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دست رسی به اطالعات، آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، تجهیز رسانه ای، نهادهای مدنی، 
و گزارش دهی و حمایت از اطالع دهندگان فس��اد را می ت��وان از جمله تدابیر مهم پیش گیری 
اجتماعی از فس��اد دانست. مردِم آگاه از مس��ائل و تصمیم های تأثیرگذار حكومتی در موقعیتی 
قرار می گیرند كه بر رفتار كارگزاران بخش عمومی نظارت كرده و زمینه های ارتكاب فس��اد را 

از آنان سلب خواهند كرد.
در تدبیر آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، اطالعات به صورتی فعال منتشر می شود. در 
این حالت، كس��انی كه به دنبال كس��ب اطالعات نیستند حداقل اطالعاتی را دریافت می دارند 
و كس��انی كه به دنبال كس��ب اطالع اند از منابع بهتری بهره مند می ش��وند. در برنامة تجهیز 
رس��انه ای نیز تالش می ش��ود تا متخصصان مربوط تجهیز و توانمند شوند. در برنامة نهادهای 
مدنی نیز، هدف همراه كردن جامعة مدنی و اعضای فعال در آن با سازوكارهای مقابله با فساد 

است. 
در تدبیر گزارش دهی و حمایت از اطالع دهندگان فساد، تالش می شود تا مردم به هم كاری 

با نهادهای مقابله با فساد ترغیب شوند. 
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مقدمه

فساد امروزه به معضلی جهانی تبدیل شده و به ویژه در كشورهای در حال توسعه 
كه تدابیر قدرتمندی برای برخورد با آن وجود ندارد به س��طح بی سابقه ای رسیده 

است. )1:9(.
از نظر س��ازمان شفافیت بین المللی1، فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت 
تفویض ش��ده در جهت منافع ش��خصی اع��م از اینكه در بخش دولتی باش��د یا 

خصوصی)25 : 11(.
منظور از پیش گیری اجتماعی ایجاد تغییرهای فردی و محیطی است به نحوی 
كه به اصالح جامعه و فرد منجر ش��ده و موجبات جلوگیری از ارتكاب جرم را تا 

حدود زیادی به صورت پایدار و همیشگی فراهم   كند )85 : 10(.
این نوش��تار ابزارها و ش��یوه های تحقق پیش گیری اجتماعی از فس��اد را مورد 

بحث و بررسی قرار می دهد. 

الف. دست رسی به اطالعات

دست رس��ی ب��ه اطالع��ات می توان��د ضم��ن ارتق��ای ش��فافیت در رفتاره��ا و 
تصمیم گیری های كارگزاران عمومی، مردم را همواره از مس��ائل و امور تأثیرگذار 
بر سرنوش��ت خود آگاه كند. این امر سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها 
و تصمیم های كارگزاران بخش عمومی ش��ده و بدین نحو فرصت ارتكاب فس��اد 

را محدود خواهد كرد. 
در واقع، در اینجا كاربر دریافت اطالعات را درخواس��ت می كند و س��امانة نهاد 
دولتی موظف به پاسخ گویی می شود. برای رسیدن به سازوكاری منظم و مؤثر در 
این حوزه، باید تضمین شود كه جریان كار بنا به درخواست كاربران مبنی بر نوع 
اطالعات مورد در خواست تنظیم  شده است. به عالوه، ماموران دولتی مربوط حق 
منِع خودس��رانه و نامتعارف افراد را از دست رسی به اطالعات ضروری و الزم در 

1. Ti
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این حوزه نداشته باشند )302: 16(. 
نظر به اهمیت و تأثیر بسیار سازوكار دست رسی به اطالعات در امر پیش گیری 
از فساد، كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد1 مشهور به كنوانسیون 
مریدا-به طور ویژه در زیربندهای ب و ت از بند 1 مادة 13 خود حمایت از چنین 

سازوكاری را مورد توجه و تأكید قرار داده است. 
در بند 1 این ماده از كش��ورهای عضو خواسته شده است تا اقدام های مقتضی 
را برای فراهم كردن زمینة ارتقای مش��اركت فعاالنة اعضای جامعة مدنی در امر 
پیش گیری و مبارزه با فس��اد انجام دهند. این مش��اركت  باید با انجام اقدام هایی 
مانند تضمین دست رسی مؤثر مردم به اطالعات، و اجر نهادن، ارتقاء و حمایت از 
آزادی برای یافتن، دریافت، نش��ر و توزیع اطالعات مربوط به فساد تقویت شود. 
همچنین، از كشورهای عضو خواسته شده كه با اتخاذ فرایندها یا مقرراتی كه به 
اعضاء جامعه امكان می دهد تا در صورت اقتضاء اطالعاتی را در مورد تشكیالت، 
عمل كرد و فرایندهای تصمیم  گیری مدیریت دولتی آن و با در نظر گرفتن حراست 
از زندگی خصوصی و داده های ش��خصی اطالعات را در مورد تصمیم گیری ها و 

اعمال قانونی كه به كلیه اعضای جامعه مربوط می شود به دست آورند. 
ترس��یم این س��ازوكار نیازمند تصویب مقرراتی منس��جم و ش��فاف است. این 

مقررات باید مؤلفه های زیر را دربرداشته باشند: 
1. الـزام نهادهای دولتی به ارائـة اطالعات  این مقررات باید نهادهای دولتی 
را به ارائه و انتش��ار اطالعات الزم درب��ارة چگونگی فعالیت های خود ملزم كنند. 
هدف اصلی از این الزاْم آگاه سازی افراد جامعه از عمل كرد نهادهای  دولتی است؛ 
به نحوی كه، در نهایت به ارتقای س��طح شفافیت در ساختار اجرایی نهاد دولتی 

منتهی شود.
این اطالعات به ش��رح وظای��ف قانونی نهادهای دولتی، مس��ائل بودجه ای و 
عمل ك��رد مال��ی نهادها، گزارش های س��االنه و منظم از نح��وه و میزان فعالیت 
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نهادها، و نحوة فعالیت نهادهای نظارتی و رس��یدگی كننده به ش��كایت ها مربوط 
است )29: 9(؛ 

2. به رسـمیت شـناختن حق دست رسـی به اطالعات. این امر از آن جهت 
اهمیت دارد كه جامعه همواره دست رس��ی به اطالعات را به منزلة حقی مشروع و 
قانونی برای خود مفروض  دارد و امكان اعتراض نس��بت به منع ازدست رس��ی به 

