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گذشته و حال
فساد اقتصادی

پورمحمدي :دوره احمدینژاد پروندهها آنقدر زياد شده بود که
پیگیری قضایی همه آنها مصلحت نبود
خسرو مبشر
پاي ثابت خبرهاي مرتبط با فس�اد اقتصادي طي چند سال اخير است ،بويژه از زماني که رياست سازمان بازرسي را
بر عهده گرفت و با اعالم رسانهاي گزارشهاي اين سازمان درباره تخلفات و مفاسد مالي دولتمردان احمدينژاد ،توجه
افکار عمومي را برانگيخت ،آن هم در فضايي که هنوز کمتر مقامي حاضر بود روياروي رئيس دولت وقت قرار گيرد .البته
برخي معتقد بودند اين افشاگريها واکنش او است به اخراج از کابينه توسط احمدينژاد ،وقتي اين شائبه را با او در ميان
ميگذاريم ،پاس�خ ميدهد که به عنوان رئيس س�ازماني که مسئوليت آن رسيدگي و پيگيري تخلفات نهادهاي دولتي
است؛ وظيفه قانوني خود را انجام داده و نميتوانسته به دليل چنين برداشت هايي ،مصلحت سنجي کند و مسئوليتش را
به فراموشي سپارد .بر اين نکته هم تأکيد دارد که همه اطالع رسانيهاي او مستند به مدارک و عاري از اغراض شخصي
بوده است .به دليل پيگيري برخي از مهم ترين پروندههاي فساد در دوران مسئوليتش در سازمان بازرسي و اطالعاتي
که از ريش�ههاي فس�اد دارد و حضور در دو کابينه احمدي نژاد (به عنوان وزير کش�ور) و کابينه روحاني (در سمت وزير
دادگس�تري) ،ترجيح داديم موضوع فساد مالي را که هنوز موارد متعددي از آن در حال هويدا شدن است ،با او به بحث
گذاريم تا داليل جهش آمار فس�اد در دولت قبل و تفاوت نگاه روحان�ي به اين مقوله را بازگو کند .مصطفيپور محمدي
هم نکاتي درباره نقش مش�ايي در پرونده 3هزار ميلياردي ،قرارداد  650ميليون يورويي کيش ،ديدگاه احمدينژاد به
مس�ائل ،وضعيت پرونده بابک زنجاني و ...بيان کرد و يادآور ش�د که همان زمان ،در پرونده مونوريل قم ،به دليل «خالف
قانون» بودن و«نقض قوانين بسيار» در اجراي اين پروژه ،عليه «شخص احمدينژاد و وزير کشور »« ،اعالم جرم» کرده
است.او توافق هستهاي را در کاهش سوء استفادهها و فسادهاي ناشي از دور زدن تحريمها مؤثر دانست و نگاه جناحي
به پروندههاي فساد مالي را مورد انتقاد قرار داد.
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موانع اصل�ي مبارزه با فس�اد را چه عواملي
ميدانيد؟
زيرس��اخت اجتماعي و فرهنگي ک��ه محور آن نظم پذيري،
قانون پذيري و قاعده پذيري اس��ت .اين عامل را بسيار اساسي و
زيرساختي ميدانم و معتقدم تا زماني که اين مانع برطرف نشود
به هدفمان در مهار فساد نميرس��يم .نکته دوم تربيت نشدن
مناس��ب کارگ��زاران ،از مديران گرفته تا مجري��ان و کارمندان
اس��ت .ما مديران و کارمندان بايد تربيت ش��ويم تا سدي مقابل
فساد اقتصادي باش��يم يا حداقل ،تشديدکننده بينظمي ،فرار
سهشنبه  13مرداد 1394

از قانون و مولد فس��اد نباشيم اما متأسفانه در اين زمينه کارامد
نيستيم و با کاستيهاي جدي مواجهيم.
اگر يادتان باش�د احمدينژاد زماني که وارد
رقابت انتخاباتي شد شعار مبارزه با فساد را محور
تبليغات انتخاباتي خود ق�رار داد .اما در نهايت
پرشمارترين پروندههاي فساد اقتصادي با ارقام
خيره کننده در دولت ايش�ان شکل گرفت .چرا
دولتي که با وعده مبارزه با فساد به قدرت رسيده
بود ،چنين فرجامي پيدا کرد و رکورددار فس�اد

