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یاشناساییمنافذوقوعفسادوبستنآن،مانندطرحپیشگیریازوقوع
مطالباتمعوق.بهعبارتدیگر،درآنهمایشمیخواستیمایننکته
رامطرحکنیمکهمطابقاینتالشها،راهمقابلهبافساد،انتقالاقتصاد
کشوربهاتاقشیشهایاستتافعالیتهایآنازهمهزوایاقابلرؤیت
ورصدباشد.وقتیاقتصادوارداتاقشیشهایشد،دیگرزیرزمینوپستو
نداردکهکســیدرآنپنهانشــود.اگرهمفســادیرخداد،تشــکلهای
مردمنهادورســانههافســادراعیانوآبرویفردمفســدرامیبردواین
همانچیزیاستکهاکنوندربسیاریازکشورهاشاهدآنهستیم.
4مــوردازطرحهایشــمادرزمینهمقابلهباقاچاقاســت.چرا
تــااینحــدرویقاچاقتمرکــزکردید.مثــاًدرطــرحنظارتبر
مبــادالت ارزی و ورود
وخــروج ارز مســافران،
دنبالچههدفیهستید؟
مــا از ابتــدای آذرمــاه امســال
طــرح ســاماندهی ارز همــراه
مســافر و ترانزیــت ارز را اجرایــی
کردیــم.تاپیــشازاجراییشــدن
اینطرح،هرکســیکهواردکشــور
میشــد ،میتوانســت هــر مقدار
کــهمیخواهــدیــامیتوانــد،پول
نقــد وارد کشــور کنــد .بــه همیــن
دلیلکیســهکیســهپولواردکشور
میکردنــد،تنهــاازبانکمســتقر
درمــرز،یکگواهیمیگرفتندکه
مثالً من مسافر ،یک میلیون دالر
وارد کشــور کردهام .فرد مســافر یا
واردکننده،میتوانستبهتناسب
این مبلــغ ،هر ارزی کــه بخواهد از
گمرککشورخارجکند.
مگر چنیــن چیــزی برای
یککشورممکناست؟
اینپولشوییاست.
دقیقــاً در راســتای مبــارزه بــا
قاچاقارزوپولشوییاینکارراانجامدادیم.تاسهماهپیشاینموضوع
درجریانبود.گزارشهایزیادیداشــتیمکهازمرزهایشــرقیکشــور
کیســهپولهــایمختلــفواردکشــورمیشــودوپولهایــیدردفعات
مختلف ،با کیف سامســونت از ایران به مقصد امارات میرفت .گاهی
هــمپولــینمیآمد،اماازکشــورپــولخارجمیشــد.مثالًمــوردیبود
کــهکارمندبانکمســتقردرمرزمیرجــاوه،تأییدکردهوگواهــیدادهکه
امروزیکمیلیوندالرواردکشــورشــدهکهبهتناســبایــنگواهی،فرد
میتوانســتیکمیلیوندالرازهرارزیکهبخواهد،ازکشورخارجکند،
امــاکارمندبانک،درتاریخیکهگواهیراصادرکردهبود،درمرخصیو
تهرانبهسرمیبرد.یعنیاساساًاینکارمندبهآنفردبرگهسفیدداده
بودوآنفردنیزهرتاریخیکهمیخواست،رویآندرجکردهبود.اماما
تالشزیادیکردیمتامصوبشدکهمانندهمهجایدنیا،هرنوعورود
پولبهکشــوربایدبابانکمرکزیهماهنگشدهومنشأپولمشخص
شود.البتهدراینرابطهنیزبامقاومتهایزیادیروبهروبودیم.
مقاومتهاازکجابود؟
درنظــاماداریکشــورودســتگاههاییکهدرگیرکاربودندوبیشــتراز
جنــستعارضمنافعواختــافنظربودمثالًگمرکنظریداشــت،
بانکهمبههمینترتیب.
شــمابــرایمقابلهبــاایننــوعفســادوپولشــوییچــهتدبیری
اندیشیدید؟
درطرحجدید،همراهآوردنپولتاســقف 10هزاردالربالمانعاســت،
امــابیشازایــنمقداربایدبهبانکملیاظهارشــود.پــولنزدبانکملی
امانتمیماندوفردبه«»FIUیامرکزمبارزهباپولشوییمعرفیمیشود
تامنشــأپولرااعالمکند.ممکناســتفردبگویدکهاینپولفروشخانه
اســت،بایدسندفروشازکشــورمبدأراارائهکند.بهاینترتیبدیگرکسی
نمیتواندمانندسابقهرمقدارکهبخواهد،پولواردکشورکند.