اطالعات را داشته باشد. )14: 12(؛
3. سازوكار بررسی مستقل. این مقررات باید تأسیس سازوكار مستقلی را برای 
بررس��ی این مس��أله مقرر كنند كه آیا اطالعات درخواست شده مشمول مقررات 
دست رس��ی به اطالعات قرار می گیرد یا خیر. این س��ازوكار باید خارج از نهادی 
باش��د كه از آن درخواس��ت اطالعات شده اس��ت. زیرا، در غیر این صورت، نهاد 

مربوط می تواند به بهانه های مختلف از ارائة اطالعات طفره رود. )303: 16(؛
4.تعیین محدودة زمانی. باید چهارچوب زمانی كافی و مشخص برای نهادهای 
دولتی و نیز مرجع بررسی كنندة مستقل تعیین شود. هدف این است كه نهادهای 
مزبور فرصت كافی برای جست وجو، جمع آوری و بررسی اطالعات درخواستی را 

داشته باشند )31: 9(
البته، باید به این نكته توجه داش��ت كه در جریان افش��ای اطالعات، اطالعات 
خصوصی افراد از دست رس عموم محفوظ نگه داشته شود. نمی توان تنها به بهانة 
مبارزه با فس��اد و شفاف س��ازی اطالعات مرتبط با حریم خصوصی اشخاص را در 
دست رس عموم قرار داد. زیرا، امكان سوءاستفاده از آنها به ویژه در جامعه های رقابتی 

امروز )با توجه به ارزش بسیار اطالعات در آنها( بسیار محتمل است )32: 12(.
دست رس��ی به اطالعات با چالش هایی نیز روبه روست. ش��اید بتوان نخستین 
چالش اجرایی در زمینة دست رسی به اطالعات را اكراه و ترس دولت ها از چنین 
اقدامی دانس��ت. به ویژه دولت ها از آن جهت كه دست رسی عمومی به اطالعات 
مربوط به میزان فساد حاكم بر آنها می تواند به متزلزل شدن جایگاه سیاسی آنها 
و از دس��ت رفتن موقعیت شان منجر شود ممكن است در عمل با برقراری چنین 
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سامانه ای مخالفت كرده و یا اجرای آن را محدود كنند.
چالش دیگر دالیلی اس��ت كه بر اس��اس آنها نهادهای دولتی، دست رس��ی به 
طبقه ای از اطالعات را برای عموم مستثنا می كنند. در برخورد با چنین استثناهایی 
دو نكته اهمیت دارد: نخس��ت، تكلیف اثبات محرمانگی اطالعات )با هر دلیلی( 
بر عهدة مرجع مورد سؤال است؛ و دوم، عذرهای مربوط به محرمانگی اطالعات 
درخواستی باید از پیش در قوانین تعیین شده باشند تا مراجع دولتی نتوانند با بهانه 

قرار دادن دالیل گوناگون از افشای اطالعات الزم خودداری كنند )36: 12(.

ب. آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی

برای آنكه مردم جامعه ای بتوانند با فس��اد مقابله كنند و خود از ارتكاب آن اهتراز 
ورزند، آموزش و آگاه س��ازی آنان امری الزم و ضروری اس��ت. آموزش كاركنان 
دولت��ی در زمینة نحوة برخورد با فس��اد و بیان ش��یوه های گزارش دهی و آگاهی 
دادن به ش��هروندان در خصوص ماهیت فس��اد و پیامدهای وخیم آن و تش��ویق 
آنان به برقراری ارتباط بدون واسطه با مسؤوالن امر مبارزه با فساد اقدامی الزم 

و ضروری است )23: 8(. 
نظ��ر به تأثی��ر و كارآمدی بس��یار برنامة آموزش عمومی در مقابله با فس��اد و 
پیش گی��ری از آن، كنوانس��یون مری��دا در چند بند از فصل دوم خ��ود )با عنوان 
اقدام های پیش گیرانه( بر اتخاذ چنین برنامه ای از جانب كش��ورهای عضو صحه 
گذاش��ته و تأكید كرده اس��ت. برای مثال، بند الف مادة 13 )با عنوان مش��اركت 
جامعه( این كنوانس��یون از كشورهای عضو خواسته كه در راستای پیش گیری از 
فساد و مقابله با آن آگاهی عمومی را دربارة وجود، علل و شدت تهدید فساد ارتقاء 
دهند. بند پ همین ماده در جهت تقویت مش��اركت عمومی »انجام فعالیت های 
مربوط به اطالع رسانی همگانی كه به عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی 
مردمی از جمله برنامه های درسی مدرسه ها و دانشگاه ها كمك می كند« را خواسته 
است. سند بین المللی دیگری كه بر برنامه آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی 
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در جامعه صحه گذاشته و از كشورهای عضو خواسته است كه چنین برنامه ای را 
2 است. مادة 3 

مورد توجه قرار دهند »كنوانسیون میاْن امریكایی مبارزه با فساد«1
این كنوانسیون تمهیدهای پیش گیرانه ای را در راستای مقابله با فساد مقرر كرده 
است. بند دوم این ماده بر آموزش عمومی و به ویژه آموزش كاركنان بخش دولتی 
برای آشنایی هر چه بهتر آنان با مسؤولیت های خود و رفتارهای صحیح و عاری 

از فسادی كه باید داشته باشند تأكید كرده است.
این برنامه های آموزش��ی باید متضمن اطالعات دقیقی دربارة ماهیت فس��اد، 
هزینه های فس��اد، و نحوة وقوع و گزارش آن و س��ازوكارها و قوانین مقابله با آن 

و تجربه های فراملی باشند. 
اطالعات مربوط به ماهیت فس��اد و نح��وة وقوع آن در مورد كارگزاران بخش 
عمومی اهمیتی دوچندان دارد. زیرا، آنان همواره و به واس��طة ماهیت فعالیت خود 
در بخش عمومی در معرض ارتكاب فس��اد قرار دارن��د. بنا بر این، باید طی یك 

برنامة آموزشی منظم و مستمر به درك روشنی از این مسأله برسند )69: 18(.
فقر، بهداش��ت ضعیف، میزان پاییِن امید زندگ��ی، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، 
میزان رش��د پایین و حتی منفی برای برخی از كش��ورها و شكس��ت برنامه های 

توسعه ای آنان تنها بخشی از پیامدهای نامطلوب فساد اند )72: 5(. 
برای جلب پش��تیبانی عمومی، بهتر آن اس��ت كه ب��رای عموم اعضای جامعة 
مدنی ثابت ش��ود كه فساد امری زیان بار و نامطلوب است. به ویژه، در حوزه هایی 
كه مردم با دولت تعامل بیش تری دارند،  اهمیت  آشنایی آنان با زیان های فساد 

