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گزارش کلی
یــک ســال از عمــر دولــت دوازدهــم و پنــج ســال از آغــاز

بــه مجمــوع  ۱۹وعــده خامــوش (متوقــف شــده یــا پیگیــری

وضعیــت  ۱۰۰وعــده انتخاباتــی او میتوانــد تصویــری نســبتا

 ۱۰۰وعــده ۲۰ ،مــورد بــدون نتیجــه از دســتور کار خــارج شــده

ارائــه کنــد و نشــان دهــد ،کارنامــه حســن روحانــی در پیگیــری

ایــن آمــار نشــان میدهــد در یــک ســال گذشــته تغییــرات

ریاســتجمهوری حســن روحانــی در ایــران میگــذرد.

روشــن از موفقیتهــا و شکس ـتها و عملکــرد پنــج ســاله او
وعدههــا و قــول و قرارهــای هــر دو انتخابــات ســالهای  ۹۲و

 ،۹۶چگونــه بــوده اســت.

باشــند.

زیــادی اتفــاق افتــاده کــه باعــث تغییــر محســوس شــرایط

شــده اســت.

آخریــن بهروزرســانیهای روحانیســنج حکایــت از آن

بیشــترین ایــن تغییــرات در حــوزه اقتصــاد و سیاســت خارجــی

خوردهانــد۱۰ .درصــد وعدههــا اصــا پیگیــری نشــدهاند،

ایــن دو حــوزه رخ دادهانــد؛ دو بخشــی کــه یــک ســال پیــش،

و ۳۳درصــد وعدههــا مطلقــا محقــق نشــدهاند.

اردیبهشــت  ۱۳۹۶بودنــد.

دارد ،بیــش از نیمــی از وعدههــا تــا اینجــای کار شکســت
۱۰درصــد وعدههــا پــس از مدتــی پیگیــری ،متوقــف شــدهاند

بــوده کــه قاعدتــا تحــت تاثیــر تحــوالت بزرگــی اســت کــه در
نقطــه قــوت روحانــی و دلیــل پیــروزی او در انتخابــات ۲۹

از آن ســو ســهم وعدههــای موفــق و نیمهموفــق ،حــدود

پارســال در میــان وعدههــای اقتصــادی رییــس جمهــوری

کامــل محقــق شــدهاند و  ۱۰وعــده بــه شــرایطی رســیدهاند

حــال حاضــر یــک ســوم وعدههــای اقتصــادی بــه رنــگ قرمــز

۳۰درصــد اســت .از مجمــوع  ۱۰۰وعــده ۲۰ ،وعــده بــه طــور
کــه بتــوان بــه آنهــا نمــره تحقــق ناقــص داد.

ایــران ،هیــچ وعــده محققنشــدهای وجــود نداشــت ،امــا در

«محقــق نشــده» درآمدهانــد.

۱۷درصــد وعدههــا هــم همچنــان در حــال پیگیریانــد و

در حــوزه سیاســت خارجــی از  ۴وعــده محقــق شــده (از مجموع

اگــر فــرض کنیــم کــه رونــد یــک ســال گذشــته تــداوم داشــته

در بخــش فرهنگــی و اجتماعــی ،تغییــر چندانــی صــورت

معلــوم نیســت در آینــده چــه سرنوشــتی در انتظار آنها اســت.
باشــد ،بایــد منتظــر باشــیم ،در ماههــای پیــش رو وعدههــای
بیشــتری بــه ســمت و ســوی «قرمــز» تمایــل پیــدا کننــد.

 ۹وعــده) ۲ ،وعــده دیگــر رنــگ عــوض کردهانــد.

نگرفتــه ،امــا بــه تعــداد وعدههــای محقــق نشــده ۳ ،تــا
اضافــه شــده اســت.

مقایســه وضــع موجــود بــا آخریــن گــزارش روحانیســنج

در بخــش سیاســت داخلــی گرچــه تعــداد وعدههــای «درحــال

ت عمــدهای در وضعیــت وعدههــا بــه وجــود آمــده اســت.
تفــاو 

 ۵بــه  ۳کاهــش یافتــه و تعــداد وعدههایــی کــه در وضعیــت

بیــش از  ۱۵وعــده نبــود ،امــا طــی یــک ســال ایــن آمــار بــه ۳۳

اســت .امــا تغییــری در وضعیــت وعدههــای «متوقــف شــده»

از آن ســو ،وضعیــت چهــار وعــده محقــق شــده نیــز تغییــر

اســت.

دســت رفتهانــد.

بــروز تغییــرات عمــد ه در وضعیــت وعدههــای روحانیســنج

(گــزارش  ۱۰۰روز نخســت دولــت دوازدهــم) نشــان میدهــد،
پارســال ،تعــداد وعدههــای قرمــز رنــگ (محققنشــده)
وعــده رســیده اســت.

کــرده و  ۱۷درصــد وعدههــای آبــی رنــگ (محقــق شــده) از

۲

نشــده) یــک وعــده دیگــر هــم اضافــه شــده تــا از مجمــوع

پیگیــری» ثابــت مانــده ،امــا تعــداد وعدههــای محقــق شــده از

«تحقــق ناقــص» قــرار داشــتند از هفــت بــه چهــار رســیده

 ســه وعــده  -و «پیگیــری نشــده»  ۴ -وعــده  -رخ نــدادهامــا چــه اتفاقاتــی در یــک ســال گذشــته رخ داده کــه منجــر بــه
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شده است؟

یــک ســال پیــش و در زمــان انتخابــات ریاسـتجمهوری ســال

امــا چــرا طــی یــک ســال ،اقتصــاد ایــران از حــال خــوش

انتخابــات بــه حــال نــزار امــروز افتــاد؟

 ۹۶احتمــاال بخــش عمــدهای از حامیــان روحانــی از سیاســت
خارجــی بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت دولــت او یــاد کــرده

و خارجــی (نارضایتــی عمومــی در داخــل و بحــران برجــام) در

گرچــه سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم بیاشــکال نبــود ،امــا

ســاختاری ،بخشــی از مشــکالت امــروز حاصــل همافزایــی

و مشــغول شــمردن دســتاوردهای او در ایــن حــوزه بودنــد.
موفقیــت دولــت در تغییــر وضعیــت پرونــده هســتهای ،عمــا

بســیاری از ناکامیهــا را پوشــش داده بــود.

قاعدتــا ترکیبــی از ناپایداریهــای سیاســی و اجتماعـ ِـی داخلــی

شــکلگیری ایــن وضعیــت نقــش داشــتهاند .امــا از نظــر
بحرانهــای انباشــته در اقتصــاد ایــران اســت.

نظــام بانکــی در یــک بنبســت کامــل قــرار گرفتــه اســت؛

در یکســالگی دولــت دوازدهــم ،کمتــر میتــوان از چنیــن

نقدینگــی اشــباع شــده و دیگــر کســی نمیتوانــد جلــوی

تحریمهــا ،ادامــه و تشــدید اختــاف بــا عربســتان ســعودی،

اســت ،امــا در عالــم واقــع زور دولــت بــه مهــار تــورم و کنتــرل

نگاهــی ســراغ گرفــت .خــروج آمریــکا از برجــام ،بازگشــت
امــارات متحــده عربــی و برخــی دیگــر از کشــورهای منطقــه

و وضعیــت ســوریه و عــراق از جملــه مشــکالتی اســت کــه
پیــش پــای دولــت روحانــی قــرار داشــته و دارد؛ مجموع ـهای

از اتفاقهــا کــه تاثیــر آنهــا البتــه صرفــا بــر ایــن حــوزه باقــی

نمیمانــد و در زمینههــای دیگــر نیــز باعــث بــروز مشــکالتی
بــرای دولــت میشــود.

ســرریز آن را بگیــرد .تــورم اگرچــه روی کاغــذ یــک رقمــی
بحــران اشــتغال نمیرســد.

