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 مقدمه 

متحده هستند. به لحاظ تئوری، آنها پلی بین  ها یکی از عناصر تاثیرگذار در ساختار سیاسی ایاالت اندیشکده

هایی را  توانند قوانین کشور را بنویسند و جایگاهدانشگاه و دولت هستند. در عمل، آنها به معنای واقعی کلمه می

های تلویزیونی  ها افرادی هستند که به طور دایم در کانالبدنه اصلی دولت به دست آورند. اعضای این اندیشکده

های گفتمان سیاسی در آمریکا  شوند و بسیاری از مقاالت روزنامه به قلم آنهاست. آنها هدایت کنندهدیده می

هستند. با این حال، با وجود این تأثیر بسیار زیاد بر مباحث مربوط به دولت و سیاست در ایاالت متحده ، این  

مردم جهان نیز ناشناخته هستند. این گزارش   ها  بلکه برای بسیاری از اندیشکده ها  نه تنها برای اکثر آمریکایی

دهند ارائه دهد. بررسی اینکه چگونه این  ها انجام میتالش دارد تا شرح مختصری را از آنچه این اندیشکده

گیرند از دیگر اهداف این گزارش است. بنابراین دسترسی افکار  ها تحت تاثیر سرمایه گذارن خود قرار میاندیشکده

 ها بسیاری ضروری است.  عاتی در مورد سرمایه گذارن این اندیشکده عمومی به اطال

 ها در سیستم سیاسی ایاالت متحده نقش اندیشکده 

واقعا چه چیزی هستند. این ایده که سازمان  ها های درک کمی از این موضوع دارند که اندیشکدهبیشتر آمریکایی

کنند  ها فکر می، در واقع مفهومی پوچ است. خیلی"فکر کنند "کنند که  هایی وجود دارند که به مردم یاد آوری می 

کنند. اما این  نشینند و به خاطر فکر کردن پول مفت دریافت میها افرادی هستند که صرفا میاعضای اندیشکده
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های  ها مدت هاست که آنها نقش مهمی در شکل دادن به سیاستیرغم ناشناخته بودن این اندیشکدهگونه نیست. عل

به عنوان رئیس جمهور    1980کنند. به عنوان مثال هنگامی که رونالد ریگان در سال  عمومی ایاالت متحده ایفا می 

فظ کار، برای تیم انتقالی که توسط  های محاایاالت متحده انتخاب شد، بنیاد هریتج، به عنوان یکی از اندشکده

  "فرمان رهبری "ای را فراهم کردند که بعدا عنوان صفحه 1000رییس جمهور انتخاب شده بودند توصیه نامه 

داد. جالب اینجا بود  گرفت. این توصیه نامه طیف گسترده ای از موضوعات مانند مالیات و دفاع ملی را پوشش می 

ها را به کار بست.  عالوه بر این، جان پودستا، پس از خدمت به عنوان  م این توصیهکه دولت ریگان بیش از دو سو

رئیس ستاد رئیس جمهور به بیل کلینتون، شاید برجسته ترین برجسته اندیشکده لیبرال در واشنگتن، یعنی مرکز  

کز همکاری نزدیکی  تأسیس کرد. از آن زمان تاکنون این مر 2003( را  در سال CAPمطالعاتی پیشرفت آمریکا )

با با اعضای دموکرات کنگره، دولت اوباما و نامزدهای ریاست جمهوری داشته است. خود پودستا رئیس کمپین  

 بود.  2016انتخاباتی ریاست جمهوری هیالری کلینتون در سال 

ند، آنها هم  های عمومی و انتخابات را شکل دهتوانند به طور مستقیم سیاستها میدرست همانطور که اندیشکده 

توانند نقش بزرگی در شکل گیری روایت عمومی درباره سیاست های دولت ایاالت متحده ایفا کنند.  چنین می

های تلویزیونی مانند سی ان ان، فاکس نیوز و غیر مورد  بسیاری از کارشناسانی که مسائل سیاسی روز را در کانال

های نیویورک تایمز و  کنند. صفحات روزنامهها کار می دهدهند افرادی هستند که در این اندیشکبحث قرار می 

ها است. بیشتر تحلیلگران سیاسی که در رادیو عمومی ملی  واشنگتن پست مملو از اندیشه محققان این  اندیشکده

ه  کنند. به طور خالص ها فعالیت می شود نیز در این گونه اندیشکدهو سایر رسانه های رادیویی صدای آنها شنیده می

های عمومی هستند. به تعبیری دیگر ، اتاق های  اندیشکده ها موتور هدایت کننده مناظرات عمومی درباره سیاست

ها به طور مستقیم با دولت فدرال مرتبط هستند، به این دلیل که پر از مقامات دولت قبلی و آینده  اندیشکده

ین، از جمله سناتورهای پیشین، نمایندگان و  ها از استخدام مقامات دولت پیشهستند. بسیاری از اندیشکده

کنند. به عنوان مثال، قدیمی ترین اندیشکده  کارمندانشان و همچنین کارمندان سابق قوه مجریه احساس غرور می 

متخصص خود،    300در واشنگتن دی سی،  یعنی موسسه بروکینگ، به سرپرستی ژنرال جان آلن در میان بیش از  

 یره فدرال  جانت یلن و بن برنانکِه را دارد.  دو رئیس سابق صندوق ذخ

ها پر از مقامات دولت آینده هستند. در این نقش، اندیشکده ها به عنوان محرک  به همان اندازه مهم ، این اندیشکده

ها ، به  برای محققان و بوروکرات ها هستند که به دنبال ایجاد جهش و ترقی در خدمات عمومی هستند. اندیشکده

نهایی که تمایالت ایدئولوژیکی دارند منبع خوبی برای کابینه ریاست جمهوری هستند چرا که دولت جدید  ویژه آ

های شغلی در قوه مجریه هستند. به طور خالصه ، گرچه ممکن است اندیشکده  عمدتا به دنبال پر کردن منصب

گیری دولت ایاالت متحده و سیاست   ها  به طور گسترده ای ناشناخته باشند، اما آنها نقش بسیار زیادی در شکل

