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 سخن  ناشر  

گیران  تاثیرگذار بر تصمیمهای  از کانوناندیشه ورزی به یکی های  یا هیئتها  امروزه اندیشکده

شود.  می در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ساالنه صدها اندیشکده در جهان تاسیس

که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است، پس از پایان جنگ سرد و ها  گسترش اندیشکده

نه تنها شدت گرفت المللی  تاثیر تحوالت بین، تحت 1002بویژه بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 

فعال در عرصه سیاست خارجی کشورها در مقایسه با گذشته، از منظر های  بلکه اندیشکده

از یک سو ناشی از ها  شدند. توسعه این اندیشکدهتر  موضوعی و جغرافیایی تخصصی

مالی و های  تتاثیرگذاری آنها در سیاست خارجی کشورها و از سوی دیگر ناشی از حمای

 باشد.  ها می سیاسی دولت

ورزی در عرصه سیاست خارجی با  اندیشههای  یا نشستها  از منظر کارکردی، اندیشکده

سرکار دارند  و در هر سه بخش نیز در پروسه تصمیم سازی و تبیین « گذشته، حال و آینده»

سه ها  منظر، اندیشکده کنند. از این می گیران نقش آفرینی تصمیمهای  ترجیحات برای انتخاب

آسیب شناسی روندهای گذشته و ارایه راهکارها برای آینده جهت بازنگری و تدوین »کارکرد 

و « و ارایه راهبردها المللی  وبینای  واکاوی تحوالت جاری منطقه»، «جدیدهای  سیاست

ها  سه، اندیشکدهرا دارند. در این پرو« نگاری تحوالت و روندها پژوهی و آینده بینی، آینده پیش»

در عرصه ها  گاه کارکرد واکنشی به تحوالت را دارد اما مهمترین انتظار کشورها از اندیشکده

از سوی آنهاست. از این منظر « ایده پردازی»سیاست خارجی، ایفای کارکرد کنشگرانه از طریق 

د. عالوه بر این، شون می محسوب «ها دالالن ایده»ها  کند اندیشکده می چنانچه آلن اسمیت تاکید

ورزی کارکردهای آشکار، پنهان و نیمه پنهان نیز دارند که در هر سه سطح، در  اندیشههای  هیئت

 گیرند.  می قرارالمللی  خدمت ارتقا منزلت کشورها  در نظام بین

در تصویرسازی از منزلت کشورها، باعث شده است خصوصا در ها  نقش برجسته اندیشکده

از کشورهای ناقض حقوق بشر نظیر عربستان سعودی و امارات متحده دو دهه اخیر برخی 
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از گیری  آمریکایی برای بهرههای  عربی، قراردادهای چندین میلیون دالری با برخی از اندیشکده

 آنها جهت بهبود وجهه خود در نزد افکار عمومی منعقد کنند. 

در میان کشورهای جهان ها  اندیشکدهدر آمریکا که با یک فاصله قابل توجه، بیشترین تعداد 

رهبران در عرصه سیاست های  عالوه بر ارایه ترجیحات جهت انتخابها  را دارد، اندیشکده

این کشور نیز دارند. چنانچه ریچارد المللی  بینهای  خارجی، نقش مهمی در جهت دهی به رسانه

در این کشور ها  ندیشکدهگوید ا می آمریکا نیز« شورای روابط خارجی»هاس رئیس اندیشکده 

ایجاد مرکزی »، «پرورش رجال سیاسی»، «نو به تصمیم گیرانهای  ارایه ایده»پنج کارکرد شامل 
ارایه راه حل ثالث در اختالفات احزاب و » ، «و کارشناسانگذاران  برای تبادل آراء میان سیاست

رویکرد سازی برای شکل دهی به دیدگاه شهروندان از طریق »و نهایتا « نهادهای سیاسی

 را دارند.  «ها رسانه
آمریکایی و نحوه فعالیت آنها از این منظر اهمیت دارد که بسیاری از های  آشنایی با اندیشکده

 این کشور یا متحدانش بازنماییالمللی  بینهای  روندهای سیاست خارجی آمریکا که در رسانه

های  شوند. بارها مشاهده شده است که گزارش می ساخته و پرداختهها  شود، در این اندیشکده می
شوند. در این روند  می آمریکایی، مبنای اقدامات آتی دولتمردان این کشورهای  امروزین اندیشکده

در آمریکا، بررسی و شناسایی آن دسته از اندیشکده که نقش موثری ها  با توجه به تعدد اندیشکده
این کشور دارند، اهمیت المللی  بینهای  نهدر تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی و رسا

 دهد.  می مضاعف دارد که این موضوع هدف کتاب حاضر را تشکیل
های منتشره در  های برگرفته از پژوهش کاربردی عالوه بر انتشار کتابهای  نشر پژوهش

مرزی  برونهای  آمادگی دارد که برای کمک به تولید محتوای علمی در حوزهمرزی  معاونت برون

ای و مطالعات روابط، سیاست، ارتباطات و حقوق  با محوریت دیپلماسی عمومی و رسانه

های  ها را به زیور طبع آراسته کند که با مأموریت الملل، همة آثار مرتبط با این زمینه بین

های مالی آن از سوی متقاضیان  مرزی ارتباط داشته باشند و هزینه های برون موضوعی رسانه
 داخت شود.پر

 دکتر احمد کاظمی

 سیما و های کاربردی معاونت برون مرزی صدا نشر پژوهش

0011 بهمن



 

 

 پیشگفتار 

گیرد که  می و رویکردهای معطوف به عمل کشورها در محیطی شکلالملل  سیاست بین

اندیشند. ایفای  می ایفای نقش راهبردیخود به های  بازیگران رقیب در جریان تصمیم سازی

انکار ناپذیری هستند های  قدرت و پاسخ مناسب و متناسب به آن در چنین محیطی، واقعیت

ا مشاهده نمود. در این بین نقش توان در اتخاذ تصمیمات کشوره می آن راهای  که نشانه

حائز اهمیت است؛ الملل  بازیگران مطرح نظام بینهای  و اندیشکده ورزی اندیشه های هیئت

و رویکردهای جامع این کشورها پیرامون مسائل مورد عالقه آنها ها  زیرا در ایجاد دکترین

تعیین کننده هستند. ایاالت متحده از جمله کشورهای پیشرو و صاحب نام در برخورداری و 

مختلف ای ه اندیشکده در زمینه 2000استفاده از این موسسات و مستحضر به داشتن بیش از 

نهادهای اجتماعی و مراکز  ها، رسانه ها، )از جمله سیاست خارجی و امنیتی( است. اندیشکده

الزم برای های  شوند که ورودی می محسوبهایی  مطالعاتی راهبردی در زمره مجموعه

در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا درخصوص کشورهایی همچون جمهوری گیری  تصمیم

و ها  ، اندیشکدهورزی های اندیشه هیئتتوان  می کنند. به این ترتیب می اداسالمی ایران را ایج

امنیتی گذاری  نهادهای پژوهشی در ایاالت متحده را از مهمترین مراکز اصلی موثر در سیاست

 دانست. 

معطوف به های  الزمی جهت تولید )دادههای  در آمریکا از قابلیتها  به بیان دیگر، اندیشکده

ضروری را برای تولید سازوکارهای کنش های  توانند زمینه ها می برخوردارند. این دادهعمل( 

محیطی های  پژوهشی فرضیاتی در خصوص واقعیتهای  راهبردی به وجود آورند. این داده

هستند و بر اساس آنها، الگوهای رفتاری سیاست خارجی همچون دوستی، دشمنی، اعتماد، عدم 

 گیرد.  می ینان شکلاعتماد، ترس و یا اطم
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و موسسات پژوهشی مطرح در ها  شود تا به معرفی اندیشکده در کتاب حاضر سعی می

مطالعاتی و تمرکز آنها مورد های  امنیتی و سیاست خارجی پرداخته شود و زمینههای  زمینه

 واکاوی قرار گیرد.

آنها در  گذاری و تاثیرها  جهت رسیدن به یک درک بسیط و جامع پیرامون اندیشکده

و اطالعات ها  بایست به حجم وسیع داده و تصمیم سازی در ایاالت متحده میگیری  تصمیم

اوقات متناقض اشاره داشت. واضح است که ایاالت متحده از تاثیرگذارترین ای  بسیار و در پاره

است و تجلی آن، نفوذ و عملکرد وسیع این کشور در مناطق المللی  بازیگران در عرصه بین

از محیط پیرامونی خود سازان  تلف جهان است. این عملکرد کامال به فهم و درکی که تصمیممخ

و ارکان قدرت در ایاالت متحده در خالء به امر سازان  دارند وابسته است. لذا تصمیم

پردازند و آنچه در نهادهای قدرت این کشور به شکل تصمیمات ریاست  گذاری نمی سیاست

 ها، است که توسط اندیشکدههایی  نماید برگرفته از داده می و غیره بروز جمهوری، قوانین کنگره

گیرد و در قالب منافع  می نفوذ و نخبگان سیاسی و نظامی و اقتصادی شکلهای  گروه ها، البی

تولید شده توسط های  کند. تنیدگی وسیع پیرامون نهادهای تصمیم سازی و داده می ملی معنا پیدا

به سمت ای  تواند مسیر پیش روی کشور را به شکل فزاینده است که میای  نهبه گوها  اندیشکده

اقدام در کشور را بازتعریف کنند. عمق نهادینگی های  تامین خواست آنها هدایت کرده و اولویت

در آن مستحضر به جایگاه ها  منجر به این گشته که اندیشکدهها  در ایاالت متحده در همه حوزه

گسترده و گاهی متناقض، های  پویایی و ظرفیت باالیی باشند و با وجود رویکردتعریف شده و 

در سیاستگذاری موثر باشند. شاکله متکثر این کشور در ابعاد مختلف تاثیر مستقیمی بر این 

گسترده شکل داده است. در این کتاب های  جایگاه داشته است و این نهادها را در ابعاد و حوزه

فعال در زمینه سیاست خارجی و امنیتی گذارده ایم تا با رویکرد های  اندیشکدهتمرکز خود را بر 

در ها  گزینشی، مهمترین آنها را مورد بررسی قرار دهیم. پرواضح است که تاثیر این اندیشکده

لذا در ابتدا و فصل اول  .کنند می ساختار قدرت و نهادهای تصمیم سازی ایاالت متحده معنا پیدا

پردازیم و در ادامه و فصل دوم، به صورت خاص  می شکل مختصر به این ساختار این کتاب به

فعال و تاثیرگذار در زمینه سیاست خارجی و امنیتی ایاالت های  به نقش و جایگاه اندیشکده

به صورت ها  متحده پرداخته شده است. در فصل سوم و نهایی به معرفی و تحلیل این اندیشکده

پر واضح است که نهادها و مراکز تحقیقاتی دیگری نیز در این زمینه فعال ایم.  موضوعی پرداخته
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مرتبط با آنها دارای اهمیت است. لذا این نوشتار صرفا شروعی در ورود های  هستند و بیان داده

آمریکایی است که نگارنده در حد بضاعت خود سعی در تبیین آن دارد. های  به دنیای اندیشکده

کاربردی معاونت برون مرزی صدا و های  دانم تا از مرکز پژوهش می زمدر انتها بر خود ال

کمال تشکر و اند  همت گماشته کتابسیمای جمهوری اسالمی ایران که در انتشار این 

 سپاسگزاری را داشته باشم. 

 دکتر ابراهیم معراجی

 دانشکده علوم سیاسیالملل  استاد روابط بین

 دانشگاه آزاد اسالمی 
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 فصل اول

و تصمیم سازی در سیاست گیری  ساختار تصمیم

 خارجی ایاالت متحده

المللی  بین نظام در دولت اقدامات و اهداف ایاالت متحده، به خارجی سیاست ساده، عبارت به

در  خواهد می متحده ایاالت دولت که است چیزی همان خارجی سیاست بنابراین،. دارد اشاره

 بازیگران سایر به نسبت زمینه این در است کههایی  گام و یابد دست آن بهالمللی  محیط بین

اهلل لبنان و یا  حزب متحد، ملل سازمان شمالی، کره مثال پیرامون عنوان به) دارد. برمیالمللی  بین

خارجی در ایاالت  سیاست دریابیم چگونه است که این بخش کتاب این . هدف اصلی(ایران

پر واضح  ؟دارندمستقر در آمریکا چه نقشی در این فرآیند های  شود و اندیشکده می متحده اتخاذ

 آنها،های  انگیزه ها، سیاستگیری  در شکل درگیر( ها سازمان وها  گروه افراد،) بازیگران که است

 سیاست تصمیمات آن در که هستند فرایندهایی آنها، همگی نفوذ یا قدرت مختلف سطوح

 گردند. اتخاذ می خارجی

ایاالت متحده پیچیدگی و تصمیم سازی در زمینه سیاست خارجی گیری  فرآیند تصمیم

طرح ریزی شده که همزمان دولتی قوی و غیر متمرکز ای  بسیاری دارد. زیرا این فرآیند به گونه

اقتدارگرایی و خودکامگی دولت بر شهروندان گیری  داشته باشد تا بتوان از این طریق از شکل

 -نظام پیچیده سیاسیجلوگیری شود. به همین منظور سیاست خارجی و امنیتی ایاالت متحده، 

شوند  می اتخاذای  و نهادهاست و تصمیمات به گونهها  اجتماعی است که دربرگیرنده افراد، گروه

 که متاثر از نهادهای رسمی و غیر رسمی باشد. 
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نهادهای تصمیم ساز رسمی بر سیاست خارجی و امنیتی آمریکا شامل قوه مجریه و کنگره )قوه 

ها و  های ذی نفوذ، اندیشکده غیر رسمی نیز شامل نهادهایی چون: گروهشوند و نهادهای  مقننه( می

 های قومی های جمعی، کلیسا و مراکز مذهبی، اقلیت های مهم، رسانه موسسات تحقیقاتی، دانشگاه

ها و نهادهای اقتصادی، مالی و تجاری،  شرکت ها، های صنفی، البی انجمن ها، ، اتحادیهو مذهبی

د و غیره هستند. لذا عامل مهم در پیچیدگی در عرصه تصمیم سازی پیرامون های مردم نها سازمان

 سیاست خارجی ایاالت متحده، تنوع و تکثر شمار بازیگران دولتی و خصوصی است.  

 متغیرهای تاثیر گذار در تصمیمات خارجی ایاالت متحده

عوامل گوناگونی  خارجی در ایاالت متحده فرآیندی پویا دارد وگذاری  و سیاستگیری  تصمیم

در رابطه با این امر دخالت دارند. وزن و اهمیت هر یک از متغیرهای موثر در اتخاذ سیاست 

فرد، نقش و نهاد های  خارجی این کشور، به تناسب موضوع و زمان متفاوت هستند. تاثیر متغیر

هستند؛ لذا خارجی آمریکا بنا به ضرورت، موسع و مضیق گذاری  در این فرآیند در بستر سیاست

 بایست به طور هم زمان همه آنها را مد نظر قرار داد.  در تحلیل آن می

متغیر فرد: سیاست خارجی در دولت آمریکا تا حد قابل توجهی برگرفته از خصوصیات 

تصمیم ساز و رهبران این کشور در دوران مختلف است. کفایت فردی، های  شخصیت

باورها، تجارب و  ها، شخصیت رهبران، مهارت اخالقی، ایستارهای حاکم برهای  ویژگی

خاستگاه اجتماعی از مهمترین عوامل موثر در تصمیمات سیاست خارجی این کشور است. این 

در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به غایت خود را نشان داد. نگاه ترامپ به ها  ویژگی

و تجربیات اجتماعی اش بود. مقوله سیاست خارجی آمریکا، کامال منطبق بر خصوصیات فردی 

 که بسیاری از متغیرهای دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده بود. ای  به گونه

باشد. در بسیاری از  متغیر نقش: منظور از متغیر نقش، تاثیر جایگاه در اتخاذ تصمیمات می

متفاوتی از های  حاکمیتی و تصمیم گیری، شعارها و برنامههای  مواقع، افراد قبل از تصدی پست

در جایگاه تصمیم سازی، مشابه اسالف خود گیری  دهند؛ اما پس از قرار روند حاکم را ارائه می

کنند. این امر نشان گر تاثیر مقام و جایگاه در اخذ تصمیمات است که منجر به تداوم  رفتار می

ای تهاجمی جرج شود. برای مثال باراک اوباما با انتقاد از رفتاره می رفتاری در سیاست خارجی
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بوش و مداخالت نظامی در عراق و افغانستان به قدرت رسید اما در مدت زمام داری خود، 

 بعضا به افزایش قوای نظامی در این دو کشور پرداخت. 

متغیر نهاد: متغیرهای نهادی و ساختاری در نظام سیاسی آمریکا از طریق قبض و یا بسط 

موثر هستند. المللی  خارجی این کشور در عرصه بینبر تصمیمات گذاران  سیاستهای  گزینه

جمعی های  قانون اساسی، قدرت کنگره در تصویب بودجه، رسانههای  عواملی چون محدودیت

از متغیرهای عمده در تصمیمات  ها، و البیها  ذینفع مانند اندیشکدههای  در اطالع رسانی، گروه

جر به پیچیدگی هدفمندی در فرآیند تصمیم خارجی آمریکا هستند. عمق نهادینگی این کشور من

سازی این کشور گشته که در دوران مختلف هویداست. عدم تخصیص بودجه توسط کنگره به 

منظور ایجاد دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک که از شعارهای ترامپ بود، نشانگر میزان تاثیر 

 باشد.  خارجی آمریکا می سیاستمتغیر نهاد و ساختار در 

 

 متغیرهای موثر در اتخاذ سیاست خارجی آمریکا. 0 کلش

 ستا و مکمل یکدیگر هستند؛او داخلی در یک ر خارجی سیاستگذاری متحده، ایاالت در

 فرایند یکگذاری  سیاست توان گفت می به شکل عمده. میان آنها وجود داردهایی  تفاوت اگرچه

. است بازخورد و نتایج ها، خروجی ها، گیری تصمیم ها، ورودی شامل که استای  مرحله پنج

 است: شده داده تصویر زیر نشان در که همانطور

 به راگذاران  سیاست است که شود که شامل مواردی می شروعها  ورودی با اول، مرحله 

 به نیاز که باشندالمللی  بین رویدادهای توانند میهایی  ورودی چنین. کند می تحریک فعالیت
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 دنبال به که باشد داخلی فشارهای است ممکن یا دارند، می را به واکنش وا آنها یا دارند پاسخ

 .هستند خارجی سیاست تغییر

و  کنند بررسی و تحلیل راها  ورودی این که گیرند می تصمیمگذاران  سیاست دوم، مرحله

 واکنش مقتضی را به آنها نشان دهند.

 پاسخ است که شامل نتایج خارجی سیاستگیری  تصمیم خروجی سوم، مرحله 

هایی  کلمات یا سیگنال ،ها خروجی اوقات گاهی. هستندها  ورودی به خارجی سیاستگذاران

دارد و یا ممکن  می اظهارها  بیانیه در قالب دهد انجام است مایل متحده ایاالت آنچه که هستند

 است اقدامات قاطع تری از طرف دولت باشند.

پیامدهای اقدامات در  به که آورند می وجود به نتایجیها  خروجی این چهارم، مرحله 

دهند که محصول اتخاذ تصمیم در محیط  می پاسخ پردازد و به این سوال می سیاست خارجی

 چه بوده است. المللی  بین

 اساس بر کنند و ایجاد بازخورد حلقه یک توانند می نتایج پنجم، این مرحله سرانجام در

 .آیند می بوجود جدیدیهای  ورودی یج و پیامدها،نتا

. است شده اتخاذ مجریه قوه در که است تصمیماتی نتایج خارجیهای  سیاست اغلب

 سایر جمهور، روسای مانند دولتی غیر و دولتی بازیگران بین تعامالت نتیجه دیگر نیز موارد

 آن، اعضای یا کنگره جمهوری، ریاست غیررسمی و رسمی مشاوران دولت، مقامات

فدرال های  دادگاه مواقعای  پاره در و خارجی رهبران شهروندان، ذینفع،های  گروه نمایندگان

 چگونه و شوند می ساخته چگونهها  سیاست اینکه تعیین در تعامالت این همه گیرد. شکل می

 فرایندهایی متحده ایاالت دیگر، در کشورهای از بسیاری با مقایسه در موثرند. ،کنند تغییر می

ها و افراد، بستر الزم را جهت ایفای نقش در  طیف وسیعی از گروه برای که وجود دارد

 گذاری خارجی مهیا ساخته است.  سیاست
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 چرخه و فرایند سیاست گذاری. 2 شکل

 بهبازیگران  این نفوذ میزان خارجی، سیاست فرآیند هر درگیری  تصمیم مهم مرحله در

 در بازیگران موقعیت زمان، درگیر، سیاسی زمینه موضوع، ماهیت تالقی از فرد به منحصر ترکیبی

 که اختیاراتی نظر از کنگره اعضای و جمهور روسای حال، این با .بستگی دارد سیاست یا دولت

جایگاهی دارند که به واسطه آن مهمترین تاثیرات را در  است، کرده اعطا آنها به اساسی قانون

 اتخاذ تصمیمات در حوزه سیاستگذاری خارجی دارند. 

 نقش نهاد ریاست جمهوری در سیاست خارجی ایاالت متحده

 درآمریکا  جمهور روسای که اساسی قانون اختیارات پیرامون ریاست جمهوری باید گفت،

 قوا فعالیت فرمانده عنوان به جمهور روسای. است هتوج قابل دارند خارجی سیاستگذاری

 نظامیهای  استراتژی و بکار گیرند را نیروهای نظامی تا دهد می اجازه آنها به قدرت این د؛نکن می

کنند.  می همچنین به عنوان دیپلمات ارشد به کشور خدمت جمهور روسای. کنند تعیین را

های  دیپلمات که دهد می را امکان این جمهور روسای به سفرا پذیرش و اعزام چونهایی  فعالیت

 در غالباً آنها. دهند تشخیص کشور متبوعشان قانونی نماینده عنوان به راها  سایر دولت
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 دیگر کشورهای رهبران با آنجا در و کنند می شرکت سران اجالس والمللی  بینهای  نشست

 مذاکره قدرت همچنین. کنند گفتگو جانبه دو عالقه مورد موضوعات مورد در تا کنند می مالقات

 رأی با باید مجلس سنا با نظر داشت این نکته که دارند را کشورها سایر با معاهدات درباره

 تعهدات توانند می همچنین جمهور روسای. کند تصویب را معاهداتی چنین حاضران دوسوم

 این و جهان به انجام برسانند رهبران سایر با اجراییهای  نامه توافق قالب در را خود شخصی

کامال در ید قدرت ریاست  اجراییهای  نامه توافق. ندارند مجلس سنا تأیید به نیازی موارد

 تعهدی هیچ بعدی جمهور روسای البته گیرند. می جمهوری است و توسط آنها مورد تنظیم قرار

ا روسای جمهور بعدی ممکن ندارند. لذ ،که مورد قبول آنها نیست اجرایی توافقات به پایبندی به

  است از آنها پیروی نکنند. 

مجلس  تأیید با) خارجی را سیاست کشور، مقامات اجرایی رئیس عنوان به جمهور روسای

 و داخلی امنیت یا داری خزانه دفاع، خارجه، امور یرانوز) مقامات این. کنند می منصوب( سنا

 سازمان در سفیر آمریکا یا متحده ایاالت تجاری نماینده مانند هستند کابینه در کههایی  دیپلمات

 نماینده که مختلفی سفیران و مرکزی اطالعات و ملی اطالعاتهای  آژانس مدیران تا( ملل

 برخی همچنین جمهور روسای. گیرند می هستند را در بر خارجیهای  پایتخت در متحده ایاالت

 مثال یک. کنند می منصوب مجلس سنا تأیید بدون را خارجی سیاست تأثیرگذار مقامات از دیگر

 جمهور روسای به را قدرت این آمریکا اساسی قانون. است ملی امنیت مشاور پست خوب،

 اختیارات جمهور رئیس به است که که بر اجرای قوانین کشور نظارت کنند؛ این قدرتی دهد می

 جمهور و روسای که آنجا از سرانجام،. دهد می کشور خارجی امور انجام را برای توجهی قابل

 تا دارند قرار فردی به منحصر موقعیت در هستند، کشور در ملی منتخب مقامات تنها معاونان،

از جانب ملت و کشور خود اظهار نظر و  المللی، بین مسائل یا بازیگران سایر با برخورد هنگام

 کنند.گیری  تصمیم

 متحدهنقش کنگره در سیاست خارجی ایاالت 

مواقع ای  در پارهنقش آنها را توان  می خارجی سیاستپیرامون اختیارات قوه مقننه یا کنگره در 

 حتی بیش از رئیس جمهور دانست. این اختیارات خاص شامل موارد زیر است: 

 جنگ اعالن •
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 و تصویب بودجه دولت پیرامون اقدامات خارجی گذاری  قانون •

 مرزهای کشور برونبودجه ارتش و حمایت از اقدامات  افزایش •

 مربوطههای  وضع قوانین پیرامون دریانوردی و امنیت آن و همچنین تعیین مجازات •

 المللی بین خارجی و تجارت های پیمان تصویب •

  تنظیم قوانین مربوط به مهاجرت •

داشته باشد، اعضای دولت نهای  کنگره تمایلی به اقدامات و اجرای سیاست که هنگامی

گذاری  سیاسی خود در چارچوب قانونهای  کنگره دولت را تحت فشار قرار داده و از اهرم

 گیرند.  می دولت راهای  استفاده نموده و جلوی اجرای سیاست

به  آن اعضای که را قانونی هر که دارد را قدرت جمعی این نهاد یک عنوان به اساسا کنگره

 علیه دول خارجی مانند اقتصادیهای  تحریم اعمال کند؛ قوانینی چون تصویب دانند می مصلحت

 آتالنتیک پیمان خود در سازمان متحدان از دفاع در آمریکا تعهد مجدد تأیید یا روسیه یا ایران،

 را قانونی چنین در وتو حق جمهور روسای اخیر، نمونه دو چونهایی  . در مثال(ناتو) شمالی

 سرانجام،. را بی اثر کند جمهوری ریاست وتوهای دوسوم، رأی با تواند می کنگره اما دارند،

 تنها اساسی قانون و دارد بودجه به نیاز شده انجام متحده ایاالت دولت توسط که کاری هر عمالً

 از بخش هر دیگر، عبارت به. داده است  کنگره به را مناسب اعتبار تأمین و تصویب قدرت

همانند والدینی که بر . است وابسته کنگره به خود ساالنه بودجه در جمهوری ریاست دولت و

 یا دادن پاداش برای راای  بودجه تواند می نیز کنگره فرزندان خود نظارت دارند،های  هزینه

 .کند دریغ آن از یا تأمین ،خود سیاستی اقدامات دلیل به دولت مجازات

سیاست خارجی ایاالت و افکار عمومی در ها  ذینفع، رسانههای  نقش گروه

 متحده

پیرامون سیاست خارجی میان نهاد ریاست ها  تنیدگی موجود در اختیارات و تصمیم گیری

نمایاند. هنگامی که  می اوقات رویکردهای متفاوت آنها راای  جمهوی و کنگره، در پاره

گذاری  سیاست روند کنترل برای کنگره و جمهوری ریاست آنها متفاوت است،های  سیاست

 نتیجه بر تأثیر برای را شانس بیشترین کند، می کنترل را روند که بازیگری زیرا کنند، می تالش

 مانند کند، می میل جمهوری ریاست کنترل نفع بهها  موقعیت از برخی. داشت خواهدها  سیاست
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 یک انجام خارجی، رژیم یک شناختن رسمیت به آمریکایی، نیروهای اعزام برایگیری  تصمیم

 در شرایطی که. دیگر کشور یک با اجرایی نامه توافق یا و کشور از خارج در مخفی عملیات

 متحدالمرکزای  گونه توان به می را خارجی سیاست روند جمهوری است، با نهاد ریاست اولویت

 مهمترین و ترین داخلی در سیاسی عالی منصوبین و مشاوران و جمهور روسای. کرد مشاهده

 ثانویه داشته و در حلقه را دوم نقش مجریه قوههای  نمایندگی و ادارات سایر. دارند قرار حلقه

 موارد این. دارند قرار تأثیر دایره ترین بیرونی درتاثیرگذار  بازیگران دیگر سرانجام. دارند قرار

 .هستند جمعیهای  رسانه و عمومی افکار ذینفع،های  گروه کنگره، شامل

 

 عوامل و نهادهای موثر در اتخاذ سیاست خارجی ایاالت متحده. 3 شکل

 این به هستند، خارجی سیاستگذاران  سیاست مهمترین جمهور روسای که واقعیت این

کنگره و نهادهای  مواقع برخی در. نیستند برخوردار تأثیرگذاری از بازیگران سایر که نیست معنی

لذا تعامالت مستمر و مداوم میان سیستم . دارند تسلط خارجی گوناگون بر سیاستگذاری

با در نظر داشت این مهم که قوه  سازی در حاکمیت به تصویر کشیده شده است. بنابراین تصمیم

 نهاد ریاست جمهوری

 رئیس جمهور•

 مشاورین کاخ سفید•

 عوامل اجرایی•

 منصوبین سیاسی•

 سایر عوامل اجرایی وابسته به نهاد ریاست جمهوری

 کمیسیون های ریاست جمهوری•

 عوامل وابسته اجرایی در موضوعات خاص•

 عوامل موثر خارج از نهاد ریاست جمهوری

 کنگره•

 گروه های ذینفع•

 رسانه ها•

 افکار عمومی•
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همواره نقش محوری را دارد، هریک از نهادها این گذاری  مجریه فارغ از موضوع، در سیاست

 لذا رئیس لب داشته باشند. غال دیگر نهادها نقش توانایی را دارند که در برخی مواقع در مقاب

سفید )نهاد ریاست جمهوری(، کنگره و قوه مقننه و دیگر نهادهایی چون  کاخ نهاد و جمهور

به عنوان مجموعه اصلی ها  ذینفع و رسانههای  های اجتماعی، افکار عمومی، گروهجریان 

  نیروهای فعالی هستند.   الملل  بینتاثیرگذار در سیاست سازی خارجی کشور همگی در صحنه 

 تولید آنها که خارجی سیاست از حاصل نتایج بازیگران، این تعامالت ماهیت از نظر صرف

 دارای نتایجی است. ماهیت نیز متحده ایاالت خود در بلکهالمللی  بین صحنه در فقط نه کنند، می

 در جدیدیهای  ورودی به منجر که کند ایجاد بازخوردی تواند می اغلب آنها میزان و نتایج این

 فرایند یک عنوان به توان می را خارجی سیاستگذاری بنابراین. شود خارجی سیاستگذاری سیستم

 .کرد قلمداد خارجیهای  فرصت وها  چالش با انطباق برای پایان بی تقریباً

شرایط در ایاالت متحده با درنظر داشت گوناگونی مسائل،  سیاسی تصمیمات به رسیدن

است که با ای  پیچیده فرآیندهای و بسیاری از عوامل نهادی و شخصی شاملگیری  زمان تصمیم

 توانند منجر به تصمیمات متفاوتی گردند. با تاکید بر عوامل فوق، می توجه به عوامل ذکر شده

 این کشور برشمرد: را در فرایند تصمیم سازی عمده منبع سهتوان  می

 نهاد دولت؛دستگاه حاکمه یا  - 2

 ؛ احزاب - 1

 ذینفع.های  گروه - 2

این تفکیک میان نهادهای اثرگذار در تصمیمات سیاسی، الگوی رفتاری از بدنه جامعه تا  

 نمایاند.  می راس قدرت را به ما

 از بسیاری شد؟ قائل تفاوت ذینفعهای  گروه ساختار و حزبی نظام بین توان می چگونه اما

 اصوال. باشد الگوی دیگری نیز موثر در رفتاری، ممکن است الگوهای این از یکی درگیر افراد

های  سمت برای را کاندیداهایی نهاد حزب، که است این در منافعهای  گروه و حزب بین تفاوت

 را خود نامزدهای بخواهد گروهی اگر. کند نمی را کار این دوم گروه و کند، می معرفی دولتی

 است قانونی مقررات کلیه مشمول و شود می تبدیل حزب یک به بگیرد،در نظر  انتخابات برای

 نیست معنا این به تمایز این وجود این با. کند می تنظیم را احزاب فعالیت متحده ایاالت در که

 دارندگان. داد قرار سیاسی سازمان شکل این دو بین مرزبندی کامل یک توان می عمل در که
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 باشند، نزدیک بسیار خاصیهای  گروه با است ممکن حزبی، برچسب دارای انتخاباتی دفترهای

 یک علناً است ممکن اما کنند، نمی معرفی را نامزدی رسمی طور بههایی  گروه چنین اگرچه و

 مخفیانه طور به و کنند مشارکت تبلیغاتیهای  بودجه در کنند، تأیید را آن نامزد یا خاص حزب

 گروه و حزب یک در عضویت. خاص فعالیت کنند افراد دادن شکست یا انتخاب برای آشکار یا

. حضور داشته باشد حزب یک از بیش در خاص گروه یک داشته و تداخل جایی تا است ممکن

گروهی تالش کند تا فاصله خود را از هر دو حزب حفظ کند تا  است ممکن دیگر، طرف از

 بنابراین بات خود را داشته باشد.مطال طرف دو هر از برابر طور به بتواند در زمان مقتضی

. شوند تلقی آنها مکمل یا احزاب برایهایی  گزینه عنوان به است ممکن ذینفعهای  گروه

  بخشد. می بیشتری اهمیت ذینفعهای  گروه ویژگی این به آمریکا حزبی در نظام پیچیدگی

 در ذینفعهای  گروه اهمیت بگوییم که پر واضح است ها، پیچیدگی این داشتن نظر در با

 بهها  گروه تعامل آن در که است شده سیاست ازای  نظریه ایجاد باعث آمریکا سیاسی سیستم

 سیاست نظریه ،گروهی گرایی کثرت توان گفت می. شود می تبدیل حاکمیت شاکله و اصل

زمینه  هم و دارد 2010 سال در مدیسون جیمز اساسی قانون نظریه در ریشه که است آمریکایی

 حاکمیت نظریه این. کند می فراهم دموکراسی مورد در نوزدهم قرن فردگرایانههای  نظریه برایرا 

 یک در. دارندگیری  تصمیم نحوه بر کمی تأثیر تنهایی به افراد که است استوار فرض این بر

. دهند تشکیل می خود اعضای متغیر و متنوع عالیق بیان برای بیشماریهای  گروه ،آزاد جامعه

به نحو مطلوبی مکمل  بلکه نیستند دولت اقدام سنتیهای  رهیافت برای تهدیدیهایی  گروه چنین

 را پیچیدههای  فعالیت از وسیعی طیف مورد در اطالعات تهیه وظایفها  گروه این. هستند آنها

 پیرامون آنها را بر عهده دارند. متنوع و مختلف نظرات بیان و شود، می آنها درگیر دولت که

 .است الزم عنصر دو سیاسی سیستم نوع این آمیز موفقیت عملکرد برای

 تا باشد داشته وجودای  گسترده نظر اتفاق جامعه اهداف و اساس مورد در باید آنکه اول، 

های  ویژگی از یکی اجماع این نکند. برای تحمیل خواست و نظرات خود تالش گروهی هیچ

 .است آمریکایی ایدئولوژیک صحنه بارز

تعامالت  بتوان آن طریق از که باشد داشته وجود سیاسی سازوکارهای ازای  مجموعه باید دوم، 

 .شود حاصل رقابتی آنهاهای  خواسته بین تعادل نوعی که داد انجامای  گونه به ها را بین گروه
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 تحوالت با توجه به. باشد آن پذیری انعطاف حکومتی، سیستم این نوع نیاز اولین شاید 

 یک و است تغییر حال در مداوم طور بهها  خواسته الگوی نظامی، و اجتماعی اقتصادی، نوین

 و پوستان سیاههای  خواسته مانند متعادل کند. متغییرهایی را آنها بتواند باید پایدار سیاسی سیستم

 باید دگرگون سازد، لذا را ثروت یا اقتدار این توانایی را دارد تا توزیع اقلیت،های  گروه سایر

شود تا سیستم سیاسی خود را منطبق  حاصل جدید سازشی و تعادل از انعطاف پذیرای  گونه

 سیستم برجستههای  ویژگی متغیر، از شرایط با سازگاری توانایی پذیری و انعطاف سازد. این

 .است آمریکا سیاسی

 شناسایی در سیاست خارجی ایاالت متحده، گیری  تصمیم فضای ارزیابی برای فهم عمیق یا

 ساختارها داخلی، سیاست مطالبات المللی، بین محیط آرایش رهبران، شخصیت عوامل مهمی چون

 ملی و سیاست خارجی امنیت تصمیمات آن در که چارچوبی. است ضروری نهادهای اثرگذار و

 را گیرند می قرار میز روی بررسی و تصمیم برای که راهایی  گزینه دامنه و شکل شود، می گرفته

 و داخلی نهادی، عوامل ملی، امنیت و خارجی سیاست شرایط تصمیم پیرامون لذا در. کند می تعیین

 خارجی و داخلی بعضی مواقع عوامل کننده، تعیین عوامل داشت. این خواهد وجود متنوعی جهانی

 .شوند می مرتبط هم به گیرندگان تصمیم اقدامات در که هستند نامرتبطی

 

 و سیاستگذاران خارجی ایاالت متحدهسازان  تصمیم. 0 شکل

 مهم اندازه یک به زمان هر در این عوامل همه نکته ضروری توجه به این امر است که

 تعیین بتوان که است این تحلیل سیاست خارجی و تجزیه فرایند از بخشی بنابراین. بود نخواهند
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 ؟هستندتر  کننده هستند و کدام یک در نتایج نهایی تعیین یک کدام مهمترین عوامل تأثیرگذار کرد

 مجموعه یا معین تصمیم یک در را تأثیر بیشترین یا و دارند را بازی بیشترین که آنهایی یعنی

 آیا ؟کنگره مهمترین بخش از این فرایند است آیا ؟هستندها  دارند کدام مرتبط تصمیمات

نتیجه موثر  یک در شخصاً جمهور رئیس و یاتاثیر غالب را دارند ها  ذینفع یا رسانههای  گروه

 موافق همراهی در یک تصمیم هستند، و متحدان آیا چگونه است؟المللی  بین فضای بوده است؟

ای  قابل مالحظه حد تا را آمریکا اقداماتهای  هزینه بتوانند که هستند موقعیتی در دشمنان یا

. است متفاوت آورد می در حرکت به را سیاست آنچه موارد فوق،از  مورد در هر دهند؟ افزایش

اضافه یا کم ها  تصمیم سازی، ممکن است متغیر مختلف شرایط بررسی و تبیین هنگام نتیجه در

کامال ها  نکته حائز اهمیت این است که در میان همه متغیرهای یاد شده، تاثیر اندیشکده شوند.

ای  گرفتن و تحلیل فواید و مضررات تصمیم مقامات، به گونههویداست. این موسسات با درنظر 

 محققان،ر به برخورداری از حضور ظهاثر گذارند. این نهادها مستها  ظریف بر سیاست سازی

و صاحب نظران مختلف و تنوع وسیع در زمینه مطالعاتی خود، امروزه  دیپلمات های کهنه کار

 آنها را بررسی مبسوطو فصل آتی به صورت مورد توجه سیاست مداران هستند. در ادامه 

 کنیم.    می

 



 

 

 فصل دوم

ایاالت متحده در تصمیمات های  نقش اندیشکده

 سیاست خارجی و امنیتی

( ورزی اندیشه های هیئت به موسوم) تخصصی و مطالعاتیهای  اندیشکده موسسات تحقیقاتی،

 متحده ایاالت در ملی و ایالتی سطح درگذاری  سیاست و سیاسیهای  عرصه در حیاتی نقشی

 و تحلیل و تجزیه تحقیقات، ضمن ارائهکه  است فرد به از این منظر منحصر آنها عملکرد. دارند

 از مستقل و هستند انتفاعی غیراغلب  دهند، می ارائهگذاری  سیاست که در عرصهای  مشاوره

انتخاب  و درک در دولت به کمک ،مراکز این اصلی وظیفه حال آنکه. کنند می فعالیتها  دولت

 به اغلب موسسات است. اینالمللی  بین و داخلی توجه درخور موضوعات آگاهانه به پاسخ

 در و قرار دارند مدنی جامعه وها  دولت بین و سیاستگذاری، و دانشگاهی جوامع بین پلی عنوان

 تحقیقات به این صورت که کنند؛ می عمل مستقل صدایی عنوان به عمومی، منافع جهت

 و سیاستگذاران دسترس در اعتماد، قابل فهم و قابل زبانی به را کاربردی، تخصصی و جامع خود

در ایاالت متحده، گذاری  در سیاستها  پیرامون وظایف و نقش اندیشکده .دهند می قرار مردم

 توان به موارد زیر اشاره داشت: می ضمن موارد گفته شده باال

 دولتی در  مقامات در اطمینان و اعتماد ایجاد به که مردم و دولت بینای  واسطه نقش ایفای

 .کند می کمک شان اتخاذ تصمیمات

 پردازند می سیاسی به روشنگری مباحث در مستقل و آگاه صدای یک عنوان به. 

 سیاسی درگیر کشور و ارائه موضوعات ارزیابی و بیان وها  و فرصتها  چالش به شناسایی 

 کنند. می پیرامون آن کمکها  برنامه و پیشنهادها
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 و آینده پژوهی تحوالت و بحران  سیاسی موضوعات به نوظهور مشکالت وها  ایده در تبدیل

 .نقش دارند ها

 درک فعالیت دارند، لذا ی بین المللیها رسانه برایها  سیاست و رویدادها مسائل، در تفسیر 

 .کند می تسهیل راالمللی  بین و داخلیهای  سیاست از عمومی

 روند در ذینفعان بین اطالعات و ایده تبادل برای سازنده محفل یک آوردن جهت فراهم 

 .فعالیت دارندها  سیاست تدوین

 المللی  کشور در زمینه داخلی و بینهای  نهاد برای انسانی متخصص نیروی در کمک به تأمین

 نقش دارند.

 حاکمیتی و ارائه بدیلی برای آنها فعال هستند. های  مسیر جاری سیاست کشیدن چالش در به 

در ایفای ها  شده توسط اندیشکده انجامهای  توان گفت؛ فعالیت می در یک نگاه کلی

ر و اطالع رسانی در یاد شده، در طیف میان تحقیق و تجزیه تحلیل و ارائه راهکاهای  نقش

 را دهند می انجامها  اندیشکده کههایی  فعالیت از وسیعی طیف در یک نگاه بسیط،جریان است. و

 توان: می

 سیاست، مسائل بندی قالب - 2

 مقاله، کتاب و تحقیق، نگارش – 1

 دولت؛های  برنامه ارزیابی - 2

 رسانی؛ در راستای اطالع مختلفهای  فعالیت انجام تحقیقاتی وهای  یافته انتشار - 0

 کارمندان و کارگزاران جذب و توجیهی جلسات و سمینارها برگزاری و شرکت در - 5

 رسمی جدا هستند را برشمرد.های  هنگامی که از فعالیت دولتی ارشد

 دامنه و ساختار بودجه، اندازه، نظر از که هستند موسساتی از متنوعی مجموعه ها، اندیشکده

 1102حدود  1010بر اساس تحقیق سالیانه دانشگاه پنسیلوانیا در سال  اند. متفاوت فعالیت

 و دانشگاه به وابسته موسسات آنها از نیمی حدود که دارد وجود متحده ایاالت در اندیشکده

 به وابسته کهها  اندیشکدهدسته از  آن اند. شده واقع سی دی واشنگتن در آنها سوم یک تقریباً

 مستقل و آزاد اندیشکده عنوان به نیستند، ذینفعهای  گروه یا احزاب دانشگاهی، موسسات

 .شوند می توصیف
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 تخصصی اند، شده تأسیس آمریکا در کههایی  اندیشکده اتفاق به قریب اکثر 2110 سال از

مانند ) واحد مسئله یک روی بر را خودهای  فعالیت ها، اندیشکده این هستند؛ به این معنا که

 .کنند می متمرکز( ملی امنیت مانند) عمومی سیاست حوزه یا( چین، روسیه و ایران

نظرات یکسانی وجود ندارد.  ها، نقش و جایگاه و سطح فعالیت اندیشکده خصوص در

بایست به همراه نقش علمی خود، نقش عینی در تدوین سیاست  میها  برخی معتقدند اندیشکده

داشته باشند؛ حال آنکه برخی دیگر برای آنها صرفا نقش تحلیل گری و ارزیابی و ها  گذاری

بایست نتایج تحقیقات خود را در اختیار  می بدون هیچ گونه رهیافت ارزشی قائل هستند که

به . است سیاست دنیای وها  و آمالها  ایده دنیای بین قدیمی چالش سیاستگذاران قرار دهند. این

 کنند پیروی دانشگاهی تحقیق استانداردهای از بایدها  اندیشکده که بیانی دیگر، گروهی معتقدند

 گروهی دیگر معتقد آنکه حال کنند، تمرکز مدت طوالنی مسائل و کالن موضوعات روی بر و

 نیازهای بر بیشتری داشته و تمرکز در مسائل سیاسیدرگیری بیشتری  بایدها  اندیشکده که است

 داشته باشند. سازان  و تصمیمگذاران  روز سیاست

 نقش اندیشکده در تصمیم سازی در ایاالت متحده در بستر تاریخ

و بسترها توجه داشت.  ها  بایست به این زمینه ها می در بررسی و مطالعه پیرامون اندیشکده

 جهانی جنگ طول در متحده ایاالت در ابتدا ( درورزی اندیشه های هیئت) "فکر اتاق " اصطالح

ها  دفاعی، استراتژیست دانشمندان که امنی اشاره داشت محیط یا اتاق یک به و رفت کار به دوم

طرح و  مورد در بحث، تبادل نظر و ارزیابی برای توانستند می نظامی ریزان برنامه و

و به بیش  یافته گسترش کنند. این مفهوم امروزه  دیدار یکدیگر با جنگی و نظامیهای  استراتژی

سیاست فعال  تحلیل و تجزیه در که شود می متحده اطالق ایاالت در مستقر سازمان 1100از

وجود دارد که اقدامات مشابهی  جهان سراسر در دیگر مشابه موسسه چند صد هستند. همچنین

وسعت فعالیت، تعداد کارکنان و پژوهشگران و رسانند. این موسسات از نظر  می به انجام

 مراکز از یکی ، " 2رند"دهند. برای مثال موسسه  می همچنین بودجه، طیف وسیعی را تشکیل

 دارد کارمند 2000 از بیش آمریکا است که دفاعی و خارجی در زمینه سیاست برجسته تحقیقاتی

                                                            
1 . RAND Corporation 
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 مانند موسسهای  طرف دیگر اندیشکدهاست؛ از  دالر میلیون 200 از بیش آن ساالنه بودجه و

 .دالر دارد میلیون 1 تا 2 در حدودای  بودجه  2واشنگتن در مستقر سیاسی مطالعات

 سیاست زمینه در که آنهایی ویژه به آمریکایی،های  اندیشکده تاریخچه در تشریح و بیان

 شناخت و تکثر آنها را مد نظر قرار دهیم. همچنین  تنوع که است مهم کنند، می فعالیت خارجی

عمومی  افکار و هدایت دادن است. این که آنها به دنبال شکل ماهیت و اهداف آنها ضروری

 چگونگی و نحوه گیرندگان هستند. تصمیمهای  انتخاب و ترجیحات هستند و یا درصدد تاثیر بر

 .دارد بستگی آنهاهای  اولویت و منابع یت،مامور بهها  سیاست در نفوذ اعمال آنها برای تالش

نسل طبقه بندی نموده ایم  چهاراز تاریخچه این مراکز فکر، آنها را در قالب تر  برای درک عمیق

 پردازیم.  می که در زیر به بیان آنها

متمرکز بر فعالیت های  ظهور اندیشکده: های ایاالت متحده نسل اول اندیشکده

 سیاسی در تحقیقات و مطالعات 

 باز 2100آمریکایی در زمینه سیاست خارجی به اوایل های  ظهور اولین نسل از اندیشکده

گردد. این موسسات عمدتا توسط روشنفکران برجسته جهت بحث پیرامون مسائل جهان به  می

موسسه  ششوجود آمدند. در میان مراکز تحقیقاتی که در اوایل قرن بیستم تشکیل گردیدند، 

 تند؛قابل ذکر هس

 تاسیس گردید. 2کارنگی اندرو توسط که ، 1(2120)المللی  بین صلح برای کارنگی بنیاد - 2

رئیس  5هوور توسط هربرت که ، 0(2121) صلح و انقالب جنگ، پیرامون هوور موسسه - 1

 آمریکا ایجاد شد.وقت جمهور 

مراکز تحقیقاتی در  معتبرترین از یکی به کهای  موسسه ، 6(2112) خارجی روابط شورای - 2

 .شد تبدیل جهان درالمللی  زمینه مسائل بین

                                                            
1 . the Washington-based Institute for Policy Studies 
2 . the Carnegie Endowment for International Peace 
3 . Andrew Carnegie 
4 . Hoover Institution on War, Revolution and Peace 
5 . Herbert Hoover 
6 . the Council on Foreign Relations 



 

 

 

 

 

 ۳7هایاياالتمتحدهدرتصمیماتسیاست...فصلدوم:نقشانديشکده



 

دو موسسه زیر  و شد ادغام دیگر موسسه دو با بعداً )که ، 2(2126) دولتی تحقیقات موسسه - 0

 زمان مرور قرار گرفت و با کار محافظه وثوق و احترام جناح مورد بسیار نمود که  ایجاد را

 قرار داد.  خارجی سیاست موضوعات ازای  گسترده طیف روی تمرکز خود را بر

 .  1(2110) بروکینگز موسسه - 5

 .  2(2102) آمریکا عمومی سیاست تحقیقات موسسه - 6

که بسیار مورد وثوق و احترام جناح محافظه کار قرار گرفت و با مرور زمان تمرکز خود را 

 مراکز وها  اندیشکده. بر روی طیف گسترده ای از موضوعات سیاست خارجی قرار داد

 خود علمی تخصص از استفاده به متعهد بیستم، قرن اولهای  دهه طی در شده ایجاد تحقیقاتی

)محقق موسسه بروکینگز(،  0ویور کنت گفته به. بودند سیاسی موضوعات از بسیاری مورد در

 و 5موسسه کارنگی مانندهایی  لذا اندیشکده هستند. "دانشجو بدونهای  دانشگاه" این موسسات

 ها، کتاب آنها. دهند می کیفیت با آکادمیک و تحقیقات تولید به را اولویت بیشترین 6بروکینگز

کنند و با اینکه اندیشمندان و  می مخاطبان هدف منتشر مقاالت و سایر اسناد علمی را برای

 تأثیر آنها اصلی هدف اما دادند، می مشاوره سیاستگذاران به اوقات متخصصان این مراکز گاهی

 به رسانی اطالع و آموزش به کمک بلکه نبوده،گذاری  سیاست تصمیمات بر مستقیم

 سیاستهای  گزینه از وسیعی طیف پیگیری احتمالی عواقب مورد در مردم و سیاستگذاران

 از ماندن جدا دلیل اصلی این رویکرد، تمایل آنها برای اند. خارجی را هدف خود قرار داده

 کهای  بود؛ مسئله نهادی و فکری استقالل حفظ برای آنها تعهد از ناشی سیاسی و روندهای

 از آن دور هستند.  معاصرهای  اندیشکده از بسیاری

وابسته به های  ظهور اندیشکده: ایاالت متحدههای  نسل دوم اندیشکده 

 حاکمیت
 برای خارجی سیاست زمینه در مستقل و آگاه مشاوران به نیاز دوم، جهانی جنگ از پس

در راستای افزایش قدرت، . شد ضروری پیش از بیش و تصمیم گیران آمریکاییگذاران  سیاست

                                                            
1 . the Institute for Government Research 
2 . the Brookings Institution 
3 . the American Enterprise Institute for Public Policy Research 
4 . Kent Weaver 
5 . the Carnegie Endowment 
6 . Brookings 
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ایاالت متحده و تبدیل به یک قدرت هژمونیک در یک جهان دو های  نفوذ، تاثیر و مسئولیت

منسجم های  در تدوین سیاستها  در واشنگتن به بینش و تخصص اندیشکدهسازان  قطبی، تصمیم

تشکیل شده بود نقش قابل توجهی در این زمینه  2101که در سال  "رند"داشتند. موسسه  نیاز

ای  ایفا کرد. این موسسه برای محافظت از منافع ملی و امنیتی ایاالت متحده در دوران هسته

 ایجاد گردیده بود. 