دوچندان است. 
همچنین، مردم همیش��ه بای��د از نحوه و چگونگی اج��رای برنامه های مبارزه 
با فس��اد آگاه باش��ند تا از این رهگذر امكان جلب همكاری و پش��تیبانی آنان از 
برنامه های پیش گیرانه و س��ركوب گرانه در رویارویی با فس��اد وجود داشته باشد. 
بای��د اطالعات ویژه ای دربارة نحوه و چگونگی ه��م كاری با نهادهای تخصصی 

 1. Inter- American Convention Against Corruption



31

مبارزه با فس��اد را در اختیار مردم و كارمندان دولتی گذاش��ت. برای مثال، نشانی 
و ش��ماره تلفن مراجعی كه در صورت وقوع فس��اد می توان ب��ه آنها گزارش داد 

می تواند به شكلی خاص مورد توجه قرار گیرد )72: 18(.
آگاهی از قوانین كیفرِی مقابله با فس��اد نیز جزء این مؤلفه است. اصواًل انتشار 
قوانین كیفری می تواند حاوی دس��تورهای پیش گیرانه برای مجرمان بالقوه باشد 
و از این رهگذر هزینة باالی ارتكاب فس��اد را به آنان گوش��زد كرده و آنان را به 

رعایت درست كاری و صداقت تشویق كند.
با توجه به این واقعیت كه فساد مالی معضلی جهانی است و كشورهای مختلف 
جهان با آن دس��ت ب��ه گریبان اند، می توان از رهگذر بیان و انتش��ار تجربه های 
موفق دیگر كشورها در امر مبارزه با فساد به راه كارهای جدید در این حوزه دست 

یافت )76-77: 18(.
ای��ن امر می تواند باعث ارتقای اعتماد به نفس نزد م��ردم و به ویژه كارگزاران 

بخش عمومی در رویارویی با معضل فساد شود. 
این آموزش باید با به كارگیری ابزار ارتباطی قوی و مؤثر صورت گیرد. 

رسانه های جمعی به واسطة بهره مندی از طیف وسیع مخاطبان و سرعت باالی 
انتقال اخبار و اطالعات نخس��تین و مهم ترین گزینه ب��رای انتقال پیام های ضد 
فس��اد اند. گزارش فس��اد در رس��انه ها مانع اعمال نفوذ افراد برای مسكوت نگاه 
داشتن رفتارهای فساد و عدم پیش گیری از فساد شده و افشای فساد در رسانه ها 
ناگزیر هزینه های اجتماعی و سیاسی فساد را برای مرتكبان آنها افزایش می دهد 
)26: 3(. برای برخی از مخاطبان و اقش��ار خاص، برگزاری همایش، نشس��ت و 
كارگاه آموزش��ی فایدة بیش��تری دارد. از فواید تمس��ك به چنین وسایلی امكان 
برقراری ارتباط دوسویه میان متولیان امر مبارزه با فساد )به ویژه در حوزة آموزش 
عمومی( با مخاطبان است )22: 14(. این ارتباط دوسویه سبب می شود تا با اطالع 
از نقطه نظر مخاطبان و نظرخواهی از آنان در مورد ش��یوه های مبارزه با فس��اد، 
امكان اصالح ش��یوه های مبارزه با فس��اد و كارآمدی هر چه بیش تر آنها به نحو 
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شایسته تری فراهم شود. 
از اینترنت نیز می توان برای انتش��ار پیام ها و اخبار مربوط به مقابله با فس��اد و 
گزارش فساد از سوی مردم استفاده كرد. امكان برقراری ارتباط دوسویه، مقرون 
به صرفه و سریع از لحاظ زمانی میان نهادهای مبارزه با فساد و مخاطبان آنها از 
ویژگی  های با ارزش این وسیلة ارتباطی است. دولت ها باید سایت های تخصصی 
مبارزه با فس��اد ایجاد كرده و به ش��كلی منظم و روزآمد اخبار و اطالعات مربوط 
را در آنها منتش��ر و تروی��ج كنند. به ویژه، باید اخباری درب��ارة نحوه اجرا و نتایج 
طرح های ضد فساد انتشار یابد تا امكان آگاهی مردم از آنها و نظارت مؤثر بر آنها 

به  وجود آید )307: 16(.
ب��ا توجه به این واقعیت كه نهادهای متولی امر آموزش در جامعه های امروزی 
متفاوت و متغیر اند، ایجاد هماهنگی میان آنها كاری دشوار و نیازمند صرف وقت 
بس��یار اس��ت و اگر این هماهنگی به خوبی صورت نپذیرد، ام��كان دوباره كاری 
و اتالف منابع مادی در این زمینه بس��یار محتمل اس��ت. اصالح و ارتقاء س��طح 
آگاهی های مردمی  در مورد معضل فس��اد و مبارزه با آن امری بس��یار پرهزینه، 
زمان بر و دشوار است و نمی توان در مدت زمانی كوتاه و انجام چند برنامه موقت 
در این حوزه به موفقیت چندانی دس��ت یافت. برای موفقیت در این برنامه، توجه 

به مؤلفة زمان و تداوم جریان آموزش امری الزم و ضروری است )57: 9(.

پ.  تجهیز رسانه ای 

نق��ش رس��انه های گروهی در ایجاد و حف��ظ فضایی در زندگ��ی عمومی كه در 
آن بروز فس��اد مالی منع می ش��ود بس��یار مهم و حیاتی است. مطبوعات، رادیو و 
تلویزیون با اعمال  اختیارات عمومی و خصوصی به دقت و به طور مس��تمر نقش 

نظارتی بسیار مهمی را ایفاء می كنند. 
رس��انه ها با اعمال فش��ار بر دولت ها به آنها گوش��زد می كنند كه طبق مصالح 
عمومی عمل كنند. رس��انه  های جمعی مس��تقل و آزاد كه بدون واهمه از انتقام 
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به نقد عمل كرد دولت می پردازند س��دی مستحكم در مقابل فساد دولتمردان به 
حساب می آیند )7:142(.

