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 هاي تفكر هندكانون
 
 

 

 

 چكیده

 

تواند حلقه های فکری عصر حاضر است که ميآوریهای تفکر از مهمترین نوکانون

های گیری کالن جامعه را برعهده بگیرد. امروزه کانونو تصمیمها مفقوده سیاستگذاری

کـارگیری بـهها با اند. این کانونای داشتهتفکر در جهان رشد و گسترش قابل مالحظه

ها در راستای تجزیه و تحلیل مسائل سیاسي، مهارت و تخصـص و با تأکید بر داده

ي کشور آمده و با یو مدیران اجرا اقتصادی و اجتماعي موجود به یاری سیاستمداران

توانند تا حد قابل توجهي مشـکالت نظـام مدیریتي و پردازی ميها و ایدهانجام پژوهش

های تفکر در ها تبدیل کنند. آمار کانونها را به فرصتو چالشرا برطرف سیاستگذاری 

 های مختلف به تناسـب رشـد داشته است.مناطق گوناگون یکسان نیست و در دوره

های تفکر در هند نیز مانند دیگر کشورها تابع گذاری کانونروند تکامل و تأثیر

 .آن کشور بوده استشرایط سیاسي، اجتماعي و حتي اقتصادی 

توسعه سیاسي هند  3و1نامند.جهان مي دمکراسي ترینرا بزرگ هندحکومت برخي 

چند . سیاسي است ترین مسائل تفکر توسعهاز پیچیده در میان همه کشورهای جهان

 کند:تر ميمسئله مشخص این ویژگي هند را نمایان

                                                 
1. Country profile: India. . B.B.C January, 2007. 

2. World's Largest Democracy to Reach One Billion Persons on Independence 

Day.Population Division.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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جهان و پیشرفت در سیاست و حکومت در بین دمکراسي  دارای پهناورترین (الف

 کشورهای آسیایي؛

های مذهبي و دارای ثبات کشور با داشتن وسعت جمعیت و بیشترین اقلیت (ب

 نژادی و زباني؛ 

سازی با وجود سابقه طوالني مشاهده رشد و توسعه ناگهاني و موفق در ملت (ج

 .استعمارزدگي در این کشور

درخصوص  های موفقیکي از تجربهعنوان به توانکشور هندوستان را مي

نام برد که در آن استفاده از دانش و فناوری  های غیروابسته به مقامات سیاسيسیاست

های کالن های تفکر، یکي از سیاسته ملي با همکاری کانونبرای پیشرفت و توسع

 1شود.کشور محسوب مي

وسیله قانون اساسي این دولت هند به 3ای است.اداره کشور هند برمبنای نظام الیه

کشور بنیان نهاده شد و صالحیت حکومت بر یک اتحادیه فدرال متشکل از بیست و 

هشت ایالت و هفت قلمرو متحد را دارد. ایاالت کشور هند توسط احزاب گوناگون اداره 

 شوند. مي

 

 

 

                                                 
1. institute for research advancement National 

2. UK Politics: Talking Politics The West Lothian Question". BBC News. 1 June, 

1998.  



 

 

 مقدمه

 

ردی به داشت که به مرور از نماد فاتاق فکری در سر خود  هر کس ،در گذشته دور

 گروهي تیزهوش و با شعور تبدیل شد.

و ایاالت  بریتانیادر  11 در قرننامیده شد  کانون تفکر به نام ی کهنهاد اولین

 ،USA) سسه فرانکلینؤم یک نمونه اولیه آمده است. وجودبه متحده آمریکا

و  سودمنداختراعات  بنجامین فرانکلین و آن تجلیل از تأسیس که هدف (میالدی1232

 پیشرفته او بود. 

به خودی  درحال حاضر UK), 1831(1متحد خدمات سسه سلطنتيؤم هایریشه

تواند در پي است و مي و تحقیقات امنیتي دفاع در متعهد مستقل کانون تفکر خود یک

امور مطالعه جهت  ایو حرفه علمي کامالً یرویکرد برای میالدی1231 سالدرخواست 

 باشد. نظامي

 سیاسي کانون تفکر ترینقدیميکه  دکنادعا مي (UK, 1884) 3فابیان 

 هایایدهوسیله نخبگان شهری تأسیس شد. افرادی که اعتقاد به نیاز که به بریتانیاست

 این پشتوانهتوانند مفهوم دارند مي داشته و تجزیه و تحلیل تحقیق و باشده  حمایت

 3را پیدا کنند. هافعالیت

                                                 
1. Royal United Services Institute 

2. Fabian Society 

3. A Think Tank History: A view from India, Enrique Mendizabal on August 6, 

2014, http://onthinktanks.org/2014/08/08/what-think-tanks-do-a-view-from-india 

by Neeta Krishna, Associate Professor, Father C Rodrigues Institute of Management 

Studies, Navi Mumbai  /  

http://onthinktanks.org/2014/08/08/what-think-tanks-do-a-view-from-india
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های تفکر در تمامي کشورها و فناوری، ایجاد و سازماندهي کانون با افزایش 

ان و خردمندان ضرورت بری از اندیشمندیافته برای بهرهخصوص کشورهای توسعهبه

ای در بسیاری از امور های اندیشه جایگاه ویژهکانون هامروز 1.روزافزون شده است

سازی و غیره در کشور خود و حتي در سازی، هدفتصمیمسازی، سازی، فرهنگسیاست

 3جهان دارند.

ها نیز با مسئله درک صحیح از و دولت نبودهمربوط به یک فرد  این مسئله 

تعداد کارمندان دولت و ناکافي بودن  یتند. با توجه به محدودهست مسائل مختلف روبرو

که یک مسئله را به دقت کافي  یستفرصت مورد نیاز همیشه برای دولت امکانپذیر ن

 هاند که وظیفه آنکنهایي مراجعه ميدلیل به سازمان ها به همیند. دولتکنبررسي 

 است.بررسي مسائل سیاسي، اقتصادی و اجتماعي روز 

 و زیست محیطروی  بر کار تفکر کانون میالدی شاهد 1121 و  هایسال

 دلیل این به شاید آمد، وجودبه عمل برمبتني تفکر کانون از سبک یک و پایدار توسعه

 طریق از که بود خواهد بهتر سیاست اهداف که بودند معتقد الملليبین مالي هایسازمان

  .شود گرفته نظر نیز در محلي هایواقعیت اهمیت و باشد مدني جامعه مشارکت

راهبردی این کشور های های تفکر در هند نقش بسزایي در تعیین سیاستکانون

 کنند.ایفا مي

های گوناگون است و تاریخ ها و فرهنگها، آیینکشور هند سرزمیني با نژادها، زبان

 این کشور. رسدسال پیش از میالد مي 3111و فرهنگ بسیار کهن و پرباری دارد که به 

وری تطالیي و امپراهای تا قبل از قرن نوزدهم که تحت استعمار بریتانیا قرار گرفت، دوره
                                                 
1. Carnegie Endowment for International Peace 

2. RAND 



 

 

میالدی  1121جمهوری کنوني هند که در سال ، امروز بزرگي را شاهد بوده و نهایتاً

 .شکل گرفته است ،توسط مبارزاني چون گاندی و نهرو مستقل شده

گزارش پس از تاریخچه مختصری از کشور هند به بررسي نحوه تشکیل  ایندر 

های تفکر در هند و چگونگي به مهمترین کانون، معرفي های تفکر، اهمیت آنهاکانون

 شود.های مربوطه پرداخته ميوجود آمدن آنها و فعالیت

 

 فصل اول ـ پیدایش و ساختار كانون تفكر در هند

 

قبل های تفکر ترین طیف کانون تفکر را در جنوب آسیا دارد. تعدادی از کانونهند وسیع

 ،(ISI)1آماری مؤسسه ،های تفکرکانون ترینبرجسته از یکي. اندبوده از استقالل هند

شد و  تأسیس کلکته میالدی در 1131سال در 3ماهاالنوبیس. سي پي پروفسور توسط

 و آماری توسعه و نظریه منظوربه آمار، دانش انتشار و مطالعه فعالیت آن در مورد ترویج

 عملي بود. و کاربردی هایپژوهش در آنها از استفاده و هاروش

قوی  ینزدیک به دولت بودند، تأثیر، پس از استقالل ها در اوایلبعضي از کانون

فعالیت  ملت رسیدگي به نیازهایبرای  سساتؤمداشتند و برخي از  بر روی سیاست

 .کردندمي

اندازی راه میالدی 1131 سال در پونا، در Gokhle اقتصادی و سیاسي مؤسسه

 بود. سیاست و اقتصاد در پژوهش و آموزش مؤسسات ترینقدیمي از یکي شد، این مرکز

                                                 
1. Indian Statistical Institute (ISI) 

2. P.c. Mahalanobis 

http://www.isical.ac.in/
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لزوم  اجتماعي، علوم دانشکده التحصیلفارغ 1تاتا میالدی دورابجي1131 سال در

 . بیان کرد اجتماعي را هایپژوهش تحقیق و انجام توأم با پرورش و آموزش

 داد. نام تغییر تاتا مؤسسه به را میالدی آن 1122 سال در

 توسط (ICWA) هند جهاني امور شورای هند، استقالل با میالدی1123 سال در

 خارجه امور و المللبین روابط مطالعه برای فکر اتاق یکعنوان به روشنفکران از گروهي

 .شد ایجاد کشورها دیگر با هند روابط گسترش جهت

منظور بههای تفکر بیشتر در دامنه سیاست در دو دهه اول پس از استقالل، کانون

 .شدندمشاوره به قدرتمندان سیاسي ایجاد مي

های سال طبق قانون ثبت انجمن های تفکرکانوندهد که اکثر نشان مي تحقیقات

های هندی ها مانند انجمن صاحبان روزنامهاند. البته برخي گروهثبت شدهمیالدی  1211

 1151های مصوبه سال قانون شرکت «35» المللي هند طبق بندو مؤسسه توسعه بین

اند. در هر صورت برای تشکیل یک انجمن یا مؤسسه به هفت نفر از ثبت شدهمیالدی 

باشند. مي اتباع هندی نیاز دارد. این هفت نفر اعضای اصلي و بنیانگذار انجمن یا مؤسسه

