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 در سه مولفه
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چیستی و چرایی برخی ناهنجاری ها در تجمعات اخیر
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گفتگوهای بین الملل

در رسانه

گزارش نشست تنظیم گری اعتراضات؛ از رویا تا واقعیت در شبكه 5 سيما و روزنامه فرهيختگان
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اندیشکده حکمراني شریف 01

0 ۲

0 ۳

0 9

1 0

1 1 

1 ۲

1 ۳

شماره 9/  سال چــهارم/ آذر 1401

نا  مــه خبــــــر 
انديشكده حكـمراني شريف

تنظیم گری اعتراضات؛ از رویا تا واقعیت

بررسی تجربه تنظیم گر رقابت در ایران

0 4

0 5

گرا؛ یک تجربه ورزی کوتاه در دنیای سیاست گذاری

دین و اداره: از حکمرانی علم زده تا حکمرانی ارزش محور - حکمرانی از منظر پژوهشگاه فقه نظام

0 6

0 7

دومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی 0 ۸



1    خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 1401

بــدو  از  شــریف  حکمرانــی  اندیشــکده 
ــه عنــوان یــک اندیشــکده  تاســیس)1394( ب
دانشــگاهی تمرکــز خــود را بر مقولــه حکمرانی 
ــت.  ــرار داده اس ــور ق ــاز و کار آن در کش و س
ــط،  ــات مرتب ــق ادبی ــی دقی ــه و بررس مطالع
شــناخت  مبانــی،  و  چارچــوب  فراگیــری 
مســائل و معضــالت کشــور و ارائــه مشــاوره ها 
بنیــان  دانــش  سیاســتی  راه حل هــای  و 
مبتنــی بــر اقتضائــات بومــی و نهایتــاً پیگیری 
سیاســت های پیشــنهادی تــا حصــول نتیجــه، 
روال کاری اندیشــکده در امــر سیاســت پژوهی 

ــت. ــوده اس ب
بــا تقســیم کار در حوزه هــای  اندیشــکده 
نظام حکمــــراني، تنظیم گري، سیاســتگذاري 
اقتصــادي، مطالعــات دولــت و بخــش عمومــي، 
مطالعــات پارلمــان، سیاســت پژوهي، حکمراني 
ــط و  ــل را بس ــن المل ــانه، بی ــات و رس ارتباط
توســعه داده و مؤفــق بــه تولیــد دانــش بومــی 

نیــز شــده اســت.

اندیشکده حکمراني شریف

انديشكده حكمراني شريف



خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 21401    

طرح انديشكده حكمرانــــــی 
شريـــــف برای اصــــــالح 

قانون انتخابات رونمايی شد

در نشست »مجلس خانه همه ملت« مطرح شد
دغدغه های نمايندگان مجلــس خرد 
انتخابات  نظام  اصالح  است/  محلی  و 
می  افزايش  را  سياسی  ثبات  مجلس 

دهد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی 
شریف نشستی با عنوان »مجلس، خانه همه 
وکیلی  محمدعلی  دکتر  حضور  با  ملت«؛ 
)نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی(، 
دکتر علی صناعی )عضو هیئت علمی دانشکده 
بهشتی(، دکتر  دانشگاه شهید  علوم سیاسی 
مهدی زینالو )موسس مرکز مطالعات پارلمان 
محمدحسین  شریف(،  حکمرانی  اندیشکده 
عمومی  سیاست گذاری  )پژوهشگر  اعلمی 
اندیشکده حکمرانی شریف( در سالن اجتماعات 

دکتر رضا روستاآزاد برگزار شد.
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/b71834

رويداد

https://b2n.ir/b71834


رويداد3    خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 1401

باشگاه سیاست پژوهی اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری پژوهشگاه فقه نظام 
اقدام به برگزاری سلسله نشست های دین و اداره کرده است.

جلسه اول با عنوان از حکمرانی علم زده تا حکمرانی ارزش محور باحضور دکتر 
امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

جلسه دوم نیز با عنوان حکمرانی از منظر پژوهشگاه فقه نظام برگزار گردید که 
با حضور حجت االسالم قنبرزاده مدیر مجتمع عالی ولی امر برگزار گردید. این 

جلسات همراه با مباحثه و پرسش و پاسخ پژوهشگران با اساتید همراه بود.

جلسه اول: از حكمرانی علم زده تا حكمرانی ارزش محور

جلسه دوم: حكمــرانی از منظر پژوهشگاه فقــه نظـام

دیـن و اداره



خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 41401    

تنظیـــم گـــــری   اعتراضـات؛تنظیـــم گـــــری   اعتراضـات؛
از رویـا  تا  واقعیـتاز رویـا  تا  واقعیـت

تنظیم گری اعتراضات: از رویا تا واقعیت
هنر زمامداری اين است که مانع امنيتی 
شدن موضوعات شود/ در دهه 60 سخنان 
می  پخش  تلويزيون  در  معترض  مردم 
شد / سخت گيرانه ترين رويكرد را برای 

برگزاری تجمعات قانونی داريم

شهرهای بزرگ و کوچک ایران در دو ماه گذشته 
صحنه تجمع های اعتراضی ای بوده است که بعضاً به 

