
تجربهنگاریتنظیمگری؛تجربهنگاریتنظیمگری؛
روایتیازمسیرتنظیمگریدرایرانروایتیازمسیرتنظیمگریدرایران

شاهکوه:شاهکوه:
سرمایهگذاریسرمایهگذاری
اپراتورهاطیاپراتورهاطی
ســهسالاخیرســهسالاخیر
یکسومشدهاستیکسومشدهاست

شماره 10/  سال چهارم/ دی 1401

شـماره ثبت ۳۸۳4۲

نا  مـــهخبـــــــر 
انديشكده حكـمراني شريــف

محمدحسیناعلمی؛پژوهشگراندیشکدهحکمرانیشریفدرگفتگوبامحمدحسیناعلمی؛پژوهشگراندیشکدهحکمرانیشریفدرگفتگوبا
روزنامهقدسروزنامهقدس

عدالت بر عالوه تناسبی  انتخابات نظام عدالتدر بر عالوه تناسبی  انتخابات نظام در
بیشترشاهدرشدمشارکتمردمی  بیشترشاهدرشدمشارکتمردمیاجتماعی  اجتماعی

خواهیمبودخواهیمبود

زهراالنچری؛پژوهشگراندیشکدهحکمرانیشریفزهراالنچری؛پژوهشگراندیشکدهحکمرانیشریف

تنظیمگریوتفکیکقوا؛چالشیقابلحلدرتنظیمگریوتفکیکقوا؛چالشیقابلحلدر
نظامحکمرانینظامحکمرانی



فهرست

انديشكده حكمراني شريف

رويداد

تنظیم گری اعتراضات؛ از ایده تا اجرا

بين الملل

گفتگوهای بین الملل

در رسانه

يادداشت

IGF 2022 دکتر سيد محمدصادق اماميان: آینده مبهم دنیای مجازی: مروری کوتاه بر

علی سعد: ترسیم الزامات سیاستی اندیشکده٬ها

اندیشکده حکمراني شریف 01

0 ۲

0 ۳

0 5

0 7

0 ۸

شماره 10/  سال چــهارم/ دی 1401

نا  مــهخبــــــر 
انديشكده حكـمراني شريف

تجربه نگاری تنظیم گری؛ روایتی از مسیر تنظیم گری در ایران به روایت تنظیم گران

نظام انتخابات تناسبی، مجلس همگانی، مشارکت همگانی

0 4

0 6

نگاهی عملگرایانه به تعامل رویکردهای دینی و واقعیت اداره جوامع مدرن

سيد محمدرضا دادگستر: ضرورت تدوین سازوکارهایی برای اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی

زهرا النچری: تنظیم٬گری و تفکیک قوا؛ چالشی قابل حل در نظام حکمرانی

0 9

1 1

حديثه ربيعی: بازخوانی تجربه اتحادیه اروپا در قانونگذاری مشارکتی 1 ۲

نشريه

یازدهمین شماره فصلنامه تنظیم گفتار منتشر شد 1 4

اميرحسين قلندری: تنظیم گری: امری سیاسی یا تکنوکراسی؛ از ترامپ تا ایران اینترنشنال 1 ۳

سيد محمدرضا دادگستر: بریتانیا، هراس پلتفرمی و سبک جدید تنظیم گری 1 0



1    خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 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 معضــات 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.

اندیشکدهحکمرانيشریف

انديشكده حكمراني شريف



خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 21401    

اعتراضـــــات؛  تنظيـــم گری 
از ايده تا اجرا

اعتراض  برای  راهی  زاده:  عباس 
راجی:  نكرده ايم/  ايجاد  قانونی 
قانون  نويس  پيش  حقوقی  معاونت 
را آماده  اعتراضی  برگزاری تجمعات 

می کند
جمهوری  نظام  عملکرد  بررسی  منظور  به 
اسامی ایران در برخورد با اصل 27 قانون 
اجتماعات  براساس آن، تشکیل  اساسی که 
شده،  شناخته  رسمیت  به  راهپیمایی ها  و 
اعتراضات:  »تنظیم گری  عنوان  با  نشستی 
محمود  آقایان  حضور  با  اجرا«،  تا  ایده  از 
کمیسیون  عضو  مشکینی،  عباس زاده 
و  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
و  کشور  وزارت  اسبق  سیاسی  مدیرکل 
معاونت  قائم مقام  راجی،  سیدمحمدهادی 
هیئت  عضو  و  ریاست جمهوری  حقوقی 
علمی دانشگاه امام صادق )ع(، در اندیشکده 
باشگاه  همت  به  و  شریف  حکمرانی 