شورای . استمدیره و یک شورای مشاوره دارای یک شورای هیئت و کانون هر مؤسسه

د و اعضای آن از مؤسسه حقوق دریافت نشومدیره توسط اعضای اصلي منصوب ميهیئت

افراد برجسته و معروف  از و بیشتر متشکل نیستند د. مشاورین کارمند مؤسسهننکمي

دهند. هر مؤسسه هستند. اکثر مشاورین را صاحبان صنایع و تجار کشور تشکیل مي

 های پژوهشي را انجام دهند.کند که فعالیتاستخدام ميتعدادی از کارشناسان را 

 :شوداشاره مي هند های تفکرکانون از هایيبه نمونه در زیر

                                                 
1. Dorabji Tata 



 

 

 1لکهنو -بنیاد الکسیس 

 3دهلي نو –انجمن اصالحات دمکراتیک 

 3دهلي نو -هند  -آسیایي مطالعات استراتژیک مرکز 

 2دهلي نو -مدني جامعه مرکز 

 5کراال تریواندروم، -توسعه و مطالعات مرکز 

 1نو دهلي -زمیني جنگ مطالعات مرکز 

 1نو دهلي -سیاست تحقیقات مرکز 

 2کراال کوچي، -عمومي سیاست تحقیقات مرکز 

 1کارناتاکا بنگلور، -عمومي سیاست مرکز 

 11نو دهلي - سهام صاحبان حقوق مطالعات مرکز 

 11دهلي نو -زیست محیط و علوم مرکز 

 13نو دهلي -یافتهتوسعه جریانات 

 13بمبئي ـ متحد ملي امنیت انجمن 

                                                 
1. Alexis Foundation Lucknow 

2. Association for Democratic Reforms – New Delhi 

3. Centre for Asian Strategic Studies-India (CASS-India) – New Delhi 

4. Centre for Civil Society (CCS) – New Delhi 

5. Centre for Development Studies – Thiruvananthapuram, Kerala 

6. Centre for Land Warfare Studies – New Delhi 

7. Centre for Policy Research – New Delhi 

8. Centre for Public Policy Research – Kochi, Kerala 

9. Centre for Public Policy – Bangalore, Karnataka 

10. Centre for Equity Studies - New Delhi 

11. Centre for Science and Environment (CSE) – New Delhi 

12. Development Alternatives - New Delhi 

13. Forum For Integrated National Security (FINS) - Mumbai 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexis_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexis_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Democratic_Reforms
https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Asian_Strategic_Studies-India
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 1ماهاراشترا بمبئي، ـ اقتصاد آزاد انجمن 

 3تلنگانا حیدرآباد، - دمکراتیک اصالحات بنیاد 

 3شورای هند در روابط جهاني 

 2ماهاراشترا بمبئي، -هند لیبرال گروه 

 5 کارآفرینان سند 

 1نو دهلي -تحلیل و تجزیه و دفاع مطالعات مؤسسه 

 1نو دهلي -صنعتي توسعه مطالعات مؤسسه  

 2 نو دهلي -اقتصادی رشد مؤسسه 

 1هاریانا گورگن، -غذایي امنیت مؤسسه 

 11نو دهلي -جنگ و صلح مطالعات مؤسسه 

 الملليبین رشد مرکز (IGC)11 

 13بنگال غرب کلکته، -جاداپور المللبین روابط انجمن 

 13کارناتاکا بنگلور، -کارناتاکا دانش کمیسیون 

                                                 
1. Forum of Free Enterprise – Mumbai, Maharashtra 

2. Foundation for Democratic Reforms – Hyderabad, Telangana 

3. Gateway House: Indian Council on Global Relations 

4. Indian Liberal Group – Mumbai, Maharashtra 

5.The Indus Entrepreneurs (TiE) 

6. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) – New Delhi 

7. Institute for Studies in Industrial Development – New Delhi 

8. Institute of Economic Growth – New Delhi 

9. Institute of Food Security – Gurgaon, Haryana 

10. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) – New Delhi 

11. International Growth Centre (IGC) 

12. The Jadavpur Association of International Relations – Kolkata, West Bengal 

13. Karnataka Knowledge Commission – Bengaluru, Karnataka 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Indus_Entrepreneurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Defence_Studies_and_Analyses


 

 

 1جمعیت وکال 

 3نو دهلي -کشاورزی علوم ملي آکادمي 

 3نو دهلي -کاربردی اقتصاد پژوهش ملي شورای 

 2نو دهلي -دانش ملي کمیسیون 

 5نو دهلي -دریایي ملي بنیاد 

 1ماهاراشترا  بمبئي، - نو دهلي تحقیقات ناظر بنیاد 

 1 نو دهلي -تحقیقات قانوني 

 2گجرات احمدآباد، -هند در حکومت برای تحقیقات بنیاد 

 1جنوبي یتحلیل آسیا و گروه تجزیه 

 11ماهاراشترا بمبئي، -استراتژیک نگریآینده گروه 

 11کارناتاکا بنگلور، -مؤسسه تاکشاشیال 

  13نو دهلي -هند متحد خدماتمؤسسه 

 ویوکاناندا الملليبین بنیاد (VIF) - 13نو دهلي 

                                                 
1. Lawyers Collective 

2. National Academy of Agricultural Sciences – New Delhi 

3. National Council of Applied Economic Research – New Delhi 

4. National Knowledge Commission – New Delhi 

5. National Maritime Foundation (NMF) – New Delhi 

6. Observer Research Foundation – New Delhi; Mumbai, Maharashtra 

7. PRS Legislative Research – New Delhi 

8. Research Foundation for Governance in India – Ahmedabad, Gujarat 

9. South Asia Analysis Group (SAAG) 

10. Maharashtra-Mumbai- Strategic Foresight Group 

11. The Takshashila Institution – Bangalore, Karnataka 

12.United Service Institution of India – New Delhi 

13. Vivekananda International Foundation (VIF) – New Delhi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Foresight_Group
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 تفكر هندهاي فصل دوم ـ مهمترین كانون

 

د نجهان قرار دار های تفکرکانونکه در ردیف مهمترین  های تفکر هندکانون فهرست

 :گیردمورد بررسي قرار مي زیرشرح به

عنوان به 1123شورای امور جهاني هند در سال  1:شوراي امور جهانی هند .1

رهبری سر اولین اندیشگاه و مؤسسه پژوهشي توسط گروهي از روشنفکران هندی به 

   تشکیل شد. 3تیج بهادر ساپرو

تشکیل شده و غیرتجاری ، غیرسیاسي سازمان غیردولتيیک عنوان به مؤسسهاین 

میالدی ثبت گردید. هدف از تشکیل این  1211سال  یهاو طبق قانون ثبت انجمن

المللي و امور خارجي بود. این مؤسسه از زمان تشکیل مؤسسه صرفاً مطالعه روابط بین

 های گسترده انجام داده است.خود جهت نیل به هدف خود تالش

کند: تشویق به شرح ذیل بیان ميبه قانون یاد شده اهداف این مؤسسه را (13)ماده 

المللي. المللي جهت تشکیل دیدگاهي براساس اطالعات دقیق در مسائل بینمطالعه امور بین

ها و تشویق از روابط هند با سایر کشورها از طریق مطالعه، تحقیقات، مباحثه، سخنراني

های مشابه. سرگرم فعالیتها در داخل و خارج کشور تبادل نظرات و اطالعات با سایر سازمان

 امور جهاني تهیه، تنظیم و انتشاردرخصوص  یک مرکز اطالعات و آگاهيعنوان به فعالیت

ها و مواد اطالعاتي در موضوعات مورد نظر. الهها، مق، بررسيهافصلنامه، مجالت ،کتب

های ذکر شده در بند فوق برگزاری رم انجام فعالیتهای سرگبرقراری تماس با سازمان

 المللي.ها و انجام مطالعات سیاست هند نسبت به امور بینها، سمینارها و مباحثهکنفرانس

                                                 
1. The Indian Council of World Affairs 

2. Sir Tej Bahadur Sapru 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 

مرکز یک سازمان مستقل، غیرتجاری، تحقیقاتي و این  1:مركز جامعه مدنی .2

تشکیل یافت. بنیانگذار اصلي این  میالدی1111آگوست  15در تاریخ  استآموزشي 

عنوان میشیگان، مرکز جامعه مدني را بهاقتصاد استاد سابق  3پارت شاه ،گروه مطالعاتي

یک سازمان آموزشي مستقل، غیرانتفاعي تحقیقي جهت بهبود کیفیت زندگي برای »

هدف این مرکز بهبود کیفیت زندگي تمام اختصاص داده است. « همه شهروندان هند

کند که از مي. این مؤسسه تالش استاع هند از طریق احیا و اصالح جامعه مدني اتب

طریق انجام تحقیقات، برگزاری سمینارها و چاپ انتشارات در فکر و دیدگاه مردم تغییر 

دولت، حکومت قانون، تجارت آزاد و حقوق  ي برایکوچک د. این سازمان حاميکنایجاد 

د و کنهبود وضعیت جهان نظرات جدیدی را تهیه مياین مؤسسه برای ب است.انفرادی 

که مردم را برای اندیشیدن و فکر کردن  استاندازی یک انقالب فکری خواهان راه

 تشویق کند. 

