است .اگر سرنخهاي اين پولها شناسايي و ضبط ميشد ،دادگاه
ميتوانس��ت بابک زنجاني را محاکمه و محک��وم کند .االن؛ اگر
حکم اعدام هم صادر ش��ود ،پول مملکت زنده نميش��ود .پس
بهتر است صبوري کنيم تا حکم پس از بازگرداندن پولها صادر
شود.
اگر بابک زنجاني تا س�اليان س�ال نخواست
براي بازگرداندن پوله�ا همکاري کند ،تکليف
چيست؟
به نظر من براي مملکت تحصي��ل اموال مقدم بر محاکمه و
اعدام او است.
آيا واقع ًا ايش�ان اين همه اموال دارد يا صرف ًا
همي�ن داراي�ي هايي اس�ت که در اي�ران ضبط
شده؟
م��ا کاري نداري��م چقدر ام��وال دارد يا ندارد .م��ا دنبال اين
هس��تيم که اين پولها کجا رفت ه اس��ت .باالخره اين پول يا در
حساب خودش يا در حس��اب کس ديگري است .بايد مشخص
شود؛ اگر در حساب شخص ديگري است ،او را تعقيب کنيم ،اگر
هم با اين پولها ،فالن جنس خريداري ش��ده يا در فالن کشور
س��رمايه گذاري ش��ده ،ميتوانيم اقدامات حقوقي الزم را براي
احقاق حق انجام دهيم .به هر حال ،گام مهم شناسايي پولهاي
بابک زنجاني است.
ب�ا توجه به قان�ون گريزيه�اي متعددي که
دولتمردان داش�تهاند ،آيا احمدينژاد س�واي
پروندهه�اي ش�خصي ،نبايد در مراج�ع قانوني
پاس�خگوي اين حجم انبوه تخلفات و فسادهاي
مالي منصوبان و اطرافيان خود باشد؟
معتقدم فرهنگ پاس��خگويي را بايد در همه سطوح تقويت
کنيم .هيچ حريم امني براي هيچ کس نبايد ايجاد کنيم .اقتضاي
عدالت و سالمت نظام اداري و مالي اين است که هيچ کس نبايد
احس��اس مصونيت کند .اين حق جامعه است .اقتضاي عدالت و
قوانين ماست که اگر شکايتي طرح ميشود حتماً بايد رسيدگي
شود .البته من شنيدم شکايتهايي در ديوان عالي مطرح است
که از سرنوش��ت آن خبري نيست .به هر حال من بر اينکه نبايد
براي هيچ کس مصونيت و حريم امن ايجاد کنيم ،همواره تأکيد
داشته ام و به نظر من اسالم يعني همين.
رويکرد دولتهاي فعلي و س�ابق را در بحث
مبارزه با فساد چقدر متفاوت ميبينيد؟
آنچه من در دولت آقاي روحاني از همان اول هم ديدم ،بحث
مبارزه با فس��اد را جدي گرفتهاند .ه��م خود آقاي روحاني و هم
معاون اول ايش��ان که رئيس ستاد مبارزه با مفاسد نيز هستند،
ه��ردو با وس��واس با اين موض��وع برخورد ميکنند .نس��بت به
اجراي قانون متعهدانه عمل ميشود .سعي ميکنند به وعدهها
عمل کنند.کارها تا جايي که مقدور اس��ت منظم باش��د .دولت
الکترونيک توس��عه جدي پيدا کند .گ��ردش آزاد اطالعات که
اين خود موضوع مهمي اس��ت .کارگروه مبارزه با فساد در درون
دستگاهها تشکيل شده اس��ت که اين به موضوع مبارزه با فساد
کمک ميکن��د .نظام اداري اصالح و جلوي ه��رج و مرج اداري
گرفته شده است .دو سه حوزهاي که در زمان آقاي احمدينژاد
هم مطرح بود ولي کارچنداني انجام نش��د يا به نتيجه نرس��يد،
يک��ي اصالح نظام بانکي بود.اصالح نظ��ام گمرکي،اصالح نظام
بيمه،اصالح نظام مالياتي که برخي از آن اصالحات ش��روع شد
ولي برخي حتي اص ً
ال شروع هم نشده بود .ولي هيچ کدام از اين
اصالحات به بار آنچناني نرس��يد.اما اکنون اصرار بر اين است که
به نتيجه برس��د .در بحث گمرک درست است که زحمت اصلي
در دولت قبل کش��يده شده بود ولي خب تا زماني که اجرا نشود
ارزش چنداني ندارد .ما در اين دولت پيگير هستيم که بايد اجرا
شود .فشار شديدي روي بانکها آمده است و همه ما اعم از آقاي
رئيس جمهور،معاون اول و من مصمم هس��تيم که نظام بانکي
بايد اصالح ش��ود .واقعاً روي نظام بانکي خيلي کار ش��ده است.
