


پایان یک تجربه نو
یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای کارزار انتخاباتـی حسـن روحانی 

در سـال ۱۳۹۲ وعده هـای متعـدد و مهمـی بـود کـه توجه هـای 

زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده بـود و در نهایـت منجـر بـه 

پیـروزی اش شـد. بـه همیـن خاطـر عجیـب نبـود کـه بعـد از 

نشسـتن او روی صندلـی ریاسـت قـوه مجریـه افـکار عمومـی 

پیگیـر وعده هـای انتخاباتـی او باشـد. 

ایده روحانی سنج در این فضا شکل گرفت.

آمـاده   ۱۳۹۲ تابسـتان  در  را  روحانی سـنج  مقدمـات  وقتـی 

پیگیـری  کیفیـت  کـه  باشـد  پـروژه ای  بـود  قـرار  می کردیـم 

 ۱۰۰ در  را  منتخـب  روحانـی رییس جمهـور  وعده هـای حسـن 

روز نخسـت ریاسـت جمهـوری اش بررسـی کنـد. در آن روزهـا 

اطالعـات کمـی درباره پدیده نوظهور »وعده سـنجی« داشـتیم و 

تنهـا منبع الهام ما سـایت »مرسـی متر« در مصر بـود که همین 

کار را در ارتبـاط بـا رییس جمهـور وقـت مصـر بـود. 

کم و بیـش  تجربـه ای   )Promise Tracking( وعده سـنجی 

یـک  در  کـه  اسـت  فکت محـور  روزنامه نـگاری  در  نوظهـور 

دهـه گذشـته، در سرتاسـر جهـان بـه یکـی از پرطرفدارتریـن 

روش هـا بـرای پاسـخگو نـگاه داشـتن سیاسـت مداران در قبال 

وعده هایشـان بدل شـده اسـت. نحوه کار یک وعده سنج ساده 

اسـت: وعده هـای فـرد منتخـب در یک وب سـایت فهرسـت و 

در طـول دوران مسـئولیتش وضعیـت پیگیـری ایـن وعده هـا 

بـه طـور مرتـب به روزرسـانی می شـود. مخاطـب یک 

سـایت وعده سـنجی به سـرعت می توانـد به یک 

تصویـر کلـی از کارنامه سیاسـتمدار برسـد و در 

کوتاه تریـن زمـان در جریـان رونـد تحقـق )یـا 

عـدم تحقـق( وعده هایش قرار بگیرد. سـهولت 

اسـتفاده و دسترسـی سـریع به اطالعات چنین 

بیشـتر  درگیـری  بـه  می توانـد  پایگاه هایـی 

تصمیم گیری هـای  و  سیاسـت  در  شـهروندان 

مدنـی کمـک کند. 

تجربـه  نخسـتین  روحانی سـنج   

وعده سنجی 

در فضـای رسـانه ای ایـران بـود. از همـان روز نخسـت، در کنـار 

واکنش هـای مثبـت، انتقادهایـی هـم از سـوی کسـانی کـه از 

نتیجـه کار یـا رویکرد مـا اطالعـی نداشـتند.  اصلی ترین تالش 

تحریریـه ایـن بود کـه وعده هـا را منصفانـه و بـه دور از فضای 

سیاسـی، تنها با اسـتناد به فکت ها تحلیل و بررسـی کند؛ حتی 

در سـال های پایانـی دور دوم ریاسـت جمهـوری کـه محبوبیت 

روحانـی بخاطـر بحران های متعدد و شکسـت کامل برنامه های 

اصلـی اش در پایین تریـن سـطح خـود رسـیده بـود. 

کیفیـت و اعتبـار وعده سـنجی بسـتگی زیـادی بـه اسـتقالل، 

انصـاف و تسـلط روزنامه نـگاران به فکت هـا دارد. حـاال با تمام 

شـدن دوره دوم ریاسـت جمهوری روحانی، روحانی سـنج هم، به 

عنـوان اولیـن تجربـه وعده سـنجی و روزنامه  نگاری سـاختارمند 

در فضـای رسـانه ای فارسـی زبان، به نقطه پایان رسـیده اسـت. 

امیدواریـم تالش هـای مـا، سـنگ بنای پروژه هـای بیشـتری در 

پاسـخگو نـگاه داشـتن مسـئوالن باشـد و ایـن جریان بـه طور 

مسـتقل و حرفـه ای ادامه پیـدا کند.

بـا آغـاز دولـت سـیزدهم، گام بعـدی قاعدتـا باید رئیسی سـنج 

می بـود. امـا معتقدیـم در حـال حاضـر شناسـایی و مطالعـه 

جریان هـای اطالعـات نادرسـت اولویـت بیشـتری دارد. بـرای 

همیـن تصمیـم گرفتیـم بیشـتر روی فعالیت هایمـان در حـوزه 

فکت چکینـگ و مبـارزه بـا اطالعـات نادرسـت و بـه طـور ویژه 

سـایت »فکت نامـه« تمرکـز کنیـم. درستی سـنجی گفته هـای 

مسـئوالن و رسـانه ها هم یکـی از راه های پاسـخگو نگاه 

داشـتن نهادهـای قـدرت و افـراد تاثیرگذار اسـت و 

امیدواریـم تالش هـای مـا، سـنگ بنای پروژه هـای 

بیشـتری در پاسـخگو نگاه داشتن مسـئوالن باشد 

و ایـن جریـان بـه طـور مسـتقل و حرفـه ای ادامه 

پیـدا کند.