کند که همگان و فکر مي تأکید دارداحترام افراد  بهمؤسسه مرکز جامعه مدني 

زندگي، آزادی و حیات حق دارند. این سازمان خواهان تشکیل یک جامعه آزاد  رایب

چند مدت  های اقتصادی، اجتماعي و سیاسي برخوردار باشد. بعد از هراست که از آزادی

کند و برای این منظور دانشجویان را مدتي را اعالم ميیک برنامه تحقیقاتي کوتاه

های تحقیقات، های مختلف در حوزهق انجام پروژهپذیرد. این دانشجویان از طریمي

های برگزیده این دانشجویان در شوند. گزارشآموزش داده مي ،بررسي و نوشتن گزارش

ت دریافشهریه از طرف مرکز دانشجویان  و شوندنشریات معروف کشور منتشر مي

جویان در برخي د. این دانششوصادر ميبرای آنان مدرک  د و در پایان درسننکمي

                                                 
1. Centre for Civil Society 

2. Part Shah 
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 کنند.المللي نیز شرکت ميهای داخلي و بینکنفرانس

است مؤسسه یک سازمان غیرتجاری این  1:المللی هندمؤسسه توسعه بین .3

طبق میالدی  3111در سال بنیان نهاده شد.  1123در سال  3که توسط پاول پوالک

گردید. این مؤسسه  ثبتمیالدی  1151 های هند مصوبه سالقانون شرکت «35»بند 

در مناطق  و دهدالمللي انجام ميهای مشابه بینف خود را با همکاری سازمانیوظا

های به جهت استفاده از فناوریرا فعالیت دارد و مردم روستایي نیز روستایي کشور 

 15گزیده در مناطق بر المللي هندمؤسسه توسعه بین د.کنارزان و قابل دوام تشویق مي

را های مختلف آبیاری در مناطق خشک کشور، فناوری شته ولت کشور فعالیت داایا

های د. تشکیل بازار برای محصوالت کشاورزان کوچک با همکاری سازمانکنمعرفي مي

 است.های این سازمان غیردولتي از فعالیت

ق نیازهای اختراعات فني مؤسسات تحقیقاتي داخلي و خارجي را مطاب مرکزاین 

های و از روستاییان کمک گرفته تا با استفاده از فناوری کردهکشاورزان کوچک تنظیم 

حدود یک میلیون نفر  کنونکشاورزی خود بیافزایند. تاقیمت بر حجم تولیدات ارزان

. آموزش کشاورزان در نحوه استفاده از اندتوسط این مؤسسه مورد حمایت قرار گرفته

کشاورزان در  به. این مؤسسه استهای این سازمان نیز یکي از برنامه های جدیدفناوری

د و برای این منظور کنفروش محصوالت کشاورزی خود به قیمت مناسب نیز کمک مي

نو قرار دفتر مرکزی این مؤسسه در دهلي های مختلفي در نظر گرفته شده است.برنامه

گجرات، کارناتاکا،  ، آندرا پرادش، مادیا پرادش،پرادشهای اوریسا، اتارایالتدر  و دارد

 است.ای تامیل نادو و آسام نیز دارای دفاتر منطقه

                                                 
1. International Development Enterprises India (IDEI) 

2. Paul Polak 



 

 

هدف این است. مؤسسه لیبرتي یک گروه مستقل مطالعاتي  1:مؤسسه لیبرتی .4

 است. مؤسسه تفویض قدرت به مردم از طریق قدرت بازار 

بازار و  دولت محدود، قانون اکمیتح، دیاین مؤسسه بر چهار موضوع حقوق فر

 . کید داردأت آزاد

جهان در طول دهه گذشته شاهد تغییرات چشمگیر بوده است. بنیانگذاران این 

ده است جذابیت کری سوسیالیستي سقوط روتکنند که اگرچه امپرامؤسسه تصور مي

منظور براین آنان تصمیم گرفتند که بهل سوسیالیستي همچنان باقي است. بنائااید

آزادی انتخاب و  تقویت بنیادین فکری یک جامعه آزاد سازماني باید تشکیل شود که بر

ین منظور مؤسسه لیبرتي کید داشته باشد و برای اأجریان آزاد کاال، خدمات و نظرات ت

گیری نسبت به ی ازجمله تحقیقات و موضعبسیارهای این مؤسسه فعالیت .شدتشکیل 

های مهم مورد دهد. درحال حاضر حوزههای دولت را انجام ميمسائل مربوط به سیاست

 است.عالقه این مؤسسه شامل اقتصاد، آموزش، محیط زیست، بهداشت، امنیت و تجارت 

های بازار، عوامل محدودکننده رشد روندو بررسي بر مطالعه عالوهلیبرتي مؤسسه 

های بازار را نیز اقتصادی محدودیتهای اجتماعي و هزینه ،بازار و نحوه برخورد با آن

 کند.مطالعه مي

یک سازمان غیرتجاری تشکیل شده عنوان به میالدی 1111این مؤسسه در سال 

اما از  ،کندهای خصوصي کمک دریافت مياز تمام افراد و سازمان اکنونهمو بود 

 کند.پذیرفتن کمک از نهادهای دولتي خودداری مي

نو زیرمجموعه علوم انساني دهلي مرکز 3:نودهلی ـ مركز علوم انسانی .5

                                                 
1. Liberty Institute 

2. Centre for Sciences Humaines(CSH)-New Delhi 
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های این مؤسسه اساساً فعالیت. خارجه فرانسه است مرکز تحقیقاتي وزارت امور 31شبکه

المللي نبی ای ومنطقه حاوی مطالعه مسائلي مربوط به تحوالت معاصر هند در مفهوم

شناسي علیه افغانستان، گروه تحقیقاتي باستان پي حمله شوروی در سوی دیگراز. است

 1111نو منتقل شد. سپس در سال فرانسه مستقر در افغانستان از کابل به دهلي

این مرکز ابتدا در حوزه تحقیقات مرکز مطالعات علوم انساني تشکیل یافت. میالدی 

قات این مؤسسه رویکرد تحقیمیالدی 1115. اما در سال بودنگ هند و ایران تاریخ و فره

تغییر یافته و این مؤسسه به مرکز ویژه مطالعات مربوط به مسائل معاصر هند و آسیای 

اجتماعي، اقتصاد، علوم  های تحقیقاتي این مؤسسه علومجنوبي تغییر یافت. حوزه

 شناسيالمللي، جغرافیا، مطالعات جمعیت و انسانالمللي، قانون بینسیاسي، روابط بین

یک قدرت نوظهور در  ویک مرکز تحقیقات مطالعه هند عنوان به این مرکزهدف است. 

که هند و منطقه آسیای جنوبي  بود المللي و بررسي روندهای مختلف تغییرصحنه بین

شرح ذیل های تحقیقاتي بهبراین هدف از تمام فعالیتبنا. دهندرا تحت تأثیر قرار مي

 :است

 المللي.ای جنوبي و روابط بینآسی ای درتحوالت منطقه .1

 سیاست و جامعه. .2

 .اماصالحات اقتصادی و توسعه قابل دو .3

 تحوالت شهری. .4

ي خود انجام یهای بسیار هندی و اروپارا با گروه هافعالیت مؤسسه علوم انساني

های یکي از اهداف مهم این مرکز آموزش در حوزه تحقیقاتي از طریق کمک. دهدمي

 آموزش به پژوهشگران رشته دکترا و دانشجویان داخلي مؤسسه است.لجستیکي و 



 

 

 به های علمي نیزاین مؤسسه از طریق انتشار نتایج مطالعات و برگزاری برنامه

است  یکي از اهداف این مرکز حمایت از تحقیقاتي. کندهای تحقیقاتي کمک ميفعالیت

سیاسي ازجمله طراحان سیاست، گیران که نتایج آن برای عوامل اقتصادی و تصمیم

 مفید است.. ..و هامقامات ارشد، دیپلمات

میالدی  3112آوریل  2این مرکز در تاریخ  1:مركز مطالعات چین چینائی .6

این یک  یک انجمن ثبت شد.عنوان به های ایالت تامیل نادوطبق قانون ثبت انجمن

 بررسي وکه اهداف ذیل را  استگروه مطالعه سیاست عمومي و یک نهاد غیرتجاری 

 د:کندنبال مي

 مشکل مرزی هند و چین؛ .1

 روابط چین و پاکستان؛  .2

 انداز روابط اقتصادی و تجاری هند و چین؛چشم .3

 ؛انثیر آن بر هند و جهأآینده سیاست چین و ت .4

 آسه آن؛ – هند -روابط چین .5

 نقش جدید چین در سارک؛ .6

 های چین؛گذاریسرمایهاهمیت رو به رشد جنوب هند برای روابط و  .7

 روابط فرهنگي بین هند، چین و آسیای جنوب شرقي. .8

شده به طراحان سیاست و  حل قابل عمل براساس مطالعات انجامپیشنهاد راه

 ؛ای و جهانيئل مهم دوجانبه، منطقهگیران هند در مساتصمیم

 عواقب ظهور چین؛درخصوص  ویژه در جنوب هندتشکیل افکار عمومي بهـ 

                                                 
1. The Chennai Centre for China Studies (CCCS( 
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تأمین کانوني برای مذاکره با اساتید چین در هند و تأمین فرصت برای اظهار ـ 

 نظرات جانشین در هند درباره چین؛

 ؛ئلي مربوط به چینتأمین یک بانک اطالعات برای انجام تحقیقات در مساـ 

 بررسي مسائل مردم چین در هند؛ـ 

ند در موضوع چین فعالیت که در داخل و خارج ه های تفکرایجاد ارتباط با کانونـ 

 دارند؛

ها و نشریات اعضای این گروه مطالعه در موضوعات مورد عالقه خود در روزنامه

نویسند و مقاالت چاپ شده در نشریات داخلي و خارجي را مختلف کشور مقاله مي

 کنند. مي یگردآور

و یک گروه سیاسي دولتي، غیربنیاد یک نهاد غیراین  1:بنیاد ملی دریایی .7

 1211های سال یک انجمن طبق قانون ثبت انجمنعنوان به که است مطالعاتي دریایي

 کند:ثبت شده است. این انجمن اهداف ذیل را پیگیری ميمیالدی 

در  ها: انجام مطالعات و تحقیقاتتأمین اطالعات سازنده برای تهیه سیاستـ 

های دریایي، تشکیالت زیربنایي دریایي، الیتهای فعهای مورد عالقه هند در زمینهحوزه

منابع و ذخایر دور از ساحل و سازی، کشتیراني تجاری، ماهیگیری، خطوط انرژی، کشتي

 ، محیط زیست و قوانین دریا.بستر دریا

پذیر نقاط آسیب ویژهمطالعه و ارزیابي عوامل تأثیرکننده بر امنیت دریایي هند، بهـ 

مناسب جهت مقابله با این مشکالت که باید به هنگام تهیه سیاست و پیشنهاد اقدامات 

 مدنظر قرار داشته باشد.

