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 مقدمه

ع امتن اوضعیت  تا حد ِ زیادی دچار    1های اتخاذشده از سوی دولت اجرای سیاست امکاِن  گذاری و  سیاست 
رو است. این  است. به همین سیاق، مدیریت تعارض و پیشبرد امور عمومی با چالشی سخت روبه شده 

را  ی مهندسی ، از جمله سیاست توسعه ورزی در ایرانی سیاست و سیاست وضعیت کارآمدی حوزه
ی های فرسایش سرمایه با نشانه توان ورزی را میاست. افزون بر این، شکسِت سیاست فروکاسته

چنین، ضعِف حاکمی ت قانون  کرد. هم ی عمومی نیز مشاهده ویژه، در حوزه اجتماعی و سقوط اخالقی به 
ی شهروندی، امیِد اجتماعی برای کنشگری جمعی؛ چه در سطح  بودِن استیفای حقوِق پایه و پُرهزینه

 است.  رمق ساخته فردی و چه در شکِل گروهی را کم 
نهادی تحلیل و  -3ساختاری و -2های بنیادین، ارزش- 1 ِ توان در سه سطحامتناِع سیاست را می  

ی  دهندهی تحلیلی است. این منظر بازتاب ترین الیهی ناظر بر بنیادی تمد نارزیابی نمود. رویکرد 
شده توسط  تجربه چنین، نظِم اجتماعی ی تاریخی و هم شده های بنیادین و معرفِت اکتسابِی انباشته ارزش

ی بحث، ذکر این نکته ضروری است که  است. پیش از ادامه تمد نی شمول یکمردماِن واقع در حوزه 
های درونی و یا  بر فراز تاریخ بر اثر تحول هاآنگمان، معرفت و نظم پدیدارهایی ایستا نیستند. بی 

 کنند.  رویی با  متغیرهای بیرونی تغییر می ی رویا واسطه به
های  ها، اقوام و گروهشوند. مل ت ی شمول نیز دستخوش تغییر می ها از حیث دامنه تمد ن افیای جغر

ها موفق به بازتولید  تمد ن شوند. البته، ضرورتا،  جدا می   هاآن پیوندند و یا از  می   هاآنه  اجتماعی جدیدی ب
فرسا و فرسایش دائمی،  شوند و ممکن است دچار تعارض طاقت های تغییر نمی خود در مواجهه با عامل 

ی بسیار کُند  تمد نهای ی مهم آن است که تحول انحطاط و یا حتی فروپاشی شوند. در این میان، نکته 
های طوالنی در حالِت تعارض درونی و یا  ی برای مدتتمد نرو ممکن است،  گیرند. از اینصورت می

  تمد ن های زواِل آن در درون و یا بیروِن آن  نهترین کارایی به زندگِی خود ادامه دهد و نشابیرونی، با کم 
دیده و یا حس نشود. ولی، زمانی که میزان نازایی و سترونی، ناکارآمدی و ناتوانی آن در مدیریت  

یاد بسپاریم  ها از حدی فزونی یافت، حرکِت به سمت زوال شتابان خواهد بود. به هر روی، به تعارض 
ی کانونِی  ریزی و بسیار دردناک است. نکته ها بسیار پُرهزینه، همراه با جنگ و خونتمد نکه مرگ 

ی معرفت و نظم اجتماعی یک  های تاریخی در حوزه این منظِر تحلیلی شناخت پیوستار و یا گسست 
ه گی، گسست های معرفتی در نظاِم اندیشه تواند تعارض است. نگاه از این منظر می  تمد ن  هایها و در 

 ی هویتی تاریخِی ایرانیان را نشان دهد.  پُرنشده 

 
 ی است.  یاوهای نظاِم حکمرشود به مفهوم عاِم آن شامل تمامِی رکن استفاده میولت ی د هر جا در این متن از واژه 1
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گاه، قوس صعودی منحنی زایش و خالقیت را  ایرانی پس از صفویه هیچ   تمد نتوان گفت که  می 
گمان، شود. بی های درونی آن افزوده می چنان بر دامنه و میزاِن فرسایش و تعارض است و هم طی نکرده 

های ایرانیان در جریان رویارویی با غرب بسیار پُرارزشند و  خته دستاوردهای انقالِب مشروطه  و آمو
عنوان اولین سند قرارداد اجتماعِی جدید سنِگ  را دسِت کم گرفت. قانوِن اساسِی مشروطه به  هاآننباید  

گمان، آغاز است. این سند بی گیری نهاِد شهرونِد ایرانی و حقوِق مدنی بوده زیریِن حاکمی ت قانون و شکل 
های آن بهره برد. انقالب  ی جدید تاریخی در ایران بوده و هست و باید ازظرفیت گیری یک دورهلشک

ی قرارداد اجتماعی، حاکمی ت  اش بامشروطه، از ایده های اساسی رویکردی اسالمی نیز علیرغم تفاوت
ی جدید  یک ایده   توان مدعی بود که مل ت ایران بهاست. با این همه، نمی ملی و دولت مدرن عدول نکرده 

های درونی و برونی را که ظرفیت خلق سرمایه و ثروِت ملی و مدیریت تعارض از ایران به نحوی 
ی ملی ِت  است. هنوز، کشمکِش درونی وجدان و هویت ایرانی میان سه حوزهباشد، دست یافته داشته 

ِت اسالمی و جریان تجدد به سامانی نرسیده  اآرامِی نهاِد ایرانی فرصت  است. نایران، وابستگی به ام 
تاب  های جدید، سلب کرده و او را بی تامل و حل ِ مساله را از او در رویارویی با وضعیت و یا حادثه 

