
 

 از منظر آینده پژوهی نوین 8931تحوالت سال 

 

انداز سال آینده از جنبه  المللی و چشم تحوالت بینبحث  شمسی هستیم و 8931 سال در آستانه

مسائل پیچیده رسانه های گروهی یکی از شمسی  8931اندیشی و آینده جهان در سال  آینده

مناسبت بر آن شدیم تا با دعوت از یکی از آینده پژوهان مطرح دانشگاه، اقای این به .خواهد بود

دکتر مهدی مطهر نیا به بررسی تخصصی و آینده اندیشی سال آینده در حوزه تحوالت منطقه ای 

امام خمینی و  المللی بیناز دانشگاه  پژوهی آیندهدارای مدرک دکترای  دکتر مطهر نیا بپردازیم.

 های تحلیلایشان  های بحث شتریب است.فرهنگی اجتماعی و ارتباطات  اندیشی آینده متخصص

ایشان در ابتدای بحث به تفهیم واژه آینده پژوهی پرداخت و گفت:  سیاسی است. پدیدارهای

محدود تدریس  صورت به ها دانشگاه در که است دهه یک  شده مطرح پژوهی آیندهآنچه بر 

و رازگشایی از آینده مبهم است.  رمزگشاییبخشی از تالش بشر برای  پژوهی آینده. شود می

بینی بپردازد. بر اساس نظریه آگوست کنت  به پیش که دهد میبه انسان این قدرت را  پژوهی آینده

به اطالعات است که اگر کنترل نشود در سیستم  ها دادهتبدیل سیگنال  بینی پیشآینده پژوهی 

از علوم  برداری بهرهبا  کند میتالش  پژوهی آیندهاما در علوم پزشکی ؛ شود میشکاف ایجاد 

 .شود و پیش نگاری نگری پیش ،پیشگیری های به نام معنادار گیری جهتسه  ساز زمینهمختلف 

است.  هرمنوتیک یا پوزیتیویسم پسا متکی بر  نگری پیش ،پیشگیری متکی بر پوزیتیویسم

زیرا آینده  ،در هویت خود به دنبال ایجاد فضای معنادار در جهت رازگشایی است پژوهی آینده

 مملو از خطاهای تخریبی با ریسک باال است.

 در دبتوان که کند می نگاه ای گونه به رشته ایدیسیپلین فرا عنوان به پژوهی آیندهجهان امروز به  

را کاهش دهد.  پذیری ریسکتخریبی را پایین آورده و  خطاهای بشری حیات گوناگون های ساعت

در حوزه  ها کنش ازنظررفتاری در منظر روانشناسی و چه  ازنظرچه  ها فعالیتوقتی ریسک 

 را خطاهاریسک  تواند میو اتکا مبتنی باشد  اعتنا قابلی ها دادهپایین بیاید و بر  شناسی جامعه

 .شود فراوان سود و  سرمایه کسب باعث و هآورد پایین

 

 

 



 

 متحده ایاالتدر  رند اندیشکده های بزرگی مانند اندیشکدهوجود استاد مطهر نیا با اشاره به  

 را پژوهی آینده  گیری جهت خود  پژوهشکدهاین بود که در  هاپکینز به دنبال جان آمریکا افزود:

 متفاوتی این  های پژوهشکده در اکنون ما و برگزیند خود های فعالیت تمام اتمسفر عنوان به

و  کنند میبینیم که در غالب ایجاد یک فضای مناسب در این زمینه حرکت  ها را می گیری جهت

 رخ آینده در آنچه نگاری پیش یا بینی پیش به قرن یک در یاساله  ۵۱ساله  1 ،ساالنه طور به

 .کنند می رازگشاییپردازند و  راز میبه  ،ازندبپرد مسئله به اینکه از یشپ . پردازند می داد خواهد

 باریخ شناسی با تحت عنوانرا  اندیشی آیندهاستاد در ادامه افزود من در ایران تالش کردم  

انتقادی و پسامدرنیسم که  گرایی واقعتر گسترش بدهم. لذا در کنار  شناسی بیشتر و وسیع عرفتم

در حوزه  گرایی واقعیتآشوب یا شوارتز مطرح و متکی بر  پردازان نظریه های دیدگاهبر مبنای 

پیش پردازی و  ،بینی پیش لذا ماانتقادی را اضافه کردم.  گرایی واقعیت فرا ،است شناسی معرفت