                                                 
1. The National Maritime Foundation 



 

 

المللي و عوامل جغرافیایي سیاسي که از نظر راهبردی انجام مطالعات در روابط بینـ 

ایي بین کشورهای مهم باشد و پیشنهاد اقدامات جلب اعتماد برای افزایش همکاری دری

مناطق آسیای جنوبي و آسیا به یک محیط ثابت امنیتي در  نورد و دستیابيدریا

 .اقیانوسیه

ها، های درسي، کنفرانساجرا، انجام، برگزاری و تسهیل در برگزاری دورهـ 

ها و تحقیقات در مسائل مربوط به جوانب مختلف امور دریایي سمینارها، سخنراني

 پیگیری اهداف این بنیاد. منظورانه بهیماهریه، جوایز، کمکجهاني و اعطای شه

 .تشویق از آگاهي و مباحثه در سطح عمومي درخصوص اهمیت جنبه دریایي هندـ 

منظور مطلع ساختن نسل جوان تاریخ دریایي و ثبت این میراث بهمطالعه ـ 

 .درخصوص تاریخ دریایي کشور

نهادها که ها و آموزشي و دیگر سازمان های دولتي، مؤسساتهمکاری با بخشـ 

 کنند.اهداف مشابه را پیگیری مي

های اطالعاتي برای مطالعه مسائل دریایي و ها و سرویستشکیل و اداره کتابخانهـ 

ها و نشریات برای نشر امور ها، مقاالت پژوهشي، کتابتهیه، چاپ و انتشار خبرنامه

 .دریایي

ها، های سخنرانيبرنامه طور مرتبهاین مؤسسه در موضوعات مورد عالقه خود بـ 

کند. ها و سمینارها را برگزار و در موضوعات مختلف اظهارنظر ميها، کنفرانسمیزگرد

های داخلي و خارجي های مختلف و پژوهشگران این مؤسسه در رسانهاعضای کمیته

این  کنند.های تلویزیوني حضور پیدا مينویسند و در برنامهطور مرتب مطالب ميبه

 .کندمؤسسه در مسائل مختلف مربوطه اظهارنظر مي
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مرکز یک گروه مطالعات مستقل این  1:نودهلی مركز مطالعات جنگ زمینی .8

طبق  .است برای انجام مطالعات مسائل راهبردی و مربوط به جنگ زمیني از دیدگاه هند

شده است. توسط یک انجمن ثبت عنوان به میالدی 1211های سال قانون ثبت انجمن

 شود.ي اداره ميییک شورای حکام و شورای اجرا

الملل در بررسي و های مطالعاتي برجسته بیندر نظر دارد با گروه کانوناین 

ویژه با در نظر گرفتن به ،طراحي جوانب مختلف جنگ زمیني همکاری داشته باشد

 منطقه همسایه هند.

گیران در اعضای نیروهای مسلح، تصمیماعضای خود، مطالعات جنگ زمیني مرکز 

کشور، اعضای جامعه راهبردی و افراد غیرنظامي عالقمند به مسائل نظامي را از نتایج 

کند در هند یک فرهنگ فعال راهبردی سازد و تالش ميتحقیقات خود مطلع مي

 ورد.آوجود هب

ها و انجمن روزنامهترین بزرگاین انجمن  3:هاي هندانجمن صاحبان روزنامه .9

حدود . استکشور سخنگوی صنعت روزنامه و نشریات چاپي  ونشریات چاپي در هند 

بوده انه عضو این انجمن یروزه و ماهروزه، پانزدهروزه، هفتنشریات سه یک هزار روزنامه،

 ند.هستها و نشریات درصد از خوانندگان در هند متعلق به همین روزنامه 11بیش از  و

 کمیته» ابتدا نآ عنوان. یافت تشکیل میالدی1131 اکتبر 11 تاریخ در انجمن این

 .بود 3«سیلون و برمه هند، هایروزنامه لندن

 و هندی هایروزنامه انجمن»میالدی به  1135 اکتبر 2 تاریخ در انجمن این عنوان

                                                 
1. The Centre for Land Warfare Studies 

2. Indian Newspaper Society (INS) 

3. The India, Burma & Ceylon Newspapers’ London Committee 



 

 

عنوان به و بوده لندن در مستقرهای هند صاحبان روزنامه انجمن .تغییر یافت 1«شرقي

 و( سریالنکا) سیلون برمه، هند، در شده چاپ نشریات سایر و روزنامه مالکان نماینده

 .داشت فعالیت آسیایي کشورهای سایر

منظور برخورد با مسائل مربوط به رسید که در هند نیز بهنظر ميگذشت زمان به با

با حضور نمایندگان  این نشستيبرباید یک انجمن تشکیل شود. بنا صنعت روزنامه

و به  3استیتسمن، در دفتر روزنامه میالدی1131فوریه  31های ذیل در تاریخ روزنامه

عنوان یعني  همین ریاست سردبیر این روزنامه، آقای آرتر مور، برگزار شد و انجمني به

 .شکل گرفت «های هندی و شرقيانجمن روزنامه»

عنوان به میالدی 1151هند در سال  

نام شد و با توجه به جدا شدن برمه و سریالنکا، از عنوان این انجمن یک شرکت ثبت

عنوان آن  میالدی 1122ژانویه  35این در تاریخ نیز حذف گردید و بنابر« شرقي»کلمه 

 .تغییر یافت 3«های هندانجمن صاحبان روزنامه»به 

صاحبان هدف از تشکیل این انجمن مطالعه مسائل مربوط به مطبوعات از دیدگاه 

ن مطبوعات هند فعالیت دارد. انجمن صاحبایک انجمن مرکزی  عنوانبهو  استهروزنامه

کند و برای این نشریات دفاع مين صاحبااز منافع تجاری های هند صاحبان روزنامه

های مرکزی، ایالتي و محلي و منظور قوانین و مقررات تدوین شده توسط دولت

 ازسوی دیگر د.کنهای مختلف دولتي را بررسي ميها و شرکتها، سازمانهمچنین نهاد

                                                 
1. Indian & Eastern Newspaper Society (IENS). 

2. Statesman 

3. The Indian Newspaper Society (INS) 
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انجمن  های مختلف تأثیرگذار بر منافع مطبوعات نیز مورد مطالعه دقیق ایندادگاه یآرا

 قرار دارند.

یک سازمان ثبت شده  شورااین  1:ايشوراي تحقیقاتی مؤسسات رسانه .11

های های بزرگ تجاری، شرکت. اعضای این مؤسسه متشکل از شرکتاستغیرتجاری 

 باشند.سایر مي های تلویزیوني، رادیوها وتبلیغاتي، ناشرین، کانال

 311 بر بالغ آن اعضای تعداد و شد میالدی تشکیل 1112 سال در مؤسسه این

 هندوستان جمله از کشور عمده تجاری هایشرکت از بسیاری تعداد. است عضو

 این در 2کوتاک و 1ویپرو 1،هاکینس 5،کولگیت 2،گمبل اند پروکتر 3،دابر 3،یونیلیور

 .دارند عضویت مؤسسه

 .کي.آر 11،میدیسان 1،لینتاس هایشرکت ازجمله مهم تبلیغاتي هایشرکت بین از

 .هستند مطالعاتي گروه این اعضای از 13ترینتون و 11سووامي

 15،تایمز آو ایندیا 12،.وی.تي استار 13،دوردارشان مانند ایرسانه هایگروه

                                                 
1. Media Research Users Council 

2. Unilever 

3. Duber 

4. Procter & Gamble 

5. Colgate 

6. Hakins 

7. Wipro 

8. Kotak 

9. Lintas 

10. Medisan 

11. R. K. Swamy 

12. Triton 

13. Doordarshan 

14. Star TV 

15. Times of India 



 

 

 از نیز 5ساماچار گجرات و 2ماترابهومي 3،پاتریکا بازار آناند 3،جاگرن 1،تایمز هندوستان

 .باشندمي مؤسسه این اعضای از برخي

، کمک به اعضای آن از طریق انجام تحقیقات و تشکیل این مرکز هدف از

های مختلف اعم از نوشتاری، این مؤسسه مخاطبین رسانه. باشدهای مختلف ميبررسي

و هدف اصلي تحقیقات انجام شده توسط این  کندتصویری و صوتي را بررسي مي

های تا شرکت است های مختلفرسانهپراکندگي  مؤسسه بررسي میزان نفوذ، تیراژ و

های تبلیغاتي و سایر آگهي درج و نشردرخصوص  میمتجاری و تبلیغاتي بتوانند تص

 .مسائل اتخاذ کند

 ،ای تشکیل شدهای از افراد حرفهیکي از اهداف عمده این مؤسسه که توسط عده

 است.ای هند از طریق پژوهش منظم و مرتب بهبود کیفیت صنعت رسانه

های مختلف فعالیت در زمینه بررسي رسانهای شورای تحقیقات مؤسسات رسانه

های مورد خوانندگان رسانه تحقیقات در سال گذشته سرگرم انجام 13د و از کنمي

 1«یزان شنوندگان رادیوبررسي م»و  1«خوانندگان مطبوعات میزان بررسي» نوشتاری

 است.

