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نقش گروههاي فكر در سياست خارجي


1

سيدحامد رضيئي

چكيده :آیب در مشَرّبی جْبى رؤسبی دٍلتّبً ،خست ٍسیزاى ٍ یب ٍسرایی ٍجَد دارًذ مِ بتَاًٌذ
بِ تٌْبئی ّوِ هشنالت پیش رٍ را حلٍفصل مٌٌذ؟ آیب آًْب در بزخَرد بب هشنالت پیچیذُ در
هحیطّبی داخلی ٍ خبرجی ًیبسی بِ هشبٍرُّ ،وفنزی ،تجشیِ ٍ تحلیل ٍ یب پیشٌْبدی بزای ادارُ
مشَر ٍ حلٍفصل هشنالت ٍ بحزاىّب ًذارًذ؟ چِ گزٍّی هیتَاًذ ببسٍی مونی دٍلتوزداى در
بزخَرد بب هشنالت ٍ یب بحزاىّب ببشذ؟ آیب گزٍُّبی دٍلتی مِ اس بَدجِ عوَهی مشَرّب تغذیِ
هیشًَذ هیتَاًٌذ در ارائِ پیشٌْبدات بیطزف ببشٌذ؟ آیب گزٍُّبی ٍابستِ بِ احشاة سیبسی در ارائِ
پیشٌْبدات بِ فنز هسبئل حشبی خَد ًیستٌذ؟ هشنالت ٍ بحزاىّب بِ طَر ًبگْبًی ٍ بذٍى دلیل
بَجَد ًویآیٌذ .بزای جلَگیزی اس ایجبد هشنالت ٍ بحزاىّب ببیذ بزًبهِریشیّبی قبلی ٍجَد داشتِ
ببشذ .ببیذ گزٍّی اس اًذیشوٌذاىً ،خبگبى سیبسی ٍ جبهعِشٌبسبى آیٌذًُگز در راُ بْبَد جبهعِ بِ
بزًبهِریشی بپزداسًذ ٍ تب حذ هوني اس چبلشّبی پیشرٍ جلَگیزی مٌٌذ .در ایي هقبلِ تب حذ اهنبى
بِ سؤاالت هذمَر پبسخ دادُ هیشَد .در بعضی اس مشَرّب بزای جلَگیزی اس هشنالت ٍ بحزاىّب بب
ایجبد گزٍُّبی فنز بِ آیٌذًُگزی هیپزداسًذ ٍ بب بزًبهِریشی دقیق بِ گًَِای عول هیمٌٌذ مِ
هشنالت ٍ بحزاىّبی موتزی ٍجَد داشتِ ببشذ ٍ سعی هیمٌٌذ بزًبهِّبی ًبهَفقی ارائِ ًذادُ ببشٌذ.
ًنبت :گزٍُ فنز ،تبریخچِ ٍ مبربزد آى ٍ ًقش گزٍُ فنز در سیبست داخلی ٍ خبرجی یل مشَر،
گزٍُّبی فنز ٍ سیبست خبرجی در اهزینب ،اتحبدیِ ارٍپب ،اًگلستبى ،آلوبى در ایي هقبلِ هَرد بزرسی
قزار هیگیزد.
واژگان کليدی :گزٍُ فنز ،اًذیشٍِراى ،گزٍُ اًذیشوٌذاى ،تیٌلتبًل ،ملَةّبی اًذیشِ ،هجوع
اًذیشوٌذاى ،سیبست خبرجی ،سیبست شٌبس.

 .1دمتز سیذحبهذ رضیئی ،هحقق ٍ هتزجن.
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گروه فکر چیست؟
گشٍُ فىش اكٌالح ًظبهی اػت ٍ ثِ هىبى اهٌی اًالق هیؿذ وِ دس آًزب
ػتبد استؾ دس ًی رٌگ دٍم رْبًی ثشًبهِّبی ًظبهی ٍ یب احیبًبً رٌگی خَد سا تٌظین
ٍ ثشسػی هیوشدُ اػت .ایي اكٌالح ثؼذاً ٍاسد ػلَم ارتوبػی ؿذُ ٍ دس هؼٌبی دیگشی
ثِ وبس گشفتِ ؿذ وِ اص آى ثٌبم «هشاوض فىشوشدى» « ،آصهبیـگبُ اًذیـِ» « ،ثبؿگبُ
اًذیـٍِساى» « ،هزوغ اًذیـوٌذاى آیٌذُ ًگش» « ،گشٍّْبی هَلذ اًذیـِ» « ،گشٍُ
وبسؿٌبػبى» « ،ولَةّبی اًذیـِ» ٍ «گشٍُ فىش» ًبم هیثشًذ .اكٌالح «تیٌه تبًه»
ثشای اٍلیيثبس دس وـَسّبی آًگلَػبوؼَى «اًگلؼتبى ٍ ایبالت هتحذُ» ٍ ثؼذاً دس
وـَسّبی اسٍپبیی ٍ دیگش ًمبى رْبى سٍاد پیذا وشد.
گشٍُ فىش هإػؼِ ای اص حمَق خلَكی ٍاثؼتِ ثِ ربهؼِ هذًی ٍ هتـىل اص
اًذیـوٌذاى ،ػیبػتهذاساى ،ػیبػتؿٌبػبى ،سٍصًبهًِگبساى ،كبحجبى كٌبیغ ٍ...
ربهؼِؿٌبػبى آیٌذًُگشی اػت وِ دس صهیٌِّبی ػلَم اًؼبًی ،ارتوبػی ،التلبدی،
ػیبػی ٍ حتی ًظبهی ثِ ثشسػی ،تزضیِ ٍ تحلیل هیپشداصًذ ٍ سُآٍسدّبی رذیذی دس
صهیٌِّبی هَسد ًظش اسائِ هیدٌّذ .تؼبسیف هتؼذدی اص گشٍُ فىش ثِ ػول آهذُ اػت وِ
گَیبی سّیبفت ساُحلّبی هٌبػت ٍ آیٌذُ ًگشی دس ساثٌِ ثب هٌبفغ ػوَهی ٍ ًمؾ ولی
آًْب ٍ اسائِ ساُ حل ٍ تأحیشگزاسی ثش هؼبئل ػیبػی اػت ٍلی ًجبیذ فىش وٌین وِ
گشٍُ ّبی فىش ثذٍى اسائِ ساّىبسّبی رذیذ ،ثِ وبسگیشی ٍ ووه سٍؿٌفىشاى ،تزضیِ ٍ
تحلیل دلیك هؼبئل ٍ آیٌذُ ًگشی ثتَاًٌذ ػَدهٌذ ،وبسآهذ ٍ لذستوٌذ ثبؿٌذ .ثٌَس ولی
هیتَاى گفت وِ دس وـَسّبی دهَوشاتیه گشٍُّبی فىش ثب تلفیك تفىش ٍ داًؾ دس
صهیٌِّبی تأحیشگزاسی ثِ فؼبلیت هیپشداصًذ ٍ اص یه ًشف ؿْشًٍذاى سا دس رشیبى
1. Réservoirs à penser
2. Laboratoires à idées
3. Club de penseurs
4. Cercle des penseurs futuristes
5. Groupes d’apporteurs d’idées
6. Groupe d’experts
7. Boîtes à idées
8. Groupe de réflexion= Think tanks
ببیذ یبد آٍری مٌین مِ ینی اس هعبًی  Réflexionدر فزاًسِ ٍ  Reflectionدر اًگلیسی هعبدل « فنز» است
ٍ گزٍُ فنز در ّویي هعٌب بنبر رفتِ است.
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تلویوبت ولی لشاس هی دٌّذ ٍ اص ًشف دیگش تلویوبت ػیبػی سا ثب دیذگبُ ربهؼِ
هذًی ٍ آیٌذُ ًگشی پبیِ سیضی هی وٌٌذ.
