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مقدمه
یک سال بعد از استقرار دولت یازدهم، کارنامه حسن روحانی در پیگیری یا اجرای 

وعده هایش، ترکیبی از موفقیت  و شکست است. 
بررسی کارنامه یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی نشان می دهد که بهترین 
عملکرد دولت او در پیگیری وعده های حوزه سیاست خارجی  بوده است. روحانی با 

انتخاب دیپلمات باتجربه و زبردستی چون محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه 
و سپردن رهبری تیم مذاکره کننده هسته ای به وی توانسته است تا حد زیادی دیپلماسی 

مورد نظرش را پیش ببرد. 
گماردن مدیران باسابقه در مناصب مهم اقتصادی، موفقیت در مهار تورم و همچنین 

رشد محسوس تولید نفت را می توان از نکات مثبت کارنامه اقتصادی دولت روحانی 
برشمرد. هرچند عملکرد و تصمیمات دولت در مواردی چون اجرای فاز دوم طرح 

هدفمندی یارانه ها و نحوه توزیع سبد کاال انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی را در پی 
داشت. 

در مورد برخی وعده های فرهنگی-اجتماعی، دولت تا حدودی پایبندی  به قول هایش 
را نشان داده است. در مواردی چون بازگشایی خانه سینما، مخالفت با ستاره دار 

کردن دانشجویان، بازگرداندن استادان کنارگذاشته عملکرد خوبی داشته است. درباره 
برخی وعده ها مانند رفع فیلتر شبکه های اجتماعی و همچنین بازگشایی انجمن صنفی 

روزنامه نگاران ایران که بسیاری به تحقق آن امیدوار بودند دولت نتوانست از مانع 
پرقدرتی چون قوه قضاییه عبور کند. وعده های مهمی چون تشکیل وزارت زنان و تاسیس 

فرهنگستان زبان آذری نیز به هیچ عنوان پیگیری نشدند.
ضعیف ترین عملکرد دولت روحانی در مورد وعده های سیاست داخلی بوده است. وعده  ی 

مهمی چون رفع حصر که  از اصلی ترین خواسته های برخی از حامیان حسن روحانی نیز 
بوده، با گذشت یک سال همچنان محقق نشده است. همچنین دیگر وعده  های در حال 

پیگیری این حوزه همچون  تدوین منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از خشک شدن 
دریاچه ارومیه نیز نتیجه قابل لمسی نداشته اند. 
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از میان وعده های انتخاباتی روحانی و وعده های پس انتخابات دولت یازدهم، 
روحانی سنج ۷۳ وعده را در یک سال گذشته مورد بررسی قرار داده که وضعیت پیگیری 

آنها به شرح زیر است:

وعده های محقق شده: 6
وعده ها ی در حال پیگیری: ۲۵

وعده های محقق نشده: ۴
وعده های پیگیری نشده: ۳۸

۶

۴

٢۵
٣٨ ٧٣
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گزارشروحانیسنج
حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد با شعار اصلی تشکیل دولت »تدبیر و امید« حضور 

یافت و به پیروزی رسید.
سال ها دبیری و عضویت در شورای عالی امنیت ملی، ریاست بر مرکز تحقیقات 

استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز حلقه ای از مشاوران که با او در این دو 
مرکز همکاری داشتند، این امکان را برای حسن روحانی فراهم آورد که با ارائه فهرستی 
از مشکالت و دغدغه ها شعارها و وعده های خود را عنوان کند. وعده هایی که هر یک 
می توانستند بخشی از جمعیت رای دهندگان، در الیه های مختلف جامعه ایران را در 

مناطق مختلف به خود جذب کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در شرایط ویژه ای برگزار شد؛ از یک سو یکی از 

دو جناح اصلی جمهوری اسالمی یعنی »جناح اصالح طلبان« که در سه دهه گذشته 
همواره در انتخابات ها حضور داشت از صحنه رقابت حذف شده بود. آن ها تنها در 

جریان انتخابات امکان یافتند با محمدرضا عارف به عنوان »کاندیدای حداقلی« حضور 
پیدا کنند.

شورای نگهبان حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را که در غیاب اصالح طلبان می توانست 
حداکثر آرای آنها را به سبد خود واریز کند با روش » رد صالحیت« از صحنه انتخابات 

حذف کرد.
از سوی دیگر رهبران جریان اصالح طلب چون محمد خاتمی با توجه به فضای امنیتی 
گسترده در داخل و فضای پرچالش در عرصه بین الملل ترجیح دادند تا به جای ورود 

به دور تازه ای از تنش با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و نهادهایی چون سپاه 
پاسداران، زمام امور به دست دولتی حداقلی اما میانه رو، حتی از اصولگرایان میانه رو 

)محافظه کاران میانه رو( بیافتد. به همین دلیل در روزهای منتهی به انتخابات اصالح 
طلبان ضمن حمایت از حسن روحانی، ترجیح دادند کاندیدای حداقلی شان یعنی 

محمدرضا عارف از صحنه انتخابات کناره گیری کند.
به این ترتیب پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد درحالی که در 



5»روحانی سنج« و یک سال نخست ریاست جمهوری روحانی

برابر او کاندیداهایی چون سعید جلیلی قرار داشتند که طیف تندرو اصولگرایان و سپاه از 
او حمایت می کرند. محمدباقر قالیباف نیز مورد حمایت طیف میانه رو اصولگرایان بود. 
محسن رضایی نیز ضمن داشتن حمایت پراکنده ای در سپاه و نیروهای مسلح، بخشی 

از آرای قومی در استان های جنوب غربی ایران را نیز با خود داشت.
حسن روحانی در جریان تبلغات انتخاباتی خود را »ادامه دولت های هاشمی رفسنجانی 

و محمد خاتمی« معرفی می کرد. ویژگی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تمرکز بر 
»توسعه اقتصادی« بود، درحالی که دولت محمد خاتمی برنامه اصلی خود را بر »توسعه 

سیاسی« و پس از آن توسعه فرهنگی و اجتماعی قرار داده بود.
حجم مطالبات سرکوب شده طی سال های ۸۴ تا ۹۲ چنان گسترده و متنوع بود که در 

کنار تنوع اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی، حسن روحانی را واداشت تا »فهرستی بلند 
از وعده ها« را برای پاسخ گویی به این مطالبات بیان کند.

گروه تحقیق روحانی سنج بخشی از وعده های حسن روحانی، وزرا و معاونان او را 
که از ویژگی های چون »فراگیری« و »قابلیت سنجش« برخوردار بودند در دو مقطع 

»انتخابات« و »پس از تشکیل دولت« در چهار دسته »فرهنگی-اجتماعی«، »سیاست 
داخلی«، »اقتصاد« و »سیاست خارجی« گردآوری و به طور مداوم مورد نظارت قرار 

داده است.
با گذشت یک سال از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ۱۰ ماه از آغاز دوره 

ریاست جمهوری حسن روحانی، گروه تحقیق روحانی سنج وعده های ۷۳ گانه مورد نظر 
را در سه حوزه »میزان پایبندی حسن روحانی و دولت یازدهم به وعده ها«، »قابلیت 

اجرا و تحقق وعده ها« و همچنین »چالش های پیش روی رئیس جمهوری اسالمی و 
دولت یازدهم برای اجرای آنها« مورد بررسی قرار داده است.
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فرهنگی-اجتماعی
وعده های فرهنگی-اجتماعی بخش قابل توجهی از وعده های انتخاباتی و همچنین 

وعده های پس از انتخابات حسن روحانی و دولت او را در بر می گیرد. 
در این میان وعده های اجتماعی در شمار وعده هایی قرار می گیرند که اجرای بخشی 

از آنها براساس قوانین جاری از جمله قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است و 
بخشی دیگر نیز مورد اجماع طیف های مختلف سیاسی هستند. 

برای نمونه وعده »بیمه همگانی سالمت« از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که در 

آن بر » شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداکثر 
معادل سي درصد )۳۰%( هزينه هاي سالمت« تاکید شده است.

بنابراین اجرای این وعده با مقاومت یا چالش جناح های سیاسی درون حاکمیت 
جمهوری اسالمی مواجه نیست. اجرای این دسته از وعده ها تنها به اراده دولت و تامین 

بودجه و رفع موانع اداری نیاز دارد. 
وعده هایی چون »تدوین قانون ورزش جمهوری اسالمی ایران«، »صدور کارت هوشمند 

برای بیماران صعب العالج« و »بیمه زنان سرپرست خانوار« در شمار وعده های بدون 
چالش قرار می گیرند که طی یک سال گذشته دولت حسن روحانی گام هایی برای اجرای 

برخی از این وعده ها برداشته است. 
دسته ی دیگری از وعده های اجتماعی روحانی وعده های چالش برانگیزی هستند که 

اجرای آن عالوه بر اراده ی دولت، به فائق آمدن بر این چالش ها وابسته است. وعده ی 
بازگشت استادان و مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان نمونه هایی از این وعده ها 

هستند. این وعده ها به دلیل وابستگی به ریشه های ایدئولوژیک جمهوری اسالمی، برای 
اجرایی شدن با مقاومت از سوی نهاد ها و مراکز متعدد قدرت در ایران مواجه بودند. به 
رغم اینکه دولت روحانی توانست در هر دوی این وعده ها با استفاده از اصل غافلگیری و 
در کوتا ه ترین زمان ممکن، بخشی از آنرا اجرایی کند و شماری از دانشجویان ستاره دار 
و استادان را به دانشگاه بازگرداند. با استقرار دولت اما، مقاومت ها دربرابر اجرای این 

http://ictb.ir/index.php/1389-12-02-12-27-38%3Fstart%3D3
http://ictb.ir/index.php/1389-12-02-12-27-38%3Fstart%3D3
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وعده ها از سوی اصولگرایان گسترش پیدا نمود تا آنجا که رضا فرجی دانا وزیر علوم، به 
مجلس احضار شد و پس از چند جلسه پر تنش، مجلس به او اخطار )کارت زرد( داد. 
از سوی دیگر به دلیل مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص دانشجویان 
بهایی به ویژه در ماه های گذشته، روند اخراج این دانشجویان از دانشگاه ها همچنان 

ادامه یافته است.
برخی از وعده های اجتماعی حسن روحانی و دولتش چون وعده ی »پیگیری وضعیت 

معلمان تبعیدی و اخراجی« با مقاومت های شدیدتری نیز مواجه شده است زیرا بخشی 
از زمینه های تحقق چنین وعده هایی به دستگاه های دیگر حکومتِی مستقل از دولت 

یا قوای دیگر چون قوه قضاییه مربوط است. در زمینه پیگیری وعده ذکر شده، به رغم 
آنکه وزیر آموزش و پرورش از هماهنگی با وزارت اطالعات نیز سخن گفت اما این وعده 

تاکنون محقق نشده است.
وعده »رفع فیلتر از شبکه های اجتماعی« نیز به یکی از وعده های چالش برانگیز در 

ما ه های اخیر تبدیل شده است. از یک سو حسن روحانی در قبال ناکامی در برخی دیگر 
از حوزه ها برای حفظ محبوبیت خود بر رفع فیلتر از شبکه های اجتماعی اصرار کرده 

است. او حتی در سخنان بی سابقه ای به صراحت اعالم کرد که دسترسی به شبکه های 
اجتماعی را بخشی از حقوق شهروندی مردم می داند. همزمان اما مقاومت در قبال رفع 

فیلتر از شبکه های اجتماعی چنان اوج گرفت که رییس قوه قضاییه ایران نیز به حسن 
روحانی در اینباره هشدار داد. در مقابل و به رغم دستور کارگروه مصادیق محتوای 

مجرمانه برای فیلتر واتس َاپ، حسن روحانی خود دستور توقف اجرای فیلتر آن را صادر 
کرد.

