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مطالب مندرج در این گزارش پژوهشی نشانگر دیدگاه نویسندگان آن بوده و لزوما نمایانگر 
دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد.  

کلیه حقوق مربوط به سند حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه انتشار 
مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان،  غیر مجاز می باشد.  
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حال  در  ویژه كشورهاي  به  مختلف  جوامع  اصلی  از مشکالت  اداری  فساد  آن،  راس  در  و  فساد 
اجرا و  را تصویب  آن سیاست های مختلفی  با  مبارزه  و  پیشگیری  ها جهت  دولت  و  است   توسعه 

می نمایند. این مسئله عامل بسیاري از نابساماني ها و مشکالتی چون نابرابری، فقر، اتالف منابع، 
كاهش اعتماد به قانون و نهادهای مختلف حکومتی محسوب مي شود. كاهش اعتماد به نظام اداری 
دنبال  به  و  نیز می گردد  اجتماعی  رفاه  و  درآمدها  باعث كاهش  روند سرمایه گذاری  با كند نمودن 
 خود بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و محرومیت مردم را به همراه دارد و در صورت تداوم و گسترش

می تواند مشروعیت نظام سیاسی را با چالش جدی مواجه سازد. در واقع بوروكراسی كه با هدف 
آنها به وجود آمد، در گذر زمان به مانعی در برابر  ارائه خدمات دولتی به شهروندان و رفع نیازهای 
حقوق شهروندان در بسیاری از كشورها تبدیل شده است. به این دلیل دولتها در گوشه و كنار جهان 

سعي می كنند با اتخاذ سیاستهاي مناسب ضمن پیشگیري به مقابله با این مشکل بپردازند.
دولت تركیه با توجه به هدف بلندمدت این كشور در جهت الحاق به اتحادیه اروپا، گام های قابل 
این كشور به علت وجود موانع و مشکالتی در  اداری برداشته است. در  با فساد  توجهی در مبارزه 
امر پاسخگویی دولتی و شفافیت، عدم استفاده از قواعد اخالق حرفه ای، نارسایی نظام مدیریتی و 
ناكارآمدی نظام نظارتی، فساد به مسئله ای شایع در بخش دولتی تبدیل شده است. به این دلیل 
با  و مقابله  امر پیشگیری  در  این كشور است كه  از برنامه های دولت های مختلف  با فساد  مقابله 
فساد به اصالح قوانین و مقررات و پرنمودن خالهای قانونی اقدام نموده اند. برخی قوانین تصویب 
شده علیه فساد در تركیه در چند سال اخیر شامل این موارد است: قانون مبارزه با پولشویی، قانون 
پیشگیری از تقلب، قانون تداركات و قراردادهای دولتی، قانون دارایی و مدیریت دولتی، قانون مبارزه 

با رشوه و خیانت در امانت.
گزارش نهادهای بین المللی و سازمان های غیردولتی در مورد فساد در تركیه حاكی از این است 
داده و  انجام  اداری  با فساد  را در مقابله  اقدامات مناسبی  این كشور توانسته  اخیر  كه در چند سال 
وضعیت فساد اداری را تا حد خوبی بهبود ببخشد. در جهت معرفی این اقدامات، در مقاله حاضر كه 
توسط دو نویسنده ترک تبار به رشته تحریر درآمده عالوه بر تعریف فساد و دالیل آن به فساد در 
نظام اداری تركیه و اقدامات انجام شده در جهت كاهش آن پرداخته شده و در این زمینه سه قانون 
مهم یعنی قانون آمبودزمان، حق دسترسی به اطالعات و تأسیس انجمن اخالقی برای كارمندان 

دولت اشاره شده است.
مركز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی كل كشور با هدف معرفی تجارب سایر كشورها 
در مبارزه با فساد اداری به ترجمه این مقاله مبادرت نموده است. امید است كه ترجمه مقاله حاضر 
بتواند زمینه آشنایی بیشتر صاحب نظران و مسئولین مبارزه با فساد اداری در كشورمان را با اقدامات 

سایر دولت ها فراهم نماید.
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فساد قدمتی برابر با تاریخ دولت دارد. با این وجود، نخستین مباحث تئوریک درباره فساد به 
را  افزایش یافت. فساد   1990 باز می گردد و تالش برای كاهش آن در دهه  1960 میالدی  از دهه  بعد 
این حال،  با  یا منفعت شخصی تعریف نمود.  از منصب دولتی برای سود  می¬توان سوء استفاده 
بخش  معضالت  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  بلکه  شود  نمی  دولتی  بخش  به  منحصر  تنها  فساد 
آنها )مناقصه ها و مزایده ها(  خصوصی به خصوص در زمینه قراردادها و فرآیندهای مربوط به اخذ 