ولي چون اين حوزه بس��يار بزرگ ،پيچيده و حس��اس اس��ت و
کوچکترين تحويل و تحول در آن ،تبعات فراگيري در اقتصاد و
امورات مردم ميگذارد ،حتماً بايد با دقت عمل شود .وقت زياد و
پيگيري فشرده و گستردهاي براي اصالح نظام بانکي در جريان
است .سامانههاي متعددي فعال شده يا در مراحل تأييد تکميل
يا راهاندازي اس��ت .دولت موضوع ،دول��ت الکترونيک را بهطور
جدي دنبال ميکن��د و همه اصرار داريم تا اي��ن موضوع کام ً
ال
نهادينه و اجرايي شود.
تأثي�ر توافق هس�تهاي را در کاهش فس�اد
چقدر ميبينيد؟
از همه پديدهها ميشود خوب استفاده کرد و توافق هستهاي
از موضوعاتي اس��ت ک��ه ظرفيت بهره من��دي بااليي را در خود
نهفت��ه دارد .البته اگر عزم و اراده کش��ور براي مبارزه با فس��اد،
جدي باش��د ،با تحريم يا بدون تحريم ،مقابله با فس��اد را از صدر
فهرس��ت اولويتها خارج نميکند ...ولي اين واقعيت هم قابل
انکار و کتمان نيست که با رفع مانع تحريمها ،تهيه کاالها با شيوه
دور زدن تحريمها پايان مييابد و در نتيجه ،اعداد بزرگ و ارقام

دادگاه ميتواند بابک
زنجاني را محاکمه و
محکوم کند .االن؛ اگر
حکم اعدام هم صادر
شود ،پول مملکت زنده
نميشود .پس بهتر است
صبوري کنيم تا حکم پس
از بازگرداندن پولها
صادر شود.
در پرونده بابک زنجاني،
طيفي از فعاالن سياسي
از همان ابتدا مايل نبودند
وارد موضعگيري شفاف و
درخواست پيگيري جدي
پرونده شوند .چرا؟ چون
پيشفرض شان اين بود که
اين پرونده از طرف رقيب
سياسي آنها براي تخريب
جايگاه اجتماعي آنان
مورد استفاده قرارخواهد
گرفت.

گزافي که هزينه دور زدن تحريمها ميشد ،حذف ميشوند االن،
مث ً
ال جنس��ي را که  10تومان قيم��ت دارد  12تومان ميخريم.
وقتي ميگوييم چرا؟جواب ميدهن��د؛ باالخره هزينه اين دور
زدنهاس��ت .ما نميدانيم چقدر راست ميگويند چقدر دروغ.
اما االن ش��رايط فرق کرده اس��ت.اگر کسي بگويد همان جنس
را  9توم��ان میفروش��د ،ميرويم از او ميخري��م .اين موضوع،
کمکي جدي براي جلوگيري از فس��اد مالي است .اهميت ديگر
توافق هس��تهاي از نظر رواني است .تا االن وقتي فسادهاي مالي
اعالم يا پيگيري ميش��د ،عدهاي ميگفتند موضوع را مسکوت
بگذاريم و مدعي ميش��دند دش��من س��وء اس��تفاده ميکند،
سياه نمايي ميش��ود،تضعيف روحيه رخ ميدهد ،در مذاکرات
هستهاي هس��تيم .طرف امتياز از ما ميگيرد؛ نگوييد ،دست ما
در دور زدن تحريمه��ا رو ميش��ود و ...اما پس از توافق«وين» و
ان ش��اءاهلل اجراي نهايي آن ،اين بهانهها ديگر خريداري ندارد.
به اين ترتيب ،فش��ار رواني ک��ه در اعالم و پيگيري علني مبارزه
با مفاس��د و تخلفات وجود داشت ،به شکل قابل توجهي کاهش
پيدا ميکند و همين فضاي جديد ،مددکار ارزندهاي است براي
مبارزه جدي و بدون اغماض با فساد.
