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 11/80/3812          ؼوث جانباز 

 فاسد ترین نقطۀ دنیا بود هانگ کانگ یک زمانی
 ترجمه، تتبع و اختصار از منابع خارجی

 

هرگاه یک مأمور دولت نتواند توضیح بدهد که حساب یک میلیونی وی در بانک و ویالیش در شهر نیس )فرانسه( 
 از کدام مدرک و عواید بدست آمده، در اینصورت او باید به ده سال حبس محکوم گردد. 

 

یؾ نمودند. قرار ساله، عضو اسبق تیم فوتبال هانگ کانگ را صبحگاهان مستقیماً در بسترش توق 32 یو یانگ
هزار دالر  18به پنج تن از اعضای تیم فوتبال به هریک، مبلػ  3882در سال یو یانگ  معلومات " اطالع دهنده " 

به حوزۀ پولیس،  یو یانگپرداخته بود، تا در مسابقات مهم جام هانگ کانگ " ضعیؾ " بازی کنند. هنگام انتقال 
هزار دالر اجازه بدهند فرار کنند. با آنکه شاهدان حین این  18نامبرده به منسوبین پولیس پیشنهاد کرد تا در بدل 

 گفت و گو حضور نداشتند، اما کارمندان پولیس معامله را فوراً رد نمودند. 
 

ی قبل از مناطق مرکزی چین به هانگ بعدها یکی از منسوبین پولیس بخاطر می آورد: " به این جوانک که چند
کانگ آمده بود بسیار حیفم می آمد. او حتی تصور نمی کرد که در اینجا، در تفاوت با چین مرکزی، پولیس رشوه 

 نمی گیرد."  
اکنون دیگر از نادرات است که یک مأمور دولت در معامالت رشوه ستانی گیر بیاید و چنین یک سرافگندگی 

، هانگ کانگ در جایگاه  Transparency Internationalحصائیۀ " ضد فساد اداری موسسۀ نصیبش شود. طبق ا
دوازدهم پیش از آلمان، اتریش، جاپان و حتی انگلستان که یک زمان مستعمرۀ آن بود قرار دارد. چنین یک دست 

یی ها تشکیل فیصد نفوس هانگ کانگ را چینا 21آوردی بدون شک عجیب به نظر میرسد. چرا؟ بخاطر آنکه 
میدهند، و در چین " بخششی دادن "، " تشکری کردن "، " ناؾ را چرب نمودن " یک کار معمولی است. در هانگ 

منسوبین پولیس از معاملگران مواد مخدر " معاش " بدست می آوردند، گپ به جایی  1228کانگ طی سالهای 
وه تقاضا می نمودند! مالزمین پاکی و صفایی رسیده بود که حتی معلمین بخاطر شمولیت اطفال در مکاتب رش

مأمور ادارۀ  ستین لی ویشاروالی ها از اهالی بخاطر جاروب نمودن پیاده رو ها " حق پرداخت " می طلبیدند. 
رسانه های هانگ کانگ به یاد می آورد: " اوضاع جایی برای خوشبین بودن باقی نمیگذاشت. کدام بخش را باید 

یم؟ دستگاه دولتی از سر تا پا فروخته شده و ؼرق فساد بود، تجار به حلقات مافیایی جزیه زودتر تؽییر می داد
میپرداختند، جنایت پیشگان بدون هرگونه هراس و ممانعت هیرویین و فاحشه ها را به شهر می آوردند. ما صالحیت 

روشن شد که برای مؽلوب ساختن نداشتیم کسی را به دار بزنیم یا مثل چین مرکزی به رگبار ببندیم. ولی بزودی 
 فساد به یک چیز ضرورت بود: به نیت و اراده!" 

 

تشکیل جدیدی را تحت عنوان " کمیسیون مستقل علیه فساد " ایجاد  1224والی هانگ کانگ در سال  –جنرال 
رابر والی  برای شش سال تعیین میشدند و صرؾ در ب -کرد.همه منسوبین " کمیسیون " شخصاً از طرؾ جنرال

 -وی جوابده بودند. " کمیسیون " از بخش های مختلؾ تشکیل یافته بود که مهمترین آن بخش اوپراسیونی نامیده شد
بخش مزبور وظیفه داشت رشوه دهندگان را تثبیت و شناسایی نموده و شکایات و عرایض اهالی را بررسی نماید. 