فرهاد سوزنچی

مدیر پژوهش و رسانه

اصل ۱۹
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وضعیت ۱۰۰ وعده ثبت شده در روحانی سنج
مرداد ۱400

۲ROUHANIMETER.COM

وعـده بـا همـان کیفیتـی 
کـه ارائـه شـده، بـه اجـرا 

اسـت.  درآمـده 

را  نمـره  ایـن  وعده هایـی 
دستاوردشـان  که  می گیرنـد 
چیـزی  آن  از  کمتـر  بسـیار 
اسـت که قولـش را داده اند، 
کـه  هسـت  آن قـدر  ولـی 
راسـتای  در  را  آن  بتـوان 
در  نهفتـه  و  اولیـه  اهـداف 

کـرد. ارزیابـی  وعـده 

نشـان  وضعیـت  ایـن 
می دهـد کـه وعده بـه طور 
خـارج  کار  دسـتور  از  کلـی 
شـده و امـکان تحقـق آنها 
بـه حداقل یـا صفر رسـیده 
ممکـن  آن  علـت  اسـت. 
اسـت عـدم پیگیـری، عدم 
عقب نشـینی  و  توانایـی 
حمایـت  نبـود  یـا  دولـت 
مجلـس و دیگـر نهادهـای 
حاکمیـت  درون  تاثیرگـذار 
بـوده باشـد. نمـره محقـق 
معنـای  بـه  لزومـا  نشـده، 
آن نیسـت که دولـت با آن 
آن  بـرای  و  نبـوده  موافـق 

اسـت. نکـرده  تـاش 

پیشـرفتی در رونـد پیگیری 
وعـده دیـده نمی شـود. این 
می دهـد  نشـان  ارزیابـی 
بـا  وعـده  پیشـبرد  کـه 
یـا  دولـت  تصمیـم  و  اراده 
رییـس  خواسـت  به رغـم 
متوقـف  کابینـه  و  دولـت 
آن  علـت  اسـت.  شـده 
می توانـد محدودیـت منابع 
سـوی  از  مخالفـت  مالـی، 
جابجایـی  یـا  قانونگـذاران 
نهادهـای  در  اولویت هـا 
باشـد. دولـت  از  مسـتقل 

نشـان  وضعیـت  ایـن 
می دهـد که وعده در دسـت 
بـر  عـاوه  اسـت.  پیگیـری 
تاکیـدات شـفاهی، اقدامات 
اندازه گیـری  قابـل  و  عملـی 
از  وعـده  بـا  رابطـه  در  نیـز 
سـوی دولـت صـورت گرفته 

اسـت.

چنیـن  از  وعده هـا  تمـام 
وضعیتی شـروع می شـوند. 
از  نشـانی  کـه  وقتـی  تـا 
دیـده  وعـده  پیگیـری 
آن  در  تغییـری  نشـود 
مـا  شـد.  نخواهـد  ایجـاد 
نمـره  ایـن  وعده هایـی  بـه 
ابتـدا  از  کـه  می دهیـم  را 
پیگیـری نشـده یـا بـه مرور 
سـخن  آن  مـورد  در  دیگـر 

نمی شـود. گفتـه 
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پـروژه روحانی  سـنج در حالـی بـه پایـان می رسـد کـه ۸۰ درصد 

وعده هـای حسـن روحانـی بـه سـرانجام نرسـیدند. از مجموع 

۱۰۰ وعـده ثبـت شـده در دو کارزار انتخاباتـی، روی ۷۲ وعـده 

مهـر »محقق نشـده« نشـانده شـد. ۸ وعـده هم پـس از مدتی 

پیگیـری از دسـتور کار خـارج شـدند و در وضعیـت »متوقـف 

شـده« قـرار گرفتند. 

بدین ترتیب حسـن روحانی در حالی ریاسـت جمهـوری خود را 

تمـام می کنـد کـه در عمـل بـه وعده هـا، طرح هـا و برنامه های 

انتخاباتـی عملکـرد موفقـی نـدارد. در کارنامـه او تنهـا ۸ وعـده 

»محقق شـده« وجـود دارد؛ وعده هایـی کـه عمدتـا وعده هـای 

ریاسـت  اول  ماه هـای  همـان  در  کـه  هسـتند  کوتاه مدتـی  

جمهـوری او در سـال ۱۳۹۲ بـه سـرانجام رسـیدند. اکثـر ایـن 

وعده هـا از جنـس وعـده  احیا و بازگشـایی نهادهایـی  بودند که 

در دوران محمـود احمدی نـژاد تعطیـل یـا منحـل شـدند؛ نظیر 

»سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی«، »خانـه احـزاب«، »خانـه 

سـینما«، »ارکسـترهای ملـی و سـمفونیک« و »پرونده ناشـران 

 . » تعلیقی

۱۲ وعـده نیـز بـه اعتبـار دسـتاوردهای نسـبی از روحانی سـنج 

نشـان »تحقـق ناقـص« گرفتنـد، بـه ایـن معنـی کـه آنچـه به 

دسـت آمـده کمتر از آن چیزی بـود روحانی قولـش را داده بود. 

امـا از آن سـو در فهرسـت وعده هـای »محقق نشـده« روحانـی 

می تـوان مجموعه متنوعـی از وعده ها را در اقتصادی، سیاسـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی پیـدا کـرد که پـس از فراز و فرود هشـت 

سـاله، دسـت آخر به جایی نرسـیدند.

روحانـی در سـال ۹۲ با شـعار بهبـود وضعیت اقتصـادی، حل و 

فصـل بحران هـای بین المللـی و تضمیـن آزادی هـای اجتماعی 

و سیاسـی برنـده انتخابـات شـد. کارنامـه دوره اول ریاسـت 

جمهـوری او، بـرای هوادارانـش امیدوارکننـده بـود. بـه همیـن 

اعتبـار او در سـال ۹۶ توانسـت برنـده انتخابات شـود. دولت او 

موفق شـده بـود از طریق برجـام گره بحران سیاسـت خارجی را 

شـل کنـد و در فضای هـرج و مـرج زده اقتصادی ایـران آرامش 

نسـبی برقـرار کند. 

برخـی منتظـر بودنـد او در دوره دوم بـا همیـن دسـت فرمـان 

جلـو بـرود و بعـد از تثبیـت سیاسـت خارجـی و رونـق اقتصاد، 

وضعیت سیاسـی و اجتماعی را سـر و سـامان بخشـد. او نه تنها 

موفـق بـه ایـن کار نشـد، بلکـه بـه دنبـال وقـوع بحران هـای 

فزاینـده اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی دسـتاوردهای نسـبی 

دوره اول را هـم از دسـت داد. حسـن روحانـی در حالـی کلیـد 

سـاختمان ریاسـت جمهـوری را تحویـل می دهـد کـه ایـران در 

بحرانی تریـن وضعیـت تاریـخ معاصـر قـرار دارد. 

