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آرش برومند
چکیده
فشده درباره اندیشکدهها و جایگاهشان در حال ر
در این مقاله در ابتدا اشارهای کوتاه به ویژگهای دوران ر
حاض یمشود .سپس توضییح ر
حاض ارائه یمشود .در ادامه به وضع اندیشکدهها
در ایران پرداخته شده و در پایان رضورت تشکیل اندیشکدههای چپ ایران ،مانعهای موجود بر رس راه آنها و ر
برخ راهکارها برای بحث مطرح یمشوند.
ی
در چه عرصی زندگ یمکنیم؟
ی
صنعت،
نمای یمکنند -مانند عرص حجر ،عرص مفرغ ،عرص انقالب
معموال رسم است که یک برهه از تاری خ را بهوسیله مهمترین پدیده ،دستاورد و یا روند اجتمایع در این برهه خصلت ی
ر
ی
عرص اتم  ...به عرصی که در آن بهرس یمبریم ر
...
متفاوی داده شده است ،نظی عرص انقالب انفورماتیک ،عرص جهای شدن ،عرص هوش مصنویع و آنچه در میان
نی تا کنون عنوانهای
حاض ی
ر
پیشفتهای شگفتآور دانش در یک سده اخی باید جست .ر
اکی این عنوانها برای عرص ر
مشیک و برجسته است ،نقش دانش و فنآوری است .علت این امر را در ر
برخ از دانشمندان
بشی در یک سده گذشته برابر با حجم تحوالت در مجموعهی تاری خ شناخته شده ر
بر این باورند که حجم دستاوردهای علیم جامعه ر
بش از ابتدا تا به آغاز سده بیستم است.
ی
این ر
بیشی فاصلهی دانش و
پیشفت چشمگی علم و دانش بطور عمده بر اثر الزامات مناسبات رسمایهداری به دست آمده است .مناسبات رسمایهداری به منظور کسب سود هر چه
ی
اقتصاد را در سدهی گذشته بطور فزایندهای کوتاه کرده است .همراه با گسیش فزایندهی شیوهی تولید رسمایهداری به دورترین نقطههای جامعه ،دانش و فنآوری ر
نی به این مکانها رسوخ
انقالی دگرگون کردهاند .ییک از پیامدهای مهم مدرن شدن ابزار تولید ،تخصیص شدن کارها ،جزءکاری و تقسیم کار فزاینده است .رسمایهداران و کارگزارانشان
یافته و ابزار تولید را بگونهای
ی
ی
ر
ر
خییل زود ظرفیت این تقسیم کار و کار تخصیص برای سودافز یای را تشخیص داده و از آن بهرهگیی کردند .برای نمونه اوایل سال  ١٧٢٠در گزارش با عنوان «مزایای تجارت هند رسق» به
بهی و رسی عتر انجام گید ،با اتالف وقت و کار ی
بی صنعتگران جزءکار گوناگون تقسیم شود ،رضورتا یمبایست ی
ی
بیشی یک کار پرتنوع دستهبندی و ر
کمی» 1 .از
این نکته اشاره شده که «هر چه
ِ
ِ
ر
ی
آن زمان که مارکس در نگارش «کاپیتال» بر مساله تقسیم و تخصیص شدن کار بهمثابه ویژگ تولید صنعت انگشت نهاده بود ،زمان بسیاری گذشته و تا کنون تحوالت شگرق در شیوه و
سازمان تولید رسمایهداری رخ داده است .روند رسوخ دانش در این مناسبات ،تخصیص شدن کارها و تقسیم کار را به چنان درجهای از تکامل رسانده که امروزه کارشناسان و دانشمندان به جزء
جدای ناپذیر نیوهای مولده تبدیل شدهاند .اینک همه موسسههای بزرگ اقتصادی و ر
اکی ررسکتهای متوسط در کشورهای ر
پیشفتهی رسمایهداری ،در رقابت برای حفظ جایگاه خود در
ی
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ر
ر
ی
حکومت،
روبنای ،از جمله در نهادهای
زیربنای در این کشورها ،در پهنهی
پژوهش و ستادهای کارشناشاند .روند تخصیص شدن امور عالوه بر پهنهی
جهای شده ،صاحب مرکزهای
بازارهای
ی
ی
رسانهها و جامعهی ر
مدی ر
نی به درجههای مختلف پیش رفته است .پدید آمدن اندیشکدهها از سدهی  ١٩و رشد شتابان آنان در سدهی بیستم انعکاش از این واقعیت است.

