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امسال نیز همانند سال نخست، اولویت اصلی دولت روحانی پرونده هسته ای و لغو 
تحریم ها بود. با موفقیت در انجام توافق هسته ای، روحانی توانست در آستانه تحقق 

مهمترین وعده های انتخاباتی خود یعنی تغییر وضعیت پرونده ایران در شورای امنیت 
و پایان دادن به تحریم ها قرار گیرد. از این رو می توان گفت در این حوزه گام های 

بلندی برای پیگیری وعده ها برداشته شده است و در صورت اجرای توافق تا پایان 
سال جاری دولت عمده وعده هایش را در این حوزه محقق ساخته است.

در  سیاست خارجی، البته ناکامی مشخصی نیز که در کارنامه دولت به ثبت رسیده 
است، مربوط به وعده بهبود روابط با عربستان و کشورهای خلیج فارس می شود. 

تغییر کادر رهبری عربستان، جنگ یمن و دیگر معادالت منطقه ای سبب شده که 
روابط ایران با این کشور برخالف وعد ه ی انتخاباتی روحانی، وضعیت مخاطره آمیزی 

نسبت به گذشته به خود بگیرد. 

در حوزه وعده های اقتصادی که عمده رای دهنگان چشم امید به عملکرد دولت 
دوخته اند، ناکامی های دولت بیش از موفقیت هایش بوده است. دولت موفق شده 

است که سرعت نرخ رشد تورم را در حد 14.5درصد نگاه دارد و در زمینه بهبود 
فضای کسب و کار نیز گام های کوچکی بردارد. همچنین در مورد تولید گاز و نفت نیز 

توانست افزایش تولید سال قبل خود را تثبیت کند و دستمزد کارگران را نیز بعد از سا ل ها 
با نرخ تورم همسان شد اگر چه با درخواست جامعه کارگری فاصله زیادی داشت.

اما دولت در زمینه خروج از رکود، بهبود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش 
سرمایه گذاری خارجی، ساماندهی بازار بورس اقتصادی و یارانه ها پرداختی با مشکالت 

و ناکامی روبرو بوده است. هر چند دولت امیدوار است با رفع تحریم ها و آزاد شدن منابع 
مالی ایران، در سومین سال بیشترین گام ها را در حوزه اقتصادی بردارد.

در حوزه فرهنگی، دولت دو وعده خود، یعنی احیای دو ارکستر ملی و سمفونیک و 
همچنین اجرای بیمه سالمت را محقق کرد. اما از سوی دیگر در زمینه وعده ی رفع 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی که به ویژه مورد پیگیری جوانان قرار دارد کار خاصی 
صورت نداد و تشکیل فرهنگستان زبان ترکی آذری نیز سعی کرد با تشکیل بنیادی 

وابسته به استانداری، گام هایی بردارد که به هیچ عنوان قرابتی با وعده  ی انتخاباتی 
نداشت. 
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امسال نیز ضعیف ترین عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی بوده است. درباره 
رفع حصر از رهبران جنبش سبز و نیز آزادی زندانیان سیاسی که یکی از مهمترین 

وعده های روحانی بود و نقش مهمی در بسیِج آرا به سمت وی داشت، نه تنها اقدام 
خاصی صورت نگرفت بلکه حتی ممنوع الخبری محمد خاتمی رییس جمهور پیشین 
نیز که سهم مهمی در جذب آرا به سمت روحانی داشت، با واکنش قاطع دولت روبرو 

نشد. به نظر می رسد که دولت در این زمینه ها تاکنون، توانایی خاصی برای چانه زنی 
و حل موضوع ندارد.

در ارتباط با وعده ی آموزش زبان مادری نیز دولت نتوانست به وعده هایش عمل 
کند هرچند در شهرستان سقز کردستان اقدامات خودجوشی از سوی معلمان انجام 

گرفته است. اما  به خاطر مخالفت های درون حاکمیت، دولت نتوانسته است گامی 
در جهت تحقق این وعده بردارد. در زمینه مبارزه با تبعیض جنسیتی و قومیتی نیز 

دولت همچنان نشان داده است که نتوانسته است سیاست های خاصی را در این 
زمینه به پیش ببرد.

در حوزه سیاست داخلی، بازگشایی خانه احزاب را می توان جزو معدود موفقیت های 
دولت در سال دوم برشمرد که البته در فقدان آزادی فعالیت احزاب منتقد عمال نقشی 

نتوانسته است در حوزه سیاسی انجام دهد.

در گزارش پیش رو، همانند سال گذشته، پیگیری وعده ها و عملکرد دولت حسن روحانی 
را بصورت مشروح بررسی می کنیم.
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بررسیوعدههایفرهنگیواجتماعی

از آنجایی که بسیاری از وعده های فرهنگی و اجتماعی حسن روحانی در ارتباط با حق شهروندان بر 
سالمت، رفاه و برخورداری از آزادی بیان هستند، اهمیت ویژه ای نزد طیف گسترده ای از رای دهندگان 

به او دارند. 

در دوسالی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم می گذرد تنها تعداد اندکی از این وعده ها مانند بیمه سالمت 
محقق شده و بیشتر آنها نظیر رفع فیلترینگ از شبکه های اجتماعی همچنان بر زمین مانده اند. 

حسن روحانی در دومین سالگرد انتخابات خردادماه سال ۹۲ اعالم کرد که در زمان ریاست او ۹ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند. آمارهای منتشر شده در این رابطه 

که آخرین مورد آن را سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرده، نشان می دهد که ادعای حسن روحانی 
در مورد حمایت های بیمه ای »درست« است و دولت او موفق شده جمعیتی از کشور را تحت پوشش 

حمایت درمانی قرار دهد. 

در همین زمینه وعده »صدور کارت هوشمند برای بیماران صعب العالج«  در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۹۲ از سوی حسن روحانی عنوان شده بود، تا حدودی به اجرا درآمده است. این طرح 

طی یک سال نخست دولت یازدهم در استان هایی مانند مازندران و زنجان برای افراد زیر پوشش بیمه 
سالمت به اجرا در آمده بود. در سال دوم نیز از جمله در ۲۱ خرداد ماه از سوی مدیر کل بیمه سالمت 

استان مرکزی اعالم شد که هزار و ۳۱ کارت هوشمند ویژه بیماران خاص صادر شده و این تعداد 
می توانند خدمات خود را به صورت رایگان از بیمه سالمت دریافت کنند.

با این حال همانطور که تحقیقات پیشتر روحانی سنج نشان می دهد، طرح های مربوط به بیمه همچنان 
با انتقادات گسترده مخالفان دولت روبرو هستند. از جمله اینکه این بیمه شامل چه کسانی می شود 
و این آمار دقیقا چه مقدار از افراد محروم از بیمه همگانی را دربرگرفته و در حال حاضر چند درصد از 

جمعیت کل کشور طبق قانون اساسی از بیمه همگانی بهره مند هستند؟

 یکی دیگر از وعده هایی که در سال دوم ریاست جمهوری روحانی محقق شد، وعده ی احیای 
ارکستر های ملی ایران و سمفونیک تهران بود. در آخرین روزهای سال ۹۳ علی رهبری، ارکستر 

سمفونیک تهران را بعد از ۲۵ ماه سکوت در حضور برخی چهره های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری،  
معاون اول رییس جمهوری، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی سفرای کشورهای خارجی 
به صدا در آورد. همچنین در اواخر خرداد ۹۴ و پس از ماه ها کشمکش درباره ادغام دو ارکستر، باالخره 

فرهاد فخرالدینی سکان رهبری چوب میزانه را به دست گرفت تا ارکستر ملی ایران پس از دو سال و نیم 
وقفه، با خوانندگی ساالر عقیلی و تک نوازی کیوان ساکت آغاز به کار کرد.

https://rouhanimeter.com/fa/2015/06/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1/
 <062D><0645><0627><06CC><062A> <062F><0631><0645><0627><0646><06CC>
 <062D><0645><0627><06CC><062A> <062F><0631><0645><0627><0646><06CC>
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B5%25D8%25B9%25D8%25A8%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9/
http://www.bornanews.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-91/150237-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C
http://www.bornanews.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-91/150237-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13940321000232
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13940321000232
https://rouhanimeter.com/fa/2015/07/%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3/
http://www.h.com
http://www.salamatnews.com/news/109509/%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-5-%25D8%25AF%25D9%2587%25DA%25A9-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586
http://www.radiofarda.com/content/news/26904843.html
http://www.radiofarda.com/content/news/26904843.html
http://www.dw.com/fa-ir/%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%25BE%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25AA/a-18511904
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در مورد وضعیت معلمان به عنوان یکی دیگر از وعده های فرهنگی اجتماعی که طبیعتا ابعاد سیاسی 
هم دارد، گذشته از اظهارات و حمایت های رییس جمهور که آخرین مورد آن مربوط به روز معلم گذشته 

می شود، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرروش او پیشتر وعده داده بود »وضعیت معلم های تبعیدی و 
اخراجی« را پیگیری کند.  

علی اصغر فانی در نوبت دیگری نیز از »قول مساعد محمود علوی، وزیر اطالعات برای مالقات با 
نماینده تشکل های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.«

در دو سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، نه تنها از اعتراضات و نارضایتی های عمومی معلمان 
کاسته نشد بلکه بی توجهی به مطالبات این قشر، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور را به اعتصاب، 

خودداری از برگزاری جلسات درس واداشت.

با اینکه روحانی در مراسم روز معلم سال گذشته گفته بود دولت حق اعتراض را برای »تمام قشرها 
و اصناف« به رسمیت می شناسد، اما شمار زیادی از فعاالن حقوق معلمان بازداشت شدند. از جمله 

اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه، ۶ تیرماه، پس از آنکه جهت ابالغ حکم 
ممنوع  الخروجی به شعبه ۶ دادسری اوین مراجعه کرد، بازداشت شد.

میالد درویش، از فعاالن حقوق معلمان ایران گفته است در ماه های اخیر عالوه بر اسماعیل عبدی 
که موافق تجمعات اخیر معلمان بود، علی اکبر باغبانی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان و علیرضا 

هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران نیز که هر دو از مخالفین تجمعات سکوت اعتراضی بودند، 
بازداشت شدند.

محمود باقری، هاشم خواستار، علی پورسلیمان، رسول بداقی، علی اکبر باغبانی، محمود بهشتی 
لنگرودی و محمد داوری، از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ بودند که هنوز شماری از 

آنان در زندان به سر می برند. 

با توجه به حجم برخوردها با فعاالن صنفی و عدم تغییرات مشهود در وضعیت عمومی جامعه معلمان، 
وعده های دولت در رابطه با حقوق این قشر اجتماعی و آزادی آنها برای طرح مطالبات را نمی توان جزو 

وعده های محقق شده دانست. هرچند طبق گزارش  خبرگزاری دولت، وزیر آموزش و پرورش، در ۲۴ 
دی ماه سال ۱۳۹۲ طی نامه ای به رییس قوه قضائیه خواهان عفو تعدادی از معلمانی زندانی شده بود، 

اما این درخواست هیچگاه به نتیجه نرسید و در برابر تعدادی دیگر از فعاالن معلمان نیز بازداشت شدند. 

