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 تجربۀ مبارزه با فساد اداری در سینگاپور
 بخش اول

 
کشور  این پلنگ ها موفقیت های زیادی را در راه مبارزه با فساد اداری داشته اند. یکی از " پلنگ هایی آسیا "

نیۀ کبیر بدست آورد. همزمان با کسب از برتا 1691سینگاپور است. دولت سینگاپور استقالل خود را در سال 
در  داد.  متعددی روبرو گردید، که یکی از آنها را فساد اداری تشکیل می یدا با دشواری هایپ استقالل دولت نو

بودجۀ محقر این کشور زمینۀ آنرا میسر  ها قبل آغاز گردیده بود.  حقیقت فعالیت ها در جهت رفع فساد اداری مدت
 تقامت مذکور مصارف زیاد صورت بگیرد.ساخت تا در اس نمی

  

نداشتند و اکثر مأمورین ر برابر جنایات سازمان یافته را های تأمین امنیت و تطبیق قانون در عمل ایستادگی د ارگان
ذیدخل بودند. اهالی سینگاپور از سطح پائین  به شکلی از اشکال دولتی در نقشه ها و طرح های فساد دست داشتند یا

 و قادر نبودند از حقوق خود دفاع نمایند. هوردار بودسواد برخ
  

 ه ایرند در غیر آن کشور هیچگونه آیندلیدران سینگاپور به آن نتیجه رسیدند که جلو فساد و بی قانونی را باید بگی
 نخواهد داشت. 

بطور مثال اعمال د. جدی و پیگیرانه روی دست گرفته شودرک حاد بودن مسأله باعث آن شد تا یک سلسله اقدامات 
اقل آن رسانیده شده ساده  و طرزالعمل مأمورین دولت مقرره بندی گردیده، پروسۀ کاغذ پرانی ها در ادارات به حد

و بسیط ساخته شوند، نظارت جدی و شدید از اخالق و طرز برخورد مأمورین دولتی تأمین گردید. برای تأمین و 
تحقیق فساد " ایجاد گردید. این ارگان برای دی به نام " بیوری خاص تطبیق این همه مقرره ها در عمل ادارۀ جدی

  امروز هم وجود دارد و فعالیت میکند.
به آن اعتماد  رفته رفته " آگاهی می یافتند،فساد تحقیق برای  ی خاصاهالی به مرور زمان از موجودیت " بیورو

غیر قانونی مأمورین  رد هاینمودند، از برخو می تقاضاهای خویش به آن مراجعه کردند و با شکایت نامه ها و می
  .شدند رسیده می جبران خساره های خواستار کردند و حتی دولت شکوه می

 

" مجازات از بابت فساد در قانون جزا شدیدتر گردید، استقالل  ی خاص برای تحقیق فسادموازی با ایجاد " بیورو
و مؤقف آنها در جامعه با اعتبارتر و با  اتب افزایش یافتی قاضی ها به مرها قضایی باالتر رفت، معاش قوۀ

و آنهایی که در پروسۀ تحقیق موارد ضد فساد اداری از  عین حال به افراد رشوه دهندهدر  امتیازات تأمین گردید.
بطور مثال ) علیه فساد کهی گرفتند. اقدامات شدید ورزند در برابر تعزیرات شدید قرار می همکاری اجتناب می

( در بسیاری از ادارات دولتی به راه افتیدند در خور دقت است. اقدامات ها گمرک یکی از برطرفی تمام مأمورین
مسلکی برای ارمندان مذکور با کاهش همزمان مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، ازدیاد معاش مأمورین و تربیت ک

 ادارات دولتی هماهنگ گردیده بود.
 

