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  اشاره

امـروزه در  . اسـت » افشاگري«یکی از موضوعات مهم در حوزه مبارزه با فساد، موضوع 

گیري افشاگري در نظر گرفته رکاهموزش، ترویج و بآ درجهتدنیا تدابیر و سازوکارهایی 

گسـترده،   صـورت  بهاداري  جرایمها، تخلفات و جریانشود تا افشاگري در مورد سوءمی

ـ ؤها، مخصوص سازماندر این. و پربازده انجام شود نهیهز کم وجـود  هسسات و فعاالنی ب

اي الزم براي افشاگري را فراهم امکانات، قوانین، مقررات و ابزاره سو کیاند که از آمده

هـاي  هـا و پشـتیبانی  آورند و از سوي دیگر براي شخص افشـاگر برخـی از حمایـت   می

  .نمایدرا ایجاد می... حقوقی، اجتماعی، روانی، مالی یا 

هـاي افشـاگرانه، در ایـران    برخالف گستردگی ادبیات رایج در دنیا و قلمرو فعالیـت 

ات موضوع، مباحـث مفهـومی و وضـوح نظـريِ حـدود      ، حتی از جهت ادبی»افشاگري«

درحال حاضر منابع فارسی در این موضوع از تعـداد   کهيطور بهمسأله، بسیار فقیر است، 

  .انگشتان یک دست هم کمتر است

،ادبیـات رایـج در دنیـا    براسـاس » افشاگري«نوشته حاضر با هدف معرفی موضوع 

شان دادن جغرافیاي مسـأله، طـرح مسـائل و    کوشد با ایضاح مفاهیم اولیه موضوع، نمی

هایی از این دست، بخشی از خالء مباحث قابل بحث، لوازم و پیامدهاي موضوع و بحث

گـام نخسـت و    عنـوان  بـه رو باید به این پژوهش از این. ادبیات موضوع را مرتفع نماید

. نگریست» افشاگري«در موضوعِ  وگو گفتآغازگر باب 

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد هشرکز مطالعات و پژوم



  



  مقدمه

ـ «يبـه معنـا   »یسـل و«واژه ترکیـب  از  در زبان انگلیسی 1»روِلُبِیسلو«واژه  و »وتس

کـه کـاري   در مسابقه ورزشـی بـراي اعـالم ایـن    داور  .است» دمنده«به معناي » روِلُبِ«

اسـتفاده  » ن در سـوت دمیـد «غیرقانونی یا خالف قوانین مسابقه صورت گرفته است از 

  ٢.کندمی

از کـه  انـد  گفته، کاررفته به» افشاگر«که چرا و چگونه این واژه در معناي درباره این

یـن ا -یکـایی آمر یفعال مـدن  -»3درینرالف«شخصی به نام یالدي،م 1970دهه  یلاوا

 یـن انـایی  بار معاست که او  ینواقع ا .بردکارهب» افشاگر«و به معناي  را ابداع کرد واژه

 یگـري دمشـابه  يهـا کـه در واژه  یمنفـ  ییمعنـا از بارتا  ٤را تحول مثبتی بخشیدواژه 

  ٧.پرهیز کرده باشد وجود داشت ٦»ینخبرچ«و  ٥»خبرم«همچون واژه 

در بحث مبـارزه بـا فسـاد اداري بـه     »افشاگر«یا ٨»زنندهسوت«بنابر یک تعریف، 

  ؛که شودگفته مییکس

 یرقـانونی، کـه غ  هایییتفعالیا خبر اطالعات  ،دولتی یایسازمان خصوص یکدر «

کند یا به تعبیر دیگر آشـکارا اعـالن   یند را فاش میآیشمار مبه ناصادقانهیایاخالقیرغ

  »٩.رساندکند و به اطالع عموم میمی

شـش مؤلفـه زیـر    » افشاگر«توان دید براي مفهوم که در تعریف باال می طور همان

  :است ذکرشده

                                                          
1. Whistleblower/ Whistle-Blower/ Whistle Blower
2.See: www.Etymonline.com, Retrieved 2012-07-08./ also: www.Wordorigins.org, Retrieved 
2012-07-08.
3 .Ralph Nader
4. See: New Scientist 9 Dec. 1971, p. 69: "The Code [of Good Conduct of The British Computer 
Society] contains secrecy clauses that effectively prohibit Nader style whistle-blowing".
5. Informers
6. Snitches
7. See: Nader, Petkas, and Blackwell, Whistleblowing (1972).
8.Whistleblower/ Whistle-Blower/ Whistle Blower
9.See:Vandekerckhove, Wim (2006). Whistleblowing and Organizational Social Responsibility : 
A Global Assessment. Ashgate
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  .اگر یک شخص استافش.1

  .کردن و آشکارا اعالن کردن استافشاگر، فاشکار.2

  .کندافشاگر اطالعات یا اخبار را فاش می.3

هـاي خصوصـی   هـا و دسـتگاه  شود یا مربوط به سازماناخباري که فاش می.4

  .هاي دولتیها و دستگاهاست یا مربوط به سازمان

هاي غیرقانونی اسـت  فعالیت درمورداطالعات و اخبار فاش شده دست کم یا .5

  .هاي ناصادقانههاي غیراخالقی یا فعالیتیا فعالیت

  .شودشود به عموم مردم داده میاطالعات و اخباري که فاش می.6

شـود و متعلَـق   در تعریف باال از کیستیِ افشاگر، کارِ افشاگر، چیستی آنچه افشا مـی 

، و در نهایت )ازجهت حقوقی(اخبار و اطالعات منتشره، اقسام اخبار و اطالعات منتشره 

این تعریف مزایـا و معـایبی دارد   . مخاطبان این اخبار و اطالعات سخن گفته شده است

آید و آنگاه هـر  که در بررسی آن باید مدنظر قرارگیرد اما پیش از آن تعریف دیگري می

  .دو تعریف بررسی خواهد شد

  بنابر تعریف دیگر؛ 

 یرقـانونی، اعمـال غ به عموم مـردم از  یامور، ا متصدیانکه به است یکسافشاگر «

از سـازمان خصوصـی یـا     اعـم -هاکه در محل کار آن ياناصادقانهاعمال یایزآمتقلب

  1».دهدیخبر م گذردیم-دولتی

  :اند ازهاي تعریف اخیر عبارتمؤلفه

  .افشاگر یک شخص است.1

  متصدیان امور یا عموم مردم: کم دو دسته هستندمخاطبانش دست.2

  .کارش خبر دادن است.3

                                                          
1. See: http://www.ldoceonline.com/dictionary/whistle-blower [16/Oct/2016, 11:10]
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اعمـال غیرقـانونی،   : متعلق اخبارش، الاقل یکی از سه دسته اعمال زیر است.4

  آمیز یا اعمال ناصادقانهاعمال تقلب

شود درباره محل کارِ همان متصدیان امور یا عموم مردم اخباري که فاش می.5

.است

» اگرافشـ «بـه مخاطبـان   » متصـدیان امـور  «در این تعریف برخالف تعریف سابق 

دهـد بـه سـه    ها واکنش نشان مـی اعمالی که افشاگر در مقابله با آن. افزوده شده است

آمیز و ناصادقانه تقسیم شده است که تقسـیم بهتـري بـه نظـر     غیرقانونی، تقلب: دسته

  . رسدمی

هاي خصوصی و دولتی صورت گرفت و تفکیکی که در تعریف نخست میان دستگاه

  .هر دو در بحث افشاگري، بر دقت در تعریف افزودتصریح به مساوي بودن حکم 

گـردد کـه در بحـث تعریـف،     پیش از بررسی تعاریف باال، این نکته خاطر نشان می

تعریفی است که تمام اقسام علل یـک پدیـده    ،قاعده این است که تعریف جامع و کامل

ن اسـت برخـی   رو ممکاز این... از علت فاعلی، علت غایی و . را در خود ذکر کرده باشد

را به ما » افشاگري«ممیز شیء از غیر خودش باشد به این معنا که » افشاگري«تعاریف 

  حال باتوجـه بـه ایـن مسـأله گفتـه      . شمار نیایندهنشان دهد اما تعریف جامع و کاملی ب

بعضـاً ذکـر    اگرچـه در تعاریف باال چند عنصر مهم مغفول واقع شده است کـه  : شودمی

ها موجب نقصان رسد اما فقدان آنضروري به نظر نمی» افشاگري«ندن ها در شناساآن

» افشـاگري «تعریف است و وجودشان موجب کمـال و جامعیـت تعریـف و در بحـث از     

این چند عنصـر  . خصوصاً در قلمرو دانش حقوق، اخالق و مدیریت کامالً کاربردي است

  :ند ازاعبارت

  را روشـن کنـد و   » افشـاگري «از  که علت غایی و هـدف افشـاگر  » انگیزه«عنصر )1

بـه  . یا چیز دیگـري باشـد  » کسب شهرت«، »گیريانتقام«، »بازدارندگی«تواند می
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با هدف بازداشـتن مجـرمین،   .... این معنا که مثالً گفته شود افشاگر کسی است که 

 ناصـادقانه  یـا یزآمتقلب جریان، از ارتکاب اعمال غیرقانونی،متخلفین یا عوامل سوء

، در »افشاگر«شخص در تعریف» انگیزه«ذکر . کندفاش می.... را براي ... عات اطال

کـس حکـم   طبعـاً هـیچ  . هاي اخالقی و حقوقی بسـیار راهگشـا اسـت   داوريارزش

زند با کند که افشاگري کسی که با انگیزه مبارزه با فساد دست به افشاگري مینمی

کنـد  افشاگري مـی » کسب شهرت«، یا»جوییتالفی«افشاگري کسی که با انگیزه 

  .از حیث ارزش اخالقی با هم مساوي است

عنصر زمان، دومین عنصر مغفـول در تعـاریف بـاال اسـت کـه بایـد حـدود زمـانی         )2

شود در تعریـف نشـان دهـد بـه ایـن معنـا کـه        اخباري را که فاش میاطالعات و

یـا  » گذشته«اي هجریان، تخلفات یا سوءجرایمتواند شود میاطالعاتی که فاش می

  . باشد» شده براي آیندهریزيبرنامه«یا » وقوع درحال«

شود که به اطالعات و اخباري که فاش می» بودنمحرمانه«یا » بودنسرّي«عنصر )3

. طبعاً افشا زمانی معنا دارد که چیزي مخفـی باشـد  . دهداعتبار و ارزش بیشتري می

. وده است مصداق افشـاگري نیسـت  اعالن اطالعات و اخباري که پنهان نب رو نیازا

آید اما مشـکالت عملـی ناشـی از    نیاز از ذکر به نظر میبدیهی و بی اگرچهاین قید 

شـمول   درخصـوص موجب شـده کـه در برخـی کشـورها     » قید«عدم توجه به این 

عنوان یکی از شروط حمایـت  را به» قید«قوانین حمایت و حفاظت از افشاگران این 

کند به این معنا که قانون صرفاً از کسانی حمایت می. اندردهاز شخص افشاگر ذکر ک

1.کرده باشند نه هر خبر دیگري رااي را فاشکه خبر یا اطالعات سري یا محرمانه

هایی است که افشـاگر بـراي   »ابزار«عنصر دیگري که در تعاریف باال مغفول مانده )4

از چـه وسـایل و ابزارهـایی     که بـراي افشـاگري  این. گیردکار هتواند بافشاگري می

                                                          
یـا  » يسـرّ «انـد و قیـد   ه براي شمول قوانین حمایت از افشاگران قیود و شروط دیگـري نیـز وضـع کـرده    البت. 1
  .ها استبودن صرفاً یکی از آن» محرمانه«
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 نیتـر  مهماهمیت دارد که در بحث مبارزه با فساد یکی از  رو نیازاتوان بهره برد می