اندیشکده چیست؟ چه نقش و کارکردی دارد؟
ی
بیشی از واژهی
در زبان فارش واژههای «اندیشکده»« ،اتاق فکری» و «کارگاه اندیشهسازی» بعنوان همسان برای مفهوم انگلیش  Think Tankبه کار برده شده که البته در سالیان اخی
اندیشکده استفاده شده است .از اندیشکده ،پیشینه و ریشه آن ،تعریفهای نزدیک به هم ،اما ناواحدی در دست است.
فرهنگنامهی بریتانیکا اندیشکده را به صورت زیر تعریف کرده است:
ی
مشوری در زمینه مسایل و
«اندیشکده ،موسسه ،بنگاه یا گرویه است که برای پژوهش میان رشتهای از راه کاربست دانش تخصیص و فعال کردن شبکهها ،با هدف ارائه خدمات
ر
ر
ر
مطمئت به کار برده شد که در آنجا برنامهها و
جهای در مورد مکان
اولی بار در واژگان تخصیص نظایم در جریان جنگ دوم
فرآوردههای سیاش ،سازماندیه شده است ...مفهوم اندیشکده
ی
اسیاتژیها مورد بحث قرار یمگرفتند .معنای آن اما در سالهای دهه [ ١٩٦٠میالدی] ،هنگایم که ایاالت متحد این مفهوم را برای سازمانهای خصویص عامالمنفعه در پژوهش امور سیاست
به کار برد ،ررسوع به تغیی کرد2».
ویل در بسیاری از تعریفها بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که اندیشکده به موسسهای گفته یمشود که با پژوهش و ارائه طرحهای سیاش ،اقتصادی ،اجتمایع و ی
اسیاتژیهای درخور،
در شکلدیه به افکار عمویم و یا گروههای اجتمایع و ر
نی مشورتدیه به افراد ،گروهها یا دیگر نهادها یاری یمرساند.

تعیی پیشینهی دقیق آن اتفاق نظر وجود ندارد .ر
ر
برخ پیشینه اندیشکدهها را به «آکادیم» افالطون
از آنجا که مفهوم اندیشکده در طول تاری خ دگرگون شده است ،بر رس
4
ی
سوسیالیست فابینیستها در سال  ١۸۸٤متصل یمکند .منبع دیگر ،ایجاد موسسه « » Royal United Servicesدر سال ١۸٣١
فرهنگنامهی بریتانیکا پیشینهی اندیشکده را به جامعهی
5
توسط دوک ولینگتون انگلیش را پیشدرآمد ایجاد اندیشکدهها بریمشمرد .اما آنچه که با قاطعیت یمتوان گفت آن است که براساس سندهای موجود بخش مهم اندیشکدهها در جهان ،از
ر
جهای بهوجود آمده است .منظور اتاقهای مصون از شنودی بوده است که در
نیمهی دوم سدهی بیستم ررسوع بهکار کردهاند .گفته یمشود که اصطالح «اندیشکده» در جریان جنگ دوم
ر
ی
آن کارشناسان به طراخ طرحهای ی
مکای محفوظ برای کار فکری که چون تانک محکم و رضبه ناپذیر بوده است .نخست در دهههای  ١٩٦٠و
عباری
اسیاتژیک نظایم یمپرداختهاند؛ به
امنیت ر
ر
نی اطالق شده است 6.همسان این اصطالح در زبان فارش ،ر
ی
یعت واژهی
پژوهش کاربردی در خارج از محدودهی سیاست
 ١٩٧٠میالدی بوده که این اصطالح به موسسههای
ر
ی
ر
های همخوای دارد.
اندیشکده بیشی با موضوع و کارکرد امروزی چنی موسسه ی
نسبت یمدهند3.
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در حال ر
حاض برآورد یمشود که  ۸٢٤۸اندیشکده در رسارس جهان وجود دارند .اروپا با  ٢٢١٩واحد ر
یعت حدود  ٢٧درصد در جایگاه نخست قرار دارد؛ آمریکای شمایل با  ٢٠٥۸واحد
(یعت  ٢٥درصد) در مقام دوم که از این تعداد  ١۸٧١واحد از این اندیشکدهها ،تنها در ایاالت متحد است ر
ر
(یعت حدود  ٢٣درصد).
افیای اندیشکدهها را در سال  ٢٠١٩نشان
تصویر زیر پراکندگ جغر ی

