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 آخرین قهوه با آقای روحان

 

      (۱۴۰۰فروردین  ۱۵)

 

         محسن رنان  

سال   انتخابات  در  تمام    ۹۲من  سنگ  روحانی  آقای  آمدن  برای 
به  رد گذاشتم.  خبر  آنکه  هاشیم    محض  مرحوم  صالحیت 

منتشر شد، موجر از ناباوری جبهه   ۹۲رفسنجانی در اول خرداد  
ها نوشتند: ستاد آقای هاشیم خواهان را فراگرفت. روزنامه تحول 

منحل شد و رئیس ستاد با بغض خداحافظی کرد و به سفر رفت. 
ی در جبهه و آنگاه سکوت و ناامیدی غم  ی خواهان حاکم تحول  انگب 

، سه شبانه شد. من ا  ای کار کردم  روز روی نوشته ما از لحظه خبر
 برویم« که در آن بر اساس »نظریه 

ی
با عنوان »به استقبال رویدادگ

وفیک   نشان دادم که   ،مردم ایران آشوب« و الگوی رفتاری کاتاسبر
 از ییک از آقایان روحانی یا عارف  

ً
کا اگر آقایان خاتیم و هاشیم مشبر

د، به حمایت کنند و نامزد دیگ  طور ر را مجاب کنند که کناره بگب 
قطع نامزد مورد حمایت آن دو رأی خواهد آورد )توجه کنیم که  

، طبق برجی نظرسنجر  ی ها محبوبیت اقایان در زمان نگارش آن متر
روحانی و عارف حتر کمبر از ده درصد بود(. نوشته من سوم خرداد  

شنیدم در   گونه که دست آقایان خاتیم و هاشیم رسید؛ و آنبه 
تحول میان  در  اجماع  ایجاد  و  امید  بوده بازگشت  مؤثر  خواهان 

 در رسانه شده های سانسور است. بخش 
ً
بعدا نوشته  از آن  ها  ای 

ی کامل را یم  جا بخوانید: توانید در اینمنتشر شد اما متر
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قد بودند که انتخاب آقای روحانی به ها همان زمان هم معتخییل
دیگری در   خواهان اشتباه است. اما مگر گزینه عنوان نامزد تحول 

شده  درصد مردیم که به سایر کاندیداهای تأیید   ۵۰برابر بیش از  
 رای نداند، باقر مانده بود؟ در 

ً
رأی ندادند و بقیه مردیم که اصال

کرده بود، که هیچ  کجر  آن انتخابات حکومت آنقدر به مردم دهن 
یت مردم باقر نمانده بود.  رایه جز دهن کجر به حکومت برای اکبر
یم اف  اعبر رأی من  انتخابات  کنم:  در  روحانی  آقای  به    ۹۲دادن 

عقالنی  مقتضای عقالنیت نبود، اما مقتضای عدالت بود. ما غب 
 اما عادالنه عمل کردیم.  

یس باز« هادرواقع انتخابات، نهادی است که برای »نظام  ی دسبر
یس محدود« نظب  ایران، 

طراج شده است. در یک »نظام  دسبر
و کم آرام  ارتقاء  ابزار  و  دموکرایس  نماد  انتخابات،  هزینه  نهاد 

های  آفریتی عقالنیت جمیع نیست بلکه ابزاری است برای هیجان
عقالنی به  ناکارآمدی منظور الپوشانی فساد گروه غب   های قدرت و 

انتخابات  کل ساختار سی در  اگر  بنابراین حتر  انتخاب  ۹۲ایس.   ،
نتیجه  بلکه  نبود،  مردم  انتخاب  نتیجه  است،  داده  رخ  نادرستر 

یس محدود حاکم بود.   نظام دسبر
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: تمام داستان توسعه این است  ۹۲و اما یک درس مهم از انتخابات  

نقطه  به  را که وقتر ملتر  بتواند »عقل« و »عدل«  ای برسد که 
ر  کند  یمسازگار  قرار  توسعه  ریل  که وی  جوامیع  د.  گب 

کجر به حکومت یا به مردم یا به هایشان را بر اساس دهنانتخاب 
یم انجام  دشمن  به  یا  نیم رقیب  و  دهند،  تصمیمات  توانند 

های عقالنی اتخاذ کنند و بنابراین روی بهروزی نخواهند سیاست 
هانی که ت دید و بر ریل توسعه قرار نخواهند گرفت. و البته حکوم 

یس انتخابانر ایجاد یم رو  ای روبهکنند با جامعه محدودیت در دسبر
کجر به حکومت انجام  هایش را بر اساس دهنشوند که انتخاب یم
 دهد.  یم

  های دو کجر وارد دورٔه دهن  ۷۶در دورٔه پس از انقالب ما از سال  
شده  جامعه  و  حکومت  ی  بت  فرآیند  طرفه  این  چقدر  و  ایم 

،  ار بوده است. البته در موارد زیادی رفتارهای دهنبخسارت  کجر
در  است  سال  ما صد  نیست.  عقالنی  معموال  اما  است  عادالنه 

با حکومت  رفتار یممقابله  مقتضای عدل  به  به هایمان  اما  کنیم 
نه، پس درجا یم بود، مقتضای عقل  بر عکس  اروپا  زنیم. تجربه 

اواسط قرن بیستم  سال عمل به مقتضای عقل، در    ۲۵۰پس از  
بود که اروپا متوجه شد که اگر به مقتضای عدل عمل نکند فرآیند  

 وارد بحران خواهد شد. از  روز پرهزینهاش روزبهتوسعه 
ً
تر و نهایتا

آن هنگام به بعد، عقل و عدل در اروپا همپای هم در حال رشد و  
وی هستند، به  از کشورهای اروپانی گونه پیشر

  ای که امروز در برجی
اند و »انصاف« را معیار گذاران از »عدل« هم عبور کرده سیاست 
دهند )توضیح اینکه هم از نظر موازین علم  گذاری قرار یمسیاست 

اقتصاد،   علم  در  عمویم  انتخاب  تئوری  نظر  از  هم  و  اخالق، 
ی  »عدل« در سطح   ترین سطح از عدالت است، »مساوات« پایت 

انس و  باالترین  »انصاف«  و  است  عدالت انی دوم  از  سطح  ترین 
است(. درواقع برای افتادن روی ریل توسعه، عمل بر اساس عقل، 

د همواره مقدم بر عمل براساس عدل است. اگر جامعه  ای یاد بگب 
رسد که همان ای یمدر بلندمدت به نقطه   بر اساس عقل عمل کند، 

نه. اگر    ،عکسکند. اما بر سوی عدل هم رهنمون یمعقل او را به
گاه به عقالنیت  ما هزار سال هم بر اساس عدل عمل کنید، هیچ ش

محال.  و  است  محال  ی  شستر خون  به  خون  رسید.  نخواهید 
 بگذریم. 

