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 50/50/3512        ترجمه و تتبع: غوث جانباز
 

 تجربۀ مبارزه با فساد اداری در سینگاپور
 و اخیر سومبخش 

 
 ذیالً مثالی در این مورد ارائه میگردد:

 

مدید قرار داد دریور تکسی و همزمان دست فروش در یکی از جاده ها، از اجاره دهنده جواب رد را در رابطه به ت
دهد که گویا  انتقام کشیده باشد به " بیورو " اطالع می هخاطر آنکه از اجاره دهنده ب. دست فروش گیرد اجاره می

 کنند رشوه داده است. اجاره دهنده به مأمورین " آژانس ملی حفظ الصحه " که فعالیت او را تفتیش می
ترتیب اجاره  نحین تحقیق از دست فروش  در " بیورو "، موصوف سائر حقایق و شواهد را نیز جعل نمود تا بدی

پس از ختم پروسۀ تحقیق جعل و تزویر دست فروش کامالً برمال دهنده هرچه بیشتر به مسؤولیت کشانیده شود. 
 گردیده و نامبرده به جرم جعل اطالع به " بیورو " در رابطه به فساد اداری متهم و به یک ماه حبس محکوم گردید. 

 

ها و مجراهای ترتیب مخرج  بطور منظم تغییر و تعدیل می یابند تا بدین قوانین مبارزه با فساد اداری در سینگاپور
های گذشته  ؤولیت ها هر چه بیشتر و بصورت متداوم مسدود گردند. به گونۀ مثال طی سالسرکشی و تخطی از مس

 تغییرات آتی در قوانین وارد گردیده است: 
محکومین را  ،(، یا هردو) تادیۀ جریمه یا حبس اصلیالوۀ تعیین مجازات الحیت آنرا دریافتند تا برعمحاکم ص -

که مساوی به مبلغ رشوه های بدست آمده است، بنمایند. برای محکومینی که فاقد ه ایمکلف به پرداخت جریم
 د؛ کنن صادر میقرار های شدید تر محاکم توانمندی پرداخت ها می باشند 

 شان داده شد؛  ۀ فعالیت هایبه مستنطقین " بیورو " صالحیت های بیشتر در عرص -
 دیگر الزامی نیست؛  هثبوت آنکه رشوه گیرنده حین دریافت رشوه در موقف بهتری قرار داشت -
 مستنطقین صالحیت و مجوز دسترسی به معلومات در مورد مالیات پرداخته شدۀ افراد را بدست آوردند؛  -
نقول، حسابات بانکی، اسهام دارایی های غیر مهای )ند معلومات در مورد دارایی مأمورین دولتی مکلف گردید -

 اعالم نمایند؛  رسماً  ( خود و اوالد های خود را وغیره
حکم صادر کرد که عدم مطابقت دارایی ها و مالیات پرداخته شده می تواند منحیث ثبوت اضافی جرم فساد  ءقضا -

 ؛ اداری شناخته شود
ز کشور به دلیل ارتکاب جرایم فساد اداری به مسؤولیت کشانیده می شوند، آنعده از اتباع سینگاپور که در خارج ا -

 شده باشند؛ مرتکب همین جرم  منبعد مساوی به آن است که در کشور خود
 گردید؛  ترارائۀ جعلیات حین تحقیق و پخش معلومات دروغین شدید رابطه بهمجازات در  -
 اعتماد شناخته نمی شود، تا آنکه عکس آن ثابت نشده باشد؛ جرم، منبعد از طرف محکمه قابل شریک اعترافات  -
 مستنطقین " بیورو " منبعد با اتکاء به قوانین صالحیت دارند از اتباع کشور معلومات محرم را تقاضا نمایند؛  -
ل و را که منابع حصو یهای در مورد فساد )ضبط عواید( به محاکم صالحیت داد تا دارایی ها و پول 1101قانون  -

تواند به وضاحت توضیح نماید ضبط کند. در صورت وفات مظنون محکمه  پیدایش آنها را فرد مظنون نمی
 صالحیت دارد فیصلۀ ضبط دارایی های وی را بعمل بیاورد.

