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وضعیت۱۰۰وعدهثبتشدهدرروحانیسنج
مرداد ۱۳۹۸

45

12۱۰ 11 8
14

وعـده بـا همـان کیفیتـی 
کـه ارائـه شـده، بـه اجـرا 

درآمـده اسـت. 

را  نمـره  ایـن  وعده هایـی 
می گیرنـد کـه دستاوردشـان 
چیـزی  آن  از  کمتـر  بسـیار 
اسـت کـه 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 در دسـت 
بـر  عـاوه  اسـت.  پیگیـری 
اقدامات  تاکیـدات شـفاهی، 
اندازه گیـری  قابـل  و  عملـی 
از  وعـده  بـا  رابطـه  در  نیـز 
سـوی دولـت صـورت گرفته 

اسـت.

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

اسـت. نکـرده  تـاش 

پیشـرفتی در رونـد پیگیـری 
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 
منابع  محدودیـت  می توانـد 
سـوی  از  مخالفـت  مالـی، 
جابجایـی  یـا  قانونگـذاران 
نهادهـای  در  اولویت هـا 
باشـد. دولـت  از  مسـتقل 

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 
ایـن نمـره  بـه وعده هایـی 
ابتـدا  از  کـه  می دهیـم  را 
پیگیـری نشـده یا بـه مرور 
سـخن  آن  مـورد  در  دیگـر 

نمی شـود. گفتـه 
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ششـمین سال ریاسـت جمهوری حسـن روحانی، سـال سختی 

هـم بـرای او هـم بـرای مـردم ایـران بـود. سـالی پـر از بحـران 

کـه اگرچـه بـه پایـان رسـیده، امـا بـه نظر می رسـد منتهـی به 

بحران هـای فزاینـده ای اسـت کـه در هفتمیـن سـال ریاسـت 

جمهـوری روحانـی  تـداوم خواهـد  داشـت.

دولـت روحانـی در ناپایدارتریـن وضعیـت خـود از زمـان آغـاز 

ریاسـت جمهـوری او در مـرداد ۱۳۹۲ قرار دارد. در طول دو سـال 

اخیـر  حجـم تغییرات دولـت، از چهار سـال اول روحانی بیشـتر 

بـوده اسـت. بعد از تشـکیل دولت دوازدهـم تا االن چهـار وزیر 

اسـتعفا کرده انـد و یکـی در کابینه جابجا شـده اسـت. عالوه بر 

ایـن ۱۵ اسـتانداری کـه حکم  ماموریت شـان در دولـت دوازدهم 

صـادر شـده بود، جای خـود را به افـراد دیگری واگـذار کرده اند.  

ایـن تغییـرات بیـش از هر چیز نشـانه ناپایداری اسـت.

امـا عمـق ناپایداری هـا بیـش از تغییـرات صـورت گرفتـه در 

سـاختار مدیریتی دولت اسـت. در طول دو سـال گذشته، نقطه 

قـوت و اتکای حسـن روحانی، یعنـی برجام عمال از دسـت رفته 

اسـت. بـا بازگشـت تحریم هـا در دو مقطـع ۵ مـرداد و ۱۳ آبان 

۱۳۹۷ تحریم هـای سـنگین علیـه ایـران بـه مرحله اجـرا درآمده 

و عمـال تولیـد و صـادرات نفت و تجـارت خارجی ایـران به طور 

کامل مختل شـده اسـت. 

دولـت  آغـاز  ماه هـای  نخسـتین  از  ایـران  اقتصـادی  بحـران 

دوازدهم آغاز شـد، اما در یک سـال گذشـته به اوج خود رسـیده 

اسـت. کار تـا آنجـا پیـش رفتـه کـه دولـت روحانـی کـه چنـد 

رکـورد اقتصـادی در یک سـال اخیر شکسـته شـده اسـت. طبق 

گزارش هـای مرکـز آمـار کـه چند ماهی اسـت متولـی انحصاری 

ارائـه آمـار تورم و رشـد اقتصادی اسـت، نرخ تورم دسـت کم در 

۲۵ سـال گذشـته بی سـابقه اسـت. رکورد سـقوط اقتصادی نیز 

در یـک سـال گذشـته شکسـته شـده و ایـران بزرگ تریـن رکود 

را بعـد از جنـگ در ششـمین سـال ریاسـت جمهـوری روحانـی 

تجربـه کرده اسـت. همچنین سـطح تولید نفت بـه پایین ترین 

حـد ممکـن بعـد از سـال ۲۰۰۰ میـالدی رسـیده اسـت. حتـی 

رکـورد کاهـش ارزش پـول ملـی نیـز در زمـان روحانی شکسـته 

شـده اسـت. قیمت دالر امـروز ۴  برابر بیشـتر از روزی  اسـت که 

روحانـی کارش را در پاسـتور آغـاز کـرد، در حالی که این نسـبت 

در ۸ سـال ریاسـت جمهـوری محمـود احمدی نـژاد، ۳/۵ برابـر، 

محمـد خاتمـی ۱/۹ برابـر و هاشـمی رفسـنجانی ۴ برابر بود. 