کنند  های عمومی در آمریکا دارند. شاید به دلیل همین تأثیر خارق العاده است مردم آمریکا در زمانی زندگی می
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ها و انجمن های مدنی در دانشگاه پنسیلوانیا، که  ها است. برنامه اندیشکدهکه جز بهرین دوران ها برای اندیشکده

اتاق فکر در آمریکا   1،872کند ، اعالک کرده است که اکنون قاتی را ردیابی و رتبه بندی می ساالنه مراکز تحقی

که  بنیاد هریتج توصیه هایی را  برای   1980وجود دارد ، بیش از دو برابر تعداد اندیشکده های موجود در سال 

کنند  موضوعات مختلف تمرکز می رونالد ریگان فراهم کرد. اکنون هیچ دو اتاق فکری یکسان نیست. آنها بر روی

، اهداف متفاوتی دارند ، به طور متفاوتی سازماندهی می شوند و از همه مهمتر برای این تجزیه و تحلیل، جریان  

 های مالی متفاوتی را دارند.

د و  گذارکنند که بودجه تأثیری در کار آنها نمیکنند اغلب استدالل میکسانی که در این اندیشکده ها  کار می

( اعالم کرده است. اما ، ساده لوحی  MEI، همانگونه که رئیس موسسه خاورمیانه )"استقالل آنها مقدس است"

کنند، ندارد. بیشتر این منابع مالی از  ها میاست که فکر کنیم منابع مالی هیچ تاثیری در کارهایی که اندیشکده

می درباره موضوع خاص به دست می آید. ممکن است  های علمی و یا میزبانی رویدادهای عموطریق نوشتن مقاله

ها  هایی را برای اندیشکدهما با این گونه سرمایه گذاری ها مخالف یا موافق باشیم اما خواه یا ناخواه آنها محدودیت 

کنند. در سطح بسیار ابتدایی بسیار بعید است که سرمایه گذارن  در مورد انجام دادن یا ندادن کاری ایجاد می 

هایی  بع مالی اندیشکده ای را تامین کنند که مخالف نظر آنها است. در این حالت، سرمایه گذاران به سازمانمنا

دهند  هایی که معموال تن به این کار نمیکه از قبل با آنها هماهنگی ایدئولوژیکی دارند پول می دهند. اندیشکده

گی ندارند. این راه نفوذ حتما نیز نیست صریح باشد و  هایی هستند که به لحاظ منابع مالی وابستمعموال ندیشکده

کنند نباید انتظار  گذارن خود عمل میهایی که بر خالفت نظر و منافع سرمایه عمدتا فرایند داروینی دارد. اندیشکده

 تداوم منابع مالی را داشته باشند. 

شکل آشکاری از نفوذ است اما سرمایه   دهند یکها انجام می هدایت سرمایه گذاران در مورد آنچه این اندیشکده

هند نیز قدرت قابل توجهی را به دست  ها انجام نمیگذاران می توانند با تامین مالی در مورد آنچه که اندیشکده

ها آورند. در حقیقت، یکی از ارزشمندترین کاالیی که سرمایه گذاران خریداری میکنند ، سکوت این اندیشکده

ی پس از قتل وحشیانه جمال خاشقجی درکنسولگری عربستان سعودی در ترکیه آشکار شد. است. این امر به آسان

هایی که با عربستان سعودی و یا متحد نزدیک آن امارات متحده عربی ارتباط  در این مورد بسیاری از اندیشکده

آیا آن را از سر   مالی داشتند در مورد محکوم کردن این عمل وحشیانه عربستان سعودی سکوت اختیار کردند و

اجبار محکوم کردند. همچنین این اندیشکده ها پس از تصویب الیحه از سوی کنگره در مورد اعالم مجازات برای  

عربستان سعودی و پایان دادن به حمایت از عربستان در جنگ یمن عمدتا ساکت ماندند. به عنوان مثال مرکز  

ها به جرم قتل جمال خاشقجی  در مورد محکوم کردن سعودیمطالعاتی پیشرفت آمریکا اظهارات عمومی خود را 

 به درخواست یک محققی که ارتباط نزدیکی با اماراتی ها  داشت مالیم تر کرد. 
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 ها اهمیت شفافیت در تأمین منابع مالی  اندیشکده 

هایی که این  اندیشکده ها تأثیر چشمگیری بر روند سیاسی ایاالت متحده دارند و سرمایه گذاران در تعیین کار

کنند )یا انجام نمی دهند( تأثیر قابل توجهی دارند. با این حال این تأثیر خارق العاده در سیستم  ها میاندیشکده

ها همراه بوده است. در حقیقت،  سیاسی ایاالت متحده همراه با عدم شفافیت فوق العاده در بودجه اندیشکده

تفاعی، الزم نیست که هیچ یک از اهدا کنندگان خود را ، اعم از خارجی  ها، مانند اکثر سازمان های غیر اناندیشکده

  Bهای خدمات درآمد داخلی موسوم به برنامه یا داخلی ، افشا کنند. برای اکثر مخازن فکر، این اطالعات در فرم

ا مخفی نگه  ها می توانند منابع مالی خود روجود دارد، که در دسترس عموم نیست. نتیجه این است که اندیشکده

دهند ، اما قانون ایاالت  دارند. برخی اندیشکده ها اطالعات مربوط به سرمایه گذاران خود را به صورت علنی ارائه می

کنند،  هایی که منابع مالی را فاش میکند. با این حال در بین آن دسته از اندیشکدهمتحده آمریکا آنها را ملزم نمی

ها به مردم ارائه می دهند ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. متأسفانه ، اکثر مصرف  در نوع و میزان اطالعاتی که آن

ها این فرصت را ندارند که بفهمند چگونه بودجه یک اندیشکده  کنندگان تحلیل ها و خدمات متخصصین اندیشکده

ا نقل قول یا مصاحبه  هکنند را جهت دهد. بسیار نادر است که رسانهمی تواند اطالعاتی را که  آنها دریافت می