توان شان نمیها هستند که به جهت میزان تأثیرگذاريترین ابزارها رسانهبازدارندهو

زغفلـت ا . و نباید نه در مقام تعریف و نظر و نه در مقام عمل نادیـده گرفتـه شـوند   

هـاي  هاي تلویزیونی و رادیویی، سـایت کارگیري ابزارهایی چون مطبوعات، شبکههب

هـا  هاي مخابراتی، تریبون و امثال اینشبکههاي اجتماعیِ مجازي، اینترنتی، شبکه

هـاي  اهـرم  تـرین و قدرتمنـدترین  پوشـی از اصـلی  چشم منزله بهدر مبارزه با فساد، 

غفلت از ذکر این ابزارها در تعـاریف بـاال نیـز از    پیشگیري و مبارزه با فساد است و 

.ها استسازهاي فراموشی اهمیت آنجمله اسباب و زمینه

اداري، بـه سـه    خصوصاً از جانب صـاحبان قـدرت  اگر پذیرفته شود که فساد اداري 

صورت تخلفات اداري و هب مدو ،اداري جرایمصورت هیکی ب ابدی یمصورت بروز و جلوه 

و اگر پذیرفتـه  1کار بردن قدرت اداري،ههاي اداري آن هم با بجریانسوءصورت هسوم ب

مقابلـه و   درحـال شود که افشاگر چه بداند و چه نداند، چه بخواهد و چه نخواهد، عمـالً  

پذیرفته شود آنگـاه شـاید   » افشاگر«مبارزه با فساد است و اگر نقدهاي وارده بر تعاریف 

  :را چنین تعریف کرد» افشاگر«ترتر و دقیقبتوان به نحو کامل

، تخلفات یا سوء جرایماي، اطالعات مربوط به افشاگر کسی است که با انگیزه«

سرّي یا محرمانه در یک دستگاه اداري که خصوصاً از سوي صـاحبان  ٢جریانات

براسـاس قدرت، در گذشـته جریـان داشـته یـا درحـال حاضـر جریـان دارد یـا         

نده واقع خواهد شد را با ابزارهایی چون؛ مطبوعـات،  هاي آن دستگاه در آیبرنامه

هـاي اجتمـاعیِ مجـازي،    هـا، شـبکه  هـاي تلویزیـونی، رادیـویی، سـایت    شبکه

                                                          
1.See:http://www.ldoceonline.com/dictionary/corruption[17/Oct/2016, 10:31]

  . آمیز، غیر اخالقی و ناصادقانه را نیز در خود داردسوء جریان اعمال تقلب. 2
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در همـان  (ها به اطالع متصدیان امور هاي مخابراتی، تریبون و امثال اینشبکه

  ».رساندیا عموم مردم می) خارج از آن دستگاه(صالح ، مقامات ذي)دستگاه

تـوان گفـت موضـوع    مـی » افشـاگري «و » افشـاگر «روشن شـدن مفهـوم    پس از

  :زیر قابل بحث و بررسی است کم در شش دانشو فروع آن دست» افشاگري«

اخالق  

شناسیروان  

شناسیجامعه  

سیاست  

مدیریت  

حقوق  

سـه محـور قابـل طـرح     عموماً حـول   »يافشاگر«مباحث مربوط به ،از منظر دیگر

  :است

در این محور از بود و نبود، ماهیت یا به عبـارتی چیسـتی، علـل،     ؛١عمباحث ناظر به واق

) بیـان علـت  (به نحو توصیفی و تبیینـی  » افشاگري«اسباب و پیامدهاي امور مرتبط با 

:بنابراین در این محور مباحثی از این دست قابل طرح است. آیدسخن به میان می

هاتعریف افشاگر و افشاگري و اقسام آن

 افشاگري و خیانتمرز میان

 رفتارشناسی افشاگران

٢شناسی افشاگريروان

٣شناسی افشاگريجامعه

افشاگران از جهت باورها و عقاید

                                                          
1. fact

  روانشناسیعلم بخش غیرهنجاري و غیر تجویزي . 2
  شناسیعلم جامعهبخش غیرهنجاري و غیر تجویزي . 3



15/ها و پیامدها افشاگري؛ زمینه                                                                                                                 

ها و نیازهاافشاگران از حیث خواسته

هاي اخالقی افشاگرياسباب، لوازم و زمینه

شناختی افشاگريهاي رواناسباب، لوازم و زمینه

شناختی افشاگريجامعههاي اسباب، لوازم و زمینه

هاي مدیریتی افشاگرياسباب، لوازم و زمینه

هاي سیاسیِ افشاگرياسباب، لوازم و زمینه

هاي حقوقی افشاگرياسباب، لوازم و زمینه

افشاگري و پیامدهاي اخالقی آن

افشاگري و پیامدهاي روانی آن

شناختی آنافشاگري و پیامدهاي جامعه

یتی آنافشاگري و پیامدهاي مدیر

افشاگري و پیامدهاي سیاسی آن

افشاگري و پیامدهاي حقوقی آن

ابزارهاي افشاگري

١شناسی توصیفیِ افشاگريروش

...و

و » افشـاگر «محور دوم به مباحثی اختصاص دارد که درباره  ؛2مباحث ناظر به ارزش

ـ  و موضوعات فرعـی منـدرج در آن  » افشاگري« کننـد و  داوري مـی نـوعی ارزش ههـا ب

خوبی، بدي، زشتی، زیبایی، درستی، نادرستی، فضیلت، رذیلـت، شایسـتگی،    خصوصدر

                                                          
شود اما توصـیه و  میتوضیح داده گزارش و» افشاگري«هاي مختلف شناسی توصیفی افشاگري روشدر روش. 1

تواند به صورت مطالعه موردي باشد مثالً گفته شود در افشاگري این گزارش و توصیف می .تجویزي در کار نیست
نتـایج و پیامـدهاي   . هـایی اسـتفاده کـرد   که در فالن موضوع یا پرونده صورت گرفت افشاگر از چه روش یا روش

  .بودروش وي چه بود و معایب یا مزایاي آن روش چه 
2. value
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در  نیبنـابرا گویـد  سخن می دست نیازاهایی ناشایستی، مجرم، قهرمان، خائن و داوري

:این محور قاعدتاً این قبیل موضوعات قابل طرح است

آیا افشاگر یک قهرمان است یا یک خائن؟

گر مجرم؟آیا افشاگري جرم است و افشا

اي اسـت یـا کـاري بـد، نادرسـت و      آیا افشاگري کار خوب، درست و شایسته

ناشایست؟

 آید یا رذیلت؟می شمار بهآیا رواج فرهنگ افشاگري در یک جامعه فضیلت

هاي قانونی از افشاگران در مقابل خطرات و پیامـدهاي افشـاگري   آیا حمایت

کار درستی است یا نادرست؟

ان فهمید در این محور سخن از واقع نیست بلکه سخن بـر سـر   توکه می طور همان

سـخن بـر سـر داوري مـا     . نگاه و دیدگاهی است که ما نسبت به یک امر واقـع داریـم  

  .است) افشاگر یا افشاگري(درخصوص یک امر واقع 

ها، در این محور سخن بر سر بایدها، نبایدها، وظایف، مسئولیت ؛1مباحث ناظر به وظیفه

در این محـور جـواز و عـدم جـواز مباحـث مربـوط بـه         درواقع. ها استو حرامها حالل

است، مباحثی چون؛ طرح قابلافشاگري 

٢چگونه باید افشاگري کرد؟

با افشاگر چگونه باید رفتار کرد و چگونه نباید رفتارکرد؟

       آیا افشاگري وظیفه اخالقی است و از جملـه امـور بایـدي اخالقـی اسـت یـا

منوع و نبایدي اخالقی؟ و آیا در بایدي بودن یا نبایـدي بـودن   ازجمله امور م

خود مشروط است یا نامشروط؟

       در چه شرایطی افشاگري وظیفـه اخالقـی اسـت و در چـه شـرایطی وظیفـه

اخالقی نیست؟

                                                          
1. Obligation

.آن شناسی هنجاري افشاگري و بایدها و نباید هاي روشیاشاره به روش. 2
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     آیا افشاگري وظیفه حقوقی است و از جمله امور بایـدي حقـوقی اسـت یـا از

ا در بایدي بودن یا نبایدي بودن خود جمله امور ممنوع و نبایدي حقوقی؟ و آی

مشروط است یا نامشروط؟

       در چه شرایطی افشاگري وظیفـه حقـوقی اسـت و در چـه شـرایطی وظیفـه

١حقوقی نیست؟

   هنگام تعارض وظیفه اخالقی با وظیفه حقوقی در امر افشاگري کـدام وظیفـه

رجحان دارد؟

ـ     روش برون ی بـا بایـدها و   رفت از تعـارض میـان بایـدها و نبایـدهاي اخالق

نبایدهاي حقوقی در امر افشاگري چیست؟

     هنگام تعارض میان دو وظیفه اخالقی در امر افشـاگري چگونـه بایـد عمـل

کرد؟

هنگام تعارض میان دو وظیفه حقوقی در امر افشاگري چگونه باید عمل کرد؟
  

با توجه به مقدماتی که بیان شد اینک از هر یک از سه محـور یـاد شـده برخـی از     

  .گیردمباحث طرح و مورد بررسی قرار می

  اقسام افشاگري

آید این است کـه اگـر بنـابر    نخستین پرسشی که در بحث اقسام افشاگري به ذهن می

     تواننـد مـالك ایـن    بندي افشـاگري باشـد چـه چیـز یـا چیزهـایی مـی       تقسیم و دسته

ست یعنی مباحث بندي باشند؟ این موضوع یکی از موضوعات مربوط به محور نختقسیم

کـرد  بنـدي هاي مختلف دسـته مالك براساستوان افشاگري را می. ناظر به واقع است

  :ند ازاها عبارتبرخی از این مالك

  . شودنوع عملکردي که افشا می.1
                                                          

1. For more studies see: Issues in Business Ethics. Springer. 2007. pp. 139–147.
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  )بیرون سازمان/ درون سازمان(قلمرو .2

نوع دستگاه اداري.3

انگیزه افشاگر.4

جریانهاي مجرمانه، خالف و سوءزمان فعالیت.5

ابزارهاي افشاگري.6

مخاطبان افشاگري .7

هـا و معیارهـاي بـاال    مالك که نیااینجا الزم است دو نکته خاطر نشان شود یکی 

باب افزودن بـه فهرسـت    رو نیازاو  آمده دست بههایی است که به حصر استقرائی مالك

اي هاي افشـاگري، پیامـده  هایی چون؛ روشتوان مالكمثالً می. باال همچنان باز است

ها نیـز  آن براساسرا نیز مالك قرار داد و افشاگري را ... افشاگري، اصناف افشاگران و 

  .بندي کردطبقه

هـا و معیارهـاي یـاد شـده شـرایط، احکـام، لـوازم و        که هریـک از مـالك  دوم این

  .پیامدهاي خاص خود را دارند که اینک به آن پرداخته خواهد شد

  نوع فعالیت براساسافشاگري )1

نـوع فعالیـت غیرقـانونی، غیراخالقـی یـا       براسـاس بنـدي، افشـاگري را   تقسیم در یک

اند به دیگر سخن در این اي که صورت گرفته به اقسام گوناگونی تقسیم کردهناصادقانه

نوع فعـالیتی اسـت کـه در     براساسبندي مالك تمایز اقسام افشاگري، تمایز نوع دسته

  زند؛ ري میمقابله با آن شخص افشاگر دست به افشاگ

  شرکت يهایاستاز س یتخط)1

  مقررات  ین،قواعد، قوانتخطی از )2

  مصالح عامه یدتهد)3

  یملّ یتامنتهدید )4
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تقلب)5

  ١...و )6

بندي آن است که به هر میـزان کـه   ترین پیامدهاي این دستهترین و عمدهاز مهم

ایتی از تر باشد در نحوه وضع قوانین حمفعالیت افشا شده از جهت ناصواب بودن سنگین

افشاگران، در تعیین میزان پاداش براي افشاگري توسـط متصـدیان، در پـذیرش خطـر     

وضع ... جویانه متهمان در قبال افشاگران و هاي تالفیالعملافشاگري، در شدت عکس

هاي گذار باید توجه داشته باشد که براي افشاگري از فعالیتمثالً قانون. شودمتفاوت می

باید قوانین حمـایتی   طلبدیمخطرپذیري باالیی که  لیدل بهمجرمانه غیرقانونی و سريِ 

یا افشاگر باید بداند که اگر بخواهـد  . ي وضع کندتر و سودمندترتر، جامعبه مراتب قوي