محسوب می شود. 
فساد مشکلی است كه نه تنها گریبانگیر كشورهای در حال توسعه است بلکه در كشورهای 
توسعه یافته نیز وجود دارد؛ با این حال میزان شیوع آن در كشورهای در حال توسعه بسیار وسیع تر 
است. یکی از عوامل اصلی شیوع این پدیده آن است كه دولتهای جهان سوم سعی می كنند نیازهای 
اقتصادی و اجتماعی مردم را با استفاده از منابع دولتی برطرف سازند، ولی ناكافی بودن منابع، مانع 
این، فساد منبع  از تامین تمامی تقاضاها شده و باعث فساد در عرضه خدمات می گردد. عالوه بر 
بسیاری از مشکالت دیگر همچون نابرابری، فقر، اتالف منابع، كاهش اعتماد به نهادهای دموكراتیک 
اعتماد به دولت فاسد، احتمال كند شدن روند  آنکه به دلیل فقدان  و حاكمیت قانون است. ضمن 
سرمایه گذاری و كاهش درآمدها و رفاه اجتماعی نیز وجود دارد. به طور خالصه می توان گفت فساد 
در كشورهای درحال توسعه بحران های اقتصادی و اجتماعی و محرومیت مردم را به همراه می آورد. 
تغییراتی كه اخیراً در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و فنی صورت 
گرفته منجر به افزایش توجه به موضوع فساد در سطح بین المللی شده است. برخی سازمانهای 
با تقلب  اروپایی مبارزه  )Greco(، دفتر  با فساد  المللی همچون گروه دولت های مقابله كننده  بین 
)OLAF( و شفافیت بین الملل  )TI( به عنوان نهادهای مقابله كننده و پیشگیری كننده از فساد، 
جهت مدیریت بهتر اقدامات خود، راهبردها و طرح های عملیاتی را تنظیم نموده اند. این دسته از 
سازمانهای بین المللی تالش دارند از طریق توافق نامه ها، اعالمیه ها و انتشار طرح های راهبردی و 
تاسیس سازمانها با فساد برخورد نمایند. در كشور تركیه به علت نقص در نظام پاسخگویی دولتی، 
باز نبودن نظام اداری و عدم شفافیت، عدم استفاده از قواعد اخالق حرفه ای، نارسایی نظام مدیریتی 
از این رو  و ناكارآمدی نظام نظارتی، فساد به مسئله ای شایع در بخش دولتی تبدیل شده است. 
دولتهای مختلف طرح های عملیاتی فوری برای مقابله با فساد تهیه كرده و قوانینی علیه فساد به 

تصویب رسانده اند.
ادامه  در  و  پردازد.  می  آن  بروز  دالیل  و  انواع  و  فساد  مفهوم  به  نخست  بخش  در  مقاله  این 
نیز  آخر  در بخش  به بحث گذاشته می شود.  و اصول نظارت  پاسخ گویی، حسابرسی  شفافیت، 
اصالحات نظام اداری در تركیه با هدف مبارزه با فساد یا كاهش آن و افزایش شفافیت در این نظام 
و  اطالعات  به  قانون حق دسترسی  آمبودزمان،  قانون  زمینه  این  در  و تحلیل خواهد شد.  بررسی 

قانون تاسیس انجمن اخالقی برای كاركنان دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
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تفکیک انسان ها به حکومت كنندگان و حکومت شوندگان باعث شده فساد، معنای مشتركی 
ارائه  از آن  از آنجا كه فساد مفهومی گسترده است تعاریف مختلفی می توان  بین مردم پیدا كند. 
نمود اما در حالت كلی، می توان آن را همانند بانک جهانی سوء استفاده از نفوذ دولتی برای سود 
یا نفع شخصی تعریف كرد. تعریف دیگر آن است كه مقامات دولتی اعمالی را انجام دهند كه مجاز 
به انجام آن نیستند یا با اهداف مالی یا خصوصی كارهایی را كه مسئول انجام آن هستند، تسریع 

  .)34 :1990 ,Çulpan( نمایند
عالوه بر این تعاریف، بی لی  فساد را به صورت زیر تعریف می كند: »فساد كه ارتباط بسیار 
قدرت جهت كسب  از  استفاده  به سوء  اشاره  كه  است  اصطالحی  دارد  با رشوه  نزدیکی مخصوصاً 
استفاده  سوء  نتیجه  در  نیست؛  پول  معنای  به  صرفاً  شخصی  نفع  اینجا  در  دارد«.  شخصی  منافع 
 .)936  :1989  ,Bayley( شود  می  تلقی  فساد  بیفتد،  اتفاق  هركجا  شخصی  سود  هدف  با  قدرت  از 
ضمناً، سه فاكتور مشترک در همه تعاریف فساد برجسته است: وجود یک شخص صاحب اقتدار یا 
مقام دولتی، سوء استفاده از قدرت و كسب منفعت خارج از وظایف. با نگاه دقیق به مفاسد امروزی 
مشاهده می شود كه سوء استفاده از قدرت در حال حاضر به اندازه گذشته دارای اهمیت نیست و در 
عوض، انحراف از قوانین، مقرراتی كه به نفع مقامات دارای قدرت اجرایی، تقنینی و قضایی هستند 
و بسیاری از موضوعات دیگر ظهور پیدا كرده اند كه این مسئله نشان می-دهد كه فساد خطرناک تر 
شده است )DDK, 1996: 2(. فساد اشکال مختلفی دارد؛ برخی از آنها جرایمی هستند كه مستلزم 
مجازات می باشند اما بقیه چنین نیستند. از این منظر، فساد را می توان به انواع زیر دسته بندی 

)26 :2006 ,TEPAV( :كرد
الف: فعالیت های مجرمانه که مجازات تنبیهی مستقیم برای آنها در نظر گرفته 

شده است.
ب: فعالیت های فسادآور که مجازات تنبیهی غیرمستقیم به همراه داشته و یا جرم 