 طراحی انداز چشم عنوان تحت مطلوب آینده تصویر . در پیش نگاری کنیم می پیش نگاری

در  0202سال  بهآمریکا  انداز چشم و توسعهیا  ۰۲۰۲سال به  مالزی انداز چشم و توسعه. شود می

به  و است تصویرنگاریبر اساس  انداز چشمبه دنبال نگارش که  استعلمی  های چهارچوبقالب 

مطلوب از آینده باید  تصویرنگاریواقعیت بیش از تخیل و تخیل بیش از توهم نزدیک هست. در 

توهم قرار دهد.  برسیم که ما را در لبه پرتگاه مرزهاییاز مرزهای تصویرنگاری بگذریم و به 

مدیریت تفکر  ،مدیریت آینده ،مطالعات آینده را نیز به دنبال دارد. ها آیندهترسیم  پژوهی آینده

پلی  . مدیریت آیندهگیرد میقرار  پژوهی آیندهدر کنار  ها آیندهمطالعات و ترسیم  ،استراتژیک

 قرار دارد. پژوهی آینده های گانه سهاستراتژیک و  های گانه سه آنچهاست میان 

 ریزی برنامهیک  عنوان بهاستراتژیک  ریزی برنامه یافت، توسعه که علوم دوم از جنگ جهانی 

استراتژیک  تفکر ،میالدی 08رسیدن به قرن  دو دهه پایانیمدیریت استراتژیک و  ،درازمدت

گوناگون از الگوهای  مأخوذمتفاوت  های روشبا  جهت دیگردر فراتر از  پژوهی آیندهمطرح شد. 

 کند. پژوهی آیندهتفکر سیستمی و انتقادی تالش دارد که  ،منجمله تفکر استراتژیک

ما  نمونه عنوان به .یک موضوع است پیشارویبه معنای پیگیری یک آینده محتمل  پژوهی آینده 

 تهران ترافیک روی پیش آینده ترین محتملقرار دهیم.  موردبررسیترافیک تهران را  خواهیم می

 به بکنیم را ها آینده مطالعه بخواهیم اگر ولی تهران ترافیک موضوع باب در پژوهی آینده شود می

 برای  ببینیم و کنیم دنبال را مطلوب و محتمل آینده باید پس کنیم بسنده توانیم نمی محتمل یک

ا سناریوی محتمل ی آیندهدر کنار چند  از طرفینهفته است.  هایی مطلوبیتچه  نگری آینده در ما

  .برای ترافیک آینده تهران بهتر است به دنبال سناریوهای ممکن هم باشیم

 

 



 

 

یک آینده  پژوهی آیندهبین محتمل و ممکن در ادبیات آینده تمایز قائل هستند. در  اندیشمندان

چندین آینده محتمل ممکن و مطلوب را طراحی  ها آیندهولی در مطالعات  بینیم میمحتمل را 

ی ها آینده لذا .شود میگوناگونی در این علم استفاده  های روش. از اندیشیم میو به آن  کنیم می

از هم جدا  جهت ازاینی محتمل و ممکن ها آینده. اند متفاوت باهمممکن و محتمل مطلوب 

تحلیل روند استفاده  های نگرشد و از دارن بینی پیشی محتمل رویکرد ها آیندهکه  شوند می

 و ها یتدرواقع ممکن در آیندهدر آینده چه ممکن است رخ بدهد.  کنند می بینی پیشو  شود می

 باشند دور ها واقعیت از هرچه که شود می ایجاد فکری طوفانو  فکر های اتاق ،مانیم نمی روندها

 .بود خواهد بهتر

 .هستیم هنجاری و مطلوب  ی ها آیندهدر کنار آن ما به دنبال 

 قبل ها آمریکایی. بیند می را ها مرجح ا تصویر آینده را طراحی و ی آیندههرکسی از زاویه دید خود 

 ۰۲۲۲ تا ۰۲۲۰  سال از. بود قطبی تک دنیای مرجحشان میالدی یکم و بیست قرن به ورود از

 خواست می که بود این مرجح آینده و است صلیبی های جنگ دنیای ما دنیای که ندکرد احتجاج

 بسیط هژمونیک قدرت بر متکی بایست می و کند حاکم برجهان را لیبرالیستی داری سرمایه نظام