 ای را پخش کنند که در تضاد با تفکرات آنها است.  کارشناسان اندیشکده

 نقشه راه 

های خارجی  در تالش برای دستیابی به شفافیت بیشتر بودجه اندیشکده ها در آمریکا ، باقیمانده این گزارش، بودجه

هایی است ها شاخصیار این رتبه بندی این اندیشکدهکند. معرا در پنجاه اندیشکده برتر آمریکا تجزیه و تحلیل می

دانشگاه پنسیلوانیا اعالم شده است.  معیار این شاخص ها   Global Go To Think Tank Indexکه توسط 

ها و میزان دسترسی به انتشارات آن است. این تحلیل شامل  متغیر هایی مانند کیفیت و شهرت تحقیقات اندیشکده

  2014ها دریافت شده است. سال توسط این اندیشکده 2018-2014رجی است که از سال کلیه بودجه های خا

به این دلیل به عنوان نقطه شروع تجزیه و تحلیل انتخاب شده است که سالی بود که نیویورک تایمز یادداشتی را  

این تجزیه و تحلیل در  ها  برای را منتشر کرد. داده "قدرتهای خارجی در اندیشکده ها نفوذ می خرند "با عنوان 

های منتشر شده از سوی برخی  ها، گزارش درجه اول منتج از اطالعات عمومی منتشر شده از سوی اندیشکده

ها که خود اندیشکده ها تمایلی به افشای آن نداشتند و اطالعاتی است که بعد از در خواست نهادهای  رسانه

 این تجزیه و تحلیل به این نتایج پی برده است: شفافیتی از سوی این اندیشکده ها افشا شده است. 

شود. برترین دریافت  های برتر سرازیر میمیلیون دالر بودجه خارجی به سوی  این اندیشکده 174بیش از  •

 کنندگان بودجه خارجی مؤسسه  منابع جهانی، مرکز توسعه جهانی و مؤسسه بروکینگز بودند.
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 به این اندیشکده ها کمک مالی کردند.   کمک کننده خارجی مختلف  900تقریباً  •

کشور مختلف و سازمان های بین المللی بوده است. کشورهای    80کمک های مالی به این اتاق فکرها از بیش از    •

 اهدا کننده برتر نروژ ، انگلستان و امارات متحده عربی بودند.

، اعم از افشای کامل همه سرمایه گذاران و  سطح شفافیت در مورد منابع تأمین منابع مالی اندیشکده های برتر •

 مبالغ دقیق اهدا شده بسیار متغیر بود. از افشای کامل تا عدم ارائه اطاالعات در مورد منابع مالی داخلی و یا خارجی  

 اندیشکده برتر در آمریکا   50بودجه خارجی در 

  2014های  برتر در آمریکا در بین سال   اندیشکده  50های حاصل از تجزیه و تحلیل بودجه خارجی در  بخش یافته

  900دهد. این بخش ابتدا روش شناشی که از سوی نویسندگان برای تجزیه و تحلیل بیش از را ارائه می  2018تا 

کند   مورد اهدا خارجی که به این اندیشکده ها صورت گرفته است را مطرح کرده  و سپس نتایج آنالیز را بیان می

کنندگان پول خارجی و سخاوتمندترین اهدا کنندگان خارجی. در حالی که این یک کار    برجسته ترین دریافت

کرد، نویسندگان هیچ توهمی ندارند که این  فشرده بود و یک بانک اطالعاتی گسترده از بودجه اندیشکده ایجاد می 

ل به دو دلیل صادق است.  ها در این دوره دریافت کرده اند. این حداقهای خارجی است که این اندیشکدهکل پول

اول ، همانطور که در بخش بعدی با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است، اندیشکده ها نیازی به افشای اهدا 

کنند. روزنامه نگاران شجاع توانسته اند برخی از این نقاط  کنندگان خارجی خود ندارند و بسیاری این کار را نمی 

ک حجم قابل توجهی از بودجه خارجی وجود دارد که هنوز افشا نشده یا گزارش نشده  کور را پر کنند ، اما بدون ش 

کنند معموال میزان بودجه دریافتی  های خارجی می است. دوم بیشتر اندیشکده هایی هم که مبادرت به اعالم بودجه

شده در این گزارش یک   هزار دالر. بنابراین، تمام ارقام ذکر 100تا  25نویسند از کنند مثال میرا لیست نمی

 اندیشکده برتر آمریکا سرازیر شده است.   50حداقل و نه حداکثر میزان پول خارجی است که به سوی  

 روش شناسی 

فعال در آمریکا یک طرح ایده آل بود اما این  اندیشکده  1800های بیش از در حالی که تجزیه و تحلیل بودجه

 Global Go To Think Tankهای اندیشکده برتر آمریکا است که بر اساس شاخص 50گزارش متمرکز بر 

Index   دانشگاه پنسیلوانیا رتبه بندی شده اند. در صدر این لیست موسسه بروکینگز قرار دارد که به عنوان

شود. و در رتبه های بعدی مراکزی مانند بنیاد کارنگی برای صلح  ن شناخته میاندیشکده برتر در آمریکا و جها

اندیشکده برتر ،    50بین المللی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی و بنیاد هرتیج قرار دارند. لیست کاملی از  

سات مالی این پنجاه  آمده است. موسسه آموزش موس  1که به ترتیب حروف الفبا طبقه بندی شده اند ، در جدول  

ها مرکز تحقیق را بررسی کرده و ابتدا به جستجوی کلیه اطالعات در دسترس عمومى پرداخت که خود اندیشکده
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درباره سرمایه گذاران خارجی خود ارائه می دادند. بیشتر این اطالعات از گزارشات ساالنه اندیشکده ها و از طریق  

اصل شده است. سپس جستجوهای زیادی برای هرگونه اطالعات در  افشای اطالعات در وب سایت های آنها ح

دسترس عموم در مورد بودجه خارجی این اندیشکده ها انجام شد. به عنوان مثال یکی از این اطالعات در دسترس  