رفع فیلترینگ از شبکه های اجتماعی یکی دیگر از وعده های بر زمین  مانده دولت است که برای 
جمعیت زیادی از شرکت کنندگان در انتخابات خرداد ماه ۹۲ اهمیت فراوانی دارد. به ویژه اینکه اعضای 

عالی رتبه دولت مانند رییس جمهور، برخی از معاونان و وزرای او خود در این شکبه ها فعال هستند. 

شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، گوگل پالس، توئیتر و یوتیوب که از زمان انتخابات جنجال برانگیز 
سال ۸۸ رواج بیشتری یافته بودند در انتخابات سال ۹۲ نیز نقش پررنگی ایفا کردند و بسیاری از نامزدها 

http://armandaily.ir/%3FNews_Id%3D75997
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-c6548069a8.html
http://www.radiozamaneh.com/168875
http://www.irna.ir/fa/News/80994414/
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D8%25A8%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C/
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از امکانات این شبکه ها برای معرفی برنامه های خود استفاده کردند. 

در راستای زمینه سازی برای رفع فیلترینگ از این شبکه ها، اعضای دولت به فعالیت های خود در 
شبکه های اجتماعی شدت بخشیدند و همزمان خواهان رفع محدویت های استفاده از این شبکه ها 

شدند. با این حال این وعده برغم تمایل دولت، با مخالفت سایر نهادهای حکومتی مانند قوه قضاییه 
روبرو شد و تا کنون، یعنی بعد از حدود ۲ سال از طرح آن، همچنان جزو وعده های محقق نشده دولت 

یازدهم به شمار می آید.

البته در این میان نباید مقاومت دولت در ماجرای فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت. 
همچنین حضور فعال رییس و اعضای دولت در این شبکه ها که تابوی فعالیت در فضای مجازی را 

شکستند. اما دغدغه و تالش مجموعه دولت در این رابطه کماکان بی نتیجه مانده است.

یکی دیگر از وعده های دولت در پیوند با تاکیدات اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، وعده تاسیس 
فرهنگستان زبان و ادب آذری بود که روحانی برای اولین بار در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرد و با 

استقبال زیاد جامعه ترک و آذری ایران روبرو شد.

بعد از دو سال از طرح این وعده در اردیبهشت ماه سال ۹۴ اعضای دولت به جای »فرهنگستان زبان و 
ادب آذری«، با این توضیح که »طرح این وعده از ابتدا درست نبوده«، »بنیاد فرهنگ، ادب و هنر 

آذربایجان« را تاسیس کردند. گرچه علی جنتی وزیر ارشاد در زمان افتتاح این نهاد گفت که این بنیاد 
پس از مشورت با شخصیت های فرهنگی و ادبی استان تاسیس شده، اما ریاست آن به جای کارشناسان 

مربوط به این حوزه و  فعاالن آذربایجانی مستقیما به وزیر ارشاد سپرده شد.

وبسایت آناج، که اخبار آذربایجان شرقی را پوشش می دهد قبل از افتتاح این بنیاد نوشته بود که: 
»نحوه فعالیت و اساسنامه بنیاد، مردم و رسانه ها را سردرگم کرده است«. اما بعد از افتتاح بنیاد 

فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان به نوشته این سایت »بازهم  مسئولین مربوطه از ارائه ی توضیحات 
درباره ی جزئیات این بنیاد خودداری کرده و همچنان آنرا در قرنطینه خبری قرار داده اند.«

برخی از وبسایت ها نیز با انتقاد از نادیده گرفتن این وعده، گزارش کرده اند که وعده هایی که روحانی 
درباره ی تأسیس فرهنگستان زبان ترکی، تحصیل به زبان ترکی و نجات دریاچه ی ارومیه به مردم 

آذربایجان، افکار عمومی آذربایجان را نسبت به این دولت بدبین ساخته است.

یکی از گردانندگان وبسایت هایی منتقدی که فعالیت های دولت در استان های ترک نشین ایران پیگیری 
می کند به روحانی سنج می گوید نمی توان تاسیس بنیاد مذکور را تحقق وعده فرهنگستان زبان و ادب 

آذری دانست. او می گوید: »آقای روحانی به صورت شفاف و معین وعده تاسیس فرهنگستان زبان ترکی 
را دادند ولی در عمل به جای آن بنیاد فرهنگ و ادب را تاسیس کردند.«

به گفته این روزنامه نگار »در کنار ابهام وظایف و مجریان بنیاد فرهنگ و ادب ترکی این نهاد، قدرت 
اجرایی که فرهنگستان خواهد داشت نداشته و به نظر می رسد سال ها وقت تدوین برنامه های آن شود و 

http://khabaronline.ir/detail/313843/Economy/5475
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8-%25D8%25A2%25D8%25B0%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25AA/
http://www.irna.ir/fa/News/81320368/
http://www.anaj.ir/p/News.aspx%3Fid%3D9039%26title%3D%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D9%2588-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25D8%25A2%25D8%25B0%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%259F
http://www.anaj.ir/p/News.aspx%3Fid%3D8804%26title%3D%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B4%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AF
http://durnanews.ir/%3Fp%3D13667
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پس از آن نیز بیشتر به یک موسسه تحقیقاتی تبدیل شود تا یک نهاد با قدرت اجرایی.«

به نظر می رسد دولت روحانی با تاسیس بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان عمال اجرای وعده فرهنگستان 
را به فراموشی سپرده است. ایجاد فرهنگستان در ایران نیازمند مصوبه نهادهایی مانند شورای عالی 

انقالب فرهنگی است که ریاست آن مستقیما به عهده رییس جمهور است. 

گروهی دیگر از وعده های فرهنگی اجتماعی حسن روحانی مرتبط با مطبوعات و آزادی بیان هستند. از 
جمله وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگارانکه مهمترین وعده روحانی به اصحاب رسانه در ایران 

بود، با وجود درخواست های مکرر جامعه روزنامه نگاران تا کنون به اجرا در نیامده است. 

در زمینه وضعیت کتاب و نشر نیز حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در اردیبهشت ماه ۹۴ 
گفته بود درحال حاضر حدود ۷ هزار و ۸۰۰ نشریه مکتوب و الکترونیک در کشور دارای مجوز هستند. 
به گفته او: »افزون بر ۲۰ درصد مجوز این نشریات در دولت یازدهم صادر شده که نشان از توجه ویژه 

این دولت به امکان انتشار و فعالیت حرفه ای رسانه ای دارد.«

روند جلوگیری از انتشار »کتاب های اشکال دار« هم در سال دوم دولت روحانی کماکان ادامه داشت. 
علی جنتی، وزیر ارشاد، از از هیئت نظارت بر کتاب خواسته بود مانع نشر اینگونه کتاب ها شوند. او 

پس از اعتراض ناشران و نویسندگان به نحوه پیگیری حذف ممیزی پیش از چاپ و سپردن آن به خود 
ناشران، سرانجام اعالم کرد که ممیزی قبل از چاپ حذف نخواهد شد.  

علی جنتی در اقدامی دیگر اعمال سانسور را به عهده ناشرانی گذاشت که به گفته او »در ۳۰ سال 
گذشته هیچ گونه تخلفی نداشته اند.« هر چند بسیاری از ناشران اعالم کردند که نمی خواهند مسئولیت 

سانسور کتاب به آنها سپرده شود اما وزارت ارشاد در مهرماه ۹۳ اعالم کرد به برخی از ناشران این 
اختیار را می دهد که ممیزی کتاب هایشان را خود به عهده بگیرند.

سانسور در ایران یک فرآیند فرا دولتی است. به غیر از نهاد دولت و زیر مجموعه های آن، بسیاری از 
نهادها در ممیزی حوزه های مانند کتاب، مطبوعات، سینما، موسیقی و تئاتر اعمال نظر می کنند. از 

جمله مشکالت دولت که خود نیز به آن اذعان دارند نامشخص بودن معیار و روش وزارت ارشاد برای 
سانسور و اعطای مجوز کتاب است. 

روحانی بهمن ماه سال ۹۳ روحانی در مراسم جایزه کتاب سال درباره سانسور گفته بود: »من نمی گویم 
ممیزی باشد یا نباشد، می گویم نمی شود برای ممیزی صد اصل درست کنیم.«

اختالف نظر بر سر اینکه چه کسی و به چه صورتی اعمال ممیزی کند به همین ترتیب در ممیزی و 
کنترل سینما هم صادق است. گرچه عملکرد دولت در بازگشایی خانه سینما یکی از نقاط خوب روحانی 

در تحقق وعده های فرهنگی اجتماعی بود، او در اجرای وعده های دیگری مانند واگذاری ممیزی امور 
سینما به تشکل های سینمایی و به حداقل رساندن کنترل ها در حوزه سینما ناکام ماند. 

خبرگزاری ایسکا نیوز، وابسته به دانشگاه آزاد، در اول تیرماه سال ۹۴ با اشاره به عدم موفقیت دولت 
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https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584/
http://www.iscanews.ir/news/280383/%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D9%2588
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در تحقق این وعده ها نوشت که پایگاه های تصمیم گیری فراوانی برای سینمای ایران وجود دارند که 
یک فیلم را در زمان ساخت و اکران با مشکل مواجه می کنند، بسیاری از تصمیم ها درباره فیلم های 

سینمایی ایران خارج از وزارت ارشاد گرفته می شود و وزارت ارشاد هنوز موفق نشده در مقابل نهادهای 
تصمیم گیری متفرقه برای سینما کاری از پیش ببرد.

بر اساس این گزارش یکی از این نهادهای متفرقه، مجلس شورای اسالمی است که زورش بیشتر از 
وزارت فرهنگ است و با اکران بعضی از فیلم های به قول خودشان مسئله دار، مخالفت می کند.

دولت برای مجوز اکران برخی از فیلم های مرتبط با انتخابات سال ۸۸ از طرف مجلس و اصولگرایان 
تحت فشار زیادی قرار داشت و بر همین اساس در دو سال گذشته فیلم های مرتبط با اعتراضات پس از 

انتخابات دهم توقیف کرد. 

دسته دیگری از وعده های اجتماعی رییس جمهور ایران عالوه بر رفع تبعیض جنسیتی که جداگانه 
بررسی خواهد شد بیمه زنان سرپرست خانواده و تهیه لوایح حمایتی از زنان است که در سال اول 

گام های در جهت اجرای آنها برداشته شد. در سال دوم نیز این طرح در استانهای مانند قزوین برای 
حدود ۱۵ هزار نفر به اجرا درآمد. 

در تازه ترین اظهارنظر پیرامون بیمه زنان سرپرست خانواده، شهین دخت موالوردی، معاون امور زنان 
ریاست جمهوری تیرماه سال ۹۴ در یک نشست خبری گفت: »بیمه زنان خانه دار در نوبت رسیدگی در 

کمیسیون اجتماعی دولت است و نظرات دستگاه ها در این باره اخذ شده است.« او در همین نشست 
عالوه بر این، انتقادها از دولت به دلیل »آنچه فاصله گرفتن از مطالبات زنان« عنوان شده بود را تکذیب 

کرد و گفت »در استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها مصمم هستیم.«

سیاست گذاری در حوزه های فرهنگی اجتماعی ایران عمدتا در اختیار شورای عالی انقالب فرهنگی 
قرار دارد؛ شورایی که ریاست آن به عهده رییس جمهور است اما از جمله نهادهای حساس حاکمیت به 

حساب می آید و بسیاری مقامات، مشاوران رهبر جمهوری اسالمی و مراجع دینی در تصمیم گذاری های 
این حوزه ها نقش تعیین کننده دارند. به عنوان مثال اخیرا در تیرماه ۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد در 

اقدامی دیگر که برخی آن را »عقب نشینی« این وزارتخانه توصیف کردند اعالم کرد که به دلیل »رعایت 
جایگاه و شان مراجع عظام تقلید و عالمان شاخص دینی« اکران فیلم رستاخیز تا وصول رضایت 

»برخی« از مراجع به »تعویق« خواهد افتاد.