ػبختبس ّب ی ػیبػی دس دساص هذت ثشای وبسثشد تلویوبت ثِ اثضاسی ثٌبم گشٍُ
فىش ثشای تلفیِ ٍ ایزبد تفىش ًیبص داسًذ وِ ثشای حلَل ثِ آى ثبیذ ؿٌبختّب سا
دػتِثٌذی وشدُ ٍ تلفیمی اص آًْب سا ثِ تلوینگیشًذگبى ػیبػی اسائِ داد .سػبلت ٍالؼی
گشٍُّبی فىش وؼت ػیبػتّبی هشدهی دس اسائِ ساُ حلْبی هؼبئل ولی اص لجیل
التلبد ،سٍاثي ثیيالولل ،ػیبػت خبسری ،هحیي صیؼت ،اًالػبت ،تزضیِ ٍ تحلیل ٍ
آیٌذًُگشیّبی هإحش ٍ وبسآهذی اػت وِ لبثل دػتشػی ثشای ػیبػتّبی ولی ثبؿذ.
ریوض اػویت( ) هؼتمذ اػت ،اٍلیي گشٍُّبی فىش دس ًی رٌگّبی داخلی
دس ایبالت هتحذُ اهشیىب پذیذاس ؿذًذ وِ دس ٍالغ هشاوضی ثشای تحمیمبت دس ػلَم
ارتوبػی ثَدًذ ٍ تَػي ثٌیبىگزاساى ،ؿشوتّب ٍ یب افشاد اداسُ هی ؿذًذ ٍ ّذف اكلی
آًْب ووه ثِ دٍلت ثشای ایزبد اكالحبت اداسی ،ػبصهبًی ٍ ؿْشی ثَد:
«وویؼیَىكٌؼتی اهشیىب» دس ػبل  « ، 8دفتش تحمیمبت ؿْشداسی ًیَیَسن»
دس ػبل « ٍ 89ثٌیبد وبسًگی ثشای كلح» دس ػبل  8 9دس ّویي ساػتب ثَرَد
آهذًذ وِ ثِ خبًش ًضدیىی ثِ تلوینگیشًذگبى ػیبػی اص تأحیشگزاسی صیبدی ثشخَسداس
دس اًگلؼتبى ثَرَد
ثَدًذٍ .لی اٍلیي گشٍُ فىش ٍالؼی «اًزوي فبثیبى» دس ػبل
آهذ ٍ «هإػؼِ ثشٍویٌگض» دس ػبل  8دس اهشیىب پبیِگزاسی ؿذ .دس فبكلِ دٍ رٌگ
ٍ ثخلَف ثؼذ اص رٌگ دٍم رْبًی ثش تؼذاد گشٍُّبی فىش افضٍدُ ؿذ ٍ اص آى ثٌبم
«داًـگبُّبی ثذٍى داًـزَ» یبد هیوٌٌذ وِ ًخجگبى ػیبػی ٍ دٍلتی دسثبسُ ػیبػت
خبسری اهشیىب ثِ ثحج ،تجبدلًظش ٍ آیٌذًُگشی هیپشداختٌذ .ثؼذ اص رٌگ رْبًی دٍم
دس وٌبس گشٍُّبی فىش فذسالی ٍ ایبلتی ،گشٍُّبی فىش هؼتملی ثَرَد آهذ وِ دس
صهیٌِّبی ًظبهی ،ػیبػی ،ارتوبػی ٍ  ...ثشًبهِ ّبی رذیذی اسائِ دادًذ ٍ اص آى ثٌبم
«ػلش ارشایی» یبد هیوٌٌذ .ثؼذ اص  8 9هیالدی ٍ ثخلَف ثؼذ اص ٍالؼِ ػپتبهجش
ثش تؼذاد گشٍُّبی فىش افضٍدُ ؿذ ،ثِ ًحَی وِ اهشٍص حذٍد  99گشٍُ فىش هؼتمل دس

1. The U.S.Industrial Commission
2. The New York Bureau of Municipal Research
3. The Carnegie Endowment for International Peace
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ایبالت هتحذُ هـغَل تحمیك ،ثشًبهِسیضی ،اسائِ ًتیزِ تحمیمبت ٍ یب فشٍؽ تَلیذات
فىشی خَد ثِ سئیغ روَْس ،وٌگشُ ،ػبصهبًْبی اداسی ،استؾ ٍ  ...هیثبؿٌذ.
ریوض ههگیي اػتبد ػلَم ػیبػی داًـگبُ فیالدلفیب ٍ هتخلق دس گشٍُّبی
فىش ،آى سا ثٌیبد ٍ اػبع دهَوشاػی هیداًذ ٍ هؼتمذ اػت« :گشٍُّبی فىش ٍاثؼتگی
وبهل ثِ ربهؼِ هذًی داسًذ ٍ ثؼٌَاى ػبهل اًتمبل اًذیـِ ٍ ارشای الذاهبت هْن دس
( )
دهَوشاػیّبی ًَپب ٍ یب پیـشفتِ ثِ وبس هیسًٍذ».
ًبظشیي حیبت ػیبػی ؿیفتِ ًفغ ٍ ػَد ثِ دػت آهذُ اص ساُ گشٍُّبی فىش
ّؼتٌذً .جك تحمیمبت ٍ آهبس اًزبم ؿذُ تَػي ههگیي ،چْبس ّضاس ٍ پبًلذ گشٍُ فىش
دس ػٌح رْبى ٍرَد داسد وِ تٌْب ّفتلذ گشٍُ فىش ثب ػِ ّضاس هحمك ٍ وبسؿٌبع دس
وـَسّبی ػوَ اتحبدیِ اسٍپب ثِ چـن هیخَسد ،دس حبلی وِ دس ٍاؿٌگتي دی -ػی ٍ
دیگش ؿْشّبی اهشیىب یه ّضاس ٍ پبًلذ گشٍُ فىش هـغَل فؼبلیت ّؼتٌذ .دس وـَسّبی
دیگش گشٍُّبی فىش ثب ػٌبٍیي هختلف ٍرَد داسًذ وِ ثِ روش ًبم ثؼوی اص وـَسّب ٍ گشٍُ
فىش فؼبل آى اوتفب هیؿَد :هإػؼِ التلبد هًَتشآل ،هإػؼِ هلی تحمیمبت ػلوی دس
وبًبدا؛ وویتِ تَػؼِ التلبدی دس اػتشالیب؛ هإػؼِ هٌبلؼبت اهٌیتی دس آفشیمبی
رٌَثی ،هإػؼِ هًَتیي ،هَارِْ اسٍپب ،ثٌیبد وًَىَسد ،هإػؼِ ؿَاصٍل ،ثٌیبد طاى طٍسِع،
ثٌیبد ًَآٍسیّبی ػیبػی دس فشاًؼِ؛ ثٌیبد فشدسیؾ اثشت ،ثٌیبد ّبًشیؾ ثِل ،ثٌیبد وٌشاد
آدًبئش دس آلوبى ،هإػؼِ آدام اػویت ،هإػؼِ تحمیمبت ػیبػت ػوَهی ،هشوض هٌبلؼبت
ػیبػی دس اًگلؼتبى ،گشٍُ ّبی فىش دس روَْسی خلك چیي ٍاثؼتِ ثِ دٍلت ّؼتٌذ
وِ اغلت آًْب دس ثبسُ هؼبئل ػیبػی ثیي چیي ٍ اهشیىب ٍ یب دیگش وـَسّب ثِ تحمیك
پشداختِاًذ؛ هإػؼِ التلبد رْبًی ٍ سٍاثي ثیيالولل ٍ هإػؼِ هٌبلؼبت دس ثبسُ وبًبدا ٍ
آهشیىب دس سٍػیِ ،ػبصهبى تحمیمبت ثیي الوللی اػتشاتظیه دس تشویِ ،هشوض هٌبلؼبت ٍ
ٍ تحمیمبت اػتشاتظیه اهبسات.