در ارگانهایی فساد زا تحقیق و ارزیابی کرده و از وقوع بخش اوپراسیونی نقشه ها و طرح هایی رشوه ستانی ها را 
رشوه ستانی ها جلوگیری بعمل می آورد. در شروع باشندگان هانگ کانگ فعالیت "کمیسیون" را به نظر شک و 
تردید مینگریستند و آنرا جدی نمیگرفتند. آنها به همدیگر میگفتند: " ... یک چند نفر بی کس و کوی را به عنوان 

 قلمداد خواهند کرد و به حبس خواهند انداخت و در همین فعالیت آن خاتمه خواهد یافت..." فاسد 
والی از اعضای کمیسیون تقاضا نمود تا اعتماد مردم را بدست بیاورند. طی شش ماه پس از شروع  –جنرال 

داخته شدند و رئیس پولیس فعالیت "کمیسیون" چند مأمور عالی رتبۀ دولتی به جرم ارتکاب فساد اداری به زندان ان
هانگ کانگ مورد پیگرد جنایی قرار گرفت. رئیس مذکور به لندن فراری شد. ولی در اثر تپ و تالشهای مکرر . 

والی مقامات انگلستان مظنون را به هانگ کانگ تحویل دادند، که بالفاصله محاکمه گردید.  –پیگیرانۀ  جنرال 
کس ساختند. باشندگان هانگ کانگ پس از آنکه معتقد گردیدند که " باال ها " رسانه ها حادثۀ مذکور را وسیعاً منع
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دیگر در امان نیستند بکمک کردن به " کمیسیون " پرداختند. حتی امروز، سالها پس از ایجاد " کمیسیون مستقل 
میتواند از طریق علیه فساد " در ترکیب آن " الین داغ " تلفونی وجود دارد و هر باشندۀ هانگ کانگ روز  و شب 

آن با اعضای "کمیسیون" به تماس شوند و موارد فساد اداری را خبر بدهند. باید اذعان داشت که رشوه دادن در اثر 
مجبوریت در هانگ کانگ جنایت شمرده نمیشود. بطور مثال: اگر رانندۀ موتر به پولیس پول بپردازد، این پولیس 

 است که مورد بازپرس قرار میگیرد. 
 

 بگو، پولها را از کجا کردی؟ 
 

رهبری هانگ کانگ بخوبی درک میکرد که بدون توسل به اقدامات شدید فساد را نمی توان مهار ساخت. بنابر 
همین دلیل بود که اصل برائت ذمه را در حصۀ مأمورین عالی رتبه لؽو نمودند. لؽو این اصل در عمل به چه معنی 

نبعد دیگر در رژیم محکمۀ نظامی فعالیت میکرد: در صورت موجودیت سوء ُظن بود؟ بدان معنی که " کمیسیون " م
مقنع  و کافی، کمیسیون صالحیت داشت هر مأمور دولت را که خواسته باشد توقیؾ نماید. قانونگذار هکذا قید نمود: 

د، ویالها با " در صورتیکه مأمور دولت و )یا( اعضای خانوادۀ وی زندگی پر زرق و برق و مجلل داشته باشن
حوض های آب بازی داشته باشند،  دارای حسابات بانکی بیرون از کشور باشند، چنین یک مأموری مکلؾ است 
ثابت بسازد که این همه دارایی ها را بطور قانونی بدست آورده است. در صورتیکه مأمور نتواند حقانیت تصاحب 

 یابد به ده سال حبس محکوم میگردد. دارایی ها را ثابت بسازد و قناعت  ادارۀ موظؾ را در
فیصد باالتر از معاش منسوبین پولیس تعیین گردیده بود.  38معاش کارمندان " کمیسیون  مستقل علیه فساد " 

مأمورین " کمیسیون " تحت هیچگونه امر و نهی وزارت داخله یا ادارۀ امنیت دولتی قرار نداشته و صالحیت داشتند 
 رین  سوء ُظن در رابطه به فساد اداری هر  وزارت خانۀ را تفتیش و بررسی نمایند. در صورت موجودیت اندکت

در عین حال به منظور جلوگیری از خود سری ها و بی مسولیتی های احتمالی از طرؾ خود منسوبین " کمیسیون 
ل بیاورند. " کمیته های "،  کمیته های اجتماعی ایجاد گردیدند تا از فعالیت اعضای " کمیسیون " نظارت  دایمی بعم

 اجتماعی " متذکره عمدتاً از تجار و روشنفکران با رسوخ و ُپر نفوذ ایجاد گردیدند.
 