ب  گفته موجهای تحلیلی پیش ای با هر یک از دستگاه رو، آزمون و پاسخ به هر مساله است. از این ساخته 
 د.شوتعارض با دو دستگاه دیگر می 

یابی جدید  انداز یک ساخت توان فرایند و چشم ی ایران میدر سطح ساختارِی قدرت در جامعه 
را دید و ترسیم و کرد. ساختار قدرت پس از یک تجزیه نسبتا ژرف بر اثر انقالِب اسالمی در حال باز  

ی و  ی این تمرکز، اجتماع قدرِت سیاسی، نظامی، قضایی، حقوقتولیِد تمرکزی شدید است. خصیصه 
گذاری است. هرچند، به ظاهر اصِل تفکیک قوا حاکم است، لیکن در عمل در بسیاری از موردها،  قانون

رو، در طول فرایند وضع و ات خاِذ  گیری ندارد. از این سازی و تصمیم نظاِم رسمی ظرفیت و تواِن تصمیم 
های  ها همگی ویژگیریف، این تعگردد. بنا به  چیز متوقف می های بنیادین مآال، در مقاطعی همهسیاست 

 یک سیستم مرکانتالیستی )سوداگرانه( است.   
ای از تولید ناخالِص داخلی در اختیاِر  طوِر مشخص، کنترِل بخِش عمده ی اقتصاد به در حوزه

نهادهای عمومی غیِر دولتی و یا نهادهای نظامی است. در مورد اول، اساسا، چنین نهادهایی در قانون 
ی نیستند. نظام رفتاری این نهادها در عین  مأموریتاند. و در مورد دوم واجد چنین  ینی نشده باساسی پیش 

ی عمومی، کامال شخصی و تجاری است. به عبارت دیگر، رفتاِر آنان مبتنی بر رفتار  تعل ق به حوزه 
دم در  گویی به نمایندگان مرهای عمومی و پاسختجاری شخصی با منابع عمومی بدون تبعیت از نظام 

آمدهای ناشی از  ، مفهومی به نام پذیرِش ریسک و پی که اساسا  مجلس شورای اسالمی است. نتیجه آن
های اتخاذی از سوی این نهادها  آن؛ اعم از ریسِک مالی، اجرایی، تجاری و یا حقوقی در مورد تصمیم 

از بازارهای سرمایه، پول،    در تمام بازارها؛ اعم  هاآن ی  معنی است. به تبع، به دلیِل حضور گسترده بی
رو مهندسی و پیمانکاری، صنعت و خدمات، مفهوم رقابت در اقتصاد ایران با چالشی بنیادین روبه

 است.  شده 
ی کنترل مبادی ورودی و خروجِی کشور و  گفته، الزم است به نحوه در کناِر وضعیِت پیش 

نمود که چگونه در خدمِت ساختار و   ی مؤثر باال توجهسیاست تجارت خارجی حمایتی با نرخ تعرفه 
 هاآن گفته است و با شعار دفاع از حمایت و تولید داخلی یک وضعیت قدسی نیز به نهادهای پیش 

ای و صنفی به منظور امکان تداوم حیات  که اکثر فعاالن اقتصادی و نهادهای حرفهبخشد. نتیجه آن می
نام استقالل نهاِد بازار  اند. لذا، مفهومی به ین نهادها شده  دوم ا ِ خود تبدیل به کارگزاران دست  فع الی تو 

ویژه دانشگاهیان، اغلب  است. ناظراِن بیرون از کنشگرِی اقتصادی، به معنای ذاتی خود را از دست داده 
های متعدد در  های اقتصادی ایران و وجود تجربه کنند که علیرغم روشن بودِن صورِت مساله حیرت می 

های نادرست است؟ و چرا هیچ نشانی از تغییر جهت  چنان، اصرار بر تصمیم را، هم سایر کشورها، چ
است  شود؟ بپذیریم که وضعِ موجود از ناکجاآباد نیامده ها دیده نمی ی عطِف برگشتی در سیاست و نقطه 

 ی برداری موجود جامعه است.   ی مجموعهو برداِر منتجه 
ارد چرا که نهادها ازمشروطه به این سو هم از  ی نهادی، آشفتگی ژرفای بیشتری ددر حوزه

ی  ی مداخله اند و هم پیوسته صحنه های کهِن اجتماعی اثر پذیرفته خوردن نظمهای معرفتی و برهمتعارض 
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نشینِی  گیری حاشیه ها، رشِد شتابان شهرنشینی، شکلاند. افزون بر این ی قدرت بوده شده ریزیبرنامه
های اجتماعی را چه به صورت افقی و چه  رها مناسبات اجتماعی و شبکهی روستاشهگسترده و توسعه 

ی ها با فراینِد شتابان تجدد و توسعه ی این اتفاق اند. ترکیب همهصورت عمومی پاک برهم ریختهبه
اند. در این  سامان در سبک زندگی شهری و روستایی شده فناوری موجب تغییِر بنیادین؛ هر چند بی 

تمام و یا همراه با کژکارکردی فراوانند. مواردی چون قانون و حاکمی ت  ی نهادی نیمههافضا، پروژه
زاد  آآن، آزادی، حاکمی ت مل ت، تفکیِک قوا، حقوِق مدنی، حقوِق مالکیت، حقوِق شهروندی، دسترسِی 