شد از طرف  ها گزارش دادند بودجه همایش ضد قطری که به میزبانی موسسه هادسون برگزار میاین بود که رسانه

رات متحده عربی تامین شده است.  سرانجام، هنگامی که اطالعات مربوط به بودجه خارجی هر یک از این  اما

اندیشکده ها از طریق یکی از این کانال ها حاصل نمی شد، از طریق نامه الکترونیکی درخواست می شد. در حالی  

های متعدد  بسیاری از آنها به درخواستکه چندین اندیشکده پاسخ دادند و اطالعات درخواستی را ارائه دادند، 

اطاعات بیشتری را در این مورد ارائه     Bو    Aپاسخ ندادند و منابع مالی خارجی خود را مخفی نگه داشتند. پیوست  

 دهند.  می

هایی که سرمایه گذاران خارجی خود را فاش کرده اند ، سطح شفافیت بسیار مختلفی وجود  در بین اندیشکده

مرکز توسعه   -بر اساس قانون نیازی  به افشای هر یک از این اطالعات وجود ندارد. دو اندیشکده  داشت ، زیرا 

جهانی و شورای شیکاگو در امور خارجی  مبلغ دقیق دریافت شده از اهدا کنندگان خارجی را اعالم کردند. با این  

سرمایه گذاران در یکی از طیف وسیعی   حال ، این کار برای اندیشکده ها  بسیار متداول بود که گزارش دهند که

( اهداکنندگان خارجی  CSISاز مبالغ بودجه قرار می گیرند. به عنوان مثال مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی )

دالر و باالتر لیست کرد.   500000دالر و  449،999دالر تا  100000دالر ،  99999تا  5،000را در دسته های 

یر دقیق این کمکهای مالی و ارائه برآوردهای محافظه کارانه از بودجه خارجی، از کمترین میزان  بدون اطالع از مقاد

کنیم که از این طریق بودجه را گزارش می دهند. بنابراین، مگر اینکه  ها استفاده می این محدوده ها برای اندیشکده

ید به عنوان حداقل میزان اعتبار شناخته شده  در موارد دیگری ذکر شده باشد ، تمام ارقام گزارش شده در اینجا با

میلیون دالر بودجه که از قدرت    174خارجی تلقی شوند. حتی با این رویکرد محافظه کارانه، ما توانستیم بیش از 

 های برتر می روند را شناسایی کنیم.  های خارجی که به این اندیشکده
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 کا  اندیشکده برتر ایاالت متحده آمری 50: 1جدول شماره 

 

 کنندهای خارجی را دریافت میها بیشترین بودجهاندیشکده 

اندیشکده برتر در آمریکا اختصاص داده   50میلیون دالر بودجه خارجی را به  174.1این تجزیه و تحلیل حداقل 

 شده است.ارائه  2است. تفکیک این بودجه ، به ازای هر اندیشکده ، در جدول 
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 های دریافت کننده بیشترین بودجه خارجی: لیست رتبه بندی شده از اندیشکده2جدول 

 

مؤسسه منابع جهانی ، تا کنون بیشترین بودجه را از منابع خارجی پنجاه اندیشکده تحقیقاتی که ما تجزیه و  

منبع مختلف خارجی تأمین    27یلیون دالر رسید. این بودجه حداقل از م 63تحلیل کردیم، بدست آورد و به رقم 

می شد که بیشتر دولت های دموکراسی های غربی بودند. با این وجود تعداد قابل توجهی از اهدا کنندگان به این  

ی از سرمایه  اندیشکده از آسیا بودند، از جمله چین ، ژاپن ، سنگاپور ، کره جنوبی و بانک توسعه آسیا. لیست کامل 

یافت. این که مؤسسه منابع جهانی چنین بودجه   Aگذاران خارجی موسسه منابع جهانی را می توان در پیوست 

گسترده خارجی را دریافت میکند ، شاید  شگفت آور باشد با این حال این سازمان در یازده کشور دارای دفاتر  

نابع طبیعی تحقیق انجام می دهد. مرکز توسعه جهانی  کشور در مورد موضوعات مربوط به م   60است و در بیش از  

(CGD  با دریافت بیش از )دولت اروپایی ، بانک جهانی و بانک توسعه    9میلیون دالر منابع خارجی از جمله از    37
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  9آفریقا ، در رده دوم باالترین دریافت کننده بودجه خارجی قرار دارد. از همه مهمتر، مرکز توسعه جهانی کمک 

دریافت کرده است. با توجه به عدم   2016ون دالری از دفتر توسعه بین المللی پادشاهی انگلستان در سال میلی

ها ، همانطور که در بخش بعدی با جزئیات بیشتر  شفافیت نگران کننده در مورد منابع مالی در بسیاری از اندیشکده

در مورد منابع مالی خود به طرز چشمگیری   گیرد ، شایان ذکر است که مرکز توسعه جهانیمورد بحث قرار می

شفاف است ، لیست همه سرمایه گذاران و موارد دقیق کمک آنها را مشخص کرده است. این صراحت بخشی از  

متعهد به شفافیت و   CGD"سیاست در اندیشکده است ، همانطور که وب سایت خود موسسه آمده است، 

سایت خود منتشر میکند ، و بودجه ای را که بخواهد محدودیت یا  پاسخگویی است، کلیه منابع مالی را در وب 

 محدودیتی برای استقالل موسسه ایجاد کند، نمی پذیرد. 

میلیون دالر بودجه خارجی، سومین دریافت کننده پول خارجی در تحلیل ما بود.   27موسسه بروکینگز با حداقل 

دموکراسی های غربی ، بودجه دریافت کرده است ، اما  منبع خارجی، عمدتاً  22این مؤسسه نمادین واشنگتن از 

کمک های قابل توجهی هم از رژیم های غیردموکراتیک در قطر ، عربستان سعودی و امارات به این موسسه شده  

ای در قطر دارد و سفارت قطر ساالنه در گروه انحصاری  است. موضوع جالب اینجا است که بروکینگز شعبه

به این موسسه می دهد. در حالی که هنوز مشخص    "دالر و باالتر  2،000،000"ز قرار دارد و   اهداکنندگان بروکینگ 

میلیون دالر اعالم   14میلیون دالر چقدر است ، برخی تخمین ها این رقم را تا  2 "باالتر از"نیست که بودجه 

  12کمک های مالی بیش از    کنند.  اگرچه شورای آتالنتیک چهارمین دریافت کننده کمک های خارجی بود، بامی

میلیون دالر ، اما دارای سی منبع مختلف خارجی بود که در بین اندیشکده های مورد تحلیل در اینجا مقام اول را   

همان گونه که از نام آن پیدست اکثریت قریب به اتفاق اهدا کنندگان به این موسسه از سراسر اقیانوس   دارد.

