
 

  8102 سال کشوری گزارش

 ایران مورد در( BTI) استیفتونگ برتلسمان بنیاد تغییر شاخص

 

 

 عادی

 82-810کد گزارش: 

 0982فروردین  01

 استیفتونگ برتلسمان بنیاد

 
 

 



  



 

 الرّحیماهللالرّحمنبسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادیع          
 

 

 
 

 ایران مورد در( BTI) استیفتونگ برتلسمان بنیاد تغییر شاخص 8102 سال کشوری گزارش عنوان گزارش:

BTI 8102 Country Report — Iran 
 استیفتونگ برتلسمان بنیاد ناشر:

ertelsmann Stiftung 

 8102 تاریخ انتشار:

 اغالمرض سمیرا و خادمی مجتبی گروه ترجمه:

 ابوالفضل غیاثوند، ابوالقاسم اسکندری ناظران:

 های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی

 7931فروردین  71

 
 های استراتژیک ریاست جمهوری است. کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی  

 های استراتژیک ریاست جمهوری ممنوع است. مرکز بررسیهر گونه بازنشر این گزارش بدون اجازه کتبی 
 
 

محتوا و مضمون گزارش مورد شایسته ناشر نیست. اما به سبب جامعیت تحلیل و ضرورت آگاهی مدیران و مراکز فکری 
ها مربوط به مقطع  منتشر شده و بنابراین تحلیل 8102نظام این گزارش منتشر شده است. ضمن آنکه گزارش در سال 

 باشد. ( می0931ی )قبل از انتخابات خاص
 
 
 
 

 89-102کد گزارش: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرست مطالب
 

 1 ................................................................................................... یراهبرد یها گزارش ترجمه ضرورت

 3 ............................................................................................................................... یتیریمد خالصه

 4 ............................................................................................................... رییتغ مشخصات و خچهیتار

 6 .................................................................................................................................. رییتغ تیوضع

 1 ..................................................................................................................... یاسیس رییتغ -اول بخش

 1 ................................................................................................................................تیحاکم -0

 2 ....................................................................................................................... یاسیس مشارکت -8

 00 ........................................................................................................................ قانون تیحاکم -9

 04 ........................................................................................................... کیدموکرات ینهادها ثبات -4

 05 ........................................................................................................ یاجتماع و یاسیس یکپارچگی -5

 02 .................................................................................................................. یاقتصاد رییتغ -دوم بخش

 02 ................................................................................................... یاقتصاد-یاجتماع شرفتیپ سطح -1

 03 ............................................................................................................... رقابت و بازار التیتشک -2

 88 ............................................................................................................ ها متیق و جیرا پول ثبات -2

 89 ..................................................................................................................... یخصوص تیمالک -3

 84 ......................................................................................................................... یرفاه نظام -01

 81 ................................................................................................................... یاقتصاد عملکرد -00

 82 .............................................................................................................................. یداریپا -08

 92 ........................................................................................................................................ حکومت

 83 .................................................................................................................. یدشوار سطح -اول بخش

 90 ............................................................................................................... یحکومت عملکرد -دوم بخش

 90 .................................................................................................................. کشور اداره ییتوانا -09

 98 ........................................................................................................................ منابع ییکارآ -04

 94 ......................................................................................................................... اجماع جادیا -05

 92 ................................................................................................................. یالملل نیب یهمکار -01

 32 ......................................................................................................................... یراهبرد انداز چشم

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



1 

 

 

1 

0 

قه
طب

ی
ند

ب
ع: 

ی
اد

 

 های راهبردی ضرورت ترجمه گزارش

اندیشرکده، مسسسره مطالعرات    دهند. جهان امرروز نیرز دربرگیرنرده هرزاران      نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می

های راهبردی  اند و با انتشار گزارش گران راهبردی را در خود گرد آورده های فکری است که کارشناسان و تحلیل راهبردی و اتاق

گذارند. نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهان وجرود دارد   ها و جوامع تأثیر می بر افکار سیاستمداران، بخش خصوصی، رسانه

الملل، و مسائل نظامی  زیست تا اقتصاد، روابط بین ای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از محیط جموعه گستردهکه م

پژوهی یکری از   کوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آینده چنین می کنند. این مسسسات هم و امنیتی را منتشر می

 هاست. ترین اقدامات آن مهم

های تفکر راهبرردی در   ها و مسسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورت گاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکدهآ

هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت          های ایرانی برای ارائه تحلیل گران و استراتژیست ایران است. تحلیل

شرناختی نیرز گراه حرائز اهمیرت       چنین به لحاظ روش ها هم گونه گزارش این های خارجی نیازمند هستند. های اندیشکده گزارش

های راهبردی مسثر نیرز در   های راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارش شناسی پژوهش هستند. پوشیده نیست که هنوز روش

 هایی دارد. های ایرانی کاستی میان بسیاری از اندیشکده

یابی مدیرانی کره در   چنین جهت اطالع گران کشور، و هم وجه دادن کارشناسان و تحلیلهای استراتژیک با هدف ت مرکز بررسی

ای از متون  های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعه گیری معرض مسائل و تصمیم

افزاید و تالش  ها می تاهی را به ابتدای این گزارشهای کو های استراتژیک اگرچه پیشگفتار کند. مرکز بررسی راهبردی اقدام می

هرای مرکرز    هرا الزامراب بیرانگر دیردگاه     گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید، اما مندرجات این گزارش دارد تا قرائت تحلیل

هرای اسرتراتژیک از    یهای استراتژیک نیستند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد. مرکرز بررسر     بررسی

کند. کارشناسران و   ها استقبال می چنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات گزارش هرگونه نقد و نظر و هم

گرران راهبرردی کشرور     ها به جامعه کارشناسان و تحلیرل  را که ترجمه و ارائه آن  توانند متون راهبردی چنین می گران هم تحلیل

 این مرکز پیشنهاد کنند. مناسب است به

 

الدینآشناحسام

هایاستراتژیکرئیسمرکزبررسی

 

 

 





3 

 

 

3 

9 

قه
طب

ی
ند

ب
ع: 

ی
اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا  8105فوریه  0است و بازۀ زمانی  8102مربوط به سال  1این گزارش بخشی از شاخص تغییر مسسسه برتلسمان استیفتونگ

آی تغییر در جهت دموکراسی و اقتصاد بازاری و نیز کیفیت مدیریت سیاسی را تیشود. مسسسه بیرا شامل می 8102ژانویه  90
 موجود است. این آدرسآی در تیکند. اطالعات بیشتر در خصوص مسسسه بیمیکشور ارزیابی  083در 

 های کلیدی ایرانشاخص

 - (دالر) داخلی ناخالص تولید سرانه 224/1 انسانی توسعه شاخص 9/21 (میلیون) جمعیت

 2/92 جینی شاخص 13 022 از انسانی توسعه شاخص رتبه 0/0 (درصد) جمعیت رشد

 5/8 (درصد) فقر 292/1 ملل سازمان آموزش شاخص 2/25 (سال) زندگی به امید

 4/0 مساعدت سرانه 513/1 جنسیتی نابرابری 3/29 شهری جمعیت

 8102 سال انسانی توسعه گزارش ملل، سازمان توسعه برنامۀ – 8102 سال در جهان توسعه هایشاخص جهانی، بانک(: 8102 اکتبر تا) منابع

                                                           
0. Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 

 ایران وضعیت شاخص

 (192 از) 111 رتبه ،(11 تا 1 از) 11/3

 دگرگونی اقتصادی

 119رتبه  – 93/9

 شاخص حکمرانی

 (123)از  111 (، رتبه11تا  1)از  11/9

 

 تغییر سیاسی

 111رتبه  – 32/2

 

یکپارچگی اقتصادی 

 و سیاسی

-سطح اقتصادی

 اجتماعی
 تشکیالت بازار

ثبات پول رایج 

 هاو قیمت

مالکیت 

 خصوصی

 نظام رفاهی

عملکرد 

 اقتصادی

 پایداری

توانایی اداره 

 کشور

کارآمدی 

 منابع
 ایجاد اجماع

همکاری 

 المللی  بین

 حاکمیت

مشارکت 

 سیاسی

 حاکمیت قانون

ثبات نهادهای 

 دموکراتیک

http://www.bti-project.org/
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 مدیریتی خالصه

رقم زد. این  8102تا ژانویه  8105ترین پیشرفت کلیدی را در دورۀ از فوریه )برجام( مهم 8تردید برنامۀ جامع اقدام مشترکبی

)پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی  5+0بین ایران و کشورهای  8105ژوئیه  04نامه که در وین و در تاریخ توافق

کند متحده به عالوه آلمان( حاصل شد، یک قرارداد تاریخی است که اطمینان حاصل میچین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، و ایاالت

بخشد. ایران روپا بهبود میمتحده و اتحادیه اآمیز باقی مانده و روابط این کشور را به ویژه با ایاالتای ایران صلح برنامۀ هسته

نیاز اضطراری به آن  در شرایط بحرانینامه منجر به بازیابی اقتصادی سریع شود، چیزی که این کشور امیدوار بود که این توافق

، ایران قریب به 8101المللی بسیار نویدبخش بود. در سال  ها و دسترسی دوباره به بازارهای بینداشت. برداشته شدن تحریم

های المللی که پیشتر مسدود شده بود، دسترسی پیدا کرد. در واقع شاخص بین میلیون بشکه نفت فروخت و به سرمایۀ 5/8

های رشد افزایش یافت. با این وجود اقتصاددانان دربارۀ فروپاشی اقتصادی بخصوصی بهبود یافتند، تورم کاهش یافت و نرخ

طلب، این سابقه را دارند که کار و چه اصالحهای ایران، چه اصولگرای محافظهولتدهند. دالوقوع این وضعیت هشدار میقریب

های دهند. افت شدید قیمت نفت و رکود مداوم در برخی بخشبار را خوشایند جلوه اقتصادی فالکت-یک وضعیت اجتماعی

 مرتفع نخواهند شد.ای تری دارند که با توافق هستهاقتصادی مشخص نمود که مشکالت ایران دالیل عمیق

طلبان به پیروزی بود که در آن اصالح 8101فوریه  81دومین رویداد کلیدی انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در 

 چشمگیری دست یافتند.

افروزانۀ این کشور در منطقه کمک کرد؛ برجام خطر جنگ را از سر ایران برداشت، اما همچنین به مداخالت و اقدامات جنگ

اوباما با مداخلۀ گستردۀ ایران مدارا کرده است. ایران با تأمین بودجه، تجهیزات جنگی و نیروی نظامی به طور کامل زیرا دولت 

 اهلل همراه با حمایت نظامی روسیه، بشار اسد را در قدرت نگه داشتند.در جنگ سوریه دخیل است. ایران و حزب

های نیابتی در یمن و سوریه، افزایش یافته است. تظاهرکنندگان در های بین عربستان سعودی و ایران، به ویژه با جنگتنش

به آتش کشیدند. پس از این رویداد،  8101ایران، سفارتخانۀ عربستان را بعد از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه سعودی در ژانویه 

 عربستان سعودی روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرد.

  

                                                           
8. the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA( 
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 تغییر مشخصات و تاریخچه

تصویب شد، از طریق آمیختن عناصر  0323ون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بعد از انقالب اسالمی سال قان

کند که آن را بسیار پیچیده دموکراتیک با یک نظام حقوقی اسالمی، دو اصل متضاد را با هم ترکیب می-گرایانه جمهوری

کند و بدین ترتیب اصول اره و بر آن حکومت میسازد. طبق اصل والیت فقیه، یک رهبر بلندپایه کشور را اد می

دهد. یک تشکل موسوم به مجلس خبرگان که اعضای آن الشعاع قرار میدموکراتیک این نظام را تحت -گرایانه جمهوری

امزدها باید تواند وی را عزل کند. با این وجود، نرتبه را انتخاب کرده و میشوند، این رهبر عالیمستقیماب توسط مردم انتخاب می

شوند و شش توسط شورای نگهبان تأیید شوند؛ شورایی که شش نفر از اعضای روحانی آن مستقیماب توسط رهبر منصوب می

دانانی غیرروحانی هستند که توسط مجلس )با معرفی رئیس قوه قضائیه که خودش مستقیماب از سوی رهبر عضو دیگر حقوق

 گردند.شود( تأیید میمنصوب می

کند شده توسط مجلس با قانون اسالمی )شرع( نظارت کرده و تعیین مینگهبان همچنین بر مطابقت قوانین تصویب شورای

توانند برای مجلس یا ریاست جمهوری رقابت کنند. رهبر باید هرگونه بازنگری در مورد قانون اساسی را که کدام نامزدها می

پذیر نیست. بدین ترتیب قدرت در دستان رهبر و شورای نگهبان جازۀ وی امکانتأیید نماید. لذا تغییر در قانون اساسی بدون ا

 شوند.شود که هیچ یک به صورت دموکراتیک انتخاب نمیمتمرکز می

جمهوری اسالمی با انگیزۀ اصلی حمایت از فقرا، اقتصاد را طبق ایدئولوژی خود تجدید سازمان کرد؛ از جمله با 

جهت مدیریت نیازهای « نهادهای خیریه»ها و صنایعی که قبالب خصوصی بودند، و تأسیس سازی بانکمتمرکزسازی و ملی

 گذاری و توزیع سرمایۀ جامعه مدنی. این نظام مستعد فساد از آب درآمد.سرمایه

گیری کارکنان سفارتخانۀ آمریکا در پس از بحران گروگان 0321شده در اوایل دهه های اقتصادی اعمالعلیرغم تحریم

( و دورۀ اصالحات تحت 0323-0332جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی )گرایی تحت ریاستتهران، اقتصاد ایران طی دورۀ عمل

( با یک نرخ ثابت رشد کرد. این رشد عمدتاب به خاطر درآمد قابل توجه ایران از 8115-0332جمهوری محمد خاتمی )ریاست

درصد از  11ر گاز  طبیعی بعد از روسیه دوم است. درآمدهای حاصل از نفت و گاز صادرات نفت و گاز بود. این کشور از نظر ذخای

دهند. با وجود این درآمدهای نفتی که از لحاظ درصد از درآمد کل صادرات این کشور را تشکیل می 25کل بودجه ایران و 

رفت دچار یک پس 8109اوایل  ( تا8109-8115نژاد )جمهوری محمود احمدیسابقه بود، ایران تحت ریاستتاریخی بی

کفایتی و اختالفات در میان رهبران این کشور بود؛ که از اصول منطق و سکوالر اقتصادی شدید شد که عمدتاب به علت بی

شده در سال جمهوری دستکاریفاصله گرفته و بیشتر ایدئولوژیک و مذهبی شدند. ایرانیان مستأصل پس از انتخابات ریاست

های ات انبوهی )موسوم به جنبش سبز( دست به اعتراض زدند که پس از سرکوب گستردۀ پلیس و بازداشتدر تظاهر 8113

 اختیاری متوقف شد.

ها و ها، طرحتعصبات ایدئولوژیک و مذهبی، اصول بنیادین سیاست و اقتصاد در ایران هستند که اغلب مانع اجرای برنامه

ای و کل بنیان ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسالمی موانع اهلل خامنههبری آیتشوند. رای میهای راهبردی حرفهکارشناسی

 روند.اصلی در این زمینه به شمار می

ای آن که شامل نژاد، به ویژه تشدید برنامۀ هستهجویانۀ ایران در دورۀ ریاست محمود احمدیسیاست خارجی ستیزه

سابقه شد. میزان باالی درآمدهای نفتی )که حکومت های بیوضع تحریم شد، موجبدرصد می 81سازی اورانیوم با خلوص  غنی
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ها جلوگیری کند( سازی نیازهای اساسی از شورشرا قادر ساخت مردم را آرام کرده و با واردات وسیع محصوالت جهت برآورده

در صورت ادامه منجر به ورشکستگی مانع فروپاشی رژیم شد. با این وجود، این سیاست وارداتی صنایع داخلی را تضعیف نمود و 

 شد.دولت می

ای ترکیبی از تحلیل متنی و برآوردهای عددی است. امتیاز مربوط به هر موضوع در ذیل عنوان مربوطۀ آن تیشاخص بی

 )بهترین( هستند. 01)بدترین( تا  0ها از ارائه شده است. شاخص
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 تغییر وضعیت

 سیاسی تغییر -اول بخش

 حاکمیت -1

بر همه نیروهای امنیتی و کل قلمرو کشور به جز برخی مناطق مرزی کنترل کامل دارد. نیروهای پلیس ملی ایران  دولت

مسئول امنیت داخلی کشور هستند و در صورت وقوع اعتراض یا شورش، توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای 

های فزایندۀ داخلی، رژیم مسئولیت بیشتری را در خصوص ش به چالششوند. با این حال در واکننظامی بسیج، پشتیبانی می شبه

، حزب کردستان ایران شروع به مبارزۀ مسلحانه علیه سپاه کرده 8101امنیت داخلی به سپاه پاسداران محول کرده است. از سال 

ها نگران هستند که بسیاری از ایرانیاست. این مبارزه قربانیانی، اعم از زخمی و کشته، را در هر دو طرف به دنبال داشته است. 