اینهـا همـه در حالـی اسـت کـه تـا دو سـال پیـش، همـه جـا 

صحبـت از موفقیت هـای دولـت روحانی در ایجاد ثبات نسـبی 

در اقتصـاد بـود؛ امـروز نه فقط اقتصـاد که در سیاسـت خارجی 

هـم ورق کامـال برگشـته اسـت. روحانی تـا پارسـال در مواجهه 

بـا منتقـدان خـود برگ برنـده برجـام و روابط خـوب بـا اروپا را 

در دسـت داشـت، اما رابطـه ایـران و اروپا در حـدی تنش آلوده 

اسـت کـه قابـل مقایسـه بـا دوران پرتنـش پیـش از ریاسـت 

جمهـوری روحانی اسـت. از برجام هـم چیز زیـادی باقی نمانده 

جـز پتکـی در دسـت مخالفـان دولـت کـه بـه نظـر می رسـد 

ضربـات نهایـی را بـر سـر او می کوبنـد. و از همه مهم تر ریسـک 

بـاالی جنگ اسـت.  

حاال حسـن روحانی در شـرایطی هفتمین سال ریاست جمهوری 

اش را آغـاز می کند که هیچ تصویر و چشـم انداز نسـبتا روشـنی 

از آینـده وجـود نـدارد. سـرعت تحـوالت در ایـران آنچنـان باال 

اسـت کـه پیش بینـی آینـده تقریبـا محـال اسـت. امـا آنچـه 

روشـن اسـت ایران در هفتمین سال ریاسـت جمهوری روحانی، 

روزهای سـختی را از سـرمی گذراند. 
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مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

242014محقق شده

13108تحقق ناقص

291711در حال پیگیری

153345محقق نشده

61012متوقف شده

131010پیگیری نشده

آمارهـا نشـان می دهـد ۶۷درصـد وعده هـای حسـن روحانـی 

شـده،  ثبـت  وعـده   ۱۰۰ میـان  از  شکسـت خورده اند.  مطلقـا 

۱۰ وعـده اصـال پیگیـری نشـده  یـا روحانی سـنج نشـانه ای از 

پیگیـری آنهـا مشـاهده نکـرده اسـت. ۱۲ وعـده بعـد از مدتـی 

پیگیری شـان متوقف شـده و نشـانه ای از پیشـرفت یا نشانه ای 

از عـدم موفقیـت در تحقـق آنها به چشـم نمی خـورد. ۴۵ وعده 

هـم محقـق نشـده اند. یعنـی شـواهدی وجـود دارد که نشـان 

می دهـد پیگیری هـای انجـام شـده بی نتیجـه مانـده و وعـده 

اسـت.  محقق نشـده 

از آن سـو ۱۱ وعده در حال پیگیری اند و هنوز مشـخص نیسـت 

سرنوشـت  آنهـا بـه کجـا خواهـد رسـید. تعـداد وعده هایی که 

وضعیـت آنهـا تحقـق ناقص اسـت به ۸ وعـده رسـیده و تعداد 

وعده هـای محقـق شـده بـه ۱۴ واحد کاهـش پیدا کرده اسـت. 

ایـن رقـم ۱۰ وعـده کمتـر از دو سـال پیـش و ۶ وعـده کمتـر از 

پارسـال است. 

جـدول و نمـودار زیر سـیر تحول وعده ها را در دو سـال گذشـته 

می دهد. نشـان 

۳۰
۱۷

۵۳

۲۲
۱۱

مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷

۳۷
۲۹

۳۴

مرداد ۱۳۹۶

۶۷
وعده های محقق نشده، متوقف شده و پیگیری نشده

وعده های محقق شده و تحقق ناقص

وعده های در حال پیگیری
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وعده های سال ۱۳۹۶وعده های سال ۱۳۹۲

وضعیـت  کـه  می دهـد  نشـان  وعده هـا  جزئیـات  در  دقـت 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  دوم  دوره  در  کـه  وعده هایـی 

جمهـوری در روحانی سـنج ثبت شـده، بدتـر از دوره اول اسـت. 

نمودار زیر وضعیت وعده ها را به تفکیک دو دوره انتخابات 

سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشان می دهد. 

در دوره دوم از مجموع ۲۶ وعده تنها دو وعده در وضعیت 

تحقق ناقص قرار دارد. ۳ وعده همچنان در حال پیگیری است و 

۲۱ وعده دیگر یا اصال پیگیری نشده یا پیگیری آن متوقف شده 

یا به پیگیری  آنها شکست خورده و وعده محقق نشده است.

