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 مقدمه

باهدلیالمداخلاهعوامالجغرافیاایی،کاشیهخلایجفاارسیعربکشورهاروابطایرانبا

باه،هااییباودههاایناهچناداندوردچاارفارازونشای ،فرهنریوسیاسی،ازگذشتهمذهبی

وقاو انها باسا می.ایکهبازنرریدرآنباتوجهبهدورنمایآیندهضروریاساتگونه

کشاورهایعاربکاشایهخلایجبرکیایاترواباطایارانویشوکبشرگا8991ایراندرسال

،بهنحویکاهسیاساتهاردوطارفدرابعاادمآتلااآنباانمودواردودریایعمانفارس

 روباودهاسات.شاورایهایروباهاایعدیادهتغییراتاساسیمواجهگشتهوبافارازونشای 

 در ایمنقهاه اتحادیه مهمتری  توانمی راالآلیج(لدون)مجلسالتعاونخلیجفارس همکاری

 ی راد آن وبازیرری آفرینینهش نو  کهکرد تلهی ایران، اس می پیرامونیجمهوری محیط

رد کاه شاورا ساازد.ایا مای ثرومتا تاوجهی قابال کادتا را ایرانج.ا. ملی امنیت و منافع کوزه

 عربایکشاورشاش ساوی ،درستهشتماهبعدازشرو جنگایرانوعرا از8218فوریه

 در تحاول و تغییر شاهد است، اشتهد کیات تداو  تاکنون وفارستوسیس خلیج جنوبی کاشیه

است. بوده هایشاولویت تعیی  و منافع اهداف، تعریا

راکشوریپیشرودرمنقههبااجایرااهقادرتجمهوریاس میایران8141اندازسندچشم

جمهوریاسا میوکالیاستکهتاری روابطترسیمکردهاست.ای در8141سالاولدر

ایباودهاساتکاهدوشورایهمکاریخلیجفارسبعدازپیروزیانها بهماوارهباهگوناه

اند.واقعیتامروزروابطایرانتااهمنسبتبهیکدیرربهسربردهازسوءمملوطرفدرفضایی

امنیتایهایواعرابدرمنقههخلیجفارسانعکاسیازتداخلسقوحمآتلاازمنافع،نررانی

توانادباهدرکوتغییراتژئوپلتیکیاست.شناختتغییراتمنقهاهونهاشباازیررانآنمای

)فرازمناد،کنادفضایکنونیوآیندهروابطبی ایرانوشورایهمکاریخلیجفارسکماک

8911:19.)

اقتصادی،سیاسای،اجتمااعی،؛المللاعمازتحولسریعومداو درکلیهسقوحروابطبی 

زدنهرچاهبیشاترراملاش باهشاناختومحاکیریاشبرنامهای دوران،رهنریونظامیدرف

نحاوومیاشانوباههارههاایآنرادرآتیاتوانندنظا وخردهسیستمکهمیکندمتغیرهاییمی

متغیرهاایبراسااسپژوهشارردرصادداساتتاا(.8928:11)کاجیاانی،تحتتوثیرقراردهند

بآشیباهایا اولویتودرسهسقحسیاسی،اقتصادیونظامی،ابطدوطرفشاردرروگثیروت
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بینیآیندهروابطایرانوشاورایهمکااریباطرحسوالیمبنیبرپیشمتغیرهاازمنظرطرفی ،

