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 هاي تفكر چين كانون

 چكيده

المللي، نقش قابل توجهي را در آغازين عنوان يكي از بازيگران مهم بين كشور چين به

و آميز چين در نظام بين ظهور مسالمت. ويكم ايفا كرده است هاي قرن بيست دهه الملل

بهمط يك المللي بينعنوان قدرت بزرگ در عرصه رح شدن اين كشور و بررسي از سو

و سيصدوشصت ميليون نفر  توانايي رهبران چين براي اداره كشوري با يك ميليارد

1.هاي تفكر در اين كشور را واجد اهميت بسزايي كرده است جمعيت، جايگاه كانون

ميهدف از ارائه اين گزارش كه با روش توصي ـ تحليلي انجام شود بررسي في

و جايگاه كانون و فهم نحوه اثرگذاري آنها بر فرآيند سياستگذاري هاي تفكر در چين

هايي كه در اين گزارش به آنها پاسخ بنابراين سؤال. گيري در اين كشور است تصميم

و موقعيتي كانون:خواهيم داد عبارتند از در اين كشور هاي تفكر در چين از چه جايگاه

و حزب كمونيست چگونه است؟  برخوردارند؟ نحوه تعامل آنها با حكومت مركزي

مي كانون  گذارند؟ هاي تفكر چگونه بر فرآيند سياستگذاري در اين كشور اثر

:استشرح ذيل عصاره پژوهش حاضر به

هاي تفكر در چين؛ اگرچه از منظر برخي گيري كانون درخصوص تاريخچه شكل.1

هاي گردد، اما تأثيرگذاري كانون ها به دوران كنفسيوس برمي ژوهشگران، قدمت اين كانونپ

 
در.1 هاي هاي مجلس تاكنون چند گزارش در آشنايي با كانون مركز پژوهش» ميز كانون تفكر«با توجه به اينكه

.تفكر انتشار يافت، تصميم گرفته شد كه چند مدل شرقي آن نيز ارائه شود
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مي تفكر به به. شود صورت مشخص به دوره مائو به بعد مربوط لحاظ تاريخي از زمان البته

سه توان كانونمي 1949تأسيس جمهوري خلق چين به سال  هاي تفكر را به سه نسل يا

و كانون، كانوندوره مائوئيستي هاي تفكر مدرن هاي تفكر مدرن پس از دوران مائوئيستي

- 1956(بر اين اساس در مقطع نخست. آنمن تقسيم كرد دوران پس از حادثه ميدان تيان

به هاي تفكر براي توجيه سياست كانون) 1966 منظور انجام هاي حكومت وجود دارند نه

و پژوهش مراتبي كه تحت تأثير ساختار بوروكراتيك سلسلهساختار. هاي مستقل تحقيقات

وو ايدئولوژيك مدل شوروي مسلط شده، درون وزارتخانه هاي حكومت قرار دارد

مي كانون ) 1989- 1976(در دوره دوم. كنند هاي تفكر هم بر همان اساس عمل

مي كانون و مباحث اقتصادي و چين هاي تفكر، تمركز خود را روي موضوعات را گذارند

و ادغام در اقتصاد جهاني آماده مي و همگرايي در اين مقطع. كنند براي توسعه سريع

مي كانون و خودمختاري بيشتري را بر هاي تفكر اقتدار و تأثيرگذاري بيشتري آزمايند

و حزب. ها دارند سياستگذاري اگرچه هنوز هم در درون ساختارهاي رسمي حكومت

د. گيرند كمونيست قرار مي و) تاكنون-1989(وره سوم در جامعه چين ظهور مجدد

به تدريجي كانون و ارگان هاي تفكر را و خصوص در نهادها هايي كه وابسته به دانشگاه

مي متعلق به جامعه مدني هاي تفكر در خارج حكومت قرار دارند كانون. كند اند تجربه

و نظ و حكومت، كنترل مياگرچه هنوز هم توسط حزب كمونيست چين .شوند ارت

مي يافته.2 گفت سه مؤلفه در نياز به تأسيس توانميدهند كه در مجموع ها نشان

:اند هاي تفكر جديد نقش داشته كانون



___________________________________________________�

كه گرفتهتحوالت داخلي صورت)الف و ظهور نظام رهبري جمعي در چين

م رتبه را مجبور كرده به طريق حمايت از كانون مقامات عالي شروعيت هاي تفكر،

 هاي خود جستجو كنند؛ اي را براي سياست فزاينده

با)ب جهاني نيازمند دروندادهايي از پژوهشگران اقتصادادغام فزاينده چين

و حرفه به(اي متخصص و سرمايه مخصوصاً آنها كه گذاري صورت خاص در ماليه

 است؛) المللي تخصص دارند بين

رانهتوسعه سريع اقتصاد بازار چين)پ و سياسي چين تنها ساختارهاي اقتصادي

ذي تر كرده، بلكه گروه تكثرگرايانه . نفع جديدي را هم به وجود آورده است هاي

هاي تفكر كانون.1اند بندي شده طبقه هاي تفكر در چين به سه دسته كانون.3

/ هاي تفكر مدني كانون.3رسمي؛ شبه/ هاي تفكر دانشگاهي كانون.2رسمي؛/ حكومتي

.ها به دانشگاه وابسته

به برترده كانون تفكر.4 از در چين : ترتيب عبارتند

المللي چين؛ مؤسسه روابط آكادمي علوم اجتماعي چين؛ مؤسسه مطالعات بين

الملل معاصر چين؛ مركز كارنگي چين در مركز سياستگذاري جهاني كينگاي؛ بين

و بينالمللي مؤسسه مطالعات بين المللي چين؛ شانگهاي؛ مركز مطالعات استراتژيك

مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي؛ مؤسسه اقتصادي يونيرول چين؛ مؤسسه امور 

و مؤسسه تحقيقات سياستگذاري ملي چين .عمومي چين

و نقش.5  هاي تفكر؛ هاي كانون مهمترين كاركردها

و پژوهشو توليد تحقيق علميهاي انجام فعاليت)الف و دانشگاهي ات هاي علمي

و انتشار گزارش و مقاالت در مجالت علمي؛ در قالب چاپ  ها
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 ساز؛ اي براي نهادهاي تصميم هاي مشاوره فعاليت)ب

.اي حضور رسانه)پ

 مقدمه

در عنوان يكي از بازيگران مهم بين جمهوري خلق چين به المللي، نقش قابل توجهي

راياين ارتقا. ويكم ايفا كرده است قرن بيستهاي آغازين دهه و موقعيت چين جايگاه

به:توان ناشي از دو عامل مهم دانست مي و واسطه گسترش توانمندي يكي هاي اقتصادي

المللي ها در نظام بين عنوان مؤلفه كليدي قدرت دولت نظامي اين كشور كه معموالً به

به محسوب مي و ديگري ن شود المللي قش اساسي اين كشور در موضوعات بينواسطه

. كند است كه در سطحي گسترده عمل مي

و باالخص در استراتژي با توجه به فعاليت ، هاي چين در سياستگذاري خارجي

و تصميم و ماهيت تصميم گيري سياسي، فهم زمينه فرآيند سياستگذاري گيري در اين ها

و سي و سرشت. استمداران قرار گرفته استكشور مورد توجه پژوهشگران اگرچه ماهيت

و ارزيابي فرآيند  غيرشفاف نظام سياسي چين فهم اين موضوع را دشوار كرده

و زمينه و آشكار كردن ساختارها هايي سياستگذاري باالخص در حوزه سياست خارجي

ي رغم وجود چنين شرايطي، برخ علي. دهند، بسيار دشوار است كه به آن شكل مي

ـ ـ كه حوزه تخصص آنها بررسي سياستگذاري خارجي كشورهاست پژوهشگران غربي

به كانون و بررسي قرار هاي تفكر را عنوان مؤلفه كليدي در اين فرآيند مورد شناسايي
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مي داده چن اند كه از آن جمله ,Sun(، سان)Chen, 2009, 2010(توان به 2004(

.اشاره كرد) Zhao, 2011(و ژائو

و مطرح شدن اين كشور آميز چين در نظام بين بنابراين ظهور مسالمت الملل

يك عنوان قدرت بزرگ در عرصه بين به و توانايي رهبران چين براي اداره المللي از سو

و سيصدوشصت ميليون نفر جمعيت  براساس آمار صندوق(كشوري با يك ميليارد

ج)2013المللي پول در سال بين هاي تفكر در اين كشور را واجد ايگاه كانون، بررسي

هدف از ارائه اين گزارش بررسي جايگاه، پيشينه،. اهميت بسزايي كرده است

. هاي تفكر در چين است شناسي، مهمترين نحوه تأثيرگذاري كانون گونه

ـ تاريخچه شكل  هاي تفكر در چين گيري كانون فصل اول

م1چين هاي تفكر كانون و به يك  ها از زمان كنفسيوس كانون اينعنا پديده جديدي نيستند

در تاكنون به كشور بازي كردهاين نقش مهمي را و ناميده2»مشاوران شاه«عنوان اند

هاي تفكر به معناي جديد كلمه را بايد در پايان قرن نوزدهم گيري كانون شدند، اما شكل مي

بهها در قالب جوا اين كانون. جستجو كرد كه مع مطالعاتي عنوان مجامع مهمي از پژوهشگران

و مجامع، محملي. باالي دولت بودند، ظهور كردند تحت حمايت كاركنان رده اين محافل

و همين» مدرنيسم«براي ظهور مكتب فكري  ـ طورـ اولين جنبش مطابق قانون اساسي

كه گيري مراكز تخصصي مثل مؤسسه مطالعات بين اي براي شكل زمينه المللي چين بودند

با اين همه، ). Boudiguel and Kellner, 2010: 5(تأسيس شدند 1897در سال 

 
1. Zhiku or Sixiangku  
2. Counselors of the Prince  
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و كانون و نهادينه نشده بودند گيري گسترده بايد شكل هاي تفكر قديمي از نظر تعداد محدود

و واكاوي قرار 1949هاي تفكر را در جمهوري خلق چين از سال كانون به بعد مورد بررسي

 ). Li, 2009: 3(داد 

و اهداف اين كانون به براي درك ماهيت و تمايزاتشان از مفاهيم كالسيكي كه ها

از ارز وجود داشته صورت هم هاي تفكر كانون اند، شايسته است به ارائه تعريفي روشن

به كانون در برخي از تعاريف،. بپردازيم عنوان سازمان پژوهشي در حوزه هاي تفكر

ميسيا به بيان ديگر كانون تفكر سازماني است كه هدف. شوند ستگذاري عمومي تعريف

. ها از طريق ابزارهاي گوناگون است هاي آن تأثيرگذاري بر سياست از انجام پژوهش

به همچنين كانون عنوان نهادهايي با يك ديدگاه سياسي هاي تفكر در افكار عمومي

 ). Demuth, 2007:1(اند خاص شناخته شده

و كانون«با عنوان) 2004(1در مطالعه استفن بوچر آن اروپا به معيارهايي»هاي تفكر

هايحل هاي دائمي داشته باشند، راه ازجمله اين كه سازمان است هاي تفكر پرداخته از كانون

و تمام و تفكرا وقت باشند، برخي تحليل سياستگذارانه ارائه كنند، داراي كاركنان دائمي ت ها

و بروندادهاي و كليدي را فراهم آورند، هدف آنها ارتباط برقرار كردن با حكومت باشد مهم

و همين و فرمان هيئت خود را به حكومت طور افكار عمومي ارائه كنند، تحت تكليف

و حكومتي نباشند، آزادي عمل خود را در طرح و دستور كارها به كار گيرند هاي پژوهشي

 Boudiguel and(م كردن تخصص يا اعطاي مدرك نباشد هدف اصلي آنها فراه

Kellner, 2010: 8.(

1. Stephen Boucher  
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و طبقه همچنين از منظري ديگر براي دسته هاي تفكر چند معيار بندي كانون بندي

:و مؤلفه مهم ارائه شده است

و يكي از معيارهاي مهم براي دسته:و تأثير) اهميت(برجستگي.1 بندي

و تأثيرگذاري آنها بر فرآيند سياستگذاري استه بندي كانون طبقه . اي تفكر، ميزان اهميت

و دولتبه:دسترسي.2 و) حزب(واسطه رابطه تنگاتنگ بين نهادها در چين

هاي عملگرايانه بر انتخاب طور سرشت حساس سياستگذاري خارجي، دغدغه همين

مث. هاي تفكر تأثيرگذار است كانون ل مؤسسه مطالعات استراتژيك برخي از اين نهادها

و شعبه تحقيقاتي سياستگذاري حزب مركزي كه بدون شك دانشگاه دفاع ملي

و عدم دسترسي به اطالعات اثرگذارند، اما به خاطر عدم دسترسي به پژوهشگران خارجي

.اند در مورد آنها، در اين پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته

گ همان:تنوع.3 و چين فته شد كانونطور كه قبالً هم هاي تفكر انواع مختلفي دارند

هاي ها، آكادمي برخي مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه. هم در اين زمينه مستثنا نيست

و بعضي ديگر نهادهاي خاصي كه به بخش و فراگيرند اي از نظام هاي ويژه گسترده

عالوه در چند سالبه). Abb,2013:9( اند بوروكراتيك چين مثل وزارت امور خارجه وابسته

.هاي تفكر برخاسته از جامعه مدني را در چين شاهديم گيري كانون اخير هم شكل

و تعاريفي از مفهوم جديد كانون تفكر، مي توان گفت در چند متأثر از چنين تعابير

از دهه اخير گستره كانون و هم نظر هاي تفكر در چين هم از نظر تعداد، هم از نظر تأثير