درطــرحســاماندهیمرزهــایورودیوخروجیچــههدفیرا
دنبالمیکنید؟
هرکشــورتنهایکســازمانگمرکیدارد،اینجزءاصــولکلیدردنیا
اســت.امادرایران،دوگمرکداریم،یکگمرکمرکزیودیگریگمرک
مناطقآزاد.گمرکمناطقآزادمســتقلازگمرکاصلیعملمیکنند.
دراینشــرایط،اگرکاالیمعینیبهیکمنطقهآزادواردشــود،بهگمرک
جمهوریاسالمیایراناظهارنمیشودوتنهاوقتیکهبخواهدازمنطقه
آزادواردسرزمیناصلیشود،گمرکجمهوریاسالمیایرانواردعمل
میشــود .این دوگانگــی اســت ،درحالی که مرزبــان اقتصــادی باید یک
ســازمانویکبخشباشــدوبایدباهماهنگیگمرکمرکزی،مبادالت
انجام شود .در شــرایط دوگانگی ،چه اتفاقی میافتاد؟ مقایسه آمارهای
وارداتنشــانمیدهــدکــهدرمــواردی،مثــاًهزارواحــدازیــککاالوارد
گمرگیکمنطقهآزادشــدهاســت،اماازهمانکاالتنهــا 200واحدوارد

جمهوریاســامیایرانشــدهیاوارداتآنبهگمرکاعالمشــدهاست.
مشخصاستکه800واحددیگربهصورتقاچاقواردکشورشدهاست،
زیرامناطقآزادظرفیتمصرفاینحجمازکاالهاراندارند.
بهاینترتیبمناطقآزادبهمراکزورودکاالیقاچاقبهکشــور
تبدیلمیشوند.
معتقدیــم در مناطق آزاد بایــد قوانین این مناطق اجرا شــوند ،اما
نبایددوگمرکداشتهباشیم،بلکهگمرکجمهوریاسالمیایرانباید
درمبادیورودیاینمناطقمســتقرشودتاجلویقاچاقگرفتهشود،
اماگمرکمناطقآزادزیرباراینامرنمیرود.تأکیددیگرما،فنسکشی
وحصارکشیدرمناطقآزاداستکهدربرخیکشورهااجراشدهاست.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــد،
میتواندستاوردهایشمادر
شرکایبابک
ستادرارویکرددولتیازدهم
دنبال
زنجانی
درمبارزهبامفاســددانست؟
هستند.
خریدزمان
آیــا همــه دولــت چنیــن
آدمهاییکهمیآیند،با
رویکردیدارند؟
می توان بــر این واقعیت
زنجانیمرتبطند،یاازاو
تأکیــدکردکهاعضــایهیأت
نفعبردندیااحساس
دولــت ،میخواهنــد ســالم
میکنندبابیرونآمدن
کار کننــد و تــاش میکننــد
بابک زنجانی از زندان،
ســالم کار کننــد .هرچنــد
میتوانندبهمنابعی
ممکناســتدربدنــهدولت
دسترسیپیداکنند.
و زیرمجموعههــا ،کســی
خطایــی مرتکــب شــود،
یعنیحاضرندبرایاو
امــا هیــأت دولــت بــه دنبال
هزینهکنندتابهمنافعی
شفافیتاست.
برسندکهباحضوربابک
مسأله حقوقهای نامتعارف
زنجانیممکناستبه
در ســتاد مطــرح شــد یــا در
دست بیاید اما در کار
دبیرخانه؟
ســتاد گــزارش حقوقهــا
خودبهصورتواقعی
را از دبیرخانــه دریافــت
جدیوصادقنیستند
کــرد.بــرآوردمــانزدیــکبــه
جمعبندیدیوانمحاسبات
بــودهاســت.ازروزنخســتبهایــنجمعبندیرســیدیمکهبخشــیاز
مسأله ،تخلف و منشــأ بخش دیگر قوانین بوده است .اعالم کردیم که
حقوقهاینامتعارفمحدوداست.مایکجامعهآماری 2500نفره
رابررســیکردیم،نسبتهاهمانشــدکهبرخیدریافتی 10هزارمدیر
رابررســیکردند.زیرامســألهحقوقهاینامتعارفازیکســطحیبه
باال،شــروعشــد.حتیاگرازیکمیلیونمدیرهمشــروعمیشد،بازبه
همانهزاروخردهاینفرمیرســید.اینمسألهناشیازضعفیبودکه
درساختاروجودداشت.