طــی یــک ســال گذشــته نارضایتــی عمومــی نســبت بــه
وضعیــت اقتصــادی و البتــه مشــکالت سیاســی و اجتماعــی،

آشــکار بــوده اســت .شــاید بتــوان ملموستریــن مابــهازای
بیرونــی ایــن نارضایتــی را در بــروز اعتــراض و اعتصابهــا در

شــهرهای گوناگــون ایــران از ســوی گروههــای مختلــف صنفــی

مســاله بــزرگ روحانــی ایــن اســت کــه تدویــن سیاس ـتهای

و اجتماعــی مشــاهده کــرد.

بحــث مذاکــره بــا آمریــکا یــا حتــی محتــوای گفتوگــو بــا اروپــا

روحانــی نقطــه قــوت میشــناختند ،کمتــر کســی بــه کارنامــه

ایــران در منطقــه بــر عهــده آنــان نیســت ،همانطــور کــه
بــرای رســیدن بــه یــک توافــق ،صرفــا از ســوی دولــت تعییــن

نمیشــود .بــه عبارتــی در ایــن زمینــه ابتــکار عمــل از دســت
دولــت خــارج اســت ،امــا بــاز هــم دولــت در مقــام پاســخگویی

اســت.

بــر خــاف اقتصــاد و سیاســت خارجــی کــه پارســال هــواداران

روحانــی در حوزههــای سیاســت داخلــی و فرهنگــی-
اجتماعــی بــه چشــم موفقیــت نــگاه میکــرد .امــا نمیتــوان

منکــر شــد کــه برخــی وعدههــا در ایــن دو حــوزه (ماننــد رفــع

حصــر و وعدههــای مربــوط بــه زنــان و اقلیتهــا) ،از جملــه

در اقتصــاد ،هــر چقــدر کــه حجــم امیــدواری بــه بهبــود

دالیــل اقبــال بخشــی از رایدهنــدگان بــه روحانــی در هــر دو

موجــی از ناامیــدی ایــران را فــرا گرفــت .نخســتین نشــانههای

عــدم توفیــق دولــت در پاســخگویی بــه ایــن مطالبــات ،در

اوضــاع بــا توافــق هســتهای بــاال رفتــه بــود ،بــه ســرعت

بحــران در اقتصــاد ایــران ،در پاییــز  ،۱۳۹۶همزمــان بــا نوســان

در قیمــت ارز پدیــدار شدند.بســیاری ،بــازار ارز را دماســنج
اقتصــاد ایــران میشناســند.

دوره انتخابــات بــود.

ایــن یــک ســال باعــث جدایــی یــا دس ـتکم ناامیــدی بخشــی

از حامیــان دولــت شــده اســت.

تقابــل ایــران و آمریــکا در حــوزه سیاســت خارجــی ،احتمــاال

بیمــاری اقتصــاد ایــران ظاهــرا وخیمتــر شــده و تقریبــا بــه

تاثیــر خــود را در ایــن دو حــوزه هــم نشــان خواهــد داد.

تــورم گرفتــه تــا ثبــات و امنیــت بــرای مدیریــت بحــران.

تغییــرات عمــده طــی ســالهای آینــده کمرنگتــر شــود.

تمــام قســمتها ســرایت کــرده اســت .از تولیــد و اشــتغال و

۳

تــداوم ایــن اتفــاق شــاید باعــث شــود امیــد بــه رخ دادن
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 ۱۰۰وعده دولت در «روحانیسنج»
۳3
20
۱۰

۱7
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وعــده بــا همــان کیفیتــی کــه

وعدههایــی ایــن نمــره را

ایــن وضعیــت نشــان میدهــد

ایــن

نشــان

پیشــرفتی در رونــد پیگیــری

تمــام وعدههــا از چنیــن

اســت.

بســیار کمتــر از آن چیــزی

اســت .عــاوه بــر تاکیــدات

کلــی از دســتور کار خــارج

ایــن ارزیابــی نشــان میدهــد

تــا وقتــی کــه نشــانی از

ارائــه شــده ،بــه اجــرا درآمــده

میگیرنــد کــه دستاوردشــان
اســت کــه قولــش را دادهانــد،

ولــی آنقــدر هســت کــه

بتــوان آن را در راســتای
اهــداف اولیــه و نهفتــه در

وعــده ارزیابــی کــرد.

کــه وعــده در دســت پیگیــری

شــفاهی ،اقدامــات عملــی

و قابــل اندازهگیــری نیــز

در رابطــه بــا وعــده از ســوی

دولــت صــورت گرفتــه اســت.

وضعیــت

۱۰

میدهــد کــه وعــده بــه طــور
شــده و امــکان تحقــق آنهــا
بــه حداقــل یــا صفــر رســیده

اســت .علــت آن ممکــن
اســت عــدم پیگیــری ،عــدم
توانایــی و عقبنشــینی
دولــت یــا نبــود حمایــت
مجلــس و دیگــر نهادهــای
تاثیرگــذار درون حاکمیــت

بــوده باشــد .نمــره محقــق
نشــده ،لزومــا بــه معنــای

آن نیســت کــه دولــت بــا آن
موافــق نبــوده و بــرای آن
تــاش نکــرده اســت.

۴
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وعــده دیــده نمیشــود.
کــه پیشــبرد وعــده بــا

اراده و تصمیــم دولــت یــا
بهرغــم خواســت رییــس
دولــت و کابینــه متوقــف

شــده اســت .علــت آن

میتوانــد محدودیــت منابــع
مالــی ،مخالفــت از ســوی
قانونگــذاران یــا جابجایــی
اولویتهــا

در

نهادهــای

مســتقل از دولــت باشــد.

وضعیتــی شــروع میشــوند.
پیگیــری وعــده دیــده نشــود
تغییــری در آن ایجــاد نخواهــد

شــد .مــا بــه وعدههایــی
ایــن نمــره را میدهیــم کــه

از ابتــدا پیگیــری نشــده یــا
بــه مــرور دیگــر در مــورد آن
ســخن گفتــه نمیشــود.

وعدهها
محقــق شــده :احیــای ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی  /احیــای خانــه احــزاب  /رســاندن تــورم بــه

زیــر  ۲۵درصــد  /بازگردانــدن ظرفیــت تولیــد نفــت خــام بــه میــزان ســال  / ۸۴افزایــش ده برابــری پهنــای

بانــد اینترنــت  /بهبــود رشــد اقتصــادی  /افزایــش حداقــل دســتمزد کارگــران مطابــق بــا نــرخ تــورم /

ارزان شــدن اینترنــت  /همــراه کــردن کارآفرینــان در ســفرهای خارجــی رییــس جمهــور  /یارانــه کاالیــی /
مهــار تــورم  /ادامــه پرداخــت یارانههــا بــه میــزان ۴۵هــزار تومــان و عــدم کاهــش آن  /عــدم جابجایــی

و تغییــر مدیــران و وزیــران و پیشــگیری از مدیریــت بــی ثبــات  /بهبــود شــرایط محیــط کســب و کار بــرای ایجــاد اشــتغال و
کاهــش بیــکاری /برقــراری تعامــل ســازنده بــا جهــان  /شــفافیت بیشــتر در برنام ـ ه هســتهای  /بیمــه همگانــی و اجبــاری پایــه

ســامت  /احیــای ارکســترهای ملــی و ســمفونیک  /بازبینــی پرونــده ناشــران تعلیقــی  /بازگشــایی خانــه ســینما در مــاه اول
تحقــق ناقــص :رفــع تبعیضهــای قومیتــی  /تقدیــم منشــور حقــوق شــهروندی بــه صــورت الیحــه بــه

مجلــس  /آمــوزش زبــان مــادری در مــدارس ایــران  /پیگیــری تصویــب لوایــح چهارگانــه زیس ـتمحیطی در
مجلــس  /تامیــن مســکن ارزان و مهــار قیمــت آن  /تکمیــل پــروژه پــارس جنوبــی  /افزایــش بودجــه تحقیــق

و پژوهــش بــه میــزان  ۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی  /جــذب بیشــتر گردشــگران خارجــی  /صــدور

کارت هوشــمند بــرای بیمــاران صعبالعــاج  /بازگردانــدن اســاتید کنــار گذاشــته شــده بــه دانشــگاه
در حــال پیگیــری :رســیدگی بــه رفــع حصــر ســران جنبــش ســبز  /ارائــه آمــار شــفاف و دقیــق