1. Montreal Economic Institute
2. Institut National de la Recherche Scientifique
3. The Committee for Economic Development of Australia
4. The Institute for Security Studies
5. Institute of World Economy and International Relations
6. Institute for the U.S and Canadian Studies
7. International Strategic Research Organization
8. The Emirates Center for Strategic Studies and Research
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چه سازمانهایی گروه فکر هستند؟
ثبتَرِ ثِ تؼبسیف ٍ ثشداؿتّبی هختلفی وِ اص ٍرِ تؼویِ «گشٍُ فىش» ثِ
ػول آهذُ ،ایي گشٍُ تَاًؼتِ اػت دس ًی ػبلّب تزشثِ ٍ ثخلَف دس دِّّبی اخیش
اسصؽ ٍالؼی خَد سا ثِ دػت آٍسد .ثؼوی اص گشٍُّبی فىش خَد سا ثؼٌَاى «گشٍُّبی
هخبلف ثب ػمبیذ ػوَهی ،هشاوض تفىش ًبساهی ،هْبرویي هجبحخبت هَسد لجَل ٍ پزیشفتِ
ؿذُ ٍ ؿجىِ هتـىل اص افشاد داسای لَُ اثتىبس ٍ ػولگشا»( ) هؼشفی هیوٌٌذ .ثبیذ تَرِ
داؿت وِ گشٍُ ّبی فىش فشاتش اص پذیذُ ػبدُ ثبة سٍص هَسد تَرِ دٍلتوشداى ٍ
ػیبػتوذاساى لشاس گشفتِاًذ .ثٌب ثِ ػمیذُ ریوض هه گیي گشٍُّبی فىش «ػبصهبىّب ٍ
اسگبىّبی هؼتمل تحمیمبتی ّؼتٌذ وِ دس ساُ هٌبفغ ػوَهی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل هؼبئل
ػیبػی آى تالؽ هیوٌٌذ ».فیلیپب ؿشیٌگتَى( ) هتخلق دس گشٍُّبی فىش اسٍپبیی،
آًْب سا ثذیيگًَِ تَكیف هیوٌذ« :گشٍُّبی فىش ػبصهبىّبی ًؼجتبً هؼتملی ّؼتٌذ وِ
دس ساُ تحمیمبت ًیف ٍػیؼی اص هٌبفغ ػوَهی تب حذ هوىي ثِ تحمیك هیپشداصًذ ٍ
ّذف اكلی آًْب تأحیشگزاسی ثش فشایٌذ ػبختبس ػیبػتّبی ػوَهی ٍ ولی اػت».
گشٍُ ّبی فىش ثِ خبًش تأحیشگزاسی ثش فشایٌذ ػیبػی ثب تىیِ ثش تحمیمبت ػلوی ٍ دس ساُ
هٌبفغ ػوَهی دس هشص ثیي تفىش ٍ ػول ثَرَد آهذًذ ٍ ثِ اسائِ ساُحلّبی هٌبػت ثِ
تلوینگیشًذگبى پشداختٌذ.
دٍلت فشاًؼِ دس ثشاثش هؼبئل رذیذ لشى ثیؼتن ٍ هـىالت ارتوبػی ٍ ػیبػی
ًبؿی اص رٌگ رْبًی دٍم هتَرِ ًیبص ٍ ووه گشٍُّبی «هَلذ اًذیـِ» ؿذ تب ثتَاًذ ثِ
ووه آًْب ربهؼِ فشاًؼِ ثؼذ اص رٌگ سا ػش ٍ ػبهبى دّذ .دس ایي ساػتب گشٍّی اص
اًذیـوٌذاى تحت ػٌَاى «اًزوي هتفىشیي» وِ اص ثَدرِ دٍلتی ٍ ػوَهی تغزیِ
هیؿذًذ ٍ دس ػول اػتماللی ًذاؿتٌذ ثِ ثشسػی هـىالت پشداختٌذ .صهبًی وِ دٍلت
دس ثشاثش تٌؾّبی ارتوبػی لشاس هیگیشد ٍ هیخَاّذ ولیِ هؼبئل سا صیش ًظش ثگیشد
ًویتَاًذ اص ًظش فىشی ٍتلوینگیشی ،هؼتمل ثبؿذّ .ضیٌِ « ولَةّبی اًذیـِ» ًجبیذ
هتىی ثِ یه ًفش ٍ یب ثِ دٍلت ثبؿذ ثلىِ ثبیذ افشاد ٍ یب گشٍُّبی خلَكی ّضیٌِّبی
آى سا تمجل وٌٌذ وِ دس غیش ایي كَست گشٍُّبی فىش ٍ اػوبی آًْب ًخَاٌّذ تَاًؼت
ساُحلّبی ثیًشفبًِای اسائِ دٌّذ.
1. boîtes à idées

 /<=8فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و دوم ،شماره  ،9پاييز =>79

گشٍُّبی فىش دس تئَسی ٍػیلِ ٍ اثضاسی دس « پیىبس اًذیـِ» ّؼتٌذ ٍ دس ثبسُ:
هفبّین هختلف رْبى ،وـَسّبی ػبحلی الیبًَع اًلغ ،پیوبى آتالًتیه ؿوبلی ،ػشاق
ٍ افغبًؼتبى ،حمَق ثـش دس للت اتحبدیِ اسٍپب ،دس هَسد ًوًَِ ارتوبػی اسٍپبیی ٍ آصادی
خذهبت ثِ غَس ٍ ثشسػی هیپشداصًذ.
هشص ثیي گشٍُّبی فىش ٍ گشٍُّبی ریٌفغ ،گشٍُّبی فـبس ،رٌجؾّبی ػیبػی،
ػبصهبىّبی غیشدٍلتی ٍ حتی ولَةّب ٍ گشٍُّبی ػیبػی وبهالً هـخق ًیؼت ثب ایي
تفبٍت وِ گشٍُّبی فىشً ،خجگبى ،اًذیـوٌذاى ٍ  ...دس یه هىبى تـىیل رلؼِ هیدٌّذ
ٍ دسثبسُ هؼبئل ارتوبػی ،ػیبػی ،التلبدی ٍ ...ثِ تحمیك هیپشداصًذ؛ آًْب تالؽ
هیوٌٌذ تب ثب تحمیمبت ٍ آیٌذُ ًگشی خَد هؼبئل رذیذی سا دس ػٌح وـَس ،هٌٌمِ ٍ یب
رْبى هٌشح وٌٌذ .ثِ ًَس ولی هیتَاى گفت وِ گشٍُ فىش هذػی تزضیِ ٍ تحلیل ػیٌی
رْبى دس ساُ هٌبفغ ػوَهی اػت ٍ ثِ اسصؽّبی ولی ارتوبػی اّویت هیدّذ ٍ دس ایي
هؼیش ثِ تزضیِ ٍ تحلیل هؼبئل ارتوبػی ٍ ػیبػی هیپشداصد.
دس ثیي فؼبلیتّبیگشٍُّبی فىش ثؼویّب ّوچَى ًئَلیجشالیؼتّب اص آصادی
التلبد كحجت هی وٌٌذ ،ثؼوی دیگش دسثبسُ ػذالت ارتوبػی ،آصادی ،ثْذاؿت ،تؼلین ٍ
تشثیت ،الَام ،هزّت ٍ ...هـغَل پظٍّؾ ٍ تحمیك هیثبؿٌذ ٍ تؼذادی دیگش دس
صهیٌِّبی خبكی ّوچَى فٌآٍسی ،ساّجشدی ثِ تحمیك هیپشداصًذ ٍ یب ایٌىِ هؼبئل ولی
سا هذًظش لشاس هیدٌّذ.