بنا بر این، تجهیز رس��انه ها  از رهگذر آموزش تخصصی و فنی آنها و اعطای 
اس��تقالل رسانه ای اهمیتی دوچندان می یابد. فقط رسانة آگاه و تجهیزیافته است 
كه می تواند در افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم مؤثر واقع شود و در نهایت 

پشتیبانی عمومی از طرح های ضد فساد را محقق سازد. 
توسل به برنامة تجهیز رسانه ای _ به منزلة برنامه ای توان  مند در ارتقاء مشاركت 
در برنامه های ضد فس��اد _ را می توان بر اساس الزامات كلی بند نخست مادة 5 
كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توجیه كرد. این بند كشورهای 
عضو را به اتخاذ سیاس��ت های مؤثر و هماهنگ ضد فس��ادی دعوت می كند كه 
مش��اركت جامعه را ارتقاء می دهن��د و اصول حاكمیت قانون، مدیریت مناس��ب 
امور عمومی و اموال دولتی، یك پارچگی، ش��فافیت و مسؤولیت پذیری را بازتاب 
می دهند. زیربند ت از بند نخست مادة 13 با عنوان مشاركت از كشورهای عضو 
خواسته است كه »از آزادی جهت  دریافت، نشر و توزیع اطالعات مربوط به فساد 
حمای��ت كنند«. موارد زیر از جمله موضوع هایی ان��د كه اگر به خوبی مورد توجه 
قرار گیرند و محقق ش��وند، امكان شكل گیری یك نظام قوی و كارآمد رسانه ای 

را در برخورد با پدیدة فساد فراهم می  كنند: 
1. اسـتقالل رسـانه ای. استقالل رسانه ها در بررسی نقادانة رفتارهای دولت و 
بخش ه��ای مختلف آن امری الزم و ضروری اس��ت. برای حفظ اعتماد عمومی 
به گزارش ها و اخبار رسانه های جمعی، باید استقالل حرفه ای رسانه ها همواره از 
تعرض های دولتی و سیاس��ی مصون باش��د. دفاع از استقالل و آزادی رسانه های 

جمعی راه كاری مؤثر در نظارت بر حكومت و كارگزاران آن است )7: 4(.
از مهم ترین راه كارهای حفظ استقالل و بی طرفی رسانه ها كه می تواند به خوبی 
مورد توجه قرار گیرد واگذاری مالكیت رس��انه ها به بخش خصوصی و جداسازی 

آنها از دولت یا حزب های سیاسی است )310: 16(.  
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زی��را، در این صورت، هم زم��ان با حركت های منس��جم گروه های مخالف در 
آشكار سازی قانون ش��كنی های متصدیان دولتی می توانند از حمایت غیرقانونی و 

نمونه های سودجویی در تمام بخش های جامعه پرده بردارند. )350: 7(
2. تخصص گرایـی. اص��واًل تهیه و تنظیم راه  برده��ای كالن در امر مبارزه با 
فس��اد كاری تخصصی و پیچیده  است. راه كارهای متفاوت اجرایی در این حوزه 
می توانند اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و حتی فنی باش��ند. برای اینكه رس��انه ها 
بتوانن��د با نقدی منصفانه، صحیح و مس��تقل این راه كاره��ا را ارزیابی كنند و در 
صورت وجود هر گونه اش��كالی در پیشنهاد یا اجرای آنها خواهان رفع آن باشند، 
باید دارای تخصص های مناس��ب باشند. رسانه ها از دو راه می توانند به اطالعات 
تخصصی در حوزة مبارزه با فساد دست یابند: نخست، با آموزش مستمر كاركنان 
خود و ارائة اطالعات الزم تخصصی به آنان س��عی در باال بردن دانش و آگاهی 
كاركن��ان كنند؛ و دوم، از منابع تخصصی در این حوزه همانند نهادهای مقابله با 
فس��اد و نیز صاحب نظران و دانش��گاهیان فعال در این حوزه مشورت گیرند و از 

ایشان نظرخواهی كنند )68: 9(؛ 
3. در دسـت رس بودن. رس��انه ای می تواند بر مخاطب��ان تأثیر بگذارد كه به 
شكلی روزآمد در دس��ت رس عموم مردم باشد. ارتباط همیشگی و مستمر رسانه  
با جامعه می تواند زمینه ساز اعتماد عمومی به اخبار و اطالعات ارائه شده از جانب 
رس��انه باشد و در نهایت عزم عمومی در مقابله با فساد را جدی كند. اگر پوشش 
خبری بخش هایی از جامعه مستلزم استفاده از منابع دولتی باشد، باید تالش شود 
ك��ه دولت نتواند با ات��كاء به این حربه در ارائة اخب��ار و اطالعاتی كه به نفع اش 

نیست محدودیت ایجاد كند )311: 16(؛
4. آموزش رسـانه ای. رس��انه ها  باید پیوس��ته در خصوص ماهیت فساد، علل 
ارت��كاب آن و هزینه های ناش��ی از آن كس��ب اطالع كنند. آنها  بای��د از انواع و 
اقس��ام فس��ادهای ارتكابی و میزان ارتكاب آنها آگاهی یابند. باید به رس��انه ها و 
دست اندركاران آن آموخت كه به شكل مستمر اقدام های پیش گیرانه و ضد فساد 
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دولت ها را نقد و ارزیابی كرده و با بیان نقاط ضعف آنها به شكلی منصفانه زمینة 
اصالح و شایسته سازی آنها را فراهم كنند )51: 16(.

در م��ورد چالش های موجود در ای��ن حوزه نیز باید گفت ك��ه محدودیت های 
مالی و بودجه ای در امر برگزاری دوره های آموزش��ی برای كاركنان رس��انه ها و 
ب��ه طور كلی تجهیز آنان كه با هدف افزایش تخصص در آنها صورت می پذیرد، 
نخس��تین چالش عملی در اجرای چنین برنامه ای است. چالش دیگر وجود برخی 
محدودیت های نامعقول در امر دست رس��ی به اطالعات برای رس��انه ها ست. در 
واقع، اگر دست رسی به موقع و مؤثر رسانه ها به اطالعات تضمین نشود، نمی توان 
از آنه��ا انتظار تأثیرگذاری مثبت و فعال بر روند اجرای طرح های مقابله با فس��اد 
را داش��ت. بنا بر این، تصویب قوانینی منسجم و شفاف كه دست رسی عمومی به 
اطالعات را به رسمیت بشناسند پیش شرطی ضروری در اجرای این برنامه است 

 .)9 :71(

ت. نهادهای مدنی 

نقش نهادهای مدنی و مشاركت آنان در شكل دهی سازوكارهای كنترل اجتماعی 
كه با هدف پیش گیری از فس��اد و مقابله با آن صورت می پذیرد نقشی بی بدیل و 

ارزشمند است. 
ای��ن نهادها ب��ا نظارت خود بر عمل كرد س��ازمان ها و نهادهای عمومی دولتی 
تالش می كنند تا فعالیت های آنها را از رهگذر شفاف سازی و به اصطالح در اتاق 

