بيرون» ،در چنين فضايي ،اس��تاندار و فرماندارم ،ديگر ،آرامش
و اعتماد نداش��تند تا با دلگرمي و دلس��وزانه کار کنند .من بايد
ازآنها حمايت ميکردم و به آنها هم تأکيد کردم تا زماني که من
هس��تم ،اجازه نميدهم ،براحتي به حريم ش��ماها تجاوز شود و
حرمت و ثبات شغلي تان پايمال شود.
بين موارد اختالف برانگيز ،بحثهاي مرتبط
با فساد مالي هم بود؟
نه اص ً
ال .در آن زمان هنوز اين اتفاقها برجس��ته نش��ده بود.
موارد معدودي وجود داش��ت و ميش��نيدم ولي چون با سندها
و کدهاي خيلي روشني مواجه نش��ده بودم ،ذهن درگير فساد
مال��ي نبود .عالوه براين ،مس��ئوليت من به بحث فس��اد مالي و
پروندههاي آنها ارتباط مس��تقيمي نداش��ت .وزير کشور آنقدر
مشغله سياسي ،امنيتي ،اجتماعي ،اجرايي ،حوادث و ..دارد که
اگر بخواهد هم وقت پيگيري جدي ش��ائبهها و اتهامات فس��اد
مالي را ندارد.
شما از دولت بيرون آمديد و به رياست سازمان
بازرس�ي منصوب ش�ديد.وظيفه اين س�ازمان،
نظارت بر حس�ن انجام ام�ور در نهادهاي دولتي،
به نمايندگي از قوه قضائيه اس�ت .ش�ما اخراجي
کابين�ه احمدينژاد بوديد ،اما در رأس س�ازماني
منصوب شديد که بايد ناظر عملکرد سازمانهاي
دولتي باش�يد .اين موضوع ش�ائبههايي به وجود
آورد و باورپذيري به گزارشهاي ش�ما از فس�اد
مالي و تخلف در دولت را کاهش داد زيرا پيشفرض
اي�ن بود که ب�ه علت اختالفي که ب�ا رئيس دولت
داش�تهايد و توس�ط او از کابينه حذف شدهايد،
گزارشهايت�ان بيطرفانه و ع�اري از انگيزهها و
مقاصد ش�خصي نيس�ت .اين ارزيابيها چقدر به
واقعيت نزديک بود؟
بعد از سال اول فعاليت در کابينه ،با بيانضباطي ،بيقاعدگي
و ارائه آمارهاي ناصحيح دولت مواجه ش��دم .بحث فس��اد مالي
يک حرف است که توضيح دادم با موارد جدي برخورد نکردم اما
آمارهاي خالف و پروپاگاندا و بزرگنمايي و ...اينها واقعيتهايي
ب��ود که وجود داش��ت و م��ن درون دولت هم درگي��ر آن بودم.
هنگامي که پس از حذف از کابينه ،به س��ازمان بازرس��ي آمدم
و گزارش برخي از اين آمارهاي نادرس��ت به دس��تم ميرس��يد
مس��ئوالن غيردولتي يا رسانهها از من س��ؤال ميکردند آيا اين
آمارها درس��ت اس��ت؟ من هم ميگفتم س��ازمان بازرسي اين
آماره��ا را تأييد نميکنديا پاس��خ ميدادم اي��ن آمارها صحت
ندارد .من در جايگاه مس��ئول س��ازمان بازرسي وظيفه داشتم
ناظر صحت عملکرد سازمانهاي دولتي باشم و نتيجه بررسيها
را به مس��ئوالن و رس��انهها ارائه دهم .ديگر نميتوانستم بگويم
من جزئي از دولت هس��تم و اين سؤالها به من مربوط نيست يا
به عنوان عضو س��ابق دولت ،مصلحتسنجي کنم .بايد وظيفه
قانوني خودم را انجام ميدادم و اختالف نظرهاي ش��خصي من
و آقاي احمدينژاد در تهيه ،اعالم يا انتش��ار گزارشها ،تأثيري
نداشت.