ی ، خود اتحادیه اروپا و ناتو بودند. شورای آتالنتیک نیز مانند بروکینگز ، اهدا  اطلس از جمله هجده کشور اروپای

  Aspenکنندگان زیادی از خاورمیانه از جمله بحرین ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشت. مؤسسه 

کمک های مالی   میلیون دالر از منابع خارجی دریافت کرده بود، در بین پنج دریافت کننده برتر  8که بیش از 

خارجی قرار گرفت. این بودجه از سیزده کشور و مؤسسه خارجی مختلف که مانند بقیه موسسات برتر در درجه  

اول  از دموکراسی های غربی بودند، اگرچه آنها کمک های قابل توجهی از رژیم های غیر دموکراتیک در عربستان  

 سعودی و امارات متحده عربی را نیز پذیرفته بودند. 

 اهدا کنندگان برتر خارجی به اندیشکده های ایاالت متحده

راه دیگر برای بررسی میزان منابع مالی سرریز شده به موسسات برتر ایاالت متحده آمریکا نگاه به آن از چشم اندا  

کشور و مؤسسه   80خود سرمابه گذاران است. به طور خاص، می توانیم پیگیری کنیم که چه میزان بودجه از 

کشور برتر ، براساس مبلغ اهدا  20اندیشکده برتر اهدا شده است.  50به  2018و  2014های جی بین سالخار
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های مربوط به هر کشور یا موسسه خارجی اهدا  آورده شده و لیست کاملی از کلیه اندیشکده 3شده ، در جدول 

 ذکر شده است.   Bکننده در پیوست 

 تر به اندیشکده های آمریکایی کشور و مؤسس اهداکننده بر  20: 3جدول 

 

اندیشکده  برتر از   50آمده است، اکثریت قریب به اتفاق بودجه خارجی سرریز شده به  3همانطور که در جدول 

ذکر شده اند، بیش از    3کشور اروپایی و کانادا که در جدول    9دموکراسی های غربی بوده است. در حقیقت،  سوی  

میلیون دالر کل بودجه خارجی را که ما شناسایی کردیم، به این موسسات اختصاص   174میلیون دالر از  106

اندیشکده برتر ایاالت   50میلیون دالر به    27.6داده اند. دولت نروژ در بین این اهدا کنندگان پیشرو بود که بیش از  

اندیشکده برتر    50اهدا کرده است. نروژ در این مدت به سیزده اندیشکده  از    2018تا    2014های  متحده بین سال
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منابع مالی اهدا کرده  و سهم اساسی را از بودجه  اختضاص داده شده به مرکز توسعه جهانی و مؤسسه منابع  

میلیون دالر دریافت کردند. مبالغ زیادی نیز به موسسه    8.75میلیون و    10ه است که به ترتیب  جهانی جهان دااشت

میلیون دالر( پرداخت شده است. بعد از نروژ انگلستان مقام    2.2میلیون دالر( و بنیاد آمریکای جدید )  4بروکینگز )

اندیشکده برتر آمریکا   50میلیون دالر به    27.1بیش از  2018تا   2014های دوم را در این زمینه دارد و بین سال

اندیشکده برتر آمریکا برتر کمک کرده   50اهدا کرده است. مانند نروژ ، انگلستان نیز به سیزده  اندیشکده از از 

  12.5است و بخش اعظم این پول را به مرکز توسعه جهانی و موسسه منابع جهانی اختصاص داده که به ترتیب 

میلیون دالر به موقوفه کارنگی   3.8میلیون دالر  بوده است. انگلستان همچنین در مجموع  7.75میلیون دالر و 

 میلیون دالر به شورای آتالنتیک کمک کرده است.  1.85برای صلح بین المللی و و حداقل 

افت  : لیستی از اهدا کنندگان خارجی به پنج اندیشکده برتر آمریکایی که بیشترین بودجه خارجی را دری1شکل 

 کرده اند.  
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یک انحراف قابل توجه از روند اهداکنندگان برتر که عمدتا از کشورهای دموکراتیک هستند امارات متحده عربی  

موسسه منابع   6اندیشکده برتر داده است. امارات متحده عربی حداقل به  50میلیون دالر به این  15.4است که 

  4اده است. با این حال در بین آنها سه موسسه سه موسسه آسپن، شورای آتالنتیک و بروکینگز حداقل مالی د

میلیون دالر از امارات متحده عربی دریافت کرده اند. هر سه موسسه در ازای این پول کاری انجام داده اند که غیر  

  "از ارتباطات دیگر با امارات ، موسسه آسپن انتقادی بوده و یا چاپلوسی امارات را کرده اند. در میان بسیاری 

را در کمپ دانشگاه نیویورک در ابوظبی سازماندهی کرد. در حالی که این   "2018های آخر هفته ابوظبی ایده

رویداد به عنوان گردهمایی متفکران برجسته جهان برای بحث در مورد موضوعات مهم در دنیا معرفی شده بود،  

کمپ دانشگاه نیویورک در ابوظبی جایی بود که تخلفات آموزشی زیادی در آنجا صورت   مکان برگزاری آن یعنی

گرفته بود. حتی بسیاری از دانشگاهیان اخراج و یا ممنوع الکار شده بودند. امارات حتی تا آنجا پیش رفته است  

داد،  نامه دکتری خود را انجام می به عنوان مثال، متیو هِدجِز ، در حالی که پایان   کند.که دانشگاهیان را زندانی می 

تقریباً به مدت هفت ماه به زندان افتاد. در حقیقت، ِدجِز، که پس از پنج دقیقه    2018در امارات دستگیر و در سال  

 محاکمه به جاسوسی محکوم شد، هنگام برگزاری رویداد مؤسسه آسپن در سلول انفرادی نگهداری می شد.

