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 03/00/2013        ترجمه و تتبع: غوث جانباز
 

 تجربۀ مبارزه با فساد اداری در سینگاپور
 دومبخش 

 " بیوروی تحقیق موارد فساد "  
 

در تطبیق قوانین ضد فساد اداری در عمل، نقش  آژانس مخصوص، یعنی " بیوروی تحقیق موارد فساد " نهایت 
ها قبل از طرف ادارۀ استعماری برتانوی ها در  مدت مذکور ومتیحک عظیم بود. قابل یاد آوری است که آژانس

و خصوصی بپردازد.  وظیفه داشت به تعقیب و تحقیق  موارد فساد در ادارات دولتیو  ایجاد گردیده بود 1552سال 
وی را به " بیور یوسیع دیده بود به نوبۀ خود صالحیت هاینافذ گر 1560جلوگیری از فساد " که در سال قانون "

 د.سپر در ساحۀ استنطاق تحقیق موارد فساد "
همین شوند. ب مؤثر واقع نمیقانون ها و مواذین  حکومت سینگاپور ملتفت بود که مجازات شدید بدون تطبیق نورم

صرف نظر از  را داد.آژانس عمومی ضد فساد  هایصالحیت" "بیوروی تحقیق موارد فسادبه ومت کدلیل بود که ح
 " بیورو"بیوروی تحقیق موارد فساد " را تحقیق و تدقیق در مورد فساد اداری تشکیل میدهد، به  آنکه هدف اساسی "

نها را مورد بررسی و آآن موارد فساد مشهود باشد رسیدگی نموده که دره ایحیت داده شده است تا به هر دوسیصال
 قرار دهد.تحقیق 

 

 ند: اهداف اساسی " بیوروی تحقیق موارد فساد " قرار ذیل ا
 

اهالی مأمورین دولتی و  ،ت نامه ها و عرایض مردم. در اینگونه عرایضبررسی اتهامات مردم در شکای -
 سازند.  کارمندان مؤسسات خصوصی را به فساد اداری متهم می

 ظرفیتی ها، بی کفایتی های... که از طرف مأمورین دولتی به نظر بخورند؛ تحقیق در مورد بی اعتنایی ها، کم -
 آنها با قوانین جاریه؛  مقایسۀ، اجرای فیصله ها و مصوبه ها و مأمورین دولتی تفتیش و نظارت از عملکرد -
 

. شود استفاده از فشار متوسل می به شیوه های" بیوروی تحقیق موارد فساد " در فعالیت های خویش هر چه بیشتر 
دریافت قرار محکمه افرادی را که در فعالیت  است تا بدون داده شده" مذکور بطور استثنی صالحیت یبیوروبه "

د نبای " بیورو"د، البته اینگونه فعالیت های مأمورین تند مورد توقیف و تالشی قرار بدههای فساد اداری مظنون هس
د. " بیورو " صالحیت دارد نه تنها از افراد مظنون بلکه از اقارب و معتمدین قوانین عمومی کشور را نقض نمای

و حتی یادداشت های  ، معامالت اسهامیجاری پس انداز و حساباتد، هرگونه حسابات تحقیق بعمل بیاور آنها نیز
  .قرار بدهد تفتیش  مورد نیزرا مالی آنها 

ن را جلب نماید و هکذا از هرگونه تخلفاتی که اثبوت دوسیه و موارد تحقیقی شاهد " بیورو " صالحیت دارد برای
  اری به نظر برسد تحقیق و تعقیب جزایی بعمل بیاورد.حین بررسی دوسیۀ فساد اد

که  سینگاپور برمی انگیزد، مخصوصاً آنهائیذهان و قلوب بسیاری از باشندگان " بیورو " ترس و لرز را در ا
" هراس دارند و آنرا " چشم هر چیز مأمورین دولتی در این کشور از "بیورو متمایل به فعالیت های فساد زا هستند.

و استفاده از ُطرق ظریف  ضد فساد " بیورو " به دلیل فعالیت های مؤثر "  حزب بر سر اقتدار می نامند.بین 
 داده اند.  " راحریص های ساری" تعقیباهالی به " بیورو " لقب " مرکز  احترام مردم را برانگیخته است.