مختلف یاد کنند، پدیدۀ مذکور  های در زبانبه هر نام که فساد را  ...بخششی " کثافت " " فیصدی "، " جایزه " ، "
مورین عالی رتبه در اکثر و سائر مأ اءوزر دهد.  یکی از خصوصیات طرز زندگی مردم آسیا را تشکیل می

کند.  ایجاب میدارند طوری زندگی کنند که موقف آنها  که دریافت می یتوانند با معاش آسیایی نمی کشورهای
هرقدر رتبۀ یک مأمور بلند باشد، به همان پیمانه دارایی های غیر منقول وی، تعداد زوجات، معشوقه ها که هر 

 باشند افزایش می یابند. بها آراسته می کدام شان با زیوارت گران
وشته بود: " آنعده که یکی از مبتکرین اصالحات در این کشور می باشد باری ن لی کوان یو، صدراعظم سینگاپور

 داشته باشند که رسوم و رواج های باید توجه آسیایی مصروف تجارت هستند ورهایدر کشاز اهالی سینگاپور که 
  معمول در این کشورها را با خود به سینگاپور انتقال ندهند."
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بخاطر در میان کشورها ل را با نظام شدید اتوکراسی بوده و جای او نونی یکی از دولت هایکسینگاپور در شرایط 
  اقتصادی و سطح زندگی احراز نموده است. ادی هایعدم موجودیت فساد، آز

همرفته تجربۀ سینگاپور نشان  معینی که کشور سینگاپور با میهن ما دارد، روی با در نظر داشت و حفظ تفاوت های
ادارۀ مستقل و متعهد " مبارزه  الیت یکفع قوانین مثمر ضد فساد وانفاذ  دهد که از برکت وجود ارادۀ سیاسی،  می

  آن کاهش  داد. درجه با فساد " در ظرف چند سال می توان فساد اداری را به پائین ترین
 

 نگاه مختصری به تأریخ سینگاپور 
نمایندۀ کمپنی  1016بود. در سال  " جوهور " ی از سلطنتطی قرون پانزده و شانزدۀ میالدی سینگاپور بخش

را در مورد: " ایجاد ساحۀ تجارت در سینگاپور و مجوز  ه ایمعاهد " جوهور "ند شرقی " با سلطان برتانوی " ه
سینگاپور مستعمرۀ برتانیه  1091ر به امضاء رسانید. در سال گروپ های اتنیکی غیر " به این کشومسافرت برای 

  .دانستند دسترسی به چین می هها سینگاپور را نقطۀ مهمی در را شد. انگلیس
حین جنگ دوم جهانی کشور جاپان مالیزیا را به تصرف خویش درآورد و نبرد را به خاطر بدست آوردن سینگاپور 

  آنرا به تصرف خویش درآورد. 1640ُبرد. و در سال 
استقالل معینی را در ترکیب امپراتوری برتانیه بدست آورد. پس از انتخاباتی که در  سنگاپوربدینسو  1616از سال 

در نتیجۀ  1692در سال  ُکرسی صدراعظم کشور را بدست آورد.لی کوان یو کشور برگزار گردیدند این 
 از آن خارج 1691آگست  1ریخ أدرآمده و به ت " ماال "ریفراندومی که برپا گردید سینگاپور در ترکیب فدراسیون 

 گردیده و در نهم آگست همان سال استقالل خود را اعالم نمود. 
سینگاپور که فاقد منابع غنی طبیعی بود توانست بسیاری از دشواری های داخلی خود  ، 1662الی  1616از سال 

 را رفع نموده و از یک کشور مربوط به جهان سوم به یک دولت مترقی با سطح عالی زندگی برسد. 
 

 تدوین ستراتیژی مبارزه با فساد اداری
 

 شامیدنی و ریگ تعمیراتی را نیز از بیرون تورید میآتی آب حین کسب استقالل، سینگاپور کشور فقیری بود که ح
همسایه سر دوستی با سینگاپور نداشتند، افزون بر آن در میان اهالی آنوقت کشور نظریات و اندیشه  کرد. کشورهای

عین  در ملکی را از دورۀ استعمار انگلیس به ارث برده بود. ۀسینگاپور سیستم ادار هایی چپ معمولیت زیاد داشت.
 گرفته بود.  تمام اقشار جامعه را فرا وباقی مانده  حال فساد اداری در این کشور به مثابۀ یک موضوع معمول 