محسوب نمی شوند.
بیشتر  فساد  انجام شده  مطالعات  در  اما  نمود  ارائه  توان  نمی  فساد  از  قطعی  تفکیک  هرچند 
اختیارات شان  از  اقتصادی تقسیم شده است. سوء استفاده مقامات دولتی  و  اجرایی، سیاسی  به 
برضد قواعد و قوانین به منظور كسب نفع مادی یا معنوی، فساد اجرایی نامیده می شود. این نوع 
 :1993,Berkman( فساد، هنگام اجرای قوانین و سیاستها توسط بوروكراتهای دولتی ظاهر می شود
9-15(.  فساد اجرایی بیشتر در كشورهای توسعه نیافته مشاهده می شود. دلیل این امر، آن است 
وابستگی های  در عوض  و  اند  نیافته  اندازه كافی توسعه  به  این كشورها  در  دولتی  كه سازمانهای 
تاثیرگذارند، بسیار قوی هستند  دولتی  فرایند مدیریت  بر  كه  و محلی،  قومی، مذهبی  خانوادگی، 
)Özsemerci, 2003: 19(. انواع فساد اجرایی كه مستلزم مجازات تنبیهی مستقیم هستند را می توان 
به ارتشاء، اختالس، اخاذی، كسب سود در خریدهای دولتی، پولشویی، تقلب و تبانی درمناقصات 
تقسیم نمود. عالوه بر این انواع دیگری از فساد اجرایی وجود دارد كه به دلیل مالی نبودن، مستلزم 

مجازات تنبیهی نیستند مانند حمایت گرایی اداری، اعمال نفوذ.
فساد سیاسی، نوع دیگری از فساد مالی است كه مجازات كیفری مستقیم ندارد. در این نوع 
مدیریت  فرآیند  در  قانونی  مقررات  بر ضد  منافع شخصی  پیگیری  از طریق  دولتی  اختیارات  فساد، 
و  بوده  تر  در كشورهایی كه دولت مسلط  قرار می گیرد.  استفاده  یا سیاستگذاری مورد  و  سیاسی 
یابد  می  افزایش  سیاسی  فرایند  در  دخیل  فاسد  بازیگران  نسبت  دارد  كمتری  قدرت  بازار  اقتصاد 
)Aktan, 1997: 15(. رانت جویی، خرید رای، حامی پروری، رایزنی غیرقانونی و رفتارهای عوام فریبانه 
به عنوان نمونه های فساد سیاسی قابل ذكر است. همانطور كه بیان شد، فساد سیاسی توسط 
اختیارات  و  قدرت  بودن  نامحدود  لذا  هستند  قانونی  اختیارات  دارای  كه  شود  می  انجام  مقاماتی 
مفهومی  انحطاط سیاسی،  اینجا  در  كه  قلمداد می شود  انحطاط سیاسی  منبع  معمواًل   سیاسی 

.)2 :2001 ;Aktan( وسیعتر از فساد سیاسی و دربرگیرنده آن است
اقتدار و قدرت دولتی عالوه بر نظام اداری و سیاسی، در زمینه اداره و مدیریت اقتصادی نیز خود 
را نشان می دهد. در اینجا فساد اقتصادی از قبیل فساد در فرآیند خصوصی سازی، فرارهای مالیاتی، 

دستیابی به وام های مرده یا ارزان نیز ممکن است ایجاد شود.
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از  در حال توسعه  در كشورهای  آنها  از  كه برخی  بروز فساد می گردند  باعث  عوامل متعددی 
اهمیت بیشتری برخوردارند. وجود مشکالتی در نظام اقتصادی و پایین بودن سطح دموكراتیزاسیون 
نظر به  كند.  ایفا می  زمینه  این  در  كه نقش مهمی  است  بروز فساد  عوامل  از مهمترین   كشورها 
می رسد در كشورهایی كه یک اقتصاد بازار نیرومند وجود دارد و نهادهای دموكراتیک به خوبی در 
آنجا توسعه یافته اند، سطح فساد كمتر است )Aktan, 1997: 17(. به طور كلی رابطه نادرست بین 
تغییرات سریع،  بوروكراتیک،  و ساختار  نوع ساخت حکومت  اجتماعی،  فرهنگ  و  فرهنگ سیاسی 
پاسخگویی،  فقدان  حکومتی،  بسته  فرهنگ  و  ساختار  مدیریت،  سوء  نیافتگی،  توسعه  نوسازی، 
نامناسب قوا و عدم وجود رقابت  میزان منابع تحت كنترل دولت، فقدان استقالل قضایی، تفکیک 

 .)156 :2004 ,Eryılmaz ;2004 ,Quinn( كامل عوامل اصلی عمیق شدن فساد هستند
برخی عوامل اقتصادی نیز برای فساد در كشور تركیه وجود دارد)Tanzi, 2001: 7-10( كه شامل 
افزایش تورم، نابرابری در توزیع درآمد، اقتصاد پنهان، نحوه پیاده سازی مالیات، هزینه های دولتی و 
دستمزدهای پایین مقامات دولتی است. این عوامل افراد را به راههای غیرقانونی می كشاند و قدرت 
خریدشان را كاهش می دهد )Tosun, 2003:125(. فساد نه تنها ابعاد اقتصادی بلکه ابعاد اجتماعی، 
ناقص  فرهنگ  آموزش،  پایین  سطح   .)2003  ,Yıldız Tokatlıoğlu( دارد  نیز  فرهنگی  و  اخالقی 
ساختار  عمومی،  آگاهی  وجود  عدم  ناكارآمد،  غیردولتی  سازمانهای   ،)2005  ,Kongar( دموكراتیک 
فرهنگی سنتی و ایده كسب سود از فرصت¬ها  كه بین مردم شایع است برخی از عوامل اجتماعی 