 پژوهی آیندهمربوط به استندفورس آمریکایی بر اساس این  طیه هژمونی بسینظر. کند عمل

 ستایش قابلبود. رایس در عراق گفت ما هزار اشتباه تاکتیکی داشتیم و بسیار شجاع و  شده مطرح

تواند زمینه  یا تئوری بسیط جفت رسیدند که می چندقطبیو به فکر دنیای تک  دبه اتاق فکر رفتن

 خودم بزرگ هارت لند خودم به نام حاکمیت هژمونی مرکب بر امریکا را ایجاد کند. من در نظریه 

میالدی دیگر اروپا و کشورهایی مثل آلمان یا انگلیس و فرانسه  08تا نیمه قرن  معتقد بودم

آمریکا  شرکایاسترالیا  ،ایران ،کره ،ژاپن ،بلکه کانادا ،شرکای استراتژیک آمریکا نخواهند بود

 حذف شود. ایران از شرکابا حتی ممکن است اسرائیل به خاطر بازی  ،خواهند شد

که اندیشکده  یبر اساس چهار سناریوی .گیرد فرامیکمربند طالیی از شمال غربی ایران تا تبت را  

کمربند طالیی قدرت را از آن خود کند و  خواست کایآمر ،میالدی ترسیم کرد ۵۹۹۱رند در سال 

یا کمربند  ایران و فالت ایران ،خاورمیانه شامل ،نو هارت لند. بودجغرافیای ایران  ،قفل این کمربند

 اولین. یابند کامل تسلط آن بر ها آمریکایی باید که استدریایی میان تنگه هرمز و خلیج عدن 

 خلیج تا فارس خلیج و نو هارت لند بر لطتس ها آمریکایی و است ایران ،آمریکا استراتژیک هدف

 دانند. عدن را جز اولویت استراتژیک خود می

 

 

 



 

 

آمریکا عملی شود و آمریکا  گذاران بنیانچین است تا آرزوی  آمریکا، اولویت استراتژیک بعدی

 .حاکم کندرا سناریو مطلوب خود  عنوان بههژمونی بسیط و مرکب 

 ۰۲۰۲کنم از سال  بینی می به فکر مهاجرت به فضا هستند و من پیشاکنون  ها آمریکائی

 مارشال مک لوهانی دهکده جهان ما به دنیای فرضیهو  کردد نخواهمهاجرت به فضا  ها آمریکائی

گوی بلورین  فرضیه اآلنو  ای شیشه اتاق فرضیه 0282شویم. من در سال  میوارد  ۵۹۹۲ در سال

 این بود که ها فاصلهمکعب ریزش  و گوی بلورین فرضیه .ام کردهرا در خارج از کشور مطرح 

مغزی  های سیگنالاگر بتوانند . مغزی را از هم جدا خواهند کرد های سیگنال دانشمندان زودی به

 اجتماعی فرار به اجتماعی های شبکه و رود می بین ها رسانهدیگر نقش  ،از هم جدا کنند متفاوت را

نظیر رانندگی و  وکارها کسباز  بسیاری .ماند نخواهد مخفی اطالعاتی هیچ و شده تبدیل

 یعنی از انقالب صنعتی  ما سپس .شود میانجام  ای رسانهرود و یک انقالب  فروشی از بین می خرده

که  خواهیم رسیدمغزی  های سیگنالعصر نوینی از  و ششم صنعتی انقالب به مصنوعی هوش

و  گفت می که سقراط حکیمخواهد بود  ای فرضیهاین همان  .انسان میکرو جهانی خواهد شد

انسان جرم صغیر ایست که عالم اکبر در آن منتمی است و این عالم اصغر خودش را بر  معتقد بود

 عالم اکبر تحمیل خواهد کرد.

 است.مطالعات آینده و ترسیم آینده  ،پژوهی آیندهدر سه بخش  مبنای بحث ما

هوش  ،انقالب هستیم وما در آستانه انقالب صنعتی پنجم  0283در رابطه با تحوالت سال  

آمریکا در  ازجملهبزرگ  های قدرت هژمونیپیامدهای  که این .آورد میوعی متفاوتی پیش مصن

رسیدن به ایجاد فتنه داخلی کشور که از  شهیاند .خواهد بودچه    ایران خصوصاًخاورمیانه  منطقه

تا چه اندازه از استحکام برخوردار خواهد بود. آنچه من در  شود میمطرح  نظران صاحبسوی 