 حین مقابله با فساد با چند مشکل جدی روبرو گردید.  پس از کسب استقالل اولین حکومت سینگاپور
خاستند  د، بسیاری از جرایمی که از فساد برمینمود نهایت ضعیف بو قانونی که باید مبارزه را علیه فساد تنظیم می

هایی امنیتی توانمندی کافی اجرای موثر امور محوله را  گرفت. منسوبین ارگان بر نمی قانون مذکور آنرا در
نداشتند، فاقد قدرت و صالحیت کافی بودند. برعالوه ثبوت جنایات باز هم به دلیل عدم موثریت قوانین بسیار دشوار 

 عظیمی از مأمورین دولتی در فساد اداری ذیدخل بودند. بود. کتلۀ 
کردند بود و بسیاری از  تر از معاش کسانیکه در سکتور خصوصی کار می معاش مأمورین دولتی به مراتب پائین

کردند. سطح سواد و آگاهی از قوانین کشور در میان  مأمورین دولتی از موقف وظیفوی خویش سوء استفاده می
  ترین نقطۀ آن قرار داشت. نتیجه آن شد که رشوه ستانی منبع دسترسی به سهولت های زندگی گردید. یناهالی در پائ

را به دشواری مواجه می ساخت وجود منسوبین " بیوروی خاص برای تحقیق فساد " یکی از عواملی که فعالیت 
پدیده به راه بیاندازند. کارمندان گمرک  پولیس محلی بود که از نقطۀ نظر روانی نمی توانستند مبارزۀ جدی را با این

ایط نقلیه که مواد قاچاق و ممنوعه را انتقال میدادند رشوه بدست می وس از ها برای " تسریع " پروسۀ کنترول
 وردند. آ

ی مزایده در مورد در خواستی ها را معلومات معین رشوهتأمینات در بدل  وسسۀ مرکزی تدارکات ؤپرسونل م
مورین ریاست صادرات و واردات در بدل دریافت رشوه به " تسریع " پروسۀ صدور أم  ی آوردند.کنندگان بدست م

دادند تا به موارد نقض قانون و سائر مقرره ها چشم  جواز نامه ها می پرداختند. پیمان کاران به مأمورین رشوه می
دادند تا از پرداخت  عامه جزیه میپوشی نمایند. مالکین مغازه ها و باشندگان منازل به کارگران ریاست صحت 

 وردند. آصفایی معاف شوند. مدیران و معلمین مکاتب از عمده فروشان قرطاسیه فیصدی هایی خویش را بدست می 
 



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً 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

 

کرد که دولت در یک وضعیت ناهنجار قرار داشته و با قاطعیت تمام سعی  خوبی درک میه حکومت سینگاپور ب
ت را ایجاد نماید و فساد را به مثابۀ یک پدیدۀ غیر قابل پذیرش و نامطلوب نمود در جامعه فضای صداقت و وضاح

دهد. طراحان  ودن تشکیل میاعالم کرد که اساس کار آنرا صداقت و غیر قابل فروختن بمعرفی نماید. حکومت 
  یک دارد.ی برای انکشاف کشور اهمیت ستراتیژادارمعتقد بودند که مهار ساختن فساد ی مذکور ستراتیژ

 

 خود و طرفداران خود را که مجری اصالحات در کشور بودند به نام " گروپ لی کوان یوراعظم سینگاپور، صد
 کرد. انگلستان " یاد می لیدران بورژوا و تحصیل کرده های

مرار حیات نمایند. من کار در حکومت اگفت: " اعضای کابینه باور کامل داشتند که می توانند بدون  می لی کوان یو
از ما  یبسیار های .  بطور مثال خانم . توانستیم. مسلکی مانند من نیز از عهدۀ اینکار بخوبی برامده می و انسانهای

در خانه حضور  طوالنیکردند و می توانستند در صورتیکه ما را به زندان بیاندازند یا ما برای مدت  کار می
نیز کوشش اعظمی آنها مورد احترام مردم قرار داشتند،  ءاوزرنداشته باشیم ضروریات منزل را تأمین نمایند. چون 

را در عمل پیاده می و فیصله های حکومت دادند تا صادق و نیکو کار باشند و با اطمینان کامل تصامیم  خرچ میه ب
 ساختند. 