های این  دهد که قبل از انتشار گزارش ات متحده عربی به این کشور فرصت میروابط شورای آتالنتیک با امار

اندیشکده در موضوعات و نوع بیان آن دخل و تصرف داشته باشد. بالل صاب؛ مدیر سابق ابتکار شورای آتالنیک  

ف اوتایبا بود، نامه  برای صلح و امنیت در خاورمیانه؛ یکی از نزدیکترین افراد به سفیر امارات در ایاالت متحده، یوس 

های الکترونیکی فاش شده نشان می دهد که صاب نسخه هایی از گزارش شورای آتالنتیک در مورد آینده سیاست  

ها اظهارنظر  داد تا در مورد این گزارش داد. صاب به اوتایبا  این فرصت را می آمریکا در قبال ایران را به اواتیبا می

در گزارشی که قرار بود تحت عنوان ژنرال بازنشسته چهار ستاره و مدیر سابق  کند و حتی ویرایش هایی را نیز 

آژانس اطالعات مرکزی، دیوید پترائوس منتشر شود، انجام دهد. سخنگوی شورای آتالنتیک که اولین بار در مورد  

هارنظرهایی  این گزارش اظهار نطر کرد عنوان داشت که این یک امر غیر معمول برای اهداکنندگان نیست که اظ

ما از طریق این موضوعات با شرکای سازمانی، با شرکای  "درباره تحقیقات قبل از انتشار ارائه دهند، وی گفت: 

 دولتی کار می کنیم ... نظرات آنها را هنگام ارائه آنها می شنویم و سپس آنها را به نویسندگان مقاالت می دهیم. 

ز کمک های قابل توجهی از امارات متحده عربی دریافت کرده است،  مانند شورای آتالنتیک ، موسسه بروکینگز نی

کنند، به عنوان مثال،  هایی را منتشر میبا این حال بسیاری از محققان این اندیشکده برخالف میل امارات گزارش 

فاجعه  "ا یکی از محققان بروکینگز ، با انتقاد شدید از نقش امارات و عربستان سعودی در یمن ، استراتژی آنها ر

ها غیر منتقد بوده اند. به عنوان  خواند. با این حال، دیگر محققان بروکینگز به طور قطعی نسبت به اماراتی "بار

های  یک متخصص بروکینگز گزارشی را منتشر کرد که در آن به توصیف ارزش  2019مثال، در دسامبر سال 

می پرداخت. در این گزارش ذکر نشده   "های آفریقاییبه عنوان الگویی برای اقتصاد "استراتژی اقتصادی امارات 
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بود که امارات متحده عربی مامنی برای پولشویی است و اقتصاد آن بر اساس کارگران مهاجر ساخته شده است که  

 نیروی کار را تشکیل می دهند و با سوءاستفاده و استثمار روبرو می شوند.  ٪90تقریباً  

های دیگر نیز  های مالی  به تعدادی از اندیشکدهشکده برتر دریافت کننده کمکها خارج از این سه اندیاماراتی

ها منابع مالی  برای تأثیرگذاری بر بحث در مورد اختالف خود با قطر و همچنین تولید اثر تحقیقاتی به نفع اماراتی

سفیر امارات در ایاالت  های الکترونیکی فاش شده بین اوتایبا نامه 2017پرداخت کرده اند. به عنوان در سال 

داد که اوتابیا موافقت کرده  نشان می  CNASمتحده و میشل فلورنوی ، مدیر اجرایی مرکز امنیت آمریکا جدید )

دالر پرداخت کند تا در مورد تأثیر اجازه دادن به امارات متحده عربی برای پیوستن به رژیم   250000است مبلغ 

متحده امکان می دهد هواپیماهای بدون سرنشین ارتش را به امارات متحده  کنترل فناوری موشکی، که به ایاالت 

عربی بفروشد مطالعاتی را انجام دهند. در نهایت این اندیشکده برای تهیه گزارش خصوصی برای امارات این مبلغ  

واپیماهای را دریافت کرد، و در گزارش عمومی منتشر شده بعدی این اندیشکده به طور ناخواسته پرونده فروش ه 

بدون سرنشین نظامی به امارات و سایر کشورها را تشکیل داد، حتی تا جایی که به دولت ترامپ را توصیه  

.  "محدود کردن صادرات هواپیماهای بدون سرنشین را بردارد و با آنها مانند هواپیماهای سنتی رفتار کند "کردکه

اندیشکده برتر که در این گزارش    50دالری امارات به  میلیون    15.4توجه به این نکته حائز اهمیت است که کمک  

ای که امارات به سایر اندیشکده ها  های گستردهها بوده و شامل کمکمورد رصد گرفت تنها بخشی از این کمک

میلیون دالر کمک مالی   20شود. به طور خاص، امارات حداقل کند و اسامی آنها در این لیست نیست نمیمی

سفیر خود در یوسف اوتابیا به موسسه خاورمیانه اهدا کرده است. این همچنین شامل کمک   از طریق  "مخفی "

عضو برتر اندیشه نیست( نیست، که بطور دائم از امارات   50ها )که جزو مالی بزرگ به بنیاد دفاع از دموکراسی

 کنند.  های را برای  انتقاد از رقیب امارات یعنی قطر برگزار شود تا کنفرانسحمایت می

 سطوح مختلف افشاء 

دهند می تواند کمی مشکل باشد ، کامالً ترسناک  کنند و انجام میها فکر میدر حالی که درک آنچه که اندیشکده

های مختلفی  ها برای انجام این کار تأمین می شوند. این از طریق طرحاست که دقیقاً بدانید که چگونه اندیشکده