" کمیسیون " طی اولین سال فعالیت خویش اضافه از دو صد نفر را به جرم فساد اداری محکوم به مجازات نمود 
 اً نتیجه میداد و اوضاع روبه بهبودی نهاده بود. )هانگ کانگ پنج ملیون نفوس دارد( ، مبارزه علیه فساد متدرج

 

همزمان با کاهش رشوه ستانی ها از سوی مأمورین عالی رتبۀ دولتی جنایات سازمان یافته نیز از بین میرفتند. 
جمالتی از قبیل " جنایت پیشه گان نمی توانند بدون حمایۀ سیاستمداران فعالیت کنند " ، دیگر ورد زبان نبود. در 

یط کنونی هانگ کانگ دیگر یکی از پاکترین شهرها ) کشورهای( دنیا از لوث فساد اداری بحساب میرود. البته شرا
در آنجا هنوز هم مواردی تخلؾ می توانند به نظر برسند. اما این تخلفات عمدتاً در سکتور خصوصی مشاهده می 

نود فیصد کارمندان دستگاه دولت  1224سال  شود. مأمورین دولتی تقریباً رشوه نمی گیرند، این در حالیکه در
 فیصد تقرب کرده است.  2فیصد و اکنون به  6به  3888ملوس به فساد اداری بودند. میزان مذکور در سال 

 

زمانیکه اصالحات برای  امحای فساد آؼاز یافت، مردم فکر میکردند که اینکار تخیل و آرزوی بیش نخواهد بود، و 
داشتند. بطور مثال مردم می گفت: " اینجا آسیا است، اگر قرار باشد مبارزه با فساد اداری به پیروزی آن باور ن

صورت بگیرد، باید از شیوه ها و ُطرق که در چین مرکزی معمول است استفاده صورت بگیرد، یعنی مفسدین 
ا باید حتماً بدست بیاورد. تیرباران شوند. رهبری هانگ کانگ درک میکرد که در راه مبارزه با فساد اعتماد مردم ر

بمجرد آنکه اهالی به تأمین عدالت در برابر مفسدین بلند رتبه معتقد شدند آنها همکاری فعال خود را با " کمیسیون " 
شروع کردند. بگونۀ مثال ژورنالیستها هرگونه خریداری های مأمورین دولتی و اعضای خانواده های آنها را زیر 

موجودیت عالیم و شواهد مستند و مقنع حساب بانکی مأمور مورد نظر منجمد ساخته نظر میداشتند. در صورت 
 میشد. عادت رشوه ستانی دیگر نهایت خطرناک شده بود و هیچ فایده نداشت به جز اضرار متعدد. 

 

سی سال آنقدر هم مدتی درازی نیست. شاید بگویند که هانگ کانگ کوچک است، نفوسش کم است بناًء در آنجا 
بارزه نسبت به افؽانستان آسانتر است... بهانه تراشی ها و استدالل میتوانند مختلؾ و متعدد باشد... مأمورین " م

 کمیسیون " را عقیده بر آن بود که برای مؽلوب ساختن فساد، صرؾ نیت و عمل الزم است و بس!
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، باور معمول را که گویا فساد اداریدر هانگ کانگ عمدتاً چینایی ها زندگی میکنند و پیروزی آنها بر طاؼوت 
 آسیایی ها )مخصوصاً چینایی ها( را نمیتوان از عادت معمول "رشوه دادن و رشوه گرفتن" برهزر داشت. 

براستی هم یک زمانی در هانگ کانگ بدون "واسطه"، بدون " ناؾ کسی را چرب کردن "... اصالً کاری پیش 
ناممکن بود. درحالیکه اکنون اینکشور کامالً بدون رشوه حیات به سر نمیرفت و حل و فصل آن ؼیرقابل تصور و 

 میبرد.  
 

 راز موفقیت هانگ کانگ در چیست؟
 

باید اذعان کرد که حکومت هانگ کانگ هیچگونه کار ؼیر قابل تصوری را در مسیر ریشه کن ساختن فساد اداری 
کرد که " کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری " را انجام نداده است. در عین حال دلچسپ و آموزنده است مشاهده 

 ادارۀ مربوطۀ هانگ کانگ چگونه در عمل پیاده میکرد.   
 