نقش گروه فکر در سیاست كشورهای امریکا و اتحادیه اروپا
پیچیذگی ٍ دؿَاسیّبیی وِ دس فشایٌذ تلوینگیشی دس اهشیىب ،اتحبدیِ اسٍپب،
ًبتَ ٍ یب دس وـَسّبی دیگش رْب ى ٍرَد داسد هَلؼیت سا ثشای ایزبد ػبصهبىّبی
تأحیشگزاس فشاّن هیوٌذ .تـىیالتی اص لجیل «ػبصهبىّبی غیشدٍلتی» گشٍُّبی ریٌفغ
ٍ ...هی تَاًٌذ ًمؾ اػبػی ثِ ػْذُ داؿتِ ثبؿٌذ ٍلی اص دیذگبُ اوخش وؼبًی وِ ثِ
هـىالت ثب دیذ ٍػیغتش ٍ ػلویتش ًگبُ هیوٌٌذ ثبیذ ًمؾ «گشٍُّبی فىش» سا ثؼٌَاى
ػبهلیي ٍ ثبصیگشاى هْن دس ػیبػتّبی ػوَهی یه وـَس هَسد تَرِ لشاس داد .ثِ ًظش
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هیسػذ وِ ثبصیگشاى رذیذ دس فشایٌذ تلوینگیشی هلی ٍ فشاهلی ًمؾ اػبػی ثؼْذُ
داسًذ.
اهشیىب -وِ لجل اص رٌگ ّبی رْبًی دس اًضٍای هٌلك ثؼش هی ثشد ثخبًش لذست
ًظبهی ٍ التلبدی ثِ ووه وـَسّبی دس حبل رٌگ اسٍپبی غشثی ؿتبفت .ایي وـَس
یىی اص فبتحیي رٌگ دٍم رْبًی ثَد ٍ ثب ًشح هبسؿبل ثِ ثْبًِ سفغ خشاثیّبی
وـَسّبی رٌگصدُ اسٍپبی غشثی ،ساُ ًفَر خَد دس ایي هٌٌمِ اص رْبى سا ثیـتش وشد .دس
ایي صهبى اهشیىب اّویت صیبدی دس كحٌِ ػیبػی ثِ دػت آٍسد ٍ دس هَارِْ ثب هـىالت
پیؾ سٍ ٍ رْبى دٍلٌجی ثِ هـبٍسیي ػیبػی ثیـتشی ًیبص داؿت .تشع اص وبسثشد
تؼلیحبت اتوی دس ًی رٌگ ػشد ثبػج گؼتشؽ ثیـتش گشٍُّبی فىش تخللی گشدیذ.
ًیبص ثِ حل هـىالت ًبؿی اص رٌگ اتوی ٍ تمَیت استؾ ثِ ایزبد هْوتشیي ٍ ثضسگتشیي
گشٍُ فىش « ساًذ وَسپَسیـي» دس ثحجَحِ رٌگ دس ػبل  ٍ 8هإػؼِ ّبدػَى دس
ػبل  8گشدیذ.
گشٍُّبی فىش ثِ ٍػبئل هتؼذدی ثشای گؼتشؽ داهٌِ فؼبلیت ٍ تأحیشگزاسی
خَد هتَػل هیؿًَذ .یىی اص وبًبلّبی فؼبل دس ایي صهیٌِ اًتخبثبت سیبػت روَْسی
دس اهشیىب اػت .اگش فشاًىلیي سٍصٍلت ثشای ثشًبهِّبی اًتخبثبتی خَد اص اػتبداى
داًـگبُّب – ثِخلَف داًـگبُ ولوجیب -ووه هیگشفت سؤػبی روَْس ثؼذ اص ٍی ثشای
ًشحّب ٍ هذیشیت ثشًبهِ خَد دس هؼبئل داخلی ٍ ػیبػت خبسری اص گشٍُّبی فىش
ووه گشفتٌذ .ریوی وبستش سٍاثي تٌگبتٌگی ثب «وویؼیَى ػِربًجِ» داؿت ،سًٍبلذ
سیگبى ثشای گؼتشؽ تفىشات خَد اص « ثٌیبد ّشیتیذ» ووه هیگشفت ،ثیل ولیٌتَى
«هإػؼِ ػیبػی هتشلی» ٍ رَسد دثلیَ ثَؽ اص «پٌبن» ووه گشفتٌذ .گشٍُّبی
فىش اهشیىبیی ثِ تَكیف ثشًبهِّبی ػیبػی هیپشداصًذ ٍ ثشای آًْب فؼبلیت دس اًتخبثبت
سیبػت روَْسی دس اٍلَیت لشاس گشفتِ اػت صیشا هیتَاًٌذ ثؼذ اص هَفمیت وبًذیذای
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سیبػت روَْسی پؼت هْوی دس ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ وبخ ػفیذ ثِ دػت آٍسًذ ٍ حتی
( )
اص ػیبػتوذاساى ثؼذ اص وٌبسُگیشی آًْب حوبیت هیوٌٌذ.
ًَهحبفظِوبساى اهشیىبیی دس ػبل  ٍ ، 88دلیمبً ؿؾ ػبل ثؼذ اص هَرَدیت
هىتت خَد دس هحذٍدُ فؼبلیتّبی گشٍُ فىش پٌبن «پشٍطُ ای ثشای اهشیىب دس لشى
ثیؼتٍیىن» ٍ ثب حوبیت ثؼوی اص كٌبیغ اػلحِػبصی اهشیىب خَاػتبس تؼشم ٍ ػپغ
حولِ اهشیىب ثشػلیِ حىَهت آؿَةگش ٍ دیىتبتَسی كذام حؼیي ؿذًذ .پٌبن دس ػبل
 88دس ًبهِای ثِ سئیغ روَْس ولیٌتَى ًشح ػیٌشُ ایبالت هتحذُ ثش رْبى سا اسائِ
داد ٍ اهشیىب سا ٍویل ٍ لین دگشگًَی اػبػی دس ػبصهبى هلل هتحذ داًؼتِ ٍ خَاّبى
ثشاًذاصی سطین كذام حؼیي ؿذ ٍ خَاّبى هذاخلِ هؼتمین ٍ وبسآهذ دٍلت دس ػیبػت
خبسری گشدیذ .پُل ٍلفٍَیتض هؼبٍى ػیبػی ٍلت ٍصاست دفبع ٍ لَیغ لیجی وبسؿٌبع
اسؿذ ایي ٍصاستخبًِ دیذگبُ رذیذی سا دس ػبل  88ثشای ػیبػت دفبػی اهشیىب ثِ
دیه چٌِی ٍصیش ٍلت ٍصاست دفبع اسائِ دادًذ .آًْب اص ایزبد ًظن رذیذ رْبًی ػخي
گفتٌذ ٍ دس ساُ خشٍد اص رٌگ ػشد ،اػتشاتظی اثذاػی رذیذی سا ثشای ربیگضیٌی آى
هٌشح وشدًذ وِ ثبػج اػتحىبم تؼلي لذست اهشیىب ثش اسٍپب ،آػیب(ی هیبًِ) ٍ سٍػیِ
هیؿذ .دس آى صهبى دوتشیي آًْب ووی هؼخشُ ثِ ًظش سػیذ ٍلی ػمبةّبی اهشیىبیی،
وبسهٌذاى ٍ دػت اًذسوبساى ٍصاست دفبع اهشیىب ثب ووه وـَسّبی دٍػت تحت ػٌَاى
«حولِ پیـگیشاًِ» حولِ ثِ ػشاق سا دس ػبل  99دس صهبى رَسد دثلیَ ثَؽ آغبص
وشدًذ ٍ اتحبد وـَسّب ربی خَد سا ثِ ائتالف ٍیظُ داد ) (.ساًذ وَسپَسیـي (ثٌیبد تحمیك
ٍ تَػؼِ) یىی اص ثضسگتشیي گشٍُّبی فىش اهشیىبیی اػت وِ تَػي ًیشٍی َّایی اهشیىب
پبیِگزاسی ؿذ.