اطالعات و اسراري را افشاکند که به مصالح عامـه و امنیـت ملّـی پیونـد خـورده، چـه       

  .خطراتی را باید به جان بخرد

بندي کرد و به تبـع آن  هاي دیگري نیز دستهتوان با مالكها را میتهمین فعالی

  .توان گفت افشاگري بر سه قسم استاقسام دیگري از افشاگري را نشان داد مثالً می

  جرایمافشاگري )1

  افشاگري تخلفات)2

هاجریانافشاگري سوء)3

ـ       ک میزان اهمیت هریک از اقسام باال و میـزان خطرپـذیري مـورد نیـاز بـراي هری

درگیر شدن با یک مجرم یا گروهی از مجـرمین   ،براي افشاگر. متفاوت از دیگري است

ـ  بسیار متفاوت از درگیر شدن با کسی یا کسانی است که یـک سـوء   وجـود  هجریـان را ب

                                                          
1.See: Near, Janet P (Feb 1, 1985). "Organizational dissidence: The case of whistle-blowing". 
Journal of Business Ethics.
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گذار ایـن  در بعد تعیین قوانین حمایتی و پاداش براي افشاگري نیز براي قانون. اندآورده

طبعاً افشاگر براي رویـارو شـدن بـا گروهـی از مجـرمین بـه        .ها باید لحاظ شودتفاوت

حمایت و پشتیبانی بیشتري نیاز دارد تا هنگام مواجه بـا گرداننـدگان یـا ایجادکننـدگان     

  .جریانیک سوء

  قلمرو براساسافشاگري )2

اي که عمـلِ فـاش  بندي دیگري هست که افشاگري را با مالك قلمرو و محدودهدسته

     کنـد و بـه ذکـر اقسـام افشـاگري      گیـرد، تقسـیم مـی   صورت میکردن در آن محدوده 

  ؛افشاگران دو انتخاب دارندبندي در این دسته. پردازدمی

١سازمانیافشاگري درون.1-2

درخصوص وقـوع   خود يمدعاها یااطالعات  که نیا؛ یعنی 2سازمانیافشاگري درون

  . ان فاش کنندسازمهمان در سطح یک سازمان را جرم، تخلف یا سوء جریان در

هستند کـه سـوء عملکـرد     یدرون شرکت یایسازمان درونغالباً افشاگران، افشاگران 

  .دهندیکه خود در آن اشتغال دارند گزارش م یشرکت یادر سازمان را یسرئ یاکارمند 

است که چـرا و   ینا یسازمان درونيمهم در رابطه با افشاگرها يهااز پرسش یکی

هاي مختلف با هـدف ممانعـت از   یتآن عمل را در موقع یایند اافرا یطیتحت چه شرا

آن چرا و تحـت چـه شـرایطی    یا؟دهندیمنامقبول انجام  یایرقانونیرفتار غ انجام یک

  3کنند؟یرا گزارش م ولنامقب یایرقانونیغرفتار 

  

                                                          
1. Internal Whistleblower
2. Internal
3. See: Dealing with—or reporting—"unacceptable" behavior (with additional thoughts about 
the "Bystander Effect") Mary Rowe MIT, Linda Wilcox HMS, Howard Gadlin NIH (2009), 
Journal of the International Ombudsman Association 2(1), online at ombudsassociation.org.
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  1سازمانیافشاگري برون.2-2

واسطه شـخص ثـالثی   هباطالعات و اتهاماتکه ینا؛ یعنی 2سازمانیافشاگري برون

 .گیـرد قرارخارج از آن سازمانی که تخلف در آن صـورت گرفتـه،   در معرض توجه افراد 

ـ  یـا عملکـرد کارمنـد   کـه از سـوء   یسازمان درونافشاگران برخالف  همـان  در را یسرئ

  سـازمانی  ، افشـاگري بـرون  دهنـد یکه خـود در آن اشـتغال دارنـد گـزارش مـ      یسازمان

ـ . ملکرد کارمندان یا رئیس، به افراد بیرون سازمان اسـت عدهی از سوءگزارش  یندر چن

، ممکن است افشاگران، آن سـوء عمـل   هاآن یتبسته به تنوع اطالعات و ماه يموارد

ـ  يهـا دولـت  یرسا یدبان،د يهاقانون، سازمان يکرد را به وکال، رسانه، مجر  یـا یمحل

  .کنندفدرال گزارش يهاسازمان

  .یردگیقرار م یقمورد تشو ينقد یزهجا يبا اعطا یازمانسبرون يافشاگر گاه

بندي و تفاوت لوازم و پیامـدهاي آن بایـد توجـه    این دسته بهدر بیان اهمیت توجه 

ثالـث  اشـخاص   یـا یقانون هاي، دولت، فشارهارسانهتوان افشاگران از اگرچهداشت که 

شخاص ثالثی کـه در افشـاگري   و حتی برخی از ا استفاده کنند توانندها میبا اینمرتبط 

هـاي مختلفـی از افشـاگران حمایـت و     بـه شـیوه   ٣شـود ها یاد مـی از آن یسازمان برون

مشـکالتی از قبیـل   بـا  سـازمانی همچنـان   کنند اما چون افشاگران بـرون پشتیبانی می

در بـدنامیِ یی،اتهامـات جنـا   دهنـد، ها صورت مـی ی که متهمین علیه آناقدامات قانون

در معـرض خطـر    بسـا  چـه یا شغل  یایتمقام، مسئولعزلِ از نفصال از خدمت، ا ،اجتماع

قـرار دارنـد، لـذا بایـد     ینمتخلف یایناز جانب متهمجویانه یتالفاقدامات  و گیريانتقام

هـاي در  گیـري افشاگري در تصـمیم  ادشدهیتفاوت لوازم و پیامدهاي هر قسم از اقسام 

  . خصوص مدنظر قرارگیرداین

                                                          
1. External Whistleblower
2. External

  ...و  فدرال يهاانسازم یایمحل يهادولت یدبان،د يهاقانون، سازمان يوکال، مجر. 3
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سازمانی یا سازمانی داشته باشد یا برونافشاگر تصمیم بگیرد افشاگري درونکه این

هردو قلمرو را براي افشاگري برگزیند، هم بر میزان اتهاماتی که متخلفان به وي نسبت 

ـ    دهند تأثیر دارد هم بر مجازاتی که بـراي وي در نظـر مـی   می ان زگیرنـد و هـم بـر می

  . وفقیت وي در قبوالندن مدعاهایشم

دلیل عدم آمادگی فضاي حـاکم  سازمانی است اما بهکه درونهاییافشاگري بسا چه

ـ ازاسازمان یا وجود روابط خویشاوندي، ترس، وابسـتگی یـا عـواملی    در درون ، دسـت  نی

کـه بـه    سازمانیهاي برونیا افشاگري. واقع نشود و با شکست مواجه شود رشیموردپذ

، مسـکوت یـا حتـی مـورد     »سـازمانی ري قانونی درونعدم اقدام از مجا«بهانه یا اتهامِ 

این اطالعات و «شود در چنین وضعی به شخص افشاگر گفته می. ردیقرار گبازخواست 

اید و اتهاماتی که شما علناً سازمانی که شما در بیرون از سازمان منتشر کردهاسرار درون

را دارد و شـما نخسـت   کننده خاص خـود  اید در درون سازمان مرجع رسیدگیوارد کرده

  .»کردیدسازمانی اقدام میباید از طریق مرجع درون

) از حیث بودجه و سهام(ها نوع دستگاه براساسافشاگري )3

با مالك نـوع تـأمین بودجـه و    یگرد بنديیک دسته براساستخلفات،  يافشاگراقسام 

در يشـاگر و اف یخصوصدر سازمان یا بخش يافشاگر :عبارت است ازها سهام دستگاه

  بندي افشـاگري بـه ایـن اسـت کـه      اهمیت قسم اخیر از دسته. دولتیسازمان یا بخش 

در  يافشـاگر در برخـی کشـورها   مـثالً؛  داشته باشد یو پیامدهاي مختلف یجتواند نتایم

و  خواهد شـد حبس و  ییمنجر به اتهامات جنا يقو احتمال بهیبخش دولت يهاسازمان

 یوابسته به بخش خصوص یندگیدفتر نماعلیه یک یاسازمان  یهکه عل ايکنندهافشاآن 

مواجـه   یو مـدن  یبا انفصال از خدمت، اتهامـات قـانون   يقو احتمال بهکند یم يافشاگر

که عملِ افشـاگري،  این گرید عبارت به. محل بحث نیست نجایایک که هیچ. خواهد شد

سناد، اطالعات سـري،  که افشاگر ادر بخش دولتی صورت گیرد یا بخش خصوصی، این
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محرمانه، مجرمانه یا اطالعات مربوط به تخلفات در بخـش دولتـی را منتشـر کنـد یـا      

بخش خصوصی را، در میزان خطرپذیري، مجازات و بازتاب مسأله بسیار تفـاوت ایجـاد   

  . کندمی

جمله خواص توجه به تقسیم افشاگري به بخش دولتی و خصوصی این است کـه  از

هایی را به همراه داشـته باشـد کـه    ر بخش دولتی خطرات و دشواريافشاگري د بسا چه

  .ها استبخش خصوصی فاقد آن خطرات و دشواري

  افشاگري در بخش دولتی.1-3

١در برخـی کشـورها  در طول پنجاه سال گذشته  ی،در بخش دولت يافشاگرهزینه 

ر فـدرال د  يهـا هم حکومـت و هـم دولـت   این کشورها، در . است یش نهادهرو به افزا

محافظـت   یانهجویاند که از افشاگران تخلف در مقابل اقدامات تالفگرفتهقرار جایگاهی

انـد،  قضایی و قانونی، احکام و قوانینی صادر یـا تصـویب کـرده   یعالبعضاً مراجع  .کنند

بلنـد  را فسـاد  مقابله با پرچم  کهیهنگامیکه افشاگران تخلفات بخش دولتمبنی بر این

، مورد محافظـت  ٢یشغل يهایريگها و انتقامییجویچون تالف یطراتخ دربرابرکنند یم

  ٣.خواهند گرفتقرار  حمایت و پشتیبانی

 يبـرا  یرصـادقانه غهـاي  فعالیـت یـا یرقـانونی غ يهایترفتار، فعالکردن سوءفاش

 یاحس مقابله با دولت  چراکهاست  یدغدغه بزرگدر سراسر جهان غالباً، کارکنان دولت 

در  ياز افشاگر یتحما ینقواندر برخی کشورها  .کندیم یجاددر ذهنشان ا کشورشان را

پـس از .وجـود داشـت   یدر بخش دولت يها قبل از قانون افشاگرمدت یبخش خصوص

 يبـرا  ینیقـوان  یتـاً قرار گرفتند، نها موردمطالعهی دولتبخش افشاگران از یاريکه بسآن

                                                          
متحده امریکامثالً ایاالت. 1

2. Job Retaliation
3. See: "Whistleblowing". Retrieved 2015-05-06.
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حفاظـت از افشـاگران بخـش     ینقوان. یدگردارائه نیز یحفاظت از افشاگران بخش دولت

کـردن سـوء رفتـار،    مـردم بـه فـاش    یقکمک به ممانعت از فساد و تشو باهدفیدولت

  ١.منافع جامعه وضع شد درجهتو  یرصادقانهغ یایرقانونیغ يهایتفعال

ـ اقـدامات  شـوند، از  یافشاگر مـ  کهیکسانغالباً در بخش دولتی نیز   یانـه جویتالف