رای روابااططاارف،باااترساایمسااناریوهایممکاا ومحتماالو8141خلاایجفااارسدرافااق

ایاراناس می جمهوری روابط پژوهیدهآین تواندتمینهایای پژوهشدرکند.بندیصورت

 اس می کهجمهوری دهد نشان طریق ای از و کند برآورد را وشورایهمکاریخلیجفارس

 کادا  از شورایهمکاریخلیجفارس با رابقهدر ایمنقهه اول قدرت جایراه به رسیدن برای

درگاا اولباهدنباالمهالاهرد.درایا باب هبهر تواندچندسناریویممک ومحتملمی یا یک

طارفودرگاا دو ارائاهصورتواقعبینانهوبیههایممک ومحتملببرآوردانوا آینده

)آینده(درستوقابالقباولازرواباطآینادهشاورایهمکااریخلایجفاارسوج.ا.االروی

.هستیم


 هامرورنظریه

لالروهایدیرریازمعادالتمرباو باهرواباطای مدلبراساستکامتئوریهمررایی؛

تاواننتیجاهوجاودمی)کارکردگرایی(راگرفتهاست.تئوریفونکسیونالیستیایشکلمنقهه

هایچندجانبهدانست.همررایی،فرآیندیاستکهطیایبرایهمکاریهایمنقههضرورت

خااویشباارایرساایدنبااهآنواکاادهایسیاساایبااهصااورتداوطلبانااهازاعمااالاقتاادارتااا 

کنند.دراغلا ماواردیکقدرتفو ملیپیرویمیهایمشترکصرفنظرکرده،ازهدف

کاهشدهالمللیادبی ایوهایمنقههفصلدرگیریایبرایکلوعنوانشیوههازهمرراییب

مدتباعا بساطوگساترشراشاملشدهودربلندمناطقدیررتدریجواکدهاوهآنبطی

رغموجوداخت فنظرهااییدرماوردمتغیرهاایاصالهمررایای،شود.بهانترناسیونالیسممی

چوننهشنهادهاونآبران،کموکیامباادالتهمهاییبسیاریازپژوهشرراندربارهموضع

هااییکاارچاهکننادهوسیاسی،اقتصادیواجتماعی،ایجادنوعیاجتما فو ملیوکرکات

 (.8924:912)قوا ،راینظرهایمشترکیهستنددا،انسجا دهنده

هاا،نیروهاا،اهادافوثیرانریشهوهاتحتت؛دولتالمللی بیاستوتعارضدرسییهمررا

هاایایا اسااسدادهبرناد.بارسرمیهمنافعدرکالتهمکاری،رقابتوتعارضبایکدیررب

درنتیجااهطیاااوساایعیازسیاسااتخااارجیرویهاامرفتااهدارایآثااارمتااااوتیهسااتندو

هاایهااینشدیاکیاادور،برخوردهاایشادیدیااضاعیاونیاشرقاباتدرمهیااسهمکاری
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شاود.بادی ترتیا باهدوناو برداشاتدرالمللمشاهدهمایگوناگوندرعرصهسیاستبی 

