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 ی چپ ایرانهاضرورت تشکیل اندیشکده

 آرش برومند 

 

 چکیده 

 در این مقاله در ابتدا اشاره
 

ده درباره اندیشکدههای دوران حاضر یمای کوتاه به ویژگ ها  شود. در ادامه به وضع اندیشکدهشان در حال حاضر ارائه یمها و جایگاهشود. سپس توضییح فشر

ورت تشکیل اندیشکدهدر ایران پرداخته شده و در    شوند. های موجود بر رس راه آنها و برخر راهکارها برای بحث مطرح یمهای چپ ایران، مانعپایان ضر

 

 یم
ی

 کنیم؟در چه عرصی زندگ

،  -کنند نمایی یمترین پدیده، دستاورد و یا روند اجتمایع در این برهه خصلتوسیله مهممعموال رسم است که یک برهه از تاری    خ را به مانند عرص حجر، عرص مفرغ، عرص انقالب صنعتی

ر تا کنون عنوانرس یم عرص اتم ... به عرصی که در آن به های متفاویی داده شده است، نظی  عرص انقالب انفورماتیک، عرص جهایر شدن، عرص هوش مصنویع و ... آنچه در میان بریم نی 

ک و برجاکیر این عنوان فتها برای عرص حاضر مشیی آور دانش در یک سده اخی  باید جست. برخر از دانشمندان های شگفتسته است، نقش دانش و فنآوری است. علت این امر را در پیشر

ی در یک سده گذشته برابر با حجم تحوالت در مجموعه  ده بیستم است.  تاری    خ شناخته شده بشر از ابتدا تا به آغاز س یبر این باورند که حجم دستاوردهای علیم جامعه بشر

فت چشمگی   دانش و   یداری به منظور کسب سود هر چه بیشیی فاصله. مناسبات رسمایهبه دست آمده استداری مناسبات رسمایهبطور عمده بر اثر الزامات  علم و دانشاین پیشر

ش فزایندهگذشته بطور فزاینده  ی اقتصاد را در سده ر به این مکانداری به دورترین نقطهتولید رسمایه یشیوه یای کوتاه کرده است. همراه با گسیی ها رسوخ  های جامعه، دانش و فنآوری نی 

شان کارگزارانداران و  رسمایهاند. ییک از پیامدهای مهم مدرن شدن ابزار تولید، تخصیص شدن کارها، جزءکاری و تقسیم کار فزاینده است. ای انقالیی دگرگون کردهو ابزار تولید را بگونهیافته 

ی کردند. برای سودافزایی را تشخیص داده و از آن بهره این تقسیم کار و کار تخصیص خییل زود ظرفیت  قی » در گزارشر با عنوان  ١٧٢٠ سال برای نمونه اوایلگی  به   «مزایای تجارت هند رسر

ر صنعتگراِن »هر چه بیشیی یک کار پرتنوع دستهکه   شدهاین نکته اشاره  ورتا یم بندی و بی  د، با اتالف وقت و کار کمیی بایست بهیی و رسی    ع جزءکاِر گوناگون تقسیم شود، ضر از   1 «. تر انجام گی 

 تولید صنعتی هبآن زمان که مارکس در نگارش »کاپیتال« بر مساله تقسیم و تخصیص شدن کار 
 

شیوه و   انگشت نهاده بود، زمان بسیاری گذشته و تا کنون تحوالت شگرقر در مثابه ویژگ

به جزء   و دانشمندان  ای از تکامل رسانده که امروزه کارشناسانمناسبات، تخصیص شدن کارها و تقسیم کار را به چنان درجهداری رخ داده است. روند رسوخ دانش در این  سازمان تولید رسمایه

وهای مولده تبدیل شده کتاند. اینک همه موسسهجدایی ناپذیر نی  فتههای بزرگ اقتصادی و اکیر رسر داری، در رقابت برای حفظ جایگاه خود در  رسمایه یهای متوسط در کشورهای پیشر
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،    یزیربنایی در این کشورها، در پهنه  یوه بر پهنهروند تخصیص شدن امور عال   اند. بازارهای جهایر شده، صاحب مرکزهای پژوهشر و ستادهای کارشناش ،    از جمله در روبنایی نهادهای حکومتی