کارکنـان  چـون  اصطالح بهیکارکنان ینچندر برخی کشورها . برندیم شان رنجیکارفرما

لـذا ،ها را اخراج کردتوان آنیم یلیدل یچکه بدون ه یعنی کارکنانی هستند» بخواهلد«

که کارکنـان   یافشاگران يبرا کشورها،یندر ا. یرنددر معرض اخراج قرار گممکن است 

دلگرم کـردن و ترغیـب افشـاگران نیازمنـد      .وجود دارد ییهااستثناء ،هستند »دلبخواه«

 ،بـزرگ  یماتتصـم اتخاذ خاص،قانونِ  یکبدون وجود  یحتوضع قوانین خاص نیست 

آنـان را   یعمـوم  یاستس ینهرا دلگرم کرده و در زم یبخش دولت افشاگرانِتواند مییزن

  . دهدیقرار م موردحفاظت

اقـدامات   یـد نبا ییکارفرمـا  یچهـ کنند کهیم یحها تصراساسنامهدر این کشورها، 

و  يخـاطر افشـاگر  هب یداز کارکنان نبا کیچیه. انجام دهند یمخالف با قواعد استخدام

کـه بـه هـر شـکل در      يهمکـار  یـل دلهب یادهد یکه از تخلفات م ياگزارش متعهدانه

قرار  یشغل یانهجویدر معرض اقدامات تالف ،متخلفان یهعل يطرح دعاو یااقدام  ی،بررس

  2.ردیگ

بـه اقـدام    یدتهد یای، دولت از اقدام شخصي برخی از کشورهادر خدمات شهروند

کـرده،   يکـه اقـدام بـه افشـاگر     يکارمنـد  یـرا کارکنان منع شده است ز یهعل یشخص

 ییعبـزرگ، تضـ   یریتنقض قانون، سوء مد یکرا فاش کرده که معتقد است  یاطالعات

 یتسالمت و امن يبرا تیخطر خاص و ذا کییاها، سوءاستفاده مقامات یهگسترده سرما

                                                          
1. See: Lee, Katie (2011). "Whistleblower Retaliation in the Public Sector". Public Personnel 
Management.
2. See: "Whistleblowing". Retrieved 2015-05-06.
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اثبـات   يبـرا صـورت افشـاگر بنـابر قـوانین آن کشـور      در این .دهدیرا نشان م یعموم

  : بتواند چند نکته را نشان دهد یدبا مدعایش

حفاظت بوده  ینمشمول قوان يبتواند نشان دهد که آن افشاگر کهیننخست ا.1

  .است

  .اندمطلع شده يافشاگر که مقامات مورد اتهام از آنیندوم ا.2

.آن آمده است یدر پ یشغل یانهجویاقدامات تالف کهینسوم ا.3

وجـود   یشغل ییجویاقدام آن کارمند و تالف یانم یقیارتباط حق کهینا رمچها.4

  1.داشته است

٢افشاگري در بخش خصوصی.2-3

اهمیـت  دولتـی در بخـش   يافشـاگر  اندازه بهخصوصیدر بخش  يافشاگر اگرچه

و بـا سـرکوب   تـر  متـداول  یدر بخش خصوص يافشاگر ،امعوجبرخی در  گاه اام ندارد،

دلیل ایـن مسـأله،   ٣.کرد بحث توان درباره آنکه میياگونههب شدیدتري مواجه است،

دارند کـه   يتریرانهسختگ مقررات معموالً یخصوص يهایچون شرکتبسیار ساده است، 

شـود کـه   اي تهیـه مـی  گونههن مقررات بو حتی ای دنکنیبا آن، افشاگران را سرکوب م

  .کسی فکر افشاگري به سرش خطور نکند

بـه   ياست کـه کارمنـد   یهنگام یبخش خصوصدر يافشاگر يهااز نمونه یبرخ

که  کسییایلشوکی همچون شخص ثالثبه یایردارد مثالً مد يت باالترمکه س یکس

  . دهدیگزارش م منفک شده،است کار بهکه آن کارمند در آن مشغول  یبخش یااز شعبه 

ي خـود بزرگ با شـعب فـرد   يهامتشکل از شرکت يهاگروه یدر بخش خصوص

اسـت کـه    یتـا زمـان   يسـاز امکان پنهان ینا. کنندتخلفات را پنهان توانندیمیراحت به

                                                          
1. See: "Whistleblowing". Retrieved 2015-05-06.
2. Private sector whistle-blowing
3. See: Castagnera, James (Spring 2003). "The Rise of the Whistleblower and the Death of 
Privacy Impact of 9/11 and Enron". Labor Law Journal. 
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اسـت مشـارکت    تیرؤ قابلی که براي عموم مردم در تخلفات ،سطح باال یرسممقامات 

  کاري تا زمانی امکان دارد که؛پنهان اقعدرو. نکرده باشند

  .اوالً تخلف در منظر عموم نباشد

رتبه آن را مرتکب نشده باشد یا در آن مشارکت نداشته ثانیاً یک مقام رسمی عالی

  .باشد

است کـه   يمواردکند يافشاگردر بخش خصوصی کسیکه ممکن است  مواقعی

امـا  یـا آزار،   مثالً سرقت. است شرکت صورت گرفته يهایاستسنقض یایننقض قوان

شمار هب یتقلب در بازار سهام، موارد کوچک یاییبا اتهام پولشو یاسموارد در ق یلقب ینا

  .یندآیم

 و در برخـی کشـورها  یسـت ن موردتوجهنوعاً چندان  یدر بخش خصوص يافشاگر

ـ   یگـاه گه حال نیبااشود یبحث نم خبريیاصلهاي رسانهدر  صراحتاً ث، اشـخاص ثال

هـاي اصـلی   در بخش خصوصی را در رسـانه موارد نقض حقوق بشر و استثمار کارکنان 

  ١.کنندیم افشاخبري

رساند که ایـن  توجه به افشاگري در بخش خصوصی این نکته مهم را به ذهن می

  .ها حمایت و محافظت کندافشاگران نیازمند قوانینی هستند که از آن

 یممسـتق یرغ یـا یممسـتق  یـدات خـاطر تهد هببخش خصوصی از کارکنان  یاريبس

درخصوص چنـد مسـأله،   ممکن است  یر،افراد درگ یرسا ياز سو یایشانکارفرما يازسو

  :دغدغه، نگرانی و ترس داشته باشند

  شانشغلاز دست دادن .1

هاي شان درخصوص فعالیتاهمیت اطالعات و افشاگري یخوب بهکه مردم این.2

  .ناسالم دستگاه مربوطه را نبینند

                                                          
1. Timmerman, Kelsey (2012). Where am I wearing?. California: Wiley.
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موجـب  هاي یادشده ایـن اسـت کـه    ها و ترسها، نگرانیماحصل و نتیجه دغدغه

این امر یکی از تـالی  . را انتخاب نکنند يهمان افشاگر یادر سوت  یدنافراد دم ،شودیم

  :فاسدهاي زیر را در پی خواهد داشت

 یمانند تا اطالعات را به کسـ یم مترصد فرصتیاز افشاگران بالقوه  یاريبسیا -

  .یندد قدرت قراردارد بگوسنَدر م که

  .اندازندیکه تماماً موضوع را از قلم مینا یا-

   یـد بایـا  کارمنـدان  درواقع در افشاگري بخش خصوصـی مسـأله ایـن اسـت کـه      

بـر اصـول    ورا بسنجند، اطالعات مربوط به تخلفات شرکت را افشـاکنند   یشانهاینهگز

 شـان شغل، اعتبار و امکان استخدام مجددولی بمانند،  یباق يو نظر یاخالق عمل یعال

  :به دیگر سخن در چنین وضعی انتخاب میان دو گزینه است. را از دست بدهند

رعایت و پایبندي به اخالق عملی و نظـري بـه قیمـت از دسـت دادن شـغل،      -

  .اعتبار و امکان استخدام مجدد

  دامعدم پایبندي به اخالق به قیمت حفظ شغل، اعتبار و امکان استخ-

را  یدر بخش خصوص يافشاگر یوهش ناشی از قرارگرفتن در چنین موقعیتی، ترس

  1.کندیدشوارتر م یارتمام و کمال موضوع را بس یگريقرار داده و پ یرتحت تأث

انگیزه افشاگر براساسافشاگري )4

» انگیـزه «بنـدي کـرد   توان افشـاگري را طبقـه  آن می براساسهایی که یکی از مالك

آن افشاگري به اقسامی  براساساند که هایی ذکر کردهبراي افشاگر انگیزه .افشاگر است

  :شودتقسیم می

                                                          
1. See: "Stop Post-Firing Harassment Suits By Tracking And Investigating Every Complaint". HR 
Specialist: Minnesota Employment Law 2.11. 2009.



    گزارش پژوهشی/ 28  

  .شودهایی که با انگیزه پایبندي به اصول اخالقی انجام میافشاگري-

هایی که با فداکاري در راه منافع عمومی و مسئولیت سـازمانی  افشاگري-

  .گیردصورت می

و شهرتهایی که براي کسب افتخار افشاگري-

.گیردهایی که با هدف جلب توجه مخاطبان صورت میافشاگري-

  .شودخیانت انجام می منظور بههایی که افشاگري-

...و-

هـا آشـکار   گذاريبندي در مباحث ناظر به ارزش و ارزشمزایا و خواص این تقسیم

گیـرد  طبعاً افشاگري که با انگیـزه پایبنـدي بـه اصـول اخالقـی صـورت مـی       . شودمی

زشمندتر از افشاگري است که با هدف کسب افتخار، شهرت، جلب توجه مخاطبان یـا  ار

  .شودبا انگیزه خیانت انجام می

زمان وقوع عمل براساسافشاگري )5

زمان انجام فعالیت مجرمانه، تخلف یـا سـوء جریـان نیـز      براساستوان افشاگري را می

دهـد و  یا سوء جریانی خبر می گاهی افشاگر از فعالیت مجرمانه، تخلف. بندي کرددسته

گـاه  . اسـت پیوسته و تمام شده به وقوعکند که آن فعالیت در زمان گذشته افشاگري می

و گـاه  . وقـوع اسـت   درحـال حاضـر   درحالکه  داردیبرمهایی پرده از فعالیت یا فعالیت

ادلـه، شـواهد و قـرائن در آینـده بـه وقـوع خواهـد         براساسکند که اعمالی را فاش می

  :به دیگر سخن افشاگري از این منظر بر سه قسم است. یوستپ

ناظر به گذشته  

ناظر به حال  

ناظر به آینده

و  واقـع  بـه در مباحث ناظر  هم آنبندي، و شرایط، لوازم و تبعات توجه به این دسته

هـاي قسـم نخسـت    برخی از افشاگري چراکههم در مباحث ناظر به ارزش اهمیت دارد 
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  هـاي گذشـته اسـت ممکـن اسـت      ها یـا سـوء جریـان   ر به فعالیتیعنی قسمی که ناظ

هـاي بازدارنـده در   ها مجازاتهایی باشند که در قوانین براي آنها و سوء جریانفعالیت

ها مدت خاصی گذشته باشد، آنگاه طبق و وقتی از زمان ارتکاب آن شده باشد گرفتهنظر 

و عمالً در قبال مرتکبان آن اقـدام  شود » مشمول مرور زمان«اصطالح بهقوانین کشور 

صـرفاً    بسـا  چـه در چنین وضعی افشاگري چندان خاصیتی ندارد و . خاصی صورت نگیرد

از منظر ارزشی هم، برفرض وجود شـرایط  . هایی براي افشاگر به همراه داشته باشدزیان

    هـاي نـاظر بـه آینـده    هاي ناظر به گذشـته را بـا افشـاگري   توان افشاگريمساوي نمی

  . ارزش دانستهم

ابزارها براساسافشاگري )6

شود و بنابر حصر می کار گرفته بهتوان از منظر دیگر با مالك ابزاري که افشاگري را می

  . استقرائی به اقسام زیر تقسیم کرد

  