در سـال ۱۴۰۰ شـاخص های اقتصـاد کالن در بدتریـن وضعیـت 

ممکـن قـرار دارند. ایران در سـه سـال گذشـته بزرگ تریـن رکود 

تورمـی تاریـخ معاصـر را از سـر گذرانـده اسـت. ابعـاد بحـران 

سیاسـت خارجـی بـه باالتریـن حد ممکن رسـیده اسـت. ایران 

حـاال گرفتـار بزرگ تریـن انـزوای بین المللی تاریخ معاصر اسـت. 

حلقـه تحریم از همیشـه تنگ تر شـده و تنـش در روابط خارجی 

رسـیده  اوج  بـه  منطقـه  کشـورهای  و  بـزرگ  قدرت هـای  بـا 

اسـت. سـایه جنگ و ناامنی روی ایران گسـترده اسـت. سـطح 

نارضایتـی  داخلـی از آسـتانه تحمـل عمومـی گذشـته و جامعه 

بزرگ تریـن و خون بارتریـن اعتراض هـای مردمـی را در دی ۹۶، 

آبـان ۹۸ و تیـر ۱۴۰۰ تجربـه کرده اسـت. 

روحانـی، البتـه تنهـا مقصـر ایـن وضعیـت نیسـت. می تـوان 

فهرسـتی از عواملـی ردیـف کـرد کـه در شـکل گیری و تشـدید 

بحـران نقش داشـته اند.  انباشـت بحران ها، تشـدید بن بسـت 

سیاسـی در جمهوری اسـالمی، خروج آمریکا از برجام، بازگشـت 

تحریم هـا، همه گیـری کرونـا و…  امـا این دالیـل و توجیهات هر 

چـه باشـند، تغییـری در کارنامـه نهایـی حسـن روحانـی ایجاد 

نمی کننـد. 

مقدمه
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ــش  ــدم کاه ــزار ناموت و ع ــزان ۴۵ه ــه می ــا ب ــه ه ــت یاران ــه پرداخ ــده )8(: ادام ــق ش محق
ــازمان  ــای س ــزاب • احی ــه اح ــای خان ــت • احی ــد اینترن ــای بان ــری پهن ــش ده براب آن • افزای

ــران  ــده ناش ــی پرون ــمفونیک • بازبین ــی و س ــترهای مل ــای ارکس ــزی • احی ــت و برنامه ری مدیری

تعلیقــی • بازگشــایی خانــه ســینما در مــاه اول • تدویــن قانــون ورزش جمهــوری اســامی ایــران •

 • جنوبــی  پــارس  پــروژه  تکمیــل   • اینترنــت  شــدن  ارزان   :)12( ناقــص  تحقــق   
جهــت  در  تــالش   • خــام  نفــت  فــروش  جــای  بــه  نفتــی  فرآورده هــای  صــادرات 

خــارج کــردن پرونــده هســته ای ایــران از شــورای امنیــت • آمــوزش زبــان مــادری در 

مــدارس ایــران • تقدیــم منشــور حقــوق شــهروندی بــه صــورت الیحــه بــه مجلــس 

• بازگردانــدن اســاتید کنــار گذاشــته شــده بــه دانشــگاه • بیمــه همگانــی و اجبــاری 
ــات  ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــرای قان ــه • اج ــاغل نوآوران ــتارت آپ و مش ــعه ی اس ــالمت • توس ــه س پای

ــور ــرزی کش ــوار م ــدارس ن ــه م ــش تغذی ــس • افزای ــت محیطی در مجل ــه زیس ــح چهارگان ــب لوای ــری تصوی • پیگی

فهرست وعده ها به تفکیک وضعیت

ــران  ــتمزد کارگ ــل دس ــش حداق ــزی • افزای ــک مرک ــتقالل بان ــده )72( : اس ــق نش محق
مطابــق بــا نــرخ تــورم • بازگردانــدن ظرفیــت تولیــد نفــت خــام بــه میــزان ســال ۸۴ 

 • اقتصــادی  رشــد  بهبــود   • اعتبــار  و  پــول  اســتقالل شــورای  و  قــدرت  بازگردانــدن   •
بهبــود شــرایط محیــط کســب و کار بــرای ایجــاد اشــتغال و کاهــش بیــکاری • بهبــود 

ــی •  ــول مل ــت ارزش پ ــت آن • تقوی ــار قیم ــکن ارزان و مه ــن مس ــردم • تامی ــت م معیش

جــذب بیشــتر گردشــگران خارجــی •  جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در صنعــت بــه میــزان متوســط ســاالنه 

۸میلیــارد دالر • خصوصی ســازی اقتصــاد طبــق اصــل ۴۴ قانــون اساســی • رســاندن تــورم بــه زیــر ۲۵درصــد 

ــرای  ــی ب ــکل های صنف ــا تش ــورت ب ــی • مش ــزان نقدینگ ــرل می ــتان ها • کنت ــکاری در اس ــرخ بی ــاوت ن ــش تف •  کاه
اجــرای هدفمنــدی یارانه هــا • مهــار تــورم • همــراه کــردن کارآفرینــان در ســفرهای خارجــی رییــس جمهــور • 

 یارانــه کاالیــی • بازگردانــدن اعتبــار گذرنامــه ایرانــی • برقــراری تعامــل ســازنده بــا جهــان • بهبــود روابــط دوجانبــه بــا 

ــده • شــفافیت بیشــتر  ــژه عربســتان ســعودی • جلوگیــری از تحریم هــا در آین ــه وی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ب

ــت •  ــه مــردم • اســتقبال از نقــد دول ــه آمــار شــفاف و دقیــق ب در برنامــه  هســته ای • کاهــش و رفــع تحریم هــا • ارائ
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متوقــف شــده )8(: ایجــاد امــکان اجــرای آداب و فرایــض دینــی مذهبــی اقلیت هــای مذهبــی 
ــی •   ــای قومیت ــع تبعیض ه ــیتی • رف ــای جنس ــع تبعیض  ه ــان • رف ــت ایرانی ــهیل بازگش •  تس
حــذف کنتــرل پیــش از چــاپ کتــاب •  ایجــاد نهــاد ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی •  اجــرای 