یمدهد7.

منتش یمکند ،به ردهبندی این اندیشکدهها در ی
دانشگاه پنسیلوانیا که از سال  ٢٠٠٦بطور ساالنه نتیجه پژوهشهای خود دربارهی اندیشکدهها را ر
گسیههای مختلف یمپردازد .جدول زیر
بیست اندیشکدهی برتر جهان را در سال ٢٠١٩نشان یمدهد که توسط نگارنده با سال بنیادگذاری تکمیل شده است8.
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 واحد از ی٤٥ منبیع دیگر
ی
ی
امنیت را برشمرده
خارخ و
بهیین اندیشکدهها در زمینهی مسایل سیاست
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ر
معتیترین نهادهای
امروزه بهدلیل تنوع اندیشکدهها ،دستهبندی آنها بهمنظور بررش و مقایسهی آنها رضوری شده است« .برنامه اندیشکده و جوامع مدی دانشگاه پنسیلوانیا» ،که از ی
پژوهشگر دربارهی اندیشکدهها است ،دستهبندی زیر را دربارهی اندیشکدهها ارائه یمدهد:10
دستهبندی
مستقل
شبه مستقل
وابسته به حکومت
شبه حکومت
وابسته به دانشگاه
وابسته به احزاب سیاس
رشکت (سودمحور)

تعریف
ر
ر
استقالل چشمگی از هر گروه وابسته و تأمیکننده مایل و مستقل در عملکرد و تأمی مایل
از حکومت
ی
ر
مستقل از حکومت ویل تحت کنیل گروههای وابسته ،تأمیکننده مایل و یا موسسات
ر
تأمی مایل را فراهم یمکنند و تأثی زیادی بر عملکرد
طرف قرارداد که بخش بزرگ از
اندیشکده دارند.
ر
بخش از ساختار رسیم حکومت
ً
تأمی مایل یمشوند ویل ر
ی
ر
بخش از ساختار
حکومت
منحرصا از کمکهای مایل و قراردادهای
رسیم حکومت نیستند
مرکز پژوهشهای سیاش در یک دانشگاه
بهصورت رسیم وابسته به یک حزب سیاش هستند
ً
سازمان پژوهش سیاستگذاری عمویم انتفایع وابسته به یک ررسکت ،یا منحرصا بر
مبنای انتفاع فعالیت یمکند.
جدول شماره 2

البته دستهبندیهای دیگر و شکلهای مختلیط ر
یر
پرداخی به آنها در این مخترص نیست.
نی وجود دارد که محور بحث این مقاله نبوده و جای