و افزايش تعداد كانون. ميزان نهادينگي، توسعه پيدا كرده است هاي درواقع گسترش

).McGann, 2012: 9(تفكر در چين در نيمه دوم قرن بيستم اتفاق افتاده است 
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هاي تفكر در چين را به اين منظور كه به فهم بنابراين اهميت دارد كه تحول كانون

ك و تأثير دو نوني كانونكاملي از رهيافت معاصر هاي تفكر در چين دست پيدا كنيم ذيل

و حادثه ميدان تيان از. آنمن بررسي كنيم حادثه مهم يعني انقالب فرهنگي به بيان ديگر

:هاي تفكر در چين معاصر را در سه مقطع مورد بررسي قرار داد توان كانون نظر تاريخي مي

نهها هاي تفكر براي توجيه سياست كانون:1956-1966 ي حكومت وجود دارند

و پژوهش مراتبي كه تحت ساختار سلسله. هاي مستقل انجام دهند براي اينكه تحقيقات

و ايدئولوژيك مدل شوروي، در اين كشور مسلط شده درون  تأثير ساختار بوروكراتيك

).McGann,2012: 14(هاي حكومت قرار دارد وزارتخانه

خو كانون:1989- 1976 و مباحث اقتصادي هاي تفكر تمركز د را روي موضوعات

و ادغام در اقتصاد جهاني آماده مي و همگرايي و چين را براي توسعه سريع گذارند

مي در اين مقطع كانون. كنند مي و خودمختاري بيشتري را تجربه و هاي تفكر اقتدار كنند

تارهاي رسمي اگرچه هنوز هم در درون ساخ. ها دارند تأثيرگذاري بيشتري بر سياستگذاري

و حزب كمونيست قرار دارند .حكومت

و تدريجي كانون: تاكنون-1989 به جامعه چين ظهور مجدد خصوص هاي تفكر را

و ارگان و متعلق به جامعه مدني در نهادها ميا هايي كه وابسته به دانشگاه . كند ند تجربه

حزب كمونيست هاي تفكر در خارج حكومت قرار دارند اگرچه هنوز هم توسط كانون

و نظارت مي و حكومت، كنترل ).McGann,2012: 14(شوند چين

مي برخي از پژوهشگران مثل مك در توان كانون گان بر اين نظرند كه هاي تفكر

دوره مدرن.3،آنمن دوره مدرن پيش از تيان.2دوره مائوئيستي،.1چين را به سه دوره 
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سه پس از تيان و به تعبير ديگر به و سوم كانونآنمن هاي تفكر نسل اول، دوم

.بندي كرد دسته

گيرد، يعني را دربرمي 1966تا 1949هاي بر اين اساس، اولين مقطع، فاصله سال

در اين. از زمان تأسيس جمهوري خلق چين تا شروع انقالب فرهنگي در اين كشور

و تأثير كانون و مقطع، نقش و هاي رهبر يژگيهاي تفكر عمدتاً وابسته به ترجيحات

و گسترده. كشور يعني مائوزدونگ بود وجه مشخصه اين دوره، نهادسازي بسيار شديد

:اين امر برآيند درك دو ضرورت مهم بود. است

و:اول و تهاجم خارجي ويران بازسازي كشوري كه به واسطه دو دهه جنگ داخلي

 خراب شده بود؛

و ايجاد ساختارهاي اجرايي ضرو:دوم و ري براي عملي شدن برنامهتأسيس ها

و درازمدت كمونيست طرح به هاي بلندمدت منظور انجام دگرگوني اجتماعي بود ها

)Abb,2013:11.(

و تكنولوژي مدرن بها نمي داد، نقش عقالنيت را در سياستگذاري حكومت مائو به علم

قا گرفت، پايين ناديده مي و شأن را براي روشنفكران و تصميمات اصلي در ترين ارزش ئل بود

و  طول دوره مائو نظير انقالب فرهنگي، حركت صنعت دفاع ملي چين به سمت جبهه سوم

بنابراين، ). Li, 2009: 3(، توسط وي اتخاذ شدند 1970مصالحه با آمريكا در اوايل دهه 

از نهادهايي هم كه در طول اين مدت تأسيس شدند عمدتاً منعكس كننده مدل شوروي

و نهادهاي آكادمي(و پژوهش)ها مراكز وابسته به دانشگاه(اسازي بين آموزش جد ها

و نهادهاي. بودند) تخصصي همچنين رويه شوروي درخصوص تضمين پيوند بين حزب
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و حاكميت دوگانه. اجرايي دولتي اتخاذ شد بود كه مطابق با آن رهبري1اين يك نوع اقتدار

و از طرف ديگر سازمان نيز مؤسسه يا نهاد نسبت به كارگزا ري مافوق خود مسئول بود

هاي تفكر ايجاد عبارت ديگر، كانونبه). Abb,2013:11(شد توسط گروه حزبي كنترل مي

و نه ابزاري براي اجراي  شده در اين مقطع ابزاري براي توجيه سياستگذاري حكومت

مي پژوهش س. شدند هاي مستقل از حكومت محسوب مراتبي اختارهاي سلسلهآنها متشكل از

و ساختارهاي بوروكراتيك كه محل آنها  بودند كه به وسيله ايدئولوژي مدل شوروي

 ). McGann, 2012: 10(هاي حكومت بود تشكيل شده بودند وزارتخانه

اي از وزارت عنوان شاخه به2»المللي خلق چين مؤسسه امور بين«عنوان نمونه به

المللي يكي از اولين عالوه در حوزه روابط بينبه.شدايجاد 1949امور خارجه در 

در. گردد برمي 1956هاي تفكر به سال ها براي تأسيس كانون تالش در اثر حوادثي كه

و اتحاد شوروي اتفاق افتادند، مائو دستور تأسيس  مؤسسه روابط«لهستان، مجارستان

و مجدداً در سال اين مؤسسه در طول انقالب فره. را صادر كرد3»الملل بين نگي بسته

به 1973 و بعداً تغيير نام داد4»المللي مؤسسه چيني مطالعات بين«بازگشايي شد

)Boudiguel and Kellner, 2010: 5.(

و چين در اوايل دهه سر 1960در شرايط وقوع شكاف بين شوروي و رقابت بر

مؤسسه«مائو، جمهور گسترش نفوذ بر كشورهاي درحال توسعه، به دستور رئيس

شد 1961در سال» آفريقا- تحقيقات آسيا با. تأسيس دپارتمان روابط«اين مؤسسه
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به دو مؤسسه 1964همچنين در سال. در ارتباط بود1»الملل حزب كمونيست چين بين

و ديگري در مورد جنوب شرق آسيا تقسيم  و غرب آسيا تحقيقاتي يكي در مورد آفريقا

د. شد و حزب كمونيست پارتمان روابط بينهر دو مؤسسه بين الملل حزب كمونيست

ـ دپارتماني كه بر مدل  و علوم اجتماعي آكادمي علوم چين چين با دپارتمان فلسفه

ـ ارتباط برقرار كردند   ). Boudiguel and Kellner, 2010: 8(شوروي مبتني بود

و مراكز تازه با اين همه، توانمندي س به چند دليل عمده تأسي هاي كلي اين نهادها

:محدود بودند

به. اي قرار داشت نيافته اينكه چين در شرايط توسعه اول واسطه نظام آموزشي آن

از جنگ و دانش محققين نسل قبل و تخصص و منازعات انقالبي از هم گسيخته بود ها

مي خاطر تفاوت انقالب اغلب به ا شايد تعجب.شد هاي ايدئولوژيك رد گر گفته آور نباشد

و تمركز رژيم بر چشم اندازهاي ايدئولوژيك موجب شدند شود فقدان منابع نظري الزم

توانست براي مطالعه روابط ماركسيسم تنها عينك تئوريك قابل قبول باشد كه مي

و. الملل مورد توجه قرار گيرد بين به همين دليل نقش پژوهشگران، اغلب به مفسران

ـ ازجمله اياالت متحده حافظان سياستگذاري حكو و طراحي دشمنان و ترسيم مت

ـ تقليل پيدا كرد سازي سياست خارجي در دستان گروه بنابراين، تمركز تصميم. آمريكا

و نهادهاي مشاوره  ). Abb,2013:11(اي آنها بود نسبتاً كوچكي از رهبران رده باال

د 1976-1966هاي اينكه در فاصله سال دوم و يك چرخش مهم يگر اتفاق افتاد

و مبارزات در نتيجه انقالب فرهنگي، دانشگاه. آن هم وقوع انقالب فرهنگي بود ها تعطيل

و تحقيقاتي را تحليل بردند انقالبي به و بيشتر نهادهاي پژوهشي اين. زودي فراگير شدند
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و انت و مراكز چاپ يماً متعددي كه مستق عمليات. شارات هم مسدود شدندنهادها تعطيل

و دانشمندان را هدف قرار داده بودند و،پژوهشگران، محققين پاكسازي ايدئولوژيك

و استاد را در پي داشتند مهاجرت ميليون البته آثار انقالب. ها دانشجو، پژوهشگر

فرهنگي تنها محدود به طبقه روشنفكر نبودند، بلكه سبب آشفتگي اجتماعي وسيعي 

را 1968شدند كه در سال  و نتيجه آن از هم گسيختگي نظام خود نشان دادند

ـ انقالبي ها نهايتاً به سقوط دسته گرايي اين افراط. اجتماعي كشور بود بندي راديكال

و احياي نقش دستگاه هاي اجرايي در حوزه بوروكراتيك منجر حزب كمونيست چين

).Abb,2013:12(شدند 

د بنابراين، از زماني كه عقب بهماندگي چين و تكنولوژي ازر حوزه علم عنوان يكي

داليل اصلي از حركت افتادن توسعه كشور شناخته شد؛ اين بخش به يكي از اهداف 

و احيا در دوره جديد تبديل شد . اصلي بازسازي

و اجتماعي روشنفكران را در بنابراين، دنگ شيائو پينگ موقعيت اقتصادي، سياسي

تحت تأثير سياست درهاي باز دنگ، ). Li, 2009: 3(طول دوره حكومت خود ارتقا داد 

به نسل دوم كانون و بيش از پيش تشويق شدند كه و هاي تفكر ظهور يافتند دنبال تغيير

و نقش هاي تحقيقاتي مبتني آنها روش. نوآوري باشند بر الگوي شوروي را كنار گذاشتند

.ي به حكومت كمك كننداين بود كه با پژوهش در زمينه نحوه سياستگذار شان اصلي

و سرمايه را از منابع حكومت مركزي دريافت در نتيجه كانون هاي تفكر، بودجه

و مسئول بودند مي و در مقابل رهبران حكومت نيز پاسخگو از. كردند حكومت مركزي

و براي اين كانون مي ها نيز سرمايه كانون هاي تفكر حمايت كردند به اين منظور گذاري



___________________________________________________��

و انتشارات آنها پيدا كنند شند كنترل كاملي بر پژوهشكه قادر با همه، با اين. ها

 ). McGann,2012: 11(كرد هاي تفكر اعتماد نمي طور كامل به كانون حكومت به

و مطالعات خارجي و پژوهش در حوزه اقتصاد در درون علوم اجتماعي هم، تحقيق

و سبب بازسازي عنوان امري حياتي براي پروژه بازسازي چين مورد به توجه قرار گرفت

و گسترش توانمندي نظام شد مند در همين خصوص آكادمي علوم اجتماعي. هاي موجود

كه 1977در سال1چين و تحت كنترل مستقيم شوراي دولتي قرار گرفت تأسيس شد

يك 1977همچنين در سال. عنوان نهادي در سطح وزارتخانه طراحي كرده بود آن را به

و شبهنهاد به پژوهشي در مورد آسياي مركزي و هم جزيره كره ايجاد شد دنبال آن

و قومي،/ كنگ هشت مركز پژوهشي در مورد هنگ و تايوان، موضوعات مذهبي ماكائو

و استراتژي دريانوردي به  جهاني شدن، مطالعات ضدتروريسم، مديريت بحران، امنيت

).Boudiguel and Kellner, 2010: 8(وجود آمدند 

بر مدل هاي مبتني واسطه اصالحات ملهم از غرب در اين مقطع، بيشتر رويه به

در سرمايه. منسوخ شدند 1980شوروي در نظام پژوهشي چين هم در نيمه دهه  گذاري

و مستقل، آزادي عمل بيشتري براي  و نهادهاي شخصي حوزه علمي تمركززدايي شد

و انعقاد قرار انجام پروژه و. دادهاي پژوهشي پيدا كردندهاي پژوهشي مؤسسه آفريقا

و از سال  زير نظر آكادمي علوم اجتماعي چين 1981غرب آسيا نيز كار خود را آغاز كرد

هاي خود را طراحي كنند ها اجازه داده شد تا برنامه همچنين به دانشگاه. قرار گرفت

)Abb,2013:12 .(و اقتصادي را در امور3و ژائو زيانگ2زماني كه هو يائوبانگ سياسي
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و حكومت در دهه گروهي از روشنفكران1برعهده گرفتند به پدر معنوي 1980حزب

هاي تفكر در حكومت يا كميته مركزي حزب وابسته به كانون ليبرال كه عمدتاً

آكادمي علوم اجتماعي چين هم به مأمني براي. كمونيست چين بودند، تبديل شدند

و منبع اصلي مشاورين براي روشنفكران وابسته به شاخه ليبرال حزب تبديل شد

برخي از اين. اي بود كه توسط ژائو زيانگ ايجاد شده بود طلبانه هاي فكري اصالح سرمايه