ر به درج یها و جامعهرسانه  نی 
 بیستم انعکاش از این واقعیت است.  یو رشد شتابان آنان در سده ١٩ یها از سدهپیش رفته است. پدید آمدن اندیشکدهمختلف  هایهمدیر

 

 چیست؟ چه نقش و کارکردی دارد؟اندیشکده 

  ی به کار برده شده که البته در سالیان اخی  بیشیی از واژه  Think Tank مفهوم انگلیش  بعنوان همسان برای «سازیکارگاه اندیشه» و  « اتاق فکری»، «اندیشکده»های در زبان فارش واژه

 در دست است.  یهای نزدیک به هم، اما ناواحدعریفاز اندیشکده، پیشینه و ریشه آن، ت اندیشکده استفاده شده است. 

 بریتانیکا اندیشکده را به صورت زیر تعریف کرده است:   ینامهفرهنگ

زمینه مسایل و ها، با هدف ارائه خدمات مشوریی در ای از راه کاربست دانش تخصیص و فعال کردن شبکهاندیشکده، موسسه، بنگاه یا گرویه است که برای پژوهش میان رشته»

ر بار در واژگان تخصیص نظایم در جریان جنگ دوم جهایر در مورد مکان مطمئتر به کار برده شد که در آنجا برنامهمفهوم های سیاش، سازماندیه شده است... فرآورده ها و  اندیشکده اولی 

اتژی المنفعه در پژوهش امور سیاست  های خصویص عامدی[، هنگایم که ایاالت متحد این مفهوم را برای سازمان]میال   ١٩٦٠های دهه  گرفتند. معنای آن اما در سالها مورد بحث قرار یماسیی

وع به تغیی  کرد   2«. به کار برد، رسر

اتژیهای  شود که با پژوهش و ارائه طرحای گفته یمها بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که اندیشکده به موسسهویل در بسیاری از تعریف های درخور،  سیاش، اقتصادی، اجتمایع و اسیی

ر مشورتهای اجتمایع دیه به افکار عمویم و یا گروهدر شکل  . رساند یاری یم ها یا دیگر نهادها دیه به افراد، گروهو نی 

 

ر  از آنجا که مفهوم اندیشکده در طول تاری    خ دگرگون شده است،    3دهند. ها را به »آکادیم« افالطون نسبت یمدقیق آن اتفاق نظر وجود ندارد. برخر پیشینه اندیشکده  یپیشینهبر رس تعیی 

  ٣١۸١در سال  «   Royal United Servicesایجاد موسسه »  ،منبع دیگر   4کند. متصل یم  ٤۸۸١در سال  ها  سوسیالیستی فابینیست  یاندیشکده را به جامعه  یبریتانیکا پیشینه  ینامهفرهنگ

از   در جهان، ها اندیشکدهبراساس سندهای موجود بخش مهم توان گفت آن است که اما آنچه که با قاطعیت یم 5شمرد. ها بریمدرآمد ایجاد اندیشکده را پیشتوسط دوک ولینگتون انگلیش 

وع به یدوم سده ینیمه مصون از شنودی بوده است که در   هایاتاقوجود آمده است. منظور هاصطالح »اندیشکده« در جریان جنگ دوم جهایر بشود که گفته یماند.  کار کردهبیستم رسر

اتژیک نظایم  هایبه طراخ طرحآن کارشناسان  به ناپذیر بوده استمحفوظ عباریی مکایر اند؛ بهپرداخته یماسیی و   ١٩٦٠های . نخست در دههبرای کار فکری که چون تانک محکم و ضر

ر اطالق شده است.  ی های پژوهشر کاربردی در خارج از محدودهمیالدی بوده که این اصطالح به موسسه ١٩٧٠   ی همسان این اصطالح در زبان فارش، یعتر واژه  6سیاست امنیتی نی 