اندیشکدهها در ایران
ر
اندیشکده پدیدهی تقریبا ر
چنی نهادی در ایران نوپا است .متاسفانه موفق به ی ر
ر
پژوهش دربارهی تاری خ و
یافی
نویت در ایران بهشمار یمآید .در مقایسه با اروپا و ایاالت متحد آمریکا،
پیشینهی اندیشکدهها در ایران نشدهام .از روی ر
برخ شاهدها و کارکردها یمتوان نهادهای اندکشماری مانند «سازمان برنامه و بودجه» در زمان سلطنت پهلوی را بهعنوان پیش نمونهای از
اندیشکدهها در ایران ی
تلق کرد .ویل با توجه به دادههای موجود ،یمتوان گفت که پدیدهی اندیشکده به مفهوم و با کارکرد امروزی آن از میانهی دههی  ٦٠شمش به بعد در ایران رشد کرده
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است .بر اساس آمارهای «برنامه اندیشکده و جوامع ر
مدی دانشگاه پنسیلوانیا» ،در حال ر
حاض  ٦٤اندیشکده در ایران وجود دارد و کشور ما از لحاظ شمار اندیشکدهها در جایگاه بیستو
چهارم قرار یمگید.
البته حکومتگران ایران ،دربارهی جایگاه ایران ،مانند همه موردهای دیگر ،ضفا به گزافهگوی یمپردازند ،که از واقعیت ر
عیت بسیار دور است .از جمله مدیرکل تشکلهای اسالیم سیاش
ی
دانشگاه آزاد اسالیم گفته است« :با وجود حدود  ۶هزار و  ۸۵۰اندیشکده در دنیا ،ایران اسالیم با  ۶۰اندیشکده رتبه ۱۸را دارد»11.
نهادهای شبیه «مرکز تحقیقات
موسسه،
٦٤
این
میان
در
ی
ی
بیشی نقش یک «نان ر
ی
جهان ی
حرصت عیل اصغر(ع)» ر
دای» برای گرویه از رانتخواران حکومتی
نی کم نیستند ،که بهجای آن که نقش اندیشکده را بازی کنند،
و مطالعات استاتژیک مجمع
ی
ی
ی
بیشی فعالیت در زمینهی تبلیغای و امنیت است.
را دارند و کارشان
فهرست ناقیص از اندیشکدههای کشورمان را در ر
نشیهی «جامعه اندیشکدههای ایران» 12و وییکپدیا بهزبان فارش 13یمتوان یافت .متاسفانه به دلیل وضعیت سیاش در ایران ،بخش
عمدهی اندیشکدهها در کشورمان وابسته به حکومتاند .گونههای دیگر اندیشکدهها -که درجدول شماره  2برشمرده شدهاند -بهدلیل اختناق و رسکوب شدید ،نیمتوانند بهوجود بیایند.
پیش ررسط کار موفقیت ر
آمی اندیشکدهها آزادی اندیشه و بیان است .در دولت تمامیتگرای جمهوری اسالیم با ساختار دینساالرانهی والیت فقییه ،که هیچ اندیشهای را خارج از چارچوب
«رهی» و «ویل فقیه» بدل یمشوند.
تنگ ایدئولوژیکاش برنیمتابد ،اندیشکدهها تنها به ابزاری برای تایید نظریهی
ی
متاسفانه نیوهای اپوزیسیون خارج از کشور ر
نی که زیر رضبهی مستقیم حکومت قرار ندارند ،با مقولهی اندیشکده بیگانهاند .بهجز نیوی طرفدار سلطنت که نهادی به نام «پروژهی
مذهت (مانند جبهه میل) -و نیوهای طیف چپ فاقد هرگونه اندیشکدهای
ققنوس ایران» را ایجاد کرده ،14نیوهای وابسته به طیف بورژوازی میل ایران -از نوع
مذهتها) و غی ی
مذهت (میل -ی
ی
هستند.