دسته ی سوم از وعده های اجتماعی، چون وعده ی کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات 
جاده ای یا وعده جذب بیشتر گردشگران خارجی در شمار وعده های فرادولتی قرار 

می گیرند. برای نمونه این دو وعده به موانعی چون فرهنگ عمومی، زیرساخت های 
اقتصادی و حتی عوامل بیرونی چون رابطه ایران با جامعه جهانی یا کاهش و لغو تحریم 

ها وابستگی دارد.
وعده های فرهنگی از جمله وعده هایی هستند که خواست نخبگان، تشکل های صنفی 

و طبقه متوسط در ایران به شمار می آیند. در مقابل، بخش گسترده ای از نهاد های 
حکومتی با تحقق این وعده ها مخالفند زیرا  تحقق اغلب این وعده ها به اراده ای فراتر از 

اراده دولت وابسته است. 
شورای عالی انقالب فرهنگی یکی از مراکز تصمیم ساز در بخش فرهنگ است که اگرچه 
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ریاست آن با رییس جمهور است اما یکی از نهاد های تحت نظر رهبر جمهوری اسالمی 
است. به عنوان نمونه وعده هایی چون »تعیین قواعد شفاف برای ممیزی کتاب« 

»حذف کنترل پیش از چاپ کتاب« و »به حداقل رساندن کنترل در حوزه سینما« 
و سایر وعده های مربوط به سینما به طور مستقیم در پیوند با سیاست ها و مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی  است. تمام امور مربوط به کنترل و سانسور در سینما بر 
اساس مصوبات این شورا است. 

عالوه بر این، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی از نگاه و حساسیت ویژه ای در حوزه 
فرهنگ و هنر برخوردار است تا جاییکه در امور جزیی در فعالیت های فرهنگی اعمال 

نظر می کند. 
نهادهای متعدد حکومتی دیگری هم در این حوزه به فعالیت مشغول هستند. حوزه های 
علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و سیما و شمار قابل توجهی از موسسات و مراکز 

وابسته به سپاه پاسداران و بسیج از جمله این نهادها هستند. 
از میان ده وعده ی فرهنگی که در روحانی سنج مورد بررسی قرار گرفته است تنها یک 

مورد یعنی »بازگشایی خانه سینما« محقق شده است و در مقابل، وعده »حذف کنترل 
پیش از چاپ کتاب«  در فهرست وعده های محقق نشده قرار گرفت. از این میان سه 

وعده نیز در حال پیگیری است. 
تحقق وعده ی بازگشایی خانه سینما را باید یکی از پیروزی های دولت روحانی بر شمرد 
زیرا از یک سو اهالی سینمابه عنوان یکی از حامیان حسن روحانی در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری در جذب رای موثر بودند و به عنوان یکی از پایگاه ها اجتماعی او به 

شمار می آمدند. با تحقق این وعده حسن روحانی در مدت کوتاهی پس از استقرار دولت 
توانست تصویری از »دولت تدبیر و امید« که شعار انتخاباتی اش بود را به افکار عمومی 

ارائه کند. بحران خانه سینما،  بحرانی دولت ساخته بود و به همین دلیل با تغییر و اراده 
دولت گره این بحران باز شد.

وعده »حذف کنترل پیش از چاپ کتاب« اما، نمونه ای از یک وعده غیرقابل تحقق از 
سوی دولت است که به دلیل موانع فرادولتی بسیار زود علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی از اصرار بر اجرای آن چشم پوشی کرد. 
دسته دیگری از وعده های فرهنگی به رغم اراده ی دولت برای تحقق آن با موانعی چون 

قوه قضاییه مواجه هستند. برای نمونه وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران 
از این وعده هاست که حسن روحانی تنها سه روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست 

جمهوری در اولین کنفرانس رسانه ای خود و در حضور ده ها خبرنگار آن را بیان کرد. 
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پس از آن علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شش ماه دوم سال ۹۲ بارها از 
تصمیم دولت برای اجرایی کردن این وعده خبر داد. حتی سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، اطالعات و تعاون،کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای به همین منظور امضا 
کردند. وزارت اطالعات شکایت این وزارتخانه از انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را 

که در دولت محمود احمدی نژاد ثبت شده بود را پس گرفت. در این مرحله قوه قضاییه 
به صراحت با بازگشایی این انجمن مخالفت کرد و غالمحسین محسنی اژه ای دادستان 
کل در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که حتی پس گرفتن شکایت وزارت اطالعات هم 

نمی تواند منجر به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران شود.
در مجموع وعده های فرهنگی و اجتماعی از سوی حسن روحانی و دولت او، در پاسخ به 
بخشی از مطالبات طبقه متوسط و نخبگان عنوان شده است. از آنجاییکه دولت روحانی 
پایگاه اجتماعی خود را در طبقه متوسط جستجو می کند در یک سال گذشته کوشیده 
است دست کم با پیگیری برخی از این وعده ها بر محبوبیت، تثبیت و  گستردگی پایگاه 
اجتماعی خود بیافزاید. اما موانع و چالش های پیش روی دولت در این بخش نیز به دو 
پایگاه ایدئولوژیک و سیاسی در جمهوری اسالمی گره خورده است. تحقق بخش قابل 

توجهی از این وعده ها  مشروط به زیر پا گذاشتن خطوط قرمزی است که در سی و پنج 
سال گذشته از سوی حاکمیت ترسیم شده است. سانسور و کنترل رسانه ها و افکار 

عمومی، جلوگیری از پا گرفتن نهادهای صنفی و همچنین نگاه توام با سوظن حاکمیت 
به طبقه متوسط از ویژگی های حکمرانی در سه دهه گذشته است. عال وه براین رهبری 

جمهوری اسالمی چندین بار صریحا انتقاداتی را درمورد سیاستهای فرهنگی دولت 
مطرح کرده است که آخرین آن در دیدار با هیئت دولت بود که اشتباهات فرهنگی را 

جبران ناپذیر خواند. 
 در نتیجه به نظر نمی رسد که در حال حاضر دولت روحانی توان درگیر شدن با این 

ویژگی های ذاتی جمهوری اسالمی را داشته باشد. حسن روحانی و حلقه نخست مدیران 
و مشاوران او نشان داده اند که تمرکز اصلی دولت یازدهم بر سیاست خارجی و اقتصاد 

است. آنها می کوشند تا با حل بخشی از بحران ها و چالش های موجود در سیاست 
خارجی و نیز بازگرداندن قطار واژگون شده اقتصاد ایران به ریل از یک سو رضایت رهبر 
جمهوری اسالمی و سایر تصمیم سازان حکومتی را جلب کنند و از سوی دیگر رضایت 

مردم و افکار عمومی را به دست آورند.  
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سیاستداخلی
وعده های حسن روحانی در سیاست داخلی یکی از دالیل اصلی حمایت اصالح طلبان 

و همچنین بخشی از بدنه جنبش سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از 
اوست.

یکی از اصلی ترین وعده های حسن روحانی و دولتش وعده »رسیدگی به رفع حصر سران 
جنبش سبز« است. میرحسین موسوی )و همسرش زهرا رهنورد( و همچنین مهدی 

کروبی دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در »حصر« 
نیروی های امنیتی جمهوری اسالمی قرار دارند.

حسن روحانی از ابتدای ورود به انتخابات ریاست جمهوری و در نخستین سخنرانی 
انتخاباتی خود در دانشگاه آزاد کرج نشان داد که جذب حامیان میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی یکی از اهداف اوست. او در نخستین سخنرانی انتخاباتیش از سرکوب 

معترضان به نتایج انتخابات سال  ۸۸ تحت عنوان »فتنه« انتقاد کرد و  گفت: »چهار  
سال است که فتنه ، فتنه میکنند و خیلی چیزها است که مردم نمیدانند و اگر زمان آن 

برسد همه را بازگو خواهیم کرد.«
حمایت اصالح طلبان از حسن روحانی نیز منجر به حمایت بخش بزرگی از فعاالن 

جنبش سبز از حسن روحانی شد تا آنجا که در جریان میتینگ های انتخاباتی حسن 
روحانی درخواست رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و 

آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از مطالبات اصلی هواداران او مطرح می شد و حتی 
در فیلم های منتشر شده از میتینگ های انتخاباتیش این خواست رای دهندگان قابل 

مشاهده است.
روحانی وعده داد که این مطالبات را برآورده می کند و گفت در »کشور عدل و اعتدال 
نیازی نخواهد بود که کسی زندانی باشد« و نه تنها زندانیان سیاسی که همه زندانیان 

باید آزاد شوند.
او همچنین روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سئوالی 
درباره رفع از حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: »به نظر من مشکلی 

http://titre1.ir/fa/news/12172/titre1.ir
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D14sBPqsL5NA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKfakQIt8dGs
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKfakQIt8dGs
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJp1tizALApQ
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJp1tizALApQ
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfiIhGGjm3ak
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نیست و می شود شرایطی را در یک سال آینده در کشور فراهم کرد که نه تنها آنهایی 
که در حصرند آزاد شوند، بلکه آنهای که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد 

شوند.«
حسن روحانی در یکی دیگر از سخنرانی های انتخاباتیش نیز خودش را به عنوان کسی 
معرفی کرد که حصر آیت الله منتظری را برداشته است و بدون نامبردن از موسوی یا 

کروبی، گفت که »رئیس جمهور باید قدرت ایجاد اجماع برای مواردی چون رفع حصر 
را داشته باشد.«

پس از تشکیل دولت نیز حسن روحانی به طور ضمنی در یکی از اولین برنامه های 
تلویزیونی خود این وعده را تکرار کرد و با تاکید براینکه »فضای امنیتی« در کشور را 

کاهش می دهد، گفت »هرخانه ای که نیاز به باز شدن داشته باشد« با کلید مردم و 
باز می شود و گفت که در دولت »حتما« چنین اراده ای وجود دارد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی، هفتم  آذر ماه ۱۳۹۲ طی 
گفت و گو با روزنامه اعتماد به طور رسمی گفت: »با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی 

که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار 
جامعه است، در دستور کار رییس جمهور قرار دارد.«

معاون حسن روحانی از مردم خواست تا »به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و 
بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند، عمل کند.«

همین موارد منجر به ابراز نگرانی های جدی در میان هواداران جنبش سبز درباره 
عملکرد دولت یازدهم در سیاست داخلی شده است. حتی برخی از نزدیکان حسن 
روحانی را نیز به انتقاد واداشته است. از جمله حسین دهباشی سازنده فیلم های 

تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با انتشار یادداشتی در 
صفحه فیس بوک خود تاکید کرده است که حسن روحانی را مسئول جان میرحسین 

موسوی می داند. او تاکید کرده است که در اوج تبلیغات انتخاباتی چندین بار به شکل 
خصوصی از حسن روحانی درباره وعده هایش برای رفع حصر پرسیده اند و حسن 

روحانی هربار پاسخ داده است که »رئیس جمهور مطابق قانون رئیس شورای عالی 
امنیت ملی است، شما قدرت اش را در حل این قبیل موارد دست کم نگیرید.«

این درحالی است که برخی از اصولگرایان از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، می گویند: »رفع حصر فتنه گران ارتباطی 

با دولت و رئیس جمهور ندارد، بلکه قوه قضاییه باید برای فتنه گران تعیین و تکلیف 
کند«، و برخی از اصولگرایان چون امام جمعه موقت تهران می گویند که حصر موسوی و 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPFMnhYFsB6o
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPFMnhYFsB6o
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DidvkJFAljiY
http://www.etemaad.ir/Released/92-09-07/204.htm%23259563
http://iranwire.com/news/56/5938/
http://iranwire.com/news/56/5938/
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13920922000354
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کروبی تصمیم کلی »نظام« است و »نظام به کمترین مجازات یعنی حصر خانگی اکتفا 
کرده است.«

اکنون با گذشت یک سال از استقرار دولت یازدهم، اما میرحسین موسوی، زهرا رهنورد 
و مهدی کروبی همچنان در حصر قرار دارند. با توجه به گزارش اخیر علی مطهری 

نماینده تهران از  مالقات با رهبری و  بیان نظرات وی مبنی بر اینکه حصرموسوی و 
کروبی  نشانه مالطفت نظام با  آنان است بعید به نظر می رسد که حداقل در کوتاه مدت 

گشایشی در کار آنها صورت بگیرد. 
»آزادی زندانیان سیاسی« نیز یکی از مطالبات رای دهندگان از حسن روحانی بود. 