بــه مــردم  /انتصــاب نیروهــای شایســته محلــی در پســتهای مدیریتــی مناطــق مختلــف کشــور

 /اجــرای قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات  /پرداخــت بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران /
واریــز ســالیانه  ۱۵میلیــارد دالر از درآمــد نفتــی بــه صنــدوق توســعه ملــی  /توســعه اســتارتآپ

و مشــاغل نوآورانــه  /حفــظ تــورم تکرقمــی  /خصوصیســازی اقتصــاد طبــق اصــل  ۴۴قانــون

اساســی  /لغــو ویــزای عــراق  /تــاش در جهــت خــارج کــردن پرونــده هســتهای ایــران از شــورای امنیــت  /کاهــش و

رفــع تحریمهــا  /افزایــش تغذیــه مــدارس نــوار مــرزی کشــور  /ارائــه و پیگیــری الیحــه صــدا و ســیما  /تهیــه لوایــح

حمایــت از زنــان  /اســتقبال از نقــد دولــت  /بهبــود ســرعت و کیفیــت اینترنــت بــه ســطح ســه کشــور اول خاورمیانــه
متوقــف شــده :اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده  /لغــو تحریمهــای غیــر هســتهای  /ایجــاد امــکان
اجــرای آداب و فرایــض دینــی مذهبــی اقلیتهــای مذهبــی  /رفــع تبعیضهــای جنســیتی  /ایجــاد نهــاد

ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی  /تســهیل بازگشــت ایرانیــان  /تخصیــص حقآبــه محیــط زیســت  /تاســیس

صنــدوق ثــروت ملــی (اصــاح نقــش صنــدوق توســعه ملــی)  /تدویــن قانــون ورزش جمهــوری اســامی
ایــران  /حــذف کنتــرل پیــش از چــاپ کتــاب
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وعدهها
محقــق نشــده :جلوگیــری از خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه  /تقویــت ارزش پــول ملــی  /انتخــاب

وزیــر زن  /حضــور زنــان در ورزشــگاهها  /تعییــن معــاون از اقلیتهــا  /انتصــاب مشــاور فناوریهــای

نــو ریاســت جمهــوری  /کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از تصادفــات جــادهای  /اصــاح نظــام بانکــی /

ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانکهــا  /جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت بــه میــزان
متوســط ســالیانه ۸میلیــارد دالر  /فعــال کــردن طــرح کاج طــی  ۱۰۰روز  /افزایــش ســاالنه یــک میلیــون

گردشــگر خارجــی  /دو برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی  /ریشــهکن کــردن فقــر مطلــق تــا  / ۱۴۰۰کنتــرل میــزان نقدینگــی

 /کاهــش تفــاوت نــرخ بیــکاری در اســتانها  /بازگردانــدن قــدرت و اســتقالل شــورای پــول و اعتبــار  /اســتقالل بانــک
مرکــزی « /بهبــود معیشــت مــردم» مهمتریــن هــدف اقتصــادی کوتــاه مــدت دولــت  /بازگردانــدن اعتبــار گذرنامــه ایرانــی

 /جلوگیــری از تحریمهــا در آینــده  /بهبــود روابــط دوجانبــه بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه ویــژه عربســتان ســعودی
 /ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی  /بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار  /فضــای بــاز سیاســی در دانشــگاهها  /پیگیــری
وضعیــت معلمهــای تبعیــدی و اخراجــی  /رفــع فیلتــر از شــبکههای اجتماعــی /تاســیس فرهنگســتان زبــان و ادب آذری

 /واگــذاری ممیــزی و امــور ســینما بــه تشــکل هــای ســینمایی و ســینماگران متخصــص  /بــه حداقــل رســاندن کنترلهــا در

حــوزه ســینما  /بازگشــایی انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران  /تشــکیل وزارت زنــان  /مخالفــت بــا ســتاره دار کــردن دانشــجویان

پیگیــری

نشــده :تدویــن گــزارش ملــی آب  /مســئولیت پذیــری و پاســخگویی وزارت اطالعــات

بــه مراجــع ذیصــاح ،نهادهــای نظارتــی و مــردم  /برداشــتن موانــع ســفر اســاتید بــه خــارج  /صــادرات

فرآوردههــای نفتــی بــه جــای فــروش نفــت خــام  /مشــورت بــا تشــکل هــای صنفــی بــرای اجــرای هدفمنــدی

یارانههــا  /الــزام دســتگاههای دولتــی بــه تدویــن و ارائــه پیوس ـتهای جنســیتی بــرای طرحهــای ملــی /

تاســیس صنــدوق ملــی حمایــت از هنــر  /الــزام بنگاههــای خارجــی بــه راهانــدازی مرکــز تحقیــق و توســعه

در ایــران  /تعییــن قواعــد و قوانیــن شــفاف بــرای ممیــزی کتــاب
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سیاست داخلی

احیــای ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی  /عــدم جابجایــی و تغییــر مدیــران و وزیــران و پیشــگیری از مدیریــت بــی ثبــات  /احیــای

خانــه احــزاب  /رفــع تبعیضهــای قومیتــی  /تقدیــم منشــور حقــوق شــهروندی بــه صــورت الیحــه بــه مجلــس  /آمــوزش زبــان

مــادری در مــدارس ایــران  /پیگیــری تصویــب لوایــح چهارگانــه زیسـتمحیطی در مجلــس  /ارائــه آمــار شــفاف و دقیــق بــه مــردم

 /انتصــاب نیروهــای شایســته محلــی در پس ـتهای مدیریتــی مناطــق مختلــف کشــور  /رســیدگی بــه رفــع حصــر ســران جنبــش
ســبز  /اجــرای قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات  /اســتقبال از نقــد دولــت  /بهبــود ســرعت و کیفیــت اینترنــت بــه
ســطح ســه کشــور اول خاورمیانــه  /جلوگیــری از خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه  /تعییــن معــاون از اقلیتهــا  /انتصــاب مشــاور

فناوریهــای نــو ریاســت جمهــوری  /کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از تصادفــات جــادهای  /ایجــاد امــکان اجــرای آداب و فرایــض دینــی
مذهبــی اقلیتهــای مذهبــی  /رفــع تبعیضهــای جنســیتی  /ایجــاد نهــاد ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی  /تســهیل بازگشــت

ایرانیــان  /تخصیــص حقآبــه محیــط زیســت  /برداشــتن موانــع ســفر اســاتید بــه خــارج  /مســئولیت پذیــری و پاســخگویی وزارت

اطالعــات بــه مراجــع ذیصــاح ،نهادهــای نظارتــی و مــردم  /تدویــن گــزارش ملــی آب  /توجــه بــه ســازمانهای غیــر دولتــی

۷
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سیاست داخلی
حســن روحانــی در شــرایطی وارد عرصــه انتخابــات

کــه تعــداد وعدههــای بــا وضعیــت «محقــق نشــده» بــه ،۴

پــس از اعتراضهــا بــه نتایــج انتخابــات مناقشــهبرانگیز

رســیده اســت.

ریاســتجمهوری شــد کــه وضعیــت سیاســی ایــران،

ریاســتجمهوری ســال  ،۸۸وضعیــت خاصــی بــود .حصــر
میرحســین موســوی ،زهــرا رهنــورد و مهدی کروبی ،بازداشــت
فعــاالن سیاســی ،تعلیــق یــا لغــو مجــوز برخــی احــزاب سیاســی

و … میراثــی بــود کــه بــرای دولــت روحانــی باقــی مانــده بــود.
گرچــه تعــداد  -و حتــی کیفیــت  -وعدههــای مربــوط بــه

سیاســت داخلــی روحانــی بــه نســبت ســایر بخشهــا چنــدان

زیــاد نبــود ،امــا کــم نبودنــد افــرادی کــه بــا ایــن انگیزههــا
 پــس از منتفــی شــدن حضــور محمــد خاتمــی و ســپس ردصالحیــت اکبــر هاشــمی رفســنجانی  -بــه ســمت روحانــی
رفتنــد .امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه از همــان ماههــای

نخســت روی کار آمــدن دولــت روحانــی ،بســیاری ضمــن
تشــبیه دولــت او بــه دولــت اکبــر هاشــمی رفســنجانی ،هــدف

اصلــی را بازســازی اقتصــادی و رفــع تحریمهــا میدانســتند
و بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه روحانــی  -بــه خصــوص  -در
زمینــه سیاســت داخلــی ،بــا نیروهــای رقیــب درگیــر نخواهــد
شــد.