 کند.این مبارزۀ مسلحانه تمامیت ارضی ایران را تهدید 

درصد بودجه کل کشور افزایش دهد. این بودجه  5درصد به  8تصمیم گرفت مخارج دفاعی را از  8102مجلس در ژانویه 

المللی شاهد گسترش  یر علیرغم انتقادات بینهای اخگیرد که طی سالبرنامۀ توسعۀ موشکی سپاه پاسداران را در بر می

 چشمگیری بوده است.

الوقوع داعش برای ایران از سوی رژیم بزرگنمایی شده است. هرگاه جسد یک رزمنده از سوریه به ایران ریبقتهدید حملۀ 

تروریستی مرتبط با  هایآورده شده است، رژیم این اطالعات را پخش کرده که داعش به مرزهای ایران نزدیک است یا هسته

 اند. در واقع، ایران تقریباب تنها کشور در منطقه است که داعش در آن دست به حمالت تروریستی نزده است.داعش منهدم شده

کار از زمان انقالب سعی کرده ایدئولوژی اسالمی خود را از طریق قوانین شرع اعمال نماید، اگرچه حکومت اسالمی محافظه

 أثیر سه فرهنگ قرار دارد: آیین زرتشت، اسالم و فرهنگ غرب.اما ایران تحت ت

 

 7: کشوری هویت 7: قدرت از استفاده در انحصار

  

 

ها و با تعاریف جامع شهروندی موافق هستند. اکثر ایرانی اکثر ایرانیان دولت ملی را به عنوان یک حکومت مشروع پذیرفته

کنند. در سالروز تولد پادشاه باستانی کوروش کبیر در نمی درکخصومت رژیم علیه )یا زیر سسال بردن( تمدن کهن ایران را 

های روحانیون ، هزاران ایرانی حول مقبرۀ او در پاسارگاد گرد هم آمدند و این رویداد را به اعتراض علیه سیاست8101اکتبر 

 رژیم تبدیل کردند.

هاست برای به رسمیت شناخته های قومیتی در جنوب شرق تا حدودی از این وفاق مستثنا هستند، و دههسایر گروهکردها و 

ای از افزایش های فوتبال ایران نمونهکنند. تظاهرات سیاسی در ورزشگاههای خودمختار مبارزه میشدن به عنوان اقلیت



                                                                                                                               

                                                                                                          

 ایران مورد در( BTI) استیفتونگ برتلسمان بنیاد تغییر شاخص 8102 سال کشوری گزارش                                                                                       

 

2 

قه
طب

ی
ند

ب
ع: 

ی
اد

 

رکز استان آذربایجان شرقی، هواداران تیم تراکتورسازی تبریز )یک باشگاه های قومیتی هستند. برای مثال در شهر تبریز، م تنش

های مربوط به کشورهای فوتبال که در لیگ برتر ایران از نظر تعداد هواداران مقام سوم را داراست( به علت پوشیدن پیراهن

 رود.های اجتماعی ایران به شمار میهطلب خوانده شدند. این یک موضوع داغ مورد بحث در رسانو آذربایجان، جدایی ترکیه

طلب است، اما جمهوری اسالمی همچنان به اجرای گرا و اصالحجمهور حسن روحانی مدعی شد عملهرچند کابینه رئیس

اهلل سید علی شود( ادامه داد. رهبر آیتتفسیر شیعی از اسالم )که با تعبیر سردمداران حکومت به ویژه شورای نگهبان تعیین می

کند. در نتیجه، تفسیر نخبگان حاکم از مذهب شیعه مبنای سیاست و جامعه ای سیاست خارجی و داخلی را کنترل میامنهخ

ها، در هر سه شاخۀ نیروهای نظامی، مدیریت امور ای نمایندگان قدرتمندی را در دانشگاهخامنهاهلل آیتشود. محسوب می

کنند. نهادهای مذهبی اختیار دارد که پیروی از قوانین مذهبی را تضمین میاجرایی کشور و بسیاری از نهادهای دیگر در 

های اجتماعی و کنند، به طور مداوم با دخالت در سیاستهای مالی هنگفتی دریافت میفراوانی که توسط دولت بودجه و کمک

شیِ مذهبی افراطی مانند حوزه علمیه شوند. برای نمونه، به مسسسات آموزایجاد پویش جهت اثرگذاری بر مردم، وارد عمل می

قم و روحانیون آن اختیارات بیشتری برای فعالیت مذهبی اعطا شده است. شهر قم که کانون بسیاری از روحانیون ارشد است 

ایران و دومین مرکز قدرت سیاسی پس از تهران محسوب « پایتخت مذهبی»ای نزدیک هستند(، خامنهاهلل آیت)که اکثر آنها به 

شود. شماری از تصمیمات مهم کشور در مراکز شیعی و بانفوذ وابسته به روحانیون، مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یم

 شوند.پژوهشی امام خمینی، اتخاذ می-مسسسه آموزشی

 

 6: اساسی مدیریت 1: دینی تعصبات مداخله عدم

  

 

به سمت کربال را تأمین مالی کرد؛ هزاران زائر از عراق، ایران،  ، جمهوری اسالمی یک راهپیمایی عظیم8101در سپتامبر 

 پاکستان و سایر کشورها راه اصلی بین نجف و کربال را برای رسیدن به مقبره امام حسین پیاده طی کردند.

متمرکز  های دولتی آن بسیارها و روستاهای فراوان است، اما سازمانها، شهرداریاستان و شهر، بخش 90ایران دارای 

های هستند. شوراهای محلیِ انتخابی مسئولیت ادارۀ هر نهاد را بر عهده دارند؛ آنها همچنین شهردارها را انتخاب کرده و رده

 کنند.باالی هر یک از سطوح اجرایی را مدیریت می

و نهادهای اجرایی  کند، اما خدمات حکومتیهای کشور خدمات عمومی اساسی به شهروندان ارائه میدولت در اکثر قسمت

بازی، فساد و دخالت سایر ادارات مسئول معموالب ناکارآمد هستند. شاخص به علت کاغذبازی، خویشاوندساالری یا پارتی

وکار در ساز برای کسبرا به عنوان سومین عامل مشکل« بوروکراسی دولتی ناکارآمد»، 8102-8101 9پذیری جهانی رقابت

 ایران بر شمرده است.

                                                           
3. Global Competitiveness Index 
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های اقتصادی عظیم متعددِ تحت مالکیت شود. شرکتهمچنان کشوری با یک نظام مالیاتی بسیار ضعیف محسوب می ایران

باشند. یکی از هایی( که وابسته به رهبر هستند، از مالیات معاف می«بنیاد»دولت یا نیمه مستقل، از جمله مسسسات و نهادها )یا 

االنبیاست که متعلق به سپاه پاسداران انقالب موسوم به قرارگاه سازندگی خاتم هزار نفری 091این بنیادها شرکت قدرتمند و 

وساز و توسعه را تحت سلطه خود دارد و همچنین در تصمیمات سیاسی دولت به طور گسترده اسالمی بوده و کل بخش ساخت

 کند.دخالت می

های مذهبی و میزان باالی فساد قرار دارد، در نیروهای پلیس نیز بسیار ناکارآمد هستند. پلیس که تحت تأثیر دیدگاه

شود، اما هنگامی که نظامیان بسیج و سپاه پاسداران علیه اعتراضات اجتماعی و سیاسی سریعاب وارد عمل میهماهنگی با شبه

ی جرم و هادهد. نرخرسد، واکنش کمتری از خود نشان میهای مجرمانه مینوبت به حفاظت از شهروندان در برابر فعالیت

وقفه )به ویژه در پایتخت( در حال افزایش های سنگین به عنوان یک عامل بازدارنده به طور بیجنایت علیرغم اعمال مجازات

 اند.های ایران را با ازدحام مواجه کردهای زندانکنندههستند. مجرمان و به خصوص معتادان به مواد مخدر به طرز نگران

 سیاسی مشارکت -9

طلب این فرآیند را انجام گرفت. رد صالحیت گستردۀ نامزدهای اصالح 8101فوریه  81مجلس و مجلس خبرگان در  انتخابات

ای اهلل خامنهرود یک مجلس همسو با دولت روی کار بیاید. مجلس خبرگان به آیتالشعاع قرار داد. با این وجود، گمان میتحت

 اند.م)که بیماری او موجب نگرانی است( وفادار می

طلب، با این عقیده که در فرآیند نفر به مجلس خبرگان راه یافتند. حزب اصالح 22شده، نامزد تأییدصالحیت 011از مجموع 

دهندگان جهت رأی دادن به رقبای کمتر افراطی، به ای تنبیه شده است، با درخواست از رأیتأیید صالحیت به صورت ناعادالنه

 ای بود.اهلل خامنهگرای نزدیک به آیتدنبال تضعیف نامزدهای اسالم

طلبان پایتخت قرار نامزدی که در لیست اصالح 01این استراتژی دست کم در تهران با موفقیت باالیی همراه بود. از 

جمهور سابق یعنی هاشمی طلبان و رئیسنفر به عنوان خبرگان مجلس انتخاب شدند؛ از جمله رهبر گروه اصالح 05گرفتند، 

اهلل محمد یزدی )که یک تندرو محسوب شده و رئیس مجلس جمهور فعلی حسن روحانی. شکست آیتنی و رئیسرفسنجا

گرای مجلس تحت عنوان جبهه پایداری انقالب اهلل مصباح یزدی )که رهبر روحانی یک گروه افراطخبرگان قبلی بود( و نیز آیت

ها نقش ابزار تبلیغاتی را برای اصولگرایان های رسانهالی که برنامهرفت. در حگیری بزرگ به شمار میاسالمی بود(، یک غافل

 های اجتماعی بودند.طلبان متکی بر رسانهکردند، اصالحایفا می

های مذهبی نماینده از اقلیت 5نمایندۀ مستقل به همراه  20گرا ]اصولگرا[، و اسالم 29طلب، اصالح 081مجلس کنونی از 

ۀ یک کرسی از حوزۀ اصفهان هنوز نامشخص است. اگرچه مسئوالن شورای نگهبان بسیاری از تشکیل شده است. نمایند

طلب طلبان، اصالحهای اصالحشده در لیستسوم افراد گنجاندهطلب را رد صالحیت کردند، اما کمتر از یکنامزدهای اصالح

سوم از آنان نمایندگان -ابراز کردند، دو« دیپلمات»در نشریه  4هوپواقعی هستند. همانطور که بهروز خسروزاده و مندی لوسن

 های خود جای دادند.طلبان آنها را در لیسترو بودند که اصطالحمستقل و اصولگرای میانه

 

                                                           
4 .Mandy Lüssenhop 
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 4: عادالنه و آزاد انتخابات

 
 

اهلل احمد برشمرد. آیتتوان آزاد و عادالنه طلب، انتخابات مذکور را نمیبا توجه به رد صالحیت گستردۀ نامزدهای اصالح

جنتی رتبه شانزدهم را کسب کرد و آخرین نفری بود که به مجلس خبرگان راه یافت. با وجود اینکه مجلس خبرگان اکنون 

طلبان بود، او رئیس این نهاد قانون اساسی شد. مثال مذکور نمایانگر شواهدی در زمینۀ ارزش  اصطالح اصالحتحت سلطه به

 بات است.مربوط به این انتخا

مجلس تمهیدات متعددی را همسو با دولت اتخاذ کرد )برای مثال، یک وزیر وجود دارد که بعد از دو بار استیضاح توسط 

ها پیش رنگ باخت. مجلس همچنان مدت 8101طلبان در فوریه  اصالح« پیروزی»نمایندگان اصولگرا، رأی اعتماد گرفت(، اما 

تواند از آنها توضیح ندارد و نهاد و مسسسات فراوانی تحت امر وی هستند که مجلس نمی ای قدرتیاهلل خامنهدر برابر آیت

ها های نجومی از سوی کارکنان و کارمندان ارشد دولت ایران به رؤسای بانک، رسوایی پرداخت حقوق8101بخواهد. در ژوئن 

 ت در این زمینه خودداری کرد.برمال شد. این افشاگری مردم را خشمگین ساخت اما مجلس از انجام تحقیقا

رسوایی فساد شورای شهر و شهردار تهران محمدباقر قالیباف نیز بدون تفحص مجلس مسکوت ماند. شواهد  8101در اوت 

متر مربع از امالک تحت مالکیت دولت )از جمله آپارتمان و ویال( به اعضای شورای شهر،  0،011،111کنند که بیش از فاش می

 های بسیار پایین و تخفیف فروخته شد.، و افراد گوناگون نزدیک به قالیباف، با قیمتمسئوالن دولتی

از زمان روی کار آمدن روحانی، دو شاخه قدرت دیگر در قانون اساسی )قوای قضائیه و مقننه( سعی کردند او را تحت فشار 

تواند بر مجلس تسلط دارند، روحانی نمی 8101ال طلبان از س های اصالحی وی شوند. با اینکه اصالحقرار داده و مانع سیاست

ای از روحانی در مورد امور خارجی به ویژه در موضوع خامنهاهلل آیتهای خود را اجرایی کند. بدون حمایت رهبری، سیاست

های غیرمرتبط با تحریمهای تر است. بسیاری از تحریمکارانهای حمایت کرد، اما او در داخل طرفدار یک رویکرد محافظههسته

ای موافقت کامل داشت، بعد از ای با اینکه با کل مذاکرات هستهای مانع پیشرفت ملموس اقتصاد ایران شد، اما خامنههسته

 ای روحانی را مورد انتقاد قرار داد.های هستهتجربیات حاصله سیاست
 

 9: کشور ادارۀ جهت مؤثر قدرت

 
 

جمهور روحانی و صادق آملی الریجانی )رئیس قوه قضائیه( در جریان است؛ به رئیسیک کشمکش سخت و دوطرفه بین 

حساب بانکی متعلق به قوه قضائیه تحت اسم  11ویژه از زمانی که الریجانی اخیراب متهم به یک رسوایی شد که در آن بیش از 

های مالی در اتهاماتی را در زمینۀ ناهمخوانیوی قرار دارد. الریجانی نیز  شخصی وی فعال بوده و پول آنها در حساب شخصی
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جمهوری مطرح های مالی دفتر ریاستو نیز در خصوص عدم شفافیت تراکنش 8109طول کمپین انتخاباتی روحانی در سال 

 نموده است.

