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    هاي تفكر آمريكاكانون

 

 

 چكيده

 مريکاآ المللي اياالت متحدههاي داخلي و بینسیاست ر بازيگران قديمي و مهم در تدوينتفک هايكانون

ند اهي مانخوهاي عصر ترقيتوان در سنترا مي تفکر در اين كشورهاي كانون أاند. خاستگاه و منشبوده

ل ، تمايي قانونگذاري و اجرايي در حکومتها، جدايي كامل حوزههاي اقتصاديبنگاه دوستانهاقدامات نوع

هاي حکومتي و گرايش به اعتماد به بخش خصوصي براي گیريبه وارد كردن دانش به عرصه تصمیم

 ياري رساندن به عقالنیت حکومت مشاهده كرد.

ي جنگ ط اياالت متحده كشور تفکرهاي كانون ر اين است كه خاستگاهپژوهشگران ببسیاري از باور 

 غیرشد كه گروهي از افراد خبره نظامي و در آن زمان اين واژه به محلي گفته مي جهاني دوم بوده است.

به آن گروه از  نیز 1862تا پیش از دهه اين واژه  .آمدندميهم گرد نظامي براي مديريت جنگ در آن

هاي مربوط به امور خارجي و راهبردهاي دفاعي و همچنین موضوعات اريذبر سیاستگسساتي كه ؤم

 شد.اقتصادي و اجتماعي متمركز بودند، اطالق مي ،سیاسي

اي هكانون توان چهار دوره مشخص را براي رشدتفکر در آمريکا ميهاي كانون با بررسي پیشینه

 شناسايي كرد:  تفکر در اين كشور

 جهاني اول،  پايان جنگ (الف

 پايان جنگ جهاني دوم، (ب

 ،1862آغاز دهه  (پ

 .1852دهه  (ت

كند، معرفي مي «پژوه، طراح و تحلیلگرهاي سیاستسازمان»را تفکر آنها  هايدر تعريف كانون 1درور

 كردهتعريف  «اري عموميذهاي غیر انتفاعي فعال در زمینه سیاستگسازمان» آنها را 0،كه ويور در حالي

كننده مشاوره در هئهاي اراسازمان»و  «خبرگان سیاسي»عنوان تفکر بههاي كانون نیز از 6،فیشر .است

 برد.نام مي «اريذزمینه سیاستگ

 هاي زير را دارند:هاي تفکر در اياالت متحده يکي از شکلكانون

 ،تفکر سنتيهاي كانون ـ

 ،متفکر و اقداهاي كانون ـ

                                                 
1. Dror, 1984. 

2. Weaver, 1989. 

3. Fischer, 1991. 
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 .اقدامهاي كانون ـ

 ، احزاب سیاسي وهاسنتي و رسمي وابسته به حکومتطور به اري از كشورها كانون تفکردر بسی

ر د شود. برخالف اين رويهمین ميتأ كامل از همین راهطور به اند و بودجه آنها نیزهاي اقتصاديبنگاه

، کرف و غیرحکومتي است كه از ، بدون وابستگيمستقلتفکر هاي كانون اياالت متحده گرايش به سوي

 بودجه و امور قانوني مستقلي برخوردارند. 

تك  -چند تخصصي و آكادمیك  -تفکر آكادمیك هاي كانون تفکر مستقل شامل هايكانون

 شوند.بنگاه سیاست مي اي وتفکر مدافعههاي كانون پیمانکاري پژوهشي،هاي سازمان تخصصي،

 -بستگي حزبي، حمايت دولتي، خصوصيگونه واديگر چهار هاي سازمان تفکر وهاي كانون میان

 انتفاعي و وابسته به دانشگاه وجود دارد.

ر( يا افسر )مدي گ اين گونه است كه توسط يك رئیستفکر بزرهاي كانون در اياالت متحده، عرف

 سسه است، در عین حالؤارشد اجرايي اداره شود. فرد مزبور ضمن اينکه ويترين و چهره عمومي م

 كننده بودجه و استراتژيست نیز مطرح است. ، كسبارشد گويسخنعنوان به

 يا هیئت رئیسه بوده و به آنها ارائه گزارش مستقیم پاسخگوي هیئت امناطور به رئیس كانون تفکر

تگو، گفسسه و براي اموري چون ؤتفکر زمان كاري خود را در بیرون از مهاي كانون كند. بیشتر رؤسايمي

را به ديگر مديران ارشد  يگذرانند و امور اجرايدن بودجه مورد نیاز مي، جذب و فراهم آورجلسات

 شوند. يا مديران پژوهشي پشتیباني مي يك يا چند معاون رئیسازسوي  سا. اين رؤسپارندمي

اي براي انواع متفاوتي از بندي پیچیدهتفکر نظام طبقههاي كانون در اياالت متحده در میان جامعه

ن رغم ايبه سسه ديگر متفاوت است.ؤاي از مسسهؤوابسته وجود دارد كه م يقت و اعضاكاركنان تمام و

پژوهشگر، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد ن پژوهشي عموماً با عناويني چون ، كاركنادامنه گسترده از عناوين

 شوند.و غیره نامبرده مي

هاي نديبكلي در دستهطور هب توانتفکر را ميهاي كانون هاي سیاسي و فلسفي نیزاز نظر گرايش

 .خواه / لیبرال قرار داد، ترقيرو، میانهكار، لیبرتارينمحافظه

اند واگذار كردهها ايالت هاي قابل توجهي را بهدر طول دو دهه گذشته كنگره و كاخ سفید مسئولیت

 ،ذاري قدرت سیاسيرات همراه با واگشود. اين تغییفدرالیسم نو ياد ميعنوان به هاكه از اين سیاست

درت قها ايالت . در نتیجه اين اقدامات امروزه استودبها ايالت اختیار قانونگذاري و مسئولیت مالي براي

 تفکر چپ و راست دورهاي كانون از چشم از پیش دارند. اين تغییرات ترهاي بزرگبیشتر و مسئولیت

هاي مالي لیبرال و كننده كمكاهدا هايسهتفکر و مؤسهاي كانون . شمار رو به رشدي ازنمانده است

ها( متمركز هاي محلي )ايالتاند منابع خود را به جاي كاخ سفید در دولتگرفته كار تصمیممحافظه

 كنند.



 

 

آغاز شد تعداد  1862هاي ايالتي كه از سال هاي رو به رشد مطالعات و تحلیلبه لطف درخواست

 هاي محلي تأسیس شدند.ي كمك به دولتتفکر ايالتي براهاي كانون زيادي از

سازمان  1464هاي بخش عمومي است و مابقي سسه سیاستؤم 686امروز واشنگتن دي سي خانه 

 اند. ايالت آن گسترده شده 42مشابه ديگر در اياالت متحده در میان 

اند اين كار حرفهكه داراي تجربه بازاريابي و روابط عمومي بوده و در اي تفکر اغلب افرادي هايكانون

اي را براي توزيع، هاي گسترده. همچنین روشرندگیكار ميهرا براي تسهیل نشر و توزيع اطالعات ب

 ارتباط با و هارسانه، انتشاراتها و جلسات، ، همايشهاگردهمايي :چون يانتشار اطالعات و موارد

 ند.كناستفاده مي دولتيهاي سازمان

 و همچنین چگونگي سنجش آنتأثیرگذاري  د: براي فهم بهتر مفهوم نفوذ وگويدونالد اِبلسون، مي

ا رتأثیرگذاري  مسیرهاي نفوذ وتفکر را بشناسیم و پس از آن هاي كانون ضرورت دارد در آغاز نحوه كار

 مستقیم انجام دهیم.ي مستقیم و غیرهاو در نهايت سنجش آنها را با شاخصشناسايي كرده 

شود عبارتند از: بیان مسئله، تدوين مي ها و دولت طيبر سیاستتأثیرگذاري  ايي را كه بريهاگام

 سازي و اجراي سیاست.سیاست، پیاده

ايي ثري توانؤمطور به تفکر ايجاد شد وهاي كانون اخیر برخي از تغییرات پیرامون جامعههاي لسا در

 0224در سال  هادر پي بروز اين دگرگوني هاي جديد روبرو كرد.ها و فرصتآنها را با چالش ايفاي نقش

تا در يك مطالعه  كانون تفکر پیشرو آمريکايي دعوت شد 64از  1تفکر و جامعههاي كانون طي برنامه

مؤسسه براي همکاري در پژوهش  06ها مشاركت كنند كه ، در خصوص بررسي اين دگرگونييابيزمینه

 ها در جامعهانبوهي از دگرگوني هاسسهؤاين مازسوي  شدههاي داده فوق اعالم آمادگي كردند. در پاسخ

گروه زير جاي  6كلي در طور به هاكه اين پاسخ ندسال گذشته معرفي شد 14تا  4تفکر طي هاي كانون

 گیرند:مي

 ،مین بودجهتغییر در منابع مالي و تأ .4

 طور اخص،تفکر بههاي كانون طور كلي و( بهNGO-هاي مردم نهادها )سازمانگسترش و تکثیر سمن .2

 ويژه تسلط اينترنت،ها بهو توسعه فناوري طي پیشرفت 0 21×7هاي ظهور رسانه .3

 اند،اي وابستگي حزبي پیدا كردهطور فزايندههايي كه بهسیاست .1

 تفکر نیستند( وهاي كانون كنند و عضوكار مي يظهور متخصصان )متخصصاني كه به تنهاي  .5

 تفکر كوچك،هاي كانون

 شدن. هانيج .6

 

                                                 
1. The Think Tanks and Civil Society Program 

 كنند.روز هفته خدمات ارائه مي 7مام ساعته در ت 22هايي كه رسانه .2
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 مقدمه 

گیري البته برخي نیز زمان شکل .تفکر بوده استهاي كانون بیش از صد سال است كه اياالت متحده خانه

و نظام سیاسي هايي را ساختار سسهؤم گیري چنینداليل شکل .دانندآن را جنگ جهاني اول و دوم مي

ر هاي اقتصادي و فرهنگ عمومي دبنگاهدوستانه در میان هاي نوع، وجود سنتحکومت اياالت متحده

هاي مالي به اين كمك يها و اهدا، علمي و پژوهشي در قالب موقوفهزمینه برپايي نهادهاي دانشگاهي

هاي بخش عمومي حکومت در زمینه سیاستازسوي  كردن تصمیمات اتخاذ شدهعقالنيمنظور به نهادها و

 دانند.مي و امور خارجي

ي گیري سیاساي در نظام تصمیمريزي و مشاورههاي برنامهسسهؤمعنوان به فکرتهاي كانون امروزه

مي ند رسد و در اين كشور همواره در حاشیه و كنار فرآيناياالت متحده جايگاه تثبیت شده و محکمي دار

 .اندسیاستگذاري فعال بوده

كشورها كمتر به چشم  هاي منحصر به فردي دارند كه در سايرتفکر در آمريکا ويژگي هايكانون

 خورد. مانند:مي

آنها به نظام حکومتي و دولت و همچنین در بسیاري  ميزان باالي استقالل و عدم وابستگيـ 

 ،ها حتي به احزاب سیاسينمونه

ازسوي  هاي ماليكمك ياز طريق اهدا كه عمدتاً هاسسهؤاين م مين مالي و بودجهنحوه تأ ـ 

ود شمین ميهاي مشاركتي تأفعالیت هاي خصوصي و اشخاص و انجامشركت ،يهاي تجاربنیادها، بنگاه

 دهد.تفکر را توضیح ميهاي كانون و به روشني دلیل استقالل و عدم وابستگي اين

هاي اقتصادي خصوصي است و از آنها كه شبیه به بنگاه يبسیار هايساختار و نوع فعاليتـ 

ود وج دگان محصوالت پژوهشي و مطالعاتيكننا به مصرفهسسهؤگرايانه اين مهمچنین نگاه مشتري

 سسه در سراسر اين كشور، ؤم 1562

 باال ، بزرگي و حجم سازماني و بودجهتنوع ـ

ن بسیار اي كند تنوعتفکر در اياالت متحده جلب نظر ميهاي كانون نکته ديگري كه درخصوص

ر تفکهاي كانون انون تفکر يعنيهاي ديگر حداكثر سه نوع ككه در كشور ؤسسات است. درحاليم

 توان مشاهده كرد. اي و پیمانکاري را ميآكادمیك، مدافعه

 انندمنیز  ندتفکر منحصر به اين كشورهاي كانون وجود دارند كه طیفي از هاييسسهؤدر آمريکا م

تفکر هاي ونكان سساتؤاي پیمانکاري و... كه به اين نوع ميا مدافعهر آكادمیك پیمانکاري تفکهاي كانون

 شود. مي تركیبي گفته



 

 

 ند:شوند. مانهايي تقسیم مينیز به زيرشاخه گانه باالتفکر سههاي كانون ضمن اينکه هريك از

تفکر پیمانکاري و همچنین هاي كانون ، انواعتخصصيتخصصي، چندفکر آكادمیك تكتهاي كانون

 اي.مدافعه

 عد مورد مطالعه قراراز سه بُ ضروري است كه آنها را تفکر آمريکاهاي كانون اين براي شناختبنابر

 داد:

 .، شخصي(نوع وابستگي آنها )حزبي، دولتي، خصوصي و انتفاعي، دانشگاهي، تركیبي .4

  .(اي، بنگاه سیاست، مدافعهسازماني و مأموريت )آكادمیك، پیمانکاري پژوهشي نوع فعالیت، ساختار  .2

 خواه يا لیبرال(. رو، ترقيرتارين و میانهكار، لیبگرايش سیاسي و فلسفي )محافظه .3

 اندهد آورد، صنعتي را به وجوكه براي آنها ذكر شد يهايتفکر با ويژگيهاي كانون در آمريکا جامعه

داد و اي و برونهاي پژوهشي و مشاورهسسهؤ، خط تولید آن مكه مواد خام آن داده، اطالعات و دانش

و هدف آن نیز  ندستهها و جلسات ، همايشها، گردهماييمقاالت ها، كتب،خروجي آن انواع گزارش

راه طرف هم، بيفراهم كردن فکر و عقالنیتي مستقل، مجزا، دوستانه يا كسب سودضمن انجام امور نوع

ن امدار، سیاستطیف وسیعي از پژوهشگران، متخصصان، كارشناسان، تحلیلگرانبا امکان دسترسي به 

 با اقشار مختلف مردم به منظور تي و اقتصادي و همچنین ارتباط مستقیمكار و مديران صنعكهنه

 بر سیاستگذاران و مديران ارشد دولتي است.تأثیرگذاري 

ر تفکهاي كانون ه شرح مختصري در خصوص پیشینهئدر گزارش حاضر سعي شده است پس از ارا

ه سسات از سؤ، اين مان آمريکايياز نگاه محقق ن تفکردر آمريکا و همچنین معرفي معني و مفهوم كانو

ده و مورد بندي شطبقه ،شانموريت و همچنین گرايش سیاسي و فلسفي، نوع وابستگي، فعالیت و مأعدبُ

 بررسي قرار گیرند.

سسات در گستره كشور آمريکا و بررسي ؤچگونگي توزيع اين م وضعیت استقرار و پس از اين مرحله

 ست. ا از ابعاد فوق شرح داده شده اآنه

ه محصوالت و حضور در هاي تأمین مالي آنها و همچنین نحوه ارائسپس وضعیت بودجه و روش

نفعان بررسي شده و معیارهايي و نفوذ بر ذيتأثیرگذاري  هايها و عرصه جامعه و همچنین شیوهرسانه

 .ش و ارزيابي وضعیت و میزان اين تأثیرات ارائه شده استبراي سنج

 تفکر در اياالت متحده و همچنین فهرستي ازهاي كانون جاري پیش روي رونددر نهايت نیز  

تفکري كه در عرصه جهاني فعالیت داشته و عالوه بر كشور آمريکا در ساير كشورها نیز استقرار هاي كانون

كانون تفکر برجسته  04مین بودجه رند و نیز مأموريت، ساختار سازماني، وضعیت مالي و نحوه تأدا

 1به اختصارشرح داده شده است. آمريکايي

                                                 
هاي مجلس دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش‹‹ ميز كانون تفكر››هاي تفكر كه در هاي كانونمجموعه گزارش .1

هاست و نگاه اثباتي و ردي به موضوع ها و عملكردهاي اين كانونشوند به منظور آشنايي با روششوراي اسالمي تهيه مي
 ائل ندارند.و مس
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 كليات ـ فصل اول

 تفكر در آمريكاهاي كانون پيشينه

اند. المللي اياالت متحده بودههاي داخلي و بینهاي تفکر بازيگران قديمي و مهم در تدوين سیاستكانون

د اقدامات خواهي ماننهاي عصر ترقيتوان در سنتتفکر در آمريکا را ميهاي كانون أخاستگاه و منش

، تمايل به وارد اي قانونگذاري و اجرايي در حکومتههاي اقتصادي، جدايي كامل حوزهدوستانه بنگاهنوع

هاي حکومتي و گرايش به اعتماد به بخش خصوصي براي ياري گیريكردن دانش به عرصه تصمیم

 رساندن به عقالنیت حکومت مشاهده كرد. 

جنگ  طيو در اياالت متحده  ،تفکرهاي كانون ست كه خاستگاهپژوهشگران بر اين ابسیاري از باور 

 شد كه گروهي از افراد خبره نظامي ودر آن زمان اين واژه به محلي گفته مي جهاني دوم بوده است.

 پیمانکاري هايشركت به نیز جنگ از پس .آمدندميهم گرد غیرنظامي براي مديريت جنگ در آن

 دادنديم انجام ارتش براي را بغرنج و پیچیده هاينقشه و هابرنامه يابيارز كه رند مؤسسه نظیر پژوهشي

 .شدمي گفته

گفته  ايخبره هايگروه همه به كليطور به و شد ترگسترده 1862 دهه در تفکر كانون واژه كاربرد

 1862ه دهتا پیش از  .كردندمي ارائه و تدوين سیاستگذاري زمینه در را گوناگوني هايتوصیه كهشد مي

هاي مربوط به امور خارجي و راهبردهاي دفاعي اريذسساتي كه بر سیاستگؤبه آن گروه از ماين واژه نیز 

 شد.اقتصادي و اجتماعي متمركز بودند، اطالق مي ،و همچنین موضوعات سیاسي

 يبا خاستگاهي آمريکاي ايو مشاوره ريزيسسات برنامهؤتفکر را مهاي كانون آمريکايي مورخان

 دارند.  اري آن كشور فعالیتذكنند كه در حاشیه و كنار فرآيند رسمي سیاستگتوصیف مي

نگاران شروع به ، برخي پژوهشگران و روزنامهتفکر در آمريکاهاي كانون با رشد عددي و بزرگي

 . ؤسسات شدبررسي دقیق عواملي كردند كه موجب رشد و ازدياد اين م

 : برخي از اين عوامل عبارتند از

 ،هاي ايالتي و فدرال، اجرايي و قضايي و همچنین سطح دولتم قدرت میان سه قوه؛ قانونگذاريتقسی .4

 ،ا فاقد انضباط حزبي است(انضباط حزبي كمي دارد )ي نظامي سیاسي كه احزاب سیاسي ضعیف با .2

 ،يافتهدوستانه بسیار توسعهفرهنگ مدني و انسان .3

 ،دهنداند و نقش محدودي را براي دولت ترجیح ميگماناكثريت مردمي كه به مقامات دولتي بد  .1

دادن عاليق و ترجیحات سیاسي خود  شهرونداني كه به جاي پشتیباني از احزاب سیاسي براي نشان  .5

 ،دارند 1هاي فشارنفع يا گروههاي ذيگرايش به گروه

                                                 
1. Interest Groups  آمده گردهم مشترک نيازهاى يا عاليق اساس بر که افراد از اىمجموعه از است عبارت نفعذي گروه 

 استفاده قدرت رسمى هاىشکل از حکومت مانند که ندارند تمايل البته و بگذارندتأثير  سياستگذارى فرآيند بر کنندمى تالش و
 (.1891ماتيوس) کنند



 

 

 ،نظام سیاسي كه تعداد زيادي نقاط دسترسي به آن وجود دارد  .6

هاي خبرگان و متخصصان به جاي سیاستمداران و براي پذيرش نظرات و ديدگاهتمايل عمومي   .7

 ها )ديوانساالران(.كراتروبو

كه  سال اخیر است درحالي 42يا  62تفکر در بسیاري از كشورها محدود به هاي كانون پیشینه

 تفکر بوده است. هاي كانون ه خانهسال است ك 122اياالت متحده بیش از 

 خصوصس نتايج اولیه يك بررسي جهاني درتفکر در آمريکا را كه براساهاي انونك رشد 1شکل 

تفکر هاي كانون ، رشد شمارطور كه در نمودار مشخص است. هماندهدنشان مي تفکر است،هاي كانون

تفکر روي موج وقايع و اتفاقات تاريخي بر پا هاي كانون . بیشترر طول قرن بیستم يکسان نبوده استد

دهد كه متوسط رشدي را در هر پنج سال نشان مي 1اند. در حقیقت گرايش منحني نمودار شکل شده

 :كنده فراهم ميتفکر در اياالت متحدهاي كانون دوره مشخص را براي رشد 4امکان شناسايي  به وضوح

 پايان جنگ جهاني اول، .4

 پايان جنگ جهاني دوم، .2

 ،1862آغاز دهه  .3

 .1852دهه  .1

سسه بوده است كه اين دهه ؤم 64تفکر در هر سال تعداد هاي كانون ط برپاييمتوس 1852در دهه 

تفکر در آمريکا در محدوده تاريخي بررسي شده )حدود صد سال( قرار هاي كانون را در صدر رشد شمار

تفکر در هر سال هاي كانون سیسآخرين دهه كاهشي شديد در میزان تأدهد. برعکس در طول مي

هاي آتي دلیل اين كاهش به روشني مشخص نیست و الزم است علل آن در پژوهششود. مشاهده مي

مربوط  1توان اشاره كرد كه بخشي از جواب به اثر ازدحام خروجشهودي ميطور به روشن شود. هرچند كه

تفکر ترجیح داده هاي كانون هاي جديد بر هزينهاست كه بر اساس آن مجاري اثرگذاري بر سیاست

یزان آن به قدري فراوان است كه تازه واردها بايد براي يافتن جايي براي خود تالش كنند. شود و ممي

هاي انونك حتم اثر سوئي بر ظهورطور به مین بودجهقتصادي اخیر و مشکالت مربوط به تأركود ا به عالوه

ر مشکل تیت شدهپايدار و تثبهاي سازمان سسات نو ظهور رقابت باؤ، ضمن اينکه براي متفکر جديد دارد

 خواهد بود.

سسه بوده ؤم 1562تفکر در آمريکا هاي كانون شمار 0214طبق آخرين مطالعه انجام شده در سال 

  است.

 

 

                                                 
1. Crowding out effect شود راني، اثر جايگزيني، اثر جبراني؛ وضعيتي كه در آن كسر بودجه دولتي موجب مياثر برون

 گذاري بخش خصوصي كاهش يابد.سرمايه
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 2342تا  2335و از سال  2335تا  4393تفكر اياالت متحده از سال هاي كانون رشد بودجه برخي از .4جدول 

 

 (2336تا 4334دهد. )از سال تفكر تأسيس شده در هر سال را نشان ميهاي كانون شمار .4 مودارن

 

 

 

 نام كانون تفكر

بودجه 

 4393سال 

)ميليون 

 ر(دال

بودجه سال 

2335 

)ميليون 

 دالر(

ميزان 

 رشد

 (درصد)

بودجه 

 2335سال 

) ميليون 

 دالر(

بودجه 

 2342سال 

) ميليون 

 دالر(

ميزان 

 رشد

 (درصد)

مركز مطالعات راهبردي و 

 المللبین

4/6 1/06 061 1/06 1/62 11 

هاي سیاسي سسه پژوهشؤم

 منهتن

804/2 5 664 5 1/11 65 

 44 6/01 14 1244 14 6/1 سسه كاتوؤم

 61 6/42 6/61 664 6/61 6/6 شوراي روابط خارجي

 115 4/82 4/41 018 4/41 16 سسه بروكینگزؤم

 116 6/52 6/66 660 6/66 6/5 بنیاد هريتیج

مركز مطالعات راهبردي و 

 المللبین

4/6 1/06 061 6/16 1/62 52 

 02 1/66 6/62 062 6/62 6/8 سسه هوورؤم

 41 6/11 5 414 5 6/1 المللبین سسه اقتصادؤم



 

 

 تعريف كانون تفكر

اند هايي، سازمانهاي بخش عمومير و درگیر در سیاست، تحلیلگدهسسات پژوهنؤهاي تفکر يا مكانون

محور( براي موضوعات داخلي و اي )سیاستگرايانههاي سیاستهو مشاورها تحلیل ،هاكه پژوهش

كنند تا سیاستگذاران و عموم را براي اتخاذ تصمیماتي كه پشتوانه اطالعاتي مناسبي المللي تولید ميبین

 دارند، ياري كنند. 

ه ك يحالكند، درمعرفي مي «پژوه، طراح و تحلیلگرهاي سیاستسازمان»تفکر را هاي كانون 1درور

نیز  6فیشر .كندتعريف مي «اري عموميذانتفاعي فعال در زمینه سیاستگغیرهاي سازمان» آنها را 0ويور

 «اريذكننده مشاوره در زمینه سیاستگهئهاي اراسازمان»و  «خبرگان سیاسي»عنوان هاي تفکر بهكانون از

 برد.نام مي

هاي هاي فشار يا بنگاها، گروههمت، حکوممکن است وابسته به احزاب سیاسي هاي تفکركانون

( باشند. NGOيا سمن هاي خصوصي و يا نهادي مستقل و بدون وابستگي به حکومت )اقتصادي و شركت

صدايي مستقل كه عنوان به سسات اغلب مانند پلي میان جوامع دانشگاهي و سیاستگذاران وؤاين م

ابل فهم، اعتماد و در دسترس سیاستگذاران و هاي كاربردي و بنیادي را به زبان و قالبي كه قپژوهش

 كنند.مي هئعموم مردم باشد، ارا

، داراي ساختاري هاي پژوهشي كه ساختاري موقت دارنديا گروه هاهاي تفکر برخالف هیئتكانون

اي هدائمي بوده و بخش مهمي از منابع مالي و انساني خود را براي تولید و نشر پژوهش و انجام تحلیل

 كارهالملل بیاسي، اقتصاد، مديريت بخش عمومي و امور بین، علوم سدر زمینه علوم اجتماعي سیاسي

 گیرد. مي

هاي ها، خالصهها عبارتند از: كتاب، جزوه، مقاله، گزارشداد اصلي اين سازمانخروجي و برون

ان، مقامات رسمي با سیاستگذارهاي غیرها، جلسات توجیهي و بحثيها، گردهمايسیاستي، همايش

 نفعان كلیدي.رسمي حکومتي و ديگر ذي

 

 تفكرهاي كانون بندي كليدسته

اي چون هاي تفکر مباحثي را درخصوص معني اصطالحات پايهكانون بندييا دسته كوشش براي تعريف

 كند.مي مطرح 4، كانون تفکر و مدافعهبخش عمومي هايپژوهش

؟ آيا بدون انجام امور انداياي يا مدافعهانشگاهي(، مشاورهفکر نهادهايي آكادمیك )دتهاي كانون آيا

 ؟أثیرگذار باشندثر و تؤتوانند نهادهايي ممي تفکرهاي كانون مشاوره و مدافعه

                                                 
1. Dror, 1984. 

2. Weaver, 1989. 

3. Fischer, 1991. 

4. Advocacy 
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فرهنگ آكادمیك و اين مباحث بازتاباننده تنش ذاتي میان جهان عقايد و سیاست و يا برخورد 

ري ي بیشتهاست تا بتوان با آگاهن دادن اين تفاوتزير به منظور نشاهاي بنديسیاسي است. دسته

  .مباحث جديد را مطرح كرد

 هاي زير را دارند:تفکر در اياالت متحده يکي از شکلهاي كانون

 هاي علمي و سیاسي متمركزمنابع خود را منحصراً در زمینه پژوهش 1هاي تفكر سنتي:كانون .4

 .6لسون )مركز دانش پژوهان وودرو ويلسون(و مركز وودرو وي 0سسه هوورؤكنند. مانند ممي

دهند. مي رساني عمومي انجامهاي سیاسي و آگاهيپژوهش و تحلیل 4هاي تفكر و اقدام:كانون .2

سسه ؤم 6،هاي اقتصاديسسه سیاستؤم 6،گيالملل كارنؤسسه صلح بینم 4،سسه بروكینگزؤمانند م

 8.بنیاد هريتیج 5،مريکن انترپرايزآ

 ها و پیشنهادهايدد و انتشار عقايد و ايدهبندي مجهمه انرژي خود را صرف بسته 12هاي اقدامكانون .3

و بنیاد كنگره  10مركز پژوهشي سرمايه 11،دموسمؤسسه  كنند. مانندمي تفکرهاي كانون سیاستي ديگر

  16.آزاد

اي ه، ساختار سازماني و فرهنگي و گرايشؤسسات در نوع وابستگيهاي فوق، اين مبا وجود ويژگي

 با يگديگر دارند. هاييفلسفي خود نیز تفاوت

 

 تفكر هاي كانون انواع وابستگي در

هاي اه، احزاب سیاسي و بنگهاسنتي و رسمي وابسته به حکومتطور به در بسیاري از كشورها كانون تفکر

ه در اياالت متحدشود. برخالف اين رويه مي مینأطور كامل از همین راه تاند و بودجه آنها نیز بهاقتصادي

حکومتي است كه از فکر، بودجه و امور مستقل، بدون وابستگي و غیر تفکرهاي كانون گرايش به سوي

ي است هاي اقتصادي عامليا بنگاه ي ايجاد موقعیتي مستقل از حکومتقانوني مستقلي برخوردارند. تواناي

                                                 
1. Traditional Think Tank 

2. Hoover Institute 

3. Woodrow Wilson Center for Scholars 

4 .Think and Do Tanks 

5 .Brookings Institute 

6 .Carnegie Endowment for International Peace 

7. Economic Policy Institute 

8. American Enterprise Institute 

9 . Heritage Foundation 

10 .Do Tanks 

11.Demos 

12. Capital Research Center 

13. Free Congress Foundation 



 

 

ه است و در جامعه براي آنها اعتبار كلیدي جامعه مدني ساخت را بازيگران 1نهادمردمهاي سازمان كه

 وااليي كسب كرده است. 