در   هایی هستند. شهروندان به اطالعات عمومی، رقابِت منصفانه و نهادهایی از این دست تنها نمونه 
، امکاِن  هاآنچارچوِب جامعه مدنی، شد ِت وابستگی نهادهای مدنی به قدرت و میزاِن پایین استقالِل 

رو کنشگرِی اجتماعی گروهی و پرسشگری درست و مستقل نهادهای مدنی را با امتناع جدی روبه
 است.  ساخته 

ی  توان گفت که جامعه د می های تغییر فراوانی که در کارنشد و سایِر عاملچه گفته بر اساِس آن 
ی زیادی دارد. تمام پیچیدگی در این  چنان در حال گذار است و با وضعیت تعادل پایدار فاصلهایران هم

رسیدن به وضعیت تعادل و یا  یافتگی، توسعهانداِز امکان  چنین چشم وسوی این گذر و هماست که سمت 
های چنین، آموخته ی و هم تمد نتداوِم فرسایش دایمی روشن نیست. با این همه، سرمایه و ثروت تاریخی و  

دوراِن مدرن و معاصِر ایران را نباید دسِت کم گرفت. برای ترسیم امید اجتماعی و رؤیای ملی نیاز به  
    اشاره خواهد رفت.  یهان خی از بنیامه به برهای مل ی است که در ادادرک روشنی از داشته 

های اخالقی بنیادین و نظِم اجتماعی حاصِل از آن دو، طی دوراِن حیاِت  معرفِت انباشته، ارزش
، هنوز برترین ثروت  گذرانده ی بازآفرینی، بازتولید و پاالیش را از سرشهری که چندین دوره ایران   تمد ن

که  چنانرویارویی با اسالم موفق به بازتولید خود با انضمام اسالم شد. هم   پس از  تمد نتاریخی ماست. این  
نیز پس از یورش ترکان و مغوالن توانست خود را   یارویی با یونان و پس از اسالم پیش از آن در رو

 و نظِم مدرنتجدد  خَرِد  بازتعریف و پاالیش کند و آنان را به خود منضم  نماید. هر چند در رویارویی با  
نیافته، ولی، این از ارزش و توانایی  تعارض و زایایی دستی کمبه دلیل تعارض معرفتی به نتیجه 

 کاهد.  بنیادیش نمی 
پیوسته است.  همی ساختاری نیز، هنوز ایران به عنوان یک مل ت تاریخی یک کل ِ به در حوزه

های  ای برای پذیرش ایده  گسترده همبستگی مل ی، سرزمین تاریخی و ساختاِر نظِم اجتماعِی زنده ظرفی تِ 
ی نهادی، دو  وارد و نهادهای نوبنیان را دارد. در حوزه های اجتماعی تازهها وگروه جدید، جمعیت 

قرارداِد اجتماعِی رسمِی تازه که طی قانوِن اساسی مشروطه و جمهوری اسالمی به رسمیت  
های اجتماعی را  مدیریت بسیاری از تعارض هنوز ظرفیِت    هاآن های واالیی دارند.  شدند، ارزش شناخته 

ی امروز ایران، قابل شناسایی هستند؛ یکی  ها، دو فرصِت جدید در جامعه دارا هستند. افزون بر این
های ابری ارتباطی میان شهروندان و دیگری امکان دسترسی به اطالعات و آگاهی  گیری شبکه شکل

های جدید ارتباطات و  ی فناوری دو به واسطه  که هر رفتههای فرصت از دست عمومی از هزینه 
 اند. آمدهاطالعات فراهم  

های زمان افراد و اجزای نظام هم (Cloud Networks)های اجتماعی ابری ظهور شبکه 

های پدرساالرانه پیشین و با عبور از  های ابر بدون توجه به ساختار شبکه صورت تودهاجتماعی را به 
ها شبکه، نهاد و  ی ابری در دروِن خود ده سازد. جامعهی به هم متصل می های اجتماعمرزهای نظام 

ی پیشین را از بنیان دیگرگون کند و نظام حرکت و مبادله های اجتماعی ُخرد و جدید خلق می نظام 
سازد. نظام ارتباط افراد چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی با ابزارهای اطالعاتی و  می

ِ انتخاب ارتباطی جدید و   های  گیری شبکه گیرد، امکان شکل قرار می  هاآنشماری که فراروی  های بی حق 
ها موضوع وفاداری  است. این شبکه جدید را فراهم ساخته   (Individualistic Networks)ی  فردگرایانه 

فرا  است. در عیِن حال، فرصتی رو ساخته های پیشیِن جامعه را با چالش جدی روبهبه نهادها و سنت 
صورت ذهنی ی جدید چه به اجتماعی پیشین نیز امکان بازتعریف، یارگیری و توسعه   یهاآورده تا شبکه 

توان رد ِ پای  ی ابری می و یا مجازی و چه به صورت عینی داشته باشند. بنابراین، در همین جامعه 
 های دیرین را با شکل و فرم تغییر یافته جستجو کرد و یافت.              شبکه 
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لی فرصت ناشی هزینه هایی که از کِف  دهد و فهم موقعیت هایی که در جهان رخ میاز تحو 
کند. صورت اهرمی برای تغییر در ذهن و رواِن شهروندان عمل میرود، همواره بهایرانیان می

تر از همیشه و برمبنای  گذارد تا آسانهای نوظهور، این فرصت را در اختیار ایرانیان میفناوری
چنین نگاه به جهان از روی  یابی ایران در دنیای جدید و هم ذشته نسبت به موقعیت اطالعاتی فراتر از گ