اگرچه روحانی به صراحت وعده آزادی زندانیان سیاسی را نداد اما گفت که برای آزادی 
زندانیان تالش خواهد کرد. در یک سال گذشته اما جز آزادی شماری از زندانیان 

سیاسی در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل، نمی توان به صراحت موارد دیگری از آزادی زندانیان را به فعالیت های 

دولت روحانی نسبت داد. هرچند در چندماه اخیر مجددا برخی روزنامه نگاران دستگیر 
شده اند و برخی نیز برای اجرای احکام به زندان فرا خوانده شده اند.

به رغم کاهش »فضای امنیتی« به ویژه در ماه های نخست ریاست جمهوری حسن 
روحانی، از ابتدای سال ۹۳ موارد متعددی از لغو و حمله به سخنرانی های چهره های 
سیاسی و همچنین لغو کنسرت های موسیقی تحت فشار نیروی های نزدیک به سپاه 
و بسیج ثبت شده است. پر سر و صداترین مورد این خصوص، »لغو سخنرانی حسن 
خمینی« نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی، در دانشگاه بروجرد است. 

این سخنرانی پس از تهدید »گروه های فشار« نزدیک به سپاه پاسداران و بسیج از سوی 
فرماندار بروجرد لغو شد.

دولت حسن روحانی در این خصوص، با گذشت چند هقته و در قبال بازتاب وسیع خبر 
لغو سخنرانی حسن خمینی، اعالم کرد که فرماندار بروجرد با پذیرش کوتاهی در مقابل 

گروه های فشار از سمت خود استعفا داده است.
دوم خرداد ۹۳ نیز به مناسبت سالگرد »پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم 

خرداد ۱۳۷۶ قصد برگزاری سخنرانی هایی در ۱۱ شهر را داشتند اما »دست کم در دو 
شهر یاسوج و بوشهر به  دلیل ممانعت گروه های تندرو این گردهمایی ها لغو شد 

و در شهرهای قم، زاهدان، سنندج، گرگان و استان های اردبیل و لرستان نیز این 
همایش ها به تعویق افتاد.«

»تسهیل بازگشت ایرانیان« یکی دیگر از وعده های حسن روحانی است که اکنون با 

http://isna.ir/fa/news/92100905110/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25B9%25D9%2586%25DB%258C
http://isna.ir/fa/news/92100905110/%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25B9%25D9%2586%25DB%258C
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlNhPNo8UY7g
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrR7fTT_b4Hc
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrR7fTT_b4Hc
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34099
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34099
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34988
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34988
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34988
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34988
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چالش هایی در اجرا مواجه شده است. دستکم دو تن از اصالح طلبان، حسین نورانی 
نژاد و سراج میردامادی که بدون اخذ پناهندگی و برای تحصیل یا زندگی در خارج از 

ایران اقامت داشتند پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده اند. دیگر ایرانیان 
مقیم خارج از کشور بدون فعالیت سیاسی خاص نیز در مواردی پس از بازگشت به ایران 

بازداشت و زندانی شده اند. از جمله فریده شاهگلی یک زن ساکن آلمان که دوسال پیش 
بازداشت، محاکمه شد و اکنون زندانی است در نامه ای به حسن روحانی نوشت است: 
»جناب آقای دکتر حسن روحانی! اینجانب در حالی محکوم می شوم که به عنوان یک 

عضو عادی شبکه اجتماعی فیس بوک و یک ایرانی که علی رغم داشتن تابعیت آلمانی به 
خاطر عرق ملی نام ایرانی برای فرزندانم انتخاب کرده ام و به لحاظ دغدغه ام نسبت به 

آینده کشورم همواره پیگیر مسایل اجتماعی ایران بوده ام.«
وزارت خارجه دولت روحانی اما همچنان بر »تسهیل بازگشت ایرانیان« تاکید دارد 
و حسن قشقاوی، معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور 
خارجه، با اعالم یک ایمیل به رسانه ها، گفته است: »اگر کسی برای ورود به کشور 

نگرانی دارد می تواند از بخش کنسولی وزارت خارجه استعالم کند. ما از نهادهای 
ذی ربط استعالم می کنیم و آنها پاسخ دقیق را در این باره به ما اعالم می کنند.«

در ۲۱ اردیبهشت ۹۳ اما کاظم سجادی،مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور 
وزارت خارجه ایران، از عدم همکاری قوه قضائیه در این باره خبر داد و گفت که مدارک 

دستکم ۴۰ ایرانی مقیم خارج را برای دریافت نظر قوه قضائیه به این قوه ارسال کرده 
است اما »تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده ایم. هر زمانی که از سوی این 

قوه پاسخ دریافت کنیم، به سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده اند، اطالع داده 
 می شود.«

دسته ای از وعده های حسن روحانی در سیاست داخلی شامل »ایجاد امکان اجرای 
آداب و فرایض دینی مذهبی اقلیت های مذهبی«، »تعیین معاون از اقلیت ها«، »رفع 
تبعیض های قومیتی« در شمار وعده هایی قرار می گیرند که با هدف جذب آرا و و نظر 

اقلیت های قومی، دینی و مذهبی در ایران بیان شده است.
ایران کشوری است با تنوع قومی و زبانی و دینی که در آن عالوه بر اقلیت های دینی 
چون یهودیان )کلیمیان(، مسیحیان آشوری و ارمنی، و نیز زرتشتیان، اقلیت های 

دیگری چون بهائیان زندگی می کنند. بزرگترین اقلیت مذهبی ایران را نیز مسلمانان 
اهل سنت تشکیل می دهند. عالوه براینها اغلب استان های مرزی ایران بافت قومیتی 

دارند و کردها، بلوچ ها، ترک ها، عرب ها، گلیک ها، لرها و ترکمن ها از از اقوام 
تشکیل دهنده ایران هستند.

http://www.irangreenvoice.com/article/2014/may/22/43556
http://www.mfa.gov.ir/index.aspx%3Fsiteid%3D1%26siteid%3D1%26pageid%3D176%26newsview%3D273211
http://sharghdaily.ir/%3FNews_Id%3D34028
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برخی از وعده های حسن روحانی چون »تعیین معاون از اقلیت ها« در جریان تشکیل 
دولت یازدهم به تحقق نپیوست. حسن روحانی پس از رسیدن به ریاست جمهوری به 

جای »معاون  از اقلیت ها« یا حتی تشکیل »معاونت در ریاست جمهوری برای رسیدگی 
به امور اقلیت ها« ترجیح داد تا علی یونسی وزیر اسبق اطالعات به عنوان »دستیار ویژه 

رئیس جمهور در امور اقلیت های قومی، دینی و مذهبی« منصوب کند.
در ماه های گذشته جناح اصولگرا اما حتی اظهارات علی یونسی درباره آزادی های 

محدود یه قومیت ها را نیز با واکنش های تند پاسخ داده است.
حسن روحانی اقدام عملی برای تحقق دیگر وعده های خود به اقلیت های مذهبی انجام 

نداده است اما فشارهای امنیتی بر برخی از اقلیت ها از جمله اهل سنت کاسته شده 
است. در مقابل فشارها بر بهائیان همچنان ادامه دارد و حتی در یک مورد یکی از چهره 

های سرشناس بهائی در بندرعباس به دست افراد ناشناس ربوده و به قتل رسید.
»رفع تبعیض  های جنسیتی« یکی از وعده های حسن روحانی است که به شدت از سوی 

فعاالن حقوق زن در ایران طی دو دهه گذشته پیگیر ی شده است. پاسخ این مطالبه 
جنبش زنان در ایران طی دوره زمامداری محمود احمدی نژاد اما اجرای گسترده 

سیاست های تبعیض آمیز و اجرای گسترده تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و حتی 
برخی ادارات بود. عالوه براین در دولت محمود احمدی نژاد و در جریان اجرای طرح 

هایی چون »مبارزه با بدحجابی«، نیروی انتظامی در ابعاد گسترده و سازماندهی شده 
ای به برخورد با زنان به اتهام »پوشش« یا »آرایش« اقدام می کرد. حسن روحانی در 

اردیبهشت ۱۳۹۳ طی سخنانی از چنین برخوردهایی انتقاد کرد و گفت: »نمی توان مردم 
را با زور به بهشت برد.«

این اظهارات با واکنش تند و گسترده اصولگرایان به ویژه امامان جمعه منصوب رهبر 
جمهوری اسالمی مواجه شد. احمد علم الهدي، امام جمعه موقت مشهد در پاسخ گفت: 

»شالق كه سهل است باهمه قدرت جلوي كساني كه مانع بهشت  رفتن مردم شوند 
خواهيم ايستاد.« احمد خاتمی امام جمعه منصوب علی خامنه ای در تهران نیز گفت: 

»وظيفه داريم جاده را براي بهشتي شدن مردم هموار كنيم.« امام جمعه اصفهان، 
محمدتقی رهبر، نیز به صراحت خطاب به حسن روحانی گفت: »من جمله »مردم خود 
انتخاب كنند« را اصال قبول ندارم حتي اگر رييس جمهور كشور گفته باشد. من به آقاي 

روحاني هشدار مي دهم و توصيه مي كنم براي رضاي ليبرال ها كاري نكنيد كه جامعه و 
بسيجيان فكر كنند كه نظام اسالمي از مواضع خود عقب نشيني كرده است.«

پاسخ امام جمعه قزوین فراتر از دیگران بود.عبدالکريم عابديني در خطبه هاي اين هفته 

http://www.etemaad.ir/Released/93-03-10/204.htm
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نماز جمعه قزوين گفت: »مردم به زودي راي خود را از كساني كه لياقت آنها را نداشته 
باشند پس مي گيرند. توصيه مي كنيم اصرار نكنيد مردم را به جهنم ببريد و همکار 

شياطين نشويد و از آسيب رساندن به افكار قرآني پرهيز كنيد.«
شهیندخت موالوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، اما همچنان تاکید دارد که در 

دولت حسن روحانی اقداماتی برای رفع تبعیض  جنسیتی اجرا خواهد شد. شهیندخت 
موالوردی در اردیبهشت ۹۳ گفت که »ارایه پیشنهاد منع تبعیض جنسیتی در استخدام 

دستگاه های دولتی، یکی از برنامه هایی است که معاونت امور زنان در دستور کار قرار 
داده تا به این ترتیب بتوانیم نسبت به رفع تبعیض در هرگونه استخدام زنان اقدام کنیم.«

دولت روحانی همچنین چهار زن را در شهرهای مختلف ایران به عنوان »فرماندار« 
منصوب کرده است. این اقدام نیز با مخالفت بخش هایی از اصولگرایان مواجه شده 

است.
وعده »انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور« 

چنان که حسن روحانی وعده داده بود اجرا نشده است، چنانکه برخی دیگر از وعده های 
او در سیاست داخلی چون »تقدیم منشور حقوق شهروندی به صورت الیحه به مجلس« 

با گذشت یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تنها در حد 
انتشار یک »پیش نویس« باقی مانده است.