برنامــه پزشــک خانــواده •  ارائــه و پیگیــری الیحــه ی صــدا و ســیما 

ــی  ــت های مدیریت ــی در پس ــته محل ــای شایس ــاب نیروه ــوری •  انتص ــت جمه ــو ریاس ــای ن ــاور فناوری ه ــاب مش انتص

ــه  ــژه ب ــا • توجــه وی ــاون از اقلیت ه ــه خــارج • تعییــن مع ــع ســفر اســاتید ب ــف کشــور • برداشــتن موان مناطــق مختل

ســازمان های غیــر دولتــی • جلوگیــری از خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه • رســیدگی بــه رفــع حصــر ســران جنبــش ســبز • 

عــدم جابجایــی و تغییــر مدیــران و وزیــران و پیشــگیری از مدیریــت بــی ثبــات • کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از تصادفــات 

جــاده ای • مســئولیت پذیــری و پاســخگویی وزارت اطالعــات بــه مراجــع ذی صــالح، نهادهــای نظارتــی و مــردم • افزایــش 

بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه میــزان ۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی • ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی 

• بازگشــایی انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران • بــه حداقــل رســاندن کنترل هــا در حــوزه ســینما • بیمــه ی زنــان سرپرســت 
خانــوار • پیگیــری وضعیــت معلم  هــای تبعیــدی و اخراجی • تاســیس فرهنگســتان زبــان و ادب آذری • تشــکیل وزارت زنان

ــبکه های  ــر از ش ــع فیلت ــان • رف ــت از زن ــح حمای ــه لوای ــاب • تهی ــزی کت ــرای ممی ــفاف ب ــن ش ــد و قوانی ــن قواع  • تعیی

ــا  ــت ب ــگاه ها • مخالف ــی در دانش ــاز سیاس ــای ب ــالج • فض ــاران صعب الع ــرای بیم ــمند ب ــدور کارت هوش ــی • ص اجتماع

ــص  ــینماگران متخص ــینمایی و س ــکل های س ــه تش ــینما ب ــور س ــزی و ام ــذاری ممی ــجویان • واگ ــردن دانش ــتاره دار ک س

ــالح  ــی )اص ــروت مل ــدوق ث ــیس صن ــی • تاس ــگر خارج ــون گردش ــک میلی ــاالنه ی ــش س ــی • افزای ــام بانک ــالح نظ • اص
ــردن  ــه کن ک ــی • ریش ــادرات غیرنفت ــدن ص ــر ش ــی • دو براب ــورم تک رقم ــظ ت ــی( • حف ــعه ی مل ــدوق توس ــش صن نق

فقــر مطلــق تــا ۱۴۰۰ • فعــال کــردن طــرح کاج طــی ۱۰۰ روز • ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانک هــا • واریــز 

ــزای  ــو وی ــته ای • لغ ــای غیرهس ــو تحریم ه ــی • لغ ــعه ی مل ــدوق توس ــه صن ــی ب ــد نفت ــارد دالر از درآم ــاالنه ۱۵ میلی س

عــراق • بهبــود ســرعت و کیفیــت اینترنــت بــه ســطح ســه کشــور اول خاورمیانــه • تخصیــص حق آبــه محیــط 

ــران •  ــعه در ای ــق و توس ــز تحقی ــدازی مرک ــه راه ان ــی ب ــای خارج ــزام بنگاه ه ــی آب • ال ــزارش مل ــن گ ــت • تدوی زیس

ــر زن  ــاب وزی ــی • انتخ ــای مل ــرای طرح ه ــیتی ب ــت های جنس ــه ی پیوس ــن و ارائ ــه تدوی ــی ب ــتگاه های دولت ــزام دس ال

ــکاران ــه پیمان ــت ب ــی دول ــت بده ــگاه ها • پرداخ ــان در ورزش ــور زن ــر • حض ــت از هن ــی حمای ــدوق مل ــیس صن • تاس

فهرست وعده ها به تفکیک وضعیت )ادامه(
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وضعیت وعده ها در هشت سال گذشته

کارنامـه حسـن روحانی در دو دوره ریاسـت جمهوری دو سـویه 

کامـال متفـاوت دارد. مقایسـه کارنامـه او در پنـج مقطـع زمانی 

نشـان می دهد در هشـت سـال گذشـته رونـد تحقـق وعده ها 

چگونـه تغییر کرده اسـت.

آن طـور کـه گـزارش روحانی سـنج از ۱۰۰ روز نخسـت ریاسـت 

جمهـوری روحانـی در آبـان ۱۳۹۲ نشـان می دهـد، در همـان 

فاصلـه کوتـاه ۹ درصـد وعده هـا »محقق  شـده« بودنـد و تنهـا 

۴ درصـد نشـان »محقق نشـده« گرفتـه بودنـد. در آن مقطـع 

زمانـی ۳۳ درصـد وعده هـا در وضعیت »در حال پیگیـری« قرار 

داشـتند و ۵۴درصـد »پیگیـری« نشـده بودنـد. 

بهبـود نسـبی  از  گـزارش مـرداد ۱۳۹۴ روحانی سـنج حکایـت 

اوضـاع در دو سـال اول ریاسـت جمهـوری روحانـی داشـت. 

در ایـن مـدت نسـبت وعده هـای محقق شـده بـه ۱۵درصـد و 

وعده هـای محقق نشـده بـه ۷درصـد رسـیده بـود. در آن زمـان 

۳۸ درصـد وعده هـا »در حـال پیگیـری« بودنـد و بخـت آن را 

داشـتند کـه به فهرسـت وعده هـای محقق شـده اضافه شـوند. 