نگاهه��اي جناحي سياس��ي ،از جمله مش��کالت بنيادين
مبارزه با فس��اد در ايران اس��ت که مانع ش��کلگيري عزم ملي
در برخورد با متخلفان ميش��ود .مث� ً
لا ،در همين پرونده بابک
زنجاني؛ طيفي از فعاالن سياس��ي ،از هم��ان ابتدا مايل نبودند
وارد موضعگيري ش��فاف و درخواس��ت پيگيري جدي پرونده
شوند .چرا؟ چون پيشفرض شان اين بود که اين پرونده از طرف
رقيب سياس��ي آنها براي تخريب جاي��گاه اجتماعي آنان مورد
استفاده قرارخواهد گرفت .بنابراين ،نه تنها به شکلگيري عزم
ملي ياري نرس��اندند بلکه در مسير کم اهميت جلوه دادن اين
پرونده و حتي دفاع تلويحي از متهم هم پيش رفتند.
البته اين نگاه سياس�ي ب�ه پروندههاي بزرگ
مفاسد مالي ،مختص يک جناح نيست و طيفهايي
در اغل�ب جناحه�اي اصلي کش�ور ،در مقاطعي،
برخوردهاي مش�ابهي با اين پروندهها داشتهاند.
براي حل اين معضل چه کاري بايد کرد؟
بگذاريد با فساد مبارزه شود .تبعات جناحي ،حزبي و گروهي
ه��م دارد .کاري هم نميش��ود ک��رد .اين الزمه دموکراس��ي و
مردمساالري است .در تمام دنيا ،موضوع فساد موضوع سياسي
اس��ت .يعني هر حزب و جناح رقيب برگ برنده اش داشتن يا رو
کردن اسناد يک فساد از رقيب و مانور دادن روي آن است .البته

ما ميگوييم ي��ک نظام ايدئولوژيک و داراي يک س��ري آرمان
هس��تيم و اعتقاداتي داريم .اخالق مداريم و به مردمس��االري
ديني معتقديم و به الزامات آن پايبند هستيم .چه اصولگرا،چه
اصالح طلب اگر اعتقاد به نظام داش��ته باشيم،نظام ما يک نظام
اصولگراست .يعني يک اصولي دارد.ما بايد بر اساس همان اصول
همه با هم همکاري کنيم و فس��اد بايد براي همه ما بد باشد.ولي
در عمل ،رويهاي که در دنيا جاري اس��ت ،کم و بيش ،در کشور
ما هم اتفاق افتاده اس��ت .اين الزمه رقابت سياسي است .البته،
ن��ه الزمه مثبت بلک��ه الزمه منفي .ولي بايد واق��ع بينانه اذعان
کنيم که در کشور ما هم مانند ديگر کشورهاي جهان ،برگههاي
فس��اد عليه رقباي جناحي به کار گرفته ميش��ود .مث ً
ال ،اصالح
طلبان ميگويند دولت گذش��ته فاسد است ،اين دولت منسوب
به اصولگرايان است پس بايد مسئوليت پيامد فسادهاي آن دوره
را بپذيرند .رقباي اصولگرا ميخواهند اين پرونده فساد باز شود
و بگويند :در دولت ش��ما اين فساد اتفاق افتاد ،يا خودت مرتکب
شدي ،يا چشمهايت را بستهاي يا بيکفايت هستيد.
آقاي روحاني ،اوايل دولت در جلسات و يا در
طول حيات دولت توصيهه�ا و تأکيداتي درباره
مباحث فساد داشتند؟
آقاي روحاني درباره اين موضوع چندين بار صحبت کردهاند.
ش��ايد تند ترين بحثهايي که کردهاند در همين رابطه اس��ت.
ايش��ان تأکيد کردهاند که براي من پديده فس��اد در دولت قابل
تحمل نيس��ت و همينجا اعالم ميکنم هرکس��ي دچار فساد
ش��ود از دولت کنار گذاشته ميش��ود.حتي امروز( 31تير )94
آقاي روحاني در جلسه دولت پيرامون پيگيري پروندههايي که
مربوط به فس��اد و تخلف است،س��خن گفتند و از من خواستند
که با جديت اين موضوع را تعقيب کنم .خوش��بختانه ش��خص
آقاي روحاني نسبت به مسأله فساد و درباره فساد مالي حساس
هستند و خيلي احتياط دارند.