پیشرفت اقدامات فرهنگی اجتماعی در سال دوم ریاست روحانی تفاوتی با سال های پیش از آن نداشت. 
از مجموع ۲۳ وعده تنها ۵ محقق شده و ۶ در حال پیگری است. بقیه وعده های این حوزه کماکان به 

اجرا در نیامده اند. 

http://www.tabnak.ir/fa/news/411593/%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B2-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF
http://www.sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx%3FSrc%3DMain%26News_Id%3D59418
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/br-43975d8444.html
http://www.khabaronline.ir/detail/433099/provinces/Gazvin
http://www.irna.ir/fa/News/81672853/
http://www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150717_l41_cinema_rastakhis_report
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در مقایسه با سایر حوزه ها مانند سیاست خارجی، به نظر می رسد دولت یازدهم عزم جدی برای تحقق 
وعده های فرهنگی و اجتماعی ندارد. آن اندک مقاومت هایی هم که دولت در برخی زمینه ها مانند سینما 

تالش دارد صورت دهد ظاهرا نمی توانند بر نفوذ مراجع تصمیم گیرنده غیر دولتی و به ویژه مرجعیت 
دینی که با حساسیت تحوالت فرهنگی را دنبال می کنند، فائق آید.

بیمه زنان رسپرست خانوار

 به حداقل رساندن

کنرتل ها در سین

فضای باز سیاسی
در دانشگاه ها 

تعیین قواعد شفاف
برای ممیزی کتاب 

رفع فیلرتینگ
شبکه های اجت
عی 

بازگشایی انجمن
صنفی روزنامه نگاران 

رسیدگی به وضع معل
ن
تبعیدی و اخراجی  تاسیس فرهنگستان

زبان ترکی آذری

احیای ارکسرت های
ملی و سمفونیک 

بیمه همگانی سالمت

 فرهنگی و 

اجت�عی

محقق نشده پیگیری نشدهدر حال پیگیری محقق شده



۱0روحانی سنج و بررسی عملکرد دولت در دومین سال ریاست جمهوری روحانی

بررسیوعدههایسیاستداخلی

وعده های حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی با اینکه یکی از دالیل پر اهمیت پیروزی او در انتخابات 
۹۲ بود اما پیگیری و تحقق آنها طی دو سال گذشته در مقایسه با سایر وعده ها به کندی پیش رفته 

است. برخی از آنها مانند رفع حصر سران مخالفان اعتراضات سال ۸۸ که مهم ترین وعده سیاسی دولت 
بود کماکان به اجرا در نیامده و در مواردی مانند رفع تبعیض جنسیتی نیز اجرای وعده ها راه به جایی 
نبرده اند؛ هر چند در خصوص رفع تبعیض علیه »قومیت /ملیت «های ساکن کشور گام هایی برداشته 

شده، اما در این زمینه نیز دولت همچنان با انتقادهای گسترده ای روبروست.

رفع حصر از رهبران جنبش سبز که در کارزار انتخاباتی و پس از آنها بارها از سوی روحانی و مقامات 
دولت تکرار و بر آن تاکید شد، به زعم برخی، سیاسی ترین وعده حسن روحانی و عامل اصلی مشارکت 
تعیین کننده برخی از طرفداران حصرشدگان بود. با این حال با وجود گذشت دو سال از آغاز به فعالیت 

دولت کماکان تغییری در وضعیت میرحسن موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از بهمن ماه سال 
۸۹ در حصر هستند، حاصل نشده تا بدین ترتیب این مهمترین وعده دولت درحوزه سیاست داخلی پس 

از دو سال کماکان تحقق نیافته باقی مانده باشد.

احیای خانه احزاب بعد از یک رخوت چند ساله از دیگر وعده های حسن روحانی بود که در سال اول 
فعالیت او پیشرفت چندانی نداشت اما در ماه های پایانی دومین سال آغاز به کار دولت وزیر کشور از 

برگزاری مجمع عمومی این نهاد خبر داد.

 اکثریت اعضای حاضر در جلسه خرداد ماه ۹۴ خانه احزاب که با دستور کار اصالح اساسنامه آغاز به کار 
کرده بود، با برگزاری مجمع عادی این تشکل صنفی بعد از ماه رمضان موافقت کردند.

اساسنامه »خانه احزاب« این تشکل را »نهادى مدنى، غيردولتى، داراى شخصيت حقوقى مستقل، 
متشکل از نمايندگان احزاب و گروه هاى سياسى پروانه دار« معرفی کرده است. فعاالن سیاسی بعد از 
انتخابات خرداد ماه ۹۲ بر لزوم احیای فعالیت های حزبی برای فعالیت حزبی در چارچوب حکومت و 

از جمله احیای خانه احزاب برای نزدیکی طیف های میانه رو از اصولگرایان و اصالح طلبان تاکید داشته 
و دارند؛ موضوعی که با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این تشکل به نظر می رسد از طرف دولت در 

حال پیگیری است.

رفع تبعیض های قومیتی که جزئيات آن در بیانیه »اقوام، ادیان و مذاهب« مورد تاکید قرار گرفته بود 
شعار اصلی و موثر روحانی در جذب جمعیت چشمگیر جوامع اقلیتی و پیرامونی ایران بود. بر اساس 

آمارهای رسمی، روحانی بیشترین رای را در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورد. 

https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9-%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B4-%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25B2/
http://www.kaleme.com/1394/01/23/klm-213423/
http://www.mizanonline.ir/fa/news/54123/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D8%25AF
http://www.mizanonline.ir/fa/news/54123/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D8%25AF
http://khabarfarsi.com/ext/5483612
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/06/130623_l39_election_map.shtml
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در بیانیه ای که قبل از انتخابات منتشر شد، روحانی بر ضرورت اجرای »اصل شایسته ساالری« درهمه 
سطوح سیاسی-اداری تاکید شده بود. به گونه ای که »تمامی شهروندان و هم میهنان در شرایط یکسان 

امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.« واگذاری امور مورد تاکید 
در این بیانیه نیز قرار بود به یکی از معاونان رییس جمهور سپرده شود.

با این حال بعد از مناقشات فراوان در مورد معاونت اقوام، سرانجام با تعریف سمتی به نام »دستیار 
ویژه« مساله اقلیت ها به علی یونسی، وزیر سابق اطالعات در دوره خاتمی سپرده شد. بحث ورود وزیر 

سنی مذهب هم همان ابتدا ـ و حتی بر خالف وزرای پیشنهادی نزدیک به مخالفان که روحانی برای 
انتصاب آنها تحت فشار بود ـ بدون مخالفت نمایندگان منتفی شد. 

در مورد سپردن مدیریت به دست نیروهای بومی در دو سال گذشته استانهای مختلف تجربه های 
متفاوتی داشته اند. برای مثال بر اساس تحقیقات ما، برخی از فعالین اصالح طلب سیستان و بلوچستان 

از انتصاب نیروهای بومی،  اهل سنت و بلوچ در برخی سمت های کلیدی استان مانند معاونت استانداری 
و فرمانداری ابراز رضایت می کنند ـ گرچه نظر همه تامین نشده ـ، اما در استانی مانند کردستان حتی 

فعاالن اصالح طلب نیز حاضر به تائيد استفاده از انتصاب نیروهای شایسته بومی در ِسمت های کلیدی 
نیستند. استاندار در این استان با تاخیر چند ماهه انتخاب شد و بحث انتصاب فرمانداران شهرهای این 

استان نیز با انتقادهایی روبرو شد. 

این تفاوت عملکرد در مورد زبان مادری هم صادق است. در شهر سقز برای نخستین بار، یک کتاب 
آموزش زبان کردی تدوین شد و در یک مدرسه به صورت آزمایشی در ضمن کتاب زبان و ادبیات فارسی 

دوره راهنمایی به اجرا در آمده است.  برنامه آموزش زبان کردی اما تنها به برخی مدارس یک شهر 
محدود است و به گفته مبتکران این طرح، دولت در این ماجرا جز مدارا با ابتکار معلمان نقشی نداشته 
است. هرچند اضافه کرده اند »اداره آموزش و و پرورش به عنوان یکی از ادارات دولتی اجازه داده کتاب 

به صورت رسمی منتشر و میان دانش آموزان آن مدرسه توزیع شود.« 

آنها به روحانی سنج گفته اند که این طرح با وجود استقبال گسترده معلمان و دانش  آموزان، هنوز به یک 
ماده اجباری در همه سطوح، مدارس و شهرها تبدیل نشده و عالوه بر این به نظر می رسد طی دو سال 

گذشته، دولت اراده ای جدی برای اجرای اصل  ۱۵ قانون اساسی از خود نشان نداده است.

درهمین  راستا، آذرماه سال ۹۳ اعضای هیئت تحریریه فصلنامه »هزار قلم« در نامه ای سرگشاده به 
رییس جمهوری ایران، اعالم کردند که در اعتراض به اجرایی نشدن اصل ۱۵ قانون اساسی، از فعالیت 

مطبوعاتی خود دست کشیده اند؛ موضوعی که خالف تجربه سقز را به اثبات می رساند.

در اسفند ماه نیز بیش از ۱۸۰۰ دانشجوی آذربایجانی در نامه ای به حسن روحانی، از او خواسته بودند 
که با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام، به وعده های انتخاباتی خود در مورد »تدریس به زبان مادری«، 

»به رسمیت شناختن زبان ترکی« و »تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی« عمل کند.

http://isna.ir/fa/news/92091107435/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D8%25AF
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-6987ed2d5b.html
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/04/150406_l44_kurdish_language_textbook
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در تحولی دیگر، تیرماه امسال روزنامه های ایران که از سال تحصیلی آینده )مهر ماه ۹۴( دانشگاه 
کردستان در سنندج ۴۰ دانشجو برای رشته زبان و ادبیات کردی پذیرش می گیرد. روحانی نیز در سفر 

خود به کردستان ضمن تائيد این خبر به خبرنگاران گفت: »در راستای اقدامات و برنامه های دولت 
تدبیر و امید و تحقق وعده هایم به مردم کردستان، تدریس زبان و ادبیات کردی نیز از ابتدای مهرماه 

امسال در دانشگاه کردستان آغاز می شود.«

رشته زبان و ادبیات کردی اوایل دهه ۸۰ از سوی وزارت علوم کابینه دوم محمد خاتمی تصویب شد ولی 
با وجود درج نام این رشته در دفترچه آزمون سراسری دانشگاه ها، هیچگاه اجرایی نشد. فعاالن سیاسی 

در کردستان هم با استقبال از این اقدام دولت روحانی، می گویند تا زمان عمومی نشدن آموزش زبان 
مادری در همه مدارس نمی توان از تحقق اصل ۱۵ قانون اساسی سخن گفت.