تمام ۱۴ وعده ای که تا اینجای کار محقق شده اند، همگی مربوط 

به انتخابات دوره اول بوده اند. از مجموع ۷۴ وعده ای که در این 

دوره ثبت شده اند، ۶ وعده در وضعیت تحقق ناقص قرار دارند و 

۸ وعده همچنان در حال پیگیری اند. ۶ وعده پیگیری نشده اند، 

۶ وعده پس از چندی پیگیری متوقف شده و ۳۴ وعده شکست 

خورده  و به حالت »محقق نشده« در آمده اند.
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)۱۴( محقق شــده: یارانه کاالیی • شــفافیت بیشــتر در برنامه  هســته ای • افزایش حداقل دســتمزد 
کارگــران مطابــق بــا نــرخ تورم • همــراه کــردن کارآفرینان در ســفرهای خارجــی رییس جمهــور • اعدم 

جابجایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشــگیری از مدیریت بی ثبات • ارزان شــدن اینترنت • افزایش 

ده برابــری پهنــای بانــد اینترنــت • بیمــه همگانــی و اجبــاری پایــه ســامت • احیــای خانــه احــزاب • 

احیــای ارکســترهای ملــی و ســمفونیک • احیــای ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی • بازبینــی پرونــده 

ناشــران تعلیقــی • بازگشــایی خانــه ســینما در مــاه اول • ادامه پرداخــت یارانه ها به میــزان ۴۵هزار ناموت و عــدم کاهش آن

)۱۳(درحــالپیگیــری:بیمــه ی زنــان سرپرســت خانــوار • رســیدگی بــه رفع حصر ســران جنبش 
ســبز • اجــرای قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات • بهبــود ســرعت و کیفیــت اینترنــت 

ــه • پرداخــت  ــه • توســعه ی اســتارت آپ و مشــاغل نوآوران ــه ســطح ســه کشــور اول خاورمیان ب

بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران • تــالش در جهــت خــارج کــردن پرونــده هســته ای ایــران از شــورای 

امنیــت • ارائــه آمــار شــفاف و دقیــق بــه مــردم • خصوصی ســازی اقتصــاد طبــق اصــل ۴۴ قانــون 

اساســی • اســتقبال از نقــد دولــت • انتصــاب نیروهــای شایســته محلــی در پســت های مدیریتــی مناطــق مختلــف کشــور

)۸(تحقــقناقــص:جــذب بیشــتر گردشــگران خارجــی • افزایــش تغذیــه مــدارس نــوار مــرزی 
ــرای  ــمند ب ــدور کارت هوش ــالج • ص ــاران صعب الع ــرای بیم ــمند ب ــدور کارت هوش ــور • ص کش

ــح  ــب لوای ــری تصوی ــران • پیگی ــدارس ای ــادری در م ــان م ــوزش زب ــالج • آم ــاران صعب الع بیم

ــه دانشــگاه •  ــار گذاشــته شــده ب ــدن اســاتید کن ــه زیســت محیطی در مجلــس • بازگردان چهارگان

تکمیــل پــروژه پــارس جنوبــی • تقدیــم منشــور حقــوق شــهروندی بــه صــورت الیحــه بــه مجلــس 

فهرستوعدههابهتفکیکوضعیت

ــط کســب  ــود شــرایط محی ــان • بهب ــا جه ــل ســازنده ب ــراری تعام ــقنشــده: برق )۴۵(محق
ــه  ــش ب ــق و پژوه ــه تحقی ــش بودج ــکاری • افزای ــش بی ــتغال و کاه ــاد اش ــرای ایج و کار ب

ــه  ــی ب ــد نفت ــارد دالر از درآم ــاالنه ۱۵ میلی ــز س ــی • واری ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــزان ۳درص می

صنــدوق توســعه ی ملــی • تامیــن مســکن ارزان و مهــار قیمــت آن • کنتــرل میــزان نقدینگــی • 

افزایــش ســاالنه یــک میلیــون گردشــگر خارجــی • بازگردانــدن اعتبــار گذرنامــه ایرانــی • کاهــش 

ــد نفــت خــام  ــدن ظرفیــت تولی ــا ۱۴۰۰ •  بازگردان ــق ت ــر مطل ــکاری در اســتان ها • ریشــه کن کــردن فق ــرخ بی تفــاوت ن

ــزای  ــو وی ــادی •  غ ــد اقتص ــود رش ــاده ای • بهب ــات ج ــی از تصادف ــر ناش ــرگ و می ــش م ــال ۸۴ • کاه ــزان س ــه می ب

ــان •  ــح حمایــت از زن ــه لوای ــورم تک رقمــی •  تهی ــر ۲۵درصــد • حفــظ ت ــه زی ــورم ب ــورم • رســاندن ت ــار ت عــراق • مه
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ــا •  ــدی یارانه ه ــرای هدفمن ــرای اج ــی ب ــکل های صنف ــا تش ــورت ب ــرینشــده: مش )۱۰(پیگی
تعییــن قواعــد و قوانیــن شــفاف بــرای ممیــزی کتــاب • تدویــن گــزارش ملــی آب • الــزام بنگاه های 

خارجــی بــه راه انــدازی مرکــز تحقیــق و توســعه در ایــران • الــزام دســتگاه های دولتــی بــه تدویــن 

ــت از  ــی حمای ــدوق مل ــیس صن ــی • تاس ــای مل ــرای طرح ه ــیتی ب ــت های جنس ــه ی پیوس و ارائ