ها سه عنصر ی داشته سک وی ایران اقدام کنند و پیوسته موقعیت خود را ارزیابی نمایند. این مجموعه 
ی  چنین، سرمایه سازی و هم الزم برای تغییِر مثبت شامل آگاهی و توان دستیابی به آن، امکان شبکه 
درسِت    بندیِ دهد. مهم، صورتفکری و اجتماعی الزم برای عمل را در اختیار شهرونِد ایرانی قرار می 

 ی مدنی و ارتباط انتقادی، اصالحی و قانونی با  قدرت است.  های ایران، طرح موضوع با جامعه مساله 
است که به عنوان    بر این باورالتحصیل دانشکده فنی  کانون مهندسین فارغ بر اساِس این مقدمه،  

پژوهی، های سیاست در حوزه ی مل ی  در جهِت توسعهتواند  می ی مهندسی  نهاد مدنی و یک اندیشکده یک  
در  ن است تا یبر اکانون  اقدام نماید.ی مهندسی ی توسعه به ویژه در حوزهآموزش و ترویج  ،مشاوره

  یِ و مدن یو اقتصاد ی اسیس  ، یعلم ینهادها انی در مرا دارد تا ، ظرفی ت آن رانیا فعلِی یِ اجتماع یفضا
ق  اینقش واسطه  گذاریاست یدر امر سدخل ذی   آرا و منافعِ تبدیل کانون . نقِش ردیعهده بگ  ررا ب خال 

   حکمروایی است.  در عرصه اجرایی  یهاتاس یبه راهکارها و س ی علم یمختلف در چارچوبمشروِع 
مشترک اعضا و   هایه دگا یاست که از خالل آن د ی سازمان یبه واقع محمل کانون 

توسط  تا آورند فراهم می فرصت را این و شوند ی م ن ییبت کنندگان به صورت روشمند ابراز و تمشارک
بندِی درسِت  صورتکانون  ، سیاستِ راستا  نی. در ا د نریقرارگ یبررستوجه و مورد  گذارت اسیس

به ویژه در سطحِ کنشگران  ویژه توسعه مهندسی است. این امر ی ایران بهتوسعه های واقعی مسأله 
 شود.  میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تبیین و بررسی  

و   کندی را فراهم م گذاریت اسیمختلف س  ی نهادها نای م یخال ی فضا یدر واقع مانند چسبکانون 
  ی خواهد بود برا یتالشاین اقدام سازد. یرا فراهم م گذارت اسینخبگان س زیو ن هاه دیاامکان گردش 
سریع  گسترش در جهان  ر یاخ یکه به خصوص در چند دهه نهادهای تخصصی  ه گون ن یجبران خأل ا

 اند.  در کنار دولت و نهادهای مدنی قرار گرفته  ازیست اسیس اند و در فرایندهای یافته 
 
 بخش اول:  

 انداز چشم

مرجع،  نهادی / ساله، خود را 5در افق التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران کانون مهندسین فارغ 

در عصِر حاضر  2ی ایران ایده ی مفهومی ی توسعهحوزهشده در سطحِ فرامل ی در مستقل و شناخته 

 کند.  ر مییتصوی مهندسی و توسعه  توسعه گفتماِن مل یِ عنواِن به

  مأموریت

زیر  ی محورعملیاتی های مأموریتدارای های مندرج در اساسنامه خود کانون در چارچوب ماموریت 

 :  است

  آن ن مفهوِم تبعِی عنواو شهرونِد ایرانی به   مل یگفتمانِ ی ایران به عنواِن ایده تبیین بندی و صورت -

 ؛ی خَرِد زمان و نظِم مدرنمثابه ویژه در رویارویی با خَرِد تجدد؛ به به

و   موردهای مرتبط با ایده در تمامی به دولت و نهادهای عمومی و مدنی و مشاوره پژوهی سیاست  -

   ؛تحقق آنکار ترویج و یافتِن راه و  ی مهندسی توسعه ی ایران و توسعه

گیری  با بهره هاي سیاستي  ها و بسته کاراشاعه راهو  ی مهندسی  توسعهو    ی ایرانترویج گفتماِن مل ی ایده   -

 داخلی و خارجی کشور؛  هایه لأ دانِش روز و در تناسب با مستمامی ابزارها و از 

ق و توسعه نیروی انسانی تعالِی  - ای  اجتماعی و حرفه  سازیو شبکه ی ایران با دغدغهمهندس گر خال 

 های عمومی و خصوصی. در حوزه و های محلی و مل ی در سطح

 
  وضعی ِت حاضر است.  جمعی ایرانیان درو  ی ایران پدیداری تاریخی است که تصویرگر حرکت بین ذهنی منظور از ایده 2
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 هادفه

ی جدید از  و بازتولید یک دورهی تمد نهای آموختهدر بازاندیشی  در جهت اجتماعی و جمعی تالِش  -

دستاوردهای قانون  و با تاکید بر حفِظ  هوم نظم، سیاست و قدرت در ایران در پیوند انتقادی با گذشته مف

زیِر عنواِن  گیری از روش و دانِش روِز بشری و جهانی و بهره اساسی مشروطه و جمهوری اسالمی 

در  چنین، هم و اِن حاضر در زمعنواِن مفهوِم تبعِی آن و شهروند ایرانی به  "ی ایرانایده "گفتماِن مل ِی 

  - 2حفظ و ژرفابخشیدن به همبستگی مل ی با توجه به تنوع قومی در جغرافیای سیاسی ایران،   -1جهت 

افزایش میزاِن   -3 اجتماعی، صلحِ طحِ پایدارِی رتقای ساچنین ی و امید اجتماعی و هم افزایش سرمایه 