وزی آقای روحانی و پیش از تحلیف،   ۹۲در همان سال   پس از پب 
ای به ایشان نوشتم که در آن صفحه   ۲۵ای  باز هم پوشیده، نامه 

اد کردم. آن نامه را چهار سال برای موفقیت دولت نکانر را پیشنه
ی کامل آن را در اینجا  ۹۶بعد )در خرداد   ( خودم منتشر کردم: متر

 ببینید: 

http://renanistorage.ir/renani-notes/renani-notes(9).pdf 

تا پایان دورٔه اول آقای روحانی هم سایل یک نامه تحلییل مفصل  
بازخوردی از طرف   گاه هیچفرستادم. اما هیچبرای آقای روحانی یم

نیم  حتر  ندیدم.  ایشان  دفبر  یا  نامه ایشان  دستشان  دانم  به  ها 
ی   ۹۳و    ۹۲رسیده است یا نه. به جز سال    آقای جهانگب 

که دفبر
های کارشنایس دعوت کرد،  در چند نوبت مرا به برجی از نشست 

گاه در این دولت، در هیچ سطج، از من مشورت گرفته  دیگر هیچ 
ی  ت  ۹۴نشد. از    آقای جهانگب 

ی فقط سه بار، خودم از دفبر اکنون نب 
درخواست وقت کردم برای دیدار معاون اول. ییک قبل از جهش 

در    ۹۷ارزی   ین  ی ببی اضات  اعبر از  قبل  از    ۹۸ییک  قبل  هم  ییک  و 
. در هر سه مورد، چند ماه قبل، بحران ۹۹سقوط بورس در سال  
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نی دادم که متأسفانه  بیتی کردم و هشدار دادم و و راهکارهارا پیش
 کدام توجه نشد. به هیچ 

سال   انتخابات  عیل  ۹۶در  و   کناره گرفتم، 
ً
ارصار اما کامال رغم 

دوستان، هیچ مطلتر در مورد انتخابات ننوشتم و از آقای روحانی  
حمایت   اطالعیه  متأسفانه کسانی که  )البته  نکردم  حمایتر  هیچ 

 با  اقتصاددانان از آقای روحانی را تهیه کرده  
ی

بودند بدون هماهنیک
من، نام مرا هم در فهرست حامیان زده بودند که آن زمان اخالقر  
ندیدم که تکذیب کنم(. بخشر از دالیل عدم فعالیتم در انتخابات  

 ام: را خرداد همان سال اینجا گفته  ۹۶
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همشم، من حتر رأی هم ندادم   رغم ارصار ، عیل۹۶در انتخابات  
   کش رأیکس هم توصیه نکردم به چه و به هیچ

ً
بدهد. چون واقعا

دانستم کدام کاندیدا برای مصالح میل بهبر است. در دورٔه اول،  نیم 
 بر اساس وعده 

ً
هایش و انتظارات جامعه از او، آقای روحانی اصوال

یعتی   عمل کرد،   
ً
واقعا هم که  مورد  یک  نکرد.  سازی  عادیعمل 

 مخالفانش اجازه 
ً
روابط با جهان خارج که به برجام انجامید، عمال

 مردم ظاهر شود. 
ی

نداند به ثمر بنشیند و آثارش در اقتصاد و زندگ
حال مردم  این کردیم؟ با بنابراین چرا باید ایشان را دوباره انتخاب یم 

، به ایشان رأی دوباره از جنس دهن  دادند.  کجر

های من در دورٔه اول، اما خبر دارم که ییک از تالش   باوجود همه آن
ی وضعیت را   هستم. همت 

اقتصاددانان منفور در نزد آقای روحانی
ده از طرح نژاد، به هم در زمان آقای احمدی  سبب انتقادهای گسبر

یارانه  منفور هدفمندسازی  هم  مورد  دو  هر  در  داشتم.  بودن ها، 
رئیس  نزد  از  خودم  ییک  از  را  دولتر جمهور  برجسته  مقامات 

با شنیده  نیم   این، وجود ام.  اجازه  خودم  نکتهبه  به  دهم  ای که 
وظیفه   انجام  و  میل  منافع  راستای  در  و  روحانی  آقای  مصلحت 

د نکنم. اگر یمروشنفکری خودم یم  ی دانستم  دانم را به ایشان گوشر
ام خییل  دانستم نامه شود یا یمفرصت دیدار حضوری حاصل یم

 از آن طریق اقدام یمدست ایشان یم  فوری به 
ً
کردم. رسد، حتما

از سوی  اقدام فوری  نیازمند  پیش است که  در  اما چون خطری 
خطر، این  از  جامعه  و  مردم  اطالع  چون  و  است،  برای    ایشان 

 کردن آن الزم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم.  خنتر 

رص  برای  روحانی  آقای  فرض کن  خودم گفتم  را به  تو  قهوه  ف 
ی و با کمال شفقت، حرف دلت را بزن و  دعوت کرده است، بنشت 

 بگونی را اکنون روی کاغذ بیاور و هرچه یم
خوایه به آقای روحانی
شنود و اگر در سخن تو بوی صدق یم  منتشر کن؛ هم آقای روحانی 

اقدام یم  مردم که ویل بشنود،  و هم  منافع کند  از  نعمت هستند 
آگاه   یمیمخودشان  ادامه  در  آنچه  پس  حرفشوند.  های  آید 

صمیمانه من با آقای روحانی در عالم خیال است. تصور کردم برای 
ِ دولت دوازدهم، همراه با عدٔه دیگری به 

رصف قهوه خداحافظی
از تککاخ سعدآباد دعوت شده  افراد درخواست شد که  ام.  تک 

 دولت  شان را دربارٔه عملکرد هشت ارزیانر 
ٔ
آقای روحانی بیان  ساله

»من یم  رسید گفتم  من  به  نوبت  وقتر  فرصت کنند؛  از  خواهم 
استفاده کنم و نه دربارٔه آنچه در گذشته رخ داده است بلکه درباره  