«متوقــف شــده» بــه  ۵و «پیگیــری نشــده» هــم بــه  ۴وعــده

تحلیل

تغییــر ات صرفــا بــه وضعیــت وعدههــا خالصــه نمیشــود،
بلکــه بــه نظــر میرســد میــزان حمایــت از روحانــی و دولتــش

 دســتکم در شــبکههای اجتماعــی و همچنیــن میــاننیروهــای سیاســی  -کاهــش پیــدا کــرده اســت .مســالهای
کــه بــا توجــه بــه ســخنان و مواضــع او در جریــان تبلیغــات

انتخابــات ریاســتجمهوری ســال  ۹۶کمــی دور از ذهــن

مینمایــد.

شــاید بــا بررســی وضعیــت وعدههــای روحانــی در ایــن

حــوزه ،بتــوان دالیــل ایــن «ناامیــدی» را بهتــر درک کــرد .در

میــان وعدههــای سیاســی ،روحانــی تنهــا موفــق بــه تحقــق ۳
وعــده «احیـ�ای خانـ�ه احـ�زاب»« ،احیــای ســازمان مدیریــت و

برنامهریــزی» و در نهایــت «عــدم جابجایــی و تغییــر مدیــران
و وزیــران و پیشــگیری از مدیریــت بــی ثبــات» شــده اســت.

وعدههایــی کــه اساســا نفــس تبدیــل آنهــا بــه وعــده ،ناشــی

از شــرایط دوران مدیریتــی محمــود احمدینــژاد اســت.

آمار چه میگوید؟

دولــت برخــی وعدههــا را در ایــن حــوزه بــه کلــی پیگیــری

یــک ســال پیــش ،از میــان ایــن  ۲۶وعــده سیاســت داخلــی،

نکــرد؛ ماننــد «تدویــن گــزارش ملــی آب»« ،توجــه ویــژه بــه

حــال پیگیــری» و  ۷وعــده در وضعیــت «تحقــق ناقــص» .از

بــه خــارج از کشــور» .برخــی از وعدههــا نیــز محقــق نشــدهاند

 ۵وعــده در وضعیــت «محقــق شــده» بودنــد ۶ ،وعــده «در
ســوی دیگــر  ۳وعــده «محقــق نشــده» ۳ ،وعــده «متوقــف
شــده» و  ۴وعــده «پیگیــری نشــده» بودنــد.

ســازمانهای غیردولتــی»« ،برداشــتن موانــع ســفر اســاتید

 ماننــد «کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از تصادفات جــادهای»،«تعییــن معــاون از اقلیتهــا» و «جلوگیــری از خشــک شــدن

تنهــا یــک ســال پــس از انتخــاب مجــدد روحانــی ،ورق برگشــته

دریاچــه ارومیــه» و پیگیــری تحقــق برخــی دیگــر نیــز در

و  ۴وعــده در وضعیــت «تحقــق ناقــص» هســتند .در حالــی

جنســیتی»« ،ایجــاد امــکان اجــرای آداب و فرایــض دینــی

اســت ۳ :وعــده «محقــق شــده» ۶ ،وعده «در حــال پیگیری»

۸

نهایــت متوقــف شــده اســت؛ ماننــد «رفــع تبعیضهــای
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سیاست داخلی
مذهبــی اقلیتهــای مذهبــی» و «ایجــاد نهــاد ملــی حقــوق

بــه ناتوانــی دولــت مربــوط نمیشــود ،بلکــه مخالفتهــای

بخشــی از وعدههــای روحانــی در ایــن حــوزه ،صرفــا در حــوزه

باالدســتی  -از یکســو و شــرایطی کــه پــس از روی کار آمــدن

رفــع حصــر ســران جنبــش ســبز  -و نیــاز بــه همــکاری و

برخــی سیاسـتهای دولــت آن کشــور شــده  -از جملــه خــروج

بشــر و شــهروندی».

اختیــارات دولــت او نبــود و نیســت  -ماننــد رســیدگی بــه

نظــر مثبــت دیگــر نهادهــای حکومتــی و البتــه رهبــر جمهــوری
اســامی دارد .امــا آنچــه نبایــد فرامــوش شــود آن اســت
کــه بــه فاصلــه چنــد هفتــه پــس از انتخــاب مجــدد روحانــی،

بحثهــا دربــاره گــردش او بــه راســت آغــاز شــد.

پیــدا و پنهــان داخلــی از ســوی نهادهــای مختلــف  -و بعضــا

دونالــد ترامــپ در آمریــکا بــه وجــود آمــده و موجــب تغییــر

از برجــام  -از دیگــر دالیلــی اســت کــه میتــوان بــه آنهــا در
ایــن رابطــه اشــاره کــرد.

بــه نظــر نمیرســد دسـتکم در کوتــاه مــدت ،دولــت روحانــی

اراده یــا تــوان تغییــر در ایــن زمینههــا را داشــته باشــد.

عــدم تــاش بــرای پیگیــری برخــی وعدههــای سیاســی در

اتفاقــی کــه میتوانــد نارضایتیهــا را افزایــش دهــد و

ثمــر رســاندن گفتوگوهــا دربــاره برنامــه هســتهای ایــران

آورد.

دولــت اول حســن روحانــی بــا توجیــه تــاش دولــت بــرای بــه

و رفــع (یــا کاهــش تحریمهــا) بــرای بخشــی از حامیــان او
قابــل پذیــرش بــود ،امــا بــه ثمــر رســیدن برجــام ،وعدههــای

روحانــی و نزدیکانــش بــرای برجامهــای بعــدی در حوزههــای

سیاســی و اقتصــادی و … و مواضــع انتخاباتــی روحانــی و

معــاون اول او ،در انتخابــات  ،۹۶توقعــات سیاســی از دولــت
دوازدهــم را بــاال بــرد.

سرنوشــتی مشــابه دولــت دوم خاتمــی بــرای او بــه وجــود
ضمــن آنکــه نــگاه روحانــی احتمــاال تنهــا بــه  ۳ســال آینــده

نیســت .شــاید او بــا عبــرت گرفتــن از سرنوشــت روســای

جمهــور پیــش از خــود در دوران رهبــری آیتاللــه خامنــهای
(هاشمیرفســنجانی ،خاتمــی و احمدینــژاد) ،قصــد نــدارد
بــه گونـهای عمــل کنــد کــه از صحنــه سیاســت ایــران حــذف یــا

گ شــود .ایــن مســاله تنهــا بــه گوشــه چشــم
نقــش او کمرن ـ 

احتمالــی او بــرای تصــدی مقــام رهبــری پــس از آیتاللــه

در این یک سال چه گذشت؟

خامنــهای در ایــران بــاز نمیگــردد ،بلکــه حضــور موثــر در

عــدم توانایــی دولــت در بــه ثمــر رســاندن برخــی از ایــن

عرصــه قــدرت نیــز – شــاید مشــابه آنچــه اکبــر هاشــمی

اعتراضهــا در یــک ســال گذشــته شــد؛ اعتراضهــای

جملــه اهــداف اوســت .روحانــی قصــد نــدارد بــه گونـهای عمل

وعدههــا و مشــکالت اقتصــادی کشــور ،باعــث شــدت گرفتــن

صنفــی یــا مــوردی کــه در دی مــاه  ۱۳۹۶منجــر بــه اعتراضــات

سراســری در حــدود ۱۰۰شــهر ایــران شــد .بازداشــتهای
گســترده ،صــدور حکمهــای ســنگین و در نهایــت فیلتــر
شــدن پیامرســان تلگــرام همــه باعــث شــد امیدهــا بــه

رفســنجانی در دولــت اول خاتمــی از آن برخــوردار بــود – از

کنــد کــه ســطوح فوقانــی قــدرت در ایــران بــرای حــذف او از

عرصــه سیاســت ایــران پــس از پایــان دوران ریاسـتجمهوری
بــه وحــدت نظــر برســند.