دسته سوم از وعده های حسن روحانی در سیاست داخلی وعده هایی هستند که برای 
جبران اقدامات دولت محمود احمدی نژاد مطرح شده است. »ارائه آمار شفاف و دقیق 
به مردم«، »عدم جابجایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی ثبات«، 

»احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی« و »استقبال از نقد دولت« چهار وعده ای 
هستند که در این دسته قرار می گیرند.

دولت محمود احمدی نژاد که دستکم در شش سال از دوره هشت ساله اش مورد 
حمایت مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و اصولگرایان 

قرار داشت برخی از نهادها و مراکز تصمیم گیری تخصصی را از میان برداشت و منحل 
کرد که از جمله این مراکز »سازمان مدیریت و برنامه ریزی« بود. دولت احمدی نژاد 

همچنین با دستکاری در آمارها، از ارائه آمارهای واقعی خودداری می کرد و در موارد 
متعددی چون »خط فقر« ارائه و انتشار آمار را ممنوع کرده بود. عالوه براین محمود 
احمدی نژاد اقدام به انتصاب و برکناری ناگهانی معاونان، وزرا و استاندار خود می کرد 

که حتی اصولگرایان نیز آن را »بی ثباتی مدیریتی« توصیف می کردند.
حسن روحانی در یک سال گذشته کوشیده اقدامتی را برای احیای این  »سازمان« انجام 
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دهد و از جمله محمدباقر نوبخت، یکی از دستیاران نزدیک خود را به عنوان همزمان 
به دو سمت »معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور« منصوب کرده است تا او گام های 
اجرایی برای »احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی« را بردارد. با این حال تاکنون 
احیای این سازمان به سرانجام نرسیده است چرا که برای احیای آن مجلس شورای 

اسالمی باید الیحه مورد نظر را تصویب کند و با ترکیب فعلی مجلس ارسال چنین الیحه 
ای به مجلس پیامد نامعلومی در پی خواهد داشت.

در یک سال گذشته و طی عمر ده ماهه دولت حسن روحانی تغییرات گسترده ای در 
مدیریت های ارشد به دلیل تغییر دولت ایجاد شده است اما از میان منصوبان حسن 
روحانی و دولت او تاکنون دو مورد استعفای مدیران ارشد شامل استعفای محمدعلی 

نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استعفای کاظم میرولد از معاون 
سیاسی وزارت کشور و دو مورد استعفا در معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
شده است و تنها مورد برکناری رسمی نیز برکناری »طاهر طاهری از استانداری البرز« 
است که حسینعلی امیری معاون وزیر کشور دلیل آن را عدم همراهی استاندار البرز با 

برنامه های دولت حسن روحانی اعالم کرد.
»جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه« یکی از وعده های کالن و مورد توجه افکار 

عمومی است. دولت حسن روحانی با تشکیل » کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه« 
برنامه هایی برای پیگیری نجات دریچه ارومه به اجرا گذاشته است. اگر چه برخی از 
»روند ُکند« انتقاد دارند اما اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی تاکید دارد 

که »نجات دریاچه ارومیه هدفی مهم و ملی است و دولت با جدیت همه توان علمی و 
اجرایی کشور را به کمک دریاچه ارومیه آورده است.«

مسعود پزشکیان، رئیس فراکسیون حمایت از دریاچه  در مجلس شورای اسالمی، می 
گوید: »دریاچه ارومیه در زمان دولت احمدی نژاد فقط در حد یک اسم  ماند و ما هیچ 
امیدی به دولت نداشتیم و عمال نه کاری انجام می شد و نه مسأله ای به صورت رسمی 

پیگیری می شد؛ اما با روی کار آمدن دکتر روحانی و خانم ابتکار و سفری هم که وی به 
منطقه داشت، باعث شد تا بیشتر به این موضوع رسیگی شود.« او تاکید دارد که اکنون 

»با همکاری وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، تیمی در حال شکل 
گیری است تا با برنامه  ریزی دقیق تری راهکاری برای احیای این دریاچه انجام داد.«

عیسی کالنتری، دبیر کارگروه احیا و نجات دریاچه ارومیه، نیز در روزهای پایانی 
اردیبهشت ۹۳ اعالم کرد که »طرح نهایی کارگروه برای احیای دریاچه ارومیه آماده شده 

و دولت بنا دارد برای اجرای این طرح نهایت همکاری را صورت دهد.«

http://aftabnews.ir/fa/news/241843
http://www.tabnak.ir/fa/news/359659/
http://www.tabnak.ir/fa/news/359659/
http://www.tadbirkhabar.com/society/38504
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او می گوید که »در دوهفته آینده جلسه ای با دولت تشکیل می شود که نتیجه بررسی 
های کارگروه درخصوص احیای دریاچه ارومیه در آن جلسه ارائه خواهد شد« و در 

صورت آغاز اجرایی عملیات نجات دریاچه ارومیه »ظرف مدت ۱۰ تا ۱۲ سال آب دریاچه 
ارومیه به حالت اکولوژیکی خود باز خواهد گشت یعنی حدود ۴هزار و ۲۰۰ کیلومتر از 

آب این دریاچه ۵هزار و ۳۰۰ کیلومتری با غلظت نمک ۲۵ درصداز کل غلظت ۵۰ درصد 
تامین می شود.«

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و نیز مقام های دولت او پس از آغاز 
به کار بارها بر وعده »آموزش زبان مادری در مدارس ایران« و اجرای اصل ۱۵ قانون 

اساسی تاکمید کرده اند.
علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی نیز در دی 

ماه ۱۳۹۲ گفت: »درباره تدریس به زبان مادری در میان اقوام، در نشست هایی که با 
وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه ای مدون شود تا این مسئله حل شود.« 

او همچنین گفت که »آموزش به زبان مادری برای سایر زبانها از جمله مردم عرب 
خوزستان در دستور کار است.«

اغلب اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضمن مخالفت در موضوع آموزش زبان 
مادری به وسیله آموزش و پرورش در استانهای ایران آن را »تهدیدی جدی برای زبان 

فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان عنوان کردند.«
غالمعلی حدادعادل رئیس و اعضای شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مخالفت 

با »آموزش زبان مادری« پرداخت و گفت: »در همه جای دنیا وظایف اصلی وزارت 
آموزش و پرورش، آموزش زبان ملی است.«

حدادعادل همچنین آموزش زبان مادری را به طور ضمنی »تهدید امنیت ملی« 
توصیف کرد و گفت: »موضوع دیگر بحث مطرح شده از سوی جناب آقای یونسی مشاور 

اجتماعی رئیس جمهور است که به بحث آموزش زبان های مادری در استان ها اشاره 
دارد و فرهنگستان مایل است بداند این موضوع پیچیده و ظریف که گاهی هم به امنیت 

ملی پیوند می خورد چگونه در حال بررسی است.«
غالمعلی حدادعادل که پدر عروس علی خامنه ای است همچنین از دیدار خود با رهبر 

جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت: »در آن دیدار مقام رهبری نیز تاکید فراوانی بر 
حفظ زبان فارسی در آموزش و پرورش داشتند.«

فتح الله مجتبایی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز » آموزش زبان مادری 
در کشور را امری وارداتی« می داند و گفته است: »شک ندارم که این موضوع از خارج 

http://www.tadbirkhabar.com/society/38504
http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873
http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873
http://www.cgie.org.ir/fa/news/9064
http://www.cgie.org.ir/fa/news/9064
http://www.cgie.org.ir/fa/news/9064
http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873
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به ایران آمده است قبل از این در هندوستان نیز این مسئله توسط انگلستان تجربه شد 
و امروز هم انگلستان و کشورهای شمالی ما هستند که می خواهند این مسئله را به ایران 

وارد کنند.« او گفته است: »این موضوع خطرناک است و از آن بوی توطئه می آید.«
محمدعلی موحد یکی دیگر از اعضای فرهنگستان زبان فارسی و از مخالفان آموزش به 

زبان مادری، می گوید: »دولت باید از مداخله مستقیم در آموزش زبانهای محلی و بومی 
خودداری کند ما زبان معیاری داریم که زبان رسمی ما است اگر دولت بخواهد آن را 

فراموش کند و به حوزه زبانهای محلی وارد شود کار ما زار است.«
برخی از اعضای فرهنگستان زبان فارسی چون بهاء الدین خرمشاهی نیز تاکید کرده اند 

که »دولت باید حدود زبان مادری را تایید کند و بگوید تا چه اندازه ای و به چه شکلی 
این مسئله باید آموزش داده شود.«

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش پس از دیدار با اعضای فرهنگستان زبان فارسی 
در ۷ بهمن ۱۳۹۲ ضمن تائید »مخالفت« اعضای این فرهنگستان با آموزش زبان 

مادری، از »تشکیل اتاق فکر« برای  »بررسی جزئیات تدریس زبان های مادری در 
استان ها« خبر داد.

وعده » آموزش زبان مادری در مدارس ایران« اکنون در میان دو تعریف مبهم مقام 
های دولت میان »آموزش زبان مادری« و »آموزش به زبان مادری« و مخالفت شماری 

از اعضای فرهنگستان زبان فارسی و نیز مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و مراکز 
قدرت، همچنان در حد یک وعده باقی مانده و به نظر می رسد مقام های دولت ر وحانی 

در ماه های اخیر  کمتر از آن سخن می گویند.
بهاء الدین خرمشاهی از اعضای فرهنگستان زبان فارسی می گوید که این فرهنگستان با 

»آموزش زبان مادری مخالف نیست« اما با »آموزش به زبان مادری مخالف است.«
مقام های دولتی حتی در این باره نسبت به تاکیدهای پیشین خود عقب نشینی کرده 

اند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در 
۵ اسفند ۱۳۹۲ گفت: »آموزش به زبان مادری خواست عموم قومیت ها نیست بلکه این 

یک خواست محدود روشنفکرانه و محلی است و چنانچه آن را آزاد هم بگذارند، تعداد 
کسانی که از آن استقبال می کنند، زیاد نیستند.«

برخی وعده های دیگر حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی چون »چون »مسئولیت 
پذیری و پاسخگویی وزارت اطالعات به مراجع ذی صالح، نهادهای نظارتی و مردم« و 

»توجه ویژه به سازمان های غیر دولتی« به دلیل گروه خوردن با نگاه امنیتی حکومت به 
مردم کمتر مورد  توجه قرار گرفته اند.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873
http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873
http://www.cgie.org.ir/fa/news/9064
http://www.tadbirkhabar.com/culture/14516
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اقداماتی چون بازداشت های ناگهانی برخی از روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی و مدنی 
همچنان ادامه دارد. شمار اعدام ها نه تنها کاهش نیافته بلکه موارد متعددی از اعدام 

در مالء عام نیز طی یک سال گذشته به اجرا گذاشته شده است.از جمله غالمرضا 
خسروی یک زندانی سیاسی  در نخستین روزهای خرداد ۹۳ اعدام شد. سه روزنامه بهار، 

قانون و آسمان در همین یک سال توقیف شده اند. وزارت اطالعات اما برای هیچ یک 
از این اقدامات پاسخی به افکار عمومی نداده است. مهمترین رویدادی که بازتاب های 

گسترده ای در رسانه های ایران را نیز در پی داشت حمله به زندانیان سیاسی در بند 
۳۵۰ اوین بود. به رغم اینکه محمود علوی وزیر اطالعات و محمدباقر نوبخت سخنگوی 

دولت وعده انتشار توضیح و گزارش از این رویداد را دادند اما تاکنون چنین گزارشی 
منتشر نشده است.