رهبری هانگ کانگ قبل از همه قاطعیت واقعی، ارادۀ راسخ و پیگیری مداوم را در حصۀ عملی ساختن اقدامات 
 صات متخلفین اصالً مورد نظر گرفته نمی شد. ضد فساد  از خود نشان داد. موقؾ، منشه، حجم دارایی وؼیره مشخ

تعداد اقدامات انتخاب شده زیاد نبود. درین ردیؾ از سه اقدام اساسی باید یاد آور شد. اجرای این اقدامات را 
آؼشته به  دولتی هانگ کانگ ارگانها و دوایر فیصد 24شروع کرد، زمانیکه  1224حکومت هانگ کانگ در سال 

 فساد اداری بود.  
 

 گام اول: 
لؽوی برائت ذمه برای مأمورین دولتی. عوض اصل مذکور، قانونگذار تسجیل نمود که درصورت ایجاد سوء ظن 
مامور مکلؾ میگردد تا ثابت سازد که دارای هایش را ازطریق توسل بفساد اداری و رشوه ستانی بدست نیآورده 

 است.
 گام مذکور تا حدی معینی به اصل ضبط دارایی ها که در اکثر کشورها معمول است شباهت دارد. 

( زمانی میتواند جا داشته باشد که ارزش و قیمت دارایی ها بلندتر از درامد یک مأمور ”in rem “ضبط دارایی ) یا 
 دولت باشد و موصوؾ نتواند منابع قانونی و مستند تصاحب آنرا ثابت بسازد. 

در صورت تطبیق اصل مذکور در کشور ما افؽانستان، بدون تردید میتوان پیش بینی نمود که عالمی از دارایی های 
و ؼیر منقول ضبط خواهد شد. کمتر کسی در افؽانستان امروزی قصرها، موترهای قیمتی... را از مدارک و  منقول

 عواید قانونی "تصاحب" شده اند. 
هانگ کانگ با استفاده از شیوه هایی جدی و حتی قهر آمیز و نهایت قاطع توانست فساد را مهار بسازد و نتایج 

ذکر نمودیم اصل برائت ذمه قانوناً لؽو اعالم گردید. محتوای قانون نافذ شده خوبی بدست آورد. طوریکه در باال 
قرار ذیل بود: " در صورتیکه مأمور دولت نتواند ثابت بسازد مبالػ موجود در حسابش در بانک خارجی، ویالی 

آنهم نه برای حوض دارش ... از منابع قانونی بدست آمده به وی صرؾ یک راه باقی می ماند: " زندان برود، و 
 سال را باید در آنجا سپری نماید."  11مدت زمان اندک، بلکه حداقل 

مقررۀ فوق الذکر بطور پیگیرانه و با جدیت تمام در عمل پیاده شد. بالفاصله پس از لؽوی اصل برائت ذمه چند تن 
 از مأمورین عالی رتبۀ هانگ کانگ به حبس انداخته شدند.  

 

 گام دوم:
 ن مستقل مبارزه با فساد اداری". ایجاد "کمیسیو

 والی مدیریت می شود و مأمورین آن از معاش بلند برخوردار هستند.  -ادارۀ مذکور از طرؾ جنرال 
والی با فرمان خویش منسوبین " کمیسیون " را برای پنج سال تعیین می نماید. اعضا و سائر مأمورین  –جنرال 

والی قرار دارند. وزارت های داخله و ادارۀ امنیت دولتی هیچگونه  –"کمیسیون " صرؾ و تنها تحت امر جنرال 
تأثیری باالی " کمیسیون " نداشته و در فعالیت آن مداخله نمی نمایند. معاش منسوبین و متخصصین " کمیسیون 

 باالتر از معاش مأمورین سائر ادارات امنیتی کشور بود.  28الی  38مستقل مبارزه با فساد اداری " از 
" کمیسیون " وظیفه داشت نه تنها رشوه گیرندگان را تثبیت و شناسایی نماید بلکه فعالیت هایی وقایوی را در دوایر 
که بیشتر از دیگران فساد زا استند به راه بیاندازد. بطور مثال: در ادارات صدور جواز تجارت،  صدور الیسنس 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

حال اعضا و کارشناسان " کمیسیون " فعالیت های آیندۀ  موتر، در محاکم، ارگانهایی تحقیق... وؼیره. در عین
 مفسدین اداری را پیش بینی، تحلیل و ارزیابی کرده بخاطر جلوگیری از آن داخل اقدام فوری می شدند. 