ر موسسه  با موضوع و کارکرد امروزی چنی 
 هایی همخوایر دارد. اندیشکده بیشیی
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واحد   ۸٢٠٥درصد در جایگاه نخست قرار دارد؛ آمریکای شمایل با   ٢٧واحد یعتر حدود  ٢٢١٩اروپا با . اندیشکده در رسارس جهان وجود دارند  ۸٢٤۸شود که در حال حاضر برآورد یم 

 درصد(.  ٢٣ها، تنها در ایاالت متحد است )یعتر حدود واحد از این اندیشکده ٧١۸١ از این تعداد  کهدرصد( در مقام دوم   ٢٥)یعتر 

 جغرافیایی اندیشکده
 

 7دهد. نشان یم ٢٠١٩ها را در سال تصویر زیر پراکندگ

 

 

 

 

هبندی این اندیشکدهبه ردهکند، ها را منتشر یماندیشکده  ی های خود دربارهنتیجه پژوهشبطور ساالنه   ٢٠٠٦پنسیلوانیا که از سال  دانشگاه  پردازد. جدول زیر  های مختلف یم ها در گسیی

 8. که توسط نگارنده با سال بنیادگذاری تکمیل شده است  دهد نشان یم٢٠١٩ در سالرا برتر جهان  یبیست اندیشکده
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سال 
 بنیادگذاری

 رتبه اندیشکده  کشور

 Carnegie Endowment for International Peace 1 ایاالت متحد آمریکا 1910

 Bruegel 2 بلژیک  2002

 French Institute of International Relations (IFRI) 3 فرانسه 1974

 Center for Strategic and International Studies (CSIS) 4 ایاالت متحد آمریکا 1962

 Fundação Getulio Vargas (FGV) 5 برزیل 1944

 Chatham House 6 بریتانیا  1920

 International Institute for Strategic Studies (IISS) 7 بریتانیا  1958

 Heritage Foundation 8 ایاالت متحد آمریکا 1973

 Peterson Institute for International Economics (PIIE) 9 ایاالت متحد آمریکا 1981

 Wilson Center, FKA Woodrow Wilson International Center for ایاالت متحد آمریکا 1968
Scholars 

10 

 Center for American Progress (CAP) 11 ایاالت متحد آمریکا 2003

 RAND Corporation 12 ایاالت متحد آمریکا 1948

 Japan Institute of International Affairs (JIIA) 13 ژاپن 1959

 Fraser Institute 14 کانادا 1974

 Konrad Adenauer Foundation (KAS) 15 جمهوری فدرال آلمان 1955

 Council on Foreign Relations (CFR) 16 ایاالت متحد آمریکا 1921

 Friedrich Ebert Foundation (FES) 17 جمهوری فدرال آلمان 1925

ر  1965  China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) 18 چی 

 Korea Development Institute (KDI) 19 جمهوری کره  1971

 Cato Institute 20 آمریکاایاالت متحد  1977

 1جدول شماره 

ین اندیشکده ٤٥منبیع دیگر   9مسایل سیاست خارخی و امنیتی را برشمرده است.  یها در زمینهواحد از بهیی
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وری شده است.  یمنظور بررش و مقایسهبندی آنها بهها، دستهدلیل تنوع اندیشکدهامروزه به ترین نهادهای  جوامع مدیر دانشگاه پنسیلوانیا برنامه اندیشکده و »آنها ضر «، که از معتیی

 :10دهد ها ارائه یماندیشکده یبندی زیر را درباره دسته ها است،اندیشکده یگر دربارهپژوهش

 بندیدسته تعریف

ر  چشمگی   استقالل ر مایل  از هر گروه وابسته و تأمی  کننده مایل و مستقل در عملکرد و تأمی 
 از حکومت 

 مستقل

ل گروه  ر مستقل از حکومت ویل تحت کنیی کننده مایل و یا موسسات های وابسته، تأمی 
 طرف قرارداد که بخش  