در آبـان ۱۳۹۶ منحنی هـای روحانی سـنج در بهتریـن وضع خود 

قرار داشـتند. بر اساس گزارش صد روز نخست دوره دوم ریاست 

جمهـوری روحانـی، در آن زمـان نزدیـک یک چهـارم )۲۴درصد( 

وعده هـا »محقق شـده« بودنـد. ۱۳ درصـد در وضعیـت »تحقق 

ناقـص« قرار داشـتند. ۳۰ درصـد در حال پیگیـری بودند و هنوز 

شـانس تحقـق داشـتند و تنها یـک پنجـم وعده  هـا )۲۱ درصد( 

وعده هـا یا »محقق نشـده« یـا »متوقف شـده« بودند. 

از  بعـد  روحانی سـنج  گـزارش  دومیـن   ۱۳۹۸ مـرداد  گـزارش 

بازگشـت کامـل تحریم های آمریکا بودند. سـقوط شـاخص های 

اقتصـادی و بحرانـی شـدن اوضاع تاثیر خـود را در تغییر رنگ و 

وضعیـت وعده ها نشـان مـی داد. 

در ایـن فاصلـه ۱۰ وعـده از وضعیـت »محقق شـده« در آمـده 

بودنـد و آمـار وعده هـای »محقق نشـده« کـه بـه رنـگ قرمـز 

نشـان داده می شـوند بـه ۴۵ درصـد افزایـش پیـدا کـرده بود. 

اگـر آمـار وعده هـای »متوقـف شـده« و »پیگیـری نشـده« را 

هـم بـه »محقق نشـده ها« اضافـه می کردیـم آمـار وعده هـای 

بی نتیجـه روحانـی در آن زمـان بـه ۶۷ درصـد می رسـید. 
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وضعیت نهایی وعده ها به تفکیک دوره اول و دوره دوم 
ریاست جمهوری روحانی

از ۱۰۰ وعـده ثبت شـده در روحانی سـنج، ۷۴ وعـده در انتخابات 

سـال ۱۳۹۲ و ۲۶ وعـده در کارزار انتخاباتـی سـال ۱۳۹۶ مطـرح 

شـده اند. 

در گـزارش نهایـی روحانی سـنج وضعیـت ایـن وعده هـا صرف 

نظـر از دوره طـرح آنهـا در شـرایط فعلی بررسـی و تعیین شـده 

اسـت. مثـال وعـده مهـار تـورم یـا بهبـود رشـد اقتصـادی در 

انتخابـات ۸ سـال پیـش به عنـوان یکـی از وعده ها ثبت شـده 

بـود. هر دوی ایـن وعده ها در پایان دوره اول ریاسـت جمهوری 

روحانی در سـال ۱۳۹۶ در وضعیت »محقق شـده« قرار داشـتند. 

امـا بعد از شـروع بحـران اقتصـادی در سـال ۱۳۹۷ وضعیت هر 

دو وعـده تغییـر کـرد و وضـع هـر دو بـه »محقق نشـده« تغییر 

کرد. 

نشـان  روحانی نسـج  نهایـی  گـزارش   :۱۳۹۲ سـال  وعـده    ۷۴

وعده هـای  وعـده(   ۵۳( درصـد   ۷۲ نزدیـک  می دهـد، 

انتخاباتـی دوره اول روحانـی، دسـت آخر بعد از ۸ سـال نشـان 

»محقق نشـده« گرفتنـد. کمتـر از ۷ درصـد وعده هـا )۵ وعـده( 

هم در فهرسـت وعده های »متوقف شـده« دسـته بندی شـدند. 

بـه این ترتیـب آمـار وعده هـای بی نتیجـه دوره اول روحانی در 

مجمـوع بـه ۷۸ درصـد می رسـد. 

از آن سـو مجمـوع آمـار وعده هـای »محقـق شـده« و »تحقـق 

ناقـص« بـه نزدیـک ۲۲ درصـد می رسـد. از این میـان ۱۱ درصد 

)۸ وعـده( سـهم »تحقق ناقـص« و ۱۱ درصـد )۸وعـده( سـهم 

اسـت.  »محقق شـده«  وعده هـای 

نکتـه جالـب اینکـه تمـام ۸ وعـده  محقـق شـده روحانی سـنج 

وعده هایی انـد کـه مربـوط بـه دوره اول و انتخابات سـال ۱۳۹۲ 

بوده انـد. 

اول  دوره  وعده هـای  کارنامـه  اگرچـه   :۱۳۹۶ سـال  وعـده   ۲۶

روحانـی هـم تعریـف چندانـی نـدارد، امـا وضعیـت وعده های 

دور دوم بـه مراتـب وخیم تـر از دور اولی هـا اسـت. 

از ایـن ۲۶ وعـده هیـچ کدام به طـور کامل محقق نشـدند. تنها 

چهـار وعـده )معـادل ۱۵درصد( نشـان »تحقـق ناقـص گرفتند. 

از آن سـو اکثریـت مطلـق وعده هـا بـه سـرانجامی نرسـیدند. 

بیـش از ۷۳ درصـد )۱۹ وعده( محقق نشـده و و حدود ۱۲ درصد 

)۳وعـده( از وعده هـای دوره دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

دسـت آخـر از روحانی سـنج نشـان »متوقف  شـده« گرفتند. 

شــاید در ایــن میــان تفــاوت ســاختار وعده هــای دو انتخابــات 

ــش  ــا نق ــی وعده ه ــت نهای ــال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ در وضعی س

ــی  ــان انتخابات ــد. گفتم ــته باش ــده ای داش ــر و تعیین کنن موث

ــرایط و در  ــر ش ــش تغیی ــال پی ــات ۸ س ــی در انتخاب روحان

انتخابــات چهــار ســال پیــش تثبیــت اوضــاع بــود. بســیاری 

ــدت و  ــرات کوتاه م ــر تغیی ــی ب ــال ۱۳۹۲ مبتن ــای س از وعده ه

بازبینــی و بازگشــایی ســاختارهایی بودنــد کــه در دولــت قبلــی 

خــراب شــده  بودنــد. بازگشــایی نهادهــای تعطیل شــده، حــل و 

فصــل بحران هــای مقطعــی و حتــی تغییــر تاکتیــک در جریــان 

ــی  ــا تحقــق وعده های ــی … قطع ــا کشــورهای غرب ــرات ب مذاک

ــد  ــی مانن ــان تر از وعده های ــب آس ــه مرات ــت ب ــن دس از ای

ــا حــل و فصــل قطعــی مناقشــه  ــورم تک رقمــی« ی »حفــظ ت

ــود.  ــع تحریم هــای غیرهســته ای« ب ــا غــرب و »رف ب

 اغلـب وعده هـای سـال ۱۳۹۶ از برنامـه مکتـوب »برنامه دولت 

دوازدهـم« اسـتخراج شـده بودنـد. عمـده وعده هـای دوره اول 

برداشـته  انتخاباتـی  و سـخنرانی های  گفته هـا  از  عمدتـا  نیـز 

شـده اند. منبـع برخـی از وعده هـای دوره اول نیـز برنامه هـای 

وزرای پیشـنهادی روحانـی بـه مجلـس در سـال ۱۳۹۲ اسـت. 