 المللی بینکنم این است که خاورمیانه و غرب آسیا و نیوزلند کانال تحوالت  اینجا به شما عرض می

آمریکا با خروج خود از سوریه  شود میو دوباره احیا  پذیرد نمیجنگ در سوریه پایان  .خواهد بود

خواهد فهماند که جنگ نیابتی در منطقه حاکم است و در جنگ نیابتی آینده مزدورهای 

 نوع به توجه با است بر آن متحده ایاالتنفتی درگیر خواهند بود.  های پولبزرگ با  های قدرت

در فکر ارسال  و خود را از منجالب ارسال نیرو به خاورمیانه خارج کند ،آمریکا عمومی افکار

 نیروهای مزدور به خاورمیانه است.

پارادایم آن  خود است کهتثبیت هژمونی مرکب  صددآمریکا در دوران ترامپ در متحده ایاالت

  .یدگی استکالن آن ابهام و پیچ مشی خطدکترین آن بازیگر دیوانه است. مگا پالیسی یا  و آشوب

 

 



 

 

و برجام  مثابه بهکردن و پرتاب کردن  جاخالی کردن، تهدید آن کنار در جوجیتسو و اش استراتژی

برای تغییر افکار  یت کردنئکه تواست تکنیک آن در دستان ترامپ  است.اقداماتش در سوریه 

تئوری کسینجر است که  . تاکتیک ترامپ بر اساساز تغییر نظر خود نداردترسی است و  ای رسانه

 تواند می آشوب پارادایم در دیوانه بازیگر. شد مطرح دیوانه بازیگر عنوان تحت 0288 سال در 

در کنار آن  ؛ وکند را شفاف بیان نمی چیز هیچخطی مشی آن ابهام و پیچیدگی است.  ؛ وعمل کند

 انجام داد. سوریهو  . این کار را در برجامکند میجاخالی داده و پرتاب  ،تحریک کرده

. بوش دوم باراک اوباما و دهد میو تا پایان ادامه  کرده میخوب ایفا  خوبی بهنقشه دیوانه را  ترامپ

که در  ی است. روش دوم بر اساس سناریوهایدهند میدر مقاطع مختلف انجام  کار راترامپ یک 

 کرد نگاری آینده را دنیا و استفاده آن از پنتاگون 8331 سال و نوشت رند موسسه 8330 سال 

 ۰۱۲ بر عهده هژمونی این مسئولیت. شد میالدی 08 قرن در آمریکا هژمونی تأسیس به منجر که

 بوش این لذا .بودسناتور گری هارد و رد براون  ،مختلف های رشتهاز  اندیشی آیندهدانشمند زبده 

بینید که  امروز ترامپ در پی تثبیت آن است. لذا می و و اوباما آن را تحکیم بخشید ایجادرا  روش

 .است شوخی یک بودن جدی آمریکا در عین  متحده ایاالتبین چین و  ها تعرفهجنگ 

هستند. در هر یک از این  گانه ششها درصدد تقسیم جهان به یک جغرافیایی  آمریکایی

خواهد  بر عهدههای بزرگ مدیریت آنجا را تحت رهبری آمریکا  یکی از قدرت گانه ششجغرافیای 

بزرگ خواهد شد تا  های قدرت شده مدیریت های برنامهای مجری  گرفت و یک قدرت منطقه

 ایفا کند. ،مرجح خود در آینده های رهبرانه آمریکا را ایده

و مرکز  خیز بحرانیک منطقه  عنوان بهقبل از روی کار آمدن ترامپ دکترین آمریکا علیه ایران 

تهران  ای منطقهبا ایران و محاصره  المللی بین های همکاریدکترین محدودسازی ثقل خاورمیانه، 

تمایز در ادبیات رفتارهای دموکرات  نداشت ولی. چه ترامپ و چه هیالری کلینتون تفاوتی بود

است رفتارهای جناح راست یا پسا ر منشانه جناح راست حزب دمکرات یعنی هیالری کلینتون با

مشاور  عنوان به. بولتون بود کاران نو محافظهترامپ نماینده پست  یعنی خواه جمهوری حزب 

. سارا پولین که آن تی پارتی را راه هستند کار نو محافظه ، دیک چنی معاون بوش دومامنیت ملی

 نو پست است تر طرف آن گام یک ترامپ هست ولی  کار نو محافظهانداخت بعد از دو قرن او هم 

 .کند ایفا را دیوانه بازیگر نقش باید او چون هاست آن از تندتر و است کار محافظه

 

