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      1جهانی هایریسکبررسی و تحلیل 
    محمدرضا صادقی فروشانی –سحر بشیری                   

جهان در حال گذار به یک وضعیت ژئوپولتیک ناآرام و ورود "
قواعد چند  .به یک فاز  جغرافیای سیاسی جدید است

و یا فروپاشی هستند، اگرچه  تضعیفگرایی در حال جانبه
مشروعیت  منبع اصلی قدرت وبازمهندسی دولت به عنوان 

یک استراتژی  بهای بطور فزایندهبرای بسیاری از کشورها 
های شده است ولی در مواردی خیلی از دولتتبدیل جذاب 

 و دچار پذیرندها تاثیر میکوچکتر، از این نوع استراتژی
  ".  شوندمی ژئوپولتیک فشارهایناشی از تغییرات 

 
هجیاهیرپجاواپذیریایاازاهسااا ا ااقتصاااجهانیاجا اماجاه   تا ااا

هجیاشااخجهت اشااد ااهجیاندیداا وان ااساا ااازاسی اا اتیدید
اواهسامجزاسهجیا جل هجیامجالاق م ابوهناتداومااقجملتواناما اا  

هجامده هناهساهشاا اسااجشاهذشاات نا  الانامجالیاا2حبجم اموهن
فشاجسهجامراس  ت ا جل انیجناااتداومایجیتجاهصاوااجداهسان واوااا

توانام ااهتالالتا  اهجیاندید  جنانجلشازااشاااجس اهاشااا اا
جاواهاتو جس وناواهوهکجساشدنافعجل  الگوهجیااجشا اازااسترراساا
هیج تجل اشااادناواهمنخ وافراه اشااادناانتشااادیادام  جسیا

هجیاافالایشافشاجسهجیااجشا اازافرفداساناسا جس ا وازا ااااز  خ 
هجی اازاس جس ا ل اهرای از  خ پسامجهرای ااقتصجهیاواحمجی 

هاشامراایخ  اایاهساحجشاحجضاارااشااجا اهرای اااشاجس ااموهااواعوام
ههجیاهجیاعمد انیجا ام اسااام اهمگرای امجاقواعداواایجقدست

هجیاندیدیاایوا وضوعاسی   ونوهاحرک اکخخداونوهااداسهنا
هااجیااظااج  ناهوسهاواعوا ل ااظ راافالایشاتخشسااماا اونوها  

مجزهوسههجیاااهتالالتاایججهاشااد ااقتصااجهیاواتججسیاوانره ا
ام واتغ  راشرایطانیجا اواشرایطاجش اازاتعجسضاثبجتاکخخد ام 

هجا  الاناعدماقطع  اساا جساا اهاهل اکشااوسهجنا ون اافالایش
هجیامجاش و وامطوسافالایخد االملل امطام واکخوناسوااشاد ااسا ااا

ااکخداهجاایفجیاارشا  نجلشایواهساسفعاا  تخوع
عم قام واهایجامرااوااستباجفجتاهاجااتحوالتاااواعاسی ااا سااا را

اهجیتعم قاتضجهوااهجاجمرامریاظ راا سوادهجیا جادهجساواملخد دت
الاتمرکافخجوساا واسرع اتغ  راتاوااقتصجهیاسا جسا اااانانتمجع 

 رتبطامجاایشواهدظیوساامجم امعداا2102ساجشاااازهاسهااایواسوادا
هجیاسا جسا اهساکشوسهجیانیجنا وسهاتون اااافالایشااجسضاجیت ا
هجیااهتالشاهساکشااوسهجیااشااجا اامتدااهرن اندیاقراساهرف اا

اظ راسایاااگل اااتاجناما اهروااازااتحجهی ااسوپجاواپ روزیاااغرم ا
ساهال  وناامجیجناشدهواجلداترا پاهسااات جمجتاسیجس انمیوسیا

م وااهجیاشاادیدواکخشامراونوههاشاشااواهدیاساارتجساارانیجنا
اا.اس اامجیجناشد ا المللم وقواعداهاهل اوااوضع  
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(GRPS)ازیرااساا  اپخجانجلشاکل دیامجاام جاگرا وانی انیجناا
اااااااالنااظجماساار جی اهاسیامجزاسا-2اااح جیاسشاادااقتصااجهیا-0
ا-4اهم اا اهویا ا لاالاوانوا عاافالوا ایااجفتوا وانیا امااجااا-3