عبارت ديگر، در اواخر دههبه. پژوهشگران بعداً حمايت خود را از حكومت برداشتند

و بازسا پژوهشگران نهادهاي تازه، 1980 سر به نحو فزاينده زي شده،تأسيس اي بر

و سياسي درگير مناظره درون .حزبي شدند اصالحات اقتصادي

و صادرات تكنولوژي، پيوند با جهان بيرون هم در نتيجه سياست بازگشايي اقتصادي

و ازسوي ديگر تقاضا براي اطالعات بيشتر در مورد شركاي جديد چين هم  افزايش يافت

و پژوهشتح. فزوني پيدا كرد و تحقيقات مدت نيز در مورد هاي كوتاه ليل سياستگذاري

فشار براي اتخاذ چارچوب غربي بر رشته مطالعاتي. المللي اهميت يافت موضوعات مهم بين

و آموزش تدريجي مكاتب تئوريك روابط بين روابط بين الملل ازجمله الملل تأثير گذاشت

شد واقع به).Abb,2013:12(گرايي آغاز و خصوص انقالب بعد از آشفتگي دوره انقالبي

بي اولين گروهي بودند كه آموزش حرفه فرهنگي، اين نسل جديد از پژوهشگران، وقفه، اي

و مبتني به. بر مهارت ديده بودند مداوم تدريج توسط متخصصان جوان روابط نيروهاي قديمي

و اين امر تأثير عمده خود بين و چشم الملل جايگزين شدند انداز اجتماع را بر توانايي

. محققين چيني گذاشت

1. Patron Saint  
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اگرچه در دوره دنگ شيائوپينگ، نهادها نسبتاً فعاليت خود را انجام دادند، اما او

. هاي تفكر ندارد گيري نيازي به مشورت با كانون كرد كه در زمان تصميم احساس مي

ت به أسيس منطقه اقتصادي در جنوب عنوان نمونه، مهمترين تصميمات دوره دنگ مثل

و جرئت سياسي وي نسبت داده  و بلوك پودانگ شانگهاي به تفكرات رؤيايي دنگ چين

مي. شود مي به دنگ در روزهاي آخر عمر خود ترجيح هاي جاي مطالعه گزارش داد كه

و سخنان ناپخته دختر خود گوش بدهد  ).Li, 2009: 3(تخصصي، به شايعات

سبب احساس عدم امنيت عميق در درون 1989من در سالآنانحادثه ميدان تي

هاي تفكر من، كانونآن عنوان پيامد فوري حادثه ميدان تيانبه. حكومت مركزي شد

و كانون تعطيل شده، به بر مدل هاي تفكر مبتني صورت موقت به حالت تعليق درآمدند

و تجديد فعاليت پيدا  انداز همه چشم با اين. كردندشوروي فرصتي براي خيزش دوباره

و درحال تغيير اقتصاد چين، بستري را فراهم كرد كه در آن كانون هاي تفكر داراي نقش

و سختگيري ). McGann, 2012: 12(كاركرد شدند  ميدان 1989به بيان ديگر تأديب

و پاكسازي حاميان ليبرالآن تيان و تسويه ادي در اصالحات اقتص از سرگيري مجدد ها، من

هاي تفكر اگرچه برخي از كانون. رژيم اجازه فعاليت علمي دوباره را دادو دورانديشي1992

درآن در نتيجه حوادث ميدان تيان من بسته شدند، اما در دو دهه بعد، نظام كانون تفكر

و حتي نهادينه شد چين باقي ماند اين امر به واسطه اين واقعيت بود كه همگرايي. تر

بهفزاي در نده چين با اقتصاد جهاني نيازمند پژوهشگراني با تخصص كافي خصوص

و اقتصادي بين حوزه  ). Li, 2009: 3-4(المللي بود هاي مالي

و سازمان بنابراين، كانون هاي پژوهشي هاي تفكر در جامعه چين ظهور مجدد يافته

از. ها نيز گسترش يافتند وابسته به دانشگاه اين نهادها، اقتدار بيشتري اگرچه بسياري
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وسيله ساختارهاي براي تأثيرگذاري فزاينده بر سياستگذاري چين پيدا كردند، اما به

و تأثير فزاينده كانون و حزب كمونيست چين محدود بودند در رسمي حكومت هاي تفكر

 :McGann, 2012(توان به رشد اقتصادي قابل توجه اين كشور نسبت داد چين را مي

به رو، روابط با قدرت ازاين).12 جاي ديپلماسي محدود مثلثي كه تجارب هاي بزرگ

رشد اقتصادي. دوره جنگ سرد چين را شكل داده بود در يك بستر جهاني ديده شد

و سبب ارتقاي  و آموزش را داد كشور اجازه تخصيص سرمايه بيشتر به حوزه پژوهش

و مهم برا شدقابليت استفاده از دو منبع كليدي و شايد سرمايه:ي نهادهاي پژوهشي ها

و تخصص از آن هم مهمتر نيروي متخصص كه زمينه و دانشگاهي ها هاي علمي

 ). Abb,2013:14(اي داشتند گسترده

بهو نسل رهبران2ژو رونگژي1بدون شك، جيانگ زمين، تكنوكرات آنها نسبت

 هاي تفكر معطوف داشتند خود، توجه بيشتري را به نقش كانون رهبران پيشين

)Li, 2009: 3-4.(

و نظر پژوهشگراني كه در برخي از 1990در اوايل دهه زِمين از مشورت ، جيانگ

و مؤسسات مهم در شانگهاي كار مي كردند مثل دانشگاه فودان، دانشگاه علوم سياسي

ش3المللي چين حقوق چين شرقي، مؤسسه مطالعات بين انگهايو آكادمي علوم اجتماعي
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و توانمندي پژوهشگران مؤسسه مطالعات بين. استفاده كرد و كيفيت المللي چين

مي تحليل و هم در حوزه خارجي مورد توجه هايي كه ارائه كردند هم در حوزه داخلي

زِ در. مين قرار گرفتجيانگ او در طول دوره تصدي خود در سمت شهردار، دبير حزب

ر و و سپس دبير كل حزب و همفكري ئيسشانگهاي جمهوري اغلب با مؤسسه مشورت

و با تخصص در 1990درواقع در طول دهه. كرد مي ، چندين پژوهشگر برجسته جوان

و به1حوزه مطالعات خارجي از شانگهاي به بيجينگ با آمدند  صورت بسيار نزديكي

زِ و مين در حوزهجيانگ روابط هايي مثل طراحي سياستگذاري، تبليغات، امور تايوان

ـ2عنوان نمونه ونگ هونينگبه. كردند خارجي كار  ـ رئيس اسبق مدرسه حقوق در فودان

و اكنون نيز رئيس دفتر تحقيقات سياستگذاري كميته به عنوان معاون جيانگ خدمت كرد

پژوهشگري است كه بيشتر عمر3همچنين، لي جونرو. مركزي حزب كمونيست چين است

بهخود را در آكادمي علوم  و عنوان مشاور رئيس مكتب حزب اجتماعي شانگهاي گذرانده

و هم لي نقش اصلي را در توسعه. مركزي هم به ايفاي نقش پرداخته است هم ونگ

 ). Li, 2009: 4(جيانگ داشتند» نظريه سه نمايندگي«

دهه آخر كه وجه مشخصه آن انتقال قدرت به نسل چهارم رهبران حزب كمونيست

و ون جيابائو بود نشان هو جين چين تحت زعامت و تائو دهنده اهميت يافتن نقش مشاوره

و كانون هاي تفكر تحقيق در حوزه سياستگذاري در برنامه توسعه بلندمدت چين بود

 
 ,Boudiguel and Kellner(توان به مجله جهاني به زبان انگليسي اشاره كرد انتشارات آكادميك آن مي

2010: 7.(
در ها براي تحقير چيني به اينكه واژه پكن توسط غربي نظر.1 ها در طول تاريخ استفاده شده است، واژه بيجينگ

.قرار گرفته استاين متن مورد استفاده 
2. Wang Huning  
3. Li Junru  
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و به و مورد پذيرش و دانش تكنوكراتيك معرفي شده عنوان مهياكنندگان اصلي علم

و متمايز چيني يعني زنگ دو متف). Abb,2013:14(شناسايي قرار گرفتند  كر ممتاز

رئيس مؤسسه مطالعات(2و ونگ جيسي) مشاور اسبق رئيس مكتب حزب مركزي(1بيجيان

و رئيس گروه مطالعات بين استراتژيك بين المللي در دانشگاه المللي مكتب حزب مركزي

ا هو جين3»آميز ظهور مسالمت«نقش كليدي را در توسعه نظريه) بيجينگ اند يفا كردهتائو

)Li, 2009: 4.(

و بنيادين، بر گسترش بيشتر سرمايه عالوه كارگزاران گذاري براي تحقيقات پايه

و ديگران حكومتي نيز به نحو فزاينده و همفكري خارجي شدند و رايزني اي خواستار مشاوره

و رقابت پذيري را به انعقاد قراردادهاي پژوهشي تشويق كردند كه نتيجه آن انعطاف بيشتر

و سرپرستي حكومت، و نهادهاي پژوهشي قبلي تحت اداره و آزاد بين پژوهشگران بود در باز

).Abb,2013:14(مراتب عمودي ادغام شدند يك سلسله

و رشد اقتصاد كشور همراه با اقتصاد جهاني، سبب توجه رهبران چين به دغدغه ها

كهي حكمراني منطقهها گسترش طرح. مسائل در سطح گسترده شد و جهاني اي

و موضوعات جديد مثل تغييرات اقليم، مشاركت چين را طلب مي و ظهور مسائل كرد

و چالش و هاي امنيتي غيرسنتي، توسعه حقوق بين تروريسم جهاني تقاضاي جديد ... الملل

و ويژه ايجاد كرد را براي مشاوره اتي كوچك در هاي تحقيق در مقايسه با تيم. هاي تخصصي

به بوروكراسي و خاطر طيف وسيع هاي حكومتي، نهادها تر علمي آنها، خالقيت بيشتر

و شبكه و بيشتر با اين مباحث همراه شده بودند هاي بين آموزش نيروهايشان المللي، بهتر
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)Abb,2013:14; McGann, 2012: 10 .(به در اين دوره تغيير سازماني كوتاه مدت

شدشكل ايجاد  . تعداد زيادي مراكز تحقيقاتي جديد در درون نهادهاي موجود انجام

به به اي به سمت تدريج از يك تقسيم منطقه عالوه ساختار سازماني نهادهاي موجود

. بر موضوعات تغيير پيدا كرد واحدهاي مبتني

و پژوهشگران را تحت تأثير قرار داد تا توص هايهباالخره اينكه دو تحول جديد نهادها

و منعكس كنند هاي خود را به تصميمو يافته و حوزه عمومي منتقل كرده :سازان

به:اول و عنوان مصرف اينكه كارگزاران حكومتي كنندگان اصلي تحقيقات

مي گيري هايي كه با جهت پژوهش و دانشگاهي انجام .شوند، ظاهر شدند هاي علمي

ا: دوم و متخصصين ها در حوزه عموميز كم شدن محدوديتبرخي پژوهشگران

و جايگاه عمومي خود را از طريق نمودهاي رسانه سود  كردند اي تقويت بردند

)Abb,2013:15.(

1»اصالح از درون«به تعقيب سياستههاي تفكر اغلب عالق اگرچه اعضاي كانون

هاي متفاوتيو ارزش ها، تصورات داشتند، اما آنها ديدگاه2»انقالب از بيرون«جاي به

گيري مدافع نظام داشته برخي از آنها ممكن است زماني در درون نظام موضع. دارند

و زماني ممكن است موضع مخالف نظام اتخاذ كنند در. باشند برخي از آنها كه

به دانشگاه با ها يا بخش خصوصي به فعاليت مشغولند ممكن است كار كردن

و به ارا و سياستگذاريسياستگذاران ـ ئه عيوب در نظام سياسي چين هاي اقتصادي

).Li, 2009: 5(اجتماعي آن عالقمند باشند 

1. Reform from Within  
2. Revolution from Without  
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با به1»جامعه هماهنگ«تائو، ايده در دوره هو جين عنوان راهكاري براي برخورد

شد شكايت و اعتراضات داخلي متوجه حكومت ارائه اين تغيير موضع مبين اين. ها

ذي هايي كه پشت اعتراضات گروهيتموضوع بود كه شكا و متنوع اقليت قرار هاي نفع

را. گرفته بودند تا حدودي توسط حكومت به رسميت شناخته شدند اين موضوع بستري

رغم هاي سياستگذارانه خود را ارائه كنند، اما علي هاي تفكر، مشاوره فراهم كرد كه كانون

و پژوهش تر، تمركز اصلي نهادهاي هاي ليبرالي وجود اين فرصت براي انجام تحقيقات

و امنيت بين تحقيقاتي در چين كنوني دغدغه دو. المللي است هاي اقتصادي زيرا اين

 ,McGann(مؤلفه فراملي براي آينده رهبري سياسي چين بسيار اهميت دارند 

2012: 16(

ام رغم وجود تكثر فكري در كانون توان گفت علي در مجموع مي ا امروزه هاي تفكر،

آنها گرايش دارند به اينكه بر چندين موضوع مهم ازجمله ظهور اقتصادي چين در

و جايگاه بين ثبات سياسي داخلي، جهان، و تصوير المللي عدالت اجتماعي، امنيت انرژي

را كانون. چين تمركز داشته باشند و انساني فراوان خود هاي تفكر رسمي منابع مالي

بهبراي تسلط بر گف هاي تفكر تعداد كانون. اند كار گرفته تمان سياستگذاري در چين

و  و همين تعداد هم از نظر بودجه بسيار محدوديت مستقل در چين بسيار اندك است

 ). McGann, 2012: 16(مضيقه دارند 

هاي تفكر چيني كه در بيجينگ برگزار شد، در اولين مجمع كانون 2006در سال

كانون تفكر برجسته10ي نخستين بار در تاريخ جمهوري خلق چين، مقامات چيني برا

و تعيين كردند  كانون تفكر10اين ). Li, 2009: 5(و برتر را در كشور چين معرفي
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هاي مختلف آنها در دوره. شدند برتر همگي نهادهايي بودند كه از طرف دولت حمايت مي