استثنی،  ا مذهب به مسؤولیت بکشاند." بیورو " صالحیت دارد هر تبعۀ سینگاپور را صرف نظر از موقف، رتبه ی
حفظ و تطبیق قانون متمرکز  های چیزیکه در برخی از کشورها معمول است وجود ندارد. توجه خاص به ارگان

 تواند فساد زا باشد. که کار و فعالیت شان می گردیده است، آنهائی
رفت که قصد داشت در بدل رشوه از یکی از منسوبین پولیس به دلیل آن تحت تعقیب جزایی قرار گ 2006در سال 

این منسوب پولیس ادارۀ مهاجرین کشور را  اتباع خارجی، میعاد اقامت آنها را در قلمرو سینگاپور تمدید نماید.
قات ن در ادارۀ پولیس کار دارد. تحقیاهمه اتباع خارجی را به حیث شاهد داد و ادعا داشت که گویا این فریب می

تبعۀ خارجی میعاد اقامت شان را در قلمرو  53ر قانونی به افسر پولیس بطور غی اینکه  بعدی ثابت ساخت
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هزار دالر محکوم کرد.  526,سال حبس و پرداخت  4محکمه افسر مذکور را به  سینگاپور تمدید نموده بود.
 خارجی های ذیدخل در این قضیه جبراً از سینگاپور اخراج شدند.

و می پردازد الیت های تجارتی به تعقیب موارد فساد در سکتور خصوصی نیز " بیورو " به منظور شفافیت در فع
. قانون " جلوگیری از فساد " تسجیل بررسی می نماید یزنرا در این سکتور قضیه های رشوه دهی و جزیه گیری 

مالی از نموده است که: " تالش برای دریافت یا پرداخت رشوه، یا " تحفه " به منظور به دست آوردن جنسی یا 
تواند باعث حبس یا جریمۀ متهم گردد یا هم به هر دو جزا محکوم شود. " افزون بر آن به  صادر کنندۀ  مشخص می

یز به محکوم تعیین نماید. هرگاه ن همبلغ به دست آمدۀ رشومساوی به محاکم صالحیت داده شده است تا جریمۀ را 
که اگر او شخصاً این  می شودجزای محکوم  د، به همانه طلب کند یا رشوه بدهاز نام شخص دیگری رشو فردی

 .جرم را مرتکب شده باشد
  

که مستقیماً  دقرار دار دفتر " بیوروی تحقیق موارد فساد " با دفتر صدراعظم کشور ملحق بوده، در رأس آن مدیر
ی جدا بوده و از های حکومت . بدینترتیب ادارۀ مذکور از پولیس و سائر ارگانمی باشدامر رئیس دولت تحت 

 . برخوردار می باشد استقالل قابل مالحظۀ اجرائیوی و سیاسی 
 

 :تحقیق موارد فساد " قرار ذیل استساختار تشکیالتی " بیوری 
 

 و یک نفر مأمور؛  . هفتاد1
 . چهل و نه مستنطق؛ 2
 اداری.  د. بیست و دو کارمن3
 

. در ترکیب " بیورو " سه شعبه جا دارد: شعبۀ رسد ر میبه نظیکی از شعبات دفتر صدارت  ظاهراً ادارۀ مذکور 
ُکمکی(. شعبۀ تحقیق در این میان بزرگتر از سائر شعبات بوده و مسؤولیت ق، شعبۀ معلومات و شعبۀ متفرقه )تحقی

را  الی دوسیه ها، آنها" بیورو " را نیز به عهده دارد. اعضای شعبۀ تحقیق پس از ختم کار بابه راه اندازی عملیات 
دست داشته  اسنادا در نظر داشت کند تا ب یشنهاد میپڅارنوال بیورو " می سپارند، مدیر به نوبۀ خود به به مدیر "

ناد، شواهد و حین بررسی ها مشاهده گردد که اس اگردر قبال دوسیه اقدامات و اجراآت قانونی را بعمل بیاورد. 
ۀ تحقیق څارنوال دوسیه را به آمر شعبرو " در موافقت با برای تعقیب جزایی کافی نیستند، مدیر " بیو مدارک