 

اف وقایوی و پیشگیرانه داشته را که اهد یطوری است که نورمها و مقرره های اکنون سینگاپور قانون گذاریسیستم 
  د.انای دفع و جلوگیری از فساد اداری بصورت مستمر و دایمی به تصویب میرسد برباش

یاد آور شده بود: " من شکی ندارم که محاکم می توانند  3553باری در سال  یونگ پونگ خووزیر عدلیۀ سینگاپور 
ینی را در رابطه به نمایند تا بدینترتیب در اذهان عامه تفکر عدم اعتماد و بد ب تعیینمجازات شدید تری را نیز 

 نچندان قابل توصیفی دارند، و اعمال آنها به سیستم قضایی و جزایی اعتبارکردار و اخالق مأمورین دولتی که 
ی هم از جرم چشم پوشی صورت . به یاد داشته باشیم که اگر امروز حتی اندکرساند تغییر یابد دولت ما صدمه می

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_tajroba_mobareza_ba_fesaad_singapur_3.pdf
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 دولتی ما را از توازن برخواهد انداخت، اعتماد مردم در مورد ارگان - کیسیستم ادارۀ ملهمه بگیرد، فردا مؤثریت 
اذهان جامعۀ جهانی به  بخاطر جلبهای حکومت سینگاپور  های تطبیق قوانین کاهش خواهد یافت و اینهمه تالش

 د اداری را خدشه دار خواهد ساخت."عنوان یک کشور امن و عاری از فسا
 

 ب خدمات دولتیفعالیت های اداری در چهارچو
 

بال  مأمور دولت در فعالیت های فساد اداری، موصوف بایدبودن ذیدخل در صورت موجودیت معلومات در مورد 
مجازات گردد، مأمور مفسد دولت در صورت موجودیت شواهد و اسناد کافی و  تردید به مسؤولیت کشانیده شده و

یرد. در صورتیکه شواهد و عالیم برای تعقیب جزایی مطابق مقنع باید حتماً مورد تحقیق و تعقیب قانونی قرار بگ
 به مسؤولیت اداری و انظباطی جلب گردد. باید مأمور مزبور قانون کافی نباشد،

مأموری که به اساس حکم قضاء به جرم ارتکاب فساد اداری محکوم به جزا میگردد، وظیفه، ُکرسی، مقام، تقاعدی 
  یدهد.و سائر امتیازات خود را از دست م

 

 اشکال جلب مأمور دولت به مسؤولیت اداری می توانند قرار ذیل باشند:
 

 برکناری مؤقت از وظیفه؛  -
 تنزیل در رتبه؛  -
 معطل ساختن پرداخت معاش؛  -

 تادیۀ جریمه ها؛ 
 اعالم اخطاریه؛  -
 استعفی...  -
 

های فساد اداری قرار ذیل بتصویب  اقدامات برای جلوگیری از ذیدخل شدن مأمورین دولت در پروسه برخی از
 رسیدند: 

 دوم پولیس به یک مستنطق ملکی؛  افسر. تعویض 1
 دولتی؛  ، مقرره ها و لوایح ارگانهایبرای بروز فساد در قوانین و امکانات . رفع زمینه ها3
 مراجعین؛  بررسی عرایض و درخواستی های. کوتاه سازی پروسۀ 2
 برای اجرای امور اداری؛  و کوتاه یطق و شیوه های بسر. انتخاب طُ 4
 جدید نظر در پرداخت متوازن معاش به مأمورین دولتی؛ . ت 0
. یاددهانی به عالقمندان و دواطلبان قرار دادهای دولتی که رشوه به مأمورین دولت منجر به فسخ قرار داد ها 6

 خواهد شد. 
 

مدیریت آن متکی است. در شرایط عدم مثمریت مدیریت  بر مثمریتتجربۀ کشور سینگاپور در قبال مبارزه با فساد 
. این همه می توانند خالیگاه ها و مخرج های متعددی برای شگوفایی فساد اداری بروز میکنند ارگانهایی دولتی،

احترام دارند، معاش کافی اداره را فریب بدهند و یا هم از کنار آن بگذرند. ادارۀ مثمر را صرف افرادی که به خود 
ریافت میدارند، عزت نفس و نیت پاک داشته باشند میتوانند تآمین نمایند. در صورت تأمین عناصر فوق اذکر، غالباً د

. یافتاز فساد دور خواهند بود و موارد خیانت به وجدان و وطن کاهش خواهد  ادارۀ دولتیمیتوان باور داشت که 
طبیق قوانین ایفای وظیفه می نمایند، بطور مستمر در سینگاپور با مأمورین، مخصوصاً آنهائیکه در عرصۀ ت

مورین تفهیم چیان به راه انداخته میشوند. به مأ فساد گذاشته شده از سوی صحبت های وقایوی در مورد دامهایی
با صراحت کامل گوشزد میگردد که در صورت نقض قانون "  در دامهایی ظریف فساد درگیر نشدهمیگردد تا 

می توانند به مسؤولیت کشانیده شوند. کارمندان " بیورو " نیز بصورت مداوم لکچرهای را جلوگیری از فساد " 
 می خوانند.  میشوداجتماع در مورد نقشه های فساد زا که باعث خطر به  پوهنتون ها و انستیتوت ها برای محصلین

 