ساا  ااتمیجیاتروی اواحفجظ اازاا-5ا دیری اتغ  راتافخجوساا ا
حفجظ اازاهم جسیاهساهجا خجمل اهساهم از  خ اهم جسیانیجا 

ااوشانجلشهواازاااک انیجناا روزامجاهنا وان ااس ا ح طازی  
 اعخوانا یمتریواسواداتع  واتحوالتاما GRPSهاجیاهساتحل الا

اایواهرن ا ااساا یجهاشااد اسااجشاهیخد اا01ف انیجا اتوسااع ا
اناا جاسوادهاسهااقتصجهیااح جیاسشادااضاروستااهجاهالل امرنجلش

ههداک ا م وااشجنا  ضادااظ ا  تررااسوام اسشاداپوپول  ا ااا
اهجه   اکجهشم اامجیدک اهساهناتخیجاامرس   رحل اایام ااس ا

اااالنلذااا اشاوهنااپرهاهتنج ع ااهجیا ونوهاهسشا ج اوامیبوها
تجاانهههرهستوساکجسااضجف اایواا الامجیدام اسر جی اهاسیامجزاسااظجما

هجامتوااداسی اا یجی اازا دیری اوا وانی ااااح بامجاایوانجلش
ناافالایشاقطب اشدنانوا عاافالایشااجمرامریاهسه داواثروتا قب ل

هجیااجش اازاعمل رها ترجملانج ع اواس جس نااافالایشاوام تگ 
نانمع ت اواتغ  راتاهباواهوای سی ااا ااوامجالهر اساااجیبری
انیجناسااکجهشاههدانغراف جی ا

احالابای ااظیوساواافالایشا2102سجشاهجیااات جمجتاشگفت مجا
ک امراحجکم  ا ل اواانازاهنهساساراساارااسوپجاوافراتراااهرانجاب 

تاکک داهاسادناسوادهجیاانتمجع اافالایشاااسزشاهاجیاساااخت اا
انجلشاپخجم واواتشادیدااح جسجتا ل اهساااشادنا للاقطب 

اساااومناجلشااازاایواسوا هاقراساهاساسه ااوش اهساکامجاا وانیا ا 
اخگ فرهاهجیه اا اا  ات جتجناااساا اوانج ع اهم  اهوی ا

ک احلااهواهداموهاا ااججماانتمجع اواساا جساا اامرایهز وا ا
ااا.م  جسیاازاهطراتاهیگراسااتروی اکخداتوااداشدناهنا  

دتراشدناماضدااظ ا ونوهانیجا امواسط اهجیااهرن اس جس 
نیجا ااا وهش ون اهاهل اااشااتغجشوضااع  انشاا ااادازا
 دیری اتغ  راتاههداک اا جاشاواهدااشجنا  اناد شادناهرهیا

شااادناازانیجا تریانجلشا ی مرایامجزاسهجیاکجساافخاجوسااا اا
همال جنامجاازالحجظاتجسی  اام ک ااوهوسیاهساحجل  اهواهاداموها

اوعاندیدیاازا شااجغلاساام وامرهنا شااجغلاقدیم ناهمواس ا
ظیوساااشااوهایواسوادا م وااساا اکخداا جاایججهاکره ااساا نا

 شاااروع اا ااا اااجااجماانتمااجع اواهااجیا رتبطامااجانااجلش
مجاوقوعای افجزام اا جسااهتالشاهوساهمال جنااناهذاسانساا جساا 

اااتفجق اا   اتغ  راتات خولوژی  ا
هجیاساا  ااات ااازحفجظ اتروی اوااناکل دیانجلشا وپخجم

تمجیلاخداک اتهجی اه هول نامرایا ثجش اس ااهم جسیانیجا 
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سی  اعمل جت اکشوسهجیاعراقناسوسی ناکراا اغرم اواغال نال ب ا
پساازاایراناقراساهاسادااواهسا خطر اا08تجاا05وایمواهسانجیگج ا

 االمللهجیام واعمجشاتحری اتریواسی  اعمل جت اهساایراننعمد 
رجشاتاااس اک ا جاعاازانریجناکجالنات خولوژیاواموه اعل  اکشوسا