توانایــی دولــت بــرای حــل مشــکالت کاهــش یابــد.

عــدم توفیــق در پیگیــری برخــی از ایــن وعدههــا ،صرفــا
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فرهنگی-اجتماعی

بیمــه همگانــی و اجبــاری پایــه ســامت  /احیای ارکســترهای ملی و ســمفونیک  /بازبینی پرونده ناشــران تعلیقی  /بازگشــایی خانه

ســینما در مــاه اول  /افزایــش بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه میــزان  ۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی  /جــذب بیشــتر گردشــگران
خارجــی  /صــدور کارت هوشــمند بــرای بیمــاران صعبالعــاج  /بازگردانــدن اســاتید کنــار گذاشــته شــده بــه دانشــگاه  /افزایــش
تغذیــه مــدارس نــوار مــرزی کشــور  /ارائــه و پیگیــری الیحــه صــدا و ســیما  /تهیــه لوایــح حمایــت از زنــان  /انتخــاب وزیــر زن  /حضور

زنــان در ورزشــگاهها  /ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی  /بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار  /فضــای بــاز سیاســی در

دانشــگاهها  /پیگیــری وضعیــت معلمهــای تبعیــدی و اخراجــی  /رفــع فیلتــر از شــبکههای اجتماعــی  /تاســیس فرهنگســتان زبــان

و ادب آذری  /واگــذاری ممیــزی و امــور ســینما بــه تشــکل هــای ســینمایی و ســینماگران متخصــص  /بــه حداقــل رســاندن کنترلها

در حــوزه ســینما  /بازگشــایی انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران  /تشــکیل وزارت زنــان  /مخالفــت بــا ســتارهدار کــردن دانشــجویان /
اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده  /تدویــن قانــون ورزش جمهــوری اســامی ایــران  /حــذف کنتــرل پیــش از چــاپ کتــاب  /الــزام

دســتگاههای دولتــی بــه تدویــن و ارائــه پیوسـتهای جنســیتی بــرای طرحهــای ملــی  /تاســیس صنــدوق ملــی حمایــت از هنــر /
الــزام بنگاههــای خارجــی بــه راهانــدازی مرکــز تحقیــق و توســعه در ایــران  /تعییــن قواعــد و قوانیــن شــفاف بــرای ممیــزی کتــاب
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فرهنگی-اجتماعی
از هــر  ۳وعــده حســن روحانــی در دو کارزار انتخاباتــی
ســالهای  ۹۲و  ،۹۶یکــی زمینــه فرهنگــی و اجتماعــی دارد.
از مجمــوع  ۱۰۰وعــده ثبــت شــده در روحانیســنج ۳۱ ،وعــده
در ایــن بخــش دســتهبندی شــدهاند .وزن بــاالی وعدههــای
فرهنگــی و اجتماعــی هــم نشــاندهنده اهمیــت ایــن بخــش
و هــم نشــاندهنده ذائقــه کســانی اســت کــه دو دوره
پیاپــی بــه روحانــی بــرای ریاســت جمهــوری رای داده و پیگیــر

خواســتههای انتخاباتــی خــود هســتند.

آمار چه میگوید؟

بــر اســاس آخریــن اطالعــات روحانیســنج در مــرداد ،۱۳۹۷

از  ۳۱وعــده فرهنگــی و اجتماعــی ۲۰ ،وعــده بــه ســرانجام
نرســیدهاند؛  ۱۳وعــده «محقــق نشــده» ۳ ،وعــده «متوقــف
شــده» و  ۴وعــده اصــا «پیگیــری نشــده»اند.

پرونــده  ۳وعــده هــم در وضعیــت «در حــال پیگیــری» بــاز

اســت ۴ ،وعــده در مرحلــه «تحقــق ناقــص» قــرار دارنــد و
ســهم وعدههــای «محقــق شــده» بیشــتر از  ۴وعــده نیســت.

مقایســه ایــن وضعیــت بــا گــزارش  ۱۰۰روز نخســت
دولــت دوازدهــم کــه آبــان مــاه  ۱۳۹۶منتشــر شــد ،نشــان

میدهــد طــی ایــن یــک ســال نهتنهــا تغییــر چندانــی در
تحقــق وعدههــای فرهنگــی اجتماعــی اتفــاق نیفتــاده ،بلکــه

سرنوشــت دو وعــده «در حــال پیگیــری» دیگــر نیــز بــه
«محقــق نشــده» تغییــر پیــدا کــرده اســت.

اوضــاع در پایــان دوره اول ریاســت جمهــوری روحانــی تعریــف

چندانــی نداشــت ،در ایــن یــک ســال هــم نهتنهــا پیشــرفتی
حاصــل نشــده ،بلکــه عقربــه روحانیســنج کمــی بیشــتر از

قبــل بــه ســمت رنــگ قرمــز (محقــق نشــده) متمایــل شــده
اســت.

تحلیل

در تــرازوی روحانیســنج ،نهتنهــا تعــداد وعدههــای محقــق
شــده در ایــن بخــش کــم اســت ،بلکــه از نظــر کیفــی هــم
عمــده آنهــا ،قــول و قرارهــای کوتاهمــدت بودهانــد در شــرایط

کنونــی ،موضوعیــت چندانــی ندارنــد.

در میــان  ۴وعــده محقــق شــده ۳ ،وعــده ماهیــت صنفــی و
هنــری دارنــد« .بازگشــایی خانــه ســینما»« ،احیــای ارکســتر

ملــی» و «بازبینــی پرونــده ناشــران تعلیقــی» ،امــا وضعیــت
وعــده بیمــه ســامت ،کمــی متفــاوت اســت .ایــن وعــده در

کارزار انتخابــات پارســال یکــی از تکیهگاههــای روحانــی،
بــرای جلــب نظــر رایدهنــدگان بــود .چنانکــه وعــده دوقلــوی

بیمــه ســامت -یعنــی «اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده»-

هــم رســما جــزو وعدههــای برنامـه «دوبــاره ایــران» (برنامــه
دولــت دوازدهــم) در ســال  ۹۶قــرار گرفــت.

بــا ایــن همــه در ایــن یــک ســال ،همــواره ســایه ســنگین

مشــکالت مالــی ،روی ســر طــرح تحــول ســامت ســنگینی کرده
اســت و ادامــه اجــرای آن را در هالـهای از تردیــد و نگرانــی فرو
بــرده اســت .وعــده پزشــک خانــواده هــم در ایــن یــک ســال،

بــه دلیــل مشــکالت مالــی متوقــف شــده اســت.

از ســوی دیگــر ،وزن وعدههــای محقــق نشــده نســبتا

ســنگین اســت .از میــان  ۳۱وعــده اجتماعــی و فرهنگــی ۷
وعــده مربــوط بــه زنــان اســت ،از «تشــکیل وزارت زنــان» و
«انتخــاب وزیــر زن» گرفتــه تــا «حضــور زنــان در ورزشــگاه»

یــا «تهیــه لوایــح حمایــت از زنــان»« ،الــزام بــه تدویــن

پیوسـتهای جنســیتی»« ،امنیــت زنــان در اماکــن عمومــی»

و «بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار» .از ایــن  ۷وعــده ۵ ،تــا بــه
طــور کامــل محقــق نشــدهاند ،یکــی متوقــف و یکــی در حــال
پیگیــری اســت.

تحقــق بعضــی از ایــن وعدههــا نیازمنــد برنامهریــزی و
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فرهنگی-اجتماعی
ی و تامیــن اعتبــارات اقتصــادی اســت ،امــا بعضــی
هماهنگــ 
دیگــر از ایــن وعدههــا -ماننــد انتخــاب وزیــر زن ،یــا حضــور

زنــان در ورزشــگاهها -وعدههــای در دسترســی بودنــد کــه
امــکان تحققشــان بیشــتر از وعدههــای دیگــر بــود.

تنهــا تحقــق ایــن دو وعــد ه میتوانســت بــازی را بــه ســود

روحانــی برگردانــد و شــرایط را بــه گونـهای تغییــر دهــد که در
گــزارش نخســتین ســالگرد دولــت دوازدهــم ،بخــش فرهنگــی
و اجتماعــی ،تنهــا بخشــی باشــد کــه نشــانهای از پیشــرفت در

آن دیــده میشــود کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد.