شیشه ای در معرض نگاه و داوری جامعه قرار دهند )32: 6(. 
داوطلبانه بودن فعالیت در این نهادها و پای بندی فراوان اعضای آنها به اصول 
كاری س��بب اثرآفرینی بسیار نهادهای مدنی شده است. نهادهای مدنی خارج از 
حیطة آموزش رس��می دولتی می توانند با ابتكارها و امكانات مردمی گستردة خود 
قش��رهای گوناگون مردم را در زمینه های مختل��ف آموزش دهند و در باال بردن 
س��طح آگاهی و فرهنگ عمومی تأثیرگذار باشند. همچنین، این نهادها می توانند 
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در تحریك توجه و حساس��یت مردم به حل مش��كالت و بحران ها بسیار اثرگذار 
و كارآمد باش��ند. آنها می توانند به بسیج امكانات مردمی در زمینه های مختلف از 

جمله مقابله با فساد كمك شایانی كنند )134: 2(. 
در ماده های 6 و 36 »كنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد« بر 
اهمیت نهاد و مراجع تخصصی مبارزه با فساد تأكید شده است. همچنین، تالش 
ب��رای ارتقاء مش��اركت جامعه در امر پیش گیری از فس��اد و مقابل��ه با آن نیز در 

ماده هایی از كنوانسیون مقرر شده است.
بند نخس��ت مادة 13 این كنوانسیون )با عنوان مشاركت جامعه( به طور خاص 
از كشورهای عضو كنوانسیون خواسته است كه شركت فعاالنة افراد و گروه های 
خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، س��ازمان های غیردولتی و س��ازمان های 
جامعه مدار را برای جلوگیری از بروز فس��اد و مبارزه با آن ارتقاء دهند. این تأكید 
خاص كنوانس��یون بر استفاده از توانمندی بالقوة نهادهای مدنی و غیردولتی خود 
تأییدی دیگر بر نقش مؤثر و س��ازندة نهادهای مدنی در پیش گیری از فس��اد و 

مقابله با آن است. 
از جمله اقدام های این نهادها برای مبارزه با فساد و سالم سازی سامانة عمومی 

می توان به موارد زیر اشاره كرد: 
1. كمـك بـه روند آمـوزش عمومی. عدم اطالع مردم از فس��اد و نحوة وقوع 
و مبارزه با آن مهم ترین علت اجتماعی ایجادكنندة فس��اد اس��ت كه توجه به امر 
آموزش و اطالع رس��انی می تواند در رفع این مشكل راه گشا باشد. نهادهای مدنی 
به واس��طة اینكه خارج از حوزة آموزش رسمی دولتی فعالیت می كنند و به شكل 
گس��ترده ای م��ورد اعتماد جامعه ان��د می توانند با اس��تفاده از ابتكارها و امكانات 
مردمی خود در زمینة اطالع رس��انی و آگاه سازی جامعه در خصوص فساد و نحوة 
پیش گی��ری و مقابل��ه با آن موفق باش��ند. نهادهای مدنی در ای��ن راه می توانند 
از رهگذر رس��انه های جمعی و به ویژه مطبوعات و برگزاری دوره های آموزش��ی 
مختل��ف و مقطعی برای قش��رهای مختلف اجتماعی از قبی��ل كارگزاران بخش 
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عمومی، دانش آموزان و دانش جویان و اس��تادان دانش��گاه پیام های خود را ارائه 
كنند )84: 9(؛

2. برقراری فرهنگ قانون مداری و پرهیز از فساد. ارتكاب فساد در بعضی از 
مجموعه های فرهنگی فاقد قبح اجتماعی و نشانگر زیركی و كیاست افراد است. 
در واقع، اندیشه های ریشه دار غلط و غیرمنطقی دربارة فساد در بعضی از جامعه ها 
یكی از مهم ترین چالش های فرا روی برنامه  های ضد فساد است. نهادهای مدنی 
به واسطة حضور در متن جامعه و اطالع از طرز تفكر اعضای آن و نیز بهره مندی 
از س��رمایة اعتماد عموم��ی می توانند به خوبی در راس��تای حاكم كردن فرهنگ 
قانون م��داری و پرهیز از فس��اد حركت كرده و زمینة اصالح باورهای نادرس��ت 

جامعه را در خصوص فساد فراهم كنند )25: 13(؛
3. كمـك بـه سـازوكار گزارش دهی. می ت��وان ادعا كرد ك��ه در موفقیت یا 
عدم موفقیت س��ازوكار گزارش دهی فس��اد به مراجع تحقی��ق بزرگ ترین عامل 
تعیین كننده هم كاری اعضای جامعة مدنی با آن ها ست. نهادهای مدنی و اعضای 
فعال در آن می توانند به خوبی با اعالم موارد وقوع فس��اد به این س��ازوكار كمك 
كنند و با پی گیری گزارش های رس��یده باعث ایجاد ت��الش و انگیزه بیش تر در 
مراجع تحقیق ش��وند و در مقابِل هر گونه اهمال  یا عدم رس��یدگی به گزارش ها 
بایس��تند. همچنین، این نهادها می توانند با تش��ویق همه جانب��ة مردم در جهت 
ه��م كاری با مراجع تحقی��ق و متقاعد كردن آنان مبنی ب��ر اینكه از رهگذر این 
هم كاری هیچ خطری آنها را تهدید نخواهد كرد باعث ارتقاء سطح هم كاری های 

مردمی شوند)30: 13(. 
4. پژوهش و بیان دیدگاه های اصالحی. بررسی روند انجام كار در قسمت های 
مختلف بخش عمومی با هدف تشخیص نارسایی ها و عوامل ایجادكنندة فساد و 
پی��رو آن پژوهش به منظور توصیة اقدام های اصالحی به متولیان بخش عمومی 
چهارمی��ن اق��دام اثربخش نهادهای مدن��ی در این حوزه اس��ت. نهادهای مدنی 
می توانند با انجام پژوهش های بنیادین در خصوص معضالت و مشكالت جامعه 
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و ارائة نتایج خود به حاكمیْت بخش عمومی را در راستای اتخاذ برنامه های كالن 
و مناسب یاری رسانند. در این حوزه نیز، نتایج تحقیق و پژوهش نهادهای مدنی 
می توان��د به ارتقاء ش��فافیت در عمل كرد دولت ها و باال بردن توان پاس��خ گویی 
آنان كمك كند؛ اموری كه در صورت تحقق به كاهش امكان وقوع فس��اد منجر 