دورهاي ک�ه رئي�س س�ازمان بازرس�ي
بوديد،وضعيت فس�اد اقتص�ادي و پروندههاي
فساد مالي چگونه بود؟
آن زمان ،فسادهاي مالي کالن و به اصطالح ميلياردي وجود
نداش��ت و بيش��تر تخلفهاي کوچک و بيانضباطي بود .تقريباً
بيش��تر پروندههاي کالن و تخلفهاي ميلياردي طي دو س��ال
آخر دولت دهم اتفاق افتاد .
تعاملي با احمدينژاد داش�تيد؟ جلس�هاي
يا دي�داري که به او بگويي�د گزارشهاي تخلف
دولتمردان به دس�ت ش�ما رس�يده يا از شخص
احمدينژاد پيگير پاس�خ گزارشهاي ارس�الي
تخلف شويد؟
م��ن فوق العاده تعاملي کار ميکنم ،هرکجا که باش��م فرقي
ندارد .روش��م اين است که س��ؤال و تحقيق ميکنم،تا آنجا که
ميتوانم بررس��ي ميکنم و البته با کسي تعارف ندارم .با کسي
هم اگر دعوا دارم دعوايم س��رجايش هس��ت ولي با کس��ي قهر
نميکن��م ،دليلي براي قهر وجود ندارد .هرجلس��هاي که طبق
قانون عضو آن بودم اول وقت شرکت ميکردم .هيچ جلسهاي را
ترک نميکردم ،حتي جلسات هيأت دولت.
خجالت نميکش��يدم ،حرف��م را محکم م��يزدم .انتقاداتم
را جدي ميگفتم .س��عي کردم تقريباً تمام مس��ائل فساد مالي
و اقتصادي که در س��ازمان بازرس��ي به آن رس��يده بوديم را به
صورت مکتوب و مس��تند به دولت اعالم کنم .اگر مکتوبات من
را در آن دوره و نامهه��اي مفص��ل و گزارشهاي س��نگيني که
تهيه ک��رده ام را مالحظه کنيد با مجموعهاي از اس��ناد متقن و
رسمي مواجه ميش��ويد .از جمله ،من در يک دورهاي بيشتر از
صد گزارش درباره بانک مرکزي فرس��تادم و در آنها به جزئيات
مش��کالت س��اختاري و عملکردي بانک مرکزي و نظام بانکي
کشور پرداختم.

من گزارشهاي فساد
مالي را از سازمان
بازرسي به دولت
(سابق) ارسال ميکردم
اما شخص احمدينژاد
آنها را نميخواند.
وزيران و مديران
احمدينژاد معمو ً
ال
سعي ميکردند به من
جواب بدهند .بسياري
اوقات هم به دور از چشم
آقاي احمدينژاد در
خصوص گزارشهاي
سازمان بازرسي پاسخ
ميدادند و حتي به
صراحت ميگفتند به ما
دستور دادهاند جواب تو
را ندهيم.

واکنشهاي احمدينژاد چه بود؟
من گزارشها را ارس��ال ميکردم اما قاعدتاً ،ش��خص آقاي
احمدينژاد نميخواند .بع��د از مدتي گفتم حداقل بدهيد يک
نفر گزارشها را بخواند زيرا بايد به سازمان بازرسي پاسخ بدهيد.
مدتي بعد رئيس دفتر آقاي احمدينژاد براي من مينوشت که
فالن نامه يا گزارش براي پيگي��ري به فالن وزير مربوطه ارجاع
شده است.
گ�زارش س�ازمان بازرس�ي که ب�ه اعضاي
کابينه ارجاع داده ميش�د ،آيا آنها پاسخ شما را
ميدادند؟
ناچار بودند که پاسخ من را بدهند .سازمان بازرسي اختيارات
قابل توجهي دارد .من همين االن که وزير دادگس��تري ش��دم
دوستان از بازرسي ميآيند از من به عنوان وزير سؤال ميپرسند
و طبق قانون موظف هستم جواب آنها را بدهم.