 
ر مایل را فراهم یم  بزرگ کنند و تأثی  زیادی بر عملکرد  از تأمی 

 اندیشکده دارند. 
 شبه مستقل

 وابسته به حکومت  بخشر از ساختار رسیم حکومت

 از کمک 
ً
ر مایل یم های مایل و منحرصا شوند ویل بخشر از ساختار  قراردادهای حکومتی تأمی 

 رسیم حکومت نیستند
 شبه حکومت  

 وابسته به دانشگاه   در یک دانشگاه های سیاشمرکز پژوهش 

 وابسته به احزاب سیاس  صورت رسیم وابسته به یک حزب سیاش هستندبه

 بر  گذاری عمویم انتفایع سازمان پژوهش سیاست 
ً
کت، یا منحرصا وابسته به یک رسر

 کند. مبنای انتفاع فعالیت یم 
کت  )سودمحور(  شر

 2جدول شماره 

ر وجود دارد که های دیگر و شکلبندیالبته دسته ر به آنهای مختلیط نی   نیست. در این مخترص ها محور بحث این مقاله نبوده و جای پرداخیی

 

 ها در ایران اندیشکده

ر نهادی در ایران نوپا اروپا و ایاالت متحد آمریکا،  در مقایسه با آید. شمار یمتقریبا نویتر در ایران به یپدیدهاندیشکده  ر پژوهشر درباره. استچنی  تاری    خ و   یمتاسفانه موفق به یافیی

ای از  عنوان پیش نمونههمانند »سازمان برنامه و بودجه« در زمان سلطنت پهلوی را بشماری اندک  ی توان نهادهاام. از روی برخر شاهدها و کارکردها یمها در ایران نشدهاندیشکده یپیشینه

شمش به بعد در ایران رشد کرده   ٦٠ یدهه یاز میانه اندیشکده به مفهوم و با کارکرد امروزی آن یپدیدهتوان گفت که های موجود، یمبا توجه به داده . ویل تلقی کرد ها در ایران اندیشکده
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و بیستها در جایگاه اندیشکده در ایران وجود دارد و کشور ما از لحاظ شمار اندیشکده ٦٤برنامه اندیشکده و جوامع مدیر دانشگاه پنسیلوانیا«، در حال حاضر است. بر اساس آمارهای »

د.  م قرار یمچهار   گی 

های اسالیم سیاش  مدیرکل تشکلپردازند، که از واقعیت عیتر بسیار دور است. از جمله گویی یمضفا به گزافه ،مانند همه موردهای دیگر  ،اه ایرانجایگ یگران ایران، درباره البته حکومت 

مرکز تحقیقات موسسه، نهادهایی شبیه »  ٦٤در میان این    11را دارد«. ۱۸اندیشکده رتبه    ۶۰اندیشکده در دنیا، ایران اسالیم با    ۸۵۰هزار و    ۶»با وجود حدود    : ه استدانشگاه آزاد اسالیم گفت

ت عیل اصغر)ع( اتژیک مجمع جهانی حرصی ر کم نیستند، که بهو مطالعات است  « برای گرویه از رانتبیشیی نقش یک »نان  جای آن که نقش اندیشکده را بازی کنند،« نی  خواران حکومتی  دایر

 تبلیغایی و امنیتی است.  یبیشیی فعالیت در زمینهرا دارند و کارشان 

یهرا در  ی کشورمانهااز اندیشکده  ناقیص  فهرست  متاسفانه به دلیل وضعیت سیاش در ایران، بخش   توان یافت. یم 13زبان فارش پدیا بهو وییک  12های ایران«»جامعه اندیشکده ینشر

  وجود بیایند. توانند بهنیم  دلیل اختناق و رسکوب شدید،به -اندبرشمرده شده  2که درجدول شماره - ها های دیگر اندیشکده گونه  . اند وابسته به حکومت در کشورمان ها اندیشکده یعمده