  مطبوعاتی)1

تلویزیونی )2

  رادیویی)3

  هاي اینترنتیسایت)4

  هاي اجتماعیِ مجازيشبکه)5

هاي مخابراتیشبکه)6

تریبونی)7

شخص ثالث)8

بندي در بحث افشاگري و مباحث حقوقی مـرتبط بـا آن بـارزتر    خواص این تقسیم

افشاگر براي افشاگري خود از کدام ابزار یا ابزارها استفاده نماید هـم در   که نیا. شودمی
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شود تأثیر دارد و هم از جهات حقوقی و پیگردهـاي  گستره و قلمروي که خبر منتشر می

اي را در شـبکه اجتمـاعی   سزایی دارد مثالً اگر کسی خبر محرمانـه احتمالی آن تأثیر به

تلفن به کسی یا کسانی بگوید حکم یا احکام حقوقی بر این عمل او  قیازطرمجازي یا 

شود که بسیار متفاوت از احکامی است که بر عمل افشاگرانه کسی که از طریـق  بار می

بـه همـین ترتیـب    . شودکند، بار مییاي را فاش متلویزیون یا مطبوعات، خبر محرمانه

کنـد بسـیار متفـاوت اسـت از قلمـروي کـه       قلمروي که تلفن، خبر را در آن منتشر می

  .دهندتلویزیون، رادیو یا مطبوعات تحت پوشش قرار می

یا تلویزیونی یـا قسـم دیگـر را در     دهیبرگزکه افشاگر، افشاگري مطبوعاتی را این

دلیل وسعت انتشار خبري که هگاه افشاگري ب. ثیرگذار استمیزان خطرپذیر افشاگر نیز تأ

به این . آورد و گاه برعکسآن مصونیتی به همراه می تبع بهدارد، براي افشاگر شهرت و 

ـ معنا که قلمرو و گستره انتشار خبر خود موجب بـه خطـر افتـادن       افشـاگر   شیازپـ  شیب

  .شودمی

سـازمانی کـه قلمـرو افشـاگري     گران برونکه غالباً افشاابزارهایی نیتر مهمازجمله 

شـخص  «کنند، در اختیار دارنـد، خـدمات   خود را در خارج از سازمان مربوطه تعریف می

  . است 1»ثالث

ــده یــا وکیــلخــدمات شــخص ثالــث، مســتلزم اســتفاده از  ــرا یرونــیب نماین       يب

،خـدمات شـخص ثالـث   . بدون فـاش کـردن هویـت افشـاگر     هم آناست  یرساناطالع

ـ  نیبافشاگران «سازمان .است یدنسبتاً جد ايیدهپد هـایی  از سـازمان  يانمونـه  »یالملل

  .پردازدمیافشاگران  يخدمات شخص ثالث برا است که به ارائه

      در سراسـر جهـان،   ،هـا و مقامـات  شـرکت از  یتـوجه  قابـل و یشتعداد رو به افزا

  انتخـاب  مانـد  یمـ  یشاگر مخفـ اف یتخدمات شخص ثالث را که در آن هوکارگیري هب

                                                          
1. Third Party
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قرینه و بدون نشـانه، سازي بیپنهان. دارند یشگرا یخدماتبه دریافت چنین و کنند می

آدرس پروتکـل  یگیـريِ پامکـان  بـدون   هاي مجـازي، هاي مربوط به شبکهسازيچاره

    مرکــز .، همـه امـوري ممکـن اسـت    فـراداده  يسـاز یـره افشـاگر و بـدون ذخ   اینترنتـیِ 

که به پنهان ماندن نام افشاگر کمک  است یخدمات یندهنده چننمونه ارائه 1»یبیسلو«

  . کندمی

ابزارهـاي   براساسبندي اخیر یعنی تقسیم افشاگري اي که درخصوص تقسیمنکته

    هـاي یـاد شـده    آن، باید ذکر شود این است که گاه افشـاگر از میـان اقسـام افشـاگري    

کنـد، هـم   نـد مـثالً هـم افشـاگري مطبوعـاتی مـی      کزمان چند قسم را انتخاب میهم

  .هاي مجازي و هم افشاگري تریبونیشبکه قیازطرافشاگري 

مخاطبان افشاگري  براساسافشاگري )7

مخاطبانی که خبر سـري و محرمانـه بـه اطـالع      براساسبندي افشاگري در این تقسیم

اند لـذا  ن بر سه دستهشوند از آن جا که این مخاطبابندي میشود دستهها رسانده میآن

  :افشاگري نیز از این حیث بر سه قسم خواهد بود

افشاگري نزد متصدیان امور  

صالحافشاگري نزد مقامات ذي  

افشاگري نزد عموم مردم

، همان کسـانی اسـت کـه در دسـتگاه مربوطـه یعنـی       »متصدیان امور«منظور از 

هـایی  ها و پستراي سمتدستگاهی که جرم، تخلف یا سوء جریان در آن واقع شده، دا

. هستند که در پیشگیري یا از بین بردن آن جرم، تخلف یا سوء جریان تأثیرگذار هستند

                                                          
1. Whistle B
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کسانی است که در خـارج از آن دسـتگاه و در مراتـب    » صالحمقامات ذي«و منظور از 

  .باالتر یا جایگاه نظارتی قرار دارند مثالً قوه قضائیه و امثال آن

اهمیت دارد که در سرنوشت افشاگر و رفع جـرم، تخلـف    رو نیازابندي اخیر تقسیم

افشـاگر بایـد پـیش از افشـاگري     . کند تأثیرگـذار اسـت  یا سوء جریانی که افشاگري می

بسنجد که آیا آن خبر سري و محرمانه باید نزد متصدیان امور فـاش شـود یـا مقامـات     

ست که نخسـت اولویـت بـا    غالباً قاعده بر این ا. صالح یا عموم مردمذي] بنابر فرض[

اي کـه  اگر افشاگر بنـابر ادلـه   تیدرنهاصالح و سپس مقامات ذي. متصدیان امور است

دارد از دو قسم افشاگري نخست ناامید و مأیوس شد آنگـاه قسـم سـوم افشـاگر یعنـی      

  .گزیندافشاگري نزد عموم مردم را برمی

» اگري نزد عموم مردمافش«، »نزد متصدیان امور«افشاگري که پیش از افشاگريِ 

اي را کـه  شـود کـه چـرا گـره    کند در نخستین قدم با این انتقاد روبرو میرا انتخاب می

  .خواهد با دندان بازکندشود با دست باز کرد میمی

بندي افشـاگر بایـد ایـن احتمـال را مـدنظر داشـته باشـد کـه اگـر          در این تقسیم

 بـه وجـود  ا مجرمان و متخلفـان یـا بـا    خود ب» صالحمقامات ذي«یا » متصدیان امور«

هویت افشاگر نـزد آنـان    که نیالیدل بهآورندگان آن سوء جریان همدستی داشته باشند، 

 بسـا  چـه خواهد داشت کـه  هایی براي افشاگر در پیشود، خطرات و محرومیتفاش می

  .افشاگري نزد عموم مردم آن خطرات را نداشته باشد

  هاها و هزینهافشاگري؛ خطرپذیري، انگیزه

نداکند عبارتیم یدرا تهد و غالباً بستگان درجه اول آنان که افشاگران یبدسته آس چند

  : از

جسمی هايآسیب  

هاي روانی آسیب
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هاي شغلی و مالیآسیب

هاي حیثیتی و اجتماعیآسیب

    قـرار   خطـر یرخودکـار در مسـ   صـورت  بـه ها را آن یافشاگران، زندگ یتهو يافشا

را به افشاگران نسـبت   عدم وفاداري، و یانتکه خ ییهارسانه جانبخصوصاً از .هددیم

  مجـازات مـرگ را قـرار     یانـت خ يهستند که بـرا  یاديز يکشورها جهاندر . دهندمی

زده  یبـه کسـ   يمـاد  یانبه او نسبت داده شده ز یانتکه اتهام خ یکس آناند خواه داده

  . نزده باشد یاباشد 

اسـت کـه مـردم را     ینکاران ایانتخ يوضع مجازات مرگ برا يراب یلدل یننخست

خودشـان مسـئول تمـام     و بر ایـن اسـاس  اند بالقوه در معرض خطر قرار داده ايگونههب

ـ امثالً در قـانون  . آیندشمار میهبیانپیامدهاي حاصل از آن ز آمریکـا در   متحـده  االتی

  :گویدخصوص قیدهایی ذکر شده که میاین

ارتباط  یرمسئولیغمقام يکه آگاهانه و عامدانه برا یسهرک... «

انتقـال   بـه او  شده را يبنداطالعات طبقه یزکند،تجهاو را برقرار کند، 

اطالعــات ی بــه دسترســ یــتقابلاو يبــرا يبــه هــر نحــو یــادهــد 

بـه هـر     یـا منتشـر کنـد   آن اطالعات را یاکند  یجادا شدهيبند طبقه

کـار   بـه را متحده االتیاو منافع  یتمنرسان به ایانز يهاروش ينحو

ـ اه یـ عل یبـه نفـع هـر دولـت خـارج      یاردیگ     اطالعـات   متحـده  االتی

  ١»....ردیکار گ بهرا  ياشده يبندطبقه

                                                          
1.See: "18 U.S. Code § 798 - Disclosure of classified information". LII / Legal Information 
Institute. Retrieved 2015-12-08./ also see: Delmas, Candice (January 1, 2015). "The Ethics of 
Government Whistleblowing".
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   هـایی اسـت کـه افشـاگران را تهدیـد      خیانت به کشور از جمله نسبت نسبت دادن

مبارزه کننده با فساد اسـت  کند و نشان دادن تمایز میان افشاگري که خادم کشور و می

در ایـام  . نمایداز کسی که خادم بیگانه و خائن به ملت خود است کمی کار را دشوار می

ـ ایکی از مقامات یتنامجنگ و در موضـوع ربـوده شـدن برخـی از اسـناد       متحـده  االتی

  :پنتاگون گفت

 نفس اعتمادبهبود که  ینهدفشان ا یدندآنان که اسناد پنتاگون را دزد«

دول،  یربودن ما در اذهان سا اعتماد قابلدرموردببرند و  ینت خود را از بدول

  ١».شک کنند یجادما ا یاسیدرمورد ثبات نظام س درواقعدوست و دشمن و 

هـایی را  هزینـه  افشاشـده کـه اقـداماتش   عالوه بر افشاگر، متهم نیز به خاطر این

 در مقابـل کارفرمـا یوقت. استشدید یفشار روانها این هزینه ازجمله. شودمتحمل می

را با خـود   کارفرماشخصِ  یفرخواستک یطور خودکار نوعهباقدام ین، اایستدمیافشاگر 

     کـه  یرا تـا زمـان  هـا  آندرباره مـتهم یـا متهمـین،    از افشاگرو تحقیق وجوپرس ٢.دارد

است کـه   هاییاین خود بخشی از هزینه .دهدجلوه میگنهکار  ،ثابت شود یشانگناهیب

  .پردازدنه افشاگر بلکه متهم می

 شـمار  بـه یسـازمان یت و مسـئول  یفداکار در راه منافع عموم يافشاگران گاه شهدا

ـ .نگرنـد یم »يفرار«یا» خائن«را به چشم  گاه افشاگرانیند؛آیم افـراد،  یبرخـ  یحت

ـ  یاد هستن يافتخار و شهرت فردیکه صرفاً در پبه اینکنند یافشاگران را متهم م  یحت

بـه دیگـر   . نندیبیممخاطبان  توجه جلبنچو ییهایزهگاه رفتار افشاگران را متأثر از انگ

  :است ذکرشدههاي افشاگران موارد زیر سخن درخصوص انگیزه

  

                                                          
1. See:http://www.tbo.com/list/news-opinion-commentary/william-mcraven-a-warriors-
career-sacrificed-for-politics-20160424
2. See:ibid.
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فداکاري در راه منافع عمومی و مسئولیت سازمانی  

خیانت

هاي شخصیگیريانتقام  

کسب افتخار و شهرت

یپایبندي به اصول اخالق  

مخاطبان توجه جلب  

و...  