ازاپوشاازاایرانام اهجسااوامرع ساشد ااس ااعالو امرایوناایرانا
ا افر  ام  جسیی  امجالی اسطب انوااجناانمج ام  جسی هصواج

سواسوم هجیاعمراا اواازافر اهیگرامجاکجهشاهالیخ اکره تحص ل

شد ااازاکشوسکره اهروااا رویاکجساتحص لاک ا خجرام اس ا
تاهطراانعل  اایرانیاظجلمجا اهجتحری ازاسویاهیگراافالایشااس اا

هذاسیاواتججستاهساسر جی سشدااقتصجهینا رموطام ااهجیواسی  
ا ااس ایران اافالایشاهاه  اا.سا اک  همنخ و اهس اایران وکجساستب 
ا ب ام اسجشاموه اک ا022اهسانجیگج نا2108سجشاف اا نیجا
افالایشاهسن اسی  اعمل جت ااک ا ون انیجساپل اتخالشاهاشت اقبل

اشدا ااهواهد اهالاسشا جمعانیجا ااقتصجهن  ی ااهجیسی  ا ال
ا اایران اسااقتصجه اامحران  اتوسمن ا خجزعجتاس جس اواهبن او تحری 

ره اک عرف اام  جسی عضلاایجههجیا جل اوااایناعدماتوف ق خطر 
هجیاایرانااجش اازاههدنام شتراسی  ااایواهالاسشااشجنا  اس 

مخجمرایواابجیداشرایطا ونوهاسااتخیجام اسوامطاااعوا لاهاهل ااس 
ام و اهم جسیااههاااستبجطالملل  اتوسع سجز جن او ااقتصجهی ااهجی

 OECDکخداتجاهسن اسی  اکشوسیاکشوسهجاساا وظفا  ا الاا(ا
ا   ااسای  اک  ااسجسا  تخدات  امر اسا ا ش  اکخهوه د؛اخههخدن

مالی جذب سرمایه خارجی هزینه بیمه و نرخ تامین نراک ا
سجز جناسجالا اس اایوااشود.بر اساس آن، تعیین میاکشورها

اک اسی   اهف اهرو  اهس اسا اکشوسهج اپرسی  ا(0 مجسن ااتج نا(2 
استب کخدمخدیا  ستب  اههریو امرامر اژوئواا اهس اشد ن اااججم مخدی

ناا3ناقطراواهذسمجیججن2ستب اسی  اعرم تجننکوی اواا جساتا2108
ا ا4عمجن ااسهننمحریون اان اترک   ا صر اعراقناا5و اکشوسهجی و

ایخ  استب ااعل رغ اامجشد  ا2اوایمواسوسی انافغجا تجنناپجک تجن
ناا جامعداازا اموهمیبوهایجفتا5م اا2ازاا2102ایراناهساژااوی اسجشا

ا االملل نواحجک امرافضجیام واواازامرنجمهرواای ججاب اه ری ج
ااز اااجش  اهجتحری افالایش ان استب  اسی   اایران اOECDتوسط
ا ارجتاستوقت استب ای اکشوسنای اپل ااامرهرهااد اشدا2م ا جدها

انذباهجیااقتصجهیناتججسیاوهساهم جسیهالیخ اهناکشوساا الاانیجمد
و اهرهسامخجمرایوااهراکشوسیااااسر جی اهجسن ناکجهشاهواهدایجف 

هف ااس ناهالیخ ام شتریاا ب ام اکشوسیاهاسهاک اهساستب اششا
ااهرفت ااس ااقراس اوقت اک اسجی اتحری م ااظرا  لذا هجاسسداتج

ا امجشدن اام اتواناسویاایران اهاش ؛ اسی  اسا امیبوه ازیراااتظجس
اسزاوااواارخاتوسمااقتصجهیناسشداشج لاکالنااقتصجهاکمّ اعوا ل

اسااهجسن اهذاسسر جی انذباعمدتجاهجسن نامده اهجیشجه 
جی ت اهذاساناکشوسامس جس اه راناوتصم  امخجمرایواکخدن  اکخد

وامجااستفجه اازاتمج  اامالاسهجیاس جس اهویشاتواناعالماوامجاهم ا
واهیپلمجت  ناا ب ام ا توقفااموهناایواسوادام ا خظوسامیبوها