و هيچ در يك از كانون تاريخ جمهوري خلق چين تأسيس شده بودند هاي تفكر جديد

. اين فهرست قرار نداشتند

بود» كميته ملي چين براي همكاري اقتصادي پاسيفيك«ترين كانون تفكر، جوان

با هاي تفكر، نهادهاي غول برخي از اين كانون. سال قبل تأسيس شده بود31كه  پيكر

. تعداد زيادي كارمند بودند

ع به نهاد تحقيقاتي،31لوم اجتماعي چين اكنون متشكل از عنوان نمونه آكادمي

و 45 آن 4200مركز پژوهشي است ميرا نفر كاركنان دهند كه از ميان آنها تشكيل

هاي استاني آكادمي البته اين تعداد از اعضا شامل شاخه.ندا نفر عضو پژوهشي 3200

. شود علوم اجتماعي چين نمي

هم كه زير نظر وزارت امنيت دولت كار1صر چينالملل معا مؤسسه روابط بين

آن كانون تفكر كوچك10كند از همه اين مي و كاركنان نفرند كه از اين 380تر است

مي 150تعداد  .دهند نفر را پژوهشگران ارشد تشكيل

و امور10نيمي از اين تقريباً كانون تفكر برتر بر موضوعات روابط خارجي

ت بين و هيچالمللي چين هاي يك از آنها توسط اقتصاددان يا رئيسي كه زمينه مركز دارند

اگرچه برخي از آنها مثل مركز. شوند قوي در امور اقتصادي داشته باشد، اداره نمي

و كميته ملي چين براي همكاري اقتصادي پاسيفيك در  تحقيقات توسعه شوراي دولتي

جزئيات مربوط به اين ده ). Li, 2009: 5-6(ندا اصل متمركز بر مباحث اقتصادي

. آمده استذيل مؤسسه در جدول 

1. The China Institute of Contemporary International Relations  
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 هاي تفكر برتر چين ارائه شده بندي كانون جدول رتبه
 هاي تفكر توسط حكومت در مجمع كانون

محلسال تأسيسنامرتبه
 بيجينگ 1977 آكادمي علوم اجتماعي چين1
 بيجينگ 1981 مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي2

 بيجينگ 1949 كادمي علوم چينآ3
 بيجينگ 1958 آكادمي علوم نظامي4
 بيجينگ 1956 المللي چين مؤسسه مطالعات بين5
 بيجينگ 1980 الملل معاصر چين مؤسسه روابط بين6

7
كميته ملي چين براي همكاري

 اقتصادي پاسيفيك
 بيجينگ 1986

و تكنولوژي چين8  بيجينگ 1958 اتحاديه علم

9
المللي جامعه استراتژيكسه بينمؤس

 چين
 بيجينگ 1979

 شانگهاي 1960 المللي شانگهاي مؤسسه مطالعات بين10
Source: Li,2006: 5. 

هاي تفكر جديد نقش توان گفت سه مؤلفه در نياز به تأسيس كانون در مجموع مي

:اند داشته

ج تحوالت داخلي صورت.1 و ظهور نظام رهبري معي، مقامات گرفته در چين

هاي تفكر، مشروعيت رتبه را مجبور كرده است كه از طريق حمايت از كانون عالي

.هاي خود جستجو كنند اي را براي سياست فزاينده
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ادغام فزاينده چين با اقتصاد جهاني نيازمند دروندادهايي از پژوهشگران.2

و حرفه و سرمايهمخصوصاً آنهايي كه به صورت خاص در مال(اي متخصص گذاري يه

.است) المللي تخصص دارند بين

را.3 و سياسي چين توسعه سريع اقتصاد بازار چين نه تنها ساختارهاي اقتصادي

ذي تر كرده، بلكه گروه تكثرگرايانه به هاي اين. وجود آورده است نفع جديدي را هم

ذي گروه به هاي مي خصوص آنها كه در بخش تجارت فعالند، نفع، كنند اكنون با دقت كار

و به افكار عمومي شكل بدهند را. تا بر سياستگذاري حكومت تأثير بگذارند هر سه مؤلفه

و عملكرد بعدي مركز مبادالت اقتصادي بين توان در شكل مي 1المللي چين گيري اوليه

 ). Li, 2009: 6, Ahmad, 2010: 404(مالحظه كرد

 2009هاي اخير، در سال سالطي هاي تفكر در چين در باب اهميت يافتن كانون

و آن آن گونه به موضوع كانون كنفرانسي برگزار شد هاي تفكر توجه شد كه تا پيش از

، شوراي دولتي تأسيس كانون تفكر جديدي را در 2009در ماه مارس. سابقه نداشت

و اين به2»المللي مركز چيني مبادالت اقتصادي بين«بيجينگ با عنوان تصويب رساند

وزير معاون نخست. كانون تفكر به سرعت موقعيت يك كانون تفكر عالي را به دست آورد

و چندين مقام3قبل كه سابقه سياسي بسيار قوي داشت رئيس اين كانون تفكر شد

به رسمي عالي و حال حاضر را كه همگي در سطح وزارت بودند عالوه فعاالن رتبه قبل

و محققيني را كه از نظر بيناقتصادي برجست به المللي شناخته شدهه عنوان بودند

).Li, 2009: 1(مشاورين رئيس منصوب كرد 

1. CIEE 
2. China center for International Economic Exchange  
3. Zeng Peiyan  
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المللي،، مركز چيني مبادالت اقتصادي بين2009چهار ماه بعد يعني در جوالي

و نقش كانون كنفرانسي بين  هاي تفكر در ترويج المللي را در مورد بحران مالي جهاني

در اين. المللي بر سر موضوعاتي كه اهميت جهاني دارند سازماندهي كرد همكاري بين

نفر، 150از ميان آنها. نفر كه مرتبط با اين موضوع بودند شركت كردند 900اجالس 

و پيشين  و خارجي(رهبران حكومت كنوني هاي مهم رتبه از سازمان، مقامات عالي)چيني

و تجارت سازمان ملل متحد بودندالمللي مثل بانك جها بين و كنفرانس توسعه در. ني

و نماينده كانون 450حدود و نفر پژوهشگر هاي تفكر سراسر جهان شركت كرده بودند

و 200حدود  هم. نگار هم شركت داشتند روزنامه 150تاجر در اين اجالس، ون جيابائو

و معاون اجرايي وي آن. پرداخت نيز به ايراد سخنراني1حضور داشت قدر اين اجالس

و اهميت يافت كه براي يك هفته، رسانه هاي چين اين رويداد مهم را پوشش خبري دادند

مي آن را به اين كانون ). Li, 2009: 1(كردند عنوان بخشي از سر خط اخبار خود مطرح

مجمع«تفكر تنها كانون تفكر مهم چين نيست، بلكه يك انجمن آكادميك ديگر با عنوان 

و تكنوكرات حكومتي50وجود دارد كه شامل2»اقتصاددان چيني 50 اقتصاددان برجسته

و انجام گفتگوهاي جدي را در آخر آگوست  با اقتصاددانان برجسته آمريكايي 2009است

و درخصوص ابزارهاي ترويج احياي اقتصادي در چرخه جهاني با  در برنامه خود گذاشت

و تبادل نظر ).Li, 2009: 2(پرداختند آنها به بحث

و ارزش برعكس كانون هاي تفكر در غرب كه استقالل آنها از حكومت نشانه اعتبار

مي آنهاست، كانون كنند تا پيوندهاي قوي با حكومت هاي تفكر در چين اغلب تالش

 
1. Li Keqiang  
2. Chinese Economists 50 Forum  
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و ارزش را به پيوند تنگاتنگ با اليه باالي رهبري چين مي با. دهند داشته باشند مطابق

و مديريت» المللي مركز چيني مبادالت اقتصادي بين«اين منشور،  تحت رهبري

و توسعه ملي« كند كه اين كميسيون، مديريت اقتصادي عمل مي1»كميسيون اصالح

و در سطح گسترده به كالن اقتصاد چين را برعهده دارد در تر عنوان مهمترين وزارتخانه

پيوندهاي تنگاتنگ مركز چيني مبادالت شاخص ديگر. شود حكومت چين تلقي مي

و مجاورت فيزيكي با سطوح قدرت است اقتصادي بين . المللي با رهبري چين، نزديكي

و شوراي دولتي دفتر اخير اين مركز در فاصله كمتر از صد متري حزب كمونيست چين

).Li, 2009: 2(چين واقع شده است 

در چين سبب شده كه آنها قادر به تسهيل هاي تفكر بنابراين اهميت فزاينده كانون

و اين موضوع در چارچوب خيزش چين در سطح جهاني قابل تبادالت بين المللي باشند

و درك است به. فهم و امروزه بسياري از مردم چين از جايگاه كشورشان آگاه هستند

و دگرسازي اين موضوع توجه داشته هاي اقتصادي اند كه چين نه تنها در ميانه تحوالت

بهو اجتماعي است، بلكه به عنوان يك كنشگر اصلي در امور جهاني نيز درحال سرعت

و چالش بنابراين آنها آرزو دارند كه پيچيدگي. ظهور است  المللي تنيده بين هاي درهم ها

ي اي را در روياروي را كه چين با آنها روبرو است، درك كنند تا بتوانند مواضع هوشمندانه

و چالش هاي تفكر نه تنها محل بنابراين، در چين امروز كانون. ها اتخاذ كنند با مسائل

مهمي براي مقامات حكومتي بازنشسته براي تجربه دوره جديدي در طول زندگي 

و پژوهشگران بتوانند  آنهاست بلكه همچنين نهادي است براي اينكه مقامات، متخصصين

).Li, 2009: 2( با يكديگر تعامل داشته باشند

1. National Development and Reform Commission  
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ـ دسته و گونه فصل دوم  هاي تفكر در چين شناسي كانون بندي

و يا طبقه مشهورترين دسته منظور تحليلبه) Weaver, 1989(بندي را ويور بندي

هاي نهادهاي پژوهشي مهم در حوزه سياستگذاري اياالت متحده ارائه كرده گستره فعاليت

هاي تفكر در اياالت متحده آمريكا به سه دستهونبندي كان طبق اين دسته. است

3»هاي تفكر وكالتي كانون«و2»پژوهشگران قراردادي«1،»هاي بدون دانشجو دانشگاه«

و آمريكايي بندي هنوز براي تحليل نظام اين دسته. شوند تقسيم مي هاي كانون تفكر غربي

مي به نحو گسترده مك. گيرد اي مورد استفاده قرار و بعد از آن اين الگو مجدداً توسط گان

يك) McGann and Weaver,2000(ويور  و و بازتعريف قرار گرفت مورد استفاده

هاي وكالتي هستند، كه شبيه كانون4»هاي حزبي كانون«بندي چهارم هم با عنوان دسته

).Ahmad, 2010: 396(اما وابستگي دائمي با احزاب سياسي دارند به آن اضافه شد 

آن مبتني با اين همه بايد توجه داشت كه اين رهيافت، بر بنيادي است كه هدف

و بنابراين براي قرار دادن كانون و نه حكومت هاي تفكر در سپهر جامعه مدني است

ـ محور هستند قابليت جوامعي مثل چين يا ديگر ملت هاي درحال توسعه كه دولت

,Abb(كاربرد ندارد  2013: 6.(

. هاي تفكر در چين ارائه شده است بندي كانون البته تاكنون آثاري هم براي دسته

ژو به ,Zhu(عنوان نمونه به) 2009 و وضعيت سازماني آنها نهادها را براساس موقعيت

مي شكل زير دسته :كند بندي

1. Universities Without Students 
2. Contract Researchers 
3. Advocacy Tanks  
4. Party Tanks  
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بخشي از به اين معنا كه درحالي كه آنها مستقيما1ً»رسمي شبه«هاي تفكرـ كانون

مي كارگزاري حكومتي نيستند اما هنوز تابع يكي از اين كارگزاري .شوند ها محسوب

 هاي انتفاعي خصوصي؛ـ شركت

 هاي غيرانتفاعي خصوصي؛ـ سازمان

,Abb(ها هاي تفكر وابسته به دانشگاهـ كانون 2013: 6.(

ك بندي ديگري ارائه كرده يك دسته3و ژوئه الن2زو ژوفنگ ه شامل مؤسسات اند

ها هاي تفكر جامعه مدني، نهادهاي تحقيقاتي وابسته به شركت رسمي، كانون عمومي شبه

ميو دانشگاه و ديگر بنيادهاي غيرانتفاعي آنها رسمي هاي تفكر شبه كانون. شود ها

و نتايج سياستگذارانه اند كه بيرون از ساختار حكومتي مهمترين بخش از نظام پژوهش

به. قرار دارند طور كامل مستقل از حكومت نيستند، بلكه نسبت به نهادهاي پژوهشي آنها

مي رسمي به و بودجه. شوند صورت خودمختارتري اداره رهبران آنها توسط حكومت تعيين

و شود، زيرا آنها وظيفه دارند پژوهش آنها هم از محل بودجه عمومي تأمين مي هاي منظم

مخ ساختارمندي را براي بخش  Boudiguel and(تلف حكومت انجام دهند هاي

Kellner, 2010: 16 .( آنها همچنين از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، زيرا به آنها