 تفکر مستقل است حال آنکه در ديگر كشورهاي جهانهاي كانون در اياالت متحده گرايش به سوي

 اند. هرچند كه شماراقتصاديهاي ها و بنگاهتفکر عمدتاٌ وابسته به احزاب سیاسي، حکومتهاي كانون

و  هاپژوهش زيرا منافع و فايده ،ديگر كشورهاي جهان در حال افزايش است تفکر مستقل درهاي كانون

 هاي مستقل در بخش عمومي روشن شده است.تحلیل

سسات ؤتفکر نقش اساسي در بي طرفي و در نهايت اعتبار اين مهاي كانون استقالل يا فقدان آن در

ر میان د، ياالت متحده تقريباً وجود ندارندتفکر وابسته به احزاب سیاسي در اهاي كانون كه دارد. درحالي

تفکر ديگري نیز دارد كه هاي كانون كشورهاي اروپايي الگوي قالب است. با وجود اين اياالت متحده

 اند.هاي اقتصاديها و بنگاهاطالعاتي، دانشگاههاي سازمان وابسته به كنگره،

 

 تفكرهاي كانون هايويژگي ـ فصل دوم

 تفكر مستقلهاي كانون انيسازمهاي ويژگي

هاي خصوصي ند كه توسط مردم و از طريق مشاركتخودگردانهاي سازمان هاي تفکر مستقلكانون

سوي از ها و اعتباراتي را نیزتفکر مستقل ممکن است كمكهاي كانون شوند. برخي ازمي پشتیباني

تفکر هاي كانون كنند.را دريافت نميها ولي اكثريت قريب به اتفاق آنها اين كمك ،حکومت دريافت كنند

 :اندنوع سازمان ويژه 4مستقل شامل 

   0تك تخصصي، -چند تخصصي و آكادمیك  -تفکر آكادمیك هاي كانون .4

 6هاي پیمانکاري پژوهشي،سازمان .2

 4اي،هاي تفکر مدافعهكانون .3

 4بنگاه سیاست. .1

 

 چندتخصصي ادميك ـتفكر آكهاي كانون

چندتخصصي گرايش به انجام پژوهش و تحلیل در گستره وسیعي از  - آكادمیك هاي تفکركانون

 ، سیاست خارجي و محیط زيست دارند.؛ علم اقتصاد)نه محدود به آنها(هاي موضوعات سیاستي در حوزه

 طور معمول:عالوه بر اين موضوعات آنها به

                                                 
1.NGO سمن يا 

2. Academic-diversified & Academic-Specialized 

3. Contract Research Organization 

4. Advocacy 

5. Policy Enterprise 
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 حس احترام به پژوهشگر و ، پشتیباني و نفوذ فراهم كرده و باعث ايجادبراي جامعه دانشگاهي اعتبار .4

 شوند.مي پژوهش علمي

 ند.هست هاي بدون دانشجوسسات دانشگاهي و آكادمیك ولي معروف به دانشگاهؤشبیه م .2

 اند.استادان و پژوهشگران دانشگاهيمؤسسات  كاركنان اين .3

 شوند.مي با فرهنگ و ساختار سازماني كه شبیه دانشگاه است شناخته .1

 كنند.مي ي دانشگاهي را دنبالهاي علمها و تخصصرشته .5

 تري دارند.هاي زماني بلندمدتهاي آنها افقپژوهش .6

اي و مطالعاتي كه هاي سیاستي، جزوه و مقاله، مقاالت نشريهو خالصه تحلیلهاي به جاي گزارش .7

 كنند.مي اند را تولیداد صفحات آنها به اندازه يك كتابتعد

 كنند.مي ، دنبالگیرهاستاس اجماع در تصمیمگوهاي مديريتي دانشگاهي را كه براسال .9

 .دانشگاهي استمؤسسات  شود مانندمي هايي كه به كاركنان پرداختدستمزدها و پاداش .3

مؤسسه  :ها را در آنها ديد عبارتند ازژگيتوان اين ويمي تفکر آمريکايي كههاي كانون برخي از 

 1.المللراهبردي و بینيز، مركز مطالعات مريکن انترپراآمؤسسه  ،بروكینگز

 ،دهیممي را براي سیاستگذاران انجامها پژوهش ما» :گويدمي بروكینگزمؤسسه  يکي از پژوهشگران

شود. ما پیرو موضوعات مورد بحث در زمینه مي ها خواندهولي توسط دانشجويان و اساتید دانشگاه

 .«قانونگذاري در كنگره و كاخ سفید نیستیم

 

 تخصصيتك -كادميكهاي تفكر آكانون

 هاي خود مانندكنند در بسیاري از ويژگيمي هاي تفکري كه در زمینه علمي خاصي فعالیتكانون

تخصصي گوناگون و متنوع فعالند، هر چند كه دامنه و تنوع اين هاي اند كه در حوزهتفکريهاي كانون

تخصصي برنامه دمیك تكتفکر آكاهاي كانون متفاوت است.مؤسسات  ها نیز در اين قبیلتخصص

 وي شاخه علمي خاصي مانند اقتصاد ر كليطور به پژوهشي محدودتر و مشتري محدودتري نیز دارند و

 گرايش به تمركز بر تكمؤسسات  اند. همچنین اينالملل متمركزآن مانند اقتصاد بینهاي يا زير شاخه

تجارت  ،بخش عمومي از قبیلهاي زمینه سیاست مشخص درهاي يا حوزه موضوعات منفرد(موضوعات )

تفکر هاي كانون ، مهاجرت و يا اصالحات رفاهي دارند. با وجود شباهتالملل، حقوق و اقتصادبین

 :دهاي خاصي نیز دارند. ماننويژگيمؤسسات  هاي متنوع اينتفکر با تخصصهاي كانون تخصصي بهتك

 ها( دارند.صي بودن فعالیتهاي كه به دلیل درجه ويژه كاريشان )میزان تخصتفاوت .4

 اند.دگان مالي و مشتريان مشخص و ويژهكننداراي دستوركار پژوهشي، تأمین .2

                                                 
1. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) 



 

 

 در زمینه خاص و دامنه مشخص( دارند.كار پژوهشي تك موضوعه و محدود ) دستور .3

 1،: اداره ملي تحقیقات اقتصاديتفکر در اياالت متحده عبارتند ازهاي كانون نمونه اين گونه از

 6.اقتصاد بین المللمؤسسه  و 0راهبردهاي اقتصاديسسه مؤ

 

 اي پيمانكاريمشاوره ـهاي پژوهشي سازمان

 كثر، اشوندمي اي پیمانکاري نیز شناختهمشاورهمؤسسات  پیمانکاري كه با نامـ هاي پژوهشي سازمان

هاي عموماً ويژگيات مؤسس . ايندهندمي دولتي انجامهاي سازمان هاي خود را برايو تحلیلها پژوهش

 :را دارند زير

 داوطلبانه است. مديره آنهاهیئت  انتفاعي كه عضويت درهاي مستقل و غیرسازمان .4

 دولتي دارند.هاي سازمان گرايش سیاسي و ارتباط نزديکي با .2

 اند.متکي به قراردادهاي دولتي .3

 كنند.مي ريزي خدمتـ برنامهبه عنوان مشاوران سیاسي  .1

 كنند.ميارائه  يهاي كمّتحلیل .5

 هاي سیاسي به جاي پژوهش دارند.تمايل به انجام تحلیل .6

پژوهش دارند و عناوين ـ پژوهشگران اختیار و آزادي محدودي براي انتخاب و تدوين دستوركار پروژه  .7

 شود.مي و دستوركار اغلب توسط سازمان كارفرما ) سازمان دولتي( مشخص

 گونه تعلقي بههاي سازمان دولتي است )كارفرما( و هیچيياراجزء دها هاي تولیدي و يافتهپژوهش .9

 پژوهشگر ندارد.  پژوهشي )پیمانکار( ومؤسسه 

و امکان توزيع و  كارهاي تولیدي عمدتاً ) اما نه منحصراً( متعلق به سازمان دولتي )كارفرما( است .3

 ها وجود ندارد.نشر آن بدون موافقت اين سازمان

 .لوژي( سازمان كارفرما استپژوهش )متدوهاي اننده شیوهتولیدات پژوهشي بازتاب .43

 كنند.مي علمي مختلف فعالیتهاي تفکر اغلب در حوزههاي كانون اين .44

 اي را دارند.هاي مشاورهساختار سازماني و فرهنگي شركت .42

جدول زماني تولید و محصــوالتي اســت كه جزئیات آن در قرارداد معین ، داراي نظام پرداخت مالي .43

 است. شده

                                                 
1. The National Bureau of Economic Research (NBER) 

2. The Economic Strategy Institute 

3. The Institute for International Economics 
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پژوهش و »است كه نامش سرنام عبارت  1رندمؤسسه  ياد شده در آمريکاهاي سازمان نمونه 

عنوان كانون تفکر در زمینه امور دفاعي كار خود را آغاز بهمؤسسه  به زبان انگلیسي است. اين 0«تحقیق

تفکر هاي كانون سازماني ديگر از نوع ي گسترده و متنوعي با دولت دارد.كرد و هم اكنون قراردادها

است كه براي طراحي و مديريت برنامه اجتماعي  6شهريمؤسسه  اربن يامؤسسه  آكادمیك تك تخصصي؛

 سیس شد.أت 4«جامعه بزرگ»

 

 اي  هاي تفكر مدافعهكانون

 :هاي زير ديدتوان در موقعیتمي اي راهاي تفکر مدافعهكانون

ــتدالل و .4 ــي كه مبتنارائه  اس ــي اند ي بر موقعیتدلیل براي نتايج خاص ــیاس زماني و...( در برابر ، )س

 .هاي صرفاً علمي(مبتني بر موقعیت )مانند تحلیلهاي بدون چارچوب و غیرتحلیل

ها در جهتي كه از نظر ايدئولوژيك ترجیح هاي علمي عمدتاً براي نفوذ بر ســیاســتكارگیري روشهب .2

 شود.مي داده

 ي.بازاري به جاي پژوهشهاي تمركز بر ايده .3

 هماي را فراتفکر مشروعیتي از پیش انگاشتههاي كانون كلي برايطور به از آنجا كه روش علمي

 شوند. در نتیجه اگرمي طرفي تصوراي اغلب در تقابل با معیارهاي بيتفکر مدافعههاي كانون آورد،مي

فکر ضرورت تهاي كانون براي اين، بنابرتواند اعتبارش به خطر افتدمي نظر رسدبهاي كانون تفکري مدافعه

 دارد كه يك تعامل متعادل میان نظام سیاسي و روش علمي بر قرار كنند. 

 ن ايدئولوژي خاصي ايجادابودن در میان هواداراي تواند از مشروعیتي كه مدافعهمي كانون تفکر

ازماني تواند براي سمي مین مالي ضروري باشد، وليأ. اين رويکرد شايد براي افزايش تكند سود ببردمي

 ناهنجاري داشته باشد.تأثیر  موريت و دستوركار پژوهشيأبا م

 عبارت است از:اي تفکر مدافعههاي كانون هاي مشتركبرخي ديگر از ويژگي

 شود.مي بیني حزبي تعريف، اخالق يا جهانموريتي كه با ايدئولوژيأم .4

 ترويج مستمر يك ديدگاه. .2

 ، حوزه انتخابیه، ايدئولوژي يا حزب.رد يك انگیزهي براي پیشبهدفي محورداشتن  .3

 هايي كه داراي گرايش شديد حزبي است.پژوهش و تحلیل .1

 ، حوزه انتخابیه است.یروي محركه آن يك موضوع يا مسئله، فلسفهن .5

 .ويج عقايد خود سازماندهي شده استبراي تبلیغ و تر .6

                                                 
1. RAND 

2. Research And Development 

3.The Urban Institute 

4. The Great Society 



 

 

 هاي سیاستي.براي انجام تحلیلكراتیك( ساالرانه )تکنوروش آكادمیك و فن رد رويکردهاي .7

 سسه.ؤمهاي اساس توانايي افراد براي پیشبرد انگیزهپرداخت دستمزد بر .9

رفتن به جاي در نظر گمؤسسه  ارزيابي كاركنان از طريق تعیین میزان تعهد و التزام آنان به ايدئولوژي .3

 يا تعداد مقاالت منتشره. میزان اعتبار آكادمیك

د شانتخابیه تا چه اندازه ارتباط برقرار ميهاي دهندگان حوزهه با رأيبراساس اينکمؤسسه  خروجي .43

ي اصخ ايموجبات پیشبرد فلسفهتا چه میزان يا و  نظرات آنان و...( اندنبازتاب، ، همسويي، همکاري)تعامل

 شود.مي فراهم آمده باشد ارزيابي

 اي است.مدافعههاي سازمان فرهنگ و ساختار سازماني كه شبیه .44

 و 0شهروندان اقتصاد سالممؤسسه  1،كاتومؤسسه  :تفکر عبارت است ازهاي كانون گونه ازال اينمث

 6.مطالعات سیاسيمؤسسه 

 

 4هاي تفكر بنگاه سياستكانون

و ها حلیلت كار و بازاري بهوبر كسبمبتنيكه رويکرد د هايي هستنهاي تفکر بنگاه سیاست گروهكانون

كه قصد آنها شناخت بازار مربوط  يكارهايوها مشابه كسبمؤسسه گونه ازاينمشاورها دارند. بدين جهت 

 ومؤسسات  كنند. البته میان اينمي ، عملو نیز توزيع كاالي خود در آن استبه خود و توسعه آن 

 د.ل شئبايد تمايز قامي دلیل نوع مديريت و رويکرد بازارگرايانه آنهااي بهتفکر مدافعههاي كانون

نابراين بینند. بمي اي دارندها و ترجیحات ويژهها سیاستگذاران را مانند مشترياني كه نیازمؤسسه اين

پیشنهادها  سي وبندي و توزيع و انتشار عقايد سیااي براي تولید، بستهويژههاي سازمان سیاستهاي بنگاه

 باشند.مي يا بخشي از آن به بازار مربوطه

 :باشندا ميهاي زير را دارويژگي تفکرهاي كانون گونه ازاين

 شود.مي يي يك شركت سازماندهيآبا اثربخشي و كار .4

 برد.مي كارههاي سیاستي بخش عمومي ب، بازاريابي و فروش را براي پژوهشد مديريتعها و قواهشیو .2

ها ننگاه آكادمیك آ تفکر اشتباه است، زيراهاي هاي كانونكنند كه گرايش ساير گونهمي استدالل .3

 نتوانند نیازهاي سیاستگذاران را تشخیص دهند. شود كهمي موجب

، سیاستمداران و ساالراناي است كه نیازهاي ديوانگونهبهها پژوهش دهي و تدوينفهم، شکل .1

 سیاستگذاران پر مشغله را برآورده كند.

                                                 
1. Cato Institution 

2. Citizens for Sound Economies 

3. Institute for Policy Studies 

4. Policy Enterprise 
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ي قانونگذاري و سیاستهاي حوزههاي مدت كه تمركز آنها بر نگرانيهاي كوتاهتولید مطالعات و پژوهش .5

 جاري است.

 ها دارد.شبیه به مطالب و مقاالت روزنامه ها كیفیتيمؤسسه اينازسوي  محصوالت منتشر شده .6

 ها و محصوالت خود است.داراي برنامه زمانبندي دقیق براي خروجيمؤسسه  .7

 بازاريابي دارد.هاي سازمان فرهنگ و فرهنگ سازماني شبیه به .9

د خالصه سیاستي عمل گرايانه تولی اساس جدول زماني عمل كنند وبتوانند برپاداش به كساني كه   .3

 گیرد.مي كنند، تعلق

اشاره  0و مركز پیشرفت آمريکا 1بنیاد هريتیج توان بهمي تفکرهاي كانون نمونه اين گونه از براي

ني كلي آنها در ، و مدل سازماأسیس، زمان تتفکر مستقلهاي كانون را براي هايينمونه، 0 كرد. جدول

 دهد.مي اياالت متحده نمايش

 

 تفكر وابستههاي كانون سازمانيهاي ويژگي

ي، ق مديريتاند كه از طربخش عموميهاي زمینه سیاست پژوهنده درهاي سازمان هاي تفکر وابستهكانون

 . اندي يا قانوني به يك سازمان وابستهمال

هار گونه وابستگي حزبي، وابستگي به حمايت دولتي، ديگر چهاي سازمان تفکر وهاي كانون میان

 وجود دارد. ه وابستگي خصوصي، انتفاعي و وابستگي به دانشگا

 

 هاي تفكر با وابستگي حزبيكانون

فکر حزبي تهاي كانون اند.طور رسمي وابسته به يك حزب سیاسيهاي تفکر با وابستگي حزبي بهكانون

، دها و عقايسروكار داشتن با ايده اند كه فعالیت آنها تولید وحلیليپژوهشي و تهاي اغلب داراي گروه

ار حزب اختی توانند در طي يك كارزار انتخاباتي يا زماني كه دولت درمي هايي است كهها و برنامهسیاست

 اطور مستقیم بتفکر بههاي كانون عنوان دستور كار حزب تلقي شود. اين گونه ازمربوطه قرار دارد به

 :ور معمولطاند. آنها بهرهبري حزب مرتبط

سي مشي سیااند كه زيرساخت و خطييهاها و برنامه، سیاستها و عقايدـ مسئول توسعه و بسط ايده

 حزب خواهد شد.

كه همه احزاب سیاسي اصلي كانون يي شوند. يعني جامي بیشتر در میان كشورهاي اروپايي يافتـ 

 كنند.مي زب خدمتتفکري دارند كه به عاليق ح

 شود.مي يا رهبر آن محدود دستور كار پژوهشي دارند كه با عاليق و فلسفه حزبـ 

                                                 
1. Heritage Foundation 

2. The Center for American Progress 



 

 

 تفكر هاي كانون ساختار سازماني و فرهنگ .2دول ج

 بخش عمومي مستقلهاي سياست

 نوع ساختار سيسأتاريخ ت سازمان

 چندتخصصي -آكادمیك  1816 زسسه بروكینگؤم

 تخصصيتك –آكادمیك  1802 قتصادي هاي ااداره ملي پژوهش

 پیمانکاري -اي مشاوره 1845 سسه رَندؤم

 ايمدافعه 1866 سسه مطالعات سیاسي ؤم

 بنگاه سیاست 1866 بنیاد هريتیج

 

 1قيهاي مترسیاستمؤسسه  در اياالت متحده آمريکا تنها كانون تفکري كه وابستگي حزبي دارد

 0عنوان بازوي پژوهشي شوراي رهبري دمکراتیكسیس شد بهأت 1858كه در سال مؤسسه  است. اين

رو است كه چارچوب فکري و سیاستي كارزار انتخاباتي بیل كند كه يك گروه دمکراتیك میانهمي عمل

 هاي انتخاباتيجمهوري ايشان نیز قولكرد و پس از پیروزي و در طول دوره رياستمي كلینتون را فراهم

گور تا زمان آغاز به كارشان در نند بیل كلینتون و الهاي برجسته ماد. دمکراتداده شده را پیگیري كر

 فعال بودند.مؤسسه  اين

 

 هاي تفكر مورد حمايت حكومتكانون

هاي ها گروه. اين سازمانشوندي محسوب ميهاي تفکر حکومتي بخشي از دستگاه رسمي حکومتكانون

، براساس عناوين تعیین شده و قانونگذاري و اجرايي دولت هاياند كه براي حوزهپژوهشي سیاستي دروني

تفکر عموماً مرتبط با هاي كانوننوع  اينهاي آورند. پژوهشمي و پژوهش فراهمها تحلیل اطالعات،

 اند.موضوعات قانونگذاري و سیاسي جاري

ر يا وزي مهورجهاي تفکر مستقر در حوزه اجرايي فقط يك كارفرما )دولت( دارند و آن رئیسكانون

دستور كارهاي متعدد و عاليق متنوع و گوناگوني مؤسسات  كه در حوزه قانونگذاري؛ اين درحالي .است

 كنند.مي را پشتیباني

 آنها معموالً:

 اند.براي خدمت به حکومت سازماندهي شدهـ 

 كنند.مي كند پشتیبانيمي طور روزانه عملدستگاه سیاستگذاري را كه بهـ 

 شوند.مي ستور كار حکومت محدودازسوي دـ 

                                                 
1. Progressive Policy Institute 

2. Democratic Leadership Council 
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است كه در سال  1خدمات پژوهشي كنگرهمؤسسه  نمونه كانون تفکر مورد حمايت حکومت آمريکا

است.  و بازوي مستقیم حکومت بخشي از كتابخانه كنگره آمريکا بودهمؤسسه  بنیانگذاري شد. اين 1814

هاي سازمان یاسي را براي كنگره وخدمات پژوهشي مستقل و بدون وابستگي به احزاب سمؤسسه  اين

 كند.مي دولتي فراهم

 

 ، انتفاعيهاي تفكر خصوصيكانون

افت را در مقابل دريها پژوهش ها وهاي سیاسي، ارزيابي برنامههاي تفکر خصوصي، انتفاعي؛ تحلیلكانون

ند رمؤسسه  مانند تفکر غیرانتفاعيهاي كانون ها ودهند. تفاوت اساسي میان اين سازمانمي پول انجام

 بانيجامعه پشتیازسوي  كهاند تفکر غیرانتفاعي افرادي مستقلهاي كانون اين است كه تیم رياستي

هاي تمايل داشته باشند تا از معافیتمؤسسات  گونه ازبراساس قوانین اگر اين ويژه اينکهشوند. بهمي

 ترده بخش خصوصي برخوردار باشند.مند شوند الزم است از مشاركت گسمالیاتي دولت آمريکا بهره

 معمول:طور به

انتفاعي است و اغلب همان خدمات را تفکر غیرهاي كانون كادر پژوهشي و سازماندهي آنها شبیهـ 

 ولي به شرط خدمت در برابر دريافت پول. ،دهندمي هئنیز ارا

دولتي هاي سازمان هاي برجسته در زمینه حسابداري در اياالت متحده برايبسیاري از شركت ـ

 شانهاي اصليها و سیاستارزيابي برنامه مديريت، اي كه شاملیمانکار خود همچنین خدمات مشاورهپ

 كنند.مي است را نیز فراهم

است كه در  0پژوهشي استنفورد مؤسسه  تفکر خصوصي، انتفاعي در اياالت متحدههاي كانون نمونه

 دهدمي هاي خود را در مقابل دريافت پول انجامو تحلیلا هپژوهش مؤسسه سیس شد. اينأت 1846سال 

 وهش، تحلیل و برنامه متخصص است.اي است كه در امر ارزيابي پژو همچنین شركت مشاوره

 

 هاي تفكر وابسته به دانشگاهكانون

هاي سهسؤو اغلب تحت عنوان مراكز و ماند يا كالج طور رسمي وابسته به دانشگاهتفکر بههاي كانون اين

 شوند.مي متمركز بر مطالعات علوم اجتماعي ديده

 طور معمول:آنها به

. هر چند كه برخي از آنها ضمن اينکه واحدي مستقل در اندهاي دانشگاهي مرتبطبا يکي از دپارتمانـ 

 شوند.مي هاي دانشگاهي جذبولي كاركنانشان اغلب از دپارتمان ،انددانشگاه

                                                 
1. Congressional Research Service 

2. The Stanford Research Institute 



 

 

خش هاي بالملل، اقتصاد، تاريخ و سیاستهاي علوم سیاسي، امور بیندر دپارتمان ها بیشتردر دانشگاهـ 

 شوند.مي عمومي ديده

آنها كمتر نگران تحلیل مشکالت و مسائل سیاستي است و آنها دانش را صرفاً براي خود هاي خروجيـ 

 كنند.مي دانش تولید

است كه  1هاي آسیا و اقیانوس آرامحده مركز پژوهشتفکر وابسته به دانشگاه در اياالت متهاي كانون نمونه

كه اهمیت همیشگي و ي يهاسیس شد. تولیدات اين مركز در زمینهأت 1866در دانشگاه استنفورد در سال 

 پايداري دارند چون اقتصاد، سیاست، راهبردهاي فناوري و موضوعات اجتماعي متمركز است. اين مركز در درون

مؤسسه  سازماندهي شده است. سمت و سوي امور پژوهشي اين 0للي دانشگاه استنفوردالممطالعات بینمؤسسه 

. ز به سوي سیاستگذاران داردولي مزاياي رو به پايیني نی ،طور مستقیم به سوي مخاطبان آكادمیك استبه

 دهد.مي هئيکا اراشان در آمرسیس و الگوي سازمانيأتفکر وابسته، تاريخ تهاي كانون را برايي يهانمونه ،6جدول 

 

 هاي تفكر تركيبي كانون

اند. تركیبيمؤسسات  شماري از اين تفکر در جهان را داراست.هاي هاي كانونترين گونهاياالت متحده متنوع

هاي كانون هاهمؤسس اند. دو گونه از اينيعني از دو يا چندگونه كانون تفکر كه پیشتر از آنها ياد شد تركیب شده

و پژوهشي  هاي مطالعاتيسساتي هستند كه حوزه فعالیتؤتفکر ايالتي مهاي كانون اند.تي و شخصيتفکر ايال

 گونه ازاين طور مبسوطاند. در بخش مربوطه بههايي است كه در آن مستقرآنها صرفاً در محدوده ايالت

 خواهد شد. ها تشريحمؤسسه

اق يا ، مقامات رسمي مشتوسط افراد ثروتمندمؤسساتي هستند كه ت هاي تفکر شخصي يا موروثيكانون

پیشین آرزوي هاي كه پس از ترك پست رؤساي جمهور و وزرا(ات منتخب سابق )نمايندگان كنگره و مقام

 . شودمي پیشبرد اعتقادات سیاسي و ايدئولوژيك خود را دارند بر پا

 

 اني و فرهنگ آنهابخش عمومي وابسته، ساختار سازمهاي تفكر سياستهاي كانون .3جدول 

 نوع ساختار سيسأتاريخ ت سازمان

 حزب سیاسي 1858 مترقيهاي سسه سیاستؤم

 حکومت 1814 خدمات پژوهشي كنگره 

 خصوصي، انتفاعي 1846 سسه پژوهشي استنفوردؤم

 آكادمیك 1866 هاي آسیا آقیانوس آراممركز پژوهش

 

                                                 
1. The Asia pacific Research Center 

2. The Stanford University's Institute for International Studies 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 ساختار سازماني و نيروي انساني ـ فصل سوم

د يا افسر )مدير( ارش گ اين گونه است كه توسط يك رئیستفکر بزرهاي كانون ، عرفالت متحدهدر ايا

عنوان به است، در عین حالمؤسسه  اداره شود. فرد مزبور ضمن اينکه ويترين و چهره عمومي 1اجرايي

 كننده بودجه و استراتژيست نیز مطرح است. براي كسب موفقیت در اين سمت، كسبگوي ارشدسخن

، تجربه در زمینه مديريت عادي مانند اعتبار دانشگاهي محکممافوق هاي بايد داراي استعداد فرد مزبور

 و روابط عمومي و همچنین دانايي و زيركي سیاسي باشد. 

 ه گزارشئت رئیسه بوده و به آنها ارائيا هی ت امنائطور مستقیم پاسخگوي هیرئیس كانون تفکر به

و، و براي اموري چون گفتگمؤسسه  تفکر زمان كاري خود را در بیرون ازهاي كانون كند. بیشتر رؤسايمي

 ي را به ديگر مديران ارشديگذرانند و امور اجرامي جلسات، جذب و فراهم آوردن بودجه مورد نیاز

 شوند.مي يا مديران پژوهشي پشتیباني يك يا چند معاون رئیسازسوي  سپارند. اين رؤسامي

ي، امور مالي و اقتصادهاي برجسته در زمینههاي تفکر شامل شخصیتهاي كانون ت رئیسهئهی

واهند تفکر خهاي كانون ديگر ید و كنگره و در برخي موارد اعضايپیشین كاخ سف دانشگاهیان، اعضاي

، يب بودجهتصو، كنند و مسئول انتصاب رئیس كانونمي داوطلبانه خدمتطور به ت رئیسهئهی . اعضايبود

سازمان و همچنین حفظ هاي مأموريت باها و اطمینان از انطباق برنامههاي بلندمدت طرح عهتوس

اي رئیسه جذب بودجه و منابع مالي است، وظیفههیئت  استقالل آنند. به عالوه يکي از مهمترين وظايف

 تفکر كلیدي است. هاي كانون كه در محیط و شرايط فعلي فعالیت

 

 تفكر مستقل و وابستههاي كانون هايمقايسه ويژگي .1جدول 

نوع كانون 

 تفكر
 هامحدوديت اهداف فرهنگ

 حوزه

 رسانيخدمت

 سسهؤم

 نمونه

 آكادمیك
پژوهشي 

 آكادمیك

وارد كردن دانش 

هاي به سیاست

 بخش عمومي

 ،رويکرد نظري به مسئله

همیشه مرتبط با 

 سیاستگذاري نیست

آكادمیك و 

 سیاستگذاران

سسه ؤم

 زبروكینگ

اي ورهمشا

 پیمانکاري
 تکنوكراتیك

خدمت به 

 حکومت

نظام و رويکرد كمّي به 

تحلیل سیاستي قابلیت 

تعمیم به همه مسائل 

هاي سیاستي و اولويت

مورد نظر مشتريان را 

 ندارد

هاي سازمان

حکومتي و 

 هاروكراتوب

 دسسه رنؤم

                                                 
1. Chief Executive Officer 



 

 

نوع كانون 

 تفكر
 هامحدوديت اهداف فرهنگ

 حوزه

 رسانيخدمت

 سسهؤم

 نمونه

 يايدئولوژيک ايمدافعه

تبلیغ ايدئولوژي 

 ابراز عقیده

هاي محدوديت

دئولوژيك و منافع اي

 محدود گروه

ها و ايدوئولوژي

 مطالعات

سسه ؤم

 سیاست

 بنگاه سیاست

بندي و بسته بازاري

تبلیغ ايده براي 

 بازار 

گرايش پژوهش به عاليق 

بازار )اهداكنندگان و 

 سیاستگذاران(

 بنیاد هريتیج بازار

 انتفاعي

بر گسترش مبتني كسب و كار

 مشتري

منافع مشتري. رويکرد 

 وكارانه به پژوهشكسب

پوشي از كه موجب چشم

هاي برخي ابعاد سیاست

 شودمي عمومي

سسه ؤم بخش خصوصي

پژوهشي 

 استنفورد

 حزب سیاسي

پیروزي در  سیاسي

 انتخابات

چارچوب حزبي،عضويت 

 سیاسيهاي حزبي گزينه

 كندمي را محدود

سسه ؤم حزب

هاي سیاست

 مترقي

 حکومتي

فراهم كردن  روكراتیكوب

ات براي اطالع

 تولیدات سیاستي

روكراتیك، وفرهنگ ب

ديدگاه قالب در قواي 

حکومتي و مشکل 

هاي اداري كه براي رقابت

 سیاستي وهاي گزينه

 محدوديت ايجادها تحلیل

 كندمي

قواي مجريه و 

 مقننه

خدمات 

پژوهشي 

 كنگره

آموزش و تولید دانش  پیشرفت دانش آكادمیك دانشگاه

اولین اولويت است نه 

و ها مشيو  خط

هاي بخش سیاست

 عمومي

مركز  دانشگاهیان

هاي پژوهش

آسیا اقیانوس 

دانشگاه  -آرام 

 استنفورد

 

مربوط به خود هاي و هريك وابستهاند مديره جزء اهداكنندگان ماليهیئت  يچون بسیاري از اعضا

 تزريقمؤسسه  و بهها را از اين وابستگان كسب كرده يعني هريك به نوبه خود كمكرا نیز دارند )

گیرند تا اطمینان دهند كه همه تصمیمات مي هايي را در پیشسیاستها مؤسسه بسیاري از، كنند(مي

 و عقايد است. برآمده از تضارب آرامؤسسه  و امور مالي

، يزمريکن انترپراآهاي سسهؤمشاوراني را نیز دارند. در مهیئت  تفکرهاي كانون همچنین بسیاري از

هاي برجسته اياالت متحده ها اغلب از پژوهشگران برخي دانشگاهتئاين هی بروكینگز اعضايهوور و 

 ،رده باالي اقتصاديهاي مشاوران از چهرههیئت  نیز اعضايها مؤسسه اند. البته در برخيتشکیل شده



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 ليو ،متفاوت استمؤسسات  رئیسه در بینهیئت اعضاي  اند. تعدادكنگرهاعضاي  سیاسي و همچنین

 ند.نفر 04اعضا  متوسط تعداد اينطور به

اي براي انواع متفاوتي از بندي پیچیدههاي تفکر نظام طبقهدر اياالت متحده در میان جامعه كانون

رغم به .ديگر نیز متفاوت استمؤسسه  بهاي مؤسسه وابسته وجود دارد كه ازاعضاي  كاركنان تمام وقت و

ر تحلیلگر و پژوهشگ، پژوهشگر اركنان پژوهشي عموماً با عناويني چونك، اين دامنه گسترده از عناوين

( و همؤسس شوند. تمايزي نیز میان پژوهشگران مستقر )پژوهشگران در استخدامارشد و غیره نامبرده مي

برخي از انواع  4وقت غیرمستقر وجود دارد )در جدول و همچنین پژوهشگران میهمان يا پاره وابسته

ان داده وقت نشمیهمان و پاره، هاي تفکر برجسته آمريکا به تفکیك پژوهشگران مستقرنكاركنان كانو

ي دفتر كه دارا روندشمار ميتفکر بههاي كانون يا پژوهشگران مستقر بخشي از كاركناناعضا  شده است(.