دادن است و اگر آقای روحانی در این  اکنون در حال رخآنچه هم 
بار خواهد چندماه باقیمانده کاری نکند، برای کشور بسیار خسارت 

 گوشبود س
ٔ
ی شد، آقای روحانی در صندیل خن بگویم«. همه ها تب 

جا شد و با حواس جمع آمادٔه شنیدن سخنان من شد.  خود جابه 
های واقیع و جدی من است که در عالم  آید حرفآنچه در نی یم
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خیال خطاب به آقای روحانی گفتم. ای کاش کش پیدا شود و این  
 ها را به گوش ایشان برساند: حرف 

 *** 

! من در این ماه آ های آخر دولت دوازدهم، چند وقت  قای روحانی
گردم تا بتوانم دربارٔه یک خطای بزرگ  است که دنبال فرصتر یم 

رخ حال  در  شما  دولت  سوی  از  هشدار تاریجی که  است،  دادن 
ها گناه آن به پای شما و  بدهم. خطانی که اگر رخ بدهد، تا دهه

نوشته یم  ا دولت شما  البته  و  به کشور شود  بدهد آسیتر  گر رخ 
یم که  زد  یارانه خواهد  هدفمندسازی  خسارت  از  و  تواند  ها 

تر باشد. توجه به این هشدار، هم برای های آمریکا پرهزینه تحریم 
آرامش آیندٔه شما و آبروی این دولت خوب است و هم برای منافع  

وری است.    کشور رصی

ی که این ر   ۲۵من در مورد قرارداد   وزها بحث آن داغ ساله با چت 
موجود   آن  از  موثقر  اطالعات  هم  چون  ننوشتم،  ی  ی چب  است 
نیست، هم ابعاد آن برای من روشن نیست و هم شکرخدا جامعه  
 حساس شده است و فضای مجازی پر است از پرسشگری 

ً
شدیدا

خواهم درباره از دولت شما و از کل نظام سیایس. اما اکنون من یم 
شوصدا حواسش به آن نیست و نر کس  یک رویداد مهم که هیچ

ی رخ   دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چت 
ساله    ۲۵دهد و پیامدهای منقی آن از پیامدهای احتمایل قرارداد  یم

 از 
ً
ی کمبر نیست، نکانر را خدمت شما عرض کنم و مشخصا با چت 

برای حفظ منافع نسل  اقدام  شما درخواست کنم که  آینده  های 
های آینده  کنم روی دهد منافع نسلبیتی یمید که اگر آنچه پیش کن

ی گروه  بت  رقابت  پارهدر   ، قربانی و  های قدرت همانند گوشت  پاره 
نابود خواهد شد. و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر  

 شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید. 

بهمن   اول  در  شما  و ال   ۱۳۹۷دولت  عمویم  »مشارکت  یحه 
کند. هدف این الیحه این است که خصویص« را تقدیم مجلس یم

ی منابع مایل الزم برای تکمیل و راه اندازی بالغ سازوکاری برای تأمت 
تمام کشور با مشارکت بخش خصویص پیدا پروژه نیمه   ۸۵۰۰۰بر  

ی کند. این البته هدف درستر است. اگر فرض کنیم به  طور میانگت 
فت داشته باشند، بر اساس پیش  ۵۰پروژه ها این  بیتی درصد پیشر

که سازمان برنامه و بودجه در مورد شمایه مورد نیاز برای تکمیل 
 حدود  آنها کرده است، یم 

ً
  ۳۰۰۰توان گفت که ارزش آنها تقریبا

 (     ۳هزار میلیارد تومان 
ی

هزار همت( یعتی کیم کمبر از کل نقدینیک
یم یکشور  ی چب  یعتی   کشور،    باشد. 

ی
نقدینیک حجم  معادل کل 

اند هیچ ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده شمایه در این پروژه 
ها ای که رصف آن پروژهکنند. یعتی آن شمایه کمیک به اقتصاد نیم 

شده است تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب  
تولید واشتغال برای کشور نشده است. و یم  علت    دانم کهرشد 

پروژه  تنش ها نر ناتمایم آن  ی  نب  با  ثبانر فضای سیایس داخیل و  ها 
بودجه   و کشی  نفتر کشور  درآمدهای  و کاهش  تحریم  و  خارج 

ی افزایش نر  ها به علیل خارج رویه تعداد و ابعاد این طرحدولت و نب 
ها  چقدر هم زمان روی این پروژه از دالیل کارشنایس بوده است. هر 

 توجیه  آنها پرهزینه بگذرد احیای  
ً
تر خواهد شد و برجی از آنها اصال

اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین  
ایران نابود یم ی از ملت  شود. و هرچه زمان بگذرد شمایه بیشبر

این   است که  دری    غ  داریم  در کشور  بیکاری که  همه  این  با  البته 
ها به کار بیفتد که اگر این پروژهحایلها همچنان رها شود، در پروژه 

ی    چندبرابر این نب 
ً
ی یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتماال بت 
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ها  مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برجی از این پروژهاشتغال غب  
، ورزیسر و بهداشتر هستند که دستاوردهای اجتمایع  ی آموزیسر نب 

 نهاست. تر از منافع مایل و اقتصادی آآنها مهم 

اندازی  روشن است که با این همه بدیه که دولت دارد و با چشم 
که از کشی بودجه و درآمدهای نفتر و مالیانر داریم، دیگر دولت  

این پروژه خودش نیم  ها را تکمیل کند؛ پس عقالنی است و  تواند 
ی  وظیفه میل هم دولت و هم حکومت است که هرچه زودتر بسبر

این   از  نیمه پروژهایجاد کنند که  آنهای  قابلیت  تمام،  هانی که 
گذار خارجر را دارند، با  مشارکت بخش خصویص یا حتر شمایه 

شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ    مشارکت آنها تکمیل 
دوستر با هدف این الیحه مخالف نیست. پس تا عقل سلیم میهن 

 اینجا اقدام دولت در تقدیم الیحه 
ٔ
روش »مشارکت   ای برای توسعه

وری و در راستای منافع   عمویم و خصویص« به مجلس اقدایم رصی
ی است؛ و حتر معتقدم   میل بوده است و شایسته دستمریزاد گفتر

است و این کار را باید از  دولت در این زمینه دیر اقدام کرده کرده 
ی باید اینداد. با همان اوایل دولت یازدهم انجام یم حال، اکنون نب 