 توسط موسساتی خارجی سیاست تحقیقاتی در زمینه خال کردن پر بر در این دوره عالوه

 از عمدتاً و موسسات تحقیقاتی هستیم کهها  اندیشکده از جدیدی شاهد ظهور نسل "رند"مانند

وابسته به نهادهای حاکمیتی مورد حمایت قرار داشتند که های  سازمان و دولتی نهادهای سوی
با آن مواجه بودند. در ادامه مراکز گذاران  بود که سیاستهایی  هدف آنها برطرف کردن چالش

و با هدف کمک به  "رند"الهام از موسسه  با (2162) 2هادسون موسسه جمله اتی ازتحقیق
 پیرامون سیاست خارجی تشکیل گردید. گیری  تصمیمهای  نهاد

ها با رویکردهای  ظهور اندیشکده: های ایاالت متحده نسل سوم اندیشکده

 سیاسی

نداشتند و صرفا بر تحقیقات و تبادالت ای  ها کارکرد رسانه در گذشته تقریبا هیچ کدام از اندیشکده

در حمایت یا عدم ای  رسانههای  تکنیک و سیاسی تحقیقات تمرکز داشتند. تلفیق میانای  اندیشه

ها گردید که  جدید از اندیشکدهای  حمایت از نوع خاصی از تصمیمات دولتی منجر به ظهور گونه
از جهاتی مشابه  ها، یکرد نوین اندیشکدهاساسا ماهیت و نقش این موسسات را متحول کرد. این رو

بیستم  قرن اوایل در اندیشکده ها ها بود و کامال برخالف اهداف های ذینفوذ و البی کارکرد گروه
 اندیشکده هاییبرای نمونه  نداشتند. سیاسی مباحث در شدن درگیر به تمایلی قرار داشت که اساسا

 "کیتو"  موسسه و 2(2102) "هریتیج"بنیاد  ، 1(2161) المللی بین و استراتژیک مطالعات مانند مرکز

 استقبال خارجی سیاست محتوای و جهت در تأثیرگذاری برای ی رسانه ایها فرصت از  0(کاتو)

اهمیت هدایت اذهان  به اکثر آنها متحده، ایاالت ها در اندیشکده فعالیت شدن رقابتی با. کردند می
 به صورت همزمان پی بردند. گذاران  عمومی و تاثیرگذاری بر ذهنیت سیاست

                                                            
1 . the Hudson Institute 
2 . the Center for Strategic and International Studies 
3 . the Heritage Foundation 
4 . CATO Institute 
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 میراث محورهای  ظهور اندیشکده: ایاالت متحدههای  نسل چهارم اندیشکده
در ایاالت متحده  خارجی سیاستگذاری زمینه در کههایی  اندیشکده نوع از انواع از متاخرترین

از این هایی  اندیشکدهشود.  می یاد " 2میراث محور "های  با عنوان اندیشکده است، آمده پدید

 واشنگتن در مستقر  2نیکسون آزادی و صلح مرکز و همچنین آتالنتا در 1کارتر مرکز دست مانند
از  دارند قصد واند  شده ایجاد سابق جمهور روسای توسط که هستند اندیشکده هایی سی، دی

. بگذارند باقی از دوران زمامداری خود داخلی و خارجی سیاست در ماندگار این طریق، میراثی

 برگزار آموزشیهای  کارگاه و سمینارها کنند، می تولید را نشریات ازای  گسترده طیف آنها
 .کنند می خارجی تحقیق سیاست مختلف، باالخصهای  زمینه در و کنند می

 خارجی ایاالت متحدهگذاری  در سیاستها  تاثیر تحقیقات اندیشکده

تجاری به دنبال عرضه های  شرکت همانند و باشند می خودهای  ایده ترویج به دنبالها  اندیشکده

تجاری، میزان موفقیت در ارائه تولیدات خود را در گرو های  محصوالت خود هستند. شرکت

موفقیت خود ها  آورند، حال آنکه اندیشکده می افزایش ارزش افزوده محصوالت خود به دست

 همسو با رویکرد خودهای  عمومی و سیاستافکار گیری  را در میزان تاثیرگذاری در شکل

شوند. از این منظر، کارکرد  می ثبت مستقل غیرانتفاعیهای  سازمان عنوان به آنها زیرا .دانند می

که برای کسب اعتبار سیاسی و ها  فشار و یا البیهای  ذینفوذ، گروههای  به گروهها  اندیشکده

 رغم لذا علی شود.  می کنند نزدیک می با یکدیگر رقابت ها، تحت تاثیر قرار دادن سیاست

آنها  بین تمایز ،زمان گذشت با یاد شده،های  گروه و اندیشکده ها میان چشمگیرهای  تفاوت

 کمرنگ شده است.

طیف وسیعی را  نهادی منابع ساختاری و و وسعت، بودجه، کارکنان نظر ازها  اندیشکده

 و دولتیهای  شبکه به حدودی تا سیاست در نفوذ اعمال برای آنها همه اما دهند. می تشکیل

 درصد 15 به نزدیک متحده، ایاالت ی موجود درها  اندیشکده میان از. هستند متکی خصوصی

 نهادهای به وابسته اتفاق آنها، به قریب اکثریت شوند و می محسوب آزاد یا آنها مستقل

 .هستندو حاکمیتی  دانشگاهی

                                                            
1 . legacy-based 
2 . the Carter Center 
3 . the Nixon Center for Peace and Freedom 
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متنوعی های  از استراتژی مردم وگذاران  سیاست به خودهای  دیدگاه انتقال برایها  اندیشکده

 پیرامون بحث علمی و عمومی جهت سمینارهای وها  کنفرانس برگزاری برند. می بهره

های  کمیته در دادن شهادت ها؛ دانشگاه در سخنرانی خارجی؛ سیاست مختلف موضوعات

چاپی و الکترونیکی و ارائه تحلیل به آنها؛ انتشار های  گرفتن پیش روی رسانه قرار قانونگذاری؛

 تحقیقات خود با استفاده از امکانات دیجیتالی و اینترنتی. 

طریق تاثیر در انتخاب اعضای کابینه و  از توانند ها می اندیشکده کارشناسان خاص، طور به

ی از سیاست گذاران، مناصب دولتی دیگر، در سیاست خارجی درگیر شوند و فراتر از آن، بسیار

و ها  جهت ارائه برنامه مشاور عنوان به وابسته به یک اندیشکده هستند؛ همچنین آنهاای  به گونه

توان  می لذا کنند. می خدمت جمهوری و کنگره ریاست انتخابات طول اقناع افکار عمومی، در

از جهات گوناگون در اعمالی در ایاالت متحده های  ادعا کرد که در بسیاری از مواقع، سیاست

 گیرد.  می نضجها  تحقیقات و اقدامات اندیشکده ها، بستر تحلیل

 مقامات و است آمریکایی فرد به منحصر پدیده یکها  اندیشکده که کردند می تصور بسیاری

ها  اندیشکده ترین برجسته میزبان متحده ایاالت اگرچه. دارندای  ویژه تأثیر از این پدیده واشنگتن

 به توسعه حال در و توسعه یافته کشورهای از بسیاری در این گونه موسسات است، جهان در

 اروپای استرالیا، آلمان، ،تانانگلس کانادا، کشورهایی چون اند. کرده ظهور توجهی قابل تعداد

بسیاری های  میزبان اندیشکده آفریقا، )غرب آسیا( و خاورمیانه آسیا، سراسر در و غربی و شرقی

 هستند. 

با وجود شمار قابل توجهی از موسسات مشابه در  متحده ایاالت در راها  اندیشکده اما آنچه

 روند در بسیاری از آنها فعاالنه شدن درگیر میزان کند، می فرد به منحصر سراسر جهان،

 خود همتایان از آمریکاییهای  این تصور که تمایز اندیشکده لذا. است سیاستگذاری این کشور

 توانمندی جهان در میزان بودجه اختصاص یافته به آنهاست، سخن دقیقی نیست. نقاط سایر در

 تمایل وگذاری  سیاست در غیرمستقیم و مستقیم مشارکت برای آمریکاییهای  اندیشکده

 برخی شود می باعث که است مشاوره در امور سیاسی جهت آنها به مراجعه برایگذاران  سیاست

گیری  شکل در را تأثیر بیشترین متحده ایاالتهای  اندیشکده که برسند نتیجه این به محققان از

 درها  در نظر داشتن این نکته حائز اهمیت است که اندیشکده .دارند این کشورهای  سیاست

به  .کنند می اعمال راها  سیاست تأثیر در از سیاستگذاری، طیف وسیعی چرخه مختلف مراحل
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 " بنیاد و " 2اینترپرایز نآمریک " موسسه مانندها  اندیشکده از برخی که حالی در عنوان نمونه،

 جمله از دیگر زمینه مباحثی چون موضوع دفاع موشکی تمرکز دارند، برخی در "هریتیج 

و فواید و همچنین ها  ارزیابی هزینه جهت سیاستگذاران با نزدیکی همکاری در ، "دنر"موسسه 

 نوین نظامی فعال هستند. های  توسعه فن آوریهای  و فرصتها  چالش

 ندیشکده ها چگونگی و نحوه کارکرد ا

گیرد؛ به عبارت  می بر مبنای رویکردهای اندیشمندان شکلها  بن مایه و اساس فعالیت اندیشکده

های  سازمان وها  اندیشکده. است ایده کنند می کار آن باها  اندیشکده کهای  اولیه دیگر، مواد

 راگذاری  سیاست اساس که راهایی  ایده سودمندی و اعتبار مرتبط با سیاست خارجی، تحقیقاتی

 آیندههای  سیاست که دهند می توسعه را جدیدیهای  ایده و کنند می ارزیابی دهند می تشکیل

فردی است که در زمینه  ، 1اسمیت آلن جیمز. بگیرد شکل آنها اساس بر است ممکن

 توصیف "ایده  دالالن "را ها  تالیفات متعددی را به رشته تحریر درآورده، اندیشکدهها  اندیشکده

 .است کرده

 .استسازان  سیاست وگذاران  سیاست برای تخصص و اطالعات اصلی منبعها  اندیشکده

و تصمیم سازی مقامات  راهنمایی برای منظم طور به آنها گزارشات و مطالعات، تحقیقات

هایی  اندیشکده از ناشیهای  ایده اخیر،های  دهه طول گیرد. در می حاکمیتی مورد استفاده قرار

رویکرد ایاالت متحده پیرامون  در مهمی نقش اینترپرایز و امثال آنآمریکن ، ندز، رکمانند بروکین

تنبیه و دوم، طرح مارشال، استفاده از ابزار تحریم برای  و اول جهانیهای  جنگ موضوعاتی چون

در قبال روسیه پس از فروپاشی گذاری  نفوذ بر کشورهای به اصطالح سرکش، تحول در سیاست

توافق  آینده سرد، جنگ از پس جهان برای مدت بلندالمللی  بین استراتژی یک شوروی، توسعه

 .کردند ایفا و بسیاری دیگر تسلیحات، جهت کنترل

و ها  بیشتر بر ایجاد ایده ها، تحقیقاتی اندیشکدهتمرکز فعالیت  1002سپتامبر  22پس از واقعه 

جدیدی در های  قرار گرفت که ایاالت متحده را به سمت بازنگری و تدوین سیاستهایی  بینش

روابط میان غرب و جهان اسالم رهنمون سازد. ایجاد تعادل مناسب بین برخورد با تروریسم و 

                                                            
1 . the American Enterprise Institute 
2 . James Allen Smith 
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نظامی ایاالت متحده در منطقه و وجهه این کشور در خاورمیانه )غرب آسیا(، از  مداخله

در این دوران بود. افزایش نقش بازیگران غیر دولتی، ها  موضوعات مورد عالقه اندیشکده

های  جنگ پیشگیرانه، مقابله با کشورهایی همانند ایران که با سیاستدکترین مباحث پیرامون 

 شوند. می قلمدادها  هستند، امروزه از مباحث جاری اندیشکدهایاالت متحده مخالف 

ها  هر یک از موضوعاتی که به آنها اشاره شد، موارد مبتالبه و زمینه تحقیقات اندیشکده

که در زمینه سیاست خارجی فعال هستند، بر موضوعات هایی  هستند و هر یک از اندیشکده

باشند  ها می ور متخصصان در این زمینهخاصی تمرکز دارند. این موسسات مستحضر به حض

های تحصیلی به محققان تحصیالت تکمیلی، باالخص از  و با اقداماتی چون، اهدا بورسیه

کشورها و مناطقی که بستر فعالیت سیاست خارجی ایاالت متحده است و با محیط عملیاتی 

سازان  ه سیاستآشنایی کیفی دارند، به گسترش دید و بینش و تحقیقات خود جهت ارائه ب

های تولید شده در این موسسات، در نهایت مورد گزینش قرار  کنند. داده کمک شایانی می

آورد. این رویکرد هوشمندانه و  را فراهم میسازان  گرفته و زمینه کنش و اقدام تصمیم

تواند  گردد که می های ارزشمند می از دادهای  علمی، در نهایت منجر به تولید گونه

هر تصمیم را پیش روی های  ها و چالش های متفاوت در عمل و فرصت رهیافت

 گیران قرار دهد.  تصمیم

خارجه ایاالت متحده  امور وزارت در ریزی برنامه و سیاست مدیر پیشین 2ریچارد هاس

 متحده، ایاالتگذاران  سیاست نظر از معتقد است،و رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی 

 " آمریکایی گیرندگان تصمیم بین آنها دهند؛ می ارائه را اصلی خدمت 5 ها امروز اندیشکده

تواند منجر به رهیافت متفاوتی نسبت به تصمیمات  که می کنند می ایجاد " 1جدیدی تفکر

 برای را محلی دهند، می ارائه کنگره و دولت در خدمت برای را متخصصانی قبلی گردد،

 کنند، ها تبادل نظر می ها و گزینه مشی خط پیرامون آن در که کنند می ایجادگذاران  سیاست

دهند، و در نهایت  دیدگاه شهروندان آمریکایی را در رابطه با مسائل جهان شکل می

درصورت اختالف میان احزاب یا نهادهای تصمیم گیر در یک موضوع خاص، ارائه دهنده 

 مسیر سوم هستند.

                                                            
1 . Richard N. Haass 
2 . New thinking 
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  ها  ساختار و سازمان اندیشکده

مختلف و بسترهای گوناگون مطالعات و های  در حوزهها  و گستردگی اندیشکدهعلیرغم تنوع 

توان ساختار کلی آنها را که غالبا مشترک هستند به  می فعالیت این موسسات در ایاالت متحده،

توسط موسس یا هیئت ها  هنجار حاکم بر اندیشکده متحده، ایاالت این شکل توصیف کرد؛ در

و وضعیت ها  دستورالعمل ها، ین اشخاص مسئول مدیریت پروژهگیرد. ا می موسس آن شکل

برجسته دانشگاهی، اعضای سابق های  کارکنان هستند. هیئت مدیره یا موسس غالبا از چهره

تجاری و مالی تشکیل شده است. این افراد به های  کنگره یا کاخ سفید، و افرادی از حوزه

 مطابقت از اطمینان و مدت بلندهای  برنامه توسعه بودجه، تصویب رئیس، مسائلی چون تعیین

 مهمترین از اینها بر عالوه موسسه نظارت دارند. استقالل حفظ و سازمان رسالت باها  برنامه

 در کهای  وظیفه جهت انجام تحقیقات است. مالیهای  کمک آوری جمع مدیره، هیئت مشاغل

 دارایها  اندیشکده از برخی همچنینواجد اهمیت بسیاری است.  کنونیهای  اندیشکده محیط

 دانشمندان از مشاوره 2اینترپرایزآمریکن موسسه  مثال، عنوان به. هستند مشاور هیئت

گوناگون بهره مند است. هیئت مشاوره در های  متحده در زمینه ایاالت مشهورهای  دانشگاه

بلند پایه تجاری و های  تواند شامل شخصیت می مختص افراد دانشگاهی نیست وها  اندیشکده

  مالی نیز باشد. 

نظام طبقه بندی خاصی برای اعضا آنها وجود دارد.  متحده، ایاالتهای  در ساختار اندیشکده

به اندیشکده دیگر متفاوت باشد اما به طور ای  تواند از اندیشکده می هرچند که این طبقه بندی

علمی، محققان ارشد، تحلیلگران  کلی، این موسسات تحقیقاتی از اعضای دائمی و موقت هیئت

 کارکنان این از که بخشی مقیم سیاسی و پژوهشگران مهمان تشکیل گردیده است. دانشمندان

 وقت و تمام صورت به عموماً و هستند دفتر در مرکز این موسسات دارای هستند،ها  اندیشکده

 صورت به معمول طور به مقیم غیر متخصصان دیگر، سوی از مشغول به کار هستند. قرارداد با

حقوق مربوط به هر پروژه به فعالیت مشغول هستند. دفتر کار این پژوهشگران،  و با وقت پاره

برای  مهمان محققان قاعده، یک عنوان غالبا در محل کار اصلی آنها )مانند دانشگاه( قرار دارد. به

بهره مندند. ها  اندیشکدهمحول شده به آنها از پشتیبانی مالی و لجستیکی های  انجام پروژه

                                                            
1 . American Enterprise Institute 
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را هایی  تحقیقاتی، بورسیههای  همچنین به صورت معمول، این موسسات برای انجام پروژه

 هزینه گیرند که شامل کمک می )غالبا برای یک سال( برای عالقه مندان و پژوهشگران در نظر

 با مطابق قاتیتحقیهای  پروژه پیگیری جهت لجستیکی پشتیبانی و اداری فضای عالوه به مالی،

نیروهای  اعضای است ممکن مهمان محققان این از برخی تعریف شده مرکز است.های  برنامه

 آنها، کارفرمای اصلی باشند که در این صورت، صاحبان صنعت یا اعضای دولت و مسلح،

 کنند. می تأمین انجامد می طول به ماه چندین عموماً که را تحقیقاتیهای  هزینه

 

 

 ها  ساختار اندیشکده. 5 شکل

شود؛ با این  می اصوال فعالیت محققان، توسط ساختار و رویکرد این مراکز تحقیقاتی تعیین

دارند.  خود پژوهشیهای  اولویت و عالیق بر کاملی حال پژوهشگران به صورت نسبی، کنترل

متنوعی چون، مدیریت دولتی، ای  معموال دارای سابقه حرفهها  کادر پژوهشگران در اندیشکده

هستند که در زمینه ها  ت علمی دانشگاهئروزنامه نگاری، کارشناسان حقوقی و اعضای هی

 است ممکن می باشند. این نکته حائز اهمیت است، با این کهای  تخصصی خود، افراد برجسته

 انجام آنها در گروهی کار به اجرا درآید، اما فردی پروژه یک صورت به تحقیقاتی موضوع یک
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و بین رشته ای، توسط  گسترده تحقیقاتی برنامه یک چارچوب در معموالً و استتر  رایج

 رسند. می متخصصین مقیم و غیر مقیم به انجام

 گذاری ایاالت متحده ها در سیاست ارزیابی و سنجش اثربخشی اندیشکده

که به عنوان نهادی اثر بخش،  دانند می سیاسی نخبگان از بخشی راها  اندیشکده صاحب نظران،

پردازند. تحقیقات  می به رقابتگذاران  در چارچوب نظام پلورالیستی برای جلب توجه سیاست

 فرآیند اولیه مراحل در را تأثیر بیشترینها  اندیشکده پیرامون این نهادها حاکی از این است که

به . دارندآینده نگاری تحوالت و همچنین  مسائل تدوین و بیان در ویژه به گذاری، سیاست

بایست آنها را با  می ها، تاثیر اندیشکدهگیری  در ارزیابی و اندازهتر  جهت درک عمیق و دقیق

مستقیم و غیر مستقیم در چرخه سیاست، مورد بررسی قرار داد، لذا این فرایند را های  شاخص

 به صورت زیر برشمرده ایم: 

نخبگان،  ها، رسانه مانندهایی  واسطه عمومی، چون افکارهایی  شامل شاخص) موضوعات بیان •

و تالش برای اولویت قرار دادن موضوعات از جانب گذاری  سیاستهای  شبکه ها، دولت

 (.عموم شهروندان

مشورتی و توجیهی  جلسات ارزیابی، مطالعات، چون یهای شاخصشامل ) مشی خط تدوین •

مطالعاتی و های  تعریف پروژه ها، سیاست جهت اجرای سازی شبکه برای سیاست گذاران،

 (.اجرایی

 عقد قراردادهای اجرایی، می توان در این مرحله این شاخص را برشمرد:) سیاست اجرای •

و جهت دهی به افکار  اقدامات انعکاسدر ها  استفاده از رسانه ها، مشاوره در انجام پروژه

داده  پایگاه نگهداری از نهادهای اجرایی، آموزش مقامات، ارائه گزارش اجرایی به ،عمومی

 (.ها

ایاالت متحده، ارزیابی اثر گذاری  با وجود تکثر بازیگران و نفوذ آنها در فرآیند سیاست

ها  نماید. لذا برای بررسی تاثیر اندیشکده می به صورت خاص بسیار دشوارها  بخشی اندیشکده

 عینی را برشمرد:های  بایست برخی شاخص می

 به دسترسی و مجاورت مالی؛های  در حمایت ثبات و کیفیت سطح،: منابع شاخص •

 کیفیت فعال در اندیشکده ها؛ کارکنان مهارت و سابقه سیاسی؛ نخبگان دیگر و گیران تصمیم
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در ها  رسانه و دانشگاهی جامعه مرجع،های  کلیدی، گروه همراهی مخاطبین قابلیت و

 .پیگیری خط مشی

های  عقد قرارداد ها، اینترنتی اندیشکدههای  و سایتها  رسانه استفاده از میزان :تقاضا شاخص •

 پذیرنده یا مساعد سیاسی محیط یا نهادهای حاکمیتی، مقامات مشورت به رسمی مطالعاتی،

مانند کتابها و ها  تولید شده توسط اندیشکدههای  میزان استفاده از داده ها، رویکرد پژوهشکده

 .سمینارها وها  کنفرانس ها، گزارش د مقاالت، میزان و تعدا

 اند، شده پذیرفته یا شده گرفته نظر درگذاران  سیاست توسط کههایی  توصیه: تأثیر شاخص •

در راهبردهای ها  قائل شدن مرکزیت اندیشکده تصور ایجاد شده در عملکرد فعاالن سیاسی،

آموزش متخصصان برای  انتخاباتی،نامزدهای  احزاب، در میان مشورتی میزان نقش سیاسی،

اینترنتی های  مطالعاتی و سایت مجالت در انتشارات به استناد یا میزان انتشار ،دولت

 غیره. وها  اندیشکده

 در انتفاعی غیرهای  سازمان بر حاکم مالیاتی قوانین و نیستند گر البیها  اندیشکده که آنجا از

ها نسبت به  اندیشکده کند، می منع قوانین وضع بر تأثیرگذاری برای تالش از را آنها متحده، ایاالت

کنند. به  گذاری و تصمیمات سیاسی، با احتیاط رفتار می آشکار کردن نفوذ خود پیرامون سیاست

همین دلیل ارزیابی دقیق میزان اثر بخشی این مراکز مطالعاتی در روند سیاسی کشور دشوار است. 

ها و  ها و به کارگیری تحقیقات، برنامه د شده توسط اندیشکدههای تولی لذا جهت بررسی داده

نهاد  ارتباطبایست مواردی چون: روابط و  رویکردهای آنها در فرآیند سیاست گذاری، می

و مجریان، روابط اعضای هیات مدیره پژوهشکده با سیاست گذاران، گذاران  پژوهشکده با سیاست

های  گیری آن در فرایند سیاست گذاری، ارجاع رسانه ه کارهای تولید شده و ب میزان و کیفیت داده

 های ارائه شده توسط آنها، و مواردی از این دست را مد نظر قرار داد.  جمعی به تحلیل

جهت اثربخشی بر جریانات سیاسی حاکم بر قوه مجریه و قوه مققنه ایاالت ها  اندیشکده

 کنند. بسته می تشکیل ائتالف میان آنها کمکدارند و به ایجاد همسویی و ای  متحده، نقش شبکه

همسو، به معرفی کارکنان های  اندیشکده از برخی قرار دارد، سفید کاخ در کهجریان و حزبی  به

پردازند.  می کشورهای  کنند که در نهایت به تدوین و اجرای سیاست می و مجریان کلیدی اقدام

به عنوان نهادهای تکمیلی، جهت تحلیل و توجیه اقدامات ها  سیاست مداران نیز از اندیشکده
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نشانگر بستر و جایگاه نهادهای پژوهشی در  ها، برند. این چرخه در سیاست می خود بهره

 تصمیمات کشور است.

 در باالیی پتانسیل )نسبت به نهادهای دیگر( دارای آمریکاییهای  اندیشکده در نهایت،

ها  رسانه وگذاران  سیاست به دسترسی آنها زیرا هستند، عمومی افکار وها  سیاستگیری  شکل

 همچنین. شود می و اقناع شهروندان حاکمان توسط آنها تحلیل و تحقیقات از استفاده افزایش باعث

 والمللی  بینهای  سازمان به نسبت مقننه، و مجریه قوه مقامات ها در ارتباطشان با اندیشکده

 کمتری دیپلماتیک و قانونیهای  محدودیت هستند، عمل بیشتری آزادی دارای های خارجی، دولت

 کنند.  ها ایجاد می روکراتیک دولتوروندهای ب به نسبت کارآمدتریهای  شبکه دارند و

به صورت کلی و این مراکز ها  در فصل حاضر سعی بر این شد تا نمایی از اندیشکده

ختار، نحوه فعالیت و اهدافشان به خوانندگان و تحقیقاتی در ایاالت متحده از منظر عملکرد، سا

پژوهشگران نشان داده شود. پرواضح است که از مهمترین فعالیت آنها در زمینه سیاست خارجی 

و امنیتی این کشور است و تاثیری که در تصمیمات و اقدامات مقامات ایاالت متحده دارند، 

کند. در ادامه برخی  می سیر این کشور ایجادبسترها و روندهای گاها دامنه دار و عمیقی را در م

از مهمترین و تاثیرگذارترین موسسات تحقیقاتی فعال پیرامون سیاست خارجی در ایاالت متحده 

 به اختصار معرفی خواهند شد. 



 

 



 

 

 فصل سوم

مطرح در حوزه سیاست های  معرفی اندیشکده 

 خارجی و امنیتی ایاالت متحده

آمریکایی های  نوشتار حاضر سعی دارد به روندهای اعمال شده و رویکردهای هدفمند اندیشکده

ن کشور را واکاوی کند. روندهایی که بسیاری از آنها به ایهای  بپردازد و دنیای اندیشکده

 که روندهایی پیرامون معتبر بررسی نقاط دیگر جهان نیز تسری یافته است. یکهای  اندیشکده

های  گزارش در توان می را رسانند می به انجام جهان سراسر در سیاسی تحقیقاتی های سازمان

پنسیلوانیا منتشر شده مشاهده کرد. سمت و سوی که توسط دانشگاه ها  ساالنه اندیشکده

به صورت مستقیم تحت تاثیر تامین کنندگان مالی آنها است که آنها را ها  اندیشکدههای  فعالیت

برد. این موضوع از یک طرف بحث استقالل آنها را به  می شان پیش در مسیر تامین انتظارات

آنها در نفوذ و اثر های  رچوب فعالیتکشد و از سوی دیگر سواالتی پیرامون چا می چالش

 سازد.  می بخشی را مطرح

 منابع مالی دریافت ها برای اندیشکده بین رقابت افزایش باعث موسسات تحقیقاتی گسترش

شده است که به جلب نظر هایی  این رقابت منجر به تحریک آنها در گسترش فعالیت .است شده

های  انتظارات آنها منتهی گردد. به میزانی که اندیشکدهتامین کنندگان مالی و برآورده ساختن 

تر نیز شده است و  های آنها تخصصی های پیش تاسیس گردیده اند، فعالیت متعددی در طول دهه

 کنند.  تعداد معدودی از آنها را شاهد هستیم که به صورت غیر تخصصی و چند وجهی فعالیت می

که  کنند می خاطرنشان ناظران از بسیاری قیقاتی،های تح سازمان بین رقابت افزایش با حتی

 موجود بههای  و چالشها  تحقیقات به جهت مدیریت بحران برای بیشتری تقاضای امروزه

به جهت نفوذ و اثر ها  اندیشکده برای بیشتری های فرصت محول گردیده است وها  اندیشکده
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خارجی و  سیاست به مربوط مسائل که است دلیل این به حدی تا بخشی وجود دارد. این امر

 مسیر در متحده ایاالت دولت و است، شده جهانی و پیچیدهای  فزاینده طور به مسائل امنیتی

 یر از بهره مندی از تحقیقات این نهادهای تحقیقاتی و ابتکارات آنها است. زخود ناگ فعلی

 ابزار و داده ارتقا راها  اندیشکده شهرت اند، شده ایجاد اینترنت در بستر که جدید های رسانه

 طور به تحقیقاتیهای  سازمان مردم فراهم ساخته است. اکثر با مستقیم ارتباط برای را بهتری

 مخاطبان به دستیابی اجتماعی برایهای  شبکه مانند جدیدهای  رسانه و اینترنت از هوشمندانه

 نقش جدید های رسانه ظهور اند. کردهگذاری  سرمایه کنند و در این زمینه می جدید استفاده

امر  این. است برده بین از مردم و نخبگان جامعه بین ای واسطه عنوان به را سنتی نگاران روزنامه

 مدت کوتاه های فعالیت درگیر بیشترها  اندیشکده سو، یک از. منجر به ظهور دو روند شده است

 کههایی  اندیشکده برای را جدیدی مسائل موضوع که ایناند  خبری و گزارشات روزانه شده

ایجاد کرده است. از سوی  ،کیفی و خروجی محققان خود هستند استانداردهای حفظ به مایل

رهنمون ساخته است تا در ها  به سمت استخدام اندیشکدهای  را به طور فزایندهها  دیگر رسانه

 اعتبار تولیدات خود بیافزایند. بستر گزارشات خود نام نهادهای تحقیقاتی را بگنجانند تا بر

 آمریکاییهای  اندیشکده تحقیقات برای جهانی تقاضای به افزایش شدن، فرآیند جهانی

به پشتوانه بهره مندی از موسسات تحقیقاتی متعدد و استفاده از ها  آمریکایی. است کرده کمک

المللی  عرصه بینخود در های  ابزارهای نوین ارتباطی، به گسترش سطح و دامنه فعالیت

 در را متعددی دفاتر بروکینگز و کارنگی مانند تحقیقاتی آمریکایی های سازمان اند. پرداخته

 اندیشکده» را خود کارنگی، مانندای  اند، به نحوی که اندیشکده کرده افتتاح جهان سرتاسر

 .کند می توصیف «جهانی

و ارجاع گذاری  به نفوذ و اثر تواند می است وها  ایجاد شهرت از مسائل عمده اندیشکده

بویژه  ها، در باال بردن شهرت عمومی اندیشکدهها  بیشتر به تحقیقات آنها منجر شود. رسانه

 ها، اما حضور حداکثری در رسانه اند. آنهایی که در واشنگتن مستقر هستند نقش بسزایی داشته

 سازد.  می این چالش را به دنبال دارد که تفسیرهای موضوعی آنها را سطحی

 در که سیاسی موجود در آمریکا است. فرآیندی شدن فضای قطبی ها، چالش دیگر اندیشکده

های  اردوگاه را به آمریکا سیاست و سازد می را دشوارتر احزاب بین قانونی همکاری آن

 محققان از برخی. است گذاشته نیز تأثیرها  اندیشکده بر محیط این کند. می تقسیم ناپذیر سازش
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 سیاسی مضرهای  تحقیقاتی متبوع خود را به احزاب و جناحهای  افزایش وابستگی سازمان که

پیرامون مسائل سیاست هایی  دانند معتقدند که در چنین فضای دو قطبی، امکان ایجاد ایده می

 دشوار است.  ،خارجی و امنیتی که مورد پذیرش هر دو حزب باشد

دچار رقابت برای نفوذ و ارتباطات اثر بخش به جهت ها  اندیشکده که آنجایی از نهایت، در

شوند. از طرف  می جذب منابع مالی بیشتر هستند، با انتقاد پیرامون استقالل و اعتبارشان مواجه

نوین های  شوند، تمرکز آنها در ارائه راه حل می درگیر جذب منابع مالیها  دیگر هرچه اندیشکده

کند. لذا  می حزبی و جناحی تنزلهای  ریابی سیاستو ابتکارات موکول به نتیجه به بازا

توانند نقش خود را از  نمی پیش بروند،ای  در این مسیر به طور فزایندهها  درصورتی که اندیشکده

 مستقل، و جدید های ایده ارائه سیاسی متمایز کنند. بدونهای  ذی نفوذ و البیهای  گروه

تفسیر کنندگان اظهارات مقامات  به صرفاً و کنند حفظ را خود اعتبار توانند نمیها  اندیشکده

این موسسات نقش  ها، خاص اندیشکدههای  واشنگتن تبدیل خواهند شد. در واقع بدون کارویژه

خود را به یاری رسانان سیاستمداران به منظور ماندگاری در عرصه قدرت یا دستیابی به آن 

 کنند.  می محدود

در ایاالت متحده به طور کل، و تاثیر گذاری  پیشین به نظام سیاستهای  در بخش

و ساختار و همچنین شیوه تاثیرگذاری آنها به طور خاص در ایاالت متحده پرداخته ها  اندیشکده

هایی  و توصیهها  کند، وجود تحلیل می ایاالت متحده را دارای اهمیتهای  شد. آنچه اندیشکده

ن کشور را )بخصوص در سیاست خارجی( ایگذاری  است که در کل، بستر و روندهای سیاست

مسیرهای پیش رو را  ها، دهد. ایاالت متحده و مقامات آن، با استفاده از این گونه تحلیل می شکل

کنند. در  می امکان پذیرها  را از میان طیف وسیعی از گزینهها  کنند و گزینش سیاست می انتخاب

که در ایاالت ها  یرگذارترین اندیشکدهثتافصل حاضر سعی داریم به معرفی برخی از مهمترین و 

متحده مطرح هستند بپردازیم. در معرفی آنها، اطالعاتی پیرامون شکل گیری، روند فعالیت، 

عالوه بر ها  اهداف اعالمی و بودجه ساالنه آنها مد نظر است و در استخراج این دادهساختار، 

اشاره قرار خواهد گرفت. ترتیب در وبسایت رسمی آنها، وابستگی و مستقل بودن آنها مورد 

 بر اساس حروف الفبای انگلیسی خواهد بود. ها  آوردن نام پژوهشکده
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( به American Foreign Policy Council)به انگلیسی:  شورای سیاست خارجی آمریکا

 توسط عمدتاً که است سی دی واشنگتن در واقع غیرانتفاعی سازمان تحقیقاتی یک AFPCاختصار 

 اداره جمهوری را در دست دارند ریاست کار، محافظههای  دولت در که مقاماتی و کاران محافظه

 در را اطالعات و تحقیقات خود این مجموعه، دفاعی و خارجی سیاست متخصصان. شود می

 و متحده ایاالت سیاستگذار جامعه و های اجرایی بخش متحده، ایاالت کنگره اعضای اختیار

 .دهد می قرار کشورهای جهان عمومی را از طریق سایت شان در اختیار تحقیقات همچنین

 از را کشورها سایر سیاسی پیشرفت که کند می منتشر را 2راهبردی های این، گزارش بر عالوه

 رصد آسیا )غرب آسیا( و خاورمیانه کشورهای چین، روسیه، ویژه در به کارانه محافظه دیدگاه

مورد عالقه این شورا است شامل دفاع موشکی، کنترل تسلیحات، موضوعات امنیتی که . کند می

امنیت انرژی، جاسوسی و همچنین وضعیت جاری دموکراسی و اقتصاد بازار در کشورهای 

  باشند.  می هدف

 سیاست مباحث در اساسی آمریکا، نقشی خارجی سیاست شورای دهه چهار به نزدیک برای

 ارائه هدف خود را و شد تأسیس 2111 سال در شورااین . است داشته متحده ایاالت خارجی

 گذارند می تأثیر آن بر یا سازند می را متحده ایاالت خارجی سیاست که کسانی به اطالعات

است که هدایت  2کلمن. ام و معاونش آن 1هانان. اچ کنت شورارئیس این  .است داده اختصاص

  آن را بر عهده دارند.

                                                            
1 . Strategic reports 
2
. Kenneth H. Hannan 

3
.  Ann M. Coleman 
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 برای منبعی عنوان به گسترده طور خود اظهار داشته که بههای  این شورا درباره فعالیت

 از و است شده شناخته خارجی سیاست مسائل مورد در روشنگرانه و موقع به تحلیل و تجزیه

 سازمان این. کند می همکاری گذار سیاست جامعه و اجرایی مقامات کنگره، اعضای با نزدیک

 ارزشمند منبع یک عنوان به و است دفاعی و خارجی سیاست در برجسته متخصصان از متشکل

 .کند می عمل دولت سطوح باالترین در مقامات برای

 و آمریکایی شهروندان مالیهای  کمک در رابطه با منابع مالی، این نهاد بیان داشته که فقط

مالی از شهروندان سایر کشورها و های  پذیرد و از دریافت کمک می را آمریکایی نهادهای

 کند.  می خارجی اجتنابهای  دولت

ماموریت این شورا بنا به گفته وبسایت رسمی آن این است که به دنبال ارتقا امنیت و رفاه 

  زیر است:های  ایاالت متحده از راه

 و افراد به سیاسی،های  گزینه همچنین ارائه و دسته اول و مستند اطالعات ارائه -2 

 تأثیر آن بر یا کنند می ایجاد را متحده ایاالت خارجیهای  ستسیا و ملی امنیت کههایی  سازمان

 .گذارند می

 همتایان و آمریکایی دولتمردان بین گفتگو تسهیل و جلسات برنامه ریزی برای تشکیل -1 

 کشورها. سایر در آنها

 با که روشی به جهان سراسر در آزاد بازار اقتصادهای و مالی نهادهای توسعه و تقویت -2 

 .باشد سازگار متحده ایاالت های ارزش و ملی منافع اساسی، قانون

اصلی که این شورا آن را مدنظر قرار داده، مسائل پیرامون ایران است که های  از جمله پروژه

 پردازیم: می در ادامه به مواضع آن در قبال ایران

 در آمریکا هدافا برای اساسیهای  چالش بزرگترین از یکی ایران اسالمی جمهوری امروزه

 آزادی ابتکار. است تروریسم علیه جهانی جنگ در بلندمدت موفقیت )غرب آسیا( و خاورمیانه

 به کمک به متعهد شد و تأسیس 1006 سال در آمریکا خارجی سیاست شورای ایران در

 گسترش ترویج و ایران قبال در استراتژی اجرای و توسعه برای آمریکایی سیاستگذاران

 .است کشور این در دموکراتیک اصول و پلورالیسم
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 ،" 2ایران دموکراسی بر نظارت " الکترونیکی خود تحت عنوان بولتن طریق این شورا از

. دهد می ارائه ایران اسالمی جمهوریهای  فعالیت و ایدئولوژی مورد در را انتقادیهای  دیدگاه

 و رادیکالیسم)باصطالح(  سطوح شود، می منتشرای  دوره صورت به که بولتن سیاسی این

 اپوزیسیون وضعیت و سرکوب بشر، حقوق مانند موضوعاتی بر تمرکز با را ایران در اصالحات

 .کند می ایران دنبال

 بخش شورای سیاست خارجی آمریکا در رابطه با سیاست خارجی ایران معتقد است: در

 از ناشی معاصر تهدید از بعد یک بر همه از بیشالمللی  بین جامعه گذشته، دهه ازای  عمده
دستیابی  برای کشور این مستمر و مصمم تالش است و آن کرده تمرکز ایران اسالمی جمهوری

 نسبتا پایدار تحلیلی و تحقیقاتی فعالیت اواخر، همین تا نتیجه در. استای  هسته به توانایی

اش  همسایگی از روابط و فراتر جهانی خود نفوذ برای ایران فزاینده تالش به موضوع اندکی
صورت داده که با هدف گسترش عمق استراتژیک صورت پذیرفته است. لذا شورای سیاست 

ناشی از ایران های  را به این بخش از چالشای  خارجی آمریکا برای سال هاست که توجه ویژه

های  یاب، ارائه یافته حقیقت های مأموریت مانند هایی فعالیت طریق اختصاص داده است و از
 به و نفوذ رو حضور مانند گسترش موضوعاتی بر تمرکز با کنگره و به  کمک برای مطالعاتی

های  حمایت سایبری این کشور، رشد به رو های توانمندی التین، آمریکای در ایران رشد

برای اتخاذ تصمیم در و کشورهای متخاصم، به سیاستگذاران ها  به گروه مالی و ایدئولوژیکی
ایاالت متحده گذاران  رساند. شورا معتقد است که هنوز توجه سیاست می کمکن خصوص ایرا

تروریستی سنی و شیعه و سایر های  تهدیدات گروهآنچه که این اندیشکده به موضوعاتی مانند 

داند  می جلب نگردیده است و وظیفه خودمی خواند، بی ثبات کننده جهانی ایران های  فعالیت

  تا در این راستا فعالیت کند. 

آشکارا مواضع این اندیشکده علیه جمهوری اسالمی است و با این پیش فرض سعی در 

 آمریکایی برای تشدید اقدامات ضد ایرانی دارد. گذاران  اقناع سیاست

میلیون  2است که آن را  در حدود  1021آخرین اطالع از بودجه این سازمان مربوط به سال 

 ر تخمین زده است.دال

 www.afpc.orgوبسایت رسمی شورای سیاست خارجی آمریکا:  

                                                            
1 . Monitoring Iran's Democracy 
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 تأسیس 2115 سال در (Arab American Institute)به انگلیسی:  آمریکایی عربی موسسه

 عالیق و مسائل بر که است سی دی واشنگتن در مستقر غیرانتفاعی سازمان یک شد. این موسسه

  1زاگبی جان و برادرش  2زاگبی جیمز. دارد تمرکز کشور سراسر در عرب تبارهای  آمریکایی

 .رئیس این موسسه هستند و بنیانگذار

 سیاسی سیستم در عرب تبار آمریکایی نامزدهای و مشارکت افزایش دنبال به سازمان این

مطالعاتی های  موسسه عربی آمریکایی سعی دارد با تهیه طرح و ارائه توصیه. است آمریکا

مستمر خود آنها های  تحت تاثیر قرار دهد و با مالقاترا پیرامون مسائل سیاسی اعضای کنگره 

 را در راستای اهداف خود تشویق کند.  

مهاجران  حقوق ارتقا در تعریف خود موسسه از دستور کار و ماموریتش آمده که؛ به دنبال

جهت  آموزشیهای  و برنامه ارائه مطالب جامعه، بر مبتنی اجتماعی توسعه خدمات عرب تبار،

انعکاس میراث جامعه عربی آمریکایی و همچنین حمایت از اعطای حقوق و مزایای کامل 

 شهروندی برای جامعه خود است. 