گذاران را ناشناس نگه دارند تا از فشار سیاسی یا  ها ترجیح می دهند سرمایهدهشود. برخی از اندیشکاجرا می

سؤاالتی در مورد تأمین اعتبار برای سوء استفاده از کار خود جلوگیری کنند. صرف نظر از این دلیل، بسیاری از  

صورت درخواست مایل  ها به سادگی اطالعاتی در مورد سرمایه گذاران خود ارائه نمی دهند و حتی در اندیشکده

به پذیرش نیستند. مشکل از آنجا شروع می شود که اندیشکده ها هیچ تعهدی قانونی برای آشکار کردن سرمایه  

ها به طور معمول به عنوان سازمان های غیرانتفاعی معاف  گذاران خود، چه خارجی و چه داخلی ندارند. اندیشکده

یک سازمان معاف از مالیات معموالً الزم نیست  "ت درآمد داخلی، از مالیات فعالیت می کنند و طبق گفته خدما
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های مشارکت کنندگان خود را  افشا کند. این معافیت از افشای اطالعات در مورد بنیادهای  اسامی یا آدرس 

ها ، با وجود انجام کار قابل توجهی در  اعمال نمی شود ، اما بیشتر اندیشکده "سازمانهای سیاسی"خصوصی یا 

 ینه سیاسی ، به عنوان سازمان های سیاسی در خدمات درآمد داخلی ثبت نمی شوند.زم

خواهد که هر نوع اطالعاتی را در مورد سرمایه گذاران خارجی خود  ها نمیاز آنجایی که این قانون از اندیشکده

دارد. در حقیقت،  کنند وجود ها فاش میهای قابل توجهی در مورد آن چیزی که اندیشکدهمنتشر کنند، تفاوت

اتاق فکر برتر در آمریکا نشان داد که تقریباً همان اندازه که اتاق فکر وجود دارد، رویکردهای    50تجزیه و تحلیل ما از  

ما تالش  کردیم این رویکردهای    4زیادی نیز برای افشای این اطالعات )یا نه( وجود دارد. ، با این حال،  در جدول  

کنند  ( اطالعاتی را درباره اهدا کنندگان خارجی خود فاش نمی 1اصلی دسته بندی کنیم،  متفاوت را به پنج دسته  

گذاران را بدون ارائه اطالعات  ( اسامی سرمایه3کنند )سبز(، ( کمکهای دولتهای خارجی را قبول نمی 2)قرمز(، 

با محدوده مبلغ مشارکت  ( فهرست کردن اسامی سرمایه گذران  4کنند )نارنجی(؛  درمورد مبلغ مشارکت( لیست می

 ها با مبلغ دقیق کمک . کننده( فهرست اسامی کمک5) آبی(، 

 اندیشکده برتر در آمریکا براساس نوع افشای سرمایه گذاران خارجی  50: گروه بندی  4جدول 
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شده است( ما نتوانستیم هیچ اطالعاتی درباره  اشاره  4اندیشکده برتر )که در جدول  50برای هفت اندیشکده از 

  50سرمایه داران خارجی آنها )یا هر یک از سرمایه گذاران آنها در اکثر موارد( کشف کنیم، و سیزده مورد از 

یا به صورت عمومی اعالم کردند که آنها بودجه دولتهای خارجی را   4اندیشکده برتر )با رنگ سبز(. در جدول 

شد. البته ، با توجه به اینکه  العات عمومی آنها درباره سرمایه گذاران شامل دولتهای خارجی نمیپذیرند یا اطنمی

ها مجبور نیستند هیچ یک از سرمایه گذاران خود را فاش کنند، ممکن است این اندیشکده ها به سادگی  اندیشکده

نی اعالم کنند که آنها بودجه دولت  ارتباط خود را با دولت های خارجی  را گزارش ندهند، حتی اگر به طور عل

شوند و برخی اطالعات  های خاریج حمایت میاندیشکده گزارش دادند که از طریق قدرت  30خارجی را نمی پذیرند.  

هایی که به طور داوطلبانه اطالعات مربوط به سرمایه داران خود را ارائه  را در مورد آنها فاش کردند. پس اندیشکده

رد تقدیر قرار گیرند. حتی ارائه حداقل اطالعات ناچیز در مورد اینکه کمکهای مالی از کدام  می دهند، باید مو

به رنگ نارنجی ذکر شده( و در اینجا مورد تجزیه و   4ای )که در جدول اندیشکده 14کشورها می آید؛ از جمله 

 فراتر از ضرورت قانونی است.   – تحلیل قرار گرفت 

هایی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت فراتر از سطح اولیه افشای اطالعات رفتند و  مورد از اندیشکده 16

های مالی که آنها از قدرتهای خارجی دریافت کردند ارائه دادند. چهارده مورد از  اطالعاتی را درباره میزان حمایت

گذارن خارجی خود را ذکر کرده و کمک آنها را در   به رنگ آبی ذکر شده است( سرمایه 4ها )که در جدول این

قرار    "دالر و باالتر  2،000،000"دالر یا در مورد موسسه بروکینگز    100000تا    25000محدوده مبلغ مشارکت از  

ها را تعیین کنیم، فقط  دادند. همانطور که قبالً نیز اشاره شد، از آنجایی که ما نمی توانیم مقدار دقیق این کمک

ل مقادیر این محدوده ها را گزارش می شود تا محافظه کارانه ترین تخمین بودجه ممکن فراهم شود. فقط  حداق

اسامی سرمایه گذاران خارجی و مبالغ دقیق    - مرکز توسعه جهانی و شورای شیکاگو در امور جهانی    - دو اندیشکده  

ها که در  ، ارائه دادند. برخی از اندیشکده شد بودجه را که تقریباً همه سرمایه گذاران خارجی آنها را شامل می

جدول به رنگ آبی مشخص شده اند ، مبلغ دقیقی از بودجه برخی از مشارکت های خارجی  خود را اعالم کردند،  

دهد، برای همه اهدا  اما هیچکدام همانطور که مرکز توسعه جهانی و شورای شیکاگو در امور جهانی نشان می

عات کاملی ارائه ندادند. برای مرکز توسعه جهانی این سطح از افشای اطالعات طراحی  کنندگان خارجی خود اطال

مرکز توسعه جهانی متعهد به شفافیت و پاسخگویی است، کلیه  "شده است چرا که در وب سایت آن آمده است که  

دودیت هایی برای  کند، و بودجه ای را که بخواهد محدودیت یا محمنابع تأمین مالی را در وب سایت منتشر می

شورای شیکاگو در مورد بودجه آنقدر شفاف است که ما قادر به شناسایی   "استقالل مرکز ایجاد کند، نمی پذیرد.