 . انجام بدهدموکول نموده و از وی میخواهد تا غور و مداقۀ بیشتر در رابطه به اسناد دست داشته 
کرسی  به تعیین متعاقب آنها را برای بیورو " مسؤولیت انتخاب اشخاص مکی( در "کُ معلومات و متفرقه ) شعبات

 کند.  نها نیز نظارت میآرشد ظرفیت های مسلکی  از فیعات به عهده داشته وهای دولتی و تر
گیرد. این رقابت بیشتر به پروسۀ دریافت مجوزها  انتخاب و تعیین اراکین دولتی بر اساس اصل رقابت صورت می

 . شباهت دارد و همچنان اشتراک پیمان کارها در مزایده ها و الیسنس ها
ه )ُکمکی( در ترکیب خویش بخش های تحلیل و ارزیابی را داشته که از فعالیت های متفرق و معلوماتی اتشعب

افشاء می سازد و  شان اجزای مختلف حکومت تحلیل و تدقیق بعمل می آورد، موارد فساد برانگیز را در کارهای
یابی و تحلیل رفیتی، سازماندهی... اعضای کابینه و حکومت را در ُکل بررسی، ارزظمسلکی،  اداری، ضعف های

 ورد. ل می آمی نماید. بخش های نامبرده هکذا از برنامه ها در سطح ملی و ادارۀ دولتی نظارت بعم
 

 : مستنطقین " بیورو " صالحیت های
 

 الف: توقیف افراد مطابق قانون؛ 
رایم فساد مدیر " بیورو " و سائر منسوبین آن صالحیت دارند بدون ارسال جلب نامه، هر شخصی را که در جب: 

 اداری مظنون باشد و دالیل کافی و مقنع دال بر آن باشد توقیف نمایند؛ 
توانند فردی را که مظنون به دست داشتن در فعالیت های جرایم فساد اداری باشد مورد تالشی و  پ : مستنطقین می

 بررسی قرار دهند؛ 
"  یا حوزه د به یکی از نمایندگی های "بیوروت : شخصی که نظر به موجودیت دالیل فوق الذکر توقیف گردیده باش

 د؛ گرد های پولیس مشایعت می
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سازد  را در ارتکاب فساد اداری ثابت می مظنونجرم  که را یث : مستنطقین صالحیت دارند اشیا، لوازم و اسباب
کمک  ضبط نمایند. منسوبین " بیورو " پس از دریافت امریۀ خاص صالحیت دارند به هر عمارت منجمله به

فساد نیروهای امنیتی داخل شوند، آنرا مورد تالشی قرار دهند، هر گونه اسناد، اشیا و اجناسی را که با ارتکاب 
  اداری مرتبط و پیوند داشته باشد ضبط نمایند.
جلوگیری از ضیاع وقت، و صدمه نرسیدن به پروسۀ تحقیقات  بخاطر در صورت علم آوری مأمور " بیورو " و

 اند فعالیت های تحقیقی و تعقیبی خود را بدون ارسال جلب نامه به راه اندازد. موصوف می تو
 

 ارادۀ سیاسی
 فیصله بعمل آوردند تا نمونۀ اخالق برای مأمورین 1565لیدران سیاسی سینگاپور پس از کسب استقالل در سال 

منافع تجارتی و شرکت در معامالت باشند و کوشش کردند همه معلومات را در مورد دارایی ها، عواید،  پائین رتبه
اعالم داشت: " سینگاپور صرف در صورتی زنده  لی کوان یو تجارتی برمال بسازند. صدراعظم سینگاپور -مالی

و مأمورین عالی رتبۀ کشور فروخته نشوند و مسلکی باشند. مامورین حکومت باید با  ءباقی خواهد ماند که وزرا
خاطر آنهاست و صرف و صرف از ه ها به اثبات برسانند که تمام زحمات شان بمردم ارتباط نزدیک داشته به آن