دهد. های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی دولت را تحت فشار اقتصادی قرار میدر بخش

اهلل خمینی )بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران( مبنی جمهور روحانی بارها از سپاه پاسداران خواسته که به دستور آیترئیس

-، روحانی به سپاه پاسداران هشدار داد که در انتخابات ریاست8102بر دخالت نکردن در سیاست احترام بگذارد. در ژانویه 

هرگونه دخالت سپاه پاسداران انقالب  8101ای پیشتر در اکتبر اهلل خامنه، در حالی که آیترو دخالت نکندجمهوری پیش

کنند که آنها هرگز در انتخابات اسالمی در انتخابات را ممنوع کرده بود. نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان می

های های متعلق به خود سپاه پاسداران و بازداشتکرد. زندانهای آنها را باور میاند، اما به ندرت کسی حرفمداخله نکرده

اختیاری آنان بر کسی پوشیده نیست. روحانی نیز در خصوص تأثیر و نفوذ شدید سپاه پاسداران در سیاست خارجی، نارضایتی 

سلیمانی )که مسئول کامل دارد. سیاست ایران در خاورمیانه تا حد زیادی ]و بیشتر[ توسط فرمانده سپاه قدس سردار قاسم 

 شود تا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه.ای از سپاه در خارج از ایران است( هدایت میعملیات شاخه

جمهور برای امور اجرایی( اظهار کرد که دولت به دلیل موانع بسیار محمد شریعتمداری )معاون رئیس 8101در تابستان 

 .تواند فعالیت کندزیادی که وجود دارد، نمی

قانون اساسی به همگان اعطا شده است، هرچند مطابقت با قوانین شرع  82و  81حقوق گردهمایی و تجمع در بندهای 

کنند تجمعات را اغلب کاری که قانون را تفسیر میکند. آخوندهای محافظهنقش یک مانع را تقریباب در همه این بندها ایفا می

اند. تظاهرات و تجمعات عمومی برای اصول گز عمالب و به طور کامل به کار گرفته نشدهدانند، لذا این قوانین هراسالمی میغیر

 شوند.بخش در نظر گرفته میبنیادین اسالم زیان
 

 3: هاانجمن/  تجمع حقوق

 
 

« امید تدبیر و»پردازد. دولتِ به اصطالح حکومت ایران از تجمعات اجتماعی و سیاسی هراس دارد و به جلوگیری از آنها می

کار بین روحانیون، سپاه پاسداران و نیز در قوه قضائیه ناتوان روحانی در بهبود حق آزادی تجمعات در برابر نیروهای محافظه

طلبان حداقل دو حزب جدید را با موفقیت تأسیس کردند: ندای ایرانیان و حزب اتحاد ملت ایران.  بوده است. با این حال، اصالح

های مربوط به تجمعات را دور بزنند. یک سازد محدودیتهای اجتماعی، ایرانیان را قادر میفزاینده از رسانه به عالوه، استفادۀ

 بود. 8101مثال در این رابطه تجمع در مقبرۀ کوروش بزرگ در اکتبر 

ها و نیز اهللهای موسیقی در سراسر کشور به فاصله بسیار اندکی پیش از اجرا، توسط آیتاخیراب بسیاری از کنسرت

اهلل سید احمد دانند. آیتاسالمی میهای محلی رهبر در حال لغو شدن هستند. آنها به طور کلی موسیقی را غیر نماینده

 های موسیقی را در شهر خود یعنی مشهد ممنوع کرد.الهدی حتی به طور کامل کنسرت علم
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 9: بیان آزادی

 
 

اساسی مقرر شده است، اما مسئوالن ایران همچنان اقدام به محدودسازی  قانون 84با اینکه حق آزادی بیان در بند 

های چاپی و الکترونیکی( برای انتشار عقاید چندگانه طراحی نشده ای ایران )رسانهکنند. ساختار نظام رسانههای بیان می آزادی

های جهان در ر[ هستند. شاخص آزادی رسانههای اجتماعی هنوز ممنوع ]و فیلتاست، و فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و سایر رسانه

را به ایران داد، که با این وجود نسبت به  013کشور رتبه  021ارائه شده است، از  5که توسط گزارشگران بدون مرز 8101سال 

بدون آید. بنا به گزارش گزارشگران کشور را بدست آورد، یک پیشرفت به حساب می 021از  029که ایران رتبه  8105سال 

بردند. تنها کشورهای ترکیه، سوریه، چین و مصر در زندان به سر می 8101نگار و خبرنگار ایرانی طی سال روزنامه 84مرز، 

، 8101طلب بود به تعلیق درآمد. در آوریل  که یک روزنامۀ اصالح قانون، فعالیت 8101وضعیتی بدتر از ایران داشتند. در ژوئن 

ساز، احسان مازندرانی، سامان صفرزایی و داوود اسدی( را به زندان انداخت؛ عیسی نگار )آفرین چیتهدادگاه ایران چهار روزنام

ای، در همین اثناء، چهار نگار سرشناس ایرانی به مدت سه سال زندانی شد. در جریان دستیابی به توافق هستهسحرخیز روزنامه

اجازه یافتند  8101بعد از چندین سال تحمل زندان آزاد شده و در ژانویه  1نآمریکایی از جمله جیسون رضائیا-نگار ایرانیروزنامه

 ایران را ترک کنند.

اند )که از دید حکومت، های انتقادی در سراسر جامعه پراکنده شدهها، صداها، نظرات و نوشتهعلیرغم این محدودیت

رسان کنند؛ یک برنامۀ پیامرسان تلگرام استفاده میاز پیام میلیون ایرانی به صورت فعال 45شود(. تقریباب غیرقانونی محسوب می

 بسیار پرطرفدار شده است. 8105روسی که از سال 

سه رهبر جنبش سبز یعنی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بدون اتهام یا محاکمه همچنان در 

جمهور روحانی )و مۀ سرگشادۀ جالب توجه نوشت و از رئیس، مهدی کروبی یک نا8101برند. در مارس حصر خانگی به سر می

ای( خواست یک دادگاه علنی و عادالنه در اختیار او قرار دهد تا ثابت کند چه اهلل خامنهدر واقع به صورت غیرمستقیم از آیت

 کسی مسئول مشکالت کشور است.

 قانون حاکمیت -3

ترین نهاد قانون اساسی بوده و شود. مجلس خبرگان عالیعمل اجرا نمیتفکیک قوا که در قانون اساسی مقرر شده است، در 

آن را در دست گرفته است. رهبر  0323ای از سال اهلل خامنهمسئول نصب و عزل رهبر انقالب اسالمی است، منصبی که آیت

ت و قانون اساسی باالتر ی قوای حکومدارای قدرت مذهبی و غیرمذهبی بر نهادهای سیاسی و قضایی حکومت بوده و از همه

 است.

اهلل صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه بنا به شده در قانون اساسی برتری دارند. آیتروابط شخصی بر قوانین تصریح

کند، و برادرش علی الریجانی )رئیس مجلس( نیز به رهبر کامالب وفادار است. اما ای پیروی میاهلل خامنهاعتراف خودش از آیت

                                                           
5.Reporters without Borders (RSF) 

6.Jason Rezaian 
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ترین مخالفان روحانی را جمهور روحانی نزدیکتر شد در حالی که برادرش صادق نقش یکی از برجستهی الریجانی به رئیسعل

 کند.ایفا می

 3: قوا تفکیک  

 
شده توسط مجلس را با دستوری موسوم به فرمان رهبری فسخ نماید؛ تواند هرگونه الیحۀ تصویبای میخامنهاهلل آیت

شوند. رهبر همچنین از طریق آن از قبل توسط شورای نگهبان به عنوان افراد وفادار به وی انتخاب می مجلسی که اعضای

 های خود در صدد کنترل قوه مجریه است.دستورات مستقیم یا فشار غیرمستقیم روی دولت به واسطۀ نماینده

های شدند، اما به ندرت احتمال اجرای ایده بر قوه مجریه و قوه مقننه حاکم 8101طلبان از اوایل سال  با اینکه اصالح

خواهانه وجود دارد. به طور کلی مجلس ایران تنها اثر محدودی را روی هر سیاست )چه داخلی و چه خارجی( اِعمال  ترقی

 ست.ای هستند که قدرت لغو تصمیمات مجلس را با حکم خود دارااهلل خامنهکند: تصمیمات در اینجا در واقع ارجاعات آیت می

کند، که او هم به نوبه خود قضات ارشد را منصوب ای به طور مستقیم رئیس قوه قضائیه را انتخاب میخامنهاهلل آیت

کنند. در نتیجه، قوه قضائیه در میان سه شاخۀ قدرت جمهور را انتخاب مینماید، در حالی که مردم اعضای مجلس و رئیس می

ای را برای های مدنی، کیفری، نظامی و انقالب و نیز دادگاه ویژهاساسی دادگاه حکومت کمترین استقالل را دارد. قانون

خواهی تضمین شده اما در عمل محدود است، به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا روحانیون مقرر کرده است. حق فرجام

 دهند.هایی که امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میپرونده

[، به هاحوزهبینند یا از مدارس حقوقی مذهبی ]=های فقه اسالمی تعلیم مینی هستند که در دانشکدهقضات اکثراب روحانیو

گیرند. آنها باید به عنوان مجتهد )مفسران معتبر ویژه مدارسی که در قم )به عنوان پایگاه شیعیان( واقع هستند، مدرک می

 قوانین اسالمی( از سوی مسئوالن مذهبی پذیرفته شوند.

ها را ی دادرسیهای اطالعاتی نتیجههای سیاسی، سرویساین وجود، مشکل اصلی در قوه قضائیه فساد است. در پرونده با

توانند محاکمه را به نفع شوند و یا مینفوذ ایرانی یا از پیگرد قضایی مستثنی میهای ثروتمند و صاحبکنند. شخصیتتعیین می

خواهند یکدیگر را تضعیف نموده و کار )که میگرایان محافظهطلبان و اصول نبه بین اصالحخود تغییر دهند. تنها تعارضات دوجا

های بسیار فاسد، مانند بابک اعتبار ساختن طرف مقابل شوند( تضمینی است برای اینکه برخی از شخصیتباعث بدنامی و بی

یک قوه قضائیه مستقل به همراه نبود یک رسانۀ آزاد،  زنجانی میلیاردر ایرانی، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. عدم وجود

 جمهوری روحانی هیچ تغییری نکرده است.های اصلی فساد گسترده در ایران هستند. این وضعیت تحت ریاست علت
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 9: منصب از سوءاستفاده قضایی پیگرد 9: مستقل قضائیه قوه

  

ها در جریان دورۀ ارزیابی حاضر، خورد. یکی از بزرگترین رسواییسوءاستفاده از مقام در همه جای ایران به چشم می 

بازی تنها محدود به یک رتبه بود. این امر ثابت کرد که فساد و پارتیهای گزاف مربوط به برخی از مقامات دولتی عالیحقوق

های فساد جدید، در برداری مداوم از پروندهطلبان( با پرده ناح )اصولگرایان و اصالحجناح از رژیم نیست، با اینکه هر دو ج

 کنند.سازی متقابل یکدیگر فعالیت میراستای بدنام

نام برای مطالعات دکترا در دانشگاه ملی تهران شد. حسن فریدون برادر روحانی متهم به سوءاستفاده از قدرت هنگام ثبت

مطرح شد.  8102جمهوری بعد در مه کمی قبل از انتخابات ریاست 8102توسط اصولگرایان تندرو در ژانویه اتهامات علیه وی 

گردان ی زیرمجموعه سپاه پاسداران( صحنههاها )رسانهقضائیه اصولگرا و رسانه کار، قوهنفر از نمایندگان محافظه 41حدود 

 در زمینۀ فساد علیه او بودند.« تحقیقات»

حساب بانکی شخصی پنهان و  19کاران ]=اصولگرایان[، صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه به داشتن محافظه در میان

ها با تأیید و موافقت رهبر علی ها حاکی از آنند که این حسابغیرقانونی با میلیاردها تومان پول متهم شد. برخی گزارش

 اند.ای افتتاح شده خامنه

یک رسوایی بزرگ در زمینۀ فساد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و بعضی از اعضای  ،8101نزدیک به انتهای سال 

در « المالتصرف و تضییع بیت»شورای شهر تهران را درگیر کرد. همچنین سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران به علت 

ضربه  095نژاد، به حمود احمدیجمهوری وقت مدوران تصدی خود به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی تحت ریاست

تر که مشخصاب علیه زندانیان سیاسی و نظران انتقاد کردند که او به خاطر جرائمی بسیار سنگینشالق محکوم شد. اما صاحب

 مرتکب شد، هنوز مجازات نشده است. 8113نژادی سال احمدی-ها بعد از تظاهرات ضداپوزیسیون

شود؛ از قانون اساسی تصریح شده است، در عمل در خصوص شهروندان رعایت نمی 82تا  03حقوق مدنی که در بندهای 

های فراوانی را در این زمینه نهاد، کاستیهای مردمهای سازمان ملل و سازمانجمهوری روحانی. گزارشجمله در دوران ریاست

های مذهبی مانند مسیحیان، یهودیان، ه اقلیتاند که چند نمونه از آنها عبارتند از: تبعیض و نقض حقوق بشر علیمستند نموده

دراویش و مسلمانان سنی، و باالخص علیه بهائیان و مذهب آنها. زنان و دختران به صورت ساختارمند مورد تبعیض قرار 

 شوند.گیرند و قانوناب و عمالب تحت فشار واقع می می

شالق زدن، قطع عضو و اعدام از طریق به دار آویختن  قانون مجازات عمومی ایران که بر مبنای شرع تدوین گردیده است،

های شمرد و تعدیل آن باید با دقت انجام گیرد. اکثر این جرائم، جرمای از جرائم اجتماعی و سیاسی مجاز برمیرا برای مجموعه

نیز حکم اعدام دریافت مرتبط با مواد مخدر هستند؛ هرچند شماری از زندانیان سیاسیِ محکوم به محاربه )دشمنی با خدا( 

سال اظهار کرد که کل جمعیت مردان بزرگ 8101جمهور در امور زنان، در فوریه دخت موالوردی، معاون رئیساند. شهین کرده

 اند.یک روستا در جنوب ایران  به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده



                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                          

  ایران مورد در( BTI) استیفتونگ برتلسمان بنیاد تغییر شاخص 8102 سال کشوری گزارش

 

04 

قه
طب

ی
ند

ب
ع: 

ی
اد

 

 9: مدنی حقوق

 
همگی  2ایران یعنی سعید شیرزاد، آرش صادقی، علی شریعتی، مرتضی مرادپور و نزار زکا، چند تن از زندانیان 8101از اواخر 

کند. این پنج زندانی خواهان بازبینی احکام حبس ناعادالنۀ خود هستند. اند که زندگی آنها را تهدید میدست به اعتصاب غذا زده

 دارد.متحده را نزار زکا شهروند لبنان بوده و اقامت دائم ایاالت

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری  2الملل، احمد شهیدبه گفته سازمان عفو بین

از سفر به ایران منع خواهد شد چرا  8102اسالمی ایران، که سابقاب وزیر امور خارجه مالدیو بوده است، بعد از ترک دفتر خود در 

ق بشر سازمان ملل به شدت از ایران انتقاد کرد. این امر بر خالف این بیانیۀ او است که در آخرین گزارش خود به شورای حقو

 کاهش یافته است. 8105در مقایسه با  8101ها در سال که میزان اعدام

که یک وکیل پاکستانی و فعال حقوق بشر است، اجازۀ سفر به ایران جهت انجام تحقیقات را  3جانشین او عاصمه جهانگیر

 دولت روحانی نیز استنکاف خود را از انتصاب جهانگیر اعالم نمود.نیافت. 

اند که اعدام گستردۀ مجرمان مواد مخدر هیچ اثر بازدارندگی به دنبال ندارد. رسد مسئوالن پی بردهبا این وجود، به نظر می

جمهور روحانی یک طرح ، رئیس8101رژیم قصد دارد قوانین خود مرتبط با مواد مخدر را مورد بازبینی قرار دهد. در دسامبر 

ماده است. این منشور یک پیشرفت مثبت  081عملیاتی را آغاز نمود. او منشور حقوق شهروندی ایرانیان را امضا کرد که حاوی 

 رود اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد.به شمار می

جمهور مسئولیت اجرا و حفاظت از کلیه یسورای این اقدام نیز ظاهراب یک کشمکش قدرت وجود دارد. طبق قانون اساسی، رئ

کاران قوه قضائیه را متهم کرد که مقررات قانون اساسی، از جمله حقوق مدنی و شهروندی را بر عهده دارد. روحانی محافظه

 کنند.های او را با تداوم نقض حقوق بنیادین شهروندان، نقش بر آب میسیاست

 دموکراتیک نهادهای ثبات -4

خواهانه و قوانین مبتنی بر شرع تشکیل شده است، فضای فردی از عناصر جمهوری به ن که بر اساس ترکیب منحصرسیاست ایرا

های قضایی که تحت نظارت دیوان عالی کشور هستند، عمدتاب ناعادالنه گذارد. رویهچندانی برای نهادهای دموکراتیک باقی نمی

کند. تصمیمات در واقع محدودی روی سیاست خارجی و داخلی اعمال می و غیردموکراتیک هستند. مجلس ایران تنها تأثیر

ای هستند که قدرت لغو تصمیمات مجلس را با حکم خود داراست. با این وجود، یک مجلس تحت تسلط اهلل خامنهارجاعات آیت

رو پشتیبانی جمهور میانهرئیستواند از یک کار است و میطلبان بسیار بهتر از مجلسی متشکل از اصولگرایان محافظه اصالح

روحانی، امید و اعتماد را در جامعه « تدبیر و امید»دهد. دولتِ به اصطالح کند، چنانکه ظاهراب در حال حاضر این کار را انجام می

و برانگیخته اما عملکرد آن تاکنون ضدونقیض بوده است. گذشته از معطوف کردن توجه خود به مشکالت اجتماعی و اقتصادی 

                                                           
7.Nizar Zakka 

2.Ahmed Shaheed 

9.Asma Jahangir 
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های دولت خود، دولت روحانی تالش چندانی را برای مقابله با فشار کاران به خاطر جلوگیری از فعالیتانتقاد از جناح محافظه

 کار واگذار شده است.وارده از سوی تندروها انجام نداده است. عرصۀ سیاست داخلی عمدتاب به اصولگرایان محافظه

جمهور و نهادهای دولتی محلی یک نظیر انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس، رئیسقانون اساسی ایران حاوی عناصر دموکرات

های قدرتمندی از جمله رهبر و اعضای شورای نگهبان )که خود فاقد مشروعیت دموکراتیک است. این عناصر توسط شخصیت

جمهوری یا نهادهای دولتی استتوانند برای مجلس، ریشوند. شورای نگهبان در مورد نامزدهایی که میهستند(، تضعیف می

 گیرد.محلی رقابت کنند، تصمیم می

 9: دموکراتیک نهادهای به التزام 9: دموکراتیک نهادهای عملکرد

  

شود در صدد وفق دادن اسالم با دموکراسی است، پیشرفت چندانی نداشته، و طلب و عملگرا که گفته می جناح اصالح

شد، یک شکست بزرگ نفوذ و واالمقام برای روحانی محسوب می( که یک مستشار صاحب8102ارتحال رفسنجانی )در ژانویه 

 برای آنان بود.