ثِ ًظش هیسػیذ وِ دس ثحجَحِ رٌگ ثیـتشیي تالؽ هتَرِ پیشٍصی ثش
دؿوي ثَد ٍ كلح پبیذاس ًویتَاًؼت دس حیي رٌگ ثٍِرَد آیذ .استؾ ،وبخ ػفیذ ٍ
كٌبیغ اػلحِ ػبصی اهشیىب هتَرِ ایزبد هإػؼِ وبهالً خلَكی ؿذًذ تب ثتَاًذ پلی ثیي
ثشًبهِسیضیّبی استؾ ،هشاوض تحمیمبتی داًـگبّی ٍ كٌبیغ اػلحِػبصی ثبؿذ .ساًذ
وَسپَسیـي دس اٍلیي لذم ٍاسد هشحلِ رذیذ ٍ ثیًظیشی ؿذ ٍ ثب اًزبم تزضیِ ٍ
تحلیل ّبی ثؼیبس دلیك ٍ دس ػیي حبل غیشػیبػی ثِ هـىالت ٍ هؼبئل اهٌیتی پشداخت
ٍ ثؼذ اص آى ػشگشم هؼبئل ارتوبػی ؿذُ ٍ سٍؽّبی تحلیلی رذیذی سا ٍاسد هٌبلؼبت ٍ
هـىالت اػتشاتظیه وشد.
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ساًذ وَسپَسیـي دس ػبل  999ثب ثَدرِ  9هیلیَى دالسی 999 ،ػوَ
دائن داؿت وِ ّضیٌِّبی آى سا دٍلت ٍ ؿشوتّبی خلَكی تأهیي هیوشدًذ ٍ هشوض
اكلی آى دس ػبًتبهًَیىب دس ایبلت وبلیفشًیب دس وٌبس الیبًَع وجیش لشاس گشفتِ ٍ
ًوبیٌذگیّبیی دس ّلٌذ ،آلوبى ،سٍػیِ ،ثشیتبًیب ٍ  ...داسد .همذاسی اص ثَدرِ ٌّگفت آى
اص ساُ لشاسداد ثب دٍلتّب تأهیي هیؿَد.
تؼذاد صیبدی اص گشٍُّبی فىش اهشیىبیی ثِ هؼبئل فشاهشصی هیپشداصًذ وِ ثِ
روش ًبم ثؼوی اص آًْب هیپشداصین« :هإػؼِ اهشیىبیی هٌبلؼبت آلوبى هؼبكش» وِ دسثبسُ
هؼبئل التلبدی ،ػیبػی ٍ ارتوبػی آلوبى فذسال ثِ هٌبلؼِ ٍ تحمیك هیپشداصد؛
«هإػؼِ ثشٍویٌگض دسثبسُ سٍاثي فشاآتالًتیىی» وِ دسثبسُ سٍاثي اسٍپب ٍ اهشیىب ثِ تحمیك
هیپشداصد؛ «هشوض اػتشاتظیه ٍ هٌبلؼبت ثیيالوللی» وِ دس ًی چْل ػبل گزؿتِ ثِ
تزضیِ ٍ تحلیل اػتشاتظیه ٍ ساُحلّبی ػیبػی خٌشات رْبًی پشداختِ ٍ آًْب سا دس
اختیبس سّجشاى ػیبػی لشاس دادُ اػت؛ «هإػؼِ اسٍپبیی دس ٍاؿٌگتي» یىی اص هإػؼبت
اكلی ػیبػت هشدهی اػت وِ دس ٍاؿٌگتي وبس خَد سا آغبص وشدُ ٍ دس صهیٌِ اهَس
هشثَى ثِ وـَسّبی فشا آتالًتیىی ثِ تحمیك هیپشداصد .ایي گشٍُ فىش ثشای ثشسػی
ثیـتش هؼبئل ثِ ایزبد ارالع هخلَف پشداختِ ٍ اص هؼئَلیي حىَهتی اهشیىب ٍ اسٍپب ٍ
تلوینگیشًذگبى التلبدی ٍ ػیبػت خبسری ٍ سٍصًبهًِگبساى هتخلق ثشای تجبدلًظش
دػَت ثِ ػول هیآٍسد« ،هإػؼِ تزضیِ ٍ تحلیل ػیبػت خبسری» ػبصهبى تحمیمبتی
هؼتملی اػت وِ ثِ آیٌذًُگشی اػتشاتظیه دسثبسُ هـىالت اهٌیت هلی ،ػیبػت
خبسری ،التلبد ػیبػی ،سٍاثي ثیي دٍلتّب ٍ كٌؼت هیپشداصد« ،وبًَى هٌبلؼبت ربهؼِ
اسٍپب» اٍلیي ػبصهبى تخللی ٍ حشفِای دس ػٌح رْبًی اػت وِ فمي دسثبسُ اتحبدیِ
اتحبدیِ اسٍپب ثِ ثشسػی ٍ تحمیك هیپشداصد.
پبیِگزاسی ؿذ ،پیؾ وؼَت ٍ اٍلیي
ثشیتبًیب -اًزوي فبثیبى وِ دس ػبل
گشٍُ فىش اسٍپبیی ٍ حتی رْبًی اػت وِ ثِ تزضیِ ٍ تحلیل چبلؾّبی ًبؿی اص
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هـىالت التلبدی پشداخت .اًگلؼتبى ٍ وـَسّبی كٌؼتی ثب ربهؼِ دس حبل تحَل ٍ
التلبد فشاگیش هَارِ ثَدًذ .اًزوي فبثیبى دس ّوبى صهبى ثِ ثشسػی تفىشات ٍ اكالحبتی
پشداخت ٍ ػیبػت پیؾسًٍذُ لشى ثیؼتن سا تَكیف وشد .وبسگشاى اًگلیؼی دس اٍاخش
لشى ًَصدّن صًذگی ساحتی ًذاؿتٌذ ٍ تمشیجبً دس فمش ثؼش هیثشدًذ .سیـِّبی ایي فمش سا
هیتَاى ثِدًجبل اػتخوبس وبسگشاى دس دٍساى حىَهت هلىِ ٍیىتَسیب رؼتزَ وشد .اًزوي
فبثیبى هؼئلِ وبسگشاى اًگلیؼی سا هَسد تَرِ لشاس داد ٍ دس اٍلیي اػالهیِ خَد ایي
رولِ سا ثىبس ثشد « :چشا تؼذاد صیبدی اص هشدم اًگلؼتبى دس فمش ثؼش هیثشًذ؟» .اًزوي
دس ػبل  889ثِ ػٌذیىبی وبسگشاى پیَػت ٍ اص تلفیك ٍ اتحبد آى دٍ« ،حضة وبسگش»
ثِ ٍرَد آهذ وِ ٌَّص ّن ثِ فؼبلیتّبی خَد اداهِ هیدّذ .حضة وبسگش ثب تأحیشپزیشی
اص اًزوي فبثیبى ثِ اكالحبت ارتوبػی صیبدی الذام وشد ،سطین ثْذاؿت ٍ تٌذسػتی
هَرَد دس اًگلؼتبى سا دس ػبل  8پبیِسیضی وشدًَ ،آٍسیّبی دیگشی اص لجیل حذالل
دػتوضد ٍ حمَق دس ػبل  ٍ 89الغبی هبدامالؼوش ثَدى ًوبیٌذگبى هزلغ اػیبى
( )
اًگلیغ دس ػبل  8ثِ تلَیت سػیذ وِ دس صهبى ًخؼت ٍصیشی تًَی ثلش ارشاؿذ.