موجد فساد هستند. 
هرچند دالیل مختلفی برای فساد وجود دارد اما در این مطالعه بیشتر نوع اداری فساد و دالیل 
آن را مورد توجه قرار می دهیم و تدابیر اتخاذ شده در مقابل آن را مورد بررسی قرار می دهیم. فساد 
فرهنگ  در  ها  ارزش  و  اخالقی  اصول  پایین  سطح  اداری،  نظام  بوروكراتیک  ساختار  از  اغلب  اداری 
اداری، فقدان بی طرفی، عدم وضوح  و شایسته ساالری، اطاعت نکردن از قوانین، فقدان شفافیت 
و پاسخگویی و نبود حسابرسی دولتی ناشی می شود. در این بین شفافیت، پاسخگویی و اصول 
حسابرسی در مبارزه با فساد و پیشگیری از آن نقش بیشتری دارد. به این دلیل در اینجا به طور 

جداگانه به آنها می پردازیم.

2-1. فقدان شفافیت
معنای  به  شفافیت  است.  شفافیت  دولت،  نمودن  پاسخگو  سازوكارهای  ترین  مهم  از  یکی 
معرفی اهداف، سیاستهایی كه جهت دستیابی به آن اهداف به كار گرفته می شود و امکان مشاهده 

.)11 :2001 ,ISO( نتایج این سیاستها به صورت مرتب، روشن، منطقی و قابل اعتماد است
این موضوع به طور مشخص به رویه ها و اقدامات محرمانه دولتی و تکالیف و تصمیمات مربوط 
به سرمایه گذاری و اطالعاتی كه در این زمینه از سوی نظام اداری ارائه می شود مربوط است و فساد 
با  2002: 205-208(. در چنین مواردی   ,Akcay( افتد  اتفاق می  این شرایط مبهم و سری  اغلب تحت 
كاهش استفاده مناسب از منابع دولتی و بهره وری، اعتماد به حکومت نیز كاهش پیدا می كند. در 

نتیجه، نظام اداری و اجرایی غیرشفاف می تواند راه را برای فساد هموار سازد.

2-2. نبود پاسخگویی
پاسخ گویی به این معناست كه هر فرد مسئول در نظام اداری نسبت به توضیح اقداماتش به 
مقامات ارشد اجرایی، تقنینی یا قضایی متعهد باشد و در اینجا فرض بر آن است كه وی به وظایف 
 .)55 :2006 ,TEPAV( خود عمل می كند و اینکه هیچ مقامی از بررسی و حسابرسی مستثنا نیست
گزارشهای اصلی حسابرسی شامل طرح ها، بودجه ها، جداول مالی و گزارش های ساالنه ای است 

كه بایستی در معرض دید عموم قرار گیرد.
پاسخ گویی مهمترین وظیفه در نظام اداری بوده و مسئولیت اصلی هر فرد یا واحد سازمانی 
است كه عهده دار منابع دولتی می باشد. تنها از طریق پاسخگویی است كه می توان پی برد چقدر 
 .)2002 ,TÜSİAD( از اصول حاكمیت قانون، شفافیت، بی طرفی و برابری در پیشگاه قانون وجود دارد
گویی  پاسخ  است.  مالی  و  اداری  سیاسی،  ابعاد  شامل  و  بعدی  چند  مفهومی  گویی  پاسخ 
سیاسی به معنای مسئولیت پذیر بودن رهبران سیاسی و جواب دادن آنها به رای دهندگان است، 
پاسخگویی اداری به این معناست كه چه كسی در نظام اداری مسئولیت دارد و پاسخگویی مالی 
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به معنای توضیح این موضوع است كه منابع دولتی توسط چه كسی، چگونه و برای چه كاری مورد 
در  كلیدی  مفاهیم  از  یکی  پاسخگویی   .)2  :2001  ,Guner ve Yilmaz( است  گرفته  قرار  استفاده 

پیشگیری از فساد است. تضمین شفافیت مستلزم فرایند پاسخگویی خوب است و بالعکس. 

2-3. ضعف حسابرسی
حسابرسی بر حسب اینکه چه كسی چه كاری انجام می دهد قابل طبقه بندی به انواع مختلفی 
نامیده داخلی  حسابرسی  خودش،  توسط  نهاد  یک  فعالیت¬های  ارزیابی  و  حسابرسی   است. 

می شود و حسابرسی یک نهاد توسط شخص یا نهاد دیگر، حسابرسی بیرونی نام دارد. حسابرسی 
عالی كه به دستور پارلمان انجام می¬گیرد شکل كاماًل مستقلی از حسابرسی است كه در آن برنامه 
ریزی، اجرا و نتایج اقدامات به پارلمان منعکس می شود )DPT, 2002(. نقش حسابرسی به منزله 
یک مولفه بازدارنده از فساد و حافظ سالمت ساختار اداری و استقرار شفافیت و پاسخ گویی برجسته 
واحدهای  اختیارات  از فساد الزم است حوزه  و پیشگیری  دقیق  انجام حسابرسی  به منظور  است. 
حسابرسی به وضوح مشخص و استقالل آنها تامین شده، منابع مالی شان را به اشتراک گذاشته 

شود و  اطالعات كاركنان را به میزان كافی جمع آوری شوند. 