 

 

 



 

 

ها اکنون به دنبال ایجاد یک فضای تغییر  آمریکای .است مطرح بسیار زمینه این در ایران لذا 

 و نیستیم ایران رژیم اذعان دارند که به دنبال سقوط  ورفتار یا سقوط رژیم در ایران نیستند 

وجه نرم محسوب  رفتار دادن، چون تغییر ایجاد کنیمتغییر رفتار در ایران  خواهیم می گویند می

  .شود می

نیست آمریکا به دنبال فروپاشی از درون و ضربه بیرونی است. تغییر رژیم مطرح  ،به باور من یول

از درون و تبدیل به چالش به بحران  بلکه به فروپاشی ،کند میبه تغییر رفتار هم بسنده ن و

تواند  با یک تلنگر بیرونی می .اندیشد می در داخل ها بحرانو اثر این  ها بحرانگیری  اوج واسطه به

این بحران عصر انحطاط را به عصر زوال و فروپاشی مرتبط کند و لذا در منطقه نقل و انتقاالت 

یک  عنوان بهو این تلنگر را  تلنگر آمدهدهد آماده برای زدن  نیروهای نظامی باالست که نشان می

این را بیشتر  ۰۲۵۹د و در سال درونی آمریکا مدنظر دار های حرکتکاتالیزور مشکالت بخش 

و حمالت کاخ سفید تبدیل  ها برنامهبه سیبل  تر پررنگدنبال خواهد کرد لذا تهران در سال آتی 

 خواهد شد.

چهار را متشکل از این است که بولتون و پمپئو در منطقه هستند. آمریکا گروه اقدام  توجه قابل

و  ایجاد کرده CIAو  داری خزانه وزارت، خارجه امور وزارت ،پنتاگون نمایندگانطرف یعنی 

 عمل وارد مایک اهلل آیت های اندیشه اساس بر گروه این. است شده بندی تقسیم وظایفشان

 متحده ایاالتمسلط است یکی از فرماندهان نظامی  کامالًبه فارسی که مایک  اهلل آیت .شوند می

 رسد می نظربه را کسی تاکنون نشناخته است.  اش چهرهو  استآمریکاست که همسرش ایرانی 

 یا کند ومختم را ایران پرونده آمریکا جمهوری ریاست آینده انتخابات از قبل تا کوشد می ترامپ

اما ؛ برای رفتن به مذاکرات جدید بپذیرد راآمریکا  شرط پیش چندکنار بیاید و ایران  ایران با کامالً

 .خواهد زد  حرف نهایی را در عمل رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران 

پیگیر  کایآمر .باشد میبه دنبال وحدت رویه بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور اآلنآمریکا  

در تئوری جنگ نامتعادل یک  ،دانم میآن را من تئوری جنگ نامتعادل  ی است کهجدید تئوری

مردم که  گونه همان پذیرد نمیحمله کند افکار عمومی  دیگری قدرتبه  خواهد میقدرت وقتی 

 ای رسانه عملیات یک باخودش را  رو ازاین. ندنپذیرفت راحتی بهحمله به عراق را آمریکا 

 .دهد مینشان  تر کوچکپذیر و  آسیب

هزینه نظامی  .ارتش جهان است ترین قویهمچنین افزود آمریکا بعد از روسیه دارای  مطهر نیا 

 .است خودشان از بعد کشور برابر ۵۱  ها آمریکایی

 

 



 

 

آمریکا پرونده  .قهرمان قدرت در جهان هستند ،اند بدبختها  که آمریکایی حالی درعین لذا 

مطرح کرد و در این چارچوب تالش دارد قدرت محدود ایران را  راایران و موشکی  ای هسته

در  ماع جهانی علیه ایران فراهم کند.نشان بدهد تا یک اج المللی بینیک تهدید نظامی  عنوان به

 ضعیف یکی ،پذیرد می صورت قدرت فرافکنی دو لذا است زیاد نظامی برتری ادعای هم ایران

ا در نزد ر دایره دو این بتواند تا هدف باالی قدرت دیگریو خود بودن  پذیر ضربه و دادن نشان

 و متناسب جلوه دهدافکار عمومی مناسب 

تا در زمان مقتضی ضربه نظامی را بزند ابتدا گفتند صدام به دنبال بمب اتم است و صدام خودش  