طور جدی پرسید که چرا مجلس دهم  اقدام را ستود و به  اصل این
طوالنی کرده  را  الیحه  این  برریس  اندازه  این  تا  یازدهم  اند؟ و 

رسیم دارد نباید    ۱۰ای که حدود  جامعه  میلیون بیکار رسیم و غب 
راه  به  حد   ۸۵اندازی  نسبت  این  تا  در کشور  ناتمام  پروژٔه  هزار 

 تفاوت باشد. نر 

واهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست، پس از خاما اکنون یم 
به کار دولت آقای هاشیم رفسنجانی بحث   وع  پایان جنگ و شر

بنگاه بزرگ ناکارآمدی  و  دولت  اندازٔه  کت بودن  شر و  و  ها  ها 
در خصویصکارخانه  را  آن  راهکار  و  آمد  پیش  دولتر  سازی  های 

 توسعه اول گن دیدند. خوب، خصویص 
ٔ
جانده شده  سازی در برنامه

به  بعد هم  برنامه و  در  و  دیگری تصویب شد  ی  قوانت  های  تدری    ج 
سیاست   و  شد  مورد گنجانده  این  در  احکایم  هم  بعدی  توسعه 

دولتخصویص  توسط  دولت  سازی  تمام  و  هاشیم  های  آقای 
 بعدی اجرا شد. 

این  از  برجی  در  است که  داده  محاسبات گزارش  دیوان  حاال 
 در یک مورد  در   ۶۸ها حتر تا  واگذاری

ً
صد فساد رخ داده است. مثال

پروژه  مغان(،  وری  آن  )دامبی واقیع  ارزش  میلیارد    ۴۰۰۰ای که 
میلیارد تومان ارزیانر کرده اند. در طول   ۱۸۰۰تومان بوده است را  

  ۷۰های مختلف )از آغاز سال  سال خصویص سازی در دولت  ۲۹
کت و بنگاه    ۹۰۰( تعداد  ۹۸تا پایان سال   دولتر به بخش  پروژه و شر

هزار    ۷۲۰خصویص واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها  
 ( تومان  یم  ۷۲۰میلیارد  دیوان  همت(  رئیس  اگر گزارش  شود. 

یم )در سال   ( که چند نمونه از فساد رخ  ۹۷محاسبات را معیار بگب 
ین درصد فساد رخ  ها را اعالم یم سازیداده در خصویص  کند و کمبر
یم ) هداده در این نمونه  درصد( به این معتی است    ۵۲ا را معیار بگب 

همت   ۳۷۴ساله بعد از جنگ   ۳۰سازی که در کل دورٔه خصویص 
 خواران رفته است. از اموال مردم )به ارزش حال( به جیب رانت 

یم  ، روحانی طرحآقای  این  تمام  که  نیمهدانم  قابل  های  تمام، 
ا در دولت بخش خصویص نیست ام  ا واگذاری از طریق مشارکت ب

ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب »مشارکت شما الیحه 
و مفسده  بسیار خطرناک  را عمویم و خصویص« سازوکار  ی  ی آمب 

این   با  شود، که  تصویب  مجلس  در  اگر  است که  طراج کرده 
یم  تصویب  زیاد  احتمال  به  مجلس  پس ساختار  این  از  شود، 

ای و  ر روی هر پروژه توانند در هر دستگاه اجرانی بسودجویان یم 
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در هر مرحله از دوره عمر پروژه )از مطالعات پایه، تا طراج و از  
شان متصور باشد، مهر  برداری( که رانتر برای احداث و اجرا تا بهره 

 جدید قراردادها این پروژه
ٔ
ها را  مشارکت بزنند و در قالب این گونه

یق و شفاف واگذار کنند. یعتی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دق
ها طراج و اجرا نشود باید آماده باشیم که در برای این مشارکت 

ای که قرار است با بخش خصویص مشارکت شود  ها هزار پروژهده 
تأکید یم  

ً
مجددا بدهد.  رخ  فساد  از گذشته  بیشبر  کنم که  خییل 

میل   »پرتال  در  شده  منتشر  گزارش 
ٔ
پایه بر  و  امر  بدو  در  شاید 

 ۷۵پروژه به ارزش حدود    ۹۰۰حدود    ۱۴۰۰مشارکت«، در سال  
همت قابل واگذاری باشد اما این الیحه، بالقوه این ظرفیت را دارد  

پروژه هر  در دست سودجویان که  باشد  ابزاری  منافع  که  ای که 
ی   تأمت  را   سودجویان 

ٔ
جامه از    کند  را  آن  تنش کنند،  بر  مشارکت 

رج کنند و سازوکار قانونی معامالت و مناقصات بخش عمویم خا 
ده بزنند.    دست به کاستر گسبر

ای کند که هجوم تازهآقای روحانی دولت شما دارد رایه را باز یم
رانت  و ضایع برای  ی  خواری  اگر چنت  و  د،  درگب  منابع کشور  کردن 

شود مسؤلیت اصیل بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این  
ی شفافیت  اید. این الیحه با خروج از قواعد راه را گشوده  زا، و قوانت 

یم که در روشگویانه و با ابهامپذیر و پاسخ بیتی پیش 
ّ
های  های مسل

کند تا در تمام سطوح مدیریت اجرانی آن وجود دارد، راه را باز یم
سازمان  رئیس  و  وزیر  از  نقاط کشور،  اقیص  در  و  عمویم  بخش 
ر، گرفته تا مدیرکل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتر دهیا

نر  به  عمویم  دعوت  و  د.  نویع وسوسه  بگب  مایل شکل  انضبایط 
ده نه  ش فساد آن هم در این سطح گسبر تنها منابع مایل کشور گسبر

کند بلکه اخالق و اعتماد عمویم و شمایه اجتمایع را را ضایع یم
کند که اینها ارزششان از منابع مایل خییل بیشبر است. هم نابود یم

! ایج ناپذیر و مبهم بیتی اد امکان رفتار دلبخوایه و پیش آقای روحانی
به فضای کسب مدیران و تصمیم  ان، دقیقا آسیب  وکار همان  گب 

را   آن  این الیحه، مشارکت  قرار است  بخش خصویص است که 
 جلب کند. 

خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرقی  اجازه یم
از اسکناس  نوار   های هزار تومانی به طول کنم. تصور کنید یک 

( داریم که آن را یم  ۴۰ ی  )طول محیط کره زمت 
توان  هزار کیلومبر

ی بست. نام »کمربند اسکناس به  صورت یک کمربند دور کرٔه زمت 
به  را   » ی زمت  یمصورت کوته دور  )ک.ا.د(  »کاد«  گذاریم.  نوشت 

خصویص در کل  فساد  دوران  سازی حجم  از    ۳۰های  پس  ساله 
 معادل  

ً
شود؛ یعتی کمربند اسکنایس که کاد یم  ۱۴۴۰جنگ حدودا

ی بسته یم  ۱۴۴۰ شود. اکنون اگر درجه فساد اداری  بار دور کرٔه زمت 
، یم توان  امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشبر

دارد  اکنون  که  خصویص«  و  عمویم  »مشارکت  الیحه  گفت 
شود، »ظرفیت فسادی« معادل شوصدا در مجلس تصویب یمنر 

 معادل  همت در کشور ایجاد یم  ۱۵۶۰
ً
کاد    ۶۰۰۰کند که حدودا

ساله    ۳۰سازی  شود؛ یعتی بیش از چهار برابرکل فساد خصویص یم
نظا  

ً
قاعدتا توجه کنیم که  اما  جنگ.  از  ساختار پس  و  اداری  م 

تر از دورٔه پس از جنگ است. بر اساس  سیایس ما امروز خییل فاسد 
ی گزارش  بت  سال های  در  ایران  پاکدامتی  رتبه  ، الملیل،  اخب  های 
به به سال  است  رفته  در سال  گونه سال عقب  رتبه   ۱۳۹۹ای که 

ای  بیتی سقوط کرده است. بنابراین پیش  ۱۴۹ایران در پاکدامتی به  
 ن اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این الیحه یمکه م

ً
کنم احتماال

 در آینده خوشبینانه خواهد بود. 
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 ، روحانی الیحه   آقای  تصویب کرده  متأسفانه  شما  دولت  ای که 
ای است که اگر در مجلس تصویب شود بر اساس گونه به  است، 

مشارکت  فرایند  در  در  آن  بخش خصویص  پروژٔه   ۸۵دادن  هزار 
 دو مادهٔ ناتمام

ً
»قانون محاسبات    ۸۹و    ۷۹کلیدی یعتی مواد    ، عمال

( و کل »قانون برگزاری مناقصات« ۱۳۶۶عمویم کشور« )مصوب  
به۱۳۸۳)مصوب   و  از  (  بیش  دانانی  ٔه  ذخب  سال    ۱۱۰طور کیل 

ی قانون محاسبات عمویم کشور  قانون  گذاری در کشور )از نخستت 
ا در زمینه معامالت  هگذاری ( و سایر مقررات ۱۲۸۹مصوب سال  

ی  شود و تصمیمات و حتر مقرراتدولتر کنار گذاشته یم  گذاری و نب 
بر  را  مقررات  یمعهدٔه کمیته تفسب   اداری  یعتی  های  این  و  گذارد 

تازه  راه  چانه بازکردن  برای  رانت ای   ، »قانون  زنی فساد.  و  خواری 
دولتر  معامالت  مقررات  و  ی  قوانت  سایر  و  مناقصات«  برگزاری 

وجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت باالنی  م
های اجرانی را چند نیازمند بهبود هم هستند( و دستگاهاست )هر 

پاسخ  به  مناقصه ملزم  تمایم  به  نسبت  رفتاربرابر  و  گران  گونی 
به کرده  سنجه ایگونه است؛  از  بعیصی  در  با که  مرتبط  های 

ت دولتر که بانک جهانی درسال گونی در معامال شفافیت و پاسخ 
و    ۲۰۱۷ آمریکا  مثل   کشورهانی 

ٔ
رتبه از  ایران   

ٔ
رتبه منتشر کرده، 

ی   نب  قانون  بهبر فرانسه  نظر  از  یعتی  ، است.  ی قوانت  ی 
متر و  نویش 

فته و قابل دفایع هستند. اما بخش   ی پیشر ی تجاری ما، قوانت  قوانت 
ی رخ  دهد. حاال  یماعظم مشکل یا فساد در هنگام اجرای این قوانت 

فته و مدرن و شفاف، در عمل و در   ی قانون مناقصات پیشر با همت 
های قبیل رخ داده است. هنگام اجرا، آن اندازه از فساد در واگذاری

اکنون وای به وقتر که این قانون را هم کنار بگذاریم. این بهانه که 
پروژه  رانت این  برای  بهانه  یک  نیست  مناقصه  جنس  از  بری ها 
ی »قانون برگزاری مناقصات« یم   است.  ها را  توان این پروژهبا همت 

صورت شفاف و عادالنه به مشارکت گذاشت. اگر هم »قانون  به 
به  مناقصات«  جواب برگزاری  مشارکت صورت کامل  این  ها  گوی 

به  آن  راه  نیست،  قانون  این  حذف  آن،  راه  و نیست  رسانی  روز 
ی  است. متأسفانه الیحه شما هانی آجرانی آن  نامه تکمیل شی    ع آیت 

ی شود را   باید توسط قانون تعیت 
ً
آن تصمیمات اسایس که قاعدتا

ده است. هم به دست کمیته   های اداری و تصمیمات کارشنایس سبی

یم من  تصویب  و  برود  مجلس  به صحن  الیحه  این  اگر  دانم که 
 سایر گروه یم

ً
های رقیب شما که  شود، چرا که مجلسیان و احتماال

ند بر این باورند که  یم آماده   شوند تا دولت بعدی را به دست گب 
شود این الیحه اگر هم اشکاالنر دارد به نام دولت روحانی تمام یم

باز  بعدی  دولت  در  را  ما  دست  البته  بتوانیم یمویل  تا  گذارد 
شعت مشکالت کشور را با مشارکت بخش خصویص حل کنیم.  به 

ااما آنچه در عمل رخ یم این  این الیحه  دهد  با تصویب  ست که 
یم باز  سطوح  تمایم  در  اداری  و  سیایس  مقامات  تا  دست  شود 

گروه پروژه  قربانی  گوشت  کشور  جناح های  و  باندها  و  های  ها 
اید که  ای به مجلس برده مختلف شود. آقای روحانی شما الیحه 

پروژه شنوشت  شود  تصویب  در اگر  ناتمام کشور  عمرانی  های 
سیایسرقابت  باندی گروه های  و  به گروگان گرفته    قدرت،  های 