اتحادیه  به  الحاق  براي  تركیه  نامزدي  و  یکسو  از  تاثیر جهاني شدن  تركیه تحت  اداري  نظام 
اروپا از سوي دیگر در تغییر و تحول بوده است؛ همسو با این تحوالت، دورنماي نظام اداري و اصول 
حکمراني نوین در این كشور برجسته شده و اصول نوینی چون مشاركت، شفافیت و پاسخ گویي، 
جهت گیري نتیجه گرا و احترام به حقوق بشر در اندیشه و ساختار نظام اداري تركیه وارد شده است 

 .)2002 ,Al(
نظام اداري تركیه با رویکرد حکمراني به سمتی جهتگیری نموده كه بتواند نیازهاي جدید مردم 
و مشکالت نظام اداري را برطرف سازد؛ چرا كه زمانی كه مشکل یا موضوع در انتظار حل شدن باقی 
بماند، فساد اتفاق مي افتد. در نظام اداري تركیه این باور به طور گسترده وجود دارد كه برخی انواع 
از دوستان و خویشاوندان، حامي گرایي سیاسي  اداري، جانبداری  فساد مثل سیاسي شدن نظام 
2001: 58(. انحصارات   ,Aktan( و ارتشاء چه در نظام مركزي و چه در نظام محلي امری شایع است
حرفه  اخالق  نقض  قانوني،  اصول  اجراي  عدم  شفافیت،  و  وضوح  عدم  اندک،  پاسخگویي  دولتي، 
دهد  مي  افزایش  تركیه  در  را  فساد  سطح  معیوب،  حسابرسي  و  اجرایي  سیستم  یک  وجود  و  اي 

 .)49 :2003 ,Özsemerci(
در كنار این، مطالعات نشان داده است كه تلقی از فساد در تركیه بسیار بیشتر از میزان واقعی 
فساد است. به نظر برخي از شهروندان، فساد در بعضي از بخش ها همچون حوزه های امنیتی و 
ثبت امالک بسیار گسترده است در حالي كه واقعیت آن است كه بخش های مذكور با این حجم از 
فساد مواجه نبوده¬اند. عالوه بر این احساسي از بي اعتمادي در بین مقامات دولتي و عمومي وجود 
دارد؛ شهروندان نیز به این باور ندارند كه مقامات دولتي براي منافع عمومي كار مي كنند و به دولت 
خود اعتماد ندارند. ادعا می شود كه مقامات دولتي تركیه با بحران اعتماد و اخالق مواجه هستند. 
با این حال مي توان گفت این وضعیت ناشي از فرهنگ اخالقي معیوب در نظام اداري و فقدان روحیه  

.)22 :2007 ,DPT(اخالقي در مقامات دولتي است تا فقدان ترتیبات قانوني
در راستای مبارزه با فساد در تركیه راه حل های قانونی متعددی دنبال شده و اقدامات مختلفی 
انجام شده است. دولتها مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مشکالت اصلی دانسته و علیه آن تدابیری 
به كار گرفته اند. از این رو موضوع فساد را در طرح های عملیاتی خود وارد و سیاستهایی را در جهت 
مبارزه با آن ارائه كرده اند. در طرح عملیاتی پنجاه و هشتمین دولت تركیه، این مسئله تحت عنوان 
مبارزه با فساد ارائه شده است و برخی مقررات از قبیل شفاف نمودن تامین مالی احزاب سیاسی، 
اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده برای مقابله با فساد، گسترش گفتگو بین دولت، نظام اداری، رسانه 

ها و جامعه مدنی درباره این موضوع و بازتعریف مفهوم محرمانه در قانون تصویب شده است.       
این مقررات قانونی را می توان به عنوان اصالحات نظام اداری در نظر گرفت. در این مقاله بر سه 
ترتیب قانونی متمركز می شویم كه معتقدیم در به رسمیت بخشیدن حکمرانی خوب و جلوگیری 
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از فساد در نظام اداری تركیه كمک می كند. این مقررات شامل قانون آمبودزمان ، قانون دسترسی به 
اطالعات  و قانون تاسیس هیئت  اخالقی برای كاركنان دولت  است. این قوانین به كار گرفته شده 
اند زیرا دسترسی وسیعتر به نظام اداری، بهبود اصل شفافیت در نظام اداری از طریق كاهش اصول 
محرمانه بودن و رازداری و تعیین اصول و قوانینی كه بایستی توسط مقامات دولتی دنبال شود را 

میسر می سازند. 

3-1. قانون آمبودزمان 
آمبودزمان نهادی است كه به استقرار اصل دولت قانونگرا و حمایت از حقوق افراد كمک می كند. 
بنابراین هدف آن ایجاد یک نظام اداری شفاف، عادالنه، مسئولیت پذیر و پاسخگو است. به طور 
كلی این نهاد به شهروندان اجازه می دهد از حقوق خود در برابر نظام اداری محافظت نموده و آن را با 
شیوه های آسان تری دنبال نمایند. شهروندان ممکن است در اثر بی نظمی ناشی از سوء مدیریت، 
دچار مشکل و گرفتاری شوند و در پی آن مفاسدی چون سوء استفاده، ارتشاء، رانت جویی و سرقت 
افزایش یابد. آمبودزمان به منزله ابزاری مناسب برای مقابله با فسادی كه محصول سوء مدیریت 