مأمورین دولتی مؤظف هستند سال یک مرتبه فورمۀ مخصوص عدم موجودیت قرضداری ها را خانه ُپری نمایند. 
با  بوده و به مکلفیت های حرفوی خود عقیده بر آن است که یک مأمور مقروض بیشتر در پی تأمین منافع شخص

. در صورت درج معلومات ماند در نقشه های فساد درگیر خواهد سهل انگاری برخورد خواهد کرد و نتیجتاً 
 دروغین و جعلکاری در فورمۀ متذکره مأمور از وظیفه اش منفک می شود. 
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طوریکه قبالً خاطر نشان گردید هر مأمور دولت حین پذیرش به کار و سپس سال یکبار مکلف است دارایی و 
سر و اوالدهایش را. در صورت سرمایه های خود را رسماً به ارگان مربوطه خبر بدهد، منجمله دارایی های هم

ی میگردد. در صورتیکه دارایی ها، موضوع مذکور حداقل منجر به بررسی های اداربا عدم مطابقت درآمد ها 
به خاطر جلوگیری از بروز مور دولت در کمپنی های خصوصی دارای اسهام باشد به اومیتوانند توصیه کنند تا مأ

  وش برساند.، اسهام  و سرمایۀ خود را بفرتناقضات
مأمورین دولت حق ندارند از کسانیکه با آنها در روابط کاری قرار دارند تحایف یا پول بدست بیاورند. مأمورین 

حاالتیکه  . به استثنیکه می توانند آنها را وابسته به دعوت کننده بسازد بپذیرند همچنان حق ندارند دعوت های را
اری کند ) بطور مثال مطابق پروتوکول دیپلوماتیک حین مالقات با هئیت مأمور دولت نتواند از دریافت تحفه خودد

مر آمأمور در حاالت خاص می تواند هدیۀ را بپذیرد، اما بدون هرگونه تأخیر مکلف است آنرا به  .خارجی(
ن گردد بعد از آنکه قیمت آن توسط مدیرمحاسب تعییخود تسلیم بدهد. در عین حال مأمور می تواند تحفه را  ۀمربوط

   و مأمور آنرا خریداری نماید واپس بگیرد.
 

 حدود مسؤولیت های مأمورین دولت :
 

  آن امتناع نورزد ارئه میگردد:سینگاپور باید از اجرای ذیالً فهرست آنچه که یک مأمور دولتی در 
 

 در مورد هرگونه واقعات فساد اداری به ارگانهای مؤظف خبر بدهد؛. 1
رسمی با شخصی که قصد تأمین ارتباط رسمی را با مأمور دولت داشته باشد اجتناب ورزد، تا . از ارتباطات غیر 3

 بدینوسیله اصل بی طرفی صدمه ندیده و تمایالت بیشتر نشوند؛ 
به  . در صورت داشتن منافع در تجارت )چی از خود مأمور و چی هم از اعضای خانواده اش( در مورد آن 2

 دهد. از بررسی ها و ارزیابی ها در مورد معامالت از این قبیل خودداری کند؛ برسماً خبر ارگان مربوطه 
 . مأمور دولت با فردی که آرزو دارد با او روابط رسمی داشته باشد باید بدون هراس، و صادقانه صحبت نماید؛ 4
 د بخوبی فرا گیرد. و مقرره های ارگان دولتی را که در آن ایفای وظیفه میکن " . قانون  " جلوگیری از فساد0
مأمور مکلف است هنگام بروز تضاد و عدم درک درست از اقدامات که باید روی دست گرفته شوند با آمر خود . 6

 مشوره نماید؛ 
 و منافع آنرا در نظر داشته باشد.  رعایت نموده . اصل وفاداری و صداقت را در برابر ادارۀ که در آن کار میکند7
 

 ع است: منوانجام آن برای یک مأمور دولت م فهرست فعالیت های که
 

 مدال... در عوض اجرای خدمات وظیفوی؛ تقدیر نامه، جایزه، تحفه، . دریافت هرگونه1
 ؛ مکلفیت های وظیفوی. دریافت تحایف بخاطر اجتناب از اجرای 3
 ؛ کسی تا قرض فرد سومی را نپردازد . دریافت " حق الزحمه " بخاطر دوست ساختن2
 جام اشتباهات عمدی در اسناد رسمی و پخش اخبار و اطالعات جعلی و دروغین؛ . ان4
. دریافت تحایف، پذیرفتن دعوت ها برای صرف غذا، شرکت در محافل تفریحی از اشخاصی که با آنها در روابط 0

 قرار داشته باشد.
ارگان از  خذ مجوز کتبی . انجام وظایف در جاهای غیر از محل کار اصلی یا فعالیت های تجارتی بدون ا6