 همه در عربی کشورهای با را خود روابط باید متحده ایاالت المللی معتقد است که در بعد بین

 ایجاد یک از همچنین .کند تقویت امنیتی و اقتصادی ماتیک،دیپل آموزشی، فرهنگی،: ها زمینه

 و اقتصادی توسعه پیشبرد برای متحده ایاالتهای  کمک لبنان، یکپارچگی پایدار، فلسطینی دولت

 . کند می حمایت منطقه رفاه و صلح ترویج در متحده ایاالت متوازن نقش و منطقه در سیاسی

                                                            
1 . James Zogby 
2 . John Zogby 
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 2گوناگونی از مهاجران هستند که بیش از های  آمریکایی تبار متشکل از نسلهای  عرب

سوری، لبنانی، مصری، های  و از ملیتاند  هزار نفر از جامعه آمریکا را تشکیل داده 000میلیون و 

فلسطینی، عراقی، اردنی و یمنی هستند. درواقع از منطقه شمال آفریقا تا جنوب غربی آسیا و از 

 شوند.     می توانمندی، طیف وسیعی را شامل نظر قومیت، باور، نژاد، گرایش، هویت و

آمریکایی است تا بتوانند سازان  درواقع این موسسه به دنبال ادغام و نفوذ در جامعه و سیاست

های  برسد و در جنبه دیگر درباره سیاستآمریکا عرب تبار  جامعهبه ارتقاء موقعیت و جایگاه 

 در امر تصمیم سازی موثر باشد.  ای  ان، به گونهمنطقه خاورمیانه )غرب آسیا( و کشورهای عرب زب

همه  که شود تر می قوی زمانی ما دموکراسی"است که  در سایت اش تاکید کردهاین موسسه 

شده  توانمند اقلیت شوند، زیرا در آن ادغام و شده توانمند از جمله اعراب در جامعه ها، اقلیت

های  آرمان جهت در معنادار تغییر ایجاد برای معتقدیم ما. کند می توانمند را جامعه در نهایت کل

 داشته مشارکت مدنی زندگی در کامل طور به باید جامعه همه عدالت، و برابری و دموکراتیک

 ."باشند

  موضوع تمرکز دارد. سه بر عمدتا آمریکایی عربی بنا بر ادعای رسمی این مرکز، موسسه

  دموکراسی، تقویت - 2

  شهروندان، همه برای مدنیهای  آزادی و شهروندی حقوق از حمایت - 1

  بشر؛ حقوق والمللی  بین صلح از حمایت - 2

 باید شهروندان همه کند، می عمل خود دموکراتیکهای  آرمان مطابق ما کشور که معتقدیم ما

 و باشند داشته مشارکت تبعیض، و تعصب از عاری اجتماعی، زندگی در کامل طور به بتوانند

 همه گان پیگیری شود. برای بشر حقوق اساس بر بایدالمللی  بین سیاست

 انتصاب از داشت سعی که است 1001 سال به مربوط موسسه، اینهای  تالش جمله از

 خاص طور به وی زیرا کند؛ جلوگیری سنا داخلی امنیت کمیته ریاست به 2لیبرمن جو سناتور

 داخلی یتتروریس تهدیدات و اسالمی گرایی افراط درباره آن در که بود گزارشی تهیه درصدد

 رابطهلیبرمن  گزارش اساس بر و بود ناکام امر این در موسسه این تالش. کرد می برقرار ارتباط

 .   بود نمایان یتتروریس تهدیدات و گرا افراط مسلمان اعراب میان مستقیمی

                                                            
1 . Joe Lieberman  
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 اطالعات مرکز تنها عنوان به متحده ایاالت سرشماری اداره موسسه عربی آمریکایی توسط

 است. در شده تعیین تبار عربهای  آمریکایی به مربوطهای  داده آوری جمع برای سرشماری

را در کشور تخمین  آمریکایی عرب تبار 000،150،2 حدود 1000 در سال سرشماری گزارش

عرب تبار را های  جمعیت آمریکایی 1010در سال زد. این سازمان تحقیقاتی در برآورد تازه خود 

کشور عربی بوده و در تمامی ایاالت  22بیش از سه و نیم میلیون نفر برآورد کرده که اکثرا از 

 کشور پراکنده هستند.  

به طور مشخص با  که معناست بدان این. است حزبی یک نهاد غیر آمریکایی عرب موسسه

اعضاء برجسته حزب خاصی پیوند ندارد. هرچند همواره رئیس آن از  سیاسی حزب هیچ

ضمن اینکه احتمال تامین مالی این موسسه از سوی برخی از کشورهای  دموکرات بوده است.

وجهه این کشورها در نزد عربی بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی با هدف ترمیم 

 آمریکایی ها وجود دارد.

   www.aaiusa.orgوبسایت رسمی موسسه عربی آمریکایی:  

  



 

 

 

 

 

 هادرسیاستخارجیآمريکانقشانديشکده۱8 

 

 

 
 یک ( Asia Society Policy Institute)به انگلیسی:  آسیا وسسه سیاستگذاری جامعهم

 در آسیا انجمن. دارد تمرکز آسیا مورد المللی در های بین آموزش بر که است غیرانتفاعی سازمان

 بیشتر دانش ارتقای برای ابتدا در که انجمن این. شد تاسیس  2راکفلر دی جان توسط 2156 سال

 و متحده ایاالت سراسر در دفاتر با جهانی موسسه یک امروزه شد، تأسیس متحده ایاالت در آسیا

 بهای  رشته بینهای  برنامه ازای  گسترده طیف طریق از را خود آموزشی وظایف که باشد می آسیا

 سی، دی واشنگتن منهتن،) متحده ایاالت در دفتر چندین دارای مرکز این. رساند می انجام

 بمبئی، مانیل، کنگ، هنگ) جهان سراسر همچنین در و (فرانسیسکو سان و آنجلس لس هوستون،

 شهر در موسسه مرکزی دفتر تحت نظارت مراکز این. است( زوریخ و ملبورن شانگهای، سئول،

 و آسیایی هنرهای از راکفلر آثار مجموعه که استای  موزه نیویورک قرار دارند. دفتر مرکزی شامل

 ژانویه در .گذارد می نمایش به اقیانوسیه را و آسیا کشورهای از که هنرهاییای  دورههای  نمایشگاه

 .کرد معرفی آن رئیس و مدیرعامل عنوان به را استرالیا سابق وزیر نخست راد، کوین 1012

 و استرالیا تا مرکزی آسیای از ایران، تا ژاپن ازای  منطقه را آسیا منطقه این نهاد تحقیقاتی،

 هدف که است غیرحزبی سازمان یک آسیا انجمن. کند می تعریف آرام اقیانوس جزایر و نیوزلند

 طریق از آسیایی فرهنگ و هنر آموزش، تجارت، سیاست، مورد بخشی در آگاهی اعالمی آن،

 برایهایی  برنامه وها  سخنرانی هنری،های  و فعالیتها  نمایشگاه از سازمان این. است آموزش

 بر تمرکز با جامعه دانش افزایشها  برنامه این هدف. کند می حمایت معلمان و آموزان دانش

 .است زنان موقعیت و جهانی سالمت زیست، محیط بشر، حقوق

 برای آسیا به مربوطهای  جنبه توضیح آسیا، موسسه سیاستگذاری جامعه اصلی تمرکز

 وها  آسیایی بین مشارکت افزایش برای را خود تالش این نهاد 1022 سال بود. درها  آمریکایی

 قرار داد.  عمومی سیاست و آموزش فرهنگ، تجارت، درها  آمریکایی

                                                            
1 . John D. Rockefeller 
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 فیلم، نمایش معاصر، و سنتیهای  نمایشگاه میزبان خود مرکزی دفتر در آسیا انجمن موزه

 آسیایی کشور 20 از بیش آثار شامل آثار این. است تجسمی هنرهای و نمایشی هنرهای ادبیات،

 هنر چینی، نقاشی و سرامیک معبد، حکاکی بودایی، و هندو سازی مجسمه جمله از اقیانوسیه و

 .است معاصر هنر و ژاپنی

 این نهاد به صورت ساالنه کنفرانسی با مشارکت کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ترتیب

کالن آن، به بررسی پیامدهای های  مالی برای پروژههای  دهد که ضمن جمع آوری حمایت می

آسیایی اغلب های  پردازد. سران دولت می اقتصادی و تحوالت ژئوپلیتیکی در منطقه و فراتر از آن

 پردازند.  می در میزگردهای جانبی این کنفرانس به تبادل نظر و گفتگو

پیرامون  یادگیری و آموزش بر تمرکز یکی: دارد اصلی هدف دو آسیا انجمن آموزش بخش

 مطالعات در متحده ایاالتهای  گذاری سرمایه گسترش دیگری و متحده ایاالت در آسیا

 .متوسطه و ابتدایی مقاطع در رابطه با آسیا درالمللی  بین

 وها  فرهنگ مناطق، سایر دانش کلی شامل طور به در این موسسهالمللی  بینهای  آموزش

 در کار انگلیسی، از غیرهای  زبان با ارتباط برقراری در مهارت. شود می شامل را جهانی مسائل

و  جهان سراسر در مختلف منابع از اطالعات از استفاده و فرهنگی بین یا جهانیهای  محیط

 باشند.  می مردم در این زمینه قابل ذکر وها  فرهنگ سایر به توجه وها  ارزش همچنین احترام به

 www.asiasociety.orgوبسایت رسمی موسسه سیاستگذاری جامعه آسیا:  
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است که  آمریکایی اندیشکده یک (Atlantic Council)به انگلیسی:  آتالنتیک شورای

تاسیس  2162است و در سال  متمرکزالملل  بین روابط زمینه مطالعات آن به طور خاص در

مرکز  20شد و دفتر مرکزی آن در واشنگتن دی سی قرار دارد. این پژوهشکده متشکل از 

المللی و اقتصاد  ن است که پیرامون اموری چون امنیت بیندر مناطق مختلف جهاای  منطقه

 کند.  جهانی فعالیت می

 در شورا واقعی قدرت توان می که آمریکا وقت دولت مقامات از برخی 2162 سال در

 پیشنهاد  دانست؛ آمریکایی نفوذ پر سازان تصمیم این با ارتباط به را شاسیس ات ابتدایی های سال

 تبدیل و دادند کردند می فعالیت آتالنتیک پیمان پیرامون که آمریکایی شهروندی های گروه تجمیع

 در میالدی 60  دهه در ها تالش این. کردند مطرح را متحده ایاالت آتالنتیک شورای به ها آن

 و ها اروپایی از نظرخواهی و سیاسی مقاالت انتشار جمله از مختلفی های فعالیت قالب

 ای رسانه های تالش یا فراآتالنتیک والمللی  بین های همکاری به آنان گرایش مورد در ها آمریکایی

 در انجام سر تا یافت ادامه مردم عموم میان ها همکاری این به نیاز احساس کردن پررنگ برای

 طرحی» اروپایی آمریکایی بازار ایجاد» عنوان با خود نشریه از شماره اولین شورا 2160 سال

 مسائل بر آغازین، های سال در شورا این ابتدایی تمرکز. کرد منتشر را «میالدی 00 دهه برای

 جهان کشورهای سایر میان کمتری میزان به و قاره دو میان آزاد تجارت تشویق عمدتاً اقتصادی،

 مدیریت از مختلفی های زمینه درها  کتاب سیاسی و مقاالت از زیادی حجم 2105 سال تا و بود

 . بود کرده تدوین را غرب و ژاپن روابط بهبود تا هوا و آب

که در وبسایت خود آورده است عبارت است  آتالنتیک هدف اعالمی نهاد مطالعاتی شورای

شورای آتالنتیک، از زمان آغاز آن یک نهاد . " 2در کنار یکدیگر جهانی آیندهگیری  شکل " از:

                                                            
1 . The formation of a global future together 
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ی رغم ارتباط این شورا با دولت غیر حزبی بوده است با اعضائی از میان هر دو حزب و عل

ر چارت سازمانی از این دو مستقل است و در ایاالت متحده آمریکا به ظآمریکا و ناتو اما از ن

 و رهبری مدعی است که. شورای آتالنتیک عنوان یک سازمان غیر انتفاعی به ثبت رسیده است

 برای حل راه ایجاد برای خود شرکای و متحدان مشارکت با را جهان در متحده ایاالت مشارکت

 در این تعریف آشکارا برتری ایاالت متحده را پیش فرض .کند می تقویت جهانیهای  چالش

آمریکایی، چه از نظر سیاسی های  داند و به دنبال مشارکت کشورهایی است که از منظر ارزش می

یشترین قرابت و چه از نظر اقتصادی همسو هستند و پرواضح است که کشورهای اروپای غربی ب

 گیرند.  می در این گروه قرار ،را با آمریکا دارند

 محوری نقش اساس بر راالمللی  بین امور در مشارکت و رهبری، مدیریت آتالنتیک شورای

نهاد فعال در  یک شورا این. کند می ترویج جهانیهای  چالش با مواجهه در آتالنتیک جامعه

تولیدی خود، های  است که سعی دارد با ایدهالمللی  راستای تغییرات اقتصادی و سیاسی بین

هایی  ایده"را فراهم کند و به بیان خود این اندیشکده الملل  رهبران در نظام بینگیری  زمینه جهت

آن، جوامعی را ایجاد کنند تا های  و استراتژیها  را ایجاد کند تا رهبران آینده با انتخاب سیاست

 .  "بیانجامدتر  و مرفهتر  امندر نهایت به جهانی آزادتر، 

های پیش روی آمریکا و اتحاد  از رویکردهای اصلی شورای آتالنتیک، شناسایی چالش

باشد. در  میالملل  های آمریکا در عرصه بین آتالنتیک و اجماع سازی جامعه آتالنتیک با سیاست

مناطقی چون بالکان، آفریقا، های راهبردی آمریکا در  توان به تهیه پیش نویس طرح این راستا می

غرب المللی  های بین کوبا، ایران عراق و لیبی اشاره داشت که به عنوان پروتکل اجرایی سیاست

 .گیرد مورد استفاده قرار می

مسئله  20از  ششمشورای آتالنتیک پیرامون روابط ایران و آمریکا، این موضوع را در رده 

 گذشته بیش از چهاردهه طی آمریکا و ایران حائز اهمیت دانسته و معتقد است: روابط

 و آمریکاهای  دولت در تغییرات دیپلماتیک، روابط فقدان. است کرده تجربه را مهمیهای  چالش

 نظامی شبههای  گروه از ایران حمایت همچنین و منطقه در آمریکا نظامی مکرر مداخالت ایران،

 دو طرف علیه یکدیگر، شانس بهبود روابط دوجانبه را تضعیف کرده است. لذا تندهای  لفاظی و

 با حفظ ایران مداخله در امور داخلی عدم مهار، و تعامل متعادل رویکرد از نظر شورای آتالنتیک
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تواند منجر  می ایران مردم تاکید بر رفاه وای  منطقه مناقشات حل در منطقه، متحده ایاالت منافع

 به تغییر مناسبات دوجانبه را فراهم سازد. 

 است. 1و مدیر ارشد عملیاتی آن جولی وارگز 2کمپه امروزه رئیس شورای آتالنتیک فردریک

 1026بودجه آن در سال گر دائم و میهمان و کارمند است و پژوهش 011این شورا برخوردار از 

 میلیون دالر بوده است.  12بیش از 

 www.atlanticcouncil.org وبسایت اصلی شورای آتالنتیک:  

  

                                                            
1 . Frederick Kempe 
2 . Julie Varghese 
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 Baker)به انگلیسی:  عمومی سیاست برای رایس دانشگاه موسسه جیمز بیکر

Institute for Public Policy، ) آمریکایی  اندیشکده یک است معروف نیز بیکر موسسه به که

 سال در مرکز این. واقع شده است تگزاس هوستون در ایالت در رایس دانشگاه در است که

 نام این. کند می عمل عمومی سیاست تحقیقات برای مرکزی عنوان به و شد تأسیس 2112

 رئیس و داری خزانه وزیر متحده، ایاالت سابق خارجه وزیر ، 2بیکرای  جیمز خاطر به موسسه

 توسط عمدتا مدعی است که بودجه آناست. این اندیشکده  شده نامگذاری سفید کاخ ستاد

 .شود می تأمین مالی برای امور تحقیقاتیهای  کمک و مستقالتمنافع  خیرین،های  کمک

 مختلف و گوناگونی برخوردار است.های  زمینه در محققان و دانشمندان از موسسه این

شوند که طیف  میهایی  رسد شامل حوزه می تحقیقاتی که توسط این نهاد تحقیقاتی به انجام

 زیستی، علوم و بهداشت مرکز انرژی، مطالعات گیرد: مرکز می را در برها  تخصصوسیعی از 

 مرکز و نوآوری، و کارآفرینی مرکز مالی، امور مرکز مطالعات خاورمیانه )غرب آسیا(، مرکز

اجرایی و های  برنامه سایر. مطالعاتی این موسسه هستندهای  مطالعات مکزیک از جمله گروه

های  سیاست تحلیل و تجزیه چین، مطالعات پزشکی، تحقیقات: از بارتندع تحقیقاتی این مرکز

 التین، آمریکای مطالعات الملل، بین اقتصاد جهانی، سالمت دارویی،های  سیاست ملی، بهداشت

 و فضا سیاست فناوری، و علم سیاست عمومی، سیاست و دین جمهوری، ریاست انتخابات

، موسسه ها وابسته به دانشگاه اندیشکده هایزنان. در ارزیابی دانشگاه پنسیلوانیا پیرامون  حقوق

 در رتبه سوم از نظر تاثیرگذاری قرار گرفت. 1021و  1020های  بیکر در سال

 و کارشناسی دانشجویان برای را نیزهایی  برنامه تحقیقاتی، بر امور موسسه این تمرکز کنار در

را ترتیب هایی  سمینارها و کنفرانس و شوند درگیر سیاست دنیای با تا کند می فراهم ارشد کارشناسی

                                                            
1 . James A Baker  



 

 

 

 

 

 هادرسیاستخارجیآمريکانقشانديشکده۰۰ 

 

 

ها شرکت داشته و سخنرانی کنند. این موسسه از بدو  دهد تا در آن رهبران سیاسی و دیپلمات می

در مراسم بزرگداشت  1021تاسیس میزبان روسای جمهور گذشته بوده است. از جمله در سال 

رئیس جمهور اسبق بیست و پنجمین سال تاسیس موسسه بیکر، با حضور و سخنرانی باراک اوباما 

 د.برگزار ش

مطرح  1، استاد علوم سیاسی دانشگاه رایس 2ایده تاسیس این موسسه توسط ریچارد استول

شد و بر اساس آرمان جیمز بیکر مبنی بر ایجاد مرکزی که بتواند سیاستمداران و محققان و 

و دنیای عمل ها  و تئوریها  دانشجویان را گرد هم آورد و در نهایت به ایجاد پلی بین جهان ایده

 تشکیل گردید.  ،ی بیانجامدسیاس

 برای بیکر موسسه خاورمیانه است. مرکز های این موسسه، مرکز مطالعات از مهمترین بخش

 درگیری شامل مرکز تمرکز. است داشته های فعال در منطقه تمرکز مناقشه وها  پروژه در خاورمیانه

)غرب آسیا(  خاورمیانه در بشر حقوق و فلسطین، بحران سوریه، حقوق زنان و رژیم اسرائیل

و اقدامات  روابط افغانستان، در امنیت سوریه، در داخلی جنگ پیرامون امروزه تحقیقات. است

از  ایرانای  هسته توافق تحلیل و تجزیه )غرب آسیا( و خاورمیانه در انرژی منطقه، در متحده ایاالت

موسسه بیکر است. در این های تحت مطالعه مرکز مطالعات خاورمیانه در  جمله مهمترین حوزه

 تا آورد می هم گردای  را به صورت دورهای  شده و برجسته شناخته راستا سخنرانان و محققان

 .دهند )غرب آسیا( ارائه خاورمیانه روی پیش پیچیدههای  چالش مورد در را خود دیدگاه

 است. مرکزمطالعاتی عمده در موسسه بیکر های  انرژی نیز از جمله گروه مطالعات مرکز

 بر که موضوعاتی از محور داده تحلیل و تجزیه و شد تاسیس 1021 اکتبر در انرژی مطالعات

 ارائه افکار عمومی وها  کمپانی روسای گذاران، سیاست به گذارد را می تأثیر انرژی بازارهای

 پنسیلوانیا، دانشگاههای  شاخص به توجه این اندیشکده با 1021 و 1020های  سال در. دهد می

 گرفت. قرار منابع زیرزمینی و انرژی بر مبتنیندیشکده های ا اول رتبه در

 0است و رئیس افتخاری آن جیمز بیکر )سوم( 2مدیر اجرایی موسسه بیکر ادوارد جرجیان

آخرین اطالعی که از میزان وزیر خارجه ایاالت متحده بود.  2111تا  2111است که از سال 

                                                            
1 . Richard Stoll 
2 . Rice University 
3
. Edward p. Djerejian 

4 . James A Baker III 
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 0شود که آن را در حدود  می 1021است مربوط به سال  رسموسسه در دستبودجه ساالنه این 

 میلیون دالر تخمین زده است. 

 www.bakerinstitute.orgوبسایت رسمی موسسه مطالعاتی بیکر:  
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 Belfer Center for Science and)به انگلیسی:  بلفرالملل  بین امور و علوم مرکز

International Affairs با  2توسط پل ام دوتی 2102اندیشکده آمریکایی است که در سال ( یک

در دانشکده هنر و علوم هاروارد تاسیس شد تا مسائلی  "برنامه علمی و امور بین الملل "عنوان 

 1020 سال از را تجزیه و تحلیل کند.ای  چون موضوع کنترل تسلیحات و کاهش تهدیدات هسته

 سابق معاون ،2روزنباخ اریک و متحده ایاالت سابق دفاع روزی ،1کارتر توناش توسط مرکز این

 .شود می مدیریت دفاع، وزیر

تاسیس شد. این موسسه، با عنوان  فورد بنیاد سوی از مالی کمک اعطای مرکز بلفر ابتدا با

 0این مرکز به افتخار رابرت بلفر 2110گردید. در سال گذاری  نام "مرکز علوم و امور بین الملل"

برخالف بلفر تغییر نام داد. الملل  )بنیانگذار شرکت نفت و گاز بلکو( به مرکز علوم و امور بین

-2126تصور عمومی نام این مرکز ارتباطی با آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه انگلستان )

  ( ندارد.2121

 به ربوطم دانش پیشبرد در رهبری نقش اول: است دوگانه مأموریت یک دارای مرکز این

 علم، آن در که مهم موضوعات سایر والمللی  بین امنیتهای  چالش مهمترین مورد در سیاست

های  نسل سازی آماده دوم،. کنند می تالقیالملل  بین امور و محیطی زیستهای  سیاست فناوری،

 .جدیدهای  جهت مقابله با چالش رهبران بعدی

 علوم دانشمندان تحقیقات و بینش دوتی( داشته، )پل موسس آن رویکردی که پیرو مرکز این

با  را تجارت و ارتش دیپلماسی، دولت، در متخصصان و فناوران طبیعی، دانشمندان اجتماعی،

                                                            
1 . Paul M. Dutty 
2 .

 Ashton Carter 
3 . Eric Rosenbach 
4 . Robert Belfer 
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و ترکیبی دارد. لذا مرکز بلفر ماموریت خود را ای  کند و در واقع فرایندی بین رشته می هم تلفیق

 کند:  می تحقیقاتی در چهار بستر پیگیریهای  در زمینه

 و متحده ایاالت ملی منافع علیه تهدیدها ترین جدی به المللی، که بین امنیت الف( برنامه

 .پردازد المللی می بین امنیت

 عمومی مبتنی بر تحقیقات،های  سیاست و فناوری علمی،های  و پروژهها  ب( برنامه

وری  بهره و امنیت محور بر عمومیهای  گذاری سیاست که آورد می به وجود راهایی  شیوه

  اقتصادی تاثیرگذار باشد.  رقابت و پایدار انرژی بیشتر،

 در دارد که مرکز بلفرای  رشته بین تحقیقات نیازمند طبیعی منابع و زیست محیط ج( برنامه

  متناسب پیرامون آن تاثیرگذار است.های  مورد این مسائل و اتخاذ سیاست

 است دیپلماسی آینده دربارههایی  پروژه شامل مرکز بلفرالملل  بین امور و دیپلماسی د( تمرکز

 ابتکار پیرامون مسائلی مانند جهان سیاسی در سطح روابط آموزش و تحقیق از همچنین و

 .کند می پشتیبانی اطلس اقیانوس فرای روابط در و اروپا پروژه و خاورمیانه

 دانشمند 250 از بیش که است آن مقیم تحقیقاتی سرمایه اصلی مرکز بلفر، وجود جامعه

و همچنین ایجاد یک گروه جدید  شود می متخصصان محققان و دانشگاه هاروارد، اساتید شامل

 طریق از مرکز کنند. این می ساالنه، متشکل از محققانی است که در آن فعالیتالمللی  بین

 راه ها، کنفرانس و سمینارها آموزشی،های  کارگاه ها، سیاست به مربوطهای  بحث و انتشارات

 .کند می توصیهالمللی  بین و ملی مهمهای  چالش برای را ابتکاریهای  حل

 آموزشی در تحقیقاتی، مرکز بلفر، یکالملل  بین امور و علوم لذا در یک نگاه کلی، مرکز

 و محیطی زیست مسائل المللی، بین دیپلماسی و امنیتهای  زمینه است که در هاروارد دانشگاه

 .تحقیق می کندنوین های  فناوری و علوم در رابطه باهایی  سیاست و منابع طبیعی

برای  پنسیلوانیا دانشگاه مدنیهای  انجمن و فکر مرکز طرف از بلفر مرکز 1012 سال در

 وابسته به دانشگاه از نظر تاثیرگذاری قرار گرفت.  اندیشکده هایششمین سال متوالی در صدر 

های  مرکز بلفر در گزارش ساالنه آن موجود نیست ولی با توجه به پروژهبودجه ساالنه 

ساالنه  1010تا  1025های  شود بین سال می تخمین زده ، اموال و حامیان مالی اشاعالمی آن

 است.درآمد داشته میلیون دالر  50تا  20 حدود

 www.belfercenter.orgبلفر: الملل  وبسایت رسمی مرکز علوم و روابط بین
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 یک (Bipartisan Policy Center)به انگلیسی:  مرکز سیاست دوحزبی آمریکا

 هدف. گیرد می برحزب را در دو آن،های  فعالیت که است سی دی واشنگتن در مستقر اندیشکده

های  چالش با مقابله برای دموکرات و خواه جمهوری حزب دو هرهای  ایده ترکیب سازمان این

 مسکن، اقتصاد، ملی، امنیت انرژی، بهداشت، جمله از موضوعاتی بر که است متحده ایاالت

 توسط 1000 سال در این نهاد تحقیقاتی .دارد تمرکز آموزش و حکومت ها، زیرساخت مهاجرت،

 تأسیس  0میچل جی جورج و  2دول باب ، 1داشل تام ، 2بیکر هوارد سنا، اکثریت سابق رهبران

 .است  5گرومت جیسون آن رئیس 1012 سال از شد و

فعالیت این اندیشکده بر موضوعات متنوعی )اعم از داخلی و خارجی( قرار دارد و فارغ از 

هر دو حزب برخوردار است. اندیشکده مرکز سیاست های  وابستگی حزبی و جناحی، از ظرفیت

فعاالن سیاسی، دو حزبی آمریکا، برای هر موضوع مورد مطالعه خود کارگروه مشخصی از 

های  مسیر فراروی کنونی و چالش می کوشدمتخصصین سیاسی و علمی را تشکیل داده است و 

 احتمالی را ارزیابی کند. های  سیاست

های  در مسائل داخلی، فعالیت این مرکز ابتدا متمرکز بر مسائل بهداشتی، درمانی و بیمه

 " 6بازسازی آینده آمریکا "لی با شعار مهای  اجتماعی بود و سپس کارگروهی را پیرامون بدهی

های  تاسیس کرد. سپس کارگروهی جهت برنامه ریزی برای تامین مسکن ایجاد گردید که چالش

 آینده در این زمینه را مورد واکاوی قرار دهد.  

                                                            
1 . Howard Baker 
2 . Tom Daschle 
3 . Bob Dole 
4 . George J. Mitchell 
5 . Jason Grume 
6 . Rebuild America's Future 
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در زمینه سیاست خارجی، این اندیشکده به دنبال پیگیری سیاستی است که در نهایت منجر 

قابل تحمل و کنترل شده برای ایاالت متحده گردد و های  جهانی پایدار با هزینه نظمای  به گونه

 دهد.  می در این راستا اصول راهبردی متنوعی را پیرامون مناطق مختلف جهان ارائه

این اندیشکده، بحث ایران است و معتقد است مسیر ایاالت ای  تمرکز اصلی خاورمیانه

خود در این مسیر های  است و ایاالت متحده از همه ظرفیتمتحده در هر صورت مهار ایران 

و فرا منطقه ای. اصول راهبردی که ای  باید استفاده کند؛ از جمله حمایت از متحدان منطقه

توان موارد زیر  می کند در کل می کارگروه این مرکز پیرامون خاورمیانه )غرب آسیا( توصیه

 دانست: 

 می خواند افراط گرای حامی ایرانهای  بی ایران و گروهطل آنچه که توسعهمقابله با  - 2

غیر قابل کنترل برای ایاالت های  جدید که هزینهای  منطقههای  پیشگیری از درگیری - 1

 متحده داشته باشد

 میانه روفراگیر های  حاکمیتطریق ثبات از استقرار پیگیری  - 2

 اولویت قائل شدن به نظم، نه مرزها - 0

 و فرامنطقه ای.ای  اهداف مشترک در میان همپیمانان منطقهپیگیری  - 5

است که  1026ین بودجه اعالمی اندیشکده سیاست دو حزبی آمریکا مربوط به سال جدیدتر

 میلیون دالر برآورد شده است.  12حدود 

 https://bipartisanpolicy.orgوبسایت رسمی اندیشکده سیاست دو حزبی آمریکا:  
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( یک اندیشکده مستقل آمریکایی The Brookings Institution)به انگلیسی:  بروکینگز موسسه

 است که در واشنگتن دی سی مستقر است. 

 اندیشکده هایگردد که از قدیمی ترین  می باز 2126 بروکینگز به سال شروع به کار موسسه

 بنیادین تحقیقات انجام خود را باشد. این اندیشکده ماموریت می تحقیقاتی در ایاالت متحده

 ملی محلی، سطح در جامعه روی پیش مشکالت حل برای جدیدیهای  ایده به منجر که داند می

 .شود می جهانی و

 گرد جهان، سراسر را از دانشگاهی و دولتی برجسته کارشناس 200 از بیش امروزه بروکینگز

خود را برای های  سیاسی و تحلیلهای  با کیفیت و دقیق، توصیههای  با انجام تحقیق که آورده هم

 ارائه دهد.  آمریکایی گذاران  اتخاذ تصمیم به سیاست

 بروکینگز متخصصانهای  توصیه و تحقیقاتی کار بنا بر مواضع رسمی این اندیشکده؛ دستور

امنیتی و های  و شمار قابل توجهی از متخصصان در زمینه دارد آزاداندیشانه تحقیقات در ریشه

داخلی را پوشش میدهد که در های  خارجی، اقتصاد، توسعه، حکومت داری و سیاستسیاست 

 کنند. می راستای ارتقاء جایگاه کشور خدمت

های  زمینه حکومتی و نخبگان در برجسته افراد از متشکل بروکینگز امنا و مدیران هیئت

کرد مسیر و رویاست که بر روابط مالی و استقالل علمی و همچنین عدم انحراف از  مختلف

خود های  هر ساله گزارشی از فعالیت 2112این موسسه از سال اصلی پژوهشکده نظارت دارند. 

کند تا هم به جلب  می و تحقیقات انجام یافته شان را برای حامیان مالی این موسسه فراهم

ا باشد. حمایت آنها امیدوار باشند و هم )بنا به گفته خود اندیشکده( نشان دهنده شفافیت آنه

است و شعباتی را در کشورهایی مانند هند، قطر و  انتفاعی غیر سازمان یک بروکینگز موسسه
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چین ایجاد کرده تا با استفاده از محیط عملیاتی و اندیشمندان منطقه ای، بر غنای تحقیقات خود 

  بیافزاید.  

 را اساسی و مهم نقش بودند، آن کننده منتشر و کننده ایجاد بروکینگز که هایی یدها و افکار

 گرفتن نظر در و دوم و اول جهانی جنگ دو در حضور برای ها آمریکایی عمومی افکار بسیج در

 نقش که همانطور. کرد ایفا مدنی خدمات سیستم و فدرال دولت بودجه عنوان تحت ای بودجه

 بروکینگز اندیشکده باید آن از غیر .داشت شد نامیده «مارشال طرح» که آنچه اشاعه در بسزایی

 « 2مجازات و تحریم » سیاست اجرای کننده القا که برشمرد آمریکایی های اندیشکده جمله از را

 در آمریکا های سیاست از که کشورهایی) آن آمریکایی اصطالح در سرکش کشورهای علیه

 .آورد شمار به( کنند نمی تبعیتالمللی  بین عرصه

 وزارت در پیشتربالغ بر ده نفر می شوند  که بروکینگز اندیشکدهتعدادی از پژوهشگران 

 مارتین » افراد این از یکی. بودند کار به مشغول آمریکا ملی امنیت شورای و آمریکا خارجه

 خارجه وزیر معاون عنوان به پیشتر که بود « 2سابان » خاورمیانه اندیشکده مدیر ،« 1اندیک

 خدمت رژیم اسرائیل در آمریکا سفیر عنوان به دوره دو )غرب آسیا( و خاورمیانه امور در آمریکا

 .ه استکرد

 ،6جانسون نورا سوزان و 5هاچینز است و گلن 0ریاست موسسه بروکینز با جان آر آلن

 امنای این نهاد هستند. هیئت مشترک روسای

میلیون دالر  255بیش از  1010و متعلقات این اندیشکده بنا بر تخمین سال ها  ارزش دارایی

 220باشد که آن را بیش از  می 1020ین اطالع از بودجه ساالنه آن مربوط به سال جدیدتربوده و 

خصوصی و انجام های  از طریق مستقالت، حامیان شخصی و شرکت کهاند  میلیون دالر دانسته

 آورد.  می دست تحقیقاتی بههای  سفارش

 www.brookings.eduوبسایت رسمی موسسه بروکینگز:  

 

                                                            
1 . Sanctions and punishments 
2 . Martin Indyk 
3 . Thesaban 
4 . John R. Allen 
5 . Glenn Hutchins 
6 . Suzanne Nora Johnson 
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آنگونه که اعالم ( Center for American Progress)به انگلیسی:  مرکز ترقی آمریکایی

 بهبود به"بنا به تعریف خود،  که است خارجی پیرامون سیاست مستقل یک موسسهکرده است 

 اقدامات و قوی رهبری همچنین و مترقی و جسورانههای  ایده طریق ازها  آمریکایی همه زندگی

تغییرات اساسی و  بلکه نیست، گفتمان تغییر فقط هدفش است و شده داده اختصاص هماهنگ

های  سیاست از دفاع و تحقیقاتی سازمان یک آمریکایی ترقی مرکز ."است کشور ملموس در

 مرکزی دفتر دهد و می ارائه اجتماعی و اقتصادی مسائل مورد در لیبرالی دیدگاه که است عمومی

 قرار دارد. سی دی واشنگتن در آن

 برای دموکراتیک و لیبرال جایگزین یک عنوان به 1002 سال در آمریکایی ترقی مرکز

این موسسه . شد ایجاد اینترپرایز نآمریک موسسه و هریتیج بنیاد مانند کار محافظههای  اندیشکده

 ملی قدرت تقویت روی بر را خود مطالعاتی توان ارتباطات، افزاری نرم بسترهای بر تأکید با

 مرکز این طرفی از است؛ کرده متمرکز جهانی سطح در آمریکایی های ارزش ترویج و آمریکا

 جامعه دادن نشان مدرن و ملی انسجام دنبال به آمریکا ای رسانه سیستم بر تمرکز با فکری

 .باشد می آمریکایی

 و کنگره سابق مقامات از آنها عمده که است برجسته کارشناس و محقق 50 دارای این مرکز

 دفتر رئیس «2پادستا دی جان» عهده بر مرکز این ریاست. هستند آمریکا پیشین های دولت

 «1تاون جورج» دانشگاه حقوق دپارتمان مدعو استاد و آمریکا سابق جمهور رئیس کلینتون،

 باشد. می

 تحقیقاتی های پروژه قالب در که کند می پیگیری را پژوهشی های برنامه مطالعاتی مرکز این

 به پژوهشی پروژه این در 1050 پیشرفت پروژه: از عبارتند آنها ترین مهم که است شده تعریف

                                                            
1 . John D Podesta 
2 . Georgetown University 
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 پرداخته میالدی 1050 سال تا جهان سطح در آن محوری های ارزش و آمریکا توسعه بررسی

 که است آمریکا پیشرفت مرکز پژوهشی های پروژه از دیگر خواه ترقی مطالعاتی برنامه شود؛ می

 با همراهی و سفید کاخ راهبردهای و ها سیاست از آمریکا جامعه عمومی آگاهی افزایش دنبال به

 این های ویژه کار ترین مهم از یکی. باشد میالمللی  بین سطح در متحده ایاالت رویکردهای

 ارتباط و آسیا دانشگاهی محافل و جوانان برای آموزشی سمینارهای و ها نشست برگزاری برنامه،

 خاورمیانه پیشرفت باشد. پروژه می سفید کاخ کنگره برجسته های شخصیت و مقامات با آنها

 توسعه چون موضوعاتی بر که است مرکز این پژوهشی های برنامه از دیگر )غرب آسیا( یکی

 خاورمیانه )غرب آسیا(، در صلح فرایند مدیریت آسیا(،خاورمیانه )غرب  در دموکراسی لیبرال

 تمرکز و غیره مذهبی و مدنی های گروه بررسی آن، پایدار امنیت و رژیم اسرائیل از حمایت

استراتژی "به نام  جامعای  برنامه مرکز، دیگر اجرایی اینهای  از جمله برنامه .دارد مطالعاتی

 .شد می نیز نیروها خروج برای زمانی جدول شامل هک در عراق بود جنگ برای "استقرار مجدد

به دلیل اظهارات برخی از اعضاء خود  یهودی سازمان چندین مرکز ترقی آمریکایی توسط

مورد انتقاد قرار گرفت. برخی از اعضاء این  ،شد می یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی تلقی"که 

 "و  "آپارتاید "چون هایی  اندیشکده در بیانات خود پیرامون توصیف رژیم اسرائیل از واژه

 توصیف "انگیز نفرت " این اقدام را آمریکا یهودیان استفاده کردند. کمیته "اسرائیل بی منطق

عذرخواهی کنند. مقامات این موسسه  هاراتاظ این از بیان تا خواست از این اندیشکده و کرد

 حال، این هم این اظهارات را صرفا عقاید شخصی خواند که با رویکرد مرکز همخوانی ندارد. با

 درها  اسرائیلی سازی شهرک نقادانه درباره اظهارنظرهای سانسور پیرامون از دیگر نویسندگان

 . کردند انتقاد رژیم اسرائیلهای  سیاست دیگر و اشغالی باختری و مناطق کرانه

رژیم اسرائیل، در  وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین میزبانی برای با این حال از این اندیشکده

دانشگاهی و های  شخصیت اند. کرده انتقاد زمانی که نتانیاهو با دولت اوباما رابطه خوبی نداشت

 امضا علیه این نشست صادر کردند.  16200را با بیش از ای  نهادهای صلح طلب بیانیه

میلیون دالر بوده که اکثرا از طریق  52بیش از  1026بودجه مرکز ترقی آمریکایی در سال 

حامیان مالی خود در داخل و خارج )از جمله کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مانند 

 امارات متحده عربی و عربستان سعودی( کسب کرده است. 

 www.americanProgress.org وبسایت رسمی مرکز ترقی آمریکایی: 
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 Carnegie Endowment for: انگلیسی به) المللی بین صلح برای کارنگی بنیاد موقوفه

International Peace در مراکزی که استالملل  بین امور برای غیرحزبی ( یک اندیشکده 

 2120 سال در موسسه این. دارد نو دهلی و بروکسل پکن، بیروت، مسکو، سی، دی واشنگتن

 بر مطالعه پیرامون را این موسسههای  رئوس فعالیتوی  و شد تأسیس کارنگی اندرو توسط

بنیاد  .قرار داد "جهان سطحفعال آمریکا در های  المللی و درگیری گسترش همکاری بین"

گسترده و مورد مناقشه، بنیاد جهانی با عقاید  در"کارنگی در بیان ماموریت خود گفته است، 

مستقل، استراتژیک و بدیعی را جهت پیشبرد های  ایده ،در سراسر جهانسازان  کارنگی به تصمیم

  . "دهد می صلح جهانی ارائه

های تاثیر گذار، کارنگی  پیرامون اندیشکده 1021ساالنه دانشگاه پنسیلوانیا در سال  گزارش در

های جهان قرار گرفت. همچنین در گزارش جهانی پیرامون مراکز  در صدر لیست برترین اندیشکده

بنیاد کارنگی پس از موسسه بروکینگز و چتم هاوس، سومین مرکز  1025تحقیقاتی در سال 

 این بنیاد را در رتبه اول قرار داد.   1021در سال  گزارشار در جهان شد و همین مطالعاتی تاثیرگذ

)انترناسیونالیست ها(  گرایانالملل  بین دیگر مانند ، میلیونر آمریکایی بود و2کارنگی اندرو

موثر و المللی  بینهای  سازمان و عدقوا با توان می را جنگ که بود معتقد خود عصر برجسته

ایجاد بستری جهت صلح فراگیر  کارنگی اذعان داشت بزرگترین تعهد یو .برد بین از کارآمد

این میلیون دالر برای تاسیس  20به مبلغ ای  هدیه 2120کارنگی در سال  است.المللی  بین

 اختصاص داد تا برای پیشبرد صلح جهانی استفاده گردد.   اندیشکده

 آرا اتفاق به کارنگی بنیاد متولیان 2120 سال در اول جهانی جنگ در آمریکا ورود آغاز در

 آلمان علیه جنگ پیگیری و پایدار،المللی  بین صلح ترویج برای وسیله موثرترین": کردند اعالم

  ".است دموکراسی نهایی پیروزی تا

                                                            
1 . Andrew Carnegie 
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، مدیر بخش اقتصاد و تاریخ در بنیاد کارنگی به عنوان رئیس 2جیمز تی شاتول 2105در 

متحده در کنفرانس سان فرانسیسکو بود و برای تنظیم منشور سازمان  مشاوران رسمی ایاالت

 کرد؛ همچنین در ایجاد کمیسیون دائمی حقوق بشر سازمان ملل تالش کرد.  می ملل فعالیت

 چندین به پرداختن منظور به را خودالملل  بین حقوق برنامه کارنگی بنیاد 2162 سال در

 المللی، بینهای  سازمان تأثیر و اهمیت افزایش: کرد ایجاد ظهور حال درالمللی  بین موضوع

شمار  افزایش کمونیسم، گسترش جدید، نظامیهای  سالح تولید جهت تکنولوژیکی انقالب

 به تشکیل در نهایت منجر اقتصادی، این گونه مسائلهای  چالش و استقالل یافته تازه کشورهای

المللی  بین سازمان مطالعه گروه و متحد ملل سازمان و در مقر نیویورک در مستقر مطالعاتی گروه

 .شد ژنو اروپایی مرکز در

 به بنیاد این. آورد دست به را پالیسی فارین مجله کامل مالکیت 2101 بهار در کارنگی بنیاد
 دو مجله یک به ماهه سه علمی مجله یک از را آن و کرد منتشر را پالیسی فارین سال 20 مدت

مورد مطالعه، نقد و انتشار  راالملل  بین سیاست و جهانی ارتباطات که کرد تبدیل ماهه تاثیرگذار

 .شد فروخته پست واشنگتن به 1001 سال در مجله داد. این می قرار
تبدیل شدن به مهمترین اندیشکده "هدف اعالمی بنیاد کارنگی برای قرن بیست و یکم 

امروزی بنیاد های  است. اولویت "انیایاالت متحده برای مخاطبان جههای  جهت درک سیاست

اقتصاد سیاسی های  جهانی، بی نظمی و آشوب در سطح بین المللی، استراتژی حکمرانیکارنگی 

 در عصر تکنولوژیک است. المللی  در مناطق مختلف و روابط بین
میلیون دالر بوده که از مراکز تحت مالکیت و  51بیش از  1010بودجه بنیاد کارنگی در سال 

در حال حاضر  تحقیقاتی و سفارشی به دست آمده است.های  حمایت خود و همچنین پروژه
پس از  ویاست.  2دنینگ ای و نایب رئیس آن استیون 1پریتزکر با پنی اندیشکدهریاست این 

به عنوان رئیس اندیشکده کارنگی برای صلح  1026مستقر شدن دولت دونالد ترامپ در سال 
 ه بود.جهانی منصوب شد

 www.carnegieendowment.org ت رسمی بنیاد کارنگی:  یاوبس

 

                                                            
1 . James T. Shotwell 
2 . Penny Pritzker 
3 . Steven A. Denning 
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 که است انتفاعی غیر و دولتی غیر سازمان یک ( The Carter Center)به انگلیسی:  مرکز کارتر

 روزالین همسرش و او. شد تأسیس 2کارتر جیمی آمریکا سابق جمهور رئیس توسط 2111 سال در

در  متحده ایاالت 2110 جمهوری ریاست انتخابات در وی شکست از پس بالفاصله ،1کارتر

 موزه و کتابخانه در مجاورت مرکز این. کردند فعالیت هایی را آغاز ارتباط با تاسیس این موسسه

 آتالنتا در ایالت شهر مرکز از کیلومتری 2 هکتار و در فاصله 20 زمینی به مساحت در کارتر جیمی

 متحده ایاالت ملی مدارک و اسناد اداره به متعلق موزه و کتابخانه این. است شده واقع جورجیا

و  دولتی سابق مقامات محققان، صاحبان صنایع، از متشکل امنایی هیئت توسط مرکز کارتر. است

 .شود می اهدا کنندگان مالی آن مدیریت

و کمک به بهبود کیفیت  انسانی آالم کاهش و بشر حقوق پیشبرد کارتر، اعالمی مرکز هدف

 بر نظارت جمله از زیادیهای  پروژه دارای مرکز کشور است. این 10زندگی مردم در بیش از 

 مختلف، کشورهای در دموکراتیک نهادهای ایجاد و محلیهای  دولت از حمایت انتخابات،

 بشر حقوق نقض قربانیان از نمایندگی و متخاصمهای  دولت بینها  درگیری میانجیگری در

 دارد.  عهده بر راها  بیماری برای مقابله با تحقیقاتی و تالش همچنین. است

های  حل راه یافتن فعالیت در دلیل به را نوبل صلح جایزه کارتر جمهور رئیس 1001 سال در

 توسعه ارتقاء و بشر حقوق و دموکراسی پیشبرد المللی، بینهای  درگیری برای آمیز مسالمت

ای  زندگینامه او 1000 سال در. کرد دریافت کارتر مرکزفعالیت  طریق از اجتماعی، و اقتصادی

                                                            
1 . James Earl Carter 
2 . Eleanor Rosalynn Smith Carter 
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 سال 15 که نوشت "امید ایجاد بیماری، با مبارزه صلح، ایجاد: سفید کاخ از فراتر" عنوان با

 .دهد می شرح را در آن کارتر مرکزفعالیت  نخست

 بزرگترین مورد در 1001 سال در نوبل صلح جایزه دریافت برای خود سخنرانی در کارتر

 آن با بشر که جهانی معضالت همه میان در": داشت اظهار است مواجه آن با جهان که چالشی

. آنهاست مهمترین از زمین روی مردم فقیرترین و ثروتمندترین بین فزاینده شکاف روبروست،

 20 در که هستند کسانی از ثروتمندتر برابر 05 حاضر حال در ثروتمند کشور 20 شهروندان

 اصلی دلیل توازن، عدم این. است فزونی به رو شکاف این ساله هر و کنند می زندگی فقیر کشور

 زیست، محیط تخریب سوادی، بی گرسنگی، جمله از جهان نشده حل مشکالت از بسیاری

 جهان در. شود می شامل را ایدز تا گینه کرم از که استها  بیماری و آمیز خشونتهای  درگیری

 ندارد وجود کنند می تحمل را ناامیدی و رنج که افرادی از الزم درک انگیزی، غم طرز به صنعتی

 این که حالی در. ندارد وجود ثروت توزیع در منصفانه سازوکارهای ایجاد در تعهدی هنوز و

 ."است ثروتمند کشورهای برای ناپذیر اجتناب مسیری

 دهه طول در و شد منصوبمرکز کارتر  اجرایی مدیر عنوان به 2هاردمن جان 2112 سال در

 و گینه کرم بیماری با مبارزه برای دالری میلیون چند مالی کمک چندین مرکز این 2110

 .کرد دریافت نابینایی از جلوگیری

 با کودکان مرگ با مبارزه برای "نفر یک حتی" نام به را ابتکاری مرکز این 2110 سال در

 .کرد اندازی راه گرم سالح

 و کند می نظارت سازمانهای  داراییبر  و شود می اداره امنای آن هیئت توسط مرکز کارتر

 دهد. می اهداف آن را پیگیری و گسترش

در این  1010 ژوئن 26 در است که 1الکساندر پیچ کارتر، مرکز مدیرعاملدر حال حاضر 

 .کرد می خدمت سمت این در 1020 سال از که بود 2پیترز آن مری او سلف. شد سمت منصوب

 راهنمایی که برجسته تشکیل شده است اشخاص از مرکز کارتر، در مستقرهای  زیرمجموعه

 و جمهور روسای شورای: از عبارتند دهند و می ارائه را مرکز های فعالیت در مشارکت یا

                                                            
1 . John Hardman 
2 . Pitch Alexander 
3 . Mary Ann Peters 
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 سالمت ویژه گروه و ها بیماری کنی ریشه برایالمللی  بین گروه آمریکا، قاره وزیران نخست