 .)80,82 :2007 ,Abdioğlu( است، قلمداد می گردد
در برابر دولت  آنها  از  آزادیهای مردم، حمایت  و  از حقوق بنیادین  آمبودزمان دفاع  وظیفه اصلی 
اداری است  به منظور بهبود نظام  ارائه پیشنهاداتی  و  از سوء مدیریت  و كاهش اشتباهات ناشی 
)DPT, 2007: 12(. با این نهاد، هماهنگی در نظام اداری از طریق ایجاد اصول و استانداردهای معین 
برای آن حاصل می شود، حقوق فردی مورد حمایت قرار می گیرد و امکان دسترسی به مقامات میسر 
می شود )Abdioğlu, 2007: 83(. از سوی دیگر، آمبودزمان نقش مهمی در اجرای اصول شفافیت، 

پاسخگویی، عدالت، مسئولیت پذیری و سازوكارهای حسابرسی ایفا می كند.  
به موازات تحوالت جهانی و تحوالتی كه در تركیه به وقوع پیوست، نیاز به اصالح نظام اداری 
این كشور و ایجاد فهم اداری نوین كه مشکالت ناشی از نظام اداری را به حداقل برساند ظهور پیدا 
كرد. لذا قانون شماره 5548 آمبودزمان در سال 2006 به منظور حل مناسب تر و سریع تر اختالفات بین 
نظام اداری و شهروندان تصویب شد. بر اساس این قانون، نهاد آمبودزمان به منظور بررسی، تحقیق 
و ارائه پیشنهاد به نظام اداری در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درباره عملکرد نظام اداری 
و نگرش ها، رفتارها و اقدامات آن با درنظر گرفتن اصل عدالت، رعایت حقوق بشر و انطباق با قانون 

و برابری و در چارچوب اصول بیان شده در قانون اساسی تركیه تشکیل شد. 
آمبودزمان، نهادی دولتی با بودجه خصوصی تحت نظارت مجلس عالی تركیه است و در آنکارا 
قرار دارد. در این نهاد كه متشکل از بازرسی و هیئت مدیره است، یک بازرس، تقریباً ده حسابرس، 
مدیركل، كارشناس و دیگر كاركنان به كار اشتغال دارند. در ضمن در صورت ضرورت نیز می توان 
مناصب جدیدی تعریف كرد. هیچ مقام، بخش یا شخصی نمی تواند به بازرس یا حسابرسان در 

مورد وظایف شان دستور داده، آنها را ارشاد كند، بخشنامه صادر كند و به آنها چیزی را اجبار نماید
 

 3-2. قانون حق دسترسی به اطالعات 
به طور كلی این قانون به معنای حق دسترسی به اطالعات و اسنادی است كه توسط روابط 
عمومی ادارات دولتی نگاهداری می شود. حق دسترسی به اطالعات اجازه ارتباط بهتر، امن تر و 
آسان تر بین حاكمان و حکومت شوندگان را داده، مشاجرات بین آنها را كاهش و كارآیی و بهره وری را 
در نظام اداری، افزایش می دهد )Eken, 1996: 61–63(. این قانون مبتنی بر ایده به اشتراک گذاشتن 

 .)3 :2004 ,TESEV( اسناد و اطالعات غیرمحرمانه بین نهادهای دولتی و عموم مردم است
حق دسترسی به اطالعات یکی از ملزومات دموكراسی و حاكمیت قانون است و كاركردهایی 
همچون تضمین نظام اداری سالم تر، شفافیت و پاسخگویی دارد؛ همچنین نقش بزرگی در افزایش 
اعتماد عمومی به دولت ایفا كردد )Yücel, 137( و عالوه بر این وسیله مناسبی در مبارزه علیه فساد 
را تسهیل  و اسناد؛ حذف فساد  به اطالعات رسمی  واقع دسترسی وسیع تر شهروندان  در  است. 
می سازد )DPT, 2007: 8(. در نظام اداری تركیه قانون حق دسترسی به اطالعات به شماره 4982 در 
تاریخ 2003/10/9 به منظور امکان دسترسی شهروندان به اطالعات دولتی در راستای اصول برابری، 
بی طرفی و وضوح در نظام اداری به تصویب رسید. هدف از این قانون اجازه به افراد برای استفاده از 
حق خود جهت دسترسی به اطالعات است كه از ملزومات نظام اداری دموكراتیک و شفاف محسوب 
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می گردد. فعالیت های نهادهای دولتی و موسسات حرفه ای كه به عنوان نهادی دولتی شناخته می 
شوند مشمول این قانون می شود.

براساس این قانون، هر فردی حق دسترسی به اطالعات را دارد. لذا خارجیان مقیم تركیه و 
مجموعه شركت های خارجی نیز می توانند از شرایط این قانون منتفع شوند. با این حال اطالعات 
درخواستی بایستی مرتبط با قلمرو فعالیت شان باشد. سازمانها و نهادها، بجز موارد استثناء، متعهد 
می شوند كه همه اطالعات و اسناد را به متقاضیان ارائه و تدابیر اداری و تکنیکی الزم را به منظور 
تکمیل كافی، سریع و دقیق تقاضاها اتخاذ نمایند. اطالعات خارج از قلمرو این قانون شامل موارد زیر 
است: اطالعات مربوط به اسرار دولتی، اطالعات مرتبط با منافع اقتصادی كشور، اسناد اطالعاتی، 
اطالعات محرمانه مربوط به زندگی شخصی و ارتباطاتی. بر اساس این قانون هیئت ارزیابی حق 
دسترسی به اطالعات تشکیل گردید كه وظیفه تصمیم گیری درباره اعطاء یا عدم اعطای اطالعات به 

متقاضیان و رسیدگی به اعتراضات در این زمینه را به عهده دارد.