 ااایاکشوساهم اهمجساداستب اسی  اکشوساواتداوماعمل جتاتوسع 
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الامجافراح االیجماهرفت اازا غا True North IBM ثجشناتراشااا ا
جامک اا روز ااسجهت اشد هسا ر جسااجو  اااا جناوامرایا حجسبجت

داتواا  اناالعجه فوقاهوشِامری ااهجیقجمل  ناسجزی دشاهجیسخجسیو
اا.شوهتبدیلااسی  م ای ا
 یانقالب صنعت ینهای زیربنایی فیزیکی و چهارمشبکه

تغ  راا شاا صاا اهجیااااخعت امجاارالباناااههواواازاز جناظیوساسا 
ساهاااداهمرا اموه هجیاتول دای  اواسوش اف الهجیازیرسجهتشاب  ا

ح جت ااهجیاارالبااااخعت ا جموع اشااب  ا وحجشاحجضاارانیجس 
هجام اهنک اهم ااساوام ت ام اه ااوازیرمخجی اف الی  اهجیزیرسجه 

هج(اهجنافروههج سا ههوناهبناازانمل احملاواارلا نجه ناسا ای وام ت 
 مرقناهر جناعرضااا اساااوه  اهجزنا جیعاوانج د(؛ااستبجفجتااارژیا

اواکخترشاتج  واهجیشج لاسوشهمرا (؛اهبا اواثجم تلفواهیج تجشا 
انج دا اپ مجادهجیفجضالبناحفجظ اازاس ل(؛اواهفعااهمیجیاهرزاو

اناهفع(اسااههرهوناتصااف  اوامجزهوسیهوسینانمعسوشاایجیاشااج لا
مرایااوهوسیافراه اا اساعظ ماهجیایوافرایخدافرااا  اموه ااساا ا

 .هاسهم اهمرا اایاا الاپ ن د اهجیسی  وااکخد  
اخصوصیات اقتصادی شبکه های زیربنایی

هنااه اااتر  الی  امجای اشاااب  ازیرساااجهت افوااهم  ااسزشا
اری اکثاستبجفجتااهیج تجشناحملاواارلاواا الاهسایجمدااافالایشا  

هساشب  ا خجمعا اارژینا ادناشوشب  ا تصلا  ا ف دتریوم ا رهما
تواادا  اقتصجهیا ر جسا الی امجام شتریااافراهااهسترس هب(نا

هراهسا راحلااول  اسجه اا.دخککم اپذیریاهناااعطج   الانام ا
هاسایاک اانغراف جی  خجفقااهسااترساا شااب  اواهمنخ وامعداازا

نا اسااامجالهجاا ااب ام امجزه اهالیخ اه اتخدااتراک انمع  اپجی و
م اایوا خجفقا عموالا  ااتلالما داهل اه ااتره اپوشااشااتداوم

اوهوسیاوامجا م وااساا اا4IRهجیاهول ااساا ناهرانخدافخجوسی
اااااادههرهوناکخساااهالیخ اهسترس ااقتصجهیا خطقهجناهالیخ کجهشا

ب ع اااحصجسافمصوستاف الی  ااغل اهجیازیرمخجی اازاهاججاک اشب  
 ام شاعمو م اهم واهل لا عموالاه تخدناسقبجا جاعاوسوهاات جتجاوا

 اتخظ هایجاسااانکجسمراناوام اا جم اازکخداایواشب  اهجاساافراه ا  
ف اواهجیا ررونام اارتعرف مجاتع  وامجیدااکخخدهجنااتخظ  کخد  

وامجاایاهجشب  اوسجزیاوااگیداسیاهسااهذاسیسر جی ااججماازاافم خجنا
ا صر هجتعرف  ام و اسر جی ن او اهق قا ش هطانهذاسکخخد  هذاسی

یامراسر جی اهصوا اواعمو  اتج  واااحو اااالبت ااه راااججماههخد
هذاساناهصوا امرایا ثجشناسر جی کره ااس  اانرهشهجازیرسجه 

هجیاسا اههواهسااسوپجاواه ری جیاشمجل اهساقرناایججهاشب  ام ا ب ا
هجیاف الی  اا روزاا جام  جسیاازازیرسجه ااهمجسهاداهم اوزهه ا