خاوریم:دیادگاهنآسات؛محاوراصالیمقالعاهالمللبارمایفرایندتجشیهوتحلیلروابطبی 

دیادگاهدو ؛.هایهمکاریواشتراکمسااعیمیاانواکادهایسیاسایمتاااوتاساتنهزمی

هامیانافرادازیکسووجوامعوجودتضادمنافعوتعارضخواستاساسبررسیخودرابر

هایدوساتانهمیاانانسانیازسویدیررقرارداده،بهجایبرقراریروابطنشدیکوهمکاری

شااید.ورزدکیدمایوهایجداگانهبامنافعناهمرونتسیاسیوکاکمیتواکدهایها،برملت

المللوجودداشتهباشادکاهطایآنرواباطمیاانبرداشتسومیدرمقالعهکیایتروابطبی 

مبنایهمکاریمقلاقتجشیاهوتحلیالواکدهایسیاسیراصرفا براساستعارضصرفیابر

گیرد.ارتباطات)همکاریوتضاد(رادرنظرمیووضعیتدهد،بلکهترکیبیازای دقرارنمی

هاایگیارد.اگارفهامالملالشاکلالمللضارورتداردتااهمکااریبای مستمردرروابطبی 

متااوتازواقعیترانتوانازطریقکنشتااهمیکلوفصلکرد،همکاریتحتکاکمیات

الملل،همکااریکاموبایشنظا بی شود،ای مسئلهبیانررآناستکهدرقواعدناممک می

(.8919:191)زنرنه،شکنندگیخودرادارد

،الملالباهدنباالارتباطااتمساتمر؛درروابطبی المللی ورقابتدرنظا بیمدلهمکار

المللشکلگیرد،رواباطمیاانکشاورهادربهتاری کالاتهایبی ضرورتداردتاهمکاری

تعاملمثبتودربدتری کالتبراسااسرقاباتوتضاادوتعامالوتواندبراساسهمکاریمی

رقاباتهمکااریوهاترکیبیازبیشترمواردمیاندولتمنایباشد.اماواقعیتآناستکهدر

ایوجهاانیدرجانبهمنقهاهاست.درچنی کالتیدودولتدرسقحدوطورهمشمانبرقرارهب

،فرهنااگوسیاسااتوامنیااتبااایکاادیررهمکاااریمااواردودرموضااوعاتیهماننااداقتصاااد

جریاناست.درچنی وضعیکشاورهاباهشاکلهایآنهادرکنندودرمواردینیشرقابتمی

هایموضوعیمتعددمنافعخودکنندبلکهدوکشوردرکوزهسیاهوسایدبهیکدیررنراهنمی

.(8924:994)مشیرزاده،کندهامیهارامحدودبهآنکوزههاوهمکاریراتعریاورقابت

هااوهایممک ،محتمل،مارجحوشااملدیادگاهمقالعهسیستماتیکآینده؛یپژوهیندهآ

کالاتمقالعاهآینادهاز،پنجاهسالاخیردرکنند.ایتوکیدمیهرآیندههاییاستکهبرافسانه

ساقوحجمعایهایمقلوبدردهیبهآیندههایبدیلوشکلبینیآیندهبهترسیمآیندهپیش

(.Massini, 1993: 84)بیرونیوفردیدرونیکرکتکردهاست
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پیشینهپژوهش
گونهمهالهیاکتااببااموضاو ؛آینادهپژوهایهایاولیهمیدانیکاکیستکههیچبررسی

پژوهای،تادوی هایعلمیآینادهپایهتکنیکبر،فارسروابطایرانباشورایهمکاریخلیج

وپژوهشررانونویساندگانایا کاوزهتنهااباهصاورتماوردیرواباطمیاانایارانونشده

توصایایوصارفا باهتوصایاوقاایعگذشاته-شاوراراباهصاورتتحلیلایکشورهایعضو

(8929)د:هادیصادقیشوای زمینهاشارهمیرمنابعموجوددذیلبهبرخیازدر.اندپرداخته

باهبعاد،باهبررسای8911ج.ا.اباشورایهمکاریخلیجفارسازدرپژوهشیباعنوانروابط

رابقهدولمآتلاایرانباای شاوراراماوردجایراهشورایهمکاریخلیجفارسپرداختهو

درتحهیهیباعناوان؛سیاساتهمساایری(9484)ریکاردودوگولی است.قراردادهوصیات

.پرداختاهاساتشرایطایجادشاورایهمکااریبررسیبه،فارسبرایشورایهمکاریخلیج

باعنوان؛عربستانسعودیوایران،مبارزهبرایقادرتونااوذیتحهیه(در9489)آریلجانر

هادرداخلواطرافخاورمیانهگذشاتهاساتیکسالپسازانه بنموده؛درخلیج،عنوان

یافتاهاسات.هشادتتغییاروبهتغییرمحیطسیاسایمنجارشادهکاهسااختارقادرتمنقهاهبا

درپژوهشیباعنوان؛رواباطایارانوعربساتانپاسازساهو صادا (9442)فردریکوری

یتاوسطاار خاسات.ایپرداختاهکسی بهعواملرویاروییایرانوعربستانبهصورتریشه

ایارانیاکداشاته؛ایایرانعناوانایباعنوان؛واکنشاعراببهس حهسته(درمهاله9442)