 و قراردادهاي ثابتي دارند.  بوده وقتكار بوده و عموماً استخدام تمام يا اتاق

ا شوند و محل كار آنهوقت يا حقوق ثابت استخدام مياعضاي غیرمستقر به شیوه پاره ديگرازسوي 

 محل كار ثابت و به شکل دوركاري از خانه باشد.، تواند هرجايي مانند دانشگاهي كه در استخدام آنندمي

جود اين و هاي تفکر نیستند باوقت جزء كاركنان تمام وقت كانوناگرچه پژوهشگران وابسته يا پاره

از نزديك همکاري كنند. نحوه مؤسسه  با يك يا چند منظم و مستمر براي چندين سالطور به توانندمي

هاي مختلف متفاوت است. قاعدتاً هم وابسته به نوع كار بوده و در وضعیتاعضا  پرداخت دستمزد به اين

ستیکي انجام شده و به آنها اتاق و پشتیباني لجمؤسسه  هايوقت در حین انجام پروژهاز پژوهشگران پاره

 شود.اختصاص داده مي تجهیزات

شود كه معموالً محدود به يك پژوهانه پرداخت ميعنوان به در نهايت به پژوهشگران میهمان مبلغي

ها ژوهشپ سال بوده و شامل دستمزد ثابت به اضافه فضاي دفتري و پشتیباني لجستیکي براي پیگیري

 ن تفکر است.براساس برنامه كانو

يا صنعت باشند كه كارفرمايان  دولت، برخي از اين پژوهشگران میهمان ممکن است عضو ارتش

كشد معمول چند ماه طول ميطور به فرصت مطالعاتي مشهور است و هزينه اين همکاري را كه به

  كنند.پرداخت مي

هاي و در اداره ملي پژوهش كندگسترده از اين پژوهشگران وابسته استفاده ميطور به رندمؤسسه 

ازسوي تعداد كمي از كاركنان كه اند تقريباً همه پژوهشگران از نوع پژوهشگران وابسته 1اقتصادي

 شوند. وقت مديريت ميتمام

میهمان اعضاي  هوور برنامه دقیقي را برايمؤسسه  بروكینگز ومؤسسه  0شوراي روابط خارجي

 آورد.مي ژوهشگر را براي مدت يك سال فراهمپ 42كنند كه همکاري مي منتخب تدوين

                                                 
1. The National Bureau of Economic Research 

2. The Council on Foreign Relation 



 

 

 تعداد كاركنان پژوهشي و بودجه .5جدول 

 سسهؤنام م
پژوهشگران 

 *مستقر

 پژوهشگران

 **پاره وقت

پژوهشگران 

 ***ميهمان
 مجموع بودجه مجموع

$ 

 1.665.564 10 2 6 6 هاي خارجيسسه پژوهشي سیاستؤم

 1.422.222 6 2 2 6 مركز نیکسون

 0.422.222 02 2 2 02 يکاي نوبنیاد آمر

 0.642.222 66 2 15 15 هاي مترقي سسه سیاستؤم

 6.262.466 15 2 2 15 المللؤسسه اقتصاد بینم

 6.112.211 82 2 42 42 سسه هادسنؤم

 6.666.068 68 2 2 68 و سیاستياي هاي بودجهمركز اولويت

 10.228.005 62 14 15 65 سسه منابع آيندهؤم

 14.244.626 65 2 61 66 اتوسسه كؤم

 16.622.884 66 14 2 45 سسه امريکن انترپرايزؤم

 16.664.446 145 2 44 84 المللمركز مطالعات راهبردي و بین

 02.280.556 40 4 2 45 المللموقوفه كارنگي صلح بین

 06.544.646 422 2 422 2 هاي اقتصادياداره ملي پژوهش

 04.602.422 154 02 122 64 شوراي روابط خارجي

 05.422.222 162 42 62 52 سسه هوورؤم

 62.006.522 618 45 166 85 سسه بروكینگزؤم

 66.451.801 86 4 46 44 بنیاد هريتیج

 64.482.501 066 2 2 066 سسه اِربنؤم

 804.168.246 1122 2 462 642 سسه رند ؤم
* Resident 

** Adjunct 

*** Visiting 

 

 جغرافیايهاي و حوزهها زمینه ي كه در تعداد كمي ازناوين پژوهشي متنوعي به اعضايع كليطور به

ه ساختار شود وابسته بمي شود. میزان آزادي و اختیاري كه به پژوهشگر دادهمي تخصص دارند واگذار

 . پژوهشگران درنگاه سیاست(و باي اي، مدافعهمشاوره، فرهنگ آكادمیكفرهنگي آن سازمان است )

لگران حالي كه تحلیدر، هاي پژوهشي خود دارندآكادمیك تقريباً كنترل كاملي بر عاليق و اولويتمؤسسات 

معمول طور به از حداقل آزادي ممکن برخوردارند.اي و مدافعهاي تفکر مشاورههاي كانون سیاستي در

امور هاي را در زمینهشغلي موفقي هاي متنوعي دارند و فرصتاي حرفههاي كاركنان آكادمیك زمینه

مور حقوقي و يا در ا، نگاريروزنامه، مديريت بخش عمومي، المللامور بین، مطالعات امنیتي، اقتصادي

 آيند.مي دارند و در زمینه علمي خود متخصص به شمار اند. آنها غالباً درجه دانشگاهي دكترادانشگاه داشته

، انهكاركنان كتابخ، دستیاران اجرايي و پژوهشيازسوي  هاي مطالعاتي و پژوهشي اين پژوهشگرانفعالیت

چه در بسیاري موارد ممکن شود. اگرمي نگاران پشتیباني لجستیکيتخصصان روابط عمومي و روزنامهم

ار ولي ك، خاص به يك پژوهشگر اختصاص داده شوداي انجام يك موضوع پژوهشي در قالب پروژه است كه

ه تنها بوده و ناي رشتهتر كه ممکن است میانوب برنامه پژوهشي گستردهدر چارچ بیشتر اوقات تیمي كه
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 تر است.را نیز دربرگیرد، معمولمؤسسات  بلکه پژوهشگران و كارشناسان ديگر ،متخصصان خود كانون تفکر

تفکر به شکل مراكز مطالعاتي هاي كانون ها حتي ممکن است به تعامل میان شماري ازگونه از همکارياين

 1ینگزآمريکن انترپرايز و بروكهاي سسهؤمركز مشترك مطالعات نظارتي ممثال مجزا نیز گسترش يابد. براي 

ه ئاران )ادر زمینه نزديکي به سیاستگذاركه  0اربن و بروكینگزهاي سسهؤمالیاتي مهاي يا مركز سیاست

اين  0224. در سال اندموفق بودهاي ( و نخبگان رسانهو نظراتها برگزار جلسات و انعکاس ايده، مشاوره

 گرفت.مي پنج روزنامه پرتیراژ ملي مورد ارجاع قرارازسوي  بارروز يك 4يا  6مراكز هر 

 

 سياسي و فلسفي  هاي گرايش ـ فصل چهارم

 ـ خواهترقي، رومیانه، 6لیبرتارين، محافظه كارهاي بنديكلي در دستهطور به توانمي هاي تفکر راكانون

و ت مؤسسا توانميمثال ل ترسیم نیستند. زيرا براي ببه سادگي قاها بندياين مرز .ال قرار دادلیبر

هاي خود ايدئولوژيك نبوده و شواهد ولي در فعالیت ،دانندمي پژوهشگراني را يافت كه خود را لیبرال

د. پذيرنمي كشدمي بیني آنان را به چالشنتايجي را كه جهان متفاوت و مخالف را قبول كرده و حتي

، شوديم اساس آن پژوهشي اجرااندازي كه بربر چشمتواند نه تنها مي بنیان سیاسي و فلسفي كانون تفکر

 گذار باشد.أثیربلکه بر نتايج آن نیز ت

ولي  ،ندكنمي پوشي و آشکارا سوگیري ايدئولوژيك خود را اعالمتفکر بدون پردههاي كانون برخي از

 نظر رسند.و حزبي بهظاهري بدون وابستگي فکري طور به دهند حداقلمي بیشتر آنها ترجیح

 يا گرايش پژوهشگران وابسته به آنها و همچنین نشريات مورد حمايت اساس اظهارات رسميبر

 ر داد.يا فلسفي ياد شده قرا سیاسيهاي تفکر را در يکي از گروههاي كانون توان برخي از با نفوذترينمي

اجتماعي هاي هاي اقتصاد بازار آزاد و سیاستديدگاه كلي ازطور به كارکر محافظههاي تفكانون

 كنند. مي سنتي حمايت

اساسي ور طبه هاي تفکر لیبرتارين ضمن اينکه بر سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصاديكانون

 .دانندمي هاي اجتماعي دلسردكنندهنقش دولت را نیز در سیاست، كید دارندأت

هاي كید بر رويکردأهاي خود مانند تدلیل طیف گسترده ديدگاهرو امروزه بههاي تفکر میانهكانون

و ار كمحافظه هاي كه تركیبي از عناصرتا سیاست حفظ فاصله با دولت و نداشتن وابستگي حزبي

 مورد توجه هستند.، اندخواهانهترقي

                                                 
1. The AEI–Brookings Joint Center for Regulatory Studies 

2. The Urban Institute–Brookings Tax Policy Center 

ها يا پيروان مكتب ليبرتارينسم معتقدند كه هر انساني مالك زندگي و اموال خويش است و در انتخاب نحوه زندگي ليبرتارين .3

شناسند. مكاتب مختلف اين فلسفه عبارتند از: و صرف مال خويش مختار و اين حق را نيز براي ديگران به رسميت مي
 والنتين.  -هاي سوسياليست و مكتب اشتاينرها، ليبرتارينيتاليستها، آناركو كاپنئوكالسيك



 

 

كنند يم در اقتصاد پشتیبانيها ايالت اخله دولت وكلي از سیاست مدطور به خواهاندر نهايت ترقي

 كنند.مي ضمن اينکه همزمان از مداخله كمتر دولت در موضوعات اجتماعي حمايت

هاي تفکر دفاعي و ند )كانونر زمینه يا موضوع خاصي متمركزتفکري كه دهاي كانون برخي از

كاران و در دسته محافظه، هادر آن زمینه هاكاران و لیبرالاخیر محافظههاي ( با ظهورگرايشامنیتي

  گیرند.مي خواهان قرارترقي

ت يا سیاس دفاعيهاي كاري در حوزهگرايي يا نومحافظهرو مکتب واقعهاي تفکري كه دنبالهكانون

رال كه آنهايي كه بیشتر رويکرد لیب حاليدر ،شوندمي بنديدستهكار محافظه تحت عنوان كلياند خارجي

 گیرند. مي خواهان جايدر دسته ترقي، دارند 1اسیونالیستيانترن

تفکري كه پیش از اين توضیح داده شد ممکن است در طول زمان تغییر كند. هاي كانون وابستگي

تفکر برجسته را در اياالت متحده هاي كانون هاي ايدئولوژيك جاري برخي ازائتالف 6با وجود اين جدول 

 دهد.مي نشان

 

 تفكر آمريكاهاي كانون تشكل سياسي و فلسفي .6جدول 

 محافظه كار

 مؤسسه هادسون ،نترپرايزيمريکن اآمؤسسه 

 نهتن، مؤسسه مكارهاي رقابتيوكسبمؤسسه 

 هاي سیاسيهاي خانواده مركز ملي تحلیلشوراي پژوهش

 بنیاد توسعه و آزادي ،بنیاد هريتیج

 0بنیاد ريزن ،كاتومؤسسه  لیبرتارين

 ست میانهرا
 6هاي شرق دور واشنگتنمؤسسه سیاست ،المللمركز مطالعات راهبردي و بین

 4میلکنمؤسسه 

 رومیانه

 6اداره ملي اقتصاد 4،بیکرمؤسسه 

 هاي عمومي كالیفرنیامؤسسه پژوهشي سیاست ،المللشوراي روابط بین

 مؤسسه رند 6 ،راهبردهاي اقتصاديمؤسسه 

 منابع آينده مؤسسه 5،انجمن آزادي

 المللاقتصاد بینمؤسسه 

 چپ میانه
 هاي مترقيمؤسسه سیاست ،بروكینگزمؤسسه 

 مؤسسه اِربن ،المللموقوفه كارنگي صلح بین

 بنیاد آمريکاي نوين مركز كارتر

                                                 
 هاي جهان و حفظ و رعايت مصالح آنها.بر همكاري، همبستگي و نزديكي ملترويكردي ليبراليستي مبتني. 1

2. Reason Foundation  

3. Washington Institute for Near East Policy 

4. Milken Institute 

5. Baker Institute 

6. National Bureau of Economic 

7. Economic Strategy Institute  

8. Freedom Forum 
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 لیبرال ـخواه ترقي

 هاي اقتصاديمؤسسه سیاست ،مركز توسعه آمريکا

 لعات سیاسيمؤسسه مطا 1،مركز اطالعات دفاعي

 مركز مشترك مطالعات سیاسي و اقتصادي 0،مركز يکپارچگي ملي

 6مؤسسه سیاست عدالت ،هاي بودجه و سیاستمركز اولويت

 4مؤسسه ورلدواچ )ديده بان جهاني( 4،شهروندان براي عدالت مالیاتيمؤسسه 

 

هاي حزبي و ا و گرايشهتفکر در آمريکا صرفنظر از وابستگيهاي كانون شايان ذكر است جامعه

زام شناسد كه براساس آن التمي سنت پژوهشي را در اين كشور به رسمیت، فلسفي هريك از پژوهشگران

 يید قرار دادهأهايي كه به نفع عموم مردم است را مورد تبه خدمت به منافع عمومي و گسترش سیاست

عمل ها درصد مطابق اين معیار 122ها مؤسسه كند. هرچند كه هیچ يك از پژوهشگران ومي و دنبال

 انتظار دارند كه اين پژوهشگران مطابق آن رفتار كنند.ها مؤسسه ولي سیاستگذاران و ،كنندنمي

 

 هاتفكر ايالتي و شبكههاي كانون ـ فصل پنجم

از  ،دانواگذار كردهها ايالت قابل توجهي را بههاي در طول دو دهه گذشته كنگره و كاخ سفید مسئولیت

 ياد 6فدرالیسم نوعنوان به رونالد ريگان و جورج .اچ.دبلیو بوش آغاز شدهاي ها كه از دولتاين سیاست

ها يالتا اختیار قانونگذاري و مسئولیت مالي براي، شود. اين تغییرات همراه با واگذاري قدرت سیاسيمي

 تر از پیش دارند. هاي بزرگیتقدرت بیشتر و مسئولها ايالت بود. در نتیجه اين اقدامات امروز

ها ينده براي اجراي برنامهاهاي فزهاي مالي و درخواستمستمر با محدوديتطور بهها ايالت اگر چه

و تقاضاهاي مالي پس از آن براي  0221سپتامبر  11اند، ولي وقايع كردهمي و خدمات دست و پنجه نرم

 . كرده است تر از پیشتارتر و پیچیدهي آنها را تیره و وضعیت مال، هاامنیت ايالت

موريت مشکلي است و معموالً أدر هر محیطي مها و هزينهها مالیات گیري دربارهتصمیم

كند ضمن اينکه آنان همزمان بايد پاسخگوي مشکالتي چون بهبود مي سیاستگذاران را با چالش روبرو

ن و توسعه اقتصادي نیز بهداشت و درما اصالح حوزه، كیفیت تحصیالت و آموزش عمومي، میزان بودجه

، هامین بودجه برنامهأبراي ت رااي رويکردهاي جديد و نوآورانهها ايالت بسیاري از حسب ضرورتباشند. بر

احتیاج مادر اختراعات بوده ها ايالت اند. در سطحولت و مديريت اطالعات توسعه دادهنیروي انساني د

                                                 
1. Center for Defense Information 

2. Center for Public Integrity 

3. Justice Policy Institute 

4. Citizens for Tax Justice 

5. Worldwatch Institute  

6. New Federalism 



 

 

ر هاي ديگايالتازسوي  سیاسي كه بعداًهاي حاضر به آزمايشگاه نوآوريهاي ايالتي در حال است و دولت

 اند. تبديل شده، و دولت فدرال مورد پذيرش قرارخواهد گرفت

 . شمار رو به رشدي ازماندتفکر چپ و راست دور نميهاي كانون از چشمديگر اين موارد و عوامل 

ابع مناند كار تصمیم گرفتهلي لیبرال و محافظههاي مااهداكننده كمكهاي سسهؤتفکر و مهاي كانون

اساس گفته مارك متمركز كنند، به اين دلیل كه بر محليهاي خود را به جاي كاخ سفید در دولت

بسیاري از اصالحات سیاسي  0،حاكمیت و سیاست بخش عمومي در جامعه بازمؤسسه  رئیس 1،اشمیت

انجام ها ايالت فاه اجتماعي و كارزارهاي مالي در سطحاصالحات ر، هیجان انگیز مانند بهداشت و درمان

 اند.شده

در جاده كمربندي  6هاي بخش عمومي در دو سوي رودخانه پاتوماكسیاستهاي سسهؤزماني م

 شد.مي گفته 4شهر واشنگتن دي سي گسترده شده بودند كه به آن پديده جاده كمربندي

سازمان  1464خش عمومي است و مابقي هاي بسیاستمؤسسه  686خانه  ،واشنگتن دي سي

هاي رو به اند. به لطف درخواسترده شدهايالت آن گست 42مشابه ديگر در اياالت متحده در میان 

تفکر ايالتي هاي كانون آغاز شد تعداد زيادي از 1862هاي ايالتي كه از سال رشد مطالعات و تحلیل

 سیس شدند. أهاي محلي تبراي كمك به دولت

هاي تفکر در اياالت متحده به موازات حوادث سیاسي و حركتهاي كانون رسد تکاملمي رنظبه

نگز و بروكیمؤسسه  تفکر قديمي مانندهاي كانون ازبرخي  تاريخچه بررسي اجتماعي كلیدي باشد با

 بود. دوره زماني امکانپذير خواهد 6در ها مؤسسه دنبال كردن رد پاي نحوه رشد اين 4بنیاد راسل سیج

 جنگ جهاني اول و ركود بزرگ. 1808تا  1822 ـ دوره اول

 جنگ دوم جهاني. 1844تا  1862 ـ  دوره دوم

 .جنگ سرد، جنگ ويتنام و جنگ در برابر گرسنگي 1852تا  1846 ـ دوره سوم

 پايان جنگ سرد. 1858 ـ دوره چهارم

 كاران.هاي محافظهجنگ ايده 0224تا  1852 ـ دوره پنجم

 جهاني شدن و جنگ در برابر تروريسم. تاكنون 0221 ـ  شمدوره ش

 ها.هاي لیبرالجنگ ايده تاكنون 0220 ـ مدوره هفت

                                                 
1. Mark Schmitt 

2. Governance and Public Policy at the Open Society 

3. Patomac 

4. Beltway Phenomenon 

5. Russell Sage Foundation 
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پژوهشي بخش عمومي هاي سسهؤمازسوي  داخلي و خارجيهاي با توجه به تمركز فراوان بر سیاست

تفکري كه متمركز بر هاي كانون كه در جاده كمربندي )شهر واشنگتن دي سي( قرار دارند نیاز به

 . سال گذشته افزايش يافته است 02ر موضوعات محلي و ايالتي باشند د

و لیبرال پشتیباني مالي مستمري كار محافظه تفکرهاي كانون حالي كه در طي سه دهه گذشتهدر

 افرادي ازسو متمركز و هماهنگي كه، جانبههاي همهگاه از كمكها هیچولي لیبرال ،كردندمي را دريافت

 . اندشده است برخوردار نبوده كارانهاي خصوصي به محافظهو بنیاد

 

 )2341تفكر آمريكا به تفكيك ايالت )سال  يهاتعداد كانون .7جدول 

 تفكرهاي كانون تعداد ايالت تفكرهاي كانون تعداد ايالت

 6 نبراسکا 16 آالباما

 4 نوادا 6 آالسکا

 16 نیو همپشاير 01 آريزونا

 64 نیوجرسي 5 آركانزاس

 6 نیو مکزيکو 166 كالیفرنیا

 146 نیويورك 61 كلرادو

 06 كارولیناي شمالي 44 كنتیکت

 4 داكوتاي شمالي 6 دلور

 04 اوهايو 61 فلوريدا

 11 اوكالهما 08 جرجیا

 16 اورگون 10 هاوايي

 40 پنسیلوانیا 4 آيداهو

 02 رود آيالند 44 ايلینويز

 6 كارولیناي جنوبي 01 اينديانا

 4 داكوتاي جنوبي 12 آيوا

 18 تنسي 16 كانزاس

 46 تکزاس 11 كنتاكي

 6 يوتا 12 لويزيانا

 4 ورمونت 02 مین

 124 ويرجینیا 42 مريلند

 06 واشنگتن 166 ستوماساچ

 6 ويرجینیاي غربي 61 میشیگان

 00 ويسکانسن 04 میني سوتا

 2 وايومینگ 12 میسي سي پي

 686 واشنگتن دي سي 15 ريمیزو

   5 مونتانا

 4933ها ايالت تفكر مستقر درها جمع كل كانون



 

 

ها، جنبش مؤسسه وها گذاري بر ايدهمالي سرمايهدلیل راهبرد انگیز نیست كه بهشگفت

تفکر اولیه لیبرال براي به چالش كشیدن واشنگتن هاي كانون كاري امروز نمود بیشتري دارند.محافظه

و داليل گوناگون ديگر محیط زيستي و اجتماعي تشکیل  1«برنامه جامعه بزرگ»دي سي و حمايت از 

هاي كانون كاران آغازگر راهي بود برايي محافظه«هاجنگ ايده» 1882و  1852هاي شدند. در طي دهه

و  1862هاي تفکر در عرصه ايالتي و ملي براي به چالش كشیدن دولت رفاه و فعاالن اجتماعي دهه

تري نبا سرعت افزوها تفکر محلي بیشتر لیبرالهاي كانون كاران و تأسیسمحافظهپیشرفت . با 1862

ها و ها متوجه شدند كه در حال از دست دادن انتخاباتلیبرال 1882گذاشتند. در سال  رو به ضعف

وباره خود و برانگیختن د يوبنابراين شروع به جمع كردن نیر، اندكنترل بر دستور كار سیاسي حکومت

 بنیادها و فعاالن براي فتح مجدد واشنگتن دي سي كردند.

ازيم به نداخواه ضرورت دارد نگاه نزديکي بیترقي ـتفکر لیبرال هاي كانون براي درك كامل تکامل

 يا پیرگز.0پژوهشي منافع عموميهاي تفکر گروههاي كانون شبکه

سیس شد. أت 4به رهبري رالف نادر 6كنندگانمد جنبش مصرفاپیوان عنبه 1862اين گروه در سال  

كه اساساً مرتبط با موضوعات  تفکر ايالتي استهاي كانون پیرگز در حال حاضر بخشي از جنبش ملي

 با اين حال پیرگز با ديگر كنندگان و عدالت سیاسي و اجتماعي است.زيست محیطي، حمايت از مصرف

هاي سیس خود و حتي امروز نیز بیشتر متکي به گروهأوت است. زيرا در زمان تتفکر متفاهاي كانون

 دانشجويي بوده است. 

سیس شد. از آغاز أت 1856و نخستین پیرگز ملي نیز در سال  1866اولین پیرگز ايالتي در سال 

و امنیت  4موضوعات ملي مانند مدافعه محیط زيستي براي محليتأثیر ايجاد  پیرگز ايالتي اساساً بر

خود را در سطح توده هاي مربوط به كارزارهاي كنندگان متمركز بوده است. همچنین كانون تالشمصرف

تري از مردم را در هر دو زمینه گستردههاي خود گروههاي مردم متمركز كرده است. اين گروه در واحد

خواه مستقر در تفکر ترقيهاي نكانو جاي داده است. در مقايسه با ياهافعپژوهشي و مدهاي فعالیت

ارتباط با مردم از هاي خود پیشتاز بوده، در روشهاي واشنگتن اين گروه ضمن اينکه در ارائه پیشنهاد

خیاباني از آن هم جلوتر بوده است. اين  يطريق ارتباطات خانه به خانه و متقاعد كردن مردم و جلب آرا

مردم باشد و در مقايسه با همتايان ملي هاي ر ارتباط با نگرانياقدامات به اين گروه كمك كرده است تا د

 خود جمعیت محلي را بهتر نمايندگي كند.

                                                 
1. The Great Society 

2. Public Interest Research Groups (PIRGs) 

3. Consumer Movement 

4. Ralph Nader 

5. Environmental Advocacy 
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سیس شد و دفاتري در شهر أت 1856كه در سال است  1از پیرگزهاي ايالتي پن پیرگزاي نمونه

ر واشنگتن دي سي د 0فیالدلفیا و هريس برگ ايالت پنسیلوانیا و يك البي ملي نیز با نام يو اس پیرگز

 دارد. 

 به قرار زير است:مؤسسه  موريت اينأبیانیه م

اف نیادين انصيا اصول ب ، سالمت و امنیت ما را تهديد كندها و دولتكه اشتباه كاري شركتزماني

كنندگان به پا خواهد خواست. ما پژوهش و د، پن پیرگز براي حمايت از مصرفو عدالت را نقض كن

را منتشر و افشا خواهیم كرد. از تدوين قوانین جديد دفاع كرده و در ي يهاو گزارش تحقیقاتي را اجرا

اشتباه كار و دولت غیر پاسخگو را به دادگاه خواهیم كشاند. پن پیرگز در هاي صورت ضرورت شركت

 هايپژوهنده در حوزه سیاستهاي سسهؤنخستین نمونه از معنوان به پیروز بوده وها بسیاري از جبهه

بسیار مردمي هاي كارگیري روشهخواهانه را از طريق بترقيهاي عمومي ايالتي است كه دستورالعمل

 برد.مي پیش

است.  6جايگزينهاي تفکر ايالتي مركز سیاستهاي كانون خواهانه جالب ديگر در شبکهالگوي ترقي

منحصراً بر موضوعات مربوط به ولي تمركز آن  ،در شهر واشنگتن دي سي قرار داردمؤسسه  گرچه اين

است و از اقدامات  4«براي قانونگذاران ايالتي، با، از»مؤسسه  اينهاي ست. از شعارهاايالت قانونگذاري در

پژوهشي از اقدامات مربوط به توانمندسازي قانونگذاران ايالتي از طريق كمك به هاي آن تفکیك فعالیت

 براي قانونگذارانمؤسسه  اختمان شبکه همکاري است. اينرشد و توسعه كیفیت رهبري و همچنین س

، خالصه سیاستي، مورد بحث )موضوعاتي كه الزم است در مورد آنها بحث و گفتگو شود( موضوعات

ه ك، نگهداري و رعايت حقوق مردم( ،از پیشنهادها براي به پیگیرياي خواهي )مجموعهدستوركار ترقي

 ترين خصوصیت اين مركزكند. نوآورانهمي فراهم، ران ترقي خواه استمانند كتابي مرجع براي قانونگذا

ه ئكه اقدام به ارا 4رهبري فلمینگمؤسسه  سیسأهاست كه از طريق تكید آنها بر بهسازي مهارتأت

به بهترين شکلي قابل مشاهده است. مركز ، كندمي آموزش به قانونگذاران ايالتي در سراسر آمريکا

فراهم كردن ، با تدوين راهبردي يکپارچه در تالش است تا از طريق آموزش جايگزينهاي سیاست

 كلیه نیازهاي قانونگذاران ايالتي، هاسازي سیاستمحتواي مورد نیاز و همچنین شبکه ضروري براي پیاده

 سازد. خواه را برآوردهترقي

و قرار دارد كه گرايششان نه رتفکر میانههاي كانون، كارخواه و محافظهتفکر ترقيهاي كانون میان

مؤسسه  اردرند دمؤسسه  رو كه الگويي شبیه بهخیلي چپ و نه خیلي راست است. نمونه كانون تفکر میانه

                                                 
1. PennPIRGs 

2. USPIRGS 

3. Center for Policy Alternatives (CPA) 

4. Of, by and for State Legislators 

5. The Fleming Leadership Institute 



 

 

بخش عمومي از طريق اهداف و هاي است كه به بهبود سیاست 1بخش عمومي كالیفرنیاهاي سیاست

، جمعیت، مؤسسه اينهاي لي پژوهشرساند. حوزه اصمي بدون گرايش و وابستگي ياريهاي پژوهش

ساخت و مشاركت سیاسي زير، رشد، همراه با موضوعاتي چون مهاجرت، حکومت و مالیه عمومي، اقتصاد

پژوهشگراني را گرد آورده است كه قابلیت مؤسسه  رند اينمؤسسه  به منظور هماهنگي با الگوي است.

همگرا موضوعات سیاستي هاي ز اين ديدگاهپژوهش در چند حوزه علمي را داشته باشند و بتوانند ا

هاي هايي را براي شورابخش عمومي كالیفرنیا پژوهشهاي سیاستمؤسسه  كلیدي خلق كنند. همچنین

ود خهاي يافتهمؤسسه  کهدهد. مهمتر اينمي منظم براي قانونگذاران شهادتطور به دولتي فراهم كرده و

 و همچنین معرض عمومها رسانه، انتفاعي، غیرانتفاعيهاي ازمانس را عالوه بر قانونگذاران در اختیار

 گذارد.مي

 1866نام دارد كه در سال  0اتحاديه اقتصادي پنسیلوانیا، محلي و ايالتي يروديگر كانون تفکر میانه

كارگیري هآن دوره و تمايل رهبران مدني براي بهاي كننده چالشتأسیس شد و فعالیت آن منعکس

ر انجام امور ايالتي و مسائل و مشکالت سیاستي محلي بوده است. نیمي از بودجه اين مؤسسه دانش د

، نیادهامحلي، بهاي گذاري مشترك با دولتسرمايهازسوي  رئیسه و نیمي ديگرهیئت  توسط حق عضويت

درت ق قايشود. اتحاديه در پي ارتمي مینأكننده بخش خصوصي ترهبريهاي اقتصادي و نهادهاي بنگاه

ررسي . فراتر از باستبخش عمومي بر اقتصاد هاي سیاستتأثیر  رقابتي محلي از طريق تجزيه و تحلیل

 6كه به نفع ديگر مناطق كشور است نیز مدافعههاي از سیاستمؤسسه  عمومي اينهاي و تحلیل سیاست

هايي كه ايالت را محل ريدولتي و حوزه جامعه مدني براي ترويج نوآو، كند و با رهبران اقتصاديمي

ري تأثیرگذا كند برايمي كوششمؤسسه  كند. به عالوهمي همکاري، سازدمي براي زندگي تريمطلوب

 تر كند.دهد( را برجستهمي موضوعات و مسائل مهم جاري )اتفاقاتي كه در ايالت رخ، بر مردم

 اهداف اتحاديه اقتصادي پنسیلوانیا عبارتند از:

دهندگان در فرآيند توسعه و اجراي رساني و درگیر كردن مالیاتهت اطالعـ ايجاد فرصت ج

 مربوطه.هاي سیاست

ها و منظور شناسايي فرصتخصوصي و كاركنان ارشد ايالتي به از رهبران بخشاي حفظ شبکهـ 

 مشکالت مرتبط با بخش عمومي.

مردم و رهبران ازسوي  ع اقداماتريزي الزم براي شروو برنامه هاتحلیل، هاپژوهش فراهم آوردنـ 

 بخش خصوصي.

                                                 
1. The Public Policy Institute of California (PPIC) 

2. Pennsylvania Economy League (PEL) 

3. Advocacy 
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خصوص ايجاد اجماع و همچنین اقدام در مدني برايهاي كارها و گروهوكسب، همکاري با دولتـ 

رت پذيري )قدولت محلي را افزايش داده و رقابتايالت و دتأثیرگذاري  تواندمي هايي كهحلو راهها برنامه

 در ايالت را بهبود بخشد. رقابتي( اقتصادي و كیفیت زندگي 

عمیقاً  بوده است كه تولیداتش اتحاديه اقتصادي پنسیلوانیا كانون تفکري آكادمیك، طور تاريخيبه

اخیر برخي هاي لسا درمؤسسه  به هر حال اين .ي و دانش اقتصاد داشته استكمهاي ريشه در تحلیل

را اي نوآورانههاي و نیز شیوه توسعه داده شدهگرا تفکر سیاستهاي كانون ازسوي راهبردها را كه بیشتر

ي تا بتواند به مخاطبان بیشتري دسترس به خدمت گرفتهها تحلیل وها پژوهش بندي و انتشاربراي بسته

 يابد. 

تفکر با نفوذ ايالتي را كه كوشش آنها متمركز بر هاي كانون ازاي كاران شبکهمحافظه 1881از سال 

 اند. ايجاد كرده، نواده استموضوعات مرتبط با خا

التي و اياي ناحیه، شهريهاي ها از طريق رسانهتفکر محلي نفوذ بر سیاستهاي كانون يکي از اهداف

 يملي را دارند و هر دوهاي كه همکاران آنها در واشنگتن دي سي سعي در نفوذ بر رسانه درحالي .است

بیه تفکر ايالتي شهاي كانون كنند. بر اين اساسمي رويخواه پیيا ترقي كارانهمشي محافظهآنها از خط

 دهند. مي هاي عملیاتي مشابه را انجامترند و برخي روشبزرگهاي خواهر و برادر

كار ايالتي پس از تفکر محافظههاي كانون 0از دانشگاه ماركويت، 1لورنس سولي،هاي طبق ديدگاه

و بنیاد هريتیج  1886میلیون دالر در سال  4/16انه یآمد سالمريکن انترپرايز با درآمؤسسه  موفقیت زياد

در سراسر  1882و پیش از دهه  1852و در طول دهه  1886میلیون دالر در سال  6/05انه یبا درآمد سال

 آمريکا گسترش يافتند. 