جهت اسمجا خجمعاهولت اهسافوشاقرنام  ت اهسااقتصجههجیاپ شرفت ا
هصوا اسا اا0881واا0821مریتجا جاهساهه اهجیااخجیعااا.اادشد 
اکرهشد اف  اسا اهاسای ان ا دیری  اعمو ج اواو ام ش د امیبوه اسا هج
امرایا شتریجناکجهشاهاهاالیخ ه اسا ا هج اسویاهیگرن تج  وا جل ااز

ا عموشاازاهصوا ام اهذاسیسر جی  افوس اسی  هجیاندیداو اپر
 رموطااهجیعدماقطع   ایان  هوسا( جاخداسهکتوسهجیاه ت اای 

تج  وا جل ااهجیمجاتون ام اتخگخج .  ل ااس م ش اازاایوام ا4IRم ا
ا اتخظ  هول عمو  ن او اکخخد هج اهولت  اه تخداهجی  جبوس

ساهصوا اهتوسطام شااتج  وا جل اتشویقاهجی اساامرای  جا الم
اپذیریاواجاظرامگ راداواهساع واحجشام اهابجشاانتخجباازاااعطج ا

اپولاپذیریتون   اایجی اسزش اهذشت  اهس اک  ا جل مجشخد اتج  و
ااادام اعید اهاشت هولت اواهصوا اسااازیرمخجی هجیافرن

احجش اهر اام  افالایخد  اهشفتگ افالایش اوااهاسسیش هجی انتمجع 
اهجاهصواجاهساجمرامرینااستمراساتراشدنااهتالفجتصجهیاواعم قاقت

ا شروع  اسر جی نیجا ااقتصجهاتطب قامج ان اسا اسی  هاسیامجزاس امج
ا ا وان اکره  اع واحجشن افرهخگ ااشدنفالوا اقطب هس انتمجع او

جراه ریا ل ا ختصم  اهجیفرایخدافالایشاسی  اتواادام ا  نوا عا
 امانشوهالملل ام ووانیجا ااهجی شجسک ا ااسجس اهسشوهاوا جاع

اتالش ل ا–هرای اهول اسوادای انجاب اایاک هوا  هجیاملخداهج
هجام  جساهشواساکره اهرای اسااهسا وان امجاااواعاسی   دتانخدنجاب 

هنا وان اه ت  ام ا اک امجام  جسیاازا ش التمرایافخجوسیااس اا
ا جاسرع اتغ  راتات خولوژی  اا الامجا اسائ ا  اههداحلا جاا  داواسا 

اازافریقتکث راتااجهوشجیخدا وان ااس  اازام وامرهنامجزاسهجیاکجسا
جام الز  انخداا اانهجیاس جس تشدیداش ج اوااتو جس وناتوسع ا

 ااداسهااندیاواشیرواداا اهمف رتشویقاایججهانوا عا

 ایران ها در ریسکبررسی وضعیت 

واا2102سجشااامتدایهساسسجا ام الیخسا جا توسناپجیگج اافالع
معداازاتصوی امرنجمناالبت امراپجی ااهیدهج اتروی ااستبجفجتاتججسیا

ام اتحل لاهف اسی  واافت امجاکشوسهجیانیجنا خجمل اغربنا
ا اایران ااقتصجه اکجساا سی  اعمل جتشج ل  اسی  امجزاس اایرانن هس

اسر جی  اسی  اتججستاو اسی  ااخع اایرانن اایرانن هذاسیاهس
سی  الج ت  اهسا پتروش م ناسی  انرماواا خ  اهساایرانن

رخاااااظ راامجهرهجی مجاا اقتصجهیاکل اازانمل اسی  اایراناوا
ناق م اهجیانجسیترازاح جباناتول دااجهجل اهاهل اسشدانتوسم

مراسجساایواااپرهاه ا(واااااارخااسزنااجهساتاواواسهاتفروشااف نا
ناهساکشوسا خطر ا08هالاسشناستب اسی  اعمل جت اایراناازا  جنا

ا اکشوسهجیاا04نجیگج  اهاسها اعرم تجنناقراس اعمجنن اقطرن ا جساتن
اوائاسرا ا صر البخجنن ا راکشن اتواسن اکوی ن ااسهنن امحریون  لن