تنظیم گری ایران برگزار شد.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/w97702

رويداد

https://b2n.ir/w97702


رويداد3    خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 1401

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

دکتر  و  نظام  فقه  پژوهشگاه  از  رجبی  حجت االسام  حضور  با  سوم:  جلسه 
مفهوم  از منظر  و حکمرانی  فقه  تعامل  ع،  امام صادق  دانشگاه  از  ذوالفقاری 
شد. پرداخته  مدرن  اجتماعی  علوم  با  دینی  علوم  مواجهه  و  بازار   رقابت 
جلسه چهارم: با حضور دکتر مسعود شادنام هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف  
و در مقابل حجت االسام و المسلمین قربانی، مدیر اندیشکده مسیر به بررسی 
موردی رسانه و اخاق کسب وکار و جایگاه علوم دینی در این دو حوزه و بازنمایی 

مدخل ورودی دین به چالش های حکمرانی  پرداخته شد.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/k95482

جلسه سـوم: اســـالم  و حكمــــرانـــی

جلسه چهارم: دين و اداره با نگاهی عملگرايانه

دیـنواداره

https://b2n.ir/k95482


خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 41401    

تجـربهنگاریتنظیمگری؛روایتیازمسیرتجـربهنگاریتنظیمگری؛روایتیازمسیر
تنظیمگریدرایرانتنظیمگریدرایران
بهروایتتنظیمگرانبهروایتتنظیمگران

تجربه نگاری تنظیم گری؛ روایتی از مسیر تنظیم گری 
در ایران

سرمايه گذاری اپراتورها طی ســه سال 
اخير يک سوم شده است

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، 
صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست »روایت 

رويداد

تجربه  با هدف  که  ایران«  در  تنظیم گری  مسیر 
نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکات 
شریف  حکمرانی  اندیشکده  در  آن  روی  پیش 
برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 
20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
 قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال 
های اخیر اظهار داشت: سرمایه گذاری اپراتورها در 
طی سه سال اخیر از لحاظ دالری یک سوم شده 
است. برخی می گویند تجهیزات، تولید داخل است 
اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دالر هستند 
و غالبا از نمونه خارجی هم گران تر هستند. وقتی 
مستهلک  شبکه  نمی شود  انجام  سرمایه گذاری 

می شود.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/n98771

دفتردومدفتردوم:سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی:سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی

https://b2n.ir/n98771


خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 51401     خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 51401    يادداشت گفتگوهای بين الملل

حاکمیتدرفضایمجازی
مقایسهچینواتحادیهاروپا

ارائه کننده: دکتر ییک چان چین - استاد دانشگاه نرمال پکن
با سابقه فعالیت در دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد و دانشگاه ناتینگهام

دانشگاه ژیان ژیائوتونگ - لیورپول
مدير نشست: آقای محمد  حسین خلیلی - مدیر گروه حکمرانی رسانه و ارتباطات اندیشکده حکمرانی 

شریف



خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 61401    

با محمدحسین  در گفت وگویی  روزنامه قدس 
شریف،  اندیشکده حکمرانی  پژوهشگر  اعلمی، 
تاش کرد به این پرسش پاسخ داده شود که 
تغییرات مد  اثرگذاری  به  چه میزان می توانیم 
نظر مجلس برای قانون انتخابات امیدوار باشیم و 
چشم انداز این دغدغه مهم در آینده و شکل دهی 
و  نوین  سیاست گذاری  و  حکمرانی  الگوی  به 

روزآمد چیست؟
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/q42938

نظام انتخابات تناسبی،
 مجلس همگانی،

 مشارکت همگانی

در رسانه

نظامنظام
انتخاباتتناسبیانتخاباتتناسبی

چیست؟چیست؟

https://b2n.ir/q42938
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دهه ها پس از ظهور پدیده اینترنت به عنوان زیرساخت ارتباطی  جهان شمول، غیردولتی، چندذی ربطی3 
و آزاد گذشته است و با توسعه و تثبیت الیه بندی های مکمل و در عین حال تحدیدکننده الیه زیرساخت 
جهانی نظیر توسعه الیه های شبکه  ای، تجهیزاتی، خدماتی، پلتفرمی، محتوایی و ابزاری، عما شاخصه ها 