می شوند. )86: 9( . 
با توجه به نقش مثبت و مفید نهادهای مدنی در پیش گیری از فساد و مقابله با 
آن و در راس��تای پر كردن فاصلة میان حاكمیت و جامعه و برقراری ارتباط میان 
نهاده��ای عمومی و جامعه مدنی، می توان به اعطای نقش��ی مهم تر و مؤثرتر به 
نهاده��ای مدنی اقدام كرد. اگر دولت ها بر بدبینی مفرط خود دربارة اصل و نحوة 
فعالیت نهادهای مدنی غلبه كنند و خواستار مشاركت هر چه بیش تر آنها در ادارة 
جامعه ش��وند، آن گاه برقراری اتصال س��ازمانی و اداری میان نهادهای مدنی و 

دولتی می تواند جامة حقیقت به خود بپوشاند.
در شكل نخست برقراری این اتصال می توان تأسیس نهادها و مراجعی خاص 
را با هدف پیش گیری از فساد و مبارزه با آن متصور شد كه با هم كاری میان دولت  
و نهادهای مدنی ایجاد ش��ده است. در واقع، تأسیس نهادهای با هویت دولتی و 
مدن��ی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت امر نهادس��ازی در پیش گیری از 
فس��اد و مقابله با آن، با تأس��یس چنین نهادهایی ضمن بهره برداری از امكانات 
مادی بخش دولتی كه به طور عمده ش��كلی مطلوب دارد و اس��تفاده از پش��توانه 
مردم��ی نهادهای مدنی می توان به موفقیت آمیز بودن برنامه های پیش��نهادی از 

جانب چنین مراجعی بیش تر امیدوار بود و نتیجه دهی آنها را تضمین كرد. 
راه دیگر برقراری اتصال میان نهادهای مدنی و دولتی استفاده از مشاورانی فعال 
در مجموعة نهادهای مدنی اس��ت. می توان افرادی را از صنف های مختلف فعال 
در جامعة مدنی همچون روزنامه نگاران و دانشگاهیان انتخاب و در كمیسیون های 
مبارزه با فساد به كار گماشت. حتی می توان در كنار سازمان های دولتی مبارزه با 
فساد نهادهای مش��ورتی بنا كرد؛ نهادهای مشورتی ای كه از صنف های مختلف 
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جامعة مدنی در آنها نمایندگانی وجود داش��ته باش��د. این مشاوران باید پیوسته با 
نماین��دگان دولت در ارتباط بوده و از اخبار و اطالعات واقعی در این حوزه دربارة 
میزان واقعی ارتكاب فس��اد و عل��ل آن و برنامه هایی كه در مقابله با آن در حال 

اجرا ست باخبر باشند )314-15: 12(.
برای تضمین اثرگذاری مطلوب و مؤثر نهادهایی كه از اتصال میان مجموعه های 

دولتی و مدنی به  وجود می آیند، توجه به عوامل زیر ضروری است: 
1. تخصص گرایی. با توجه به پیچیده بودن فساد و ضرورت تدوین یك راه برد 
جامع در تمامی بخش های  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای مقابله با آن، باید 
توجه ویژه ای به انتخاب اعضای فعال در این نهادها داش��ت. تركیب اعضای این 
نهادها باید شامل دامنه ای از تخصص های الزم و مرتبط با معضل فساد باشد. و 
البته باید به شكل مستمر اطالعات كافی و روزآمد در اختیار آنان نهاد تا توانایی 

اعضاء پیوسته حفظ و ارتقاء یابد. 
2. جامعیـت. در تركیب اعضای نهادهای مركب )مدنی و دولتی( تا حد امكان 
باید نمایندگانی از طیف های مختلف فعال در عرصة جامعة مدنی حضور داش��ته 
باشند. این كار باعث می شود كه مسؤوالن دولتی متقاعد شوند كه دیدگاه اكثریت 
اعضای جامعة مدنی را در خصوص نحوة  اجرای اقدام های ضد فس��اد از رهگذر 
نماین��دگان آنان ش��نیده و بدین واس��طه نهایت تالش خ��ود را در جهت تحقق 

خواسته های آنان به كار گیرند؛
3. تجهیـز و توانمند سـازی. نهاده��ای متصل )مدنی و دولت��ی( برای انجام 
وظایف خود در این حوزه نیازمند تجهیز و س��رمایه گذاری اند. بودجة الزم برای 
تأس��یس چنین مراجعی  باید از جانب بخش دولتی فراهم ش��ود و پیوسته بر امر 

توانمند سازی این نهادها به ویژه از رهگذر آموزش تأكید شود. )90: 9( 
نخس��تین چالش فراروی فعالی��ت نهادهای مدنی محدودیت هایی اس��ت كه 
احتمااًل دولت ها به دلیل نگرانی از مورد نظارت قرار گرفتن در مسیر فعالیت این 

نهادها  ایجاد كرده یا اینكه سازمان دهی آنان را پرهزینه سازند. 
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ب��رای رفع چنین معضلی، باید دولت ها را متقاعد كرد كه فعالیت های نهادهای 
مدنی اگرچه ممكن است در پاره ای از موارد باعث بروز مشكالتی در امر حاكمیت 
شود به طور كلی و در نهایت فعالیت این نهادها با تقویت حس اعتماد عمومی به 
دول��ت و پر كردن فاصلة میان طبقة حاكم و جامعه به تحكیم پایه های حاكمیت 

منجر خواهد شد. )91: 9(
چال��ش دیگر ناتوانی در دخال��ت دادن نمایندگان تمام��ی گروه های اجتماعی 
ذی نفع در امر مبارزه با فس��اد و ادارة این نوع مجموعه ها س��ت. امكان دارد كه 
صاحبان منافعی كه به آنان فرصت حضور در چنین نهادهایی داده نش��ده اس��ت 
در مخالفت با برنامه ها و اقدام های ضد فساد اصرار ورزند. وجود این اطمینان كه 
در چنی��ن نهادهایی تصمیم ها مبتنی بر دخال��ت تمامی گروه های ذی نفع گرفته 

می شود اعتباری دوچندان به اقدام های این نهادها می بخشد )318: 12(.