در این یک سال چه گذشت؟

بازخوانــی وضعیــت وعدههــای فرهنگــی  -اجتماعــی
روحانیســنج و مــرور تحــوالت یــک ســال گذشــته نشــان

میدهــد ،ایــن بخــش چنــدان مــورد توجــه دولــت نبــوده
اســت .پیــش از ایــن نیــز برنامههــای فرهنگــی و اجتماعــی در
اولویــت دولــت اول روحانــی نبودنــد.

انتخــاب وزیــر زن یــا حضــور زنــان در ورزشــگاهها میتوانســت

اولیــن وعدههــای محقــق شــده در دولــت دوازدهــم باشــند؛
وعدههایــی کــه پایــگاه اجتماعــی روحانــی را در امتــداد
انتخابــات  ۹۶تقویــت میکردنــد ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد ،تــا

نخســتین زمزمههــای نارضایتــی از عــدم تحقــق وعدههــا
از همیــن جــا شــنیده شــود و دامنــه آن بــه ســایر بخشهــا

کشــیده شــود.

۱۲

ROUHANIMETER.COM

اقتصادی

افزایــش حداقــل دســتمزد کارگــران مطابــق بــا نــرخ تــورم  /رســاندن تــورم بــه زیــر  ۲۵درصــد  /بازگردانــدن ظرفیــت تولیــد نفــت

خــام بــه میــزان ســال  / ۸۴افزایــش ده برابــری پهنــای بانــد اینترنت  /بهبود رشــد اقتصادی  /ارزان شــدن اینترنــت  /همراه کردن
کارآفرینــان در ســفرهای خارجــی رییــس جمهــور  /یارانــه کاالیــی  /مهــار تــورم  /ادامــه پرداخت یارانه هــا به میزان ۴۵هــزار تومان

و عــدم کاهــش آن  /بهبــود شــرایط محیــط کســب و کار بــرای ایجــاد اشــتغال و کاهــش بیــکاری  /تامیــن مســکن ارزان و مهــار قیمت

آن  /تکمیــل پــروژه پــارس جنوبــی  /پرداخــت بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران  /واریــز ســالیانه  ۱۵میلیــارد دالر از درآمــد نفتــی بــه
صنــدوق توســعه ملــی  /توســعه اســتارتآپ و مشــاغل نوآورانــه  /حفــظ تــورم تکرقمــی  /خصوصــی ســازی اقتصــاد طبــق اصــل

 ۴۴قانــون اساســی  /اصــاح نظــام بانکــی  /ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانکهــا  /جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت بــه
میــزان متوســط ســالیانه ۸میلیــارد دالر  /فعــال کــردن طــرح کاج طــی  ۱۰۰روز  /افزایــش ســاالنه یک میلیــون گردشــگر خارجی  /دو

برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی /ریشـهکن کــردن فقــر مطلــق تــا  / ۱۴۰۰کنتــرل میــزان نقدینگــی  /کاهــش تفــاوت نــرخ بیــکاری
در اســتانها  /تقویــت ارزش پــول ملــی  /بازگردانــدن قــدرت و اســتقالل شــورای پــول و اعتبــار  /اســتقالل بانک مرکــزی « /بهبود

معیشــت مــردم» مهمتریــن هــدف اقتصــادی کوتــاه مــدت دولــت  /تاســیس صنــدوق ثــروت ملــی (اصــاح نقش صندوق توســعه

ملــی)  /صــادرات فــرآورده هــای نفتــی بــه جای فروش نفت خام  /مشــورت با تشــکل هــای صنفی بــرای اجرای هدفمنــدی یارانهها
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اقتصادی
بیــش از یــک ســوم وعدههــای روحانیســنج را وعدههــای

از حــد انتظــار بــوده اســت.

اقتصــادی تشــکیل میدهنــد .از مجمــوع  ۱۰۰وعــده۳۴ ،

یــک ســال پیــش ،حتــی بدبینتریــن افــراد هــم تصــور

کــه نشــان از اهمیــت اقتصــاد در هــر دو کارزار انتخاباتــی

«حفــظ ارزش پــول ملــی» بــه ایــن ســرعت از دســت بــرود.

وعــده در بخــش اقتصــاد دســتهبندی شــدهاند .موضوعــی
روحانــی در ســالهای  ۹۲و  ۹۶دارد.

نمیکردنــد ،بــه ایــن زودی موفقیتهایــی نســبی ماننــد
همــه منتظــر بودنــد در دوره دوم ریاســت جمهــوری روحانــی،

«رشــد صــادرات غیرنفتــی» چشــمگیر باشــد ،رفتوآمــد

آمار چه میگوید؟

تجــار و «گردشــگران خارجــی» بــه ایــران بیشــتر شــود،

یــک ســال پیــش در میــان وعدههــای اقتصــادی روحانیســنج

گامهــای جدیتــری بــرای «اصــاح نظــام بانکــی» برداشــته

وعدههــا بــه اعتبــار ثبــات نســبی اقتصــاد در وضعیــت «تحقق

خارجــی» بــه ثمــر بنشــینند .امــا نهتنهــا ایــن اتفــاق نیفتــاد،

هیــچ وعــده محقــق نشــدهای وجــود نداشــت ،اگرچــه بعضــی

ناقــص» یــا «در حــال پیگیــری» قــرار گرفتــه بودنــد.

در  ۲۰آبــان  ،۱۳۹۶بــر اســاس گــزارش  ۱۰۰روز نخســت دولــت

شــود و وعدههایــی ماننــد «افزایــش ســرمایهگذاری
بلکــه مهمتریــن دســتاوردهای پیشــین هــم ماننــد «تــورم
تکرقمــی»« ،رشــد اقتصــادی» و… نیــز در وضعیــت

دوازدهــم ،از  ۳۴وعــده اقتصــادی« ۱۱ ،محقــق شــده»۴ ،

ناپایــداری قــرار گرفتنــد.

کارنامــهای اقتصــادی نســبتا موفــق کــه نقطــه منفــی آن ۵

وعــده قدیمــی ،بعیــد اســت ،دســتاوردهای فعلــی هــم دوام

در ایــن یــک ســال کارنامــه اقتصــادی حســن روحانــی زیــر و

مثــل «مهــار تــورم»« ،رشــد اقتصــادی»« ،بهبــود شــرایط

ســالگرد دوره دوم ریاســتجمهوریاش را آغــاز میکنــد کــه

و شــاخصهای قدیمــی در حــال پیگیــری یــا محققشــدهاند،

«تحقــق ناقــص» و  ۱۴وعــده «در حــال پیگیــری» بودنــد؛

وعــده «پیگیرینشــده» بــود.

رو شــده اســت .رییسجمهــوری ایــران در حالــی نخســتین
از  ۳۴وعــده اقتصــادی ،دســتکم  ۱۳وعــده در وضعیــت
قرمــز «محقــق نشــده» قــرار دارنــد ۲ .وعــده پیگیــری نشــده

و یکــی «متوقــف شــده» اســت ۵ .وعــده «در حــال پیگیری»

اســت ۱۱ ،وعــده «محقــق شــده»اند و  ۲تــا در وضعیــت
«تحقــق ناقــص» قــرار دارنــد.

اگــر وضــع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد ،بــه جــز چنــد
چندانــی داشــته باشــند .در حــال حاضــر برخــی از وعدههــا

کســب و کار» و «خصوصیســازی» ،بــه اعتبــار گزارشهــا

و آن طــور کــه از شــواهد و قرائــن پیــدا اســت در آینــدهای
نــه چنــدان دور ،اینهــا نیــز بــه ورطــه «محقــق نشــده» ســقوط

خواهنــد کــرد.

تحلیل

بــه همــان نســبت کــه کارنامــه پارســال روحانــی ،نســبتا موفق

در چنیــن وضعیتــی ،یــک ســوال بــزرگ مطــرح اســت .چــه شــد

ایــران اصــا تعریفــی نــدارد.