و کارکردهای آن با فروض اولیه تشکیل اینترنت تفاوت های بعضا متعارضی پیدا کرده است.
ادامه مطلب:

https://pvst.ir/dpy

آیندهمبهمدنیایمجازی:
ازچندپارگیاینترنتتاجنگسرددیجیتال؛

IGF2022مروریکوتاهبر

يادداشت

دکتر سيد 
محمدصادق 

 اماميان
عضو هیات علمی 
دانشگاه امیرکبیر

https://pvst.ir/dpy


خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 81401     يادداشت

هدف غایی اندیشکده ها به عنوان یک نهاد مشاوره سیاستی، حل مسائل و بهبود 
مشکات کشور برای باال بردن کیفیت حکمرانی است ولی اندیشکده ها برای به ثمر 
رساندن ایده های خود با مسیر همواری روبرو نیستند. در این یادداشت تاش می شود 
با بررسی اختصاصات بومی نظام حکمرانی کشور و برخی از روند های جهانی به چالش 
های پیش روی اندیشکده ها پرداخته و راه حل هایی برای برون رفت از این مشکات 

ارائه شود.
چارچوب ها و ساختار حکمرانی کشور ما دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ناشی 
از اقتصاد متمرکز و برخی دیگر ناشی از فرهنگ سیاسی رایج در آن است لذا با بررسی 
هر یک از این ویژگی ها می توان دورنمایی از مدل مطلوب فعالیت اندیشکده برای اثر 

بخشی بیشتر در سپهر جمهوری اسامی ایران ترسیم کرد.  
ادامه  مطلب:

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1418717

ترسیمالزاماتاثربخشیسیاستیاندیشکدهها

 علی سعد
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1418717


خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 91401    

اعتراضات پاییز 1401 شهرهای گوناگون 
ضرورت  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران 
اجرایی شدن  برای  سازوکارهایی  تدوین 
اصل 27 قانون اساسی را برجسته ساخته 
است. در این نوشتار به تجربیات فرانسه، 
تنظیم گری  زمینه  در  بریتانیا  و  اسپانیا 

اعتراض پرداخته شده است.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/b75493

يادداشت

ضرورتضرورت
تدوینسازوکارهاییتدوینسازوکارهایی
برایاجراییشدنبرایاجراییشدن

اصلاصل2727قانونقانون
اساسیاساسی

سيد محمدرضا 
 دادگستر

پژوهشگر اندیشکده 
حکمرانی شریف

خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 91401     يادداشت

https://b2n.ir/b75493


يادداشت10    خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 1401

بریتانیـا،
هراسپلتفـرمـی

و
سبکجدیـد

تنظیـــمگری

سيد محمدرضا 
 دادگستر

پژوهشگر اندیشکده 
حکمرانی شریف

در میان بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، شاید به سختی بتوان مشخص کرد که 
تنظیم کدام یک از همه دشوارتر است. از آنجایی که تنظیم گری در اصل یک هنر است 
و مهارت های مختلفی را می طلبد، تنظیم گری در تمامی حوزه ها را می توان حرفه ای 
پیچیده با چالش هایی در سطوح گوناگون معرفی کرد. اما در این بین تنظیم گری فضای 
مجازی و جهان دیجیتال به دلیل سرعت باالی تحوالت و رشد برق آسای فناوری در 
کنار نوپدید بودن تنظیم گری آن، بخشی خاص از تنظیم گری و به تعبیری »میدان 
مین تنظیم گری« است که حتی منابع دولت های توانمند در کشورهای توسعه یافته را 

در مدت زمانی طوالنی به شدت درگیر می سازد.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/s45798

https://b2n.ir/s45798


خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 111401    

تنظیمگریوتفکیکقوا؛تنظیمگریوتفکیکقوا؛
چالشیقابلحلدرنظامچالشیقابلحلدرنظام

حکمرانیحکمرانی

يادداشت

زهرا النچری
پژوهشگر اندیشکده 

حکمرانی شریف

ظهور و سپس گسترش کمی و کیفی نهادهای تنظیم  گر با ساختار سه  گانه برآمده از نظریه تفکیک 
قوای کاسیک هم خوانی نداشته و ازین رو نمی  توان به آسانی نسبت نهادهای مذکور را با قوای سه  گانه 
مشخص و جایگاه آن  ها را مطابق با این نظریه توجیه کرد. چالش تفکیک قوا و تنظیم  گری در کشورما با 
اعمال نقش شورای محترم نگهبان در بررسی انطباق قوانین تاسیس نهادهای تنظیم  گر با قانون اساسی 
به کرات بروز یافته است، یعنی جایی که تعیین و شناسایی قانونی صاحیت  های سه گانه  ی نهادهای 