خاورمیانااهراتحااتمساالحبااهساا حاتماایبااهصااورتقاباالتااوجهیتااوازنقاادرتدر

رواباطاقتصاادیثیرتحاریمدروپژوهشیباعناوان؛تادر(9484)کبیبینادر.دهدثیرقرارمیوت

المللایعلیاهایارانعناوانهایبای شورایهمکاریخلیجفارسباایران،ضم بررسیتحریم

طرفبهعنوانکشورهایصادرکنندهناتنیازهایاقتصاادیومحصاوالتدوکههرکندمی

ایبااعناوان،مهالاه(در9488)کهبهیکدیررارائاهدهناد.کوثرجهاانیمشابهدارندصادراتی

؛امااراتمتحادهعرباییاکباازیررکاردهتحریمایرانودیدگاهاماراتمتحدهعربی،بیاان

.اسات،دبیمتکیبرافشایشصادراتبهبازارهایایارانهاعلیهایراناستضروریدرتحریم

روابطایرانوعربستانوچشمانادازآینادهپژوهشیباعنوان؛تنشدر(در9482)فاطمهرضا

(درپژوهشای9489)سابههنیست.پیا محسانیبهفشاربی روابطدوکشوراشارهداشتهکهبی

در9+8ایاخیارمیاانایارانوای،توافقهستهقهستهباعنوان؛ایرانوجهانعربپسازتواف
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داندکهنهتنهاابارای،راتوافقتاریآیمی"(JCPOA)طرحجامعاقدا مشترک"همانوی یا

(در9442)است.مارینااوتااوایخاورمیانهمهمترالمللیمهماستبلکهبرایایرانوامنیتبی 

ایگریاشان،خلایج؛سیاساتمنقهاهدهوشورایهمکاریمتحپژوهشیباعنوان؛ایران،ایاالت

ایرویکارددیالماتیاکماوثربارایایارانبایادیاکاساتراتژیمنقهاهداردکاههاراع  مای

توصایایباودهو-هایصورتگرفتاهعمادتا درقالا تحلیلایباشد.کلیهمقالعاتوپژوهش

اند.هممنقههنداشتهمنراهآیندهپژوهشیعلمیبهآیندهروابطای دوبازیرر


شناسیروش
تاوانروشمایچنادترکی امناس نبودهوبدرای مهالهبینییکروشپیشاستاادهاز

زمینهتولیدروشدرهایمآتلابرایرفعنواقصهرضم کاهشخقاهایرایج،ازتکنیک

یکمّیوکیایتااکادهاواقعترکی بهینهانوا روشتربهرهبرد.درهاوتحلیلمناس داده

؛شدوباکمکتحلیلکیایشااملبینیخواهدپیش،زیادیباع توسعهوتعمیقمحصوالت

.در(8924:849،)کاجیاانیشاوندبینیشناسااییمایپنلخبرگانمتغیرهایمناس برایپیش

هااواخصبازوروشگلولاهبرفایکلیاهشاهاینیمهای مهاله؛درمرکلهاولباانجا مصاکبه

هایموثردرروابطایرانباشورایهمکاریخلایجفاارساکصااءگردیاد،سااسباارانپیش

هاایمهامازبای چندصادمولااهعاا گیری،مولاهچندمرکلهرجو بهپانلخبرگیومعدل

معی شدند.درمرکلهدو بااستاادهازروشتحلیالسااختارییاامیاکماک،جهاتتعیای 

 استااده با و خبرگانپانلتوسط نیاز مورد هایپیشران اریوتوثیرپذیریمتغیرها،میشانتوثیرگذ