بهبوِد   - 4آن در چارچوِب قانون،  ا همکاری بی مدنی از قدرت در عین استواری و استقالل جامعه 

بهبود و  و  ی ایرانتوسعه  -5گذارِی مل ی و نهایتا خالقیِت سیاست وری و افزایش سطحِ بهرهکارایی و 

های بنیادین اخالِق عمومی و در چارچوب قانوِن  رفاِه عمومی مل ت ایران با رعایِت ارزش   سطحِ افزایِش 

 .    شدههای وضعچنین سایِر قانونآن و هم   اساسی و حقوِق مصرح مل ت در

پردازی، گسترش تفکر راهبردی، ایجاد زمینه تجزیه و تحلیل و ارایه نظر کارشناسی و تخصصی  ایده   -

 های سیاستی و اجرایی؛  گیریبرای تسهیل در تصمیم

دولت و  به شی های ترویجی و آموزی خدمتِ چنین، عرضهو همهاي سیاستي ي بسته ارائه مشاوره و  -

  های ه لأمسبا  هاآن ی رویارویی و ارتباط نحوهنهادهای عمومی، مدنی و خصوصی در پاسخگویي به 

 . توسعه فراروِی های و چالش  ي ایراني كالن جامعه 

 

 راهبردها

آگاهی و باورهای    به چالش کشیدنِ های ایران و  شناخِت مسأله برای  پژوهش و گفتگو در سطح نخبگان    -

وری  های جایگزین با کارایی بیشتر و سطحِ بهرهی سیاست و عرضه  های معمولمسلط سیاستی و رویه

 ؛ترفزون

های فرارروِی مل ِت ایران و  ها و دشواری افزایش و ژرفابخشی به سطحِ آگاهی عمومی از چالش -

ی  نو و درست در حوزه  یاهال ؤسسیاستی و طرح  هایه لأ های جدید به مستبدیل ایدهچنین، هم

 ی؛ گذارسیاست 

، آموزش و تربیت نیروی انسانی و  هاها و مشاورهها، بررسیهای حاصل از پژوهشیافته  ترویجِ  -

ای و  های تخصصِی حرفه در حوزه ،  چنینهای محلی و مل ی و همسازی در سطح شبکه کمک به  چنین  هم

 کاِر با او. قدرت و دولت ولی، هم از  نهادهای مدنِی مستقل ِ  به عنوانِ  اجتماعیصنفی و یا 

  گذاری ت اسیس  امکانِ   جادیا  یبرا   دخلی ذ  ینهادهاو    کانونی  سازنده   بات یشبکه روابط و ترت دهی  شکل   -

 کارآمد و اعمال آن 

 خود  به نحوی که هر شهرونِد ایرانی، نقِش و مسؤولیتِ یافته از ایراِن توسعه یک رؤیای ملی  ترسیم  -

 را درآن ببیند.   

 

 سیاست 

ی  توسعه   رانیای ایده  نییو تب بندیصورت یدر راستا  هاده یزاد ا حرکت آ بسترِ  جاد یورزی و ندیشه ا  -

 مهندسی 

 ؛"3های مسئله شبکه”گیری شناسایی و کمک به شکل -

 های سیاستی مورد عمل در کشور؛ا و برنامههارزیابی پیشنهاد -

 
3 Issue networks 
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 های سیاستی؛  عمومی از مسائل و تحلیلسازی آگاه  -

 ای و صنفی و یا اجتماعی.  چنین نهادهاِی مدنِی حرفه مشاوره و کمک به دولت، نهادهای عمومی و هم  -

 

 کانونو وجِه تمییز  گیریموضع ،ماهیت

ی خود دارای شخصیِت حقوقی غیرتجاری و غیر انتفاعی است و  اساسنامه  3ی بر اساس ماده کانون 
ی مدنی و  ماهیتداری  کانونچنین، هم . باشدمی  1347قانون تجارت مصوب سال  584ل ماده مشمو

های که در بخش چنانکند. ولی، هم به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و کاِر حزبی نمی   ،است  ستقلم
ی  پژوهی و مشاورهنهادی مدنی در قالِب سیاست گفته شد با دولت و تمامی   و راهبردها   مأموریتها،  هدف

و    "نایرای  ایده "  به   معطوف  نظری  یهاانگاره  چارچوب  درسازی  ، آموزش و شبکه 5، ترویج4سیاستی 
 کاری خواهد داشت. هم ی مهندسی توسعه

دارند به   فع الی تگفته های پیش مأموریتوبیش در بخشی از با سایر نهادهایی که کم  کانونوجِه تمییِز 
 شرحِ زیر است:  

معطوف بر   گذاری باید تولید دانشحوزۀ سیاست  ورود بهقبل از است که ور اببر این کانون  -الف

ایرانی صورت گیرد. گرچه   تمد ن از به عنوان یک نظام معرفتی و از طریق پرسِش  "ایران"مفهوم 

 "ایران"مفهوم  ، آشکارا  است اما کشور  ی دانشگاهی  هعرصنهادهای آموزش رسمی و    مأموریت این مهم  

،  های پژوهشِی ایرانو مؤس سه  هادانشگاه در وضعیِت کنونی، در . توجهی استمورد کم در این نهادها

گذاری درست  برای سیاست این شرایط،  در    ست!اپژوهش و آموزش  موضوع  تر  کم ایران  ای به نام  مسأله 

شود. در این راستا   "ی پژوهشمساله "که همراه با فهم عمومی باشد نیاز است تا ابتدا ایران تبدیل به 