 ؛ مربوطه
 ؛ دولتی -ی انجام مکلفیت های مسلکیبرا به عناوین مختلف اخذ حق الزحمه ها .7
 وژه های آنها؛ رفعالیت غیر وظیفوی در رابطه به تفتیش از پ انجام . اخذ حق الزحمه از صادر کنندگان بخاطر0
 تماس رسمی قرار دارد؛  . سرمایه گذاری در پروژه های تاجرینی که با آنها در1

 ؛ از صادر کنندگان ی گوناگونها و پرداخت ها . دریافت فیصدی15
و   افرادی که در ارتباط رسمی قرار دارد )پیشکش ترانسپورت، تجدید اعمار به. ارائۀ خدمات رایگان 11

 ن(؛ اساختم
باشد و برتر قرار دادن وی در  . تأمین هرگونه مناسبات غیر رسمی با فردی که در روابط رسمی قرار داشته13

 برابر دیگران؛ 
 ؛ ، بازار یابی. موافقت با پیشنهاد سفر به خارج تحت پوشش " تحصیل " یا آشنایی با تولیدات خارجی12
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دولتی، در صورت عدم  دفاتریا  ه. سازمان دهی مالقات های رسمی، مذاکرات... در قلمرو صادر کنند14
 موجودیت مجوز رسمی؛ 

 با وی در روابط رسمی قرار دارد؛  دولت مأمور کسیکهن به منزل یا دفتر. رفت10
 . وامگیری ) آشکار یا پنهان( از صادرکنندۀ که مأمور با وی در روابط رسمی قرار دارد.؛16
 . موقع دادن غیر قانونی به صادر کننده تا قروض و سائر پرداخت هایی خود را تادیه کند؛ 17
 نسبت به مکلفیت های وظیفوی؛  یع شخص. ارجیحیت دادن مناف10
. دادن مشوره به صادر کننده در مورد آنکه چگونه وی می تواند از خالیگاه ها در قانون به نفع خود استفاده 11

 نماید. 
 

 آیا از تجارب سینگاپور در راه مبارزه علیه فساد اداری می توان استفاه کرد: 
 

با فساد اداری در خور توجه هستند. با استفاده از طرق اتوکراسی، دست آوردهای سینگاپور در عرصۀ مبارزه 
حکومت توانست، ادارۀ دستگاه دولتی را تحت کنترول درآورد و موفقانه علیه فساد مبارزه کند. همین دست 
آوردهای عینی و عملی باعث شده است تا فضای قابل قبول برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور ایجاد 

  گردد.
معموالً دستگاه مشابه به "بیوری..." که در سینگاپور به میان آمده است زمانی در یک کشور به میان می آید که 

، پولیس و سائر ارگانهایی امنیتی رخنه کند. در حقیقت اینگونه آژانس ها عمدتاً در څارنوالیفساد در محاکم، 
سطح خطر فساد اداری را به دولت هایشان بخوبی کشورهای آسیایی ایجاد شده اند، زیرا حکومات این کشورها 

است. قرار معمول  درک میکنند. در یکی از ایاالت آسترالیا به نام " ویلس جنوبی " نیز ادارۀ مشابه ایجاد گردیده
  اینگونه اداره ها مستقل از سائر ادارات دولتی فعالیت میکنند و مسقیماً به رهبری عالی کشور جواب ده هستند.

درهای ورزیده، صادق، ماهر، مسلکی و با اعتبار را در اینگونه دوایر توظیف که دیده شده حکومات کئیتا جا
شبکه های فوق العاده در ساحات فعالیت های اوپراتیفی و تحقیقی داده شده است. میکنند. به ادارۀ مذکور صالحیت 

 کور نظارت دوامدار و مثمر بعمل می آورند.ها و سازمان های مدنی از طرزالعمل و شفافیت فعالیت های دوایر مذ
طرق و شیوه های اتوکراسی به دلیل آن در سینگاپور مثمر واقع میشوند چون رهبری سیاسی کشور صادقانه و 

برای تحکیم قدرت اشخاص و حلقات  دستگاه حکومتیمتعهدانه میخواهد در برابر فساد اداری ایستادگی کند، و از 
سیاسی طرز زندگی نهایت متواضع و ساده را پیش میبرد. هر فردی که در سینگاپور به  استفاده نمیکند. رهبری

جرم فساد اداری محکوم میگردد صرف نظر از موقف در جامعه، دارایی و تعداد حسابات در بانکها حتماً مجازات 
ۀ سیاسی رهبری به اراد میگردد، در غیر آن مبارزه با فساد صرف ماهیت تظاهری خواهد داشت. آیا میتوان

  افغانستان امید بست...
 
 گرفته شده از منابع خارجی **
 
 