ستمیسوواردمکمیکماتریسدروشدندمشآص و گردآوری مغشی طوفان هایروش از

 یادر.نمودمشآصکاملطوربهراعواملازکیهرراهیجاها،دادهلیوتحلهیپسازتجش

شینهستندییباالیرگذاریتوثیداراکهییهاآنرها،ییمتغیکندگپراشدنمشآصمدلضم 

جادولهماراهباه،یاع مایهااچارخشاسااسبارمتعاددیهااگارافوگردنادیماانینما

ی متآصصایبرایقابلقبولیورودمک،میکنر افشارخروجی.دهدیمراارائهیاثرگذار

کااالتبیناناهواقاعممکا ویراتتوثسناریوویشارد،افشارنر یهاولمرکلهدرتاآوردمیفراهم

ازطریاقراهااپیشراندیررپیشامدهایوقو بهنسبتپیشرانهرمحتملپیشامدهاییامآتلا

هاا،دادهیالوتحلیاهضام تجششارسناریوویشارد.نر افدهندقرارسنجشموردخبرگانپانل



 143 1444در افق  فارس  پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج آینده
 

سااس.استدانستهمتحتملراسناریو1تعدادبی ای ازکهاع  محتملسناریوی891تعداد

باراینظار،ماوردهاایرانپایشنظرگارفت درباوسناریوویشاردافشارنر خروجیبهتوجهبا

ازشادهاساتآراجکلیدینکاتکلیهکردنلحاظمهم،نکته.گردیدتدوی داستانهرسناریو،

ارزیاابیماوردسناریو،هایداستانلیهکنهایی،مرکلهاست.دردرداستانمذکورقبلیمراکل

الز گاذاریارزشوقرارگرفتاه(خبرگاانپانلدو مرکله)آماریجامعهتوسطمجددکیای

ساناریویمارجح،یامقلوبسناریویمحتمل،سناریویشدنمشآصشاهدکهگرفتانجا 

راهبردهاایکلیاه(نخبرگااسو پانل)نهاییمرکلهدر.هستیم...وجاریراهبردهایبرمنقبق

دساتباهساناریوهایروایایمیاشانتااقرارگرفتاهسنجشموردمحتملسناریوهایباطرفی ،

قرارگرفتاهمدنظرکداکثریاجما خبرگان،نظربهرجو مراکلهمهدر.شوندارزیابیآمده

 .استشدهاستاادهلیکرتگیریمعدلازیاو

 
 روشدلفی-الف

اشاهودیکااوزههاروشدلاای،ازجملااهروش آیااد.نراااریبااهشامارماایآینادهایذهناای

رانآستی باریکاساتادیارفلسااهدردانشاراه«دلای»شودکهنا (یادآورمی8228)وودنبرگ

ایبهنا کاپ نبهکاربرد.کاپ نای عبارترادرجریانفعالیتپژوهشیبااهمکااریالیوسی

گیاریرایاجسااخت.دلاایهاایکارشناسایدرتصامیمبینایکاربردپایشموسسهرنددرزمینه

رویکردیاروشیسیستماتیکدرتحهیاقبارایاساتآراجنظاراتازیاکگاروهمتآصصااندر

موردیکموضو یایکسؤالاستویاارسایدنباهاجماا گروهایازطریاقیاکساریاز

.اتبهاعضایپانلاستدهندگانوبازخوردنظرایباکاظگمنامیپاس راندهایپرسشنامه

 
 Micmac-مکروشمیک-ب

 یاک تاوانمی ابشار ای  هاست.باایده به دادنشکل برای ابشاری اصل در ساختاری تحلیل

 ای  بررسی توصیاکرد.با دهد،می پیوند هم به را آن اجشای که ماتریسی کمک به را سیستم

 به یا تنهایی ابشاربه .ای کرد رامشآص سیستم دگرگونی برای الز  متغیرهای توانمی پیوندها

 تحلیل به نوشتار ای  روند.درمی کار )سناریو(بهبینیپیش فعالیتپیچیده یک از بآشی عنوان

 " L’ABC duبدرکتااگیاریسااختاریتصامیمتحلیالکاهشدهبرآوردیپرداخت ساختاری
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"pouvoirنوشته"Teniere-Buchot"افاشار نار  باا نراری آینده وشاست.ر شده بیان خوبی به 