درمسألهحقوقهاینامتعارف،رئیسجمهوریومعاوناول
دخالتکردند،ســاختاربررسیشدکهمشــکلازکجابودهودر
نهایتپولهایبهناحقگرفتهشــدهبهخزانهبازگشــت.چرا
درامالکنجومیشــاهدچنینبرخوردینبودیــم،چهدرنوع
مواجههمدیرارشدمجموعهبامسألهوچهدربازگشتامالک
بهبیتالمال؟
بهعنوانیککارشناس،معتقدمدربحثامالکنجومیراهاشتباهی
طیشدهمانطورکهدرموضوعحقوقهاهمابتدابحثهاطوردیگری
بــود.درزمینهحقوقهاینامتعارف،اینبحثمطرحشــدکهاگرمدیر،
گفتهباشــدکهمنبافالنمقدارحقوقکارمیکنم،نمیتواناشــکالیبه
آنگرفــت.یااگریــکمجموعهدولتی،چهارمعاونداشــتهوهرمعاون
مقــدار معینــیدریافــتمیکردهاند،پسمعــاونمقصرنبودهاســت،
مدیراومقصراست.زیرامعاونالبدپیشخودفکرمیکردهکهمجموعه
قطعاًمیداندکهاینمبلغبهعنوانحقوق،درســتاستوچوندرست
اســت،پرداختمیشــود.البتهاگرکمترپرداختمیشد،مدیرمربوطه
میتوانســتبگویــدمــننمیتوانمبــااینمبلــغزندگیکنــموبهجایی
میرومکهدریافتیبیشــتریداشتهباشم.بنابراین،اگردریافتکنندگان
حقوقهــاینامتعــارف،بهدســتخــود،درســازمانمربوطه،ســاختار
جدیدیوضعکردهباشندتاازطریقاینساختار،حقوقمعینیدریافت
کردهباشند،اینامرتخلفاست.امامسألهاینبودکهدربسیاریازموارد،
چنینساختاریوضعنشدهبود،اماآنمدیرانوجوهدریافتیرابهخزانه
بازگرداندند.اینموضوعرادیوانمحاسباتاعالمکرد.درمسألهامالک
نجومیهممیتوانچنیندیدگاهیداشــت.درامالک،ســازمانیانهاد
واگذارکنندهگفته اســتکــهچنینســازوکاریوجــود داردوبیاییدملکی
رادریافــتکنید،تصوردریافتکنندهایناســتکــهمرجعتصمیمگیر،
رســمیاســتوقطعاًمطابققانونکارمیکندوتصمیممیگیرد.البته
بایدبهاینموضوعهمفکرکردکهقیمتملکیکهشــمامیگیرید،یک
ســومقیمتمنطقهوقسطیهماســت،پسیکجایکارمشکلدارد.
تکنندگان باید به این وجه هم فکر میکردند ،اما قصور اصلی
لذا دریاف 
متوجهکسیاســتکهامالکراواگذارکردهاست،اوستکهبیتالمالرا
مالخودشدانستهوبهآنچوبحراجزدهاست.

نوعوروددولتوشــهرداریدربارهاینموضوعهانیزمتفاوت
بودهاست.درمسألهحقوقها،دولتباشدتوحدتواردشد،
امادرواگــذاریامالک،تاامروزنیزبرخیتالشمیکنندازخود
رفعمسئولیتکنند.تفاوترویکردها،ناشیازچیست؟
بهایننکتهاشــارهکنمکهدرمسألهامالکنجومییاحقوقها،قوه
قضائیهدرجلسهایدرستاد،مسئولیتخودراپذیرفتواقدامکرد.اما
برعکسموضوعحقوقهاینامتعارفدرمسألهامالک،هنوزامالک
بهشــهرداریبازنگشتهوتابهنتیجهنهایینرسدهمبازنمیگردد.اما
رویکردها،طبیعتاًمتفاوتاســت.نمیخواهــمازدولتتعریفکنم،
اما باید بپذیریم که دولت در بســیاری موارد مظلوم اســت؛ دولت هم
نقدهاوانتقاداترامیپذیردوهمخوددرصددحلمشــکالتاست.
وقتیرئیسجمهوریومعاوناولایشاناعالممیکنندکهدرمبارزهبا
فسادهیچخطقرمزینداریم،یعنیپذیرفتهاندکهامکانفسادوجود
دارد.وقتیگفتهمیشودفسادسیستمیشدهاست،یعنیپذیرفتهایم
کهفســادهســتوباموضوعبدونمنطقیــادورازواقــعبینیبرخورد
نمیشــود،اماقصددولت،اصالحاســت.درمقابل،یکرویکرددیگر
همهستکهنمیپذیردفسادیرخدادهیافسادیوجوددارد.
