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ارزیابــی منصفانــه از عملکــرد یک فــرد یا یک دولــت چگونه
اســت؟ بدون تردید برای هر دولتی و هر فردی و هر تصمیمی
میتوانیم مجموعهای از نتایج منفی را ردیف کنیم ،همچنان
که ممکن اســت بسیاری از دستاوردها را نیز برای آن برشمرد.
بــا شــمردن نتایج منفی میتــوان عملکرد را شکســت خورده
معرفــی کــرد و براســاس دســتاوردهای مثبــت آن را موفــق
دانســت؛ ولی ایــن ارزیابیها منصفانه نیســت .بــرای ارزیابی
منصفانه ابتدا بایــد مبانی ارزیابی خود را بیان کرد .این مبانی
باید به گونهای باشــد که فراتر از افراد و دولتها باشد و به قول
معروف براســاس متری باشــد که برای اندازهگیری هر چیزی
بــه کار آیــد .ابزار ســنجش بایــد مســتقل از مصداقی باشــد که
میخواهیم بســنجیم .مــا نمیتوانیم عملکــرد دو دولت را با
دو متر و معیار متفاوت ارزیابی کنیم .دولت فعلی نیز در حال
ورود بــه ماههای آخر چهارمین ســال خود اســت و در آســتانه
انتخابــات جدیــد قــرار داریــم .از اینرو بد نیســت کــه ارزیابی
منصفانــهای از آن به دســت داد و پیــش از آن باید متر و معیار
خــود را توضیــح داد ،البته این ارزیابی در حد یک یادداشــت و
خالصه خواهد بود.
نخســتین و مهمتریــن معیــار تطبیــق ادعاهــای اولیــه هر
دولت یا شــخص با عملکرد او است .کســی که برای انتخابات
نامــزد میشــود ،بــه طــور طبیعــی قــول و قرارهایــی را مطرح
میکند و اینکه چنین خواهد کرد و چنان .پس طبیعی است که
عملکرد او نیز بر این اســاس صورت گیرد که میان ادعاهایش
با آنچه در عمــل رخ داده چقدر انطباق یا افتراق وجود دارد؟
بنده شخصاًبه این معیار توجهی ندارم .هرچند معیار مهمی
اســت ولی واقعیت این است که بســیاری از نامزدها آگاهانه یا
ناآگاهانــه شــعارها و مســائلی را طرح میکنند کــه تحقق آنها
چندان در قدرت آنان نیســت .چرا ایــن معیار را نمیپذیریم،
زیرا من بــه نامزدهای انتخاباتی براســاس گفتهها و اظهارات
مــوردی آنهــا رأی نمیدهــم .حتی قولهــا و وعدههــای آنان
را پیگیــری هــم نمیکنــم .بنــده بــه درک و برداشــت خــودم
از نگرشهــا و کلیــت دیدگاههــای نامزدهــا توجــه میکنــم.
بنابراین ارزیابی را نیز بر همین اســاس انجام میدهم ،یعنی
دریافتیهــای یک دولــت در برابر خروجیهای آن براســاس
اهدافی که مد نظر اســت .شاید اگر کســی بخواهد برای دولت
موجــود از حیث میــزان انطباق ادعاهــا و وعدههایش با آنچه
که انجام داده ارزیابی کند ،بیشــتر از نمره  10ندهد ،اگرچه این
نحوه ارزیابی را رد نمیکنم ولی آن را دقیق نمیدانم .ارزیابی
دقیــق این اســت کــه براســاس نگــرش کلــی نامزد یــا دولت،
بــه آنچه کــه در حــدود چهــار ســال فعالیــت انجــام داده چه
نمرهای داده میشــود .بعالوه اثرات کوتــاه مدت و بلند مدت
سیاســتهای یک دولت را نیز باید درنظر گرفت .اقداماتی که
دارای اثرات بلند مدت منفی یا مثبت هســتند نباید از گردونه

ارزیابی خارج یا نادیده گرفته شــوند .بنده ســعی میکنم چند
محور مهم را شرح دهم.