هاي آموزشي و تفکر ايالتي فرصتهاي كانون كه براي 6هاي ايالتياساس آمار شبکه سیاستبر

 خود رامؤسسه  اند. اينايالت آمريکا فعال 40در كار محافظه كانون تفکر 48، كندمي فراهماي شبکه

 معرفي تفکر اياالت متحدههاي كانون براي جامعه هاي رهبري و همچنین تهاتر منابعمركز آموزش

 كند. مي

یادهاي بنازسوي  واند هبرداري از بنیاد هريتیج سازماندهي شدهاي تفکر ايالتي عموماً با الگوكانون

هاي تفکر ايالتي پديدههاي كانون شوند. هرچند كهمي مین ماليأت 4راستي از قبیل برآدلي و اسکايفدست

 م سیاستي نظیر مزايايهاي مهسازي بسیاري از نوآوريابزاري براي پیادهاين با وجود ند نسبتاً نوظهور

 اند. رفاهي بوده

                                                 
1. Lawrence Soley 

2. Marquette University 

3. The State Policy Network 

4. Bradley and Scaife 



 

 

 1نیهاي سیاستي ويسکانسپژوهشمؤسسه  ،و نفوذ آنها در جامعهها سهمؤس اين قبیلاي از نمونه

كه به جاي مراكز آموزش است آموزاني ك هزينه تحصیلي به دانشاست كه مدافع اصلي اعطاي كم

  كنند.مي خصوصي تحصیلهاي دولتي در مدرسه

كار افظهمح تفکرهاي كانون هاي ايالتي كه برقراري ارتباط میانسیاستهاي شبکهمؤسسه  عالوه بر

توسط پال  1866)يا به اختصار الِك( كه در سال  0دهد شوراي تبادل قانونگذاري آمريکامي را انجام

در  4. اين شورا كه هدفش پیشبرد اصول جفرسونيكندمي سیس شد نیز همین كار را دنبالأت 6ويريچ

انونگذاران ايالتي را گرد موضوعات و ق، م و آزادي فردي استسفدرالی، دولت محدود، زمینه بازار آزاد

 هاييتشركازسوي  براي دستیابي به اين اهدافمؤسسه  كند. اينمي كاران جمعمسائل مرتبط با محافظه

تامي  ،با مقامات دولتي ارشد مانند رونالد ريگانمؤسسه  شود. همچنینمي تکزاكو پشتیباني و چون فورد

ان كنترل كاركند تا محافظهمي تالشمؤسسه اين  داشته است.تامسون و نیوت گینگريج ارتباط نزديك 

قدرت سیاسي را در سطح ايالتي و ملي در دست گیرند. در دوره زمامداري دولت رونالد ريگان، الِك تیم 

هاي سازي سیاستکل داد و بر موضوع توسعه و پیادهرا كه متشکل از مقامات ارشد دولتي بود شاي ويژه

 اين تیم ويژه به تدريج تبديل به الگوي تدوين لوايح در ز شد. الگوي لوايح تدوينيبخش عمومي متمرك

  تفکر ديگر شد.هاي كانون

است كه در سال  4هارت لند،مؤسسه  موفقكار محافظه تفکرهاي هاي كانونيکي از بهترين نمونه

د هاي بازار آزاحلراهمأموريت هارت لند كشف و نشر  سیس شد و در شهر شیکاگو مستقر است.أت 1854

 ،والدين در زمینه تحصیالتهاي هايي مانند انتخابحلینه مسائل اقتصادي و اجتماعي است. راهدر زم

 ،بر بازار براي حمايت از محیط زيستمبتنيهاي رويکرد، فردي در حوزه بهداشت و درمانهاي مسئولیت

 روكراسيوبازارها بهتر از به حقوق مالکیت و هايي كقانون زدايي در حوزه، سازي خدمات عموميخصوصي

هارت مؤسسه  هايپژوهش، رئیسه و رئیسهیئت  كنند. تحت رهبريمي ساالري( دولتي عمل)ديوان

مالیات بهداشت و درمان ، دولتهاي لي چون هزينهئبر موضوعات و مسا خاصطور به 6لند در میدوست

يکي از آنها را اعضاي  شامل دو كمیته است كهه مؤسس متمركز است. اين، ل سیاسيئو همچنین مسا

دهند و كمیته ديگر را مقامات رسمي مي را هدايت و انجامها پژوهش دهند كهمي افراد آكادمیك تشکیل

هارت سه مؤس كنند.مي دهند كه عناوين پژوهشي را پیشنهاد و الگوي لوايح را تدوينمي منتخب تشکیل

                                                 
1.The Wisconsin Policy Research Institute 

2. The American Legislative Exchange Council (ALEC) 

3. Paul Weyrich 

4. Thomas Jefferson 

5. The Heartland Institute 

6. Midwest ايالت است. 12يكا كه شامل مناطق شمال و مركزي آمر 
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مؤسسه  میان اينها پژوهش را كه مركزي براي تهاتر 1سايت پالسي بات وب، لند با درك اهمیت اينترنت

 ايجاد كرده است. ، ازجمله بنیاد هريتیج استكار محافظه تفکرهاي كانون با ديگر

گونه تعريف شده است: پالسي بات بانك اطالعاتي و موتور اين سامانه بدين 0سايت پالسي باتدر وب

تفکر و هاي هاي كانونو ديدگاهها پژوهش سي سريع به بهترينجستجوي رايگاني است كه دستر

خالصه و ارجاعات متن براي ، را در قالب متن كامل كه در حوزه بازار آزاد فعالنداي مدافعههاي گروه

 محصوالت ،سايتاين وبآورد. همچنین مي پاد كست و فیلم فراهم، خالصه سیاستي، گزارش 62.222

 HTMLو  PDFهاي ياد شده در قالب فايلهاي انتشاراتي مختلف را در زمینه هايسازمان ومؤسسات 

دهد. عالوه بر اين هارت لند نشريات مختلفي را مانند اخبار اصالحات مدارس و اخبار مي در دسترس قرار

انه يك یكند و همچنین داراي سه وب سايت است كه در مجموع ماهمي منتشر 6حوزه بهداشت و درمان

 كننده دارند.ن مراجعهمیلیو

ن بدي، كندمي مینأاقتصادي تهاي بنیادها و بنگاه، هارت لند بودجه خود را از طريق افرادمؤسسه 

، كننديم هايي كه منافع خاصي را دنباليا ديگر گروه دارد كه بدون وابستگي به دولت ان رادلیل اين امک

هاي هاي گوناگون و ديگر گرايشثري از فناوريؤگسترده و مطور به مؤسسه فعالیت كند. همچنین اين

هارت لند اين امکان را مؤسسه  ها بهبرد. اين مهارتمي نوين براي دسترسي به مخاطبان بیشتر بهره

 د.باشمؤسسات  موريت خود را ادامه داده و نیز الگويي براي ديگرأكه همسو و منطبق با جامعه مدهد مي

 

  

                                                 
1. PolicyBot  

2. Http://policybot.enginz.com 

3. School Reform News , Health Care News 



 

 

 تفكر ايالتيهاي كانون فيگرايش سياسي و فلس. 9جدول 

 ايالت كارمحافظه ايالت خواهترقي

 اورگون 0مركز پژوهشي سیاست آبشاري آالباما 1طرح سیاستي خیزش شهروندان

 كلورادو 4مركز غرب نو واشنگتن دي سي 6هاي جايگزينمركز سیاست

 ايلینويز  6هارت لندمؤسسه  ويرجینیا 4دمکراسي جنوبي

كارولیناي  5بنیاد جان الك مین 6اتحاد ديريگو

 شمالي

هاي عمومي مركز سیاست نوادا 8ائتالف رهبري ترقي خواه نوادا

 12مکینك

 میشیگان

 نیويورك 10منهتنمؤسسه  نیو مکزيکو 11نظر طلبان نیومکزيکوتجديد

پیشگام در مطالعات مؤسسه  اورگون 16هاي غربيمركز ايالت

 14هاي عموميسیاست

 ماساچوست

و خانواده شوراي كودكان 

 14ويسکانسین

 جورجیا 16عموميهاي بنیاد سیاست ويسکانسین

هاي عمومي سیاستمؤسسه  نیو انگلند 16اقدام شمال شرقمؤسسه 

 يانکي

 كنتیکت

 

قت ولي در حقی ،تفکر رو به كاستي گرفتههاي كانون رسد، رشد انفجارگونهمي نظرحالي كه بهدر

مؤسسات  استمرار ازدياد اينكار محافظه لیبرال وهاي زمانسا عکس اين موضوع رُخ داده است. با رشد

ي رسمي سازماندهي شدند و الگوهاطور به فشار بیشتر و بیشتريهاي . گروهه استتشديد شداي تا اندازه

 كانون تفکري را براي دستیابي به اهداف خود پذيرفتند.

و اطالعات بیشتر ها پرسش، نواي هبر معرفي مداوم ايدهجهاني با دگرگوني دائمي كه مبتنيدر 

هاي موجود در زمینه علم و دانش ضرورت دارد كه و شکافها طبیعي براي پر كردن فاصلهطور ، بهاست

 مطالعه و پژوهش انجام گیرد. 

                                                 
1. Alabama Arise Citizens’ Policy Project 

2. Cascade Policy Research Institute 

3. Center for Policy Alternatives 

4. Center for the New West 

5. Democracy South 

6. Heartland Institute 

7. Dirigo Alliance 

8. John Locke Foundation 

9. Progressive Leadership Alliance of Nevada 

10. Mackinac Center for Public Policy 

11. Revisioning New Mexico 

12. Manhattan Institute 

13. Western States Center 

14. Pioneer Institute for Public Policy Research 

15. Wisconsin Council on Children and Families 

16. Public Policy Foundation 

17. Northeast Action 
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هاي بخش سیاستمؤسسه  0،هاي جايگزينمركز سیاست 1،چون؛ پن پیرگزمؤسساتي  گونه كههمان

 6هارت لندمؤسسه  و 4شوراي تبادل قانونگذاري آمريکا 4،ه اقتصادي پنسیلوانیااتحادي 6،عمومي كالیفرنیا

ور لهتفکر را شعهاي كانون در آينده رقابت میانكار محافظه رو وهمیان، فشار لیبرالهاي گروه، نشان دادند

 ملي تفکر ايالتي بسیار نوآورانه و در سطح محلي وهاي كانون خواهند كرد. اثبات شده كه جنبش

 ،تپذير نیسمدت امکانو عرضه پژوهشگر و ايده در كوتاه مینأگذار بوده است. هرچند كه امکان تتأثیر

 به تفکر ايالتي جديد مطمئناًهاي كانون، ولي اگر منابع مالي مورد نظر همچنان در دسترس باشد

گتن دي سي به آن دست هاي كانون تفکر مستقر در جاده كمربندي واشناندازهاي نو فراتر از افقچشم

 خواهند رسید.، انديافته

 

 روابط عمومي و مشاركت عمومي، بازاريابيـ  فصل ششم

ن و فراهم آوردها تفکر بزرگ در اياالت متحده تولید دانش مرتبط با سیاستهاي كانون وظیفه اصلي

 سال گذشته 02در طول  .كلي عموم مردم استطور به اقتصادي و، اطالعات براي نخبگان سیاسي

اندازي و همچنین راهها حضور در رسانه، كید روزافزوني بر نشر و توزيع پژوهشأتفکر تهاي كانون

تفکر اغلب افرادي را كه داراي تجربه بازاريابي و روابط هاي كانون اند.سازي عمومي داشتهآگاههاي برنامه

 . همچنینگیرندمي كارهو توزيع اطالعات برا براي تسهیل نشر اند ايعمومي بوده و در اين كار حرفه

 گیرند:مي كارهب را انتشار اطالعات و موارد زير، را براي توزيعاي هاي گستردهروش

 

 و جلساتها همايش، هاگردهمايي

ان خود با طیف وسیعي از را براي هدف قرار دادن مخاطباي هاي هوشمندانههاي تفکر تالشكانون

 ااجر تخصصي و همچنین جلسات تبادل اطالعات گروهي يا انفراديهاي نشست، هاهمايش، هاگردهمايي

رسمي از پیش طور به كههاي و جلسات ممکن است جزء برنامهها همايش، هاكنند. اين گردهماييمي

يا اعالم رسمي  باشد كه در اين صورت حضور در آنها براي عموم و مدعوين آزاد خواهد بوداند اعالم شده

مركز مطالعات  شده باشند كه عموم امکان شركت در آن را نخواهند داشت. براي مثال طبق گزارشن

مريکن انترپرايز آمؤسسه  مورد و 142 5مركز پیشرفت آمريکا، مورد 622هر ساله  6المللراهبردي و بین

                                                 
1. PennPIRGs 

2. The Center for Policy Alternatives 

3. The Public Policy Institute of California 

4. The Pennsylvania Economy League 

5. The American Legislative Exchange Council 

6. Heartland Institute 

7. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

8. Center for American Progress (CAP) 



 

 

راي بررسي موضوعات مهم اغلب بها . اين برنامهاندرا برگزار كردهها مورد از اين نوع برنامه 022انه یسال

 برپايي اجتماعاتي براي، هاقوه مجريه و رسانه، كنگرهاعضاي  پیشنهادهاي سیاستي بهارائه  ،و كلیدي

 شود.مي سیاستگذاران و عموم جهت دريافت بازخوردها برگزار

 

 انتشارات

هم  بسیار مولد راانتشاراتي هاي مؤسسه تفکر بزرگ آمريکا نقشهاي كانون، عنوان يك قاعده عموميبه

 ند.كنمي ماً تولیدأرا تواي رسانهنشريات سنتي و چندها مؤسسه كنند. بخش انتشارات اينمي ايفا

را در زمینه موضوعات سیاستي بخش عمومي كتاب عنوان  42 در حدود زانتشاراتي بروكینگمؤسسه 

عنوان كتاب جديد كه نیمي از  12ن ؛ انتشارات اِربالمللحکومت و امور بین، اقتصاد، وكاردر حوزه كسب

 المللي وودرو ويلسونانتشارات مركز بینلیف شده است و أآن توسط پژوهشگران كانون تفکر خود ت

 لیفأانه و منحصراً توسط پژوهشگران وابسته به مركز تیسالطور به عنوان كتاب كه 10متوسط طور به

 پرايز، اِربن و مركز وودرو ويلسون نويسندگان خود رامريکن انترآهاي مؤسسه كنند.مي شود را منتشرمي

ر شده منتشهاي هايي را نیز براي كتابمطبوعاتي و همايشهاي ييكنند و گردهمامي تبلیغ فعالطور به

اختصاصي خود را نیز چندين بار در سال هاي كنند. همچنین هر كانون تفکر مجله يا ژورنالمي برگزار

مؤسسه  ندمان كادمیك بیرونيران پژوهشگران آانتشاراتي از وجود تحلیلگهاي سسهمؤ كند. اينمي منتشر

 الملل همچنین شوراي روابط خارجيامور بینمؤسسه  الملل كارنگي وبنیاد صلح بین، سیاست خارجي

 .برندمي سود

ز یبروشورهاي اطالعاتي و ن ،الکترونیکيهاي به سرعت و سادگي خبرنامهها مؤسسه همچنین اين

تفکر خدمات هاي كانون كنند. در نهايت برخي ازمي خالصه سیاستي را براي عناوين مشخص تولید

 كنند كه شرحي را درباره تحوالت سیاسيمي اطالعاتي را از طريق دورنگار و يا پست الکترونیکي تولید

 دهد.مي و اقتصادي روز ارائه

وكارها دولتي و مديران ارشد كسبهاي زمانسا اغلب براي ادارات واي هاي روزانهچنین تحلیل

 شود.مي رايگان فرستادهطور به اقتصادي(هاي )بنگاه

تفکر میزان هاي كانون همه يکي از مهمترين ابزارهاي هر كانون تفکري وب سايت است. تقريباً

عداد دست تدلیل ويژگي برخط بودن اين اطالعات به كنند كه بهمي فراواني اطالعات برخط را منتشر

، هاسخنراني تفکر شاملهاي كانون رسد. اقالم اطالعاتي موجود در بیشترمي قابل توجهي از مخاطبان

 ،هاي كوتاه و مختصرتحلیل، هاها و برنامهيگزارش گردهماي، تفسیر و اظهارنظرهاي پژوهشگران عضو

زافزوني روطور به مدها وايع و پیشاطالعاتي درباره وقا، نامه متخصصان و پژوهشگرانزندگي، چکیده كتاب

ها ايتساين وب اند. به عالوهبرداريرايگان قابل كپيطور به صوتي و فیلم است كه همه آنهاهاي كلیپ

كنند. مي پژوهشي و ساختار سازماني خود نیز منتشرهاي برنامه، اطالعاتي در مورد عناوين پژوهشي
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متفاوت ها مؤسسه ها میانسايتمیزان مشاهده وب كسب اطالعات درخصوصهاي كه شیوه درحالي

تواند تصور روشني از تعداد كاربراني كه براي كسب اطالعات در زمینه مي اعداد و ارقام زير، است

 فراهم سازد.، كنندمي سايت آنها مراجعهموضوعات سیاسي به وب

مورد  4،060،102اد هريتیج میزان بازديد از وب سايت بنی 02241دسامبر  61از آغاز سال تا روز 

بن اِرمؤسسه  اند.ه كردهبار به اين سايت مراجعفقط يككنندگان نفر از اين مراجعه 6،826،642كه  بود

 بار بوده است.میلیون از آنها تنها براي يك 6داشته است كه  0میلیون هیت 60تا  45نیز در همین فاصله 

تا  0214سايت بنیاد هريتیج از ماه آگوست سال بانه تعداد دفعات مشاهده ویار ماهدر زير آم

 6.سايت ترافیك استیمیت به دست آمده است نشان داده شده كه از 0214آگوست سال 

 

 سايت كانون تفكر هريتيج. مربوط به تعداد دفعات مشاهده وب2 نمودار

 
 

تا آگوست  0214ت اِربن از ماه آگوسمؤسسه  سايتهمچنین در نمودار زير تعداد دفعات مشاهده وب

 .نشان داده شده است 0214

 

  

                                                 
بود و  2112هاي اين مؤسسات وجود داشت مربوط به سال سايتآخرين آماري كه درخصوص مراجعات كاربران به وب .1

 متأسفانه آمار جديدي در اين خصوص يافت نشد. 

تعداد دفعات مشاهده صفحات وب بدون در نظر گرفتن ساير اجزاي موجود در آن صفحه مانند تصاوير،  Hit) شاخص هيت) .2

 فيلم و.. است 

3. http://www.trafficestimate.com 



 

 

 سايت كانون تفكر اربنمربوط به تعداد دفعات مشاهده وب. 3 نمودار

 
 هارسانه

هاي برنامه خبري خود با يا بخشها گزارشهاي نگاران در پي پر كردن هر سانتیمتر از ستونروزنامه

 تفکر نیز به نوبه خود از اين فرصتهاي ونكان تفکرند.هاي كانون هاي تخصصي پژوهشگرانديدگاه

 هاييبرخي مواقع نیز از كنار افشاگر برند ومي سود جايگاهي مناسب براي اظهار عقايد خودعنوان به

 كنند. مي كسب شهرتياي رسانه

راديو و همچنین  خبري تلويزيون،هاي برنامه، چاپيهاي تفکر در رسانههاي كانون تحلیلگران

هاي انونك كنند. تعداد فراواني از كارشناسانمي كارشناس شركتعنوان به گفتگوي تلويزيونيي هابرنامه

يا جايي در مقابل ستون  هاي مربوط به خوددر ستونها منظم كارهاي خود را در روزنامهطور به تفکر

اي ندهفزايطور هب كنند. تعداد بسیاري از مجالت سیاسي برخط نیز وجود دارند كهمي ويژه سردبیر چاپ

ديگري از هاي نمونه مشابهطور به دهند.مي اين قبیل موضوعات را نشر اند،در حال اهمیت يافتن

 هاينقش مهمي در معرفي و ارائه فعالیتاي فزايندهطور به كهاند به وجود آمده الکترونیکي نیزهاي رسانه

 عهده دارند. تفکر و كاركنان آنها برهاي كانون

زسوي ا گفتگو )ديالوگ( دارد كهعنوان به راديويي منظميهاي مثال مركز وودرو ويلسون برنامهبراي 

 شنونده دارد. 162.222شود و بیش از مي ايستگاه راديويي دولتي و تجاري در اياالت متحده پخش 162

ر سطح ننده دهمچنین برنامه راديويي گفتگو، برنامه تلويزيوني مشابهي نیز دارد كه در ساعات پر بی

  شود.مي منطقه واشنگتن دي سي پخش

 ینگز هريكبروك بروكینگز استوديو تلويزيوني ويژه خود را دارد و دو كارشناس از كانون تفکرمؤسسه 

نیز  1ايستگاه تلويزيون دولتي آمريکا جداگانه برنامه خاص هفتگي خود را در آن دارند كه ازطور به

 شود. مي بازپخش

                                                 
1. PBS 
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ه مفسران سیاسي در شبکعنوان به کاران كانون تفکري آنان نیز چندين بار در هفتهبسیاري از هم

 تفکرهاي كانون ثیراتأشوند. در تالش براي سنجش تمي خبري ظاهرهاي و ديگر شبکه 1سي اِن اِن

ن هايي را از میزاداده 0(0224میکائیل دالني، ) ،(0220(، دونالد ابلسون )1886ور )اندرو ويچ وكنت وي

متن مورد استفاده در تلويزيون و راديو كه در بانك اطالعاتي ، هاتفکر در روزنامههاي كانون استناد به

 . اندآوري و مورد تحلیل قرار دادهجمع، شودمي ذخیره و نگهداري 6نگزيس -لگزيس

وان با عن درخصوص استنادهاي صورت گرفته هارسانهازسوي كه اي انهیبراساس نتايج پژوهش سال

ها توسط میکائیل دانلي انجام شده گیري نفوذ سازمانبه منظور اندازه «هاانصاف و صحت در گزارش»

الکترونیکي و چاپي تسلط هاي بر رسانهكار محافظه تفکرهاي كانون 0224تا  1884از سال ، است

و  42ترتیب رو بهنهو میاكار محافظه تفکرهاي كانون داد كهمي . همچنین اين پژوهش نشاناندداشته

درصد استنادات به  16كه تنها  درحالي ،انددريافت كرده 0224درصد همه استنادات را در سال  66

 خواه يا لیبرال بوده است.تفکر ترقيهاي كانون سوي

 04/45با  متوسططور به روتفکر میانههاي كانون 0211تا  0225هاي لسادر اين درحالي است كه 

درصد  64/18خواه يا لیبرال با تفکر ترقيهاي كانون درصد و 60با كار محافظه تفکرهاي كانون درصد

 .اندترتیب بیشترين تا كمترين استنادات را داشتهبه

دهد مي نشان ،مورد بررسي قرار دادهرا  0210تا  0211انجام شده كه از سال  يهاآخرين بررسي 

 هاي تفکركانون ،0210درصد در سال  46و  0211سال  د دردرص 46رو با تفکر میانههاي كانون كه

خواه يا لیبرال تفکر ترقيهاي كانون و 0210درصد در سال  64و  0211درصد در سال  64با كار محافظه

ترتیب بیشترين تا كمترين استنادها را به 0210درصد در سال  18و  0211درصد در سال  02با 

 ترتیبكانون تفکر برتر آمريکا به 04به ها رسانهازسوي  ستنادهاي انجام شدها 8و  5 ولااند. در جدداشته

ال مختلف از سهاي تفکر براساس ايدئولوژيهاي كانون رتبه آنها در اين خصوص و همچنین استنادها به

وب ابتدا میزان استنادها و در هر چارچ( 8)جدول نشان داده شده است. در جدول زير  0210تا  0225

شوراي روابط خارجي كه در سال مثال آن رتبه كانون تفکر در آن سال نوشته شده است. براي  ذيلدر 

 0228و در سال  4رتبه  0212و در سال  4رتبه  0211جدول قرار گرفته در سال  4در رتبه  0210

 را به خود اختصاص داده است. 6رتبه 

 

  

                                                 
1. CNN 

2. Andrew Rich , Kent Weaver , Donald Abelson , and Michael Dolny  

3. Lexis-Nexis 



 

 

 رسانهازسوي  تناد به آنهاتفكر براساس ميزان اسهاي كانون بنديرتبه .3جدول 

 2339 2333 2343 2344 2342 گرايش سياسي كانون تفكر رتبه

 0660 رومیانه بروكینگزمؤسسه  1
0464 

1 

0460 

1 

0662 

1 

0061 

1 

 1445 كارمحافظه بنیاد هريتیج 0
1455 

0 

1062 

0 

1006 

0 

861 

6 

 1186 كارمحافظه مريکن انترپرايزآمؤسسه  6
1611 

6 

1200 

6 

846 

6 

1206 

0 

 884 رومیانه خانواده كايزر بنیاد 4
605 

6 

1221 

4 

1261 

4 

454 

12 

 810 رومیانه شوراي روابط خارجي 4
1264 

4 

844 

4 

1256 

6 

841 

4 

 666 میانهراست كاتومؤسسه  6
656 

6 

604 

6 

624 

6 

621 

8 

 646 میانهچپ مركز ترقي آمريکا 6
554 

4 

585 

6 

848 

4 

662 

6 

 655 چپ میانه ناِربمؤسسه  5
460 

10 

441 

16 

464 

12 

406 

11 

8 
مركز مطالعات راهبردي و 

 المللبین
 616 كارحافظهم

660 

5 

666 

5 

624 

6 

665 

4 

 466 رومیانه رندمؤسسه  12
414 

16 

441 

16 

646 

8 

661 

6 

11 
بودجه و هاي مركز اولويت

 سیاست
 404 خواهترقي

468 

11 

444 

10 

412 

14 

664 

14 

10 
هاي شرق سیاست مؤسسه

 نزديك واشنگتن
 466 كارمحافظه

041 

15 
- - - 

16 
هاي سیاستمؤسسه 

 اقتصادي
 445 خواهترقي

612 

12 

464 

12 

408 

11 

626 

5 

 664 كارمحافظه هوورمؤسسه  14
462 

14 

612 

16 

060 

16 

088 

16 

 668 كارمحافظه منهتنمؤسسه  14
066 

06 

048 

01 

064 

01 

056 

15 

 666 رومیانه يکاي نوبنیاد آمر 16
460 

14 

464 

11 

405 

10 

648 

14 

 

 601 رومیانه مركز سیاست 16
040 

01 

086 

15 
- 

661 

10 

 084 رومیانه لالملموقوفه كارنگي صلح بین 15
424 

8 

666 

5 

401 

16 

622 

16 

 086 چپ میانه آلن گوتماخرمؤسسه  18
064 

16 
- - - 

 044 رومیانه المللاقتصاد بینمؤسسه  02
065 

16 

018 

00 

061 

15 

066 

01 
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 2339 2333 2343 2344 2342 گرايش سياسي كانون تفكر رتبه

01 
هاي عمومي سیاستمؤسسه 

 كالیفرنیا
 040 رومیانه

026 

04 

641 

14 

044 

02 

068 

02 

 150 رومیانه آسپن مؤسسه  00
048 

18 

168 

04 
- - 

06 
 الملليپژوهان بینمركز دانش

 وودرو ويلسون
 168 رومیانه

044 

02 
- - 

166 

04 

04 
ت شوراي آتالنتیك اياال

 متحده
 165 رومیانه

110 

 
- - - 

04 
هاي اقتصاد و مركز پژوهش

 سیاست
 164 خواهترقي

062 

04 

050 

18 

624 

16 

642 

16 

 - - كارمحافظه مركز مطالعات مهاجرتي 06
621 

16 

045 

18 

051 

18 

06 
مركز اطالعات حريم 

 خصوصي الکترونیکي
 - - خواهترقي

060 

02 
- - 

 - - رومیانه المنافعصندوق مشترك 05
164 

04 

616 

14 

186 

04 

 - - - رومیانه گفتگوي درون آمريکايي 08
155 

00 

024 

04 

 - - - كارمحافظه لگزينگتونمؤسسه  62
161 

04 

064 

00 

61 
مركز مشترك مطالعات 

 سیاسي و اقتصادي
 - - - - خواهترقي

026 

06 

 ن رتبه كانون تفکر در آن سال نوشته شده است.در هر چارچوب ابتدا میزان استنادها و در زير آ توضيح:

 

 تفكرهاي كانون بر اساس ايدئولوژيها درصد استناد رسانه .43جدول 

نوع 

 ايدئولوژي
 درصد 2339 درصد 2333 درصد 2343 درصد 2344 درصد 2342

كار يا محافظه

 راست میانه
4088 64 4064 64 4410 61 4428 61 4466 66 

 46 6442 41 6486 48 6006 46 6256 46 6242 رومیانه

خواه يا ترقي

 چپ میانه
0556 18 6122 02 0864 02 0606 18 0644 02 

 433 43774 433 41732 433 41671 433 45117 433 45232 جمع

 

بر مبناي بودجه سال  به آنهاها اساس میزان استناد رسانهتفکر برهاي كانون رتبهدر جدول زير 

 دالر بودجه12222تفکر به ازاي هر هاي كانون بهها است. همچنین استناد رسانه نشان داده شده 0210

توان آن را معیاري براي ارزيابي میزان كارايي در نظر گرفت، ذكر شده است. روش مي نیز ،كهمؤسسه 



 

 

 تقسیم بر بودجه 12222ست از عدد موجود در بخش مجموع استنادات ضرب در ا محاسبه عبارت

 نظر.مورد مؤسسه 

 

  2342بر مبناي بودجه سال  به آنهاها اساس ميزان استناد رسانهتفكر برهاي كانون رتبه .44جدول 

استناد به ازاي 

دالر  43،333هر 

 هزينه

 مجموع

 استنادات

 بودجه

 دالر

 گرايش

 سياسي
 سازمان

رت

 به

 1 هاي اقتصادي و سیاسيپژوهشمؤسسه  خواهترقي 1.824.541 164 56/2

 0 هاي اقتصاديسیاستمؤسسه  خواهترقي 6.246.240 445 66/2

 6 مطالعات شرق نزديك واشنگتنمؤسسه  كارمحافظه 5.641.068 466 46/2

 4 مريکن انترپرايزآمؤسسه  كارمحافظه 60.064.546 1186 66/2

 4 كاتومؤسسه  راست میانه 01.560.222 666 64/2

 6 ینگزبروكمؤسسه  رومیانه 81.165.222 0660 08/2

 6 منهتنمؤسسه  كارمحافظه 16.416.616 668 04/2

 5 مركز ترقي آمريکا چپ میانه 64.146.665 646 00/2

 8 المللمركز اقتصاد بین رومیانه 11.666.022 044 00/2

 12 تالنتیك اياالت متحدهآشوراي  رومیانه 10.621.466 165 00/2

 11 واده كايزربنیاد خان رومیانه 46.220.840 884 00/2

 10 بنیاد آمريکاي نوين رومیانه 01.664.561 666 00/2

 16 بخش عمومي كالیفرنیامؤسسه  رومیانه 10.664.222 040 02/2

 14 بنیاد هريتیج كارمحافظه 52.465.242 1445 18/2

 14 آلن گوتماخرمؤسسه  چپ میانه 14.088.854 086 18/2

 16 المللمركز مطالعات راهبردي و بین كارمحافظه 66.210.066 616 18/2

 16 شوراي روابط خارجي رومیانه 46.688.022 810 16/2

 15 هاي بودجه و سیاستمركز اولويت خواهترقي 61.820.066 404 16/2

 18 موقوفه كارنگي رومیانه 62.284.145 084 12/2

 02 وودرو ويلسونمؤسسه  رومیانه 18.046.254 168 28/2

 01 مؤسسه اربن چپ میانه 64.612.222 655 28/2

 00 مؤسسه اسپن رومیانه 66.445.451 150 20/2

20/2 466 068.462.66

1 

 06 رندمؤسسه  رومیانه
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 2342بودجه سال  اساس ميزان اثربخشي وب سايت آنها بر حسبتفكر برهاي كانون رتبه .42جدول 

 نده استحسب يك میلیون بازديد كن میزان ترافیك بر

 ميزان

 اثربخشي

 وب سايت

 ترافيك

 وب

 بودجه

 دالر

 گرايش

 سياسي
 رتبه سازمان

 1 هاي اقتصادي و سیاسيپژوهشمؤسسه  خواهترقي 1.824.541 6/5 46/4

 0 كاتومؤسسه  میانهراست 01.560.222 44 41/0

 6 بنیاد هريتیج كارمحافظه 52.465.242 166 14/0

 4 هاي اقتصاديسیاستمؤسسه  اهخوترقي 6.246.240 10 88/1

 4 مطالعات شرق نزديك واشنگتنمؤسسه  كارمحافظه 5.641.068 5/11 46/1

 6 شوراي اتالنتیك اياالت متحده رومیانه 10.621.466 4/14 16/1

 6 شوراي روابط خارجي رومیانه 46.688.022 44 21/1

 5 مركز ترقي آمريکا چپ میانه 64.146.665 6/05 54/2

 8 آلن گوتماخرمؤسسه  چپ میانه 14.088.854 6/10 50/2

 12 بروكینگزمؤسسه  رومیانه 81.165.222 66 52/2

 11 بنیاد خانواده كايزر رومیانه 46.220.840 6/05 60/2

 10 وودرو ويلسونمؤسسه  رومیانه 18.046.254 8/11 60/2

 16 ايزمريکن انترپرآمؤسسه  كارمحافظه 60.064.546 1/15 46/2

 14 موقوفه كارنگي رومیانه 62.284.145 6/14 40/2

 14 المللمطالعات راهبردي و بین مركز كارمحافظه 66.210.066 1/14 46/2

 16 مؤسسه منهتن كارمحافظه 16.416.616 6/6 06/2

 16 هاي بودجه و سیاستمركز اولويت خواهترقي 61.820.066 5 04/2

 15 المللمركز اقتصاد بین روانهمی 11.666.022 4/0 01/2

 18 مؤسسه اربن چپ میانه 64.612.222 1/14 18/2

 02 بخش عمومي كالیفرنیامؤسسه  رومیانه 10.664.222 6/0 18/2

 01 اسپنمؤسسه  رومیانه 66.445.451 11 14/2

 00 رندمؤسسه  رومیانه 068.462.661 62 11/2

 06 د آمريکاي نوينبنیا رومیانه 01.664.561 0/0 12/2

 ها.المللي نظارت بر رسانه( گروه بینFAIRگزارش انصاف و صحت )مأخذ: 

 

 دولتيهاي سازمان ارتباط با 

 ،كنگره و كاركنان آناعضاي  خاصي به حفظ خطوط ارتباطي خود باطور به هاي تفکر آمريکاكانون

 اند. كارشناسانمحلي عالقمندهاي تئهی وها ايالت هايقضات فدرال و نمايندگي، مقامات ارشد دولتي

 كنند و نیز جلسات شخصي و انفرادي بامي نظرمنظم در جلسات كنگره اظهارطور به تفکرهاي كانون

اعضاي  مقامات ارشد دولتي و كنند. در عوضمي رؤساي دولتي و كاركنان آن برگزار، كنگرهاعضاي 

ند تا كمي شوند كه براي آنها فرصتي فراهممي تفکر دعوتهاي هاي كانونكنگره نیز در مراسم و برنامه



 

 

كارشناسان مرتبط  طرف و در مقابل مخاطباني كه عموماًسیاسي را در زمیني بيهاي و نوآوريها ايده

 هستند، مورد آزمون قرار دهند. 