طی این دو سال در وضعیت اهل سنت هم که از اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی در قانون 
اساسی است و بخشی از وعده های دولت نیز به اجرای آن مربوط بود، تغییر چندانی حاصل نشد. 
مولوی عبدالحمید، از چهره های پر نفوذ اهل سنت سیستان و بلوچستان در نماز عید فطر امسال 

گفت که دولت روحانی به دلیل »تندروی ها نتوانسته به وعده های خود در مورد اقوام و مذاهب عمل 
کند.« او »مخالفت با برگزاری نمازهای جمعه و عیدین اهل سنت در کالن شهرها« را نمونه ای از 

»افراطی گیری«ها دانست. این گزارش در صفحه فیس بوک، سنی آنالین، پایگاه رسمی اطالع رسانی 
اهل سنت ایران منتشر شده است. سنی آنالین و سایت شخصی مولوی عبدالحمید که تنها وبسایت های 

رسمی اطالع رسانی اهل سنت، در پی وساطت امام جمعه زاهدان برای آزادی چند مرزبان ربوده شده 
ایرانی توسط گروه جیش العدل در مرز پاکستان مسدود شدند. 

به علت نبود حتی یک مسجد اهل سنت در شهرهای بزرگ پیروان این اقلیت مذهبی امکان برگزاری 
نماز جمعه و نماز عیدین را ندارند. در چند ساله اخیر جمعیت چشمگیر اهل سنت پایتخت از 

نمازخانه ای در محله پونک تهران برای اجرای فرایض دینی خود استفاده می کردند. این تنها نمازخانه 
سنی ها در پایتخت ، امسال بعد از عید فطر تخریب شد؛ اقدامی که انتقاد گسترده شخصیت های اهل 

سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان را نیز در پی داشت. این نمازخانه در سال های گذشته هم 
در آستانه عید فطر و عید قربان چند بار پلمپ شده است.

از میان وعده های داخلی روحانی، وعده ای که توجه رای دهندگان خارج از کشور را به خود جلب کرد 
بحث تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور بود که به ویژه در سفر انتخاباتی به کردستان در سنندج 
بر آن تاکید شده بود. این وعده نه تنها سرانجامی ایجابی نداشت بلکه بسیاری از فعاالن سیاسی که با 
تردیدهای فراوان به ایران بازگشتند، یا در فرودگاه بازداشت شدند یا بعد برای آنها پرونده سازی شد  تا 

در عوض ادامه فعالیت سیاسی به زندان بروند. سعید رضوی فقیه، حسین نورانی نژاد، کاظم برجسته، 
ساجده عرب سرخی و سراج الدین میردامادی از جمله این افراد بودند که برخی با احکام فعلی به زندان 

رفتند و دیگران نیز با پرونده و اتهامات جدید. 

http://www.irna.ir/fa/News/81696215/
https://www.facebook.com/farsi.sunnionline/posts/881233951951690:0
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-d267282bd8.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-08cabbf890.html
http://www.rouhani.ir/event.php%3Fevent_id%3D77
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586/
http://www.kaleme.com/1392/11/27/klm-174561/
http://www.kaleme.com/1394/02/08/klm-214425/
http://www.ilna.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25DB%258C-24/151424-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2581%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585
http://www.kaleme.com/1393/02/21/klm-184396/
http://kaleme.com/1392/09/03/klm-166164/
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در تازه ترین مورد پس از توافق هسته ای ایران و غرب اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و 
سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده 

است.

رفع تبعیض های جنسیتی، ورود زنان به کابینه و تاسیس وزارتی برای آنان نیز از جمله دیگر وعده های 
روحانی در حوزه سیاست داخلی بود که با وجود فراز و فرودهای فروان بی نتیجه ماند. وعده وزارت زنان 

به معاونت تبدیل شد، هیچ زنی نتوانست وارد کابینه شود و ورود آنان به ورزشگاه ها و استادیوم نیز 
عمال فدای »احترام به مراجع« دینی شد. 

شهین دخت موالرودی معاون امور زنان رییس جمهور در خرداد ماه ۹۴ در یک نشست خبری  نه تنها 
همه امیدها برای تشکیل وزارت زنان را نقش بر آب کرد بلکه تلویحا منتقدان عدم اجرای این وعده 

دولت را نیز متهم به محدود کردن مطالبات زنان کرد. او گفت: »این موضوع یکی از وعده های رییس 
جمهوری بوده اما امور زنان، فرابخشی است و محدود کردن به یک وزارتخانه مسوولیت سایر دستگاه را 

نادیده می گیرد و با این بهانه که این امور متولی خاص دارد از زیر بار آن شانه خالی می کند.«

بی توجهی اعضای دولت به وعده های مربوط به زنان در شرایطی ادامه دارد که روزنامه شرق روز 
۱۷ فروردین ماه ۹۴، در گزارشی به قلم محمدحسین نجاتی، از تبعیض جنسیتی عمده ای در آزمون 

استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان سنجش آموزش خبر داده بود.  بنا بر این گزارش، 
از مجموعه دوهزار و ۸۰۰ سهمیه استخدامی ۱۳دستگاه دولتی، دوهزار و ۲۸٤ سهمیه استخدامی برای 
مردان، ٥۰۰ سهمیه مشترک میان مردان و زنان )جذب باالترین رتبه ها در آزمون بدون قید جنیست( 

و تنها ۱٦سهمیه صرفا برای زنان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر ۸۲ درصد از سهمیه های 
استخدام صرفا برای مردان، بیش از ۱۷/٥ درصد از سهمیه استخدام مشترک میان زنان و مردان و 

کمتر از یک درصد از سهمیه استخدام، صرفا برای زنان است.

»اگر بار اجرائی را مردم برعهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد” این 
وعده ای بود که رییس دولت یازدهم در زمان اعالم نامزدی خود برای انتخابات آن را مطرح کرد. 

پیش نویس منشور شهروندی چند ماه بعد از آغاز به کار دولت منتشر شد  و قرار بود بعد از انتقادات 
و پیشنهادات مردم و  »صاحب نظران و اندیشمندان« نسخه نهایی و اصلی این منشور به عنوان الیحه 

جهت تصویب به مجلس فرستاده شود. 

الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور تیرماه ۹۴ در مصاحبه با روزنامه ایران سه وضعیت 
احتمالی را برای منشور حقوق شهروندی پیش بینی کرد. به گفته او »ممکن است منشور به صورت 

بیانیه ای خطاب به ملت منتشر شود. حالت دیگر تصویب آن در هیات دولت است تا برای قوه مجریه 
الزام آور باشد.  همچنین ممکن است منشور به صورت الیحه به مجلس تقدیم شود.« این درحالی ست 
که وعده حسن روحانی در زمان انتخابات تنها در حالت سوم امکان تحقق داد. به عبارتی دیگر تنها در 

صورت تصویب این منشور توسط مجلس است که مفاد آن ضمانت اجرایی پیدا خواهند کرد.

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150717_l45_esmail_gerami_moghadam
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25B6%25E2%2580%258C%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C/
http://www.ilna.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-3/287558-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.irna.ir/fa/News/81672853/
http://www.sharghdaily.ir/News/59418/2%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588284-%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-16%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-500%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25DA%25A9
http://www.president.ir/att/shahrvandi.pdf
http://iran-newspaper.com/newspaper/page/5969/7/71294/0
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عماد الدین باقی، روزنامه نگار و از چهره های شناخته شده در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانیان 
در خرداد ماه سال ۹۴ با اشاره مجدد به این وعده گفت منشور حقوق شهروندی »نویدبخش آغاز 

اقداماتی بزرگ تر در این زمینه بود« اما »اما تاکنون هیچ خبری از اینکه منشور یادشده در چه مرحله ای 
است، منتشر نشده و معلوم نیست چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد.«  هر چند انتشار پیش نویس 

این منشور نشان از پیگیری و عزم مقدماتی دولت برای تحقق این وعده دارد اما تا انتشار نسخه نهایی و 
تصویب آن در مجلس و فراتر از همه اجرا شدن آن نمی توان آن را وعده ای تحقق یافته دانست. 

دسته ای دیگر از وعده های حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی، در حوزه مدیریت بود. احیای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عدم جابه جایی و تغییران و مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت 

بی ثبات، و ارائه آمار شفاف و دقیق به مردم از جمله این وعده ها بود. 

بعد از هشت سال انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی دولت محمود احمدی نژاد، این 
نهاد از سوی حسن روحانی در سال اول فعالیت او احیا شد. در مورد آمار شفاف اما می توان گفت 

هر چند مناقشه بین بانک مرکزی و مرکز آمار به قوت خود باقی مانده ولی از آنجا که بر خالف دولت 
احمدی نژاد، آمارهای دولت یازدهم با انتقادات جدی در خصوص عدم شفافیت روبرو نشد، این وعده را 

باید دستکم در دست پیگیری ارزیابی کرد. روحانی به عنوان عالی رتبه ترین مقام دولت، خود در دومین 
سالگرد انتخابات به ارائه آمار و ارقامی پرداخت که تحقیقات ما درستی بیشتر آنها نشان می دهد.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی وزارت اطالعات به مراجع ذی صالح، نهادهای نظارتی و مردم و 
همچنین استقبال از نقد دولت، دسته ای دیگر از وعده های روحانی هستند که در پیوند با حق مشارکت 

سیاسی و حق برخورداری از آزادی بیان  قرار دارند.  در جمهوری اسالمی عملکرد نهادهای امنیتی 
صرفا در اختیار دولت نیست و گاهی دولت حتی در ترسیم خطوط اصلی این نهادها نمی تواند نقشی 

تعیین کننده ایفا کند.

وزارت اطالعات، از زیرمجموعه های دولت تا کنون آنطور که روحانی گفته بود دست کم به مردم 
»پاسخگو« نبوده است. نامه های تعداد زیادی از وکال و خانواده های زندانیان سیاسی جهت انجام 

دادرسی عادالنه به وزیر اطالعات بی جواب مانده اند. 

در مورد استقبال از نقد دولت اما حسن روحانی در سال نخست فعالیت خود الهام امین زاده معاون 
حقوقی ریاست جمهوری و محمدرضا صادق مشاور رییس جمهور را مامور کرده بود تا شکایت هایی که 
در دولت قبل به خاطر نقد از افراد و رسانه ها شده بود را پس از انجام بررسی مورد گذشت قرار دهند.  

او در سال دوم نیز در جمع دانشجویان و در مراسم سالگرد ۱۶ آذر، دولت را »دیوار کوتاه تر از همه« 
توصیف کرد که به گفته او »به هر بهانه ای از گوجه فرنگی گرفته تا مسائل هسته ای« مورد انتقاد است. 

با این حال آقای روحانی از دانشجویان خواست که به نقد دولت ادامه دهند.

یکی دیگر از وعده های دولت در زمینه سیاست داخلی مربوط به احیای دریاچه ارومیه است. این دریاچه 
بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان است که در سال های گذشته به علت 

http://www.tadbirkhabar.com/political/73963
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25AC%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584/
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25AC%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/896632/
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2582/
https://rouhanimeter.com/fa/promise/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA/
http://www.president.ir/fa/82854
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بحران آب در معرض نابودی کامل قرار گرفته و بیش از ۹۵ درصد آن خشک شده است. بحران دریاچه 
ارومیه در حدی است که حسن روحانی پس از آغاز به کار، در اولین جلسه هیات دولت به بررسی این 

موضوع پرداخت و کارگروهی را مامور کرد تا راهی عملی برای نجات آن پیدا کنند.