«هشوض اكالحبت اسٍپبیی» ثیـتشیي تالؽ خَد سا دس ساُ آیٌذُ اتحبدیِ اسٍپب
ثِ وبس ثشد ٍ هَلؼیت سا ثشای ایزبد تحمیك دس ثبسُ لبسُ اسٍپب ٍ وـَسّبی اتحبدیِ دس ثبسُ
خٌشات ًبؿی اص هـىالت التلبدی ٍ ػیبػی فشاّن هیوٌذ .ایي گشٍُ فىش ثب گشٍُّبی
هـبثِ دس دیگش وـَسّبی اتحبدیِ ٍ اهشیىب ثشای یبفتي ساُحلّبی هٌبػت ثِ ّوىبسی
هیپشداصد« ،هشوض ػیبػت خبسری» اص گشٍُ ثؼیبس لَی هحممیي ػیبػت ثیيالوللی
ثشخَسداس اػت وِ دسثبسُ هذیشیتَّ ،یت ،حمَق ثـش ،التلبد ٍ ػیبػت ثیيالوللی ثِ
تحمیك هیپشداصًذ« ،هإػؼِ ػلٌٌتی اهَس ثیيالولل» وِ ثِ چبتن ّبٍع هـَْس اػت
یىی اص هْوتشیي هإػؼبت اًگلیؼی اػت وِ دسثبسُ تزضیِ ٍ تحلیل هـىالت ثیيالوللی
ثِ تحمیك هیپشداصد.
فشاًؼِ -ؿشوتّبی خلَكی ًجك لبًَى ػبل  89فشاًؼِ تحت ؿشایي
خبكی وبس هی وٌٌذ ٍ آصادی ؿشوتّبی اهشیىبیی سا ًذاسًذ .گشٍُّبی فىش ثؼذ اص ػبل
 889دس فشاًؼِ سٍاد پیذا وشدًذ ٍ كبحجبى وبسخبًِ ّب ،وبسؿٌبػبى ٍ دػت اًذسوبساى
1. Center for European Reform
2. Foreign Policy Center
3. Royal Institute of International Affairs, Chatham House
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التلبدی الذام ثِ ایزبد ولَثْبیی وشدًذ وِ هتفبٍت اص ولَةّبی ػٌتی فشاًؼِ ثَد ٍ
ّوچَى گشٍُّبی فىش اهشیىبیی ػول هیوشدًذ .دس ّویي صهبى ثٌیبدّب ٍ ولَثْبی
صیبدی ّوچَى هإػؼِ تَسگَ ،اٍسٍفلىغ ،ثٌیبد وًَىَسد ،هإػؼِ هًَتیي ٍ هَارِْ اسٍپب
دس ّویي ساػتب ثَرَد آهذًذّ .ش یه اص احضاة فشاًؼِ داسای یه یب چٌذ گشٍُ فىش
ّؼتٌذ :ثٌیبد طاى طٍسع ٍاثؼتِ ثِ حضة ووًَیؼت ،ثٌیبد گبثشیِل پِشی ٍاثؼتِ ثِ حضة
ػَػیبلیؼت ٍ ثٌیبدًَآٍسیّبی ػیبػی ٍاثؼتِ ثِ اتحبد ثشای رٌجؾ هشدهی ،حضة
دػتساػتیّبػت.
ػبختبس فىشی فشاًؼَیّب گشایؾ ػزیجی ثِ لذست سٍؿٌفىشاى داسد ٍ اوخش
ًخجگبى ػیبػی دس گزؿتِ ٍ حبل دس هحبفل ادثی ٍ فلؼفی سفت ٍ آهذ داؿتِ ٍ ػاللِ
صیبدی ثِ ًَؿتي همبلِ ٍ وتبة داسًذ ٍ آى سا رضٍ افتخبسات خَد هیداًٌذ .ثِ هحن
ایٌىِ اص هشاوض تحمیمبتی ٍ یب گشٍُّبی فىش فشاًؼَی كحجت هیؿَدً ،گبُّب ثِ ػَی
احضاة ػیبػی هؼٌَف هیگشدد .اوخش گشٍُّبی فىش فشاًؼِ ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبىّبی
دٍلتی ّؼتٌذ ٍ ًویتَاًٌذ دس ثشسػی هؼبئل ٍ اظْبسًظشّب ثیًشف ثبؿٌذ .فشاًؼِ ساُ
دساصی ثشای سػیذى ثِ وبسثشد گشٍُّبی فىش ٍالؼی هؼتملِ ثِ ػجه اهشیىبیی پیؾ سٍ
داسد« .هإػؼِ فشاًؼَی سٍاثي ثیيالولل » هشوض ًیوِ هؼتملی اػت وِ ثِ تحمیك
دسثبسُ اًالػبت ٍ هـىالت ثیيالوللی هیپشداصد« ،ثٌیبد تحمیمبت اػتشاتظیه» دس
صهیٌِ ػیبػتّبی ًظبهی تحمیك وشدُ ٍ ثِ هـَست دسثبسُ ػیبػتّبی هشدهی
هیپشداصد .ػیبػت ّبی دفبػی ،خٌشّبی ًبؿی اص اهَس فٌی ٍ اهٌیتی ٍ ثحشاىّب ٍ
هٌبلـبت صهیٌِ فؼبلیتّبی ایي گشٍُ فىش اػت« ،هشوض هٌبلؼبت ٍ تحمیمبت
ثیيالوللی» ٍاثؼتِ ثِ هإػؼِ هٌبلؼبت ػیبػی پبسیغ اػت وِ ثِ ثشسػی ٍ تحمیك
دسثبسُ هؼبئل ثیي الوللی ٍ هلی هیپشداصد؛ « هشوض هٌبلؼبت آیٌذًُگشی ٍ اًالػبت
ثیيالوللی» دسثبسُ هؼبئل التلبدی ثیيالوللی تحمیك هیوٌذ.
آلوبى -ایي وـَس داسای ثٌیبدّبی فشاٍاًی اػت وِ اغلت آًْب دس وٌبس احضاة
ػیبػی فؼبلیت هیوٌٌذ ٍ ؿجیِ گشٍُّبی فىش اهشیىبیی ّؼتٌذ .دس آلوبى حذٍد
1. Institut français des relations internationales
2. Fondation pour la Recherche Stratégique
3. Centre d’études et de recherches internationales
4. Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales
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یىلذٍپٌزبُ هإػؼِ تحمیمبتی ثِ كَست هإػؼبت تحمیمبتی ،هإػؼبت هـَستی ٍ
هشاوض تَلیذ اًذیـِ ٍرَد داسد وِ دس صهیٌِ ػیبػتّبی داخلی ٍ خبسری فؼبلیت
هیوٌٌذ .هبستیي تَسًت( )8گشٍُّبی فىش آلوبى سا ثِ پٌذ دػتِ تمؼین هیوٌذ:
 هإػؼبت تحمیمبتی التلبدی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُّبی آلوبى، هإػؼبت تخللی دس ػیبػت خبسری ،اهٌیت ارتوبػی ٍایزبد كلح، هإػؼبت تخللی ػلوی ،فٌی ،هؼبئل ارتوبػی ٍ هحیي صیؼت، هإػؼبت خلَكی ًیوِ دٍلتی دس صهیٌِ گشٍُّبی كٌؼتی، هإػؼبت تخللی دٍلتی.هزوَػِ وبسّبی تحمیمبتی گشٍُّبی فىش آلوبًی لبثل همبیؼِ ثب گشٍُّبی فىش
اهشیىبی ی اػت ثب ایي تفبٍت وِ اوخش آًْب ٍاثؼتگی وبهل ثِ دٍلت فذسال داسًذ ٍ دس
صهیٌِ ػیبػتّبی داخلی ٍ خبسری ثِ فؼبلیت هیپشداصًذ .ثِ ثؼوی اص گشٍُّبی فىش
آلوبًی دس ساثٌِ ثب ػیبػتّبی داخلی ٍ خبسری اؿبسُ هیوٌین « :هشوض هٌبلؼبت رزة
وـَسّب ثِ اتحبدیِ اسٍپب» ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ثي وِ ثِ ثشسػی هـىالت ًبؿی اص ادغبم
وـَسّب ثِ اتحبدیِ پشداختِ ٍ دس صهیٌِّبی ًمؾ اتحبدیِ اسٍپب دس ثبفت ولی تحمیمبت
آیٌذًُگشی ،ؿَسای هـَستی ػیبػی ،گفتگَّبی ػَدهٌذ ثیي هحممیي ٍ
تلوینگیشًذگبى ٍ آهَصؽ ثِ تحمیك هیپشداصد« ،ثٌیبد فشدسیؾ اثشت» ثِ ویفیت
آهَصؽ ػیبػی دس ثبفت دهَوشاػی ٍ تىخشگشایی دس ولیِ هحیيّبی هوىي هیپشداصد؛
اّذاف اكلی «ؿَسای سٍاثي خبسری آلوبى» گشایؾ ثِ ػَی هؼبئل ثیيالوللی ،ایزبد
ّوىبسیّبی داًـگبّی دس ثبفت رْبًی ٍ تفبّن ثیي هلتّبػت.