 خطر اقراساهاساداواستب اا03الجالایرام اترت  اهسانجیگج ااوشاتجا
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هجیاهجیا  تلفاهم جسی  جا  ااا ساااجزواکجسهجاواازااهاساادا
ازاا ااجااادهااجسایهااذاساااایواهیاادهااج ناسوااادالملل اکخااجسام و

 اهسونامم شترااگج اا وضعساویاام اام ام روناگج اه ریانی 
اااس ا م  جسا  رمانریجناک مونوهاهوسه اهساس  ت انیجا ا

محرانانجسیاساااوسی اوام اویژ اا-هاجیا تعادهاااحوز اتجاجسبا
ه ااکخوناا-اشاااد ااجشااا اازاهنهجیا یجنرت اایججهانریاجنا

نگوا االملل اهجیام وهم جسیاسااا اکا ااه اکرترا شااا  
ادااهجاهاسااادازاسی  ه ریانش هساش ل ترجمل اااستبجط

 های اجتماعی و سیاسیچالش
پرسااخداک اهیجا  انام اا جسیاه را جتهجیااات جمپساازاشااوک

ا محرااانرم احالاباسا جس ااال اهساه وکراس اهجیاغامحرانا
اا یمتریواازااادخهه  اشاااجناا الاسااه وکراسااا اعم قاترامجا

اتواناما ا  یا وسهاتونا اهساایواز  خا ااااهاجاسی ااا  اتبعجت 
دناقطب اشااتعم قاناقتصااجهیاوات خولوژی  تغ  راتاسااریعا

امروزاشااا ااج  اواظیوساانتمااجع اوافرهخاهااجینوا عاو گ ؛
 ه ریااف جساعمو  واارشاش لا4"پساازاحر ر "ا ججهالت

ااشجس ااموهاجااهایوانجلشهسا
ا تمرکالارهانج ع اواس جس  رموطام اعمل امراا وسسی  اهوما

هیاافرااال تیجیهجیانج ع ا دا اوافعجک انگوا اسجز جناسا  اا
اهذاسیاهجسن هجیاسااار جی  حدوهی اازما افوسافالایخاد اایااا

ول اهاتخظ   وسهاواااااهجیاهیج تجشاتجااظجستامرافعجل  اهرفت 
ا قراسا  اه رادا

ساارهوسهه اازاااکجاوناتون اسی اا اسااوماهساایواتحل لام اا
اجشاا اازاتخالشاواشاا  اا ااوضااع  اساا جساا اوااقتصااجهیااا

نگوا اکمبوهاک ااپرهازه  اهجیاحمجی اانتمجع سااا  ااات 
اهجیکجهشااحمجی هجیاهولت امجاس  ت هجیاحمجیت اهساهالیخ 

حجل   ااهسهم واا اهاسه؟اواهمال جا اجیاجنااکاجسفر ااااانتماجع ا
هجیاواشاااغلاافتدایوااتفجقا  اتغ  رات خولوژی اپجیداسامجشاااد

هسااقتصااجهاهوهاشااتغجالنااشااتغجلالای اامرای  اا ریاان دتملخد
پراکرهناامرایا هااجیاوهوسیاالبتاا  اکخاادهیج تااجل اایجااجها  

ظجهرا احمجی اانتمجع اهساساا  ااتاهجیاایججهاشااد اشاا ج 
هسهصوصام شااتریااافراهیا  اوول  اااهمگجنانازیراشاوادا  

اازقب ل اقتصاااجهیاواانتمجع ااهجیسی ااا اهالیخ لالوماکجهشا
اا.دکخخاح جسا  م  جسینا حرو   نام مجسینااجتواا اواپ ریا

واه اهسااشاا وع حوساه اهسااناهجیاا خ  اسااجیبریاا السی اا 
هساحاجشاه اااترشااسااا ااهجما اواحمل ااااهوه حوسا  ربا

ساجشاهذشت اترریبجاهوامرامرااا5ساجیبریام اک ا اواکجسهجاف ااا
اریاهساحجشهجیاسجیبعجتاوااثراتااقتصجهیاسهخ تبااشاد ااس ا

هجیاهناهساسااجشاهالیخ اتریوافالایشاه ااتخداوامره اازامالس 
هجیا  رباسااهساهسااااداایم لا24ک اسااایم امجلرامراا2102