 

کمیسیون در صورت کوچکترین اطالع و سوء ُظنی در رابطه به موجودیت فساد اداری در وزارت خانه ها یا هر 
 ی، آنرا مورد تفتیش و بررسی قرار میداد. ادارۀ دیگر دولت

و   انصافاً و منطقاً  سؤال به میان می آید که اعضاء  و سائر کارشناسان " کمیسیون " با داشتن صالحیت های فوق العاده
متمایل به  والی  پاسخگو بودند می توانستند –همچنان با در نظر داشت آنکه از فعالیت خود مستقیماً و صرؾ در برابر جنرال 

سازمانهایی  فساد شوند یا خیر؟ برای رفع همچو گرایشهای احتمالی و خطرناک " کمیسیون " طوریکه در باال تذکر یافت،
متعدد اجتماعی وظیفه داشتند بصورت متواتر و جدی از فعالیت آن نظارت مداوم بعمل بیاورند. در صورتیکه یکی از 

از کار در  مأمور مذکور ز مأمورین " کمیسیون " اسناد مقنع را ارائه می نمود،سازمانهایی اجتماعی در رابطه به کسی ا
 کمیسیون برطرؾ میشد. 

 

 گام سوم : 
به هر باشندۀ هانگ کانگ و خبرنگاران رسانه ها زمینۀ آن مساعد شد تا در بارۀ موارد فساد اداری و رشوه ستانی 

ت آن بسیار بؽرنج به نظر میرسید، چون مردم هنوز به وعده ها خبر بدهند. این اقدام در شروع صرؾ نظر از اهمی
 های اعضای " کمیسیون " اعتماد نمی کردند و در مورد فعالیت های آن متردد بودند. 

 مردم و اعضای " کمیسیون " به زودی دریافتند که آنها در راه مبارزه با فساد اداری همکار یکدیگر هستند. 
ستقل خویش را در مورد دارایی های مأمورین دولت، خریداری های بزرگ آنها و ژورنالیستها راپورتاژ های م

 خویشاوندان شان به نشر میرساندند. 
 

"کمیسیون" به نوبۀ خود هر خبری را که از ژورنالیستها بدست می آورد یا اطالعی را که از اهالی میگرفت در 
دالیل، شواهد و اسناد مقنع، حساب هایی بانکی  برابر آن فوراً عکس العمل نشان میداد. در صورت موجودیت

مأمورین مظنون منجمد ساخته میشد، به خود مأمور مظنون تفهیم میگردید تا هر چه زودتر منابع درآمد هایی خویش 
را توضیح و تشریح دهد. در موارد معین مأمورین مظنون توقیؾ میشدند. موارد گرفتاری بل فعل متخلفین فساد 

 عت آنها به توقیؾ خانه ها وسیعاً در رسانه ها منعکس میگردید. اداری و مشای
 

 نتیجه گیری: 
 

، فساد اداری را میتوان مهار و مؽلوب ارادۀ قاطع و نیت موجودیت که در صورتتجربۀ هانگ کانگ نشان میدهد 
 ساخت. 

در هانگ کانگ، در تفاوت با نقاط مرکزی چین، جزای اعدام ) تیرباران( به مجرمین از قبیل جذیه گیران، رشوه 
گیران و قرضداران بودجه تطبیق نمیگردد. با آنهم در اینجا، جائیکه قبالً مجبور بودی حتی به کارمند شاروالی 

فساد تقریباً ریشه کن گردیده است. طوریکه تذکر یافت رشوه بدهی تا پیاده روی پیش خانه ات را جاروب کند، حاال 
 3نودو چهار فیصد کارمندان دستگاه دولتی آلوده به فساد بودند، در حالیکه رقم مذکور اکنون به از  1224در سال 

 ای سه فیصد میرسد. دست آورد بدون شک بی سابقه است. 
 

تجربۀ هانگ کانگ با تمام وضاحت نشان میدهد که در صورت داشتن نیت و ارادۀ قاطع برای رفع فساد آنرا میشود 
از بین برد. در عین حال فساد هیچگاه محو و مهار نخواهد شد اگر صرؾ تظاهر مبارزه با فساد صورت بگیرد و 

 دیریت نمایند. بدتر از همه خود مفسدین با فساد " مبارزه " را پیش ببرند و م
 

 پایان
 
 

  