اتحبدیِ اسٍپب -اوخش گشٍُّبی فىشی وِ دس ثبسُ هؼبئل اتحبدیِ اسٍپب ثِ وٌذٍوبٍ
پشداختِ ٍ تأحیشگزاس ّؼتٌذ دس ثشٍوؼل فؼبلیت هیوٌٌذ صیشا ثْتش هیتَاًٌذ گضاسؿبت
الصم سا اسائِ دادُ ٍ ثِ اًتـبس تحمیمبت خَد ثپشداصًذ؛ آًْب ًـؼتّبی الصم سا اًزبم دادُ
ٍ دسثبسُ هَهَػبت ثخؾّبی تحمیمبتی خَد ثِ ثحج ٍ تجبدلًظش هیپشداصًذ .گشٍُ فىش
«رٌجؾ اسٍپبئی» ػبصهبًی ثیيالوللی اػت وِ دسثبسُ ولیِ گشایؾّبی ػیبػی،
التلبدی ،ارتوبػی ،فشٌّگی ٍ ربهؼِ هذًی ثِ فؼبلیت هیپشداصدّ .ذف اكلی آى ایزبد
1. Friedrich Ebert Stiftung
2. Deutsche Gesellschaft fûr Answärtige Politik
3. Mouvement Européen
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ػبصهبًی ثٌبم اسٍپبی فذسال اػت وِ ثش احتشام ثِ حمَق اٍلیِ اًؼبىّب ،اكَل كلح ٍ
دهَوشاتیه ،آصادی ٍ ّوجؼتگی ٍ ؿشوت ولیِ ؿْش ًٍذاى اسٍپبیی پبیِسیضی ؿذُ اػت.
ایي رٌجؾ ثؼذ اص ػبل ً 8مؾ اػبػی دس فشایٌذ ادغبم وـَسّبی اسٍپبیی ثِ
اتحبدیِ داؿت ٍ ثش ػبصهبىّبی اسٍپبیی ٍ هلی تأحیش صیبدی داؿتِ ٍ داسد ٍ ثشای ایزبد
پبسلوبى اسٍپب ٍ اًتخبثبت ػوَهی ًوبیٌذگبى پبسلوبى ،لشاسدادّبی هشثَى ثِ اتحبدیِ اسٍپب ٍ
لبًَى اػبػی آى تالؽ فشاٍاًی وشدُ اػت .رٌجؾ اسٍپبیی ثیيالوللی دس چْل ٍ یه
وـَس اسٍپب ٍ ثیؼت ٍ دٍ ػبصهبى ثیيالوللی ًوبیٌذگبًی داسد ٍ ّذف ًْبیی آى ایزبد
«اتحبدیِ اسٍپبی فذسال» اػت .ایي رٌجؾ ثشای اسائِ پیـٌْبدات خَد اص ثشگضاسی
وٌفشاًغ ،ػویٌبس ٍ ارالع دس ؿْشّب ٍ وـَسّبی هختلف اسٍپب دسیغ ًویوٌذ« .ؿَسای
التلبدی دفبع» یىی دیگش اص گشٍُّبی فىش اتحبدیِ اسٍپبػت وِ ثِ هؼبئل التلبدی
دفبع هیپشداصد« .وویتِ آیٌذُ ًگشی وویؼیَى اسٍپب» دس ػبل  8 8تحت ًظبست
سئیغ وویؼیَى اسٍپب ثِ ٍرَد آهذ وِ هشوت اص گشٍُّبی چٌذ فشٌّگی ٍ هتـىل اص
پبًضدُ ػوَ ثب همشسات هتفبٍت اػت .وویؼیَى صهیٌِ وبسی تحمیمبتی ػِگبًِای سا
ثشای ایي گشٍُ تؼییي وشدُ اػت :پیَػتگی ٍ اسصیبثی الحبق ثِ اتحبدیِ ،ایزبد سٍاثي ثب
ػبصهبىّبی دسخَاػتوٌٌذُ آیٌذًُگشی ٍ اًزبم دػتَسات خبف.
ػیضدُ گشٍُ فىش اسٍپبیی ثب الذاهبتی وِ اًذیـٍِساى « اسٍپبی هب» اًزبم دادًذ
ثشای ّوفىشی ٍ ثشًبهِسیضی ول اتحبدیِ ٍ سیبػت دٍسُای فشاًؼِ ،روَْسی چه ٍ
ػَئذ دس طٍئي  99تـىیل رلؼِ هـتشن دادًذ ٍ دس ًْبیت خَاػتبس ارشای هَاسد
ریل ؿذًذ :تلَیت پیوبى لیؼجَى تَػي ثیؼت ٍ ّفت وـَس ػوَ ،ثبصًگشی ثَدرِای،
اًتخبثبت پبسلوبى اسٍپب ،ثبصًگشی پبسلوبى اسٍپب ،تذٍیي اػتشاتظی رذیذ ثشای ػبل ، 9 9
آهبدگی وـَسّبی ػوَ ثشای اتفبلبت ٍ ٍلبیغ ثؼذ اص ویَتَ.

1. Conseil économique de défense
2. Cellule prospective de la commission européenne
 .3بزٍصل ،هزمش اصالحبت ارٍپبئی ،هزمش ارٍپبئی هطبلعبت سیبسی ،هؤسسِ داًوبرمی هطبلعبت بیي الوللی ،هزمش
تحقیقبت سیبستْ بی اقتصبدی ،هؤسسِ سیبست اقتصبدی ،ارٍپئَم ،بٌیبد ًَآٍریْبی سیبسی ،ارٍپبی هب ،اس ٍی پی،
هؤسسِ سَئذی هطبلعبت سیبسی ٍ دهَس ارٍپب.