یضورت ایجاد اندیشکدههای چپ در ایران
نگایه به تاری خ معاض ایران نشان یمدهد که حزبهای چپ و کمونیست ،در مرحلههای مختلف تار ر
ییح با ایجاد شعبههای مختلف در تشکیالت خود و یا انتشار ر
نشیههای تئوریک،
آشنای داشته باشند .این ساختارها و نهادها بهدلیل آن که
نهادهای ایجاد کردهاند که کارکرد اندیشکدهای داشته ،بدون آن که نام اندیشکده بر آن نهاده و یا با این مقوله
ساختارها و
ی
ی
زیرمجموعهای از تشکیالت سازمانها و حزبهای موجود بودهاند ،بنا به دلیلهای زیر پایدار نبودهاند:
ر
ر
ر
همخوای نداشته است و در نتیجه رنج بردن از محدودیتهای نظری
سازمای
حزی-
های که با برنامه و یا خط مش ی
 .1مجاز نبودن در طرح اندیشهها و تئوری ی
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ی
ر
سازمای ،به ویژه با تغییات در ر
تشکیالی
مش سیاش-نظری و یا تغییات
حزی-
 .2صدمه دیدن از تالطمهای زندگ درون ی
ر
ر
سازمای شان
حزی-
 .3پرهی و کنارهگیی افراد مستقل و نیوهای سیاش دیگر از این ساختارها و نهادها به دلیل چسبندگ شدید ی
ی
رسکوب وحشیانهی معنوی و ر
تشکیالی -که کارکرد اندیشکدهای داشتند -در حزبها و سازمان-
فیییک نیوهای چپ در ایران پس از پیوزی انقالب اسالیم باعث نابودی ساختارهای
های چپ شد؛ آن هم درست در مقطع حساش که:
•

ر
نولییایل خود زده بود
جهای دست به تهاجم
رسمایهداری
ی

•

اردوگاه «سوسیالیسم واقعا موجود» از هم فروپاشیده بود

•

موج نوین انقالب علیم و ر
فت جهان را درهم یمنوردید.

ر
ر
فلسق آنها بهچشم
پژوهش درباره سه تحول اساش اقتصادی-اجتمایع پیشگفته و پیامدهای
این نکته که در «پیشخوان» حزبها و سازمانهای چپ کشورمان ،کتابها یا اثرهای
نیمخورد ،حکایت از این واقعیت تلخ دارد .از این هم تلختر آن است که ر
برخ از حزبها و سازمانهای چپ هنوز هم در تحلیل وضعیت اجتمایع-اقتصادی پیش و پس از انقالب اسالیم و
ً
ر
عمدتا به کتابها و اثرهای که پیش از انقالب اسالیم نوشته شدهاند ،رجوع یمکنند؛ گوی ر
زمی لرزههای دهشتناک اجتمایع-اقتصادی از کنار این اثرها
فلسق-نظری مرتبط با آنها
مسایل
ی
ی
ر
ر
گوی این نظریهها حکم آیههای آسمای را داشته و در برابر دادههای جدید درباره مقطع زمای پیدایش این اثرهای کهنه ،مصون از اصالح و بازنگریاند.
بدون هیچ تاثیی گذر کردهاند و ی
ر
هژموی فرهنیک دست یابد ،ناگزیر به طرح نظریههای متناسب با زمان و
واقعیت این است که اگر نیوی چپ قصد دارد بهعنوان یک نیوی اثرگذار اجتمایع مطرح باشد و بخواهد به
ر
ی
ر
ی
سازمای در دنیای امروز که مدیریت گسیههای گوناگون زندگ اجتمایع-اقتصادی-سیاش بسیار پیچیده
حزی-
فراخور رسایط جامعه ایران است .شیوهی سنت نظریهپردازی توسط تشکیالت ی
ر
های چیگ بر
شده و نظر کارشناش نقش کلیدی بازی یمکند ،دیگر پاسخگو نیست .بدون اندیشکدههای چپ ،سیاستگذاری موثر و دوامداری ممکن نیست .برای ایجاد چنی اندیشکده ی
مشکالت زیر اجتناب ناپذیر است:
ذهت :روشنگری دربارهی اهمیت اندیشکدهها و تروی ج آگایه ر
 .1نبود آمادگ ر
ذهت در افکار عمویم نیوهای چپ و در درون حزبها و سازمانهای موجود رضوری است.
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 .2دستگاه رسکوب پلیش :بدییه است که نظام دینساالر هر اقدام کوچیک در راستای اندیشکدههای چپ را خطری جدی ی
تلق کرده و با تمام نیو بر ضد آن وارد میدان خواهد شد.
هشدارهای خامنه ای در رابطه با «هجمهی فرهنیک» و کشتار روشنفکران ایران که به قتلهای زنجیهای معروف شد ،همیک از جمله به این دلیل بوده و هست که رژیم از کار
سازمان یافتهی اندیشیک که پیش ررسط فعالیت جدی سازمانیافته برضد نظام والیت فقیه است ،هراس دارد و یمکوشد آن را در نطفه خفه کند .خوشبختانه به برکت فنآوریهای
فیییک ایجاد کرد که ر
مدرن ،امروزه یمتوان سازمانهای متمرکز در فضای مجازی و نامتمرکز در دنیای ر
ر
میان آسیبپذیری آنها ر
پایی باشد.
همچنی به برکت فنآوریهای مدرن امکان
ارتباط ناشناس و غیمستقم با «مرکز» مجازی فراهم است.
ر
ر
میدای و یا جلب همکاری کارشناسان گوناگوناند ،بدون رسمایهی مایل دشوار خواهند بود .با
پژوهش که نیازمند گردآوری دادههای آماری یا پژوهشهای
 .3مشکل مایل :فعالیتهای
ی
ی
ر
این حال کماکان بزرگترین رسمایهی نیوهای چپ را اندیشههای جامعهگرایانه (سوسیالیست) و مردیم تشکیل یمدهند .یافی کارشناسان داوطلب برای همکاری با اندیشکدههای
ر
شدی است.
چپ دشوار ویل