در اردیبهشت ماه سال ۹۴ هادی بهادری، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفته بود«با 
توجه به بارندگی های مناسب به خصوص هفته گذشته شرایط دریاچه ارومیه بهتره شده اما با شرایط 
ایده آل و احیای دریاچه ارومیه فاصله زیادی داریم.« علیرغم این ادعا، وضعیت دریاچه ارومیه نسبت 
به دوسال پیش بدتر شده و حتی وضعیت آن به جایی رسیده که آرمین نوربخش، از مسئوالن ستاد 

احیای دریاچه ارومیه برای چندمین بار نسبت به مهاجرت ۷ میلیون نفر در نتیجه طوفان های نمکی و 
بیابان زایی و توسعه تل ماسه ها و تحت الشعاع قرار گرفتن سالمتی مردم در صورت خشک شدن دریاچه 

هشدار داد. 

اعتراضات محیط زیستی از جمله دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه است که هرساله منجر 
به بازداشت چندین فعال مدنی می شود. محدود کردن این اعتراضات و جلوگیری از تجمع های زیست 

محیطی برای نجات این دریاچه در دوسال گذشته همچنان ادامه داشته است. 

با این مقدمه می توان گفت وعده حسن روحانی برای نجات دریاچه ارومیه نیز راه به جایی نبرده است،  
اما با توجه به تاکیدات دولت و اختصاص بودجه برای بازسازی این دریاچه می توان آن را در وعده ای 
در دست پیگیری دانست. در تیرماه ۹۴، محمد صادق پورمهدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان 

شرقی نیز با تاکید بر اهتمام دولت برای احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه »دولت مصمم به اجرای 
برنامه های احیای دریاچه ارومیه است« گفت: »امسال بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است.«

اهتمام حسن روحانی به تحقق یا پیگیری وعده هایش در زمینه سیاست داخلی طی دو سال گذشته به 
مراتب کمتر از میزان توجهی بوده که او به وعده های مربوط به سیاست خارجی داشته است. مهمترین 

وعده های سیاسی او مانند رفع حصر هنوز اجرایی نشده اند. در سال دوم نیز که به توافق پر ماجرای 
هسته ای میان ایران و غرب انجامید، روحانی  بیشترین توجه خود را به سیاست خارجی دولت معطوف 

کرد. 

جزئيات و برنامه ریزی های کلی مربوط به سیاست داخلی در جمهوری اسالمی معموال در مهار دولت 
نیستند اما تجربه در گذشته نشان داده اگر دولت عزمی برای تاثیرگذاری در این حوزه داشته باشد 

می توانند مانند دوران اصالحات عملکرد نسبتا مناسب و معطوف به تغییری از خود ارائه دهد. دولت 
یازدهم دست کم در دو سال نخست فعالیت خود اراده ای جدی برای پیشبرد وعده ها در این زمینه از 

خود نشان نداده است اما با توجه اینکه عمر دولت به نیمه رسیده، دور از انتظار نخواهد بود که روحانی 
از سال آینده در جهت حفظ محبوبیت خود که احتمال در پی توفق اتمی تا مدتی افزایش خواهد داشت و 
دورخیز برای انتخابات بعدی تالش های پررنگ تری نسبت به دوسال گذشته در زمینه سیاست داخلی انجام دهد. 

http://isna.ir/fa/news/94040804279/%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2585%25DA%25A9%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25DA%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/795933
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/795933
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البته باید اشاره کرد که روحانی در زمان تشکیل کابینه در نبردهای بین جناحی و توافقات سیاسی پشت 
پرده، برخی از وزارتخانه های مربوط به این حوزه را به رقیبان خود واگذار کرد؛ موضوعی که احتماال مانع 

از تحقق اراده احتمالی او در این زمینه خواهد بود.

احیای سازمان

مدیریت و برنامه ریزی

احیای خانه احزاب

انتصاب نیروهای

شایسته محلی 

جلوگیری از خشک

شدن دریاچه ارومیه 

آموزش زبان مادری

در مدارس ایران 

تسهیل بازگشت ایرانیان

رفع تبعیض های قومیتی

رفع تبعیض  های جنسیتی

رفع حرص رسان

جنبش سبز 

سیاست

داخلی

محقق نشده پیگیری نشدهدر حال پیگیری محقق شده
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بررسیوعدههایاقتصادی

تصویرها و وعده های اولیه ی روحانی در تبلیغات انتخاباتی از آینده اقتصادی بسیار خوشبینانه و مبتنی 
بر نسخه راه حل صد روزه برای اقتصاد ایران و رسیدن به توافق سریع و جامع هسته ای با قدرت های 

بزرگ بود.

اما در دومین سال دولت یازدهم، با طوالنی شدن مذاکرات هسته ای، کاهش قیمت نفت و هویدا شدن 
سطح سومدیریت های دولت پیشین و میراث به جا مانده از آن -که بسیار فراتر از تصور اولیه دولت 

بوده است- و برجسته شدن مشکالِت ساختار اقتصادی ایران ناشی از عملکرد نهادهای اقتصادی بیروِن 
اختیار دولت، دولت روحانی در بیان مواضع اقتصادی، لحن محتاط تری به خود گرفته است.

چالشهاوموانع

الف-میراثدولتقبل

در این میان با روشن شدن تدریجی  برخی از اقدامات اقتصادی پنهانی دولت محمود احمدی نژاد که بعد 
از گذشت دو سال همچنان ادامه دارد. هر بار که گوشه ای از آن آشکار می شود، ابعاد اقدامات اقتصادی 

صورت گرفته و موانع ایجاد شده توسط دولت قبل برای رشد اقتصادی ایران تصویر روشن تری هویدا 
می شود. 

دولت احمدی نژاد به گونه ای سیاست های اقتصادی خود را اجرا کرده است که  برخی از منابع عمومی 
اقتصادی را عمال  از دسترس دولت جدید خارج ساخته است که بر مبنای آنها می توانست سیاست های 
توسعه ای وعمرانی اش را پیش ببرد. این منابع چندگانه که منابع اصلی ثروت دولت محسوب می شوند 

عبارتند از صنایع متعلق به دولت )سازمان صنایع ملی (، منابع بانکی، گمرگ و مالیات، درآمدهای 
نفتی و فروش اوراق قرضه دولتی. 

در بخش صنایع، با واگذاری صنایع سود آور به بخش شبه دولتی، آنها را از مالکیت دولت خارج کرد 
. بنا به ادعای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نزدیک به صد میلیارد دالر درآمدهای 

ناشی از این واگذاری ها به خزانه بازنگشته است. در بخش بانکی نیزدستور پرداخت تسهیالت تکلیفی به 
بانک ها مانند مسکن مهر و طرح وام های زودبازده و نیز پرداخت وام به توصیه نهادهای قدرت، بدون 

دریافت وثیقه مناسب ،بانک ها را در معرض  ورشگستکی و دولت را از امکان دسترسی به منابع مالی در 
پیشبرد پروژه های عمرانی محروم ساخته است. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/888365/
http://www.radiofarda.com/content/f12-jahangiri-says-100-billion-dollars-missing/27061758.html
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همچنین استخدام های بی رویه وبدون ضابطه، که تا ماه های پایانی دولت قبل ادامه داشت، 

هم نظام بوروکراتیک را متورم، ناکارآمد و ضعیف ساخته بود وهم منابع مالی و بودجه ای را به خود 
اختصاص می داد.

در مجموع دولت روحانی مدعی است »مدیریت نا کارآمد و فاسد و متورم دولت احمدی نژاد«، در 
تعامل با این منابع، اقتصاد ایران را در وضعیت خطرناکی قرار داده است که برخی از آن به عنوان اتخاذ 

استراتژی زمین سوخته در اقتصاد یاد می کنند.

ب-تحریماقتصادیوگروههایرادیکال  

از سوی دیگر در تشریح چالش های پیش رو، روحانی در سخنرانی های عمومی اخیرش برخالف 
نطق های اتنخاباتی که سهم سومدیریت را در مشکالت اقتصادی عمده می دانست، سعی می کند نقش 
تحریم ها را در مشکالت اقتصادی برجسته و عمال پیشرفت اقتصادی را منوط به تعامل بیشتر با جهان 

می داند. روحانی مدیریت اقتصادی دولت را در موقعیت کنونی و شرایط تحریم را  مدیریت بقا دانست. به 
این ترتیب به بازیگران اصلی بلوک قدرِت ایران خاطر نشان کرد که بدون تحریم ما فقط در جا خواهیم 

زد. سخنان اخیر وی در مورد گره زدن مشکالت کلیدی جامعه به مسئله تحریم با مخالفت های شدیدی 
در درون اعضای بلوک قدرت روبروشد . 

روحانی همچنین در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش به نقش نهاد های دیگر به مسئله تحقق وعده های 
اقتصادی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت اقدامات خودسرانه رادیکال ها و گروههای افراطی که 

حسام الدین آشنا، مشاور سیاسی دولت از آنها به عنوان«کاسبان تحریم« نیز یاد می کند، مانعی در 
تحقق آرامش و جذب سرمایه گذاری خارجی است و بدون سرمایه خارجی بسیاری از بخش های جامعه 

نمی تواند به جلو حرکت کند.

ج-چالشهایساختاری

عامل دیگری که سیاست های اقتصادی دولت را با چالش روبرو می سازد ومی توان از آن به عنوان چالش  
ساختاری نظام اقتصادی ایران یاد کرد، در اختیار گرفتن سهم بزرگی از اقتصاد ایران و برخورداری 
نهادهای اقتصادی متعلق به نهاد رهبری )ستاد فرمان اجرایی امام ، آستان قدس رضوی و بنیاد 

مستضعفان( و نهادهای نظامی )سپاه و نیروی انتظامی( از رانت های ویژه است . 

این نهادها که دولت نظارتی بر کار آنها ندارد، به صورت شرکت های تجاری بزرگ و چند منظوره ی 
اقتصادی )ُهلدینگ( درآمده اند که با حمایت از نهاد رهبری از دسترسی ویژه به منابع بانکی برخوردارند. 

http://www.iiccim.org/news/%3Ftp%3D0%26id%3D4478
http://fararu.com/fa/news/154765/%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A7-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF
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آنها در واردات و صادرات کاال نقش مهمی دارند و حتی دارای اسکله های خصوصی هستند که از نظارت 
گمرک خارج است.

به خاطر نفوذ و منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد  فضای رقابت عادالنه ای میان آنها و بخش 
خصوصی برقرار نیست و در گرفتن پروژه های بزرگ دولتی دست باال را دارند. آنها همچنین  در روند  

سیاست خصوصی سازی دولت قبل، بسیاری از شرکت ها را به قیمت های ارزان در اختیار خود قرار 
داده اند و در عین حال از پرداخت مالیات معاف هستند )به جز قرارگاه خاتم االنبیای سپاه که در سال 

گذشته توسط مجلس مجبور به پرداخت مالیات شد(. دولت نه تنها نظارتی بر کار آنها ندارد بلکه به هم 
مجلس اجازه تحقیق و تفحص از فعالیت های آنها داده نمی شود و فقط تحت نظر نهاد رهبری هستند.

به عبارت دیگر آنها  بازیگران اقتصادی مستقلی هستند که می توانند در صورت عدم رضایت هر برنامه 
اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار دهند و یا در آن اخالل جدی ایجاد کنند.