1ـ برجام
مهمترین و اساســیترین و راهبردیترین دستاورد دولت
کنونی ،به ثمر رســاندن برجام است .برجام تعیین چارچوبی
به نســبت دقیــق و قابل پذیــرش برای نحــوه تعامل ایــران با
جهــان خارج بــود ،چارچوبی که از گذشــته اشــکاالتی داشــت
و پــس از طــرح مشــکالت هســتهای در ایــران ،ایــن اشــکاالت
برجسته شد و خود را نشــان داد .بدترین اتفاقی که ممکن بود
برای ایران رخ دهد ،صدور قطعنامههای پیاپی براســاس بند
هفت شــورای امنیت بــا رأی همه اعضا علیه ایــران بود .از این
مرحلــه به بعــد ،دچار شــدیدترین نــوع تحریمهــای جهانی
شــدیم و کشــور را بــا یــک بحــران بــزرگ مواجــه کــرد .بیــرون
آمــدن از زیــر ضربــه قطعنامههای مذکــور و حرکت به ســوی
عادیســازی روابط و تعریــف چارچوبی حقوقــی و قابل فهم
برای روابــط خارجی ایران بزرگترین دســتاورد سیاســی این
دولت بود و پس از انقالب نیز نمونه نداشــته است .نکته مهم
عملکــرد دولــت در این واقعــه ایجاد حــدی از اجماعســازی
داخلــی برای رســیدن به این توافــق بود .برجــام توافقی فراتر
از موضــوع هســتهای اســت .اگر برجــام به ثمــر نرســیده بود،
اآلن بــا وضعیت بســیار بغرنجی مواجه بودیــم که به احتمال
فــراوان از شــرایط فعلی ونزوئال بدتر میبود؛ البته در رســیدن
بــه برجــام برخی اشــتباهات نیــز رخ داد .از جملــه تخصیص
بیشترین بخش از توان رئیس دولت و دولت به این مسأله بود
که تا حدی فرصت را برای انجام برخی کارهای دیگر از دســت
دادند .اشــتباه مهمتر این بود که برای خنثیســازی مخالفان،
انتظاراتی بیش از واقعیت و ظرفیت را از تصویب برجام ارائه
کردنــد .ضمن اینکه گمان داشــتند این توافق خیلی ســریع به
نتیجه خواهد رســید ،در حالی که چنیــن نبود .ولی در مجموع
اگــر ایــن دولــت همیــن یــک دســتاورد را در کارنامــه خودش
داشت ،باز هم به آن نمره قبولی تعلق میگرفت.
2ـ تورم
مســأله دیگــری که در ایــن دولــت رخ داد و به نظــرم مهم
اســت ،کنترل تورم بود .دولت در برابر وسوســههایی که انجام
میشــد تا کنترل تورم را با هدف رشــد رها کنــد ،مقاومت کرد.
هرچند یقین نــدارم ولی احتمال میدهم کــه اگر دولت تورم
را کنتــرل نکرده بود ،امروز حتی از رشــد هــم خبری نبود و نگاه
مــردم بــه دولت خیلــی منفی میشــد .رشــد پایــدار را باید در
شــرایط کنتــرل تورم محقــق کرد و اال همچون گذشــته شــاهد
رشــدی موقتی میشــویم کــه فاقد اثــرات بلندمــدت خواهد
بــود .بنابرایــن دومین دســتاورد مهــم دولــت را در جلوگیری
از تــورم میدانــم .البته خــارج کردن اقتصــاد از رکــود ویرانگر
دولت پیش نیز گام مهمی بود و امیدواریم که رشــد اقتصادی
ســالجاری و افزایــش اشــتغال آن در ســالهای آینــده نیــز
ادامه یابد.