 اجتماعی و سیاسی یکپارچگی -1

کنند و به طور ویژه مسثر نیستند. تأمین مالی و ساختارهای اجرایی آنها فاقد شفافیت احزاب نقش محدودی را در ایران ایفا می

ها داشته و قادر به بسیج کردن اعضای حزب خود نیستند. با این حال، احزاب تحت دهی دیدگاهر شکلاست، و قدرت اندکی د

کار، که از اصولگرایان محافظه« خانۀ احزاب»اند و فراکسیون مجلسیِ جمهوری روحانی تا حدی اهمیت یافتهدورۀ ریاست

علی حسین 8101بیشتری را اتخاذ نموده است. در آوریل  طلبان تشکیل شده است، اقدامات بسیار عملگرایان مستقل و اصالح

، دوازده مجوز برای تشکیل احزاب جدید صادر شده 8101تا آوریل  8109امیری قائم مقام وزیر کشور اعالم کرد که بین اوت 

 است.

شوند. ده تقسیم میشفعال و تعلیقحزب سیاسی در ایران وجود دارد. این احزاب به سه دسته فعال، نیمه 848در مجموع، 

دسته سوم، غیر از ایجاد البی، هیچ تأثیر قابل توجهی بر روی سیاست و فرآیند سیاسی ندارند. حزب اعتماد ملی متعلق به 

ممنوع شد، دوباره اجازۀ فعالیت یافته است. دو حزب اپوزیسیون  8113های سال مهدی کروبی که فعالیت آن بعد از شورش

 الفعالیت هستند.، کماکان ممنوع«سازمان مجاهدین انقالب اسالمی»و « مشارکت ایران اسالمیجبهه »دیگر یعنی 

شود، در های ذینفع مستقل )که آزادانه فعالیت کنند( تعریف مییک جامعه مدنی که با وجود احزاب سیاسی مستقل و گروه

گران معدن در این کشور وجود دارند که هر چند وقت های صنفی معلمان، رانندگان اتوبوس و کارایران وجود ندارد. اتحادیه

هایی دربارۀ وضعیت مادی و مالی و شرایط های آنان عمدتاب شکایتزنند. خواستهبار برای حقوق خود دست به اعتراض مییک

های ها و انجمنشوند. به غیر از این موارد، اتحادیهگیرند و نه سرکوب میکاری نامطلوب است، که نه مورد مالحظه قرار می

های بانفوذ نباشند، به های ذینفع بزرگ چنانچه متصل به البیها وجود دارند. گروهصنفی کوچک و متعددی در بسیاری از بخش

 های خود را اعمال کنند.توانند خواستهسختی می
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 9: ذینفع هایگروه 9: حزبی نظام

  
ضوابط دموکراتیک در ایران در دست نیست. اما امر مسلم این است که هیچ اطالعاتی در زمینۀ میزان پذیرش هنجارها یا 

دهند. کمترین اعتماد ها ناامید بوده و عموماب اعتماد اندکی به مسسسات دارند و آنها را دستمایه طنز و شوخی قرار میایرانی

 پاسداران انقالب اسالمی.مربوط به دستگاه امنیتی است: پلیس، نیروهای امنیتی نظامی و حکومتی از جمله سپاه 

دانند مسسسات های متمادی حاکمیت غیردموکراتیک و مذهبی بدین معناست که اکثر شهروندان نمیدر عین حال، سال

کنند. همبستگی، مدارا، احترام متقابل یا حتی پرهیز از خشونت در مناقشات اغلب توسط شهروندان دموکراتیک چگونه عمل می

متوسط اجتماع عموماب موافق با ضوابط و روندهای دموکراتیک -گیرند. به احتمال قوی طبقات باال و باالمی اعتنایی قرارمورد بی

 تر بیشتر به نیازهای مادی توجه دارند.هستند، در حالی که طبقات پایین

سی را از فعالیت منع نهاد با گرایش سیاهای مردماعتماد بین تک تک شهروندان عمدتاب اندک است. رژیم بسیاری از سازمان

کرده و رهبران آنها را بازداشت نموده است، و در نتیجه از خودسازماندهی بیشتر در داخل جامعه مدنی ممانعت به عمل آورده 

های خودجوش و ها و سازمانهای سخت با هم متحد شوند، و با ایجاد گروهاست. با این وجود، مردم ایران قادر هستند در دوران

 یکدیگر کمک نمایند. مستقل به

های آنالین سازمانی دخیل هستند، و گاهاب از پلتفرم-سازی اجتماعینهاد غیرسیاسی در یک فرآیند شبکهصدها سازمان مردم

از طریق  8101کننده علیه رژیم در مقبرۀ کوروش بزرگ در اکتبر کنند. به عنوان نمونه، گردهمایی هزاران اعتراضاستفاده می

 پذیر شد.های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام امکانگستردۀ رسانهکارگیری به

 3: اجتماعی سرمایه (ناموجود اطالعات: )دموکراسی تأیید

  

اند. های مساعدتی و مددکار به منظور کمک به افراد نیازمند تشکیل شدهجمهوری روحانی، شماری از گروهدر جریان ریاست

خوابند( هستند. یک های کارتنی می، افراد فقیری که در جعبه«خوابکارتن»خانمان )یا هزار نفر بی 05فقط در تهران بیش از 

ها تصمیم گرفتند بود. بسیاری از ایرانی« در صورت نیاز، بردارید»یا « دیوار مهربانی»ابتکار عالی در این زمینه اقدام موسوم به 

های اجتماعی های رسانهع را به دست بگیرند. این اقدامات نیز از طریق شبکهخانمان، خودشان اوضابرای کمک به افراد بی

 محبوب و پرطرفدار شدند.
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 اقتصادی تغییر -دوم بخش

 اقتصادی-اجتماعی پیشرفت سطح -6

و آن امتیاز را به ایران داده  211/1، 00مربوط به برنامۀ پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد 8104سال  01شاخص توسعه انسانی

با رتبۀ  8101-8102مربوط به دورۀ  08پذیری جهانیدهد. با اینکه سرمایه انسانی ایران در شاخص رقابتقرار می 13را در رتبه 

رود(، اما افت عملکرد اقتصادی به شمار می« توسعه انسانی باال»نسبتاب خوب ارزیابی شده است )و لذا جزء کشورهای با  21

 فقر و محرومیت شده است. نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ تورم کاهش یافته است. باعث افزایش چشمگیر میزان

درصد بوده است.  5/1حدوداب بالغ بر  8101تا  8105کند که رشد اقتصادی ایران در بازۀ زمانی مارس بانک جهانی برآورد می

رود رشد اقتصادی در ، انتظار می0+5کشورهای  ای بین ایران وها به دنبال توافق هستهبر حسب دورنمای برداشته شدن تحریم

متحده و اتحادیه اروپا در شده به صورت جداگانه توسط ایاالتهای اعمالدرصد برسد؛ هرچند تحریم 4به باالی  8102-8101

و ها، های بلندمدت آمریکا شهروندان، شرکتخصوص تروریسم و نقض حقوق بشر همچنان به قوت خود باقی هستند. تحریم

 1/08به  8108درصد در سال  0/45کنند. با این وجود، نرخ تورم متحده را از انجام تجارت با ایران منع میهای ایاالتبانک

کاهش یافت؛ که مسلماب بزرگترین دستاورد روحانی بوده است. در عین حال نرخ بیکاری کماکان باال و در  8105درصد در ژانویه 

شهر  0811اظهار کرد که نرخ بیکاری در  8101تضی میرباقری معاون وزیر کشور در آوریل درصد است. مر 2/00حال حاضر 

التحصیالن دانشگاهی درصد هم رسیده است. بنا به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، بیشترین تأثیر روی فارغ 21حتی به 

 درصد بوده است. 49با نرخ بیکاری 
 

 3: اقتصادی اجتماعی موانع

 
 

، سعید لیالز اقتصاددان برجسته هشدار داد که مردم ایران هم در حال فقیرتر شدن هستند و هم پیرتر شدن. 8102ژانویه  در

اقتصادی و صنعتی را از دست داد، -لیالز افزود که در چهار دهه گذشته، ایران بهترین فرصت برای توسعه و پیشرفت اجتماعی

 عنی پول و جمعیت جوان را در اختیار دارد.در حالی که این کشور هر دو شرط الزم ی

هایی که هنوز پابرجا هستند، و فساد و دوگانگی در داخل ساختار قدرت این کشور نسبت توان به تحریماین مشکالت را می

نموده است که ای یک جو همراه با تزلزل را ایجاد ها در صورت عدم تبعیت ایران از شروط قرارداد هستهداد. سایۀ تجدید تحریم

 09کند. کارگروه اقدام مالی در زمینۀ پولشویی )اف.اِی.تی.اف(گذاری بلندمدت ایفا مینقش یک عامل بازدارنده را برای سرمایه

 خود قرار داده است.« لیست سیاه»اتهاماتی جدی را در خصوص اعتبار جمهوری اسالمی مطرح نموده و این کشور را در 

                                                           
01. Human Development Index 

00. The United Nations Development Programme (UNDP) 

08.Global Competitiveness Index 

03.Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 
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سازترین عوامل برای انجام تجارت مورد مالحظه مسائل ذیل را به عنوان مشکل 8101-8102پذیری جهانی شاخص رقابت

ها، سازی ناکافی زیرساختثباتی سیاسی، فساد، فراهمدهد: دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی دولتی ناکارآمد، بیقرار می

 های مالیاتی.کننده، و نرخمقررات ارزی، مقررات کاری محدود

را  020کشور رتبه  022بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل، از میان  05بنیاد هریتیج 8101سال  04زادی اقتصادیشاخص آ

شود،  ارائه می 02که از سوی مجمع جهانی اقتصاد 8101سال  01به ایران تخصیص داد. شاخص جهانی فاصله یا شکاف جنسیتی

قرار داده است. غیر از چند مورد تعدیالت  093ور آن را در جایگاه کش 044را به ایران اختصاص داده و از بین  522/1امتیاز 

 8104جمهوری روحانی ثابت مانده است. شاخص نابرابری جنسیتی سال جزئی، شاخص شکاف جنسیتی در کل دوران ریاست

درصد از  4/02تنها  8109را به ایران اختصاص داد. در سال  505/1مربوط به برنامۀ پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد، امتیاز 

درصد از نیروی  51(. علیرغم این نرخ پایین، 8104های بانک جهانی در سال زنان ایرانی در بازار کار شرکت داشتند )طبق داده

 دهند.کار ایران را زنان تشکیل می

( و عدم توسعه بازار مالی 092از  094( به عدم کارآمدی )یا راندمان( بازار کار )رتبه 02-8101پذیری جهانی )شاخص رقابت

 0939کشور( به عنوان دو مشکل اساسی برای توسعۀ اقتصادی اشاره کرده است. ضریب جینی در سال  092از  090)رتبه 

 بود. 92/1( 8105مارس  81تا  8104مارس  80تقویم ایران )

جمهوری روحانی افزایش یافته است. با توجه مرکز آمار ایران گزارش کرد که نابرابری اقتصادی در طول سه سال از ریاست

شود، و خط فقر دالر( آغاز می 131تومان در ماه )حدود  8911111به این مرکز، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره از 

ران دالر( ]در ماه[ است. اقتصاددان برجسته سمیه توحیدلو بر اساس گزارش مرکز آمار ای 321تومان ) 9811111نسبی نیز 

 کنند.درصد از آنها زیر خط فقر مطلق زندگی می 99درصد از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و  41گیری کرد که نتیجه

ها، شهرها و روستاهای بسیار فقیر وجود دارد. مناطق فقیر در های با موقعیت مکانی خوب و استانشکاف بزرگی بین استان

د. شمار زیادی از مردم در مناطق مرزی شرقی، غربی، و جنوبی از ثروت کشور انکشور در نزدیکی نواحی مرزی واقع شده

جمهوری برآورد های شغلی و غیره محروم هستند. دفتر ریاستای نبرده و از آموزش مناسب، خدمات بهداشتی، فرصت بهره

کشور در جریان بازدیدی از سیستان و برند. عبداهلل رحمانی فضلی وزیر روستا از فقر و فقدان منابع رنج می 92111کند که  می

نفر که تنها ده دقیقه با مرکز استان  851111، شرایط زندگی بیش از 8101شرقی ایران( در تابستان بلوچستان )استان جنوب

 توصیف کرد.« سال پیش 011»یعنی زاهدان فاصله دارند را شبیه به 

 

 

 

 

 

                                                           
04.Index of Economic Freedom 

05.Heritage Foundation 

06.Global Gender Gap Index 

07.The World Economic Forum 
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 9116 9111 9114 9113 واحد اقتصادی هایشاخص

 دالر میلیون داخلی ناخالص تولید
50018

1.3 

48598

1.0 

939491.

0 
- 

 - -0.5 4.9 -0.3 درصد داخلی ناخالص تولید رشد

 2.1 09.2 02.8 93.9 درصد (کنندهمصرف قیمت شاخص) تورم

 00.9 00.0 01.1 01.4 درصد بیکاری

 - 1.5 1.5 1.1 داخلی ناخالص تولید از درصد خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 - - 08 1 درصد صادرات رشد

 - - -5.2 -02.2 درصد واردات رشد

 - - - - دالر میلیون تجاری حساب تراز

 94.5 48.9 00.2 01.2 داخلی ناخالص تولید از درصد دولت بدهی

 5922.9 1980.1 5252.8 1339.1 دالر میلیون خارجی بدهی

 8010.0 231.9 500.2 492.0 دالر میلیون فرع و اصل پرداخت مجموع

 - - - - داخلی ناخالص تولید از درصد خالص استقراض/دهی قرض

 - - - - داخلی ناخالص تولید از درصد مالیاتی درآمد

 - 08.2 01.2 01.4 داخلی ناخالص تولید از درصد دولت مصرف

 - 8.3 9 9.8 داخلی ناخالص تولید از درصد عمومی آموزش هزینه

 - - 8.2 8.2 داخلی ناخالص تولید از درصد عمومی بهداشت هزینه

 - - - - داخلی ناخالص تولید از درصد توسعه و تحقیق زمینۀ در مخارج

 - 8.2 8.9 8.9 داخلی ناخالص تولید از درصد نظامی مخارج

 المللی بین مسسسه - جهان اقتصادی اندازچشم پول، المللی بین صندوق – جهانی توسعه هایشاخص جهانی، بانک(: 8102 اکتبر تا) منابع

 نظامی مخارج داده پایگاه استکهلم، صلح های پژوهش

 رقابت و بازار تشکیالت -7

ای از روحانیون درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. از آنجا که عده 81بخش خصوصی ایران هنوز تنها حدود 

رتبه(، ها معروف هستند )فرزندان روحانیون و مقامات عالیبه آقازادههایشان، به ویژه آنهایی که نفوذ و اعضای خانوادهصاحب

ویژه واردات کاالهای بخصوص( در اختیار دارند، بخش خصوصی در های پرسود اقتصاد )بهامتیازاتی انحصاری را در حیطه

ی ندارد )محصوالت تولید داخل دولتی که اقتصاد را تحت سلطه خود دارند، قدرتهای با مالکیت دولتی و نیمهرقابت با شرکت

 کیفیت پایینی داشته و به ندرت قادر به رقابت با کاالهای خارجی هستند(.
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 9: بازار بر مبتنی رقابت

 
هایی غیردولتی هستند، اما به طور کامل تحت کنترل رهبر شده بعد از انقالب( سازمانهرچند بنیادها )نهادهای تأسیس 

مند هستند؛ از جمله تجاری مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی از مزایای بسیاری بهره کنند. نهادهایفعالیت می