خود تالش  های فع الی ت محوری و مفهوم کانونی  یعنوان مساله به  "ایران"عالوه بر توجه به  کانون

قصدی برای  کانون را به موضوِع پژوهش تبدیل کند. ذکر این نکته ضروری است که آن کند تا می

ی تنها در حوزه ندارد و  یو پژوهش عالی ی نهادهای رسمی آموزِش مأموریتی ورود به گستره

 خواهد نمود.   ی ت فع الهای آن پژوهی و الزام سیاست 

ی معرفِت انباشته  وانِش انتقادیِ از رهگذِر خبه عنواِن گفتماِن مل ی ی ایران ایده چارچوب مفهومی  -ب

دانش روِز گیری از بهرهو   علمیروِش کاربسِت با و شهری و نظم اجتماعی حاصل از آن ایران تمد ن

ی به آن  تمد نی ایران و یا رویکرد بودن مسأله با این رویکرد، تاکید بر تاریخی ساخته خواهدشد. بشری 

   ی مل ت نیست.مفهوِم زندگی در گذشته و یا نگاِه نوستالژیک و رومانتیک به ایده به

نه ایران بدون . است  ایرانِ  تمد نهویتی سازندهای در این چارچوب، اسالِم فطرِی توحیدی، یکی از 
د.  ندهشهری در دوران معاصر به دست نمی ایران  تمد ن امعی از  تصویر جسالم بدون ایران،  اسالم و نه ا 

گیرد.  در بر می را قلمرو ایران فرهنگی  ، کشوریران فراتر از مرزهای رسمیِ ا  تمد ن ،از سوی دیگر
های واقع  ایران و دیگر مل ت   منزلتِ قدر و  ی تمد نی موجب فزونِی  در دروِن حوزه  بسته هم گذاریِ سیاست 

ی تر باشد، هزینه فزونی تمد نهای درون ِت همبستگی و پیوستگی ارتباط شد  چه آن  شود. هرمی ن آدر 
ویکرد،  ا این رنیز فزونی خواهد یافت. ب هاآن  مل ی در وریِ مبادله کاهش و میزاِن کارآیی و سطح بهره 

  . و نه گسست  خواهد بودهای درون تمدنی و مبادلهصلح و روانِی حرکت  ،ایران عامل پیوندی یده ا
ی در  تمد نهای دروِن حوزه  ولیت مل ت ؤنقش و مس  یی به مثابه تمد نهم معطوف به پذیرش "هویت    ،زیرا

ی واقع در یک  هاسرنوشِت مشترک مل ت "آمیز" است و هم به زیستی مسالمت برقراری صلح و هم 

شدن که تمام کشورها در پی برقراری پیوندها و منافع  ی جهانی توجه دارد. در دوره  ی"تمد نی حوزه

 
4 Advisor  
5 Advocate 
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ی نظری  ک پایه نیز باید در پی ی یایرانی تمد نِی کشورهای واقع در حوزهمشترک با دیگران هستند، 
و "حالت تدافعی" عمومی در برابر    "افتادگیتک""،  حِس تنهاییدار برای خروج از این "اصیل و ریشه 

با   منافع مشترک یابی در تعریِف ی و توانتمد نی در درون حوزهخود یابِی موقعیت ؛ تا در دنجهان باش
 شد. بای نظری چنین اقدامی  تواند پایه ایران میتمد نِی ی . اندیشه د ننتوفیق حاصل کهای آن  سایِر ملت 

 
 کانونهای ارزش

تاکید و تذکر است که    هخواهد بود. الزم ب  کانونی  سرلوحه6پایبندی به اخالق با تاکید بر اخالِق عمومی

ی خصوصی  های اخالقی در حوزه ی عمومی متفاوت از ارزشهای اخالقی در حوزه ها و فضیلت ارزش

در چارچوِب حکمِت ایرانی که پس از ورود اسالم توسِط فیلسوفان و   کانونبنیادیِن های ارزش . است

 :  انداست به شرح زیر حکیماِن ایرانی مورد بازخوانی قرار گرفته 

 که فطرت همان دیِن حنیف است.  ایماِن به یزداِن پاک و این  -

ِ هر صاحِب حق ی در جامعه به  عدالت  - به مفهوِم قرارگیری هر چیز در جای خود و دادِن حق 

برترین ها وی و یا به عبارت امکاِن دسترسی برابِر تمام صاحباِن حق و شهروندان به فرصت 

ی استواری زمین و  آن باور دارد و پایبند است. عدل مایه به  کانونارزِش اخالقی است که 

 جمعی  خیرِ شناخِت ایرانیان است. در نبوِد عدل، هیچ نظِم کیهانی منظور در گیهان آسمان و 

 گیری و بالندگی ندارد.  امکاِن شکل 
را   پسندی برای دیگر مپسند، بنیاِن رفتاِر اخالقِی آدمیانچه برای خود نمی انصاف به مفهوم آن  -

  دهد.شکل می 
بر این   کانونمل ت است. -در یک دولت یو شهروند یانسان هایآزادی و برابری برترین حق  -

ِ انتخاب آزادانه دارند. آزادی  برابر آفریده می  هاناباور است که انس  شوند و در زندگی حق 

جتماعی  مدنی، سیاسی و اهای شود. تمام حق برترین گوهری است که انسان با آن تعریف می 

معنی است. هر نظِم اجتماعی که  شهروندی برخاسته از آزادی است. بدون آن شهروندی  بی

   ی آزاد را محدود سازد، عیِن ظلم است.  مبادله 
ایرانی در  ی های بنیادین اندیشه سازگاری با اقلیم و حفاظت از محیط زیست جزء ارزش -