ث. گزارش دهی عمومی و حامیت از اطالع دهندگان فساد 

با توجه به ماهیت شناخته ش��دة بیش تر فس��ادهای مال��ی و اقتصادی، هم كاری 
شاهدان با نیروهای انتظامی برای افشاء و پی گرد این جرم ها اهمیت اساسی دارد. 
از این رو، باید با تش��ویق كارمندان و ش��هروندان به ارائة اطالعات و افشاگری و 

حمایت از آنان زمینة پیش گیری از وقوع فساد را فراهم كرد )132-33: 7( 
فساد مالی و اقتصادی معمواًل در محیط های در بسته و اداری صورت می پذیرد 
و اص��واًل ماهیت پیچیده ای دارد و امكان پنهان س��ازی آنها به نحو گس��ترده ای 
امكان پذیر اس��ت. گاهی، فساد زمانی كش��ف می شود كه دیگر امكان دستگیری 
متهم یا متهمان و بازستانی منافع ناشی از فساد وجود ندارد. در نتیجه، هم كاری 
ش��اهدان با مراجع مبارزه با فساد در س��ایة حمایت كامل و قانونی از آنان از این 
جهت كه باعث كشف جرم در كم ترین زمان ممكن می شود و امنیت محیط های 

ایجاد فساد را نیز متزلزل می كند بسیار مهم و با ارزش است )9:97(. 
به همین دلیل، حمایت از ش��اهدان و اطالع دهندگان فس��اد ضرورت می یابد. 
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زیرا، اگر آنان خود را در خطر ببینند یا از پیامدهای احتمالی این رفتار خود بترسند، 
هرگز حاضر به هم كاری و ایفای نقش مؤثر در این زمینه نیستند )332: 5(.

برقراری خطوط ارتباطی میان مطلعان از فس��اد و نهادهای مقابله با آن از این 
جه��ت نی��ز اهمیت دارد كه می تواند با باال بردن س��طح انتظارات عمومی دربارة 
رعایت معیارهای س��المت ش��غلی و حرفه اْی موجبات افزایش بهره وری در ارائه 

خدمات عمومی را فراهم كند )65: 17(.
در كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، ماده هایی در مورد توسل 
به س��ازوكار گزارش دهی و حمایت از اطالع دهندگان فس��اد گنجانده شده است. 
در ماده های 6 )با عنوان نهاد یا نهادهای مس��ؤول پیش گیری از فس��اد( و 36 )با 
عنوان مراجع تخصصی(، تأس��یس مراجع پیش گیری و مقابله با فساد پیش بینی 
ش��ده اس��ت. مراجع پیش بینی ش��ده در این دو ماده مراجع برون سازمانی اند كه 
باعث ارتقاء ش��فافیت در تمامی حوزه های فعال در بخش عمومی می ش��وند. در 

مادة 36 بر مسأله استقالل نهادهای ارزیابی گزارش ها تأكید شده است. 
بند دوم مادة 13 كنوانس��یون نیز از كش��ورهای عضو خواسته تا اقدام هایی در 
جهت آش��نایی مردم با نهادهای ضد فساد و نقش مؤثر و محوری آنها در مقابله 
ب��ا این معضل صورت پذیرد. همچنین، باید دست رس��ی به این نهادها در جهت 
گزارش دهی _ هرچند به صورت ناشناس و محرمانه _ تسهیل و تضمین شود.

بند چهارم مادة 8 این كنوانس��یون )با عنوان ضوابط مربوط به رفتار مقام های 
دولتی( مقرر كرده كه »هر كش��ور عضو باید طبق اصول اساس��ی قانون داخلی 
خود برقراری اقدام ها و نظام هایی را برای تس��هیل گزارش دهی فس��اد به مراجع 
مربوط توس��ط مقام های دولتی در موقعی كه به چنین اعمالی در اجرای وظایف 

خود برخورد می  كنند بررسی كند«. 
 1

در ماده های 22 تا 24 »كنوانس��یون )اروپایی( حقوق كیفری راجع به فس��اد«3
نیز از كش��ورهای عضو خواس��ته ش��ده تا تدابیری مؤثر و كارآم��د در حمایت از 
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اطالع دهندگان فس��اد و ش��هودی كه با مأموران اجرای قانون هم كاری می كنند 
اتخاذ كنند. در دیگر كنوانسیون جامعه اروپایی با عنوان »كنوانسیون حقوق مدنی 
4 نیز به طور خاص از كشورهای عضو خواسته شده تا اقدام هایی را 

راجع به فساد«1
برای محافظت از گزارش دهندگان فساد اتخاذ كنند. )مادة 13 كنوانسیون(

بن��د دوم مادة 3 این كنوانس��یون نیز از كش��ورهای عضو خواس��ته تا مقررات 
حقوق مدنی خود را به نحوی تنظیم كنند كه امكان جبران تمامی خس��ارت های 
م��ادی و منفعتی و حتی غیرمادی ناش��ی از فس��اد را فراهم كنن��د. بند 6 مادة 3 
»كنوانسیون میاْن امریكایی برای مبارزه با فساد« است نیز »پیش بینی محفاظت 

از گزارش دهندگان فساد« را خواستار شده است.
س��ازوكار گزارش دهی باید به نحوی ترسیم شود كه ضمن در دست رس بودْن 
امنیت الزم را نیز داشته باشد. در یك تقسیم بندی كلی و با توجه به نهاد مسؤول 

دریافت گزارش ها می توان از دو نوع سازوكار گزارش دهی عمومی نام برد: 
1. سـازوكار گزارش دهی داخلی. در ای��ن حالت، مرجع دریافت گزارش ها در 
داخل همان نهادی است كه امكان وقوع فساد در آن می رود. بنا بر این، شاهدان 
اع��م از مراجعان و كاركن��ان می توانند به مرجع واقع در داخل نهاد محل ارتكاب 
فساد )مانند دفتر حراست و بازرسی( گزارش دهند. در این حالت، مردم و كاركنان 
آس��ان تر و بهتر می توانند وقوع فساد را گزارش دهند. در ضمن، می توان امیدوار 
بود كه به س��بب آش��نایی بهتر كاركنان ب��ا نحوة وقوع فس��اد در نهادی كه در 
آن مش��غول به فعالیت اند استقبال ش��ان از گزارش دهی  ب��ه مراجع داخلی بهتر 
باشد. با وجود این، ممكن است مراجع داخلی مسؤول گرفتن گزارش ها نیز دچار 
فس��اد ش��وند. علت این امر می تواند نزدیكی این مراجع به منابع وقوع فس��اد و 
فرهنگ های غلط اداری مبنی بر حمایت از هم كاران باش��د )62-61: 18(. بنا بر 

این، در كنار این سازو كار وجود سازوكار گزارش دهی خارجی نیز الزم است. 
2. سـازوكار گزارش دهـی خارجـی. در ای��ن حالت، مرجع مس��ؤول دریافت 

 1. Council of Europe; civil Law Convention on Corruption (1999)
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گزارش ها خارج از نهاد محل وقوع فس��اد است. اینجا، حیطة فعالیت مرجع مزبور 
گس��ترده اس��ت و كل بخش عمومی را فرا می گیرد. مراجعی همچون نهادهای 
تخصصی مقابله با جرم و نهادهای حساب رس��ی و بازرسی عمومی نمونه هایی از 
این مراجع اند. به دلیل وجود اس��تقالل بیش ت��ر در مراجع خارجِی دریافت كنندة 
گزارش ها و دوری از منابع وقوع فس��اد، امكان انحراف این سازوكار در برخورد با 