 .کند می نیز همکاری خصوصی و دولتیهای  سازمان سایر با همچنین کارتر مرکز. روان

 تایید برای را ناظران ازهایی  تیم انتخابات، بر نظارت با کارتر در زمینه انتخابات، مرکز

کشور اعزام کرده است.  21برای  2111مشروعیت و سالمت در برگزاری انتخابات را از سال 

 ثبت و آموزش مراحل دهند، می قرار تحلیل و تجزیه مورد را انتخابات قوانین کارتر مرکز ناظران

 حضور. کنند می بررسی انتخاباتی مبارزات در را انصاف و کنند می ارزیابی را دهندگان رای نام

 به و شود گیری می رای روند در تقلب یا دخالت از مانع انتخابات طرف بی ناظران)باصطالح( 

 صندوق به را خود رای مخفیانه و اطمینان خاطر با توانند می که دهد می اطمینان دهندگان رای

 .شود می انجام دستکاری بدون آرا شمارش و بیاندازند

 احزاب استقبال و کشور یک انتخاباتی مقامات سوی از دعوت صورت در تنها کارتر مرکز

 و کنند نمی دخالت انتخابات روند در ناظران. دارد می را گسیل خود ناظران سیاسی، اصلی

 .نیستند متحده ایاالت دولت نماینده

هایی  بخش متحده، بر ایاالت تاریخ در بار اولین برای کارتر مرکز آمریکا، 1010 انتخابات در

 انتخابات، روند به اعتماد تقویت برای قبل از مرکز زمینه، این در. روند انتخابات نظارت کرد از

 .کردایجاد  را اطالعاتیهای  کمپین

 کند می در کشورهای جهان حمایت دموکراتیک نهادهای رشد از کارتر اعالم داشته که مرکز

 باز دولت تصمیمات شود و می رعایت بشر حقوق و قانون به احترام که شود حاصل اطمینان تا

های  پست در تصدی عادالنه رقابت را برای کافی منابع توانند می همچنین همه و است شفاف و

 .باشند داشته دولتی

 برای دموکراتیک حکومتهای  و شیوهها  مدل انتشار همچنین به ترویج و این موسسه

 آن هدف اعالم داشته،مرکز کارتر  .پردازد میای  منطقههای  سازمان و نوظهورهای  دموکراسی

های  شیوه و نهادها تااند  در تالش گذار حال در کشورهای در که است کسانی توانمندسازی

 .تری ایجاد کنند قوی دموکراتیک

. برخوردارند بشر اولیه حقوق از افراد همه است معتقد این سازمان تحقیقاتی اعالم داشته که

 و تعین سرنوشت توسط شهروندانحق  و آزادی صلح، مانند سیاسی حقوق شامل حقوق این

 .است اقتصادیهای  فرصت و سرپناه غذا، بهداشتی،های  مانند مراقبت اجتماعی حقوق همچنین
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حمایت از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان است   اعالمی مرکز کارتر،های  از جمله فعالیت

هرساله مجمع سیاسی مدافعان حقوق  ،و با مشارکت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

 کند. می بشر را با حضور کارتر برگزار

ت بین المللی، این موسسه به نقش برجسته و منازعاها  در درگیری در زمینه میانجیگری

کند و خود را یک واسطه مورد  می میان رژیم اسرائیل و مصر اشاره طرح سازشکارتر در انعقاد 

و ها  گفتگوگیری  کند که بستر ساز شکل معرفی میالمللی  بینهای  اعتماد برای صلح و درگیری

دارد  می اقدامات خود در این زمینه بیانکه از هایی  شود. نمونه می مذاکرات دو و چندجانبه

عبارتند از: نقش کارتر رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده برای انعقاد پیمان ایاالت متحده و کره 

 و رژیم اسرائیل کنندگان مذاکره به و کمک 2110در سال ای  هستههای  شمالی در زمینه فعالیت

 سال در نایروبی توافقنامه درباره . مذاکره1002 سال ژنو در سازش توافقنامه طراحی در فلسطین

 به قدرت بازگرداندن برای 2110 سال در هائیتی در کارتر اوگاندا. مأموریت و سودان بین 2111

 متحده ایاالت روابط بهبود برای 1001 سال در کوبا به سفر کارتر .هائیتی منتخب جمهور رئیس

 بشردوستانههای  گروه به کمک برای 2115 سال در سودان در بس آتش برای کوبا. مذاکره و

 در تونس و مصر در سران اجالس برگزاری .کودکان سازی ایمن و گینه کرم بیماری درمان برای

 آفریقا.  منطقه در خشونت بررسی برای 2116-2115های  سال

 کرده جلوگیری بیماری از جهان سراسر در نفرها  میلیون رنج از مرکز کارتر معتقد است که

 برای نیاز مورد خدمات به مردم دسترسی و اطالعات ارائه دنبال به بهداشتیهای  برنامه. است

 .است آینده در بیماری شیوع از جلوگیری برای الزم اقدامات و خودهای  بیماری درمان

 www.cartercenter.orgوبسایت رسمی مرکز کارتر:  
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 (Liberalآزادیخواه ) اندیشکده یک (CATO Institute)به انگلیسی:  «کاتو»موسسه کیتو 

 چارلز بنیاد عنوان با بنیاد این. سی قرار دارد دی واشنگتن در آن مرکزی دفتر که است آمریکایی

 نام 2106 در شد و تأسیس کخ، چارلز و 2روتبارد موری ،1کرین اد توسط 2100 سال در 2کخ

اجتماعی  تأثیرات وها  رسانه نقش عمومی، افکار بر تمرکز بنیاد کیتو. یافت تغییر به کیتو موسسه

که در دانشگاه پنسیلوانیا در سال ها  ساالنه جهانی پیرامون اندیشکده گزارش اساس بر. است آنها

برتر و تاثیرگذار های  و در بین اندیشکده 25برتر جهان رتبه های  و در بین اندیشکدهیتک 1020

  را دارد.  20در ایاالت متحده رتبه 

و در تعریفی که از ماموریت  سیاسی در طیف لیبرال قرار دارد فلسفه از منظر کیتو موسسه

 قوی حمایت همچنین و خارجی و داخلی امور در دولت محدود نقش از خود ارائه داده است،

 خصوصی مالیات، کاهش از حمایت اقدامات شامل این. کند می حمایت مدنیهای  آزادی از

 به پایبندی و همچنین پلیس شدن غیرنظامی اجتماعی، تامین مانند دولتیهای  در برنامه سازی

 موسسه بودجه 1022 سال شود. در مداخله در امور دیگر کشورها می بدون خارجی سیاست

در  .گردید می واشنگتن محسوب درها  اندیشکده بزرگترین از یکی که بود دالر میلیون 21کیتو 

موسسه کیتو به های  برخی از طرفداران اوباما با اعالمیه 1021انتخابات ریاست جمهوری سال 

  پرداختند.  می حمایت از نامزد خود

                                                            
1 . Charles Koch 
2 . Ed Crane 
3 . Murray Rothbard 
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لیبرال های  سیاست مدنی،های  آزادی از حمایت از اصولی مانند؛کیتو  محققان از بسیاری

کند. موسسه کیتو  می ر طرفداریمخد مواد تعدیل پیرامونهای  مهاجرت، سیاست پیرامون مسئله

گیرند و سعی دارند خود را در برابر تغییرات  می آشکارا از عنوان و برجسب محافظه کار فاصله

 لیبرالیسم سیاسی فلسفه با قوی پیوندهای کیتو دیگر، سوی از اجتماعی منعطف نشان دهند.

پیرامون لیبرالیسم  جفرسونی مکتبپیروی از  ،رسمی و اعالمی کیتو مأموریت. دارد کالسیک

در همین راستا کیتو از  .است "بازار لیبرالیسم" یا "خواهی آزادی" است که شامل حمایت از

مدنی و های  آزادی به احترام و همچنین مالیات کاهش و بازار آزاد کارآفرینی، اقداماتی شامل

 کند. می عدم ماجراجویی در مسائل نظامی در فرای مرزها حمایت

 آزاد بازارهای محدود، دولت فردی، آزادی" که کند می حمایتهایی  سیاست از کیتو موسسه

 از معموالً و دانند می را لیبرال خود سیاسیهای  گیری موضع در آنها. برد می پیش را "صلح و

 و نظامی مداخله کاهش و اقتصادی و اجتماعی داخلی،های  سیاست در دولت مداخله کاهش

 . کنند می حمایت جهان سراسر در سیاسی

خارجی از عدم مداخله در امور دیگر کشورها و حمایت از  سیاست در کیتوهای  دیدگاه

مدنی را در برمی گیرد. این رویکرد اغلب منجر به انتقاد اندیشمندان کیتو از اقدامات های  آزادی

 نظامی در ملیاتع با توان گفت موسسه کیتو می نظامی هر دو حزب شده است. برای نمونه

 بودجه دست دادن از باعث که مخالف بود. موضعی بوش جورج توسط( 2112) خلیج فارس

 کوزوو، و هائیتی در کلینتون بیل شد. همچنین با مداخله دالر میلیون 2 میزان به سازمان این

 در 1022 سال در اوباما باراک نظامی مداخله و عراق، به 1002 سال در بوش دبلیو جورج حمله

 رژیم و القاعده برکناری از کیتو اعضای سپتامبر، 22 حمالت به پاسخ لیبی مخالفت کرد. در

مخالفت  افغانستان پایان بدون و نامحدود نظامی اشغال با اما کردند حمایت قدرت از طالبان

یمن نیز  جنگکردند. انتقاد اندیشمندان کیتو از دخالت و حمایت آمریکا از عربستان سعودی در 

 در این چارچوب قرار دارد.

 از بسیاری خارجی، سیاست و دفاعی مطالعات در کیتو موسسه معاون ،2کارپنتر گالن تد

 یکی کارپنتر. داد قرار انتقاد مورد را 1002عراق در  به حمله توجیه برای شده ارائههای  استدالل

                                                            
1 . Ted Gallen Carpenter 
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 مسئول را واشنگتن صدام، برکناری": نوشت 1001 ژانویه در عراق در جنگ منتقدان اولین از

 با سازی و ملت پایان بی ماموریت یک در را متحده ایاالت و کند می عراق سیاسی آینده

 کیتو خارجی سیاست مطالعات مدیر ،2پربل کریستوفر ".کند می درگیر حل غیرقابل مشکالت

 کمتر را جهان مادر مناطق مختلف  آمریکایی نظامیان تسلط چگونه دخالت و: کند می استدالل

 بی ابرقدرت یک عنوان به آمریکا موقعیت تصور که این کند. می آزاد کمتر و مرفه کمتر ایمن،

 تعریف و شوند کار به دست دائماً تا کند می وسوسه راگذاران  سیاست بدیل در جهان است،

 ".باشند از منافع ملی داشته تری گسترده

میلیون دالر تخمین زده شده و  15بیش از  1010موسسه کیتو در سال های  ارزش دارایی

 میلیون دالر بوده است.  21بودجه ساالنه آن در همین سال حدود 

خله نظامی و عدم مدادر راستای تز سیاست خارجی خود مبنی بر لزوم اندیشکده کیتو 

نقش ترامپ در افول  هیزم بر آتش:»متحده آمریکا در کشورهای دیگر، کتاب سیاسی ایاالت 

ربل مدیر مطالعات سیاست منتشر کرد. کریستوفر پ 1021را در سال « سیاست خارجی آمریکا

( توسط 2000) 1012در سال کتاب مذکور خارجی کیتو از جمله نویسندگان این کتاب است. 

 پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما ترجمه و منتشر شده است.

  www.cato.orgوبسایت رسمی موسسه کیتو: 
  

                                                            
1 . Christopher Perble 
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 2112 سال در که (Council on Foreign Relations)به انگلیسی:  شورای روابط خارجی

 و خارجی سیاست در زمینه که است متحده ایاالت غیرانتفاعی در اندیشکده یک شد تأسیس

 در دفتر دوم آن و است نیویورک شهر در آن مرکزی دفتر. آمریکا متمرکز استالملل  بین امور

 . قرار دارد سی دی واشنگتن

ارشد، اعضاء پیشین و  سیاستمداران شامل است نفر 5202 این نهاد تحقیقاتی اعضای تعداد

 است.ای  رسانه با نفوذهای  چهره و اساتید وکال، بانکداران، سیا، مدیران سازمان دولت، کنونی

 جامعه برجسته اعضای و تجاری رهبران دولتی، که با حضور مقامات شورا جلسات

های  گردد، توصیه می تشکیلالمللی  بین مسائل مورد در بحث برای خارجی، سیاست و اطالعاتی

کنگره  و پیرامون موضوعات مبتالبه ایاالت متحده را به مقامات کاخ سفید، جامعه دیپلماتیک

 گذارد. می بر سیاست خارجی تاثیرو تحقیقات خود، ها  دهد و با انتشار داده می ارائه

 وودرو تا شدند مأمور محققان از نفر 250 از متشکل انجمنی اول، جهانی جنگ اواخر در

 و پس از جنگ از پس جهانهای  گزینه مورد در ( راآمریکا ویلسون )رئیس جمهور وقت

سیاسی، آکادمیک، جزئیات و تجزیه و تحلیل مسائل  گروه این. کنند مطلع آلمان شکست

 مبنایی آنها گزارشات. اقتصادی و اجتماعی را برای مذاکرات صلح در اختیار ویلسون قرار دادند

 داد می نشان جنگ پایان از پس صلح را برای مذاکرات ویلسون استراتژی که بود اصلی 20 برای

  ویلسون معروف شد.و بعدها به اعالمیه 

 و انگلیسی دانشمندان وها  دیپلمات از کوچکی گروه صلح، کنفرانس در تصمیمات نتیجه در

 سازمان یک گرفتند تصمیم و کردند با یکدیگر مالقات پاریس در 2121 مه 20 در آمریکایی
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نهایت به دلیل پایبندی  در اما .کنند ایجاد "الملل بین روابط موسسه" نام به آمریکایی-انگلیسی

 تشکیلای  جداگانه موسسات آمریکایی و بریتانیایی نمایندگان به سیاست انزواطلبی،ها  آمریکایی

 عنوان تشکیالتی تحتها  را تشکیل دادند و آمریکایی 2موسسه چتم هاوسها  دادند، انگلیسی

روابط "تاثیرگذار به نام ای  این شورا نشریه. را به وجود آوردند "خارجی روابط شورای"

1خارجی
 آمریکایی نشریه معتبرترین" به سال دچن عرض منتشر کردند که در 2111را در سال  "

 . یافت شهرت "الملل بین روابط زمینه در

 ،2متقابل بازدارندگی مانند آمریکا مهمهای  سیاست خود،های  شورا در طول فعالیت این

از جمله مطالعاتی که این شورا  .را به دولت توصیه کردای  هسته اشاعه عدم و تسلیحات کنترل

 رسید نتیجه این ساله در نهایت به 0به انجام رساند مسئله روابط آمریکا و چین بود. این تحقیق 

 هنری. چین تمایل دارند با مذاکره برای خود منتخب رهبران از بیشتر آمریکایی شهروندان که

 مشاور عنوان به نیکسون توسط 2161 سال در پرداخت می انتشار این تحقیق که به 0کیسینجر

مقدمات مذاکره با رهبران  پکن به مخفیانه سفری در 2102 سال در شد و منصوب ملی امنیت

با سفر نیکسون به چین، روابط دو کشور در مسیر عادی  2101چین را فراهم ساخت و در سال 

 شدن قرار گرفت. 

، 6مک کلویجان شورای روابط خارجی، کیسینجر و   رئیس 5دیوید راکفلر 2101 نوامبر در

جیمی کارتر را از طریق وزارت امور خارجه متقاعد کردند تا شاه ایران را به خاک ایاالت متحده 

داشت و منجر به گیری  ع بحران گروگانروجهت درمان راه دهد. این اقدام تاثیر مستقیم بر ش

 ( گشت. از راکفلر )رییس شوراها  انتقاد شدید رسانه

 دارد. اعضای شورای روابط خارجی به دو دسته تقسیمای  عضویت در شورا روند ویژه

ساله  26تا  20ساله و صرفا افراد بین سنین  5شوند: عضویت مادام العمر و عضویت محدود  می

بایست شهروند بومی ایاالت متحده باشند و یا  می قابلیت عضویت را در شورا دارند. اعضا

                                                            
1 . Chatham House Institute 
2 . Foreign Affairs   
3 . Mutual deterrence 
4 . Henry Kissinger 
5 . David Rockefeller 
6 . John Jay McCloy 
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ئم کشور را کسب کرده باشند. اعضاء مادام العمر باید توسط یک عضو شورا معرفی تابعیت دا

 شده و حداقل سه نفر از اعضا از عضویت او حمایت کرده باشند. 

 در اما کند می توصیف بدون وابستگی حزبی را خود علیرغم این که شورای روابط خارجی

 بایدن جو دموکرات نامزد به دالر 105000 آمریکا 1010 جمهوری ریاست انتخابات چرخه

 .کرد کمک

میلیون دالر بوده که از طریق  10بیش از  1020بودجه ساالنه شورای روابط خارجی در سال 

  کند. می خود تامینهای  سفارش شده و انتشار یافتههای  اعضا خود و همچنین پروژه

 ام دیویدنیز و رئیس هیئت مدیره آن  2ریاست شورای روابط خارجی با ریچارد هاس

 است. 1روبنشتاین

   www.cfr.orgوبسایت رسمی شورای روابط خارجی: 
  

                                                            
1 . Richard Haass 
2 . David M. Rubenstein 
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 The Chicago Council on Global )به انگلیسی: جهانی امور در شیکاگو شورای

Affairs ) یک" را خود که است جهانی مسائل زمینه در تحقیقاتی اندیشکده و مرکز یک 

 مهم مسائل مورد در را عمومی گفتمان و دیدگاه که کند می توصیف حزبی غیر و مستقل سازمان

  "دهد. می مورد بررسی قرار جهانی

 خارجی روابط شورای ابتدا در که سازمان این. شد تشکیل 2111 فوریه 10 در شورا این

 خارجی مسائل مورد در بحث تشکیالت بی طرف به منظور یک عنوان به شد می نامیده 2شیکاگو

 1002این شورا از سال  .شد ایجاد اول جهانی جنگ از پس متحده ایاالت انزواطلبی دوران در

 ایاالت خارجی سیاست مورد در آمریکا عمومی افکار از ساالنههای  نظرسنجی انتشار به شروع

 به شیکاگو خارجی روابط شورای از را خود نام شورا 1006 سپتامبر در .کرده است متحده

 . داد تغییر شیکاگو جهانی امور شورای

 دسترسی با و آگاه جامعه یک که معتقدیم ما"دارد:  می شورا، ماموریت خود را این گونه بیان

 موثر مشارکت تضمین به جهانی، مسائل مورد در متعادل و واقعیت بر مبتنیهای  دیدگاه به

 حمایتتر  امن و برابرتر تر، جامع جهانی از و کند می کمک متحده در امور جهانی ایاالت

 است غیرحزبی و مستقل انتفاعی غیر سازمان یک و شد تأسیس 2111 سال در شورا این. کند می

 ".گیرد نمی پیش در را نهادی سیاستگذاری موضع گونه هیچ که

به ریاست شورا برگزیده شد.  1022 ژوئیه در ناتو در متحده ایاالت سابق سفیر دالدر، ایوو

 " 2 رتبه در پنسیلوانیا دانشگاه مدنی جوامع و اندیشکده برنامه توسط 1026 سال در نهاداین 

 .گرفت قرار "نظارت برای اندیشکده

                                                            
1 . Chicago Council on Foreign Relations 
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 مدیران گذاران، سیاست المللی، بین سخنرانان خود،های  در راستای فعالیت اندیشکده این

های  سال در. کند می میزبانی را عمومی رویدادهای کارشناسان، سایر و نگاران روزنامه تجاری،

 600/02 تقریبا را با خصوصی و دولتی برنامه 100 از بیش که ابراز داشت شورا 1025 و 1020

 .است کرده برگزار آنالین و حضوری بصورت کننده شرکت

 ،2روزولت النور توان به می گذشتههای  در سال اندیشکده برجسته از جمله سخنرانان

 ،6سیرلیف جانسون الن ،5بلر تونی ،0یوشچنکو ویکتور ،2گورباچف میخائیل ،1تاچر مارگارت

اشاره  22کلینتون هیالری و ،20یلن جانت ،1گیتس روبرت ،1استوارت جان ،0دوم عبداهلل ملک

 رونالد کارتر، جیمی فورد، جرالد همچنین این نهاد میزبان روسای جمهور پیشین از جمله .کرد

 .بوده استاوباما  باراک و ریگان

 جهانی شهرهای مورد در شیکاگو انجمن میزبانی برای تایمز فایننشال با شورا 1025 در سال

 با جهان شهرهای برخورد نحوه بررسی به که روزه سهالمللی  بین رویداد یک کرد، همکاری

 .پردازد می هوا و آب تغییرات و امنیت نابرابری، آموزش، مانند مسائلی

و مدعی  است غذایی امنیت جهانی پیرامون سمپوزیوم ساالنه میزبان همچنین اندیشکده این

 غذایی ناامنی مشکل حل زمینه درالمللی  بین جامعه و متحده ایاالت دولت توسعه بر است که

 اند. اوباما سخنرانی داشته باراک کلینتون و هیالری افرادی از جمله مراسم این در .است متمرکز

 اقتصاد، جهانی، شهرهای کشاورزی، و غذا زمینه در تحقیقاتی جهانی، امور در شیکاگو شورای

 . دهد می انجام را مسئله کمبود آب و عمومی افکار امنیت، مهاجرت، انرژی،

برای حفظ استقالل  آتالنتیک شورای و بروکینگز موسسه با اندیشکده این 1025 فوریه در

روسیه برای الحاق شبه جزیره کریمه همکاری و در این  تهاجماوکراین و مقاومت در برابر 

                                                            
1 .  Eleanor Roosevelt 
2 . Margaret Thatcher 
3 . Mikhail Gorbachev 
4 . Viktor Yushchenko 
5 . Tony Blair 
6 . Ellen Johnson Sirleaf 
7 . King Abdullah II 
8 . Jon Stewart 
9 . Robert Michael Gates 
10 . Janet Louise Yellen 
11 . Hillary Clinton 
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به حمایت از اوکراین اقدام کند و  ستاز ایاالت متحده و ناتو خوا وزمینه طرحی را تهیه کرد 

 موضع سختگیرانه در برابر روسیه اتخاذ کند.

 نشان که کرد منتشر را گزارشی ی شیکاگو در امور جهانیشورا 1020 مارس همچنین در

 آکرون و شیکاگو در دهد و می تشکیل را غرب در جمعیت رشد از بزرگی سهم مهاجرت ادد می

 سینسیناتی، شهرهای کالن در. دادند می تشکیل را جمعیت رشد از نیمی از بیش مهاجران

بر . دادند اختصاص خود به را جمعیت رشد چهارم یک آنها بیش از مینیاپولیس و میلواکی

 اساس این گزارش، جمعیت مهاجران از کاهش جمعیت شهرهای غربی جلوگیری کرده است. 

های  کمک وها  شرکت در عضویت شخصی،های  مشارکت طریق از شیکاگو شورای بودجه

 از دالر میلیون 0.1 افراد، از دالر میلیون 0.5 شورا 1025 مالی سال در. شود می تأمین بنیادی

 کرد. دریافت بنیادها از دالر میلیون 1.0 وها  شرکت

 www.thechicagocouncil.orgجهانی:   امور در شیکاگو وبسایت رسمی شورای
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 Center for a New American)به انگلیسی:  آمریکای نوین امنیت ی برایمرکز

Security به اختصار )CNAS    یک سازمان مستقل و فرا حزبی و غیر و به صورت اعالمی

 عملگرا و اصولی دفاعی و امنیتی ایاالت متحدههای  انتفاعی است که به تدوین سیاست

 و تجزیه وها  ایده تحقیقات، با را مردم و کارشناسان گذاران، پردازد. این مرکز سیاست می

. کند می درگیر ملی امنیت مباحث ارتقاء و دهی شکل برای واقعیت بر مبتنی مبتکرانههای  تحلیل

 رهبران در زمینه سازی آماده و رسانی اطالع این اندیشکده،های  در ماموریت کلیدی بخش

 .است ملی برای زمان حال و آینده امنیت

 و دادن شکل برای راای  پیشگامانههای  تحلیل و تجزیه و تحقیقات"این مرکز مدعی است 

 دستور. دهد می انجام آن از فراتر ایاالت متحده و در خارجی سیاست و ملی امنیت بحث ارتقای

های  بخش متحده، ایاالت دولت برای رهبران انتخابهای  ایجاد گزینه جهت تحقیقاتی مرکز کار

 ".است شده طراحی متحده ایاالت استراتژی و منافع پیشبرد است که برای جامعه و فرا دولتی

 را متخصصان و اندیشمندان جذب برجسته ترین آمریکای نوین، سابقه ی برای امنیتمرکز

 رهبران، بنیانگذاران، مدیره، هیئت اعضای و خود دارد تحقیقاتیهای  برنامه هدایت برای

متحده مانند وزارت دفاع، کاخ  ایاالت دولت در بلندپایه مقامات آن، در کارآموزان و دانشمندان

برخوردار از اند؛ لذا این موسسه  بوده کار به مشغول سفید، آژانس اطالعات مرکزی)سیا( و غیره

  و افراد بانفوذ در ایاالت متحده است. سازان  یک شبکه قوی از سیاستمداران و تصمیم
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 1000 در این مرکز .است شده واقع واشنگتن در آمریکای نوین ی برای امنیتمرکزدفتر 

ویکتوریا نوالند از در حال حاضر  تاسیس گردید. 1و میشل فلورنوی 2کورت کمبل توسط

و مدیر اجرایی آن ریاست این مرکز در مقام دولت بایدن،  سیاسی وزارت خارجه معاون

این  .نام برده می شودو جوزف نای از اعضا برجسته هیئت مدیره این موسسه  2فونتین ریچارد

های استراتژیک ایاالت متحده در امور مختلف پرداخته و راه  موسسه از زمان تاسیس به برنامه

جمهوری خواه و دموکرات گذاران  پیرامون آن ارائه داده است که توسط سیاسترا هایی  حل

 در کاخ سفید و کنگره به انجام رسیده و پیگیری شده است. 

 آینده نامنظم،های  جنگ و تروریسم مسائلی که مورد توجه این اندیشکده بوده است بر

آن داللت دارد و در  پیامدهای و جهانی قدرت مرکز عنوان به آسیا ظهور متحده، ایاالت ارتش

 متعددی را به انتشار رسانیده است. های  گزارشها  این زمینه

 مشاغل برای عالیرتبه این اندیشکده را کارمند چندین( 1020-1001) اوباما باراک دولت

 به کمپبل کورت و فلورنوی میشل بنیانگذاران این موسسه،. کرد استخدام کلیدی دولت خود

اقیانوسیه  و آسیا شرق امور در خارجه وزیر دستیار و سیاسی امور در دفاع وزیر معاون ترتیب

پست، ایجاد گروه مطالعاتی اختصاصی در زمینه امور نظامی را به این  واشنگتن 1001 در. شدند

 باشد. می اصلی این موسسههای  اندیشکده پیشنهاد کرد که امروزه از گروه

 اولین در به آن پیوستن از اعضاء این اندیشکده است که پیشاز برجسته ترین  0نگل جان

پس از پیوستن به این موسسه،  او. کرد می فعالیت افسر نظامی عنوان به فارس خلیج جنگ

 راهنمای دفترچه گزارشی را به همراه یک تیم با هدایت خود فراهم کرد که از َآن به عنوان

 و همچنین مقاالتی را در رابطه با شود می تان یادافغانس و عراق در جنگ شیوه و ارتش میدانی

 .است کرده منتشرمی خواند،  اسالمی گرایی افراطآنچه  با مقابله راهکارهای

 قدرت مرکز عنوان به آسیا پیرامون ظهور این نهاد تحقیقاتی، مطالعههای  از جمله فعالیت

برای امنیت آسیا ای  ایجاد برنامهاعالمی آن  اهداف از یکی .است چین مورد در ویژه به جهانی و

 چین بوده با آمریکا مشارکت برای آینده مسیری طراحی در این راستا به دنبال .و اقیانوسیه است

                                                            
1 . Kurt M. Campbell  
2 . Michèle Flournoy 
3
. Richard Fontaine 

4 . John Nagel 
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 به صورت مشترک استراتژیک عالقه و موردهای  زمینه در را دوجانبههای  همکاری بتواند که

 گردد.  پاسخگویی دولت چین موجب که در نهایت، شفافیت و دهد گسترش

این موسسه تعریفی جدید در رابطه با امنیت و مسئله محیط  1001-1001های  سال در

زیست ارائه داد که موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین، تامین انرژی و تنوع 

 داد. می زیستی را مورد تحلیل و بررسی قرار

امنیت سایبری است و به دنبال افزایش امنیتی این موسسه درباره های  از مهمترین پروژه

هزینه جهت اختصاص بودجه و باشد و معتقد است  توجه دولت و قانونگذاران به این مسئله می

 اصلی ایاالت متحده باشد. های  بایست از اولویت می ارتقا امنیت سایبری،

ها  عملالتوراز دسای  مطالعاتی را از این اندیشکده شاهد هستیم که در آن مجموعه 1026 در

 مناطق ترین بحرانی مجموعه کند. این می را پیرامون امنیت ملی به رئیس جمهور بعدی پیشنهاد

 تصدی دوره اوایل در باید بعدی جمهور رئیس که دهد می قرار بررسی مورد را موضوعات و

 امنیتی همکاری روسیه، و متحده ایاالت بپردازد، که شامل مسائلی از جمله روابط آنها به خود

 .شود می)غرب آسیا(  خاورمیانه در متحده ایاالت استراتژی و اقیانوسیه و آسیا در فراآتالنتیک

باشد  می 1025آخرین اطالعی که درباره بودجه این اندیشکده در دست است مربوط به سال 

 شود.  می میلیون دالر تخمین زده 1که در حدود 

 www.cnas.orgآمریکای نوین:   ی برای امنیتوبسایت رسمی مرکز
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 سازمان یک (International Crisis Group)به انگلیسی:  المللی بحران گروه بین

دفتر اصلی گروه بین  .شد تأسیس 2115 سال در که استالمللی  بین دولتی غیر و غیرانتفاعی

 توسط که استای  موسسه، اندیشکده این المللی بحران در شهر بروکسل قرار دارد.

 و تجزیه و تحقیقات و گیرد می قرار استفاده و استناد مورد دانشگاهیان وگذاران  سیاست

 تالش" را خود هدف این گروه .رساند می انجام جهانی بههای  بحران خود را پیرامونهای  تحلیل

 "کند می ایجاد را تری آمیز صلح جهان کههایی  سیاست به دادن شکل و جنگ از جلوگیری برای

 .است کرده توصیف

بحران در توصیف ماموریت خود آورده است که در تالش است توجه بین المللی  گروه

 خشونت آمیز جلب کند و در این راستا ازهای  درگیری از جلوگیری برای جامعه جهانی را

 حمایت ،شود می جوامع که منجر به تحول در جوامع فراگیر وهای  سیاست و خوب حکمرانی

کند با طیف وسیعی از بازیگران درگیر در منازعات به جهت  می برای این منظور سعیکند.  می

 صلح آمیز، اقدامات هوشمند و هدفمندی را صورت دهد. های  یافتن راه

دارد که جهان امروز  می این مجموعه برای نشان دادن اهمیت و فوریت اقدامات خود بیان

انسانی، اجتماعی و اقتصادی مخربی به های  هزینهجدید و مزمنی روبروست که های  با درگیری

مانند هایی  بحران به جهت حل منازعات با چالشالمللی  دنبال دارد. در این فضا، گروه بین

گرفته تا  فرقه ایتغییرات ژئوپلیتیکی و افزایش نقش بازیگران غیر دولتی از ستیزه جویان 

انی با مناسبات خطرناک مواجه هستیم؛ با باندهای تروریستی روبروست. همچنین امروزه در جه

 این حال جنگ اجتناب ناپذیر نیست. پس برای اجتناب از این فاجعه دست ساز بشر، باید

 از جلوگیری برای را اولیه اقدامات با هشدارهای به موقع بسیج کرد و را سیاسی رهبران
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 برای پذیرتری انعطاف و خالقانههای  داد و در نهایت چارچوب انجام رو پیشهای  درگیری

 .کرد ایجادالمللی  بین دیپلماسی

بان ه ماهانه دید بولتن طریق از که هشدارهای خود را  کرده بحران عالمالمللی  بین گروه

 کند.  می را ردیابی جهانیهای  درگیری دهد و بر اساس آن میارایه  ( CrisisWatch) بحران

و میدانی  دائمی حضور به داند و می متمایز غربی اندیشکده های سایر از را خود گروهاین 

 و جغرافیای استای  منطقه نویسان برنامه دارای در بستر منازعات توجه دارد. گروه بحران خود

 شمال )غرب آسیا( و خاورمیانه کارائیب، و التین آمریکای مرکزی، آسیای و اروپا آسیا، آفریقا،

کارمند، محقق  220 دارای 1021 آگوست این نهاد از. دهند می پوشش را متحده ایاالت و آفریقا

 و اندیشمند بوده است.

 راالمللی  بینهای  چهره از بسیاری ، گروه بین المللی بحرانلندن در 2115 ژانویه نشستدر 

 تصویب را وقت تمام کارمند 05 دالری به همراه میلیون 1 ساالنه بودجه پیشنهاد و آورد هم گرد

 یک نهاد غیر عنوان به متحده ایاالت در رسمی طور به سازمان این 2115 سال اواسط در. کرد

 حدود ساالنه گروه بحران بودجه 2111 تا 2116 سال از. به ثبت رسید مالیات از معاف انتفاعی

 میلیون 20 از بیش به آن بودجه 1020 سال تا بود و وقت تمام کارمند 10 حدود و دالر میلیون 1

های  شرکت خیریه، بنیادهای دولتی،های  کمک طریق از بحران گروه. یافت افزایش دالر

 1021 به منتهی مالی سال برای کند. می خود را تامین بودجه فردی کنندگان اهدا و خصوصی

 بخش از درصد 11 بنیادها، از درصد 22 ها، دولت از را خود بودجه از درصد 02حدود 

گذاری  سرمایه درآمدهای حاصل از از درصد 1 و نقدی غیرهای  کمک از درصد 1 خصوصی،

 الیعف نقش موسسه این بودجه تامین در 2سوروس جورج  مانند افرادی. کرده است دریافت

 .کند می حمایت آن از همچنان واند  داشته

 لندن و نیویورک سی، دی واشنگتن در دفاتری و است بروکسل در بحران گروه اصلی مقر

 و استانبول، سنگال؛ داکار، کلمبیا، بوگوتا، در به طور رسمی گروهاین  شده ثبت دفاتر سایر. دارد

 بانکوک، ابوجا، ابوظبی، در بحرانبین المللی  گروه 1021 ژوئن از .مستقر هستند نایروبی

                                                            
1 . George Soros 
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 ف،ی کی کابل، جوبا، ژوهانسبورگ، بیت المقدس، کنگ، هنگ گواتماال، غزه، کاراکاس، بیروت،

 .دارد حضور تفلیس، تورنتو، تونس و یانگون رباط، موگادیشو، سیتی، مکزیکو

در دولت اوباما به عنوان دستیار ویژه در امور غرب آسیا، خلیج فارس و  که 2مالی رابرت

فعالیت می نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران  و در دولت جو بایدن به عنوانآفریقای شمالی 

 1دکتر کامفورت ارو . دبوالمللی بحران  عامل گروه بین مدیر و رئیس به عنوان 1021 ژانویه از ،کند

به  1002به عنوان مدیرعامل گروه بین المللی بحران منصوب شد. وی در سال  1012در دسامبر 

عنوان مدیر پروژه غرب آفریقا به این گروه پیوست. کامفورت دارای مدرک دکترای اقتصاد از 

ران حرفه ای خود را در کشورهای متاثر از جنگ کار کرده است. وی دانشگاه لندن است و تمام دو

نیز فعالیت ( 1020-1001به عنوان معاون مدیر برنامه آفریقا برای مرکز بین المللی عدالت انتقالی )

 ملل سازمان دبیرکل معاون براون مالوک مارک عهده بر ی این گروهامنا هیئت ریاستداشته است. 

 ملل سازمان دبیرکل دستیار سابق جان ووران .است متحد ملل سازمان توسعه برنامه مدیر و متحد

 و بشر حقوق برای ملل سازمان سابق کمیسر گوئنو ماری ژان صلح، حفظهای  عملیات در متحد

 .استرالیا از اعضاء هیات مدیره این نهاد هستند سابق خارجه وزیر ایوانز گرت

هر ساله به  افرادی که  1005را از سال  "جستجوی صلحدر "با نام ای  این نهاد جوایز ویژه

کند. از جمله دریافت کنندگان  می اهدا ،اند در پیشبرد صلح داشتهای  از منظر خود نقش برجسته

 کلینتون، هیالری بوش، دبلیو جورج و کلینتون بیل آمریکا جمهور روسای توان به می این جایزه

 اشاره داشت. برزیل سابق جمهور رئیس داسیلوا لوال

این می باشد  و استقالل آن را زیر سوال می برداز جمله انتقاداتی که به این اندیشکده وارد 

ناتو در مناطق مختلف دفاع کرده است. همچنین اهدا جایزه به های  به طور مداوم از جنگ که

ولت این رئیس جمهور میانمار درحالی که بنا به گزارش دیده بان حقوق بشر دآنگ سان سوچی 

 کشور به دنبال پاکسازی قومی بود جنجال برانگیز شد. 

اخیر های  خود را حساس نشان داده است و در طول سال اندیشکدهدر رابطه با ایران این 

ایران قرار داده است. بر اساس روایت خود این اندیشکده، ای  تمرکز خود را بر برنامه هسته

برجام  1025توافق ای  دستیابی ایران به تسلیحات هسته )ادعای(مهمترین ابزار در جلوگیری از 

                                                            
1 . Robert Malley 
2 .Comfort Ero 
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بود که به خوبی از افزایش تنش در این رابطه جلوگیری کرد و مانع از خطر بروز جنگ گردید. 

 بر همه جانبه از توافق هسته ای، حمایت و میدانی تحقیقات طریق معتقد است، از بحران گروه

 دارد. تمرکزای  منطقههای  تنش باالرفتن سطح از جلوگیری و برجام نجات

 www.crisisgroup.org بحران: المللی  وبسایت رسمی گروه بین
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 Center for Strategic and)به انگلیسی:  المللی بین و استراتژیک مطالعات مرکز

International Studies )  باشد که بر اساس  می دی سی واشنگتن در مستقر آمریکایی اندیشکده

 رویکرد رسمی ارائه شده توسط آن، یک مرکز پژوهشی مستقل است. 

 سازمان دارد: این مرکز یک می در وبسایت این اندیشکده ماموریت خود را این چنین بیان

 با مقابله برای کاربردیهای  ایده پیشبرد منظور به که است غیرانتفاعی و حزبی دو تحقیقاتی

 تاسیس شده است. تر  مرفه وتر  امن جهان از اندازی جهان و چشمهای  چالش بزرگترین

 امنیت و اقتصاد سیاست، مسایل خصوص تاسیس شده و در 2161این موسسه در سال 

و  انرژی مالی، دانش فناوری، تجارت، الملل، بین روابط بر تمرکزی با جهان سراسر در الملل بین

 .کند می فعالیت ژئواستراتژیک مسائل

 با است و معتقد است که ملی و تمرکز بر آن امنیت آینده تعریف این اندیشکده، هدف

متنوع های  اندیشمندان این اندیشکده با تخصص .کند می عمل واقعی دنیای در تأثیر ایجاد هدف

به صورت متناوب گذاران  خود و توصیه به سیاستهای  و اکثرا بین رشته ای؛ به جهت ارائه یافته

بر افکار عمومی و ها  رسانهگیری  دهد و سعی دارد با به کار می ساالنه ترتیبهای  کنفرانس

 هدایت آن تاثیرگذار باشد. 

آید که فعالیت آنها  می گذشته به چشمگذاران  در بین اعضا این اندیشکده نام برخی سیاست

 ،2باراک دایهو جمله: از باشد. می در گذشته تا حدی نشانگر رویکرد این موسسه تحقیقاتی

                                                            
1 . Ehud Barak 
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 یا فعال سیاستمدار ها ده و 0گوتنبرگ تسو 2تئودور کارل ،1برژینسکی زبیگنیف ،2مرداک کالرک

 .دیگر بازنشسته

میلیون دالر بوده که توسط اعضای آن،  02در حدود  1021بودجه ساالنه آن در سال 

 شود.  می خصوصی و نهادهای وابسته به آن تامینهای  شرکت

داند که از زمان  می موضوع 2استراتژیک و بین المللی، وجه تمایز خود را در مرکز مطالعات 

 تاسیس منجر به هدایت آن شده است:

 حزبی بودن رویکرد؛ دو( 2 

  اندیشمندان در تحلیل؛ استقالل( 1 

 .ارائه شدههای  درتحلیل و داده دقت( 2 

 اندیشکده عنوان این موسسه به ها، پنسیلوانیا پیرامون اندیشکده ساالنه دانشگاه گزارش در

 با ها اندیشکده بهترین چهارم رتبه و ملی امنیت و دفاع های اندیشکده میان در جهان در اول رتبه

 .شد معرفی نوآورانه و پیشنهادهایها  ایده بیشترین

 6پریتزکر جی است و توماس 5همره جی جان 1000رئیس و مدیر اجرایی این مرکز از سال 

 باشد. رئیس هئیت امنا می

 www.csis.orgوبسایت رسمی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی:  

  

                                                            
1 . Clark Murdoch 
2 . Zbigniew Brzezinski؛ 
3 . Carl Theodore 
4 . Karl-Theodor zu Guttenberg 
5 . John J. Hamre 
6 . Thomas J. Pritzker 
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 راست اندیشکده (  یکCenter for Security Policy)به انگلیسی:  امنیتی سیاست مرکز

 اندیشکده این کنونی رئیس و موسس. است سی دی واشنگتن در مستقر مسلمانان ضد افراطی 

به ادعایش مبنی بر مسلمان بودن باراک اوباما رئیس جمهور  که است 2جونیور گافنی فرانک

 پیشین ایاالت متحده مشهور است.

 در الملل بین امنیت امور در دفاع وزیر دستیار عنوان به جونیور گافنی فرانک 2110 آوریل در

ی یک سال پس از فعالیت کرد. و سمت این در ماه 0 مدت به و شد انتخاب ریگان دولت دوره

 مرکز سیاست امنیتی را تاسیس کرد.   2111برکناری و در سال 

در این  گزارشی یکدیگر همکاری با 2اشمیتز جوزف و 1وولسی جیمز 1020 سال در

 ملی امنیت برای بزرگ تهدید یک شریعت قوانین که کردند ادعا تهیه کردند و در آن اندیشکده

 در المسلمین اخوان" عنوان باای  صفحه 50 سندی گافنی 1021 سال در. است متحده ایاالت

 خاورمیانه در المسلمین اخوان قبال در اوباما دولت رویکرد سند این. کرد منتشر "اوباما دولت

 به را متحده ایاالت مقامات از تعدادی زمان این مرکز، آن از. برد سوال زیر )غرب آسیا( را

مشاور هیالری کلینتون  0عابدین هما جمله از است، کرده متهم المسلمین اخوان با روابط داشتن

 در این فهرست قرار دارد.  وزیر اسبق امور خارجه

 جامع برنامه علیهتجمعی مقابل کنگره  در 1025 سپتامبر 1 در اندیشکده مرکز سیاست امنیتی

ه ریاست تد کروز و دونالد ترامپ، نامزدهای جمهوری خوا .مشترک یا برجام تشکیل داد اقدام

در گزارشی جداگانه اعالم کرد  اندیشکدهجمهوری در این تجمع سخنرانی کردند. همچنین این 

                                                            
1 . Frank Gaffney Jr. 
2 . James Woolsey 
3 . Joseph Schmitz 
4 . Huma Abedin 
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که سوزان رایس، ریچارد هاس و دنیس راس به صورت مخفیانه توسط یک البی ایرانی تحت 

 و به این جهت مدافع مواضع ایران هستند.اند  کنترل قرار گرفته

گافنی  که کرد اعالم جمهوری، ریاست خواه جمهوری نامزد کروز، تد 1026 مارس 26 در

 کروز. کرد خواهد منصوب خود ملی امنیت مشاور عنوان به را )رئیس مرکز سیاست امنیتی(

اندیشکده مرکز سیاست  دیگر کارمند متشکل از سه او خارجی سیاست تیم که گفت همچنین

 از دفاع در ترامپ دونالد ،1026 جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات طول بود. در خواهد امنیتی

انجام گرفته   نظرسنجی یک به متحده، ایاالت به مسلمانان ورود ممنوعیت بر مبنی خود تصمیم

 توسط این مرکز استناد کرده بود.

 رئیس مشاور جمله از اند، پیوسته ترامپ دولت از این مرکز به نفر چندین 1020 سال از

2 کانوی کلیان جمهور
1 فلیتز فرد ملی امنیت شورای ستاد رئیس ،1020 سال در 

 1021 سال در 

 بین کوپرمن .ه دولت ترامپ پیوستندب 1021 سال در کوپرمن چارلز ملی امنیت مشاور معاون و

 کرد.  می فعالیت اندیشکدهمدیره این  هیئت در 1020 و 1002های  سال

ها و  های جمعی شهره است. گروه های توطئه از طریق رسانه به تبلیغ تئوری اندیشکدهاین 

که در زمینه اقدامات عام المنفعه و حمایت از جامعه مسلمان فعال هستند، مرکز هایی  سازمان

رو در اقدامات علیه مسلمانان توصیف گروهی که ترویج دهنده نفرت و پیشسیاست امنیتی را 

 اند.  کرده

را یک اندیشکده راست  مرکزتوصیفی، این ای  گزارشگر آمریکایی در مقاله پوزنر سارا

 های ارزش شود. مرکز می هدایت  "متعصب دیوانه"افراطی توصیف کرد که توسط یک 

سیتی اینطور بیان داشته که این مرکز از  نیویورک دانشگاه کوئینز در کالج در دموکراتیک

مخفی از نخبگان های  است که همواره مدعی وجود گروه توطئههای  مهمترین منابع تولید تئوری

 هستند تا در نهایت بر جهان حکومت کنند.  ها  شده که به دنبال توطئه در جایگزین کردن دولت

در گزارشی که منتشر کرد، آرم آژانس دفاع  1020)گافنی( در سال  اندیشکدهرئیس این 

موشکی ایاالت متحده را مورد نقد قرار داد و مدعی شد که به طرز شومی منعکس کننده هالل 

                                                            
1 . Kellyanne Conway

 

2 . Fred Flitz 
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ماه اسالمی است. همچنین آرم ستاد انتخاباتی اوباما را الگوی نگران کننده تسلیم ایاالت متحده 

 به اسالم دانست.   