یم  الیحه  این  چگونه  شد.  تجاری، خواهد  ی  قوانت  همه  خواهد 
ی را به دست کمیته محاسبانر و معامالنر را دور بزند و همه های  چب 

باشیم  داشته  انتظار  آنگاه  و  بسپارد  مقامات  از  نفری  چند 
 پروژهبه 

ٔ
 ل کند؟ های ناتمام کشور را حسالمت، وضعیت همه

 شمول این الیحه را تا  
ٔ
به مادٔه یک الیحه دقت کنید، ببینید دامنه

شده و آمادٔه تمام، تکمیلهای جدید، نیمه کجا برده است: »پروژه 
بهره بهره  حال  در  و  طرحبرداری  قبیل  از  پروژهبرداری  یا  های  ها 
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دارانی  شمایه تملک  پروژههای  سایر  و  و  ای  عمویم  طرف  های 
ح وظایف پیشنهادی متقاضیان شمایه  هایپروژه  گذاری که در شر

قانونی طرف عمویم است«. یعتی از یک سو هر پروژٔه احتمایل که  
ای که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژه 

ها کلید خورده است، مشمول این با نظر شخیص مدیران دستگاه 
تمام پالیحه یم  دیگر  از سوی  این  روژه شود؛ و  تاری    خ  هانی که در 

ی حاال در حال بهره کشور اجرا شده   برداری است اعم  است و همت 
ای پیوست یک بودجه و هر  های شمایه های تملک دارانی از پروژه
پروژه  ملک،  یا  کتطرح  شر اختیار  در  که  و  ای  دولتر  های 

 ای که هرکس به هر دستگایه باشد و حتر پروژه ها و... یم شهرداری 
در هر سطج پیشنهاد بدهد و بتواند کش را در نظام اداری بیابد 
قرار  این الیحه  قواعد  و تصویب کند، در شمول  تأیید  را  آن  که 

 خواهد. 

توان طبق  های عمویم را یمگوید تمام انواع شمایه واقع دارد یمدر 
این الیحه با بخش خصویص به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکیل 

با واگذاری کل نظام سیایس به بخش خصویص   نیست. من حتر 
چه   مشارکت  این  درعوض  اینجاست که  نکته  اما  موافقم.  هم 

یم یم چه  و  اندازه دهیم  را  اینها  چگونه  و  یم  یمگب  ی  و گب  کنیم 
با گزینه  فضانی  چه  در  و  یمچگونه  مقایسه  دیگر  و های  کنیم؟ 

یم  چانه چگونه  این  که  شد  متوجه  انتخزنی توان  و  های  اب ها 
گذاران به رصفه و صالح ملت است یا به رصفه و صالح  شمایه 
 های غالب؟ائتالف

، این عبارت را ببینید:   آقای روحانی

»... این قانون از تاری    خ ابالغ برای انجام معامالت و فرآیند انتخاب  
پروژه خصویص مالک -های مشارکت عمویمطرف خصویص در 

ی عمل یم اباشد. آیت  ین ماده شامل فرآیند فراخوان و نامه اجرانی 
زمانی   بازه  ی  تعیت  خصویص،  طرف  ارزیانر  معیارهای  و  انتخاب 
و  طرف خصویص  انتخاب  تا  فراخوان  برگزاری  فرآیند  انجام کل 
الزامات  سایر  و  پروژه  ایط  و شر مقیاس  اساس  بر  قرارداد  انعقاد 

شود و پس از تأیید  ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تهیه یم 
ی میل به تصویب هیئت وزیران یم  شورای  رسد« راهبر

به  عبارت  سال معتی کنار این  ی  و گذاشتر دانش  ٔه  ذخب  سال  های 
تجربه و نقض دستاوردهای بنیادی خردورزی در حکمرانی است 
  
ٔ
که در قالب اصول مهم محاسبانر کشور مقرر کرده است که کلیه

مزایده  یا  مناقصه  طریق  از  باید  عمویم  بامعامالت  شد که ای 
یفات آن به تصویب مجلس رسیده   باشد.  تشر

از این گذشته، تدوین کنندگان  الیحه براي گريز از توجه اذهان به 
ی کرده  اند و مناقصه، از آوردن کلمه »مناقصه« هم در الیحه پرهب 

بار هم کلمه »مناقصه« در این الیحه ذکر نشده است.  حتر یک
هی است که  شده  دقت  عمد  به  ظاهرا  قانون یعتی  از  پانی  رد  چ 

مناقصات در این الیحه نیاید که بعدا کش مدیع نشود برگزاری  
مناقصه انجام شود. در واقع قرار  طریق  از ها باید  که این مشارکت 

و  عمویمی  »مشاركت  قانون  نام  تحت  ري 
ُ
ك آب   یک  است 

بوروکرات  دست  در  شود که  درست   » آنها خصویصی تا  باشد  ها 
ر بزنند و پاک بتوانند هر اقدام و پروژه و هر  

ُ
واگذاري را در آن آب  ک

ی معامله با پول 
و طاهرش كنند و آن را از همه قواعد عقیلی و قانونی

دارانی   مسیا  در  تملت،  دارد  است كه  ی 
بدعتر چه  اين  ثتی كنند. 

 شود؟  معامالت عمویمی كشور بنا نهاده یم 
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انواع وجوه عمویم    ۱۲که در مادٔه  حایلدر  ی الیحه پرداخت  همت 
نقدی، تحت نام »وجوه ت کمییل«، منابع مایل یا اعطای آورده غب 

از سوی دستگاه منقول  به طرف اموال منقول و غب  های عمویم 
ی گرفته شده است و حتر امکان گروگان کننده در نظر مشارکت  گب 

های آینده تحت عنوان »تعهد خرید  یا تعهد سپاری از سوی دولت 
 اعالم شده است. 