رويداد

خشونت انجامیده اند. این اتفاقات به مانند همیشه 
اعتراضی  تجمعات  برگزاری  چگونگی  از  پرسش 
قانونی و مسالمت آمیز را به پیش کشیده اند. اصل 27 
قانون اساسی، مشروعیت بخش تجمع های اعتراضی 
در ایران است. اما قواعد قانونی و تنظیمی روشنی 
شرایط  در  به ویژه  اصل،  این  اجرایی سازی  برای 
بحران های امنیتی و سیاسی، وجود ندارد. لذا به 
منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسالمی ایران 
در برخورد با اصل 27 قانون اساسی و چالش های 
اجرایی شدن آن، نشستی با عنوان »تنظیم گری 
اعتراضات: از رویا تا واقعیت«، با حضور علی قشقایی 
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری 
تهران، احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای 
مرکز  کارشناس  شمسا  محمدرضا  و  اسالمی 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در دوم آذرماه 
1401، در اندیشکده حکمرانی شریف، به همت 

باشگاه تنظیم گری ایران برگزار گردید.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/w35861

https://b2n.ir/w35861 
https://b2n.ir/w35861 
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بررسی  تجربه بررسی  تجربه 
 تنظیم گر رقابت  تنظیم گر رقابت 

در ایراندر ایران

حکمراني  اندیشکده  عمومي  روابط  گزارش  به 
از  اولین نشست  شریف روز گذشته )10/آبان( 
سلسله نشست هاي تجربه نگاري تنظیم گري با 
در  رقابت  تنظیم گر  تجربه ي  »بررسي  موضوع 
ایران« با حضور جناب آقاي احمد داوودي »نائب 
باشگاه  همت  به  رقابت«  شوراي  سابق  رئیس 
اندیشکده  سالن جلسات  در  ایران  تنظیم گري 

حکمراني شریف برگزار شد.
و  تصدی گری  از  باید  تنظیم گری  فعالیت های 

سایر وظایف نهادها تفکیک شود.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/b90154

کشور نيازمند 
تنظيم گران مستقل 

است

رويداد

https://b2n.ir/b90154
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باشگاه سیاست پژوهی اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری بنیاد نهضت اقدام به برگزاری رویداد گرا سیاست 
گذاری )گزینش راه انقالب( کرده است که این رویداد یک تجربه ورزی کوتاه در دنیای سیاست گذاری است.
در این دوره که با حضور اساتید مطرح و خبره حوزه سیاست گذاری برگزار شد، تالش شد تا از همکاری 
سایر نهادها و اندیشکده ها چون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، اندیشکده ایتان، خانه اندیشه 
ورزان و اندیشکده حکمرانی شریف جهت آشنایی هرچه بیشتر اندیشه ورزان با نهادهای مرتبط حوزه 

سیاستگذاری استفاده گردد.

 گــــــرا سیاسـت گـذاری
 )گزینش راه انقالب(

رويداد

یک 
تجربه ورزی کوتاه

در دنیای
سیاست گذاری



خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 71401     رويداد

چرایی ناهنجاری ها در تجمعات اخیر بررسی شد
آروين: شكاف نسلی و فرهنگ توييتری شكل دهنده جنبه نمادين 
اعتراض بوده است/ صفار هرندی: معترضين دغدغه پيوستن ديگران 

به خود را ندارند
 

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، نشست »چیستی و چرایی برخی 
ناهنجاری ها در تجمعات اخیر« با حضور دکتر سجاد صفار هرندی مدیر و عضو هیات 
علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی و دکتر بهاره آروین هیأت علمی دانشگاه تربیت 

مدرس و عضو سابق شورای شهر تهران برگزار شد.
ادامه ي مطلب:

https://b2n.ir/w27366

چیستـی و چرایـی
 برخی ناهنجاری هــا 

در تجمــعات اخیــــر

https://b2n.ir/w27366


8    خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 1401 رويداد8    خبرنامه، سال چهارم، شماره ۸، آبان 1401

این رویداد برای دومین سال پیاپی با هدف توسعه گفتمان علمی- تطبیقی  به کارکردهای پارلمان، تبیین نظام مسائل 
اولویت دار مجلس شورای اسالمی و شناسایی و تربیت ظرفیت های بالقوه اندیشه ورز برای مجلس و نهادهای مرتبط 
این قوه توسط مرکز مطالعات پارلمان در اندیشکده حکمرانی شریف  و با مشارکت خانه اندیشه ورزان جوان، باشگاه 

سیاست پژوهی اتحادیه انجمن های علوم سیاسی کشور و جنبش ازما برگزار گردید. 
رویکرد دوره: 

این دوره با رویکردی میان رشته ای و کارکرد گرایانه  به بررسی چالش های ساختاری و عملکردی مجلس پرداخته و 
با بهره گیری از ارایه مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و اساتید دانشگاه سعی در ایجاد پیوند 

در دو ساحت نظر و عمل داشته است.
همچنین با طراحی بک فراخوان یادداشت سیاستی در محورهای رویداد در بازه قبل از برگزاری، سعی شد تا فضایی 
جهت شناسایی افراد دغدغه مند و جمع آوری ایده های نخبگانی فراهم شود که در اختتامیه دونفر برگزیده اعالم 

شدند.
مخاطبان دوره:

مخاطبان این رویداد شامل دانشجویان، فارغ التحصیالن و پژوهشگران رشته های مرتبط با حوزه حکمرانی و فعالین 
اندیشکده ها بودند.تعداد نفرات شرکت کننده در این دوره شامل 22عضو مجازی و 22 عضو حضوری بود.