اثبات این اصل زمینه را برای سرمایه گذاری  ورند.آن معاش بدست می آدرک خدمت صادقانه به کشور و مردم 
ی خود ین در داخل کشور دست به فعالیت های انفرادسازد، متشبث ر اقتصاد کشور مهیا میهای داخلی و خارجی د

هز خواهند ساخت. یندۀ خود و اوالد های خویش را با اقتصاد پیشرفته و تحصیالت با کیفیت مجآکفایانه خواهند زد و 
  "و اهدای تحایف زدوده خواهد شد.اخذ رسم داشتن ارتباط )واسطه بازی ها(، 

 

ساخت: " حکومت عمیقاً و  شور خاطر نشانکنطقی در پارلمان  یکی از وزرای کابینه حین ایراد اونگ پانگ بون
 جا نخواهد ماند، اگر توانپا برکند که صرف نظر از اهداف بزرگ و نیات پاک، حاکمیت  به تمام معنی درک می

باشد. روی همین دلیل است  شده فساد بخشی ازتطبیق شعارهای خود را در عمل نداشته باشد، و خدا نخواسته خود 
ی و اجرائیوی را برای کاهش امکانات فساد عملی نماید. پروسۀ تعقیب و حکومت ما قصد دارد اقدامات قانونکه 

گردند با تمام  تحقیق جرایم مربوط به فساد اداری سهل تر خواهد شد و آنانی که گستاخانه مرتکب اینگونه جرایم می
 شدت مجازات خواهند شد." 

ی تطبیق پالن ها و نیات خود در عمل سیاسی برا قویطوریکه حوادث بعدی نشان داد، حکومت سینگاپور ارادۀ 
 روی دست گرفته بود. 

 

 قوانین ضد فساد اداری 
 

در قوانین بسیاری از کشورها ضرورت مبارزه با فساد اداری تسجیل و توضیح گردیده است، ولی صرف برخی از 
. دوسیه های موارد فساد نمایند حکومات، مانند حکومت کشور سینگاپور اقداماتی جدی و پیگیرانه را عمالً پیاده می

در میان مأمورین دولت، مخصوصاً مأمورین عالی رتبۀ دولت با جدیت خاص، دقیقتر گفته شود حتی با بی رحمی 
 بررسی می شوند. 

عین حال حکومت فزایش معاش مأمورین را نداشت. درسینگاپور کشور فقیری بود، حکومت توان ا 1555در سال 
 و مجازات را شدید تر بسازد. د تا امکانات بروز فساد را کاهش داده رزیقوانین را سختر ساخته سعی و

به تصویب رسید. مطابق  1560" در جون علیه این پدیده قانون "جلوگیری از فسادبه منظور تأمین مبارزۀ مؤثرتر 
اران، همکاران رئیس جمهور کشور می تواند مدیر " بیورو "، معاون وی و همچنان به هر تعداد دستی متذکرهقانون 

 و مستنطقین خاص و با صالحیت را مطابق لزوم دید تعیین نماید. 
 

تعریف شده است. این جایزه ها می توانند اشکال و انواع  " " جایزۀ فساد -رشوۀ عادی در قانون دریافت یک
  گوناگون داشته باشند، منجمله: 

امالک  ، اسهام،کاغذهای بهادار، سائر ملکیت ها. پول، هرگونه تحایف، حق الزحمه ها، قرض ها، فیصدی ها، 1
 منقول و غیر منقول؛ 

 . رتب، کرسی ها، کار، قرار دادها؛ 2
قسماً یا در ها ر قرضه مکلفیت ها و سائ رفع . پرداخت هرگونه مبالغ، رفع قرض ها در ترکیب هرگونه معامالت،3
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 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

 

چی در حال و  ،ه معاف ساختن از جریمه ها و پرداخت هامنجمل ،. ارائۀ هرگونه خدمات، ترجیح دادن، امتیازات4
 حاال یا در آینده( نرمش در برابر مکلفیت های جدی وغیره؛ ) ، معافیت از مجازات اداریچی هم در آینده

