دليل در خاطرم مانده است چون حق الکشف دو سه ميلياردي
آن را درياف��ت کرديم .آن س��ازمان گفته بودک��ه اگر اين مورد
کش��ف ش��ود  10درصد را به م��ا خواهد داد که ب��ا آن پول يک
ساختمان نيمه کاره سازمان را تکميل کرديم .يکي از مهمترين
پروندهها در مورد واگذاري ،مخابرات بود .پرونده مربوط به زمين
قش��م که تازه متهم مربوط به آن دستگير شده است ،مربوط به
س��ازمان بازرس��ي بود .پرونده کيش که نگرانيم به محکوميت
ايران منجر شود زيرا طرف قرارداد خارجي است .يکي دو پرونده
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در خوزس��تان داشتيم که مرتبط به پروژه آب و فاضالب بود که
در آن چند ميليارد سوءاستفاده و تخلف صورت گرفته بود.
مبلغ قرارداد کيش چه مقدار بود؟
 450ميلي��ون يورو که قرارداد منعقد ش��ده بود و  6ميليارد
تومان هم پرداخت شده بود و جلوي اين قرارداد گرفته شد.
فساد اين قرارداد چه بود؟
واگذاري غير قانوني ساخت ساختمان اجالس غيرمتعهدها
بود .ي��ک آقا و خانم همراه دخترش��ان از امريکا آم��ده بودند و
ش��رکتي راهانداخته و ميخواس��تند س��اختمان اجالس غير
متعهده��ا را در کيش بس��ازند .البته بعداز اينک��ه آن آقا رئيس
مناطق آزاد شد ،اين حمايتها و واگذاريها اتفاق افتاد.
مورد ديگر؟
يکي از پروندههاي اعتراضي ما که متأسفانه به فرجام نرسيد،
پروژه مونوريل قم اس��ت .پ��روژهاي از اصل خالف قانون با نقض
قوانين بس��يار زياد و مخالف اصول حمل و نق��ل و اقتصاد قابل
قبول .هيچ جنبه حل ترافيکي در آن نيست.
در اين پرونده عليه آقاي احمدينژاد ،وزير کش��ور و س��اير
مقام��ات اعالم ج��رم کردي��م و االن هم معتق��دم از بين بردن
بيتالم��ال در اين پ��روژه بيخاصيت اتفاق افتاده اس��ت .آقاي
احمدينژاد صريح��اً در اين پرونده دس��تور داده و فراتر از يک
توصيه اداري اس��ت و براساس همان دستور گزارش تهيه کرده
و به قوه قضائيه فرس��تادم .در آن زمان قوه قضائيه مايل نبود هر
روز با دولت درگير باش��د و پرونده پيگيري جدي نش��د .اينقدر
پروندهها زياد شده بود که مصلحت نبود هر روز اين درگيريها
ادامه پيدا کند.
به نکته قابل تأملي اش�اره کرديد.مش�خص
ش�ده بود که حجم تخلفات از حالت عادي فراتر
رفته اس�ت .وقتي در دوره کوتاهي اين حجم از
تخلفات با رقمهاي درش�ت و ب�ا تأثيرات منفي
ملي را مشاهده کرديد به فکرتان رسيد ،مقامات
باالت�ر ي�ا س�اير نهاده�ا را در جري�ان افزايش
غيرطبيعي و جهشي تخلفات و مفاسد مالي قرار
دهيد؟
بله .به مجلس اين موارد را اعالم ميکرديم .به چند صورت
مطالب را منتقل ميکردم .گ��زارش پروندههاي مهم را براي
سران قوا ميفرستادم تا اين مطالب را بدانند .رئيس مجلس و
رئيس قوه قضائيه بش��دت در اين موارد حساس بودند .برخي
پروندهها به دس��تگاههاي نظارتي همچون ديوان محاسبات
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فرس��تاده ميش��د .پروندههاي متعددي به مجمع تشخيص
مصلحت ارسال ميشد .زيرا آنها سياستهاي کالن را تعيين
ميکردند و نقش مشاور رهبري را داشتند .گزارشهاي مهم
به رؤس��اي کميس��يونهاي مرتبط در مجلس نيز فرستاده
ميش��د .برخي گزارشها به س��ه يا چهار رئيس کميسيون
فرستاده ميش��د از هيأت رئيسه مجلس اجازه گرفتم که در
تمام کميس��يونهاي مجلس نمايندهاي از س��ازمان حضور
داشته باش��د .اگر حضور من در س��ازمان بازرسي ادامه پيدا

در پرونده سه هزار
ميلياردي ،رئيس دفتر
احمدينژاد نقش قابل
توجهي داشتهاست .در
واگذاري فوالد و پروژه
تهاتر دوطبقه کردن جاده
چالوس به نور ،جلسهاي
در هتل استقالل به دستور
مستقيم مشايي تشکيل
شده بود .آقاي مشايي به
آنها نامه داده بود و نقش
قابل توجهي داشتند .البته
ايشان (مشايي) گفته بود
که من فقط «توصيه» کردم
و مسئوالن بايد طبق وظيفه
خود عمل ميکردند ولي
همگان ميدانند که«توصيه»
مقامات عالي اثربخش است،
بويژه اگر «توصيه» آنان
مکتوب هم باشد.