به نیز درصد آرا را  ۹۱شده بود و  بینی خودبزرگحکومت خود دچار صدام در آخر  .خوشش آمد

تئوری جنگ نامتعادل زمینه را برای همراهی متحده آمریکا برای جنگ با عراق  کرد.خود جلب 

 ،درصد مردم آمریکا موافق برخورد نظامی با یک کشورند ۲۱فراهم کرد. در نظرسنجی هر وقتی 

باید رضایت خود را اعالم  دهندگان مالیاتچون  .دهند می انجام را کار این ها آمریکایی بدانید 

این کمک و  شود میو بعد فضاسازی ایجاد  شده انجامسنجی ماهانه بر یک کشور . لذا نظرکنند

اقدام نظامی را بپذیرند. در صورت پذیرفتن، دست  دهندگان مالیاتتا مردم آمریکا و  کند می

حداقل آنچه ریچارد هاس اکنون گفته  .شود مینظامی باز  آمریکا برای ایجاد فضای جمهور رئیس

 دهه در که دارد را آمریکا متحده ایاالت خارجی سیاست هایاندیشکده  از مدیریت یکی درواقعاو 

 وجی آمریکا است خار سیاست مؤسسات و ها البی ترین بزرگ از یکی و شده درگیر حاال تا ۵۹۰۲

را به ایران  ای حمله ۰۲۵۹آمریکا در سال  متحده ایاالتکه  خورده قسماخیراً به شرافت خودش 

برای فرار از این کشورها  شود میهرچه هم که فشارهای کنگره دموکرات بیشتر  .داشتخواهد 

تواند کاتالیزور و شدت بخش  که می بیندازد راه هم را خارجی بیشتر ممکن است که یک جنگ 

هوای  هرتقدیر بهجریان باشد. لذا تحوالت خاورمیانه با مرکزیت ایران بسیار پیچیده است. آمریکا 

 و باید با اسرائیل هماهنگ شود استچون اردن در منطقه نماینده انگلستان  ،داشته استاردن را 

 ای منطقهون محاصره چ هست هم عربستان. شوند می هماهنگ آمریکا با ها اسرائیلی بگوییم هترب

و اجرا و پشتیبانی آن  آویو تل با آن مدیریت ،آمریکا متحده ایاالتسه ضلع خواهد داشت رهبرش 

 شکل خواهد گرفت. رسماً ۰۲۵۹با ریاض خواهد بود که ناتوی عربی در سال 

 قدرت کیالکتید طی در سال آینده پیدا خواهد کرد.یمن و فلسطین چه شرای ،سوریه کشورهای 

لذا تداوم  ،انجامدیتواند به یک اندیشه پررنگی سیاسی و نظامی ب بین تهران و واشنگتن می

 گسترش وجود دارد.

 

 



 

 

 از منطقه در ناامنی مدیریت یا گسترش نخست گام دارند برمی را گام سه منطقه در ها ریکاییآم 

موجه شکل  مختلف های الیه در نخبگان و ها توده برای نظامی حضور افزایش تا است ۰۲۲۵ سال

از عراق خارج شد و نوری المالکی با توجه به نوع  اوباما ۰۲۲۹که در سال  ای گونه بهبگیرد. 

در منطقه توسط  اآلنآمریکا دعوت کرد تا به منطقه برگردد و همین بازی  از پیوستگی به تهران

تا منطقه شلوغ شده و کشورهای پیرامونی بخواهند تا آمریکا دوباره در  شود میترامپ انجام 

به افغانستان و  حمله .شد ضعف توازن منطقه وارد ۰۲۲۹ سال در آمریکاباشد.  حضورداشتهمنطقه 

 .آمریکا در کردستان عراق ایجاد شد های پایگاه ،نیابتی های جنگ ،عراق

نیابتی و تنش  های جنگ شد، می منطقه توسعه نفتی در ایران و عربستان خرج  های پولاگر 

 وجود به آویو تل نفع به را ریاض و تهران ای منطقه قطب دو بین توازن ضعف  درواقعمنطقه 

 عرب های ملت و اند پیداکرده حسنه روابط اسرائیل با عربی کشورهای پایتخت امروزه. آورد می

یل کمتر انجام اسرائ علیه شورش و طغیان و پیداکرده اسرائیل با رابطه برای بیشتری تمایل