بسترسازیدولتبرایتحققوعدهها

حال در چنین بستری باید دید که دولت چه گام هایی در راستای تحقق وعده هایش برداشته است. در 
حوزه اقتصادی دولت در زمینه هایی توانسته است به بخشی از وعده های خود جامه عمل بپوشاند و در 

تحقق برخی موارد نیز ناکام مانده است و منتقدان معتقدند در این زمینه موانع ساختاری، مشکالت 
مدیریتی و برنامه ای نقش داشته است.

دولت روحانی معتقد است برای تحقق وعده هایش کار بزرگی که انجام داده و موفق به  تغییر مسیر 
اقتصاد ایران و ریل گذری مجدد آن بوده است. روحانی عالوه براین با برجسته کردن و یادآوری شرایِط 

دوسال قبل بازار ناآراِم اقتصاد ایران و رشد منفی ۶.۵ درصدی کشور سعی می کند جوهره ی اقدامات 
دولت را باز گرداندن  ثبات و آرامش در فضای کسب و کار، افزایش اعتماد روانی به دولت و افزایش امید 

به بهبود اقتصاد وجلوگیری از سقوط اقتصادی ایران می داند. 

تغییر مهم دیگری نیز که دولت مدعی است نسبت به گذشته انجام داده است، به شیوه تصمیم گیری باز 
می گردد. دولت روحانی مدعی است که برخالف قبل، تصمیم های راهبردی اقتصادی نه به دستور فردی 
رییس جمهور و یا وزرا بلکه  با جمع بندی کارگروه ستاد اقتصادی کشور که اعضای آن تصمیم گیرندگان 

و مشاورین اقتصادی دولت هستند اتخاذ می شود. 

http://www.kaleme.com/1393/12/19/klm-211773/%3Ftheme%3Dfast
http://www.irna.ir/fa/News/81478163/
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سنجشوعدههایمهماقتصادیدولت

دولت روحانی مدعی دستیابی به مجموعه ای از دستاوردهای اقتصادی است که در اینجا به بررسی برخی 
از مهمترین وعده های اقتصادی دولت می پردازیم:

کاهشتورم

مهمترین مانع اقتصادی پیش روی  دولت، که جزو وعده های اصلی روحانی در انتخابات نیز بود غلبه بر 
معضل اقتصاد« رکود- تورمی« است.

دولت روحانی براین باور است که خروج موفقیت آمیز و با ثبات از مسیله رکود مستلزم سرمایه گذاری 
خارجی و رفع تحریم ها و ارتباط با اقتصاد جهانی است که این به موفقیت در مذاکرات هسته ای گره 

خورده است و لذا در گام نخست  اولویت خود در مواجهه با چالش دوگانه پیش رو) تورم - رکود( را به 
مهار فزاینده  تورم قرار داد.

دولت مدعی است که توانسته  نرخ رشد تورم را به ۱۵ درصد برساند، البته این به معنای آن نیست 
که دولت توانسته قیمت ها را به قیمت های سال ۹۰ برگرداند بلکه توانسته از شتاب روز به روز قیمتها 

بکاهد. هرچند در زمستان سال گذشته روحانی امیدوار بود که نرخ تورم تک رقمی شود ولی ادامه 
تحریم ها ، کاهش قیمت نفت، سیاست بانک ها برای پرداخت نرخ سودهای باال به حساب های پس انداز 

سرمایه گذاری باعث شد که نرخ تورم  در سطح پانزده درصد باقی بماند. 

برخی منتقدان معتقدند که نرخ تورم واقعی باالتر است و دولت با دست کاری در سبد کاالهای شاخص 
تورم قیمت ها را پایین نشان می دهد. عالوه براین با نرخ سود بانکی بیست و پنج درصد نمی توان تورم 

پانزده درصدی داشت. به هرحال ایران در همین وضعیت هم یکی از باالترین نرخ های رشد تورم در 
جهان را دارد. اما مسعود نیلی، مشاورارشد اقتصادی دولت معتقد است که در مقابله با تورم موفقیت 

نسبی نصیب دولت شده است و دلیل آن نیز به سه عامل برمی گردد نخست تغییرانتظارات مردم نسبت 
به مدیریت دولت و اطمینان نسبی به آن، دوم ثبات در بازار ارز و سوم کنترل و کاهش رشد پایه پولی از 

۲۷.٦ در پایان سال ۹۱به  ۱۰.٦ در پایان سال ۹۳ است. 
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رشداقتصادی،بهبودفضایکسبوکاروافزایشاشتغال

اما در مورد وعده   ی رشد اقتصادی و غلبه بر رکود و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال، دولت نتوانسته 
گام های موثری بردارد . 

زیرا برنامه اقتصادی دولت برای برداشتن چنین گام هایی از ابتدا با حل مسئله تحریم گره خورده بود. 
تصور ابتدایی روحانی توافق صد روزه بود که بعد به نه ماه و سپس به یک سال تغییر کرد و اکنون در 
آستانه دومین سالگرد قدرت دولت علی رغم توافق هسته ای، تردیدهایی در مورد تاثیر سریع و همه 

جانبه و تعیین کننده آن بر رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

البته در مقایسه با  دو سال آخر دولت احمدی نژاد، که نرخ رشد منفی بود، نرخ رشد به حدود ۲ درصد 
افزایش یافته است. اما به خاطر کاهش قیمت نفت و سیاست های انقباضی دولت نرخ رشد نسبت به 

سال گذشته کاهش یافته و نرخ آن از خوشبینی های اولیه دولت پایین تر است.  

علی رغم این موضوعات دولت امیدوار بود که با دوری جستن از سیاست های پاندولی و نابسامان دولت 
احمدی نژاد، تصویب بسته پیشنهادی خروج از رکود، تصویب طرحی برای سامان دادن به حل معوقات 

مالی صاحبان صنایع، نظر مساعد کار آفرینان و صاحباِن صنایع را جذب کند .

دولت همچنین امیدوار بود با انتصاب محمد نهاوندی، رییس پیشین اتاق بازرگانی به عنوان رییس 
دفتر رییس جمهور که به نوعی نماینده صاحبان صنایع و تجار محسوب می شد، و انتخاب یک چهره 

اجرایی اقتصادی به عنوان معاون اول رییس جمهور و دنبال کردن سیاست تنش زدایی در حوزه 
سیاست خارجی عالیم الزم را به بخش خصوصی خارجی و داخلی برای جذب سرمایه گذاری و غلبه بر 
تورم بدهد .اما علی رغم همه این تالش ها بر طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل 
متحد »انکتاد« میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. 

هرچند فضای کسب و کار و امید به آینده اقتصادی بهتر شده است اما نرخ سود باالی بانک ها، افزایش 
قیمت های حامل های انرژی و مالیاتی و نیز افزایش دستمزد کارگران و هزینه های اضافی مربوط به 

واردات اجناس به خاطر تحریم های بانکی سبب شده که هزینه های تولید افزایش یافته و موانع بلندی را 
بر سر راِه افزایش تولیدات صنعتی قرار ایجاد کند که منجر به تعطیلی بسیاری از کارگاه های تولیدی در 

سال گذشته شد.

عالوه براین کاهش قیمت نفت، ادامه تحریم های بانکی ونفتی، نرخ سود بانکی باال و قبول تعهدات 
مربوط به پرداخت یارانه ها و عدم قطع  پرداخت یارانه های اقشار مرفه -که در فروردین  ۱۳۹۳ وزیر 

اقتصاد وعده  قطع  پرداخت یارانه ده میلیون نفر را داده بود-، همه باعث شد که بودجه عمرانی کشور 
نیز کاهش پیدا کند و تولید اشتغال در بخش های دولتی افزایش چشمگیری پیدا نکند.

جدا از این، دخالت های نهادهای نظامی مانند اطالعات سپاه در دستگیری افراد به عنوان مفسدان 

http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2015/wir15_fs_ir_en.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran/
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اقتصادی و نیز عدم شفافیت قوه قضاییه در محاکمه های مربوط به جرایم اقتصادی واعمال حاکمیت 
قانون، می تواند مانع جذب سرمایه ها مانع ایجاد کند.

مجموعه عوامل ذکرشده همگی سبب شده که دولت در مقابله با غول رکود اقتصادی نتوانسته به 
وعده های خود جامه عمل بپوشاند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور معتقد است که دولت از 

همه عوامل در مقابله با مسئله رکود استفاده کرده است و اکنون وقت گرفتن تصمیمات دشوار است.

خصوصیسازی

در زمینه خصوصی سازی نیز دولت در آغاز به کارخود به منظور تنظیم مجدد و درست مکانیزم واگذاری 
صنایع دولتی به بخش خصوصی، آن را متوقف کرد. روحانی نیز اخیرا تاکید کرد دولت مصمم است 

که قدم به قدم با واگذاری امور، به سمت چابک سازی حرکت کند و اقداماتی را در این راستا که از قبل 
وجود داشت اما اجرایی نمی شد، به مرحله اجرا درآورد. اما عمال مهمترین اقدامی که در این زمینه 

صورت گرفته واگذاری تهاتری )پایاپای( اموال دولتی به نهادهای شبه دولتی در ازای پرداخت بدهی 
دولت بوده است. به این ترتیب که در رابطه با چند فقره از بدهی های خاص وزارت راه و شهرسازی 

هیات دولت رسما مصوب کرده این بدهی ها به شکل مستقیم با دیون دولتی پرداخت شود و با شکلی 
تهاتر بدهی های وزارت راه و شهرسازی به بعضی پیمانکاران با طلب دولت از آن ها تسویه شود. هر چند 

رقم بدهی های وزارت راه و شهرسازی بسیار باالتر از ارقام مصوب در جلسه هیات دولت است اما این 
مسئله می تواند به سرعت گرفتن بعضی از پروژه های وزارت راه و شهرسازی که در ماه های گذشته 

به دلیل نبود اعتبارات مالی متوقف شده اند کمک کند. بنیاد مستضعفان ، قرارگاه سازندگی خاتم النبیا 
دریافت کننده عمده این اموال هستند .

 

تقویتارزشپولملی 

ارتقای ارزش پول ملی جزو وعده های اقتصادی روحانی بوده است. هرچند دولت موفق نشده است که 
قیمت ارز را کاهش دهد و حتی  قیمت آن حدود ده درصد بیش از زمان به قدرت رسیدن دولت  است 

اما  با توجه به نرخ تورم سالیانه در مجموع بازار ارز از آرامش نسبی و ثبات قیمت برخوردار بوده و تجار 
با مشکالت بوروکراتیک کمتری از بانک ها ارز دریافت می کنند.
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تولیدنفتوگاز

درزمینه افزایش تولید نفت و گاز ، دولت هرچند توانسته سطح تولید خود را نسبت به سال قبل حفظ 
کند ولی با توجه به طوالنی شدن زمان مذاکرات هسته ای و اجرای توافق وعدم رفع محدویت های بین 
المللی، در زمینه سرمایه گذاری تولیدی و صادرات نفت و گاز، هنوز با تحقق وعده های انتخاباتی خود 
فاصله زیادی دارد. اما با توجه به انتشار گزارش تحقیقاتی کمپانی شل در سال جاری که در آن منابع 
گازی ایران را در رتبه نخست جهان و منابع نفتی ان را در رتبه چهارم قرار داده است، وامیدهای روز 
افزون به اجرای توافق هسته ای و رفع تحریم ها، مذاکرات مقدماتی برخی از کمپانی های نفتی با ایران 
آغاز شده و برخی حتی دفاتر خود را در ایران بازگشایی کرده اند . با کاهش قیمت نفت و خروج نفت 

شیل از بازار، با توجه به هزینه پایین استخراج نفت و گاز در ایران و رفع تحریم های نفتی در سال  جاری 
و اشتیاق روز افزون کمپانی های غربی برای حضور در ایران، به نظر می رسد دولت امیدواراست گام های 

بلندی را برای افزایش تولید نفت و گاز در سال جاری بردارد و آن را حداقل به دو برابر افزایش دهد.