 های مالیاتی، دسترسی آسان به ارزهای خارجی با نرخ تبدیل مطلوب، و قراردادهای دولتی پرسود. معافیت

، ایران در 8102-8101ی جهانی پذیراند. طبق شاخص رقابتجمهوری روحانی تغییری نکردهاین ساختارها در طول ریاست

کشور(، میزان تسلط بازار  092از  092برد: شدت رقابت محلی )رتبه های بسیار بدی رنج میهایی مانند موارد ذیل از رتبهحوزه

به  (، تعداد فرآیندهای مربوط34(، نرخ کل مالیات )رتبه 22گذاری )رتبه های سرمایهگذاری بر مشوق(، تأثیر مالیات25)رتبه 

 (.092(، و رواج مالکیت خارجی )092های گمرکی تجارت )رتبه (، تعرفه34وکار )رتبه اندازی یک کسبراه

های کفایتی مطلق شرکتپذیری جهانی نشان داده شده، بدتر است. مثالی از بیواقعیت از آنچه که توسط شاخص رقابت

ت سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که حقوق طراحی و احداث االنبیاء تحت مالکیقدرتمند، قرارگاه سازندگی بزرگ خاتم

تکمیل  8188آغاز شده و احتماالب تا قبل از سال  0331وساز از اواخر دهه شمال را دریافت نمود. فرآیند ساخت-بزرگراه تهران

واگذار شد تا در این زمینه با سپاه همکاری کنند.  02میلیارد دالر به شرکت مهندسی دوی کره 5/0شود. به همین خاطر نمی

 اصفهان نیز رخ داده است.-قم-همین اتفاق در مورد پروژۀ بزرگراه تهران

، سید محسن طباطبایی مزدآبادی 8101برد. در اوت رنج می« اقتصاد زیرزمینی»نظام اقتصادی ایران همچنین به شدت از 

دهد، درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 3/02الم نمود که بخش غیررسمی اع نجمن علمی اقتصاد شهری ایراندبیر ا

کند. این رقابت ناعادالنه قدرت اقتصاد )معموالب با دستمزد پایین( ایجاد می و برای حدود یک سوم از کل نیروی کار ایران شغل

 دهد.متعارف را بیشتر کاهش می
 

 3: خارجی تجارت آزادسازی 9: انحصاری ضد سیاست

  
 

سازی هستند، هر دو متکی به انحصاری و خصوصی با اینکه شورای رقابت ایران و مرکز ملی رقابت مسئول تمهیدات ضد

دولت بوده و از این رو به ندرت کارآمد هستند. در واقع سپاه پاسداران انقالب اسالمی بخش عمده اقتصاد ایران را به انحصار 

 خود درآورده است.

                                                           
02. Korea’s Daewoo Engineering 
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قرار داد، که یک پیشرفت قابل  092از  45ایران را در رتبه  8101-8102پذیری جهان مربوط به این وجود، شاخص رقابتبا 

را کسب کرد. اما این  29کشور رتبه  044شود که در آن ایران از بین محسوب می 8104-8105توجه نسبت به گزارش دورۀ 

های اقتصادی در نظر گرفته شود. اقتصاددانان و مجالت اقتصادی بایست در چهارچوب سایر شاخصپیشرفت چشمگیر می

به عملکرد بسیار ناکارآمد شورای رقابت و قصور در اعمال قوانین و تدابیر مربوطه گواهی «( دنیای اقتصاد»ایران )مانند 

 دهند. می

نیست، هرچند  03ارت جهانیهای علیه ایران، جمهوری اسالمی هنوز عضو سازمان تجبه عنوان یکی از تأثیرات تحریم

راه را برای عضویت  8105ای ژوئیه رود توافق هستهپذیرفته شد. انتظار می 8105کشور برای عضویت در سال  ایندرخواست 

یک  81ایران در این سازمان هموار سازد. مجمع جهانی اقتصاد به عنوان معیاری برای پذیرش عضویت، از تعرفه هزینه میانگین

سنجد. شده بر واردات را میکند که حق گمرکی وضعالمللی است( استفاده می ای برای تجارت بینزینه تعرفهکشور )که یک ه

رود. با اینکه جمهوری اسالمی رتبه آخر را المللی به شمار می های گمرکی تجارت بینکشور دارای باالترین تعرفه 03ایران جزء 

درصد از اقالم  82بر روی  80مندبهره دوست های مبتنی بر کشورتعرفهکسب نمود،  8101-8102پذیری جهانی در رقابت

 اند.آی اعالم شد( افزایش یافتهتیدرصد )که در آخرین گزارش مسسسه بی 81وارداتی آن در مقایسه با مقدار 
 

 9: بانکی سیستم  

 
 

تحت کنترل مسسسات و افراد خاص سودآورترین قراردادهای تجاری خارجی )نفت، گاز، وسائل نقلیه و غیره( همچنان 

هایی مجاز است که توسط این مقامات های بخش خصوصی تنها در حوزهرتبه سیاسی هستند. فعالیتنزدیک به مقامات عالی

 رتبه رها شده است.عالی

اب در سطح ها صرفدهد که نظام بانکی ایران چقدر فاسد است. بانکهای اخیر نشان میهای اختالس متعدد در سالپرونده

های مشتریان و غیره(. اما در مقیاس ها، پرداخت حقوق، حفظ سپردهها یا صورتحسابخُرد عملکرد خوبی دارند )پرداخت قبض

کنند. یکی از مشکالت اساسی این است که رژیم )که مستقیماب در تجارت بانکداری نیز ها شفاف عمل نمیبزرگ، این بانک

های تحت مالکیت دولت مبتنی بر های اعطای وام در بانککند. سیاستکنترل و هدایت می دخیل است(، اصوالب اقتصاد را

های اعالم کرد که بانک 8101نیا وزیر امور اقتصادی ایران در مارس بازی، خویشاوندساالری و فساد هستند. علی طیبپارتی

اهلل بدهکار ]بانکی[ است، اما هیچ قدرتی در برابر آیت اند. وی افزود با اینکه دولت خودش بزرگترینکشور عمالب ورشکسته شده

 ای و سپاه پاسداران جهت کمک به آنها ندارد.خامنه

                                                           
09. World Trade Organization (WTO) 

81. the average cost tariff 

80. MFN-based tariffs 
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های اروپایی نسبت به اجازه به اهلل سیف رئیس بانک مرکزی ایران، این شکایت را مطرح کرد که بانکولی 8101در سال 

اکراه دارند. بنا به استدالل بهروز خسروزاده و مندی  88سیستم سوئیفتایران برای دسترسی به اوراق بهادار یا استفاده از 

ای، یک جوّ ها در صورت عدم پایبندی ایران به شروط توافق هسته، تجدید احتمالی تحریم«دیپلمات»هوپ در نشریه  لوسن

 بلندمدت شده است.های گذاریعدم اطمینان را ایجاد نموده که نتیجتاب یک عامل بازدارنده برای سرمایه

دولتی اف.ای.تی.اف برای مبارزه با پولشویی پیروی های کارگروه بین، دولت اعالم کرد که از دستورالعمل8105در سپتامبر 

گر پیامدهای خوبی نخواهد داشت، خواهد کرد. از آنجا که این کار برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر عامالن سلطه

بنا به دالیل منطقی، ایران را به  89کار مواجه شد؛ و مسسسه بازلبا حمالت شدیدی از سوی نیروهای محافظهاین اعالن دولت 

 برشمرد. 8101و همچنین  8105عنوان بزرگترین ریسک پولشویی جهان در سال 

 هاقیمت و رایج پول ثبات -1

نترل کمتری برخوردار است. با این حال، وابستگی بانک نژاد از کبانک مرکزی ایران در دولت روحانی در مقایسه با دورۀ احمدی

دهد که وضعیت های خصوصی و دولتی نشان میمرکزی به وزارت اقتصاد ایران کماکان قابل توجه است. فساد توسط بانک

 کند.ای نکرده و کمبود کنترل بانک مرکزی را تأیید میبهبود قابل مالحظه

 8/02معادل  8104کاهش یافت. این نرخ در سال  8105درصد در ژانویه  1/08 به 8108درصد در سال  0/45نرخ تورم 

های مربوط به شود. با این وجود، قیمتدرصد برآورد شد. این بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت روحانی محسوب می

پز، وروغنی، روغن پختهای زمینی، دانهمرغ، سیبمحصوالت غذایی اساسی و کاالهای ضروری مانند برنج سفید، شیر، تخم

 به طرز چشمگیری افزایش یافتند. 8101گوشت، گوشت گاو یا نان در پایان سال 

 

 4: ضدتورم/  فارکس سیاست

 
 

 0ای ارزش خود را در برابر دالر، با یک نرخ برابری ارز تاریخی یعنی کنندهبه طور همزمان، وجه رایج ایران به طور نگران

متحده و برخی جمهوری ایاالتتومان، از دست داد که احتماالب به دلیل انتخاب دونالد ترامپ به ریاست 4011دالر به ازای 

تومان(  0ریال معادل  01دولت تصمیم گرفت واحد پول ایران را از ریال به تومان )با نرخ  8101عوامل داخلی بود. در دسامبر 

 ی نگهبان هنوز داده نشده است.تغییر دهد. با این وجود، تأییدیه الزم از سوی شورا

های خارجی به طور مثبت افزایش اند، روند اقتصادی مربوط به بدهیهای نفت خام پایین ماندهبر خالف این نکته که قیمت

 2128تخمین زد، که نسبت به  8101میلیارد دالر در ابتدای سال  5188یابد. بانک مرکزی ایران بدهی خارجی کشور را می

های خارجی مورد نیاز مربوط به گذاریشود. اطالعات فنی و سرمایهیک کاهش محسوب می 8104دالر آغاز سال میلیارد 

                                                           
88.SWIFT 

83 .Basel Institute on Governance 
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های اروپایی و ای هنوز ناموجود هستند. شرکتهای اقتصادی بعد از توافق هستهبخش انرژی ایران در نتیجۀ برداشتن تحریم

فقط قراردادهای مربوط به خرید هواپیماهای  8102رسند. در ابتدای تمتحده میداری ایاالتهای خزانهآسیایی از تحریم

المللی تهران به ایر در فرودگاه بیناولین ایرباس جدید شرکت ایران 8102مسافربری بوئینگ و ایرباس منعقد شدند. در ژانویه 

 ال رقم زد.س 92زمین نشست، و از سرگیری همکاری با این تولیدکنندۀ هواپیمای اروپایی را بعد از 

 

 4: خرد اقتصاد ثبات

 
 

جمهوری ترامپ، الحاق به اند. با ریاستای، نتایج تاکنون ضعیف بودهعلیرغم شور و حرارت اولیه پس از حصول توافق هسته

بالغ ها بانک مرکزی ایران اعالم کرد که مجموع بدهی دولت به بانک 8102تر نخواهد بود. در ژانویه اقتصاد جهانی قطعاب آسان

 آمد.میلیارد دالر( است که یک رکود منفی جدید به حساب می 8/44میلیارد ریال ) 0498بر 

 خصوصی مالکیت -2

های زمین کند. با این وجود، آزادی فروش امالک یا قطعهقانون اساسی ایران پاسداشت از حقوق مالکیتی را تضمین می 41بند 

وکارهای خصوصی مانند مراکز صنعتی با اندازی کسببازی[ محدود است. راه]پارتیبزرگ به واسطۀ نظام خویشاوندساالری 

های مالی است که به سختی قابل کسب هستند. داشتن رابط و فساد )تأمین مالی، رشوه( اندازۀ متوسط نیازمند یارانه یا کمک

خرید و فروش مستغالت غالباب بدون مشکل  ترین معیارها برای کسب حمایت مالی هستند. معامالت ساده مانندمعموالب مهم

دهد، در مقایسه کشور به ایران می 092را از میان  014پذیری جهانی از نظر حقوق مالکیت رتبه شود. شاخص رقابتانجام می

 به این کشور داده بود. 8104که در سال  044از  21با رتبه 

کند: دولتی، تعاونی، دی متشکل از سه بخش را تعیین مییک بنیان ساختاری اقتصا 0323قانون اساسیِ بعد از سال 

درصد از مخارج مالی توسط  21دهد. قریب به خصوصی. بخش خصوصی تنها یک پنجم اقتصاد ایران را تشکیل می

های های دولتی و شخصیتشود. امتیازات انحصاری گسترده که در دست شرکتهای تحت مالکیت دولتی جذب می شرکت

سازی دچار فساد هستند زیرا شود. فرآیندهای جاری خصوصیهای خصوصی میمانع فعالیت و توسعۀ آزادانۀ شرکت بانفوذ است،

 رسند.رتبه حکومتی به فروش میخود یا افراد نزدیک به مقامات عالی های دولتی زیر قیمت بازار به مدیرانبسیاری از شرکت

 3: خصوصی هایشرکت 3: مالکیتی حقوق
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اند، و اظهار های خارجی مواجههای خصوصی در ایران مدعی هستند با شرایط بدی در انجام تجارت خود با شرکتشرکت

وکارهای آنها را اداره کنند که قدرتی برای مشارکت مستقیم در بازار ندارند چرا که بازرگانان خارجی به عنوان واسطه، کسبمی

سوی مرزهای کشور نیستند و در تکمیل ها به آنایرانی مجاز به انتقال پرداخت های خصوصیکنند. برای نمونه، شرکتمی

های تجاری با موانعی روبرو هستند زیرا به سیستم سوئیفت دسترسی ندارند. آنها هیچگونه دسترسی به سیستم بانکی تراکنش

 وکار خود را با دالر مدیریت نمایند.توانند کسبآمریکا نداشته و نمی

حانی هیچ پیشرفت اقتصادی محسوسی نداشته است. عدم وجود یک محیط رقابتی، عدم ثبات قانونی و سیاسی، دولت رو

ممنوعیت فعالیت مسسسات اجتماعی مدنی، ساختارهای نابهنجار بازاری و کمبود شفافیت، موانع اصلی در پیشرفت 

سازی که در سال سازی ایران، قانون خصوصییروند. به گفته جعفر سبحانی رئیس سازمان خصوصسازی به شمار می خصوصی

 یابد.خاتمه می 8102به اجرا درآمد، در صورتی که توسط مجلس تمدید نگردد در پایان ماه مارس  8111

 رفاهی نظام -11

؛ کنندنظام تأمین اجتماعی ایران دچار یک ناکارآمدی گسترده است. مسسسات مرتبط در تأمین نیازهای شهروندان کوتاهی می

های خانوادگی خودشان هستند. جمعیت رو به رشد ایران، که پناهندگان را نیز شهروندانی که اغلب هنوز متکی به مساعدت

های سازمان بهداشت جهانی، )داده 84بان بهداشت جهانیشود. دیدهشود، باعث افزایش نارسایی خدمات عمومی میشامل می

 سال(. 1/21سال، زنان  5/24سال است )مردان  5/25ان مجموعاب ( عنوان کرد که امید به زندگی در ایر8105

 

 4: اقتصادی امنیت هایشبکه

 
 

عامالن اصلی در این زمینه عبارتند از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی 

های بیمه خُرد. کمیته امداد امام خمینی قریب و صندوقنیروهای مسلح، سازمان خدمات بیمه درمانی، کمیته امداد امام خمینی، 

به شش میلیون نفر را )جدای از تأمین رفاه اجتماعی( تحت پوشش گرفته است، که چهار میلیون نفر از آنها را زنانی تشکیل 

 کنند.ریزی برای زندگی کمک مستمر دریافت میدهند که در زمینۀ بهداشت و برنامهمی

زاده های تأمین اجتماعی به ویژه آنهایی که تحت مالکیت دولت هستند، شایع است. محمدرضا نعمتسازمانفساد در درون 

های مالیاتی خود به سازمان تأمین تأکید کرد که کارفرمایان ایرانی از پرداخت بدهی 8101وزیر صنعت و تجارت در ژوئیه 

رصد از درآمدهای خود را به این سازمان بپردازند. یک تغییر د 91ها باید کنند در حالی که شرکتاجتماعی خودداری می

 هزینه هستند( ضروری است.سیستمی در زمینۀ خدمات مستمری و بهداشتی )که بسیار پر

                                                           
84. Global Health Observatory 
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درصد بود( پرداخت کنند. با این  41های درمان را )در مقایسه با قبالب که درصد از هزینه 01بیماران باید تنها  8105از سال 

العالجی که های بیماران صعبکنند. پروندهاری از بیماران در خصوص ناعادالنه بودن نظام درمان پزشکی شکایت میوجود بسی

 های باالی درمان بستری شده بودند در دو سال اخیر علنی شده است.تنها پس از پرداخت هزینه

نژاد به طرز چشمگیری جمهوری احمدیریاستهای قومی و مذهبی که در دوران اندیشان و اقلیتتبعیض علیه زنان، دگر

هوپ در های بهروز خسروزاده و مندی لوسنجمهوری روحانی نیز همچنان ادامه دارد. طبق گفتهافزایش یافته بود، طی ریاست

 ای درکار پیرامون خامنه، دلیل این امر آن است که دولت نه تنها با نیروهای محافظه8101در سال « دیپلمات»نشریه 

های های امنیتی متعدد، سرویسهای اختیاری افراد توسط سازماننظامیان بسیج و بازداشتکشمکش بوده، بلکه در برابر شبه

 مخفی، قوه قضائیه و سپاه پاسداران فاقد اختیارات الزم بوده است.