پایاِن  افزایِی بی دنیای مدرن، با تکیه بر توان شناخت است.گیهان پایبندی به فطرت و  چارچوب

ی  های محدود اقلیمی و حفاظت از محیط زیست را در توسعه فنآوری، ضرورِت توجه به ظرفیت 

است. در برابر،  برده  هان اهای صنعتی و خدماتی را از یاد انسچنین توسعه ها و هم گاهسکونت 

دهای پسانرمال قابلیِت زندگی و امکاِن حرکت را  داوقوِع رخ افزایش تعداد و شدِن زمین، گرم

            است.در کشور و منطقه با تهدیدهای جدی مواجه ساخته 
؛  قراردادی هزینهاجرای کم به آن متعهد است.  کانوناصِل دیگری است که  قراردادپایبندی به  -

ی گیری سرمایه اعم از قرارداد اجتماعی و یا فردی، ارزشی است که در پِی آن امکان شکل

وری ارتقای میزاِن بهره   ومل ِی گذاری افزایِش کارایِی سیاست  ی مبادله، کاهِش هزینه  اجتماعی، 

 خواهد شد. فراهم کل ِ عوامِل تولید 
و موجباِت نمایندگی و یا قبوِل منافعِ متعارض   هایی که زمینه زماِن مسؤولیتاجتناب از تکفل هم  -

بر این باور   کانون به آن پایبند است.  کانونقی دیگری است که آورد اصِل اخالمی  را فراهم 

    شود.  مشاهده می ی بسیار از فسادهایی است که در جامعه  توجهی به این اصل ریشه است که بی 
اجرای   شهروندان مظهِر دنیای مدرن است. امکاِن پایبندی به حاکمی ت قانون و حقوق اساسیِ  -

،  فرهنگی مالی، اقتصادی و  ی  تشکیل سرمایهاجتماعی،  و امیِد  عدالت، برقراری وضعیِت صلح  
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ها و در نهایت دستیابی به توسعه در غیاِب حاکمیِت قانون وجود  و تعهد هاقراردادپیایبندی به 

 ندارد. 
، شخصیت، هویت و ماهیت  در عین همکاری با کلیه نهادهای دولتی و مدنی 7حفظ استقالل  -

ضمن حفِظ استقالل خود به عنوان ارزشی   کانوندر این ارتباط، دهد. را شکل می  کانون

 خود  تجربیِ علمی و ، یپژوهشبر اساس جستارهای خود را  هایها و توصیه یافته بنیادین، 

 . کندگزارش می طرفانه بی طوِر به
عدم رقابت سیاسی با احزاب و  به اصِل است و  ای مهندسیو حرفه یک نهاِد اجتماعی  کانون -

و مستقل از   8بینانه ی که واقع انه اهای موشکافانجام پژوهش  پایبند است.  های سیاسیگروه

   قرار دارد. کانونسرلوحه کار ، باشدهای سیاسی های احزاب و جناح گیریجهت
است که در توزیع منابع موثر، اطالعات  بر این باور    کانوناست.    نونکانشان صداقت    9شفافیت  -

دسترسی آزاد  اصِل ضمن تاکید و پایبندی بر رو، . از همیناز اهمیت بسیاری برخوردار است

دسترسی  داند و امکان  خود را متعهد به برقراری ارتباط شفاف با جامعه می   کانون  به اطالعات، 

نفعان  ذی   برای تمامی بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  را    ش آزاد به انتشارات

  د.آورفراهم می
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 کانون های کاری هروی بخش دوم: 

شود. کارها و می  پرداختهکانون    عملی اتیهای کاری و  هطور خالصه به بررسی روی در این به بخش به 

 : زیراندعبارت به پذیرد  می انجام  کانونفرایندهای محوری که در قالب 

 اندیشی و تولید اندیشه و ایده در زمینه توسعه و آینده ایران  هم •

 سازی کشور   پژوهی، نقد سیاستی و اثرگذاری و مشارکت در سیاستسیاست  •

 گیسازی در زمینه فرهنگی و اندیشه ل پیام، جلب مشارکت و جریانترویج، انتقا •

ای در  سازی اجتماعی و حرفه و شبکه گذار  آموزش کاربردی و تربیت نیروی کارآفرین سیاست •

 های عمومی و خصوصی.های محلی و مل ی و در حوزه سطح

 ن   اندیشی، پژوهش و تولید اندیشه و ایده در زمینه توسعه و آینده ایراهم
آن  هایه لأ ایران و مسی باره های مختلف در ها و اندیشه بر آن است که فضایی برای طرح ایده کانون

ها ی آن در باره  های فکری مشترک ورزان زمینهاندیشی نخبگان و اندیشهایجاد کند تا با گفتگو و هم

ترسیم رؤیای ملی و توسعه ایران فراهم  به تبع آن دستورکار مشترک در امور مربوط به  گیرد و شکل

باید بتواند چارچوب نظری و علمی گفتگو را فراهم کند و میانجی    کانون د. برای ایجاد چنین فضایی  شو

ا با ایجاد  سیاستی تنه هایه لأ نظری باشد. رسیدن به اجماع پایدار در مس یاهنقدها و بحث  یو گرداننده 

کند. این مرحله از  ترسیم می ی ایرانتوافق در مبانی نظری کالنی است که تصویری روشن از آینده 

گذاری  گذاری در واقع به دنبال ایجاد زیرساخت اجتماعی و نظری الزم برای آغاز فرایند سیاستسیاست

های  توان گزینهت که میاست. تنها با وجود چنین مبنای نظری در مورد چیستی ایران و توسعه اس

 سیاستی را طرح و مقایسه کرد.  