 حق الزحمه(. ) "جایزه". هرگونه پیشنهادی یا وعدۀ مبنی بر پرداخت 5
 

ومت، ارگان دولت یا سازمان اجتماعی در صورت عدول از در فصل هشتم قانون قید گردیده است که نمایندۀ حک
شوند. دریافت هرگونه تحفه ای از فردی که  ئت ذمه ندارند و تا فیصلۀ نهایی مظنون شناخته میاهای قانون بر نورم

رشوه و فساد اداری  الی زمانیکه عکس آن ثابت نشده باشد در پی تأمین ارتباط رسمی با ادارات حکومتی باشد،
چنین طرز العملی در حقیقت بار سنگینی ثبوت بی گناهی را به دوش مأمور دولت می اندازد و او  خته می شود.شنا

 را مکلف می سازد تا در برابر محکمه اتهام وارده را رد نماید. 
شود که شخص وی یا به اتفاق اشخاص دیگر  قانون فرد زمانی متهم  به ارتکاب فساد شناخته می 5مطابق مادۀ 

برای موافقت کند که حق الزحمۀ را بسازد، از وی چیزی را مطالبه نماید، سی را بصورت غیر قانونی تطمیع ک
و در بدل آن تحفه یا هدیه  اجرای غیر قانونی کاری را بکند خواهد، وعده و )یا( پیشنهاد خود یا سائر اشخاص می

افراد را تحریک و ترغیب نماید، وعده  آن  جامای دیگران تقاضا کند، یا به انچی برای خود و چی هم بر ای را
قانون جرم  6فعال و یا منفعل خواهد بود. به تأسی از مادۀ به نفع جایزه دهنده در حاالت مختلف و مقتضی که  بدهد

، یا برای گردد که مأمور موظف بصورت غیر قانونی تحفۀ را بدست بیاورد فساد زمانی ختم یافته محسوب می
 فتپذیرخواهد  کند که هدیه را  شود و یا هم بخاطر اجرای غیر قانونی کاری موافقت میخل عمل اجرای کاری دا

عمل کند، هکذا از کسی حمایت نماید و یا هم معکوساً منافع قانونی فردی  افراد سومو یا هم سعی کند بخاطر منافع 
 دیگری را منتفی بسازد. 

را که اضافه از  ه ایتا جریم گردد مید مکلف شه اثبات رسیده باب قانون جرم وی 6و  5فردی که به تأسی از مواد 
سال را در محبس سپری کند و یا هم به هردو جزا هم زمان  5هزار دالر نباشد بپردازد و یا هم مدت الی  100

، منسوبین خدمات ملکی، در ارتکاب جرم دادی هایی حکومتیقرار در صورت ذیدخل بودن .شود میمحکوم 
تواند الی هفت سال صعود نماید. افزون بر تعیین حبس و جریمه محکمه صالحیت  میعاد حبس می ،رلماناعضای پا

  دارد فرد محکوم را مکلف به پرداخت جریمۀ اضافی مساوی به مبلغ رشوه نماید.
ارات قانون هر آنکه به مدیر یا سائر مأمورین با صالحیت " بیورو " حین ورود به دفاتر و عم 26مطابق مادۀ 

، از تقاضا های قانونی ایجاد کند، مانع تالشی گردد، مانع تعمیل سائر فعالیت های قانونی شود عت و بندشنامم
پنهان یا کتمان کند، تخلف از  ،بدست آورد از آنها " اطاعت ننماید، معلوماتی را که منطقاً می توانمأمورین "بیورو

قانون شناخته شده و ناقض آن می تواند به پرداخت جریمه الی ده هزار دالر یا الی یک سال حبس و یا هم هردو 
 محکوم گردد.  جزا

 

صرف نظر از آنکه قانون " جلوگیری از فساد " حمایت از شخصیت " اطالع دهنده " را تأمین میدارد، در عین 
، جعلکاری اسناد ارائه دال بر تزویرحیت دارد حمایت مذکور را در صورت دریافت اسناد موجه حال محکمه صال

موری که أیر موجه به منسوب " بیورو " یا مشده از طرف اطالع دهنده ملغی قرار دهد. هکذا اطالعات جعلی و غ
 مسؤولیت میگردد." به دهندهاطالع د، منجر به کشانیدن فرد "بر دوسیۀ مربوط به فساد را پیش می
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