ميکرد ،اين سازمان عضو ثابت تمام کميسيونهاي مجلس
ميشد .به آنها ميگفتم از مشکالت اجرايي کشور به درستي
آگاه��ي ندارند و آگاهيش��ان در حد چند خب��ر و ظاهر کار
اس��ت .يکسري از گزارشها هم در جلسات موضوعي مجلس
مطرح ميش��د .براي مثال همين جريان سه هزار ميلياردي
و نظام بانکي را در يک جلس��ه غيرعلن��ي مجلس ،يک بحث
مفصلي نزديک به  72دقيقه بيان کردم که خوب است زماني
آن بحثها علني ش��ود تا مردم بدانند نس��بت به اين مسائل
بيتوجه نبودهايم و مسائلي که آن موقع براي کسي مکشوف
نبود ،در جريان تمام آن قرار داشتيم.
آنگونه که روايت ميکنيد و برخي ش�واهد
ه�م آن را تأييد ميکن�د ،از پيگي�ران مبارزه با
مفاس�د مالي بوده ايد اما توسط دولت سابق در
ارتباط با قضيه تعاوني مس�کن وزارت کشور به

تخلف متهم شديد و به دادگاه ويژه روحانيت هم
رفتيد...
وقتي اته��ام را مطرح کردند ،اصرار کردم اتهام من به دادگاه
ارجاع ش��ود تا اگر ادعايي وجود دارد ،به جاي نامه نويس��يها و
مصاحبههاي رس��انهاي ،به دادگاه ارائه ش��ود تا بررسي و اعالم
حکم کند .مقامات قضايي گفتند کسي اتهامي عليه شما اعالم
نکرده اس��ت .گفتم با فرض وجود اتهام��ي عليه من و خواهش
من از رئيس قوه ،موضوع را به دادس��را ارجاع بدهيد در حالي که
دولتيها شکايتي عليه من تسليم مقامات قضايي نکرده بودند.
فقط گفته شد وام دادهام و وام گيرندگان پول را بازپس ندادهاند.
مث� ً
لا بابت خريد فالن خودرو به فالني پول پرداخت ش��ده ولي
خودرو را وارد نکرده است .خب؛ اين ميتواند تخلف اداري باشد
و ديوان محاس��بات رس��يدگي ميکند و عرف هم همين است.
طب��ق قانون از بودج��ه موجود در وزارتخانه به تعاوني مس��کن
کارکنان ميشود وام کوتاه مدت داد .من سه ماه قبل از اخراجم
از وزارت کشور ،يک وام پنج ميليوني به همکارانم پرداخته بودم
که بعضي از آنها درخواس��ت تمديد مدت زمان بازپرداخت وام
را داش��تند .من هم از معاونم خواس��تم که بازپرداخت را تمديد
کند .بعد از اخراج من ،بخش��ي از وام بازگردانده ش��د و بخشي
بازگردانده نشد .البته مبالغ بدهي از حقوق شان کسر تدريجي
ميش��د .همين موضوع براي ما ش��د پرونده تخلف و در نهايت،
اته��ام كه با اصرار من ب��ه دادگاه ارجاع ش��د و گفتم ما مقامات
نبايد مصون از رس��يدگي باش��يم تا نظام پاسخگويي در کشور
ترويج ش��ود .دادگاه به من گفت که شما قاضي هستي و ما حق
بازپرس��ي از قاضي را نداريم و ابت��دا بايد حکم قضاوت تو تعليق
بش��ود .گفتم با خواهش من چطور؟ گفتند تبصرهاي داريم که
اگر خود فرد کتباً بنويس��د مرا تحت بازپرس��ي ق��رار دهيد ،ما
ميتوانيم رسيدگي کنيم .من هم کتباً نامه نوشتم و اعالم کردم
در خواست رسيدگي به اتهام را دارم و آماده پاسخگويي هستم.