و حتي جذب اجازه داده شده است كه پروژه هاي تحقيقاتي را با مشاركت خارجي

ينا. المللي يا مؤسسات حكومتي خارجي انجام دهند هاي بين هايي از سازمان سرمايه

. ظاهر شدند 1970نهادها در اصل در اواخر دهه

1. Semi-Official  
2. Zhu Xufeng  
3. Xue Lan  
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و ژوئه به نمونه كه در سال1»مركز توسعه صنعت اطالعات چين«هايي مثل زو

و 2000 عنوان كانون به2،»مؤسسه توسعه چين«توسط وزارت اطالعات تأسيس شد

و مشاوره مي تفكري براي فراهم كردن تحقيق مؤسسه. كنند هاي سياستگذاري هم اشاره

هاي سياستگذاري اقتصادي توسعه چين مجوز شوراي دولتي را دريافت كرده، در پژوهش

و مشاوره و حتي شركت در تمام سطوح درگير شده . ها ارائه كرده است هايي را به حكومت

و ارتباطات خود را با حزب كمونيست چين به خصوص از طريق اين مؤسسه پيوندها

به. كرده استمديره خود حفظ اعضاي هيئت با اين كانون خاطر پيوندهاي نزديك آن

و دورگه  و اعضاي حزب، حالتي تركيبي بندي تركيبي از دو دسته(ساختارهاي حكومتي

و كانوني تفكر شبهها كانون مطابق ديدگاه. پيدا كرده است) هاي تفكر جامعه مدني رسمي

د و ژوئه، روابط كلي آنها با حكومت كمترين شدت را هاي تفكر مدني سرمايه كانون. اردزو

ميو منابع مالي را از منابع مختلف مثل شركت از ها يا بنيادهاي خارجي دريافت كنند؛

هاي آكادميك مشهوري را كه اغلب نظر اندازه چندان بزرگ نيستند اما قادرند چهره

. ميل به نقد سياستگذاري اقتصادي حكومت نيستند، جذب كنند بي

و3»مؤسسه اقتصادي يونيرول«هاي تفكر نظير اخير گروهي از كانونهاي در سال

كه شوند، ظهور يافته كه از نظر مالي خصوصي محسوب مي4»دوستان طبيعت« اند

و حاشيه به و جهت اي در پهنه وسيع عنوان بازيگران فرعي دهي به افكار تر سياستگذاري

. اند عمومي باقي مانده

1. The China Center for Information Industry Development  (CCID) 
2. The China Development Institute (CDI) 
3. Unirule Institute of Economic  
4. Friends of the Nature  
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هاي تفكر خصوصي با ابتكار برخي اقتصاددانان، حاضر برخي كانونبنابراين، درحال

و سرمايه آنها توسط بنيادهاي اند ها يا فعاالن جامعه مدني ايجاد شده مؤسسان شركت

مي خصوصي يا شركت و. شود ها تأمين تمركز آنها در اصل بر مسائل اقتصادي

. محيطي است زيست

توسط پنج 1993است كه در جوالي» مؤسسه اقتصادي يونيرول«يك نمونه آن

گونه كمك مالي از حكومت چين دريافت اين مؤسسه هيچ. اقتصاددان تأسيس شد

و وابسته به كمك نمي و كمك كند هايي هاي موردي براي پروژه هاي بخش خصوصي

و كنفرانس سمينارهاي دوره. دهد است كه انجام مي مي اي و هاي ساليانه را تنظيم كند

ميهفت مجل مي. سازده را منتشر توان به كانون تفكر در حوزه محيط زيست هم

شد 1994اشاره كرد كه در سال» دوستداران طبيعت« ترين اين كانون قديمي. تأسيس

را المللي غيرحكومتي زيست سازمان بين و كارهاي مهمي محيطي در كشور چين است

در بخشي زيست در زمينه آگاهي و حتي سراسر چين انجام داده است محيطي در پكن

)Boudiguel and Kellner, 2010: 17.(

به بندي ديگر با محدود كردن كانون هم در يك دسته) Chen, 2009(چن هاي تفكر

مي نوعي دسته نهادهاي پژوهشي سياستگذاري خارجي،  بر كند كه مبتني بندي را ارائه

و ابعاد سازماني است ويژگي .ها

چ از ها مبتني هار مورد از اين مجموعهبر اين اساس و عبارتند :بر وابستگي نهادي

،)MOFA(هاي تفكر وابسته به وزارت امور خارجه كانون.1

؛)CASS(هاي تفكر وابسته به آكادمي علوم اجتماعي كانون.2

 ها؛ هاي تفكر وابسته به دانشگاه كانون.3
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.هاي تفكر وابسته به ارتش كانون.4

به جوامع» ديپلماسي عمومي«هاي تفكر هاي تفكر با عنوان كانونونديگر كان

و نهادهاي غيرحكومتي تقسيم مي و علمي ,Abb(شوند آكادميك 2013: 7.(

مي هم كانون2گانو جيمز مك1دونالد آلبسون كنند هاي تفكر را به سه دسته تقسيم

:كه عبارتند از

 رسمي؛/ هاي تفكر حكومتي كانون.1

 رسمي؛ شبه/ هاي تفكر دانشگاهي كانون.2

).Ahmad, 2010: 396(ها وابسته به دانشگاه/ هاي تفكر مدني كانون.3

و كلنر سه هم يك دسته) 2010(بوديگوئن هاي تفكر ارائه گانه را از كانون بندي

و دولت، كانون كانون: كنند مي و هاي تفكر آكادميك خاص هاي تفكر وابسته به حكومت

.ها هاي تفكر وابسته به دانشگاه كانون

و هاي تفكري كه در ارتباط با شوراي دولتي يا دپارتمان كانون:دسته اول ها

3»الملل معاصر چين مؤسسه روابط بين«مهمترين آنها. هاي مختلف حكومتند وزارتخانه

و اندمتبه حكو وابسته نهادهاي تحقيقاتي4»المللي چين مؤسسه مطالعات بين«يا

مي به و بودجه آنها توسط حكومت تعيين هاي اين كانون. شود صورت انحصاري سرمايه

و مأموريت اصلي آنها فراهم كردن اطالعات براي تفكر هيچ گونه قدرت اجرايي ندارند

 ). Boudiguel and Kellner, 2010: 14(گيرندگان رده باالي كشور است تصميم

1. Donald Albeson  
2. James McGann  
3. CICIR 
4. CIIS 
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از هاي تفكر آكادميك خاص كه همان كانونهاي تفكر كانون:دسته دوم اند متشكل

. المللي است كه تحت نظارت آكادمي علوم اجتماعي چين قرار دارند نهادهاي روابط بين

آكادمي علوم اجتماعي چين تحت نظارت شوراي دولتي قرار دارد، اما تمركز آن بر

ع. هاي سياستگذارانه محض قرار ندارد پژوهش لوم اجتماعي چين، تنها پژوهشگران آكادمي

مي در برخي مواقع درگير پژوهش . شوند كه پيامدهاي سياستگذارانه فوري داشته باشد هايي

و مؤسسات به . واسطه ماهيت آكادميك تحقيقات آنها، تأثيرگذاري اندكي دارند اين نهادها

و نظري دا تر آنها كمتر پيامدهاي فوري براي تصميم تحقيقات بلندمدت رد كه گيرندگان

مي حتي اين. گيري در اختيار دارند ها زمان اندكي براي تصميم بيشتر وقت شود گونه تصور

هاي بوروكراتيك گيرندگان سطح باال از طريق كانال كه آنها از دسترسي منظم به تصميم

برند، اما پژوهشگران آكادمي علوم اجتماعي چين سطح پايين تعامل واقعي رسمي سود مي

 ). Boudiguel and Kellner, 2010: 15(اندت رسمي حكومت پذيرفتهرا با مقاما

ها به واسطه موقعيت جغرافيايي خود، هاي تفكر وابسته به دانشگاه كانون:دسته سوم

گيري كمترين تأثيرگذاري را دارند، زيرا آنها هم از نظر موقعيت جغرافيايي از مراكز تصميم

و هم ماهيت آكادميك پژوهش ي آنها سبب تأثيرگذاري اندك آنها بر حوزهها دورند

وي. با اين ديدگاه مخالفند1البته برخي از پژوهشگران ازجمله ليائو. سياستگذاري شده است

هاي تفكر در دسته سوم به واسطه پيوندهاي بوروكراتيك بر اين نظر است كه برخي كانون

ب مثل كانون. خاص خود اثرگذارترند انده وزارت امور خارجه وابستههاي تفكر آكادميكي كه

)Boudiguel and Kellner, 2010: 15.(

1. Liao  
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ها نقش مسلط دولت را در اقتصاد جمهوري خلق چين مورد تأكيد بندي همه دسته

و جزئيات ارزشمندي را درباره طيف كاملي از ارگان قرار مي و نهادهاي دولتي دهند ها

ميچين كه توانمندي پژوهشي در حوزه سياستگذا . كنند ري دارند ارائه

در توان كانون در مجموع بايد توجه داشت كه با توجه به دو موضوع مي هاي تفكر

:چين را مورد بررسي قرار داد

و ارگان اول مي هاي پژوهشي فعاليت اينكه همه نهادها كه هايي را انجام دهند

ر مي و وكالتي/ وابط عموميتوان آنها را ذيل سه نقش اصلي دانشگاهي، مشورتي

.بندي كرد دسته

و ارگان دوم از) اگر نگوييم همه آنها(ها اينكه بيشتر اين نهادها منحصراً بر يكي

به ها تمركز نمي اين حوزه به جاي آن همه اين نقش كنند، بلكه طور همزمان انجام ها را

مي مي ده از آنجا كه طبق اين به زعم نويسن. دهند دهند اما اولويت را به نقش مشخصي

مي رويكرد، به مي رسد كه سه نقش اصلي مورد توجه كانون نظر توانيم هاي تفكر است

هاي تفكر را چونان مثلثي فرض كنيم كه هر گوشه آن دربرگيرنده يكي از اين كانون

سه نقش ).Abb,2013: 7(گانه است هاي
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Source: Abb,2013: 7. 
 

س ـ مهمترين كانونفصل  هاي تفكر چين وم

و گزارشي كه درخصوص كانون آن در آخرين آمار و جايگاه هاي تفكر در سراسر جهان

مك 2014در ژانويه  ـ از پژوهشگران توسط دانشگاه پنسيلوانيا منتشر شده است، گان

ـ در ابتدا به كانون حوزه كانون ر هاي تفكر چين تبه آنها هاي تفكر مهم چين براساس

و در ادامه از نظر حوزه فعاليت آنها را از يكديگر تفكيك كرده است كه به شرح پرداخته

:زير است

 آكادمي علوم اجتماعي چين؛.1

 المللي چين؛ مؤسسه مطالعات بين.2

 الملل معاصر چين؛ مؤسسه روابط بين.3

هاي تفكر دانشگاهيكانون

هاي وكالتيكانون هاي تفكر روابط عموميكانون
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1مركز كارنگي چين در مركز سياستگذاري جهاني كينگاي؛.4

2المللي شانگهاي؛ مؤسسه مطالعات بين.5

و بين.6  المللي چين؛ مركز مطالعات استراتژيك

3مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي؛.7

 مؤسسه اقتصادي يونيرول چين؛.8

 مؤسسه امور عمومي چين؛.9

).McGann, 2014: 43(مؤسسه تحقيقات سياستگذاري ملي چين.10

و امنيت ملي چين عبارتن مهمترين كانون ازهاي تفكر در حوزه دفاع :د

 دانشگاه دفاع ملي چين؛.1

).McGann, 2014: 51-52(الملل معاصر چين مؤسسه روابط بين.2

از مهمترين كانون :هاي تفكر در حوزه سياستگذاري اقتصاد داخلي چين هم عبارتند

 آكادمي علوم اجتماعي چين؛.1

و سياست جهاني؛.2  مؤسسه اقتصاد

4كنگ؛ هاي اقتصادي هنگ مركز پژوهش.3

ام.4  ور عمومي چين؛مؤسسه

 مؤسسه اقتصادي يونيرول چين؛.5

).McGann, 2014: 55(مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي.6

.استاني در شمال غرب چين.1
2. SIIS 
3. Development Research Center of the State Council 
4. Hong Kong Center for Economic Research  
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و انرژي، مهمترين كانون مركز سياستگذاري محيط«تفكر در حوزه سياستگذاري منابع

و انرژي و1»زيست، منابع و جالب توجه اينكه در حوزه آموزش كانون تفكر مهم است

د .ر كشور چين وجود نداردتأثيرگذاري

از همچنين مهمترين كانون :هاي تفكر در حوزه محيط زيست نيز عبارتند

2محيطي چين؛ آكادمي طراحي زيست.1

3محيطي چين؛ آكادمي پژوهشي علوم زيست.2

).McGann, 2014: 58(4كنگ تبادل مدني هنگ.3

و سياستگ هاي تفكر در حوزه امور بين مهمترين كانون ازالمللي :ذاري خارجي هم عبارتند

 الملل معاصر چين؛ مؤسسه روابط بين.1

 المللي شانگهاي؛ مؤسسه مطالعات بين.2

).McGann, 2014: 60(المللي چين مؤسسه مطالعات بين.3

و توسعه مهمترين كانون و بهداشت، مؤسسه اصالحات تفكر در حوزه سالمت

5اي چين، منطقه

ت  المللي، آكادمي علوم اجتماعي چين، وسعه بينمهمترين كانون تفكر در حوزه

و مهمترين كانون تفكر در حوزه سياستگذاري اقتصادي بين المللي، مؤسسه اقتصاد

6.سياست جهاني

1. CEERP 
2. Chinese Academy for Environmental Planning (CAEP) 
3. Chinese Research Academy of Environmental Sciences  
4. Civic Exchange Hong Kong 
5. China Regional Development and Reform Institute  
6. IWEP 
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و در حوزه سياستگذاري و تكنولوژي، مؤسسه اقتصادي يونيرول در حوزه علم