  کـه  بـر ایـن باورنـد    ) ١تومـاس آلـورد فـاونس    یهمچون آکادم(ها یآکادم یبرخ

آن کهدرصورتی -یدولت يهایستمدر ستا حق به افشاگران داده شود  ینا یدکم بادست

داشـته   گاهیمحکم و دانش محورِ یلتاخالق فض ي مبتنی برهایهپاهاي دولتی، سیستم

  ٢.یرندمورد احترام قرارگیشترب -باشد

هاي یادشده براي افشاگر شدن، عواملی نیز وجود دارد که موجـب  در مقابل انگیزه

 یارياحتمال وجود دارد که بسـ  یناشود مثالً انگیزه شدن شخص براي افشاگري میبی

ـ   یشـغل  يهـا ییجویترس از تالف به خاطرفقط نهرا  يافشاگر ،از افراد خـاطر  هبلکـه ب

بـه دیگـر    ٣.یرندبگ یدهناد، کار یطمحاز یرونو ب یطدادن روابطشان در محدستترس از

دادن روابط محـیط کـار   جویانه شغلی بعالوه ترس ازدستسخن ترس از اقدامات تالفی

                                                          
1. Thomas Alured Faunce
2. See: Faunce, T.A. "Developing and Teaching the Virtue-Ethics Foundations of Healthcare 
Whistle Blowing", Monash Bioethics Review. 2004; 23(4): 41–55/ also see: Faunce, T.A. and 
Jefferys, S. "Whistleblowing and scientific misconduct: Renewing legal and virtue ethics 
foundations". Journal of Medicine and Law 2007, 26(3): 567–84.
3. See: Rowe, Mary & Bendersky, Corinne, "Workplace Justice, Zero Tolerance and Zero 
Barriers: Getting People to Come Forward in Conflict Management Systems," in Negotiations 
and Change, From the Workplace to Society, Thomas Kochan and Richard Locke (eds), Cornell 
University Press, 2002./ also See "Dealing with — or Reporting — 'Unacceptable' Behavior 
(With additional thoughts about the 'Bystander Effect')" ©2009Mary Rowe MIT, Linda Wilcox 
HMS, Howard Gadlin NIH, Journal of the International Ombudsman Association 2(1), online at 
ombudsassociation.org
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در که آزار افشاگران . بردیا بیرون محیط کار هر دو انگیزه افشاگري را در فرد از بین می

بینانـه  خود گـواه واقـع   شده استتبدیل يجد یاربس ايهمسألبه جهاناز نقاط  یاريبس

  .بودن این ترس است

دولـت از خطـرات    یاتجارت  ی،دانشگاه يهاکارکنان در بخشبرخی ممکن است 

ـ  يهـا یاسـت شده، آگـاه شـوند امـا س    یطکه متوجه سالمت و مح يجد یِ محـیط  داخل

 یـدات دهنـد بـا تهد  گـزارش  را  یهاول يهشدارها ینابخواهند را که  یکسان شان،کاريِ

ممکن اسـت در   یخصوص يهاخصوصاً کارکنان شرکت.مواجه کند یشغل یانهجویتالف

 کـه  آنبـه خـاطر    یـب ترت ینو به هم یرندقرارگ یبمعرض خطر اخراج، تنزل رتبه، تکذ

ر ممکن است خـود د  دهندیتوجه مقامات مربوطه قرار م معرضرا در  یطیخطرات مح

  . واقع شوندمعرض خطر 

را بـه آسـتانه    یطحوزه سـالمت و محـ   یداتکه تهدآن خاطرهیز بکارکنان دولت ن

 یـن ا یدهرچنـد شـا   یرنـد قرارگ یتوانند درمعرض خطر مشابهیکشانند میتوجه مردم م

  ١.باشدتر ضعیفاحتمال 

و یندحقـائق ناخوشـا   درمـورد زودهنگـام هشـدار   به خـاطر که هستند یدانشمندان

مـورد آزار   ،به آستانه توجه عموم مـردم و مقامـات  و رساندن آن ع الوقویبقر هايیانز

از ورد بـه   یـت تـرس آزار و اذ کـه از  ی هسـتند دانشمندان جـوان  ینهمچن. قرار گرفتند

  ٢.انددلسرد شده انگیزچالشیعلم تحقیقات

کارفرمـا تحـت حفاظـت قـانون      يهـا ییجویاگرچه غالباً افشاگران در مقابل تالف

همچـون فسـخ    ییهایهتنب ي،افشاگر به خاطربوده که کارفرما،  یاديارد زهستند، اما مو

مثالً در . بد و خشن را اعمال کرده است يرفتار یاتنزل رتبه، دستمزد و  یق،قرارداد، تعل

                                                          
1.See: European Environment Agency) (Jan 23, 2013). "Late lessons from early warnings: 
science, precaution, innovation: Full Report". p. 614.
2. See: Ibid.
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ی شروط ینقوان یشترِدرمورد افشاگر اثبات شود ب یشغل ییجویاگر که تالف متحده االتیا

. انـد یـده تدارك د شغلیيهایانز یاجبران خسارت نظورم بهحفاظت از افشاگران،  براي

 دفـاتر هـا و  شـرکت را در یمنف یع ولیشا یتذهن یاز افشاگران، نوع یاريبس ،حال نیباا

العمـل  تواند عکسآن نمی دربرابرکه قانون  اندگزارش کرده یانمتهم به سوء جر یِدولت

ا دفاتر دولتی بگوید که حق ندارید تواند به افراد شرکت یقانون نمی. خاصی داشته باشد

  .ذهنیت منفی نداشته باشید

، تحـت  اند منتشر کردهکه درباره تخلف  یگزارش یتالف بهموارد افشاگران  یدر برخ

 یخصوصـ  يهااز سازمان یاريمسأله، بس یندر واکنش به ا .اندقرارگرفته یفريک یبتعق

سـه  .اندداده یلبه افشاگران را تشککمک  يبرا یبانیگروه پشت یاحمایتیِ قانونیبودجه 

و  ٢»افشاگران انگلسـتان «و  متحده االتیادر ١»افشاگران یمرکز مل«در  هاآناز  نمونه

  . است در انگلستان ٣»در شغل یهمگان يپروا«مرکز 

ها توسط شدن آن یزاعتبارشدن افشاگران توسط همکاران، متمایب یط،بسته به شرا

و دور از ذهـن  نـامعمول  امـري  شـان  اخـراج از سـازمانِ   یحت ایی،بالقوه آت یانکارفرما

 »يکـار شـلوغ «که حذف افشاگران از سـازمان را نشـانه رفتـه،     یلشکرکش ینا. یستن

گـروه  » کـاري شلوغ«در در محل کار است  يرلداز قُ یافراط یشکل که شودیخوانده م

  ٤.دیرگیقرار مبراي حذف موردنظرهدف  عنوان بهفرد  یکدربرابر

                                                          
1. See: National Whistleblowers Center; whistleblowers.org. Retrieved 2012-07-08.
2.Whistleblowers UK
3. See: Public Concern at Work (PCaW); pcaw.co.uk. Retrieved 2012-07-08.
4. See: Matthiesen SB, Bjorkelo B, Burke RJ “Workplace Bullying as the Dark Side of 
Whistleblowing” in Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, 
Research, and Practice (2012)
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  1افشاگري و علم اخالق

که چرا مـردم  ینو ا يافشاگرمورد تر دریقعم يهاها و پرسشیهنظربرخی معتقدند که 

 براسـاس . اسـت  مطالعـه  قابلنیز یاخالق یکردهايبا رو یرندگیم یشپرا يافشاگرراه 

ـ   یمتصم یکیقتدر حق يافشاگردیدگاه ایشان  از منظـر   .اسـت  یو اقدام کـامالً اخالق

درسـت   اقـدامِ  ینآخـر  يافشاگر ،همچون مورد ادوارد اسنودن يدر موارد متعدد، برخی

توان پرسید که مـراد از اخـالق   حال می. آن ممکن بودانجام  آید کهمی شمار بهیاخالق

  ؟شودیمچیست؟ و اقدام اخالق به چه اقدامی اطالق 

 ،کنـد  ینتضـم  تواند حفاظت از افشاگران رایم یقانون یبانیمحافظت و پشتاگرچه 

کـه کـار را    اسـت و شـروطی  مقـررات   ،از ضوابط یاريحفاظت خود موضوع بس یناما ا

هـاي  و زمینهد اما الزامات نکنیم ینافشاگران را تأم یتصدها قانون امن. کننددشوار می

افکند و افشـاگران را   یهسا یتامن ینتواند بر ایمیراحت بهالزم براي اجراي این قوانین 

 حـال  نیبـاا . رها کنـد  یقانون يهایها و سختییجویدر مقابل تالف یاوریب و یرپذیبآس

و ارتباطـات   يعرصـه فنـاور   يهـا یشرفتبا پبه افشاگري، و اقدام به افشاگري یمتصم

مواجـه   یانـه جوانتقـام بـا اقـدامات    درپیپیافشاگران  ٢.شده است تریچیدهپ شیازپ شیب

گاه از  یرد،گیصورت م اند،متهمکه  یگروه یامان ساز دست بهاقدامات گاه  ینهستند، ا

  . قانون يمرتبط و گاه از سو يهاسازمان یهناح

و ا افشـ  یِاخالقـ  یت، مسـئول يافشـاگر اخالقـی  یتکه درباره مشـروع یی هاپرسش

اسـت کـه در   هـایی  پرسشهمه همه و ،شودیماخالقی نهادهاي افشاگر طرح یابیارز

  .شودیم بحث یاسیقلمرو دانش اخالق س

                                                          
1. Ethics
2. See: Delmas, Candice (January 2015). "The Ethics of Government Whisltleblowing". Social 
Theory and Practice.
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 یامـدهاي پ. ینـد گروه را گو یاحاکم بر رفتار فرد اخالقی علم اخالق مجموعه اصول 

توانـد  یهم مـ  یزانباشد به همان م یتواند منفیکه م یزانبه همان م يافشاگر یاخالق

اقـدام   جویانه،یتالفهاي صرفاً با انگیزهگاه ممکن است کارکنان  هرحال به. مثبت باشد

قش نکه این خود در ارزیابی اخالقی چنین اقدامی  تخلف کنند یکرد درمو يبه افشاگر

  .کننده داردتعیین

توسط بـازرس کـل پنتـاگون     هرسالهافشاگرانه، که  یتشکا 1000از  یشب یاناز م

  ١.شودیو مدرك اثبات نم یلدرصد با دل 97به  یبشود قریمثبت 

خائن، قهرمان  یکبه چشم  باشد که ینا یکیتواند یافشاگربودن م یمنف یامدهايپ

بـه  گمـان که تنهـا بـا    ،شود یستهنگر یاز افشاگران) درصد 97(یتاز اکثر یکیصرفاً  یا

یـايِ در سرتاسـر دن . انـد به خشـم آمـده   ی،واقع یعدالتیببا دیدن و نه  یعدالتیبوقوع 

 معمـوالً . نـد محدود ِشـان يدر بخش کـار  افراددارد که باور وجود ینا ياحرفهکاري و 

 یـرد گیض مـ وفراین مسأله را مکارکنان  يو وفادار يافشاگراخالقی درباره يهابحث

ض وفـر این نکته را م ترعوامانهاي گونههبیاربط با موضوع است یب ي،که مفهوم وفادار

نوعی این انتخاب اخالقی، است که یانتخاب اخالقیک متضمن  يکه افشاگر یردگیم

 يکه کارمند بـرا  یتیشود را با مسئولیبال کارفرما متعهد مکارمند در ق یککه  يوفادار

و کارمنـد را در دو راهـی    دهـد یقـرار مـ  با هم دارد در تعارض  یبرآوردن مصالح عموم

   در سرگردانیِ انتخاب میان این امـر اخالقـی یـا آن امـر اخالقـی رهـا        ٢نماییمتناقض

  ٣.کندمی

                                                          
1. See: http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/20/16/04/25/commander-of-
bin-laden-raid-blasts-senate-for-disrespecting-military-leaders/.