به صورت متوالی از شرکت بوئینگ، الکهید مارتین، جنرال الکتریک و بنیاد  دیشکدهاناین 

مالی دریافت کرده است. آخرین اطالع از بودجه این اندیشکده مربوط به سال های  بردلی کمک

  اند. میلیون دالر تخمین زده 5بوده که آن را در حدود  1025

 www.centerforsecuritypolicy.orgوبسایت رسمی مرکز سیاست امنیتی:  
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یک  "(  American Enterprise Institute)به انگلیسی:  مریکن اینترپرایزآموسسه 

 در آمریکایی غیر انتفاعی محافظه کار است که در واشنگتن دی سی مستقر است و اندیشکده

 و ترین قدیمی از یکی شده است. این موسسه تاسیس 2توسط لوییس براون 2121 سال

شود و در بیان ماموریت خود این طور  می محسوب متحده ایاالت درها  اندیشکده تأثیرگذارترین

-داری دمکراتیک دفاع از اصول و بهبود نهادهای آزادی آمریکایی و سرمایه از بیان داشته که

های دفاعی و خارجی  های خصوصی، آزادی و مسئولیت فردی، سیاست دولت محدود، بنگاه

  .کند می آزاد پشتیبانیو مباحث  ؤثر، مسئولیت پذیری سیاسیهشیارانه و م

که با هدف حمایت از مشاغل  بود مقیم اندیشمند 21 از متشکل ابتدا در این اندیشکده

مریکن اینترپرایز را تاسیس کردند. این موسسه از دهه آبزرگ و ترویج تجارت آزاد، موسسه 

 205خود به یک سازمان تحقیقاتی و اندیشکده بزرگ با های  فعالیت توسعهبه بعد، با  2100

 محقق میهمان و پرسنل پشتیبانی تبدیل شد.  10دانشمند مقیم و 

 متحده ایاالت در سیاست درای  برجسته نقش تاسیس ابتدای مریکن اینترپرایز ازآاندیشکده 

از  اند. کرده خدمت دولتی تأثیرگذارهای  پست در اندیشکده این به وابسته افراد و کرد ایفا

، رییس 1توان از جرالد فورد می اندیشکدهبرجسته ترین و تاثیرگذار ترین افراد وابسته به این 

، مشاور پیشین امنیت 0، معاون اول جرج دبلیو بوش و جان بولتون2جمهور پیشین و دیک چنی

هستند، این بزرگ های  هیئت مدیره از صاحبان شرکت یملی نام برد. از آنجا که اکثر اعضا

                                                            
1 . Lewis H. Brown 
2 . Gerald Ford 
3 . Richard Bruce Cheney 
4 . John Robert Bolton 
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از طریق ارتباطات خود در دنیای تجارت نفوذ قابل توجهی داشته است. بودجه این  اندیشکده

 مشی شود. از آنجایی که خط می بزرگ تامینهای  موسسه توسط بنیادها و حامیان مالی شرکت

 آمریکایی های شرکت است بزرگ های شرکت حمایت کسب اینترپرایز، امریکن مؤسسه رسمی

 به و بوده مؤسسه محققین با نزدیکی روابط دارای کنند می حمایت مؤسسه از که ملیتی چند و

 حوزه ویژه منافع و ها اولویت مورد در باالیی سطح های تحلیل و تحقیقات مرتب طور

 مسائل از متنوعی طیف مورد در ها شرکت این، بر عالوه. دهند می ارائه سیاستگذاری

آخرین اطالعی که از بودجه این اندیشکده در  .گذارند می مؤسسه اختیار در مهمی دادهای درون

 میلیون دالر تخمین زده است.  05باشد که آن را بیش از  می 1026دست است مربوط به سال 

ایاالت متحده و به کارگیری های  روابط تنگاتنگ این موسسه با دانشمندان و محققان در دانشگاه

کیفی و کاربردی در سیاست خارجی مقامات های  تولید دادهآنها جهت ارائه تحلیل، منجر به 

و مجالت وابسته به ها  توان آنها را در مقاالت پژوهشی، کتاب می محافظه کار گردیده است که

  این اندیشکده مشاهده کرد.

است و مدیر اجرایی آن کلیفورد اس  2ت امنای این موسسه دانیل ای دانیلوهم اکنون ریاست هیئ

 است.  1آسنس

  www.aei.orgوبسایت رسمی موسسه امریکن اینترپرایز:  

 
  

                                                            
1 . Daniel A. Daniello 
2 . Clifford S. Asness 
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 Foundation for Defense of)به انگلیسی:  ها دموکراسی از دفاع موسسه بنیاد

Democracies به اختصار )FDD، گر است که در واشنگتن به  البی و غیرانتفاعی اندیشکده یک

نو محافظه کار است، هرچند رسما خود را غیر ثبت رسیده است. گرایش سیاسی این اندیشکده 

 گسترش منع مانند موضوعاتی این مجموعه بر کند. تمرکز می حزبی و مستقل توصیف

 و غیرقانونی مالی تامین مالی و تسلیحاتی،های  تحریم سایبری، تهدیدات ای، هستههای  سالح

 مطالعاتیهای  زمینه دیگر و افغانستان در جنگ روسیه، ایران، شمالی، کره پیرامونها  سیاست

 انتشار به امنیتی مسائل و خارجی سیاست زمینه خود را در تحقیقات مرتبط است که پیرامون آن

رساند. این موسسه به عنوان بخشی از البی رژیم اسرائیل در ایاالت متحده شناخته شده  می

 است.

 اسناد در. شد تأسیس 1002 در سپتامبر 22 حمالت از پس کوتاهی در مدت اندیشکدهاین 

شده توسط این نهاد، ماموریت خود را ارائه آموزش به جهت تقویت تصویر شفاف از  ثبت اولیه

رژیم اسرائیل در منطقه آمریکای شمالی و درک درست مردم از مسائل موثر بر روابط رژیم 

یقات و اسرائیل و کشورهای عربی عنوان کرد و در اسناد بعدی، ماموریت خود را انجام تحق

 و موضوعات مرتبط با آن توصیف کرد.المللی  آموزش در رابطه با مسئله تروریسم بین

 و غیرانتفاعی سیاستگذاری موسسه یک را خود خود، وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسی در

 آموزش سیاسی، تحقیقات از ترکیبی ملی، با امنیت و خارجی سیاست بر تمرکز با غیرحزبی و

به این . کند می توصیف ،است تحقیقات و استراتژیک ارتباطات تروریسم، با مبارزه و دموکراسی

دموکراتیک و های  سعی در ترویج پلورالیسم، دفاع از ارزشها  از رسانهگیری  منظور با بهره

 دارد. ،منشا تروریسم هستنداز نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی که هایی  مبارزه با ایدئولوژی
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 منبع چندین توسط متحده ایاالت در رژیم اسرائیل البی از بخشی عنوان به اندیشکدهاین 

نیز بیان گردیده  صهیونیستیاین ادعا توسط نهادهای رسمی رژیم . است شده شناسایی علمی

به صورت رسمی ذیل قوانین مرتبط با البیگری و مشمول پرداخت  1021است. لذا در نوامبر 

 ت رسید.مربوط به آن به ثبهای  مالیات

هزار  500میلیون و  1آسوشیتدپرس گزارش داد که امارات متحده عربی مبلغ  1021در سال 

دالر به این نهاد اهدا کرد تا میزبان کنفرانسی پیرامون بحران دیپلماتیک قطر با کشورهای عربی 

 های به عنوان حامی تروریسم و پشتیبان گروه قطربر نقش  ، بطوریکهحوزه خلیج فارس باشد

مدعی شد که این مبلغ را ها  اسالم گرا تاکید داشته باشد. هرچند بنیاد دفاع از دموکراسیافراطی 

کند، اما کنفرانس مزبور به نحوی که  نمی نپذیرفته و اصوال از کشورهای خارجی پولی دریافت

 تشکیل گردید.  1020 می 1در  ،مطلوب نظر امارات متحده عربی بود

هدایت کننده پروژه ایران در این نهاد  ها، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی، 2مارک دوبوویتز

 برای تالش و ایران علیه ی ظالمانهها تحریم از حمایت دلیل به این اندیشکده و رئیس آن .است

 مورد انتقاد قرار گرفت و تهران توسط ،اش و مواضع ضد ایرانیای  هسته توافق به دادن پایان

را با هدف ارائه تحقیقات گسترده در  ایران انرژی این موسسه، پروژه 1001 سال شد. در تحریم

رابطه با محروم کردن ایران از فروش نفت و دستیابی به سود حاصل از آن و همچنین تحریم 

 کرد.  تأسیس صادرات بنزین به ایران

هایی  سازمانسوریه نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل همسویی با ایران و حمایت از 

و با گسترش بهار عربی،  1021مانند حزب اهلل لبنان مورد توجه این موسسه بوده است. در سال 

 ، در این اندیشکدهپروژه سوریه به جهت حمایت از مخالفان بشار اسد و برکناری وی از قدرت

نه به صورت شروع به کار کرد و در این راستا سعی کرد تا پشتیبانی دولت آمریکا را در این زمی

 کامل به دست آورد. 

ها که به ایران ستیزی اشتهار دارد، حتی در داخل آمریکا اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی 

نیویورک، معتقد  دانشگاه استاد ،1کندنانی آروننیز به عنوان یک مرکز علمی شناخته نمی شود. 

دهد.  نمی در تحقیقات خود شواهد و استدالالت کافی و قابل قبولی ارائه اندیشکدهاست که این 

                                                            
1 . Mark Dubowitz 
2 . Arun Kandanani 
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آن متضاد است که حاکی از تاثیر رویکرد سیاسی آن و منافع تامین کنندگان مالی آن های  داده

، 2ویلکرسون شود. همچنین الرنس می است که منجر به جانبداری و نادیده انگاشتن واقعیات

 ادعاهای دروغین با هدف دلیل به اندیشکدهاز این آمریکا  خارجه رامو وزیر دفتر سابق رئیس

 .است کرده انتقادها  جنگ از حمایت

این بنیاد آورده است که علی رغم ادعای آن مبنی بر  از در گزارشیالملل  بین روابط مرکز

دهد که  نمی قرار چارچوبمبارزه با تروریسم، اقدامات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان را در این 

 نشانه جانبداری و عدم صداقت آن است.

شهادت طلبانه های  در تعریف خود از تروریسم، فعالیت اندیشکده صهیونیستیاین 

تجارت جهانی های  فلسطینیان را همانند اقدامات بن الدن، صدام حسین و حمله کنندگان به برج

 کند. می در زمره اقدامات تروریستی قلمداد

دوک، بنیاد دفاع از  دانشگاه عمومی و سیاست شناسی جامعه استاد ،1بیلای  کریستوفر

 با است کرده سعی که کند می توصیف مسلمانان ضد اندیشکده ای عنوان به راها  دموکراسی

میان اسالم و  ارتباط دادناز متخصصان بومی خود را به عنوان مرجعی قابل استناد در  استفاده

 تروریسم بشناساند.

 نهادهای از یکی که این سازمان است معتقد ژوهانسبورگ دانشگاه محقق ،2ماروسک سارا

 سازد.  می برجسته اطلس اقیانوس در دو سوی را هراسی اسالم که است کلیدی

تا  1001های  بودجه این مجموعه بین سال 1022بر اساس اسناد مالی ارائه شده در سال 

رسد که اکثرا توسط حامیان مالی طرفدار رژیم اسرائیل  می میلیون دالر 10به بیش از  1022

 تامین شده است. 

 www.fdd.orgوبسایت رسمی بنیاد دفاع از دموکراسی ها:  

  

                                                            
1 . Wilkerson Lawrence 
2 . Christopher A. Bill 
3 . Sarah Marusk 
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( به Foreign Policy Research Institute)به انگلیسی:  خارجی سیاست تحقیقات مؤسسه

 پنسیلوانیا واقع شده یفیالدلفیا آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در اندیشکده یک FPRIاختصار 

 مناطق در المللی بین امنیت و الملل بین روابط مسائل ژئوپلیتیک، زمینه در این اندیشکده .است

تحقیق  تروریسم متحده و ایاالت ملی امنیت قومی، های درگیری مورد در همچنین و جهان مختلف

کند و همچنین  را منتشر می 2اوربیسبا نام ای  این موسسه تحقیقاتی فصلنامه. کند می و بررسی

های یاد شده به انتشار  های الکترونیکی را در زمینه های سیاسی، کتاب و داده از بولتنای  مجموعه

  رساند.  می

از وین  2112که در سال  1توسط رابرت اشتراوس هوپه  موسسه تحقیقات سیاست خارجی

به ایاالت متحده مهاجرت کرد تاسیس شد. وی انتقادات شدیدی به استراتژی مهار که توسط 

وزیر امور خارجه در دولت آیزنهاور مطرح شده بود داشت و از آن ابراز  2جان فاستر دالس

با  2155کرد. رابرت اشتراوس هوپه موسسه تحقیقات سیاست خارجی را در سال  می نارضایتی

حمایت دولت آمریکا ایجاد کرد و فصلنامه اوربیس را با همکاری دانشگاه پنسیلوانیا و بنیاد 

 راه اندازی کرد.  2150در سال  0اسمیت ریچاردسون

و چالش  مبرم مسائل مورد در خود آورده است کههای  در زمینه فعالیت اندیشکدهاین 

 با روابط ای، هسته اشاعه رمیانه )غرب آسیا(،خاو تحوالت تروریسم، علیه جنگ برانگیزی چون

 الملل، بین سیاست در قومیت و مذهب نقش مانند بلندمدت مسائل و ژاپن و روسیه چین،

 پردازد. می آتالنتیک به تحقیق اتحاد و متحده ایاالت برای آن پیامدهای و غربی هویت ماهیت

                                                            
1 . Orbis 
2 . Robert Strausz-Hupé 
3 . John Foster Dulles 
4 . Smith Richardson Foundation 
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متمرکز بوده است المللی  امور بیناز زمان پایان جنگ سرد، این موسسه بر آموزش پیرامون 

گوناگونی را در مدارس فیالدلفیا ترتیب داده است. امروزه از محوری ترین های  و برنامه

موضوعات تحقیقاتی این موسسه، جنگ علیه تروریسم به رهبری ایاالت متحده است که در این 

 زمینه گزارشات تحلیلی متنوعی ارائه داده است. 

مختلفی است که به صورت تخصصی پیرامون آنها به های  دارای بخش این نهاد تحقیقاتی

 مطالعه میپردازد:

؛ برنامه  1؛ برنامه آسیا به ریاست ژاک دی لیسل 2برنامه امنیت ملی با مدیریت جان لمن

و آدریان  0؛ برنامه اوراسیا با مدیریت مشترک جان هینس 2خاورمیانه تحت نظر آرون استاین

؛ و مرکز مطالعات تروریسم  6؛ مرکز مطالعات آمریکا و غرب به ریاست رونالد گرنیری 5باسورا

 های هیئتو در نهایت برنامه  1و ادوارد تورزانسکی 0که تحت مدیریت مشترک الرنس هوسیک

 است.  1سیاست خارجی که ریاست آن با جیمز مک گانهای  و برنامه ورزی اندیشه

آخرین اطالع از بودجه این موسسه است و  20فلین لیرو این موسسه با کارولریاست 

 میلیون دالر تخمین زده شده است.  1.5باشد که در حدود  می 1021تحقیقاتی مربوط به سال 

 www.fpri.org وبسایت رسمی موسسه تحقیقات سیاست خارجی:  

  

                                                            
1 . John Lehman 
2 . Jacques deLisle 
3 . Aaron Stein 
4 . John R. Haines 
5 . Adrian A. Basora 
6 . Ronald J. Granieri 
7 . Lawrence Husick 
8 . Edward A. Turzanski 
9 . James McGann 
10 . Carol Rollie Flynn 
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 در غیردولتی و انتفاعی غیر سازمان یک (Freedom House)به انگلیسی:  خانه آزادی

به  را بشر حقوق و سیاسی آزادی دموکراسی، از حمایت و تحقیقات که است سی دی واشنگتن

 و 2ویلکی وندل و شد تأسیس 2102 اکتبر در آزادی خانه .عنوان اهداف خود اعالم داشته است

 آن برگزیده شدند. افتخاری روسای اولین عنوان به 1روزولت النور

 توصیف "جهان سراسر در آزادی و دموکراسی برای رسا صدای" را خود سازمان این

 مالی که ازهای  حمایت دلیل به سازمان این کهاند  داشته اظهار منتقدان از برخی اگرچه کند، می

 نهادکند. این  می آورد، در نهایت منافع دولت آمریکا را پیگیری می دولت ایاالت متحده به دست

درصد از بودجه خود را از دولت تامین کرده بود که این مقدار در  66بیش از  1006در سال 

 درصد رسید. 16به بیش از  1021سال 

سیاسی و های  ارزیابی میزان آزادی برایرا  خانه آزادی هر ساله گزارش های جهت داری

صصان و روزنامه کند که اغلب توسط متخ می مدنی برای کشورهای مختلف تهیههای  آزادی

گیرد. آزادی مطبوعات، حذف سانسور،  می مورد استناد قرارغربی نگاران و سیاست مداران 

مقابله با خشونت و ارعاب روزنامه نگاران و حمایت از دسترسی عموم مردم به اطالعات از 

 شود.  می است که در گزارش ساالنه خانه آزادی مشاهدههایی  دیگر فعالیت

ات وبسایت خانه آزادی، مبنای تاسیس این اندیشکده به زمانی برمیگردد که اطالع اساس بر

سیاست آمریکا بر مدار انزواطلبی شکل گرفته بود و فرانکلین روزولت رئیس جمهوروقت به 

بود. در آن دوم آرامی به دنبال تشویق مردم و جلب حمایت آنها در مشارکت در جنگ جهانی 

یاالت متحده در جنگ معتقد بودند، سعی در همگرایی میان خود که به حضور اهایی  زمان گروه

                                                            
1 . Wendell Wilke 
2 . Eleanor Roosevelt 
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را برای آزادی توده مردم شکل دادند تا کاربرد ملموسی ای  خود کمیتههای  کردند و ذیل فعالیت

موسسه خانه آزادی گیری  را برای حفظ اصول بنیادین آزادی ترویج کنند که در نهایت به شکل

  CBSصدای آزادی و"رادیویی مانند های  به پخش برنامه منتهی شد. این نهاد در ابتدا به

خبری ایاالت های  یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شبکه CBS Newsپرداخت که امروزه 

 باشد.  می متحده

 تمامیت تهدید با است، این موسسه مبارزه آمده آن وبسایت در که همانطور جنگ، از پس

 که اعالم کرده بودند کرد. روسای این اندیشکده آغاز را کمونیسم بیستم، یعنی قرن دیگر خواه

 خواهی مانند کمونیسم تمامیتهای  ایدئولوژی برابر در سالح بهترین دموکراسی گسترش

 از همچنین این موسسه. کرد حمایت ناتو تأسیس و مارشال طرح از آزادی خانه. بود خواهد

 در کمونیستی پسا جوامع به این موسسه .کرد حمایت جانسون دولت ویتنام جنگهای  سیاست

کرد و در حال  کمک انتخاباتی نهادهای و غیردولتیهای  اندیشکده مستقل،های  رسانه ایجاد

، کند می توصیف جهان سراسر در آزادی و دموکراسی و رسا برای روشن صدایی را خود حاضر

 اما در قبال نقض آزادی و حقوق بشر در آمریکا سکوت می کند.

های  که با رژیمهایی  درگیری شهروندان در از آزادی مدعی بوده است که خانه 1002 سال از

. کند می حمایت کشورها دیگر و تونس مصر، قرقیزستان، اوکراین، صربستان، خود دارند مانند

 تا قرقیزستان اردن، و از تا گرفته جنوبی آفریقای خانه آزادی از" بیان داشته: سازمان این

 حمایت برای است؛ همچنین کرده همکاری مدنی جامعه تقویت درای  منطقه فعاالن با اندونزی،

 مدافعان و نگاران روزنامه برای و دستیابی آنان به عدالت؛ شکنجه قربانیان زنان، برای حقوق از

در نهایت آرمان خود را ترویج ته و به حمایت آنان پرداخته است. آزادی فعاالنه ورود داش

به بعد در  1002خانه آزادی از سال داند.  می سیاسی چالش برانگیزهای  محیط حقوق بشر در

  در گرجستان و اوکراین و قرقیزستان نقش داشته است.ایجاد انقالب های رنگین 

 دفتر. دارد جهان سراسر در کارمند 250 حدودا که است غیرانتفاعی سازمان یک خانه آزادی

 جمله از کشور 20 حدود در دفاتر میدانی دارای و است سی دی واشنگتن در آن مرکزی

 مرکزی آسیای کشورهایبرخی از  همچنین و مکزیک اردن، صربستان، مجارستان، اوکراین،

 .است
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 مقامات کارگری، و تجاری رهبران" از متشکل آن امنای هیئت که این موسسه بیان داشته

 مدیره هیئت اعضای همه. است "نگاران روزنامه و نویسندگان دانشمندان، دولتی، سابق ارشد

توان به  می آن در گذشته و هم اکنون مدیره هیئت هستند و از اعضای متحده ایاالت فعلی ساکن

 رامسفلد اشاره داشت.  دونالد و هانتینگتون ساموئل برژینسکی، افرادی مانند زبیگنیو

منبع درآمد مالی این نهاد  انتشار یافت، 1026که توسط این اندیشکده در سال ای  طی بیانیه

درصد بودجه  16به طور قابل توجهی از طریق دولت ایاالت متحده تامین گردیده که در حدود 

 دهد.  می ساالنه را به خود اختصاص

 آورده کردند تأمین را بودجه خانه آزادی 1026 سال در که نهادهایی وها  سازمان زیر در

 :است شده

 (درصد  15.5) دالر 260،122،10 - متحده ایاالت دولت

 (درصد 0.1) 101،166،1 - دولتیالمللی  بینهای  آژانس

 (درصد 2.1) 161،222،2 - بنیادها وها  شرکت

 (درصد 1.1) 161،222،2 - فردیهای  مشارکت

مالی دولت های  اشاره شد که کمک 1021و  1020های  در گزارش مالی این سازمان در سال

درصد از کل بودجه آن را  10میلیون دالر و  25افزایش یافته و به حدود ایاالت متحده به آن 

 دربر گرفته است.

در زمینه حقوق بشر در کره هایی  های یاد شده، خانه آزادی بر طرح فعالیت بر عالوه

 عنوان به 1006 ژانویه 21 شمالی، آفریقا و همچنین آزادی مذهبی و عقیدتی متمرکز است. در

 دولتی و غیرهای  سازمان سرکوب های حمایتی، خانه آزادی برای مقابله با طرحاز  بخشی

ازبکستان را تحت نظر قرار داد. این مرکز در تاشکند به ارائه اطالعاتی در  دولت غیرمجاز،

دستور تاشکند پرداخت که در نهایت دولت  زمینه حقوق بشر و تجهیزات فنی مربوط به آن می

های این نهاد، ممکن است  و هشدار داد درصورت ادامه فعالیت صادرا های آن ر توقف فعالیت

 علیه آن اقدامات کیفری به انجام برساند.

 بیان آزادی فعال در زمینهالمللی  بین موسسات از یکی که این نهاد مدعی استآزادی  خانه

 آزادی نقض که غیردولتی سازمان 10 از بیش از متشکل جهانی شبکه یکخانه آزادی  است.

 حق از استفاده دلیل به که نویسندگانی نگاران، روزنامه از و کند می رصد جهان سراسر در را بیان
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 منتشر را چینای  رسانه بولتن همچنین این سازمان .کند می دفاع هستند تعقیب تحت بیان آزادی

 .آن با مرتبط و مسائل چین خلق جمهوری در مطبوعات آزادی مورد در هفتگی تحلیلی کند، می

 خارجه امور وزارت طرف خانه آزادی از که داد گزارش تایمز فایننشال 1006 سال در

 فایننشال گزارش به. است کرده دریافت بودجه ایران داخل در "مخفیهای  فعالیت" برایآمریکا 

 آمریکا در دموکراسی و آزادی گسترش در که کسانی و فعاالن دانشگاهیان، از برخی" تایمز،

 سایر شفاف و عمومی کار به است ممکن پنهانیهای  فعالیت چنین که نگرانند دارند مشارکت

  ".داشت خواهد معکوس نتیجه ایران داخل در و برساند حقوق بشری آسیبهای  سازمان

 از لیبرال، سیاستمدار و آمریکا نمایندگان مجلس سابق نماینده پل، ران 1000 دسامبر 0 در

در حمایت از و در اوکراین  ،ادعا کرد که این سازمان با دریافت بودجه کرد و خانه آزادی انتقاد

یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دخالت کرده است. وی تصریح کرد که 

غیر دولتی اوکراین به های  دالر را به سازمانها  دولت ایاالت متحده از طریق خانه آزادی میلیون

کو ارسال کرده و این امر به خودی خود نشانه دخالت در امور جهت حمایت از ویکتور یوشچن

 داخلی یک کشور مستقل است.

 علیه مواضع تند دلیل به اندیشکده این از 1هرمان ادوارد و 2چامسکی همچنین نوآم

 منافع حامیهای  رژیم با حالی که در واند  کرده انتقاد متحده ایاالت منافع مخالفهای  دولت

 2101 سال در رودزیا انتخابات عمومی همراهی کرده است. برای مثال خانه آزادیمتحده  ایاالت

کرد، و  توصیف "مشکوک" را 2110 جنوبی رودزیای انتخابات اما کرد، توصیف "عادالنه" را

 .خواند "برانگیز تحسین" را 2111 السالوادور در انتخابات همچنین

 از بیش به 1006 سال در که بود دالر میلیون 22 حدود آزادی خانه درآمد 1002 سال در

میلیون دالر  01بیش از  1021بودجه این موسسه در سال . یافت افزایش دالر میلیون 16

 برآورد شده است.

 0چرتوف است و مدیر اجرایی آن مایکل 2آبراموویتز جی ریاست این موسسه با مایکل

 باشد. می

 www.freedomhouse.orgوبسایت رسمی موسسه خانه آزادی:  

                                                            
1 . Avram Noam Chomsky 
2 . Edward Herman 
3 . Michael J. Abramowitz 
4 . Michael Chertoff 
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 افراطی است راست اندیشکده یک (Gatestone Institute)به انگلیسی:  ستونا گیت موسسه

 مقاالت و مواضع انتشار دلیل بهنینا روزنوالد میلیاردر آمریکایی بنیان گذاشته شده و توسط  که

 و متحد ملل سازمان در متحده ایاالت سابق بولتون، سفیر جان. است شده شناخته اسالمی ضد

کرد که گیری  بود و زمانی کناره آن رئیس 1021 تا 1022 سال آمریکا از ملی امنیت سابق مشاور

و نینا روزنوالد  این موسسه فعلی رئیس. به عنوان مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ انتخاب شد

 .است 2طاهری بخش اروپایی آن امیررئیس 

1نیویورک هادسون" نام با 1001 سال در استون گیت موسسه
 تاسیس 2روزنوالد نینا توسط "

 در. داد تغییر موسسه استون گیت به را خود نام کوتاهی مدت برای نهاد این 1021 سال در. شد

 یک عنوان به را خود ستونا گیت. برگزید را خود فعلی نام سازمان این سال، همان اواخر

 .کند می معرفی «المللی بینگذاری  سیاست شورای»

است. وی یک میلیاردر آمریکایی است که به  0از جمله حامیان این اندیشکده ربکا مرسر

به عنوان  1020راست افراطی شناخته شده است و در سال های  مالی به گروههای  دلیل کمک

ستون برگزیده شد. بر اساس اطالعات درز کرده از این ا یکی از اعضای هیات مدیره گیت

ستون پرداخت کرده ا دالر به گیت250000مبلغ  1025و  1020های  سالموسسه، مرسر در 

ون دالر درآمد داشته است. همچنین طی میلی 1.2جمعا  1026اندیشکده در سال است. این 

میلیون  1.1بیان داشت که روزنوالد، ثروتمند مشهور آمریکایی بیش از  1022گزارشی در سال 

ستون( ا زنند )از جمله موسسه گیت می هراسی را دامناسالم های  دالر به موسساتی که شعله

                                                            
1 . Amir Taheri 
2 . Hudson Institute New York 
3 . Nina Rosenwald 
4 . Rebekah Mercer 
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سرمایه  هفتاهدا کرده است. مرکز توسعه آمریکایی، صندوق خانوادگی روزنوالد را یکی از 

 گذار اصلی اقدامات اسالم هراسی معرفی کرد. 

ستون توسط نهادها و افراد شاخصی به عنوان یک سازمان ضد مسلمانان ا موسسه گیت

چالش برانگیزی به جهت برانگیختن احساس های  ت. این سازمان بارها گزارشتوصیف شده اس

خالف واقع پیرامون اسالم و مسلمانان بیان های  ترس از مسلمانان منتشر کرده است و داستان

 اروپا هشدار "اسالمی سازی"و  "تسلط جهادی ها"ستون مکررا درباره ا داشته است. گیت

 "مرگ بزرگ سفید"این اندیشکده( این روند در نهایت منجر به  دهد و )به بیان نویسندگان می

شود. نویسندگان این اندیشکده عالقه خاصی به کشورهای آلمان و سوئد دارند و بارها از  می

  اند. رهبرانی مانند مکرون و مرکل انتقاد کرده

  ستون توسط افراد و نهادهای متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است.ا مواضع گیت

 افراطی، راست پوپولیسم متخصص و بروکینگز اندیشکده پژوهشگران از یکی ،2پلیاکوا آلینا

 است.  "مسلمانان ضد" و "مهاجر ضد وضوح به" ستونا گیت محتوای که معتقد است

ستون را به دلیل ادعای خود مبنی بر ا سیاسی در فارن پالسی، گیت تحلیلگر ،1استاستر دانا

 به این قاره است، تهدیدآمیز، "تهاجم مسلمانان"و  "جهاد تمدنی"اروپا اینکه مهاجرت به 

 کند.   می زننده توصیف آسیب و تحقیرآمیز

 تعصبات به داشتن را ستونا گیت بنیانگذار روزنوالد، نینا اسالمی،-آمریکایی روابط شورای

 . است کرده متهم مسلمانان ضد

 دارای اروپا کرد می ادعا که کرد منتشر را مقاالتی ستونا گیت 1021 و 1022 های سال در

شوند  می است که تحت حاکمیت شریعت اسالمی اداره مسلمانان ممنوعه و تحت تملک مناطق

منتشر کرد که در آن ای  مقاله 1026کنند. همچنین در  می که برای غیر مسلمانان محدودیت ایجاد

تا هویت مسلمانانی که فعالیت تروریستی انگلیسی دستور داده شده های  ادعا شده بود به رسانه

ستون در ا مخفی بماند. در ادعای خالف واقع دیگری، گیت ،دهند می در اتحادیه اروپا انجام

مسجد  012کلیسا در لندن تعطیل شده و در این دوره  500، 1002مدعی شد که از سال  1020

ه لندن در مسیر تبدیل شدن به در این شهر تاسیس شده است. بنا بر این گزارش استدالل کرد ک

                                                            
1 . Alina Polyakova 
2 . Dana Stuster 
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ستون به نرخ باالی باروری مسلمانان در اروپا ا یک شهر اسالمی است. در همین سال گیت

 ستون ادعاا اشاره کرد و گفت که مسلمانان در پی تملک اروپا هستند. در رویکردی مشابه گیت

این . آورند می آلمان به را "واگیردار بسیارهای  بیماری" مسلمان پناهندگان و مهاجران که کند می

های  ستون به دفعات توسط سیاستمداران راست افراطی برای توجیه سیاستا گونه ادعاهای گیت

 ضد اسالمی مورد استناد قرار گرفته است. 

که توسط هایی  توان به مقاالت و گزارش می پیرامون ایران اندیشکدهدرباره رویکرد این 

افرادی مانند مجید رفیع زاده، امیر طاهری، کان کوفلین، پیتر هوسی و دیگران منتشر شده اشاره 

تهدیدات امنیتی ایران برای غرب و به خصوص اروپا اشاره دارد و )ادعای( داشت که در آن، به 

داند و همچنین  می هرگونه توافق با ایران را منجر به تقویت تروریسم در منطقه و مناطق پیرامون

 کند.  می از سیاست فشار حداکثری علیه ایران حمایت

  .بوده استمیلیون دالر  1.1در حدود  1025سال  دربودجه این موسسه 

 www.gatestoneinstitute.orgستون:  ا وبسایت رسمی موسسه گیت
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 یک  IPS( به اختصار Institute for Policy Studies)به انگلیسی:  سیاسی مطالعات موسسه

 سی دی واشنگتن، در حاضر حال در و شد تاسیس 2162 سال در که است آمریکایی اندیشکده

 سیاست بر اندیشکده این تمرکز. شود می اداره 2کاوانا جان توسط 2111 سال از و است مستقر

 .ملی است امنیت والملل  بین اقتصاد بشر، حقوق داخلی، سیاست متحده، ایاالت خارجی

است  شده توصیف واشنگتن در مستقل و بزرگ اندیشکده پنج از یکی عنوان این موسسه به

های  جنبش در2160 دهه در جنگ ضد و مدنی حقوقهای  جنبش در کلیدی آن نقش اعضای و

 دهه در مداخله ضد و آپارتاید ضد صلح،های  جنبش در و 2100 دهه در زیست محیط و زنان

 .کردند ایفا 2110

بزرگ تاسیس های  دولتی و شرکتهای  با حمایت 2101که اندیشکده رند در سال زمانی 

افرادی مانند ماکوس  2162شد، آن را اندیشکده قدرتمندان توصیف کردند. لذا در سال 

 "افتادند تا به اصطالح اندیشکده ای  به فکر تاسیس اندیشکده 2و ریچارد بارنت 1راسکین

موسسه مطالعات سیاسی، دو مقام ناراضی در گذاران  باشد. بنیان " قدرتمندترین افراد ناتوان

دوران تصدی جان اف کندی بودند و معتقد بودند که در سیاست خارجی آمریکا، واقعیات 

 سیاسی نسبت به مسائل اخالقی دارای اولویت است و منتقد این وضعیت بودند. 

خالفت با دخالت ایاالت متحده آن در مگیری  این اندیشکده، موضعهای  نقطه عطف فعالیت

آورد. این رویکرد بر خالف مواضع ها  در جنگ ویتنام بود که نام این موسسه را بر سر زبان

محافظه کاری مانند رند بود و مقر این موسسه را به مکانی تبدیل کرد که افراد های  اندیشکده

آمدند. در سال  می نجامتفاوت سیاسی برای بیان مواضع ضد جنگ به آهای  مختلف با سلیقه

چند تن از فعاالن برجسته آفریقایی آمریکایی به این نهاد پیوستند و آن را به پایگاهی  2160

                                                            
1 . John Cavanagh 
2 . Marcus Raskin 
3 . Richard Barnet 
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این موسسه های  برای حمایت از جنبش حقوق مدنی در آمریکا تبدیل کردند. همچنین فعالیت

 افت. بهداشتی و درمانی و مسائل فمینیستی گسترش یهای  به موضوعاتی مانند سیاست

2لتلیر و موفیت"موسسه مطالعات سیاسی هرساله جایزه حقوق بشری به نام 
را به افرادی  "

حقوق بشری در آمریکا و سایر نقاط قاره آمریکا اقدامات شاخصی را به های  که در زمینه فعالیت

 کند.  می رسانند اهدا می انجام

چند های  ارد؛ زیرا نقش شرکتدای  این موسسه در زمینه روند جهانی شدن مواضع منتقدانه

 کند.  می ملیتی و نفوذ آنها را در جوامع، مخرب و خالف مسائل امنیتی توصیف

محافظه کار قرار داشته های  اقدامات و مواضع این موسسه همواره مورد انتقاد اندیشکده

و  "چپ افراطی"اینترپرایز و بنیاد هریتیج، موسسه مطالعات سیاسی را  نآمریکاست. اندیشکده 

 کنند.  و مخالف ارتقا جایگاه آمریکا در جهان توصیف می "چپ رادیکال"

 توان رویکرد این اندیشکده را به چند محور تقسیم بندی کرد:  می در کل

 مخالفت با اقدامات نظامی آمریکا در مناطق دیگر، - 2

  ها، رویه دیپلماسی در حل و فصل اختالفات و مدیریت بحران طرفدار - 1

 حمایت از جنبش حقوق زنان، - 2

 مدافع اقدام بر اساس موازین حقوق بشری، - 0

 حقوق مدنی و محیط زیستی. های  جنبشحامی  – 5

پیرامون از این منظر، رویکردهای این اندیشکده تا حدودی مشابه اندیشکده کیتو می باشد. 

 پایبندیتوان گفت که طی مقاالت متعددی به لزوم  می مواضع این اندیشکده در قبال ایران

سلیمانی را منجر به  شهید حاج قاسمترور  برجام تاکید داشته است. این اندیشکدهآمریکا به 

 . عنوان کرد غیر قابل کنترل در منطقههای  افزایش تنش

 .شود می از گذشت زمان مشخصی منتشرو پس ای  بودجه این اندیشکده به صورت دوره

است  1022از میزان بودجه که از این موسسه در دسترس است مربوط به سال  گزارشآخرین 

 میلیون دالر برآورد کرده است.  2که آن را بیش از 

 www.ips-dc.orgوبسایت رسمی موسسه مطالعات سیاسی:  

  

                                                            
1 . Letelier-Moffitt Human Rights Award 
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 The German Marshall Fund)به انگلیسی: متحده  در ایاالت آلمان مارشال صندوق

of the United Statesبا اختصار ) GMF  و سیاست  خارجی سیاست اندیشکده در زمینه ، یک

 اروپا و شمالی آمریکای بین تفاهم و از منابع خود به همکاریگیری  است که با بهره عمومی

 .است یافته اختصاص)تقویت همکاری ترانس آتالنتیک( 

 تأسیس مارشال طرح سالگرد پنجمین و بیست به مناسبت 2101 سال در که یشکدهانداین 

 و ارتباطات اطلس دو سوی اقیانوس به مربوط مسائل تحلیل و تجزیه و تحقیقات در شد،

 شود، می که توسط این اندیشکده برگزارالمللی  بینهای  کنفرانس در. دارد آن مشارکت جهانی

 نوظهور رهبران برای راای  مبادلههای  فرصت کرده و دعوت برجسته را تجاری و سیاسی رهبران

ابتکاراتی که در  از خود،های  در ذیل فعالیت این اندیشکده .کند می فراهم اروپایی و آمریکایی

همچنین بر مسائلی چون سیاست و  .کند می حمایت ،گیرد می صورت دموکراسی تقویت راستای

  مرکز دارد.  رهبری و توسعه جامعه مدنی ت

اروپایی  شهر چندین شعباتی در و است سی دی واشنگتن در مرکزی صندوق مارشال دفتر

 .دارد نیز

 تأمین برای اتحاد: کرد اشاره زیر موارد به توان می آن ابتکارات وها  برنامه جمله از

 بررسی و اطلس، اقیانوس آکادمی دو سوی آتالنتیک، گفتگوهای بروکسل، انجمن دموکراسی،

 . اطلس اقیانوس روندهای

با  روسیه و روابط شرق اروپا، اتحادیه از مناطق آسیا، موسسه عبارتند سیاسیهای  برنامه

های  سیاست وگذاری  سرمایه و تجارت ناتو، انرژی، امنیت امنیت، و خارجی سیاست اروپا،

 . ای منطقه و شهری
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 دانفرید. پیوست به این موسسه 1020 در که است 2دانفرید موسسه مارشال، کارن رئیس

 اچ بنیامین: از عبارتند قبلی این نهاد تحقیقاتی، روسای. بود اوباما باراک ویژه دستیار این از پیش

-2112) 0لویای  فرانک ،(2112-2100) 2لیوینگستون جرالد روبرت ،(2100-2102) 1رید

 .(1020-2116) 5کندی کریگ و( 2115

مارشال )طرحی که پس از جنگ جهانی دوم  طرح برای یادبودی منظور صندوق مارشال به

 آلمان دولت مالی کمک با از سوی ایاالت متحده برای بازسازی اروپا اختصاص یافته بود( و

 مطالعات برنامه مدیر ،6توسط گیدو گلدمن ابتکار تاسیس این نهاد تحقیقاتی،. شد تاسیس غربی

 که آمریکایی آلمانی تبار بود گلدمن، مطرح شد. 2100 دهه اوایل در هاروارد غربی اروپای

 آلمان صدراعظم ،0برانت بودند و سرانجام ویلی کرده فرار آلمان از 2100 سال در اش خانواده

 و کرد اعالم را این موسسه تاسیس دانشگاه هاروارد، در 2101 ژوئن 5 در خود سخنرانی در

 برانت. کند می کمک اروپا و متحده ایاالت متقابل درک و همکاری افزایش به امر این که گفت

 :نوشت بعد سال چهار

اندیشکده  اولین از موسسه مارشال یکی ناومن پیرامون اهمیت این موسسه گفته بود، مایکل

زمانی تمرکز داشت که بیشتر مطالعات دانشگاهی در پی  در نرم قدرت اهمیت بر که بود هایی

 تحلیل مسائل نظامی بود.

 آمریکایی موسسات اولین از این موسسه یکی 2111 سال در برلین دیوار فروپاشی از پس

یافت و دفتر خود را در آلمان، از بن به برلین  حضور شرقی برلین منطقه در 2110 در که بود

انتقال داد. دفتر مرکزی موسسه مارشال در واشنگتن دی سی قرار دارد که توسط آنگال مرکل 

مانند هایی  مرکز این نهاد در آلمان در گذشته شاهد حضور و سخنرانی چهره .وقف شده بود

 . بود مارشال سی جورج و جانسون بی لیندون آدناور، کنراد کندی، اف جان

                                                            
1 . Karen Dunfried 
2 . Benjamin H. Reed 
3 . Robert Gerald Livingston 
4 . Frank E. Levy 
5 . Craig Kennedy 
6 . Guido Goldman 
7 . Willy Brandt 
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 دهه در و داد گسترش شرقی و مرکزی اروپای در را خود کار سرعت موسسه مارشال به

 دفتری 1000 دهه در. کرد ایفا منطقه این در دموکراسی به گذار به کمک در مهمی نقش 2110

شرقی ایجاد کرد و در ادامه دفاتری  و مرکزی اروپای در فعالیت برایدر اسلواکی  براتیسالوا در

 را در بلگراد، بخارست و ورشو برپا کرد. 

 عمومیهای  خود در زمینه سیاستهای  فعالیت گسترش به شروع همچنیناین اندیشکده 

 امور در شیکاگو شورای"  همراه به را خود نظرسنجی اولین 1001 سال در در این راستا. کرد

 اقیانوس سوی دو در عمومی افکار ساالنه شاخص عنوان به بعد از آن سال داد که انجام "جهانی

این موسسه  به جهت تجزیه و تحلیل پیرامون مسائل  آتالنتیک برنامه فرا. شد شناخته اطلس

  .جهانی به وجود آمد

 خود ادامه داده است و میزبانهای  توسعه فعالیت به سال عمومی این نهاد، هر مجمع

هایی  اجالس همچنین و مدیترانه بوده است و هند چین، ترکیه، درباره متخصصانی گفتگوهای

ساالنه های  که در اجالسهایی  در زمینه تغییرات آب و هوایی تشکیل داده است. از میان چهره

 گیتس، رابرت کری، جان توان به این افراد اشاره داشت: اند می سخنرانی کردهمرکز مارشال 

 گوردون شائبل، ولفگانگ رایس، کاندولیزا اشتون، کاترین اردوغان، طیب رجب آلبرایت، مادلین

  برژینسکی. زبیگنیو و براون

 عبارتند از: ،کند می رویدادهای مهمی که صندوق مارشال برگزار

 بروکسلگفتگوهای  انجمن

های  شرکت سیاسی، رهبران از باال سطح ساالنه نشست یک فروم، گفتگوهای بروکسل

 کنندگان شرکت. است بروکسل در جهان و اروپا متحده، ایاالت تأثیرگذار اندیشمندان و تجاری

 ایاالت مقامات عضو، کشورهای و اروپا اتحادیه نهادهای ارشد مقامات ها، دولت سران شامل

 .هستندها  رسانه و دانشگاهیان اروپایی،های  پارلمان نمایندگان کنگره، نمایندگان متحده،

 آتالنتیک انجمن گفتگوهای

 پایه بلند رهبر 200 حدود که است مراکش در ساالنه رویداد یک آتالنتیک، گفتگوهای

 التین آمریکای و آفریقا جمله اطلس از اقیانوس حوزه سراسر از دولتی و خصوصیهای  بخش

مهاجرت و  اقتصاد، وهمچنین تا گرفته امنیت ازای  منطقه بین مسائل مورد در بحث برای را

 .آورد می هم گرد انرژی



 

 

 

 

 

 هادرسیاستخارجیآمريکانقشانديشکده۳۱۱ 

 

 

 چین گفتگوهای استکهلم و انجمن

مقامات سیاسی،  بین ساله سه جانبه و سه گفتگوی یک استکهلم و چین، گفتگوهایانجمن 

به  1000 سال از مجمع این. است چینی و آمریکایی اروپایی، دانشگاهیان و رهبران تجاری

فراتر از اقیانوس اطلس و های  جهت ایجاد فضایی غیر رسمی برای تقویت همکاری

 و منابع متقابل تاسیس شد.ها  سه جانبه برای پیگیری توافقهای  همکاری

 www.gmfus.org متحده:   ایاالت در آلمان مارشال وبسایت رسمی صندوق
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 غیرانتفاعی اندیشکده یک (  The Heritage Foundation)به انگلیسی:  هریتیج بنیاد

 1022 سال در است. مستقر سی دی واشنگتن در و شد تاسیس 2102 در که است کار محافظه

 توصیف "کنگره کاران محافظه اصلی سیاسی بازوی" را موسسه مطالعاتی این آتالنتیک، نشریه

 جامعه و رفاه فرصت، آزادی، آن در که آمریکایی بنیاد هریتیج هدف خود را کمک به ایجاد .کرد

ای  بیانیه وبسایت اصلی اندیشکده، در  1020 مه ماه عنوان کرده است. از .شود شکوفا مدنی

های  سیاست که است این هریتیج بنیاد مأموریت" :کرد ذکر سازمان این برای را زیر ماموریت

 آزادی محدود، دولت آزاد،گذاری  کارآفرینی و سرمایه اصول اساس بر را کارانه محافظه عمومی

 .”کند ترویج و تدوین مقتدرانه از امنیت ملی، دفاع و آمریکایی سنتیهای  ارزش فردی،

 در عمومی سیاست تحقیقاتی موسسه ترین گسترده عضو، میلیون نیم از بیش با هریتیج بنیاد

و مدعی است که هیچ مقامی و در هیچ زمانی قادر نخواهد بود دیدگاه و است  ایاالت متحده

 همچنین هریتیج به صورت مستقیم .رویکرد این موسسه را از مسیر اصلی خود منحرف سازد

تحقیقاتی های  فعالیت برای خارجی یا دول محلی ایالتی، فدرال، از اعم - دولت از پولی هیچ

 بر تأثیرگذاری در بودجه خود رااعالم کرده است که  بلکه. گیرد نمی دیگری هدف هر یا خود

 داوطلبانه حمایت از مستقیماً آمریکا و اصیلهای  آرمان از دفاع و ترویج و دولتهای  سیاست

آخرین اطالع از بودجه ساالنه این اندیشکده  .کند می از پانصد هزار عضو خود تامین بیش

 لیون دالر تخمین زده شده است. می 16است که بیش از  1021مربوط به سال 

توان گفت که  می ایاالت متحدهگذاری  پیرامون اثر بخشی این اندیشکده در فرآیند سیاست

هایی  برنامه .به انجام رسانید را هریتیج سیاسیهای  دستورالعمل از درصد 00حدود  ترامپ دولت

در قانون دفاع ملی  ،اندیشکدهارائه شده توسط این های  توصیهسایر چون توسعه قوای نظامی و 

 وزیر عنوان به ترامپ کابینه در هریتیج سه عضو همچنین .گنجانده شده استآمریکا  1010سال 

 تدویناز طرف دیگر،  اند. کرده خدمت بودجه و برنامه دفتر مدیر و نقل و حمل وزیر دفاع،
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 و جان نجات به کمکجهت  ایالت 25 در کرونا ویروس مواجهه با ملی کمیسیونهای  توصیه

 باشد.  می شهروندان، از جمله اقدامات دیگر این موسسه معیشت

قانونگذاران  به آنها ارائه و کار محافظه سیاسی پیشنهادات به جهت ارائه اندیشکده این

 عنوان به کنون تا تأسیس زمان از سازمان این نشریه آتالنتیک، گزارش بنا به .شد تاسیس کنگره

: نویسد می نشریه آتالنتیک. است داشته فعالیت کار محافظههای  اندیشکده تأثیرگذارترین از یکی

پیشنهاد  ارائه دهنده جمهوری خواه، حزب کنگره وها  دولت رسمی شبه اندیشکده بازوی این"

 .قدرت است عدم زمان در حزب جمهوری خواه برای سیاسی پایگاهو  برای تصویب قانون،

کلینتون، از پیشنهادات مطرح  رفاهی اصالحات تا گرفته ریگان موشکی دفاع ابتکار اقداماتی از

  شده توسط بنیاد هریتیج هستند.  