 :McGann, 2014(از همه مهمترند» آكادمي علوم اجتماعي شانگهاي«اجتماعي 

63-70.(

 چين هاي تفكر بر فرآيند سياستگذاري فصل چهارمـ سازوكارهاي تأثيرگذاري كانون

و ارتباط با ديگر كشورها و تماس و وارد شدن عميق چين در امور جهاني درگير شدن

و دنبال دستيابي به دانش عميق سبب شد كه رهبران چين به تر در مورد مباحث

در. باشند موضوعات جهاني و بيشتر با توجه به اينكه مقامات رسمي در سطح وزير بيشتر

هاي تفكر براي توانمندي كانون،هاي تفكرند هاي پژوهشگران كانون جستجوي مشاوره

.تأثيرگذاري بر سياستگذاري عمومي چين بيشتر شده است

و هاي تفكر چيني بر فرآيند سياستگ تر تأثير كانون منظور تحليل دقيق به ذاري داخلي

مي حكمراني جهاني، نخست بايد ويژگي شوند، هاي اصلي را كه اين نهادها با آن شناخته

.ندا هاي تفكر در كشورهاي غربي هاي تفكر در چين متفاوت از كانون كانون. مشخص كرد

و خودمختاري از حكومت مركزي در مقاله خود1ديويد شامبا.ندا زيرا آنها فاقد استقالل

بهنو مي و استراتژي«استثناي يسد هاي تفكر روابط كانون2،»جامعه چين براي مديريت

در هاي تفكر روابط بين همه كانون. در چين وجود ندارد» مستقل«المللي بين المللي چين

 
1. David Shambaugh  
2. China Society for Strategy and Management  
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دپارتمان كميته مركزي يا يكي از1مراتب اجرايي مثل وزارت شوراي دولتي، درون سلسله

مي آزاديهاي اصلي ارتش دپارتمان 2.كنند بخش خلق عمل

بر الملل چين نمي هاي تفكر روابط بين در گذشته كانون توانستند تأثير مستقلي

و تنها منعكس ـ كننده ديدگاه ساختار سياسي چين داشته باشند هاي ماركسيست

زماني كه نگاه مثبت به انجام اصالحات 1990همه در دهه با اين. لنينيستي بودند

ا و و هم از سياسي قتصادي در چين شكل گرفت، اين نهادها هم از نظر ساختار سازماني

آنها در چارچوب دستورات ايدئولوژيك. هاي تحقيقاتي دچار تحول شدند نظر روش

ـ لنينيسم به سمت روش و توصيفي تر، عملي گرايانه هاي تجربه ماركسيسم تر حركت تر

و متغيرهاي نظام آنها همچنين نسبت به تعامل بين. اند كرده متغيرهاي داخلي

و تأثير آن بر روابط خارجي آگاهي بيشتري كسب كرده بين  اند الملل

)McGann, 2012: 20-21 .( 

و چگونه سياستگذاري اينكه كانون را هاي تفكر تا چه حد هاي حزب كمونيست چين

ژو. دهند بسته به نوع وابستگي آنها متفاوت است تحت تأثير قرار مي هاي كانون3فنگزو

و عامل اساسي در پژوهش تفكر شبه و نظام همفكري رسمي را مؤلفه هاي سياستگذاري

بندي آكادمي علوم اجتماعي چين بهترين نمونه اين دسته. داند خارج از حكومت چين مي

هاي اگر چه اين دو نهاد توسط كارگزاري.نداو مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي

ت و عاليحكومتي معيني و مقامات رسمي و بنيان نهاده شدند رتبه حكومت أسيس شده

مي به به عنوان پرسنل اصلي آنها محسوب شوند، اما درجه بااليي از خودمختاري را هم

 
1. The State Council Ministry  
2. PLA 
3. Zhu Xufeng  
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از نمايش گذاشته و منابع مالي را اند، زيرا به آنها اين اجازه داده شده است كه سرمايه

حك ها يا كارگزاري ديگر دپارتمان و حتي در برخي مواقع از سازمانهاي هاي ومتي

و سرمايه امروزه با كاهش بودجه. المللي جذب كنند بين و منابع مالي حاميان رسمي ها ها

گيري پيدا اي به سمت بازار جهت رسمي به نحو فزاينده هاي تفكر شبه آنها، اين كانون

و حتي رويه كرده مي اند .ددهن هاي حكومت را هم مورد نقد قرار

در به عنوان نمونه مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي، اصالحات سياستگذاري

و بهداشت را در گزارشي كه در  . منتشر كرد مورد نقد قرار داد 2005حوزه سالمت

هاي نهادهاي پژوهشي سياستگذاري خارجي جامعه همچنين بايد به تحليل ويژگي

ي سياسي را براي رهبري ارائهها اين مراكز پژوهشي مشاوره. مدني هم پرداخت

مي كنند، پژوهش مي دهند، آموزش داخلي را در اين خصوص هاي آكادميك را انجام

مي كنند، كنفرانس فراهم مي و بر تصميم هاي مهم برگزار گيري در حوزه كنند

).McGann, 2012: 21(گذارند سياستگذاري چين اثر مي

تفكر چين چهار سازوكار تأثيرگذاري هاي زو ژوفنگ از پژوهشگران مهم كانون

مي كانون از هاي تفكر در چين را مورد اشاره قرار :دهد كه عبارتند

هاي تفكر براي تأثيرگذاري دانش تخصصي منبع اصلي كانون:دانش تخصصي.1

و هم در چين است پژوهشگران حوزه سياستگذاري عمومي به اين موضوع. هم در غرب

هاي تفكر چين براي تأثيرگذاري نياز به اين دارند در واقع، كانون. اندتهاي داش توجه ويژه

و غيرمستقيم بر سياستگذاران در  كه از دانش تخصصي خود براي تأثيرگذاري مستقيم

و پژوهش در حوزه بعد از سال. هاي مختلف استفاده كنند بخش هاي موضوعي ها آموزش

رانمختلف سياستگذاري، بسياري از كانو هاي تفكر قادرند كه توجه مقامات رسمي
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و آنها را تشويق كنند كه پيشنهادهاي سياستگذارانه كانون هاي تفكر را اتخاذ جلب كرده

مي حكومت چين نه تنها از مشاورين كانون. كنند و حمايت ـ هاي تفكر استقبال كند

ـ بلكه آنها را به جلسات هاي تحقيقاتي بلندمدت را انجام دهند؛ براي اينكه پروژه

مي حكومت كه در مورد موضوعات فوري مي تر سياستگذاري برگزار كند شود، دعوت

)Xufeng, 2009: 340 .( 

و اجرايي.2 و اجرايي برايمي:پيوندهاي اداري توان گفت كه پيوندهاي اداري

ميدر خيلي از موارد يك كان. هاي تفكر در چين بسيار مهم است كانون بر ون تفكر تواند

به سياستگذاري خاطر اينكه ها تأثير بگذارد نه تنها به واسطه دانش تخصصي؛ بلكه

و گزارش توانند ايده متخصصين آن مي و ها هاي پژوهشي خود را از طريق پيوندهاي اداري

و ايده نه تبديل هاي سياستگذارا هاي آنها به بخشي از بديل اجرايي به مقامات ارائه كنند

هاي تفكر بررسي شد برخي از اين شناسي كانون طور كه در گونه البته همان. شود مي

و برخي هم به دانشگاه هاي تفكر، رسمي، برخي شبه كانون هاي ارتباط. اند ها وابسته رسمي

و سرپرستان آنان، شكل بين كانون و ناظران و هاي تفكر  دهنده نوع خاصي از پيوند اداري

هاي عنوان يك واحد نظارتي، هر كدام از كارگزاريبه. اجرايي در چارچوب چيني است

و حكومتي چين داراي رتبه اجرايي خود است كه مي تواند براي تعريف پيوند اداري

و بهره واحد نظارتي كه در ساختار. برداري قرار گيرد اجرايي يك كانون تفكر مورد استفاده

د اشته باشد سبب توسعه بيشتر كانون تفكر خواهد شد، زيرا پيوندهاي چين رتبه باالتري

و اجرايي بهتري را دارا خواهد بود  ).Xufeng, 2009: 341(اداري

و تعهدات شخصي علقه.3 و تعهدات شخصي با ديگر كنشگران حوزه علقه:ها ها

بههاي تفك سياستگذاري عامل مهمي براي بررسي ميزان تأثيرگذاري كانون شمارر چين
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و تعهدات شخصي در جامعه چين مبتني علقه. رود مي بر انواع روابط است كه شامل ها

و هاي بلندمدت يا علقه هاي سوسياليستي مشترك، همكاري خويشاوندي، تجربه ها

ـ كه معموالً با عنوان. شود الزامات تحصيلي مي روابط شخصي با سياستگذاران

ـ منبع مهمي براي تأثيرگذاري بر فرآيند ناميده مي1»گيرنده هاي تصميم شبكه« شوند

و تعهدات شخصي به نحو مشابهي علقه. شوند سياستگذاري در نظام چين محسوب مي ها

مي با سياستگذاران در مركز يا پيرامون به متخصصين كانون تا هاي تفكر كمك كند

ت و هم بر افكار عمومي ).Xufeng, 2009: 342(أثيرگذار باشند بتوانند هم بر نخبگان

هاي هاي سازماني نقش مهمي را در تأثيرگذاري كانون هويت:هاي سازماني هويت.4

به هاي تفكر شبه كانون. هاي سياستگذاري دارند تفكر از طريق شبكه رسمي رابطه از باال

و نهادينه طو پايين بهتر و اداري و وابستگي اجرايي در. مدتي با حكومت دارند النيتري داشته

و اجرايي بين كانون و مقايسه با پيوندهاي اداري و واحدهاي مافوق هاي تفكر جامعه مدني

و نظارتي آنها بيشتر هاي تفكر شبه نظارتي آنها، الزامات بين كانون و واحدهاي مافوق رسمي

از هاي تفكر شبه كانون. است و رسمي قادر به تأثيرگذاري بيشتر طريق پيوندهاي اداري

و تالش هاي تفكر جامعه مدني بيشتر از طريق فعاليت ند درحالي كه كانونا اجرايي هاي ها

زيرا فاقد رابطه سازماني. دهند پژوهشگران به صورت فردي تأثيرگذاري خود را نشان مي

و اجرايي مي.ندا نزديك در حوزه اداري تفكر جامعه هاي توان گفت كه كانون در مجموع

مي صورت غيرمستقيم بر سياستگذاري مدني به  گذارند هاي حكومت تأثير

)Xufeng, 2009: 343.(

1. Decision- Maker Networks    
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ـ تأثير فزاينده كانون  هاي تفكر در چين فصل پنجم

از حوزه سياستگذاري در چين به صورت فزاينده و اكنون بسياري اي باز شده است

و سياستگذاري گيري كنشگران وجود دارند كه در تصميم . هاي عمومي دخالت دارند ها

هاي تفكر در چين را تحت تأثير قرار داده هاي داخلي كانون اين تغيير نه تنها فعاليت

و موقعيت كانون هاي تفكر چيني در عرصه جهاني است بلكه همچنين بر تأثيرگذاري

. نيز اثرگذار بوده است

و بيشتري عنوان نمونه مؤسسه بروكينگز گزارش داده به است كه نمايندگان بيشتر

به از كانون منظور مبادله هاي تفكر چيني براي مالقات با نمايندگان نهادهاي آمريكايي

مي ايده  ,McGann(كنند هاي سياستگذارانه هر هفته به اياالت متحده آمريكا سفر

2012: 12-13.(

و حكومتي به سطوح باال درحالي كه كانون اند،ي بلوغ رسيدههاي تفكر دانشگاهي

و فاقد پيوندهاي شبكه كانون با هاي تفكر مستقل هنوز در سطوح نوپا اي جاافتاده

و اساس بسياري از كانون. اند هاي تفكر قديمي وابسته به حكومت كانون هاي تفكر برجسته

مهم در چين، در كشور چين قرار ندارد بلكه برعكس مثل موقوفه كارنگي براي صلح 

هاي ديگر شكل كه در كشور اند المللي هاي تفكر بين هايي از كانون شاخه1ليالمل بين

و چشم هاي تفكر مستقل علي كانون. اند گرفته گري انداز محدودشان نقش موازنه رغم حوزه

ميا كنند، زيرا آنها منابعي مهمي را بازي مي توانند ند كه نهادهاي خارجي از طريق آنها

هاي چين از زماني كه فعاليت. را در مورد توسعه چين دريافت كنند اول هاي دسته ديدگاه

 
1. Carnegie Endowment for International Peace  
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و فعاليت گروه در حوزه اقتصاد بين ذي الملل گسترش يافته است، تعداد نفع در چين هاي

كه هاي تفكر كليدي مستقل، تالش كرده تعداد كمي از كانون. نيز افزايش يافته است اند

و هم از طريق از واسطه تأثير ثانويهبه(نهادهاي خارجي هم از طريق حكومت چين اي كه

و تحقيقاتي، كنفرانس و رسانه طريق پيوندهاي علمي براي خود) اند هاي جمعي داشته ها

).McGann,2012: 13(مشروعيت كسب كنند 

به ارائه گزارش:راهكار اول و موضوعات مورد تقاضاي حكومت ها در مباحث

ت هاي تفكر وجه داشت كه اين تنها ابزار تأثيرگذاري كانونمقامات رسمي است، اما بايد

و راه شمار نمي در چين به هاي تفكر هاي بديل ديگري هم براي تأثيرگذاري كانون رود

. وجود دارند

و تحقيقاتي در سطح:راهكار دوم برقراري ارتباط با ديگر نهادهاي پژوهشي

. جهاني است

و تبادالت آموزشي يكي از راهكارهايي برقراري ارتباطات فزا:راهكار سوم ينده

عالوه برقراري ارتباطات شخصيبه. اند هاي تفكر چين از آن بهره گرفته است كه كانون

و كنفرانس هاي منظم بين بين پژوهشگران براي تبادل اطالعات بسيار مهم است

ري بيشتر است هاي تفكر براي تأثيرگذا نهادهاي مهم هم ديگر ابزار مورد استفاده كانون

)McGann,2012: 13.(

 هاي جمعي براي تأثيرگذاري در دنياي جهاني استفاده از رسانه:راهكار چهارم

و جايگاه رهبري در چين به1.است شده اگرچه اين موضوع درست است كه موقعيت

و نسبت به نظام هايي كه متكي بر نظام انتخاباتي نظام انتخاباتي وابسته نيست
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ميدمكراتيك و افكار عمومي كمتر احساس هر ند نياز به تأثير حوزه عمومي شود، اما در