 

 9: برابر فرصت

 
 

الخصوص استخدام در ادارات و بازار کار علی های بیشماری در بخش آموزشها با محدودیتبه طور ویژه بهائیان و سنی

ها با اینکه تقریباب ها بسیار محدود است. سنیدولتی مواجه هستند. دسترسی به تحصیالت عالی برای بهائیان ممنوع و برای سنی

قضایی سیستماتیک دهند، هنوز در تهران مسجدی در اختیار ندارند. بهائیان از پیگرد درصد از ساکنان پایتخت را تشکیل می 01

 به دنبال ندارد. برند، و حمالت علیه آنها و کشتارشان اغلب هیچ عواقب قانونیرنج می

دخت جمهور روحانی شماری از زنان را در مناصب دولتی عالی و متوسط گماشته است، مانند معصومه ابتکار، شهینرئیس

ه دارند. با این حال هیچ وزیر زنی در کابینۀ روحانی حضور ندارد، و زاده که نقش معاونین وی را بر عهدموالوردی و الهام امین

توانند در شورای نگهبان و سایر جمهوری، و رهبری کماکان برای زنان ممنوع بوده و نمیمناصبی همچون قضاوت، ریاست

ص کرده و امتیاز کشور مشخ 044از  093نهادهای قدرتمند عضو شوند. شاخص جهانی شکاف جنسیتی، ایران را در رتبه 

 8101های سال نام تقریباب برابر در هر سه مقطع تحصیلی، طبق دادههای ثبترا به این کشور داده است. با وجود نرخ 522/1

 9/02درصد در میان مردان(.  0/30درصد از زنان ایرانی قادر به خواندن و نوشتن هستند )در مقایسه با نرخ باسوادی  8/29تنها 

شاغل بودند، که یکی از کمترین درصدها در سطح جهان است. ایران یکی از هفت کشور عضو  8104زنان در سال درصد از 

 را تصویب نکرده است. 85سازمان ملل است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

سواری در مأل عام یا در از دوچرخه ای فتوایی را به اجرا گذاشت که زنان رااهلل علی خامنه، رهبر ایران آیت8101در سپتامبر 

 کند.ها منع میحضور غریبه

 

 

                                                           
85.Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
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 اقتصادی عملکرد -11

میلیارد دالر تولید  9/485با  81ایران بعد از عربستان سعودی دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(

تر از تولید ر است )که به میزان قابل توجهی پاییندال 02911( و سرانه تولید ناخالص داخلی 8104ناخالص داخلی )در سال 

های های پادشاهی غنی از نفت در خلیج فارس است(. روحانی یک نرخ رشد اقتصادی منفی را در قیمتناخالص داخلی حکومت

درصد در بازۀ  4رود نرخ رشد به باالی به ارث برد. انتظار می 8108درصد ]از دولت قبل[ در پایان سال  -2/5بازار معادل 

 8105درصد بود؛ در سال  45جمهوری رسید، نرخ تورم به ریاست 8109افزایش یابد. هنگامی که روحانی در سال  8102-8101

 درصد افزایش یافت. 1/08به نرخ ساالنه  8101درصد کاهش یافت و در ژانویه  3/00این نرخ به سرعت به 

 

 1: تولید قدرت

 
 

میلیارد  2/92)پس از  8105میلیارد دالر در سال  5/81جهانی، موازنه تجاری ایران بالغ بر حدود طبق منابع سازمان تجارت 

میلیون دالر در همان سال در مسیر خوبی قرار گرفت؛  301( بود. موازنه تجاری غیرنفتی ایران با میزان 8104دالر در سال 

میلیارد دالر در سال خسارت برای  85برآوردها قریب به  نشده است که طبقهرچند قاچاق کاال همچنان یکی از مشکالت حل

 اقتصاد ایران در بر دارد.

یابد. هزار نفر افزایش می 241میلیون نفر بود که ساالنه تقریباب به میزان  84نیروی کار ایران متشکل از  8101در سال 

 4/01ای که مردان )کماکان باال بود، به گونه 8101درصد در تابستان  2/00بیکاری با اینکه اندکی رو به کاهش است، با نرخ 

درصد( در وضعیت بهتری نسبت به مناطق  3/2درصد( تحت تأثیر قرار گرفتند، و نواحی روستایی ) 2/80درصد( کمتر از زنان )

 3/90ستند که ساله ه 84تا  81درصد( قرار داشتند. گروه سنی که بیشتر از همه تحت تأثیر قرار گرفتند افراد  4/04شهری )

 درصد از آنها فاقد شغل هستند.

میلیارد  011( حدود 8102مارس  03تا  8101مارس  81در تقویم ایران ) 0931دولت روحانی بودجه کشور را برای سال 

دالر در نظر گرفت، که علیرغم بهای رو به کاهش نفت که قبالب محاسبه شده بود، نسبت به برنامه بودجه مربوط به سال 

درصد محاسبه شد و  8/99معادل  0935رود. اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی در سال درصدی به شمار می 3یک افزایش 0935

 درصد تعیین شده است. 2/95معادل  0931در سال 

کند که ایران طی پنج سال آینده به بود، برآورد می 8102برنامۀ توسعه پنج ساله ششم، که از مصوبات مجلس در ژانویه 

گذاری خارجی از گذاری خارجی نیاز خواهد داشت، که با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از سرمایهمیلیارد دالر سرمایه 985

گذاری خارجی در ایران بوروکراسی رود. موانع سرمایهمیلیارد دالر بوده است، بلندپروازانه به شمار می 4بالغ بر تنها  8111سال 

 اند.یکجانبه آمریکا بوده هایناکارآمد، فساد و تحریم

                                                           
86. Middle East and North Africa (MENA) 
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ای باعث بازگشت ایران به بازار نفت جهان به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی شد. طبق آمار سازمان توافق هسته

 8101بشکه در روز در انتهای دسامبر  9281بشکه در روز به  8222کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( تولید نفت ایران از 

میلیون بشکه در روز رسید.  00/8درصد افزایش یافته و به  05، صادرات نفت خام ایران حدود 8101وت رسید. از ژوئیه تا ا

 دهند.درصد از درآمد کل این کشور از صادرات را تشکیل می 25درصد از کل بودجه ایران و  11درآمدهای حاصل از نفت و گاز 

 97پایداری -19

آباد )که در پایگاه داده سازمان بهداشت جهانی زرگ مثل تهران، اهواز یا خرممقادیر هشداردهندۀ آلودگی هوا در ده شهر ب

ها در تهران و برخی جایگاه سوم را کسب کرد( تقریباب عادی هستند. مدارس و مهدکودک 8101مربوط به کیفیت هوا در مه 

یب کاشانی عضو شورای شهر تهران تعطیل شدند. حب 8101کنندۀ آلودگی هوا در نوامبر شهرهای دیگر به علت سطوح نگران

های ناشی از آلودگی هوا عنوان شود را به عنوان علت اصلی مرگکیفیت که منجر به آلودگی صنعتی میاستفاده از سوخت بی

هزار دستگاه )از  411ساز هستند: گیرند نیز از عوامل مشکلهای فرسوده که هنوز در ایران مورد استفاده قرار میکرد. ماشین

سال دارند. بنا  91بوس و اتوبوس، عمر باالی میلیون وسیله نقلیه موتوری و هزاران دستگاه مینی 5/0میلیون( ماشین،  5یان م

ومیر در به گفته الهه راستگو نماینده سابق مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران، آلودگی هوا سومین دلیل اصلی مرگ

خاطر آلودگی هوا جان به 8109ها در سال هزار نفر از ایرانی 80ی مزمن است. بیش از های تنفستهران بعد از سرطان و بیماری

میلیارد دالر( به علت آلودگی  5/91درصد از درآمد ناخالص ملی ایران ) 5/8خود را از دست دادند. طبق اطالعات بانک جهانی، 

 رود.هوا هدر می

-اعالم کرد که سیستم محیط 8105زیست در سال حفاظت از محیطجمهور و رئیس سازمان معصومه ابتکار معاون رئیس

ویژه از لحاظ آب مواجه است. طبق آنچه که در روزنامه تهران تایمز منتشر شد، متخصصانی زیست ایران با یک بحران جدی به

ه کاهش، نشست زمین، های در حال نابودی، منابع آبهای زیرزمینی رو بها و رودخانهدریاچه»همچون کاوه مدنی در خصوص 

های نمک و شن، و آسیب به های کشاورزی، طوفانکشی، مهاجرت اجباری، خسارتبندی و قطع آب لولهآلودگی آب، جیره

ای سدهای فراوان از های ناپایدار در خصوص منابع آب در کشاورزی و احداث غیرحرفهدهند. سیاستهشدار می« اکوسیستم

د. یکی از دستاوردهای نادر دولت روحانی تا به اکنون فرمان توقف خشکیدن جاری دریاچه های بحران آب هستنجمله علت

 نمک ارومیه در شمال ایران بوده است.
 

 3: محیطیزیست سیاست

 
 

                                                           
87. Sustainability 
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کند تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه برای همه شهروندان فراهم کرده و قانون اساسی ایران دولت را ملزم می 91بند 

اصغر فانی وزیر سابق رایگان را تا حد مورد نیاز برای کشور جهت رسیدن به خودکفایی گسترش دهد. به گفته علیآموزش عالی 

در مدارس  8101میلیون کودک و نوجوان در سال تحصیلی  5/09استعفا داد(، حدود  8101آموزش و پرورش )که در اکتبر 

( بود )بانک جهانی، 8101درصد در سال  24درصد )در مقایسه با  8/22بالغ بر  8101نام شدند. نرخ کلی باسوادی در سال ثبت

درصد از زنان باسواد هستند، هرچند به طور کلی آمارها در ایران باید با احتیاط مورد  2/21درصد از مردان و  9/23(. 8101

 مالحظه قرار گیرند.

نی اقتصاد از لحاظ کیفیت کلی نظام آموزشی از سوی مجمع جها 8101-8102پذیری جهانی مربوط به بازۀ گزارش رقابت

 کشور به ایران داده است. 092را از میان  009و در رابطه با دسترسی مدارس به اینترنت رتبه  23رتبه 

درصد از آنها دانشجویان دختر بودند. تقریباب  0/41میلیون نفر بود که  9/4مجموع تعداد دانشجویان بالغ بر  8101در سال 

 نام شده بودند.های خصوصی ثبتدرصد در دانشگاه 3/45های دولتی و از این تعداد در دانشگاهدرصد  0/54
 

 4: توسعه و تحقیق/  آموزشی سیاست

 
 

به کمتر از  8104و  8109های بودجه وزارت آموزش و پرورش در شش سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته و در سال

میالدی(،  8101)حدوداب معادل  0931نویس بودجه خود برای سال پیش روی روحانی در پیشدرصد کل بودجه کشور رسید.  01

 درصد از بودجه کشور را برای امور آموزشی تدارک دید. 5/00

دانشگاه در ایران وجود دارد، اما کیفیت تحقیق و آموزش به شدت دچار کمبود است. به طور ویژه،  8141حداقل 

به آموزش نامناسب شهرت دارند. عالوه بر عدم کفایت، عامل اصلی این وضعیت تمایل مسئوالن « اسالمیهای آزاد  دانشگاه»

التحصیالن دانشگاهی جای عقالنیت و تخصص فنی است. فارغهای ایدئولوژیکی بهسیاسی ایران برای عمل کردن طبق انگیزه

 اند.شکالت مربوط به یافتن شغل متحمل شدهدرصد گروهی هستند که بیشترین ضربه را از م 49با نرخ بیکاری 
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 حکومت

 دشواری سطح -اول بخش

درصد دارا بوده و از لحاظ منابع گاز طبیعی نیز بعد از روسیه  00ایران جایگاه چهارم را در خصوص ذخایر تأییدشدۀ نفت جهان با 

کند که با سرمایه انسانی بالقوه و انرژی بدل میمقام دوم را داراست. این موضوع بدون شک ایران را به یک ابرقدرت در زمینۀ 

کند که علت آن تعصبات شدید دینی است که از باال تقویت شده است. با این وجود، ایران از پتانسیل خود استفاده نمی

جادشده طلب و عملگرای روحانی به دفعات با موانع ای آورد. دولت اصالحای جلوگیری به عمل میهای حرفهسازی طرح پیاده

ای و سپاه پاسداران انقالب اسالمی مواجه شده است. کل بنیان ایدئولوژیکی و دینی جمهوری خامنهاهلل آیتتوسط مالزمان 

 روند.های اصلی ایران در این خصوص به شمار میاسالمی، محدودیت
 

 7: مدنی جامعه هایسنت 1: ساختاری هایمحدودیت

  
 

های سنگینی را برای اقتصاد به بار آورد، و ایران نتوانسته است در بخش نفت خسارت 0323سال شده از های اعمالتحریم

میلیارد دالر سرمایه خارجی طی دهه  021گذاری نماید. به گفته وزارت نفت، صنعت نفت ایران به تنهایی به و گاز خود سرمایه

 پیش رو نیاز خواهد داشت.

خود،  ته و توسط مشکالت خارجی تشدید شده است. رابطه ایران با همسایگان عرببحران ایران یک ماهیت ساختاری داش

ویژه با رقیب بزرگش یعنی عربستان سعودی بدتر شده است. از زمانی که ایران به مداخلۀ خود در جنگ سوریه شدت بخشید، به

 محبوبیت این کشور در جهان عرب به شدت کاهش یافت.

د کاهش یافته است، که منجر به هشدار متخصصان در مورد یک جمعیتِ در حال پیر درص 83/0شتاب رشد جمعیت به 

گذاری در مناطق روستایی و عمدتاب در شود. کمبود سرمایهای که با افزایش فقر در جامعۀ ایران همراه میشدن شده است؛ پدیده

های اولیه محروم ق داده و آنها را از زیرساختمرزهای شرقی، غربی و جنوبی، بسیاری از مردم این نواحی را به سمت فقر سو

 کرده است.

جانبه مورد سرکوب قرار گرفت، امید زیادی به انتخاب نژاد به طور همهجامعه مدنی که در دوران محمود احمدی

تناقضات و بسته بود. با این وجود، غیر از چند انتقاد مستقیم و غیرمستقیم نسبت به  8109ژوئن  04جمهور روحانی در  رئیس

 های موجود، روحانی باعث هیچگونه پیشرفتی نشد. بسیاری از فعاالن حقوق بشر تحت بازداشت باقی ماندند.ناسازگاری

جمهوری طلب محمد خاتمی رونق گرفتند، تحت ریاست جمهور اصالحکه در دورۀ رئیس 82های مردم نهادسازمان

الن ]مدنی و سیاسی[ به علت فشار و پیگرد قضایی ایران را ترک کردند. با نژاد به تعطیلی کشیده شدند. بسیاری از فعا احمدی

                                                           
82. NGOs 
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اینکه روحانی از همه ایرانیان در تبعید دعوت کرد که بازگردند و به کشور خود کمک کنند، اما افرادی همچون نازک افشار، 

عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، معصومه سرخی، نژاد، ساجده عربالدین میردامادی، حسین نورانیمصطفی عزیزی، سراج

بازداشت شدند. بنابراین، ترس از زندانی شدن  8101تا  8104های زاده و کاظم برجسته در میان کسانی هستند که بین سالقلی

یاری از این شود که ایرانیانِ در تبعید به وطن خود بازگردند. از آنجا که بسکه با شکنجۀ شدید همراه است، مانع از آن می

ها پرسنل اصلی و توانمند خود را از دست کردند، شمار زیادی از این سازماننهاد ایرانی کار میهای مردمفعاالن برای سازمان

 دادند.

وزارت اطالعات ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین نسبت به افرادی که تابعیت دوگانه دارند، حساس هستند. 