هجیامجااافالاساا اموه اهجیاه رم احمل اموط راسااا امرهاشااات 
                                                           

4 Post-truth political debate 

هجیااساااتفجه اازاحمل اسااا اای  اهیگراازاسوادهجیافالایخد نا
هجیاح جت اواساااجیبریامرایا وسهاهد اقراساهاهنازیرساااجه 

اساتراتژی اعمدتجداهسام شااااخع ااس اک اهسامدتریواحجل اا
کا اه رهجامتوااخدا ون اوقف ایجاازااهواهاداموهااهناترساازاایوا

هجی اشاواداک احفجظ اازاعمل رهاهسس ااجساافتجهناسا  ات ااک
ااانج ع اساام اعید اهاساد

ایانیجا هجناارش ااستبجطاواتجث را ترجملاسی  4اموهاساافح ا
ام اتصویراکش د ااس اا2102سااهساسجشا

 
  مدیریت انقالب صنعتی چهارم

اجشاا اازاهجیااوظیوساهوسینیجا اوافواهجیسی اا سامط ام وا
قواا وناهخججسهجنااتدویواهسساا جا (4IRاااخعت ا نیجسمااارالبا

انری ههجی اک امرایاش لایجههجاواسجیرا  جا   ااستجاداسههجنا
ا نجلشااامجهجا وسهاا جزااساا ناهوسیایوافوتوسااع اوااسااترراسا

ا  اا اادیاریاتا ااا اکخااد اواناا  افا هااجیاهوسیونگواگ ااهاس 
اوم شاازاحدااهریتخظ   ااس اایسواشاپ ن د االظیوسناساریعا

ا دیری  اساا توقفاکخدناا جاکمبوهاتوااداپ شااارف  ناساااریعا
م اثبجت ااونوه اجاخاداااااادااتو  اه واابوها ررساتاهریاتخظ  

ا.هشواهج ون اتشدیداسی  انهذاساناوااوهوسانمرایاسر جی 
ااجم ااج جنانظیوسهجیاهسحجشهوسیفوا دیری هساحجشاحجضاارنا

جاشوادنامعض اهیگراترریبهایجام اشدتاتخظ  ا   امره اازااس 
سیاسهوالتوا جنسجزم اهایجااتخظ  ا ررساتِازیراا   ااایوانخ و

 جامجاام اشدتاک اان وت خولوژیماا ثالاهجاا اواهذاسااشد ااس ا
هسااک انسومجت  و (AI) هوشا صخوع واشداکخترشا  احت جطا

مجلرو ااسی  یجی دااشو  اهریاسااداتخظ  ا ح ط امجاکمتریو
 اماازااا جنه ریاقدستام شاتراتصم  اااجشا اازاواهذاسیا جوزا

ا جش وام شترتوسع انگوا ااواایخ   هوشا صاخوع ااهجیمراج  
اوهش   م واااا جناا اب ام اافراه رتریاازافریقاهوشهالتا

قراساهاسهااهمنخ وااستبااجطافخااجوسیامااجااGRPSا الاهساتحل االا
ام وجملا تروام تگ اتغ  راش لازیرسجهتیجیاف الی  اواظیوسا

ااهتالالتها خ از  خا اواا  تلفنااهاجیاشاااب ا ازیرساااجها اا
هجیانمل احمالتاسااجیبریناسااوتااسااتفجه اازا-ساا  ااتم  ا

افالایشاسااهساسااراسااراشااب  ااا–اواااا اافالاسینامالیجیافب عارم
ا.هذاسهتجث را  اغ را ختظر امصوستانج ع واهساسراسرااههد  

اهمگرای ااتوااااد   (AGI)  صاااخوع اعمو  اهوشاایجااجه ماا 
ااه بریدیام اتگ اهاشات امجشداااهجیا شاترکاپالتفرمهجاواهوسیفو

 وااعامجلرو امرایااهغجمااا جنامجافخجوسیاهوشمخداسجزیاشج لاالبت ا
ا فجه  اهوی اشاا ص ااس مجساشاخجهت اافراهناپذیرشاف الی  اواا

هجیاهجامرفر اشوادنااظجستامراوضع  ات خولوژیایوانجلشاهراک ا
اهجیهمگراناما اعخوانای اعج لا ی اواح جت امرایاافالایشاقجمل  ا

مرایاا.شوه  افراه اهجهجاوااسهجا   مجاساجیرافواهوسیاا AI اتصاجشاا
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