آنچــه مســلم اســت ،موفقیتهــای دولــت یازدهــم،

بــود ،امــروز حــال و روز وعدههــای اقتصــادی رییسجمهــوری
یــک ســال در اقتصــاد ،زمــان بســیار کوتاهــی اســت .امــا

ســرعت تحــوالت در ایــن زمــان کوتــاه ،بســیار ســریع و بیــش

۱۴

ورق بــه ایــن ســرعت برگشــت؟

موفقیتهــای پایــداری نبودنــد ،امــا منشــاء ایــن ناپایداریهــا

هــم در داخــل و هــم در خــارج از دولــت قابــل ردیابــی اســت.
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گذشــته ،بــه اردوگاه مخالفــان دولــت میرســد.

بخشــی از این ناپایداری ناشــی از آن بودند که دســتاوردهای

همافزایــی بحرانهــای خارجــی بــا بحرانهــای درونــی -کــه

آمــده بودنــد .بــه عنــوان مثــال ،دولــت حســن روحانــی طــی

دادهانــد -وضعیــت ویــژهای را بــه وجــود آورد کــه میتــوان

دولــت بــر اســاس هدفگذاریهــای کوتــاه مــدت بــه دســت

چهــار ســال موفــق شــده بــود ترکیــب نقدینگــی را بــه گونـهای
مدیریــت کنــد کــه پولهــای انباشــته شــده در حســابهای
ســرمایهگذاری بــه بــازار نشــت پیــدا نکننــد ،امــا ایــن وضعیت

حجــم عظیمــی از پــول را پشــت ســدی نگــه داشــته بــود کــه بــا
وجــود ناپایداریهــای سیاســی هــر لحظــه بیــم فــرو ریختــن

آن میرفــت.

اقتصاددانــان ،لقــب ابرچالشهــای اقتصــادی بــه آنهــا
آن را هــم در تغییــر مناســبات روزمــره مــردم ایــران ،و هــم
در تغییــر رنــگ وعدههــای اقتصــادی در ایــن یــک ســال اخیــر

مشــاهده کــرد.

در این یک سال چه گذشت؟

نخســتین نشــانههای بحرانهــای اقتصــادی از روزهــای

روحانیســنج پارســال بــه رغــم افزایــش حجــم پــول ،بــه

آغازیــن دولــت دوازدهــم نمایــان شــدند.

وضعیــت «تحقــق ناقــص» ارزیابــی کــرده بــود ،امــا همیــن کــه

شــکل مســاله ســپردهگذاران موسســات مالــی و اعتبــاری

اعتبــار مدیریــت اجــزای نقدینگــی ،وعــده مربــوط بــه آن را در
افســار امــور از دســت دولــت خــارج شــد ،نشــانههای آشــفتگی

پولــی و بانکــی و مدیریتــی در ســطح جامعــه بــه شــکل بحــران

ارزی و بانکــی و احتمــاال مــوج تورمــی پیــش رو پدیــدار گشــت.
همیــن اتفــاق و بــه دنبــال آن بیثباتــی ارکان اقتصــادی
دولــت ،عمــا باعــث شــد تــا چنــد وعــده نیمهمحقــق و در حــال
پیگیــری (ماننــد «اســتقالل بانــک مرکــزی» و «شــورای پــول
و اعتبــار») «محقــق نشــده» شــوند.

پیــش از همــه ،بحــران بانکــی در ســطحیترین الیــهاش ،بــه
حاشیهســاز شــد .ایــن وضعیــت کــه از میانــه تابســتان
 ۱۳۹۶و همزمــان بــا آغــاز رســمی دولــت دوازدهــم آغــاز شــده

بــود ،در نخســتین روزهــای زمســتان آن ســال ،زمینهســاز

بزرگتریــن مــوج اعتراضــات سراســری ســالهای اخیــر شــد.
نشــانههای بحــران ارزی از همــان نخســتین فصــل آغــاز بــه
کار دولــت دوازدهــم آشــکار شــد .بــا ایــن همــه دولــت بــا
تمــام قــوا در صــدد انــکار بحــران برآمــد .امــا بحــران تــا آنجــا

بــاال گرفــت کــه در آســتانه بهــار  ،۹۷دالر در ایــران تبدیــل

 -۲ناپایداریهای خارجی

بــه کاالی ممنوعــه شــد کــه بــه طــور مخفیانــه دو برابــر قیمــت

بخــش دیگــری از ناپایداریهــا سرچشــمه خارجــی داشــت.

رســمی معاملــه میشــد .همــه آنچــه دولــت روحانــی طــی

«ســرمایهگذاری خارجــی») اثــر مســتقیم ،روی بخــش

پنبــه شــد.

عــاوه بــر ایــن ،دولــت در داخــل کشــور هــم تحــت فشــار

کاالهــای اساســی و غیراساســی ،از بهــار ۱۳۹۷پدیدار شــدند.

ردپــای برخــی از بحرانهــای اقتصــادی و سیاســی یــک ســال

از  ۱۰درصــد نشــده ،امــا گزارشهــای غیررســمی حکایــت از

خــروج آمریــکا از برجــام روی بعضــی از وعدههــا (ماننــد
دیگــری از وعدههــا تاثیــر غیرمســتقیم داشــت.

سیاســی و اقتصــادی مخالفــان قــرار داشــت .دنبــال کــردن

۱۵

ســالها بــرای یکسانســازی قیمــت ارز رشــته بــود ۶ ،ماهــه

بــه مــوازات ناپایــداری ارز ،نشــانههای آشــفتگی در بــازار
آمارهــای رســمی اگرچــه نشــان میدهنــد تــورم هنــوز بیشــتر
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آن دارنــد کــه ســطح عمومــی قیمتهــا بــاال رفتــه و اقتصــاد
ایــران در شــرایطی قــرار گرفتــه کــه یــادآور بحــران اقتصــادی
ســالهای  ۹۱و  ۹۲اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه بحرانهــا و چالشهــای دیگــر ،ماننــد

بیــکاری و افزایــش جمعیــت همچنــان ســر جایشــان هســتند

و در ترکیــب بــا بحرانهــای جدیــد ،عرصــه زندگــی را بــر
مــردم ایــران تنگتــر میکننــد.

در چنیــن شــرایطی حتــی خوشــبینترین تحلیلگــران
اقتصــادی نیــز بــا دیــده تردیــد بــه آینــده اقتصــاد ایــران
نــگاه میکننــد.

۱۶
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برقــراری تعامــل ســازنده بــا جهــان  /شــفافیت بیشــتر در برنامـ ه هســتهای  /لغو ویــزای عراق  /تــاش در جهت خارج کــردن پرونده

هســتهای ایــران از شــورای امنیــت  /کاهــش و رفــع تحریمهــا  /بازگردانــدن اعتبــار گذرنامــه ایرانــی  /جلوگیــری از تحریمهــا در

آینــده  /بهبــود روابــط دوجانبــه بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه ویــژه عربســتان ســعودی  /لغــو تحریمهــای غیــر هســتهای

۱۷
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حــوزه سیاســت خارجــی گرچــه از نظــر تعــداد ،کمتریــن بخــش

بــه دو وعــده «بهبــود رابطــه بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج

وعدههــای روحانــی را در بــر میگیــرد .حســن روحانــی در

اعتبــار گذرنامــه ایرانــی» مربــوط میشــود .گرچــه در ابتــدا

از وعدههــای روحانــی را شــامل میشــد ،امــا مهمتریــن
دوران ریاسـتجمهوری محمــد خاتمــی ،در مقــام دبیــر شــورای
عالــی امنیــت ملــی ،مســئول پرونــده هســتهای ایــران بــود و

فعالیتهــای او در آن دوران موجــب شــد کــه لقــب «شــیخ

دیپلمــات» را کســب کنــد.