 .شود می

 اصطکاکا درگیر کند تا خود ر خاورمیانه عربی باید کشورهای رقیبدر اول  وهلهآمریکا در 

 و است سوریه در مدیریت این کانون لذا .نشود گرفته آمریکا از کار افسار که ای گونه به آمده پیش

 .یابد میدامه ا شده کنترل فلسطین و یمن ،سوریه در تنش پس شود می دارمعنا سوریه از خروج

 جهت جهانی مشترک نظام در ای منطقه برون و ای منطقه های قدرتکه  شود میاین  اش نتیجه

 سفر. بیاورد را دیگر کشورهای بعد و ترکیه اآلن و شوند وارد ای منطقه نسبی امنیتی مدیریت

 .است مطلب این دهنده نشان منطقه در پمپئو

اکنون هر دو جناح در بین طبقات  رود میسیاسی ایران باال  های جناحواگرایی در  در داخل کشور 

 اجتماعی مردم با چالش جدی روبرو هستند.

 بحران و چالش، مسئله  

 به رفتن برای را ها مسئله و مسئله به تبدیل را ها چالش باید یندهآ با برخورد راندیشمندان د 

 سمت به اراده یشترب و بینم نمی مسئله به ها چالش تبدیل برای ای اراده ایران در. کند حل آینده

 دهد مینشان  ها سیگنال .روند میجا ک که دانندن بحران در مردم و شود ایجاد چالش که است این

 .اند دریافتهمردم این مسئله را 

 

 

 

 



 

 

بحران رهایی از اکنون زدگی  وسیاست خارجی دچار بحران کارآمدی  8931تا  ۵۰۳۵از سال 

 بنده معتقد  ند.به گذشته برگردند و دوست دارند وضع موجود را حفظ کن توانند نمیمردم  .است

 سیاسی طیف ،اصالحات از با عبور .کند می تجربه را افسردگی ازایران نوعی  جامعه هستم که 

 عطفی نقطه ۵۰۹۳ سال . لذادهد نشان خود از را جدیدتری های قالب تا کند می  یسع داخلی

 .گرفت جدی باید را فروپاشی مسئله و بود خواهد

ما این است که با افراد جامعه ارتباط خوبی  یها دانشگاهافزود مشکل  در پایان مطهر نیادکتر 

کنیم که شامل بررسی ما باید تاریخ را  .در حوزه پزشکی مشکل ما انفجار نادانی است .ندارند

بر اساس  ها تنشدر سال آتی امکان باال رفتن  .نیز هست ها آیندهمطالعات و ترسیم  شناسی آینده

روز جهان ام. که گفتم در آستانه انقالب صنعتی پنجم قرار داریم طور همان .خواهد بود ها شکاف

 ،شود می شفاف چیز همه و کنیم می زندگی بلورین یو ما درگو جهان تبادل آزاد اطالعات است

 وجود مصنوعی هوش دنیای در که چیزی است بلورین گوی کردم مطرح من را بلوری گویفرضیه 

 سعی دانشمندان حاضر حال دید. در را مانند گوی بلورین شفاف خواهیم چیز همه که دارد

 که شد خواهیم دیگری مرحله وارد ما ند وده انتقال دیگر سیارات به زمین از را ارتباط کنند می

 خواهد فرو اینترنت از استفاده با فاصله دیوارهای ،بودم کرده بینی پیش قبالً که گونه همان دیگر

به  در پاسخاستاد  د رفت.نروحانی از بین خواهو ذهنی  ،زمانی ،مکانی ،ی زبانیها فاصله .ریخت

گیرد  از گذشته زمان تا این لحظه تارخ زمان نام میباریخ شناسی گفت:  اصطالح بهپرسشی راجع 

 باریخ شناسی. شود میو بحث شناخت آن زمان به آینده 

میگویند:  زبانان پارسیکه  ای گونه بهبدانیم  ،واحد زمان را در زبان پارسی آن ترین اگر کوچک

ی آنِ زمانرا آریخ شناسی بخوانیم. پژوهش  مطالعه توانیم می .درآنِ زمان حادثه رُخ داد

زمان را باریخ شناسی  ی آینده ی پر گسترهو کنکاش   ، بگوییم؛شناسی تاریخزمان را  ی درگذشته

  .گیرد برمیرا در  تاکنونگذشته  و ازآنِ زمان است  زمان تارخ ی گذشتهچراکه  بنامیم

 گردآوری مقاله از محمدمسعود ایرجی 

  

 