. حال اطمينان دوباره افكار عمومي براي حفظ حضور حكومت در جهان ضروري است

اي بايد مورد توجه قرار بگيرد بنابراين آموزش عامه در موضوعات خاص به نحو فزاينده

)McGann,2012: 13 .( 

و نقش در مجموع مهمترين هاي تفكر براي تأثيرگذاري هاي كانون كاركردها

:شرح ذيل است به

و مهم كانون اولين و توليد هاي تفكر مدرن، انجام فعاليت نقش كليدي هاي علمي

و پژوهش و دانشگاهي است كه در قالب چاپ گزارش تحقيقات و مقاالت هاي علمي ها

.)Abb,2013:16(در مجالت علمي نمود دارد 

اي است كه براي نهادهاي هاي مشاوره هاي تفكر، فعاليت كانون نقش دومين

مي تصميم و ساز در كشور چين انجام و سنجش اين موضوع بسيار مشكل است دهند

و ماهيت غيرشفاف فرآيند سياستگذاري در كشور چين است اين امر به . واسطه سرشت

م هاي مشاوره اصوالً همه فعاليت نخست؛ نظام:توان به دو دسته تقسيم كردياي را

و انتشار گزارش جمع و مراجع داخلي«هاي مكتوب كه به آنها آوري گفته1»منابع

و دوم؛ مي مي ارائه مشاوره شود و در مقام هايي كه اغلب توسط اشخاص انجام شود

و نمودهاي آن سخنراني وو ها، احكام مقايسه كمتر نهادينه شده است دستورهاي كوتاه

).Abb,2013:21(پيشنهادهاست 

و روابط عمومي يا كار وكالتياي هاي تفكر، حضور رسانه نقش مهم كانون سومين

مي است كه از طريق آن، كانون كنند تا افكار عمومي را به سمت هاي تفكر تالش
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و كاركنان آنهاست جهت دهند پذيرش سياست منظورهب. هايي كه مطلوب نهادها

و  تأثيرگذاري بر افكار عمومي از اين طريق، ضروري است كه اين نهادها حضور ثابت

را مداوم خود را در رسانه و فعاليت خود و از طريق آنها حوزه تخصص ها نشان دهند

به بين كانون هاي تفاوت اين حوزه از حوزه. گزارش كنند و غربي است هاي تفكر چيني

مي اي بيشتري كه محيط رسانهه خاطر محدوديت كند اي چيني در آن عمل

)Abb,2013:25.(

ـ مهمترين كانون  چين هاي تفكر در عرصه سياستگذاري خارجي فصل ششم

و رقباي چين كشوري است كه كانون هاي تفكر وابسته به حكومت نسبت به شركا

و اياالت اند در مقاي مستقل آنها همچنان قدرت بيشتر خود را حفظ كرده سه با اروپا

و كيفيت اهميت قابل توجهي  متحده آمريكا، جايي كه نهادهاي مستقل از نظر كميت

مي دارند، اكثر كانون به هاي تفكر يا توسط حكومت حمايت شوند يا مستقيماً وابسته

و مؤسسه روابطا هاي حكومت كارگزاري ند؛ مانند مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي

. معاصر چينالملل بين

و درواقع، حكومت تالش هاي متمركزي را براي محدود كردن تعداد، نقش

و تأثيرگذاري اين گونه كانون و خيلي از مقامات رسمي هاي تفكر انجام داده است

به عالي و كليدي وابسته صورت مستقيم در برخي از كانون رتبه حكومتي هاي تفكر اصلي

و آنها را مي به حكومت حضور دارند عنوان مثال مدرسه حزببه. كنند سرپرستي

عنوان نهاد نماينده حزب كمونيست چين كمونيست كانون تفكري است كه اساساً به

و نقش اساسي را در تعريف موقعيت هر يك از كميته هاي مركزي حزب خدمت كرده
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قابل هاي تفكر وابسته به حكومت نسبت به تأثيرگذاري در نتيجه كانون. كند ايفا مي

و توجه بر فضاي سياسي چين قادرند به عنوان نمونه بنياد مطالعات استراتژيك

و حتي1المللي چين بين و مقامات آن تمايلي ندارند ارتباط نزديكي با ارتش چين دارد

مخالفند كه در خصوص موضوعات مرتبط با امنيت ملي از جمله گسترش تسليحات يا 

در.ي داشته باشنداي تبادل اطالعات هاي هسته سالح به بيان ديگر نوعي خودسانسوري

و همين موضوع سبب محدود شدن دامنه درون برخي كانون هاي تفكر چين وجود دارد

ميو تأثيرگذاري پژوهش ).McGann, 2012: 15-16(شود هاي آنها

و از بروندادهاي حكومت چين به افكار عمومي در سياستگذاري هاي خود نياز دارد

به كانون مي هاي تفكر جويد، زيرا مبين راهبرد عنوان راه حفظ مشروعيت خود بهره

كه. هاي حكومت است تر در تدوين سياست جمعي اما با وجود اين، حكومت است

و نقش اصلي را در اين زمينه برعهده تصميم مي گيرد امور كليدي را در چين انجام دهد

).McGann, 2012: 16(دارد 

الملل چين هاي تفكر روابط بين ترين كانون مهم)2002(مبا از نظر ديويد شا

:عبارتند از

هاي سازماني برگرديم، اگر به ريشه2:الملل معاصر چين مؤسسه روابط بين.1

از. المللي در چين است ترين كانون تفكر روابط بين شايد بتوان گفت اين مؤسسه قديمي

در زمان تأسيس به به1965عنوان يك مؤسسه عنوان نهاد برتر كمونيستي اين كشور،

و اغلب از نظر بوروكراتيك تابع كميته روابط خارجي حزب كمونيست  ايفاي نقش كرده
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به1980در. بوده است ها ارتباط داشته عنوان واحدي باز كه با خارجي، اين مؤسسه

ب1982تا سال. باشد طراحي شد به، كميته روابط خارجي، تابع كميته مركزي ود اما

بنابراين در همان زمان، اين مؤسسه به لحاظ. مرور زير نظر شوراي دولتي قرار گرفت

و مالي تحت نظر وزارت امنيت دولتي  و اجرايي قرار) كه تازه تأسيس شده بود(اداري

هم 1999اين ساختار تا سال. گرفت و ادامه پيدا كرد؛ زماني كه هم دفتر امور خارجي

و ساختار قبلي اين مؤسسه تحت  و به نظام پيشين نظر كميته مركزي قرار گرفته

و تأثيرگذاري مؤسسه اين به معناي عقب. بازگشتند گرد در تأثيرگذاري بوروكراتيك بود

روشن نيست، اما به نظر دليل اين امر كامالً. رو به افول گذاشت 1990در نيمه دهه 

بازنشسته شدن يا فوت متخصصين يكي: رسد حداقل به دو عامل مربوط باشد مي

و دوم تسلط فزاينده وزارت  تحليلگر بدون اينكه توسط افراد خبره جديد جايگزين شوند

اين مؤسسه براي اينكه. گيري در حوزه سياستگذاري خارجي امور خارجه بر تصميم

به عنوان يك كانون تفكر مؤثر در زمينه روابط بين دوباره موقعيت خود را به دست الملل

و طرز فكر بهتر، نهادهاي آورد، نيازمند زيرساخت هاي جديد، پرسنل جديد، روحيه

و مديريت ارشد است و پشتيباني رده باال و بيش.نظارتي رهبران اخير آن همگي كم

و اطالعاتند آن. كاركنان دستگاه جاسوسي اين مؤسسه هنوز از تأثيرپذيري بيش از حد

ر ميبا تفكرات به روش شوروي و آن هم اين است نج و يك بحران هويت مهم دارد برد

دو كه آيا بايد يك آژانس جاسوسي باشد يا يك كانون تفكر مستقل  تر يا تركيبي از اين

583).(Shambaugh, 2002: 
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الملل معاصر از وقتي كه مؤسسه روابط بين1:الملل مؤسسه چيني روابط بين.2

و خسو الملل ظهور درخشانيف شده مؤسسه چيني روابط بينچين دچار نوعي گرفتگي

هاي تفكر قديمي چين نبوده اگر چه اين مؤسسه هرگز جزء كانون. را تجربه كرده است

اين. اما از نظر تأثيرگذاري بر سياستگذاري خارجي نقش مهمي را ايفا كرده است

امور خارجه يا وزير مؤسسه كانون تفكر وزارت امور خارجه است اما هرگز از سوي وزارت

البته در يك دهه اخير اين موضوع تغيير. امور خارجه چندان جدي گرفته نشده است

و منابع مالي جديدي ازسوي وزارت امور خارجه براي آن در نظر گرفته شده  پيدا كرده

تمركز اين مؤسسه. بنياد فورد هم كمك قابل توجهي به اين مؤسسه داشته است. است

و دغدغهانبر مسائل مي و با ماهيت مسائل و بلندمدت است و مدت هاي فوري

در سطح. الملل معاصر چين است تفاوت دارد مدتي كه مدنظر مؤسسه روابط بين كوتاه

به بين و مؤسسه ژاپني امور عنوان همتاي مؤسسه سلطنتي امور بين المللي هم المللي

و با بقيه مؤسسات تحقيقاتي بين وابسته به وزارت امور خارجه در سراسر المللي است

. :Shambaugh, 2002)(583جهان قابل مقايسه است 

اين مؤسسه بازوي وزارت امور خارجه2:مؤسسه امور خارجي خلق چين.3

به محسوب مي و في نفسه يك كانون تفكر اين مؤسسه قدمت قابل. آيد حساب نمي شود

و تاريخ تأسيس آن به دسا به برمي 1949مبر توجهي دارد عنوان يك مؤسسه گردد كه

در طول دو دهه اول كار خود به3»ديپلماسي مردم با مردم«اصلي حكومتي چين براي 

و ملت و كانالي ارتباطي را براي مبادالت غيررسمي با نخبگان كه فعاليت پرداخت هايي
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در سه دهه اخير اما. حكومت چين با آنها روابط ديپلماتيك رسمي نداشت اختصاص داد

و ديپلمات هاي باسابقه قرار تمركز اين مؤسسه بيشتر بر ارتباط با سياستمداران قديمي

.:Shambaugh, 2002)(587گرفته است 

اين مؤسسه، همتاي نظامي1:المللي هاي دوستانه بين اتحاديه چيني تماس.4

ي. آيد مؤسسه امور خارجي خلق چين به حساب مي وكدر واقع از سو با اداره اطالعات

و ازسوي ديگر هم پيوندهايي با  دپارتمان سياسي ارتش آزادي بخش خلق در ارتباط است

و وزارت امور خارجه دارد در. وزارت امنيت دولتي از 1984اين مؤسسه و تأسيس شده

را زمان تأسيس تالش كرده كه تركيبي از شخصيت و غيرنظامي بازنشسته هاي نظامي

ك از 1980به اندازه دهه 1990ند اگرچه در دهه جذب و يكي فعال نبوده است

و توسعه است مسئوليت  (586هاي اصلي آن، اداره كردن مركز مطالعات صلح

(Shambaugh, 2002:.

و توسعه.5 عنوانبه 1984اين مركز در سال2:مركز مطالعات صلح

از هاي دوستانه بين فرزندخوانده اتحاديه چيني تماس و با اين 1989المللي تأسيس شد

و اين مركز هم با دپارتمان سياسي ارتش آزادي. عنوان شناخته شده است بخش خلق

و وزارت امنيت دولتي در پيوند است اين مركز داراي هفت. هم با وزارت امور خارجه

و بخش تحقيقات منطقه به محقق تمام20اي است اين بودجه. كارند وقت در آن مشغول

و دپارتمان سياسي ارتش آزادي بخش خلق مركز عمدتاً از ناحيه وزارت امنيت دولتي

.:Shambaugh, 2002)(588شود تأمين مي

1. China Association for International Friendly Contacts   
2. Center for Peace and Development  
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تحت نظر دپارتمان 1991اين مركز در سال1:مركز امور جهاني ژينهووا.6

شد بين تم10مركز مزبور در حدود. المللي خبرگزاري ژينهووا تأسيس وقتامپژوهشگر

مي دارد كه بيشتر آنها همزمان در دپارتمان بين البته. كنند المللي خبرگزاري هم كار

تمركز اصلي اين مركز. اند تعداد اندكي هم نيروي وابسته دارد كه اغلب آنها بازنشسته شده

و هند قدرت«بر  اين مركز نقش مهمي را در انتخاب منابع خبري براي. است» هاي بزرگ

ميترجم و انتشارات مركز يكي از منابع اصلي اطالعات در مورد امور بينه ايفا المللي كند

و مقامات عالي همه در مورد تأثير آن نبايد غلو شود، زيرا با اين. رتبه است براي رهبران

مي به و سالخورده نظر رسد كه اين مركز بيشتر دربرگيرنده گروهي از خبرنگاران مسن

ت و پويا تلقي شود ژينهوواست  ,Shambaugh)(589ا اينكه يك مؤسسه سازمان يافته

2002: .