 گروه یک قالب این شورا در 2:وزیرنخستشوراي مشاوره اقتصادي  .11

 به نسبت دولت به مشاوره هدف با کند ومي فعالیت هند وزیرنخست دفتر مطالعاتي

                                                 
1. Hindustan Times 

2. Jagran 

3. Anandabazar Patrika 

4. Mathrubhumi 

5. Gujarat Samachar 

6. Indian Readership Survey 

7. Indian Listenership Track 

8. Economic Advisory Council of the Prime Minister 
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 گذشته در شورا. است شده تشکیل کشور اقتصادی مهم مسائل در مختلف هایدیدگاه

 بوده کشور معروف اقتصاددانان عهدهبه همیشه آن ریاست اما شده بازسازی بار چند

 . است

 1واجپائي، بیهاری اتل آقای که کرد ارزیابي گونهاین توانمي را شورا این اهمیت

 شورا این ریاست حاضر درحال. است بوده شورا این رئیس هند، اسبق وزیرنخست

 . دارد قرار 3رانگاراجان سي عهدهبه

 شورا عبارتند از:  این فیوظا

 وزیر؛نخست به غیراقتصادی و اقتصادی موضوعات زمینه در مشاوره ارائه -

 شورا وزیر.نخست به مشاوره ارائه و کالن اقتصاد نگاه از اهمیت با مسائل بررسي -

 دهد؛ انجام وزیرنخست درخواست به هم و خود ابتکار به هم تواندمي را اقدام این

 مسائل و کالن اقتصاد زمینه در وزیرنخست به ایدوره صورتبه هاگزارش ارائه -

 اقتصادی؛ هایسیاست به مربوط

 .وزیرنخست درخواست به مشاوره هرگونه انجام -

که در سال  استمستقل  کانون تفکرگروه یک این  3:گروه سیاست دهلی .12

تشکیل یافت. هدف از تشکیل این گروه ایجاد اجماع در سطح ملي در میالدی  1112

 است.مسائل مهم 

 هند خارجه امور وزارت مقامقائم وی. است مؤسسه این رئیس 2،باجپایي شنکرکي

                                                 
1. Atal Bihari Vajpaee  

2. C Rangrajan 

3. The Delhi Policy Group 

4. K. Shankar Bajpai 



 

 

 1سیکیم در هند دولت نماینده و آمریکا و چین پاکستان، هلند، در کشور این سفیر و

 آکسفورد دانشگاه و واشنگتن 3آلبانس سنت مدرسه در باجپایي شنکرکي. است بوده

 پس او .شد منصوب هند خارجه امور وزارت میالدی در 1153 سال در و خوانده درس

 مؤسسه ازجمله الملليبین مختلف مطالعات هایگروه با رسمي خدمت از بازنشستگي از

 در و شد متحد استانفورد الملليبین امنیت و همکاری مرکز و هلند پیشرفته مطالعات

 گروه تأسیس زمان از وی. گردید منصوب پروفسور سمت به آمریکا کالیفرنیا دانشگاه

 دارد. عهدهبه را آن ریاست دهلي سیاست

. مدیریت بخش صلح استمطالعه این گروه مورد امنیت ملي و صلح دو حوزه 

هده ژنرال بازنشسته رعو مدیریت بخش امنیت ملي ب 3عهده پروفسور خانم رادها کومارهب

 .است 2وی.آر. راگهاوان

این  5:المللیشوراي هندي در زمینه تحقیقات در روابط اقتصادي بین .13

تشکیل شد و یک سازمان مستقل، غیرتجاری و میالدی 1121شورا در ماه آگوست سال 

 . استهای اقتصادی سرگرم انجام تحقیقات در مسائل مربوط به سیاست

مک به نهادهای دولتي و است ک هدف این شورا که یک گروه مطالعات اقتصادی

تا این کشور بتواند  استاطالعات الزم  آوریغیردولتي در تدوین سیاست از طریق جمع

استقالل خود را از طریق تشکیل یک صندوق  کند. این شورا تعاملتصاد جهاني با اق

های تحقیقاتي کمک ده است. درآمد این صندوق به ادامه فعالیتکرحفظ  سپرده

                                                 
1  .  Sikkim شرقي كشور هندوستان در دامنه هيماليا()ايالتي در شمال  

2. St. Albans 

3. Radha Kumar 

4. V. R. Raghavan 

5. Indian Council for Research on International economic Relations (ICRIER) 
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نتر( یک مجتمع لوکس در دهلي نو )ایندیا هیبیتت س د. دفتر مرکزی این شورا درکنمي

 قرار دارد.

منظور نشر تحقیقات انجام شده المللي بهشورای ملي تحقیقات روابط اقتصادی بین

د که کنها را برگزار ميها، سمینارها و کنفرانسهای مختلفي ازجمله کارگاهخود، برنامه

در آن اساتید، طراحان سیاست دولت، وزیران دولت مرکزی، نمایندگان مجلس، 

کنند. این شورا اساتید ها شرکت ميصنایع معروف کشور و نمایندگان رسانهنمایندگان 

ها در موضوعات منظور انجام سخنرانيمعروف و طراحان سیاست را از سراسر جهان به

 د.کناقتصادی مورد عالقه هند دعوت مي

های مختلف در موضوعات گوناگوني اظهارنظر بر انجام پروژهاین مؤسسه عالوه

برگزاری سمینارها،  .کندميها و مقاالت مختلف تهیه و در این رابطه گزارش کندمي

 بینيپیش است.عمده این مؤسسه  هاییکي از فعالیت ها و میزگردها نیزنفرانسک

  است.های عمده این مؤسسه وضعیت اقتصاد کشور نیز از فعالیتدرخصوص 

نوامبر  11مؤسسه در تاریخ این  1:هاي دفاعیها و بررسیمؤسسه پژوهش. 14

موریت این مؤسسه تأمین أیک انجمن تشکیل شده بود. معنوان به میالدی 1115سال 

. این مؤسسه به ستاالمللي های منطقي از مسائل مربوط به امنیت ملي و بینارزیابي

وزیر دفاع هند، تشکیل شده و از ابتدا در طراحي  3،ابتکار یاشوانت رائو چاوان

ای، بودجه دفاعي و ویژه در مسائل هستههای خارجي و امنیتي هند بهسیاست

 ده است.کرتهدیدهای متعارف و غیرمتعارف به هند نقش مهمي ایفا 

انه آموزش برگزار یهای سالاین مؤسسه برای مقامات نظامي و غیرنظامي برنامه

                                                 
1.The Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) 

2.Yashwantrao Chavan 



 

 

 .ندکنشرکت ميها کارشناسان داخلي و خارجي این مؤسسه در این برنامه .کندمي

طرف و با هدف های دفاعي یک نهاد مستقل، بيمؤسسه مطالعات و بررسي

موریت این مؤسسه مطالعه أ. ماست مطالعات و پژوهش در جوانب مختلف دفاع و امنیت

المللي از طریق گردآوری و انتشار اطالعات در مسائل مربوط مسائل امنیتي داخلي و بین

 است.المللي . این مؤسسه یک گروه مطالعاتي معروف در سطح بیناستبه دفاع و امنیت 

یک مؤسسه مستقل جهت انجام تحقیقات  1:جنگمؤسسه مطالعات صلح و  .15

تسهیالتي را برای تبادل و است در مسائل امنیتي متعارف و غیرمتعارف در این منطقه 

 کند.نظر بین اندیشمندان کشور در مسائل راهبردی فراهم مي

دن یک چارچوب مستقل و جانشین برای مطالعات کر هدف این مؤسسه فراهم

 است.صلح و امنیت در منطقه آسیای جنوبي 

 میالدی1125آگوست  32مؤسسه در تاریخ این  3:مؤسسه علوم اجتماعی .16

 3،ثبت گردید. دی.تي.لوکاندواالمیالدی  1211ها مصوب سال ثبت انجمن طبق قانون

نخستین رئیس این مؤسسه بود. نامبرده یک اقتصاددان معروف و معاون رئیس 

  است.ریزی هند بود. درحال حاضر جرج ماتیو رئیس این مؤسسه کمیسیون برنامه

هدایت افکار عمومي در  انجام تحقیقات در علوم اجتماعي؛ اهداف این مؤسسه:

؛ مطالعه ی قدرت واقعي باشندمسائل اجتماعي؛ تشکیل یک جامعه که مردم آن دارا

و نتایج تحقیقات به  ها، سیاسي و اقتصادی معاصر؛ ارائه پیشنهادمسائل اجتماعي

 .هها، طراحان سیاست، دانشمندان اجتماعي و افراد مربوطنهادهای دولتي سازمان

                                                 
1. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) 

2. Institute of Social Sciences 

3. D.T. Lakdawala 
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و دمکراسي  دن قدرت،کرهای محلي، غیرمتمرکز های دولتمینهاین مؤسسه در ز