 سازی کشور   پژوهی، نقد سیاستی و اثرگذاری و مشارکت در سیاستسیاست 

های  و چارچوبنتیجه  در پرداختن به امر مشاوره سیاستی، رویکردی علمی و بدون پافشاری بر    کانون

های تقابلی بر آن است که با نیروهای  بدون ورود به موقعیت  کانون  ،لذا.  شده خواهد داشت از پیش تعیین

گذاری همکاری نزدیک نموده و با ایجاد فضای گفتگو امکان  دخل در سیاستسیاسی و نهادهای ذی

 های سیاستی جدید و تنفیذ آن را فراهم نماید.  طرح گزینه

سیاسی،  های پست اعضا و حامیان آن خواهند بود که در  کانوندر این راستا مزیت رقابتی اصلی 

های  ی روابط و همکاریدهنده اند. حضور و حمایت آنان شکلاجرایی، علمی و فرهنگی حضور داشته 

با تکیه بر روابط، تجارب و   کانونسازد. را از رقبای داخلی خود متمایز می کانونمولدی است که 

های  حلقهبا    تااند، در صدد است  اقتصادی کشور به دست آورده-اسیبینشی که اعضا در فضای واقعی سی

 های سیاستی واقعی درگیر شود.  و در پروژهکاری کرده همسیاستی کالن کشور  

های آموزش و تربیت نیروی انسانی کشور  و یک روش در نظام  دانشگذاری به عنوان یک سیاست

، نبوِد  براینخود را تشکیل نداده است. عالوهای و متخصص مربوط به مغفول بوده و قشر حرفه

انباشت   گذاری و به تبع آن عدمِ دانشی الزم برای پرداختن به سیاست- ها و منابع اطالعاتیزیرساخت

با آنها روبرو خواهد بود. در این راستا نیز   کانونهایی است که دانش سیاستی در سطح فراگیر چالش

پژوهی های سیاست شبکهی سودبردن از تجربه تجربی و علمی باالی اعضا و مشاوران در کنار  یپایه 

در   کانونگر تواند یاریهای مدیریت دانش الزم میالمللی و نیز ایجاد زیرساختدر سطح منطقه و بین

 رسیدن به اهداف خود باشد.  
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 گیرهنگی و اندیشه سازی در زمینه فترویج، انتقال پیام، جلب مشارکت و جریان

از جمله نهادهای  دخل در جامعه  ی واسطی میاِن نهادهای مختلف ذیی حلقه نقِش خود را به مثابه   کانون

ی مهندسی  ، توسعه های ایرانبندی و طرحِ درسِت مسأله اش صورت ترین وظیفه داند که مهممی مهندسی  

  کانون ی بعدی سی ت در جامعه، وظیفه گرِی درست و ایجاِد حسا . بر اساس پرسش باشدو فناوری می 

" تلقی کرد  10رسان راهبردی را یک "پیام کانونتالش برای یافتن پاسخ است. از این نظر شاید بتوان 

ها ی آن های واقعی و قابِل فهم در جامعه نموده و همگان را به تفکر در باره موقع پیام که اقدام به نشِر به 

 انگیزد.  برمی

 گذارنی کارآفرین سیاستاتربیت نیروی انسآموزش کاربردی و 

چندوجهی و پیچیده سیاستی   هایه لأعملی وسیعی است و پرداختن به مس-علمی یحوزه گذاری سیاست

له  أ ند. هر مسش اب به افرادی دارد که سطح وسیعی از مطالعات و اشتغاالت ذهنی را داشته نیاز نیز 

  ه، نتیجدر فرد باشد و منحصر بهآن جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی های ویژگی تواند با توجه به می

بر  افزون ای در آن دارد. مندی صرف از پایه دانشی کافی نبوده و تجربه عملی نیز اهمیت ویژهبهره

های الزم برای مذاکره و همسوکردن ها و بینشگذار باید واجد مهارتنیروی انسانی سیاست  ، پایه علمی

ها  گیری و اتصال به شبکهو نیز ارتباط  هاه لأسیاسی و مبانی حقوقی مس- های اجتماعینهمنافع، درک زمی

علمی   یگذار کارآفرین باید بتواند در زمینه و افراد اثرگذار در امور سیاستی نیز باشد. نیروی سیاست

ساز، در زمینه پیشبرد و  شبکه های سیاستی نقِش طرح و تصویب گزینه یگر، در زمینه پژوهش نقِش 

گر  ، در زمینه ترفیع و ترویج سیاست، نقش روایت(گرالبیساز )گر و حامی توجیه تنفیذ سیاست، نقش 

 و در اجرای سیاست نیز باید نقش مهندس را بتواند ایفا کند.  

آموزش    یقصد دارد با برنامه   کانون  ،گذاری در ایرانای سیاستگیری جامعه حرفهبا توجه به عدم شکل

های موجود نیروی انسانی کشور در حوزه علوم  جهانی، توانمندی هایه ربو استفاده از تج کاربردی

ور نموده و با تکیه بر  ال و بهرهگذار فع  ای سیاستانسانی و اجتماعی را در راستای ایجاد نیروی حرفه

های ن نیروها در عرصهدخل امکان گردش ایهای سازنده با نهادهای عمومی و خصوصی ذی همکاری

 گذاری کشور را فراهم نماید.  سیاست
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