  پارادکس اخالقی. 2
3. See: Larmer, Robert A. (Feb 1992). "Whistleblowing and Employee Loyalty". Journal of 
Business Ehtics.
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 یحاخالق تجارت، با توضـ  یهرا در نشر ي، نگاه مرسوم به افشاگر١الرمر. يرابرت ا

ـ (نگاه نخسـت  کارمند در یکاحساسکند که یم یفمطلب توص ینا بـر ادراك   یمبتن

، )مقبـول اسـت   یـه ثابت نشده آن ادراك اول یهادراك اول ینکه خالف ایکه تا زمان یهاول

جز  ياگرکه افشینو ااست یانشاندر قبال کارفرما اريو رازد يمربوط به وفادار یفوظا

  ٢.تواند موجه باشدینم یعموم خیرناظر بهواالتر  یفوظا یهبر پا

کند، به هـر  یرا مطالبه م يکه وفادار ارتباطینکته مهم است که هر  ینا یصتشخ

درمـورد ادوارد اسـنودن    ٣.متقابـل اسـت   یـی افزاکند و مسـتلزم هـم  یعمل م یقدو طر

و  داننـد یدرسـت مـ   یو عمل ياخالق نظرجهت او را از ها اقداماتیکاییاز آمر یاريبس

مـردم   یـان شـده م  يبندطبقه یتا با انتشار اسناد جاسوس یدادوارد اسنودن کوش معتقدند

ـ  یجادا یفرصت هاآن يبرا یکاآمر گـزارش   یـا آ. یننـد دولـت را بب  یکند که عملکرد داخل

دولت  يبرا یدشا یحت یایکس يکه برا یشرکت مشکوك یایهدر سا يِهایتکردن فعال

  است؟  یکند کار درستیکار م

 »ماندنوفادار«میان مسأله بغرنج انتخاب شخص، مجدانه بهدر دو راهی یاد شده، 

  .است، مکلف شده»تخلفات شرکت يافشا«یابه شرکت 

  

  هاي قانونیافشاگري و حمایت

فـرق   یگـر بـه کشـور د   ياز کشور ي،افشاگراز یقانون راهکارها، شیوه و میزان حمایت

هایی که در حمایـت و پشـتیبانی قـانونی از افشـاگران     ترین مؤلفهبرخی از مهم کندیم

  :ند ازاتوان مد نظر قرار داد عبارتمی

                                                          
1. Larmer
2. See: Larmer, Robert A. (Feb 1992). "Whistleblowing and Employee Loyalty". Journal of 
Business Ehtics.
3. See: Duska, Ronald (Feb 1992). "Whistleblowing and Employee Loyalty". Journal of Business 
Ethics.
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  در آن انجام شده يکه افشاگر يکشور.1

  .استی که افشاگري در آن صورت گرفتهمکان.2

  و اطالعات مربوط به جرم، تخلف یا سوء جریاناسرار  لو رفتنیچگونگ.3

  انتشار اطالعات و اسرار مربوط به جرم، تخلف یا سوء جریاننحوه .4

را کـه   ١از افشـاگران  حمایـت جـامع   یناز دوازده کشـور  قـوان   یشب حاضر درحال

از  یحقـوق  هـاي حمایـت گـزارش کـردن تخلفـات و فـراهم آوردن      يبرا ییسازوکارها

را  یشـتري وط بمشر يهایتکشور حما 50از  یشب .اندیرفتهکند، پذیم فراهمافشاگران 

یـا اطالعات  ي دسترسی بهآزادتالش براي ایجاد از اقدامات ضدفساد،  یبخش عنوان به

  ٢.انداتخاذ کرده شانیاستخدام ینقوانآزادي دسترسی به 

هایی را بایـد  ها و تنبیهکه در حمایت از افشاگران و افشاگري چه قوانین، پاداشاین

چیسـت؟ همـه    ٣از افشـاگران  حمایـت جـامع   یننقواکه اساساً محتواي وضع کرد و این

قـرار  یموردبررسـ هاي قـانونی از افشـاگري بایـد    موضوعاتی است که در بحث حمایت

  .ردیگ

  4اثرات و پیامدهاي افشاگري

   هـایی کـه افشـاگران را تهدیـد    آسـیب  ازجملـه هایی که افشاگري دارد و یکی از هزینه

ـ  یراتدرمـورد تـأث   یاندک یقاتتحق. ثرات روانی ناشی از افشاگري استاکند می  5یروان

توانـد  یآن مـ  یفدرحـد ضـع   یحتـ  يصورت گرفته است اما تجربـه افشـاگر   يافشاگر

                                                          
1. Comprehensive Whistleblower Protection Laws
2. See: Banisar, "Whistleblowing: International Standards and Developments", in Corruption 
and Transparency: Debating The Frontiers Between State, Market And Society, I. Sandoval, 
ed., World Bank-Institute for Social Research, UNAM, Washington, D.C., 2011 available online 
at ssrn.com
3. Comprehensive Whistleblower Protection Laws
4. Consequences of Whistleblowing
5. Psychological Impact
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کـه   یعنوان کارکنانبهافشاگران  .را متوجه کارمند خوب کند یبلندمدتو  یحمالت دائم

از  یـواري بـا د  یر،مد يخود را نشان دهند، اغلب از سو يهایکوشند دغدغه و نگرانیم

  ١.شوندیسکوت و خصومت مواجه م

مواد پناه بردن به مشکالت مربوط به  ی،و دائماضطراب شدید از افشاگران از  یبرخ

    هـا،  حـاد، کـابوس   هـاي نگرانـی در محـل کـار،    یـدي پارانوئهـاي  مخدر و الکـل، رفتار 

ه کـ شـده  گـزارش غالبـاً  ٢.ینـد گویو افکار مزاحم سخن م هاي ناخوشایند ذهنیتداعی

ـ  یباًتقر یزآمیو افکار خودکش یافسردگ    ممکـن اسـت    افشـاگران درصـد  10از یشدر ب

  ٣.یدوجود آهب

 یاز خـود، وخـامت   یشـان ا یِبهداشـت  يهااقبترافشاگران و م سالمت حالِ ینهدر زم

از  یاريبسـ  یمـاري، از عالئـم ب  یفـی ط٤.و بدترشدن اوضـاع گـزارش شـده اسـت     یکل

که یناما درباره ا. کندیاز اختالل استرس را منتشر م یناش یبمربوط به آس يهایژگیو

نـه؟ بحـث    یـا رسـد  یم یشناخت يهاکنند، به آستانهیکه افشاگران تجربه م یبیآس یاآ

  ٥.است

اثـرات و  در بحـث   یـز ن ارتبـاط نیسـت  بـی یجسم یماريکه با ب روزافزونیاسترسِ 

یارتوانـد بسـ  یمـ  ير افشـاگر استرس د٦.شده است واقع موردبحثافشاگري پیامدهاي

                                                          
1. See: Drew D (29 January 2015) Francis NHS whistleblower report: a new beginning? The 
Guardian
2. See: Peters, K. et al. (2011). The emotional sequelae of whistleblowing: findings from a 
qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 20: P2907-14.
3. See: Farnsworth CH (22 February 1987) Survey of Whistleblowers finds retaliation, but few 
regrets The New York Times/ also; Lennane J (11 September 1993) "Whistleblowing": a health 
issue. 307(6905): P667–670
4. See: Greaves R, McGlone JK (2012) The Health Consequences of Speaking Out Social 
Medicine Vol 6, No 4 P259-263.
5. See: Bjørkelo, B. (2013). Workplace bullying after whistleblowing: Future research and 
implications. Journal of Managerial Psychology, 28(3), P306-323.
6. See: Lennane J (11 September 1993) "Whistleblowing": a health issue. 307(6905): P667–
670/ also see: Lennane J (17 November 1995) The canary down the mine: what 
whistleblowers' health tells us about their environment Paper given at Department of 
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  بـه سـر   انـد  کـه انجـام داده  يکارکنان در ترس از افشاگر یبترت ینبه هم.باشد شدید

ترس ممکن  ینا١.یردقرارنگ رشیموردپذکه ممکن است سخنشان ینبرند، ترس از ایم

  یـد احسـاس تهد يِ افشـاگر،  واسـطه افشـاگر  هب متخلفی کهیراموجه باشد، زواقعاً است 

یشـغل  یـب تخر يبـرا  یعاتشـا  یـا یساختگو خطا  هايکند، ممکن است با گزارشیم

خوانده  ٣»بیمارانگاري«یا  »الیتینگگَس«که  هاشیوهینا ٢.کند یزيربرنامه »افشاگر«

که بـا   یکنترل کارکنان يها برااست که سازمان خالف قاعدهو  شایعیکرديشود رویم

اي است کـه  شیوه» بیمارانگاري«٤.یرندگیکارمهب کنندینی میآفرمشکل ی،نگران یجادا

ـ کارگیري روشهدر آن متهم با ب رسـاند کـه افشـاگر در    جـایی مـی  ههاي روانی کار را ب

بـر عـدم    یبا طرح ادعا مبنـ  یکتکن یندرموارد حاد، ا. کندسالمت عقل خود تردید می

  ٥.همراه است یر،مد یاسازمان  ياز سو افشاگر،یثبات سالمت روان

 یـب را خراب کنند و با تخر علیه خود کوشند تا وجهه افشاگرانِیها اغلب مسازمان

ـ   یقـات هـا تحق ینمعنا که ا ینا ینتلق یلهوسهبیا یشانهایدلواپس اسـاس  ینادرسـت و ب

  .کنند يافشاگران را منزو یقات،گرفتن تمام آن تحق یدهاز راه ناد یا، واست

شـوند و   یـق شـوند، تعل  یـب تأد ی،سـاختگ  يهـا بهانـه  بـه ممکن است افشـاگران  

 یشآنجا که افشاگران در افـزا ٦.گزارش شود تخصصیيهابه دستگاه یزعملکردشان ن

                                                                                                                          
Criminology, Melbourne University, conference: "Whistleblowers: protecting the nation's 
conscience?"
1. See: Sprinks J (2014) Survey highlights slow progress in increasing staff whistleblowing. 
Nursing Standard Feb 12-18;28(24) P14-5.
2. See: De Silva, P (2014) Tackling psychopathy: a necessary competency in leadership 
development? Progress in Neurology and Psychiatry September/October.
3 . Gaslighting
4. See: Lund CA, Gardiner AQ (1977) The gaslight phenomenon: An institutional variant. The 
British Journal of Psychiatry 131 P533–4.
5. See: Lennane J (May 2012) What Happens to Whistleblowers and Why Classics in Social 
Medicine Vol6 No4 P249-258.
6. See: Patients First (23 Oct 2013) The Life Cycle of the Whistleblower)/ also see: Patients 
First (23 Oct 2013) The Life Cycle of the Whistleblower)
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چـون عـزل را    ییهـا یـان خطر ز شیازپ شیبدهند، یخرج مهسماجت ب یشانهایدلواپس

  یـا  ، یبدحسـاب  یـا  سـوابق بـد   اتهامي،ممکن است افشاگران پس از برکنار١.یرندپذیم

 يدشـوار  بـه بسیار شوند و تالش مجبور به يشغل بعد یافتنيمراجعات کم برادلیل هب

  . فتندبی

 یبو آس) يمستمر یو گاه(واسطه از دست دادن معاش هب يافشاگر یاجتماع یرتأث

ممکن است افشاگران . بگذارد یرافشاگر تأث یممکن است بر سالمت روان یزبه خانواده ن

    درمـورد   یاز پیامـدهاي دادخـواه   یکـی استرسـی کـه  کننـد   را تجربـه  یـادي استرس ز