باتوج�ه به ويژگ�ي قانون گري�زي دولت که
اشاره کرديد ،واقع ًا در اين مورد قانون را رعايت
ميکردند؟
ن��ه .خود وزي��ران و مدي��ران معم��والً س��عي ميکردند به
م��ن جواب بدهند .بس��ياري اوق��ات هم به دور از چش��م آقاي
احمدينژاد به من پاسخ ميدادند اما از من ميخواستند کسي
متوجه پاسخگويي آنان به گزارشهاي سازمان بازرسي نشود،
حتي به صراحت ميگفتند که به ما دس��تور دادهاند جواب تو را
ندهيم .ولي با اين وجود ،ما پاس��خ گزارشهاي سازمان بازرسي
را ميدهيم .البته اجازه نميدادم کس��ي پاسخگوي گزارشها
و س��ؤالهاي قانوني نباش��د .پرونده آنها را همراه با يک گزارش
مس��تدل به دادگاه ميفرستادم .تعقيب و پيگيري هم ميکردم
تا تصور نش��ود ما پس از ارسال گزارش به دستگاه قضايي ،قضيه
را رها ميکنيم .هميشه به دوس��تانم ميگفتم يا گزارش و نامه
به دس��تگاه قضايي ندهيد يا اگر داديد ،دقيق و مس��تند و قابل
پيگيري باش��د تا بتوانيم در مراجع قضاي��ي تخلفات را تعقيب
و به نتيجه مطلوب قانوني برس��انيم .بهخاطر همين پيگيريها
آقايان از من ناراحت ميشدند .اگر گزارشهايي بدون سماجت
و پيگيري ميفرس��تادم ،دليلي نداشت آنقدر حساسيت نشان
دهند.
گزارش تخلفات و مفاسد مالي را به نهادهاي
قضايي هم داديد؟
بله .همزمان با تهيه اين گزارشها ،يک پيوس��ت قضايي هم

آماده ميش��د .پروندهها در سازمان بازرس��ي يک سيري دارد.
اول گزارش بازرسي اصالح امور ميداديم که درآن پيشنهادات
اصالحي داده ميش��د که اين را به خود دستگاه ميداديم يعني
همان مقامات اجرايي .دوم اگر تخلفي صورت گرفته باش��د ،در
حد تخل��ف اداري ،پرونده تخلف آماده ش��ده و به دادگاه هيأت
تخلفات اداري ارس��ال ميشد .اگر دس��تور خالف قانون صادر
ميشد ،براي لغو آن به ديوان عدالت اداري نامه ميفرستاديم و
تقاضاي لغو آن دس��تور داده ميشد .اگر سوءاستفاده و کارهاي
مجرمانه صورت گرفته باشد پرونده کيفري تقاضاشده و به قوه
قضائيه ارسال ميشد .درواقع همه پروندههاي ما داراي پرونده
پيوستي بود.
آي�ا نهادهاي�ي ک�ه پرون�ده را ب�ه آنه�ا
ميفرستاديد واقع ًا رسيدگي ميکردند؟ حکمي
صادر شده است؟
حک��م دادهاند ولي درکل زمان رس��يدگي طوالني اس��ت و
ارزش خبري براي افکار عمومي نداشت.
البت�ه اگ�ر اتهام و ف�رد مورد نظ�ر مهم بود،
ارزش خبري داشت.
مث ً
ال پرونده دو شغلهها موضوعات کوچکي داشت ولي کليت
پرونده از اهميت بااليي برخوردار بود.
به رقم قابل توجهي از فاسد مالي در آن زمان
رسيديد؟
سه هزار ميليارد تومان رقمي است که سازمان بازرسي اعالم
کرد ..البته کاش��ف اين ع��دد ما نبوده ايم ولي اي��ن پرونده را با
مقدمات و تخلفي که داش��ت و پيگيري که کرديم ،به اين عدد
رسيديم.
وقت�ي ب�ه تخل�ف کالن  3ه�زار ميلياردي
رسيديد از مسئوالن بانک مرکزي وقت توضيح
خواستيد؟
چون پرونده مهم بود از ابتدا دس��تگاه قضايي نيز درگير شد.