اعضاي  هاي خارجي دارد كهبا عنوان كنگره و سیاستاي برنامه 1، شوراي روابط خارجيمثالبراي 

رئیسه در هیئت  عضوعنوان به كنگرهاعضاي  به عالوه آورد.مي كنگره را از هر دو حزب اصلي گرد هم

با  رئیسعنوان به سابق كنگرهاعضاي  كنند و در حال حاضر نیزمي تفکر خدمتهاي كانون بسیاري از

 كنند. مي سه كانون تفکر همکاري

با  يا تقويت ارتباط نامه و با نیت قبلي در پي ايجادي برتفکر آمريکايي از روهاي كانون برخي از

هاي طرح) اند. زيرا بخش قابل توجهي از بودجه خود را از طريق انجام امور پیمانکاريمحافل سیاسي

 آورندمي دولتي مختلف به دستهاي سازمان با همکاري در تدوين قوانین(، انجام مطالعات، پژوهشي

 اِربن. رَند وهاي مؤسسه مانند

آن اين است كه با توجه به  شود ومي منطقي مطرح يروشن است كه در اين مرحله پرسش 

 هايها به چه میزان بر سیاستشود، اين سازمانمي تفکرهاي كانون هايهايي كه صرف فعالیتهزينه

 ؟ در بخش بعدي به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد. اند ثیرگذارأبخش عمومي ت

 

 تفكرهاي كانونتأثيرگذاري  نفوذ و سنجش ميزان ـ تمفصل هف

كه به  بینندمي هاييمؤسسه يا تفکر را بخشي از نخبگان سیاسيهاي كانون دانشمندان حوزه سیاست

گرا براي جلب نظر سیاستگذاران با خاص در يك چارچوب سیاسي كثرت منظور دستیابي به منافعي

هاي انونكتأثیرگذاري  ن رويکردها كمکي به تعیین نوع و میزانيك از ايكنند. هیچمي يکديگر رقابت

 كنند.ها، نمييا سیاستها مشيتفکر بر خط

توان به مراحل تعريف مسئله، درك مسئله، جلب توجه مردم به مسئله، مي فرآيند سیاستگذاري را 

 تقسیم كرد. سازي و اجراها و تصويب آنها و پیادهانتخاب سیاست

تواند يم دولت آمريکا(بر واشنگتن دي سي )تأثیرگذاري  كند نفوذ ومي گیرينتیجه 0لسوندونالد اِب

 آمیزي كامالًیتموفقطور ها بهمؤسسه كه برخي از حاليمثال در براي .الگوهاي مختلفي داشته باشد

ع به و)رج يبازتر با رويکردكنند، گروهي ديگر مي پشت صحنه و بدون سر و صدا و تبلیغات فعالیت

گويد براي فهم مي و...( سعي در دگرگون كردن عقايد و افکار دارند. اوها سخنراني، ها، تبلیغاترسانه

هاي ونكان نحوه كار نجش آن ضرورت دارد در ابتداو همچنین چگونگي ستأثیرگذاري  بهتر مفهوم نفوذ و

                                                 
1. Council for Foreign Relation (CFR) 

2. Donald Abelson 
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هاي سنجش آنها را با شاخص و در نهايتتأثیرگذاري  تفکر را بشناسیم و پس از آن مسیرهاي نفوذ و

 مستقیم انجام دهیم.مستقیم و غیر

 شود:مي ها و دولت طيبر سیاستتأثیرگذاري  آيد كه برايمي هاييدر زير شرح گام

 هدايت ،دولت، نخبگان، هامانند رسانهها میانجي ،فکار عموميسخن گفتن با ابيان مسئله: ـ 

 تبديل مسئله به موضوع بحث روز. ،هافشکل دادن به ائتال ،مشي(جريان سیاسي )خط

، هاشبکه، هامشورت، هااظهارات و گواهي، جلسات، هاارزيابي، : مطالعاتتدوين سياستـ 

 آنها.تأثیر  نمادين و نمايشهاي پروژه

 ،پشتیباني از مقامات رسمي، هارسانه، ايمشاوره، : پیمانکاريسازي و اجراي سياستـ پياده

 ها.از پايگاه دادهنگهداري ، آموزش

ويژه در اياالت متحده كه فرآيند سیاستگذاري شامل بازيگران خارجي كه بیرون از به به هر حال

دن تر از تعیین و مشخص كراري و نفوذ حتي سختگذتأثیر سنجش، شودمي نیرو و نفوذ دولت است نیز

ي و ارزش چنین شواهدها ادعا شود. اگر كسي نسبت به اينمي تلقي گذاري و نفوذتأثیر چیزي است كه

ديگري براي سنجش ارتباط فرآيند سیاسي با يك برنامه و نیروهاي بالقوه هاي راه، بدبین باشد

 :اردمدها وجود دادهنده به نتايج و پیشکل

 مجريان.  ـنزديکي با سیاستگذاران  وارتباط ـ 

 ستگذاران.مشاوران و غیره با سیا، ت رئیسه(ئ)هیها تئهیاعضاي  ارتباطـ 

 كیفیت چرخه تولید پژوهش.  و ـ گستردگي

 كارگیري محصوالت توسط سیاستگذاران.هبـ 

مفسران  ،نويسانستون، تحريريههاي تئهی، كارگیري محصوالت توسط ديگر نخبگان با نفوذهبـ 

 اي. رسانه

 هاي فشار و ساير بازيگران مدني.كارگیري محصوالت توسط گروههبـ 

 به محصول پژوهشي.ها ع رسانهمجموع ارجاـ 

 ها.ها با سیاستگذاران يا اجراكنندگان سیاستمیزان ارتباطات يا تماسـ 

 هیئت رئیسه، مشاوران با سیاستگذاران.اعضاي  میزان ارتباط میانـ 

 میزان گستردگي يا كیفیت چرخه تولید پژوهش. ـ

 اعسیاستگذاران )میزان ارجازسوي  رتفکهاي كانون كارگیري محصوالت پژوهشي تولیديمیزان بهـ 

 عموم(.ازسوي 

 و ديگر بازيگران مدني. 1هاي فشارگروهازسوي  كارگیريمیزان بهـ 

                                                 
1. Political Pressure Group 



 

 

 ها به محصوالت پژوهشي.ارجاع تجمعي رسانهـ 

هاي جديد و هاي علمي، رسانهژورنالازسوي  هاي انجام يافتهارجاعات و تجزيه و تحلیلـ 

 هاي تولیدي.هاي عمومي به پژوهشقضاوت

هاي گوناگوني و معیارها شیوه، هاتفکر و شبکههاي كانون معتقدند، 0و دايان استون، 1دونالد ابلسون

 سطح مباحث عمومي دارند. يندهاي سیاسي و ارتقايآرا براي فهم برآورد سهم خود در فر

 عبارتند از: جمله اين معیارهااز

 ها.روزنامهازسوي  ارجاعاتيا تعداد  اندازه ستون اختصاص داده شدهـ 

 سوي كاربران سايت(.سايت يا درخواست صفحه مربوط )ازـ تعداد دفعات مراجعه به وب

 يا تلويزيوني. هاي راديوييتعداد دفعات مصاحبه ـ

 اند. شده كردهارائه  زمان اقدام به نشر و تحلیل پژوهش و تحقیقتعداد نشرياتي كه همـ 

 هاي مؤسسه.ها و همايشها، سخنرانياي و عموم در برنامه، افراد حرفهمیزان حضور سیاستمدارانـ 

 ها.و از سرگیري طرح اي جديد، جذب نیروهاي جديد، احیاهايجاد برنامهـ 

هاي لسا افزودن بر میزان جذب منابع مالي، انعقاد قراردادهاي دولتي و منابع ديگر تأمین مالي درـ 

 گذشته.

 هاي مشورتي دولتي.تئاركنان پژوهشي به سمت هیهاي كتعداد انتصابـ 

 المللي. دولتي و بینهاي سازمان اي پژوهشگران درمیزان پیشرفت حرفهـ 

 هايمورد اول )از موارد ياد شده در باال( وسعت پذيرش میزان تقاضا براي خروجي 4كه  درحالي

 كند.مي را تعیینهاي سازمان سترس اينمورد آخر میزان منابع در د 4دهد، تفکر را نشان ميهاي كانون

كار هب 1882تفکر در سال هاي كانون ها( و بازار كه در بررسي دقیقها )نظامالگوهاي تحلیل سیستم

كننده منابع مالي، سیاسي و آكادمیك تفکر با جوامع تأمینهاي كانون به روشن شدن رابطه، برده شد

ش هاي بخهاي سیاستپژوهش ها و استفاده كنندگان ازموجوديت ويژه از ارتباط میان اين كمك كرد. به

كنندگان منابع مالي اغلب تشخیص اينکه اعطا 6.اين كوشش ياد شده است عنوان نتیجهعمومي به

، فکر نیستندتهاي كانون كنندگان مستقیم محصوالت تولیدشده توسطبازيگران ثالثي هستند و استفاده

 ز اهمیت است.ئحا

نعت : در صتأثیرگذاري رقابت براي پژوهشگر، دالر و»وي تحلیل نظام و بازار كه در كتاب فهم الگ

دهد كه حس ها را ميبه ما توان توسعه گروهي از شاخص« هاي بخش عموميپژوهش در حوزه سیاست

 ها فراهم كند:و نفوذ بر بازار ايدهتأثیر  تري از نقش،درست

                                                 
1. Donald Abelson 

2. Diane Stone 

3. McGann,2007 
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، ؛ اندازهگران پیشروفظ پژوهشگران و تحلیلگرفتن و حتوانايي به خدمت  هاي منابع:شاخص

هاي مالي؛ نزديکي و دسترسي به سیاستگذاران و ديگر نخبگان سیاسي؛ كیفیت و ثبات پشتیباني

هاي به هنگام و تأثیرگذار را داشته و تحلیلها پژوهش كاركناني كه توانايي شناخت، تحلیل و تولید

ا هاي كلیدي بو تماس هاي همکاريقابلیت اطمینان شبکه فیت وكی ،ارزش و اعتبار مؤسسه ،باشند

 ها.دانشگاهیان و رسانه، جامعه سیاستمداران

ها و همچنین نشريات تولید تعداد و كیفیت پیشنهادهاي سیاستي و ايده هاي خروجي:شاخص

ها ات، همايشهاي خبري، جلسهاي سیاستي و غیره(. مصاحبهاي، خالصهها، مقاالت نشريهشده )كتاب

 اند.اي در دولت نامزد شدههاي مشاورهها و شمار كاركناني كه براي پستو گردهمايي

ازسوي  «سازماني كه دولت به آن متکي است»چون هاي بیان عنوان كارگيري:ههاي بشاخص

 ا،هتها و وب ساين در رسانهيا نخبگان سیاسي در واشنگتن دي سي؛ میزان ظهور و ديده شد هارسانه

مقامات ازسوي  مورد مشورت قرار گرفتن، هاي رسميدر كنگره، برگزاري جلسات، انتصاب دادن شهادت

توزيع شده و شمار هاي هاي فروخته شده، گزارشها؛ كتابها و ادارات دولتي، نمايندگييا سازمان رسمي

 هاي سازماندهي شده.ها و گردهماييحاضرين در همايش

ي یاستگذاريا مراكز س سیاستگذارانازسوي  هايي كهها و توصیهطرح ي:هاي تأثيرگذارشاخص

اي براي احزاب سیاسي، كانديداها، هاي مشاورهيا تصويب شده است؛ ايفاي نقش مورد توجه قرار گرفته

ها انجام هاي آكادمیك و رسانهژورنالازسوي  هاي انتقالي، اعطاكنندگان جوايز، استنادهايي كهتیم

سايت و پست الکترونیکي؛ موفقیت در به چالش كشیدن عقل عرفي و تأثیرگذاري از طريق وب شود؛مي

 ساالران و مقامات رسمي منتخب در واشنگتن دي سي.هاي اجرايي متعارف ديوانمتداول و روش

 هايسازمان تفاوت دارند و قوانین مالیاتي مربوط بهها تفکر با البیستهاي كانون كه از آنجا

هاي معیني در زمینه قانونگذاري منع تفاعي در اياالت متحده آنان را از تالش براي نفوذ بر بخشغیران

 تفکر به جاي اغراق كردن تمايل به كم اهمیت نشان دادن میزانهاي كانون كرده است، بدين جهت

 خود بر مسائل مهم سیاستي دارند.تأثیرگذاري 

قانونگذاري و تعدد منافع در رقابت با يکديگر در امور  يندآبر اين با توجه به پیچیدگي فر عالوه

در  د خود را مدعي داشتن مسئولیت واحدسیاسي آمريکا، مشکل است كه يك بازيگر بتوان

 او اين سیاست اجرا شده است(. تأثیر  هاي عمومي بداند )مدعي باشد كه صرفاً تحتسیاستگذاري

تفکر و میزان نفوذ آنها بر هاي كانون مندي ازمهیچ تجزيه و تحلیل نظا نجا كهدر نهايت از آ

د متکي بايتفکر هاي كانونتأثیر  هاي بخش عمومي وجود نداشته است، بدين جهت براي ارزيابيسیاست

 هاي غیرمستقیم بود.بر شاخص



 

 

 ها و قوانینتغییر و اجراي طرح، تفکر تصويبهاي كانون اقداماتتأثیر  بارزترين شاخص براي ارزيابي

دست آوردن داده و اطالعات در زمینه رابطه علت و معلول موارد موجود است. اگرچه انجام مطالعه و به

را ندارند، ا هپژوهش گونهكنندگان مالي تمايلي به پشتیباني از اينشاره شده با توجه به اينکه تأمینا

سیاستگذاران، شواهد محیطي  ها، شهادتاتکا به روايت اناچار بها مشکل است. به خاطر اين محدوديت

 )پیراموني( به جاي شواهد انکارناپذير و متقن هستیم.

ها )كه هاي سیاستي و شکل دادن به ائتالفهاي تفکر از طريق كمك به ايجاد شبکهكانون

كنند(، نقش مي ثیرگذار بر قواي قانونگذاري و اجراي حکومت را تغذيهأهاي سیاسي تجريان

 كنند.مي فاكننده را ايهماهنگ

ز اين يکي ا .گذارندميتأثیر  هاي ديگري بر فرآيند سیاستگذاري،تفکر از راههاي كانون همچنین

ان طي آن كارشناس هاست كهمعرفي سیاستگذاران و كاركنان كلیدي براي تدوين و اجراي سیاستها راه

ضعیت نوعي و هاييلعکس اين جابجااگیرند و بمي تفکر در جايگاه مديران ارشد قرارهاي كانون مستقر در

كند كه براي افراد شناخت بسیار خوبي از شرايط موجود هم مي چرخشي )مانند درهاي چرخان( ايجاد

 كند.مي فراهم براي پژوهش و تحلیل و هم براي تدوين و اجرا

ا، شنهادهپیهاي سیاستي و صورت علني و آشکار براي ارائه ايدهتفکر را بههاي كانون سیاستگذاران،

 گیرند.كار ميههاي موجود بيا دفاع از سیاست هاي مهم و محورياعالم سیاست

مستمر و به شکل طور به 1هاي دفاعييا مؤسسه تحلیل مؤسسه اربن ، هاي تفکري چون رندكانون

ها سانهر هاي كنگره و توجهكردن از سیاست كنند و تمايل به دوررايي كار مياجهاي سازمان پیمانکاري با

ن اجرايي در واشنگتهاي سازمان جانبه و گسترده از كاركنان دولت در همهو فراهم ساختن پشتیباني همه

 دي سي دارند.

 تفکر آمريکايي از نوعي مزيت رقابتي برخوردارند كه دلیل آن دسترسي اينهاي كانون طور كليبه

زسوي ا آنها راهاي و تحلیلها پژوهش تفاده ازهاست كه دسترسي و اسبه سیاستگذاران و رسانهها مؤسسه

 دهد.مي سیاستگذاران ارشد و عموم افزايش

ك هاي قانوني و ديپلماتیدلیل درجه آزادي بیشتر، محدوديتبه تفکر آمريکاييهاي كانون برخي از

 ا ديگردر مقايسه ب، ساالريها و ساختارهاي ديوانها، دولتهاي بهتر نسبت به ايالتكمتر و شبکه

قانونگذاري و اجراي هاي هاي خارجي حتي بر مقامات رسمي در حوزهالمللي و دولتبینهاي سازمان

 دولت نیز مزيت رقابتي دارند.

 

 

                                                 
1. Institute of Defense Analysis 
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 تفكرهاي كانون منابع مالي ـ  هشتمفصل 

هاي انونك تفکر آمريکا استقالل آنهاست. براي درك طبیعت استثناييهاي كانون متمايزترين ويژگي

كانون تفکر مستقل امروزه در ايالت  1562ر در آمريکا كافي است در نظر داشته باشیم كه تعداد تفک

انگیزتر اين است كه اكثريت در جهان. شگفت ديگر يعني بیش از هر كشور ،اندمتحده آمريکا فعال

رهاي وچیزي كه خالف ساير كش، شوندبخش خصوصي پشتیباني ميازسوي  هااز اين سازماناي گسترده

ن است كه اياالت متحده از يك جامعه مدني توسعه يافته و ن است. يکي از داليل اين موضوع آجها

 ييهاو مشوقاي از اعتبارات مالیاتي فرهنگ نوع دوستانه برخوردار است و همچنین در قوانین آن مجموعه

 رتفکر و ديگهاي نونكا هاي اقتصادي و افراد را براي پشتیباني ازبیني شده است كه بنگاهپیش

 كند.مدني تشويق ميهاي سازمان

بر اين كشور ديگري كه داراي يك چنین فضاي سیاسي باشد كه توانايي پشتیباني از اين عالوه

 داشته باشد، وجود ندارد. را تعداد مؤسسه

كنندگان مالي اهداف شخصي و سیاسي خود را دنبال هرچند كه به وضوح برخي از اين تأمین

دوست هم هستند كه عاليق روشنفکري شخصي و تمايل به كمك به ، اما بسیاري از افراد نوعكنندمي

کر تفهاي كانون شوند،كه خصوصي اداره ميهاي سازمان بهبود شرايط جهان، انگیزه اقدام آنهاست. مانند

اف تي و فدرال معیاتي ايالغیر انتفاعي كه آنها را از درآمدهاي مالهاي سازمان نیز از وضعیت ويژه مالیاتي

ه با كند كهاي اقتصادي فراهم ميند. اين وضعیت همچنین امکاني را براي افراد و بنگاهمندكند بهرهمي

هاي از كسورات و تخفیفها تفکر و تأمین مالي اين قبیل از مؤسسههاي كانون سهیم شدن در فعالیت

 مالیاتي برخوردار شوند. 

اي هگیريخواهي كه بخشي از آن دخیل كردن دانش و عقالنیت در تصمیمعصر ترقيهاي انديشه

او  1806دنبال شد و در سال  1چون رابرت بروكینگز يهاي سخاوتمندانه افرادكمكازسوي ، دولت بود

مستقل و پژوهشي است و به منظور حل مسائل و اي مؤسسه بروكینگز را تأسیس كرد كه مؤسسه

كند )و به همین منظور وقف شده است( و با ادغام دانشکده مي فعالیتمشکالت دولتي و اقتصادي 

هاي و همچنین مؤسسه قديمي پژوهش6و مؤسسه علوم اقتصادي 0تحصیالت تکمیلي رابرت بروكنیگز

 پژوهشي خود را آغاز كرد. فعالیت، تأسیس شده بود 1816كه در سال  4دولتي

                                                 
1. Robert Brokings 

2. Robert Brookings Graduate School 

3. The institute of Economics 

4. The Institute for Governmental Research 



 

 

اندرو كارنگي هديه ، ط به جنگ و صلحهاي مربومنظور پاسخگويي به پرسشهمچنین به

فه كارنگي سیس موقوأكرد كه منجر به ت اعطا 1812را در سال  میلیون دالر 12به مبلغ اي هسخاوتمندان

 .الملل شدبراي صلح بین

طور چشمگیري از طريق در طول قرن گذشته شمار بنیادهاي خصوصي و میزان سرمايه آنها به

تفکر در آمريکا هاي كانون كه با بسیاري از4راكفلر 4،پیو 6،مك آرتور 0،ماتفورت  1،هاي چون كارنگينام

 گره خورده است، گسترش يافت.

نام خود را  16و سورس 10،اسکايفي 11،پاكارد 12،آلین 8،یوبته 5،گیتز 6،باوفوت 6،تازه واردهايي چون آننبرگ

 اعتبار بخشیدند.ها همچنین مؤسسه اقتصادي و سیاسي و، اي از موضوعات اجتماعيبا پشتیباني از زنجیره

 تکه، هاها و دانشگاهمذهبي، كالجهاي سازمان نسبت به سهم تفکرهاي كانون كه بودجه حاليدر

ن هاي ايولي اين بودجه سوختي است كه ايده ،یك بزرگ نوع دوستي و بخشندگي استكوچکي از ك

 كند.صنعت را مشتعل مي

 1562وجود دارد. تعداد دالر  404.126.222اي بالغ بر سرمايها بنیاد خصوصي ب 62261در آمريکا 

 اند وهاي سیاست خارجي و جوامع مدني در اياالت متحده شناسايي شدهكانون تفکر در زمینه پژوهش

تا  422.222اي مابین تفکر متوسط بودجههاي كانون هاي انجام يافته بیشتر اينبراساس پژوهش

 شده بهارائه  هايتوان نتیجه گرفت كه مجموع كمكها ميد. از اين دادهدالر در سال دارن 642.222

 دالر در سال است كه بیشتر آن 1.606.642.222تا 550.422.222تفکر چیزي در حدود هاي كانون

 بخش خصوصي پرداخت شده است.ازسوي 

ر اده و باصلي خبري را به خود اختصاص د ته به بنیادهاي بزرگ اغلب عناوينسهم تخصیص ياف

تفکر متکي به مهرباني و بخشندگي بخش كوچکي از نهادهاي هاي كانون اين حقیقت كه بیشتر

 افکند.اند، سايه ميكننده ماليتأمین

هاي اهبنگ، افرادازسوي  تفکرهاي كانون هاي خصوصي ازشايان توجه است كه بیشتر پشتیباني

تفکر هزينه هاي كانون طور كليود. بهشاقتصادي كوچك و بنیادهاي خصوصي كوچك تأمین مي

                                                 
1. Carnegie 

2. Ford Mott 

3. MacArthur 

4. Pew 

5. RockeFeller 

6. Annenberg 

7. Buffet 

8. Gates 

9. Hewlett 

10. Olin 

11. Packard 

12. Scaife 

13. Soros 
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 ها وها، افراد، هداياي دولتي و قراردادبخش خصوصي، شركتازسوي  هاي خود را با تأمین بودجهفعالیت

ها از طريق فروش نشريات، برگزاري آورند. به عالوه اين سازماندست ميها بههمچنین درآمد موقوفه

اي به مؤسسه ديگر تفاوت كنند. تركیب بودجه از مؤسسهكسب مي ها درآمد كمکي همها و برنامههمايش

يا  كامل به جريان مالي يمنظور اجتناب از اتکاكنند بهتفکر كوشش ميهاي كانون ولي همه ،دارد

 خاص، منابع مالي گوناگون را براي خود فراهم كنند. اهداهاي

سته در اياالت متحده را نشان تفکر برجهاي كانون ديدي كلي در خصوص سطح بودجه 16جدول 

 ه است.تفکر بودهاي كانون هاي فزاينده اكثردر طول سالیان مسئله تأمین بودجه يکي از نگراني دهد.مي

 

  تفكر آمريكاهاي كانون برخي ازهاي هزينه درآمدها و .43جدول 

 سسهؤنام م سال مالي درآمد )دالر( هزينه )دالر(

   مركز هنري ال. استیمسن 0216

   بنیاد آمريکاي نو 0216

5،442،222 8،852،222  دانشگاه رايس -هاي عمومي بیکرسیاستمؤسسه  0214

6،045،280 6،166،681  مركز مشترك مطالعات سیاسي و اقتصادي 0211

   هاي اقتصاديسیاستمؤسسه  0210

 صلح اياالت متحدهمؤسسه  0210 68،422،222 -

   مركز نیکسون 0210

   المللاقتصاد بینمؤسسه  0224

   هادسون مؤسسه  0210

   هاي سیاسي و بودجهمركز اولويت 0216

   زكینگبرومؤسسه  0214

   كاتومؤسسه  0214

   مركز پژوهشگران وودرو ويلسون  0216

   منابع آيندهمؤسسه  0214

   هاي اقتصادياداره ملي پژوهش 0214

60،022،222 60،622،222  المللینمركز مطالعات راهبردي و ب 0216

61،465،661 06،806،664  المللموقوفه كارنگي صلح بین 0214

   مريکن انتر پرايزآمؤسسه  0214

   شوراي روابط خارجي 0214

46،022،222 46،122،222  دانشگاه استنفورد -هوور مؤسسه  0214

   جي يو هريتیجبنیاد  0216

66،810،446 66،665،056  اربنمؤسسه  0216

   مركز كارتر 0216

086،222،222 616،022،222  رندمؤسسه  0214

 



 

 

هاي مالي بیشتر تفکر مقارن شد با تغییر سیاستهاي كانون زماني كه رشد شمار و انواع

هاي اينکه چگونه مؤسسه و ايده -را مجبور به يادگیري  تفکرهاي كانون اهداكنندگان، اين موضوع همه

 زا يدالرهاي اهدايي بسیاردريافت كرد. اين رقابت فزاينده براي  -بندي و عرضه نمايندآن را بسته

هاي مؤثري از رقیبانشان متمايز شوند، دست به فعالیتطور به تفکر را مجبور ساخت براي اينکههاي كانون

 تخصصي بزنند.

اند مؤسسات پژوهشي سال اخیر پا به عرصه وجود گذاشته 02كه در مؤسساتي  از دوسوم بیش

 : شوندمي كلي در دو شکل اصلي ديدهطور به هااند. اين تخصصتخصصي بوده

 اجتماعي و اقتصادي و...( ، موضوعي )علوم سیاسي .4

 خواه و ...(.ترقي، كارايدئولوژي )محافظه  .2

 ت به آنهابیشتري را نسب بوده كه ويژگي كارآفرينانهمؤسساتي  شگران ومحیط رقابتي به سود پژوه

 اند. اند، دارا بودهو محصوالت خود را نداشته هابندي و فروش برنامهكه توانايي بسته

تخصصي هاي سازمان تفکر و حركت به سويهاي كانون هاي رشد شماركه برخي از جنبه درحالي

كنند بر سر همان منابع نادري رقابت ميها اين مؤسسه ،اين، با وجود و موضوع محور مثبت بوده است

 .هستند تخصصي( نیز به دنبال آنپژوهشي چند منظوره )چندهاي سازمان كه

أثیر ت تفکر جناح راست و چپ به يك اندازههاي كانون كارشناسان معتقدند كمبود نقدينگي هنوز بر

 اند و اينها بودهکر جناح راست برنده جنگ به اصطالح ايدهتفهاي كانون ديگرازسوي  نداشته است.

تر بوده است. با اين حال اگرچه مطالعات دلیل دسترسي آنها به پشتیباني مالي گستردهپیروزي به

خواه را كار و ترقيمحافظههاي ازسوي سازمان شماري سعي در سنجش میزان مبالغ مالي دريافتيبي

 ين موضوع كار مشکلي است.اند، ولي اثبات اداشته

هاي بندي بسیاري از آنها در طیفتفکر و مشکل طبقههاي كانون قابل توجه با عنايت به تعداد

تفکر هاي كانون گوناگون ايدئولوژيك، بسیاري از مطالعات از ارائه تعريفي معتبر درخصوص ظرفیت مالي

 كه چند بار تجديد شده، نشان 1جايگزينمركز مطالعات خواه عاجزاند. تحقیقات كار و ترقيمحافظه

ايز، مريکن انترپرآكار در واشنگتن دي سي )مانند مؤسسه تفکر محافظههاي كانون اكثريت دهد كهمي

میلیون  0/12تركیبي معادل اي بودجه 1884شوراي مبادالت قانوني آمريکا و مؤسسه كاتو( در سال 

تفکر هاي كانون 0توان نتیجه گرفت كه بودجه تجمعيمي هاند. بنابراين براساس اين مطالعدالر داشته

 برجسته بوده است. خواهتفکر ترقيهاي كانون برجسته بیش از چهار برابر كارمحافظه

 رندگیتفکر آمريکا مورد تجزيه و تحلیل قرار ميهاي كانون با اين حال هنگامي كه وضعیت مالي

 زير مورد اتکا قرار گیرد: داليلنبايد صرفاً مطالعاتي مانند اين به

                                                 
1. The Center for Policy Alternatives 

2. Cumulative Budget 
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تفکر آمريکا در جاده كمربندي واشنگتن دي هاي كانون درصد از 01به اين دلیل كه تنها ـ  اول

 شود. بسیاريمي سي مستقراند )محل انجام تحقیق فوق( و اين موضوع باعث محدود شدن دامنه مطالعه

 شنگتن دي سي قرار دارند.تفکر با نفوذ در خارج منطقه جاده كمربندي واهاي كانون از

ش براساس گراي تفکرهاي كانون بندي برخي ازگونه كه پیش از اين گفته شد، طبقههمان ـ دوم

 دانند مشکل است. مي با وجود آن كه آنها خود را مستقل و بدون وابستگي ايدئولوژيکي خاص

 شد.اينکه هیچ تجزيه و تحلیلي نمي تواند كامالً جامع و فراگیر با ـ سوم

تفکر اي هكانون بايد تفاوت میان انواع گوناگونتفکر ميهاي كانون مطالعه فراگیر درخصوص بودجه

اي تفکر مدافعههاي كانون در جناح چپ و راست را در نظر گیرد و توجه داشته باشد كه براي نمونه

 هاياً داراي ديدگاهتفکر دانشگاهي عمومهاي كانون كه گیرند در حاليبیشتر در جناح راست قرار مي

 اند.خواهانهترقي

كنیم يکي از موضوعات مهم روشي تفکر بحث ميهاي كانون ايهنگامي كه در مورد وضعیت بودجه

 گیرد و بايد توجه كرد كه میزان مبلغي كهبندي )تنظیم بودجه( انجام ميبودجهتوسط آن است كه 

 ندارد. در همین زمینه به وضوح، میان شود، اهمیت چندانياي خاص دريافت ميمؤسسهازسوي 

 براي اينکه تأمین بودجه ازسوي ديگر همي وجود دارد.خواه تفاوت مكار و ترقيتفکر محافظههاي كانون

تفکر كارآمدتر شود ضرورت دارد كه محك و معیارهاي كلیدي معیني در نظر گرفته شود هاي كانون

كار مدتي است به آن پي برده و به تفکر محافظههاي نكانو چیزي است كه )تدوين شده(. اين واقعیت

راستي و اهداكنندگان براي تأمین بودجه منظور متقاعد كردن بنیادهاي دستدنبالش هستند. آنها به

هاي تفکر كانون»در مقاله  1اند. جي. سي. گودمنعمل كردهاي دستانهپیشطور به هايشان دائماًفعالیت

 گويد:مي «چه هستند؟

ن آاين ديدگاه و بینش  أكنیم. جايي كه منشكار كپي ميوهايمان را به وضوح از جهان كسبايده

هاي اهتوانند مانند بنگتفکر ميهاي كانون توانند مانند محصوالت در بازار عرضه شوند وها مياست كه ايده

 اقتصادي خود را به بازار عرضه كنند.

كاران با پشتیباني برخي بنیادهاي است، گروهي از محافظهدر راهبردي كه به خوبي مستند شده 

در اياالت متحده فعالیت موفقي را براي پشتیباني از  1862كار برجسته و پیشرو در اواخر دهه محافظه

 هاي ملي راكشیدند و سیاستاز مؤسسات و افراد كه مؤسسات لیبرال را به چالش مي اي مليشبکه

 كردند. ساختند، اجرادگرگون مي

                                                 
1. J. C. Goodman 



 

 

تفکر آنان در حال از میان هاي كانون ها در حال انشقاق بوده و در برخي موارددر زماني كه چپ

ذاري گكارانه سرمايهمحافظههاي سازي ايدهها بر روي راهبردي پیچیده براي صنعتي، راستندرفتن بود

 كردند.