ممکـن  ها یدادخواه یندر اغلب ااست و از کار  يبرکنار ی،عدالتیهمچون ب ییهایانز

  .ها مواجه شوندانجمن يازسو یتاصالً بدون حما یاناقص  يهایتبا حمااست 

 یدر نبـرد طـوالن   ،دهندیخود ادامه م يهادغدغه یگیريکه به پ یافشاگران چه بسا

ـ  ٢.یرنـد قرارگ یدولتـ  يهـا و بخـش  یرسـم  یـی اجرا يهـا دسـتگاه  یـه عل یمدت     ینچن

افشاگران  يهاکه به مشکالت و استرس یکارکنان یريکارگهتوانند با بیم ییهادستگاه

  . را دوچندان کنند »یسکوت سازمان«یند،افزایم

 یـا که ممکن است هرگـز اذعـان   یبزرگ یعدالتیافشاگران از ب یرفته برخهميرو

 يهااز ترس و فقدان، مسلماً اضطراب یقیتجارب عم ینچن ٣.برندیرنج م ،اصالح نشود

  بعـد هـم   يهـا سـال تـا   بسـا  چـه کـه  شودیمرا موجب  یروان يهایماريو گاه ب یدشد

ذر هـا برحـ  دغدغه يدر راستا گام برداشتناز  یزرا ن یگراند يبدرفتار ینا. دار استادامه

سکوت  یواردر پسِ داست،  حل قابلراحتی و مشکالتی که بهيکارها ین،بنابرا. داردیم

                                                          
1. See: Public Concern at Work (2013) Whistleblowing: The Inside Story - A study of the 
experiences of 100 whistleblowers University of Greenwich research report.
2. See: Bousfield A (9 December 2011) 21 Ways To Skin An NHS Whistleblower Medical Harm/ 
also see: Patients First (23 Oct 2013) The Life Cycle of the Whistleblower)
3. See: Lennane J (May 2012) What Happens to Whistleblowers and Why Classics in Social 
Medicine Vol6 No4 P249-258.
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ـ    ییهایشرفتطعم پ یدنرا از چش یماند و هر سازمانیپنهان م  یِکه ممکـن اسـت از پ

  ١.داردیبازمها حاصل شود، یناکام

اند را داشته شانیثبات رواناگرچهجدا شدند،  یشانهاسازمانکه از یافشاگران یبرخ

یـروي ن» کرافـت اسـکول یـان آدر«مـثالً (2.سـپرده شـد   یسسه روانؤم یکاجباراً به اما 

 یـف خود آمار جرم را تحر يدر بخش ادار ی،که به گفته برخ ،»يدیپيواان«کارِ کهنه

  .)کرد

قضیه نیز توجـه داشـت کـه متقـابالً،      يسو آنباال باید به  شده میترسدرمقابل وضع 

 ي، بـرا آورد نیـز از مـتهم بـه بـار مـی    ییبازجوکه یک افشاگر در اثر ايجانییه یبآس

به دیگـر سـخن افشـاگري اثـرات و پیامـدهاي       3.کننده استیبخانواده فرد متهم تخر

  .هایشان به همراه داردروانی خاصی هم براي افشاگر و هم براي متهم و خانواده

همـراه دارد موجـب شـده تـا      یندي کـه افشـاگري بـه   تبعات و پیامدهایی ناخوشـا 

ـ «.افشاگري مستلزم شجاعت باشد  فهرسـت عنـوان  هـا را بـه  ینـه گز یـن ا »آدامـز يربِ

  :دهدیم یحتوض،يافشاگر یمنف یامدهايپ

  رفع مشکل خلف وعده ازسوي مسئولین امر درخصوص.1

  یأس.2

  انزوا.3

  احساس حقارت.4

  شخص افشاگرضد  یگروه یلتشک.5

  دست دادن شغلاز.6

                                                          
1. See: Peters, K. et al. (2011). The emotional sequelae of whistleblowing: findings from a 
qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 20: P2907-14/ also see: Public Accounts 
Committee Report of Inquiry into Whistleblowing, Ninth Report of Session 2014–15)
2.Cop hauled off to psych ward after alleging fake crime stats.
3.See: http://www.tbo.com/list/news-opinion-commentary/william-mcraven-a-warriors-
career-sacrificed-for-politics-20160424/.
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  فرد افشاگر یمت روانسئوال بردن سال یرز.7

 بـراي  ترکـردن کـار  سـخت  منظـور  بـه یانهجویتالف يهایکتاکتکارگیري هب.8

  دادن آنجلوه یزو ناچ یتاهمیب یاشخص افشاگر 

  یتترور شخص.9

  یشخص یختوب.10

  ١دشوار ییقضا يهایدادرس.11

  :دارد یبستگ دو چیزبه  موارد یادشدهتمام 

ده باشداز اطالعات را افشا کر یکه شخص چه سطحاین.  

 افشا کرده باشد ینزد چه کساناین اطالعات را.  

در سطح  يدر سطح شرکت تا افشاگر ياز افشاگر يو عواقب افشاگر یامدهاپ ینا

  ٢.کندیم یداتفاوت پتناسب بهفدرال 

  حفاظت از افشاگر مدرنِ يهاروش

با توان مدعی شد شخص درصورتی در مقابله آن می براساسدالیلی وجود دارد که 

هاي شکایتی خاصـی  دهد که سیستمالعمل نشان میاعمال غیرقانونی یا نامقبول عکس

و  ریـزي برنامـه  براساسها نه تنها در سازمان مربوطه وجود داشته باشد که این سیستم

 شده نییتعهاي از پیش شخص را مجبور به انتخاب گزینه شده نییتعهاي از قبل کنترل

کـه محرمانـه مانـدن شـکایت او      دهـد یمـ او قرار  يرو شیپکند بلکه فرایندهایینمی

  3.همچنان حفظ شود

                                                          
1. See: Ahern & McDonald, 2002; Brodie, 1998; Fletcher et al., 1998; Wilmot, 2000
2. See: Lachman, V. D. (2008). Medscape Log In. Retrieved March 30, 2016, from; 
http://www.medscape.com/viewarticle/582797_6.
3. See: Mary Rowe, "Options and choice for conflict resolution in the workplace" in 
Negotiation: Strategies for Mutual Gain, by Lavinia Hall (ed.), Sage Publications, Inc., 1993, pp. 
105–119.
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کنـد  یکمـک مـ   ییفضا یجادبه ابا نام مستعار یدهگزارش سازوکاریريکارگهب

را بدون ترس از اقـدام  تخلف بالفعل  یابالقوه تر مواضع بتوانند آسودهکه در آن کارکنان 

  . باشندآن اي براي چارهیدر پیامتخلفان، گزارش کنند  یانهجویتالف

37001١یـزو ضـد رشـوه ا   یریتمـد  يهـا یسـتم س استانداردمعروف به  یکردرو

  .آورده است شمار بهیدجد استانداردیارهاياز مع یکیعنوان بهنام را یب يهاگزارش

    کـه اعمالشـان افشـا     یحاضر افشاگران، که ممکن است از جانب کسـان  درحال

 يگـذار بـه اشـتراك   يافزارهـا  نرمو  يرمزگذار يطر باشند، متدهاشود در معرض خیم

خود را از خطـر آشـکار    یواقع یتبرند تا هویکار مهبانام مستعار را ب یانام یب هايمحتوا

گمنـام مانـدن    یـت بـا قابل  يِهـا شبکه ینتراز در دسترس یکی٢»رتُ«.شدن حفظ کنند

  ٣.کنندیتفاده ماز آن اسمکرر یاسراسر دن است که افشاگرانِ

کارگیري ابزار افشاگري براي مقابلـه بـا فسـاد باشـد،     هواقع این است که اگر بنابر ب

هـاي  شرطیکی از لوازم و پیش افزارها نرمکارگیري و معرفی این قبیل هطراحی،کشف، ب

  .آن است

  

                                                          
1. ISO 37001 – anti-bribery management systems
2. Tor
3. See: Mittal, Prateek (2001). "PIR-Tor: Scalable Anonymous Communication Using Private 
Information Retrieval." (PDF). USENIX Security Symposium. Retrieved 10/4/15
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يریگ جهینتي و بند جمع

فساد یا پیشـگیري از فسـاد    هاي مبارزه باترین شیوهمؤثرو  نیتر مهمافشاگري یکی از 

کارگیري این شیوه در جامعه مستلزم آن است که نخسـت  هاما آموزش، ترویج و ب. است

  روشن شود که افشاگر کیست و افشاگري چیست؟ 

ها ایضاح مفاهیم اولیه این موضوع به معناي نشان دادن ابعاد و زوایاي مختلف آن

نـدي،  بها، زمـان عناصر متعددي چون انگیزههر تعریفی که با قیود و ذکر  رو نیازااست 

، حدود و قلمرو مفهومی این مفاهیم را آشـکارتر سـازد رجحـان    ...بودن، ابزارها و سرّي

  : گفته شد رو نیازا. دارد

، تخلفات جرایماي، اطالعات مربوط به افشاگر کسی است که با انگیزه«

ي که خصوصاً ازسوي سرّي یا محرمانه در یک دستگاه ادار1یا سوء جریانات

صاحبان قدرت، در گذشته جریان داشته یـا درحـال حاضـر جریـان دارد یـا      

هاي آن دستگاه در آینده واقـع خواهـد شـد را بـا ابزارهـایی      برنامه براساس

هـاي  هـا، شـبکه  هـاي تلویزیـونی، رادیـویی، سـایت    چون؛ مطبوعات، شبکه

هـا بـه اطـالع    ل ایـن هاي مخابراتی، تریبون و امثااجتماعیِ مجازي، شبکه

) خارج از آن دسـتگاه (صالح ، مقامات ذي)در همان دستگاه(متصدیان امور 

  » .رساندیا عموم مردم می

هـا و محورهـایی کـه موضـوع     ، باید دانش»افشاگري«پس از ایضاح مفاهیم اولیه 

ها قابل طرح است مد نظر قرارگیرد و براي افشاگر و متولیـان آمـوزش،   افشاگري در آن

ها با سه محور؛ کارگیري این شیوه روشن شود که آیا در هریک از این دانشهرویج و بت

                                                          
  . آمیز، غیر اخالقی و ناصادقانه را نیز در خود داردسوء جریان اعمال تقلب. 1
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اي چـه معاملـه  » افشـاگري «، ناظر به ارزش و ناظر به تکلیف بـا موضـوع   واقع بهناظر 

  .خواهند داشت

از منظـر  » افشـاگري «خواهنـد بـا   به دیگر سخن باید روشن شود کـه ایشـان مـی   

سه محـور   براساسشناختی، سیاسی و مدیریتی و تی، جامعهشناخاخالقی، حقوقی، روان

  .اي کنندیاد شده چه معامله

شناسایی اقسام افشاگري ازجهت نوع فعالیت، قلمرو، نوع دسـتگاه، زمـان، ابزارهـا،    

از فداکاري در راه منافع عمومی  اعمها مد نظر قرار دادن خطرات، انگیزه... مخاطبان و 

هاي شخصی، کسب افتخار و شـهرت، اصـول   گیرينت، انتقامو مسئولیت سازمانی، خیا

  از اعـم هـاي افشـاگري؛   یـا در نظـر داشـتن هزینـه    ... مخاطبـان، و  توجه جلباخالقی، 

  .هاي جانی، روانی، شغلی، مالی، حیثیتی و اجتماعی نیز در همین راستا استهزینه

. دهـد قـرار مـی   روي انسـان هـایی را پـیش  افشاگري لوازم و تبعاتی دارد و چـالش 

هایی که ها و پشتیبانیکند، حمایتهاي اخالقی که علم اخالق از آن بحث میپارادکس

کنـد ازجملـه مبـاحثی    افشاگري به لحاظ حقوقی، روانی، اجتماعی، فیزیکی ایجاب مـی 

  .و بحث قرار گرفت مورداشارهها است که در این تحقیق برخی از آن
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