 

 یه هایجنوب شرق آسیا و جلب سرما هدف خود را تبدیلی سینگاپور به مرکز تجارتی و مالی لی کوان یوحکومت 
خارجی قرار داده بود. ارادۀ سیاسی لیدران سینگاپور و تصویب قوانین دقیق ضد فساد به سینگاپور کمک کردند تا 

 فساد اداری را مغلوب ساخته و در سرخط انکشاف اقتصادی کشورهای جهان قرار بگیرد.
بدینسو ستراتیژی  1692از سال . را کاهش بدهند روی دست گرفته شدهای که فساد  در وهلۀ نخست اقدامات و گام

صالحیت  تحقیق موارد فساد " خاص  مبارزه با فساد در قانون " جلوگیری از فساد " تسجیل یافته و به " بیوروی 
  خاصی داده شد.های 

روشن و بسیط  یدولتی در نتیجۀ تصویب قوانین های عرایض، درخواستی ها در ارگان تفتیش پروسۀ بررسی ها،
. در از بین رفت. هرگونه تفسیر و تعبیر دوگانه از قوانین زمان رسیدگی به آنها کوتاه و سریع گردیدیافته  تسهیل

..." به تحقیق  ملغی اعالم گردیدند. " بیورونس ها اضافی شناخته شده موارد دریافت جوازنامه ها و الیسبرخی از 
از پروسۀ تحقیق و تدقیق حتی الی رتبه پرداخت. و مبارزه با فساد در میان مأمورین ع اداری و تدقیق موارد فساد

که متهم به ارتکاب فساد گردیدند به  ی. برخی از وزراینیز مبرا نماندندلی کوان یو اقارب خود صدراعظم 
میعادهای مختلف حبس محکوم شدند، یا دست به خود ُکشی زدند و یا هم از کشور فرار ی گردیدند. در میان این 

 نیز بودند.لی کوان یو اسبق صدراعظم دوستان  حتی اشخاص
با خانواده اش به اندونیزیا مسافرت کرد. مصارف  1611زیست سینگاپور در سال  ، وزیر حفظ محیطوی تون بون

عین حال همین وزیر از . درکرد پرداخته بود وزیر مذکور را کمپنی پیمان کار که منازل رهایشی را اعمار می
دالر سینگاپور بود بدست آورد، و دو کریدیت را به نام پدرش  122222را که قیمت آن  یکمپنی فوقاً یاد شده ویالی

اسعار صادر شده بود گرفته بود. ضمانت پرداخت  برای استفاده در بازارهای که دالر سینگاپور 222222به ارزش 
 نیز همان کمپنی پیمان کار بدوش گرفته بود. را کریدیت ها

 12های  از سالوی تون بون کرد: "  ف خویش با تأسف به شرح آتی یادآوری میصدراعظم از این وزیر ناخل
 های خیلی درد آور بود که حرف کمونیستی در سینگاپور بود و برایمبدینسو یکی از شخصیت های  متعهد غیر 

د اداری آخراالمر متهم به فسا وی تون بونکرد بیگناه جلوه کند گوش بدهم.  او را که کوشش میغیر معتقدانۀ 
  سال و شش ماه حبس گردید...." 4شناخته شد و محکوم به 

کند که او همواره کوشش داشته است تا اصل ارجیحیت به قانون و تساوی  در خاطراتش تأکید می یو لی کوان 
"  شد:  او یاد آور می حقوق همه در برابر قانون منجمله مأمورین دولت و اقارب شخص خودش مراعات گردد.