فــارس» و بــه ویــژه عربســتان ســعودی و «بازگردانــدن

دولــت تــاش کــرد کــه روابــط بــا عربســتان ســعودی را عــادی

کنــد ،امــا اتفاقهایــی نظیــر جنــگ یمــن و حملــه بــه ســفارت
عربســتان در تهــران باعــث تیرهتــر شــدن روابــط دو کشــور

شــد .مســالهای کــه باعــث تقلیــل ســطح روابــط دیپلماتیــک

احتمــاال همیــن ســابقه در پیشــبرد گفتوگوهــای هســتهای

میــان ایــران و برخــی کشــورهای دیگــر عربــی حاشــیه خلیــج

از جملــه دالیــل اقبــال رایدهنــدگان بــه روحانــی در انتخابــات

اســراییل و هـمگام بــا دولــت ترامــپ ،یکــی از مخالفــان عمــده

آن زمــان و برخــی توافقهــا میــان او و ســه کشــور اروپایــی،
ریاسـتجمهوری ســال  ۹۲بــود .ســابقه روحانــی در ایــن زمینه

و انتخــاب محمدجــواد ظریــف بــه ســمت وزیــر امورخارجــه،

باعــث شــد کــه بــه نظــر بســیاری ،حــوزه سیاســت خارجــی

تبدیــل بــه نقطــه قــوت دولــت روحانــی شــود.

فــارس هــم شــد .در حــال حاضــر عربســتان ســعودی در کنــار
توافــق هســتهای ایــران و حامــی فشــار بــر جمهــوری اســامی

اســت.

در این یک سال چه گذشت؟

اردیبهشــتماه ســال  ۹۷و بــا خــروج آمریــکا از برجــام،

آمار چه میگوید؟

مشــکالت دولــت روحانــی بیشــتر شــد .او کــه در زمــان

روحانــی در دو انتخابــات  ۹۲و  ۹۶در مجمــوع  ۹وعــده داد کــه

انتخابــات ریاســتجمهوری در ســال  ۹۶و ســرخوش از

میــان ایــن وعدههــا ۴ ،وعــده در شــرایط «محقــق شــده»،

بــود کــه آمــاده اســت بــرای لغــو تحریمهــای غیرهســتهای

در حــوزه سیاســت خارجــی دســتهبندی شــدند .پارســال از
 ۳وعــده در حــال پیگیــری ،یــک وعــده «متوقــف شــده» و
 ۲وعــده نیــز «محقــق نشــده» بودنــد .تنهــا یــک ســال بعــد
تعــداد وعدههــای محقــق شــده بــه نصــف رســیده و بــه
وعدههــای «محقــق نشــده» یــک وعــده دیگــر اضافــه شــده
و یــک وعــده نیــز «متوقــف شــده» اســت.

پیروزیهــای دیپلماتیــک خــود در پرونــده هســتهای ،گفتــه
ایــران تــاش کنــد ،بــا شــرایط تــازهای مواجــه شــد .دولــت

ترامــپ ضمــن خــروج از برجــام ،از بازگشــت تحریمهــا در

دو تاریــخ مشــخص  ۱۳ -مــرداد و  ۱۳آبــان  -خبــر داده؛
تحریمهایــی کــه باعــث خــروج برخــی شــرکتهای بــزرگ چنــد

ملیتــی از ایــران شــدهاند .دولــت آمریــکا همچنیــن وعــده

داده مانــع صــادرات نفــت ایــران خواهــد شــد.

تحلیل

موضعگیریهــای دولــت ترامــپ دربــاره ایــران ،باعــث تندتــر

عــاوه بــر مســاله هســتهای و برجــام  -کــه عمــا بــر بســیاری

شــدن لحــن حســن روحانــی هــم شــده اســت .بــرای نمونــه

احتمــاال مهمتریــن شکســتهای دولــت در ایــن بخــش

نفــت ایــران ،گفــت کــه اگــر ایــران قــادر بــه فــروش نفــت

از بخشهــای سیاســت خارجــی روحانــی ســایه افکنــده -
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تابســتان ســال جــاری ،او بــا اشــاره بــه تحریم احتمالــی فروش
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سیاست خارجی
نباشــد ،کشــور دیگــری هــم در منطقــه نمیتوانــد چنیــن کاری

انجــام دهــد و تهدیــد بــه بســتن تنگــه هرمــز کــرد .مســالهای
کــه بــا واکنــش مثبــت آیتاللــه خامنــهای ،قاســم ســلیمانی و

شــماری دیگــر از افــراد و مســئوالنی مواجــه شــد کــه بــه طــور
ســنتی منتقــد سیاســت خارجــی دولــت روحانــی بودنــد.

احتمــاال دولــت روحانــی نمیتوانــد امیــدی بــرای تحقــق بســیاری

از وعدههــای خــود در حــوزه سیاســت خارجــی داشــته باشــد.
روحانــی از همــان ابتــدای کار بــر «تعامــل ســازنده بــا جهــان»
تاکیــد داشــت .مذاکــرات میــان ایــران و گــروه  ۵+۱و

ایــن شــکل از موضعگیــری عــاوه بــر داغتــر کــردن تنــش میــان

گفتوگوهــای مســتقیم میــان مقامهــای ایرانــی و آمریکایــی -

نفــت در خلیــج فــارس هــم خواهــد شــد.

از ایــن جملهانــد .دولــت روحانــی گرچــه موفــق شــد بــا امضــای

ایــران و آمریــکا ،احتمــاال باعــث واکنــش کشــورهای صادرکننــده

در ســطح وزرای امــور خارجــه  -و تمــاس تلفنــی روحانــی و اوبامــا

عــاوه بــر اینهــا نبایــد از یــاد بــرد کــه ســکان بخشــی از

برجــام ،در جهــت خــروج پرونــده هســتهای ایــران از شــورای

در اختیــار نهادهــای دیگــری  -چــون نیــروی قــدس ســپاه

آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ضمــن شــفافیت بیشــتر برنامــه

سیاســت خارجــی ایــران نــه در اختیــار دولــت روحانــی ،کــه
پاســداران  -اســت .بــه جــز مســاله هســتهای ،دولــت روحانــی

موفــق نشــد افســار سیاســت خارجــی ایــران را بــه طــور کامــل در
اختیــار بگیــرد .بــه ایــن ترتیــب عــاوه بــر مشــخص کــردن خطــوط

کلــی ایــن سیاسـتها از ســوی رهبــر ایــران ،اجــرای برخــی از آنهــا
نیــز بــه ســپاه پاســداران یــا دیگــر نهادهــا واگــذار و باعــث خلــع
یــد دولــت در ایــن زمینههــا شــده اســت .ایــن دوگانگــی در

سیاســت خارجــی از دیگــر مــواردی اســت کــه موجــب تضعیــف

سیاســت خارجــی دولــت روحانــی و ناتوانــی آنهــا در رســیدن بــه
اهدافشــان شــده اســت.

امنیــت ســازمان ملــل متحــد گام بــردارد و بــا همــکاری بــا
هســتهای ،در جهــت کاهــش تحریمهــای هســتهای حرکــت کنــد،

امــا ایــن موفقیتهــا ایــن روزهــا در شــرایط شــکنندهای قــرار
گرفتــه اســت.

مخالفــت  -یــا دســتکم راضــی نبــودن  -آیتاللــه خامنــهای،
نهادهایــی چــون ســپاه پاســداران و برخــی گروههــای تنــدرو از

گفتوگوهــای هســتهای و توافــق حاصــل شــده از یکســو و

روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ در آمریــکا از ســوی دیگــر کار را
بــرای دولــت حســن روحانــی دشــوارتر کــرده اســت.

بــا توجــه بــه نهــی مذاکــره و گفتوگــو بــا آمریــکا از ســوی
آیتاللــه خامنــهای  ،تحوالتــی کــه در منطقــه و بــه خصــوص
ســوریه در حــال صــورت گرفتــن اســت و همچنیــن ادامــه
اختالفهــا میــان ایــران و عربســتان ســعودی ،بعیــد اســت کــه

در کوتــاه مــدت دولــت روحانــی بتوانــد موفقیتهــای پیشــین
خــود را تکــرار کنــد .بایــد دیــد آیــا در صــورت وخیمتــر شــدن
اوضــاع ،دولــت برنام ـهای بــرای بــه دســت گرفتــن ابتــکار عمــل

در حــوزه سیاســت خارجــی یــا تــاش بــرای «نرمــش قهرمانانــه»
جدیــد از ســوی حکومــت دارد یــا نــه .در غیــر ایــن صــورت
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