ر اندیشکدهپیش ط کار موفقیت آمی  ای را خارج از چارچوب  والیت فقییه، که هیچ اندیشه یساالرانهگرای جمهوری اسالیم با ساختار دینآزادی اندیشه و بیان است. در دولت تمامیتها رسر

« و »ویل فقیه« بدل یم یها تنها به ابزاری برای تایید نظریهتابد، اندیشکدهاش برنیم تنگ ایدئولوژیک  شوند. »رهیی

به ر که زیر ضر وهای اپوزیسیون خارج از کشور نی  وی طرفدار سلطنت که نهادی به نام »اند. بهاندیشکده بیگانه یمستقیم حکومت قرار ندارند، با مقوله یمتاسفانه نی    ی پروژهجز نی 

وهای وابسته به طیف  14ایجاد کرده را  «  ایران  ققنوس مذهتی )مانند جبهه میل(مذهتی -از نوع مذهتی )میل -بورژوازی میل ایران  ، نی  وهای طیف چپ فاقد هرگونه اندیشکده  -ها( و غی  ای  و نی 

  هستند. 

 

ورت ایجاد اندیشکده  های چپ در ایران ضی

یهتشکیالت های مختلف در ایجاد شعبه با های مختلف تارییحر در مرحلههای چپ و کمونیست، دهد که حزبنگایه به تاری    خ معاض ایران نشان یم ،  های تئوریکخود و یا انتشار نشر

که    دلیل آناین ساختارها و نهادها بهای داشته، بدون آن که نام اندیشکده بر آن نهاده و یا با این مقوله آشنایی داشته باشند. اند که کارکرد اندیشکدهساختارها و نهادهایی ایجاد کرده

 اند: های زیر پایدار نبودهاند، بنا به دلیلهای موجود بودهها و حزباز تشکیالت سازمان ایزیرمجموعه

 حزیی ها و تئوری مجاز نبودن در طرح اندیشه .1
 های نظری  سازمایر همخوایر نداشته است و در نتیجه رنج بردن از محدودیت-هایی که با برنامه و یا خط مشر
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 درون حزیی تالطمصدمه دیدن از  .2
 

ات در مشر سیاش-های زندگ ، به ویژه با تغیی 
ات تشکیالیی - سازمایر  نظری و یا تغیی 

ر و کناره .3  شدید حزیی پرهی 
 

وهای سیاش دیگر از این ساختارها و نهادها به دلیل چسبندگ ی افراد مستقل و نی   سازمایر شان-گی 

وزی انقالب اسالیم باعث نابودی ساختارهای تشکیالیی   یرسکوب وحشیانه وهای چپ در ایران پس از پی  ییک نی  ر -ها و سازماندر حزب  -ای داشتندکه کارکرد اندیشکده- معنوی و فی 

 های چپ شد؛ آن هم درست در مقطع حساش که: 

ایل خود زده بود رسمایه •  داری جهایر دست به تهاجم نولییی

 واقعا موجود« از هم فروپاشیده بود اردوگاه »سوسیالیسم  •

 نوردید. موج نوین انقالب علیم و فتر جهان را درهم یم •

چشم  گفته و پیامدهای فلسقر آنها بهاجتمایع پیش-ها یا اثرهای پژوهشر درباره سه تحول اساش اقتصادیهای چپ کشورمان، کتابها و سازماناین نکته که در »پیشخوان« حزب

اقتصادی پیش و پس از انقالب اسالیم و  -های چپ هنوز هم در تحلیل وضعیت اجتمایعها و سازمانتر آن است که برخر از حزبحکایت از این واقعیت تلخ دارد. از این هم تلخخورد، نیم

 به کتاب-مسایل فلسقر 
ً
ر لرزه ع یماند، رجو ها و اثرهایی که پیش از انقالب اسالیم نوشته شدهنظری مرتبط با آنها عمدتا اقتصادی از کنار این اثرها  -های دهشتناک اجتمایعکنند؛ گویی زمی 