ش كردند تا نشان دهند اي كوشهاي روزنامهگروهي از مطالعات پژوهشي و همچنین افشاگري

ا ي هاي غیرجنجالي را تأمین مالي كننداند پژوهشها ترجیح دادهاهداكنندگان دست چپي در طول سال

 كارشان انجامتفکر تهاجمي، مشابه آنچه همتايان محافظههاي كانون هايشان را به جاي تأمین ماليپول

 خیريه پرداخت كنند. هاي سازمان اند، بهداده

 0،دليامؤسسه برجسته يعني بنیاد لیند و هري بر 10گويد: در طول دو دهه گذشته مي 1تنكاوينگ

 6،و بنیاد خیريه كلود آر. لمب 6ديويد. اچ كوچ 4،بنیادهاي چارلز جي. كوچ 4،بنیاد ارهارت 6،بنیاد كارتاژ

بنیاد سارا  11،توريبنیاد هنري سالوا 12،بنیاد جان ام. آلین 8،بنیاد جي. ام 5،بنیاد فیلیپ ام. مك كنا

ي را براي تبلیغات ضد میلیون دالر 52كانال مالي به مبلغ  16و بنیاد اسمیت ريچاردسون 10اسکايف

میلیون دالر هم براي استخدام و آموزش نسل  06نظم كردن امور بازارها اختصاص دادند و دولتي و بي

نگاري روزنامه ،اقتصاد و بازار آزاد، اصول حقوق و قانونمباني و هاي زمینه بعدي رهبران جناح راست در

اي میلیون دالر نیز براي ساختن دستگاه رسانه 41هزينه كردند.  هاي سیاسيسیاسي و تحلیل

فکر تهاي كانون مین ماليأآزاد، ت كننده از بازارقانوني پشتیبانيهاي سازمان حمايت از، كارانمحافظه

كاران هاي محافظهدوستانه جديد براي تغییر سیاستابع نوعو بسیج مناي مدافعههاي سازمان ايالتي و

  .ه استهزينه شد

خواه حاال هاي ترقيهاي جديد كُند بودند. جنبشخواهان براي همسو شدن با اين واقعیتترقي

سال پیش آن را آغاز  62 كاران است كهه راهبرد محافظهشبی اند و آنها نیز راهبرديشدهديگر بسیج 

 كنند.دنبال مي را دكرده بودن

                                                 
1. Covington, 1998. 

2. The Lynde and Harry Bradley Foundation 

3. The Carthage Foundation 

4. The Earhart Foundation 

5. The Charles G. Koch 

6. The David H. Koch 

7. The Claude R. Lambe Charitable Foundations 

8. The Phillip M. McKenna Foundation 

9. The JM Foundation 

10. The John M. Olin Foundation 

11. The Henry Salvatori Foundation 

12. the Sarah Scaife Foundation 

13.The Smith Richardson Foundation 
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شود تجديد نیرو كرده و تأمین مي 0و تیم گیل 1جورج سورسازسوي  جنبش، با پول هنگفتي كه

 هاي دمکرات است موجب ترقي جنبش شده است. كه از استراتژيست6باب استین

به اين دلیل  قت مطالعه كرده و نتیجه گرفته كهكاران را به دباب استین جنبش محافظه

ازده مدت باند كه آنها با آگاهي از اينکه در كوتاههاي ايالتي و ملي سلطه يافتهاران بر دولتكمحافظه

هاي دهتوانند اييگذاري كنند كه مهايي سرمايهروشمند بر گروهطور به كهاند تالش كرده، نخواهند داشت

 .ش دهندكار را آموزفعاالن محافظهديدگاه عمومي را شکل دهند و  نو تولید كرده و

 

 تفكرهاي كانون روند جاري پيش رويـ فصل نهم 

ي ثري توانايؤمطور به تفکر ايجاد شد كههاي كانون اخیر برخي از تغییرات پیرامون جامعههاي لسا در

 0224در سال ، هاهاي جديد روبرو كرد. در پي بروز اين دگرگونيها و فرصتبا چالش آنها را ايفاي نقش

كانون تفکر پیشرو آمريکايي دعوت كرد تا در يك مطالعه  64از  4تفکر و جامعه مدنيهاي كانون برنامه

مؤسسه براي همکاري در پژوهش  06ها مشاركت نمايند كه در خصوص بررسي اين دگرگوني، يابيزمینه

 امعهها را در جانبوهي از دگرگونيها مؤسسه اين، هاي داده شدهدر پاسخ فوق اعالم آمادگي كردند.

گروه اصلي  6كلي در طور به هاي آنانسال گذشته معرفي كردند كه پاسخ 14تا  4تفکر طي هاي كانون

 گیرند:مي زير جاي

 مین بودجه.أتغییر در منابع مالي و ت .4

طور تفکر بههاي كانون طور كلي و( بهNGO-هاي مردم نهاد)سازمانها گسترش و تکثیر سمن  .2

 اخص.

 ويژه تسلط اينترنت.بهها و توسعه فناوري طي پیشرفت4 40×6هاي ظهور رسانه .3

 اند.اي وابستگي حزبي پیدا كردهايندهطور فزهايي كه بهسیاست .1

 د( وتفکر نیستنهاي كانون كنند و عضومي ظهور متخصصان )متخصصاني كه به تنهايي كار .5

 تفکر كوچك. هاي كانون

 جهاني شدن. .6

زمینه پیشنهادي مشخص كردند. تالقي  6منفي را براي اين  دهندگان برخي نتايج مثبت وپاسخ

مطالعه  داشته است. اينعنوان مشاوران سیاسي تفکر بههاي كانون عمیقي بر نقشتأثیر  برخي از اين امور

                                                 
1. George Soros 

2. Tim Gill 

3. Bob Stein 

4. The Think Tanks and Civil Society Program 

 دهند.روز هفته خدمات ارائه مي 7ساعت روز و  22هايي در رسانه .5



 

 

گان اعطاكنندازسوي  هاي محدودكننده ماليتجمعي سیاستتأثیر  كند كه چگونهبررسي مي ها رازمینه

مدت كنگره و كاخ سفید و گرايش سطحي و احساسي هاي سطحي و كوتاهگیريتهاي مالي، جهكمك

ي و هاي سیاسكننده كیفیت پژوهشعنوان عوامل تضعیفهاي چاپي بههاي خبري كابلي و رسانهشبکه

 كنند. هاي سیاسي در دسترس عمل ميهمچنین محدودكننده گستره گزينه

ها آشکار ساخت كه رايش منفي را در برخي از حوزهگ 6هاي متعاقب آن نتايج بررسي و مصاحبه

 تفکر اشاره داشت.هاي كانون كارگیري بودجه در جامعههبیشتر موارد به نحوه ب

 مدت و انجامتغییر رويه حامیان مالي از پشتیباني مالي بلندمدت نهادهاي پژوهشي به كوتاه. 4

 تفکر شد. هاي كانون رفیت بسیاري ازهاي خاص موجب تغییر در تمركز و كاسته شدن از ظپژوهش

ه ككشید، آن چنانرا به چالش مي تفکرهاي كانون مدت استقالل و نوآوريتأمین مالي كوتاه. 2

ي پژوهشهاي تفکر به حوزههاي كانون كردند و مانع از ورودهاي پژوهشي را تعیین ميحامیان مالي پروژه

 شدند.و فکري جديد و ترك عادت جاري مي

هاي دقیق بر روي موضوعات پر هاي عمومي كه تمركز آنها به جاي تحلیلطور مشابه، رسانهبه. 3

 دارند.هاي مختصر وا ميهاي سريع و تحلیلپاسخ تفکر را بههاي كانون سر و صداست

طور تفکر بههاي كانون طور كههمان، رشد اينترنت مشکل تأمین بودجه را تشديد كرده است .1

 طور برخط )در اينترنت( منتشرهاي سیاستي خود را بهها و توصیههاي پژوهشي و مشاورهي يافتهروزافزون

هاي مالي برخوردار كنند نیز ها و كساني كه احتمال دارد آنها را از كمكبراي عموم، رسانه كنندمي

 د.شورسي رايگان به منابع مطالعاتي فراهم ميدست

دهندگان به تحقیق مطرح شده است، ظهور فزاينده پاسخازسوي  گرايش منفي ديگري كه. 5

كنند و از هاي همسو با وابستگي خود تولید ميها و نهادهاي حزبي است كه تحلیلاز سازماناي گونه

 زنند.تفکر ضربه ميهاي كانون طرفياين طريق به استقالل و بي

بزرگي را براي پايداري و تداوم هاي هاي منفي در آينده همراه با يکديگر چالشاين گرايش. 6

هاي هاي با كیفیت و عمیق در زمینه سیاستعنوان تولیدكنندگان مشاورهتفکر بههاي كانون هايفعالیت

هايي را هم براي فرصت محوريو دگرگوني محیطي  6بخش عمومي ايجاد خواهند كرد. هرچند كه اين 

 ست:تفکر فراهم كرده اهاي كانونهاي مأموريت پیشبرد

ر تفکهاي كانون و اينترنت موجب جلب توجه عمومي بیشتر و توانا كردن 04×6هاي ظهور رسانه .4

تر و توزيع نشريات خود با هزينه كمتر در میان تر در سطح گستردهبراي دسترسي به مخاطبین افزون

 آنان كرده است.

 تفکر و سايرهاي نكانو هاي بیشتري را بینغیرانتفاعي همکاريهاي سازمان گسترش. 2

 كند.المللي تسهیل ميمردم نهاد در سطح ايالتي و بینهاي سازمان
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ه ها و دسترسي باين شبکه امکان به كارگیري سازوكارهاي جديد براي نفوذ مؤثر بر سیاست. 3

ري سپتامبر و بیما 11آورد. به عالوه تأثیرات جهاني شدن مانند حوادث تر را فراهم ميمخاطبان گسترده

الملل، سیاست خارجي و امنیت ملي فراهم آورده است كه عاليق بیشتري را در حوزه امور بین 1سارس

 بر اين موضوعات متمركز شوند. تفکر بتوانندهاي كانون دهد بیش از پیشمي اجازه

تفکر كوچك براي پاسخگويي به موضوعات در حال ظهور در سطح ملي و هاي كانون مجموعه .1

ي فشار هاالمللي با گروهتفکر در سطح محلي، ملي و بینهاي كانون اند. در حال حاضريافته جهاني شکل

جمهوري سال طي كارزار انتخابات رياست ها شاركت دارند. همه اين گرايشاي ممدافعههاي سازمان و

ويژه خود و  تفکر را در پیشبرد مأموريت نهاديهاي كانون هامورد توجه قرار گرفت. اين فرصت 0224

 توانمند ساختند. تفکر در كلهاي كانون نقش جامعه همچنین

تفکر چگونه از عهده رويارويي با هاي كانون هدف اصلي اين تحقیق روشن كردن اين مسئله بود كه

كنند. يي و پايداري خود را نیز حفظ ميآآيند ضمن اينکه روابط، استقالل، كارتغییرات محیطي خود بر مي

بر پايه آنها انجام داد. اگر حامیان مالي  تواناره دارند كه تغییرات را ميي تحقیق به دو حوزه اشهاپاسخ

هاي مالي خود را اصالح جدول زماني كمك، هاپژوهش پذيري بیشتر در زمینهمنظور ايجاد انعطافبه

را  هاي سیاستي بهتريتر و تولید مشاورههاي كاملتفکر امکان انجام تجزيه و تحلیلهاي كانون كنند،

 ها خواهند داشت.براي سیاستگذاران و رسانه

ها سهمؤس ،تري را اعطاكنندبلندمدتبودجه  طور متناظربههاي سازماني حمايت كنندگاناگر تأمین

 تري ارائههاي مناسبها و تحلیلنوآوري، توانايي خواهند داشت، براي موضوعات و مشکالت پديدار شده

تفکر اجازه خواهد داد به نوعي از استقالل هاي كانون هاي مالي به جامعهدر نحوه تأمین كمك كنند. تغییر

 تجديد حیات و تقويت دوباره آنها را در پي خواهد داشت. دست يابند كهو نوآوري 

 

 نهادمردمهاي سازمان تفكر و ديگرهاي كانون گسترش 

رغم بسیاري از تاكنون دو برابر شده است. علي 1852تفکر در اياالت متحده از دهه هاي كانون شمار

تفکر و افزايش رقابت و تنش در درون اين جامعه وجود هاي كانون بازخوردهاي منفي كه درباره گسترش

 وها مؤسسه تفکر و سايرهاي كانون ولي اين پديده موجب تسهیل همکاري و شراكت میان ،داشت

طور مؤثري در مقابل تغییرات جامعه عمل كنند. در اجازه داد تا به مردم نهاد شد و به آنهاهاي سازمان

تفکر ملي اياالت متحده امکان همکاري با يکديگر را در میان طیف سیاسي موجود هاي كانون كه حالي

 هاي آموزشيگروه، ايمدافعههاي سازمان تفکر ديگر،هاي كانون ولي در سطح محلي و ايالتي با ،ندارند

 المللي ارتباط و پیوستگي دارند.بنیان در سطح بینؤسسات دانشم و ديگر

                                                 
1. SARS 



 

 

تفکر به مخاطبان بیشتر را هاي كانون دسترسيو افزايي ايجاد كرده هاي گسترده، هماين شبکه

 سازد.ورتر ميفراهم كرده و آنها را بهره

كه هنوز همکاري كاملي  اندمردم نهاد را آغاز نمودههاي سازمان تفکر همکاري باهاي كانون در حالي

هاي مشاركت در آنها وجود دارد، مانند بین دو حزب و همچنین رشته هاي كه امکانرا در همه عرصه

 اند. تفکر داخلي دنبال نکردههاي كانون علمي با ديگر

تفکر در آمريکا محیطي بسیار رقابتي را ايجاد كرده است كه در هاي كانون در عوض افزايش تعداد

ها رسانهازسوي  تفکر با يکديگر براي تأمین بودجه و جلب توجههاي كانون ار در حال رشدي ازآن شم

 كنند. و سیاستگذاران رقابت مي

تفکر را مجبور كرده تا با هاي كانون بسیاري از، به عالوه فشار براي انجام كارهاي تخصصي

ز ايجاد كنند مانند دستور كار پژوهشي، مشابه تمايهاي هايي بین خود و ديگر مؤسسهكارگیري شیوههب

 هاي سیاستي، گرايش سیاسي و راهبردهاي بازاريابي.خروجي

اد آمريکايي نو یسازماني جديد مانند بنهاي طرح دهندگان به ساخت و آفرينشبرخي از پاسخ

 اند.ردهتفکر اشاره كهاي كانون عنوان يکي از نتايج مثبت استمرار تغییرات رخ داده در جامعهبه

تفکر  هايكانون هاي اساسي در نحوه عملکردها به روشني منتج به دگرگونينیروي رقابتي در بازار ايده

 اين موضوع زده است. زنده و پر انرژي را در باره هاي جديد شده است كه جرقه يك بحثو تولید ايده

 

 هاي حزبيگسترش سياست 

راي فشار ب بندي )دو قطبي شدن( ووجود دارد، افزايش قطبتفکر هاي كانون گرايش ديگر كه در جامعه

عمومي ذاتاً سیاسي است و هاي يند سیاستآكه واشنگتن دي سي و فر حاليهمسويي سیاسي است. در

ود گرايي به اوج خیك آمريکايي است، وضعیت جاري حزبها از صفات بارز تجربه دمکراترقابت میان ايده

ظر نر نیز داوطلب فراهم كردن مهمات اين جنگ میان خوبي و بدي كه بهتفکهاي كانون رسیده است و

ها هاي حزبي و جنگ ايدهسیاست اكنون اند.رسد بسیاري از سیاستمداران را درگیر كرده شدهمي

اي گونه، بهاندتر شده است و مطابق با آن مؤسسات داراي وابستگي حزبي عمومیت بیشتري يافتهپیچیده

 وها پژوهش نگري دراند كه ويژگي آن تنگرا پذيرفته ادي از آنها هويت سیاسي خاصيكه تعداد زي

هاي سیاستي است. نتیجه اين وضعیت قرار گرفتن در يکي از دو سوي طیف سیاسي پذيرش توصیه

گر سوي ديكار ازمحافظههاي سازمان يکسو و لیبرال ازهاي سازمان است. يعني يك دوگانگي بزرگ میان

 رو در مركز.ار كمي هم مؤسسات میانهو شم

سیاسي نظر  هايها، عقايد و گزينهاي كه به طیفي از ايدهبنابراين يافتن تحلیلي عیني درخصوص مسئله

كنند يم ها وابستگي حزبي بیشتري پیداكه سازمانمشکل شده است. همچناناي طور فزايندهداشته باشد به

 يابد.مي هشسطح و كیفیت مباحث دروني آنها كا
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 ها وضعیتي راحزبي و جنگ ايدههاي كند كه سیاستتفکر اشاره ميهاي كانون مدير اجرايي يکي از 

نگر با در نظر گرفتن هر دو سوي يك مسئله وجود دارد هاي جزئيفراهم كرده كه عالقه كمي به انجام تحلیل

 تلقي خواهد شد. دشمن متحدوان عنبه درصد از موضوعي پشتیباني نکند 122طور به و اگر گروهي

ه تفکر را كهاي كانون طور كلي وجود اين قبیل مسائل در كنار محیطي رقابتي، همکاري میانبه

 دهد.مورد تهديد قرار مي مین بودجهأهاي منفي تراهي است براي كاستن از گرايش

ام ا وجود اينکه انجكنند كه بمختلف سیاسي و ايدئولوژيك احساس ميهاي دهندگان از طیفپاسخ

تفکر درباره موضوعات گوناگون الزامي است، محیط جاري منجر هاي كانون مي میانئمباحث جدي و دا

 شود. به چنین تبادل و تضارب آرايي نمي

ود، شتفکر ميهاي كانون هاي حزبي موجب محدود شدن امکان نوآوريسطح رو به گسترش سیاست

دارد دهندگان اظهار ميمحیط دو قطبي فعلي مشکل است. يکي از پاسخزيرا اظهار عقايد غیرمرسوم در 

 «.هاي چپ و راست باشد، مشکل شده استچارچوب كه خارج از يهايشنیدن ايده»كه 
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 هاي عمومي و گسترش اينترنترسانه

هايي را تفکر تهديدها و فرصتهاي كانون و ظهور اينترنت براي 04×6ديده پ ،هاگسترش پوشش رسانه

ا يا مجازي )قرارداد ب طور واقعيوز هر كانون تفکري بهامر .فناوري وب روشن استتأثیر  به دنبال داشت.



 

 

يا مدير بخش وب  1اي فناوري اطالعات و يك وب مستريك كارشناسي حرفهبه هاي تخصصي( شركت

 وز نگهداشتن وب سايت خود نیازمند است.ربراي به

اده هايشان را دتفکر اجازه انتشار آسان و گسترده ايدههاي كانون استفاده گسترده از اينترنت به 

هاي ارتباطي موجب است و در اوج گرفتن سود آنها سهیم بوده است. ظهور اينترنت و ديگر فناوري

 ،افزايش دسترسي به پژوهشگران ،گسترش انتشار اطالعاتها، هاي انتشار پژوهشكاسته شدن از هزينه

 تفکر شده است. هاي كانون بسیاري ازتأثیرگذاري  گسترش مخاطبان و نشريات،

هاي ونكان با وجود اين استفاده گسترده از اينترنت مشکالتي را هم به دنبال داشته است. برخي از

گفتگو درخصوص برخي مسائل و موضوعات را  كنند كه اينترنت كیفیت ديالوگ وتفکر استدالل مي

 مي براي فیلتر كردن حقايق و اطالعات در وب وجود ندارد.سطوري كه هیچ مکانیتقلیل داده است. به

اند. وجود آوردهتفکر بههاي كانون هاي جديدي را برايهاي عمومي نیز چالشطور مشابه رسانهبه

ها را به شدت افزايش داده تفکر در همه شبکههاي كانون حضور مفسران، 0خبري كابليهاي ظهور شبکه

 اي چون كنطور منظم مفسران برجستههاي خبري كه بهتوان در برنامهاين گرايش را ميتأثیر  است.

در  شوراي روابط خارجياز مؤسسه  4راشل برانسون، سي. ان. ان.كینگز در شبکه مؤسسه برو از 6پوالك

اي. بي. الملل در شبکه از مركز مطالعات راهبردي و بین 6توني كاردزمن 4،.شبکه ام. اس. ان. بي. سي

 مشاهده كرد. ، يابندمي از مؤسسه هريتیج در شبکه فاكس در آنها حضور 6و پیتر بروكز سي.

هاي خبري كوتاه پیگیري و ارائه مسائل احساسي و گفتگوها و گزارش 04×6هاي خصوصیات رسانه

هاي کايي عمدتاً گفتگوهاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي كوتاه را به جاي تحلیلآمريهاي است. رسانه

ها نیز بدون ارزيابي روش و سطح سايتدهند و بسیاري از وبه ميئارا موشکافانه و دقیق از مسائل،

 طور مستقیم بر تواناييدهند. تركیب اين دو رويکرد است كه بهآنها را بازتاب ميها تحلیل گونهاين

دقیق و همچنین درگیر شدن در مباحث  تفکر براي فراهم كردن پیشنهادات قابل مالحظه،هاي كانون

 گذارد.تأثیر مي عمومي آن،ارائه  پیش از، مستدل

هاي آورد تا به جاي تحلیلتفکر فشار ميهاي كانون اين تغییر در نحوه انتقال اطالعات به مردم بر

سطحي تولید كنند. ويژگي فوريت و بالدرنگ بدون اينترنت و  مختصر و، هاي كوتاهدقیق، گزارش

 ،هايشان يعني ايدهتفکر را وسوسه كرده است كه كنترل مهمترين سرمايههاي كانون 04×6هاي رسانه

 وب )اينترنت( و حامیان مالي خود به سپارند.، هارا به رسانه اطالعات و تحلیل

                                                 
1. Webmaster 

2. Cable News Channel 

3. Ken Pollack 

4. Rachel Bronson 

5. MSNBC 

6. Tony Cordesman 

7. Peter Brookes 
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 )تخصصي( ويژهكارتفكر كوچك و هاي كانون گسترش

هاي اجتماع رخ داده، سیاستگذاران را براي درك بسیاري از پیشرفت تکنولوژيکي كه در همه عرصه

مسائل سیاستي پیچیده امروز به چالش كشیده است. تحصیالت سیاستمداران در اياالت متحده عمدتاً 

مانند فناوري هاي علمي نوظهور براي فهم زمینهآنان در زمینه حقوق و سیاست است. بدين جهت 

مند سیاستمداران نیاز مشکل دارند. در اين صورتزيستي، ژنتیك، انرژي اتمي و بیوسفر )زيست كره( 

ید و قابلیت تول ديدههاي تخصصي آموزشزمینه تفکر بوده كه درهاي كانون ياري پژوهشگران شاغل در

 .دقیق و عمیق در اين خصوص را داشته باشندهاي گزارش

هاي جدي در زمینه موضوعات بسیار اي براي انجام مطالعات و تحلیلوزه نیاز فزايندهدر نتیجه امر

تفکر هاي كانون تفکر وجود دارد. اين نیاز به افزايش بسیار زياد شمارهاي كانون تکنیکي و فني توسط

اي هكانون اي منجر شده است. مسئله بغرنج در اينجاست كهكوچك متخصص در موضوعات چند رشته

تفکر بايد براي تعدادي از موضوعات سیاستي به جاي به خدمت گرفتن پژوهشگران صاحبنظر كه هريك 

تعدادي از تحلیلگران بسیار متخصص )متخصص تنها در يك رشته ، در چندين زمینه خبره باشند

ا برآورده رتواند نیازهاي حامیان مالي و سیاستگذاران مشخص( را به خدمت بگیرند . با اينکه اين رويه مي

تفکر را كه نیازمند به پاسخگويي به طیفي از موضوعات و هاي كانون ولي دست مديران اجرايي ،سازد

 پا بر عرصه وجودتفکري كه هاي كانون تاكنون اكثريت بزرگي از 1862بندد. از دهه ها هستند مينگراني

 اند.اند، تخصصي بودهگذاشته

 

 ها ي ارائه مشاوره در زمينه سياستجهاني شدن و تقاضاي فزاينده برا

مستمر محدود و محدودتر شده و در پي خود طور به اخیر امکان تأمین بودجههاي لسا طور كلي دربه

اين اتفاق درست  تفکر را به همراه داشته است.هاي كانون محدودتر شدن استقالل و نوآوري فکري در

اي نوآورانه افزايش يافته است. جهاني شدن رابطه پیچیده هاي مستقل ودر زماني است كه نیاز به تحلیل

هاي آشکارتري از زندگي از ها و موضوعات )مسائل و مشکالت( با بخشرا میان موقعیت )سرزمین(، ملت

 گذارند و از آنها وميتأثیر  تفکرهاي كانون بر هاجود آورده است كه آنوطريق انتقال و توزيع دانش به

 پذيرند.ميتأثیر  اطالعات بنیان ـدانش  هايديگر مؤسسه

نظر  و همچنین در واكنش تري از مسائل و توانايي بالقوه انجامهاي كاملاين مسئله نیاز به تحلیل

 هاي سیاستي را به دنبال دارد. گرفتن احتماالت همه گزينه

ي هاي سیاستوهشپژ، تفکرهاي كانون تر براي تأمین ماليبدون رويکردي خالقانهاز سوي ديگر 

سیاستي ضعیف و فاقد هاي مشاورهارائه  مد اين مسئله نیزاصادقانه و نوآورانه انجام نخواهد شد و پی

 كفايت خواهد بود.



 

 

هاي یاستس ضمن اينکه، هاي سیاستي بايد در باالترين سطح حفظ شودبا اين حال كیفیت مشاوره

آمیزند نیاز به مي اخالق و سیاست در هم، ومخارجي فراملیتي و موضوعات داخلي يعني جايي كه عل

 هاي پر سر و صدا و مناسب تبلیغات.نه تحلیل دارد هاي با كیفیتتحلیل

وقايع يازده سپتامبر اين گرايش را تسريع كرد و در نتیجه سطح بااليي از عالقه در از نگاه ديگر 

ري را براي آموزش سیاستگذاران، هاي بیشماتفکر فرصتهاي كانون سیاست خارجي و امنیت ملي براي

نفعان در چنین موضوعاتي فراهم كرد. در نتیجه ها و ديگر ذيها، رسانهغیرانتفاعيهاي مؤسسه مردم،

 سیدههاي فکري و عاليق به اوج رپیوند ذاتي میان توانايي تفکر توانستند در زمینههاي كانون بسیاري از

 ذاري كنند.گهاي بخش عمومي سرمايهدر حوزه سیاست

كه موضوعات سیاسي معاصر مستلزم روابط دروني و پیچیده و  بودهاين حقیقت مرتبط با اين روند 

ي جاري هاها و سیاستدلیل اينکه پارادايمهاي اولیه مشهود نیست. اين موضوع بهكه در بررسياند ايتازه

هاي م به فکر كردن خارج از چارچوبسیاستگذاران را ملز، كیفیت الزم را نداشته يا قابل اجرا نیستند

تفکر را در سطح نهادي )سازماني( و همچنین در هاي كانون گراييكند. بنابراين فراملیتمرسوم مي

يا  ويندگتفکر پیامدهاي آنچه ميهاي كانونزيرا  .دهدقرار ميتأثیر  ها تحتسطوح نشر و توزيع سیاست

 .توانند متوقف كننددهند را نميانجام مي

تفکر كه در آمريکا مستقرند هاي كانون هايي ماننداتخاذ تصمیمات سیاسي و همچنین سازمان

دهد و برعکس وقايع و تصمیمات ساير كشورها قرار ميتأثیر  وقايع جاري در ساير نقاط جهان را تحت

 تفکر آن اثر گذارند. هاي كانون نیز بر اياالت متحده و

هاي سیاستي و پیامدهاي هريك از آنها بر جهان و ارزيابي جايگزين هاي تفکر نیازمند يافتنكانون

 اند.و سپس انطباق آن با بافت محلي

ر در ديگر تغییازسوي  هاي نوآورانه وحلبنابراين از يك سو نیاز و تقاضاي فزاينده براي يافتن راه

تفکر را از دستیابي هاي انونك اي و نهادي وجود دارد كههاي بودجهالملل و همچنین محدوديتعرصه بین

 دارد.هاي خالقانه و نوآورانه باز ميحلبه اين راه
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 كليدي تحقيقهاي از يافتهاي خالصه .45جدول 

 مثبتهاي مداپي مدهاي منفياپي

پژوهشي خاص و هاي طرح هاي مالي براساسكمك، مدتمين مالي؛ كوتاهأتغيير الگوي ت

 گرانتيجه

 موجببلندمدت  نهادي وهاي بانيفقدان پشتی .1

تفکر از مسیر بیانیه هاي كانون شود بسیاري ازمي

 موريت و دستور كار پژوهشي خود منحرف شوند.أم

كند تا كارآمدتر مي تفکر را مجبورهاي كانون .1

 ثرتر ظاهر شوند.ؤمها عمل كنند و در عرصه

و انجام ها تحلیل موجب محدود شدن سطح .0

 شود.مي هانوآوري

تمركز  و هاي سیاسيگیريجهت موجب افزايش .0

 ود.شمي كارهاي مرتبط با قوانین مسائل جاري و بر

هاي مالي را بر طرح و نفوذ اهداكنندگان كمك .6

 دهد.مي افزايشها پژوهش نتیجه

 كند.مي تمركز بر نشر اطالعات را بیشتر .6

را در جذب و نگهداري ها مؤسسه توانايي .4

 دهد.مي ژوهشگران كاهشپ

هاي مالي كنترل بیشتري به اهداكنندگان كمك .4

 دهد.مي بر نحوه استفاده از آنها

 هاتفكر و سمنهاي كانون ش شمارافزاي

هر عالقه و موضوعي صاحب كانون تفکر مختص  .1 مین مالي أرقابت بر سر ت .1

 خود خواهد شد.

و  ذارانافزايش رقابت براي جلب توجه سیاستگ .0

 رتفکهاي كانون براي استفاده از محصوالتها رسانه

تفکر در هاي كانون هاي میانمیزان همکاري .0

المللي افزايش خواهد يافت ملي و بین، سطح ايالتي

 يکپارچگي عمودي و افقي بیشتر(.)

با عنوان اي مدافعههاي سازمان افزايش شمار .6

ندگان از كنشود استفادهمي كانون تفکر موجب

هاي مربوط به تولیدات نتوانند بین پژوهش

هاي بخشي عمومي و البیگري تمايز قائل سیاست

 شوند.

 رقابت بیشتر موجب افزايش تولید و تمركز .6

 تفکر خواهد شد.هاي كانون

انرژي بیشتر و بازيگران با استعداد بیشتري وارد  .4 افزايش رقابت میان پژوهشگران .4

 د.عرصه خواهند ش

 7×21هاي ظهور رسانه

، بر مباحث سیاسي انحرافيها تمركز رسانه .1

 برانگیزنده و مهیج

 فکرتهاي كانون درخواست بیشتر براي تولیدات .1

نده كنتفکر با امکانات خیرههاي كانون اغوا شدن .0

پر سر و صدا به  هايو دنبال كردن پژوهشها رسانه

 هاي مستدللیلجاي تح

هاي آوردن مخاطبان بیشتر براي خروجيفراهم  .0

 تفکرهاي كانون

گونه به مختصر و يادداشتهاي افزايش گزارش .6

 عمیق و مغزدارهاي جاي گزارش

تفکر و ديگر نخبگان هاي كانون مرتبط كردن .6

 سیاسي با مردم

تفکر از جزئیات به هاي كانون تغییر رويکرد .4

 كلیات و نکات مهم

تفکر بیشتر ديده هاي كانون شودمي موجب .4

 شوند و قابل دسترس تر باشند.

تفاوت در دهندگان بيأيموجب درگیر شدن ر .4 

 شود. مي الملليموضوعات مهم ملي و بین

 



 

 

 مثبتهاي مداپي مدهاي منفياپي

 تكنولوژي سلطه اينترنت و پيشرفت

گفتگو در خصوص  كاهش كیفیت ديالوگ و .1

 موضوعات معین 

 هزينه كم نشر اطالعات .1

تفکر براي ايستادن در لبه هاي كانون رفشار ب .0

فناوري و افزايش تعداد كاركنان شامل افراد 

 مورد نیازهاي در زمینهاي حرفه

 تفکر بههاي كانون فراهم آوردن امکان دسترسي .0

 مخاطبان بیشتر

فکري و هاي از دست دادن كنترل بر سرمايه .6

 پژوهشي 

ري تسهیل سرعت و هزينه هماهنگي و همکا .6

 تفکرهاي كانون میان

تفکر كه هاي كانون افزايش امکان ديده شدن .4 

 شود.مي موجب افزايش نفوذ آنها

 حزبيهاي افزايش وابستگي

آزاد و هاي مباحث سیاسي در واشنگتن ايده .1 .تفکرهاي كانون ينده جامعهآدو قطبي شدن فز .1

 هايدهد خروجيمي تري دارد كه اجازهمتنوع

 تفکر شنیده شود.هاي نكانو

فشار فزآينده براي انطباق سیاسي و مشکالت  .0

 ناشي از عدم وابستگي.