دهد و مسائل گیری مطالعاتي را انجام ميهای تصمیمویژه زنان، در روندحضور مردم، به

کند. حقوق بشر یکي از ها را نیز مطالعه ميمربوط به حکومت شوراها و شهرداری

مسئول برنامه  1سیندهد. سانکرتشکیل ميهای این مؤسسه را های مهم فعالیتحوزه

 بوده است. نیز مدیرکل کمیسیون ملي حقوق بشر هند، حقوق بشر این مؤسسه

دسامبر  12در تاریخ  شورا این 3:كاربردي شوراي ملی تحقیقات اقتصاد .17

جمهور هند، افتتاح شد. این شورا یک رئیس 3،توسط راجندرا پراسادمیالدی  1151

صورت یک انجمن تشکیل شده است. اعضای که به استمؤسسه مستقل و غیرتجاری 

مدیره دهند. این انجمن توسط یک هیئتاین انجمن یک مجمع عمومي را تشکیل مي

 تحقیقات ملي شورای د.نشوشود که توسط اعضای مجمع عمومي انتخاب مياداره مي

 دنبالبه هند، مستقل تفکر کانون ترینبزرگ و ترینقدیميعنوان به اربردیک اقتصاد

با  میداني هایداده با و معتبر کارشناسان نظرات اقتصادی، دقیق تحلیل و تجزیه ارائه

 .جهاني است سطح در هند سیاستگذاری یباال کیفیت

 و مدني جامعه دولت، به کمک متعهد غیرانتفاعي و مستقل نهاد یک این شورا،

 و تجارت رشد، روستایي، توسعه شامل آن پژوهشي هایاولویت. خصوصي است بخش

هند  اقتصادی تفکر کانون ترینبزرگ و ترینقدیمي اقتصادی است و یکي از مدیریت

 با که است جهان در کانون تفکر شمارانگشت تعداد از یکي این شورا. شودمحسوب مي

 مربوط مسائل به مدرن کمي هایتکنیک از استفاده و سیاست تحلیل و تجزیه بر تأکید

                                                 
1. Sankar Sen 

2.The National Council of Applied Economic Research (NCAER( 

3. Dr Rajendra Prasad 



 

 

 و گذاریسرمایه و اندازپس مصرف، خانوار، درآمد ریزی،برنامه و منطقه توسعه توسعه، به

 قابلیت با را هاسیاست توسعه و دقیق تحلیل و تجزیه ترکیب .پردازدمي انرژی

 . کندعمیق بیان مي هایداده آوریجمع

 هایبخش ارزیابي و ردیابي سیاست، هایگزارش توسعه حال شامل آن هایفعالیت

 انتشار و گیریتصمیم از حمایت و اقتصادی هایبینيپیش سازیآماده اقتصاد، کلیدی

 . باشدمي پژوهش هاییافته

های تحقیقاتي کنوني این شورا متشکل از بررسي پیشرفت موضوع عمده فعالیت

. استبرنامه اصالحات اقتصادی هند و تأثیر آن بر توسعه کشاورزی، صنعتي و انساني 

ویژه مذاکرات تجارت دوجانبه و چندجانبه المللي بههای تجارت بیناین شورا در حوزه

ی بسیارت بازرگاني دولت هند تعداد ده است. وزارکرهای مطالعاتي مهمي را ارائه برنامه

عالوه برخي از کارمندان این شورا در هد. بکناز مطالعات را به این مؤسسه محول مي

 های رسمي تجاری دولت هند به ژاپن، چین و مذاکرات دوحه عضویت دارند.هیئت

و  «ناتوال»  دره طریق از چین و هند بین زمیني تجارت کردن باز و چین و هند تجارت

 این توسط شده انجام مطالعات از برخي زمینه این در دوجانبه جامع قرارداد تنظیم

 کشاروزی تجارت هایسیاست نتایج ارزیابي در بازرگاني وزارت به مؤسسه این. شوراست

 .کندمي مشورتي کمک مرتباً

 این اساسي هایفعالیت از خانوار اوضاع و رفتار بررسي جهت آمار گردآوری

تحقیقات ( آئي.جي.ام) 1کینسه مک جهاني مؤسسه همکاری با شورا این. شوراست

 ملي گیرینمونه سازمان برای همچنین و کشور خانوار درآمد بررسي زمینه درمهمي 

                                                 
1. McKinsey Global Institute 
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 .است داده انجام را خانوار مصرف روش مطالعات هند

یک اندیشکده پژوهشي و  عنواناین بنیاد به 1:بنیاد تحقیقات آبزرور .18

 -3111) 3میشرا توسط کومارمیالدی  1111سازی مستقل در سپتامبر رهنمود

 نزدیکي با بنیاد ارتباط. چهره مطبوعاتي و مشهور سیاسي تشکیل شد (میالدی1133

. این بنیاد برای اولین بار اقتصاددان معروف هند و وزارت خارجه و وزارت دفاع هند دارد

طراحان سیاست را گردهم آورد که دستورکاری را برای برنامه اصالحات اقتصادی کشور 

ند. هدف از تشکیل این گروه تشکیل یک اجماع در حمایت اصالحات اقتصادی کنتهیه 

های دولت سیاست در کشور بود. کارشناسان این بنیاد از زمان تشکیل آن در اصالح

های اقتصادی و های تحقیقاتي این بنیاد بر سیاستاند. پروژهدهکرنقش چشمگیری ایفا 

 اند.راهبردی کشور تأثیر مهمي داشته

الملل، مطالعه روابط بین های تحقیقاتي کلیدی این بنیاد عبارتند از:برخي زمینه

دیریت منابع و اقتصاد و توسعه، امنیتي، سیاست و حکومت، م جوامع مسلمان، امور

 مسائل استراتژیک همسایگان هند.

عنوان به های تأثیرگذار برای ساختن هندمشيهدف اصلي این بنیاد، تبیین خط

 .یک کشور قوی و مرفه در سطح جهان اعالم شده است

 سال آینده در صف 35 تصور بنیاد تحقیقات آبزرور این است که هند ظرف

بزرگ اقتصادی جهان خواهد شد و کیفیت زندگي بالغ بر یک میلیارد نفر های قدرت

 جمعیت خود را بهتر خواهد ساخت.

ها و تأثیرگذاری و کمک به روند تهیه سیاست اهداف بنیاد تحقیقات آبزرور:

                                                 
1. Observer Research Foundation (ORF) 

2. Rishi Kumar Mishra 



 

 

؛ هاثر این سیاستؤای مهای جایگزین؛ تشکیل محیط مناسبي برای اجرپیشنهاد سیاست

های منطقي و مداوم؛ مکراتیک هند جهت کمک به تشکیل سیاستتحکیم نهادهای د

ارائه اطالعات منطقي و اجماعي و نمایندگي از دیدگاه اقشار گسترده مردم جهت اصالح 

نحوه مدیریت، تسریع توسعه اقتصادی و تضمین زندگي خوب برای تمام مردم هند؛ 

المللي؛ ي و همکاری بین؛ تالش برای دستیابي به صلح، آشتبر محیط راهبردی نظارت

 حمایت از اهداف بلندمدت سیاست خارجي هند.

 میالدی پروفسور 1112 سال در 1:مركز مطالعه جوامع درحال توسعه .19

ای هند بود، مؤسسه پایه سیاسيمردان بلند از خود یکي زمان که در 3،کوثری راجني

به نام مرکز مطالعه جوامع درحال توسعه را در  جهت مطالعه علوم اجتماعي و انساني

 پرورش فراهم کرده و را فرد به منحصر نهادی فضای یک مرکزاین دهلي بنیان نهاد. 

 ایرشتهمیان و دانشگاهي هایرشته شده تثبیت هایمحدوده از خارج معنوی در منافع

توسط شورای تحقیقات علوم  ابتدا، همان از الفبای مرکز این برعالوه. کندميرا دنبال 

 کشورهای در پژوهشگران با مبادالت شود تامي تأمین کامل طوربه 3اجتماعي هند

 .کند تشویق را جنوبي آسیای در ویژهبه و سوم جهان

 پژوهشي هایفعالیت مؤسسه این در گذردمي آن تأسیس از که سالي 22 طول در

 . است یافته توسعه مطالعه و

 و هارسانه سیاسي، و اجتماعي نظریه تجربي؛ سیاسي مطالعات: های مرکزفعالیت

 روانشناسي؛ خشونت و قدرت مدرن اَشکال و فرهنگي تاریخ شناسي،مردم مدرنیته؛

                                                 
1. CSDS, Delhi Centre for the Study of Developing Societies 

2. Rajni Kothari 

3. ICSSR Indian Council of Social Science Research 
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 و قدیم شهری تاریخ سکوالریسم؛ و مدرنیته در انتقادی هایبحث آینده، هایگزینه

 حقوقي؛ هایشیوه و قانون معاصر؛ زندگي و شدن جهاني جدید؛ هایرسانه تاریخ

 .ترجمه در هندی زبان برنامه و جنسیتي مطالعات

 نشست از پس 1:روش تحقیقات و اطالعات كشورهاي درحال توسعه .21

نو، کانون تفکر روش میالدی در دهلي 1123 سال در کشور 131با  تعهد عدم جنبش

این کانون توسط وزارت  تأسیس شد.تحقیقات و اطالعات کشورهای درحال توسعه 

 اتحادیه امور خارجه ترویج داده شد. 