3-3. قانون تاسیس انجمن اخالقی برای کارکنان دولت
عادالنه، شفاف،  منصفانه،  اداری  نظام  ایجاد  منظور  به  دولت  در  اخالقی  مبنای  یک   استقرار 

بی طرف، كارآمد، پاسخگو، دموكراتیک و احترام گذار به حقوق بشر و تقویت اعتماد عمومی به دولت، 
ضروری است )Baydar, 2005: 69(. اما ابتدا الزم است شفافیت در فعالیت دولت، تضمین شده و آنگاه 
اخالق در تمامی قلمرو خدمات دولتی هنگام مبارزه با فساد اجرا شود زیرا مبنای اخالقی قوی در نظام 
اداری از كارآمدترین ابزارها در مبارزه علیه فساد است. این مبنای اخالقی رفتار غیراخالقی را كه منجر 
به فساد می شود، كنترل نموده و سازوكارهایی برای پاسخگویی فراهم می كند. از سوی دیگر، باعث 
افزایش آگاهی مقامات دولتی و همه مردم درباره ارزشهای اخالقی مربوط به نظام اداری می-گردد. از 
این رو ارائه آموزش خاص به آن دسته از كاركنانی كه در حال مبارزه با فساد هستند و نیز روشن كردن 

.)166–165 :2005 ,TÜSİAD( افکار عمومی درباره این موضوع، دارای اهمیت است
معمواًل امکان جمع آوری اصول رفتار اخالقی نوین به شکلی بی طرفانه، قانونی، صادقانه، جامع، 
شایسته، عینی، شفاف، برتر، پاسخگو، حرفه¬ای، برابر، پیوسته، قابل احترام و اعتماد وجود دارد 
)Baykaler, 2006: 36(. به منظور تضمین شفافیت و كاهش فساد در نظام اداری تركیه قانون شماره 
5176 درباره هیئت اخالقی مقامات دولتی و اصالحیه مربوط به برخی قوانین در سال 2004 به عنوان 
اجرا  بایستی توسط مقامات دولتی  ای كه  و اخالق حرفه  به تعیین قواعد  قانونی مربوط  ترتیبات 

شود، تصویب گردید.   
بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن، قواعد رفتار اخالقی كه در قوانین به صورت غیر 
منظم وجود داشته است، نظام مند شده و مکتوب گردیده است. در این قانون پیش بینی شده یک 
نماید:  كنترل  و  تعیین  را  اخالقی  رفتار  اصول  تا  تاسیس شود  دولتی  مقامات  برای  اخالقی  هیئت 
هیئت  این  عمومی.  درک  داشتن  و  پاسخگویی  درستکاری،  طرفی،  بی  شفافیت،  همچون  اصولی 
نامه  آیین  و  اخالقی  اصول  این  تعریف  و مسئولیت  تاسیس شده  وزیری  تحت مجموعه نخست 
های مربوط به آن، انجام فعالیتهایی برای استقرار فرهنگ اخالقی در دولت و حمایت از چنین فعالیت 

هایی را بر عهده دارد. 
در قلمرو این هیئت، مراكزی با بودجه عمومی و بودجه اختصاصی، بنگاه های اقتصادی دولتی، 
شركتهای با سرمایه در حال گردش و بودجه اختصاصی اعضای هیئت های عالی وجود دارد. رئیس 
جمهور، اعضای مجلس عالی تركیه، شورای وزیران، نیروهای مسلح تركیه، اعضای دستگاه قضایی 
و دانشگاهها خارج از حوزه این هیئت هستند. این موضوع حوزه هیئت را محدود نموده و از آنجا كه 
در ارتباط با حیطه اختیارات مقامات سیاسی، تعیین نمی كند كه چه چیزی اخالقی است و فساد در 

 .)71 :2005 ,Baydar( كجا شایع است از آن انتقاد می شود
از  را آگاهی كاركنان دولت  آیین نامه مربوط به این قانون، اصول رفتار اخالقی مقامات دولتی 
معیارهای خدمات صادقانه، بی طرفانه، عدم استفاده از وظایف و اختیارات برای نفع شخصی، عدم 
دریافت هدایا و مزایا، عرضه اطالعات، مشاركت، پاسخگویی مدیران و اعالم دارایی تعریف نموده 
است. از دیگر نوآوری مربوط به قواعد رفتار اخالقی در ادارات دولتی تركیه توافق بر سر اخالق است. 
اخیراً مقامات دولتی موظف شده اند این توافق اخالقی را امضاء نمایند. بر این اساس انتقال اصول 
اخالقی به مقامات دولتی و آگاه نمودن آنها از این موضوع یک الزام برای شروع خدمات دولتی است؛ 
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البته این بیشتر به یک تعهد شبیه است تا توافق و فرض بر این است كه این توافق نیز در انتقال 
اصول رفتار اخالقی به مقامات دولتی  كافی خواهد بود.  