ً
 تمام یا بخشر از محصول« رسما

به نظر شما این شیوه مشارکت برای انبویه از قراردادها، آن هم 
ترین معامالت  ترین دادوستدها و پیچیده ترین و بزرگبرای متنوع 

شامل  را  عمویم  بخش  تعهدات  و  اموال  و  امتیازات  انواع  که 
همه یم چه  شود،  مناقصات،  قانونی  سازوکارهای  از  خارج  وهمه 

یم  نذری؟معنانی  جهنم  چرا  شفافیت    دهد؟  و  میل،  منافع  چرا 
حکمرانی و آبروی خود و دولت خود را، در گروگان یک نظام اداری  

ند قرار های بعدی منصب یمفاسد و تمام مدیرانی که در دولت گب 
 دهید؟ یم

! طبق این الیحه، برای مثال، یک شهردار یم تواند با آقای روحانی
کت خصویص قرارداد ببندد که بخشر از پارک  را به فضای   یک شر

بازی کودکان تبدیل کند و در عوض بخش دیگری از پارک را بابت 
کت گاز یمگذاری شمایه  تواند  اش، با کاربری تجاری تملک کند. شر

های فالن خیابان را به بخش خصویص بسپارد  کشر تعویض لوله
ین جای شهر را   کت گاز در بهبر ی انبار شر و در عوض قسمتر از زمت 

تواند ساخت فالن جاده را به بهمان  اداره راه یم  به مجری بدهد. 
کت بخشر از حاشیه جنگیل همان جاده را  کت بسپارد و آن شر شر

این در عوض شمایه  و  تملک کند.  پروژه گذاری خود  در  گونه  ها 
تواند مانند یک هزار پروژه است که هرکدام یم  ۸۵کشور بیش از  

 چاشتی انفجاری فسادآفرین عمل کند. 

برداری  های در حال بهره راتر برویم؛ در الیحه سخن از پروژه حتر ف
پروژه تمام  یعتی  است،  رفته  ساختههم  سالهای  در  و  شده  ها 

 های قبل، در برنامه دهه
ٔ
پنجم و چهارم و سوم و قبل   های توسعه

 توان با یک عنوان »مشارکت عمویم و خصویص« از آن، را هم یم 
هانی از  این گرداب کرد. پس شاید بخش   و با نام »مولدسازی« وارد 

المنفعه است یا توجیه  هزار پروژٔه ناتمام، به علت آنکه عام   ۸۵این  
اقتصادی ندارد یا معوض ارزشمندی برای آنها وجود ندارد، وارد  

پروژه از  بسیاری  اما  نشود،  تأسیس  مشارکت  در گذشته  هانی که 
ی با  شده و اکنون در حال بهره  ی  برداری است نب  سازوکارهای همت 

الیحه، وارد مشارکت خواهد شد. بنابراین در عمل، تعداد بالقوه  
انضبایط مایل و فساد، بسیار بیشبر خواهد  های در خطِر نر پروژه 
 بود.  

کنم که تمام این تصمیمات قرار است خارج از قانون  یادآوری یم
ی محاسبات با تصمیم یک کمیت  ه  برگزاری مناقصات و خارج از قوانت 

چهار نفره در مرکز یا در استان یا در شهرستان انجام شود. اینکه 
ای و با  کدام پروژه به چه کش به چه قیمتر و در عوض چه آورده

 در اختیار نظام اداری و  
ً
دادن چه امتیازی به مشارکت برود تماما

د و این به معتی ایجاد یک ظرفیت عظیم فساد اجرانی قرار یم گب 
ست. کشور ما و اخالق ما و دین ما و فرهنگ ما تازه در کشور ا

باب  به   
ً
لطفا است،  دیده  آسیب  فسادهای گذشته  از  اندازٔه کاقی 

نکنید که من خسارت حاصل تازه باز  ما  را در کشور  از فساد  ای 
شمایه  تخریب  و  خطرناک فساد  را  اجتمایع  و  اخالقر  و های  تر 

اقتصادی یمپرهزینه  و  مایل  منابع  از  معامالت    بینمتر  این  در  که 
 جا خواهد شد. صورت رانت جابه به 
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ی   بفرمایید نظرات کارشناسان صندوق بت 
ً
، لطفا الملیل  آقای روحانی
به ایران آمدند و درخصوص این الیحه   ۱۳۹۸پول را که در سال  

صالح  هم  اگر  بگذارند.  عموم  اختیار  در  کردند،  نظر  اظهار 
ه  دانند، دستور بدهید اهمیت آن نظرانیم  ت توسط یک گروه خبر

د.   مایل و حقوقر مستقل مورد برریس قرار گب 

آری خییل از تحوالت بلندمدنر که خالف منافع جمیع است و  
یم  سد  را  توسعه  آغاز مسب   تصمیمات کوچک  برجی  با  کند، 

وهای نظایم در بخشیم  از اقتصاد شود. اگر امروز نب 
ی

های بزرگ
اند، این فرآیند  شده کشور حضور دارند و رقیب بخش خصویص

وع شد که اجازه داد   با یک دستور ساده مرحوم آقای هاشیم شر
برجی امتیازات اقتصادی ساده به فرماندهان بازگشته از جنگ داده  

ان کنند.  شود تا آنها بتوانند کشی   خود را جبر
ی

های اقتصادی زندگ
ها با یک گام گونه که تحوالت بزرگ مثبت و فتح قلهآری همان

ی با یک تصمیم  شود، خسارت اولیه آغاز یم ها و خطاهای بزرگ نب 
 شود. خطای کوچک آغاز یم 

نگران  وقتر  وضعیت  اصالحات کننده اما  که  است  شده  تر 
این الیحه مشاهده کنیم. نیم کمیسیون  دانم  های مجلس را روی 

آن برخورد را کرد و به بودجه   ۱۴۰۰این مجلس که با بودجه سال  
بسته غنیمت نگاه کرد، با این الیحه چه خواهد کرد؟ عنوان یک  به 

ات پیشنهاد  شده در کمیسیون برریس کننده در مجلس    آخرین تغیب 
حه که من دیده  حه یمام چنان این الیحه را شر کند و راهکارهای  شر

سازد که گونی این الیحه قصد دارد تر یممستعد فساد آن را گشوده 
ی ی رانتها، براچاه نفتر را برای دهه  خواران حفر کند. برای پرهب 

 کنم: از درازی سخن، فقط به یک نمونه اشاره یم 

ی« دیده شده بود   در الیحه دولت فقط یک »شورای میل راهبر
که مقررات اجرانی قانون »مشارکت عمویم و خصویص« را تدوین  
کند و بفرستد تا در هیئت دولت تصویب شود. اکنون در کمیسیون 

ر مجلس، این شورای میل به »شورای عایل« تبدیل  کننده دبرریس
شده که دیگر نیازی نیست مصوبات آن در هیات دولت تصویب  

گذاری جدید است که  شود. این به معتی تأسیس یک نهاد قانون 
خانه آن سازمان برنامه  ی تحول به این دبب  وبودجه خواهد بود. همت 