بنا به . است شده شناخته جهانهای  اندیشکده تأثیرگذارترین از یکی عنوان به هریتیج بنیاد

 20به انجام رسید، بنیاد هریتیج در بین  1010 که در سالها  گزارش جهانی پیرامون اندیشکده

  قرار دارد. 22و در سراسر جهان، در رتبه  6مرکز مطالعاتی برتر در ایاالت متحده، در رتبه 

 است.  2امروزه ریاست این بنیاد با توماس سندرز

 www.heritage.orgوبسایت رسمی بنیاد هریتیج:  

  

                                                            
1 . Thomas A. Saunders 
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 Hoover)به انگلیسی: آمریکایی  عمومی سیاستگذاری موسسه هوور یا اندیشکده

Institutionمحافظه کار جمهوری خواهجریان وابسته به دانشگاه استنفورد و ای  (  اندیشکده 

 در موسسه این .است "صلح و انقالب جنگ، زمینه در هوور نهاد" آن رسمی باشد که نام می

 است.  شده  تأسیس متحده، رییس جمهور پیشین ایاالت 2هوور هربرت سوی و از 2121 سال

 برخورداری از اندیشمندان با این موسسه "هوور در معرفی خود آورده است که  موسسه

 سیاست اندیشکده یک جهان، مشهور و متعددی در سراسرهای  بایگانی و کتابخانه و برجسته

های  فرصت که استهایی  ایده پیشبرد با انسانی وضعیت بهبود دنبال به و است عمومی

 همه و آمریکا را برای صلح از حفاظت و امنیت دهد، و همچنین ارتقا را رفاه و اقتصادی

 ."کند تضمین بشریت

 التحصیالن فارغ اولین از یکی و ثروتمند مهندس یک هربرت هوور )موسس نهاد هوور(

 ،هوور برنامه. شد انتخاب متحده ایاالت جمهور رئیس عنوان به 2111 سال در بود و استنفورد

هوور در  اعضای گروه. بود آزاد تحقیقات برای مهم رویدادهای اسناد حفظ و آوری جمع

 مقاالت شامل آورد که دست به کمیابی نشده یا انتشار یافته منتشر مطالب جستجوی خود،

به ریاست موسسه  2160در سال  1راست در اروپا بود. زمانی که گلین کمبل و چپ فعاالن

تحقیقاتی خود های  قابل توجه به فعالیتهای  توانست با جذب سرمایهانتخاب شد این مجموعه 

  دامنه زیادی دهد و دفتر مستقل و تخصصی را پیرامون چین و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کند. 

                                                            
1 . Herbert Clark Hoover 
2 . W. Glenn Campbell 
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 مجموعه از تا کرد اهدا استنفورد دانشگاه به دالر 000،50 هوور مبلغ 2121 سال در

 جنگ مجموعه به کهای  پروژه کند، حمایت اول جهانی جنگ به مربوطهای  اطالعات و داده

 خصوصیهای  مالی بخشهای  کمک با ابتدا که در هوور جنگ مجموعه. شد معروف هوور

 کتابخانه عنوان به مجموعه این 2111 سال در. گرفت رونق اولیههای  سال در ،شد می پشتیبانی

 کتابخانه در عمومیهای  کتابخانه این کتابخانه در بخشی جدا از. شد شناخته هوور جنگ

 و متحده ایاالت در خصوصی بایگانی مجموعه بزرگترین این ، زمان آن در. داشت قرار استنفورد

برج کتابخانه جنگ هوور که  2102در سال  .شد پیرامون جنگ شناخته جهان کتابخانه بزرگترین

نام خود  2106مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال  ،امروزه نماد این موسسه تحقیقاتی است

تغییر داد که امروزه نیز به همین  "موسسه و کتابخانه هوور درباره جنگ، انقالب و صلح"را به 

  شود.  می نام شناخته

 برای آن درصد 00 حدود که بود دالر میلیون 5.0 حدود هوور ساالنه بودجه 2101 سال تا

 سال در ریگان جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات در .شد می استفاده تحقیقات هزینه تأمین

نفر از اعضای این  20از وی حمایت کردند و پس از پیروزی بیش از  هوور دانشمند 22 ،2110

 1010حاکمیتی شدند. ریاست موسسه هوور از سال های  موسسه در دولت ریگان متصدی پست

 جرج بوش( است.  دولتبا کاندولیزا رایس )وزیر خارجه 

گرفت که این موسسه  جشن را در حالی خود سالگرد صدمین هوور موسسه 1021 سال در

محقق در  6 ارشد میهمان، محقق 16 همکار تحقیقاتی، 05 ارشد، محقق 65 دارای تحقیقاتی

ای  این افراد متشکل از مجموعه. است ملی امنیت محقق در زمینه 1 داخلی وهای  زمینه سیاست

تحصیالتی  که دارای هستند سیاسی علوم دانشمندان وای  رشته بین محققین در زمینه مطالعاتاز 

 سیاست و بهداشت ملی، امنیت حقوق، تاریخ، انرژی، خارجی، سیاست اقتصاد، در حوزه

غنی و های  این موسسه دارای کتابخانه .کنند می مطالعه و تحقیق باشند و پیرامون آن می

 اسناد مجموعه دوم، جهانی جنگ و اول جهانی جنگ از شامل مطالبیارزشمندی است که 

 کتاب به زبان هزاران و همچنین 2121 سال در پاریس صلح کنفرانس هوور، جمهور رئیس

 ایران است.  فرهنگ و سیاست تاریخ، به مربوط مطالب و رسمی، اسناد فارسی،

شماری از افراد . داشت دولت با نزدیکی روابط هوور موسسه ترامپ، دولت دوران در

 به توان می آنها جمله از. کردند تصاحب دولت در باالیی راهای  موقعیت هوور موسسه به وابسته
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 با رابطه در علمی جامعههای  توصیه خالف بر راهایی  سیاست که کرد اشاره 2اطلس اسکات

 علمی دانشگاه جامعه توسط زمینه این در وی اقدامات و داد انجام کرونا ویروسگیری  همه

 .شد محکوم استنفورد

میلیون دالر بوده که از سفارشات  05بیش از  1021بودجه موسسه مطالعاتی هوور در سال 

خود و همچنین افراد و نهادهای خصوصی و دولتی های  تحقیقاتی و درآمدهای ناشی از دارایی

 فراهم شده است. 

 www.hoover.org وبسایت رسمی موسسه هوور: 

 
  

                                                            
1 . Scott Atlas 
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است که در طیف محافظه ای  ( اندیشکدهHudson Institute)به انگلیسی:  موسسه هادسون

 سال در مؤسسه کار سیاسی ایاالت متحده قرار دارد و در واشنگتن دی سی مستقر است. این

 و نظامی استراتژیست ،1کان هرمن سوی و از واقع در نیویورک ،2هادسن آن کروتان در 2162

شعار اندیشکده  .شد تأسیس رند در اندیشکده همکارانش و 2 ها سیستمتئوری  پرداز نظریه

 مشارکت و آمریکا رهبری هادسون که در وبسایت اصلی خود اعالم داشته عبارت است از: ارتقا

 مرفه.  و آزاد امن،ای  آینده برای جهانی

 مانندالمللی  بین مسائل بر را خودهای  تالش هادسون 1022سپتامبر  22 حمالت از پس

 مقر هادسون که 1000 از سال. کرد متمرکز دین اسالم و التین آمریکای خاورمیانه )غرب آسیا(،

 و ملی امنیت مسائل روی بر را خود تحقیقات داد، انتقال واشنگتن بهاز نیویورک  را خود

 .متمرکز کرده است خارجی سیاست

 "جهانی رهبری" جایزه و "کان هرمان جایزه" به نام موسس خود ساالنه جایزه دو هادسون

از جمله . دهد می ارائه ،را برای برگزیدگان خود که با معیارهای اصلی اندیشکده مطابقت دارد

سفیر پیشین  هیلی نیکی توان به اند می کسانی که در گذشته مفتخر به دریافت این جوایز گشته

 معاون پنس مایک نمایندگان، مجلس سخنگوی پل رایان متحد، ملل سازمان ایاالت متحده در

 هنری ریگان، رونالد پمپئو وزیر پیشین امور خارجه، مایک جمهور در زمان ترامپ، رئیس

 شینزو و پترائوس، دیوید نتانیاهو، بنیامین لیبرمن، جوزف چنی، دیک مرداک، تبررو کیسینجر،

 .آبه اشاره کرد

 کرد و می حمایت دولت از هادسون اندیشکده ترامپ، دونالد جمهوری ریاست دوران در

 عنوان به اندیشکده از این ، مایک پمپئو وزیر امور خارجهجمهور رئیس معاون پنس، مایکل

 سال در کرد. می چین استفاده خود پیرامون سیاست ایاالت متحده در قبال سخنرانی محل اصلی

                                                            
1 . Croton-on-Hudson 
2 . Herman Kahn 
3 . Systems Theorist 
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 موسسه به ترامپ دولت در نقل و حمل وزیر چائو و الین خارجه امور وزیر پمپئو، مایک 1012

 پیوستند.  هادسون

های  کمک از میلیون دالر بوده است که 50بیش از  1021بودجه ساالنه این موسسه در سال 

حوزه فعالیت و مطالعات این  .شود می تأمین دولتیهای  کمک و بنیادها ها، شرکت افراد، شخصی

 مسائل اقتصاد، الملل، بین روابط امور دفاعی و نظامی، درای  رشته بین اندیشکده، مطالعات

استراتژیک و آینده  مدیریت حقوق، و حوزه فرهنگ جدید،های  فناوری بهداشتی و درمانی،

 گیرد. می پژوهی را در بر

 طریق از دولت و مراکز دیگر تصمیم ساز در را رهبران وگذاران  سیاست موسسه هادسون،

 .کند می راهنمایی تخصصیهای  نشست و سیاسی جلسات ها، کنفرانس نشریات،

 است.  2استرن می ت امنا این موسسه سارائرئیس هی

      www.hudson.orgوبسایت رسمی موسسه هادسون:  
  

                                                            
1 . Sarah May Stern 
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 و اندیشکده غیر سازمان یک ( Human Rights Watch)به انگلیسی:  بشر حقوق بان دیده

 و تحقیقات و واقع شده است نیویورک شهر در آن مرکزی دفتر که استالمللی  بین دولتی

 ها، دولت بر گروه این را در سراسر جهان هدف خود قرار داده است. بشر حقوق از حمایت

رفتار پیرامون حقوق  سوء تا آورد می فشار بشر حقوق ناقض افراد وها  شرکت سیاستگذاران،

 کودکان، پناهندگان، از نمایندگی به اغلب گروه این کنند. رعایت را آن و کرده محکوم را بشر

 .کند می فعالیت سیاسی زندانیان و مهاجران

 کمپین بنیانگذار اعضای از یکی عنوان را به نوبل صلح جایزه 2110 در بشر حقوق بان دیده

 معاهده در مهمی نقش به صورت اشتراکی دریافت کرد. این نهاد زمینیهای  مین منعالمللی  بین

 .کرد ایفا 1001 سال درای  خوشههای  بمب از استفاده منع

 غیردولتی سازمان یک عنوان به 1نییر آریه و 2برنشتاین روبرت توسط بشر حقوق بان دیده

 پیروی بر تا شد تاسیس هلسینکی بان دیده عنوان تحت و 2101 سال در آمریکایی خصوصی

 با 2هلسینکی بان دیده سازمان نظارت کند. هلسینکی توافقنامه از شوروی جماهیر اتحاد

 اش اروپایی شرکای و شوروی جماهیر اتحاد در بشر حقوق نقض برالمللی  بین تاثیرگذاری

 .است داشته نقشی فعال 2110 دهه اواخر در منطقه دموکراتیک تحوالت در که مدعی است

                                                            
1 . Robert L. Bernstein 
2 . Aryeh Neier 
3 . Helsinki Watch 
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 آمریکای داخلی، خونینهای  جنگ که شد تاسیس حالی در 2112 سال در آمریکا بان دیده

 سوء به تنها نه در این منطقه، گستردههای  یافته بر تکیه با نهاداین . بود گرفته فرا را مرکزی

 افشای و تحقیق برای بشردوستانهالملل  بین حقوق از بلکه پرداخت، دولتی نیروهایهای  استفاده

 افزایش بر عالوه آمریکا بان دیده. کرد استفاده شورشیهای  گروه توسط جنگی جنایات

 ایاالت دولت ویژه به خارجی،های  دولت نقش دیده، آسیب کشورهای در خودهای  نگرانی

 .داد قرار بررسی مورد را متجاوزهای  رژیم از سیاسی و نظامی حمایت در متحده

 خاورمیانه بان دیده و( 2111) آفریقا بان دیده ،(2115) آسیا بان دیدهفعالیت، در ادامه 

 این همه 2111 سال در. شدند اضافه ،بود معروف "بان دیدههای  کمیته" آنچه به( 2111)

 .دادند تشکیل را بشر حقوق بان دیده و شدند متحد چتر یک زیرها  کمیته

 و مذهب آزادی مانند بشر، اساسی حقوق با ارتباط در کههایی  آزادی از بشر حقوق بان دیده

 وها  دولت بر عمومی فشار با که است آن دنبال کند و به می حمایت مطبوعات آزادی

 قدرتمند راهای  وادار کند و همچنین دولت بشر حقوق نقض مهار برای آنها را سیاستگذاران،

 کنند، متقاعد کند. می نقض را بشر حقوق کههایی  دولت بر خود نفوذ از استفاده برای

 را بشر حقوقالمللی  بین هنجارهای نقض مورد در تحقیقیهای  گزارش بشر حقوق بان دیده

 بشری حقوق هنجارهای سایر و در شده تعیین( 2101) بشر حقوق جهانی اعالمیه در که

 برای مبنایی عنوان بهها  گزارش این. کند می درنظر گرفته شده را منتشرالمللی  بین شده پذیرفته

 برایالمللی  بین سازمانهای و دولتها بر فشار و نقض حقوق بشر بهالمللی  بین توجه جلب

 را یابی حقیقتهای  ماموریت محققان این نهاد،. گیرد می قرار استفاده مورد اصالحات بنیادین

 دیپلماسی، از استفاده با دهند و می انجام احتمالی در نقض حقوق بشر شرایط بررسی برای

 شرایط در آنها نیاز مورد امنیت تامین و شخصی و عمومیهای  پرونده تهیه قربانیان، با ارتباط

های  به انجام فعالیتالمللی  بین و داخلیهای  رسانه در پوشش ایجاد و مناسب زمان در و بحرانی

 کند اغلب شامل می مطرح خود گزارشات در بشر حقوق بان دیده که مسائلی. پردازد می خود

 استفاده سوء سیاسی، فساد کودکان، از نظامی استفادهسوء شکنجه، جنسیتی، و اجتماعی تبعیض

 عدقوا موارد تخلف در است و همچنین جنین سقط شدن قانونی و کیفری عدالتهای  سیستم از

 کند. می گزارش و ثبت راالمللی  بین بشردوستانه حقوق و جنگ
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 دلیل به که کند می حمایت جهان سرتاسر در نویسندگانی از همچنین بشر حقوق بان دیده

 مالی،های  کمک ارائه بر عالوه. دارند نیاز مالی کمک به واند  گرفته قرار تعقیب تحت فعالیتشان

بشر به سکوت  حقوق از دفاع در اظهارنظر خاطر به که فعاالنی ازالمللی  بین آگاهی افزایش به

 رساند. می نیز یاریاند  وادار شده

 اهدا جهان سراسر در فعاالنی به را بشر حقوق مدافعان جایزه بشر حقوق بان دیده سال هر

بشر  حقوق از دفاع از  شجاعت و دیدبان حقوق بشر، در رهبریبر اساس معیارهای  که کند می

موسسه  با بشر حقوق نقض افشای و تحقیق در جایزه این برندگان. افراد شاخصی هستند

 .دارند نزدیک همکاری

 برای یائتالف که بودالمللی  بین غیردولتی سازمان شش از یکی بشر حقوق بان دیده

 . کردند تأسیس 2111 سال در را کودک سربازان از استفاده از جلوگیری

 شبکه یک است؛ بیانالمللی  آزادی بین تبادل بنیانگذار اعضای از یکی بشر حقوق بان دیده

 اتحادیه این. کند می نظارت جهان سراسر در سانسور بر که غیردولتیهای  سازمان از جهانی

در  و کرد تأسیس راای  خوشههای  بمب مبارزه باهای  نهادهایی بود که ائتالف از یکی همچنین

 نهاداین . موثر بودها  این گونه سالح از استفاده ممنوعیت به جهتالمللی  بین کنوانسیونیتدوین 

خود  استخدام را در دانشگاهیان و نگاران روزنامه وکال، کشور، کارشناسان کارمند، 105 از بیش

 نیویورک شهر در آن مرکزی دفتر. کند می فعالیت جهان سراسر در کشور 10 از بیش در و دارد

 ژنو، شیکاگو، بروکسل، برلین، بیروت، آمستردام، در دفاتری است و همچنین دارای

 سیدنی، فرانسیسکو، سان پاریس، سئول، نایروبی، مسکو، آنجلس، لس لندن، ژوهانسبورگ،

رویکردهای این نهاد به برخی از کشورها، . باشد می زوریخ و سی، دی واشنگتن تورنتو، توکیو،

 حقوق بشر را سیاسی و تحت تاثیر اهداف دولت آمریکا می دانند. تعدادی از کشورها از جمله

ونزوئال دسترسی  و ازبکستان عربی، متحده امارات مصر، ایران، سودان، شمالی، کره کوبا،

 اند. کارکنان دیده بان حقوق بشر را مسدود کرده

های  و رسانهها  دیده بان حقوق بشر تحت شعاع دولت که نوشت لندن تایمز 1020 سال در

پردازد و به منابع مالی کشورهایی وابسته است که تمایل دارند گزارشات این  می غربی به فعالیت

از قبل ها  سازمان در سرتیتر اخبار قرار گیرد؛ لذا بیش از حد بر کشورهایی تمرکز دارد که رسانه

  دارد.  می ر بازیگرانی همانند رژیم اسرائیل پوشش نامناسب و ناکافی اعمالو باند  به آنها پرداخته
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اعالم کرد که قصد دارد  1020دار شناخته شده آمریکایی در سال  سرمایه 2سوروس جورج

این سازمان های  میلیون دالر به دیده بان حقوق بشر اهدا کند تا به گسترش فعالیت 200مبلغ 

 نهادشود و تنها یک المللی  بایست هرچه بیشتر بین می که این نهادکمک کند. وی اعالم کرد 

آمریکایی تلقی نگردد. این کمک مالی موجب افزایش کارکنان این سازمان شد و بزرگترین 

 کمک مالی در تاریخ این سازمان بود. 

هایی  بسیاری از دولت سوی از اقدامات جانبدارانه و یک سویه دلیل دیده بان حقوق بشر به

نقض حقوق بشری پیرامون آنها تهیه شده مورد انتقاد قرار گرفته است. مثال های  که گزارش

در رابطه با این نهاد آمریکایی، شاخص این ادعا در رابطه با رژیم اسرائیل است و گفته شده که 

این رژیم تعصب دارد و چشم خود را در رابطه با نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل بسته 

است. از جمله انتقاداتی که به این نهاد وارد شده است مبتنی بر تعریف آمریکایی از حقوق بشر 

 است که معیار و ارزش اصلی این سازمان برای اقدام قرار گرفته است. 

 میلیون 00 حدوداً که داد دیده بان حقوق بشر گزارش 1001 ژوئن به منتهی مالی سال برای

 تقریباً آنها که داشت اظهار این سازمان 1001 سال در. است کرده تدریاف مردمیهای  کمک دالر

 2 از کمتر و غربی اروپای از درصد 15 شمالی، آمریکای از را خود مالی حمایت از درصد 05

 کرده است. دریافت جهان بقیه از درصد

 یا مستقیم بودجه هیچگونه که دهد می سازمان گزارش 1001 سال مالی ارزیابی اساس بر

 بنیادهای و افراد مشارکت طریق از و صرفا بودجه خود را پذیرد نمی دولتی از هیچ غیرمستقیم را

 کند. می تأمین خصوصی

 در دالر میلیون 61.1 دالر، و میلیون 50.6 بر بالغ 1022 سال در سازمان این ساالنه بودجه

 .بود 1020 سال در دالر میلیون 05.5 و 1020 سال

 اف ت مدیره آن جیمزئاست و رئیس هی 1راث بان حقوق بشر کنتمدیر اجرایی دیده 

 باشد. می 2هوگ

 www.hrw.orgوبسایت رسمی دیده بان حقوق بشر:   

  

                                                            
1 . George Soros 
2 . Kenneth Roth 
3 . James F. Hoge 
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 ISW( به اختصار Institute for the Study of War)به انگلیسی:  جنگ مطالعات موسسه

تاسیس شد. این موسسه  2توسط کیمبرلی کاگان 1000یک اندیشکده آمریکایی است که در سال 

کند که در زمینه مسائل دفاعی و امور خارجی تحقیق  می خود را یک اندیشکده فرا حزبی معرفی

کنند  می کند. برخی این اندیشکده را به عنوان گروه جنگ طلب واشنگتن توصیف می و تحلیل

 است. نئوکان ها که طرفدار سیاست خارجی تهاجمی 

 نظامی، عملیات بر تمرکز با و عراق، افغانستان در جنگ ارهدرب هایی این مجموعه گزارش

 با سازمان این. است کرده ارائه درگیری مختلف مناطق در سیاسی روندهای و دشمن، تهدیدات

و  2، ژنرال داینامیک1جمله ریتون از بزرگی دفاعی پیمانکارانهای  مشارکت و مالیهای  کمک

 شود و مقر اصلی آن در واشنگتن دی سی قرار دارد.  می و افراد دیگر پشتیبانی 0دینکورپ

 استراتژی حامیان و مهمترین اولین از کاگان، کیمبرلی آن رئیس و جنگ مطالعات مؤسسه

 که کرد در ارائه تحلیلی مشارکت همچنین کاگان. بودند عراق در «5اقدام سریع» برانگیز بحث

 رئیس این اندیشکده، .کند می توصیف را جنگ در متحده ایاالت پیروزی چگونگی و عراق نبرد

طرح را در زمینه  هشتکار موسسه مطالعات جنگ مجموعا  به آغاز زمان از کیمبرلی کاگان

جنگ عراق و افغانستان به انجام رسانده که همه آنها برای کمک به اقدامات فرماندهی مرکزی 

 طرح ارزیابی تیم در رسمی طور به وی اند. بودهالمللی  و نیروهای بین 6ایاالت متحده در منطقه

و  1001در سال  عراق در متحده ایاالت مأموریت و ملیتی چند نیروهای برای مشترک کمپین

                                                            
1 . Kimberly Kagan 
2 . Raytheon 
3 . General Dynamics 
4 . DynCorp 
5 . surge 
6 . CENTCOM 
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استراتژیک سنتکام مشارکت داشت.  بررسی برای نظامی غیر مشاور تیم عضو عنوان به 1001

اقدامات  انجام در 2پترائوس دیوید ژنرال به تا بازگشت افغانستان به 1020 در سال کاگان

 . کند کمک انتقال قدرت ضروری در

 :شود می تقسیم اصلی دسته 2 به تحقیقات موسسه مطالعات جنگ

 عراق، پروژه - 2

  افغانستان، پروژه - 1

 خاورمیانه )غرب آسیا(. امنیت پروژه - 2

 ائتالف و افغانستان عملیات در افغانستان در این مرکز، معتقد است که کارآیی پروژه

اقدام علیه دشمنان و تامین امنیت شهروندان و نظارت بر آن را  ایجاد برای را نیروهای خارجی

دهد. همچنین نتایج انتخابات در این کشور )قبل از سقوط دولت و  می مورد تجزیه و تحلیل قرار

 افغانستان پروژه ( را مورد بررسی قرار داده است.1012در سال  به قدرت رسیدن مجدد طالبان

 افغانستان مانند طالبان، شبکه حقانی و حزب اسالمی در عمده موثرهای  گروه بر همچنین

 است. متمرکز

را به جهت رصد و تحلیل  مستندیهای  گزارش در موسسه مطالعات جنگ نیز عراق پروژه

کند. به صورت کلی استدالالت این موسسه در زمینه  می تغییرات امنیتی و سیاسی در عراق تهیه

شود که برای این منظور از  می راتژی نظامی آمریکا در عراق توسط این اندیشکده تهیهاست

این  1022از سال برد.  می بهرهها  آمریکایی و همچنین عراقیهای  فرماندهان نظامی و دیپلمات

اندیشکده تحقیقات خود را بر پویایی امنیتی و سیاسی حال حاضر عراق قرار داده است و بیان 

بیشتری دارند و نیاز به حضور نیروهای های  پرسنل نظامی عراقی نیاز به آموزش داشته که

 آمریکایی برای این منظور کامال ضروری است. 

 این. کرد آغاز 1022 در را )غرب آسیا( خود خاورمیانه امنیت پروژه ،جنگ مطالعات موسسه

 جهان و فارس خلیج در ایاالت متحده امنیتهای  فرصت وها  چالش مطالعه دنبال به پروژه

 فارس خلیج کشورهای و متحده ایاالت است کههایی  راه است و در پی شناسایی عرب

همچنین به دنبال تحلیل تغییرات در  .کنند کنترل ،دانند می ایران فزاینده نفوذرا که آنچه  توانند می

                                                            
1 . David Petraeus 
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ایاالت متحده به آنها متناسب های  موازنه قدرت در خاورمیانه )غرب آسیا( و ارزیابی واکنش

 از ای مجموعه همچنین است. متمرکز ایران و سوریه بر حاضر حال در پروژه این است.

 .است کرده تهیه لیبی تحوالت در زمینهها  گزارش

مانند مخالفان مسلح سوریه، هایی  این نهاد تحقیقاتی در زمینه سوریه و تحوالت آن گزارش

 نوظهور در سوریه و امثال آن را تهیه کرده است. های  مخالفان سیاسی سوریه، شورش

 همچنین و ایران نظامی وضعیت مورد درهایی  )غرب آسیا( گزارش خاورمیانه امنیت پروژه

 نیروی دو» شاملها  گزارش این. است کرده منتشر منطقه در خود همسایگان بر ایران نفوذ

 مؤسسه همکاری با که است «افغانستان و عراق مصر، شام، در ایران نفوذ» و «ایران دریایی

 .است شده نوشته اینترپرایز مریکنآ

 www.understandingwar.orgوبسایت رسمی موسسه مطالعات جنگ:  
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 The Washington)به انگلیسی:  خاورنزدیکهای  سیاست برای واشنگتن موسسه

Institute for Near East Policyکه است صهیونیستیرژیم  طرفدار آمریکایی اندیشکده ( یک 

 تمرکز نزدیک شرق در متحده ایاالت خارجی سیاست بر و است مستقر سی دی واشنگتن در

اختصاص یافته توسط  بودجه و (AIPAC) حمایت ایپک با 2115 سال در این موسسه .دارد

نسبت به ایپک  تاثیرگذاری بیشتر با تحقیقاتی تا شد تأسیس اهداکنندگان البی ایپک از بسیاری

 دنبال موسسه ما به " ارائه دهد. وبسایت این موسسه ماموریت خود را چنین عنوان کرده است:

ها  سیاست ترویج )غرب آسیا( و خاورمیانه در آمریکا منافع از بینانه واقع و متوازن درک پیشبرد

 ".مد نظر آن استهای  و ارزش

 توصیف متحده ایاالت در رژیم اسرائیل البیاز ای  شعبه عنوان به 1001 سال در موسسه این

 کنند. می این اتهام را رد اندیشکدهشد، که مقامات 

 کرد و کار به آغاز 2واینبرگ باربی نزدیک توسطخاورهای  موسسه واشنگتن برای سیاست

دوست "اولین مدیر اجرایی آن بود. وی این اندیشکده را  1ایندیک معاون سابق ایپک مارتین

توصیف  "متعادل و منعطفای  معتبر پیرامون موضوعات خاورمیانه با شیوهای  اسرائیل و موسسه

کرد. از زمان تاسیس، این اندیشکده تمرکز خود را بر مسئله اعراب و رژیم اسرائیل قرار داد و 

ی، جنگ خلیج فارس و تغییر معادالت منطقه ای، این به دنبال فروپاشی شورو 2110در دهه 

موسسه برنامه تحقیقاتی خود را بر ترکیه و ظهور اسالم سیاسی قرار داد. این موسسه تحقیقاتی 

خاورمیانه )غرب آسیا( مورد های  ، برای مطالعه و بحث در مورد سیاست2ایندیک مدیریتتحت 

                                                            
1 . Barbi Weinberg 
2 . AIPAC 
3 . Indyk 
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 پست چندین ت خود جذب کرد. وی درتوجه قرار گرفت و روشنفکران عرب را به جلسا

 رژیم اسرائیل مذاکرات ویژه نماینده ،فلسطین اشغالی در آمریکا سفیر جمله از آمریکا دیپلماتیک

 شورای در جنوبی آسیای و خاورنزدیک امور ارشد مدیر و کلینتون ویژه دستیار فلسطین، و

 مدیر و رئیس معاون حاضر حال در کرد و خدمت آمریکا خارجه وزیر معاون و ملی امنیت

 .است بروکینگز موسسه در امور خاور نزدیک در خارجی سیاست برنامه

 در عمیقی تحلیل و تجزیه تا است کرده تالش موسسه این انجام، حال در تحقیقات بر عالوه

 انتخاباتهای  خاورمیانه )غرب آسیا(، باالخص در سالهای  سیاست در و کلیدی عطف نقاط

های  ریاست جمهوری را جهت پیشبرد سیاستهای  نامزددهد تا بتواند  ارائه جمهوری ریاست

این موسسه به دولت جرج بوش در رابطه با روند صلح های  خود همسو سازد. از جمله توصیه

 .خاورمیانه بود

به دالیل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله اولویت قائل شدن به  اندیشکدهاین 

اسرائیل و نه آمریکا. و در پاسخ به این اتهام اظهار داشته است که مواضع آن به  منافع رژیم

آن ارائه شده های  معنای طرفداری از رژیم اسرائیل نیست بلکه برداشت نادرستی از فعالیت

داند و ثانیا رژیم اسرائیل  می است؛ زیرا اوال منافع ایاالت متحده را کامال همسو با رژیم اسرائیل

 در اندیشکده داند و مدعی است، این می آمریکاای  یگاهی برای تحقق منافع منطقهرا پا

 . است داشته مشارکت فلسطین و رژیم اسرائیل مناقشه برای آمیز مسالمت حلی راه جستجوی

 قبال در آمریکا سیاست کلیدی مسائل مورد در بحث برای محلی همچنین اندیشکده این

عربستان  سابق اطالعات رئیس فیصل، ترکی شاهزاده 1026 در است و سعودی بوده عربستان

 بنیامین ملی امنیت مشاور سابق آمیدرور و یاکوف رژیم اسرائیل ارتش ژنرال همراه به سعودی،

 دکتر پس از این رویداد، سال دو. کرد و مشترک میزبانی نادر نشست علنی یک دررا  نتانیاهو،

و  معتدل اسالم از و کرد سخنرانی موسسه این در اسالم جهان اتحادیه دبیرکل ،2عیسی محمد

  منعطف سخن راند.

تاثیرگذاری خارجی آمریکا گذاری  سیاست فرایند به مختلف زوایای از واشنگتن موسسه

با مقامات اجرایی و کنگره از هر دو  ارتباطدارد؛ از مقاالت تحقیقاتی و انتشار آن گرفته تا ایجاد 

                                                            
1 . Muhammad Isa 
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، این اندیشکده با مقامات نظامی برقرار کرده است. محققانای  حزب. همچنین روابط گسترده

جمعی و نشریات الکترونیکی و چاپی های  تحلیلی خود را از طرق مختلفی مانند رسانههای  داده

سی، عربی، عبری و فارسی در انگلیهای  گذارد. وبسایت این موسسه به زبان می به اشتراک

 دسترس است. 

است  "سیاستمدار برجسته"به نام ای  ساالنه این موسسه، اعطای جایزههای  از جمله برنامه

آنها با پشتوانه دانش قوی و فهم دقیق ای  به افرادی که خدمات حرفهرا که بنا به ادعای خود آن 

 توان از بیل می افت کنندگان این جایزهشود؛ از جمله دری می از تاریخ برخوردار بوده اعطا

 کاندولیزا ،انگلستان سابق وزیر بلر نخست تونی متحده، ایاالت سابق جمهور رئیس کلینتون

2 هیدن مایکل و متحده ایاالت سابق خارجه امور وزیر رایس
سیا  سابق مدیران تنت، جورج و 

 نام برد. 

 :کند می پشتیبانی داخلی تحقیقاتی برنامه 1 از حاضر حال در واشنگتن اندیشکده

 اجتماعی، تحوالت بر عربی؛ کههای  سیاست زمینه در1 گدولد دیوید و بث برنامه - 2

 .دارد تمرکز عرب جهان در اقتصادی و سیاسی

 و رژیم اسرائیل توجه مورد مسائل تحلیل و تجزیهبه  خاورمیانه؛ که صلح روند پروژه - 1

 .آن اختصاص دارد عرب همسایگان

 محافظه عرب کشورهای انرژی؛ که بر و فارس خلیج سیاست مورد در برنشتاین برنامه - 2

 .دارد تمرکز طبیعی گاز و نفت اصلی منبع عنوان به آنها نقش و فارس خلیج کار

تحلیل اقدامات  و تجزیه ؛ که به2متحده ایاالت سیاست و ایران مورد در ویتربی برنامه - 0

  تمرکز دارد.  ،شود می که از ایران ناشیهایی  برای مقابله با چالش

 تأثیر متحده ایاالت امنیتی منافع بر که مسائلی امنیتی؛ که بر و نظامی مطالعات برنامه - 5

 .پردازد می گذارد می

 شبههای  گروه تحلیل و تروریسم؛ که تمرکز آن بر تجزیه با مبارزه زمینه درای  برنامه - 6

 .تروریسم قرار دارد با مبارزه سیاست و آنها مالی و لجستیکی پشتیبانیهای  شبکه نظامی،

                                                            
1 . Michael Vincent Hayden 
2 . Beth and David Godold's program 
3 . Viterby program on Iran and US policy 
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عربی  کشورهای در دموکراسی برای نوینهای  ایده فیکرا؛ که جهت ایجاد انجمن - 0

 . 2 تشکیل شده است

های  استراتژی و دیپلماتیک سیاسی، محیط مورد در بحث ترکیه؛ که به تحقیقاتی برنامه - 1 

 ترکیه اختصاص دارد. 

برجسته و تاثیرگذار در جهان در های  در تحقیق ساالنه دانشگاه پنسیلوانیا پیرامون اندیشکده

 قرار گرفت.  01موسسه واشنگتن در رتبه  1020سال 

 تاسیس و رژیم اسرائیل )ایپک( طرفدار البی گروه با قوی روابط داشتن دلیل به سازمان این

آن، همواره مورد انتقاد بوده است. رشید خالیدی استاد فلسطینی  قساب کارمند یک توسط آن

این موسسه را مورد انتقاد شدید قرار  ،خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا اندیشکدهآمریکایی و مدیر 

داد و اظهار داشت که این موسسه از بزرگترین دشمنان اعراب و فلسطینی هاست و مهمترین 

 ابزار تبلیغاتی رژیم اسرائیل در ایاالت متحده است. 

 و شیکاگو، دانشگاه سیاسی علوم استاد برجستهنظریه پرداز و  رشایمرم از طرف دیگر، جان

هسته  از بخشی" را اندیشکده واشنگتن هاروارد، در دانشگاه کندی مدرسه رئیس 1لتوا استفان

در  والت و 2رشایمرم. کنند می توصیف متحده ایاالت در صهیونیستیرژیم  طرفدار البی "مرکزی

 :نویسند می "متحده ایاالت خارجی سیاست و اسرائیل البی" به نام خود کتاب

 مسائل مورد درای  بینانه واقع و متعادل دیدگاه که است مدعی موسسه واشنگتن اگرچه

 تأمین افرادی این موسسه توسط  واقع در. نیست اینطور اما دهد، می )غرب آسیا( ارائه خاورمیانه

هستند و با این که  رژیم اسرائیل کار هایدستور پیشبرد به متعهد شدت به که شود می مالی

 خاورمیانه مسائل اکثر در اما هستند،ای  باتجربه سابق مقامات محققان و آن، پرسنل از بسیاری

 . دارد وجود آنها در میان رویکردهای کمی تنوع و نیستند طرفی بی )غرب آسیا( ناظران

باشد مربوط به  می اطالعی که درباره بودجه ساالنه این اندیشکده در دسترس جدیدترین

  اند. دالر تخمین زدهمیلیون  20است که آن را بیش از  1026سال 

                                                            
1 . Fikra Association; To create new ideas for democracy in Arab countries 
2 . Stephen Walt 
3 . John Mearsheimer 
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 موسسه اجرایی مدیر 2112 ژانویه از آمریکایی نویسنده 2ساتلوف بی رابرتدر حال حاضر 

 ایاالت سیاست» شامل ساتلوف تخصص. را بر عهده دارد خاورنزدیک سیاست برای واشنگتن

 ایاالت روابط اسرائیل،رژیم  و اعراب روابط اسالمی، و عربی سیاست عمومی، دیپلماسی متحده،

 .است «خاورمیانه سازی دموکراسی صلح، روند ،رژیم صهیونیستی و متحده

  نزدیک:ی موسسه واشنگتن برای سیاست خاوروبسایت رسم
www.washingtoninstitute.org 
  

                                                            
1 . Robert Satloff 
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 Institute for Science and International)به انگلیسی:  المللی موسسه علوم و امنیت بین

Security به اختصار )ISISمردم به که و غیر حزبی است غیردولتی و انتفاعی غیر موسسه ، یک 

 این موسسه. دهد می رسانی اطالع "المللی بین امنیت بر موثر سیاسی و علمی مسائل" مورد در

 متحد در زمینه انرژی هسته ای، ملل سازمان سابق بازرس 2توسط دیوید آلبرایت 2112 سال در

 انرژیالمللی  بین آژانس "های یافته تحلیل و تجزیه در متخصص" عنوان به تاسیس شد. وی را

 مشکالت حل در موظفند دانشمندان که شد بنا باور این بر کنند. این موسسه می توصیف اتمی

موسسه علوم و امنیت  تمرکز. باشند داشته فعال مشارکتالمللی  بین و ملی امنیت اصلی

 :است بخش 0 برالمللی  بین

 و ملل سایر به آن با مرتبط فناوری وای  هستههای  سالح گسترش از جلوگیری( 2 

 ها، تروریست

 جهان، سراسر درای  هستههای  فعالیت بیشتر شفافیت( 1 

  اشاعه، عدمالمللی  بین رژیم تقویت( 2 

 ای. هستههای  زرادخانه برچیده شدن( 0 

 کاهش جهت مختلفهای  تالش برای پایدار تشکیالت ایجاد دنبال به این بر عالوه 

 و همچنینالمللی  جامعه بین و متحده ایاالت امنیت برایای  هستههای  سالح از ناشی تهدیدات

اهمیت  به توجه با. در این زمینه است سیاسی و علمی فنی، تحقیقات سازی یکپارچه

موسسه، این مرکز یک اندیشکده شناخته شده در محافل علمی و سیاسی است و های  فعالیت

                                                            
1 . David Albright 
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 1025مرکز تحقیقاتی علمی در جهان قرار داشته و همچنین در سال  15همواره نام آن در میان 

  ایاالت متحده و سیاست خارجی در جهان قرار گرفت. های  به عنوان یکی از برترین اندیشکده

 کشورهایی است درای  هستههای  برنامه مورد در معتبر اطالعات بعمن عنوان به موسسه این

 در مهمی مشارکت هم و در تالش است که هستند.ای  هسته سالح دارای یا دنبال به که

داشته باشد و هم از این طریق به امنیت ایاالت متحده ای  هستههای  سالح گسترش از جلوگیری

 یاری رساند.

و در صدد  کننده تکثیرهای  دولت تالش از را فنیهای  ارزیابی تأسیس، بدو از اندیشکده این

 مقامات بین گسترده طور به را خودهای  تحلیل وها  و یافته ارائهای  هسته سالح به دستیابی

 دولتی مقامات وها  رسانه .مردم انتشار داده است عموم وها  رسانه کارشناسان، دانشمندان، دولتی،

 به موسسه علوم و امنیت بین المللی اند. جهت سیاستگذاری بهره مند شدهها  یافتهاز این  غالباً

 مستقل، متخصصان دولتی، مقامات کردن متحد برای آن از خارج و متحده ایاالت در منظم طور

 ایاالت امنیتی معضالت حل جهت معتبرهای  استراتژی یافتن برای افکار عمومی و و دانشمندان

 .است کرده تالش جهانی وای  منطقه متحده،

 تحلیل و تجزیه ای، ماهواره تصاویر و فنیهای  داده بررسی با مرتب طور به اندیشکده این

 و اشاعه منع محافل در این مرکزهای  کند و یافته می منتشر راای  هستههای  سالحهای  برنامه فنی

 بر این موسسههای  فعالیت بیشتر امروزه .گیرد می قرار استناد مورد هموارهالمللی  بینهای  رسانه

 موارد و سوریه پاکستان، ایران، شمالی، کرهای  هستههای  برنامه بر نظارت و تحلیل و تجزیه

 .است متمرکز جهان سراسر درای  هسته غیرقانونی تجارت

 2110 دهه از توان گفت که این موسسه می پیرامون فعالیت این اندیشکده در رابطه با ایران

 مورد در به خوانندگان وبسایت کرده است و با ایجاد یک دنبال را ایرانای  هسته برنامه شرایط

  کند.  می ایران اطالع رسانیای  هسته تأسیسات و برنامه تاریخ

 که دانیم می ما" که بر اساس آن آمده است: شد مطرح اظهارنظر از این موسسه یک 1001 در

در واقعیت وجود ندارد و صرف نظر از این  ایرانای  هسته برنامه برای پایدار و نظامی حل راه

 برنامه تعلیق برای راه هترینب دیپلماسی که چه کسی در ایران ریاست جمهوری را بر عهده دارد،

 . "است ایران اورانیوم سازی غنی
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، موسسه علوم و امنیت بین المللی، سندی را که توسط کارشناسان آژانس 1001 اکتبر در

 مدعی شدندها  رسانه بر مبنای این سند، انرژی اتمی تهیه شده بود به انتشار رسانید. المللی  بین

 این تاکید کرد کهآژانس اما . است کرده آزمایش نقطه دو انفجار محدودی را در طرح ایران که

 گونه هیچ و دارد در ایران وجودای  هسته سالح برای تولید جامع طرح یک که نیست معنا بدان

 که در پاسخ گفت ایران. ندارد در اختیارای  هسته سالح اجزای هرگونه تولید بر مبنی اطالعاتی

 آن، آژانس به دنبالاست،  ساختگی هرگونه ادعا پیرامون آزمایش و انفجار هسته ای، دروغ و

 و باشد جهت شفافیت داشته بیشتری همکاری که است خواسته ایران از اتمی انرژیالمللی  بین

 ارائه ایران وارد شده به که اتهاماتی مورد در بیشتری اطالعات خواست تا عضو از کشورهای

 .دهند

 این اتمی انرژیالمللی  بین آژانس اگرچه که کرد خاطرنشان روسیه همچنین در این رابطه

 درگیری  نتیجه هیچگونه" اتمی انرژیالمللی  بین آژانسهای  یافته اما به انتشار رسانیده، را اسناد

 ". ندارد ایران در نشده اعالمای  هستههای  فعالیت مورد

مدعی است که هیچ گونه کمک مالی از منابع خارجی المللی  موسسه علوم و امنیت بین

مالی از کشورهایی مانند ژاپن به این مرکز در های  کند، هرچند اسنادی از حمایت نمی دریافت

مطالعاتی و های  این اندیشکده، بودجه خود را از بنیاددست است. با این حال بر اساس گفته 

 کند. می انرژی اتمی تامینالمللی  موسساتی مانند آژانس بین

 بر عهده دارد. 2آلبرایت در حال حاضر ریاست این موسسه را دیوید 

 www.isis-online.orgوبسایت رسمی موسسه علوم و امنیت بین المللی:  

                                                            
1 . David Albright 
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اندیشکده با تمرکز بر  ( یکThe Jamestown Foundation)به انگلیسی:  جیمز تاون بنیاد

است. این اندیشکده در سال  است که در واشنگتن دی سی مستقر دفاعی سیاست موضوعات

به جهت حمایت از فراریان از اتحاد جماهیر شوروی تاسیس شد و ماموریت اعالم شده  2110

در رابطه با رویدادها و روندهایی معرفی گذاران  کنونی خود را اطالع رسانی و آموزش سیاست

کرده که از منظر استراتژیک برای ایاالت متحده دارای اهمیت است. حوزه مطالعاتی این 

 کند بر چین، روسیه، اوراسیا و مسئله تروریسم تمرکز دارد.  می اندیشکده و نشریاتی که منتشر

 شوروی از مقامات عالیرتبه ،2شوچنکو یآرکاد اینکه از پس 2110 سال در جیمزتاون بنیاد

 تأسیس کرد،گیری  کناره ملل سازمان دبیرکل معاون عنوان به خود سمت از 2101 سال در که

که با شوچنکو ارتباط نزدیکی داشت، این بنیاد را برای انتشار مواضع و دست  1گایمر ویلیام. شد

افسر سابق اطالعات رومانی تاسیس کرد. با حمایت این  2او و همچنین یون پاچیاهای  نوشته

 به سیا نیز رئیس سابق 0کیسی جی آنها به فروش باالیی دست یافت. ویلیامهای  کتاب ،بنیاد

و سعی کرد بودجه کافی از طریق جامعه اطالعاتی آمریکا  کرد کمک جیمزتاون بنیاد تشکیل

در دوره جنگ این نهاد تحقیقاتی های  کند. فعالیتبرای یاری به فراریان از اتحاد شوروی فراهم 

بر حمایت از مخالفان شوروی و روشنفکران فراری از بلوک شرق برای انتشار افکارشان در  سرد

 غرب اختصاص داشت.