هنــر • مســئولیت پذیــری و پاســخگویی وزارت اطالعــات بــه مراجــع ذی صــالح، نهادهــای نظارتــی 

ــه جــای فــروش نفــت خــام •  ــی ب ــر دولتــی • صــادرات فرآورده هــای نفت ــه ســازمان های غی ــژه ب و مــردم • توجــه وی

برداشــتن موانــع ســفر اســاتید بــه خــارج

ــیما  ــدا و س ــه ی ص ــری الیح ــه و پیگی ــی •  ارائ ــای قومیت ــع تبعیض ه ــده: رف ــف ش )۱۲( متوق
ــکان اجــرای آداب و  ــع تبعیض  هــای جنســیتی •  ایجــاد ام ــو تحریم هــای غیرهســته ای • رف • لغ
فرایــض دینــی مذهبــی اقلیت هــای مذهبــی •  تســهیل بازگشــت ایرانیــان •  تخصیــص حق آبــه 

محیــط زیســت •  اجــرای برنامــه پزشــک خانــواد • تاســیس صنــدوق ثــروت ملــی )اصــاح نقــش 

صنــدوق توســعه ی ملــی •  ایجــاد نهــاد ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی •  تدویــن قانــون ورزش 

جمهــوری اســامی ایــران •  حــذف کنتــرل پیــش از چــاپ کتــاب 

ــر زن •  ــاب وزی ــی • انتخ ــادرات غیرنفت ــدن ص ــر ش ــا • دو براب ــع تحریم ه ــش و رف ــه(: کاه ــده)ادام ــقنش محق
ــری  ــگاه ها • پیگی ــی در دانش ــاز سیاس ــای ب ــی ۱۰۰ روز • فض ــرح کاج ط ــردن ط ــال ک ــی • فع ــول مل ــت ارزش پ تقوی

 • مرکــزی  بانــک  اســتقالل   • اجتماعــی  از شــبکه های  فیلتــر  رفــع   • اخراجــی  و  تبعیــدی  معلم  هــای  وضعیــت 

ــارد  ــاالنه ۸میلی ــط س ــزان متوس ــه می ــت ب ــی در صنع ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــده •  ج ــا در آین ــری از تحریم ه جلوگی

ــادی  ــدف اقتص ــن ه ــردم« مهم تری ــت م ــود معیش ــار • »بهب ــول و اعتب ــورای پ ــتقالل ش ــدرت و اس ــدن ق دالر • ببازگردان

کوتــاه مــدت دولــت • حضــور زنــان در ورزشــگاه ها • اصــالح نظــام بانکــی • ممنوعیــت اســتقراض دولــت از 

ــا  ــت ب ــگاران • مخالف ــی روزنامه ن ــن صنف ــایی انجم ــه • بازگش ــه ارومی ــدن دریاچ ــک ش ــری از خش ــا    جلوگی بانک ه

ــینما  ــور س ــزی و ام ــذاری ممی ــینما • واگ ــوزه س ــا در ح ــاندن کنترل ه ــل رس ــه حداق ــجویان • ب ــردن دانش ــتاره دار ک س

بــه تشــکل های ســینمایی و ســینماگران متخصــص • ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی • تاســیس 

ــتان  ــژه عربس ــه وی ــارس ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــا کش ــه ب ــط دوجانب ــود رواب ــان و ادب آذری • بهب ــتان زب فرهنگس

ــا  ــاون از اقلیت ه ــن مع ــان • تعیی ــکیل وزارت زن ــوری • تش ــت جمه ــو ریاس ــای ن ــاور فناوری ه ــاب مش ــعودی • انتص س

فهرستوعدههابهتفکیکوضعیت)ادامه(
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سیاستداخلی

ــی ــتب ــگیریازمدیری ــرانوپیش ــرانووزی ــرمدی ــیوتغیی ــدمجابجای ــزی•ع ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــایس احی

ثبــات•احیــایخانــهاحــزاب •تقدیــممنشــورحقــوقشــهروندیبــهصــورتالیحــهبــهمجلــس•آمــوزشزبــانمــادری

ــه ــقب ــفافودقی ــارش ــهآم ــس • ارائ ــهزیســتمحیطیدرمجل ــحچهارگان ــبلوای ــریتصوی ــران•پیگی ــدارسای درم

ــع ــهرف ــیدگیب ــور•رس ــفکش ــقمختل ــیمناط ــتهایمدیریت ــیدرپس ــتهمحل ــایشایس ــابنیروه ــردم•انتص م

ــود ــت•بهب ــددول ــات•اســتقبالازنق ــهاطالع ــونانتشــارودسترســیآزادب ــشســبز•اجــرایقان حصــرســرانجنب

ســرعتوکیفیــتاینترنــتبــهســطحســهکشــوراولخاورمیانــه• جلوگیــریازخشــکشــدندریاچــهارومیــه•تعییــن

ــات ــرناشــیازتصادف ــرگومی ــوری•کاهــشم ــوریاســتجمه ــاین ــا•انتصــابمشــاورفناوریه ــاونازاقلیته مع