بهمصادیقفسادهماشارهکنیم.درپروندهبابکزنجانی،هنوز
بهسؤالهاییکهدرذهنمردماستورئیسجمهورینیزبهآن
اشارهکردند،پاســخیدادهنشدهاست،اینکهپولهاکجاست
وچهکســانیازاوحمایتکردند.گرهکارکجاست،دردولتیا
قوهقضائیه؟
قوهقضائیهدرحالتالشوپیگیریاستوتالشبسیاریهمکرده
اســت،اماقوهقضائیهبایدکمــکبگیردودولتهمــوارهآمادهکمک
بودهاست.
امارئیسجمهوریاعــامکردکهدولتآمادهکمکاســتو
حتیانتقادکردکهمتهمدراختیاروزارتاطالعاتقرارنگرفت.
قــوهقضائیهبایدبپذیــردونبایدفکرکندکهبهتنهایــیمیتواندکار
راتمــامکند.نظرکارشناســیمنایناســتکهپروندهبابــکزنجانی،
پروندهاینیستکهبهتنهاییبتوانحریفششد.هرکسیرابهرکاری
ساختند .شایدقوهقضائیه درقضاوت تخصص کافی داشته باشد ،اما
درتحقیق نیازبهاســتفادهازظرفیتهــایدیگریدارد.قوهقضائیهبه
تنهاییمحققخوبینیستومیتواندازظرفیتسایرقوااستفادهکند.
پسهنوزازوزارتاطالعاتکمکیگرفتهنشدهاست؟
کمکگرفتهشــد،اماخودبابکزنجانیدراختیاروزارتاطالعات
قرارنگرفت.دراینجامســألهقدریفنیمیشــود.متهمیکهدوســال
اســتدرزنــداناســت،بامتهمــیکــهروزاولبازداشــتبــاآنمواجه
میشوید،متفاوتاست.کسیکهروزاولواردزندانمیشود،ترسیدر
خوددارد،اماوقتیدوسالگذشتوحکماعدامهمبرایاوصادرشد،
دراینشرایطکاربامتهمسختمیشود.
بنابرایــن،عقبهبابــکزنجانــیواینکهحامیاناوچهکســانی
بودند،هنوزمجهولاست.
قــوهقضائیــهکارکــردهاســت،میدانمکهقــوهقضائیهبســیاریاز
مرتبطانوکســانیکهحامیزنجانیبودهاندرادعوتکردهاســت،اما
خودقوهقضائیهاینبخشراآشکارنکردهاست.
شــرکایخارجــیاوبارهابهایرانآمدهاندوجلســاتبســیاری
برگزارشدهاســت؟شــرکایخارجیزنجانیدرادعاهایخود
جدیهستند؟
چندجلسهباآنانبرگزارشد،پیگیریکردیمودربسیاریازجلسات
همحضورداشتیم،امامعتقدمکهآنانجدینیستند.
شرکای خارجی او دنبال چه هستند؟
آدمهایــیکــهمیآیند،اعــاممیکنندکهایــنمقدارپــولدرفالن
بانک،درفالنکشورداریمومیتوانیمبپردازیم.
کدامکشور؟
کشــوردوســتوبــرادرهمزبــان.امــاپولیکــهاینهاادعــامیکنند
دارنــد،حتــیبیشــترازبودجهآنکشــوراســت،ضمناینکــهبانکیکه
معرفی میکننــد هم معتبر نیســت .میگویند مــا ضمانتنامه بانکی
ارائهمیکنیم،امادرمقابل،شــمانیزیکتأییدیهبدونقیدوشــرطبه
مابدهیــدکهپسازدریافتضمانتنامه،بابکزنجانیراآزادمیکنید
ودیگــرکاریبــااونداریــد.مانهتنهاچنیــنچیزیراقبــولنمیکنیم،
بلکهمیگوییمبانکموردادعایآنانهممعتبرنیستومانندبانک
زنجانیدرمالزیاست.تواناییاینبانکدراینحدکهعنوانمیشود،
نیست.لذاازآنانمیخواهیمکهازیکبانکرسمیمعتبرضمانتنامه
ارائهکنند.
اینبحثها،دردوسهبارحضورآناندرکشورمطرحشد.آنان
واقعاًدنبالچههستند؟
فکر میکنــم دنبال خریــد زمان هســتند .آدمهایی کــه میآیند ،با
زنجانیمرتبطند،یاازاونفعبردندیااحســاسمیکنندبابیرونآمدن
بابکزنجانیاززندان،میتوانندبهمنابعیدسترسیپیداکنند.یعنی
حاضرنــدبــرایاوهزینهکنندتابهمنافعیبرســندکهبــاحضوربابک
زنجانیممکناســتبهدســتبیایدامادرکارخــودبهصورتواقعی
جدیوصادقنیستند.