های زندانی آمریکایی-میلیارد دالر برای آزادی ایرانی 0محمود علوی وزیر اطالعات اعالم کرد که بیش از  ،8101در اوت 

ها اعتراف نکرده بود. خواهی برای رسانهگیری بین کشوری و باجآوری شده است. پیش از او، هیچ وزیری قبالب به گروگانجمع

روز را در زندان  008به ایران سفر کرد، دستگیر شد و  8101که در تابستان کانادایی -هما هودفر، یک استاد دانشگاه ایرانی

بدنام اوین در تهران سپری کرد تا سرانجام به علت فشارهای دیپلماتیک از سوی دولت کانادا آزاد شد. بسیاری از افراد دیگر 

 برند.هنوز در بازداشت به سر می

عه مدنی وجود دارند، اما با مشکالتی نظیر عدم انسجام و پیوستگی میان های بسیاری در جامهای مدنی و اتحادیهانجمن

های ذینفع مانند انجمن معلمان، اتحادیه رانندگان اتوبوس و کارگران معدن در جریان خودشان روبرو هستند. گروه

شتم قرار گرفتند. رژیم وربای مورد ضهای بیشتر، شرایط کاری بهتر یا علیه فقر، به طرز وحشیانهشان برای حقوق اعتراضات

 های اسالمی خودش جایگزین نماید.ها و کانونها، اتحادیهسعی دارد جامعه مدنی را با انجمن
 

 1: اختالفات شدت

 
 

های مذهبی و قومیتی ای که با تعارضات قومی و مذهبی به ویرانی کشیده شده است، رژیم ایران نیز علیه اقلیتدر منطقه

شود. آنها در زندگی مذهبی خود با اختالل مواجه بوده و از مشاغل ها تبعیض قائل میکردها، بهائیان، و بلوچها، مانند سنی

شروع به مبارزۀ مسلحانه در مرز بین منطقۀ  8101مربوط به استخدامات دولتی محروم هستند. از زمانی که کردها در سال 

های بانه افزایش یافته است. حتی خصومت شهروندی نسبت به اکثریتطلاند، اقدامات جداییکردنشین ایران و عراق کرده

ها و هنجارهای اسالمی مواجه مذهبی یا قومی افزایش یافته زیرا آنها با آزار و اذیت رژیم و اتهامات مبنی بر تخطی از ارزش

 هستند.

های مرزی و با هدف استقالل کردهای ایران تأسیس شد، به پادگان 8119که در سال  83حزب حیات آزاد کردستان )پژاک(

در عراق را  91ای کردستانحمله کرده و اقدام به مبارزۀ نظامی علیه سپاه پاسداران نمود. برخی از مقامات ایران، دولت منطقه

                                                           
89 .The Party for Free Life in Kurdistan (PJAK) 

31. Kurdistan Regional Government (KRG) 
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مبارزه مسلحانه خود را از سر گرفت(  8101سال  )که در نیمه دوم 90خاطر حمایت از پژاک و حزب دموکرات کردستان ایران به

 دانند.مقصر می

نشده حکومت علیه شهروندان خود و جنگ در مرزها، جوّ حاکم بر پایتخت و سایر شهرهای ایران آرام و علیرغم جنگ اعالم

کنند، که خطر زندگی می آمیز است. این موضوع با شمار رو به افزایش افرادی همراه است که در شرایط اقتصادی نامساعدصلح

 های اجتماعی را به دنبال دارد.افزایش شکاف

 حکومتی عملکرد -دوم بخش

 کشور اداره توانایی -13

های تورم و بیکاری و کاهش تدریجی اتکا به درآمدهای نفتی، اهداف راهبردی اصلی افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ

تنظیم شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در  0333نویس آن در سال پیشروند، که ایران به شمار می 8185انداز  چشم

به دولت ارائه شد. غیر از بهبود نرخ تورم، این اهداف هنوز و علیرغم برداشته  8119مورد ارزیابی قرار گرفت و در سال  8118

(، درصد اتکای 8101تا مارس  8105به تقویم ایران )مارس  0934اند. در طول سال ای محقق نشدههای هستهشدن تحریم

تا  8102)مارس  0931شود این میزان برای سال بینی میدرصد بود، در حالی که پیش 8/99بودجه این کشور به درآمد نفتی 

ها و نیز تعدیل واسطۀ برداشته شدن تحریمجمهور روحانی بهدرصد افزایش یابد. با این وجود، رئیس 2/95( به 8102مارس 

 مدت دست یابد.جی توانست به اهداف کوتاهسیاست خار
 

 4: بندیاولویت

 
 

اند. ششمین برنامۀ توسعه پنج ساله شامل تاکنون به اهداف خود نرسیده 0323ساله ایران از سال های پنجهیچ یک از برنامه

داشت. عدم تخصص و کارایی در آمیز را از آن توان انتظار یک نتیجۀ موفقیتشود، اما نمیمی 8188تا مارس  8102مارس 

شوند. هرگونه پیشرفت های امنیتی و مخفی، موانع اصلی در این خصوص محسوب میمدیریت دولت و نیز دخالت سرویس

 شود.اساسی )برای مثال ایجاد یک اقتصاد بازاری کارآمد( با این موانع مواجه می

ای ای، روحانی تاکنون فقط در دستیابی به توافق هسته خامنهاهللکار نزدیک به آیتبا وجود مخالفان اصولگرا و محافظه

 های داخلی.)برنامۀ جامع اقدام مشترک یا همان برجام( موفق بوده است و نه در سیاست

برجام احتمال جنگ را از میان برداشت. روابط خارجی ایران با غرب و برخی مناطق دیگر جهان )غیر از خاورمیانه( بهبود 

تردید دستاوردهای های جدیدی را در ایران ایجاد نمود. اینها بیبه شدت افت کرد و تجارت جهانی گرایش یافت، تورم

 اند.جمهور روحانی بوده رئیس

                                                           
30 .Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) 
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با این وجود فقر نیز به رکوردهای جدیدی رسید، تضییع حقوق مدنی همچنان به قوت خود باقی ماند و فساد ادامه پیدا کرد. 

گذاری خارجی را بردارد، گذاری خارجی ناموفق بود، بلکه حتی نتوانست موانع بر سر راه سرمایهسرمایه روحانی نه تنها در جذب

 و نفوذ سپاه پاسداران نیز به هیچ وجه کاهش نیافته است.
 

 4: سیاسی گیریعبرت 3: اجرا

  
 

وزیر، معاون وزیر  411تا  911شامل روی کار آمدند  0323طلب و اصولگرا که در سال  نخبگان سیاسی هر دو جناح اصالح

اند. بسته به اینکه چه کسانی دولت را تشکیل شوند که عموماب از جوانی فعالیت سیاسی خود را آغاز کردهرتبه میو مقامات عالی

عد از انقالب سال، پیرترین کابینه ب 11یابند. کابینه روحانی با میانگین سنی ها و ادارات به دست آنها تغییر میبدهند، منصب

آموزی از اشتباهات ها و اهداف، هیچگونه عبرتشود. نظر به عدم موفقیت دولت کنونی در دستیابی به وعدهایران محسوب می

توان نگرش کلی روحانی نسبت به سیاست را نتیجۀ عبرت گرفتن از دورۀ خورد. با اینکه میو تجربیات پیشین به چشم نمی

نژاد[ در سیاست خارجی تجسم کرد، اما مشخص است محافل او ]احمدی جویانۀبک بسیار ستیزهنژاد و برای مثال ساحمدی

اند، همانگونه که لحن خشن و تقریباب های امنیتی دستخوش این فرآیند یادگیری و عبرت نشدهروحانیون تأثیرگذار و سرویس

 دهد.شان و توسعۀ اقدامات نظامی آنها در خارج نشان میمشابه

 منابع کارآیی -14

برخوردار بود، روحانی  0323نژاد از دسترسی به باالترین درآمدهای از زمان انقالب اسالمی در سال در حالی که دولت احمدی

( کاهش دادند. 8105-8109جمهوری وی )هایی مواجه بود که به سرعت صادرات نفت را در طول دو سال اول ریاستبا تحریم

ها در طبقات پایین و متوسط مدیران دولتی شد )که های پایین مانع افزایش حقوقاین قیمت در طول دورۀ مورد بررسی،

 0934هایی که تنها نصف بودجه آنها در سال وساز دولت جلوگیری کرد؛ طرحهای ساختضرورت مبرم داشت(، و از تحقق طرح

استعداد و های باامدهای این مسئله این بود که ایرانی( قابل تأمین بود. یکی از پی8101تا مارس  8105به تقویم ایران )مارس 

های شغلی و نیز استانداردهای زندگی بهتر، ترک کردند. ایران کماکان دار، کشور را برای تحصیالت عالی و فرصتصالحیت

ایرانی در  08851، تعداد 8105-8101رود. در سال تحصیلی یکی از کشورهای صدر جهان در زمینۀ فرار مغزها به شمار می

 شود.های آمریکا مشغول به تحصیل بودند که باالترین تعداد تاکنون محسوب میدانشگاه

 3: هاسیاست هماهنگی 4: هادارایی از کارآمد استفادۀ
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ای به اتخاذ با اینکه کارزار انتخاباتی روحانی در جریان انتخابات علیه فساد شایع در کشور بود، اما قوه قضائیه ایران عالقه

اقدامات قاطع ندارد زیرا فساد خود این نهاد را تحت تأثیر قرار داده است. حتی صادق آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه که 

 منصوب شده است، خود مظنون به ارتکاب فساد بوده است. 8113ای در سال خامنهاهلل آیتمستقیماب توسط 

کرد، مجلس جدید که در دست دولت روحانی را محدود می 8101اصولگرایان تا اوایل سال بعد از اینکه مجلسِ با اکثریت 

کار و سپاه طلبان است حمایت بیشتری از دولت به عمل آورده است؛ با این حال، قوه قضائیه، اصولگرایان محافظه اصالح

 پاسداران انقالب اسالمی همچنان جزء رقیبان سرسخت دولت هستند.

ای از سپاه های نظامی نیروی قدس به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی )شاخهها و عملیاتیف کنترل برنامهمحمدجواد ظر

ی رو به افزایش پاسداران انقالب اسالمی که مسئول انجام عملیات در خارج از خاک ایران است( را در دست ندارد. مداخله

 جمهوریزدایی از منطقه که توسط روحانی در ابتدای ریاست، با تنشنیروی قدس در کشورهای متعدد خاورمیانه به ویژه سوریه

، 8101اکتبر  03وی وعده داده شده بود، در تضاد است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تا زمان استعفایش در تاریخ 

)ائمه جمعه اکثراب نمایندگان  دهند به ائمه جمعه توجه کنند، نداشتهیچ دسترسی به مقامات و نیروهای محلی که ترجیح می

 ها هستند(.ای در شهرستاناهلل خامنهآیت

نژاد شدت کمتری دارند، جمهوری روحانی در مقایسه با احمدیبدین ترتیب، با اینکه اختالفات در داخل دولت تحت ریاست

ن انقالب اسالمی، و نیز دخالت دائمی ای و سپاه پاسداراخامنهاهلل آیتهای قدرتمند نزدیک به اما مداخالت نهادها و البی

 شود.ها، یک مانع اصلی برای کارآمدی دولت محسوب میای در استانخامنهاهلل آیتامامان جمعه و نمایندگان 
 

 3: ضدفساد سیاست

 
 

داده است، های مراقبتی قدرتمند فساد را گسترش فقدان نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد، یک قوه قضائیه مستقل یا رسانه

های طلب و عملگرا در رسوایی های اصالحو دولت روحانی در برابر این روند، قدرتی ندارد به ویژه از زمانی که اعضایی از جناح

برداری قرار گیرند برای مردم ها معموالب در صورتی که توسط رقبای سیاسی مورد بهرهاند. رسواییمربوط به فساد دخیل بوده

ا لزوماب پیامدهای حقوقی به دنبال ندارند. رسوایی بزرگ فساد شورای شهر تهران و شهردار محمدباقر قالیباف شوند امعلنی می

 شد نمونه خوبی است، چرا که هیچ تحقیقاتی در مورد آن صورت نگرفت.که به امالک مربوط می 8101در اوت 

واهرزاده روحانی به عنوان یکی از مشاوران دفتر بازی در دولت روحانی نیز ادامه پیدا کرد. اسماعیل سماوی خپارتی

اصغر مونسان به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد های روحانی یعنی علیجمهوری منصوب شد. یکی دیگر از خواهرزاده ریاست

جمهور در مقام دستیار جزیره کیش، که یک مرکز تجاری و گردشگری پرسود است، گماشته شد. حسین فریدون برادر رئیس

ای ایفا کرد. به عالوه، عبدالحسین فریدون که پسرعموی جمهور منصوب شد و نقش مهمی را در مذاکرات هستهویژه رئیس

اصغر پیوندی )یکی دیگر از جمهور است به عنوان مدیرکل دفتر وزارت فرهنگ و آموزش عالی منصوب شد. انتصاب علیرئیس
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های خود، آمیز بود. وزرا نیز در وزارتخانهمهم شهید بهشتی نیز مشاجره جمهور( به مقام ریاست دانشگاهپسرعموهای رئیس

 کنند.خویشاوندساالری خودشان را اِعمال می

 گیرد.اقدام حقوقی علیه فساد صرفاب به طور پراکنده و عمدتاب بنا به اقتضای سیاسی صورت می

 اجماع ایجاد -11

جمهور سابق بودند(، اهداف د )و قبل از او تحت نظر خاتمی رئیسطلبان ایران که نزدیک به حسن روحانی هستن اصالح

کنند. روحانی در جریان کارزار راهبردی بلندمدتِ پیشرفت تدریجی به سمت دموکراسی و یک اقتصاد بازاری آزاد را دنبال می

دت و بلندمدت او در نظر مانتخاباتی خود در مورد چند مسئله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کلیدی )که اهداف سیاسی میان

پرسی شد. با این وجود، تنها عده کمی از نهادهای محوری ایران طرفدار مفهوم لیبرال دموکراسی شوند( خواستار همهگرفته می

مبتنی بر حاکمیت قانون هستند. علیرغم تغییرات در ادارات پس از انتخابات، تصمیمات مربوطه باید مطابق با منافع روحانیون 

بایست در چهارچوب جمهوری می« طلب اصالح»ای هستند. بنابراین، اصطالح اهلل خامنهای باشد که تحت رهبری آیتارهکهمه

سازی تصمیمات داخلی، یک جامعه طلبان ایران، اصالحات برابر است با تعدیل و لیبرال اسالمی در نظر گرفته شود. برای اصالح

ها و هنجارهای دموکراتیک عمومی فکر طلبان ایران بر اساس ارزش عقاید. اصالحای و آزادی مدنی آزادتر، آزادی رسانه

 طلبان مهمترین حامی خود را از دست دادند. ، اصالح8102رفسنجانی در ژانویه  فوتکنند. با  نمی

بانۀ روحانیون و طلبان به اصول اقتصاد بازاری اعتقاد دارند اما به علت حق وتوهای متعص به طور مشابه، چند تن از اصالح

توانند اصالحات الزم را وضع طلب و اصولگرا، نمی در هر دو جناح اصالح 98های کلپتوکراتیکهای مخفی، و نیز شبکهسرویس

 نمایند.