تولیدمسکناجتماعی

در زمینه تولید مسکن اجتماعی که به عنوان پروژه جایگزین پروژه مسکن مهر شمرده می شد، دولت 
چون نتوانسته که از تعهدات طرح ناتمام مسکن مهر دولت قبل خارج شود و آن را به سرانجام برساند 

در اجرای طرح جدید ناکام مانده است. کمبود منابع مالی دولت نیز همچنان که قبال گفته شد در مورد 
این موضوع موثر است .

 اما در زمینه افزایش نرخ حقوق و دستمزدهای کارگران بر مبنای نرخ تورم، دولت در این زمینه موفق 
شد که نرخ دستمزدها را افزایش دهد ولی این نرخ پایین تر از نرخ تورم بود و این وعده به طور ناقص 

محقق شده است . در عین حال نمایندگان کارفرمایان با این نرخ پیشنهادی مخالف بودند استدالل آنها 
این بود که افزایش دستمزدها با نرخ پیشنهادی  کمکی به بهبود وضعیت کارگران در درازمدت نخواهد 

کرد زیرا در دوران رکود، این افزایش منجر به افزایش هزینه های تولید می شود و همین سبب رکود 
بیشتر و اخراج کارگران و کاهش سطح اشتغال می گردد.

منتقدینکارنامهاقتصادیدولت

منتقدین اقتصادی دولت که از گرایش های فکری متفاوتی هستند از زاویه های متفاوتی به دولت انتقاد 
دارند. از نظر برخی  منتقدین مهمترین مسئله جناح بندی های درون  تیم اقتصادی دولت است که 
نشان  دهنده عدم انسجام دولت برای پیشبرد برنامه اقتصادی مشخص است. در عین حال به نظر 

http://reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/about_disclaimer.php
http://sharghdaily.ir/News/67207/%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C:-950-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584
http://www.farsnews.com/newstext.php%3Fnn%3D13940416001198
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می رسد گروه غالب اقتصادی دولت همه تخم مرغ های خود را در روی سبد رسیدن به توافق هسته ای 
با کشورهای ۱+۵ گذاشته است. در نتیجه سیاست دولت، به گفته مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی 

دولت بیشتر سیاست کنترل و اداره روزانه و جلوگیری از سقوط است تا زمانی  که توافق اصلی صورت 
گیرد. آن گاه است که دولت می تواند برنامه توسعه خاصی را در پیش بگیرد. بنابراین اگر توافق صورت 
نگیرد فقط انتظار از این دولت اداره روزانه است و نمی تواند برنامه توسعه خاصی را تحت تحریم دنبال 

کند. از نظر این منتقدین این نقطه ضعف بزرگی محسوب می شود .

هم چنین از نظر آنها ناتوانی دولت پیرامون تعدیل یارانه های پرداختی، به خاطر مالحظات انتخاباتی و 
اختالف نظر در تیم اقتصادی دولت در این زمینه، تاثیر مخربی بر بودجه عمرانی کشور گذاشته است و 

دولت مجبور شده منابع توسعه ای وزارتخانه های مختلف را برای این امر هزینه کند.

 همچنین مدیریت بازار بورس که شاخص های آن سقوط کرده و بنا به برخی برآوردها نزدیک به پنجاه 
میلیارد دالر ارزش خود را از دست داده است درزمره این انتقادها است و رکود در بورس را ناشی از 

نحوه هزینه کرد درآمد دولت می دانند .

عالوه براین عدم اصالح نرخ سود بانکی و عدم مقابه با موسسات مالی بی مجوز، نیز در زمره انتقادات 
اقتصاد دانان قرار دارد که معتقدند نرخ بهره باالی بانکی باالی بیست و پنج درصد به معنی مبارزه با هر 

نوع سرمایه گذاری است .

طهماسب مظاهری وزیر سابق اقتصاد و رییس سابق بانک مرکزی نیز که خود سیاستهای انقباضی مالی 
اتخاذ می کرده معتقد است که سیاستهای ضد تورمی دولت موجب قفل شدن وخشکسالی پولی برای 

پرداخت تسهیالت بانکی شده و به طور کلی مجریان فاقد شجاعت تصمیم گیری هستند و به بهای 
کاهش تورم رکود سنگینی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است که به آسانی و حتی بعد از رفع تحریم ها نیز 
قابل حل نیست. در نتیجه شاخص خالص اشتغال مناسب نیست و نرخ بیکاری از ۱۲درصد عبور کرده 
است که یکی از باالترین نرخهای بیکاری است. همچنین بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، 
مشکل بیکاری در ایران بیشتر خواهد شد پیش بینی شده است این رقم در سال جاری میالدی به بیش 

از ۱۲درصد برسد. عالوه برای این منتقدان می گویند با افزایش بیکاری، نرخ تورم در میان خانوادها اثر 
بیشتری برجا می گذارد. 

در زمینه خصوصی سازی نیز، که نقش مهمی در حرکت و توسعه اقتصادی می تواند برجای بگذارد 
منتقدان معتقدند عمال دولت کاری انجام نداده و فقط بخشی از اموال دولت  را به نهادهای اقتصادی 

حاکمیتی واگذار کرده است و هنوز طرحی برای خصوصی سازی ارایه نداده است.

از نظر منتقدان این ناکامی ها، نشانگر آن است  که دولت روحانی در مجموع فقط توانسته شیب 
تخریب های اقتصادی را کاهش دهد و در تحقق بقیه شعارها و وعده هایش ناکام مانده است.

در مجموع می توان گفت مشکالت اقتصادی  دولت در سال دوم به دلیل تداوم رکود و عدم حل مسئله 

http://bourse24.ir/news/110586/%2520%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D8%25AD%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C:%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587%2520%25D8%25B1%25D8%25A7%2520%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%2520%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF/%2520%25D8%25B3%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25B7%2520%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%2520%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%2520%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25AF
https://rowzane.com/news/article%3D34284
https://www.imf.org/external/country/IRN/
http://www.ires.ir/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D588:1394-03-30-10-16-38%26catid%3D50:2011-03-14-14-23-11%26Itemid%3D825
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هسته ای و کاهش قیمت نفت، بیشتر نمایان گردید. دولت امیدوار است که با اجرای توافق هسته ای  و 
رفع تحریم های بانکی ونفتی ، حضور سرمایه گذاران خارجی و آزاد شدن منابع مالی ایران حیات جدیدی 
در اقتصاد ایران آغاز کند تا بتواند وعده های اقتصادیش را محقق کند. بنابراین سال پیش رورا شاخص 

ترین معیار، برای اندازه گیری توانایی و موفقیت  مدیریت اقتصادی  دولت می باشد.

مهار تورم

بهبود رشد اقتصادی

افزایش تولید نفت

بهبود فضای

کسب و کار 

افزایش ده

برابری پهنای باند 

بازگردان قدرت و استقالل

شورای پول و اعتبار 

تقویت ارزش پول ملی
کاهش بیکاری

افزایش دستمزد کارگران

اقتصادی

محقق نشده پیگیری نشدهدر حال پیگیری محقق شده
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بررسیوعدههایسیاستخارجی

در سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، چالش های امنیتی منطقه ای و نیز گره خوردن مذاکرات 
هسته ای، دو معضل کلیدی فرا روی روحانی برای عمل به وعده هایش در سیاست خارجی بود. هرچند 

با امضای توافقنامه در آخرین ماه سال و اجرایی شدن آن  در ماههای آینده گام بلندی در تحقق 
وعده هایش در سیاست خارجی برداشته می شود. اما در حوزه مسایل منطقه ای چالش های پیش رو 

همچنان حل نشده باقی مانده است .

 در انتخابات سال ۱۳۹۲، وعده روحانی برای  تعامل سازنده با جهان و خروج از بحران هسته ای نقش 
عمده ای در بسیج آرا و پیروزی وی در انتخابات بازی کرد. و از این رو تحقق این امر در اولویت دستور 

کار دولت برای تحقق وعده هایش قرار گرفت .

اما صرفنظر از وعده های انتخاباتی، دولِت روحانی معتقد بود که حل مسئله هسته ای همچون دریچه ای 
است که اگر گشوده شود، تحقق وعده ها در حوزه های دیگر نیز  تسهیل خواهد شد.  به همین سبب 

تمام هم و غم دولت ، برای حل مسئله بسیج شد و از این بابت نیز مورد انتقاد منتقدان خود قرار 
گرفت. آنها معتقدند که او نباید همه تخم مرغ هایش را در سبد پرونده هسته ای بگذارد زیرا عمال از 

تحقق وعده هایش در حوزه های دیگر باز می ماند.

اما روحانی معتقد بود که پیشبرد توسعه اقتصادی  و تحقق دولت توسعه گرا مستلزم آن است که 
مذاکرات را به سرانجام برساند. از طرف دیگر نیروهای ضد توسعه و افراطی که دولت آنها را کاسبان 
تحریم می خواند و قدرت شبکه ای در دوره دولت قبل پیدا کرده اند با حل مسئله هسته ای به حاشیه 

رانده و منابع مالی آنها مسدود خواهدشد و تضعیف آنها کمک به  پیشرفت برنامه های دولت  خواهد بود 
.

از طرف دیگر، به نظر می رسد دولت سطح و توان چانه زنی خود با دیگر جناح های درون حاکمیت را 
می دانست، از همین رو وعده های حصر رهبران جنبش سبز و گشایش سیاسی، فقط بعد از حل مسئله 
هسته ای می تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. همانطور که مشاور سیاسی دولت مطرح کرده است 
اولویت اول  به سیاست خارجی و بعد به سیاست داخلی تعلق دارد. بر مبنای همین فرض هم است که 
برخی از رهبران سیاسِی مخالف اکنون بعد از امضای توافقنامه خواستار آن شده اند که دولت به مذاکره 

برای حل مسایل سیاسی داخلی و دستیابی به وفاق ملی اهتمام ورزد.
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پروندههستهای

اما در زمینه پرونده هسته ای، که عمده وعده های چندگانه روحانی در حوزه سیاست خارجی را شامل می 
شود، مذاکرات سیزده ماه  بیش از توافقات اولیه به طول انجامید. 

هر دو طرف مذاکره کننده، یکدیگر را مسئول طوالنی شدن گفتگوها  وبه  تعویق  افتادن امضای توافق  
می دانستند. از سوی غربی ها، خط قرمزهای جدیدی که رهبری ایران قبل از هر سری از مذاکرات در 

سخنرانی های علنی خود مطرح می کرد و خودداری از اتخاز تصمیم های سخت  از سوی ایران عامل این 
امر مطرح می شد، و ایران  نیز  زیاده خواهی و »دبه در آوردن« طرف غربی را به عنوان عامل طوالنی 

شدن مذاکرات مطرح می کرد.