»وعده های سیاست داخلی« چالش بر انگیزترین بخش وعده های حسن روحانی و 
دولت اوست. بخشی از این وعده ها چون »پیگیری وضعیت حصر رهبران جنبش سبز« 
در صورت تحقق می تواند بر محبوبیت حسن روحانی و دولت او بیافزاید اما عملی کردن 

این وعده به دلیل مراکز متعدد قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسالمی از سوی 
دولت حسن روحانی با دشواری هایی نیز مواجه است.

بخشی دیگر از این وعده ها چون »احیای خانه احزاب« یا »نگاه ویژه به سازمان های 
غیر دولتی«  با »توسعه سیاسی« گروه خورده است که با مخالفت صریح و گسترده 

اصولگرایان و دستگاه های نظامی و امنیتی چون سپاه پاسداران مواجه است.
از سوی دیگر حسن روحانی و حلقه مشاوران و دستیاران اصلی او کمتر بیش از هر چیز 

به بهبود وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی آنهم از طرق مذاکره با آمریکا و غرب 
امیدوارند. »دیپلماسی عمومی« یکی از ابزارهایی است که حسن روحانی به استفاده از 
آن در این جهت امیدوارست و بخشی از وعده های او در سیاست داخلی به همین نکته 

باز می گردد.
درعین حال عملکرد یک ساله حسن روحانی و دولت او در »سیاست داخلی« نشان می 
دهد که دولت روحانی برای تحقق وعده های خود در سیاست داخلی حاضر به چالش با 

سایر مراکز قدرت در ایران نیست.
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اقتصاد
تابلو وعده های اقتصادی  روحانی  بیش از  دیگر وعده های او مورد توجه کسانی است 
که به او رای داده اند. مقابله با رکود اقتصادی همراه با تورمی کم سابقه در تاریخ ایران 

که  دو سال متوالی )۱۳۹۲-۱۳۹۱( اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود، از 
جمله دالیل اقبال مردم در شهرهای کوچک و روستاها به او بوده است. بنابراین حسن 
روحانی بیش از هر چیزی جامعه نحوه تحقق و وعده های اقتصادیش را مد نظر دارد. 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی نشان می دهد که میان وعده های انتخاباتی روحانی در 

اقتصاد و دستاوردهای عملی آن  شکافی وجود دارد که به صورت پاشنه آشیل دولت در 
آمده است ومخالفان دولت به ویژه  حامیان دولت قبل، به عنوان ابزار تبلیغاتی از آن 

بهره برداری می کنند.
عدم وحدت نظر و نداشتن یک استراتژی مشخص در اعمال سیاست های اقتصادی 

که ناشی از عدم انسجام تیم اقتصادی دولت است و یکی از نمونه های آن  که در  
نحوه  اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها  بروز کرد، سبب شده که دولت در مقابله 

با معضالت اقتصادی نتواند به سرعتی عمل کند که در جریان انتخابات وعده اش را 
داده بود. از نظر افکار عمومی مسئله رکود اقتصادی ، اشتغال ، تورم و کنترل  نرخ ارز 

مهمترین شاخصهای تعیین کننده موفقیت دولت به شمار می روند.
در زمینه مقابله با تورم دولت مدعی است که نرخ تورم را کم کرده و سرعت رشد آن را 
متوقف ساخته است. وزیر اقتصاد ایران همچنین مدعی شد که تورم نقطه به نقطه از 

۴۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است .هر چند مخالفان دولت معتقدند که سیاست  
ضد تورمی دولت به قیمت تداوم رکود حاصل شده است و همچنین باعث ریزش بازار 

بورس شده است. البته نرخ تورم ایران در طی دوازده ماه گذشته به طرز چشمگیری 
کاهش یافته است.  بانک مرکزی ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تير  ماه ۹۳ نسبت 

به دوازده ماه منتهی به تيرماه ۹۲  معادل ۲۵.۳ درصد اعالم کرده است.  کارشناسان 
اقتصادی معتقدند در صورتی که اتفاق غیر متقربه ای مانند به بن بست خوردن 

مذاکرات هسته ای پیش نیاید، این وعده روحانی بسیار زودتر از وعده اش محقق خواهد 
شد.

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1916444/%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AA%2B%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%2B%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC%25DB%258C%2B%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%2B%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25AF%25D8%25B1%2B%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2B.html
http://www.tabnak.ir/fa/news/397227/%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2583%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25E2%2580%258C%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%258A%25E2%2580%258C%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/397227/%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2583%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25E2%2580%258C%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%258A%25E2%2580%258C%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81239790/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B7%25DB%258C%25D8%25A8_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7__%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587_%25D8%25A8%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA_%25DA%25A9%25D9%2585_%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81239790/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B7%25DB%258C%25D8%25A8_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7__%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587_%25D8%25A8%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA_%25DA%25A9%25D9%2585_%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81239790/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B7%25DB%258C%25D8%25A8_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7__%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587_%25D8%25A8%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA_%25DA%25A9%25D9%2585_%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81239790/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B7%25DB%258C%25D8%25A8_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7__%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587_%25D8%25A8%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA_%25DA%25A9%25D9%2585_%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81239790/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B7%25DB%258C%25D8%25A8_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7__%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587_%25D8%25A8%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA_%25DA%25A9%25D9%2585_%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-inflation-rate-down-significant-khavand-analysis/25449716.html
http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-inflation-rate-down-significant-khavand-analysis/25449716.html


21»روحانی سنج« و یک سال نخست ریاست جمهوری روحانی

اما مهمترین معضل کنونی دولت مسئله مقابله با رکود است. حسن روحانی در سخنان 
ماه های قبل  خود باردیگر بشارت گشایش اقتصادی و خروج از رکود را داد و کوشید تا 

امید را در دل رای دهندگان زنده نگه دارد.
حسن روحانی به خوبی می داند که حل مهمترین موضوعات اقتصادی به گونه ای که 

رضایت رای دهندگان را جلب کند به موفقیت در مذاکرات هسته ای و حل تدریجی 
تحریم ها و آزاد سازی نزدیک به صد میلیارد دالر از پول های بلوکه شده ایران است. 
برای مقابله با رکود اقتصادی و ارتقا رشد اقتصادی ایران دولت روحانی باید به مقابله با 

میراث به جا مانده از دولت احمدی نژاد بپردازد . با به قدرت رسیدن دولت روحانی ابعاد 
فاجعه اقتصادی در دوران گذشته آشکار شد. از جمله آشکار شد برخالف تبلیغاتی که 

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران انجام می داد رشد اقتصادی ایران که از 
شاخص های مهم ارزیابی فعالیت های دولت است به »منفی ۵.۷ درصد« رسیده بود. 

هرچند دولت مدعی شد که این نرخ رشد منفی را تا پایان سال ۹۲ به صفر خواهد رساند 
ودر سال ۱۳۹۳ آن را مثبت خواهد کرد اما به نظر می رسد دشواریها و معضالت اقتصادی 
ایران به گونه ای بوده است که دولت نتوانست به وعده خودعمل کند . ولی الله سیف،  

رییس بانک  مرکزی ایران اخیرا ) خرداد ۱۳۹۳(خاطر نشان ساخت هرچند رشد 
اقتصادی  ایران همچنان منفی است اما  از سرعت حرکت منفی ان کاسته شده است. 

رشد منفی اقتصاد ایران نشان دهنده رکود عمیقی است که در اقتصاد کشور خیمه زده 
است. خروج از رکود اقتصادی وبه حرکت در اوردن چرخ تولید و افزایش اشتغال در 

سطح کشور مهمترین دعدعه دولت محسوب میشود.
 دولت در یکسال گذشته برنامه مشخصی برای بیرون آمدن از این وضعییت ارایه نکرده 

بود و بعد از یازده ماه بسته جدیدی که با کارشناسی های زیاد تهیه شده  را برای مقابله 
با رکو د ارائه داده است. الزم به ذکر است که در این بسته به مسئله رشد منفی سرمایه 

گذاری در سال گذشته اشاره شده و اینکه ممکن است دستیابی دولت به منابع مالی 
مسدود شده عملی نباشد. طبیعی است که اگر  دولت نتواند در این حوزه اهداف و وعده 

هایش را عملی سازد اعتبار مدیریتی اش  مورد سوال قرار خواهد گرفت . 
دولت یازدهم در حوزه مدیریت اقتصادی و انرژی سعی کرده است سیاست های 

راهبردی جدیدی را برای شکوفایی اقتصادی در پیش بگیرد و هم از جنبه اجرایی نیز 
سعی کرده است مدیران باتجربه و کارآمدی را در حوزهای اقتصادی به کار گیرد ولی 
هنوز تا برگرداندن قطار اقتصاد ایران در مسیر رشد موزون فاصله زیادی وجود دارد.

دولت برای تحقق برخی از وعده های کلیدی اقتصادی خود گام هایی برداشته است اما 

http://www.president.ir/fa/77998
http://www.president.ir/fa/77998
http://www.tabnak.ir/fa/news/384464/%25D9%25BE%25D9%2588%25D9%2584%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
http://isna.ir/fa/news/93032513687/%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25B4%25D8%25AA
http://isna.ir/fa/news/93032513687/%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25B4%25D8%25AA
http://isna.ir/fa/news/93032513687/%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25B4%25D8%25AA
http://isna.ir/fa/news/93032513687/%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25B4%25D8%25AA


22»روحانی سنج« و یک سال نخست ریاست جمهوری روحانی

سطح معضالت و مشکالت ناشی از مدیریت دولت قبل به گونه ای است که حل آنها به 
راحتی امکان پذیر نخواهد بود. 

مروری اجمالی به برخی از این وعده ها، چالش های اساسی پیش روی دولت در اجرای 
وعده های اقتصادی را نشان می دهد.

درباره »تولید نفت« که موتور اقتصاد ایران است و دولت روحانی وعده افزایش آن تا 
سطح تولید نفت در دولت خاتمی را داده بود، هر چند نسبت به  سال آخر دولت دهم 

تولید و صادرات نفت افزایش محسوسی یافته است، اما  تحقق این وعده منوط به 
موفقیت در مذاکرات هسته ای، رفع تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت 

ایران است، در غیر این صورت این وعده تحقق پیدا نخواهد کرد.  
در مورد اتمام پروژه های پارس جنوبی نیز دولت روحانی سعی کرده است اقداماتی برای 

افزایش بهره برداری از منابع  را آغاز کند. مقایسه  ایران و قطر در حوزه پارس جنوبی، 
شاخصی از ناتوانی و ناکارآمدی دولت قبل به شمار می رفت و دولت جدید اکنون سعی 
دارد تا پروژه های پارس جنوبی را تبدیل به سمبل  کارآمدی خود کند. در چند اقدام 
کلیدی، دولت روحانی قرارداد با پیمانکاران چینی را لغو کرد، و حتی برخی پیمانکاران 
داخلی وابسته به سازمان های دولتی را که با رانت ویژه در دولت قبل به این قراردادها 

دست پیدا کرده بودند، کنار گذاشت.  
همچنین تمرکز دولت بر فازهایی قرار گرفت که بایستی به اتمام می رسیدند واز شروع 
فازهای جدید خودداری شد. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم به خاطر تجربه دوره 

قبل وزارتش در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، می داند که توسعه پارس جنوبی 
نیازمند سرمایه و تکنولوژی خارجی است.  