کاری است ساده؛ اما زندگی  اداری نی اصول بلند اخالق، نیات پاک، داشتن اعتقاد محکم بخاطر امحای فسادبرخوا
این هدف به لیدران قوی و به مبارزۀ به  یبرای دسترس کردن و عمل نمودن مطابق اصول مذکور آسان نیست. 

کارکندان "بیورو" باید از حمایت کامل  . تناقضین قانون هستند بال استثناء، ضرورت اس که با تمام کسانی قاطعانه
  کردند."  هراس و مطابق قانون عمل می هرگونه رهبری سیاسی کشور برخوردار می بودند، تا بدون
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یافت، از بهترین وکالی مدافع دعوت صورت گرفت تا به حیث قاضی ها کار  فزایشمعاش قاضی ها به مراتب ا
رقم مذکور  1662های  سینگاپور به چندین صد هزار دالر رسید )طی سال کنند. درآمد رسمی ساالنۀ یک قاضی در

 بالغ گردید(. دالر یک ملیون  به
 

بلند  ده از مأمورین دولتی که چوکی هایگردیدند. معاش آنع مافیایی با شدت تمام سرکوب می حلقات و گروپ های
 ی افزایش داده شد. " در کمپنی های خصوص هاو با صالحیت داشتند به سطح " تاپ مینیجر

 

های بلند پرداخته شود چون آنها نمایندگان یک  معاش ه لیدران سیاسی به آن دلیل بایدنمود که ب تأکید می لی کوان یو
های آنها مطابق نیاز شان نباشد، خطر آن وجود دارد که متمایل به  حکومت پاکدامن و صادق استند، اگر معاش

همین دلیل معاش مأمورین دولتی در سینگاپور بطور مستمر افزایش می یابد تا  شوند. بنابر زا فعالیت های فساد
 بدینترتیب از فرار مغزها به سکتور خصوصی جلوگیری صورت بگیرد.

 
ها در سینگاپور به مأمورین عالی رتبۀ دولتی  در پرداخت معاش 1664و  1606های  تجدید نظری که در سال

 ور بلندتر از هر کشور دیگر دنیا ساخت.صورت گرفت، معاش ها را در این کش
 

رهبری سینگاپور معتقد بود که مصارف کمپاین های انتخاباتی یکی از بدبختی های سینگاپور و در ُکل کشورهای 
 آسیای است.

ی بودند مصارف را مسترد و پس از انتخابات مجبور م کردند میپیروزمندان پروسۀ انتخاباتی مصارف زیادی 
طرزالعمل ها اینگونه  داشتند. ال آنها مبالغ هنگفتی را باید برای انتخابات آینده نیز پس انداز میعین حکنند. در

عمل مردم سینگاپور " سعی ظر داشت همین دلیل لیدران حزب " بود برای تطبیق نقشه های فساد. با در ن ه ایانگیز
شت خزانۀ دولت را پس از ختم ت ندابعمل آوردند مصارف کمپاین های انتخاباتی را کم بسازند. حزب ضرور

 بات مجدداً ُپر بسازد و به توضیع تحایف به رأی دهندگان دوره های میان انتخابات بپردازند.انتخ
کردیم، مکاتب می  ما به دلیل آنکه جاهای نو کار ایجاد میدر ادامۀ خاطراتش می نویسد: " لی کوان یوصدراعظم 

سائر مراکز اجتماعی را به میان می آوردیم، نایل به آن شدیم که مردم به ما  ساختیم، شفاخانه اعمار می نمودیم و
و مردم را  مجدداً رأی بدهند. تحوالت اجتماعی که از آنها در باال یاد آوری صورت گرفت زندگی مردم را تغییر داد

نیز احتیاج به پول الف باورمند ساخت که آیندۀ اوالدۀ شان با حزب " عمل مردم سینگاپور " است. احزاب مخ
 دادند زیرا می دادند چون رأی دهندگان به آنها رأی میدگان ما را در انتخابات شکست می آنها نمایننداشتند، 

 خواستند که اپوزیسیون وجود داشته باشد تا بدینترتیب فشار باالی حکومت ما نگهداشته شود." 
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