دادس��را هم پس از بررس��ي اتهام و شنيدن توضيحات و اسناد و
مدارك ارائه شده ،تأييد کرد که اقدام من طبق قانون بوده است
و اتهامي متوجه من نيس��ت و نظر دادسرا به اطالع رئيس قوه و
دولت رس��يد .قوه مجريه ميتوانست تقاضاي تجديد نظر کند،
اما اعتراض هم نکردند.
برخي معتقدند روند رسيدگي به پروندههاي
فس�اد مالي در قوه قضائيه آهسته است .موافق
اين برداشت هستيد؟
بله .س��ريع عمل کردن مهم است .اگر به پروندهاي بسرعت
رس��يدگي ش��ود ،اثر جدي دارد .اگر شما سرعت در رسيدگي
نداش��ته باش��يد ،هرچقدر هم قوي عمل کني��د ،اثر مطلوبي
به جا نميگذارد .تش��ريفات قضايي مانع س��رعت ميش��ود و
حجم پروندههاي زياد نيز مانع رس��يدگي سريع ميشود .يک
اش��کال ديگر هم که وجود داش��ته و کماکان وجود دارد ،بايد
پرونده س��ازمان بازرس��ي را که بازرس قضايي نظر ميدهد به
عنوان کيفرخواس��ت مدعي العموم قبول کند .نبايد يک سير
دادس��رايي و بازپرس��ي مجدد ب��ر گزارشهایي که س��ازمان
بازرس��ي ميدهد ،اعمال کند .مث ً
ال سازمان بازرسي براي يک
پرونده يک يا دو س��ال تمام زحمت ميکشيد .پرونده دقيق و
صحيح و کارشناس��ي تهيه ميکرد بعد وقت��ي اين پرونده در
اختي��ار يک داديار ق��رار ميگيرد که تيم کارشناس��ي هم در
اختيارش نيس��ت ،تازه از اول بس��م اهلل بايد پرونده را بخواند و
با کارشناس��ان صحبت کند تا صحت و سقم محتواي گزارش
را تش��خيص دهد و اين مراحل ،زمان رس��يدگي به پرونده را
طوالن��ي ميکند .هر ق��در هم که پرونده مهم تر باش��د ،دقت
بيشتري ميطلبد و به همان نسبت زمان اعالم رأي در دادگاه
ه��م به تعويق طوالن��ي مدت دچار ميش��ود ...و در نهايت هم
وقتي رأي ديرهنگام صادر ميشود حتي اگر رأي قاطعي باشد،
ناخواس��ته ،از تأثيرگذاري آن بر افکار عمومي کاسته ميشود.
هنوز هم معتقدم وضع و بازنگري دو س��ه ماده قانوني ميتواند
اين مشکل را حل کند .اگر نظر کارشناسان سازمان بازرسي که
تجربه و دقت الزم را نيز دارند ،جايگزين مرحله دادس��را شود
يا حداقل قرار مجرميت را قضات بازرسي صادر کنند .چون در
س��ازمان بازرس��ي قاضي تجربه دار و صاحب رده داريم ،زمان
رسيدگي قضايي به پروندههاي فس��اد مالي کاهش مييابد و
اقتدار قوه قضائيه ،فزونتر ميشود.
اين پيشنهاد را مطرح کردهايد؟
بله ولي دوس��تان ما ميگويند اين با امر بازرسي تداخل پيدا
ميکند .اما من نظر متفاوتي دارم.
سرعتي که اشاره کرديد مهم است ،نمونهاش
را در پرونده بابک زنجاني ميبينيم .مدت زيادي
است که بازداشت شدهاند ولي هنوز خبر خاصي
از فرجام پرونده نيست.
کارنامه دستگاه قضايي را در پرونده بابک زنجاني قابل قبول
ميدان��م .زيرا مقام��ات قضايي مانع فرار و انتقال اموال ش��دند.
علت روند آهسته رس��يدگي به اين پرونده هم همکاري نکردن
بابک زنجاني بابت شناس��ايي و بازگرداندن پولهاي تاراج شده