ــیتی ــایجنس ــعتبعیضه ــی• رف ــایمذهب ــیاقلیته ــیمذهب ــضدین ــرایآدابوفرای ــکاناج ــادام ــادهای•ایج ج

ــان•تخصیــص ــیحقــوقبشــروشــهروندی•تســهیلبازگشــتایرانی • رفــعتبعیضهــایقومیتــی•ایجــادنهــادمل
حقآبــهمحیــطزیســت• برداشــتنموانــعســفراســاتیدبــهخــارج•مســئولیتپذیــریوپاســخگوییوزارتاطالعــات

ــی ــردولت ــازمانهایغی ــهس ــهب ــیآب•توج ــزارشمل ــنگ ــردم•تدوی ــیوم ــاینظارت ــالح،نهاده ــعذیص ــهمراج ب
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از مجمـوع ۲۶ وعـده سیاسـت داخلی، بیش از نیمـی از وعده ها 

شکسـت خورده انـد. چهار وعـده محقق نشـده، ۶ وعده متوقف 

شـده و ۴ وعـده ای کـه تـا االن پیگیـری نشـده اند یا نشـانه ای 

از پیگیـری آنهـا در دسـت نیسـت. شـاید مهم تریـن ویژگـی 

وعده هـای  )۳۸درصـد(  بـاالی  آمـار  بخـش  ایـن  وعده هـای 

متوقـف شـده یـا پیگیـری نشـده باشـد. موضوعـی که نشـان 

می دهـد یـا دولت تمرکـز چندانـی بـرای اثرگذاری در سیاسـت 

داخلـی نداشـته یا دسـت و بالش برای پیگیری قـول و قرارهای 

انتخاباتـی بسـته بوده اسـت. 

کارنامـه حسـن روحانـی در حـوزه سیاسـت داخلـی به نسـبت 

پارسـال تغییـر چندانـی نکرده اسـت، تنهـا تغییر صـورت گرفته 

تغییـر وضعیـت یـک وعـده از »تحقـق ناقـص« بـه »متوقـف 

شـده« اسـت. مجمـوع وعده هـای محقق شـده و تحقق ناقص 

روحانـی در ایـن بخـش بیـش از ۶ وعـده نیسـت. وعده هایـی 

کـه عمدتـا مربـوط بـه نخسـتین روزهـای فعالیـت روحانـی به 

عنـوان رئیس جمهـوری ایـران بوده اند. وعده هایـی مانند احیای 

خانـه احـزاب و احیـای سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی. دیگر 

وعـده محقـق شـده، یعنـی ثبـات مدیریـت و تغییـر مدیـران 

هـم شـرایط با ثبـات و پایداری نـدارد. بـا اینکه هنـوز وضعیت 

ثبـات مدیریتـی از زمـان محمـود احمدی نـژاد بهتـر اسـت، اما 

حجـم تغییـرات دو سـاله در کابینـه دوم روحانـی بـه انـدازه ای 

نگران کننـده اسـت کـه احتمال سـقوط این وعده بـه ورطه عدم 

تحقـق بسـیار زیاد اسـت. 

از سـوی دیگـر وضعیت وعده هـای در حال پیگیـری هم چندان 

روشـن نیسـت. مهم تـر از همـه رفـع حصـر اسـت کـه از نظـر 

وزنـی یکـی از مهم تریـن وعده های حسـن روحانـی در دو دوره 

انتخابـات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ محسـوب می شـود. به نظر می رسـد در 

ایـن ۶ سـال تغییراتـی در وضعیت محصـوران به وجـود آمده، 

امـا بـه همـان نسـبت درجـه اهمیـت ایـن وعـده تحـت تاثیر 

ناپایداری هـای سیاسـی تغییر کرده اسـت. روحانی سـنج ابزاری 

بـرای اندازه گیـری درجـه اهمیـت ایـن وعـده و باقـی وعده هـا 

تاثیـر تحقـق  نظـر می رسـد  بـه  در حـال حاضـر  امـا  نـدارد، 

ایـن وعـده روی موقعیـت سیاسـی حسـن روحانـی، بـه اندازه 

سـال های گذشـته نیسـت. 

سیاستداخلی

مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۵۳۳محقق شده

۴۴۳تحقق ناقص

۷۶۶در حال پیگیری

۳۴۴محقق نشده

۳۵۶متوقف شده

۴۰۴پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )سیاست داخلی(
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فرهنگی-اجتماعی

 بیمــه همگانــی و اجبــاری پایــه ســامت • احیــای ارکســترهای ملــی و ســمفونیک • بازبینــی پرونــده ناشــران تعلیقــی • 

بازگشــایی خانــه ســینما در مــاه اول • افزایــش تغذیــه مــدارس نــوار مــرزی کشــور •  صــدور کارت هوشــمند بــرای بیمــاران 

صعب العــاج • بازگردانــدن اســاتید کنــار گذاشــته شــده بــه دانشــگاه • بیمــه ی زنــان سرپرســت خانــوار • انتخــاب وزیــر 