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«هإػؼِ هٌبلؼبت اهٌیتی اتحبدیِ اسٍپب» گشٍُ فىش هؼتملی اػت وِ دس ػبل
 99ثِ ٍرَد آهذّ ،ذف اكلی آى ایزبد فشٌّگ اسٍپبیی هـتشن دس صهیٌِّبی
اهٌیت ،هجبسصات اػتشاتظیه ٍ ایزبد هٌبفغ ول اتحبدیِ اػت .دس ایي گشٍُ وبسؿٌبػبى
داًـگبّیً ،ظبهی ،هؼئَلیي ػیبػی وـَسّبی اتحبدیِ ،اهشیىب ٍ وبًبدا دس وٌبس یىذیگش
ثِ ثحج ٍ تجبدل ًظش هیپشداصًذ « .هإػؼِ ػلٌٌتی سٍاثي ثیيالولل » یىی اص
ثٌیبدّبی ثلظیىی اػت وِ ثب ّوىبسی ٍصاست اهَس خبسرِ ثلظیه ٍ اتحبدیِ ؿشوتّبی
ثلظیىی دس ساُ گؼتشؽ اتحبدیِ اسٍپب ٍ اّذاف آى گبم ثش هیداسد ّ .ذف اكلی آى تجبدل
اًالػبت ٍ ایزبد ًمًٌِظشّبی هـتشن دسثبسُ هـىالت ثیيالوللی ٍ وـَسّبی اسٍپبیی
اػت« .گشٍُ هذیشیت وویؼیَى اسٍپب» ایي گشٍُ فىش وِ ٍاثؼتِ ثِ دثیش ول وویؼیَى
اسٍپبئی اػت صیش ًظ ش طسٍم ٍیٌیَى فؼبلیت هی وٌذ ٍ ّوبٌّگ وٌٌذُ وبسّبی هشثَى ثِ
وتبة ػفیذ اتحبدیِ دس ثبسُ هذیشیت اسٍپبئی اػت .اوخش اػوبی ایي گشٍُ هتـىل اص
وبسؿٌبػبى صثذُ ای ّؼتٌذ وِ لجالً دس وویتِ آیٌذُ ًگشی اتحبدیِ ٍ گشٍُ فىش
وویؼیَى وبس هیوشدُ اًذ.
ًبتَ -پیوبى آتالًتیه ؿوبلی ٍ ػبصهبى ًظبهی ٍاثؼتِ ثِ آى دس ػبل 8 8
تَػي اهشیىب پذیذاس ؿذ ٍ ّذف آى حوبیت اص وـَسّبی غشة اسٍپب دس ثشاثش اتحبد
روبّیش ؿَسٍی ًی پٌزبُ ػبل توبم ٍ تب پبیبى رٌگ ػشد ثَدً .یشٍی دفبػی ًبتَ
صیشًظش فشهبًذّبى اهشیىبیی اداسُ هی ؿذ ٍ وـَسّبی اسٍپبی غشثی ثِ رض فشاًؼِ تفَق ٍ
ثشتشی ػیبػی ٍ اػتشاتظیه اهشیىب دسثبسُ اتحبد ٍ فؼبلیت دس هحذٍدُ حَصُّبی
رغشافیبیی سا پزیشفتٌذ .وـَسّبی اسٍپبیی ثؼذ اص پبیبى رٌگ ػشد اص ػبختبسّبی ػیبػی
ٍ ًظبهی ًبتَ پـتیجبًی وشدًذ ٍ اهشیىب ّن اص ایٌىِ هی تَاًؼت ثِ ػلٌِ ػیبػی خَد
دس وـَسّبی اسٍپبیی اداهِ دّذ ساهی ثٌظش هیسػیذ .ثؼوی اص گشٍُّبی فىش وـَسّبی
اسٍپبیی دس صهیٌِ ًبتَ فؼبلیت هیوشدًذً .بتَ یىی اص اثضاسّبی هفیذ ٍ وبسآهذ ػیبػت
خبسری اهشیىب اػت وِ تَاًؼت ثب هَافمت ؿَسای اهٌیت ػبصهبى هلل هتحذ دس هٌبلـبت
ثَػٌی ٍ كشثؼتبى دخبلت وٌذ .اوخش گشٍُّبی فىش اهشیىبیی اصلجیل ساًذ وَسپَسیـي،
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ اًالػبت دسثبسُ كلح ٍ اهٌیت ،ثٌیبد ّشیتیذ ٍ تؼذادی اص گشٍُّبی فىش
اسٍپبیی دسثبسُ ًبتَ ثِ ثشًبهِسیضی ٍ آیٌذًُگشی ٍ گؼتشؽ ًبتَ پشداختِاًذ.
نتیجهگیری
گشٍُّبی فىش تَاًؼتِاًذ دس ایبالت هتحذُ اهشیىب ،ثِ خبًش سطین خبف
فذسالیؼت دس ایي ػشصهیي سؿذ وشدُ ٍ دس ًَع خَد ثیًظیش ؿذُ ٍ هَسد تَرِ ثبصیگشاى
ػیبػی لشاس گیشًذّ .ش چٌذ وِ گشٍُّبی فىش اسٍپبیی ٍاسث گشٍُّبی فىش اهشیىبیی
ّؼتٌذ ٍلی دس اسٍپب ٍ ثِ خلَف دس وـَسّبی اًگلؼتبى ٍ آلوبى وِ داسای ػبثمِ
دیشیٌِای دس ایي صهیٌِ ّؼتٌذ ،تَاًؼتِاًذ ثِخبًش ثشًبهِسیضی ،آیٌذًُگشی ٍ
تأحیشگزاسی هَسد تَرِ دٍلتوشداى ،ػیبػتوذاساى ٍ ػیبػتؿٌبػبى لشاس گیشًذ.
گشٍُّبی فىش اسٍپبیی دس ًی دِّّبی اخیش ًمؾ هْوی دس ػیبػتّبی وـَسّبی
اسٍپبیی داؿتِاًذ .طان دلَس ثٌیبىگزاس «اسٍپبی هب» دس ًی گضاسؿی ًجك آهبس اًزبم
ػبصهبى
ؿذُ تؼذاد گشٍُّبی فىش وـَسّبی ػوَ اتحبدیِ اسٍپب دس ػبل  999سا
روش هیوٌذ وِ هـغَل فؼبلیت ٍ ثشًبهِسیضی ثَدُاًذ .گشٍُّبی فىش ثِ خبًش
ثشًبهِسیضی ٍ تأحیشگزاسی صیبد تَاًؼتِاًذ ًِ تٌْب دس لبسُ اهشیىب ٍ اسٍپب ثلىِ دس آػیب ٍ
آفشیمب هَسد تَرِ لشاس گیشًذ.

79>=  پاييز،9  شماره، سال بيست و دوم، فصلنامه سياست خارجي/<>8

یادداشتها
ٍ  ایي همبلِ ثب هشارؼِ ثِ ػبیتّبی ایٌتشًتی ٍ تشروِ وتبة «گشٍُ فىش» تألیف اػتفبُ ثَؿش.
، اػتشاتظیه،هبستیي سٍایَ تْیِ ؿذُ ٍ هیتَاًذ ؿشٍع هٌبلؼبت ثؼذی دس صهیٌِّبی ػیبػی
. حَل ایي هَهَع ثبؿذ...ٍ اهٌیتی
2. Smith James Allen, The Idea Brokers : Think tanks and the Rise of the
new Policy Elite, New York, Maxwell Macmillan International, 1991
3. James McGann, Kent Weaver (ed), Think Tanks and Civil Societies.
Catalysts for Action, New Jersey, Transaction Press, 2000.
4. Fondation Polemia, www.polemia.com
5. Philippa Sherrington, " Shaping the Policy Agenda: Think Tank activity
in the European Union", Global Society, Vol 14, No. 2, septembre 2000.
6. Xavier Carpentier-Tanguy : Influences et innovations politiques: les
think tanks, Centre Marc Bloch in Berlin UMR 701.
7. Stephen Boucher , M. Royo, Les Think Tanks, ch.1, Le flin, Paris 2006.
8. Ibid., ch. III.
9. Martin Thurnet, Think Tanks in Germany, Manchester University Press,
2003.