https://rouhanimeter.com/fa/
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وضعیت وعده ها در دوره اول و دوم
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تخصیـــص حق آبـــه محیـــط زیســـت رســـیدگی بـــه رفـــع حصـــر ســـران جنبش ســـبز



از مجموع ۲۶ وعده دسـته بندی شـده در بخش سیاست داخلی 

تنهـا دو وعـده محقق شـده اند. هـر دو وعده هم در سـال ۱۳۹۲ 

در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم مطرح شـده  و 

هـر دو مربـوط بـه بازگشـایی نهادهایـی بوده انـد کـه در دوران 

ریاسـت جمهـوری احمدی نـژاد بسـته شـده بودنـد: »احیـای 

خانـه احـزاب« و »احیـای سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی«. 

چهـار وعـده نیز نشـان »تحقـق ناقـص« گرفته انـد. دو وعده از 

انتخابـات دوره ریاسـت جمهـوری یازدهـم در سـال ۱۳۹۲ و دو 

وعـده از انتخابات سـال ۱۳۹۶. 

امـا وضعیـت اکثریـت وعده هـا در  بخـش سیاسـت داخلـی 

»محقق نشـده« اسـت. ۱۵ وعـده »محقـق نشـده« از ایـن ۲۶ 

وعـده و ۵ وعـده »متوقف شـده « نشـان از شکسـت روحانی در 

عمـل بـه وعده هـای »سیاسـت داخلـی« اسـت.

از میـان ایـن وعده هـای شکسـت خورده می تـوان بـه تنـوع 

وعده هـای سیاسـی اشـاره کـرد. از »رفـع حصـر سـران جنبـش 

سـبز« گرفتـه تا »عـدم جابجایـی مدیـران و ثبـات مدیریت« و 

»مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی وزارت اطالعـات« و »توجـه 

ویـژه بـه سـازمان های غیردولتـی«. ایـن وعده هـای متنـوع در 

یـک چیـز بـا هـم مشـترکند و آن اینکه نشـان »محقق نشـده« 

روی آنهـا درج شـده اسـت. 

در ایـن بخـش چهـار وعـده زیسـت محیطی هـم وجـود دارنـد 

کـه به دلیل حساسـیت ملـی و منطقه ای در بخش دسـته بندی 

شـده اند. »تخصیـص حق آبـه محیـط زیسـت«، »جلوگیـری از 

خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه«،  »تدوین گـزارش ملـی آب« و 

»پیگیـری لوایـح چهارگانه محیط زیسـتی« که به جـز آخری هر 

سـه در فهرسـت وعده های »محقق نشـده« روحانی قـرار دارند. 

در بخـش سیاسـت داخلـی چهـار وعـده بـه طـور مشـخص به 

حقـوق اقلیت هـا و رفـع تبعیـض اختصـاص دارد. 

»رفـع تبیض هـای قومیتـی«، »رفـع تبعیض هـای جنسـیتی«، 

»تعییـن معـاون از اقلیت هـا« و »ایجـاد فضای اجـرای فرایض 

دینـی اقلیت هـای مذهبـی«  که هیچ کـدام به جایی نرسـیدند.

سیاست داخلی

مرداد ۱۴۰۰مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۵۳۳2محقق شده

۴۴۳۴تحقق ناقص

۷۶۶۰در حال پیگیری

۳۴۴15محقق نشده

۳۵۶5متوقف شده

۴۰۴۰پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )سیاست داخلی(

۱۱ROUHANIMETER.COM
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فرهنگی-اجتماعی

ــینما  ــه س ــایی خان ــی • بازگش ــران تعلیق ــده ناش ــی پرون ــمفونیک • بازبین ــی و س ــترهای مل ــای ارکس ــده:  احی ــق ش محق

در مــاه اول • تدویــن قانــون ورزش جمهــوری اســامی ایــران • تحقــق ناقــص: افزایــش تغذیــه مــدارس نــوار 

ــگاه •  ــه دانش ــده ب ــته ش ــار گذاش ــاتید کن ــدن اس ــامت • بازگردان ــه س ــاری پای ــی و اجب ــه همگان ــور • بیم ــرزی کش م

محقــق نشــده: انتخــاب وزیــر زن •  افزایــش بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه میــزان ۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی • تهیه 

لوایــح حمایــت از زنــان • حضــور زنــان در ورزشــگاه ها • ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی • بیمه  زنان سرپرســت 

خانــوار • فضــای بــاز سیاســی در دانشــگاه ها • پیگیــری وضعیــت معلم  هــای تبعیــدی و اخراجــی • رفــع فیلتــر از شــبکه های 

اجتماعی • تاســیس فرهنگســتان زبان و ادب آذری • واگذاری ممیزی و امور ســینما به تشــکل های ســینمایی و ســینماگران 

متخصــص • بــه حداقــل رســاندن کنترل هــا در حــوزه ســینما • بازگشــایی انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران • تشــکیل وزارت 

زنــان • مخالفــت بــا ســتاره دار کــردن دانشــجویان • صــدور کارت هوشــمند بــرای بیمــاران صعب العــاج • الزام دســتگاه های 

دولتــی بــه تدویــن و ارائــه  پیوســت های جنســیتی بــرای طرح هــای ملــی • تاســیس صنــدوق ملــی حمایــت از هنــر • الــزام 

بنگاه هــای خارجــی بــه راه انــدازی مرکــز تحقیــق و توســعه در ایــران • تعییــن قواعــد و قوانیــن شــفاف بــرای ممیــزی کتاب • 

متوقــف شــده: اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده • ارائــه و پیگیــری الیحه ی صــدا و ســیما • حذف کنتــرل پیش از چــاپ کتاب

۱۲ROUHANIMETER.COM
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فرهنگی-اجتماعی

وضعیت وعده ها )فرهنگی-اجتماعی(

در بخـش فرهنگـی و اجتماعـی ۳۰ وعـده انتخاباتـی تعریـف 

شـده کـه ۲۲ مـورد آن از انتخابـات ۱۳۹۲ و ۸ مـورد از انتخابات 

۱۳۹۶ در سـایت روحانی سـنج  ثبـت شـده اند. 