وعده »جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت به میزان متوسط سالیانه ۸ میلیارد دالر« 
نیز به مذاکرات هسته ای وابسته است. هر چند بعد از توافق اولیه در ژنو، مذاکراتی 

برای عقد قرارداد در حوزه خودرو و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته است اما 
ثمربخشی این مذاکرات نیز در انتظار رسیدن به توافق جامع با کشورهای 5+۱ است.

دولت روحانی در زمینه تغییرات ساختاری نظام اقتصادی مانند »استقالل بانک 
مرکزی«  تا اکنون نتوانسته  وعده خود را محقق سارد .در دولت قبل، بانک مرکزی به 

عنوان قلک دولت تلقی میشد و به همین دلیل  با فشار دولت ، منابع بانک مرکزی برای 
پرداخت  هزینه های مسکن مهر صرف میشد و یا بانک را برای  چاپ اسکناس تحت 

فشار قرار میدادند و افزایش تورم بی سابقه و نیز چند برابر شدن نقدینگی محصول این 
سیاستها بود.  
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و به همین خاطر در طول سه سال اول  حکومت احمدی نزاد دو رییس بانک مرکزی 
که این نوع دخلتهای بی حساب و کتاب او را برنمی تافت استعفا دادند.  ولی الله سیف 

مدیر کل جدید بانک مرکزی  دولت روحانی نیز با انکه مسئله استقالل بانک مرکزی 
را پیش شرط قبول مسئولیت خود قرار داده بود، اما انجام این کار مستلزم تغییراتی 
در مقررات و قوانین است که بایستی به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد و بنظر 
میرسد دولت روحانی چندان مطمئن نیست که در مجلس فعلی این کار را به تصویب 

برساند.   
دولت البته سعی کرده در این زمینه گامهایی بردارد از جمله الیحه اصالحیه قانون 

بودجه ۹۲ را به مجلس شورای اسالمی ارائه و اعالم کرد که نمی تواند منابع الزم برای 
بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را تامین کند. حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود 

نیز به طور صریح به رابطه رشد نقدینگی و استقالل بانک مرکزی اشاره کرد و خاطر 
نشان ساخت که نخستین برنامه اش ممنوعیت استفاده از پول پرفشار و منابع بانک 

مرکزی بود. دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را میوه ممنوعه اعالم کرده و با وجود 
قرار داشتن در شرایط پر فشار به سراغ این منابع نرفته است. 

در زمینه شعارهای مردم پسند اقتصادی از جمله »کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان  
ها«، »افزایش حداقل دستمزد کارگران بيشتر از نرخ تورم« و »تامین مسکن ارزان و 
مهار قیمت آن«، اکنون و با گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری و بیش از 

ده  ماه از استقرار دولت روحانی می توان این وعده ها را جزو سیاست های ناکام دولت 
ارزیابی کرد. 

در زمینه »ادامه پرداخت یارانه ها به میزان 45 هزار تومان و عدم کاهش آن« و »توزیع 
سبد کاالیی« اما دولت روحانی به وعده های خود عمل کرده است، هرچند این اقدام با 
انتقادات شدیدی به ویژه از سوی اقتصاددان ها و نیز هواداران موسوی )کاندیدای در 
حصر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸( روبه رو شده است که معتقدند دولت نمی 

تواند این سیاست را تداوم ببخشد.
در مجموع حوزه اقتصادی، چالش های سنگینی را پیش روی دولت قرار داده است، به 
ویژه هنگامی که مخالفان دولت از جمله حامیان دولت احمدی نژاد نیز به ناکامی دولت 

روحانی در حوزه اقتصاد امیدوارند.
برخی از این چالش ها ناشی از عدم انسجام دولت در پیشبرد برنامه های اقتصادی است. 

با آنکه اعضای تیم اقتصادی دولت هر یک به تنهایی در حوزه اقتصاد صاحب تجربه 
مدیریتی و قدرتمند هستند اما راهبردهای متفاوتی را دنبال می کنند. همین امر سبب 

http://www.kaleme.com/1393/03/10/klm-186293/
http://www.irna.ir/fa/News/81114140/%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587_%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD_%25D9%2585%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B1_%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7_-_%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25AF%25DB%258C_%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C
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شده است تا هنگامی که دولت به جراحی های اقتصادی نیازمند است با مشکل مواجه 
شود.  پرداخت یارانه نقدی یکی از نمونه های مهم در این زمینه به شمار می رود. با آنکه 

مشاوران اقتصادِی لیبراِل روحانی از جمله مسعود نیلی  اعتقادی به »پرداخت یارانه 
نقدی همگانی« ندارند اما برای آنکه دولت حمایت رای دهندگان در شهرها و روستاها 

را از دست ندهد بر پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند.
جریان های اصولگرا و مخالف دولت نیز به هنگام ثبت نام جدید برای دریافت یارانه 
نقدی که در  دهه پایانی فروردین ۱۳۹۳ انجام شد، به تشویق مردم  برای ثبت نام  

پرداختند تا دولت را در مرداب یارانه ها گرفتار کنند. اکنون تامین منابع پرداخت یارانه 
نقدی و ادامه این سیاست به چالشی اساسی برای دولت تبدیل شده است و به گفته 

مشاور اقتصادی حسن روحانی، دولت برای پرداخت یارانه های نقدی ۱6 هزار میلیارد 
تومان کسری دارد.

یکی دیگر از وعده های مهم دولت روحانی »بهبود معیشت مردم در کوتاه مدت« بوده 
است. برای این کار دولت هم باید به اصالح نظام مالیاتی بپردازد و هم در مورد نحوه 

حضور نهادهای اقتصادی قدرتمند بیرون از دولت سازماندهی مجددی انجام دهد و هم 
منابع بانکی را احیا کند. چون بخش عمده ای از منابع و درآمدهای عمومی در اختیار 

همین نهادهای حکومتی اما بیرون از دولت قرارگرفته و نوعی بی عدالتی گسترده در 
توزیع منابع مادی کشور بوجود آورده است. 

در مورد اصالح نظام مالیاتی، دولت با مقاومت های بسیاری روبرو است.  از یک سو 
گروه های مرفه و صاحبان درآمد باال از پرداخت مالیات استنکاف می کنند و دولت به به 
دلیل فقدان یک بانک اطالعاتی  نمی تواند منابع الزم را از درآمد آنها اخذ کند. از سوی 
دیگر، گروه های صنفی قدرتمند مانند طال فروشان یا آهن فروشان با بستن مغازه های 
خود و اعتصاب، سعی می کنند از پرداخت »مالیات بر ارزش افزوده« خودداری کنند. 

این مقاومت ها در دولت پیشین نیز در مواردی دولت را به عقب نشینی واداشت.
حضور شرکت های شبه دولتی و وابسته به نهادهای قدرت که هم از نفوذ بر خوردارند 

و هم به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، از  دیگر چالش های مهم اقتصادی دولت به 
شمار می رود. »شرکت های وابسته به »آستان قدس رضوی« ، »شرکت های وابسته 
به سپاه پاسداران«، و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان  و »شرکت های وابسته 

به ستاد اجرایی فرمان امام« که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسالمی است، حجم 
وسیعی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند. این گروه های اقتصادی، هم از 
دامنه نفوذ گستردهای در درون سیستم برخوردارند، هم از رانت های بانکی استفاده 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2247847
http://www.mehrnews.com/detail/News/2247847
http://www.mehrnews.com/detail/News/2247847
http://www.mehrnews.com/detail/News/2247847
http://www.mehrnews.com/detail/News/2247847
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می کنند و هم از پرداخت مالیات در بیشتر موارد معاف هستند، و همچنین سیستمی 
برای نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد. همین گروه های اقتصادی در برخی موارد با 
استفاده از اسکله های غیرقانونی یک نوع اقتصاد زیرمینی را سازمان می دهند که در 

آمارهای دولتی منظور نمی شود. عالوه براین با سیستم نفوذ خود بسیاری از پروژه های 
عمرانی را نصیب خود می کنند و همین مورد، اعتراض پیمانکاران بخش خصوصی را نیز 

برانگیخته است 
معضل دیگری که پیش روی دولت قرار دارد مربوط به بدهکاران سیستم بانکی است. در 

دولت قبل برخی افراد و شرکت های وابسته به نهادهای قدرت با اعمال نفوذ سیاسی، 
وام های کالن اما بدون وثیقه بانکی معتبر اخذ کرده اند. همچنین سیاست دولت قبل 
برای اعطای وام های زود بازده به افراد و تعاونی ها نزدیک به 46 میلیارد دالر بدهی بر 

روی دست  سیستم  بانکی قرار داد تا آنجا که در همان زمان حتی  برخی از مدیران 
بانکی از ورشکستگی بانک ها صحبت کرده اند. دولت روحانی در هفته های اخیر 

لیستی از بدهکاران عمده بانکی نزدیک یا متصل به مراکز قدرت را که حاضر به پرداخت 
بدهی خود نیستند، به قوه قضاییه فرستاده است. به نظر می رسد در صورت استنکاف 

قوه قضاییه از رسیدگی الزم با انتشار اسامی آنها، از طریق  فشار افکار عمومی بتواند 
منابع عمومی را از وام گیرندگان بستاند.

جدا از اتخاذ سیاست های راهبردی منسجم و هماهنگ، مقابله با رانت خواری های 
کالن و اقتصاد زیر زمینی نهادها، آنچه می تواند به دولت روحانی در پیگیری و اجرای 

وعده های اقتصادی کمک کند »موفقیت در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها« است. 
با دستیابی به چنین موفقیتی، دولت روحانی می تواند هم اقتدار خود در مقابله با جریان 

راست افراطی را افزایش دهد و هم می تواند »گفتمان مصالحه بین المللی« خود را به 
عنوان سیاست راهبردی در میان حاکمیت جمهوری اسالمی و جامعه ایران به پیش 

ببرد.

http://www.ireconomy.ir/fa/page/258/%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA%2B%25D8%25BA%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%2B%25D9%2585%25D9%2585%25DA%25A9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%2B%25D8%25A8%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2587%25D8%25A7%2B%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AF.html
http://www.ireconomy.ir/fa/page/258/%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA%2B%25D8%25BA%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%2B%25D9%2585%25D9%2585%25DA%25A9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%2B%25D8%25A8%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2587%25D8%25A7%2B%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AF.html


26»روحانی سنج« و یک سال نخست ریاست جمهوری روحانی

سیاستخارجی
وعده های سیاست خارجی حسن روحانی در دوره انتخابات را می توان در احیای پول، 

پاسپورت و همچنین به گفته او »شکوه و مجد غرور ایرانی« خالصه کرد.
حسن روحانی برای عملی کردن این شعارها معتقد بود که باید با دنیا آشتی کرد، تعامل 
سازنده برقرار کرد، روند رو به افزایش تحریم ها را متوقف و بخشی از تحریم ها را کاهش 

داد و همچنین چهار چوب جدیدی برای برون رفت از بن بست دیپلماسی هسته ای 
پیداکرد.

برای تحقق این امر دولت روحانی باید بر میراث مخرب برجامانده از دولت احمدی 
نژاد غلبه می کرد، به همین دلیل او در وهله نخست تیم دیپلماسی ایران  را تغییر داد 
و با استفاده از نیروی کار آمد کوشید با انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور 

خارجه، هویت جدیدی به سیاست خارجی ایران ببخشد. او همچنین توانست با استفاده 
از سابقه و تجربه خود در مذاکرات هسته ای،  نقشه راهی برای  مذاکرات هسته ای 

ایران تهیه کند و با نهادهای حاکمیت  درباره این نقشه راه استمزاج و اجماعی ایجاد 
کند. او  همچنین موفق شد برای مذاکرات مستقیم با آمریکا در سطوح عالی نظر 

مساعد شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسالمی را کسب کند که  مرزهای 
جدیدی را برای ارتقای سیاست خارجی ایران فراهم کرد .