                                                            
1 . Arkady Shevchenko 
2 . William Geimer 
3 . Ion Pacepa 
4 . William J. Casey 
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 بدون خود راهای  داده اولیه، و بومی منابع از استفاده این موسسه مدعی است که با

 از تنها اغلبها  دهد. زیرا این گونه داده می ارائه ار خاصیک دستور یا فیلتر سیاسی،گیری  جهت

 بایست منتشر یابد اما به دالیل متعددی این امر صورت می اطالعاتی و رسمی های کانال طریق

پذیرد. لذا این بنیاد سعی دارد به استخراج و ارائه اطالعات از افرادی که تجربه دست اولی  نمی

بپردازد.  ،اندازند می که امنیت ملی ایاالت متحده را به مخاطرههایی  گروهو ها  در ارتباط با رژیم

 در فردیهای  آزادی و دموکراسی گسترش در مستقیماً" مدعی است که اندیشکده جیمز تاون

 بر آن اصلی تمرکز حاضر حال در ".است داشته مشارکت سابق کمونیستی بلوک کشورهای

 .است جهانی تروریسم و روسیه اوراسیا، چین،

 جیمی سابق ملی امنیت مشاور برژینسکی، زبیگنیو جیمزتاون، مدیره تئگذشته رئیس هی در

 تعامالت و دیپلماسی مرکز رئیس ،2کارپنتر مایکل کارتر بود. این پست هم اکنون در اختیار

 خارجی سیاست مشاور در پنتاگون و دفاع وزیر به عنوان معاون پیشتر کارپنتر. است جهانی

 و (بود اوباما باراک زمان در جمهور رئیس معاون بایدن که زمانی) بایدن جو فعلی جمهور رئیس

  فعالیت داشت. روسیه مدیر بخش عنوان به ملی امنیت شورای در همچنین

 1هیدن مایکل ژنرال بدین قرار است: جیمز تاون  بنیاد مدیره اعضا هیئت ،1012 سال از آغاز

)معمار استراتژی ایاالت متحده در قبال چین  5اسپالدینگ رابرت ؛ 0برایزا متیو ؛ 2هافمن بروس ؛

 کارشناس ) 0زن آزاد( جیکوب اروپای رادیو سابق )رئیس 6کنت توماس در دولت ترامپ(،

 .جهادی(های  ایدئولوژی کارشناس ) 1اولف استفان و بوکوحرام(؛مطالعات  برجسته

متهم  روسی ضد تبلیغات گسترش به را تحقیقاتی مؤسسه روسیه این دولت 1001 سال در

خشونت،  درباره مناظرات سیاسی برگزاری طریق کرد. روسیه مدعی بود که این اندیشکده از

صادر کرد ای  روسیه را مورد هجمه قرار داده است. در همین زمینه وزارت خارجه روسیه بیانیه

 اشخاص از استفاده با بارها و مناظرات بارهااین گونه  دهندگان سازمان"و در آن اظهار داشت: 

                                                            
1 . Michael Carpenter 
2 . Michael V. Hayden 
3 . Bruce Hoffman 
4 . Matthew Bryza 
5 . Robert Spalding 
6 . Thomas Kent 
7 . Jacob Zenn 
8 . Stephen Ulph 
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 سایر و چچن وضعیت مورد در تهمت عمدی انتشار به کارشناسان، شبه وها  تروریست حامی

 افراطی، تبلیغات انتشار اجازه شدند و همچنین متوسل روسیه شمالی و قفقازهای  جمهوری

 آنها" که گفت پاسخ در جیمز تاون بنیاد "داشته است. را مذهبی و قومی اختالفات به زدن دامن

گزینش های  ترسند زیرا رویکرد این اندیشکده بر خالف اطالعات و داده می آزاد کالم قدرت از

دولت روسیه این موسسه تحقیقاتی را به   "دولتی روسیه است.های  شده و خالف واقع رسانه

 توصیف کرد.  "غیر مطلوب " نهادعنوان یک 

 دولت در خارجه امور وزارت تروریسم با مبارزه کننده هماهنگ ، 2نبنجامی دانیل 1022 در

. کرد تمجید تروریسم مسائل مورد در آنهای  تحلیل و تحقیقات دلیل به تاون جیمز از اوباما،

 خاطر نشان جیمز تاون تروریسم ساالنه کنفرانس پنجمین در خود اصلی سخنرانی در بنجامین

 تروریسم، مسئله مورد در واقع بینانه تحلیل و تحقیقات به اندیشکدهاین  تعهد دلیل به: »کرد

از این موسسه را برای مبازره و پایان القاعده تصور کرد؛ زیرا تر  توان مکان مناسب نمی

 .«آن بسیار به موقع و یاری دهنده استهای  ارزیابی

 www.jamestown.orgوبسایت رسمی بنیاد جیمز تاون: 
  

                                                            
1 . Daniel Benjamin 
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 Jewish Institute for National)به انگلیسی: آمریکا  ملی امنیت موسسه یهودی

Security of Americaبه اختصار ) (JINSA), ملی امنیت امور برای یهودی موسسه" قبالً که" 

 واشنگتن در مستقر صهیونیستیرژیم  طرفدار و انتفاعی غیر اندیشکده و البی یک شد، می نامیده

 مدعی و شد تأسیس ملی امنیت به مربوط مسائل بر تمرکز با 2106 سال در موسسه این. است

کند، همچنین  ایفا دموکراسی در جهان تقویت در مهمی نقش تواند می رژیم اسرائیل که شد

  هستند.  اندیشکدههزار نفر عضو این  10مدعی است که در حدود 

 بر تأثیرگذاری و راهبرد ارائه"اندیشکده عبارت است از  این شده اعالم هدف

 امنیتیهای  همکاری ارتقا برای خارجی سیاست و ملی امنیت مهم موضوعات درگذاران  سیاست

 به آن؛ همچنین محدود نه اما اسرائیل، جمله از خود همفکر و همسو متحدان با ایاالت متحده

 منافع تامین در تواند می اسرائیل که نقشی مورد در آمریکا دفاعی جامعه مشارکت جلب

 و عمومی آگاهی افزایش و کند می ایفا مدیترانه )غرب آسیا( و خاورمیانه در غرب دموکراتیک

 ."آمریکا نظامی و توانایی اهمیت از یهودیان جامعه

 اعضا این مرکز تحقیقاتی شامل مشاوران و افراد بانفوذ از هر دو حزب ایاالت متحده

فوت  1010معاون اول رئیس جمهور )در سال  2باشد. شماری از آنها عبارتند از: دیک چنی می

 2مشاور سابق امنیت ملی و نماینده آمریکا در سازمان ملل، داگالس فیث 1شد(، جان بولتون

یک نهاد غیر حزبی است و با توجه به این که مسئله  اندیشکدهمعاون سابق وزیر دفاع، این 

                                                            
1 . Dick Cheney 
2 . John Bolton 
3 . Douglas Feth 
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خارجی آمریکا است، لذا از ورود  روابط آمریکا و رژیم اسرائیل یک موضوع بنیادین در سیاست

 کند.  می و عضویت افراد برجسته از هردو حزب استقبال

2جموندر استراتژی و دفاعی مرکز
وابسته به این موسسه است. این مرکز های  یکی از بخش 

تاسیس شد و در زمینه امور دفاعی و استراتژیکی پیرامون امنیت ملی ایاالت  1022در سال 

 این نهاد وابسته از قرار زیر است:های  کند. خط مشی می متحده تحقیق

 و آمریکا امنیتی سیاست پروژه رژیم اسرائیل؛ و متحده ایاالت امنیتی سیاست برنامه - 2

 در رژیم اسرائیل و آمریکا امنیتی روابط تقویت مختلفهای  راه بررسی به رژیم اسرائیل

های  فرصت از استفاده و فزاینده خطرات با مقابله برایای  منطقه چشمگیر تغییرات میان

 .است پروژه این رئیس 1استاوریدیس ژنرال جیمز. پردازد می جدید

رژیم  سیطره استراتژیک اهمیت اردن  دره سیاستگذاری پروژه اردن؛ دره سیاسی پروژه - 1

 ملی امنیت منافع رژیم اسرائیل از موجودیت خود، دفاع برای را اردن دره در اسرائیل

 .کند می بررسی خاورمیانه )غرب آسیا( در ثبات و متحده ایاالت

 ایاالت اختیار در نظامی و اقتصادی استراتژیک،های  گزینه بررسی ایران؛ سیاست پروژه - 2

آنچه که  با مقابله وای  هسته سالح به ایران دستیابی)ادعای(  از جلوگیری برای متحده

. می خواند متحدانش و متحده ایاالت علیه ایران کننده ثبات بی تجاوز و اقدامات

 .، هستند 0والد اف چارلز ژنرال و 2ادلمن اریک پروژه، این روسای

 و تهدیدها بررسی شرقی، برای مدیترانه سیاست پروژه شرقی؛ مدیترانه سیاست پروژه - 0

 در متحده مداران ایاالت سیاست برایهایی  توصیه ارائه و توسعه حال درهای  فرصت

 در منطقه و بزرگهای  قدرت رقابت ترکیه، تهاجمی رویکرد جمله از منطقه، قبال

والد  اف چارلز ژنرال و ادلمن اریک توسط پروژه این .شد ایجاد انرژی مهم اکتشافات

 شود. می اداره و مدیریت

 الزامات ترکیبی یا نامتقارن جنگ سیاست پروژه جنگ نامتقارن؛ سیاسی پروژه - 5

آنها را  نظامیان و رژیم اسرائیل متحده، ایاالت عملکرد ارزیابی و مسلحانه های  درگیری

                                                            
1 .The Gemunder Center For Defense And Strategy 
2 . James Stavridis 
3 . Eric Edelman 
4 . Charles F. Wald 
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رفتارهای مخالفان غیر حکومتی مانند حزب اهلل لبنان و  تادهد  می مورد ارزیابی قرار

 حماس را بی اثر کند.  

 کار به 1020 سال در غزه جنگ در حماس کهای  استراتژی غزه؛ ارزیابی سیاسی پروژه - 6

قدرت  کارایی تضعیف برای تهدیدی که است جنگ از جدیدی چهره نمایانگر گرفت،

است.  نامنظمهای  درگیری در( صهیونیست)ها  اسرائیلی انداختن خطر به متعارف، نظامی

 و فلسطینی اسرائیلی، ارشد مقامات با بحث و خود تحقیقات اساس بر غزه، پروژه

 کند. می مطالعه نزدیک از را رژیم اسرائیل واکنش ملل، سازمان

 مدیران نظامی، و دولتی سابق رتبه عالی ؛ مقاماتEMP 2الکترومغناطیس برنامه پروژه – 0

 و آگاهی افزایش برای را متخصصان سایر وای  ارشد در سطح ایاالت، دانشمندان هسته

 متحده، ایاالت استراتژیک بازدارندگی افزایش جهت عملی های توصیه ارائه

 . آورد می گردهم پیرامون تهدیدات الکترونیکی و سایبری را حیاتیهای  زیرساخت

 است: زیر موارد شامل متحده ایاالت دولت برای اندیشکدهاین های  توصیه

 .بالستیک برای دفاع از رژیم اسرائیل موشکی دفاعهای  توسعه سیستم

 ای. منطقه بالستیکهای  موشک تولید و توسعه مهار

 .1002 سپتامبر 22 حمالت پس از تروریسم ضد بودجه افزایش

 رژیم اسرائیل. با نظامیهای  همکاری افزایش

 آنها.های  خانواده و متحده ایاالت خدمات نظامی پرسنل برای زندگی ارتقا کیفیت

 و متحده ایاالت بین تسلیحاتیهای  همکاری توسعه و آموزش مشترکهای  برنامه از حمایت

 .رژیم اسرائیل

امنیتی که ایاالت های  پیمان سایر به نسبت رژیم اسرائیل برتر با متقابل دفاع دوجانبه معاهده

 متحده در آنها دخیل است.

از سیاست تغییر رژیم در عراق حمایت کرد و سعی کرد آمریکا یهودی امنیت ملی  موسسه

کامل از برقرار سازد و همچنین به صورت ای  با رهبران اقلیم کردستان عراق روابط حسنه

 مخالف ایران حمایت کرده است. های  مالی آمریکا در حمایت از گروههای  سیاست

                                                            
1 .Electromagnetic Pulse Program 
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 عنوان به ارمنستان علیه جنگ در جمهوری آذربایجان ، از1012اندیشکده در سال این 

رئیس این  2ماکوفسکی مایکل. است کرده حمایت ایران تضعیفایجاد توطئه و  برایای  وسیله

 ما معتقدیم که آمریکا ": داشت اظهار متحده ایاالت در آذربایجان سفیر با گفتگو در موسسه

آذربایجان داشته باشد و در مواضع خود از آن جمهوری بایست روابط استراتژیک قوی با  می

 ."حمایت کند

شود که آن را سه  می 1020آماری که از بودجه این موسسه در دسترس است مربوط به سال 

 رزیابی کرده است.و نیم میلیون دالر ا

 www.Jinsa.org وبسایت رسمی بنیاد یهودی امور امنیت ملی:

  

                                                            
1 . Michael Makowski 
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است  واشنگتن در مستقر اندیشکده ( یکMcCain Institute)به انگلیسی:  کین مک موسسه

ایجاد  اساس بر رهبری پیشبرد" اعالمی آن و ماموریت وابسته استآریزونا  ایالتی دانشگاه هکه ب

 ". است جهان سراسر و متحده ایاالت در انسانی کرامت و آزادی اقتصادی،های  فرصت امنیت،

 جمهوری حزب نامزد و آمریکایی سناتور نام به و شد اسیست 1021 سال در اندیشکده این

 کین مک موسسه. است شده نامگذاری آریزونا از 2کین مک جان 1001 جمهوری ریاست خواه

1 شیران ژوزت کین، مک موسسه اجرایی مدیر. است آریزونا ایالتی دانشگاه از بخشی
 معاون 

 .است غذا جهانی برنامه سابق اجرایی مدیر و بوش دبلیو جورج دولت در خارجه امور وزیر

فعالیت این موسسه به دستیابی به تاثیرات فوری و همچنین بلند مدت در سیاست خارجی 

گیری  که توانایی رهبران را در تصمیمپردازد  می متمرکز شده است و به این منظور به تحقیقاتی

 محور اصلی قرار دارد: 0مد نظر این موسسه بر گذاری  برد. تاثیر می در راستای منافع آمریکا باال

 دقیق تحلیل و تجزیه و آزاد بحث طریق از رهبرانگیری  به جهت تصمیمها  توصیه ارائه - 2

 به مربوط تحقیقات انتشار و کارشناسان مرتبط، متخصصان از دعوت با موضوعات،

 .فناوری نوین از استفاده باگیری  تصمیمهای  شبیه سازی انجام و سیاست خارجی

 غیر آمریکایی و آمریکایی از اعم ملی امنیت قوه در زمینهالب رهبران آموزش و شناسایی - 1

 .هدفمند آموزش و بورسیه طریق اعطای از نظامی، و خصوصی دولتی،های  حوزه در

هایی  ایجاد فضای فکری برای محققان و هدایت تحقیقات هدفمند به منظور ارائه بدیل - 2

 برای تصمیم سازان. گیری  در تصمیم

که در راستای منافع هایی  گیری به منظور تصمیم رهبری روحیه حفظ و کمک به ترویج - 0

 ملی ایاالت متحده باشد. 

                                                            
1 . John McCain 
2 . Josette Sheeran 
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دهد که در  می ترتیبالمللی  رهبران بینرا در سطح ای  گردهمایی ساالنه اندیشکدهاین 

شود. در این نشست رهبران جهانی، تصمیم سازان، مدیران بلند پایه، فعاالن و  می آریزونا برگزار

با محوریت المللی  بینهای  کارشناسان مختلف را به جهت بحث پیرامون موضوعات و چالش

مله افرادی که در گذشته در این آیند. از ج می دموکراتیک گرد همهای  نقش رهبران و ارزش

های  هیالری کلینتون نام برد. در ابتدای نشست و جو بایدن ازتوان  می ور داشتندضنشست ح

گوناگونی پیرامون آن وجود دارد و مورد عالقه و توجه های  ساالنه، موضوعی را که دیدگاه

ارائه شود. این گردهمایی عملی به رهبران های  گردد تا توصیه می انتخاب ،ایاالت متحده است

در پی مرگ وی توسط  1021گردید و برای اولین بار در سال  می هر ساله توسط مک کین افتتاح

 پسرش افتتاح شد. 

گردد؛ از جمله سیاست  می از موضوعات را شاملای  مباحث موسسه مک کین مجموعه

جه دفاعی، بهار عربی، به ایاالت متحده در قبال روسیه، مصر، سوریه، افغانستان، ایران، بود

هواپیماهای بدون سرنشین. فضای خصوصی ایجاد شده توسط این نهاد یک محیط گیری  کار

شود تا بی پروا و بدون بیم از عواقب اظهار نظرهای خود و یا  می امنی برای رهبران تلقی

 احتمالی، به تبادل نظر بپردازند. های  واکنش

مانند عربستان سعودی  مختلفی و کشورهای شرکت و هابنیاد افراد، از موسسه این بودجه

 شود.  می تامین

   www.mccaininstitute.orgت رسمی موسسه مک کین:   یابسو
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یک اندیشکده  MEF( یا به اختصار Middle East Forum)به انگلیسی:  خاورمیانه انجمن

)که هم اکنون نیز رئیس آن  2توسط دنیل پایپس 2110محافظه کار آمریکایی است که در سال 

خود را یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیر  2110است( تاسیس شد. این مجموعه در سال 

منتشر  1را به نام فصلنامه خاورمیانهای  نشریهبا شعار ارتقاء منافع آمریکا انتفاعی معرفی کرد و 

  . می کند

به دنبال حفاظت تمدن غربی و "در وبسایت خود اینطور عنوان کرده که  اندیشکدهاین 

است.   "داند منافع و اقدامات ایاالت متحده در برابر آنچه تهدیدات اسالم گرایی می

های  سایر دموکراسی)باصطالح( همچنین مدعی است که از پیوندهای قوی با اسرائیل و 

ر در منطقه خاورمیانه )غرب آسیا( تالش نوظهور حمایت کرده و برای ترویج حقوق بش

کند. همچنین در پی عرضه پایدار و مقرون به صرفه نفت از منطقه و حل و فصل  می

 باشد.  المللی می و بینای  مسالمت آمیز اختالفات منطقه

انجمن خاورمیانه سازوکارهای حقوقی به جهت حمایت از محققان و تحلیلگرانی که در 

رتبط با اسالم فعالیت دارند ایجاد کرده تا از آنها در برابر اعمال فشار رابطه با موضوعات م

 برای نقض آزادی بیان حفاظت کند. ها  حکومت

رسد به موضوعات پیرامون  می خاورمیانه که توسط این نهاد تحقیقاتی به انتشار فصلنامه

یپس ایجاد شد و توسط دنیل پا 2110خاورمیانه )غرب آسیا( اختصاص دارد. این فصلنامه در 

 کینگز در مدیترانه و( آسیا)غرب  خاورمیانه مطالعات سابق مدیر 2سردبیر کنونی آن افرایم کارش

 است. لندن کالج

                                                            
1 . Daniel Pipes 
2 . The Middle East Quarterly 
3 . Efraim Karsh 
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متعددی را تاسیس و دنبال کرده که شماری از آنها را در زیر های  انجمن خاورمیانه پروژه

 کنیم: می بیان

را راه اندازی کرد و طی گزارشی که  2بانه پروژه دید 1001این نهاد تحقیقاتی در سال 

چالش عمده در تدریس و فهم مسائل خاورمیانه )غرب آسیا(  پنجتوسط این پروژه تهیه گردید، 

 و مراکز تحقیقاتی آمریکایی شناسایی کرد: ها  را در دانشگاه

 ضعف تئوریک و تحلیل؛  - 2

 متفاوت؛ های  عدم تحمل دیدگاه - 1

 تحلیلی، های  عدم پذیرش اشتباه - 2

 سو استفاده قدرت در برابر دانشجویان؛ - 0

 تحصیلی؛ های  ترکیب مسائل سیاسی با بورسیه - 5

 از برخی شد باعث که کرد منتشر را اساتید غیر همسو از فهرستی بان دیده ابتدا پروژه در

. کنند متهم " 1کارتیستی مک"و جهت گیری ارعاب به را بان پروژه دیده دانشگاه، اساتید

 کرد. حذف خود  وبسایت از را فهرست پروژه دیدبان این متعاقباً،

را تاسیس کرد. در تشریح اهداف  2دیده بان اسالم گرایی 1006انجمن خاورمیانه در سال 

)متعادل و  اسالمی نهادهای و عقاید با"خود از این اقدام بیان داشت که در پی آن است که 

کند و به دنبال کاهش قدرت اسالم  مبارزه غربی کشورهای سایر و متحده ایاالت در افراطی(

 ."گرایان است تا از خطر آنها در برابر غرب جلوگیری کند

 ها، بان اسالم گرایی اعالم داشته که به دنبال آموزش دولت مردان، جلب نظر رسانهه دید

د چارچوب قانونی در تاثیر بر نهادهای مذهبی و جامعه آکادمیک و دنیای تجارت به منظور ایجا

سیاسی، های  فعالیت این اندیشکده بر رصدمرتبط با مسلمانان است. های  زمینه اسالم و فعالیت

آموزشی، فرهنگی و حقوقی جامعه اسالمی در ایاالت متحده و کشورهای اروپای غربی و کانادا 

دیده بان اسالم گرایی نیست ولی  مرکزو استرالیا تمرکز دارد. مسئله مبارزه با تروریسم مورد ت

پدیده اسالم گرایی را در کشورهای دارای اکثریت مسلمان مانند مصر، عربستان سعودی و 

                                                            
1 . Campus Watch 
2 . McCarthyesque 
3 . Islamist Watch 
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آن در این زمینه شامل های  دهد و اعالم داشته که فعالیت می پاکستان مورد تحلیل قرار

 است.  "تحقیقات، حمایت و اقدام"

 محققان، از تا کرد ایجاد 1000 در سال را 2حقوقی پروژه با عنوانای  برنامه خاورمیانه، انجمن

برابر  در کنند، می کار مرتبط موضوعات و موضوع افراط گرایی روی بر که فعاالنی و تحلیلگران

حفاظت  ،ها و افراط گرایان در خاموش کردن صدای آنها و نقض آزادی بیان اقدامات حکومت

  کند. 

روش را برای مقابله با  چهارحقوقی بیان داشته که در راستای هدف فوق  پروژه وبسایت

 رساند:  می تهدیدات افراط گرایی در نقض آزادی بیان به انجام

 برای قربانیان افراط گرایی؛ مالی کمک آوری جمع - 2

 مشاوره حقوقی، - 1

 از وکالی حقوقی به جهت حمایت از آزادی بیان؛ المللی  ایجاد شبکه بین - 2

  افزایش آگاهی در این خصوص.  - 0

آغاز به کار کرد. این پروژه  1020 سال توسط انجمن خاورمیانه در 1اسرائیل پیروزی پروژه

ابتکاری بود با هدف پایان دادن به مناقشه رژیم اسرائیل و فلسطینیان از طریق اعمال فشار بر 

همچنین به دنبال مشروعیت دادن و به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل به عنوان  .ها فلسطینی

کشوری یهودی در منطقه است. دنیل پایپس رئیس انجمن خاورمیانه در اظهاراتی در این راستا 

  ."شود، اما صلح با دشمنان سابق امکان پذیر است نمی صلح با دشمنان حاصل"گفت که 

منبع  1 شد، منتشر 1022 سال در که  2آمریکایی ترقی زمرک که توسط گزارشی اساس بر

 اصلی در تامین مالی انجمن خاورمیانه فعاالنه مشارکت دارند:

 . 0خیرینگذاری  سرمایه صندوق - 2

 . 5میلیاردر آمریکایی روزنوالد ویلیام خانوادگی بنیاد - 1

                                                            
1 . The Legal Project 
2 . Israel Victory Project 
3 . Center for American Progress 
4 . Donors Capital Fund 
5 . William Rosenwald Family Fund 
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میلیون  0باشد که آن را بیش از  می 1020آخرین اطالع از بودجه این موسسه مربوط به سال 

رویکرد انجمن خاورمیانه نشان می دهد که این اندیشکده در راستای دالر تخمین زده است. 

 تقویت رویکرد اسالم هراسی آمریکا و غرب فعالیت می کند.

 www.meforum.orgوبسایت رسمی انجمن خاورمیانه: 
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 سال در که استای  ( اندیشکدهMiddle East Institute)به انگلیسی:  خاورمیانه وسسهم

مطالعه  به صرفا که است واشنگتن در مستقر موسسه مطالعاتی ترین شد و قدیمی تأسیس 2106

 اندیشکده یک این موسسه. است شده داده )غرب آسیا( اختصاص خاورمیانه پیرامون مسائل

 و خدمات آموزشی توسعه منطقه،های  سیاست تحلیل و تجزیه که و مستقل است غیرحزبی

 .دهد می ارائه را منطقه فرهنگی و هنری تعامالت است که مرکزی و همچنین ای، حرفه

جهت  حل راه یافتن برای راالمللی  بین وای  منطقه مطالعاتی خاورمیانه، رهبران موسسه

مسائلی چون اعراب و رژیم . آورد می هم گرد منطقه مسائل برانگیزترین چالش مواجهه با

برنامه  ها، ایاالت متحده، نگرش شهروندان به اقدامات آمریکاییای  اسرائیل، حضور منطقه

تاثیرگذار و مراجع دینی و قومی های  ایران، تحلیل گروهای  و موشکی و اقدامات منطقهای  هسته

هستند که اندیشمندان و صاحب نظران را در این هایی  در منطقه، و مسائلی از این دست برنامه

 رویدادهای وها  میزگرد کند، می ایجاد بنیادین را تحقیقات، آورد و پیرو آن می سسه گرد هممو

 .کنند می تالشای  منطقه سیاستهای  پیچیدگی درک پیشبرد برای و دهند می تشکیل را عمومی

)غرب آسیا(  خاورمیانه دانش و آگاهی پیرامون خاورمیانه، افزایش وسسهماموریت اعالمی م

منطقه )ایاالت متحده و  دو این مردم بین بهتر درک ارتقای و متحده ایاالت شهروندان میان در

 ( است.غرب آسیا

 در خود تجربیات از الهام با معمار با سابقه آمریکایی ، 2کیزر کمپ جورج 2106 سال در

 و اساتید سفیران، دانشمندان، از گروهی دوم، جهانی جنگ از )غرب آسیا( قبل خاورمیانه

. آورد )غرب آسیا( گرد هم خاورمیانه مطالعه منطقه جهت نهادی ایجاد برای را سیاستمداران

های  بودند که در آن رهبران و اندیشمندان حوزه به دنبال ایجاد مرکزی همکارانش و کیزر

 ایاالت شهروندان بین )غرب آسیا( در خاورمیانهشان از  دانش افزایش منظور مختلف بتوانند به

 . شوند نزدیک هم به و مشارکت، همکاریهای  زمینه آنها، بین بهتر درک ارتقا و متحده

                                                            
1 . George Camp Kaiser 
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 دانشکده مدیر ، 2هاسکینز ال هالفورد به توان می در تشکیل این موسسه وی همکاران از

 از کنگره نماینده ،1هرتر. ا کریستین. کرد هاپکینز اشاره جان دانشگاهالمللی  بین مطالعات

 اسالمی بخش مدیر ،2گالیدن هارولد آیزنهاور، دولت خارجه امور وزیر بعدها و ماساچوست

 آمریکایی دانشگاه خاورمیانه و استاد مجله ویراستار اولین ، 0هال پی هاروی کنگره؛ کتابخانه

  از جمله اعضا دیگر آن بودند.  بیروت

 برگزاری خاورمیانه، مجله انتشار کتابخانه، ایجاد خاورمیانه بر وسسهم، اولیههای  سال در

. بود )غرب آسیا( متمرکز خاورمیانه مطالعات رسمیهای  دوره از حمایت و ساالنههای  کنفرانس

 از استفاده با )غرب آسیا( را دقیق پیرامون خاورمیانه مطالعه ضرورت و همکارانش، کیزر

ها  دیپلمات آموزش برایای  رشته بین رویکرد این. دادند تشخیصای  منطقه مطالعات چارچوب

 ارتباط متحده در منطقه ایاالت خارجی سیاستهای  طرح با و بود جدید پدیده یک تجار و

 .داشت تنگاتنگی

 تا گرفته کتاب معرفی و پانل ارائه از که است عمومی رویدادهای میزبان خاورمیانه موسسه

 متخصصان بومی از این اندیشکده .شود می شامل را سیاستگذاریهای  کارگاه و میزگردها

های  کنفرانس وها  برنامه در تا کند می دعوت جهان سراسر )غرب آسیا( و همچنین خاورمیانه

شود شامل  می موضوعات اصلی که در کنفرانس ساالنه بر محور آنها برگزار .کنند شرکت خود

در شود که هر سال  می ترکیه، مصر وهمچنین رویدادهای مهم سالمسایل کشورهای خاورمیانه، 

 شود.  می ماه نوامبر تشکیل

محقق مقیم، شامل سفیران سابق ایاالت  00این موسسه تحقیقاتی مستحضر به داشتن بیش از 

 ی بین المللی آمریکاها رسانه .متحده، مقامات دولتی و تحلیلگران و دانشمندان این حوزه است

 کنند.  می طقه استفادهجهت تفسیر و تحلیل  رویدادهای من کارشناسانبه طور معمول از این 

موجود در منطقه تشکیل شده است که های  درباره زبانای  گروه ویژه موسسه خاورمیانهدر 

 ترکی، فارسی، عبری، عربی،های  زبانهای  کالس تشکیل با فرهنگی درک ارتقا آن ماموریت

                                                            
1 . Halford L. Haskins 
2 . Christian Archibald Herter 
3 . Harold Gliden 
4 . Harvey P. Hall 
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 که شود می تدریس بومی غیر و بومی تجربه با مربیان توسطها  کالس این .است پشتو و اردو

 . کنند می تدریس مریلند دانشگاه و تاون جورج مانندهایی  دانشگاه در همچنین آنها از بسیاری

در ای  عمان کمک مالی قابل توجهی را جهت تاسیس کتابخانهسابق سلطان قابوس پادشاه 

بنیانگذار این نزدیکی مقر موسسه خاورمیانه ارائه داد. این کتابخانه ابتدا به نام جورج کمپ کیزر، 

 تغییر کرد. "عمان"ابخانه به تموسسه تاسیس شده بود اما به دنبال کمک مالی سلطان قابوس نام این ک

 را سی دی واشنگتن )غرب آسیا( در خاورمیانه به مربوط ادبیات مجموعه بزرگترین کتابخانه این

 از بیش که شود می زده تخمین. کند می نگهداریای  منطقه های نزبا به را مطالبی شود و می شامل

 . شود می نگهداری اند، در آن شده داده اختصاص منطقه به همه که نشریات، و کتابجلد  10000

خاورمیانه، پروژه خاورمیانه )غرب آسیا( و آسیا نام  موسسههای  یکی از عمده ترین برنامه

 دارد و هدف از ایجاد آن پیگیری دو هدف اصلی است: 

 ارائه با آسیا )غرب آسیا( و خاورمیانه بین بعدی چند روابط درک و آگاهی ارتقا - 2

 اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سیاسی، و مناسبات اقتصادی، تعامالت تحلیل و تجزیه و اطالعات

 آنها. پیامدهای والمللی  بین

 آسیا( و)غرب  خاورمیانه روابط با ارتباط درها  فعالیت سایر و مشترک تحقیقات توسعه - 1

 .نهادی در بین آنها مشارکت ایجاد و متخصصان از انجمن یک ایجاد طریق از آسیا

 متحده شود. برای مثال امارات می این موسسه از منابع داخلی و خارجی تامینهای  درآمد

 خاورمیانه اهدا کرد. طی موسسه به 1020 و 1026های  سال طول در دالر میلیون 10 عربی

سعودی از بزرگترین تامین کنندگان  عربستان و عربی متحده امارات ،1020-1026های  سال

تا این موسسه به بهبود وجهه منفی حقوق بشری این کشورها  اند خاورمیانه بوده وسسهبودجه م

 در نزد افکار عمومی کمک کند.

 1025سال  درخاورمیانه  وسسهبودجه اعالمی م و است 2ریاست این موسسه با پل سالم

 . می باشدمیلیون دالر  0بیش از 

 www.mei.eduخاورمیانه: موسسه وبسایت رسمی 

  

                                                            
1 . Paul Salem 
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( The National Bureau of Asian Research)به انگلیسی:  آسیایی تحقیقات ملی دفتر

یک اندیشکده غیر انتفاعی آمریکایی است که مقر آن در سیاتل آمریکاست و دفتری نیز در 

های  بنا به گفته خود، اطالع رسانی و تقویت سیاست دفترواشنگتن دی سی دارد. ماموریت این 

و صاحبان گذاران  مربوط به آسیا و اقیانوسیه است. این نهاد تحقیقاتی اندیشمندان، سیاست

آورد تا مسائل سیاسی، استراتژیک، اقتصادی، جهانی شدن، بهداشت و  می را گرد همصنایع 

انرژی را مورد مطالعه قرار دهد و بر روابط ایاالت متحده با شرق، مرکز، جنوب و جنوب شرقی 

 است.  2آسیا تمرکز کند. ریاست این نهاد امروزه با ریچارد الینگز 

 رئیس پیل، بی کنت سناتور دموکرات به همراه ،1نجکسو هنری سناتور 2100 دهه اواخر در

مرکز "واشنگتن، ضرورت ایجاد نهادی تحقیقاتی به نام  دانشگاهالمللی  بین مطالعات دانشکده

هایی  را مطرح کردند. سناتور هنری جکسون از حمایت روسای شرکت "ملی چین و شوروی

مانند یونایتد ایرالینز و شرکت بوئینگ برای ایجاد این نهاد بهره مند شد تا با تاسیس آن، فاصله 

میان تصمیم گیران سیاست خارجی و اندیشمندان و موسسات تحقیقاتی را پیرامون مسائل آسیا 

سال پس از مرگ  0درست  2111کاهش دهد. دفتر ملی تحقیقات آسیایی و شوروی در سال 

نام خود را به  2111در سال یک سال پس از فروپاشی شوروی، این دفتر جاد شد. جکسون ای

تحقیقاتی تخصصی است های  دارای گروه اندیشکدهتغییر داد. این  "دفتر ملی تحقیقات آسیایی"

 .دهیم می که به اختصار آنها را شرح

 تمرکز و با سیاآ سیاسی امنیتی مسائل از وسیعی طیف زمینه در امنیتی و سیاسی امور گروه

 مسائل. دهد می انجام نگر آینده و نوآورانهگذاری  سیاست تحقیقات استراتژیک، مطالعات بر ویژه

 و سیاست و مسائلی پیرامون متحده در مورد مسائل آسیایی ایاالت ملی امنیت چین؛ امنیتی

                                                            
1 .Richard J. Ellings 
2 . Henry Jackson 
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 شده اعالم در آسیا از جمله مواردی است که این گروه بر آنها متمرکز است. مأموریت رهبری

 درک تا کند فراهم "ملی امنیت زمینه در برجسته محققان" برای فرصتی که است این گروه این

 و آسیا به مربوط ملی امنیت مدت بلند و مهم مسائل مورد در را متحده ایاالت سیاستگذاران

 .دهد شکل و تقویت کرده اقیانوسیه را

 اقیانوسیه و آسیا اقتصادیهای  سیاست و بازار مسائل انرژی و اقتصادی امور تجارت، گروه

 حوزه:  سه بر تمرکز با دهد و را مورد توجه و مطالعه قرار می

 امنیت و سیاست انرژی؛ - 2

 انرژی و محیط زیست؛  - 1

 و مشارکت اقتصادی؛ گذاری  تجارت، سرمایه - 2

های  سیاستپردازد.  میسازان  کاربردی برای تصمیمهای  و توصیهتحقیقاتی های  به نوآوری

اقتصادی چین، اقتصاد کشورهای اسالمی و اقدامات مالی کشورهای آسیایی مسائل مهم و مورد 

تحوالت عمده در بازارهای انرژی آسیا و نتایج آن  1000عالقه این گروه است. همچنین از سال 

 را در بستر ژئوپلیتیک منطقه مورد بررسی قرار داده است. 

 مورد این مرکز در. شد تأسیس 1002 سال در تر ملی تحقیقات آسیاییدر دف بهداشت مرکز

 مالی مرتبط با آن و انسانیهای  هزینه کاهش بیماری و درمان و تشخیص پیشگیری، ضرورت

هدفمند و  کارهای انجام را برایای  ساالنههای  پیرو این هدف، این مرکز نشست. می کند بحث

 دهد. می رسیدن به نتایج ملموس ترتیب

دفتر ملی تحقیقات آسیایی، گروه مطالعات شمال شرق آسیا را ایجاد کرد و به  1006 سال در

ل پیرامون مسائل وشود. مرکز پا می به نام او شناخته " 2لوکنت پا "افتخار بنیانگذار این گروه 

 شمال شرقی آسیا از قبیل موضوعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی مطالعات جامعی را به انجام

  رساند.  می

 مجلس اکثریت رهبر افتخار به 1اسلید گورتونالمللی  بین سیاست مرکز 1020 سال در

واشنگتن، ایجاد گردید که تمرکز آن بر نحوه سازماندهی امور داخلی ایاالت  ایالت نمایندگان

 باشد. می متحده برای مواجه و مقابله در برابر تهدیدات خارجی ناشی از منطقه آسیا

                                                            
1 . Kenneth Powell 
2 . Slade Gorton 
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ویلسون در زمینه  وودروالمللی  بین مرکز این نهاد تحقیقاتی به همراه 1022 تا 1001 سال از

، ایجاد ایجاد برنامه جامع ملی پیرامون آسیا با یکدیگر همکاری کردند. هدف از این همکاری

دولت های  علمی و همچنین هم افزایی در تحقیقات و برنامهبسترهای همه جانبه، مشترک، 

 در قبال آسیا است.ایاالت متحده 

خود را از طریق بنیادهای حامی، های  و فعالیتها  پروژه دفتر ملی تحقیقات آسیایی بودجه

کند و بنا به گفته این  می دولتی و افراد شخصی تامینهای  خصوصی و سازمانهای  شرکت

 دهد. می مالی دولتی، بخش کمی از بودجه آن را تشکیلهای  اندیشکده، حمایت

 www.nbr.orgمی دفتر ملی تحقیقات آسیایی: وبسایت رس
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 National Iranian American)به انگلیسی:  آمریکایی ایرانیان ملی نایاک یا شورای

Council ) مستقر واشنگتن در که است گر البی و غیرانتفاعی غیردولتی سازمان یکدر ظاهر 

را بر عهده داشته  شوراو در گذشته نیز مدیریت این  بنیانگذاران بوده از یکی پارسی تریتا است.

خود، البی گری های  است. همانطور که گفته شد، نایاک سازمانی است که در چارچوب فعالیت

 کند اما به دلیل تمرکز آن بر مسائل ایران، در این کتاب مورد معرفی قرار گرفته است. می هم

است که پیش از آن، معاون سیاستگذاری و مدیر اجرایی نایاک  2جمال عبدی نایاکمدیر فعلی 

 به این سمت منصوب شد.  1021بوده که در 

 مشارکت ارتقا برای ایلیچ فرزین و طالبی بابک ، 1پارسی تریتا توسط 1001 سال نایاک در

ز دیپلماسی های ایرانی تبار به وجود آمد. این سازمان مخالف جنگ با ایران بوده و ا آمریکایی مدنی

 1025نقش خود در رسیدن به برجام در سال  برکند و همواره  با ایران حمایت میای  و توافق هسته

داند. نایاک طی گزارشی که ارائه داده است  تاکید داشته و آن را پیروزی در البی گری خود می

 1021تا  2115های  های اقتصادی آمریکا علیه ایران بین سال گیری کرده است که تحریم نتیجه

ایاالت متحده داشته است؛ لذا با این استدالل، میلیارد دالر بر اقتصاد  205تا  202بین ای  هزینه

 های گسترده اقتصادی علیه ایران را برای اقتصاد آمریکا زیر سوال برد. سودمندی تحریم

نایاک، نمایندگی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا است که با راه های  از جمله فعالیت

برای دانشجویان ایرانی کرد. تالش  یدرواداندازی کمپینی، مبادرت به تالش برای تغییر سیاست 

شد که  بارهورودی چند روادیدیک بار ورود به  روادیداین موسسه در نهایت به تغییر سیاست 

 تصویب گردید.  1022توسط دولت اوباما در سال 

 .ایرانی کرده استمصادره شده در راستای نجات آثار باستانی هایی  همچنین این نهاد تالش

ان به مخالفت نایاک با مصادره آثار باستانی ایرانی توسط دانشگاه شیکاگو، تو می از جمله

                                                            
1 . Jamal Abdi 
2 . Trita Parsi 
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قضایی علیه دولت ایران سیاسی دانشگاه هاروارد و موزه هنرهای زیبای بوستون بر اساس رای 

پرسپولیس بوده های  علیه توقیف لوح 1021تا  1006های  بین سال شورااشاره کرد. مبارزه این 

کنگره و کاخ سفید بر تغییر این حکم تاثیرگذار باشد. اقدامات  ها، طریق رسانهکه تالش کرده از 

 باستانی آثار تصرف از جلوگیری برای قانونی اصالحات از حمایت نایاک در این راستا شامل

 و جمشید تختهای  لوح از محافظت برای مداخله برای سفید از کاخ مستقیم درخواست ایرانی،

از حفاظت  اطمینان برای دادگاه به آمریکایی-ایرانی جامعه طرف از امضاءطومار  یک ارائه

 .ایرانی است جامعه میراث

میان ای  برای حمایت از توافق هسته 1025در سال  نهاداین های  از جمله مهمترین فعالیت

ن جامعه ایرانی آمریکایی بوده است. در آن زماهای  ایاالت متحده و ایران و حمایت از اولویت

نایاک اقدامات البی گری خود را گسترش داد و اهداف خود را در این زمینه به این گونه بیان 

 کرد: 

 تقویت دیپلماسی آمریکا با ایران برای پیشبرد صلح و حقوق بشر، - 2

 ایجاد بسترهای گسترش روابط دو ملت،  - 1

نی تبار در داخل ایراهای  حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد فرصت برای آمریکایی - 2

 کشور،

این های  کنند و ارزش می حمایت از نامزدهایی که به نمایندگی از ایرانی تبارها فعالیت - 0

 شمارند.  می جامعه را محترم

 1000 سال نیز صورت گرفته؛ برای مثال درهایی  این نهاد جنجالهای  در رابطه با فعالیت

که نایاک به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران آمریکایی مدعی شد  ایرانی نگار یک روزنامه

 انتشار اسنادی یدرپ .رئیس وقت نایاک آن را افترا خواند ،به دنبال آن .در حال البی است

 ایاالت گری البی مقررات نایاک آیا اینکه مورد در را سواالتی"واشنگتن تایمز اظهار داشت که 

کند که با مشاهده  می اشارهواشنگتن تایمز  است. در ادامه مطرح "؟است کرده نقض را متحده

شواهد کافی برای نقض مقررات البی گری ایاالت متحده توسط نایاک و  ،اسناد و مدارک

بلومبرگ به  در 1025نمایندگی برای یک دولت خارجی وجود ندارد. در ادعای دیگری در سال 

وزیر خارجه وقت جمهوری اسالمی ایران )جواد ظریف( اشاره شد.  همکاری رئیس نایاک با
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جهت نگارش کتاب داشته هایی  وبسایت نایاک در این رابطه اظهار داشت که با ظریف مصاحبه

 .است کرده ارائه ظریف با متحده ایاالت کنگره اعضای مالقات برای را پیشنهاداتیو همچنین 

دفتر  مقابل را تظاهراتی متحده ایاالت در ایرانی جامعه اعضای از برخی 1021 ژوئیه در

، نماینده دولت ایران است نهاداین  که بودند معتقد آنها. دادند ترتیب سی دی واشنگتن در نایاک

ایرانی تبار نیست. در پاسخ به این اقدام، نایاک معترضان را حامی های  و صدای آمریکایی

 در قبال ایران توصیف کرد. دولت دونالد ترامپجنگ طلبانه های  سیاست

 ادعا ( 2براون مایک و 1کروز تد ، 2کاتن )تام خواه جمهوری سناتور سه 1010 ژانویه در

نایاک قانون ثبت نمایندگی عوامل خارجی را نقض کرده و در عمل به ابزاری برای  که کردند

تبلیغات دولت ایران در ایاالت متحده تبدیل شده است. آنها از دادستان کل خواستند که به 

گذاری بر  در تاثیر نهادهای این  ارزیابی و تحقیق در این رابطه و شفافیت در مورد تالش

صمیمات ایاالت متحده بپردازد. پیرو این اقدام، جمعی از اساتید دانشگاه های سیاسی و ت روند

را بی اساس خوانده  اتهاماتای  و اندیشمندان و همچنین مقامات ارشد سابق آمریکا طی بیانیه

 و محکوم کردند.  

هزار نفر برخوردار است که اکثر  20گفته نایاک، این مجموعه از پشتیبانی مالی بیش از  به

خیریه مانند های  شود. همچنین بخشی از بودجه آن توسط بنیاد می بودجه ساالنه آن را شامل

کند که هیچ گونه  می شود و تاکید می تامینو سایرین صندوق راکفلر و  0صندوق پالگ شیر

 کند.  نمی ایران و آمریکا دریافت نکرده وهای  مبلغی از دولت

 1020نه این نهاد در دسترس است مربوط به سال آخرین اطالعی که از میزان بودجه ساال

 اند. میلیون دالر تخمین زده 1است که آن را بیش از 

 www.niacouncil.orgآمریکایی:  ایرانیان ملی وبسایت رسمی شورای
  

                                                            
1 . Thomas Bryant Cotton 
2 . Ted Cruz 
3 . Michael D. Brown 
4 . Ploughshares Fund 
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( یک اندیشکده آمریکایی فرا Pew Research Center)به انگلیسی:  مرکز تحقیقات پیو

داند. مقر اصلی این اندیشکده در  می " 2مرکز واقعیت "معرفی، خود را حزبی است که در مقام 

 واشنگتن دی سی است.  

های جمعیتی شکل دهنده  تحقیقاتی پیرامون مسائل اجتماعی، افکار عمومی و روند ،این مرکز

. همچنین انجام نظر سنجی عمومی و تحقیقات جمعیت انجام می دهدایاالت متحده و جهان 

برقراری ارتباط با افراد جامعه برای دریافت نظر آنها در رابطه با مسائل گوناگون را در شناختی و 

 کند. دستور کار خود دارد و در انجام تحقیقات خود مواضع سیاسی اتخاذ نمی

مرکزی را به منظور انجام یک پروژه تحقیقاتی برای نظر  1شرکت تایمز میرور 2110در سال 

ی پیرامون مسائل سیاسی تاسیس کرد. ریاست این پروژه با اندرو سنجی در مورد افکار عموم

مرکز تحقیقاتی پیو برای مردم و "نام خود را  2116بود. این مجموعه در سال  2کوهات

 گذارد.    "مطبوعات

کوهات از ریاست  1022. در سال افزایش یافت 1000سال  ازفعالیت مرکز تحقیقاتی پیو 

بیش از یک وی داد اما این ریاست  0و جای خود را به آلن موری کردگیری  این مجموعه کناره

 به عنوان سومین رئیس این مرکز انتخاب شد.  5سال دوام نیاورد و مایکل دیموک

 :است زیرهای  حوزه شامل مرکز اینو نظر سنجی های  تحقیقات

 متحده؛ ایاالت حکومت در و سیاست

 رسانه؛ و نگاری روزنامه

 فناوری؛ و اینترنت

 علوم اجتماعی؛

                                                            
1 . fact tank 
2 . Times Mirror Company 
3 .  Andrew Kohut  
4 . Alan Murray 
5 . Michael Dimock 
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 قومیت؛ و نژاد

 عمومی؛ زندگی و دین

 جهانی؛ روندهای وها  نگرش

 متحده؛ در ایاالت جمعیتی و اجتماعی روندهای

 عموم قرار دسترس در خود را  اطالعاتی منابع به صورت ساالنه پیو تحقیقات مرکز محققان

جهانی بر موضوعات های  محدودیتدهند. از جمله گزارشات انتشار یافته این مرکز پیرامون  می

های  مرتبط با اعتقادات و دین و آینده تاثیر جهانی مذهب در روندهای جهانی است. گزارش

بر ای  گیرد و نگاه گسترده می ساله مورد بررسی قرار 1در دوره زمانی  اندیشکدهساالنه این 

زارشات به صورت ویژه دهد. در این گ می کشور و منطقه ارائه 211روندهای دین و مذهب در 

توجه می دولتی بر مذاهب و ادیان و تغییر در کاهش و افزایش آنها های  بر ایجاد محدودیت

اجتماعی در قبال پیروان ادیان، مورد توجه گزارشات ساالنه این های  . همچنین خصومتشود

در  دولت در سطوح باالیی به ایجاد محدودیت 51، 1020مرکز است. بر اساس گزارش سال 

بر پایه این گزارش، اقدامات خصمانه در رابطه با ادیان  اند. اعتقادات و باورهای مذهبی پرداخته

در حال ها  سیاسی و قانونی توسط دولتهای  و پیروان آنها حاکی از این است که محدودیت

 شوند:  می نوع تقسیم دوبر ها  افزایش است. در واقع معتقد است که محدودیت

 دولتی یا حاکمیتی های  محدودیت - 2

 با اعتقادات متفاوت. هایی  توسط گروهها  محدودیت - 1

گزارشی در رابطه با سیاست، مذهب و اقتصاد ایران منتشر  1021مرکز تحقیقات پیو در سال 

 است:  آمدهآن بخشی از کرده که در 

 ناخالص تولید. است بوده متالطم گذشته دهه بیشتر در ایران اقتصاد نفتی، ثروت علیرغم»

در ادامه با شدت بیشتری  که شود می بینی پیش یافته و کاهش 1025 تا 1021 از داخلی

 کاهش داشته باشد. 

 مرکز )غرب آسیا( است، خاورمیانه کشورهای قدرتمندترین از یکی اینکه بر عالوه ایران

 شیعه ایران میلیونی 10 تقریباً جمعیت از درصد 15 تا 10 بین. است شیعه اسالم جهانی

 ایران. دهد می تشکیل را جهان در شیعه مسلمانان تعداد بیشترین اختالف با که هستند

 جمعیت که آفریقا شمال )غرب آسیا( و خاورمیانه کشورهای سایر با نزدیکی روابط



 

 

 

 

 

 ۳۰7هایمطرحدرحوزهسیاستخارجیوامنیتی...فصلسوم:معرفیانديشکده



 

دارند برقرار ساخته و رقیب اصلی این کشور در میان کشورهای  شیعیان از زیادی

 مسلمان، عربستان سعودی و مصر است. 