وعـده   ۲۰ مانده انـد.  بی نتیجـه  وعـده   ۲۳ میـان  ایـن  از 

محقق نشـده و ۳ وعـده »متوقف شـده«. از ۷ وعـده باقی مانـده 

نیـز ۴ وعـده »محقق شـده« و ۳ وعـده نشـان »تحقـق ناقص« 

گرفته انـد. 

تنـوع وعده هـا در ایـن بخش هم زیاد اسـت. به طور مشـخص 

۸ وعـده مرتبـط بـا خواسـته ها و حقـوق زنـان بوده انـد کـه هر 

۸ تـا شکسـت خورده انـد؛ »تشـکیل وزارت زنـان«، »انتخـاب 

وزیـر زن«، »تهیـه لوایـح حمایـت از زنـان«، »ایجـاد امنیـت 

بـرای زنـان در اماکـن عمومـی«، »ورود زنـان بـه ورزشـگاه ها«، 

»تدوین پیوسـت های جنسـیتی بـرای طرح های ملـی« و »رفع 

از ایـن وعده هـا ۷ وعـده »محقـق  تبعیض هـای جنسـیتی«. 

نشـده« اند و یـک وعـده آخـری، یعنی همـان وعده کلـی »رفع 

تبعیض هـای جنسـیتی« نشـان »متوقـف شـده« گرفته اسـت. 

از میـان چهـار وعـده محقـق شـده در ایـن بخـش سـه وعـده 

مربـوط بـه بازگشـایی نهادهـای صنفـی فرهنگـی بـوده کـه در 

دوران احمدی نـژاد دچـار گرفتـاری شـده بودنـد. »بازگشـایی 

خانه سـینما«، »احیای ارکسـتر ملی« و »بازبینی پرونده ناشـران 

تعلیقـی« کـه هـر سـه در همـان ماه هـای ابتدایـی ریاسـت 

جمهـوری روحانی در سـال ۱۳۹۲ محقق شـدند. سـه وعده دیگر 

هـم بـه اعتبـار دسـتاوردهای نسـبی نشـان »تحقـق ناقـص« 

گرفتنـد. »بیمـه همگانـی سـالمت«، »بازگردانـدن اسـاتید کنار 

گذاشـته شـده« در زمـان احمدی نـژاد و اجـرای طـرح »تغذیـه 

نوار مـرزی«.  مـدارس 

امـا بیـش از همـه در ایـن بخش وعده هـای »محقق نشـده« و 

تنـوع آنهـا جلب توجـه می کند. از وعـده »رفع فیلتر شـبکه های 

اجتماعی« و  »کاهش و سـازماندهی سانسـور در سینما« گرفته 

تـا »ایجـاد فضـای بـاز در دانشـگاه ها« »مخالفـت با سـتاره دار 

کـردن دانشـجویان« و »پیگیـری وضعیت معلمـان«. در دولت 

روحانـی نه تنهـا ایـن وعده هـا محقق نشـدند، بلکـه وعده های 

موردی مانند »تاسـیس فرهنگسـتان زبـان و ادب آذری« هم به 

جایی نرسـیدند. 

مرداد ۱۴۰۰مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۴۴۴۴محقق شده

۵۴۳3تحقق ناقص

۵۳۱۰در حال پیگیری

۱۰۱۳۱۴20محقق نشده

۳۳۴۳متوقف شده

۴۴۴۰پیگیری نشده

۱۳ROUHANIMETER.COM
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ادامــه پرداخــت یارانــه هــا بــه میــزان ۴۵ هــزارافزایــش ده برابــری پهنــای بانــد اینترنــت

صادرات فرآورده های 

نفتـــی به جای فـــروش نفت خام

خصوصی ســـازی اقتصـــاد طبق اصل ۴۴ قانون اساســـی 



اقتصادی

۳۵ وعـده از دو کارزار انتخاباتـی. دو وعـده »محقـق شـده«، 

چهـار »تحقق ناقـص«  و ۲۹ وعده »محقق نشـده«. این کارنامه 

اقتصـادی حسـن روحانی در سـایت روحانی سـنج اسـت. 

در  روحانی سـنج  در  ثبـت شـده  تعـداد وعده هـای  بیشـترین 

بخـش اقتصاد دسـته بندی شـده اند. اقتصـاد هـم در انتخابات 

سـال ۱۳۹۲ و هـم در انتخابـات ۱۳۹۶ نقطـه قـوت روحانـی و 

تکیـه گاه پیـروزی او بـود. 

او هشـت سـال پیـش با تاکیـد بر وضعیـت ناپایـدار اقتصادی 

بهبـود  بـرای  وعده هـای  طـرح  و  احمدی نـژاد  دولـت  اواخـر 

وضعیـت معیشـت مـردم، حفـظ ارزش پـول ملـی، کاهـش 

تـورم، رونـق و رشـد اقتصـادی و… توانسـت اعتمـاد بسـیاری 

از اقتصاددانـان و رای دهنـدگان را بـه دسـت بیـاورد. کارنامـه 

اقتصـادی او در انتهـای دولـت یازدهـم بسـیار خـوب بـود. در 

گـزارش آبـان ۱۳۹۶ روحانی سـنج از ۳۵ وعـده اقتصـادی هیـچ 

کـدام »محقق نشـده« نبـود. ۱۱ وعده محقق شـده بودنـد، چهار 

وعده نشـان تحقق نسـبی گرفتـه بودند و ۱۴ وعـده هم در حال 

پیگیـری بودنـد و شـانس و بخـت تحقـق داشـتند. 