زن •  افزایــش بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه میــزان ۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی • تهیــه لوایــح حمایــت از زنــان 

• حضــور زنــان در ورزشــگاه ها • ایجــاد امنیــت بــرای زنــان در اماکــن عمومــی • بیمــه  زنــان سرپرســت خانــوار • فضــای 
ــی  ــبکه های اجتماع ــر از ش ــع فیلت ــی • رف ــدی و اخراج ــای تبعی ــت معلم  ه ــری وضعی ــگاه ها • پیگی ــی در دانش ــاز سیاس ب

ــان و ادب آذری • واگــذاری ممیــزی و امــور ســینما بــه تشــکل هــای ســینمایی و ســینماگران  • تاســیس فرهنگســتان زب
متخصــص • بــه حداقــل رســاندن کنترل هــا در حــوزه ســینما • بازگشــایی انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران • تشــکیل وزارت 

زنــان • مخالفــت بــا ســتاره دار کــردن دانشــجویان • اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده • ارائــه و پیگیــری الیحــه ی صــدا و 

ســیما • تدویــن قانــون ورزش جمهــوری اســامی ایــران • حــذف کنتــرل پیــش از چــاپ کتــاب • الــزام دســتگاه های دولتــی 

ــزام  ــر • ال ــت از هن ــی حمای ــدوق مل ــیس صن ــی • تاس ــای مل ــرای طرح ه ــیتی ب ــت های جنس ــه  پیوس ــن و ارائ ــه تدوی ب

بنگاه هــای خارجــی بــه راه انــدازی مرکــز تحقیــق و توســعه در ایــران • تعییــن قواعــد و قوانیــن شــفاف بــرای ممیــزی کتــاب
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فرهنگی-اجتماعی

وضعیت وعده ها )فرهنگی-اجتماعی(

از مجمـوع ۳۰ وعـده ای کـه در بخـش فرهنگـی و اجتماعـی در 

روحانی سـنج دسـته بندی شـده اند، حـدود ۲۲ وعـده  سـایت 

شکسـت خورده انـد. ۱۴ وعـده محقـق نشـده، ۴ وعـده محقـق 

نشـده و ۴ وعده پیگیری نشـده، عمـال کارنامـه امیدوارکننده ای 

بـرای روحانـی در ایـن بخـش به جا نگذاشـته اسـت. 

سـهم وعده هـای محقـق شـده بیـش از ۴ وعـده نیسـت. بیمه 

سـالمت، احیای ارکسـتر ملـی، بازبینـی پرونده ناشـران تعلیقی 

و بازگشـایی خانه سـینما. چنانکه مشـخص اسـت سـه وعده از 

ایـن فهرسـت وعده هایـی کوتاه مدتـی بوده انـد کـه در همـان 

ماه هـای نخسـت ریاسـت جمهـوری روحانی پیگیـری و محقق 

شـده اند. اگرچـه بـه نظـر می رسـد طـرح بیمـه سـالمت هـم 

دچار مشـکالت جـدی در حوزه تامین مالی اسـت و چشـم انداز 

مبهمـی نسـبت به آینـده آن وجـود دارد، اما همچنـان با توجه 

بـه شـواهد موجـود بایـد آن را محقق شـده به حسـاب آورد. 

از ۳۰ وعـده ثبـت شـده در ایـن بخـش ۸ وعـده مربـوط به دور 

دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت. از ایـن ۸ وعـده، یکی 

)تغذیـه مـدارس نـوار مـرزی( در وضعیت تحقق ناقص اسـت. 

دو وعـده، یکـی انتخـاب وزیر زن و حضـور زنان در ورزشـگاه ها 

تا اینجای کار محقق نشـده اند، دو وعده متوقف شـده اند و سـه 

وعـده هـم تـا اینجـای کار پیگیـری نشـده اند، یا روحانی سـنج 

سـندی مبنـی بر پیگیـری آنها مشـاهده نکرده اسـت. 

مقایسـه وعده هـای فرهنگـی و اجتماعـی ایـن دوره بـا دوره 

پیـش نشـان می دهـد که دولـت روحانـی حتی دو سـال پیش 

وضعیـت قابـل قبولـی در حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی نداشـته 

اسـت اسـت. در دو سـال سـپری شـده در دولـت دوازدهـم، 

نه تنهـا بهبـودی در وضعیـت ایـن بخـش حاصـل نشـده، بلکه 

کمـی کفـه تـرازوی وعده هـای محقق نشـده یـا پیگیری نشـده 

کمـی سـنگین تر شـده اسـت. 

مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۴۴۴محقق شده

۵۴۳تحقق ناقص

۵۳۱در حال پیگیری

۱۰۱۳۱۴محقق نشده

۳۳۴متوقف شده

۴۴۴پیگیری نشده
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اقتصادی

افزایــش حداقــل دســتمزد کارگــران مطابــق بــا نــرخ تــورم  • افزایــش ده برابری پهنــای بانــد اینترنــت • ارزان شــدن اینترنت 

• همــراه کــردن کارآفرینــان در ســفرهای خارجــی رییــس جمهــور • یارانــه کاالیــی • ادامــه پرداخــت یارانــه هــا بــه میــزان 
۴۵هــزار ناموت و عــدم کاهــش آن • جــذب بیشــتر گردشــگران خارجــی • تکمیــل پــروژه پــارس جنوبــی • پرداخــت بدهــی 

دولــت بــه پیمانــکاران • توســعه  اســتارت آپ و مشــاغل نوآورانــه • خصوصــی ســازی اقتصــاد طبــق اصــل ۴۴ قانون اساســی 

• اصــاح نظــام بانکــی • ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانک هــا • جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در صنعــت بــه میــزان 
متوســط ســالیانه ۸میلیــارد دالر • فعــال کــردن طــرح کاج طــی ۱۰۰ روز • افزایــش ســاالنه یــک میلیــون گردشــگر خارجــی 

• رســاندن تــورم بــه زیــر ۲۵ درصــد • بهبــود رشــد اقتصــادی • واریــز ســالیانه ۱۵ میلیــارد دالر از درآمــد نفتــی بــه صنــدوق 
توســعه  ملــی •  مهــار تــورم • حفــظ تــورم تک رقمــی • بازگردانــدن ظرفیــت تولیــد نفــت خــام بــه میــزان ســال ۸۴ • بهبــود 

شــرایط محیــط کســب و کار بــرای ایجــاد اشــتغال و کاهــش بیــکاری • دو برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی • ریشــه کن کــردن 

فقــر مطلــق تــا ۱۴۰۰ • کنتــرل میــزان نقدینگــی • کاهــش تفــاوت نــرخ بیــکاری در اســتان  ها • تقویــت ارزش پــول ملــی 

ــار • اســتقال بانــک مرکــزی • »بهبــود معیشــت مــردم« مهم تریــن  • بازگردانــدن قــدرت و اســتقال شــورای پــول و اعتب
هــدف اقتصــادی کوتــاه مــدت دولــت • تاســیس صنــدوق ثــروت ملــی )اصــاح نقــش صنــدوق توســعه  ملــی( • صــادرات 

فــرآورده هــای نفتــی بــه جــای فــروش نفــت خــام • مشــورت بــا تشــکل هــای صنفــی بــرای اجــرای هدفمنــدی یارانه هــا 
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اقتصادی

اقتصـاد نقطه قوت حسـن روحانـی در دوره اول و تا اینجای کار 

پاشـنه آشـیل او در دوره دوم ریاسـت جمهوری اش بوده اسـت. 

بـر خـالف دو بخـش سیاسـت داخلـی و فرهنگـی و اجتماعی، 

میـزان تغییرات در حـوزه اقتصادی به مراتب زیادتر بوده اسـت 

و در طول دو سـال گذشـته بسـیاری از وعده های آبی و بنفش، 

یکـی پـس از دیگـری بـه رنـگ قرمـز در آمده انـد. نماگرهـای 

روحانی سـنج، بـه خوبی نشـان دهنده عمق بحـران اقتصادی در 

دو سـال گذشـته، بـه خصوص در یک سـال گذشـته اند. 

در حـال حاضـر از مجموع ۳۵ وعـده اقتصادی حسـن روحانی، 

۲۱ وعـده محقـق نشـده اند، دو وعـده اصـال پیگیـری نشـده و 

پیگیـری یـک وعده هـم بعد از مدتی متوقف شـده اسـت. این 

همـه در حالی اسـت که در آغـاز کار دولت دوازدهـم هیچ وعده 

محقـق نشـده ای در کارنامـه حسـن روحانی وجود نداشـت، ۱۵ 

وعـده هـم به شـرایط تحقق یا تحقـق ناقص رسـیده بودند. اما 

بـا شـکل گیری بحـران از میانـه سـال ۹۶ وعده هـای سـبز رنـگ 

کـه وضعیـت در حال پیگیـری را نشـان می دادند، یکـی پس از 

دیگـری بـه قرمـز تغییـر رنـگ دادند و وضعیـت آنها بـه محقق 

نشـده برگشـت. این روند با سـرعت و شـتاب بیشـتری در یک 

سـال گذشـته تـداوم پیـدا کـرد و رنـگ بسـیاری از وعده هـای 

محقـق شـده هم قرمز شـد. 

اهمیـت وزنـی ایـن وعده هـا چنـدان کـم نیسـت؛ وعده هایـی 

ماننـد تـورم یـا رشـد اقتصـادی عمـال ناظـر بـه شـاخص هایی 

بـود کـه بـه معیشـت و زندگی مـردم گره خـورده اسـت. معنی 

و ترجمـه عـدم تحقـق ایـن وعده هـا چیزی جـز افزایـش فقر و 

دشـوارتر شـدن شـرایط زندگـی در ایران نیسـت. 