اقدام دیگر حسن روحانی اصالح تصویر سیاست خارجی ایران بود. او کوشید تصویر صلح 
طلبانه ای از سیاست خارجی ایران ارائه دهد و برای این کار ادبیات و گفتار سیاست 

خارجی ایران  را تغییر داد. به کار گیری محتاطانه واژه ها و جایگزین کردن واژه های 
جدید با کلمات ستیزه جویانه پیشین، همکاری با نهادهای بین المللی و نیز اعالم 

آمادگی عملی برای  همکاری با غرب برای مقابله با تروریسم  جریان های رادیکال اسالم 
گرا در منطقه از جمله گام هایی است که در این زمینه برداشته شدند.

مجموع این اقدامات سبب شد که قطار سیاست خارجی ایران در مسیر دیگری قرار گیرد 
و مرزهای جدیدی را در نوردد و گشایش های مهمی را در حوزه مذاکرات هسته ای، 
روابط دیپلماتیک با  قدرت های بزرگ، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج 

فارس پدید آورد.
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با وجود بدبینی هایی و مخالفت های که در خصوص پیشبرد مذاکرات هسته ای و نیز 
دستیابی به  یک توافق  جامع  میان ایران و قدرت های بزرگ بین المللی و به ویژه 

آمریکا وجود داشت، این مذاکرات بعد از سال ها وقفه و عقب گرد ، در سال نخست به 
قدرت رسیدن روحانی  حرکت رو به جلویی داشته است. هرچند برای رسیدن به یک 

توافق نهایی اختالف نظرهای کلیدی وجود دارد اما همچنان که رییس جمهور آمریکا 
خاطر نشان ساخت »هنوز امکان موفقیت  دیپلماسی صلح  زیاد است.«

برای این خوشبینی می توان دالیل متعددی برشمرد؛
نخست اینکه که در  نهادهای درون حاکمیت ایران،  بعد از تحریم های همه جانبه در 

سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد برای حل موضوع  اجماعی صورت گرفته است.  
دوم اینکه یکی از موانع در مورد مذاکرات هسته ای »تصویر دولت احمدی نژاد در صحنه 
بین المللی« بود که با نفی هولوکاست و شعارهای پاندولی علیه نظم بین المللی، هویتی 

منفی و هراسناک به خود داده بود و به همین دلیل قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا از 
اعطای هرگونه امتیازی به آن دولت که باعث تقویت و تداومش در قدرت  و نیز سرمشق 

نامناسبی برای دیگران می شد ابا داشتند. دولت جدید حسن روحانی که در انتخابات 
نماینده جریانات اصالح طلب و میانه رو محسوب می شد و از حمایت طبقات متوسط 
و صاحبان صنایع وهمچنین حمایت مردم شهرهای کوچک و روستاها برخوردار بود، 

مردمی که از غول تورم دچار هراس شده بودند. دولت روحانی در حوزه بین المللی 
سیاست راهبردی جدیدی را مطرح کرد که هدفش تعامل سازنده با نظام بین المللی، 

قبول مسئولیت در نظم بین المللب و به تبع برخورداری از مزایای  ناشی از  آن بود.
عالوه براین  دولت های اروپایی به دلیل تماس و مذاکره با حسن روحانی در جریان 

مذاکرات هسته ای در فاصله سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ تجربه کار با رییس جمهور جدید 
و  وزیر امور خارجه اش را داشتن و آن را مثبت ارزیابی می کردند.  آن ها در عین حال 

در مورد میزان قدرت و حوزه اختیارات دولت روحانی در ساختار قدرت ایران تردید هایی 
داشتند. تصویر ارائه شده از سوی دولت  روحانی چه در گفتار و چه در عمل، امکان 

امتیاز دهی به آن را تسهیل کرد.
سوم  اینکه حل »تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا« و نفی تلقی سازش و خیانت از مذاکره 
مستقیم با آمریکا بعد از سی و پنج سال، فرصت جدیدی را برای ایران در حل مشکالتش 

فراهم کرده است. تا پیش از دولت حسن روحانی، مذاکرات مخفی دو کشور که در 
سطوح میانی صورت می گرفت هیچگاه نتوانست در رفع سوء تفاهم ها و حل منازعات  

تدوام  یابد. اکنون با شکست این تابو از سوی ایران و گفتگوی نمادین تلفنی دو   
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رییس جمهور و مالقات های متعدد وزرای خارجه دو کشور در طول سال گذشته، ایران 
و آمریکا دیگر نیازی به واسطه ندارند و سوتفاهم های کمتری میان دو کشور پدید  

می آید.
نکته چهارم نیز رشد گروه های جهادی و مسلح  در منطقه و احیا و بازسازی مادی و 
معنوی آنها است که تهدیدی مشترک برای ایران و غرب شمرده می شود و همکاری 
برای مقابله با این گروه ها در دستور کار دو  طرف قرار گرفته است. حمله اخیر  گروه 

داعش به عراق و تصرف برق آسای  دو شهر بزرگ عراق و بسیج نیروهای سنی  با شعار 
نابودی شیعیان، اولویت  روز افزونی  را به این کار بخشیده است.

نکته پنجم به تحوالت اوکراین مربوط است که با آغاز یک جنگ سرد جدید میان روسیه 
و غرب فرصت های جدیدی برای مانور ایران فراهم ساخته است و برای اروپا نیز اهمیت 

ایران از جنبه انرژی افزایش یافته است.
نکته ششم به اجبارهای کنونی در ساختار سیاست ایران و آمریکا برمی گردد. برای دولت 

آمریکا توافق با ایران یکی از مهمترین دستاوردها و موفقیت هایی است که می تواند 
در کارنامه سیاست خارجی اوباما ثبت شود. امری که پنج رییس جمهور پیشین آمریکا 

قادر به انجام آن نشدند. در ایران نیز  علیرغم شعارهای که مطرح می شود، مقامات 
جمهوری اسالمی به خوبی آگاهند که شکست در مذاکرات، سونامی اقتصادی و سیاسی 
در ایران ایجاد می کند که پیامدهایش برای قدرت سیاسی در ایران خطرناک خواهد بود 

و هیچ جناح و یا نهادی نمی تواند مسئولییت شکست آن را بر عهده گیرد.
در ارتباط با دولت های عربی  نیز تحوالت  مثبتی صورت گرفت. رییس دولت عمان 

اولین رییس دولتی  بود که به ایران سفر کرد، اولین سفر روحانی نیز در میان کشورهای 
عربی به این کشور بود. جدا از نقش مثبتی که عمان برای  بهبود روابط ایران و آمریکا 

داشته است، ایران به عمان به عنوان گذرگاهی برای تجارت منطقه ای خودش در آینده 
نگاه می کند تا از وابستگی خود به امارات متحده عربی بکاهد.

 به جز عربستان سعودی و بحرین، دیگر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در سطوح 
عالی دیپلماتیک و تجاری به ایران سفر کردند که سفر امیر کویت آخرین آن به شمار می 

رود. در صورت حل مسئله هسته ای ایران این روابط گسترش بیشتری خواهد یافت 
و عربستان سعودی نیز سیاست معتدل تری را در پیش خواهد گرفت.  دعوت رسمی 
شاهزاده سعود الفصیل از محمد جواد ظریف برای سفر به عربستان سعودی و شرکت 

در اجالس سازمان همکاریهای اسالمی نیز یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت 
یازدهم و نشانه آن است که عربستان نیز با توجه به دیپلماسی دولت روحانی، آمادگی 

ایجاد تغییر تدریجی در مواضعش  خود را دارد.
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دولت های اروپایی نیز نتیجه مذاکرات برای دولت های اروپایی هم از اهمیت ویژه 
ای برخوردار هستند چرا که بازار ایران در صورت حل مساله تحریم ها، بازاری بکر با 
پتانسیل های باال برای این کشورها خواهد بود. در طول ده ماه گذشته نیز نماینگان 

دیپلماتیک و تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا بارها به ایران سفر کرده و با مقام های 
دولتی و همتایان خود مالقات و مذاکره داشته اند. دولت روحانی برای بهبود  روابط 

ایران و بریتانیا نیز گام هایی برداشته است، روابطی که پس از حمله سال ۱۳۹۰ به 
سفارت این کشور در تهران دچار تعلیق شده بود، انتظار می رود در سال جاری روابط  

دو کشور ارتقا یابد.
ایران در عین حال هنوز نتوانسته است در روابط خود با عربستان سعودی، بحرین و 

یمن تنش زدایی کند. مساله سوریه و حمایت ایران از بشار اسد از جمله معضالتی است 
که در روابط ایران با کشورهای عربی به ویژه قطر و عربستان باقی است. با نزدیکی  

پاکستان به عربستان در دولت جدید نواز شریف، مشکالتی امنیتی در روابط دو کشور 
پدیدار شده است. همچنین ایران هنوز نتوانسته در مورد اسراییل  دست از شعارهایش 

بردارد. 
در داخل ایران، مخالفان اصولگرای دولت روحانی در چند ماه اخیر ضمن برگزاری 

همایش ها و تبلیغات رسانه ای قصد زمینگیر کردن دولت را دارند و درحال بسیج 
جریان های رادیکال برای مخالفت با پیشبرد توافق هسته ای هستند. این اقدامات اما 

تاکنون تاثیر عملی بر روند اجرای توافق هسته ای ژنو و نیز ادامه مذاکرات برای »توافق 
جامع« نداشته و منجر به کارشکنی از سوی ایران در عمل به تعهداتش در توافق هسته 

ای ژنو نشده است.
مذاکرات هسته ای  در آخرین دور خود که نزدیک به سه هفته طول کشید، نتوانست 

منجر به یک توافق جامع  در سالگرد به قدرت رسیدن دولت روحانی شود و هنوز میان 
خواسته های مقامات ایرانی و 5+۱ به ویژه امریکا اختالف نظر وجود دارد. این اختالف 

نظرها در مورد تعداد سانتریفوژها برای غنی سازی، مکانیزم و مدت اعتماد سازی از 
سوی ایران، نحوه و چگونگی کاهش تحریم ها  و نیز فعالیتهای موشکی ایران که در 
قعطنامه شورای امنیت به آن اشاره شده، وجود دارد. دولت روحانی امیدوار است در 

طول چهارماه آینده که مذاکرات تمدید شده است توافق نهایی صورت بپذیرد. حضور 
روحانی در ماه نیویورک در سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل ، امکان مالقات 
روسای جمهور ایران و امریکا را افزایش می دهد و درعین حال  احتمال  امضا سند 

توافق نهایی  در نیویورک را میتواند افزایش یابد.
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ضمیمه:
جدول زیر ارزیابی روحانی سنج از عملکرد یک ساله دولت یازدهم در خصوص برخی از مهمترین وعده ها را به صورت 

خالصه نشان می دهد. وعده ها بر اساس کیفیت عملکرد از قوی به ضعیف طبقه بندی شده اند. 

وضعیت پیگیریتوضیحوعده

بازگشایی خانه سینما

حسن روحانی توانست با بازگشایی خانه سینما در نخستین ماه های 

آغاز به کارش پس از بحران دولت ساخته به عنوان نخستین وعده 

»محقق شده« خود ثبت کند

محقق شده

جلوگیری از تحریم ها

یکی از فرازهای عملکرد حسن روحانی در سال نخست بازگشت 

پرشتاب او و وزیر خارجه اش به پشت میز مذاکرات هسته ای بود. 