اگرچه اين مؤسسه صرفاً يك مؤسسه روابط2:مؤسسه مطالعات تايوان.7

اين مؤسسه. المللي نيست اما شايسته است كه در اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد بين

ا ما از نظر بودجه زير نظر برخي از رسماً تحت نظر آكادمي علوم اجتماعي چين است

و ارگان هاي اصلي ازجمله دفتر امور تايوان شوراي دولتي، گروه تايوان كميته مركزي

اين مؤسسه يكي از منابع اطالعاتي در مورد امور تايوان است. وزارت امنيت دولتي است

ميو كاركنان آن برخي پروژه ين مؤسسه عالوها. دهند هاي بلندمدت تحقيقاتي را انجام

و اطالعاتي نقش مهمي را در تعيين سياستگذاري امور تايوان ايفا بر نقش مشاوره اي

.:Shambaugh, 2002)(589كند مي
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و مديريت.8 اين جامعه يك سازمان غيرمعمول1:جامعه چين براي راهبرد

و در زمان تأسيس وابسته به آكادمي علوم 1983است كه در سال  نظامي تأسيس شد

با 1989در. بخش خلق بود ارتش آزادي و اجازه داده شد كه به يك سازمان باز تبديل

، جمع كردن 1989هدف اين مؤسسه تا قبل از سال. ها ارتباط داشته باشد خارجي

و جامعه اطالعاتي غير الملل ارتش آزادي متخصصين امنيت بين نظامي دور بخش خلق

تأسيس به دفتر امور خارجي شوراي دولتي وابسته بود اما اين جامعه در زمان. هم بود

از زماني هم كه مؤسسه. بعداً زير نظر مؤسسه اصالح اقتصادي شوراي دولتي منتقل شد

من«خاطر حوادث ميدان به تعطيل شد مشخص نيست كه كدام نهاد حامي»تيان آن

مؤسسه وابسته به ارائه اي از منابع مالي اين بخش قابل مالحظه. اصلي اين مؤسسه است

-589هاي بخش خصوصي است مشاوره به شركت 590)(Shambaugh, 2002:.

تأسيس 1989اين بنياد در ژوئن2:المللي بنياد مطالعات استراتژيك بين.9

و ادعا مي و غيرانتفاعي است، اما از آغاز تأسيس شد كند كه يك مؤسسه مستقل

و محكمي با دپار بخش خلق داشته ارتش آزادي) اطالعات(تمان دوم پيوندهاي قوي

هاي ارتش بسياري از اعضاي آن كاركنان كنوني، مقامات ارشد يا سرهنگ. است

اين بنياد به واسطه قراردادهاي تحقيقاتي كه با بخش. اند بخش خلق بوده آزادي

و سرمايه مي خصوصي منعقد كرده، بودجه د هايي را از آنها دريافت و ر عين حال كند

و پژوهش مي تحقيقات و وزارت امور خارجه انجام رغم علي. دهد هايي را هم براي ارتش

 
1. China Society for Strategy and Management 
2. Foundation for International Strategic Studies  



___________________________________________________��

و نيرومندي داشت اما در سال هاي اخير چندان در مبادالت اين كه شروع قوي

.(Shambaugh, 2002: 591)المللي فعال نبوده است بين

م1:المللي شانگهاي مركز مطالعات بين. 10 ركز به دفتر امور خارجي اين

و پيوندها هم با آكادمي علوم  و برخي ارتباطات شهرداري شانگهاي وابسته است

در. اجتماعي شانگهاي دارد وبه 1985مي3مركز عنوان يك ارگان مستقل تأسيس شد

هاي تحقيقاتي به ديگر نهادهاي عنوان نهادي كه نقش كليدي را در واگذاري پروژه به

 :Shambaugh, 2002) المللي در سراسر شانگهاي دارد شناخته شده است روابط بين

593).

و 1960اين مؤسسه در2:المللي شانگهاي مؤسسه مطالعات بين. 11 تأسيس شد

و تحقيقاتي قوي خود را حفظ كرد از. توانمندي تحليلي اگرچه تعداد كاركنان آن كمتر

ب و باالتر از آنهاسترقبايش در بيجينگ است اما توانمندي آنها از. يشتر فاصله فيزيكي

بنابراين پژوهشگران اين مؤسسه در زمان. بيجينگ سبب فاصله اطالعاتي شده است

مي تري تحليل طوالني با هاي خود را ارائه و پيشنهادهاي سياستمدارانه آنها در مغايرت دهند

و محورهاي استاندارد در بيجينگ است و بررس. خطوط و موضوعات، گفتگوها ي مسائل

و تحت وسايل شنود حزب قرار هاي تفكري كه در بيجينگ واقع شده نسبت به كانون اند

و صادقانه صورت مي به. پذيرد دارند، در يك فضاي باز طور سنتي توانمندي اين مؤسسه

و آمريكا داشته، به استخدام نيروهاي جوان كه تحقيقاتي قوي در مورد خاورميانه تر

كهندا الملل دانشگاه فودان آموخته دپارتمان سياست بيننشدا و نهادي است مبادرت كرده
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مي آموختگي كارشناسي ارشد را در امور بين مدرك دانش در حال حاضر. كند المللي اعطا

كه نيروي تمام80حدود  مي نفر آنان را مقامات عالي20وقت دارد اين.دهند رتبه تشكيل

و اجرايي تحت نظر شهرداري شانگهاي به لحاظن تأسيس تاكنوناز زما مؤسسه  بودهاداري

به در بيشتر سال. كندو بودجه خود را از آنجا دريافت مي را ها نيز صورت مستقيم پيوندهايي

.:Shambaugh, 2002) (594با وزارت امور خارجه در بيجينگ داشته است 

آكادمي به جاي آنكه يك كانون اين1:آكادمي علوم اجتماعي شانگهاي. 12

و علمي است اين آكادمي. تفكر مرتبط با سياستگذاري باشد، يك مؤسسه تحقيقاتي

در هايي را در حوزه پژوهش مي بين امورهاي موضوعي مختلف جز المللي انجام و دهد

و حوزه و ادارات با اين. رندهاي آن ماهيت سياستگذارانه ندا دفتر امور تايوان، بقيه دفاتر

مي همه اين آكادمي از نظر علمي نقش مهمي را در مطالعه امور بين   كند المللي ايفا

594)(Shambaugh, 2002:.

از: آكادمي علوم اجتماعي چين. 13 اين آكادمي سازماني گسترده است كه متشكل

با 31 بر نفر پژوهشگر تمام 3200مؤسسه تحقيقاتي و بالغ ن 4200وقت . يرو استنفر

به حوزه و جامع است كه در متن دقت مورد بررسي قرار هاي تحقيقاتي آن بسيار گسترده

. :Shambaugh, 2002) (596گرفته است 
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 گيري نتيجه

و فهم نحوه كانون هدف از انجام اين پژوهش بررسي جايگاه هاي تفكر در كشور چين

و تصميم و مطالب اثرگذاري آنها بر فرآيند سياستگذاري ذيل گيري در اين كشور بود

:مورد بررسي قرار گرفت

به گيري كانون تاريخچه شكل.1 و گفته شد اگرچه نظر هاي تفكر در چين ارائه

و به دوران شكل برخي از پژوهشگران گيري كانون تفكر در چين قدمت طوالني دارد

به كنفسيوس برمي و تأثيرگذاري آنها به دوران پس از صورت جدي گردد اما حضور

و از اين دوران به بعد برمي) به بعد 1949(انقالب كمونيستي در اين كشور  گردد

هاي تفكر دوران كانون. هاي تفكر را در سه مقطع مورد بررسي قرار داد توان كانون مي

و كانون هاي مائوئيستي، كانون هاي تفكر مدرن پس از حادثه تفكر مدرن پس از مائو

آ .نمنميدان تيان

و گونه دسته.2 ها بندي ارائه شد؛ انواع دسته هاي تفكر در چين شناسي كانون بندي

هاي مهمي كه تاكنون توسط پژوهشگران ارائه شده مورد بررسي قرار شناسيو گونه

تر از بقيه بود مالك تحليل گزارش حاضر قرار ها كه جامع يكي از اين دسته بندي. گرفت

/ هاي تفكر حكومتي هاي تفكر به سه دسته كانوني كانونبند در اين دسته. گرفت

و كانون شبه/ هاي تفكر دانشگاهي رسمي؛ كانون به/ هاي تفكر مدني رسمي؛ وابسته

ازها بندي نكته جالب اينكه همه دسته. بندي شده بودند ها طبقه دانشگاه ي ارائه شده

جم كانون هوري خلق چين مورد هاي تفكر در چين، نقش مسلط دولت را در اقتصاد

.دتأكيد قرار داده بودن
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هاي موضوعي سياستگذاري هاي تفكر در چين در حوزه مهمترين كانون.3

و امنيت، اقتصاد، انرژي، محيط زيست، جامعه مدني شد...و خارجي، دفاع .ارائه

هاي تفكر بر فرآيند سياستگذاري در چين ذيل سازوكارهاي تأثيرگذاري كانون.4

م و اجرايي، علقهچهار و وضوع دانش تخصصي، پيوندهاي اداري و تعهدات شخصي ها

و مورد بررسي قرار گرفت هويت درخصوص سازوكارهاي. هاي سازماني ارائه شد

هاي ها نشان داد كه يكي از راه هاي تفكر بر فرآيند سياستگذاري، يافته كانون تأثيرگذاري

و موضوعات مورد تقاضاي هاي تفكر، ارائه گزارش تأثيرگذاري كانون ها در مباحث

حكومت به مقامات رسمي است، اما بايد توجه داشت كه اين تنها ابزار تأثيرگذاري 

و راه هاي تفكر در چين به شمار نمي كانون هاي بديل ديگري هم براي تأثيرگذاري رود

با. هاي تفكر وجود دارد كانون ديگر نهادهاي يكي ديگر از اين راهكارها برقراري ارتباط

و تحقيقاتي در سطح جهان هاي جمعي، عالوه استفاده از رسانهبه. استيپژوهشي

و  برقراري ارتباطات شخصي بين پژوهشگران براي تبادل اطالعات بسيار مهم است

هاي تفكر براي هاي منظم بين نهادها هم ديگر ابزار مورد استفاده كانون كنفرانس

.تأثيرگذاري بيشتر است

هاي تفكر در چين براساس مهمترين كاركردهايي كه اين كانون تأثير فزاينده.5

و اين نتيجه كانون هاي تفكر در فرآيند تأثيرگذاري بر سياستگذاري دارند بررسي شد

و مهم كانون هاي علمي فعاليت هاي تفكر مدرن، انجام حاصل شد كه اولين نقش كليدي

و پژوهش وو توليد تحقيقات و دانشگاهي است كه در قالب چاپ گزارش هاي علمي ها

 هاي هاي تفكر، فعاليت مقاالت در مجالت علمي نمود دارد؛ دومين كاركرد كانون

مي اي است كه براي نهادهاي تصميم مشاوره و سومين ساز در كشور چين انجام دهند
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آن نقش مهم كانون تالش هاي تفكر، كانونهاي تفكر، روابط عمومي است كه از طريق

و كاركنان كنند تا افكار عمومي را به سمت پذيرش سياست مي هايي كه مطلوب نهادها

ر حوزه سياستگذاري خارجيددر اين بخش سيزده كانون تفكر. آنهاست جهت دهند

.معرفي شدند

در با توجه به بررسي مي هاي صورت گرفته، بندي رسيد توان به اين جمع مجموع

و هاي تفكر حكوم كه كانون و وابسته به حكومت احتماالً به عنوان كنشگران برجسته تي

هايي وجود با اين همه نشانه. قدرتمند در فرايند سياستگذاري چين باقي خواهند ماند

المللي نيز در چين صورت گرفته بر اينكه گشايش درها به روي اجتماع بين دارد مبني

و است كه نشانه آن ميزباني كنفرانس و گفتگو هاي تفكر مذاكرات با نمايندگان كانونها

. سراسر جهان است

و ديدگاه قابل ارائه طور كلي، در مورد آينده كانون به هاي تفكر در چين دو مالحظه

: است

هاي تفكر حكومتي چين در حوزه بيني، كانون اينكه در آينده قابل پيش اول

و به مروز زمان هم از نظر سياستگذاري اين كشور نقش مؤثري را ايفا خواهند كرد

و سرمايه و اجرايي، مستقل بودجه و هم از نظر دستور كار پژوهشي و مؤثرتر گذاري تر

. خواهند بود

به اين كه كانون دوم تدريج هم از نظر تعداد گسترش هاي تفكر مستقل چيني

و هم تأثيرگذاري بيشتري را خواهند داشت يكي از كاركردهاي اصلي. خواهند يافت

و كانون هاي تفكر مستقل چيني اين است كه بر شكاف مشاركت سياسي بين حكومت

و در نتيجه در ثبات اجتماعي چين نقش مهمي داشته باشند عالوه،به. مردم پل بزنند
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شد توسعه كانون و جهان خواهد و همگرايي بين چين تحوالت. هاي تفكر سبب ارتباط

بههاي تفكر دهد كه كانون اخير نشان مي به غيرحكومتي، خصوص آنهايي كه وابسته

به ها يا به بخش خصوصي دانشگاه فر تعلق دارند از يند تصميمآتدريج بر گيري در چين

تر از تحوالت سياستگذاري در اين كشور به مراتب هاي انتقادي طريق ارائه ديدگاه

.تأثيرگذارتر خواهند بود
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