نگاهـی بـه عنـوان وعده هـای محقـق نشـده و مـرور آنهـا بـا 

چشـم انداز اقتصـادی ایـران در سـال آینده نشـان می دهد امید 

چندانـی بـرای تغییـر وجود نـدارد. حجـم تغییـرات در برخی از 

شـاخص ها، مثـل تـورم و رکـود اقتصادی چنـان زیاد اسـت که 

حتـی در صورتـی کـه بحـران اقتصـادی ایـران از همیـن امـروز 

متوقـف شـود، بـاز هـم امیدی نیسـت که شـاخص ها تا سـال 

۱۴۰۰ بـه مرزهـای تحقـق نزدیک شـوند.

مرداد ۱۳۹۸مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶وضعیت وعده ها

۱۱۱۱۶محقق شده

۴۲۲تحقق ناقص

۱۴۵۳در حال پیگیری

۰۱۳۲۱محقق نشده

۰۱۱متوقف شده

۵۲۲پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )اقتصادی(
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 شــفافیت بیشــتر در برنامــه  هســته ای • تــاش در جهــت خــارج کــردن پرونــده هســته ای ایــران از 
ــی •  ــه ایران ــار گذرنام ــدن اعتب ــا • بازگردان ــع تحریم ه ــش و رف ــراق  • کاه ــزای ع ــو وی ــت • لغ ــورای امنی ش
برقــراری تعامــل ســازنده بــا جهــان • جلوگیــری از تحریم هــا در آینــده • بهبــود روابــط دوجانبــه بــا 
لغــو تحریم هــای غیــر هســته ای  • ویــژه عربســتان ســعودی  بــه  فــارس  کشــورهای حاشــیه خلیــج 

سیاست خارجی
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سیاست خارجی

از میـان ۱۰۰ وعـده ثبـت شـده در روحانی سـنج، تنهـا ۹ وعـده 

در حـوزه سیاسـت خارجـی دسـته بنـدی شـده اند، امـا وزن و 

تاثیرگـذاری ایـن ۹ وعـده قابـل مقایسـه بـا بخش هـای دیگـر 

نیسـت. بحـران در سیاسـت خارجـی، بعـد از خـروج آمریـکا از 

ایـاالت  بازگشـت تحریم هـای  و  اردیبهشـت ۱۳۹۷  در  برجـام، 

متحـده در دو مرحلـه ۵ مـرداد و ۱۳ آبان پارسـال یکـی از دالیل 

عمـده ایجـاد بحـران در حـوزه اقتصـاد و سـایر حوزه هـا بـوده 

 . ست ا

پارسـال همیـن موقع آمریکا از برجام خارج شـده بـود و مرحله 

اول تحریم هـا هـم بازگشـته بـود، امـا کسـی گمـان نمی کـرد 

خـروج یکـی از کشـورهای ۱+۵، حتی اگر ایـاالت متحده آمریکا 

باشـد، تا این حد سیاسـت خارجـی و اقتصاد ایـران را با بحران 

روبـه رو کنـد؛ تـا آنجـا کـه روابط ایـران و اروپـا هم ماننـد زمان 

پیـش از روحانـی تنش آلـوده گردد. 

بحـران سیاسـت خارجـی در نماگرهـای روحانی سـنج بـا رنـگ 

قرمـز خـود را نشـان می دهنـد. در حـال حاضـر از ۹ وعـده، ۶ 

وعـده محقـق نشـده اند، یکـی در حـال پیگیـری اسـت، یکـی 

متوقـف شـده اسـت و تنهـا یـک وعـده، یعنـی »شـفافیت در 

برنامه هسـته ای« محقق شـده اسـت. این وعـده هم وضعیت 

چنـدان پایـداری نـدارد و بـا خـروج احتمالـی ایـران از برجـام 

ممکـن اسـت رنـگ آن تغییـر خواهـد کرد. 

ایـن در حالـی اسـت که در آغـاز بـه کار دولت دوازدهـم، حدود 

نیمـی از وعده هـای سیاسـت خارجـی محقـق شـده بودنـد، ۳ 

وعـده در حالـی پیگیـری قـرار داشـت و تنهـا دو وعـده محقـق 

بودند.  نشـده 

پارسـال همیـن موقـع تعـداد وعده هـای محقـق نشـده نصف 

امـروز بـود. بـا اینکـه عالئـم وقـوع بحـران با کـم شـدن تعداد 

وعده هـای محقق شـده خـود را نشـان می داد، امـا وضعیت به 

مراتـب بهتـر از وضع کنونـی بود. 

حـاال حسـن روحانـی در حالـی وارد هفتمیـن سـال ریاسـت 

جمهـوری خـود می شـود کـه اثـری از موفقیت های دیپلماسـی 

دو سـال پیش نیسـت. در عوض شـرایط کلی سیاسـت خارجی 

بسـیار بی ثبـات و ناپایـدار اسـت، تـا آنجـا کـه خطـر جنگ هم 

ایـران را تهدیـد می کنـد. 

مرداد ۱۳۹۶مرداد ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۸وضعیت وعده ها

۱۲۴محقق شده

۰۰۰تحقق ناقص

۱۳۳در حال پیگیری

۶۳۳محقق نشده

۱۱۰متوقف شده

۰۰۰پیگیری نشده

وضعیت وعده ها )سیاست خارجی(
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