مذکور توسط این شورا، مغایر با اصول 60 تا  63، 85 و 138 قانون اساسی تشخیص داده می  شود. 
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/x04306

https://b2n.ir/x04306
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بازخوانیتجربهاتحادیهبازخوانیتجربهاتحادیه
اروپادرقانونگذاریاروپادرقانونگذاری

مشارکتیمشارکتی

دانشگاه اوترشت هلند]1[ در تاریخ 18 نوامبر 2022  رویدادی بین المللی در خصوص قانونگذاری 
اتحادیه اروپا با تاکید بر ایجاد کانالی مستقیم برای ارتباط با شهروندان را برگزار نمود. این رویداد با 
تکیه بر دانش علمی در این حوزه و تجربیات حقیقی قانونگذاران اتحادیه اروپا که جزء مدعوین این 
رویداد بودند -اعضای پارلمان و کمیسیون اروپا و شورای ملی هلند - به دنبال ایجاد پلی مستحکم 
میان نظر و عمل در حوزه قانونگذاری و تنظیم  گری بهتر در پرتو مشارکت و ارتباط هر چه بیشتر 

فرایند قانونگذاری با شهروندان اتحادیه اروپا بود.
در طول تاریخ، همواره ایده  های مختلف در زمینه قانونگذاری و مشکات موجود در این عرصه، سبب 
ایجاد چالش  های متعدد، هم برای قانونگذاران و هم برای شهروندانی که از این قوانین بهره  می  گیرند، 

شده است.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/n21390

خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 121401     يادداشت

حديثه ربيعی
پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

https://b2n.ir/n21390
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اميرحسين 
قلندری

پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

تنظیمگری:
امرسیاسییاتکنوکراسی؛

ازترامپتاایراناینترنشنال

دانشگاه اوترشت هلند]1[ در تاریخ 18 نوامبر 2022  رویدادی بین المللی در خصوص قانونگذاری 
اتحادیه اروپا با تاکید بر ایجاد کانالی مستقیم برای ارتباط با شهروندان را برگزار نمود. این رویداد با 
تکیه بر دانش علمی در این حوزه و تجربیات حقیقی قانونگذاران اتحادیه اروپا که جزء مدعوین این 
رویداد بودند -اعضای پارلمان و کمیسیون اروپا و شورای ملی هلند - به دنبال ایجاد پلی مستحکم 
میان نظر و عمل در حوزه قانونگذاری و تنظیم  گری بهتر در پرتو مشارکت و ارتباط هر چه بیشتر 

فرایند قانونگذاری با شهروندان اتحادیه اروپا بود.
در طول تاریخ، همواره ایده  های مختلف در زمینه قانونگذاری و مشکات موجود در این عرصه، سبب 
ایجاد چالش  های متعدد، هم برای قانونگذاران و هم برای شهروندانی که از این قوانین بهره  می  گیرند، 

شده است.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/j75711

https://b2n.ir/j75711
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یازدهمین
شماره

فصلنامه
»تنظیمگفتار«

منتشرشد!

خبرنامه، سال چهارم، شماره 10، دی 141401     نشريه

و  تنظیم گری  »ظرفیت  عنوان  با  شماره  این 
بحران اعتراضات 1401« به موضوع تنظیم گری 
اعتراضات پرداخته و تاش کرده است تا ضمن 
تنظیم گری در شرایط  واکاوی دقیق چگونگی 
بحران، پیشنهاداتی حول این موضوع تدوین و 

ارائه نماید.
در این شماره می خوانید:

1-  الزامات حکمرانی بحران های اجتماعی
2- تجمع اعتراضی بر مدار تنظیم

3- تنظیم گری، امر سیاسی یا تکنوکراسی؛ از 
ترامپ تا اینترنشنال

جرایم  مجازی؛  فضای  در   1401 بحران   -4
سلبریتی محور یا ضعف حکمرانی؟

5- خاصه سیاستی تنظیم گری اعتراض
6-  گزارش نشست های تنظیم گری اعتراض

ادامه مطلب:
https://b2n.ir/g20629

https://b2n.ir/g20629


انديشكده حكمراني شريف
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