حریم خصوصی افراد یا  
افشاگری و جنبهعبارت دیگر، ضمن   های مختلف حریم خصوصی  پاسداشت مرزهای شفافیت، 

 اطالعات، افشاگری باید به رفتاری قانونی و دارای قاعده تلقی گردد.  
افشاگری در مراحل ابتدایی خود قرار داشته و هنوز نتوانسته بر موانع   ۀ آنچه مسلم است، پدید

از قلمرو  قانونی و فرهنگی در این زمینه فائق آید. در بسیا ری از کشورها قوانین ناظر بر افشاگری، 
حمایت و  بوده  برخوردار  محدودی  می بسیار  ارائه  افشاگران  به  اندکی  عرص های  در    ۀگردد. 

فشار  بین نیز  کشورها  قابلالمللی  بر  افشاگری  استاندارد  تشریفات  و  قوانین  پذیرش  برای  توجهی 
زیرسا مستلزم  زمینه  این  در  موفقیت  دارد.  پژوهشختوجود  از  اعم  افشاگری  در  های  بیشتر  های 

سیاست اتخاذ  و  موجود  مقررات  و  قوانین  تأثیرگذاری  گزارشمورد  راستای  در  نوآورانه  دهی  های 
پرونده به  رسیدگی  در  دّقت  و  سرعت  و  قانونی  الزام  وجود  بدون  و  میداوطلبانه  باشد.  ها 

افشاگری در یک فضای عقالنی نیز برای ترویج  ها از  سازماناستقبال مردم و    ۀسازی در زمینفرهنگ
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بهره گزارش مسلمًا  است.  ضروری  آن  به  رسیدگی  و  حقوقی  دهی  ادبیات  و  تجربیات  از  گیری 
 باشد.  گشا میکشورهای موفق در این زمینه راه

ای از قوانین  در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی تحت این عنوان وجود ندارد ولی در پاره 
ی ضمن تبیین مبانی نظری  گذارقانون مالحظه است که البته باید با استفاده از منابع  قابل ی آن  محتوا

 . قانونی از افشاگران تصویب گردد هایحمایت ۀشیوویژه درخصوص به آن، مقررات جامع
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