در تاريخ ايران زمين شد؟
مهم ترين محور در س�لامت اقتصادي و جلوگيري از فساد،
همان قانون و نظم اس��ت .ولي از همان روزه��اي اول در دولت
احمدين��ژاد بيانضباطي و قانون ش��کني اتف��اق افتاد .وقتي
براحتي ميگفتند برنامه چهارم را قبول نداريم و ملتزم به اجراي
برنامه نيستيم ،اين يعني نقض قانون .اين نگاه که اليحه بودجه
را نگ��ه داريم و ماهها دير به مجلس بدهيم و ماهها مملکت بدون
قانون بودجه اداره شود ،زمينهساز توليد و گسترش فساد است.
زماني که از ش�ما دع�وت کردند و پذيرفتيد
وزير کش�ور کابينه احمدينژاد شويد ،به تعبير
خودتان از خصلت «بيانضباطي و قانونشکني»
رئيس دولت وقت آگاه بوديد؟
آن ايام تمام ش��عارها در راستاي اهداف و اعتقاداتي بود که با
آن باور داش��تيم ،بخصوص که رفتاري مردمي و تودهاي هم در
س��وابق اين آقايان بود و اينها انگيزه و مش��وقي بود تا در کابينه
قبول مس��ئوليت کنم و اميدوار بودم بتوانم کار خوبي را سامان
بدهم .اما پس از مدتي ،بيانضباطيها ،بيقانوني و خالف وعده
عمل کردن سبب ايجاد اصطکاک و اختالف شد.
از ش�ما نقل ش�ده ک�ه  10ماه بع�د از ورود به
کابين�ه ،احمدين�ژاد از ش�ما خواس�ته بود که
اس�تعفا بدهيد اما شما پاسخ داده بوديد که يک
س�ري کارها انج�ام دادهام و بايد آنها را به اتمام
برسانم؛ بنابراين استعفا نميدهم مگر اينکه اگر
رهبري بگويند .اين سخنان را تأييد ميکنيد؟
بل��ه ،پس از مدتي عضويت در کابينه ديدم دولت در مس��ير
درس��ت و خوبي حرکت نميکند و جهتگيري آن با هدفهاي
من ناس��ازگار است ،در نتيجه ،اختالف شکل گرفت و شکاف به
حدي رسيد که هنوز ،دولت يک ساله نشده بود از من  -به عنوان
فعال ترين و تأثير گذارترين وزير کابينه – خواس��تند کابينه را
رها کنم .همين نکته نشان ميدهد ذهنيت آقاي احمدينژاد و
من چقدر متفاوت و ناهمخوان بود.
درس�ت اس�ت که در تعطيالت نوروزي سال
 1387شما را به طور رسمي برکنار کردند اما بعد
برکناري تان را تکذيب کردند؟
اين موضوع که ميگوييد ،مرحله س��وم بود ،يعني زماني که
علني ش��د من کنار گذاشته ميش��وم ،زمان حادثه چهاردهم
فروردين  1387بود که به «دروغ سيزده» معروف شد .فقط بار
سوم رسانهاي ش��د وگرنه ،پيش از آن هم دو مرحله ديگر گفته
بودند که بايد اس��تعفا بدهم .يک بار مستقيماً به من اعالم شده
بود و مرحله دوم ،اواخر س��ال  1385ب��ود که خودم هم متوجه
نبودم و تا چند ماه بعد از برکناري از جريان بيخبر بودم ،تصميم
قاط��ع گرفته بودند که م��را کنار بگذارند .اما کس��ان و عواملي
مانع اجراي اين تصميم ش��ده بودند .باالخره ،سال  87از کابينه
اخراج شدم.
دو روايت از داليل اختالف شما با احمدينژاد
رايج اس�ت .يکي ک�ه خودت�ان در آن ايام گفته
بوديد ،به خاطر امضاي حکم شهرداري قاليباف
بود و ديگري که منابع خارجي ادعا ميکنند ،اين
است که گويا شما تخلفاتي در انتخابات مجلس
را به مقامات گزارش داده بوديد و احمدينژاد از
اين اقدام ناراضي ش�ده بود؛ ريشه اختالف کجا
بود؟
ب��ا وجود اينک��ه آقاي احمدين��ژاد نظرش در م��ورد آقاي
قاليباف مثبت نبود ،ولي من حکم ش��هردار شدن آقاي قاليباف
را امضا ک��ردم .اين يکي از موضوع هايي ب��ود که باعث اختالف
ش��ده بود ،وگرنه اختالفهاي ما بس��يار بود .اما در مورد روايت
دوم م��ن هم��ان موقع تکذيب ک��ردم .در انتخاب اس��تاندارها
و فرماندارها يکس��ري اخت�لاف پيش آمد .برخي اف��راد واقعاً
واجد ش��رايط و صالحي��ت نبودند و تجربه نداش��تند ،اما آقاي
احمدينژاد اصرار داش��ت که به اين افراد س��مت استانداري و
فرمان��داري بدهيم .من هم ميگفتم اين افراد کاربلد نيس��تند
و براي مردم مشکل درس��ت ميکنند در نقطه مقابل ،بعضي از
افرادي که منصوب کرده بودم ،ايش��ان اصرار داشتند که عوض
کنيم .ميگفتم چرا بايد عوض ش��وند؟ ميگفتند مردم ناراضي
هس��تند .منگفتم چند درصد مردم ناراضي هستند؟ شما يک
جايي رفتيد صد نفر ميآيند جلوي شما عليه او شعار ميدهند.
نميتوانم فقط به خاطر  200نفر كه ش��عار ميدهند ،مقامي را
عزل کنم .ش��ما تحقيق کنيد و کارهاي اش��تباه آنان را مستند
به من بدهي��د تا برکنارش کنم يا نظرس��نجي انجام دهيد و به
دقيق بگوييد فالن درصد مخالف هستند تا اگر درصد نارضايتي
ب��اال بود ،عزلش کنم .من يک ش��خصي را انتخاب کردهام ،به او
مس��ئوليت دادهام ،آن فرد ،احترام اجتماعي دارد ،وقتي او را از
مس��ئوليت حذف کنم ،شخصيت آن فرد آسيب جدي ميبيند
چنين تصميمگيريهاي ش��تابزده و بيدليلي ،خالف اخالق و
روال اداري است .اص ً
ال بياعتمادي مديريتي ايجاد ميکند .يک
جايي گفته بودند که «من گوش اين مدير را ميگيرم ،مياندازم