 در توسعه درحال کشورهای به کمک و همکاری RIS اولیه فعالیت حاضر درحال

 عالوهبه. المللي استبین مجامع دیگر و 3جهاني تجارت سازمان در چندجانبه مذاکرات

 کشورهای با مذاکرات سیاست و تحقیق تدوین با خارجه امور وزارت را فکر این اتاق

 . کندو حمایت مي پاکستان فراهم ویژه به هند، همسایه

-1113) 3جي. پرتاساراتي هندی دیپلمات توسط RIS گذشته دهه سه طول در

 با( میالدی1111-1132) 2سوکامای چاکراوارتي دکتر اقتصاددان و( میالدی1115

 الملليبین دیپلماسي فعاالنه در تأسیس شد و گاندی ایندیرا وزیر وقت،نخست از حمایت

 تجاری عمل کرده است. مذاکرات و

 یک اقتصادی دیپلماسي شد، تأسیس مؤسسه این از بار اولین برای هنگامي که

 سال در برلین دیوار سقوط از پس ویژهمیالدی به 1121 از اما. بود نوپا مسئله

 و تجارت مسائل مذاکرات با فعال طور به RIS سرد، جنگ پایان و میالدی1121

                                                 
1. Research and Information System for Developing Countries(RIS, Delhi) 

2. WTO (World Trade Organisation) 

3. G. Parthasarathy 

4. Sukhamay Chakravarty 



 

 

 شده است. مشغول اقتصادی دیپلماسي

شوند و تعدادی از نو از طرف دولت حمایت ميهای تفکر در دهليبسیاری از کانون

آنها بر روی سیاست خارجي و مسائل امنیتي فعالیت دارند. بعضي از آنها مانند مرکز 

دهد. برخي دیگر صادی را ترویج ميهای لیبرال اجتماعي و اقتجامعه مدني که ایده

 دستویق به انجام تحقیقات تجربي و بهآموزان را تشکه دانش مانند بنیاد رکشاک

کند. برخي دیگر مانند آوردن تجربه دست اول در مسائل مربوط به سیاست عمومي مي

کنند. مانند مرکز ملي توسعه زنجیره های تفکری که بر تمرکز توسعه کار ميکانون

های داوطلبانه ریزی و سازمان خصوصي و کمککه با حمایت کمیسیون برنامه سرد

 منظوره فعالیت علمي و صنعتي دارند.ای چندهجمله حرفهاز

، ولي تعدادی از اندحزبيغیرهای تفکر در هند اغلب کانون رسدنظر ميبه چهاگر

های ریق تحقیقات و فعالیتکه به اعتبار نام رهبران ملي، از ط عنوان مؤسسه مليبه آنها

اندازی از هند های تحصیلي برای مطالعات بیشتر به ترویج چشممرتبط مانند بورس

بنیاد صلح گاندی، یادبود جواهر لعل نهرو، بنیاد ملي ایندیرا ند از: پردازند، عبارتمي

 . و... گاندی، بنیاد راجیو گاندی، مؤسسه پژوهشي شایاما پراساد موکرجي

 ردار رسیدگي بها با خانواده این افراد در ارتباطند و خود عهدهاز این کانونبسیاری 

ویژه خانواده گاندی، بنیاد راجیو گاندی که خانم سونیا گاندی آنجا را آن هستند. به

 مطالعات معاصر قرار داده است.

                                                 
1  . Rakshak 

2  . National centre for Cold-Chain Development (NCCD) 

3  . Shama Prasad Mukherjee 
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 جهانی بنديدر رتبه هاي تفكر هندكانون فصل سوم ـ جایگاه

 

های تفکر یک میدان جدید است و درباره آن تا به حال مطالعات بسیاری حوزه کانون

در این  مریکاآانستیتوی لودرای دانشگاه پنسیلوانیای ایاالت متحده انجام نشده است. اما 

های تفکر در سراسر منظور مطالعه کانونزمینه ابتکاری انجام داده است. این مؤسسه به

میالدی  3111از سال « مراکز تحلیلي و جامعه مدني» ای را تحت عنوانجهان برنامه

یک  میالدی 3111در سال منظور معرفي بهترین مراکز تحلیلي جهان برگزار کرد وبه

ي یرا شناسا کانون تفکر 5121گزارش اولیه تهیه گردید که در سراسر جهان در مجموع 

 5215گزارش  اینو بنا بر یک گزارش دیگر ارائه میالدی  3112د. سپس در سال کر

میالدی این  3111که نسبت به سال د کري یرا در سراسر جهان شناسا کانون اندیشه

گروه برای بررسي  211 ها تعداد. از مجموع این گروهداشته است درصد افزایش 1تعداد 

های برگزیده شده به کارشناسان، ي برگزیده شدند فهرست اسامي این گروهینها

طالعاتي و نهادهای اعطاکنندگان جهت کسب نظرات مشورتي های ممؤسسات،گروه

های بندی گروههای درجه، فهرستدست آمدهبهات ارسال گردید و براساس نظر

 The Global یبنداین درجه. های مختلف تهیه شدمطالعاتي براساس مناطق و حوزه

Go to Think Tank داده شده است.نوان ع 

، هشت گروه آن به هند تعلق داشتند کانون تفکر 211در این فهرست از مجموع 

 است:که به شرح ذیل 

 1مرکز بررسي جامعه مدني، .1

                                                 
1. Centre For Civil Society 



 

 

 1گروه سیاست دهلي،. 2

 3المللي،بین شورای هندی تحقیقات در روابط اقتصادی. 3

 3های دفاعي و راهبردی،مؤسسه پژوهش. 4

 2الملل،مؤسسه توسعه بین. 5

 5مؤسسه لیبرتي،. 6

 1گروه پژوهش راهبردی،. 7

 1مؤسسه انرژی و منابع.. 8

 شرح زیر اضافه شدند:های دیگری بهبعدها کانون

 2مؤسسه مطالعات صلح و جنگ، -

 ،ISS مؤسسه علوم اجتماعي هند -

 ،NCAER کاربردی شورای ملي تحقیقات اقتصاد -

 . ORF بنیاد پژوهش آبزرور -

مهم در سراسر  کانون تفکرفهرست از پنجاه میالدی  3112گزارش سال بنا به 

جهان تهیه شده که صرفاً یک مؤسسه هندی به نام مؤسسه مطالعات دفاعي و راهبردی 

مهمترین  از شده یک مؤسسه سطح جهاني و ثبت شده است. از این نظر مؤسسه یاد

                                                 
1. Delhi Policy Group 

2. Indian Council for Research on International Economic Relations 

3. Institute for Defence and Strategic Studies 

4. International Development Enterprises 

5. Liberty Institute 

6. Strategic Foresight Group 

7. The Energy and Resource Institute 

8. Institute for Peace and Conflict Studies 
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 است.در هند  های تفکرکانون

گروه مهم آسیایي نیز تهیه شده است  35فهرستي از میالدی  3112گزارش سال 

 شرح ذیل وجود دارند:هندی به کانون تفکرکه در آن فهرست چهار 

  مؤسسه مطالعات دفاعي و راهبردی. .1

 مرکز بررسي جامعه مدني. .2

  مؤسسه انرژی و منابع. .3

 مؤسسه لیبرتي. .4

نظر تعداد میالدی هند از  3112بندی سال های موجود در رتبهبراساس داده

کانون  113و طبق این آمار طبق جدول زیر، دارای  1های تفکر مقام پنجم را داردکانون

 .تفکر است

 

 3كشور جهان 27هاي تفكر رتبه و تعداد كانون

 هاي تفكرتعداد كانون كشور رتبه

 1231 ایالت متحده آمریکا 1

 231 چین 3

 321 انگلستان 3

 112 آلمان 2

 113 هند 5

 111 فرانسه 1

 131 آرژانتین 1

                                                 
1. http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf 

(UPenn Go to Report, October 2014 

2. Global Go To Think Tank Index Report 2014 



 

 

 هاي تفكرتعداد كانون كشور رتبه

 133 روسیه 2

 112 ژاپن 1

 11 کانادا 11

 13 ایتالیا 11

 21 آفریقای جنوبي 13

 23 برزیل 13

 11 سوئد 12

 11 سوئیس 15

 11 مکزیک 11

 51 مصر 11

 51 هلند 11

 51 اسرائیل 12

 55 اسپانیا 11

 52 روماني 31

 53 بلژیک 31

 53 تایوان 31

 51 بلیوی 33

 21 اوکراین 33

 21 نیجریه 32

 22 فلسطین 35

 

 بندی هند در بین کشورها با تأثیراتهمچنین در گزارش این دانشگاه رتبه

 شرح زیر آمده است:مختلف به
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 سیاست بر تأثیر با سراسر جهانكانون تفكر برتر  111هاي تفكر هند در بین هاي كانونرتبه

 مریكا(آعمومی )بجز 

 رتبه كانون تفكر

 IDSA)) 31 مؤسسه مطالعات دفاع و تجزیه و تحلیل

 CSS)) 51 مرکز جامعه مدني

 21 (TERI) مؤسسه انرژی و منابع

 ORF)) 23مؤسسه تحقیقاتي آبزرور

 

 مریكا(آمریكا و غیرهاي تفكر جهان )آهاي تفكر هند در برترین كانونهاي كانونرتبه

 رتبه كانون تفكر

 51 (CSS) جامعه مدنيمرکز 

 IDSA)) 111 مؤسسه مطالعات دفاع و تجزیه و تحلیل

 ICRIER)) 115 الملليبین اقتصادی امور در تحقیقات هندی شورای

 111 (TERI) مؤسسه انرژی و منابع

 ORF)) 112مؤسسه تحقیقاتي آبزرور

 DA 131) جریانات توسعه یافته )

 

 برتر كشورهاي چین، ژاپن و جمهوري كره هايمیان كانون رتبه كشور هند در

 رتبه كانون تفكر
 2  (ORF)مؤسسه تحقیقاتي آبزرور

 11 (IDSA) ملي امنیت و دفاع تفکر هایکانون
 12 (CSS) مرکز جامعه مدني

 11  (CPR) مرکز تحقیقات سیاسي
 31 (DPG)  گروه سیاست دهلي



 

 

 33 (DA) جریانات توسعه یافته 
 32 (TERI) منابعمؤسسه انرژی و 

 31 (CSTEP) مرکز مطالعه علوم، تکنولوژی و سیاست
 31 (NCAER)  انجمن ملي تحقیقات اقتصادی کاربردی

 33 (CSDSمرکز مطالعه جوامع درحال توسعه )
 ICRIER 32)المللي )انجمن هندی تحقیقات روابط اقتصادی بین

 IPCS)) 23مؤسسه مطالعات صلح و جنگ 
 21 (IEG) اقتصادیمؤسسه رشد 

 51 (USI) مؤسسه خدمات متحد هند

 