زوج روحانی- ظریف توانستند به سرعت با کشورهای 5+۱ به توافق 

ژنو دست یابند و ضمن جلوگیری از افزایش تحریم ها، برخی از 

تحیرمها را نیز کاهش دهند. .با این حال تا رفع تحریم ها راه طوالنی 

در پیش است.

در حال پیگیری

مهار تورم
مهار تورم از جمله وعده هایی است که می توان آن را به عنوان نمونه 

ای از قدرت مدیریتی و تدبیر اقتصادی دولت یازدهم به شمار آورد.
محقق شده

رساندن تورم به زیر ۲۵ درصد

نرخ تورم ایران در طی دوازده ماه گذشته به طرز چشمگیری کاهش 

یافته است.  بانک مرکزی ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تير  ماه 

۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه ۹۲  معادل ۲۵.۳ درصد 

اعالم کرده است کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که اتفاق 

غیر متقربه ای مانند به بن بست خوردن مذاکرات هسته ای پیش 

نیاید، این وعده روحانی بسیار زودتر محقق خواهد شد.

در حال پیگیری

مخالفت با ستاره دار کردن 

دانشجویان

حسن روحانی و نیز جعفر توفیقی سرپرست و رضا فرجی دانا وزیر 

علوم هزینه بسیاری برای »مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان« 

پرداختند. هر چند دانشجویان بهایی همچنان از تحصیل محروم می 

شوند اما دستکم بخشی از دانشجویان ستاره دار سال های گذشته به 

دانشگاه بازگشتند.

محقق شده
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بازبینی پرونده ناشران تعلیقی

پیگیری بازگرداندن ناشران تعلیقی به چرخه نشر کتاب در ایران یکی 

از اقدامات پرهزینه دولت حسن روحانی و علی جنتی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی است. علی جنتی در این خصوص حتی با انتقاد پدرش 

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و حمالت تند اصولگرایان تندرو 

مواجه شده است.

در حال پیگیری

شفافیت بیشتر در برنامه  

هسته ای

شفاف سازی برنامه هسته ای ایران در دولت حسن روحانی به نسبت 

دولت های خاتمی و احمدی نژاد بیشتر شده است. یکی از مهمترین 

اقدامات حسن روحانی در این خصوص جلب موافقت رهبر جمهوری 

اسالمی برای انتقال پرونده هسته ای از »شورای عالی امنیت ملی« به 

»وزارت خارجه« و دولت است. اگر چه این دستاورد ماه های نخست 

ریاست جمهوری روحانی اکنون در ایران با چالش هایی از سوی 

اصولگرایان و مراکز قدرت مواجه شده است. عالوه براین پذیرش و 

اجرای توافق ژنو نیز به خودی خود پذیرش شفاف سازی برنامه هسته 

ای ایران است اما هنوز آشکار نیست که این شفاف سازی به توافق 

جامع منجر خواهد شد یا نه.

در حال پیگیری

یارانه کاالیی

اختصاص »یارانه کاالیی« که در زمستان ۹۲ از سوی دولت روحانی 

تحت عنوان »توزیع سبد کاال« اجرا شد. این وعده در روش اجرا 

انتقادهای گسترده ای را برانگیخت و روحانی را واداشت تا در یک 

برنامه تلویزیونی برای نخستین بار به عنوان »رئیس جمهور« از مردم 

»عذرخواهی« کند، اما در عمل رضایت نسبی اقشار کم درآمد را در 

پی داشته است.

محقق شده

بهبود رشد اقتصادی

سیاست های اقتصادی دولت روحانی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی 

جلوگیری کرده است و اکنون نرخ رشد منفی ۳/۵ درصدی سال ۹۲ 

در حال حرکت به سوی ۰ است

در حال پیگیری

فضای باز سیاسی در دانشگاه ها

دولت روحانی فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ها را شکست اما به 

دلیل سرکوب شدید جنبش دانشجویی به ویژه در سال های ۸۸ تا ۹۲ 

و تداوم حضور بسیاری از مدیران میانی و روسای دانشگاه ها از دولت 

پیش، هنوز فضای باز سیاسی در دانشگاه ها ایجاد نشده است.

پیگیری نشده

وضعیت پیگیریتوضیحوعده



۳2»روحانی سنج« و یک سال نخست ریاست جمهوری روحانی

ارزش پول ملی

دستاورد روحانی در خصوص این وعده تنها کاهش میران نوسان 

ارزش پول ملی بوده است. ارزش برابری پول ایران با ارزهای خارجی 

در ماه های نخست دولت تقویت شد اما به دلیل گره خوردن آن به 

مذاکرات ایران و 5+۱ و برخی عوامل دیگر خارجی و داخلی، در ماه 

های بعدی کاهش یافته اما این کاهش به میزان سقوط ارزش پول 

ملی در دوسال پایانی دولت احمدی نژاد نیست.

پیگیری نشده

منشور حقوق شهروندی

تدوین و انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی به سرعت انجام 

شد و بحث های گسترده ای را بر انگیخت. این منشور اما هنوز در حد 

پیش نویس باقی مانده است.

در حال پیگیری

جلوگیری از خشک شدن 

دریاچه ارومیه

وعده جلوگیری از خشک شدن دریچه ارومیه، یکی از وعده های 

منطقه ای است که اکنون به وعده ای ملی تبدیل شده است. دولت 

روحانی با تشکیل ستاد ویژه ای گام هایی برای پیگیری این وعده 

برداشته اما این گام ها از روندی «کند« و »غیرشفاف« برخوردار 

است.

در حال پیگیری

رفع فیلتر شبکه های اجتماعی

دولت تاکنون نتوانسته از شبکه های اجتماعی رفع فیلتر کند اما ورود 

مستقیم حسن روحانی به این وعده و تاکید او براینکه دسترسی به 

اینترنت و شبکه های اجتماعی از »حقوق شهروندی«، این وعد ه 

را به یکی از مباحث روز در ایران تبدیل کرده و چالش بزرگی برای 

نهادهای حامی فیلترینگ ایجاد کرده است.

پیگیری نشده

بیمه زنان سرپرست خانوار

وعده »بیمه زنان سرپرست خانوار« از  جمله وعده های مهم حسن 

روحانی در جریان انتخابات بود. به گفته شهیندخت موالوردی، معاون 

امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، شمار زنان سرپرست خانوار 

نزدیک به ۲ میلیون تن است و دولت می توانست با اختصاص ۱5۰ 

میلیارد تومان در سال ۹۳ نزدیک 5۰۰ هزار تن از زنان سرپرست 

خانوار را بیمه کند، اما بودجه اختصاص داده شده برای این وعده تنها 

۱5میلیارد تومان است.

پیگیری نشده

وضعیت پیگیریتوضیحوعده
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انجمن صنفی روزنامه نگاران

»بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران« وعده ای است 

که روحانی دو روز پس از پیروزی در انتخابات بر آن تاکید کرد. با 

وجود تکرار و حتی اقداماتی از سوی سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، 

اطالعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اعالم آمادگی 

هیات مدیره این انجمن، قوه قضائیه و نهادهای انتصابی به شدت با 

بازگشایی انجمن صنفی مخالفت می کنند. دولت روحانی نشان داده 

است که حاضر به ورود به چالش برای تحقق این وعده نیست.

در حال پیگیری

معلم های تبعیدی

تشکل های صنفی معلمان در ایران می گویند که دولت روحانی و 

نیز وزیر آموزش پرورش او علی اصغر فانی بر پیگیری وعده خود در 

باره پیگیری وضعیت معلمان تبعیدی، تعلیقی، و زندانی اصرار دارند 

اما تاکنون به جز کاهش فشارها بر معلمان و این تشکل ها دستاورد 

دیگری نداشته اند.

در حال پیگیری

تسهیل بازگشت ایرانیان

وعده »تسهیل بازگشت ایرانیان« یکی از وعده هایی است که به 

سرعت با واکنش و مخالفت دیگر نهادهای حکومتی از جمله قوه 

قضائیه مواجه شد. بازداشت و زندانی شدن برخی از ایرانیان پس از 

بازگشت به ایران، پیگیری و تحقق این وعده را با چالش های اساسی 

مواجه کرده است

پیگیری نشده

بازگرداندن اعتبار گذرنامه

بازگرداندن اعتبار گذرنامه و پاسپورت ایرانی با وجود دیپلماسی فعال 

دولت یازدهم، به دلیل لغو یک جانبه تفاهم نامه های حذف روادید 

پیشین از سوی کشورهایی چون مالزی و اندونزی روندی معکوس به 

خود گرفت.

پیگیری نشده

احیای سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

حسن روحانی در ماه های نخست ریاست جمهوری خود نشان داد که 

برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصمم است، اما در یک 

سال گذشته به تدریج از اراده دولت برای پیگیری این وعده کاسته 

شده است

در حال پیگیری

وضعیت پیگیریتوضیحوعده
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رسیدگی به رفع حصر سران 

جنبش سبز

ناتوانی حسن روحانی در رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد یکی 

از بزرگترین ناکامی های سال نخست ریاست جمهوری اوست. روحانی 

و برخی از معاونان او تاکید دارند که »اراده رفع حصر در دولت وجود 

دارد« اما تاکید دارند که دولت برای پیگیری و اجرای آن به زمان 

بیشتر و سکوت رسانه ها نیاز دارد.بسیاری از رای دهندگان به حسن 

روحانی این وعده را به عنوان محکی برای صداقت او و دولتش زیر نظر 

دارند.

پیگیری نشده

آموزش زبان مادری

آموزش زبان مادری وعده ی جذاب حسن روحانی و دولت او به اقلیت 

های قومی در ایران بود اما طی یک سال گذشته آشکار شد که دولت 

خود نیز تصویر روشنی از آن ندارد. این وعده با استقبال فعاالن قومی 

مواجه شده اما هم بخشی از اصولگرایان و هم بخشی از نخبگان ملی 

گرا درباره پیامدهای آن هشدار داده اند و رهبر جمهوری اسالمی نیز 

به طور ضمنی با پیگیری آن مخالفت کرده است.

پیگیری نشده

توجه ویژه به سازمان های

 غیر دولتی

میراث دولت احمدی نژاد در حوزه »سازمان های غیردولتی« برای 

دولت روحانی صدها ان.جی. اوی تعطیل شده بوده است. ان.جی.

او هایی که عمرشان اغلب به دولت محمد خاتمی می رسید. وزارت 

کشور برخالف وعده دولت روحانی تاکنون اقدام و برنامه ویژه ای برای 

حمایت ان.جی. او ها یا بازگشایی دوباره ان.جی. او های تعطیل شده 

ارائه نکرده است.

پیگیری نشده

تعیین معاون از اقلیت ها

بخش بزرگی از رای دهندگان به حسن روحانی ساکنان مناطق قومیت 

نشین ایران بودند از جمله سیستان و بلچوستان و کردستان که وعده 

»تشکیل معاونت اقلیت ها« و دیگر وعده های مشابه او در جلب نظر 

آنان موثر بود اما دستاورد دولت روحانی در یک سال گذشته در این 

بخش ناکامی و عدم تحقق وعده تشکیل معاونت اقلیت ها و ابهام در 

پیگیری سایر وعده های مشابه بوده است.

محقق نشده

تشکیل وزارت زنان
یکی از نخستین ناکامی های دولت روحانی در نخستین سال فعالیتش 

عدم تحقق تشکیل وزارت زنان است.
محقق نشده

وضعیت پیگیریتوضیحوعده