نگاه اعضاي کابينه به مقوله مبارزه با فس�اد
چگونه است؟
حس ظاهري ما در کابينه جدي اس��ت .ولي طبيعي اس��ت
همه درگير اين مسأله نيستند و درک مشابه و يکساني از موضوع
ندارند .برخي ميگويند :در مبارزه با فساد طوري برخورد نکنيد
که جلوي هر نوع ابتکار،خالقيت،س��رمايه گذاري و جس��ارت
عملياتي گرفته شود .حرف کام ً
ال درستي است ولي آقاي رئيس
جمهوري در دولت گفته بودند و رهبري هم چندبار قب ً
ال فرموده
بودند که اص ً
ال فس��اد خود مانع توس��عه اس��ت و تخريب کننده
خالقيتها ،ابتکارات و انگيزه هاس��ت .به نظر من باور خوبي در
دولت وجود دارد .ش��خص معاون اول هم چون خودشان رئيس
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند ،حساسيت ويژهاي روي
اينگونه مسائل دارند .اينها را مثبت ميدانم و تا حاال نشده است
کس��ي از اعضاي دولت يا س��ايرين به من مراجعه کند و بگويد:
تو که آنقدر ضد فس��اد حرف ميزني ،حاال کندش کن چون به
مصلحت ما نيست و کارها را قفل ميکند.
برخي منتق�دان ميگويند چون اعضاي اين
دولت زي�ر ذرهبين هس�تند،کمتر مرتکب خطا
ميشوند.
جواب من هم همين است که اگر دولت فعلي دچار فسادي
شود همين االن رو ميشود و حتماً به آخر پاييز نميرسد .مث ً
ال
انبارها از اقالم اساسي خالي بوده و براي رفع اين مشکل به يک
نفر اجازه دادهاند که حدود  650ميليون يورو واردات داش��ته
باش��د .تنها کمکي که دولت به او كرده اين بوده که توانس��ته
براي تخليه در بنادر در صف نباشد و چند ميليارد تومان هزينه
توقف کش��تي ،کمتر داده اس��ت.اين امتياز هم براي اين به او
داده ش��ده که انبارها سريع تر پر ش��وند .اين آقا ،پول و وامي از
دولت نگرفته و حتي پس از وارد کردن اين اجناس ،يک س��ال
هم طول کش��يده تا مبلغ اقالم فروخته شده را از دولت بگيرد.
اما طيفي از منتقدان دولت فعلي ،آنقدر بيپرونده ش��دهاند که
ميگويند  650ميليون ي��ورو رانت در دولت روحاني به فالني
داده شده است .براي عددس��ازي و مشابهسازي اين فسادها و
فسادهاي دولت قبلي اين  650ميليون يورو را ضرب در چهار
ميکنند که حدوداً  2هزار و  500ميليارد تومان ميشود ،بعد،
اين رق��م را هم «گرد» ميکنند و ميگويند اين فس��اد دولت
فعلي هم معادل و هم وزن فس��اد س��ه ه��زار ميلياردي دولت
قبل است.
پنج ميليارد و  300ميليون دالر نفت فروخته ايم اما پولش
را نتوانستهايم وارد کشور کنيم و شبيه همه حسابهاي بلوکه
ش��ده ايران اس��ت .مکان بلوکه ش��دن اين پول و مقدار آن نيز
کام ً
ال مش��خص اس��ت .آن وقت منتقدان ،با اشاره به مبلغ اين
پول بلوکه ش��ده ،مدعي ميش��وند که مچ باب��ک زنجاني  2را
گرفتيم و ...به هر حال؛ خوشحاليم که به هر دليلي ،حساسيت
به مبارزه با فساد در دولت باالست و به هر دليلي ،در اين دولت
نش��اني از حيف و ميلها و تخلفات ميلي��اردي با ارقام نجومي
نيست و اميدواريم نه فقط االن ،بلکه در آينده هم پرونده فساد
دولتي کشف نشود.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
شما اخراجي کابينه
احمدينژاد بوديد ،اما در
رأس سازماني منصوب
شديد که بايد ناظر
عملکرد سازمانهاي
دولتي باشيد .اين موضوع
شائبه هايي به وجود
آورد و باورپذيري به
گزارشهاي شما از فساد
مالي و تخلف در دولت را
کاهش داد زيرا پيشفرض
اين بود که به علت
اختالفي که با رئيس دولت
داشتهايد و توسط او از
کابينه حذف شدهايد،
گزارشهايتان بيطرفانه
و عاري از انگيزهها و
مقاصد شخصي نيست.
اين ارزيابيها چقدر به
واقعيت نزديک بود؟
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