دومین رویداد تخصصی مطالعـات  پارلـمان  و حکمــرانی

مشورت ساالری



خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 91401    

ارائه کننده:
دکتر آندریا میگون

استاد دانشکده علوم سیاسی 
و مدیریت دولتی 

در دانشگاه متروپولیتن تورنتو
از  سیاسی  علوم  دکترای 

دانشگاه سیمون فریزر
در  پژوهش  سابق  مدیر 
مؤسسه مدیریت دولتی کانادا

مشورت ساالری

گفتگــوهای  بین المــلل

چرا پژوهشگران سیاستگذاری 
عمومی 

و اقتصاد سیاسی
 به دیدگاهی ترکیبی از ساختار، نهاد 

و کارگزار نیاز دارند؟
ارائه کننده:

دکتر کانر باکر
عضو هیأت علمی و استاد علوم سیاسی 

دانشگاه کوچ ترکیه
و  هاروارد  دانشگاه های  مدعو  پژوهشگر 

استنفورد

بين الملل



در رسانه10    خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 1401

گزارش نشست 
»تنظيم گری اعتراضات؛ از 
رويا تا واقعيت« 
در روزنامه فرهيختگان

گزارش نشست
»تنظيم گری اعتراضات؛ 

از رويا تا واقعيت«
تهران  برنامه سالم  در 

شبكه پنج سيما

مشاهده گزارش:
https://b2n.ir/u87389

https://b2n.ir/u87389


خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 111401    

اصالح حکمرانی نیازمند اصالح حکمرانی نیازمند 
تغییر در سه مؤلفه »فهم«، تغییر در سه مؤلفه »فهم«، 

»عزم« و »راه حل« است»عزم« و »راه حل« است

در رسانه

دکتر سيد 
محمدصادق 

اماميان
رئیس هیات مدیره 
اندیشکده حکمرانی 

شریف

دکتر سید محمدصادق امامیان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم:
باید نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنیم. یک موقع است که برای شما اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد 

و شما غافلگیر می شوید اما اتفاقات اخیر از چندین سال قبل معلوم بود که باالخره اتفاق می افتد.
ادامه ي مطلب:

https://b2n.ir/s02525

https://b2n.ir/s02525
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تاملی بر هیجان های تاملی بر هیجان های 
خشونت آمیزخشونت آمیز

 و اعتراض های اخیر و اعتراض های اخیر

تحلیل و توصیف اعتراض های اخیر به دلیل جدید بودن سبک و شیوه آن کار آسانی نیست. نظریه های 
گذشته جنبش های اجتماعی و هیجان های توده ای به طور عمده براساس ساختارهای عمودی جوامع 
در دهه های گذشته توسعه یافته اما شبکه ای شدن جوامع و گسترش و مستحکم شدن ارتباطات افقی 
بواسطه توسعه، استفاده از تلفن های همراه و پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در سال های اخیر نیاز 

به رویکرد ترکیبی و تلفیقی برای توصیف دقیق تر و تحلیل عمیق تر را ایجاب می کند.
در این یادداشت تالش می شود با بررسی مطالعات انجام شده، چرایی سبک جدید اعتراض ها بررسی 

و در خصوص شیوه مدیریت آنها راهکارهایی برای دستگاه های تصمیم گیر ارائه شود.
ادامه ي مطلب:

https://b2n.ir/w44871

خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 121401     يادداشت

علی سعد
مدیر اندیشکده 
حکمرانی شریف

https://b2n.ir/w44871


خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 131401    

سید محمدرضا دادگستر
پژوهشگر اندیشکده 

حکمراني شریف

سه بعد 
ناپیدای 

تنظیــم گری 
صنعــــت

خبرنامه، سال چهارم، شماره 9، آذر 131401     يادداشت

در هر صنعت، برند یا برندهایی وجود دارند که 
جزو انتخاب   های نخست مصرف کننده هستند و 
با کمترین تامل پیشین برگزیده می   شوند. این 
طی  که  دارند  غنی   ای  شهرت  سرمایه  برندها 
سال های متمادی فعالیت در صنعت به دست 
آمده است. سرمایه شهرت را به صورت خالصه 
می   توان ارزش دارایی های نامشهود هر کسب وکار 
معرفی  ذی نفعان  اعتماد  و  برند  هویت  مانند 
ارزش درک   شده  می تواند  کرد. سرمایه شهرت 
محصوالت و خدمات، قیمت سهام و ارزش   گذاری 

شرکت ها را افزایش دهد.
ادامه مطلب:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/
tiny/news-3914320

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3914320
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3914320
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