 ایران ، 2نظامی گلوبال فایرپاور تحقیقاتی وبسایت توسط شده گردآوری های داده اساس بر

 سال تا. دارد )غرب آسیا( را خاورمیانه مسلح نیروهای قدرتمندترین و بزرگترین از یکی

 فعال ذخیره نظامی پرسنل 000000 و فعال نظامی پرسنل 520000 حدود ایران 1020

 . «داشت

 مجموعه زیرهای  بنیاد از یکی عنوان به که است انتفاعی غیر سازمان یک پیو تحقیقات مرکز

. است صندوق همین نیز آن اصلی گذار سرمایه و کند می فعالیت "پیو خیریه صندوق" تابعه و

 بنیاد توسط جهان سراسر در ادیان شناسی جمعیت بر تمرکز با مرکز اینهای  هزینه همچنین

 .شود می تامین 1 تمپلتونجان 

 05است که آن را در حدود  1026آخرین اطالع از بودجه این اندیشکده مربوط به سال 

  اند. میلیون دالر تخمین زده

 www.pewresearch.orgوبسایت رسمی مرکز تحقیقات پیو:  
  

                                                            
1 . Global Firepower 
2 . John Templeton Foundation 
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( Public Policy Institute of California)به انگلیسی:  کالیفرنیا عمومی موسسه سیاست

، یک نهاد خصوصی و غیر حزبی است که در ایالت کالیفرنیا و شهر PPICبه اختصار 

 .دارد 2 ساکرامنتو در دفتر یک سانفرانسیسکو مستقر است. این موسسه همچنین

سیاست عمومی کالیفرنیا، ماموریت این نهاد تحقیقاتی   اعالم وبسایت موسسه اساس بر

 شامل موارد زیر است:

 اطالع به است که غیرحزبی و انتفاعی غیر اندیشکده یک کالیفرنیا عمومی سیاست موسسه

غیرحزبی  و عینی مستقل، تحقیقات طریق از کالیفرنیا، در عمومیهای  سیاست بهبود و رسانی

منافع ملی ایاالت متحده است. همچنین مدعی  اساسپردازد و به دنبال ساختن آینده روشن بر  می

سازد تا حقایق از درون مباحث به  است که در خالل مباحث چالش برانگیز این امکان را فراهم می

برای یافتن راه  دارد که مشوق گفتگوهای مدنی و مولد روشنی بیان شود. این نهاد تحقیقاتی بیان می

های سیاسی به  های متنوعی از طیف های پایدار سیاسی در سراسر کالیفرنیا است و دیدگاه حل

 دهد.  گسترش می ،که در درون ایالت مورد توجه استرا های سازنده پیرامون مسائلی  جهت بحث

 1میلر آرجای توسطبه صورت مشترک  2110در سال  کالیفرنیا عمومی سیاست موسسه

 دانشگاه از 2راجر هاینس ،استانفورد تجارت دانشکده رئیس و فورد موتور شرکت سابق رئیس

را در ریاست این موسسه تاسیس شد.  پاکارد هیولت شرکت بنیانگذار 0و ویلیام هیولت کالیفرنیا

 بر عهده دارد. مارک بالداسارحال حاضر 

موضوع  سهاین نهاد حول های  کالیفرنیا، فعالیت عمومی سیاست موسسه وبسایت اساس بر

  کلی شکل گرفته است:

                                                            
1 . City of Sacramento 
2 . Arjay Miller 
3 . Roger Haynes 
4 . William Hewlett 
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 گذاری، بهینه در سیاستهای  پاسخ دهی - 2

  آینده برای ریزی برنامه  - 1

  .تغییرهای  محرک درک - 2

 کنیم:  می است که در زیر به آنها اشارههایی  زیر مجموعه این موضوعات کلی، کارگروه

 اقدامات عمومی، افکار تحلیل و تجزیه طریق که از ": انرژی و هوا و آب تغییرات - 2

 و هوا و آب تغییرات زمینه در محلی دولت بر رهبری صنعتی، روندهای و محلی دولت

 "کند. می نظارت انرژی سیاست

 و نتایج اثربخشی، بر تمرکز با را کالیفرنیا کیفری دادرسی سیستم اثرات ": اصالحات - 1

 ".کند می تحلیل و تجزیه عمومی ایمنی

 مسکن، اشتغال، اقتصادی، توسعه در سیاسی تصمیمات دهنده شکل روندهای": اقتصاد - 2

 ".کند می دنبال را صنعت و درآمد

 فعلی را بررسیهای  اصالحات پیشنهادی در فعالیت تأثیر": حکومتی و مالی اصالحات - 0

 محلی دولت رویکرد تغییر دولت، بودجه شامل عالقه این گروه موردهای  کند. حوزه می

 ".است مالیاتی سیاست و

 فدرال بهداشتیهای  پیرامون مراقبت اصالحات اجرای بر": انسانی و بهداشتی خدمات - 5

های  برنامه سایر و کودکان رفاه به مربوطهای  برنامه و خدمات عملکرد و کند می نظارت

 ".کند می ارزیابی را و ایمنی شبکه بهداشتی

 و بودجه کاهش اثرات التحصیلی، فارغ نرخ بودن، صرفه به مقرون": عالی آموزش - 6

 ".کند می بررسی را کار نیروی نیازهای برآوردن توانایی

 دانش عملکرد و بودجه اولیه، آموزش علمی،های  و پیشرفت بر مطالعات"آموزش:  - 0

 ".است متمرکز آموزان

 افکار تغییر و حزبی تأثیرات دهندگان، رای رفتار مباحث انتخابات، دنبال به": سیاست - 1

 ".است عمومی و تحلیل آنها

 افزایش مانند کلیدی موضوعات سیاسی در یا بلندمدت و فوری پیامدهای": جمعیت - 1

 ".کند می تحلیل و تجزیه را مهاجرت و نژاد، قومیت سن،
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 آب مدیریت نوآورانه درهای  حل راه آب، به ارائه این نهاد درباره مسئله": مسئله آب - 20

 ".کند می حمایت سالم جامعه و زیست محیط اقتصاد، از پردازد و همزمان می

 طریق از عمومی در رابطه با افکار تحقیقاتی را کالیفرنیا، عمومی سیاست موسسه

 گیرد. این می دهد که به طور ساالنه صورت می انجامدر کالیفرنیا سراسری های  نظرسنجی

 وبسایت این موسسه، نوشته به .شد اجرا 2111 سال در بار اولین برایها  نظرسنجی

 و "است شده شناخته کالیفرنیا در عمومی افکار معتبر منبع صورت گرفته عنوانهای  نظرسنجی"

گیرد. موضوعات مورد عالقه این مجموعه در  می کالیفرنیا مورد استناد قرارهای  رسانه در اغلب

 خود شامل این موارد است:  های  نظرسنجی

 کند می بررسی را سیاسی و اقتصادی اجتماعی،های  نگرش": آنها دولت و کالیفرنیا مردم - 2

 ".کند می دنبال را کالیفرنیا مردم و دهندگان رای سیاسی ترجیحات و

و مدارس دارد  عالی آموزش وها  سیاست بر تمرکز": پرورش و آموزش وها  کالیفرنیایی - 1

 "کند. می داخلی را بر رای دهندگان در رابطه با آن ارزیابیهای  تاثیر سیاستو 

 زیست مسائل ازای  مجموعه به نسبت راها  نگرش": زیست محیط وها  کالیفرنیایی - 2

 به مربوط ترجیحات و خشکسالی و انرژی تا گرفته هوا و آب تغییرات از محیطی،

 ".کند می بررسی را پیرامون آنهای  سیاست

است که در حدود  1022آخرین اطالع از بودجه ساالنه این نهاد تحقیقاتی مربوط به سال 

 میلیون دالر تخمین زده شده است.  20

 www.ppic.orgکالیفرنیا:  وبسایت رسمی موسسه سیاست عمومی 
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 Quincy Institute for)به انگلیسی:  مسئول های دولت برای کوئینسی موسسه

Responsible Statecraftدر و شد تأسیس 1021 سال در که است آمریکایی اندیشکده ( یک 

 جمهور رئیس 2آدامز کوئینسی جان نام این موسسه از نام است.  شده واقع سی دی واشنگتن

زمانی که وی وزیر خارجه بود در سخنرانی خود در  .است شده گرفته متحده ایاالت سابق

 از خارج به نابودی برای هیوالهایی جستجوی در متحده ایاالت "اینطور بیان داشت:  2112

این اظهارات نشانگر رویکرد او در زمینه پیگیری اهداف ایاالت متحده در  "رود. نمی کشور

دهند  اندیشکده، آن را در طیف واقع گرا قرار میفرای مرزهای این کشور است. در تحلیل این 

کند و بر گونه ای از اعمال سیاست  که از سیاست خارجی تهاجمی ایاالت متحده انتقاد می

 خارجی تاکید دارد که از جنگ به عنوان ابزار دستیابی به اهداف خودداری کند.

 دیپلماتیک تعامل و نظامی داری خویشتن بر که خارجی سیاست این اندیشکده معتقد است که

 متحده ایاالت جهانی سلطه حفظ که هایی سیاست از بهتر دارد، تأکید کشورها سایر با همکاری و

 .کند می خدمت آمریکا های ارزش و منافع به دهند، می قرار اولویت در را زور طریق از

 ترویج را هایی ایده اندیشکدهاین  "موسسه کوئینسی در بیان ماموریت خود آورده است: 

 دیپلماسی سمت به و کند دور پایان بی جنگ از را متحده ایاالت خارجی سیاست که کند می

همچنین شعار این نهاد به قرار زیر  "پیش رود. المللی بین صلح به دستیابی راستای در قوی

با این حال، اعضا موسسه  ."استثناست جنگ و است هنجار صلح، آن در که جهانی"است: 

سپتامبر و جنگ عراق نقطه عطفی در فعالیت های آنها بوده  22کوئینسی معتقدند که حادثه 

است. همچنین این موسسه پیرامون مسائل سیاست خارجی، در پاره ای اوقات با دولت ترامپ 

و در همراهی کرده است. موضوع ایران از محورهای اساسی در تحقیقات این موسسه است 

                                                            
1 . John Quincy Adams 
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توسط تریتا پارسی نگاشته شده آورده است که خروج ایاالت  1012مقاله ای که در اواخر 

متحده از افغانستان به اندازه خروج از توافق هسته ای با ایران، اعتبار آمریکا را خدشه دار نکرده 

 کند که توافق هسته ای مجددا احیا شود.  است. با این حال ابراز امیدواری می

 جان و 2دیدنی انتقادهایی نیز صورت گرفته است. دانیل اندیشکدهپیرامون رویکرد این 

 و «منسوخ» کند، می حمایت ها آن از کوئینسی نهاد، معتقدند که سیاست هایی که 1ایکنبری

 هستند و توجهی به رقابت قدرت های بزرگ و تحوالت پس از جنگ سرد ندارد. «نابجا»

 ستیزی یهودی به را کوئینسی مؤسسه خواه، جمهوری سناتور 2تنکا تام ،1010 ژانویه در

 "باسویچ اندرو "کوئینسی اندیشکدهکه خواهان انزوای ایاالت متحده است. رئیس  کرد متهم

 .کرد توصیف "پوچ" را رد و آن را کاتن ادعای

 و 5والت استفان ،0ویلکرسون الرنس جمله از مؤسسه همکاران از تعدادی پست جروزالم

را به دلیل نظرات بحث برانگیزشان پیرامون یهودیان و اسراییل مورد انتقاد قرار  6مرشایمر جان

 داده است.  

 (، الیهیئت مدیره )رئیس 0باچویچ کوئینسی عبارتند از: اندرو اندیشکدهتیم رهبری 

ب نای) 20پارسی )مدیر اجرایی(، تریتا 1ماجیو دی (، سوزاناندیشکده ارشد )مشاور 1کلیفتون

 . )مدیر داخلی( 22ورتهایم ( و استفانرئیس هیئت مدیره

 میلیون نیم شامل شد، اندازی راه 1021 نوامبر در که نهاد تحقیقاتی این برای اولیه بودجه

 .تامین شده است 22(کخ چارلز) کخ بنیاد و 21(سوروس جورج) باز جامعه بنیاد دالر بوده که از

 www.quincyinst.orgمسئول:  های دولت برای کوئینسی وبسایت رسمی موسسه

 

                                                            
1 . Daniel Deudney 
2 . John Ikenberry 
3 . Tom Cotton 
4 . Lawrence Wilkerson 
5 . Stephen Walt 
6 . John Mearsheimer 
7 . Andrew Bacevich 
8 . Eli Clifton 
9 . Suzanne DiMaggio 
10 . Trita Parsi 
11 . Stephen Wertheim 
12 . Open Society Foundation (George Soros) 
13 . Koch Foundation (Charles Koch) 
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 که است غیرانتفاعی موسسه ( یکRAND Corporation)به انگلیسی  موسسه همکاری رند

تحلیل موضوعات مختلف و متنوع )از جمله سیاست  و تجزیه و مطالعات، تحقیق طریق از

 20 این موسسه تحقیقاتی در .کند می کمکگیری  تصمیم و سیاستگذاری بهبود به خارجی(

 یک به جدا و 2داگالس هواپیماسازی شرکت بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، از 2101 می

 به سیاسی تحلیل و تحقیقاتی خدمات ارائه هدف با شد و تبدیل غیرانتفاعی و مستقل سازمان

 را شرکت این بودجه از بخشی. شروع به فعالیت کرد آمریکا متحده ایاالت نظامی نیروهای

، سالمت و بهداشت های حوزه در فعال های آمریکا، شرکت متحده ایاالت فدرال حکومت

 .کنند می تأمین شخصی افراد همچنین ها و دانشگاه

 از دهه از تاسیس، این موسسه هفت مدت ، طیگفته و تعریف خود اندیشکده رند بنا به

 وها  خانواده افراد، به تا است کرده استفاده واقعیت بر مبتنی و دقیق تحلیل و تجزیه و تحقیقات

اندیشکده این  تحقیقات .باشندتر  مرفه وتر  سالم تر، ایمن تا کند کمک جهان سراسر در جوامع

 امور زیست، محیط عدالت، و درمانی، بهداشتیهای  مراقبت آموزش، انرژی، موضوعاتی چون

 .بیشترین اهمیت در تصمیمات استگیرد که دارای  ملی را در بر می امنیت والملل  بین

د پیرامون طیف وسیع و گسترده ای از موضوعات نبه بعد، اندیشکده ر 2150دهه  از

سیاسی و غیر سیاسی از قبیل مسابقه فضایی، رویارویی تسلیحات هسته ای ایاالت متحده و 

ته است. شوروی، برنامه های رفاه اجتماعی، توسعه فناوری و برنامه سالمت ملی تمرکز داش

 شاید بارزترین برنامه سیاسی تحقیقاتی در دوران جنگ سرد، دکترین بازدارندگی هسته ای در

وزیر دفاع وقت ایاالت  1 مقابل شوروی است. این برنامه تحت هدایت رابرت مک نامارا

 عنوان به او از اغلب که ،2 نویمان فون گرفت. جان نضجمتحده و بر اساس تئوری بازی ها 

                                                            
1 . Douglas Aircraft Company 
2 . Robert McNamara 
3 . John von Neumann 
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 اقتصادی رفتار به را ها بازی نظریه که ،2مورگنسترن اسکار و شود، می یاد بازی نظریه پدر

 فعال در اندیشکده رند بودند. محققان کرد، می مرتبط

د مرتبط با ، حدود نیمی از تحقیقات رن1005ال بر اساس گزارش ساالنه این اندیشکده در س

 مسائل امنیتی بوده است. 

پیرامون ایران ناظر بر نگاه خاص برای مهار ایران در حوزه های مختلف تحقیقات این موسسه 

دهه از انقالب  0با گذشت بیش از "باشد. این اندیشکده در وبسایت خود آورده است که  می

ایران، فعالیت های سیاسی، نظامی و بین المللی ایران همچنان همسایگان و بسیاری از دموکراسی 

 را متحده و تصمیم سازان ایاالت سیاستگذاران رند، . تحقیقات"کشد های غربی را به چالش می

ایران در زمینه نفوذ سیاسی و مذهبی و همچنین  مهار هم زمان تعامل و "چون موضوعاتی مورد در

قدرت های  1025دهد. زمانی که در سال  توسعه توانمندی های هسته ای تحت تاثیر قرار می

سر توافق هسته ای بودند، اندیشکده رند طی تحقیقات خود،  بزرگ درحال مذاکره با ایران بر

 کرد. سناریوهای آینده توافق را مورد بررسی و احتماالت گوناگون را ارزیابی می

رند دارای دفاتر متعددی در سراسر جهان از قبیل آمریکا )سانتا مونیکا، کالیفرنیا، آرلینگتون، 

تون، ماساچوست(، اروپا )کمبریج، بروکسل( و استرالیا ویرجینیا، پنسیلوانیا، سانفرانسیسکو، بوس

   )کانبرا( است.

تالش برای نمایش  جهت به موسسه فرا حزبی و جناحی، اندیشکده رند یک عنوان به

 زیادی احترام مورد مالی، و سیاسی فشارها و نفوذهای از خود و دوریاز مستقل های  فعالیت

نفر  21همچنین  ."دهد می آنها را تشکیل اصلی ارزش دو عینیت و کیفیت"و معتقد است:  است

  از دریافت کنندگان جایزه نوبل در زمینه های گوناگون، سابقه همکاری با رند را داشته اند.
تیم رهبری این اندیشکده به دلیل طیف وسیع فعالیت های آن، از افراد متعددی تشکیل شده 

 3و معاون وی جنیفر گولد 2مایکل دی ریچاست؛ امروزه رئیس و مدیر اجرایی این موسسه 

رئیس بخش استرالیا در این  1رئیس بخش اروپایی و اندرو داوز 4هستند. همچنین هانس پونگ

 اندیشکده هستند.

                                                            
1 . Oskar Morgenstern 
2 . Michael D. Rich 
3 . Jennifer Gould 
4 . Hans Pung 
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میلیون دالر بوده است که از منابعی چون  201حدودا  1010درآمد این اندیشکده در سال 

 بنیادها، دولتی و غیر دولتی، نهادهای ملشا در سراسر جهان، مشتریانی توسط سفارش تحقیق

 . تامین شده است خصوصیهای  شرکت وها  دانشگاه وها  کالج

 از بیش. کند می منتشر عمومی به صورت ممکن حد تا را خود تحقیقاتیهای  یافته "رند"

 www.rand.org در وبسایت رسمی آن رایگان صورت به تفسیر این اندیشکده و نشریه 12000

 .است موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              
1 . Andrew Dowse 
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 سیاستمدار و وکیل ،حقوقدان نام به ( The Stimson Center)به انگلیسی:  استیمسون مرکز

 غیرحزبی و انتفاعی غیر اندیشکده یک شده است وگذاری  نام 2استیمسون ال هنری آمریکایی

 رسانی اطالع و تحلیل و تجزیه طریق ازالمللی  بین امنیت و صلح افزایش آن هدف که است

 جایگزین راهکارهای ارائه دنبال به است که فعالیتی مرکز، بیان کننده شده اعالم رویکرد. است

جهانی است که در نهایت های  و معضالت و چالش موانع بر غلبه و مشکالت حل در سیاست،

 2کرپون مایکل و 1بلچمن بری توسط 2111 سال در استیمسون شود. مرکزتر  امن جهانی منجر به

شود و مرکز آن در  می مدیریت 0لین جی دیوید توسط حاضر حال در استیمسون. شد تأسیس

  واشنگتن دی سی قرار دارد. 

 و اطالعات عملگرا،های  حل راه ارائه دنبال در راستای اهداف اعالمی خود، به استیمسون

 تصمیم به جهانی مسائل از وسیعی طیف مورد در است کههایی  سیاست تحلیل و تجزیه

 صلح مربوط بههای  چالش شامل موضوعات متنوعی چون:ها  برنامه این یاری رساند. گیرندگان

 حیات غیرقانونی شکار آب، مدیریت اسلحه، قاچاق ای، هستههای  الحساشاعه  عدم رفاه، و

 .دارد تمرکز بشردوستانه است و بر آنهاهای  بحران به پاسخ و وحش

 های اولویت آمریکا،المللی  بین امنیت و جهانی جایگاه تقویت هدف با استیمسون اندیشکده

 رویکرد:سه  در را خود پژوهشی و مطالعاتی

  جهان، سطح در آمریکاییهای  با ارزش صلح تقویت - 2

 ایاالت های سیاست با متناسب جهان با اهمیت مناطق سیاسی امنیت ساختار سازماندهی - 1

  متحده

  آمریکا، فراملی تهدیدهای کاهش - 2

                                                            
1 . Henry L. Stimson 
2 . Barry Blechman 
3 . Michael Krepon 
4 . David J. Lane 
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 حوزه در خود اساسی رویکردهای پیشبرد بر تکیه با اندیشکده این .است کرده متمرکز

 محور دو در را خود پژوهشی و مطالعاتی های برنامه تحلیلی، نگرش با آمریکا، جهانی امنیت

 .است کرده سازماندهی فراملی تهدیدات و ای منطقه مطالعات

های  شاخه - سیاستگذاران جامعه برای تخصصی راهکارهایارائه  دنبال به استیمسون

 موسسات و خارجیهای  المللی، دولت بین نهادهای متحده، ایاالت قانونگذاری و اجرایی

 .است مردم عموم وها  دانشگاه ها، رسانه همچنین و سیاسی تحقیقاتی

آسیا( تشکیل یافته مطالعاتی مرکز استیمسون پیرامون خاورمیانه )غرب های  یکی از کارگروه

 چالش» عنوان به اسالم جهان تحوالت بررسی کارگروه، این مهم موضوعات از یکی .است

 کشورهای اجتماعی و سیاسی تحوالت که است «خاورمیانه )غرب آسیا( در آمریکا امنیتی

 همچنین کارگروه .دده می قرار بررسی و تحلیل مورد اسالمی فرق و ها گروه همچنین و اسالمی

 به که است اندیشکده این راهبردی های برنامه از دیگر یکی فارس خلیج و غربی جنوب آسیای

 ایران، محوریت )غرب آسیا( با خاورمیانه اجتماعی و نظامی اقتصادی، سیاسی، تحوالت بررسی

 برنامه چون مسائلی کارگروه این در. دارد مطالعاتی تمرکزسعودی  عربستان جزیره شبه و عراق

خاورمیانه  در عمومی دیپلماسی فارس، خلیج در آمریکا امنیتی های سیاست ایران، ای هسته

موضوعاتی از  )غرب آسیا( و خاورمیانه در مذهبی و اجتماعی تحوالت بررسی )غرب آسیا(،

 .دهد می قرار پژوهش و بررسی مورد این دست را

المللی  بین سطح در آمریکا امنیتی راهبردهای تدوین در مهم و فعالی نقش مرکز استیمسون

های  پروژه امنیت جمعی در خلیج فارس و طرح خاورمیانه بزرگ از جمله طرح .است داشته

 باشد.  می پیشنهادی این اندیشکده

 تحقیقاتیهای  خالقیت و نوآوری برای را آرتور مک جایزه استیمسون 1022 سال در

 12 رتبه در 1026 سال در پنسیلوانیاهای  اهدانشگ جهانی گزارش در استیمسون. کرد دریافت

 . گرفت قرارجهانی تاثیرگذار های  برترین اندیشکده

 مالیهای  کمک سایر و بنیادیهای  کمک تحقیقاتی، قراردادهای از طریق استیمسون مرکز

 میلیون دالر بوده است. 6حدود  1020در سال بودجه آن شود و  می تأمین

 www.stimson.orgوبسایت رسمی مرکز استیمسون:  
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( یک موسسه مطالعاتی در زمینه The Third Way)به انگلیسی:  اندیشکده راه سوم

است. این  تاسیس شدهواشنگتن دی سی در  1005سال که  می باشدعمومی های  سیاست

زمینه افکار عمومی به  دهد، تحقیقاتی را در می و راهکارهای سیاسی را بسطها  اندیشکده ایده

در بستر رویکردهای خود ای  دورههای  و کنفرانسها  رساند، و همچنین میزبان همایش می انجام

 بخش است:چهار است. این اندیشکده دارای 

 اقتصاد؛      

  ملی؛ امنیت 

 انرژی؛ و هوا و آب

 . اجتماعی و سیاسی همچنین موضوعات 

چپ "است که آن را از منظر سیاسی در طیف هایی  سیاست سوم، ترویج کننده راهاندیشکده 

 شمالی آمریکای سال اندیشکده عنوان به 1022 سال دهد. این نهاد تحقیقاتی در می قرار "میانه

های  ، به دلیل آنچه فعالیت تخصصی، تاثیرگذار پیرامون چالش 2نشریه انگلیسی پرسپکت توسط

 این دانست مورد تقدیر قرار گرفت. حامیان می اندیشکدهاجتماعی، دولتی و اقتصادی توسط این 

 چپ میانه و کمک کنندگان شخصیهای  نهادها و گروه دموکرات، سیاستمداران شامل اندیشکده

 تأمین شخصیهای  کمک و بنیادها ها، خیریه طریق از حدی تا نیز سوم راه شوند. بودجه می

استفاده  مزایای مانند متعددی پروژه های درگیر مستقیم طور به سوم راه گذشته، دهه در. شود می

اقدامات قانونی دانشجویی، چاره جویی برای کسری بودجه، پیشنهاداتی  انرژی، در از نوآوری

 درمانی و همچنین توافقات تجاری با کره جنوبی، کلمبیا و پاناما بوده است.های  در زمینه بیمه

 است: عمده مشی خطو  برنامهچهار  دارای سوم موسسه راه

                                                            
1 . Prospect 
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 اقتصادیهای  رقابت بستر در آمریکا متوسط طبقه ارتقا به کمک مبتنی بر اقتصادی برنامه - 2

 جهانی؛

 عمومی افکار فناوری، و نظارت خارجی، سیاست امنیتی، مسائل که بر ملی امنیت برنامه - 1

 دارد؛ تمرکز متحده ایاالت ارتش و

 مانند کند، می ترویج آالیندگی را انتشار بدون های فناوری از طیفی که پاک انرژی برنامه - 2

و  تجدیدپذیر، های انرژی همچنین و پیشرفته ای هسته راکتورهای و کربن جذب

 هوا و تغییرات اقلیمی؛ و آب بحران به توجه همچنین

 جمله از مترقی موضوعات در تغییرات از حمایت برای اجتماعی سیاست برنامه  - 0

 اسلحه؛ کنترل و مهاجرت مواد مخدر، آموزش، ازدواج، برابری،

 اندیشکده از 2گالستون ویلیام توسط که گزارشی از سوم راهاندیشکده  1020 سال در

عنوان  تحت بود، شده هاروارد تهیه دانشگاه کندی دانشکده از 1کامارک الین و بروکینگز

 اعتماد گزارش حمایت کرد. این "تغییرات قابل باور نیازمند دولت قابل اعتماد است"

تحلیل قرار داد و اظهار داشت که اعتماد شهروندان  و تجزیه دولت مورد به راها  آمریکایی

های مهمی را برای دولت  تواند چالش به دولت آمریکا در حال کاهش جدی است و می

اری در مناطق گذ های موسسه راه سوم بر سرمایه )اوباما( ایجاد کند. در زمینه اقتصادی تالش

روستایی، ایجاد فرصت برای طبقه سوم آمریکایی و حمایت از قانون حمایت از بیماران و 

 . درمانی تمرکز داردهای  هزینه

ارزیابی جایگاه حزب دموکرات پس از انتخابات  ،اندیشکده راه سومهای  از جمله فعالیت

با سیاستمداران هایی  گردهماییو ها  بود که در این راستا میزبان نشست 1026ریاست جمهوری 

برای پیروزی در انتخابات ای  دموکرات سراسر کشور بود که  بتواند برنامههای  و استراتژیست

فراهم آورد. مطالعات راه سوم بر مناطقی اختصاص  1010و ریاست جمهوری  1021کنگره 

های  صندلییافت که میدان اصلی رقابت میان احزاب دموکرات و جمهوری خواه در تصدی 

برنامه اقتصادی راه سوم، بر مسئله کمبود  1020بود. همچنین در سال  1021کنگره در سال 

 فرصت به عنوان دلیل اصلی نابرابری اجتماعی و اقتصادی شهروندان متمرکز بود. 

                                                            
1 . William Galston 
2 . Elaine Kamarck 
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در رابطه با افکار عمومی نشان داد که ترامپ بر ایجاد  اندیشکدهبه عنوان مثال تحقیقات این 

از این موضوع تاثیرگذار در افکار عمومی ها  کرد درحالی که دموکرات می اشتغال حداکثری تاکید

لذا راه سوم طی گزارشی از حزب دموکرات خواست که برای به دست آوردن  اند. غفلت داشته

 کز باشد. قدرت بر مساله اشتغال رای دهندگان متمر

راه سوم برای ایجاد یک برنامه جایگزین در زمینه انرژی پاک و  ،به بعد 1020از سال 

سبز تاکید داشته های  تغییرات اقلیمی دست به البی گری زده است و بر مزایای اقتصادی انرژی

 است. ای  جدید هستههای  است. بخشی از این تالش شامل برجسته سازی و حمایت از فناوری

های  کمپینی را با هدف یافتن زمینه سوم راهاندیشکده  ازدواج، زمینه مباحث برابری ودر 

زمینه بر این مشترک میان دگرباشان جنسی و جامعه مذهبی راه اندازی کرد و سعی داشت در 

 تاثیرگذار باشد. گذاران  روی قانون

قراردادها و توافقات تجاری با کره، کلمبیا و پاناما و مشارکت در ارایه پیشنهادات درباره 

پیمان تجاری ترانس پاسیفیک از جمله اقدامات حمایتی اندیشکده راه سوم در زمینه تجارت 

 خارجی است. 

 تامین بانکداری صنعت با نزدیک روابط دارای افراد طریق از اندیشکده این مالی منابع اکثر

بر اساس . است شده تشکیل سرمایه بانکداران و فعاالن بازار از عمدتا آن ایامن هیئت و شود می

باشد، بودجه این اندیشکده بیش  می 1020که مربوط به سال در دسترس آخرین گزارش ساالنه 

 میلیون دالر ارزیابی شده است.  20از 

 ال جاننیز است و مدیر اجرایی آن  2کوان هم اکنون ریاست این اندیشکده با جاناتان

  باشد. می 1وگلشتاین
 www. thirdway.orgوبسایت رسمی اندیشکده راه سوم: 

                                                            
1 . Jonathan Cowan 
2 . John L. Vogelstein 
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( یا به United Against Nuclear Iran)به انگلیسی:  ای هسته ایران علیه موسسه اتحاد

 1001غیر انتفاعی و دو حزبی در ایاالت متحده است که در سال  موسسه، یک UANIاختصار 

ایران های  جاه طلبیآنچه که تاسیس شده است. هدف اعالم شده این موسسه ممانعت از تحقق 

است. بنا بر ادعای  خواند، می ای و دارای سالح هستهای  برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه

ای  ایران و دستیابی به سالح هستهای  هستههای  توسعه فعالیتهای  داند تا راه می آن، وظیفه خود

  توسط این کشور را سد کند.  

است که قبال سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل و  2مدیر عامل این موسسه مارک واالس

است و  1این نهاد، جو لیبرمن هیئت مدیره رئیس .نماینده آمریکا در اصالحات سازمان ملل بود

 و اصلی بنیانگذاران ،5راس دنیس و 0هالبروک مدیر اجرایی آن است. ریچارد 2دیوید ایبسن

 .بودند اوباما دولت ت درپستصدی  از قبل موسسه این هیئت مدیره سابقمشترک  ایسور

برای تحقق هدف  6گفتگوهای استراتژیک اندیشکده انگلیسیاین نهاد با  1021در سال 

مشارکت گسترده و برنامه دانستند، یک  می "ایران مجهز به سالح هسته ای"جلوگیری از آنچه 

فعال را آغاز کردند و آگوست هانینگ، رئیس سابق سرویس اطالعات آلمان به عنوان مشاور 

 ارشد این برنامه برگزیده شد. 

جاد کرده که در آن به استناد تجارت با ایران ای برای رصد، مرکزی را اندیشکدهاین 

تجاری و اقتصادی ایران های  به جمع آوری بسترهای فعالیتمعتبر، المللی  بینهای  رسانه

                                                            
1 . Mark Wallace 
2 . Joe Lieberman 
3 . David Ibsen 
4 . Richard Holbrooke 
5 . Dennis Ross 
6 . Institute for Strategic Dialogue 
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از  اندیشکده. این تا از این اطالعات برای تشدید تحریم ها علیه ایران استفاده گردد پردازد می

از این مرکز استعالم بگیرند و  کنند می خواهد تا در رابطه با محصولی که خریداری می شهروندان

خواسته تا در زمینه اقتصادی و تجاری با ایران همکاری ها  از شرکتای  همزمان طی اعالمیه

و نهاد مالی و تجاری در وبسایت این المللی  شرکت بین 500نکنند. هم اکنون نام بیش از 

از تجارت با ایران که به ادعای موسسه اتحاد علیه ایران هسته ای،  موسسه ثبت شده است

 . خودداری می کنند

اعالم کرد که اعالمیه منع تجارت با ایران را با این  1001الکتریک در  جنرال برای مثال شرکت

و به عنوان بخشی از تعهد خود اظهار داشت که  کند و به آن پایبند خواهد بود امضا می موسسه

از آن را به موسسات خیریه اهدا خواهد  درصورت فروش اقالم بشر دوستانه به ایران، سود حاصل

 1020که در زمینه محصوالت شیمیایی فعال است نیز در اقدامی مشابه در  2کرد. شرکت هانتسمن

تواند در زمینه ساخت  دارند و میای  ها به ایران که کاربرد دوگانه اعالم کرد که از فروش پلی یورتان

که تولید کننده تجهیزات  1خواهد کرد. شرکت کاترپیالرموشک مورد استفاده قرار گیرند جلوگیری 

های تابعه آن در تعامالت با  های خود و شرکت سنگین است نیز در ادامه بیان داشت که به فعالیت

ایران تجدید نظر خواهد کرد. این شرکت در نزدیک دفتر خود بیلبوردی را با تصویر احمدی نژاد، 

!.  "فرداای  کار امروز، ایران هسته"در زیر آن نوشته شده بود  رئیس جمهور وقت ایران نصب کرد که

را برای توقف تجارت با ایران تحت فشار  2رند این موسسه همچنین موفق شد شرکت اینگرسول

 ای هسته ایران علیه موسسه اتحاد به ای نامه دررند  اینگرسول مدیرعامل ، 0الماچ قرار دهد. مایکل

 ایران با معامله هرگونه تا دهد می دستور خود خارجی تابعه های شرکت هب فوراً شرکت این که گفت

 . کنند متوقف ایران نیات مورد در فزاینده و واقعی های نگرانی به توجه با را

را با هدف تحت فشار قراردادن تولید کنندگان  "کمپین جرثقیل" 1022این موسسه در سال 

به تجارت خود با ایران راه اندازی کرد و مدعی شد جرثقیل در سراسر جهان برای پایان دادن 

 کند.  می عمومی استفادههای  دولت ایران از این تجهیزات برای برگزار اعدام

                                                            
1 . Huntsman 
2 . Caterpillar 
3 . Ingersoll Rand 
4 . Michael Lamach 
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ایرانی راه اندازی های  این موسسه، سیستمی برای رهگیری و تحلیل کشتی 1022در سال 

ایرانی را در های  شتیماهواره ای، سرعت، هویت، جهت و مقصد کهای  کرد که از طریق سیستم

را مورد بررسی قرار دهد. ها  داد تا احتمال نقض تحریم می مورد تحلیل قرارای  یک برنامه رایانه

را حتی  مشکوکهای  فعالیت تواند می که کند می ایجاد را "کشتی رفتار ازای  نمایه" سیستم این

موسسه مدعی است که از این کند. این  شناسایی آن خاموش باشند،های  درصورتی که فرستنده

علیه ایران را افشا کرده و پس از علنی شدن آنها، بسیاری از شرکای ها  طریق، نقض تحریم

  خود پرداختند. های  ایرانی به تغییر برنامه

و در آستانه برگزاری ساالنه مجمع  1001در ادامه اقدامات این موسسه علیه ایران، در سال 

نیویورک خواست تا از اقامت رئیس جمهور ایران های  هاد از هتلعمومی سازمان ملل، این ن

 شد.  2خودداری کنند. این درخواست منجر به لغو رزرو هیات ایرانی در هتل هلمزلی 

استاد  1مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است. برای مثال ساسان فیاض منش موسسهاین 

را یک نهاد تندروی نئومحافظه کار توصیف کرد که عمدتا به تولید اخبار  نهاددانشگاه کالیفرنیا این 

پردازد. وی به طور  می ،داند جعلی و ساختگی به منظور اقدامات فوری از آنچه ترس از ایران می

مخدوش کند که با استفاده  اشاره می موسسه اتحاد علیه ایران هسته ایمشخص به ویدیوی تبلیغاتی 

گذاری در عراق و غیره به دنبال مشروع سازی  ایران، بمبای  ان ایران، تاسیسات هستهتصاویر رهبراز 

 خود است. افراطی های  فعالیت

نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار وقت دفتر علیرضا میریوسفی سخنگوی  1022در سال 

 دولت اوبامااعالم شده های  را مخالف سیاست موسسهاین های  داشت که دولت ایران فعالیت

داند که در ظاهر به دنبال تعامل دیپلماتیک با ایران است. دولت ایران این نهاد را در فهرست  می

 تروریستی قرار داده است. های  سازمان

« تروریسم دارویی»در راستای رویکرد ویروس کرونا، این موسسه گیری  با شروع همه

تجارت خود با ایران پایان دهند. این درحالی  داروسازی را تحت فشار قرار داد تا بههای  شرکت

ها  داروسازی به دالیل بشر دوستانه از تحریمهای  است که ایاالت متحده مدعی بود شرکت

 معاف هستند. 

                                                            
1 . Helmsley Hotel 
2 . Sasan Fayazmanesh 
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میلیاردر آمریکایی و بنیاد خانوادگی  2، توماس کاپالنموسسهتامین کنندگان عمده مالی این 

اسرائیلی( هستند که جمعا بیش از سه چهارم -ریکایی)میلیاردر آم 2و میریام ادلسون 1شلدون

همچنین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از تامین کنندگان  کنند. می بودجه آن را تامین

  مالی این موسسه هستند.

 www.unitedagainstnucleariran.com اقدام علیه ایران هسته ای: موسسهوبسایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 . Thomas Kaplan 
2 . Sheldon 
3 . Miriam Adelson 

http://www.unitedagainstnucleariran.com/
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( یک United States Institute of Peace) به انگلیسی: متحده  ایاالت موسسه صلح

اندیشکده فدرال آمریکایی است که به مسائلی چون تحقیق، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و آموزش 

 پردازد. می به صلحدیپلماسی، میانجیگری و اقدامات منجر های  در زمینه

مطرح شده ها  پیشنهاد تاسیس نهادی تحت لوای صلح که توسط اعضای کنگره برای سال

محقق شد. این نهاد  2110بود، توسط رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایاالت متحده در سال 

به طور رسمی بر بی طرفی و فرا حزبی بودن خود تاکید کرده و مدعی است که تنها بودجه خود 

نفره از هر دو حزب  25ای  کند. این موسسه توسط هیئت مدیره می را از طریق کنگره تامین

شود. این اعضا با  می متشکل از وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و رئیس دانشگاه دفاع ملی اداره

 شوند.  می پیشنهاد رئیس جمهور و تایید سنا برگزیده
 200 حدود حاضر حال است و در شده واقع سی دی واشنگتن در موسسه این مرکزی دفتر

 داده آموزش تأسیس بدو از را متخصص 65000 از بیش و هستند کار به در آن مشغول پرسنل

 .کند می فعالیت این نقش در 1025 سال از و است موسسه کنونی رئیس 2گراند لیز .است

 کاهش پیشگیری، به کمک جهت ما مسئولیت از بخشی عنوان به"بیان داشته  اندیشکدهاین 
های  تالش به متحده ایاالت صلح موسسه خارج از مرزها، در آمیز خشونتهای  درگیری حل و

 عدالت، مسئله به رسیدگی برای جهان سراسرهای  دولت و منتخب مقامات مدنی،های  سازمان
 ."صلح متعهد است ایجاد زمینه در مشارکت و برابری تنوع،

تصویب  2110 در سال متحده ایاالت صلح موسسه تاسیسقانونی که توسط کنگره برای 
آموزشی و تحقیقات بنیادین و های  گسترش فعالیت طریق از" که کند می این نهاد را ملزم، شد

و جهانی بدون توسل به خشونت به فعالیت المللی  کاربردی به منظور صلح و حل منازعات بین

 .   "بپردازد

                                                            
1 . Liz Grand 
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 انجام درگیری و مناطق درهایی  برنامه اجرای با را موریتمأ این ،ایاالت متحده موسسه صلح

پیرامون آن، تشکیل مراکز آموزشی )دانشگاهی و عمومی(،  تحلیل و تجزیه و جامعتحقیقات 

با استفاده و در نهایت ها  کارگاه ،ها مالی در تحقیقات میدانی و تشکیل کنفرانسهای  ارائه کمک

. این می رساندو صلح به انجام المللی  بینهای  درگیریبسترهای آکادمیک در مدیریت از 

غیر دولتی، موسسات آموزش های  خود از مشارکت سازمانهای  موسسه در بسیاری از پروژه

 دولتی ایاالت متحده مانند وزارت خارجه و دفاع بهرههای  و نهادالمللی  بینهای  عالی، سازمان

 برد.   می

در افغانستان و  1002سپتامبر  22خود را ابتدا در بالکان و پس از  اندیشکده فعالیتاین 

های فعلی موسسه صلح در مناطقی مانند افغانستان، عراق، لیبی،  عراق گسترش داد. فعالیت

کشور جهان  20در صلح پذیرد. هم اکنون موسسه  پاکستان، سودان، سودان جنوبی صورت می

میدانی خود را در کابل، بغداد و اسالم آباد دایر کرده  دفاتر 1021حضور فعال دارد و از سال 

 است. 

 :رساند می به انجام اصلی مرکز پنج طریق از را خود ، کارموسسهاین 

 مرکزی و جنوبی آسیای مرکز

 جامعه و حقوق حکمرانی، مرکز

 آفریقا و)غرب آسیا(  خاورمیانه مرکز

 منازعات مورد در کاربردی تحقیقات مرکز

 صلح ایجاد والمللی  بین تعارضات مدیریت آکادمی

( هستیم Peace Techبه نام پیس تک ) موسسهدر این  ایجاد شاخه ایشاهد  1020در سال 

برای ای  نوین و ابزارهای رسانههای  که به طور تخصصی و فنی و مستقل در زمینه تکنولوژی

دهد. در پیس تک  می ارائهو پیشنهاداتی به مرکز صلح ها  ایجاد صلح فعال است و گزارش

 و توسعه و طراحی،ها  و دانشمندان علوم فنی برای جمع آوری دادهها  مهندسین، تکنیسین

 .کنند می همکاری صلح ایجاد و درگیری جهت مدیریت فناوری جدید ابزارهای استقرار

 ایاالت هولوکاست)باصطالح(  یادبود موزه متحده، ایاالت صلح موسسه 1001 پاییز در

 کشی نسل از پیشگیری ویژه گروهکاربا  مشترک طور را به آمریکا دیپلماسی آکادمی و متحده

 توجه مورد ملی اولویت یک عنوان به کشی نسل از پیشگیری" خود ادعایتا بنا به  دادند تشکیل
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 ایاالت ظرفیت افزایش را برای و عملی سیاسیهای  توصیه موسسه صلح مدعی که .گیرد قرار

 جنایات و کشی نسل نوظهور تهدیدهای به دولت در نهایت تادهد می  ارائه این زمینهمتحده در 

 که عضو دارد نفر 20 ویژه پیشگیری از نسل کشی کارگروه .دهد پاسخی مناسب جمعی دسته

 عهده بر دفاع وزیر پیشین کوهن ویلیام و خارجه امور وزیر پیشین آلبرایت مادلین را آن ریاست

: کشی نسل از پیشگیری" عنوان با را خود گزارش گروه ویژهکاراین  1001 دسامبر در ند.داشت

های  دستورالعمل وها  توصیه آن در که کرد منتشر "متحده ایاالتگذاران  سیاست برایای  نقشه

 توصیف کرد. "خوب معنای با غنی گزارشی" را آن اکونومیست نشریه .دهد می توضیح را خود

 نمای برپا شد و در آن یکصلح نام نشستی است که توسط موسسه  "ایران ابتکار پیرامون"

 ارائه ایرانای  هسته برنامه و خارجی سیاست قدرت نظامی، اقتصاد، سیاست، از مختصر اما جامع

 تشکیل غرب با ایران نوین تحوالت مورد در بحث برای را متخصص 50 نشست این. دهد می

آمریکا پس از انقالب  جمهور رئیس شش هدایت تحت ایران را و متحده ایاالت روابط و دهد می

 .کند می بررسی ایران با مواجهه برای مختلفی راهای  گزینه و دهد می شرح ایران را اسالمی

که موسسه صلح ایاالت متحده به انجام رسانده به قرار زیر هایی  برخی دیگر از فعالیت

 است:

  عراق در صلح ایجاد برای جامعه رهبران همکاری با - 2 

 سودان در صلح از حمایت در مدنی جامعه رهبران قبایل و روسای با همکاری - 1 

 سراسر از جوانان و زنان نیجریه، و همچنین جوان مذهبی رهبران شماری از آموزش - 2 

 ایالت از وسیعیهای  بخش در صلح برقراری به کمک و صلح طلبانه در جهت اقدامات کشور

 فالتو

های  کمک تحقیقات، طریق از مذهبی نهادهای و مذهبی رهبران صلح ظرفیت تقویت - 0 

 عملیاتی پشتیبانی و سازنده گفتگوهای فنی،

 در صلح ایجاد برای اساسی عنصری به عنوان قانون حاکمیت برقراری به کمک - 5 

 نپال و فلسطین لیبریا، عراق، افغانستان،

میلیون دالر بوده که به طور کامل از کنگره  21حدودا  1021در سال صلح بودجه موسسه 

 تخصیص داده شده است. 

 www.usip.org وبسایت رسمی موسسه صلح ایاالت متحده:  
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 The Woodrow)به انگلیسی:  پژوهشگران برای ویلسون وودروالمللی  مرکز بین

Wilson International Center for Scholars 2161اختصار: مرکز ویلسون، در سال ( یا به 

 یادبود و بزرگداشت به این مرکز .واقع شده است سی دی واشنگتن تاسیس گردید و مقر آن در

شد. این موسسه تحقیقاتی گذاری  متحده در پس از جنگ جهانی اول نام ایاالت جمهور رئیس

آن ترکیبی از  در معرفی، خود را بدون وابستگی حزبی تعریف کرده اما در بین اعضا

 هر دو حزب وجود دارند.های  شخصیت

 عنوان به مدنی،های  انجمنهای  برنامه و پنسیلوانیا دانشگاه توسط ویلسون مرکز 1010 سال در

های  جهان، هشتمین اندیشکده در ایاالت متحده، رتبه سوم در همکاری برتر اندیشکده دهمین

رئیس کنونی  قرار گرفت.ای  مطالعات منطقه ساختاری و چهارمین اندیشکده در راستای ارتقا

 منصوب شده است. 1012است که در ژانویه  2اندیشکده ویلسون، مارک اندرو گرین

 سیاست به مربوط ها و مطالعات ایده کردن تالش برای عملیاتی مرکز، این هدف اعالمی

 ارتباطی پلو ابتکارات جدید در زمینه سیاست خارجی ایاالت متحده است. همچنین  خارجی

 .رود می شمار به دنیاهای  دانشگاه محققان با آمریکاییسازان  سیاست

های  شخصیت و دولتی مقامات از که است خود خاص امنای هیئت دارای مرکز این

  منصوب شده توسط رئیس جمهور تشکیل شده است. 

 در بر مطالعاتی متعددی است که مناطق مختلف جهان راهای  مرکز ویلسون دارای گروه

های  گیرد. باالخص مناطقی که از منظر منافع ایاالت متحده در اولویت هستند. از جمله گروه می

 1000سال  نام دارد که مدیریت این بخش از "برنامه خاورمیانه"مطالعاتی اصلی این اندیشکده 

  د.اندیشکده داربا هاله اسنفدیاری است که نشان از حضور چهره های ایران ستیز در این 

                                                            
1 . Mark Andrew Green 
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پیرامون خاورمیانه )غرب آسیا(  گذشتههای  سال طول در که مؤسسه این سیاسی های پروژه

 نسل در رابطه با  مطالعه اجتماعی،  توسعه ساالری، مردم به انجام رسید بر موضوعاتی مانند

این مرکز پیرامون  است؛ متمرکز ایرانهای  مسائل اقتصادی و فعالیت شناسی، مذهب شناسی،

 کند. می با ایران، بر برخورد هوشمندانه و نرم معتقد است و آن را توصیهمواجهه 

خصوصی است. بودجه های  درآمدهای این مرکز، تلفیقی از بودجه دولتی و عایدات از بخش

گردد و کنگره  می از بخش دولتی به صورت ساالنه توسط رئیس جمهور ایاالت متحده پیشنهاد

 کند.  می آن را تصویب

 www.WilsonCenter.org سمی اندیشکده مرکز ویلسون: وبسایت ر
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