طوالنی شدن مذاکرات مشکالت زیادی را برای دولت ایجاد کرد. جریان اصولگرا،  با برگزاری 
سخنرانی ها و سمینارهای مختلف، چاپ نشریات و نیز تبلیغات در سایت های خبری، احضار مکرر وزیر 
خارجه به مجلس و خیانت کار خواندن وی و نیز صدور بیانیه ۷۷ نفری در مجلس  سعی در تحت فشار 
قرار دادن دولت و تیم مذاکره کننده داشتند که حتی منجر به جدل کالمی رییس جمهور با مخالفانش 
در این زمینه شد. مشکالت اقتصادی نیز که بنا به اظهار رییس جمهور نقش کلیدی در ایجاد و تداوم 

آنها داشت، آینده دولت را به  طور روز افزونی به موفقیت در مذاکرات گره زده بود . 

باالخره در آخرین ماه دومین سال زمامداری دولت روحانی، مذاکرات به توافقی منجر شد که با اجرایی 
شدن آن در چند ماه آینده بخش عمده ای از وعده های مربوط به سیاست خارجی روحانی احتماال عملی 

می شود .

بر مبنای توافق مزبور در مرحله نخست  قعطنامه جدیدی از سوی شورای امنیت صادر شد که بر اساس 
آن ، قعطنامه های پیشین این شورا در مورد ایران را ملغی خواهد کرد. پرونده ایران نیز از ذیل بند هفت 

منشور سازمان ملل که مربوط به تهدید علیه امنیت جهانی است خارج شده و ذیل بند ٤۱ منشور 
سازمان ملل قرار خواهد گرفت که از لحاظ حقوقی دستاورد مثبتی برای ایران  به همراه خواهد داشت. 

 بر مبنای قعطنامه جدید، ساز و کار انجام توافق و نحوه عمل مسئولیت های طرفین برای رفع تدریجی 
تحریم های ایران، محدود سازی برنامه هسته ای ایران و اجرای پروتکل الحاقی و قبول سازوکار های 

بازرسی جدید و گسترده بر صنایع هسته ای ایران مشخص گردید.  برمبنای توافق انجام شده، در طول 
ده سال اول توافق در صورتی  که ایران به تعهدات خود پایبند باشد و با موافقت شورای امنیت، پرونده 

ایران از حالت فوق العاده به حالت عادی تغییر وضعیت می دهد و به آژانس انرژی اتمی ارجاع داده 
می شود. بنابراین در وضعیت کنونی، وعده ی » خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت« را می توان 

در حال پیگیری دانست.

اما بر مبنای توافق انجام شده و جدول زمانی رفع تحریم ها، عمال وعده »جلوگیری از تحریم های  
یبیشتر در آینده« را می توان محقق شده دانست، جز آنکه ایران نتواند به تعهداتش عمل کند و توافقنامه 
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ملغی شود که در آن صورت تحریم های بیشتری علیه ایران صورت خواهد گرفت.

برمبنای توافقات انجام شده در ظرف چند ماه آینده، ایران موظف است چند اقدام  اساسی انجام دهد. 
نخست باید تعداد سانتریفوژهایش را در نطنز به ۵۰۶۵ عدد کاهش دهد،  دوم ذخیره اورانیوم غنی شده 
اش را به ۳۰۰ کیلو گرم کاهش دهد. سوم از مرکز هسته ای فردو به عنوان مرکز تحقیقاتی استفاده شود 

و سانتریفوژهای محدودی در آنجا نصب شود. بدون آنکه اجازه ترزیق گاز به آنها داده شود و غنی سازی 
در آنجا انجام شود. چهارم  در قلب راکتور اراک تغییراتی داده شود و پنجم در مورد اتهامات مطرح 
شده  در مورد فعالیت های نظامی هسته ای، مربوط به سالهای قبل از ۲۰۰۳ راستی آزمایی از سوی 

آژانس صورت گیرد. در این مورد قرداد جدیدی میان ایران و آژانس به امضا رسید و قرار است تا دسامبر 
سال جاری گزارش پایانی و نهایی آژانس در این مورد بعد از دوازده سال منتشر شود. ایران هم چنین 
با قبول پروتکل الحاقی وپذیرش نظام بازرسی و نظارت آژانس در وهله نخست  تمامی تاسيسات اتمی 

شناخته شده خود را به صورت مستمر و بيست و چهار ساعته تحت نظارت آژانس بين المللی انرژي اتمی 
قرار  می دهد. همچنین آژانس بين المللی انرژی اتمی دسترسی مستمر به  کل زنجيره تامين برنامه 

اتمی ايران خواهد داشت. اين موضوع معادن اورانيوم، کارخانه و تاسيسات توليدی و کارخانه های 
توليد سانتريفيوژ و همچنين تاسيساتی که سانتريفيوژهای در حال چرخش در آنها موجود باشد را در 

بر مي گيرد. بنابراين تمامی زنجيره تامين به طور مستمر تحت نظارت قرار دارد و در موارد سایت های 
غیر هسته ای نیز موارد مشکوک به ایران اعالم می شود و ایران باید رفع ابهام کند. در صورت عدم حل 

مسئله، موضوع به کمیته هشت نفره )نمایندگان ٥+۱  ،اتحادیه اروپا وایران( ارجاع داده خواهدشد .به 
این ترتیب »وعده شفافیت بیشتر در برنامه هسته ای« را می توان در آن زمان محقق شده دانست . 

در مقابل این اقدامات ایران، سازو کارهای رفع تحریم ها نیز در ماه های آینده  آغاز خواهد شد که در آن 
وضعیت وعده دیگر روحانی مبنی بر »کاهش و رفع تحریم ها »   محقق می گردد که با این تغییر وضعیت 

وعده ها می توان گفت بیشتر وعده های روحانی در سیاست خارجی محقق شده خواهد بود و این بخش 
در مقایسه با بخش های دیگر موفقترین کارنامه را به خود اختصاص خواهد داد.

چالشهایمنطقهای

اما روحانی با چالش های منطقه ای پیش بینی نشدهای روبرو شد که کارنامه دیپلماتیک او را در تحقق  
بخشی از وعده هایش با مشکل مواجه کرد. در اواخر سال اول زمامداری روحانی بود که  داعش موفق 

به تصرف بخش های وسیعی از سرزمین عراق شد و همین تهدید امنیتی جدیدی را متوجه مرزهای 
ایران کرد که در محاسبات دولت روحانی قرار نداشت. عالوه براین برخی از نمایندگان مجلس و 

کارشناسان جناح های اصولگرا  معتقد بودند با توجه به حضور فیزیکی و توجه همه جانبه ی وزیر امور 
خارجه به مذاکرات هسته ای، عمال دیپلماسی ایران در ارتباط با کشورهای عربی و همسایگان فعال 

نبوده و سیاست خارجی ایران عمدتا در مذاکرات ٥+۱ خالصه شده بود. در این میان تنش های مربوط 
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به یمن که ایران و عربستان را به یک جنگ لفظی مستقیم کشاند، دولت را با مشکالت بیشتری روبرو 
ساخت. رهبر ایران با تندترین عبارت های طول زمامداری خود به رهبران جدید عربستان حمله کرد و 

بالطبع لحن گفتار دولت روحانی نیز در ارتباط با عربستان تغییر کرد .

همچنین با وقوع آزار جنسی دو زائر ایرانی در فرودگاه جده ، افکار عمومی علیه آن کشور برانگیخته شد 
به گونه ای که دولت مجبورشد به لغو سفرهای حج عمره مبادرت ورزد. عربستان نیز با بسیج امکانات  
ونفوذ دیپلماتیک و رسانه ای خوددر جهان عرب،  به رویارویی با ایران در حوزه های مختلف پرداخت. 

همچنین کاهش قیمت نفت که دولت عربستان مدعی بود برای خارج کردن تولید کنندگان نفت شل 
از بازار پیگیری اش می کند، ولی با نصف شدن درآمد نفتی ایران، روحانی از آن به عنوان توطئه ای علیه 

ایران تعبیر کرد .

هرچند دولت روحانی کوشش هایی برای تنش زدایی با عربستان انجام داد اما با روی کار امدن پادشاه 
جدید عربستان و سیاستهای خصمانه حکومت جدید علیه ایران و افزایش تنش، همه این کوشش ها 

بی ثمر ماند.  وضعیت تنش زدایی با همسایگان عرب خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مقایسه 
با سال گذشته در موقعیت فروتری قرار گرفته است و این وعده روحانی را جزو وعده های محقق نشده 

او قرار می دهد. حال باید دید در سال سوم زمامداری روحانی و با اجرای توافق هسته ای و امکان 
همکاری های منطقه ای ایران و امریکا، بهبودی در روابط با این کشورها ایجاد می شود و نه.

البته نباید فراموش کرد، در مورد چالش های منطقه ای ایران در سوریه، عراق و یمن با کشورهای عربی 
منطقه به خاطر ابعاد امنیتی و نظامی آن اختیارات دولت در این حوزه ها نسبتا محدود است و اوضاع 

توسط شورای عالی امنیت ملی و سپاه قدس اداره می گردد.

اعادهارزشپاسپورت

 در مورد اعاده اعتبار پاسپورت ایرانی که از وعده های مهم روحانی محسوب می شد، در این سال نیز کار 
خاصی انجام نشد و حتی در مواردی کار وخیمتر از گدشته گردیده است .

به عنوان نمونه امارات متحده عربی، نسبت به اخراج گسترده ایرانی ها و عدم تمدید ویزای اقامت آنها 
دست زده است. همچنین گشایش خاصی  از سوی  دولت ها برای پاسپورت ایرانی صورت نگرفته است.

دولت امیدوار است که با اجرای توافقنامه و رفع تحریم ها در سال جاری و گسترش روابط اقتصادی ایران 
با غرب  و بهبود پرستیژ و اعتبار بین المللی ایران، در این زمینه نیز گشایشی حاصل شود.

در مجموع به نظر میرسد اگر در اجرای توافقنامه دولت با مانع  داخلی و یا خارجی روبرو نشود سال 
بهره برداریش از تالشهای دو سال گذشته خواهد بود . دولت  امیدوار است با حل مسیله هسته ای 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtWEP2NUXgjo
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx%3FItemId%3D30420%23.VbvhEJNVhBd
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،اعتبار بین المللی ایران تجدید شود و تنشهای منطقه ای کاسته شود و ایران نقش مهمیتری  در 
منطقه  داشته باشد و  از این جهت در حوزه اقتصادی خود را از دوران رکود خارج کند  و در حوزه 

سیاست داخلی نیز با محبوبیتی که کسب کرده است . قدرت چانه زنی خود را  در ارتباط با دیگر 
نهادهای حاکمییت برای عمل به وعده هایش در گشایش فضای سیاسی و اجتماعی  افزایش دهد. از 

این بابت سال سوم دولت سال تعیین کننده ای برای تداوم ان در انتخابات ریاست جمهوری بعد خواهد بود.

 جلوگیری از

تحریم های بیشرت

کاهش و رفع تحریم ها

 خارج کردن پرونده

ایران از شورای امنیت

شفافیت بیشرت

در برنامه هسته ای 

بازگرداندن اعتبار

گذرنامه ایرانی

بهبود روابط با عربستان

و کشورهای خلیج فارس 

سیاست

خارجی 

محقق نشده پیگیری نشدهدر حال پیگیری محقق شده