ی گذر کرده  اند. های جدید درباره مقطع زمایر پیدایش این اثرهای کهنه، مصون از اصالح و بازنگریهای آسمایر را داشته و در برابر داده ها حکم آیهاند و گویی این نظریهبدون هیچ تاثی 

وی چپ قصد دارد بواقعیت این   دست یابد، ناگزیر به طرح نظریههاست که اگر نی 
 

وی اثرگذار اجتمایع مطرح باشد و بخواهد به هژمویر فرهنیک های متناسب با زمان و  عنوان یک نی 

ایط جامعه ایران است. شیوه همدیریت  سازمایر در دنیای امروز که  -پردازی توسط تشکیالت حزیی سنتی نظریه  ی فراخور رسر  اجتمایعگسیی
 

سیاش بسیار پیچیده  -اقتصادی- های گوناگون زندگ

ر اندیشکدهگذاری موثر و دوام چپ، سیاست هایبدون اندیشکده کند، دیگر پاسخگو نیست. ازی یمبشده و نظر کارشناش نقش کلیدی   بر  داری ممکن نیست. برای ایجاد چنی 
 

گ هایی چی 

 مشکالت زیر اجتناب ناپذیر است: 

: رو  .1  ذهتر
 

وهای چپ اهمیت اندیشکده ینگری دربارهشنبود آمادگ وری است. ها و سازماندر درون حزب و ها و تروی    ج آگایه ذهتر در افکار عمویم نی   های موجود ضر
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و بر ضد آن وارد میدان خواهد شد.  های چپ را خطری جدی تلقی کرده ساالر هر اقدام کوچیک در راستای اندیشکده دستگاه رسکوب پلیش: بدییه است که نظام دین .2 و با تمام نی 

« و کشتار روشنفکران ایران که به قتل ی هشدارهای خامنه ای در رابطه با »هجمه
 

هفرهنیک  از جمله به این دلیل بوده و هست که رژیم از کار های زنجی 
 

ای معروف شد، همیک

 که پیش یسازمان یافته
 

ط فعالیت جدی سازماناندیشیک های  کوشد آن را در نطفه خفه کند. خوشبختانه به برکت فنآوریه برضد نظام والیت فقیه است، هراس دارد و یمیافترسر

ان آسیبتوان سازمانمدرن، امروزه یم ر ییک ایجاد کرد که می  ر ر به برکت فنآوری ها پذیری آنهای متمرکز در فضای مجازی و نامتمرکز در دنیای فی  ر باشد. همچنی  های مدرن امکان پایی 

مستقم با »مرکز« مجازی فراهم است.   ارتباط ناشناس و غی 

بود. با  مایل دشوار خواهند  یاند، بدون رسمایههای میدایر و یا جلب همکاری کارشناسان گوناگونهای آماری یا پژوهشهای پژوهشر که نیازمند گردآوری دادهفعالیتمشکل مایل:  .3

وهای چپ را اندیشه یترین رسمایهاین حال کماکان بزرگ ( و مردیم تشکیل یمهای جامعهنی  ر کارشناسان داوطلب برای همکاری با اندیشکده دهند.  گرایانه )سوسیالیستی های  یافیی

 چپ دشوار ویل شدیر است. 

 

 پایان سخن

مخقر شان نهادهای ها که بنابه رسشتایجاد اندیشکده ایط اختناق یی غی 
وهای سیاش چپ بهاند، در رسر راستی در تاری    خ معاض آیند. اما آیا بهشمار یمشک چالشر دشوار پیش روی نی 

وهای چپ قرار داشته که دشوار و بهای پیشایران وظیفه  ظاهر ناممکن نبوده باشد؟روی نی 

 

 

 نبع ها م

1. http://www.medientheorie.com/doc/weaver_changing_worlds_of_think_tanks.pdf 

2. https://www.britannica.com/topic/think-tank 

3. https://people.howstuffworks.com/think-tank.htm 

http://www.medientheorie.com/doc/weaver_changing_worlds_of_think_tanks.pdf
https://www.britannica.com/topic/think-tank
https://people.howstuffworks.com/think-tank.htm
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4. https://www.bpb.de/apuz/27231/think-tanks-in-deutschland-berater-der-politik?p=all 