تفکر را هاي كانون هاي حزبي برخي ازسیاست .0

هاي با تمركز بیشتر و و تحلیلها پژوهش به سوي

 تر هدايتزمانبندي نشر و توزيع محتاطانه و دقیق

 كنند.مي

  رو.میانههاي مانساز كاسته شدن از شمار .6

 هامردم و ايده، : افزايش ارتباط ميان موضوعاتجهاني شدن

، تفکرهاي كانون تسهیل در افزايش شمار .1

 آورد.مي محیطي شلوغ و رقابتي را به وجود

، هاي خارجيينده به سیاستاعالقه فز .1

 المللي بخش عمومي و موضوعات بینهاي سیاست

 دمانن، تمركز بر موضوعات عدم تناسب در میزان .0

تمركز بیشتر بر جنگ در برابر ترور و امنیت داخلي 

 الملليپوشي از ديگر مسائل داخلي و بینو چشم

 مهم.

 پیچیدگي و روابط دروني جهاني شدن موجب .0

ع به مناباي فزآيندهطور به شود سیاستگذارانمي

 تفکر روي نمايند.هاي كانون دولتي مانندغیر

 

 اياالت متحده تفكر جهانيهاي كانونـ  دهمفصل 

هاني اي و جتفکر شبکههاي كانون ويژهتفکر بههاي كانون اخیر شاهد رشد انواع گوناگوني ازهاي لسا در

یز تفکري نهاي كانون تفکر بیشتري در حال ظهور در سرتاسر جهانند،هاي كانون كه هستیم. در حالي

 هايكانون دارند. نیز هاي جهانيفعالیت هاي محلي در درون كشور خودیتوجود دارند كه همزمان با فعال

كنند كه براساس آن از چندين مركز فیزيکي عملیاتي تفکر اخیر راهبردهايي را در پهنه جهاني اجرا مي

 صورت محلي و در چند نقطه در داخل كشور يا خارجتوانند بهبرند. اين مراكز مي)دفاتر اجرايي( بهره مي

 كشور مستقر باشند. 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

همراه با نوع گرايش ساختاري  ،نداكه داراي ويژگي جهاني آمريکاييتفکر هاي كانون زيردر جدول 

 داده شده است. نمايشسیس هريك أآنها و زمان ت

 

 تفكر جهاني اياالت متحدههاي كانون .46جدول 

 رديف سسهؤنام م گرايش ساختاري سيسأتاريخ ت

 1 1اسپنمؤسسه  دانمستقل و خودگر 1842

 0 بروكینگزمؤسسه  مستقل و خودگردان 1816

 6 المللموقوفه كارنگي صلح بین مستقل و خودگردان 1812

 4 مركز كارتر وابسته به دانشگاه 1850

 4 مركز توسعه جهاني مستقل و خودگردان 0221

 6 الملليهاي خصوصي بینمركز بنگاه وابسته به دولت 1856

 6 الملليمركز مطالعات راهبردي و بین و خودگردان مستقل 1860

 5 الملليهاي بینمركز همکاري وابسته به دانشگاه 1886

 12 )مركز مطالعات( شرق غربمؤسسه  مستقل و خودگردان 1852

 11  0خانه آزاديمؤسسه  مستقل و خودگردان 1841

 10 6فريدوم وركزمؤسسه  مستقل و خودگردان 1854

 16 بنیاد هريتیج ل و خودگردانمستق 1866

 14 هوورمؤسسه  وابسته به دانشگاه 1818

 14 هادسنمؤسسه  مستقل و خودگردان 1861

 16 4ديدبان حقوق بشر مستقل و خودگردان 1865

 15 مطالعات اقتصاديمؤسسه  مستقل و خودگردان 1866

 18 المللصلح بینمؤسسه  مستقل و خودگردان 1862

 02 الملل پترسوناقتصاد بینمؤسسه  خودگردانمستقل و  1851

 01 رندمؤسسه  مستقل و خودگردان 1845

 00 بنیاد تینکر مستقل و خودگردان 1848

 06 اربنمؤسسه  مستقل و خودگردان 1865

 04 وودرو ويلسونمؤسسه  مستقل و خودگردان 1865

 04 ي توسعه اقتصادمؤسسه / بانك جهانيمؤسسه  شبه مستقل 0226- 1844
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3. FreedomWorks Institute 

4. Human Rights Watch 



 

 

 كانون تفكر برجسته اياالت متحده آمريكا 25معرفي ـ  فصل يازدهم

 4مريكن انترپرايزآمؤسسه . 4

 مأموريت

تأسیس شد و  1846كند در سال هاي بخش عمومي پژوهش مياين مؤسسه كه در زمینه سیاست

هاي مايت از بنگاههاي آزادي مانند محدود كردن اختیارات دولت، حمنظور حفظ و تقويت بنیانبه

هاي فرهنگي و سیاسي مهم و همچنین سیاست خارجي و دفاع ملي قدرتمند از خصوصي و مؤسسه

كند. مؤسسه كامالً مستقل و فعالیت مي، هاي علمي، مباحث باز )آزاد( و انتشاراتطريق انجام پژوهش

ها ا مسائل سیاستي ديدگاهي مطالعه و پژوهش درخصوص قوانین يبدون هرگونه وابستگي بوده و در اثنا

 گیرد.هادي را در نظر نمينظرات هیچ نو نقطه

 ساختار

عضو است كه همگي آنان از مديران پیشرو در  62مريکن انترپرايز مشتمل بر آهیئت امناي مؤسسه 

 122اي شامل بیش از پژوهشگر و دستیار رسمي و شبکه 42اند. مؤسسه هاي اقتصادي و ماليعرصه

یار اند در اختمريکاييآهاي سیاست پژوه ها و مؤسسهاره وقت كه همگي آنان از میان دانشگاهپژوهشگر پ

 دارد.

 بودجه

ا و اشخاص هبنیادها، شركتازسوي  مريکن انترپرايز سازماني مستقل و بدون وابستگي است كهآمؤسسه 

 دالر بوده است. میلیون 64بالغ بر  0214شود. میزان بودجه اين مؤسسه در سال پشتیباني مي

 

 III2هاي عمومي جيمز اي. بيكر مؤسسه سياست. 2

 مأموريت 

عمومي فعالیت هاي بخش بوده و در زمینه سیاست (Rice universityوابسته به دانشگاه رايس )

بدون وابستگي حزبي بوده و اقداماتش داراي باالترين معیارهاي تعالي فکري شدت كند. اين مؤسسه بهمي

ند كمي هاي بخش عمومي پراست و مانند پلي فاصله میان تئوري و عمل را در زمینه سیاستو معنوي 

 غیرحکومتيهاي سازمان ها، فعاالن اقتصادي وهیان، اعضاي دولت، رسانههمچنین متخصصین و دانشگا

بهبود وضعیت  ها و اقدامات عملي برايها، نوآوريمنظور توسعه ايدهها بهآورد. اين همکاريرا گردهم مي

 هاي بخش عمومي در همه سطوح حکومت طراحي شده است.سیاست

 

                                                 
 .info@aei.or .پست الكترونيكي: www.aei.orgآدرس وب سايت:  .1

 .bipp@rice.edu :پست الكترونيكي www.bakerinstitute.orgآدرس وب سايت:  .2

http://www.aei.org/
http://www.bakerinstitute.org/
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 ساختار

كند و اساساً اقدامات آن به رايس است كه درجه علمي اعطا نمي مؤسسه بیکر بخشي از دانشگاه

هاي داخلي هايي در زمینه موضوعات سیاستهاي بخش عمومي و برنامههاي مربوط به سیاستپژوهش

 صاص دارد.و خارجي اخت

 بودجه

میلیون دالر  40میلیون دالر جذب كرده است كه  64هاي خود بالغ بر سال فعالیت 10مؤسسه در طول 

هاي پژوهشگر و دستیار بوده كه در حوزه سیاست 14دلیل پشتیباني از آن به شکل وقف بوده كه به

 میلیون دالر بوده است. 6.66لغ مب 0210در سال مؤسسه  بودجه اين اند.الملل فعال بودهداخلي و بین

 

 4گزنمؤسسه بروكي .3

 مأموريت

انه هاي مستقل و نوآورمؤسسه بروكینگز سازماني خصوصي و غیرانتفاعي است كه اقدامات آن به پژوهش

صدسالگي خود را جشن  0216هاي سیاستي اختصاص دارد. اين مؤسسه كه سال حلبراي يافتن راه

هاي جديدي المللي را مورد بررسي قرار داده و ايدهل جاري داخلي و بینخواهد گرفت موضوعات و مسائ

 كند.براي آن تولید مي

و نه  شودعات براي مباحث عمومي اجرا ميپژوهش در مؤسسه بروكینگز براي فراهم آوردن اطال

هاي ها و افراد خارجي كه در زمینهپیشبرد موضوعات سیاسي. پژوهشگران مؤسسه از میان آمريکايي

 شوند. و چندتخصصي باشند، انتخاب مي حکومتي و آكادمیك تجربه داشته

توصیه براي ارائه  هاي با كیفیت باال ومأموريت مؤسسه بروكینگز فراهم كردن تحلیل

هاي جهاني كه كشورها در گیرندگان در اياالت متحده و خارج از آن در طیف وسیعي از چالشتصمیم

 كنند، است.ه يکديگر اتکا پیدا مياي بطور فزايندهآن به

 ساختار

ام گیرد بايد انجاين مؤسسه مسئول نظارت كلي بر مؤسسه، تصويب چارچوب تحقیقاتي كه  هیئت امناي

و نگهباني از استقالل كاري آن است. رئیس مؤسسه، مدير ارشد اجرايي آن نیز است كه مسئولیت او 

بايد چاپ و نشر شود و انتخاب كاركنان ذيرش موارد كه ها، پها، توصیه طرحتدوين و تنظیم سیاست

، شهادت در ايدهارائه  پژوهشگر عضو و غیرعضو مؤسسه در نوشتن كتاب، مقاله و 142است. بیش از 
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شود مشاركت برگزار مي هاي كنگره و حضور در تعداد زيادي از مراسم عمومي كه در طول سالكمیته

 .دارند

 بودجه 

دوست پشتیبان مالي ها و اشخاص انسانبنیادها، شركت از طريق وقف و همچنینمؤسسه بروكینگز 

هاي آموزشي اختصاص دارد. اين مؤسسه همچنین از شود. بودجه مؤسسه به انجام پژوهش و فعالیتمي

ي هاكند و حفظ حق انتشار يافتهطريق انجام برخي مطالعات و براساس قراردادهاي كه با دولت منعقد مي

 میلیون دالر بوده است. 81حدود 0210نیز درآمدزايي دارد. بودجه مؤسسه بروكینگز در سال  شيپژوه

 

 4مركز نيكسون .1

 مأموريت

اي فعال در حوزه عنوان مؤسسهجمهور ريچارد نیکسون بهتوسط رئیس 1884مركز نیکسون در سال 

انه هاي عملگرايرويج تحلیلهاي خارجي و بدون وابستگي حزبي تأسیس شد. مأموريت مركز، تسیاست

 المللي است.روي آمريکا در عرصه بینهاي پیشها و فرصتو عمیق درباره چالش

كه يکي از نشريات برجسته در حوزه  (National Interest)اين مركز مجله نشنال اينترست 

 كند.سیاست خارجي است را منتشر مي

 ساختار

مستقل از كتابخانه ريچارد نیکسون و بنیاد زادگاه او است و  ريزي شده اساساًطور برنامهاين مركز به

 10همچنین هیئت مديره مستقل خود را نیز دارد. مؤسسه و نشريه )نشنال اينترست( روي هم رفته 

 . دفتر مركزي مؤسسه در واشنگتن دي سي مستقر است.دارد كارمند

 بودجه 

شود. ص و درآمد حاصل از وقف پشتیباني ميهاي تجاري و اشخابنیادها، شركتازسوي  عملیات مركز

 میلیون دالر است. 6انه حدود یطور سالانه مركز و مجله بهیبودجه سال

 

 2المللي موقوفه كارنگي براي صلح بين. 5

 مأموريت

تأسیس شد، سازمان خصوصي و غیرانتفاعي است كه به پیشبرد  1812اين مؤسسه كه در سال 

المللي از طريق اياالت متحده اختصاص دارد. از طريق ه تعامالت فعال بینهاي میان ملل و توسعهمکاري
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 المللي جديدهاي بینو شبکه هاو برخي مواقع برپا كردن مؤسسهها پژوهش، انتشار، برگزاري همايش

 .است اين مؤسسه شکل جديدي از رويکردهاي سیاسي را ارائه كرده

 ساختار

هاي رهبري موقوفه را به عهده دارند و نوآوري اند كهو چهره اجتماعياقتصادي رهبر  06هیئت امنا شامل 

 42كارمند دارند و در دفتر مسکو آن  122كنند. دفتر واشنگتن اين مؤسسه پژوهشي آن را هدايت مي

 كارمند مشغول به كارند.

 بودجه 

ها و ز طريق كمكمیلیون دالر بوده است. بودجه موقوفه ا 62حدود  0210سال  بودجه اين مؤسسه در

ینه سیاست و اقتصاد كه يکي از مجالت برجسته در زم 1از جمله انتشار نشريه سیاست خارجي نشر

 .شودالملل تأمین ميبین

 

 2مركز كارتر .6

 مأموريت

حمايت از  كند و تعهد بسیاري برکاري ميهم (Emory University) اموري اين مركز با دانشگاه

هاي بشريت دارد. مركز كارتر در پي حل مناقشات، افزايش آزادي و و رنج حقوق بشر و تسکین دردها

 راسي و بهبود سالمت است.کدم

 ساختار

جمهور آمريکا جیمي كارتر و همسر او خانم روزلین تأسیس توسط رئیس 1850اين مؤسسه در سال 

زمینه مبارزه با  شود و درخانواده كارتر و هیئت امناي مستقل هدايت ميازسوي  شد. مركز كارتر

كشور جهان فعالیت  64ها در بیش از ها، ايجاد امید، كمك به بهبود كیفیت زندگي براي انسانبیماري

 است. كرده

 بودجه 

 42بالغ بر  انهیسال ،هاي توسعه چندجانبههاي كمكنامهها همراه با بركمك اشخاص، بنیادها و شركت

 م كرده است.براي اين مركز فراهبودجه میلیون دالر 

 

 

                                                 
1. Foreign Policy 

 .carterweb@emory.edu پست الكترونيكي : www.cartercenter.orgسايت: آدرس وب .2

http://www.cartercenter.org/


 

 

 4مركزتوسعه آمريكا. 7

 مأموريت

بايد كشوري بدون محدوديت مركز توسعه آمريکا معتقد است كه آمريکا  خواهعنوان يك مركز ترقيبه

هاي ها باشد تا همه مردم اين كشور بتوانند از طريق تحصیالت، كار سخت و آزادي تواناييبراي فرصت

ي يافتنها زماني دسترا دنبال كنند. اين مركز معتقد است اين خواستهخود را ارتقا داده و روياهاي خود 

 كننده حقوق ومند از نیروي تنوع قومي، تأمینهخواهند بود كه آمريکا داراي حکومتي باز و كارآمد، بهر

 امنیت مردم خود باشد.

 ساختار

د اجرايي و معاون او به كنند و مدير ارشمي مركز را هدايت و رهبري ،عنوان هیئت رئیسهنفر به 5

كارمند  6كارمند تمام وقت و  116مركز  0224در دسامبر سال  .هاي روزانه مركز نظارت دارندفعالیت

وقت پژوهشگر تمام 6ب. اين آمار شامل داوطل 04وقت داشت و همچنین تیمي متشکل از پاره

 بود. بخش عموميي هاكارشناس حوزه مطالعات سیاست 62وقت غیرمقیم و پژوهشگر پاره15

 بودجه 

اشخاص و بنیادها ازسوي  میلیون دالر داشته است كه 64اي بالغ بر بودجه 0210اين مركز در سال 

 تأمین شده است.

 

 2المللمركز مطالعات راهبردي و بين .9

 مأموريت

ز ا هاي اقتصادي و سیاسيها در عصر دگرگونيسطح امنیت و زندگي انسان ياين مركز در پي ارتقا

هاي عملي سیاسي براي سیاستگذاران است. مركز شريکي حلطريق فراهم آوردن بینش راهبردي و راه

هاي سیاستي با و تحلیل و تولید نوآوريها پژوهش ريزي راهبردي حکومت از طريق انجامبراي برنامه

 بیني تغییرات است.نگاه به آينده و پیش

 ساختار

تأسیس شد. مركز مطالعات راهبردي  6م. اشاير و دريادار آرلي بوركتوسط ديويد ا 1860مركز در سال 

الملل سازمان دو حزبي )به هر دو حزب وابسته است( و غیرانتفاعي است كه دفتر مركزي آن در و بین
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اي بزرگي از متخصصین وابسته كارمند تمام وقت و شبکه 002واشنگتن دي سي قرار دارد و بیش از 

 دارد.

 بودجه 

ها، بنیادها و اشخاصي تأمین شركتازسوي  المللصد از بودجه مركز مطالعات راهبردي و بیندر 52

درصد مابقي بودجه از  02میلیون دالر بوده است.  66حدود  0210شود كه كل بودجه آن در سال مي

 شود.ها، قرارداد با دولت و فروش اقالم قابل انتشار تأمین ميطريق درآمد موقوفه

 

 4هاي بودجه و سياستولويتمركز ا.3

 مأموريت

هاي مالي و هاي پژوهشي و سیاسي است كه در حوزه سیاستاي فعال در زمینهاين مركز مؤسسه

تأثیر  هاي كم و متوسط درآمد را تحتي كه اشخاص و خانوادهيهاهاي بخش عمومي و برنامهسیاست

هايي را براي فراهم و تحلیلها پژوهش كزكند. اين مردهد در سطح ايالتي و ملي فعالیت ميقرار مي

اي و مالیاتي انجام هاي بودجهپیشنهادهايي درباره سیاست، كردن اطالعات در خصوص مباحث عمومي

 دهد. مي

ت هاي محلي و ملي اسوضعیت مالي دولت يكند ارتقادر میان موضوعاتي كه اين مركز پیگیري مي

ت و بلندمدت براي انجام اموري كه اولويت بسیار دارند. مانند مدهمچنین داشتن درآمد كافي در كوتاه

 درآمد و عموم مردم در كل.حمايت از اقشار كم

 ساختار

كارمند دارد  52يك رئیس و يك معاون رئیس است. اين مركز حدود ، عضو هیئت رئیسه 16مركز داراي 

سالمت و بهداشت، ، لي ايالتياي، موضوعات ماهاي بودجههاي مالیات فدرال، سیاستكه در زمینه

 اند.المللي متخصصخانوارهاي كم درآمد، بیمه اجتماعي، فرآيند درآمد و فقر و بودجه كاربردي بین

 بودجه 

بنیادها، اشخاص و ازسوي  هاي بودجه و سیاست سازماني مستقل و غیروابسته است كهمركز اولويت

میلیون  66.4بالغ بر  0216اين مؤسسه در سال  انهیكند. بودجه سالفروش انتشارات كسب درآمد مي

 دالر بوده است.

 

 

                                                 
 center@cbpp.org. پست الكترونيكي : www.cbpp.orgسايت: آدرس وب .1

http://www.cbpp.org/


 

 

 4بنياد قرن .43

 مأموريت

هايي را در زمینه هاي بخش عمومي و همچنین تحلیلهايي را در زمینه سیاستپژوهش ،بنیاد قرن

، يتساوهاي عموماً در زمینهها دهد. اين پژوهشمي اقتصاد، اجتماع و موضوعات سیاست خارجي انجام

نیاد الملل است. اين باي، امنیت كشور و امور بینامنیت بازنشستگي، اصالح انتخابات، مطالعات رسانه

آورد ها را گردهم ميهاي كاري، كمیتهكند، گروهكتاب، گزارش و ديگر موضوعات انتشاراتي را تولید مي

توسط ادوارد اي. فیلن  1818ل در سا كند. اين بنیاديت را اداره ميوب سا 5دهد( و )تشکیل جلسه مي

(Edward A. Filene ) دفاتري در شهر واشنگتن دي سي  بنیادي عملیاتي است كه و تأسیس شد

 و نیويورك دارد.

 ساختار

 عهده دارند. را برمؤسسه  عضو هیئت امنا وظیفه رهبري و هدايت 06

 بودجه 

ازسوي  يق موقوفه و برخي مواقعاز طر اشانهیبودجه سال وقف شده، 1818بنیاد قرن كه در سال 

 شود.كنند، تأمین ميها را تأمین مالي ميي كه پروژهيبنیادها

 

 2شوراي روابط خارجي .44

 مأموريت

 تأسیس 1801اين شورا سازماني مستقل، بدون وابستگي حزبي و فعال در زمینه نشر است. شورا در سال 

همکار و همچنین سیاستگذاران،  يخاص و اعضاها براي اشنشر ايده شد. اين مؤسسه براي تولید و

هاي سیاست ها، دانشجويان و شهروندان عالقمند به منظور شناسايي بهتر جهان و گزينهژورنالیست

 وجود آمده است. به هاي ديگر قرار داردخارجي كه در برابر كشور آمريکا و دولت

 ساختار

كارمند دارد كه در دفاتر شورا واقع در  022د عضو هیئت رئیسه است و حدو 61اين شورا، مشتمل بر 

 اند.نفر از كاركنان فوق كاركنان تمام وقت و رسمي 44واشنگتن دي سي و نیويورك مستقرند. 
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 بودجه 

هاي مالیاتي است كه بودجه آن از شوراي روابط خارجي سازماني مستقل، غیروابسته و داراي معافیت

 ها تأمینانه موقوفهیها و درآمد سالو اشخاص، مشاركت شركت بنیادها، طريق حق عضويت و سهم اعضا

 میلیون دالر بوده است. 61بالغ بر  0214انه اين شورا در سال یشود. بودجه سالمي

 

 4هاي اقتصادي مؤسسه سياست. 42

 مأموريت

هاي سطح باال، تأسیس شد فراهم آوردن پژوهش و آموزش 1856مأموريت اين مؤسسه كه در سال 

رفاه، انصاف و اقتصاد پايدار است. مؤسسه بر تحلیل دنیاي واقعي و اهمیت دادن سطح  يمنظور ارتقابه

ها و ها براي عموم مردم، رسانهبه استانداردهاي زندگي افراد شاغل و در دسترس قرار دادن يافته

اند كرده اثبات هاي اقتصادي و شبکه پژوهشگران آنسیاستگذاران تأكید دارد. كاركنان مؤسسه سیاست

ها براي ارتباط با مخاطبان متنوع، تعهد به تبادل آرا، عقايد و ايده بارزكه سطح سواد و دانش باال، توانايي 

 اند.مشتاق به چالش كشیدن افکار مرسومو 

 ساختار

هاي تجاري، دانشگاهیان و عضو هیئت رئیسه شامل رهبران اقتصادي، اجتماعي و اتحاديه 18

كنند. رئیس سازمان بر امور روزانه مؤسسه نظارت مي را رهبري و هدايتمؤسسه  كه ايناند نويسندگان

كارمند دارد كه شامل پژوهشگران سطح دكترا و همچنین افراد  42هاي اقتصادي دارد. مؤسسه سیاست

كاركنان بر شوند. عالوه مي هاي مديريت ارشد ارتباطات، توسعه، اجرا و امور مالياي در زمینهحرفه

 كند.اي از پژوهشگران برجسته ملي همکاري ميرسمي داخلي، مؤسسه با شبکه

 بودجه 

از بنیادها و آن را درصد  62میلیون دالر است كه بیشتر آن يعني حدود  6انه مؤسسه حدود یبودجه سال

، اصاشخازسوي  هاي اقتصادي همچنیند. مؤسسه سیاستكننهاي مالي دريافت مياهداكنندگان كمك

 شود.ديگر پشتیباني مالي ميهاي سازمان دولتي وهاي سازمان هاي كارگري،ها، اتحاديهشركت
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 4هاي سياست خارجي مؤسسه پژوهش .43

 مأموريت

تأسیس شد.  (Robert Strausz-Hupéتوسط رابرت استراز هوپ ) 1844اين مؤسسه كه در سال 

 ي كه موجب پیشبرد منافع ملي اياالت متحدهيهااستمنظور فراهم كردن بینشي علمي براي توسعه سیبه

هاي سیاست خارجي با قرار دادن رويدادها و حوادث جاري در شود وقف شده است. مؤسسه پژوهشمي

افزايد. المللي بر ابعاد فکري و اطالعاتي آنها ميهاي بینتر سیاستبستر فرهنگي و تاريخي گسترده

یت و تربم تا نقش مذهب سچون امنیت داخلي و جنگ در برابر ترورياي از موضوعاتي مؤسسه در گستره

هويت غربي و پیامدهاي آن براي ائتالف اياالت متحده و حوزه اقیانوس  أيا منش المللهاي بیندر سیاست

 0يهاي الکترونیکو يادداشت« تعلیم معلمان»كند. برنامه بخش تاريخ مؤسسه با نام اطلس پژوهش مي

رسد و با پست الکترونیکي مي كشور جهان 54هزار نفر از افراد كلیدي در  04به دست  سسههفتگي اين مؤ

 شود.مي ارسال اينترنتي( هم به هزاران نفرتحت وب )

 ساختار

ن به تواهاي مؤسسه نظارت دارند. از میان پژوهشگران اين مؤسسه ميعضو هیئت رئیسه بر فعالیت 42

رئیس پیشین كالج ، (Pulitzer Prizeدان برنده جايزه پولیتزر)تاريخ وزير خارجه، 6معاونین پیشین 

و كارمند عضو شوراي امنیت ملي اشاره  (Bancroft Prizeدان برنده جايزه بانکرفت )سوارت مور، تاريخ

نیز يك وزيرخارجه پیشین و يك وزير دريانوردي حضور دارند )در میان هیئت  امناكرد. در میان هئیت 

 ین نیز دو معاون وزارت دفاع سابق حضور داشتند(.امنا پیش

اي هويژه گروهاز پژوهشگران بهاي هاي سیاست خارجي با شبکه گستردههمچنین مؤسسه پژوهش

هاي علمي متنوعي را از قبیل علوم سیاسي، تاريخ، اقتصاد، حقوق، مطالعاتي بین دانشگاهي كه رشته

 كنند همکاري دارد.ي نمايندگي ميمديريت، مذهب، علوم اجتماعي و روانشناس

 بودجه 

ها، اعضا و درآمد حاصل از انتشارات تأمین مؤسسه از طريق مشاركت هیئت رئیسه، بنیادها، شركت

 میلیون دالر بوده است. 1.6بالغ بر  0210كند. بودجه اين مؤسسه در سال بودجه مي
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 4بنياد هريتيج .41

 مأموريت

اي پژوهشي و آموزشي است كه مأموريت آن تدوين تأسیس شد مؤسسه 1866بنیاد هريتیج كه در سال 

كارانه براساس اصول بازار آزاد، محافظه هايهاي بخش عمومي با در نظر گرفتن ديدگاهو ترويج سیاست

 هاي سنتي آمريکايي و نظام دفاع ملي قدرتمند است. اين بنیاددولت محدود، آزادي فردي، ارزش

هاي خود را كه سازگار با اعتقادات مؤسسه است براي فروش به كنگره، قوه مجريه، حلو راهها پژوهش

 كند.هاي خبري و ديگران عرضه ميرسانه

 ساختار

هاي كارشناس با تخصص 52كارمند استخدامي اين مؤسسه را كه شامل  184عضو هیئت امنا مؤسسه  01

نظارت  كنند و وظیفهمي رهبري و هدايت، دانهاي عمومي و خارجيهاي مختلف سیاستمتنوع در زمینه

 عهده رئیس آن است.بر عملکرد روزانه مؤسسه بر

 بودجه 

تیج از طريق مشاركت يمیلیون دالر بوده است. بنیاد هر 116بالغ بر  0216بودجه اين مؤسسه در سال 

اند پشتیباني ت متحدههزار نفر در سرتاسر اياال 064هاي تجاري و بیش از اعضا كه شامل بنیادها، شركت

 شود.مي

 

 2مؤسسه هادسن .45

 مأموريت

تأسیس شد، سازماني پژوهشي و آموزشي است كه براي ارائه  1861مؤسسه هادسن كه در سال 

یني بريزي شد. اين مؤسسه خوشهاي بخش عمومي طرحرويکردهاي مستدل در زمینه سیاست

 هاي مرسوم يا عقل متعارف جامعه را به چالش بکشد.نتو تمايل دارد س اي درباره آينده داشتهمحتاطانه

هاي فردي، توانايي فناوري براي ياري دادن به مؤسسه هادسن معتقد به بازار آزاد، مسئولیت

 هاي آمريکايي و حفظ امنیت ملي آمريکاست.ارزش سنت، پیشرفت

 ساختار

كنند. مي ه را رهبري و هدايتهاي كاركنان مؤسسعضو هیئت امنا است كه فعالیت 62مؤسسه داراي 

 كند.رئیس مؤسسه نیز بر كار روزانه كاركنان نظارت مي
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 بودجه 

هیئت  يمیلیون دالر بوده است كه با مشاركت اعضا 14بالغ بر  0216انه مؤسسه در سال یبودجه سال

 .هاي تجاري تأمین شده استها و شركتبنیاد، امنا

 

 4المللمؤسسه اقتصاد بين .46

 مأموريت

اين مؤسسه، سازماني خصوصي و غیرانتفاعي، بدون وابستگي حزبي و پژوهشي است كه به مطالعه در 

طرفانه هاي بهنگام و بيمؤسسه به تحلیل 1851پردازد. از سال الملل ميهاي اقتصاد بینزمینه سیاست

 هاي ملموس براي مسائل اقتصادي كلیدي جهان پرداخته است.حلو همچنین ارائه راه

 ساختار

كارمند  42شود. مؤسسه الملل توسط هیئت مديره و يك كمیته مشورتي هدايت ميمؤسسه اقتصاد بین

چون اقتصاد كالن، امور مالي و  ينفر از آنان پژوهشگرند. دستور كار مؤسسه بر عناوين 04دارد كه بیش 

هاي ريالمللي فناودهاي بینگذاري و پیامالمللي، بازرگاني و مسائل اجتماعي مرتبط، سرمايهپولي بین

 نو تأكید دارد.

 بودجه 

شمار بسیاري از ازسوي  میلیون دالر بوده است. مؤسسه 16حدود  0216بودجه مؤسسه در سال 

تشارات( نشريات و صندوق سرمايه هاي خصوصي و اشخاص و همچنین فروش )انشركت، بنیادهاي خیريه

 شود.مي مین ماليتأ

 

 2اسي مؤسسه مطالعات سي .47

 مأموريت

 ،شهروندي كه در زمینه صلحهاي سازمان مؤسسه مطالعات سیاسي سازمان پژوهشي است كه با ديگر

، غیرانتفاعيهاي سازمان خواه،عدالت و محیط زيست فعالند مرتبط است. مؤسسه با دانشگاهیان ترقي

 :زا ؤسسه عبارت استمتأثیرگذاري  كنگره همکاري دارد. روش اصلي يمسئولین منتخب محلي و اعضا

هاي مختلف جامعه، در زمینه موضوعات و مرزها، سرعت ها در میان بخشهاي جديد و ائتالفايجاد شبکه

و تجربیات ها هاي اجتماعي از طريق انجام پژوهش، حمايت از پروژهبخشیدن و توانمندسازي جنبش

هاي و بحراناي به نیازهاي توسعهجديد شوند و بتوانند به سرعت هاي سازمان اجتماعي تا مبدل به
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اي و دانشگاهیان هاي جايگزين و ساخت پل میان جوامع مدافعهحلجديد پاسخ گويند، فراهم ساختن راه

 .بوده است خواهترقي

 ساختار

شود. سازمان با نظارت يك مدير اداره عضو هدايت و رهبري مي 02مؤسسه توسط هیئت امنايي با 

 ند.انفر از آنها غیر پژوهشي 8مند است كه كار 62شود و شامل مي

 بودجه 

 میلیوني آن 4/0سوم از بودجه مستقل و معاف از مالیات است. دو مؤسسه مطالعات سیاسي، سازمان

 شود.مي بنیادها و اشخاص فراهمازسوي 

 

 4المللبحران بين گروه .49

 مأموريت

المللي و متخصصان حوزه سیاست برجسته بینهاي توسط گروهي از شخصیت 1884گروه بحران در سال 

هاي سومالي، بوسني و خارجي كه از شکست جامعه جهاني براي انجام اقدامي مؤثر در پاسخ به بحران

رواندا وحشت زده شده بودند تشکیل شد. هدف اين گروه ايجاد سازماني جديد بود كه مستقل از همه 

طور كلي كمك كند المللي و جامعه جهاني بهبینهاي انسازم ها،كشورهاي جهان باشد و به همه دولت

هاي مرگبار اجتناب كنند و در صورت بروز درگیري آن را حل كنند. هدف تا از وارد شدن به درگیري

 .تر و شديدتر شدن آنهاستمقابله با وخیم هاي شديد وها و بحراناز درگیرياصلي گروه بحران جلوگیري 

 ساختار

كارمند  102ماني مستقل، غیرانتفاعي و غیردولتي است كه در پنج قاره جهان تقريباً گروه بحران ساز

اي و انجام مدافعه در سطح باال براي جلوگیري و حل مناقشات مرگبار تمركز دارد كه بر موضوعات منطقه

. است د(دارند. رويکرد گروه بحران انجام مطالعه و پژوهش در محل بحراني )محلي كه شرايط بحراني دار

يا كشورهاي همسايه كه در شرف بروز جنگ، بحراني شدن اوضاع يا  تیم تحلیلگر سیاسي در محل

هاي انجام شده از منطقه بحراني شود. برمبناي اطالعات و ارزيابيمستقر مي، ستهابازگشت درگیري

ان گیرندگمیمهاي عملي است و هدف از آن مطلع كردن تصهاي تحلیلي را كه شامل توصیهتیم گزارش

 كند.المللي است تولید ميكلیدي بین
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 بودجه 

هاي ها تجاري و كمكهاي كشورها، بنیادهاي خیريه، شركتاين مؤسسه بودجه خود را از طريق كمك

میلیون دالر بوده  14درحدود  0225كند. درآمد اين گروه در سال اشخاص تأمین ميازسوي  اهدايي

 است.