س��ازمان بازرسي كل كش��ور چون پيش��ينه برخورد با متهم را
داشته اس��ت ،از سازمان خواسته شد که جمعبندي ،پيگيري و
تهيه گزارشهاي پرونده را انجام دهد.
همان دوران گفتيد که احمدينژاد و مشايي
در مقابل روند رس�يدگي به اين پرونده مقاومت
ميکنن�د و از احمدين�ژاد نقل ق�ول کرديد که
اگر اين پرونده پيگيري شود نظام بانکي آسيب
ميبين�د .اين جمالت را ش�ما مس�تقيم از خود
احمدينژاد ش�نيديد يا ديگران براي ش�ما نقل
کردند؟
در جلسات ظاهراً به اين موضوع اشاره کرده بودند .به خاطر
ندارم که مستقيماً اين صحبت را از ايشان شنيده باشم.
چرا اسم آقاي مشايي را به ميان آورديد؟
به هر حال ايش��ان رئيس دفتر آق��اي احمدينژاد بودهاند و
در پرونده س��ه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشتهاند .در
واگذاري فوالد و پروژه تهاتر دوطبقه کردن جاده چالوس به نور،
جلسهاي در هتل استقالل به دستور مستقيم آقاي مشايي بود.
آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.
چ�را مش�ايي تح�ت پيگ�رد قضاي�ي قرار
نگرفت؟
البته ايشان گفته بود که من فقط «توصيه» کردم و مسئوالن
بايد طبق وظيف��ه خود عمل ميکردند ول��ي همگان ميدانند
که«توصيه» مقامات عالي اثربخش اس��ت ،بويژه اگر «توصيه»
آنان مکتوب هم باشد.
ب�ه خاط�ر داريد چه پروندههاي مهم فس�اد
مالي ديگري را پيگيري کرديد؟
پروندههاي زيادي بودند که زمين را به صاحبش برگردانديم
ي��ا وجوه را باز پس گرفتيم .يكي از مهمترين کارهاي س��ازمان
بازرس��ي ،نظارت بر مزايده و مناقصهها بود .در آن دوران رکورد
بررس��ي  42تا  43هزار مناقصه يا مزاي��ده را زديم و از ميان آنها
نزدي��ک به  6هزار مناقصه يا مزاي��ده که رعايت ضوابط را نکرده
بودند ،لغو يا اصالح کردي��م .مزايدههاي چند صد ميلياردي ،را
متوق��ف کرديم .چند عدد فروش قرارداد پس��ت برق بود که هر
کدامش��ان هفت تا هشت ميليون دالر بود که در مجموع حدوداً
 56ميلون دالر ميشد و آن را متوقف کرديم و به زير  20ميليون
دالر تبديل کردي��م .در اين ميان پرونده هايي که جنبه قضايي
و کيفري ميش��د به ط��ول ميانجاميد و پ��س از فاصله افتادن
در روند رس��يدگي و گرفتن وکيل توس��ط متهمان ،توان ما هم
ضعيفتر ميش��د و بس��ياري از پروندهها ب��ه نتيجه مطلوب ما
نميرسيد که ما باز اعتراض ميکرديم.
از پروندههاي بزرگ و مهمي که به قوه قضائيه
ارج�اع داده ايد و به نتيجه رس�يده يا نرس�يده
باشد ،موردي خاطرتان هست؟
ما در اس��تانها از اين موارد به تعداد زياد داشتيم .مث ً
ال يک
پرونده  23ميلياردي که در بعضي مؤسس��ات مالي مفقود شده
بود و به نتيجه نميرس��يد که ما آن را به حکم رس��انديم .به اين
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
زماني که از شما
دعوت کردند و پذيرفتيد
وزير کشور کابينه
احمدينژاد شويد،
به تعبير خودتان از
خصلت «بيانضباطي
و قانونشکني» رئيس
دولت وقت آگاه بوديد؟
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