لس برای  معتی است که هم حقوق هیئت وزیران و هم حقوق مج
ی یم رود. یعتی دیگر نظارت بر فرآیندهای اجرانی این الیحه از بت 

و   برریس  توسط »هیات  عایل«  برریس مصوبات »شورای  امکان 
«  در مجلس وجود ندارد، چون   ی تطبیق مصوبات دولت با قوانت 

برریس یم تطبیق  هیئت  توسط  وزیران  هیئت  اما مصوبات  شود 
ا تطبیق  بدون  عایل  شورای  یم مصوبات  در بالغ  ی شود.  حال عت 

ی مصوبه از »شورای عایل« بسیار راحت است. چون شورای   گرفتر
عایل متشکل از تعدادی مقام برجسته است که نه وقت نه انرژی  
را  مطروحه  مسائل  برریس  برای  الزم  تخصص  حتر  نه  و گایه 

خانه  های شوراهای عایل تهیه ندارند، و بنابراین هر متتی که در دبب 
ات اندگ به تصویب یم شود معم  در شوراهای عایل با تغیب 

ً
رسد. وال

الیحه  در  مربوطه  است که کمیسیون  انر  تغیب  نمونه  از  ییک  این 
برود  علتی  صحن  به  الیحه  وقتر   

ً
احتماال و  است  اعمال کرده 

ات زیادی از این دست در آن اعمال شده است و خواهد شد.   تغیب 

ببند را  راه  این   
ً
لطفا این  آقای روحانی  به  این الیحه  نگذارید  و  ید 

هرچه  دولت  است که  آن  من  پیشنهاد  برسد.  تصویب  به  شکل 
با شی    ع است  ممکن  البته  د.  بگب  پس  مجلس  از  را  الیحه  این  تر 
رانت پس  شما،  توسط  الیحه  ی  النر گرفتر و  بکوشند خواران  گران 

را   الیحه  ی  همت  مجاب کنند که  را  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
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طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، صورت  به 
ی الیحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به چون با پس  گرفتر
یم  جلب  یم آن  ایجاد  الزم  حساسیت  و  در شود  ی شود.  حال، عت 

مجلس،  دست  توسط  طرج  ی  چنت  تصویب  با  است که  این  کم 
 آبروریزی تاریجی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.  

ید. بلکه بهبر است  ته نیم الب گویم فقط منفعالنه الیحه را پس بگب 
توسط   دقیقر  و  شفاف  راهکارهای  باقیمانده  فرصت  ی  همت  در 

صورت یک الیحه جدید به مجلس دولت طراج شود و حتر به
ی چرا نباید اطالعات تفصییل )نه کیل( تمام پروژه های  برود. همچنت 

یک در  در کشور  واگذاری  قابل  به  ناتمام  تعامیل  صورت  سایت 
د؟ به گونه  ای که مردم بتوانند برخط در معرض دید مردم قرار گب 

سند یا  اطالعات تکمییل مورد نیاز خود را در مورد آن پروژه  ها ببی
حتر اگر اطالعانر دارند وارد کنند و نظرات و پیشنهادهای خود را 

یا تکمیل پروژهدر مورد شیوه  ی مایل  تامت  ارایه  های  کنند )درگاه ها 
طرفه با معرقی تعدادی از مقررات و کنونی یک درگاه نمایشر یک

اطالعات خییل کیل درباره چند صد پروژه است(. چرا نباید مبلغ  
های اداری  ها نه پشت درهای بسته کمیته گذاری این پروژه ارزش

ی شود؟ چرا نباید بلکه در یک »بورس پروژه« به  صورت رقابتر تعیت 
اطالعا پروژههمه  این  بر  ت  جامعه  تا  باشد  شفاف  ها 

علم  گذاری قیمت  در  عمویم«  انتخاب  »نظریه  نظارت کند؟  ها 
مورد   در  شهروندان  همه  اطالعات  است که  داده  نشان  اقتصاد 

بر   منافع  کشان،  تصمیمات کارشنایس، مشبر و  دانش  از  هم  روی 
 تر و کارآمدتر است. دقیق 

ی و البته در این فاصله یم های اجرانی قانون مناقصات  نامه توان آیت 
با  حتر  و  دولت  حقوقر  ظرفیت  تمام  از  استفاده  با  و   

ً
شیعا را 
به کمک مستقل،  حقوقر  متخصصان  از  ی  و گرفتر رسانی کرد  روز 

های ناتمام، طبق ارتقاء داد تا مشارکت بخش خصویص در پروژه 
ی مادر کشور و در  ی قوانت  ه  تری بحال با چابیک و مقررات شفافعت 

 انجام رسد. 

به من   ، روحانی نر آقای  مشاور  و  پژوهشگر  یک  و  عنوان  ه  جب 
ها وقت ام روزها و گاه هفته مواجب، هرگاه احساس وظیفه کرده 

های الزم  آوری اطالعات و تحلیل آنها، هشدار ام تا با جمع گذاشته 
های مختلف بدهم و در مورد دولت شما بیش از سایر  را به دولت 

خودم  تالش کردم. و اکنون امیدوارم وظیفه    ین زمینه ها در ادولت
برابر جامعه  و  را در  برای شما و دولت شما  باشم.  داده  انجام  ام 

 خودم و ملتمان آرزوی عاقبتر نیکو دارم. 

* ** 

نیم گفت  شد.  تمام  روحانی  آقای  با  من  خیایل  این  وگوی  دانم 
بنگرانی  امیدوارم  نه.  یا  ایشان خواهد رسید  به گوش  اما ها  رسد. 

برای  را  خود  مجلس که  م  محبر نمایندگان  از  دسته  آن  از  اکنون 
یم  مسئول  مردم  حقوق  از  یمپاسداری  درخواست  کنم که  دانند 

نسبت به این الیحه با حساسیت تمام برخورد کنند و راه گشودن 
ای از فساد را در کشور ببندند. اگر دولت الیحه را پس  ظرفیت تازه 

است   شایسته  یا  نگرفت،   ، علتی در صحن  م  محبر نمایندگان  که 
به را  الیحه  این  یا  رد کنند  را  آن  اصالح کنند که  گونه کلیات  ای 

و   نکند.  نقض  را  محاسبات کشور  و  مناقصات  ی  لعاقبه  قوانت 
 . ی  للمتقت 
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