به طور خاص از دهه 1980 به بعد فساد در نظام اداری تركیه گسترش پیدا كرده است. دالیل 
متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای این امر وجود دارد؛ دالیلی كه منجر به فساد می شوند 
در عین حال نتیجه آن نیز هستند؛ به عبارت دیگر، فساد در یک دور باطل سیر می كند. بر اساس 
شاخص ادراک فساد كه شفافیت بین الملل اعالم می كند، تركیه در سال 2003 با نمره 3/1 در جایگاه 
77، در سال 2004 با نمره 3/2 در همان رتبه، در سال 2005 با نمره 3/5 در جایگاه 65 و در سال 2006 با نمره 
3/8 در رتبه 60 قرار دارد. سرانجام در سال 2007 تركیه با نمره 4/1 در پله 64 قرار گرفته است. در سال 
2007 این كشور از حیث نمره پیشرفت نموده اما از نظر رتبه نزول كرده است. لذا می توان گفت از 
سال 2003  ادراک فساد به نسبت بسیار اندكی كاهش پیدا كرده است. با این حال میزان ادراک فساد 

هنوز جدی بوده و الزم است اقدامات احتیاطی علیه فساد اتخاذ شود. 
نظام  و  دموكراسی  و  اجتماعی  ارگانیسم  اقتصاد،  دهد  می  رخ  فساد  اثر  در  كه  مرجی  و  هرج 
در  عوارضی  بروز  به  منجر  تواند  فساد می  این  بر  اعتبار می سازد. عالوه  بی  را  حقوقی كشورها 
سیاست مالی شود زیرا هزینه های دولتی را افزایش و درآمدهای دولتی را كاهش می دهد؛ ضمن 
آنکه رشد اقتصادی را از طریق اتالف منابع و عدم توازن در توزیع درآمد كاهش می دهد. از سوی دیگر 
مبارزه علیه فساد در كشورهایی كه پاسخ گویی، شفافیت، حاكمیت قانون، آزادی بیان، استقالل نظام 

قضایی و كنترل كارآمد وجود دارد، آسان تر است.
ترتیبات قانونی متعددی علیه فساد در نظام اداری تركیه تصویب شده كه این قوانین به ویژه از 
سال 2000 به بعد همسو با حکمرانی خوب به اجرا درآمده است. اصولی همچون مشاركت، شفافیت، 
برجسته دوره  این  در  قوانین  در  اثربخشی  كارآمدی،  پاسخگویی،  اطالعات،  به  دسترسی   حق 
شده اند. از آنجا كه هدف حکمرانی خوب مبارزه با فساد بوده است قوانین جدیدی نیز كه شفافیت 
و پاسخگویی را در بر می گیرد وضع شده اند. قانون آمبودزمان، قانون دسترسی به اطالعات، قانون 
تاسیس انجمن اخالقی برای كاركنان دولت، قانون تداركات دولتی و قانون كنترل و مدیریت مالی 
قانونگذاری به تنهایی كافی  این نکته حائز اهمیت است كه  این قوانین هستند.  از  دولتی برخی 
نیست و اجرای آن نیز دارای همان اهمیت است. لذا شهروندان و كاركنان دولتی بایستی درباره 

فساد تحت آموزش قرار گرفته و درباره آن آگاه شوند.
یک نظام قضایی مستقل، بی طرف و آگاه نقش محوری در تحقق یک حکومت عادالنه، صادق، 
آزاد و پاسخگو دارد و نقش بی بدیلی در مبارزه با فساد عهده دار است. عالوه بر نهادهای دولتی و 
شركت های خصوصی، سازمانهای جامعه مدنی نیز می توانند به طور موثری از مطالبات مردمی 
آغاز تالشهای ضدفساد كمک  به  و  و مسئولیت پذیری بیشتر پشتیبانی نموده  پاسخ گویی  برای 
از پایین به باال به راهبردهای  نمایند. بنابراین نهادینه كردن مشاركت جامعه مدنی یک بعد مهم 
رسمی ضد فساد اضافه می نماید. دولت های محلی می توانند به طور فزاینده ای بر راهبردهای 
 ضدفساد تمركز كنند، زیرا در سطح محلی است كه اثرات مستقیم فساد بر روی شهروندان تاثیر
می گذارد. فساد نباید تنها از باال دنبال شود بلکه باید یک بعد مهم از پایین به باال با هدف توجه به 
سطح شهری نیز به آن اضافه گردد. زمانی كه اقدامات فسادانگیز پیچیده تر می گردد سازمان های 
مجری قانون كمتر به موارد فساد پی برده و آن را تحت تعقیب قرار می دهند. سازمان های تخصصی 
و مستقل مبارزه كننده با فساد می توانند مزایای وجود یک نهاد انحصاری ضد فساد را ارائه كنند. 
اداره آمبودزمان را تشکیل دهند تا به طور مستقل از قوه مجریه، شکایات از نظام اداری را دریافت و 
بررسی نماید. این نهاد، این فرصت را برای افراد مهیا می كند تا تصمیماتی را كه بر آنها اثر گذاشته 
بدون هزینه ها و تاخیرات دادرسی  دادگاه ها توسط یک مجموعه مستقل و تخصصی مورد بازبینی 

 .)2000 ,TI Source Book( قرار دهند
شود، فراهم  ها  زیرساخت  بایستی  فساد،  گوناگون  انواع  با  مبارزه  منظور  به  این  بر   عالوه 
مجازات های بازدارنده درنظر گرفته شود و استفاده از دولت الکترونیک فراگیر گردد. برای پیشگیری 
از فساد در نظام اداری، باید سیاست دور از فساد نگه داشته شود، بی عدالتی بین بخش خصوصی 
و عمومی در پرداخت ها حذف گردد، كمیته بازبینی كارآمدتر شده و جلوی تاثیرات سیاسی گرفته 
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