 شدیم.   2018دالر دریافت شده از دفتر دولتی کبک در سال    100های خارجی مانند  کمکهای بسیار اندک از دولت 
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 نتیجه گیری و توصیه ها  

ها در واشنگتن دی سی پشتیبانی مالی قابل توجهی از قدرت های خارجی دریافت می کنند.    بسیاری از اندیشکده

دهد ، بیشتر این کمکهای مالی از دولتهای دموکراتیک حاصل می شود که  همانگونه که تجزیه و تحلیل نشان می

توجهی از بودجه خارجی   متحدین نزدیک ایاالت متحده هستند و عالیقی با ایاالت متحده دارند، اما میزان قابل

در اندیشکده ها توسط رژیم های استبدادی حاصل می شود که اهداف و منافع.  آنها اغلب متفاوت از ایاالت متحده  

است. در موارد گوناگونی ، که برخی از آنها در این گزارش مورد بحث قرار گرفت ، ما آموخته ایم که این بودجه  

ها انجام می شود تأثیر بگذارد. با این حال ، اندیشکده  کارهایی که در اندیشکده  می تواند به طور قابل توجهی روی

ها ملزم نیستند بودجه خود را علنی کنند. آنها به ندرت تضاد منافع احتمالی در گزارشها یا سخنرانیهای منتشر  

های مالی خود  نگره، ارتباطها معموال هنگام شهادت قبل از ککنند و و کارشناسان اندیشکدهشده خود را عنوان می 

دهد حتی زمانی که قوانین کنگره از آنها  کنند. حتی یک تحلیل نشان می های خارجی را گزارش نمیبا دولت

کنگره  "کند که: کنند. این گزارش عنوان میخواهد که چنین مواردی را گزارش دهند آنها از این کار امتنا می می

 ".  مالی دولت های خارجی با شاهدان کنگره بی اطالع هستند  و عموم مردم در مورد میزان روابط 

پنهان کردن این تضادهای احتمالی بالقوه در شهادت کنگره یا کارهای منتشر شده از اندیشکده ها باعث می شود  

تا مردم و سیاستگذاران این تصور را داشته باشند که در حال خواندن تحقیقات بی طرفانه هستند یا از یک  

نویسد  دهند که برای منافع شخص دیگری میواقعاً هدفمند می شنوند، با این حال آنها به کسی گوش می   متخصص

ها نداشته باشد، مردم و کنگره حق دارند  های اندیشکدهزند. حتی در صورتی که پول تاثیری بر فعالیتیا حرف می

رای این مشکل وجود دارد، ملزم کردن اندیشکده  حداقل از تضاد منافع آگاه باشند. خوشبختانه ، یک راه حل ساده ب

از اندیشکده   Bخدمات در آمد داخلی  با عنوان برنامه  990به علنی کردن دریافت هرگونه بودجه خارجی. فرم   

کنند  دالر به سازمان کمک می  5000های غیر انتفاعی بخواهد تا کلیه اهداکنندگان را که بیش از  ها و کلیه سازمان

کنند. بنابراین بسیاری از اندیشکده ها این اطالعات را دارند و باید از آنها خواسته شود که آن را گزارش  را افشا 

-دهد و از اندیشکدهدهند. جالب اینکه سرویس خدمات درآمد داخلی به سادگی آنها را در دسترس عمومی قرار نمی

 خواهد که این کار را انجام دهند.  ها هم نمی

ها را وادار کند اطالعات  را در دسترس عموم  تغییر کند و خدمات در آمد داخلی  باید کلیه اندیشکدهاین رویه باید  

، حداقل باید هرگونه کمک مالی از سرمایه گذاران   Bقرار دهند. در غیر اینصورت، در حالت ایده آل، کل برنامه 

ام سرمایه گذار خارجی و میزان دقیق بودجه  خارجی را باید در دسترس عموم قرار دهد. این اطالعات باید شامل ن

دریافتی اندیشکده از آنها باشد. منصفانه است که بگوییم این امر به هیچ وجه سخت نیست زیرا دو مرکز بزرگ و  

دهند و  در حال حاضر این کار را انجام می - مرکز توسعه جهانی و شورای شیکاگو در امور خارجی  - برجسته 
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تواند  گیرد، میعموم قرار می دهند. اطالعاتی که از طریق این اصالحات در دسترس قرار می  اطالعات را در دسترس 

برای درک هرگونه تضاد منافع احتمالی در اطالعاتی که   -از جمله رسانه ها و کنگره  -توسط تعدادی دیگر 

استقالل آنها مهمتر از منابع   کنند کهها استدالل میها دریافت می کنند ، استفاده شود. اگر اندیشکدهاندیشکده

 توانند آن را اثبات کنند.  مالی است از این طریق می

 ها و حامیان خارجی که به آنها کمک کرده اند اندیشکده : لیستAپیوست 
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 هایی که به آنها کمک کرده اند : لیست سرمایه گذاران خارجی و اندیشکدهBپیوست 

 



38گزارش ویژه شماره    

 

24 

 

 

 

 



38گزارش ویژه شماره    

 

25 

 

 

 

 



38گزارش ویژه شماره    

 

26 

 

 

 

 



38گزارش ویژه شماره    

 

27 

 

 

 

 

 



38گزارش ویژه شماره    

 

28 

 

 

 

 

 

 

i مرکز سیاست بین المللی . (CIP)  شفافیت نفوذ خارجی، ابتکار  
 