پایان سخن
ایجاد اندیشکدهها که بنابه رسشتشان نهادهای غی ر
ر
چالش دشوار پیش روی نیوهای سیاش چپ بهشمار یمآیند .اما آیا بهر ی
است در تاری خ معاض
مخقاند ،در ررسایط اختناق ییشک
ایران وظیفهای پیشروی نیوهای چپ قرار داشته که دشوار و بهظاهر ناممکن نبوده باشد؟
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ر
فابی آمده است:
 4در وییک پدیا در تعریف جامعه
ر
ی
ر
سوسیالیست است که که در انگلستان پدید آمد .هواداران این جنبش در سال  ۱۸۸۴در جامعه فابی متشکل شدند و از رسدمداران این جنبش ،سیدی و بئاتریس وب ،جرج برنارد
فابینیسم جنبش
ی
شاو ،گراهام واالس و ه.ج.ولز بودند.فابینیسم یک جنبش مسالمتجو است و نام خود را از نام فابیوس ،رسدار رویم ،گرفتهاست که با اسیاتژی صبورانه و جنگ و گریز ،هانیبال رسدار کارتاژی را شکست
تدرییح جامعه در برابر مالکیت انحصاری و در نتیجه ر
ر
پیشفت دموکراش سیاش و تطبیق اصول دموکراش بر اقتصاد و توسعه
فابیها ،سوسیالیسم از طریق عکسالعمل مسالمتجویانه و
داد .به عقیده
ی
ر
مالکیت کیل و تغیی نظر نسبت به اخالق اجتمایع و احساس مسئولیت در برابر منافع عمویم ،پدید یمآید .برناردشا و و دیگر فابیها از تئوری ارزش مارکس انتقاد یمکردند و و پیو نظریه استوارت
فابی به آن پیوست اما موجودیت خود را از دست نداد و به صورت یک گروه روشنفکر برای تحقیق و تبلیغ در داخل حزب ی
میل و ر
ر
باق ماند.
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