3ـ نفت
به لحاظ مدیریتی و فنی کمتر کســی بــاور میکرد که دولت

بتوانــد تولیــد نفــت را در مــدت زمــان یکی دو ســال به ســطح
پیــش از تحریمهــا برســاند .وزارت نفــت در اجــرای ایــن کار
موفــق شــد و بــا اخبــاری کــه دربــاره افزایــش برداشــت ایران
از پــارس جنوبــی و جلــو زدن از قطــر میرســد ،امیدواریــم که
ایــن موفقیــت نیــز کامل شــود .البتــه بنده بــه لحــاظ تحلیلی
مخالــف اتــکا بــه درآمدهــای نفتی هســتم و آن را برای کشــور
خطرنــاک میدانــم ولــی شــرایط فعلــی ایــران بــه گونــهای
نیســت که ایــن درآمدهــا بــرای اهداف مــورد نظــر خطرناک
شــود .اینهــا ســه دســتاورد مهــم دولــت بــود ولــی بــه نظــرم
شکستهایی نیز داشته است.
1ـ نظام اداری
دولــت در تحرک بخشــیدن بــه نظــام اداری در حــد مورد
انتظــار ظاهــر نشــد و عمــل نکــرده اســت .نظــام اداری در
دولت احمدینژاد به ابتذال کشــیده شــد و بوروکراســی کشور
مضمحــل و تبدیــل بــه ویرانه شــد .ایــن وظیفه دولــت جدید
بــود که این نظــام را تحرک بخشــد و زنده کند ،ولی متأســفانه
هنــوز که هنوز اســت تحول قابــل قبولی در آن دیده نمیشــود
حتــی اقدامی مؤثــر برای تغییر برخی از مســئوالن ســطح باال
را انجــام نــداده اســت .نوعی الیگارشــی مالــی و رفاقتــی که از
ابتــدای انقالب کمکم شــکل گرفــت در این دولــت جا خوش
کرد .معرفی آنان برای رأیگیری از مجلس پیشین قابل قبول
بــود ولی ادامــه حضور آنــان در مجلس فعلی هیــچ توجیهی
نداشت.
2ـ فساد
تردیدی نیست که وضعیت بخشی از فساد ریشه در همین
ناکارآمدی اداری دارد و تردیدی هم نیســت که شاخص فساد
در کشور در مقایسه با دولت قبل بهبود یافته است ،ولی اتفاق
دندانگیــری در ایــن زمینه دیده نمیشــود بویژه در خصوص
شــفافیت و دسترســی آزاد به اطالعات نیز بایــد گفت با وجود
ابالغ قانون آن از ســوی این دولت در عمل هیچ اتفاق مهمی
رخ نداده است .مردم منتظر ابالغ قانون نیستند به اجرای آن
نیاز دارند.
3ـ اجماعسازی
در حــوزه سیاســت داخلــی اتفاقــات خــوب و بــد همــراه
یکدیگــر رخ داده اســت .در عیــن حــال کــه دولــت در اجرای
انتخابات ســال  1394بســیار موفق عمل کرد و گام مهمی به
پیش تلقی میشود ،ولی در مسیر اجماعسازی و تفاهم ملی
از تمام ظرفیتهای خود اســتفاده نکرده است و اتفاقاً چوب
فقــدان فضــای تفاهــم را در نهایت دولت نیــز خواهد خورد.
البتــه میپذیرم که ابزار این کار به طور کامل در دســت دولت
نیست و اصالحطلبان نقش بیشتری در انجام آن دارند ولی
دولت میتوانســت واســطه مناســبی برای تحقق این هدف
باشد.
نقاط مثبت و منفی دیگری نیز در کارنامه دولت هســت که
بعضاً هم مهم اســت و قصد ورود به همه آنها را ندارم ،ولی با
مالحظه این عوامل گمان میکنم در مجموع نمرهای کمتر از
 14را نمیتوان به این دولت داد.