Liste der wichtigen Think Tanks in Deutschland 

5. https://www.csr-news.net/news/wp-content/uploads/2018/06/005_Denkfabriken_Thunert.pdf 

6. http://gptt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ 

 

 
، لندن،   1 قی ر  ، انتشارات دیتس، 23، در مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد  27، زیر نویس شماره 359، برگرفته از »کاپیتال«، مارکس، جلد اول، ص  71، ص  1720امتیازات تجارت هند رسر  1962برلی 

 
2  https://www.britannica.com/topic/think-tank 

 
3 https://people.howstuffworks.com/think-tank.htm 

 
ر آمده است:   4  در وییک پدیا در تعریف جامعه فابی 

ر  در جامعه  ۱۸۸۴پدید آمد. هواداران این جنبش در سال  گلستانان است که که در سوسیالیستی  جنبش فابینیسم جرج برنارد   ، بئاتریس وب و  سیدیر  متشکل شدند و از رسدمداران این جنبش، فابی 
اتژی صبورانه و جنگ و گریز،، رسدار رویم، گرفته فابیوس جو است و نام خود را از نامیک جنبش مسالمت  فابینیسم.بودند ه.ج.ولز و گراهام واالس ،شاو  رسدار کارتاژی را شکست   هانیبال است که با اسیی

ر  فت دموکراش سیاش و تطبیق اصول دموکراش بر اقتصاد و توسعه  العمل مسالمت ها، سوسیالیسم از طریق عکس داد. به عقیده فابی  جویانه و تدرییحی جامعه در برابر مالکیت انحصاری و در نتیجه پیشر
ر نظر نسبت به اخالق اجتمایع و احساس مسئولیت در برابر منافع عمویم، پدید یم   مالکیت کیل و تغیی   و نظریه انتقاد یم  مارکس ها از تئوری ارزشآید. برناردشا و و دیگر فابی  استوارت   کردند و و پی 

ی جورج و میل    حزب کارگر عد از تشکیل بودند. ب هیر
ی
ر به آن پیوست اما موجودیت خود را از دست نداد و به صورت یک گروه روشنفکر برای تحقیق و تبلیغ در داخل حزب باق  .ماندجامعه فابی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85 
5 https://www.offiziere.ch/?p=10956 

یه: درباره سیاست و تاری    خ معاض، جلد     6 ر تونرت: اندیشکده ها در آلمان، مشاور بخش سیاش؟ در نشر  . 38- 30، ص  2003، مرکز فدرال در زمینه آموزش های سیاش، 51مارتی 
7 McGann, James G., "2019 Global Go To Think Tank Index Report" (2020). TTCSP Global Go To Think TankIndex Reports. 17. 
https://repository.upenn.edu/think_tanks/17 

 7بنگرید به منبع شماره   8
9 https://www.offiziere.ch/?p=10956 
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https://www.bpb.de/apuz/27231/think-tanks-in-deutschland-berater-der-politik?p=all
https://www.csr-news.net/news/wp-content/uploads/2018/06/005_Denkfabriken_Thunert.pdf
http://gptt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://www.britannica.com/topic/think-tank
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87.%D8%AC.%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.offiziere.ch/?p=10956
https://www.offiziere.ch/?p=10956
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11 https://ana.ir/fa/news/88/463679/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-18-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7-60-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-
%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-
%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
 

یه جامعه اندیشکده های ایران 12  نشر
https://www.mehrnews.com/news/4830763/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-
%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-
%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 
13   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 
 
14 https://iranprojectphoenix.org/ 

https://ana.ir/fa/news/88/463679/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-18-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-60-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.ir/fa/news/88/463679/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-18-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-60-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.ir/fa/news/88/463679/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-18-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-60-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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