اهلل آنها از سوی آیت دهند اما پول، سالح و پشتیبانیعامالن ضددموکراتیک ایران یک اقلیت را در کشور تشکیل می

نظامیان بسیج، کار، تندروها، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شبها قدرتمند ساخته است. اصولگرایان محافظهای، آنها ر خامنه

های اسالمی را ترویج نمایندگان و پیروان رهبر )از جمله ائمه جمعه و اکثر روحانیون و مسسسات و نهادهای مذهبی(، دیدگاه

 شوند.های اصالحی میکرده و مانع سیاست
 

 3: اهداف پیرامون اجماع

 
 

هرچند شماری از اعضای شوراهای شهرهای ایران مظنون به فساد هستند، اما اعضای این شوراها مستقیماب توسط 

 گردند.طلب انتخاب می شهروندان به عنوان افراد لیبرال و اصالح

                                                           
38. Kleptocratic   - دزدساالری
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نیروهای ضددموکراتیک را به عقب برانند. آنها کنند طلبان اکثریت نسبی را در مجلس در اختیار دارند اما جرأت نمی اصالح

خواهند جزء ساختار قدرت باقی بمانند، بنابراین خطر برخورد جدی با نیروهای ضددموکراتیک )که نزدیک به سردمداران می

اصطالح هانگارانه است اگر تصور کنیم یک جدایی آشکار و اساسی بین بخرند. بدین ترتیب، سادهنظام هستند( را به جان نمی

 کار در چهارچوب جمهوری اسالمی وجود دارد.طلبان و اصولگرایان محافظه اصالح

، سیستم( «نظام)»کند. رژیم ها را حفظ میسازی کرده و شکافای، کشور و جامعه را قطبیاهلل علی خامنهرهبر کشور آیت

های ها و مزاحبین نظام و جمعیت ایران در شکوهبرای مدتی طوالنی مخالف منافع شهروندانش بوده است. اختالفات عظیم 

کفایت شود. رژیم برای رهبری و مدیریت کشور بیهای اجتماعی آشکار میبیشمار راجع به اشخاص و مقامات مسئول در رسانه

روحانیون و ها )زندگی تجملی آقازادهشود. دولت نتوانست شکاف بین ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد. سبکدر نظر گرفته می

 های آنان باعث نارضایتی در میان مردم شده است.رتبه( و خانوادهمقامات عالی

ها، که آزادی دینی آنها محدود بوده ها، کردها، بهائیان و بلوچهای مذهبی و قومی مانند سنیرژیم ایران عامدانه علیه اقلیت

انگیزد، برای مثال در ز روی عمد دشمنی در میان مردم برمیشود. رژیم او از مشاغل دولتی محروم هستند، تبعیض قائل می

های متعلق به های فوتبال و در جریان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که اقدام به تحریک احساسات ضد اعراب علیه تیمورزشگاه

ایران، « دشمن محض»ودی، ها به ویژه در مخالفت با عربستان سعنمایند. پرچمکنند، میکشورهای عرب که در ایران بازی می

کند که تبلیغ منفی کند و اعراب را متهم می)ترس از ایران( را زیاد پخش می« ایران هراسی»شوند. رژیم عبارت آتش زده می

کنند. اتهاماتی مشابه )اگر نگوییم بدتر( علیه اسرائیل ابراز المللی خراب میعلیه ایران کرده و وجهۀ ایران را در عرصۀ بین

 شود. می
 

 3: شکاف/  اختالف مدیریت 3: ضددموکراتیک عامالن

  
 

بلندترین(  0311ترین )و در زمان ساخت خود در اوایل دهه انگیز برای بسیاری از ایرانیان، قدیمییکی از نمادهای خاطره

فروریخت.  8102در ژانویه سوزی ، واقع در مرکز پایتخت ایران یعنی تهران به دلیل آتش«پالسکو»طبقه تحت عنوان  02برج 

حبیب القانیان سازندۀ این برج که یک تاجر و رئیس انجمن کلیمیان ایران بود، چند ماه بعد از به ثمر رسیدن انقالب در فوریه 

 اعدام شد. 0323

اصالحات داخلی از ای اعتبار زیادی را کسب کرد، نیاز به با اینکه روحانی در خارج از کشور بعد از دستیابی به توافق هسته

سازی واقعی ست. پیادههای اجتماعی و مشارکت در جامعه مدنی همچنان به قوت خود باقیسازی و تعدیل سیاستلحاظ لیبرال

ای و پیروان او به شدت علیه آن هستند و خود روحانی نیز ظاهراب در خصوص اهلل خامنهاین هدف نامحتمل است زیرا آیت

 الزم را ندارد. طعیت و اراۀدستیابی به این هدف قا
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مهدی کروبی رهبر  8113یکی از عامالن کلیدی دولت در سرکوب جامعه مدنی، وزارت اطالعات )ام.اُ.آی( است. در سال 

های وزارت اطالعات علیه معترضان زندانی مربوط به جنبش سبز منتشر وقت اپوزیسیون یک گزارش جامع را در مورد قساوت

 شد.های شکنجۀ وحشیانه از قبیل تجاوز جنسی به مردان و زنان میای وحشتناک شامل روشهنمود. این قساوت

جمهوری روحانی نیز وزارت اطالعات هنوز به شدت در سرکوب جامعه مدنی دخیل است. در اواخر ژانویه در دوران ریاست

ات در شهر کرمانشاه دست به خودکشی ساله بعد از یک محکومیت حبس کوتاه در وزارت اطالع 81، مهدیس میرقوامی 8102

 ساله نیز بعد از یک بازداشت کوتاه در زندان، خودکشی کرد. 88زد. یک ماه قبل از آن، شلیر فرهادی 

نرگس محمدی معاون  8101کند. در مه گذاری و ایجاد اجماع در کشور نقشی ایفا نمیشده در سیاستجامعه مدنی سرکوب

ای به حسن روحانی نوشت که در آن به انتقاد از فشار گسترده بر روی جامعه مدنی و سرگشاده مرکز مدافعان حقوق بشر نامۀ

های احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل و فعاالن برجستۀ ایرانی حقوق بشر مانند شیرین عبادی فعاالن آن پرداخت. گزارش

جمهوری روحانی بهبود قابل و جامعه مدنی تحت ریاست کنند که وضعیت حقوق بشر( تأیید می8119)برندۀ جایزه صلح نوبل 

های آزاد و مستقل جامعه مدنی مشورت ای نیافته است. سردمداران سالخورده حکومت، کشور را اداره کرده و با انجمنمالحظه

 کنند.نمی
 

 9: مدنی جامعه مشارکت

 
 

به شش سال  8101در مرکز حفاظت از حقوق بشر ایران در سال  نسرین ستوده که یک وکیل ایرانی است به خاطر عضویت

به سه سال محرومیت از فعالیت در حرفۀ  8101زندان به عالوه یازده سال حبس به جرم اقدام علیه امنیت ملی  و نیز در اکتبر 

هبر معنوی عرفان خود محکوم شد. محمد علی طاهری از عالمان عرفان کیهانی )موسوم به حلقه( که دکتر جایگزین و ر

به مجازات اعدام محکوم شد. بعد از اقدام به  8105)حقیقت معنوی(، بعد از سپری کردن پنج سال اول حبس خود در اوت 

، زنده بودن او نامعلوم است زیرا اجازۀ هیچ تماسی با خانواده و حامیان حقوقی وی داده نشده 8101اعتصاب غذا در سپتامبر 

 است.
 

 3: مصالحه
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کفایتی رفتار نموده است. در عرض عدالتی و بیسال عمر خود نسبت به شهروندان خود با بی 92وری اسالمی در طول جمه

دست کم  8101نفر و تا اکتبر  0111نیز ایران حدود  8105اعدام شدند. در سال  0321چند سال، هزاران زندانی سیاسی در دهه 

 سرانه اعدام پس از چین رتبه دوم جهان را داراست.نفر را اعدام کرده است. ایران در آمار  891

از مرگ رفسنجانی به عنوان یک  8102طلبان رده باال که سابقاب صاحب مناصبی عالی بودند در ژانویه  نفر از اصالح 49

برای چند  8113فرصت استفاده کرده و خواستار یک به اصالح آشتی ملی شدند. وزرا و نمایندگان اسبق مجلس )که بعد از سال 

ای مبنی بر این امر جمهور سابق محمد خاتمی در میان آنها قرار داشتند. با این حال، هیچ نشانهسال زندانی بودند( و نیز رئیس

وجود ندارد که سردمداران سیاسی و به ویژه رهبر به دنبال نوعی آشتی با قربانیان باشند. رهبران بازداشتی اپوزیسیون یعنی 

 برند. مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی به سر می میرحسین موسوی و

 المللیبین همکاری -16

جمهور روحانی احتمال دارد های رئیسالمللی ایران را برانگیخت. تالشبرجام امیدها نسبت به گشایش سیاسی و اقتصادی بین

رتبه اروپایی مانند یاسی و اقتصادی عالیالمللی شود. چند تن از رهبران سباعث ورود دوبارۀ جمهوری اسالمی به جامعه بین

جمهور اتریش، معاون صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه ایتالیا و وزیر خارجه فرانسه به ایران سفر کردند. با این وجود هنوز رئیس

 نتایج ملموسی محقق نشده است.
 

 3: اعتبار 3: هاپشتوانه مؤثر کارگیریبه

  
 

رئیس  94معاون بانک جهانی و کریستین الگارد 99نیا وزیر اقتصاد ایران با کایل پیترزعلی طیبزمانی که  8101در اکتبر 

آغاز شد. هر دو مسسسه از توسعۀ اقتصاد  95المللی پول دیدار کرد، همکاری جدید ایران با مسسسات برتون وودزصندوق بین

المللی های بینها و شرکتبرای رفع موانع بین ایران و بانکها نیا وعده داده شد تالشکالن ایران رضایت داشتند، و به طیب

های جداگانۀ ایاالت متحده علیه ایران کماکان موانع بزرگی برای تجارت اقتصادی ایران با جهان آغاز شوند. با این حال، تحریم

س دارند. بنابراین همکاری دو جانبه ها در صورت تجارت با ایران از تنبیه توسط آمریکا هراها و شرکتروند. بانکبه شمار می

پیروزی دیگری را برای  8102جمهوری سال با بسیاری از کشورها محدود است. با این حال در صورتی که انتخابات ریاست

هایش جهت گشایش کشور ای جهت تداوم تالشتواند باعث تقویت او در داخل علیه خامنهروحانی رقم بزند، این موضوع می

 المللی شود.ری بینبرای همکا

                                                           
33. Kyle Peters 

34.Christine Lagarde 

35.Bretton Woods institutions 
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پنهانی به اثبات رسیده است.  ایهای هستهبرای قریب به چهار دهه، غیر قابل اطمینان بودن ایران در خصوص فعالیت

گر بشار اسد در سوریه، به شدت اهلل و نیز رژیم سرکوبهای افراطی نظیر حماس و حزبهمچنین، حمایت این کشور از گروه

ای به ارتقای جایگاه و نژاد کنار رفت و توافق هستهطلب احمدینموده است. اگرچه دولت خشن و جنگ داروجهۀ ایران را خدشه

الملل کمک کرد، اما جمهوری اسالمی هنوز به طور فعال در منازعات خاورمیانه و به ویژه در سوریه اعتبار ایران در نظام بین

با وضعیت حقوق بشر مواجه است، و نیز همکاری نزدیکی با پوتین  های آمریکا در رابطهکند، همچنان با تحریمدخالت می

دار شدن سفارتخانه عربستان سعودی در تهران مورد حمله قرار گرفت که باعث خدشه 8101جمهور روسیه دارد. در ژانویه رئیس

 وجهه و اعتبار ایران در خاورمیانه به ویژه در میان اعراب شد.

نژاد است. با این وجود، تنها یک تر از دولت احمدیبخشالمللی به ویژه غرب بسیار رضایت بیندولت روحانی برای شرکای 

وزیر امور داخلی آلمان در مورد پیروی کامل ایران از تعهداتش ابراز تردید کرد،  91ای توماس دی مایزیِرسال پس از توافق هسته

ای غیرقانونی اشاره نمود. به نوشته بهروز خسروزاده و تکثیر هسته شدۀ این کشور در زمینۀهای فراوان و گزارشو به فعالیت

یای وستفال-راینمورد اقدام غیرقانونی در بزرگترین ایالت فدرال آلمان یعنی  31، حدود «دیپلمات»هوپ در نشریه مندی لوسن

 تشخیص داده شد. رود،ای به کار میها و النچرهای هستهکه برای سالح جهت دسترسی به تکنولوژی 92شمالی
 

 3: ایمنطقه همکاری

 
 

المللی داشت. اما در منطقه خاورمیانه، ایران بین  آمیزی در قبال بازیگران بینای، ایران رفتار مسالمتدر نتیجۀ توافق هسته

اسد بدون  مداخالت خود را به ویژه در سوریه و عراق تشدید نمود. در جنگ داخلی سوریه، بشار 8102و ژانویه  8105فوریه 

اهلل تاکنون سرنگون شده بود. شماری از مقامات افغان در خصوص همکاری احتمالی بین ایران ها و حزبها، روسحمایت ایرانی

های اند. تصورات عمومی مبنی بر اینکه ایران از منابع مالیِ آزادشده بعد از برداشته شدن تحریمو طالبان اظهار ناراحتی کرده

پیمانان این کشور در سوریه استفاده کرده و نه در راستای رفاه شهروندان خود، درست اهلل و همتیبانی از حزبای برای پشهسته

ای ایران را محقق ساخت. اوباما به منظور به خطر نیانداختن ای عمالب ابقای مداخالت منطقهاند. توافق هستهاز آب درآمده

سازمان همکاری  8101شد( مدارا کرد. با این وجود در آوریل به آن مربوط نمی ای ایران )که توافقبرجام، با رفتار منطقه

شان در سوریه، عراق، یمن، و برخی کشورهای دیگر در منطقه مورد سرزنش هایاهلل را به علت دخالتاسالمی ایران و حزب

انزوای بیشتری همراه بوده است. یک حادثه  جمهوری روحانی، جایگاه ایران در میان کشورهای عرب باقرار داد. از زمان ریاست

نفر از آنها ایرانی  411نفر )که  202در جریان زیارت ساالنه حج در منا )نزدیک مکه، عربستان سعودی( که به کشته شدن 

ان منجر شد، باعث یک مناقشه و اتهام متقابل بین عربستان سعودی و ایر 8105سپتامبر  84نفر در  251بودند( و زخمی شدن 

 به آتش کشیده شد. 8101ها حمله به سفارت عربستان در تهران بود، که توسط افراطیون در ژانویه شد. اوج تنش

                                                           
36.Thomas de Maizière 

37 .North Rhine-Westphalia 
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 راهبردی اندازچشم

جمهور روحانی توانست به را رقم زد. رئیس 8102و ژانویه  8105برجام مهمترین پیشرفت کلیدی در کل بازۀ زمانی بین فوریه 

ای دست یابد در حالی که هیچ پیشرفت مشهودی به سمت های هستهمانند برداشتن تحریممدتی اهداف کلیدی کوتاه

اهلل خورد. گذشته از اختالفات درونی، آیتدموکراسی و اقتصاد بازاری آزاد به عنوان اهداف راهبردی بلندمدت به چشم نمی

تر است. موضوعی که از رفاه شهروندان مهم طلبان هر دو در وفاداری خود به حفظ رژیم سهیم هستند، ای و اصالحخامنه

های الینفک جمهوری اسالمی ایران بوده ای یکی از مسلفهاهلل خامنهسیاست تقیه )فریب، تقلب( از زمان روی کار آمدن آیت

ت اقتصادی یا کمونیس-طلب، هیچ گزینه سوم لیبرال، اجتماعی کار یا اصالحهای اصولگرای محافظهاست. افزون بر جناح

طلبان و تندروها بیش از بیست سال است که  های بین اصالحای نباشد. تنشدیگری در انتخابات وجود ندارد که وفادار به خامنه

های جدیدی را برای ایران ایجاد نمود، اما الوقوع را مرتفع ساخت و فرصتای تهدید جنگ غریبوجود دارد. هرچند توافق هسته

ای به ضرر عربستان سعودی تبدیل کنندۀ منطقهمحققان غربی مبنی بر اینکه ایران به یک تثبیتنگاران و فرضیه روزنامه

اهلل جزء موانع اصلی در ای ایران نگذاشته است. ایران و حزبخواهد شد، محقق نگشت. برجام تأثیر مثبتی روی رفتار منطقه

 ها هستند.فرآیند صلح بین فلسطینیان و اسرائیلی

بالیستیک  هایآمیز موشکرتبه در غرب به طرز مشهودی بهبود یافت، اما آزمایش تحریکابط با مقامات عالیبا اینکه رو 

طلبانۀ مداوم افراطیون بلندپایه و مقامات نظامی، ها انجام شد، و نیز اظهارات جنگکه مدت کوتاهی بعد از برداشته شدن تحریم

 ارند.گذبینی بودن ایران صحه میبر غیر قابل پیش

ای را فسخ کند و فشارها بر ایران را متحده در کارزار انتخاباتی خود وعده داد توافق هستهجمهور ایاالتدونالد ترامپ رئیس

ای تقویت نماید که ترس رژیم در زمینۀ از دست دادن مزایای توافق هسته«( هر زمان، هر جا)»های تصادفی از طریق بازرسی

های شدیدتر نقطه ضعف ایران و حمله نظامی خطر دهد. تحریمای پنهانی را افزایش میستهو افشای هرگونه فعالیت ه

ای از میان های منطقهالوقوع برای این کشور خواهد بود. اگر ترامپ برجام را لغو کند، سپر محافظ ایران برای ماجراجویی قریب

رض وجود دارد که ترامپ ممکن است برجام را با افزودن های قدرت در منطقه دگرگون خواهند شد. این فخواهد رفت و حلقه

زنی ایرانی در نزدیکی های گشتآمیزی در خلیج فارس مانند مانورهای قایقشروط بیشتر حفظ نماید. هر اقدام تحریک

 تواند منجر به یک فاجعه شود.المللی می های بینهای جنگی آمریکا در آب کشتی

 

 