۱۳۹۶ حفـظ  انتخابـات  در  روحانـی  اقتصـادی  برنامـه  تاکیـد 

دسـتاوردهای اقتصـادی دولـت یازدهـم و بـاز کـردن راه هـای 

جدیـد بـرای حـل و فصل بحران های سـاختاری اقتصـاد بود که 

هرگـز اتفـاق نیفتاد. در دولـت دوازدهم نه تنهـا راه تازه ای پیش 

روی اقتصـاد ایران گشـوده نشـد، بلکه دسـتاوردهای اقتصادی 

دولـت اول روحانـی هم یکی یکی، از دسـت رفتند. رکـورد تورم 

تک رقمـی روحانـی، جـای خـود را بـه رکـورد بزرگ تریـن تـورم 

تجمیعـی تاریـخ معاصـر ایـران داد. جبـران رکـود سـال های ۹۱ 

و ۹۲ در دولـت یازدهـم، تبدیـل بـه بزرگ تریـن رکـود تجمیعـی 

اقتصـاد ایـران پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم شـد. حفظ و 

تقویـت ارزش پولـی ملـی که در دولـت اول روحانـی یک وعده 

محقق شـده بـود، در دوره تـا آنجـا از دسـت رفـت کـه رکـورد 

کاهـش ارزش پـول ملـی در یـک دوره ۸ سـاله بـه نـام حسـن 

روحانـی بـه ثبت رسـید.

مرداد ۱۴۰۰مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۱۱۱۱۶2محقق شده

۴۲۲4تحقق ناقص

۱۴۵۳0در حال پیگیری

۰۱۳۲۱29محقق نشده

۰۱۱۰متوقف شده

۵۲۲۰پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )اقتصادی(
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 • امنیــت  شــورای  از  ایــران  هســته ای  پرونــده  کــردن  خــارج  جهــت  در  تــاش  ناقــص:  تحقــق   
ــراری  ــی • برق ــار گذرنامــه ایران ــدن اعتب ــزای عــراق • کاهــش و رفــع تحریم هــا • بازگردان محقــق نشــده: لغــو وی

تعامــل ســازنده بــا جهــان • جلوگیــری از تحریم هــا در آینــده • بهبــود روابــط دوجانبــه بــا کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس بــه ویــژه عربســتان ســعودی • لغــو تحریم هــای غیــر هســته ای • شــفافیت بیشــتر در برنامــه  هســته ای

سیاست خارجی
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سیاست خارجی

خـروج آمریـکا از برجـام در ابتـدای سـال ۱۳۹۷ و فروریختـن 

چارچـوب برجـام باعث شـد تا وضعیـت وعده هـای روحانی در 

حـوزه سیاسـت خارجـی بـه کل تغییـر کند. 

در ابتـدای دولـت دوازدهـم، در آبـان ۱۳۹۶، بـه جـز دو وعـده 

»محقق نشـده«، بقیـه وعده هـا یـا »محقق شـده« بودنـد یـا 

»در حـال پیگیـری« و هنـوز شـانس تحقـق داشـتند. حـاال اما 

در مـرداد ۱۴۰۰ از مجمـوع ۹ وعـده ای کـه در بخـش سیاسـت 

خارجـی دسـته  بندی شـده، هشـت وعـده »محقق نشـده«اند. 

روی یـک وعـده هـم نشـان »تحقـق ناقـص« خـورده اسـت: 

»تـالش برای خارج کـردن پرونده هسـته ای از شـورای امنیت«  

که بعید نیسـت بـا تداوم وضعیـت کنونی وضعیـت کنونی هم 

رنـگ عـوض کند. 

از میـان ایـن ۹ وعـده سیاسـت خارجـی دو وعـده در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری دوازدهـم در سـال ۱۳۹۶ مطرح شـدند. یکی 

»لغـو ویـزای عـراق« بـود کـه به جایـی نرسـید و دیگـری »لغو 

بازگشـت تحریم هـای  از  تحریم هـای غیرهسـته ای« کـه بعـد 

هسـته ای اصـال موضوعیـت خـود را از دسـت داد. 

امـا از هفـت وعـده کارزار انتخاباتـی ۱۳۹۲، پنج وعده مسـتقیم 

یـا غیرمسـتقیم به مناقشـه هسـته ای ایـران مربوط می شـدند 

کـه بعـد از خروج آمریکا از برجام از دسـت رفتنـد. موضوع یکی 

از ایـن وعده هـای سـال ۹۲ ارتبـاط بـا همسـایگان منطقه ای و 

بـه طور مشـخص عربسـتان بـود کـه در دوران روحانـی فرصت 

نکرد.  پیـدا  تحقق 

تنهـا وعـده سیاسـت خارجی کـه مربوط بـه حـوزه عمومی بود 

»بازگردانـدن اعتبـار گذرنامـه ایرانـی«  بـود که آن هـم به جایی 

نرسـید. در آخرین رده بندی گذرنامه های معتبر جهان پاسـپورت 

ایرانـی در تابسـتان ۲۰۲۱ جایگاهـی باالتـر از صـد و پنجم ندارم 

در حالـی کـه در سـال ۲۰۱۳ گذرنامـه ایرانـی در جایگاه هشـتاد 

و ششـم قـرار داشـت. اگـر مبنـای اعتبـار گذرنامه هـا را تعـداد 

مقاصـد سـفر بـدون ویـزا بدانیـم، در حـال حاضر بیـش از ۱۸۳ 

گذرنامـه وضعیتـی بهتر از پاسـپورت ایرانـی دارند. 

مرداد ۱۴۰۰مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۴۲۱0محقق شده

۰۰۰1تحقق ناقص

۳۳۱۰در حال پیگیری

۳۳۶8محقق نشده

۰۱۱0متوقف شده

۰۰۰۰پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )سیاست خارجی(

۱۷ROUHANIMETER.COM
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