 كشور: 85هاي تفكر دفاع و امنیت ملی در میان كانونرتبه 

 21با رتبه (IDSA)مؤسسه مطالعات دفاع و تجزیه و تحلیل -

 52 با رتبه (ORF) بنیاد تحقیقات آبزرور -

 13با رتبه  (CLAWS)مرکز مطالعات نیروی زمیني -

 21با رتبه ((ORFآبزرورمؤسسه تحقیقاتي  -

 سیاست انرژي و منابع  هاي تفكركانونرتبه 

 1با رتبه  (TERI)مؤسسه انرژی و منابع -

 هاي تفكر محیط زیست كانونرتبه 

 11 با رتبه (CSE) مرکز علوم و محیط زیست -

 12 با رتبه (ATREE) کارتل پژوهشي آشوکا در زمینه اکولوژی و محیط زیست -

 11 با رتبه (TERI)مؤسسه انرژی و منابع  -
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 31با رتبه (DA) جریانات توسعه یافته -

 52با رتبه  (IRADe)  توسعه اقدام بهو  جامعتحقیقات  -

 كشور: 85الملل در میان هاي برتر سیاست خارجی و امور بینكانونرتبه 

 13 با رتبه ((IPCSمؤسسه مطالعات صلح و جنگ  -

 21 با رتبه(ORF)  بنیاد تحقیقات آبزرور -

 كشور: 31هاي برتر سیاست بهداشت داخلی در میان كانونرتبه 

 31 با رتبه (IEG) مؤسسه رشد اقتصادی -

 كشور: 25جهانی در میان  بهداشت سیاست برتر هايكانونرتبه 

 31 با رتبه (IEG) مؤسسه رشد اقتصادی -

 كشور: 81در میان  المللیتوسعه بینهاي برتر كانونرتبه 

 21 با رتبه(CFDA)  یافتههای توسعهمرکز جنبش -

 25با رتبه  ICRIER)المللي )هندی تحقیقات روابط اقتصادی بین انجمن -

 كشور: 51در میان  المللیهاي برتر سیاست اقتصاد بینكانونرتبه 

 32با رتبه  ICRIER)المللي )انجمن هندی تحقیقات روابط اقتصادی بین -

 21با رتبه  (IEG) مؤسسه رشد اقتصادی -

 كشور: 45هاي برتر تكنولوژي و علوم در میان كانونرتبه 

 15با رتبه (TERI)مؤسسه انرژی و منابع  -

 32با رتبه (TCOE)  مراکز ویژه مخابرات -



 

 

 21با رتبه (CSSP) مرکز مطالعات علوم سیاسي -

 كشور: 51هاي برتر سیاست اجتماعی در میان كانونرتبه 

 32با رتبه (CPR) مرکز تحقیقات سیاسي -

 كشور: 75هاي برتر حاكمیت مطلوب و شفاف در میان كانونرتبه 

 31با رتبه (DA) های توسعه یافتهجنبش -

 31با رتبه (PAC) مرکز امور عمومي -

 52با رتبه (IPCS)مؤسسه مطالعات صلح و جنگ  -

 كشور: 44هاي تفكر وابسته به دولت در میان برترین كانونرتبه 

 33با رتبه (IDSA) مؤسسه مطالعات دفاع و تجزیه و تحلیل -

 كشور: 75سازمانی دو یا چند كانون تفكر در میان رتبه برترین همكاري بین

 51با رتبه (CEEW) زیست و آب انجمن انرژی، محیط -

 كشور: 41 در میان فكر اتاق یک توسط یافتهتوسعه نمونه یا جدید هايایده بهترینرتبه 

 33با رتبه (TERI)مؤسسه انرژی و منابع  -

 31با رتبه ICRIER)المللي )انجمن هندی تحقیقات روابط اقتصادی بین -

 32با رتبه )عقیده( های نظرحوزه -

 كشور: 51برترین همایش كانون تفكر در میان رتبه 

  22با رتبه (DA) یافتههای توسعهجنبش -
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 كشور: 61برترین شبكه كانون تفكر در میان رتبه 

 33با رتبهُ (IDEAS) های اقتصادیالمللي انجمنتوسعه بین -

 كشور: 61اي كانون تفكر در میان برترین برنامه پژوهش میان رشتهرتبه 

 22با رتبه (CSDS)  مرکز مطالعه جوامع درحال توسعه -

 53با رتبه (DA) یافتههای توسعهجنبش -

 كشور: 61میان هاي اجتماعی در برترین كاربرد شبكهرتبه 

 33با رتبه (Gateway House) شورای هند در روابط جهاني -

 51با رتبه (DA) یافتههای توسعهجنبش -

 :كشور 81هاي تفكر ناظر در میان كانونرتبه 

 12با رتبه (ORF) بنیاد تحقیقات آبزرور -

 31با رتبه  (IDSA)مؤسسه مطالعات دفاع و تجزیه و تحلیل  -

 31با رتبه CCS)مرکز جامعه مدني ) -

 33با رتبه (VKIT)مؤسسه تکنولوژی ویوکاناندا  -

 21با رتبه CPR))مرکز پژوهش سیاست  -

 53با رتبه (Gateway House) شورای هند در روابط جهاني  -

 11با رتبه (CEEW) زیست و آب انجمن انرژی، محیط  -

 كشور: 51عمومی در میان  مشاركت برنامه/  خارجی روابط تفكر با بهترینكانون رتبه 

 21با رتبه( DA) یافتهجریانات توسعه -

 



 

 

 :كشور 41در میان  اینترنت كاربردبا بهترین كانون تفكر رتبه 

 32با رتبه Gateway House شورای هند در روابط جهاني -

 كشور: 41)چاپ یا الكترونیكی( در میان  كانون تفكر با بهترین كاربرد با رسانهرتبه 

 31با رتبه  (IDSA) تجزیه و تحلیلمؤسسه مطالعات دفاع و  -

 كشور: 31در میان  سیاست / پیشنهادات هاينظریهترین نوآوربا هاي تفكر كانونرتبه 

 11با رتبه  (ORF) بنیاد تحقیقات آبزرور -

 11با رتبه (DA) یافتههای توسعهجنبش -

 كشور: 71تفكر با مهمترین تأثیر بر سیاست عمومی در میان كانونرتبه 

 31با رتبه ICRIER)المللي )انجمن هندی تحقیقات روابط اقتصادی بین -

 كشور: 61گرا در میان سیاست برجسته عمومی هايبرنامه هاي تفكر باكانونرتبه 

 53با رتبه  (DA) یافتههای توسعهجنبش -

 22با رتبه (CSDS)  مرکز مطالعه جوامع درحال توسعه -

 25در میان  USD $ میلیون 5 از كمتر انهیسال عملیاتی هايبودجه كانون تفكر بارتبه 

 كشور:

 12با رتبه  (CEEW)  زیست و آب انجمن انرژی، محیط -

 33با رتبه  (IRADe)  توسعه اقدام بهو  جامعتحقیقات  -
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 گیرينتیجه

 

آیند که با استفاده از کیمیای حساب ميمعادن ارزشمندی بههر کشور های تفکر کانون

خالقیت، راه عبور از مشکالت را به مدیران نشان داده و آنان را در حل مسائل دشوار 

لحاظ مسائل متعددی که هر روز با آن ند. دولتمردان و مدیران دولتي بهکنیاری مي

جود های جدید دارند و ضرورت ونیاز به ایده ، جهت پیشبرد اهداف منافع مليندمواجه

انند با توشود. سیاستمداران ميميخوبي احساس های تفکر در این زمان بهکانون

های تفکر تا حد قابل توجهي مشـکالت نظـام مدیریتي و سیاستگذاری راهنمایي کانون

 ها تبدیل کنند. ها را به فرصترا برطرف و چالش

 ند، ولي تعدادی از آنهااهای تفکر در هند غیرحزبياغلب کانونشود ادعا ميچه اگر

های نام رهبران ملي، از طریق تحقیقات و فعالیت مؤسسه ملي، ولي به اعتبارعنوان به

اندازی از هند به ترویج چشم های تحصیلي برای مطالعات بیشتر،مرتبط مانند بورس

ملي ایندیرا  بنیاد صلح گاندی، یادبود جواهر لعل نهرو، بنیاد پردازند و آنها عبارتند از:مي

 و غیره. 1گاندی، بنیاد راجیو گاندی، مؤسسه پژوهشي شایاما پراساد موکرجي

 ویژه خانواده گاندیبه .ها با خانواده این افراد در ارتباطندبسیاری از این کانون

مطالعات معاصر  که خانم سونیا گاندی آنجا را برای مثال، بنیاد راجیو گاندی،عنوان به

 .قرار داده است

شوند و تعدادی از نو از طرف دولت حمایت ميهای تفکر در دهليبسیاری از کانون

آنها بر روی سیاست خارجي و مسائل امنیتي فعالیت دارند و بعضي از آنها مانند مرکز 

                                                 
1. Shyama Prasad Mukherjee 



 

 

مانند  برخيد و ندههای لیبرال اجتماعي و اقتصادی را ترویج ميکه ایده 1جامعه مدني

کرده و نیز آموزان را تشویق به انجام تحقیقات تجربي دانشکه  3رکشاک بنیاد

کنند. مانند: مرکز ملي توسعه زنجیره های تفکری که بر تمرکز توسعه کار ميکانون

های داوطلبانه خصوصي و کمک ریزی و سازمانکه با حمایت کمیسیون برنامه 3سرد

 های چندمنظوره فعالیت علمي و صنعتي دارند.ازجمله حرفه

های رشد سیاسي، به حمایت از وعده و اقتصادی دنبال تمرکززدایي مسیربه هند

 .سیاست را دارد تحقیقات مؤسسات در تقاضای تأکید بر مشاوره مدني پرداخته و جامعه

، جهاندر دومین کشور پرجمعیت  ودمکراسي  ترینبزرگعنوان به هند به هر حال

 . های تفکر را داردکانونپیشرفت  و رشد برای خوبيپتانسیل 
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