گزارش های دریافتی كمتراست )323: 12(.
كارآمدی هر چه بیش تر س��ازوكار گزارش دهی منوط به وجود عوامل زیر است 

كه البته توسل به آنها باید پیوسته باشد: 
1. آگاهی و اسـتقالل. اطالع مراجع مسؤول از منابع بالقوه و بالفعل اطالعاتی 
ك��ه می توان از آنها گ��زارش دریافت كرد در این زمینه بس��یار اهمیت دارد. آنها 
بای��د به نحوی كس��ب اطالع كنند كه ت��رس از انتقام جویی یا س��ایر پیامدهای 
گزارش تخلف در آن منتفی باشد. وانگهی، آنها باید استقالل كافی در مورد حفظ 
محرمانگی روند دریافت گزارش ها و رس��یدگی به آنها داشته باشند. این استقالل 
از آن جهت الزم است كه نهادهای مزبور بتوانند در راستای دفع هر گونه ضررْی 
نام و مشخصات اطالع دهندگان فساد را محفوظ دارند و اقدام های قانونی الزم را 
دربارة موارد گزارش شده بی هیچ محدودیت و مصالحه ای انجام دهند )100: 9(؛ 
2. آسان سازی تشریفات گزارش دهی. این تشریفات باید، ضمن حفظ ارزش 
گزارش از لحاظ كمی و كیفی و به موقع بودن، ساده و شفاف باشد؛ به نحوی كه، 
اطالع دهندگان فس��اد در برخورد با آن دچار اشكال و گمراهی نشوند. پیچیدگی 
روند س��ازوكار گزارش دهی ضمن ایجاد مش��كل برای گزارش دهندگان موجبات 

كاهش انگیزة هم كاری در آنان را نیز فراهم می كند؛ 
3. باال بردن آگاهی های مردمی. این آگاهی باید دربارة نحوه و چگونگی گزارش 
فس��اد و نهادهایی كه می توانند به آنها گزارش دهند باش��د. از رهگذر آموزش و 
تبلیغات رس��انه ای می توان اطالعات مردم را در این زمینه به خوبی افزایش داد و 
آنها را به هم كاری ترغیب ك��رد.)49-48: 15(. برای ایجاد حس هم كاری میان 
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شاهدان و مطلعان از وقوع فساد و حمایت كامل و مؤثر از گزارش دهندگان فساد، 
باید قانونی جامع تصویب شود.

در تهیه و تدوین این قانون رعایت موارد زیر الزم و ضروری است:
1. برقراری توازن. با وجود ارزش بسیار سازوكار گزارش دهی، امكان سوءاستفاده 
از آن نیز وجود دارد. گاهی گزارش های همراه با سوء نیت و مغرضانه توسط افرادی 
كه تالش می كنند تا جرم های خود را پنهان كرده یا با دیگران تس��ویه حس��اب 
ش��خصی كنند به مراجع مسؤول داده می شود كه زمینة تعرض به حقوق و آبروی 
افراد پاك و درس��ت كار را فراهم می  كند. برای رهایی از این معضل،  باید الزامات 
قانونی الزم جهت بررسی های دقیق دربارة درستی و نادرستی این گزارش ها وجود 
داش��ته باش��د و در عمل نیز تا زمانی كه درستی گزارش تأیید نشده است از افشاء 
آن جلوگیری كرد. حتی باید تمهیدهایی نیز برای اعادة حیثیت و جبران خس��ارت 
از كسانی كه مورد اتهام های نادرست قرار گرفته اند مقرر كرد و برای آن افرادی 
كه آگاهانه گزارش های نادرس��ت و خالف واقع می دهند و به نحوی از س��ازوكار 

گزارش دهی سوءاستفاده می كنند مجازات هایی در نظر گرفت؛ 
2. حفـظ محرمانگی. ب��رای پیش گیری از بزه دیدگی گزارش هندگان فس��اد، 
بهترین راه حفظ هویت و مش��خصات ف��رد اطالع دهنده و محتوای گزارش وی 
است. در صورتی كه چنین كاری در عمل امكان پذیر نباشد یا به هر دلیلی هویت 
فرد اطالع دهنده افش��اء ش��ود باید به س��رعت میزان تهدیدی كه ممكن اس��ت 
گریبان گیر فرد ش��ود ارزیابی ش��ده و اگر تحقق آن تهدید فوری و جدی باش��د، 
ام��كان انتقال فرد به مكانی امن فراهم ش��ود. حتی می ت��وان تمهیدهایی دیگر 
همچون محافظت فیزیكی، ش��هادت از راه دور، تغییر محل زندگی و ... را برای 

مراقبت از اطالع دهندگان فساد پیش بینی كرد.)448-49:  17( 
3. وصـف بازدارندگی. ای��ن قانون باید تمامی افرادی را كه از اطالع دهندگان 
ب��ه دلیل افش��اگری و گزارش دهی ش��ان انتقام گرفته ضرره��ای مالی و جانی و 
حت��ی آبرویی به آنان وارد كرده مجرم بشناس��د و برای آنها مجازات تعیین كند. 
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پیش بینی چنین تمهیدی حاوی پیام بازدارندگی قوی و مؤثر برای كس��انی است 
كه قصد انتقام از گزارش دهندگان فس��اد را در س��ر می پرورانند و در عین حال، 

زمینة بهتر پیش گیری از بزه دیدگی گزارش دهندگان را فراهم می كند؛
4. جبران خسـارت. در این قانون بای��د تمهیدهایی برای جبران ضرر و زیان 
واردش��ده به اطالع دهنده مقرر ش��ود. برای مثال، اگر كارمندی به سبب افشای 
فساد در نهاد محل كار خود عزل شود، باید حق بازگردانیدن او به موقعیت شغلی 

قبلی به رسمیت شناخته شود ) 104: 9 (. 
یكی از چالش هایی كه می تواند اجرای سازوكار گزارش دهی را با مشكل روبه رو 
سازد عدم اطمینان مردم به مراجِع مبارزه با فساد است. اگر باور مردم بر این مبنا 
قرار گیرد كه به آنها تنها به منزلة منبعی برای گزارش دهی نگریس��ته می ش��ود و 
هی��چ تعهد قانونی و عملی برای حمایت از آنان در صورت رویارویی با پیامدهای 
وخیم گزارش دهی وجود ندارد، هرگز هم كاری مؤثری با مراجع تحقیق نخواهند 

كرد و ممكن است كل روند مبارزه با فساد آسیب ببیند.
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