 

 4ننوي يبنياد آمريكا .43

 مأموريت

هاي نو در میان وارد كردن صدا و ايده ،تأسیس شد1888نوين كه در ژانويه سال  مأموريت بنیاد آمريکاي

فراد ا ، بنیاد آمريکاي نو برپذيرگذاري ريسكاست. با اتکا بر رويکرد سرمايه بوده مباحث عمومي ملي

 یاسي متعارف و مرسوم را فراهمسهاي كه امکان پیشي گرفتن از طیف هاي سیاسيبرجسته و ايده

، ها، مقاالت و كتباي از پژوهشگذاري كرده است. اين بنیاد از طیف گستردهسرمايه، كنندمي

ي افتد پشتیبانها و رويدادهاي مهمي كه در زمینه موضوعات سیاست داخلي و خارجي اتفاق ميكنفرانس

 كند.مي

 ساختار

یشرو هدايت و رهبري مؤسسه وكارها و مراكز مالي و پكسب عضو هیئت امنا شامل مديران اجرايي 04

شوراي مشاوران آكادمیك ازسوي  دستوركار پژوهشي آن را به عهده دارند و انتصاب در بنیاد و راهبري

شوند. رئیس مركز بر انجام امور روزانه كه گروهي از پژوهشگران متمايز در بیرون مركزند، بازنگري مي

پژوهشگر و كارمند دارد. بنیاد آمريکاي نو سازماني مستقل، بدون  42مؤسسه حدود بنیاد نظارت دارد. 

كند. هرچند دفتر مركزي اين هاي عمومي پژوهش ميوابستگي و غیرانتفاعي است كه در زمینه سیاست

 اي نیز در ايالت كالیفرنیا دارد.بنیاد در واشنگتن دي سي مستقر است ولي يك دفتر ماهواره

 بودجه 

میلیون دالر بوده است. اين بنیاد از طريق اهدا و مشاركت  01.6بالغ بر  0210دجه اين مؤسسه در سال بو

 شود.اشخاص تأمین مالي مي يبا بنیادهاي انسان دوست و همچنین اهدا
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 4هاي اقتصادي اداره ملي پژوهش .23

 مأموريت

تفاعي، بدون وابستگي حزبي است خصوصي، غیران، هاي اقتصادي، سازماني پژوهشياداره ملي پژوهش

كند. اين سازمان خود را موظف به اجرا كه در زمینه ترويج فهم بیشتر از كاركردهاي اقتصاد فعالیت مي

افراد در میان سیاستگذاران حوزه عمومي،  طرفانهبي گیري وهاي اقتصادي بدون جهتو نشر پژوهش

هاي اقتصادي سازماني داند. اداره ملي پژوهشميكار و جامعه آكادمیك وكسب در زمینه ايحرفه

تن آمريکايي  61ن از میان ت 16غیرانتفاعي، پژوهشي، برجسته و ملي فعال در زمینه اقتصاد است. 

جمهور ؤساي شوراي مشاوران اقتصادي رئیستن از ر 6كننده جايزه نوبل در رشته اقتصاد و دريافت

كار كه در حال حاضر در وسبتن استادان رشته اقتصاد و ك 622د. انآمريکا پژوهشگران اين سازمان بوده

 اند.اند و در رشته خود سرآمدند از پژوهشگران اين سازمانهاي آمريکا مشغول به تدريسدانشگاه

هاي جديد آماري، ارزيابي اين پژوهشگران بر چهار نوع پژوهش تجربي متمركزند: توسعه سنجش 

 بینيهاي بخش عمومي بر اقتصاد اياالت متحده، پیشسیاستتأثیر  ي، ارزيابيالگوهاي كمي رفتار اقتصاد

 پیشنهادهاي سیاستي جايگزين.تأثیر 

 ساختار

هاي سازمان هاي پژوهشي برجسته اياالت متحده وهیئت مديره و نمايندگاني از دانشگاهازسوي  اين اداره

هاي اقتصادي، دانان برجسته در زمینهتصادشود. ساير اقهاي بزرگ ملي هدايت و رهبري مياقتصاد

بر پژوهشگران آكادمي همچنین در هیئت مديره اداره حضور دارند. عالوه يها و اعضابازرگاني، اتحاديه

كارمند پشتیباني را نیز به خدمت گرفته است. دفتر مركزي  44مدعو و پژوهشگران داخل سازمان، اداره 

یا و كالیفرن، ولي دفاتر ديگري نیز در شهرهاي پالوآلتو ،ت واقع استاداره در كمبريج ايالت ماسا چوس

 د.نیويورك دار

 بودجه 

كارها ومیلیون دالر است كه از طريق مشاركت با كسب 04 هاي اقتصاديملي پژوهش انه ادارهیبودجه سال

 د.شوو اشخاص و همچنین بنیادهاي خصوصي و بنیاد ملي علوم و مؤسسه ملي سالمت تأمین مي
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 4مؤسسه رند .24

 مأموريت

انه و طرفهاي بيدلیل تحلیلهاي دولتي و خصوصي بهگیران در بخشسال است كه تصمیم 62به مدت 

دهد، به سوي مؤسسه رند گرايش ها و جهان را شرح ميهاي پیش روي ملتهاي مؤثر كه چالشحلراه

تماعي چون تحصیالت، فقر، جنايت و محیط اند. اين چالش موضوعات بسیار مهم اقتصادي و اجپیداكرده

شود. امروزه، پژوهشگران و تحلیلگران رند از مسائل امنیت ملي را شامل مي ايهمچنین زنجیرهو زيست 

هاي خصوصي و دولتي براي اجراي مأموريت اين مؤسسه يعني كمك به بهبود گیرندگان بخشبا تصمیم

 كنند.و تحلیل همکاري ميها از طريق پژوهش گیريها و تصمیمسیاست

 ساختار

 د،كنكارها و جامعه آكادمیك را نمايندگي ميوكه عموم مردم، كسب ،مؤسسه رند توسط هیئت امناي آن

هاي كلي را كه كنند و سیاستمديران ارشد مؤسسه را انتصاب مي ،شود. هیئت امنارهبري و هدايت مي

در پنج واحد كه موضوعات مربوط به ها پژوهش ند.كنريزي ميكند، پيكارهاي مؤسسه را هدايت مي

دهند و سه مركز پژوهش و توسعه هاي اجتماعي و اقتصادي را در آمريکا و خارج آن پوشش ميسیاست

شود. اين سه مركز هاي امنیت ملي متمركزند، انجام ميشوند و بر سیاستصورت فدرال اداره ميكه به

 هحه مستقل وابسته به مركز، مؤسسه سیاسي رند ـ قطر كه در دوعبارتند از: مركز اروپا، يك مؤسس

پايتخت قطر مستقر است. همچنین اين مؤسسه يك مدرسه تحصیالت تکمیلي كامالً معتبر كه مدرك 

 شود.كند، اداره مياعطا مي هاي بخش عموميدكترا در زمینه سیاست

 بودجه 

، منابع اي ازي است. مركز از طرف طیف گستردهمؤسسه رند يك سازمان پژوهشي مستقل و بدون وابستگ

ي و محلي اياالت هاي فدرال، ايالتبارتند از: دولتشود. برخي از اين منابع عمي مأمور انجام پژوهش

، هاي خارجي و مشاركت با بنیادهاي خیريههاي بخش خصوصي، بنیادها و دولتمتحده، شركت

ي اور فزايندهطل از موقوفات مركز منبع مالي را كه بههاي خصوصي، افراد و همچنین درآمد حاصشركت

ولي  ،كند. هرچند كه میزان درآمد حاصل از موقوفات نسبتاً كم استفراهم مي ،در حال افزايش است

 ارج ازخ طرفانه وبيطور به آورد تا بتواند مسائل راپذيري حیاتي را براي اين مؤسسه پديد ميانعطاف

 ي سیاسي تحلیل كند.هاي جارجريانتأثیر 
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 4مؤسسه اربن .22

 مأموريت

هاي اجتماعي و آوري داده، ارزيابي برنامههاي اجتماعي، جمعهاي مرتبط با سیاستمؤسسه اربن تحلیل

 1865دهد. اين مؤسسه در سال ميارائه  ها را بدون گرايش حزبيدانش مردم و رسانه يكمك به ارتقا

 42اشنگتن مستقر است. مؤسسه اربن سازماني مستقل است كه در تأسیس شد و دفتر مركزي آن در و

فراهم آوردن اطالعات  توان بهمي هاكشور جهان فعالیت دارد كه از جمله اين فعالیت 02ايالت آمريکا و 

طور غیرانتفاعي تا بههاي سازمان ها، جوامع وهاي دولتي و كمك به دولتبراي مباحث مربوط به سیاست

هاي مؤسسه با سیاستگذاران، و ديدگاهها پژوهش ؤثر انجام وظیفه و كار نمايند، اشاره كرد.كارآمد و م

وكارها، دانشگاهیان و عموم مردم به اشتراك گذاشته ها، صاحبنظران، كسبمديران اجرايي برنامه

 شود.مي

 ساختار

شود. ز سیاستي انجام ميمرك 12در ها پژوهش دهند.ميارائه  هیئت امناي مؤسسه به رئیس آن مشاوره

م نو، تحصیالت، بهداشت و سالمت، درآمد و سود، سعناوين كلي مورد پژوهش عبارتند از: ارزيابي فدرالی

ه دوستانالملل، كار، خدمات انساني و جمعیت؛ جوامع و مسکن شهري، امور غیرانتفاعي و انسانامور بین

 گیرد.مختلف مورد بررسي و پژوهش قرار مي طور پي در پي و از زوايا و ابعادو مالیات كه به

 بودجه 

درصد بودجه آن را تأمین  60، 0224كننده مالي مؤسسه است كه در سال ترين تأمیندولت فدرال بزرگ

هاي محلي و اشخاص درصد از دولت 0درصد ديگر بودجه مؤسسه از طريق بنیادها حدود  06كرده است. 

 میلیون دالر بوده است. 64معادل  0210در سال  شود. بودجه مؤسسه در كلتأمین مي

 

 2مؤسسه صلح اياالت متحده .23

 مأموريت

تأسیس  1854مؤسسه صلح اياالت متحده، سازماني مستقل، بدون وابستگي و ملي است كه در سال 

شود. مأموريت اين مؤسسه كمك به جلوگیري، كنگره تأمین مالي ميازسوي  هاي اين مؤسسهشد. برنامه

وسیله دانش، مهارت و منابع و همچنین المللي در كشورهاي ديگر بههاي بینيريت و حل درگیريمد

 دخالت مستقیم مؤسسه در تالش براي ايجاد صلح است.
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 ساختار

وي ازس جمهور آمريکا نصب ورئیس آن هدايت و توسط هیئت مديره آن كه توسط رئیسازسوي  مؤسسه

مؤسسه براي انجام مأموريت خود به منابع انساني متعددي دسترسي شود. شود نظارت ميسنا تصويب مي

 Jennings)دارد از جمله كاركنان مؤسسه، پژوهشگران ارشد بورس پژوهشي برنامه جنینگز رندالف 

Randolph) نفر است  122دولتي و غیردولتي. تعداد متخصصین مؤسسه  ياي از شركاو طیف گسترده

د نهاي خود سرآمد بودشناسان كه در رشتهبوده و موضوع محورند. اين كاركه كارشناس امور جغرافیايي 

شوند. ها( و بخش خصوصي به اين مؤسسه مأمور مي NGOها )دولتي، نظامي، سمنهاي سازمان از

هاي جديد و پیشرو در ارتباط با پويايي منازعات، موضوعات زمینه اصلي كارهاي مؤسسه انجام پژوهش

 هاي نوآورانه، فراهم كردنهاي بهینه مديريت منازعات و توسعه برنامهشناخت روشسیاستي و تخصصي، 

نسل  هاي حل درگیري و منازعات، آموزشتخصصي درخصوص روش ـاي هاي مهارتي و حرفهآموزش

المللي، پشتیباني از سیاستگذاران، فراهم آوردن اطالعات براي هاي بیندر حال ظهور مديريت تعارض

 اي از مواد، نشريات و رويدادها.ها و عموم از طريق زنجیره گستردهن، رسانهدانشگاهیا

 بودجه 

میلیون دالر بوده  68بالغ بر  0210كنگره براي مؤسسه در سال مالي ازسوي  بودجه اختصاص داده شده

 است.

 

 4المللي پژوهشگران وودرو ويلسونمركز بين .21

 مأموريت

بدون وابستگي است كه درخصوص موضوعات مهمي چون علوم  اي پژوهشي ومركز ويلسون مؤسسه

توسط  1865كند. اين مؤسسه در سال هاي بخش عمومي تحقیق ميانساني، علوم اجتماعي و سیاست

ها و منظور برقراري ارتباط میان جهان ايدهجمهور آمريکا، بههشتمین رئیسوكنگره براي يادبود بیست

وهشگران از سراسر جهان براي انجام تحقیقات عمیق درخصوص جهان سیاستگذاران برپا شد. پژ

شوند و از مزاياي بیشمار منابع انساني، تاريخي، بايگاني منابع موضوعات خاص به اين مركز دعوت مي

توانند پا را از شوند. از طريق اين مركز سیاستگذاران، پژوهشگران و ساير رهبران ميآن برخوردار مي

 نند.تر نگاه كه مسائل با ديدي بازتر و بلندمدتیك و بازار بیرون گذاشته و بمحیط سیاسي، آكادم

 توان تصمیمات بهتريمي گیردطور روزانه در ميها و گفتگوهاي جدي كه در مركز بهدر نتیجه بحث

را اتخاذ كرد و اقدامات مؤثرتري را نیز انجام داد. مأموريت مركز ويلسون كه حمايت از مباحث صريح، 

آن  الملليريخي و بینمنصفانه و كلیدي درخصوص موضوعات سیاست عمومي روز در تمام ابعاد تا، ازب
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ز را . اين موقعیت، مركاست عنوان مركز پژوهشي پیشرفتهكننده موقعیت اين مؤسسه بهاست، منعکس

 سازد.تفکر سنتي مستقر در واشنگتن متمايز ميهاي كانون از ساير

 ساختار

ازسوي  اين هیئت ينفر از اعضا 12شود، عضو هیئت امنا هدايت و رهبري مي 16ازسوي  مركز ويلسون

بر اين نفرند. عالوه 142اند. كاركنان مركز حدود عضو ديگر از مقامات رسمي و پیشین 6جمهور و رئیس

 كنند.نفر شامل دستیار، پژوهشگر و كارآموز نیز هر سال با اين مؤسسه همکاري مي 042حدوداً 

 بودجه 

دار كنگره برخورازسوي  انه بودجهیمركز ويلسون مشاركتي دولتي ـ خصوصي است و از تخصیص سال

میلیون دالر رسیده است.  04شود كه در حال حاضر پس از يك افزايش قدري كاهش يافته و به رقم مي

 دارد.در اختیار میلیون دالر نیز  64مركز يك موقوفه به ارزش حدود 

 

 4ابع جهانيمؤسسه من. 25

 مأموريت

مأموريت مؤسسه منابع جهاني، سوق دادن جامعه بشري به سوي نوعي زندگي است كه در آن محیط 

. از كندميهاي آن نیازها و آرزوهاي نسل جاري و آينده را فراهم زيست زمین حفاظت شده و ظرفیت

یب ر ،ترغشوند و با درك و فهم بیشتگیرند و از دانش توانمند ميها الهام ميها از ايدهآنجايي كه انسان

طرفانه، پیشنهادهاي عملي و تغییرات نهادي اطالعات بي شوند، مؤسسه به اين جهتبه انجام تغییر مي

ر آورد. ضمن اينکه به ديگكند، فراهم ميرا كه محیط زيستي سالم و توسعه اجتماعي عادالنه را ايجاد مي

 كند.مؤسسات در اين زمینه كمك مي

 

 اختارس

 104بر شود. اين مؤسسه عالوهعضو هیئت مديره رهبري و هدايت مي 66ازسوي  مؤسسه منابع جهاني

 شود.اند پشتیباني ميشريك بیشماري كه در سراسر جهان توزيع شدههاي ازسوي سازمان كارمند خود

 بودجه 

هاي دولت فدرال و دولت هاي ماليبنیادها، كمكازسوي  مؤسسه سازماني مستقل و غیرانتفاعي است كه

ها، هداياي اشخاص و درآمد حاصل از وقف تأمین ها، مشاركتهاي مالي شركتجهاني و همچنین كمك

 میلیون دالر بوده است. 4/01بالغ بر  0224شود. بودجه اين مؤسسه در سال مالي مالي مي
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 گيرينتيجه

 شوند:مي نتفکر آمريکا در محورهاي ذيل بیاهاي كانون نتیجه گزارش

المللي اياالت متحده بینهاي داخلي و هاي تفکر بازيگران قديمي و مهم در تدوين سیاستكانون .4

گیري سیاسي در نظام تصمیم، امروزهاي و مشاورهريزي برنامههاي مؤسسه عنوانبه هااين كانون اند.بوده

 ه و كنار فرآيند رسمي سیاستگذارياياالت متحده جايگاه تثبیت شده و محکمي دارد و همواره در حاشی

فکر تهاي كانون صد سال است كه خانه برخي محققین اياالت متحده اند. به گفتهاين كشور فعال بوده

 .دانندمي گیري آن را جنگ جهاني اول و دومالبته برخي نیز زمان شکل .بوده است

 ،سیاسي حکومت اياالت متحدهساختار و نظام  هايي رامؤسسه گیري چنینداليل شکل پژوهشگران .2

اقتصادي و فرهنگ عمومي در زمینه برپايي نهادهاي هاي دوستانه در میان بنگاهنوعهاي وجود سنت

همچنین عقالني  هاي مالي به اين نهادها وكمك يو اهداها علمي و پژوهشي در قالب موقوفه، دانشگاهي

 دانند.مي هاي بخش عمومي و امور خارجيتحکومت در زمینه سیاسازسوي  كردن تصمیمات اتخاذ شده

 هاي منحصر به فردي دارند كه در ساير كشورها كمتر به چشمهاي تفکر در آمريکا ويژگيكانون .3

رسد. مانند میزان باالي استقالل و عدم وابستگي آنها به نظام حکومتي و دولت و همچنین در بسیاري مي

 ياز طريق اهداكه عمدتاً ها مؤسسه ن مالي و بودجه اينمیأحتي به احزاب سیاسي؛ نحوه تها نمونه

هاي اشخاص و انجام فعالیت هاي خصوصي،شركت، تجاريهاي بنگاه، بنیادهاازسوي  هاي ماليكمك

 دهد.يم تفکر را توضیحهاي كانون شود و به روشني دلیل استقالل و عدم وابستگيمي مینأمشاركتي ت

است بسیار از آنههاي تفکر در اياالت متحده ساختار و نوع فعالیتهاي كانون ويژگي قابل توجه ديگر .1

 بهها مؤسسه گرايانه ايني خصوصي است و همچنین نگاه مشترياقتصادهاي كه شبیه به بنگاه

بزرگي ، تنوع، در سراسر اين كشورمؤسسه  1562كنندگان محصوالت پژوهشي و مطالعاتي . وجود مصرف

 .ريکا از ديگر موارد قابل ذكر استتفکر در آمهاي كانون ه بااليو حجم سازماني و بودج

 توان به سه شکل مشاهده كرد :مي هاي تفکر در آمريکا راكانون .5

 ،تفکر سنتيهاي كانون (الف

 ،تفکر و اقدامهاي كانون (ب 

 تفکر اقدام.  هاي كانون (ج

 وابستگي و غیرحکومتي است كه از بدون، مستقل، تفکرهاي كانون در اياالت متحده گرايش به سوي .6

 :اندنوع سازمان ويژه 4تفکر مستقل شامل هاي كانون بودجه و امور قانوني مستقلي برخوردارند.، فکر

 ،پیمانکاري پژوهشيهاي سازمان، تخصصيتك –چندتخصصي و آكادمیك  -تفکر آكادمیك هاي كانون

 و بنگاه سیاست.اي هاي تفکر مدافعهكانون
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ز كه ااند بخش عموميهاي پژوهنده در زمینه سیاستهاي سازمان اي تفکر وابسته در آمريکاهكانون .7

هاي انونك . در اين كشور چهارگونه وابستگي میانانديا قانوني به يك سازمان وابسته مالي، طرق مديريتي

و همچنین  انتفاعي -خصوصي، حمايت دولتي، ديگر وجود دارد: وابستگي حزبيهاي سازمان تفکر و

 وابسته به دانشگاه.

 يا مدير )افسر( گ اين گونه است كه توسط يك رئیستفکر بزرهاي كانون عرف، در اياالت متحده .9

 در عین حال، استمؤسسه  ارشد اجرايي اداره شود. فرد مزبور ضمن اينکه ويترين و چهره عمومي

طور هب رئیس كانون تفکر ح است.كننده بودجه و استراتژيست نیز مطركسب، سخنگوي ارشدعنوان به

هاي انونك كند. بیشتر رؤسايمي گزارشارائه  رئیسه بوده و به آنهاهیئت  يا امناهیئت  مستقیم پاسخگوي

جذب و فراهم آوردن ، جلسات، گفتگو :و براي اموري چونمؤسسه  تفکر زمان كاري خود را در بیرون از

يك يا ازسوي  سپارند. اين رؤسامي را به ديگر مديران ارشدگذرانند و امور اجراي مي بودجه مورد نیاز

 شوند.مي چند معاون رئیس و يا مديران پژوهشي پشتیباني

امور مالي و ، اقتصاديهاي برجسته در زمینههاي تفکر شامل شخصیتهاي كانون ت رئیسهئهی  .3

اعضاي  د.تفکرنهاي كانون رديگاعضاي  پیشین كاخ سفید و كنگره و در برخي موارداعضاي  ،دانشگاهیان

 توسعه ،تصويب بودجه، كنند و مسئول انتصاب رئیس كانونمي داوطلبانه خدمتطور به رئیسههیئت 

سازمان و همچنین حفظ استقالل آنند. هاي مأموريت باها و اطمینان از انطباق برنامههاي بلندمدت طرح

 جه و منابع مالي است .رئیسه جذب بودهیئت  به عالوه يکي از مهمترين وظايف

اي براي انواع متفاوتي از بندي پیچیدههاي تفکر نظام طبقهدر اياالت متحده در میان جامعه كانون  .43

 .ديگر نیز متفاوت استمؤسسه  بهاي مؤسسه وابسته وجود دارد كه ازاعضاي  كاركنان تمام وقت و

 ر وگتحلیل، ماً با عناويني چون پژوهشگركاركنان پژوهشي عمو، رغم اين دامنه گسترده از عناوينعلي

 شوند. تمايزي نیز میان پژوهشگران مستقر )پژوهشگران در استخدامپژوهشگر ارشد و غیره نامبرده مي

 مستقر وجود دارد.ژوهشگران میهمان يا پاره وقت غیرو همچنین پ ( و وابستهمؤسسه

اي هبنديكلي در دستهطور به توانمي تفکر راهاي كانون سیاسي و فلسفي؛هاي از نظر گرايش .44

رسیم به سادگي قابل تها بنديالبته اين مرز .قرار داد لیبرال ـ خواهترقي، رومیانه، لیبرتارين، كارمحافظه

ي در ول ،دانندمي و پژوهشگراني را يافت كه خود را لیبرالمؤسسات  توانمي نیستند. زيرا براي نمونه

نتايجي را كه  نبوده و شواهد متفاوت و مخالف را قبول نکرده و حتيهاي خود ايدئولوژيك فعالیت

 پذيرند.مي، كشدمي بیني آنان را به چالشجهان

، اندواگذار كردهها ايالت قابل توجهي را بههاي در طول دو دهه گذشته كنگره و كاخ سفید مسئولیت .42

 ادي فدرالیسم نوعنوان به بلیو بوش آغاز شدهاي رونالد ريگان و جورج .اچ. دها كه از دولتاز اين سیاست

ها يالتا اختیار قانونگذاري و مسئولیت مالي براي، شود. اين تغییرات همراه با واگذاري قدرت سیاسيمي



 

 

 طحدر س تر از پیش دارند.هاي بزرگقدرت بیشتر و مسئولیتها ايالت . در نتیجه اين اقدامات امروز،بود

هاي هاي ايالتي در حال حاضر به آزمايشگاه نوآوريختراعات بوده است و دولتاحتیاج مادر اها ايالت

 ند.اتبديل شده، هاي ديگر و دولت فدرال مورد پذيرش قرارخواهد گرفتايالتازسوي  سیاسي كه بعداً

 . لذا شمار رو به رشدي ازتفکر چپ و راست دور نمانده استهاي كانون اين موارد و عوامل از چشم

ابع مناند تصمیم گرفتهكار محافظه هاي مالي لیبرال واهداكننده كمكهاي مؤسسه تفکر وهاي كانون

 686خانه  ،محلي متمركز كنند. امروزه واشنگتن دي سيهاي خود را به جاي كاخ سفید در دولت

در میان  سازمان مشابه ديگر در اياالت متحده 1464هاي بخش عمومي است و مابقي سیاستمؤسسه 

 هاي ايالتي كه از سالهاي رو به رشد مطالعات و تحلیلاند. به لطف درخواستايالت آن گسترده شده 42

 ند.سیس شدأهاي محلي تتفکر ايالتي براي كمك به دولتهاي كانون آغاز شد تعداد بسیاري از 1862

هم آوردن و فراها تفکر بزرگ در اياالت متحده تولید دانش مرتبط با سیاستهاي كانون وظیفه اصلي .43

اي هاي گستردهكلي عموم مردم است. همچنین روشطور به اقتصادي و، اطالعات براي نخبگان سیاسي

، هاانتشارات، رسانه، و جلساتها همايش، هاگردهمايي انتشار اطالعات و مواردي چون، را براي توزيع

 گیرند.مي كارهب دولتي،هاي سازمان ارتباط با

را براي هدف قرار دادن مخاطبان خود با طیف وسیعي از اي هاي هوشمندانهکر تالشهاي تفكانون .41

 يا انفرادي تخصصي و همچنین جلسات تبادل اطالعات گروهيهاي نشست، هاهمايش، هاگردهمايي

 كنند.مي اجرا

و راديو  نخبري تلويزيوهاي برنامه، چاپيهاي در رسانه تفکر در اياالت متحدههاي كانون تحلیلگران .45

كنند. تعداد بسیاري از مي كارشناس شركتعنوان به گفتگوي تلويزيونيهاي و همچنین برنامه

هاي مربوط به خود و يا در ستونها منظم كارهاي خود را در روزنامهطور به تفکرهاي كانون كارشناسان

برخط نیز وجود دارند  ي مجالت سیاسيكنند. تعداد زيادمي جايي در مقابل ستون ويژه سردبیر چاپ

 دهند.مي و اين قبیل موضوعات را نشراند در حال اهمیت يافتناي فزايندهطور به كه

، كنگره و كاركنان آناعضاي  خاصي به حفظ خطوط ارتباطي خود باطور به هاي تفکر آمريکاكانون .46

 ند. كارشناسانعالقمند محليهاي تئو هیها ايالت هايقضات فدرال و نمايندگي، مقامات ارشد دولتي

 كنند و نیز جلسات شخصي و انفرادي بامي منظم در جلسات كنگره اظهار نظرطور به تفکرهاي كانون

اعضاي  كنند. در عوض مقامات ارشد دولتي ومي ساي دولتي و كاركنان آن برگزاررؤ، كنگرهاعضاي 

ند تا كمي ند كه براي آنها فرصتي فراهمشومي تفکر دعوتهاي هاي كانونكنگره نیز در مراسم و برنامه

كارشناسان مرتبط  و نوآوريهاي سیاسي را در زمیني بي طرف و در مقابل مخاطباني كه عموماًها ايده

 مورد آزمون قرار دهند. ، هستند

يند قانونگذاري و تعدد منافع در رقابت با يکديگر در امور سیاسي آمريکا، آبا توجه به پیچیدگي فر .47

ومي بداند هاي عماست كه يك بازيگر بتواند خود را مدعي داشتن مسئولیت يکتا در سیاستگذاريمشکل 
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كه هیچ  جرا شده است(. در نهايت از آنجاا او اين سیاست اتخاذ وتأثیر  )مدعي باشد كه صرفاً تحت

ي وجود هاي بخش عمومتفکر و میزان نفوذ آنها بر سیاستهاي كانون مندي ازتجزيه و تحلیل نظام

 قیم بود.هاي غیرمستبايد متکي بر شاخصتفکر هاي كانونتأثیر  نداشته است، بدين جهت براي ارزيابي

كه ها )یاستي و شکل دادن به ائتالفهاي سهاي تفکر از طريق كمك به ايجاد شبکهكانون .49

كننده نقش هماهنگ ،كنند(مي گذار بر قواي قانونگذاري و اجراي دولت را تغذيهتأثیر هاي سیاسيجريان

 كنند.مي را نیز ايفا

 تفکر آمريکايي از نوعي مزيت رقابتي برخوردارند كه دلیل آن دسترسي اينهاي كانون به طور كلي .43

زسوي ا آنها راهاي و تحلیلها پژوهش هاست كه دسترسي و استفاده ازبه سیاستگذاران و رسانهها مؤسسه

دلیل درجه آزادي به، تفکر آمريکاييهاي كانون دهد. برخي ازمي سیاستگذاران ارشد و عموم افزايش

ا و هها، دولتهاي بهتر )نسبت به ايالتهاي قانوني و ديپلماتیك كمتر و شبکهبیشتر، محدوديت

هاي خارجي حتي بر المللي و دولتبینهاي سازمان در مقايسه با ديگر، ساالري(ساختارهاي ديوان

 قانونگذاري و اجراي دولت نیز مزيت رقابتي دارند.ي هامقامات رسمي در حوزه

هاي انونك تفکر آمريکا استقالل آنهاست. براي درك طبیعت استثناييهاي كانون متمايزترين ويژگي .23

كانون تفکر مستقل امروزه در ايالت  1562تفکر در آمريکا كافي است در نظر داشته باشیم كه تعداد 

انگیزتر اين است كه اكثريت ديگر در جهان. شگفت بیش از هر كشوراند. يعني متحده آمريکا فعال

ورهاي كش چیزي كه خالف ساير، شوندبخش خصوصي پشتیباني ميازسوي  هااز اين سازماناي گسترده

اين است كه اياالت متحده از يك جامعه مدني توسعه يافته و فرهنگ  جهان است. يکي از داليل

یني بها پیششوقاي از اعتبارات مالیاتي و مو همچنین در قوانین آن مجموعهدوستانه برخوردار است نوع

مدني  هايسازمان تفکر و ديگرهاي كانون هاي اقتصادي و افراد را براي پشتیباني ازشده است كه بنگاه

 بر اين كشور ديگري كه داراي يك چنین فضاي سیاسي باشد كه توانايي پشتیبانيكند. عالوهتشويق مي

 داشته باشد، وجود ندارد. را از اين تعداد مؤسسه

اقتصادي كوچك و هاي بنگاه، افرادازسوي  تفکرهاي كانون هاي مالي خصوصي ازبیشتر حمايت .24

أمین هاي خود را با تتفکر هزينه فعالیتهاي كانون طور كليشود. بهبنیادهاي خصوصي كوچك تأمین مي

ها ها و همچنین درآمد موقوفهافراد، هداياي دولتي و قراردادها، بخش خصوصي، شركتازسوي  بودجه

ها درآمد ها و برنامهها از طريق فروش نشريات، برگزاري همايشآورند. به عالوه اين سازماندست ميبه

 كنند.كمکي هم كسب مي
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