Micmac شدهاست. ابدا  گودت میشل توسط 

بینایرویادادهایآینادهبهمنظورشناساییای کهیهتاستکاهپایش؛8تحلیلاثراتمتهابل

توانناداثاراتمتهابالودوساویهخاودرادریاکنمای،وقتیبهصورتمجشاازهمانجا شوند

ی ف بهعنوانابشاریبرایتحلیلآیندهدرسایهدیرارکااالتبررسیسیستماتیکنشاندهند.ا

رود.درواقعتوثیراتمتهابل،روشیبرایتحلیلاکتمالوقاو یاکممک برایآیندهبهکارمی

هااییتواندبااقضااوتبینیاست.اکتماالتای موضو میموضو دریکمجموعهموردپیش

(.8919:99)محمودی،هایدیررتنظیمشودموضو دربارههابلیتبالهوهتوثیرمتهابل


 Scenario Wizard  -سناریوویزارد-پ

هاایهناوزیاکدیسایالی کاموبایشنوپاساتکاهباهشاکل9پایهسناریوریشیبربرنامه

مباکثیدربارهتعدادسناریوهاییکاهبایادتوساعهدادهشاودوجاود متنوعیتوسعهیافتهاست.

کاارباهداشات یاکهاایتاازهشاود،ساناریونویسدوساناریونراشاتهمایدارد.هنرامیکه

سناریو،گرایشبارگرایشدارند.هنرا استاادهازسه«بد»ویکسناریوی«خوب»سناریوی

اسات.9«وضاعیتکناونی»و1«بدتری ماورد»و9«بهتری کالت»تهسیمسناریوهابهسناریوهای

توانادموجا پرهیاشرسدومیاریو،روشبهینهبهنظرمیتجربهنشاندادهکهتدوی چهارسن

9*9ینادطبیعایرویکاردمااتریسآهایتاکررایجباشد.همچنی عددچهاار،برازبرخیدا 

گیرکننادهوجالا ایغافالاست.سناریوهابایدیکخطداستانیرامقرحساختهوبهشایوه

هاااطراکاایکنناادماتآنهااادرسااناریوهاااراباارایکمایااتازاقااداوداده2«شآصاایتهااا»

(Chermack, 2005: 62.) مااکقاباالاجااراوخروجاایمرکلااهقبلاایکااهدرناار افااشارمیااک

مرکلاهاولیاهنار آوردتاادرسازیاست،ورودیقابلقبولیبرایمتآصصی فراهممایپیاده

هایمحتمالهارد،توثیراتممک وواقاعبیناناهکااالتمآتلاایااپیشاامدرافشارسناریوویشا
                                                                                                                                             
1. Cross-Impact Analysis 

«فراناماه»آنباهپژوهایآینادهکاوزهدروشادهسازیمعادلپارسیادبوزبانفرهنرستاندرتازگیبهسناریوواژه.9
 .شدخواهداستاادهسناریوواژهازهمچنانپژوهشای درسناریو،واژهفراوانرواجدلیلبهاماگویند؛می

3.Best Case 
4.Worst Case 
5.Status Quo 
6.Caracters 
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 هاراموردسنجشقراردهند.پیشراننسبتبهوقو پیشامدهایدیررپیشران

اکنونبایدبراساسادبیاتموضو ،مصاکبهبااخبرگاانیااتحهیهااتمناسا درباارهاثار

درایا داوریفهاطاثرمساتهیمکهداوریکردYازمتغیرyرویپیشامدXازپیشرانxکالت

برایتبادیلنظاراتکیاایباهوشودغیرمستهیمتوسطنر افشارایجادمیارشود.آثلحاظمی

 :(Weimer, 2013: 24)شوداستاادهمی+9تا-9هایمعیارهایکمّیازمهیاس

 کنندهتضعیااثرشدیدا -9

 کنندهتضعیااثرنسبتا -9

 کنندهاثراندکیتضعیا-8

 :بدونتوثیر4

 کنندهویت+اثراندکیته8

 کنندهتهویت+اثرنسبتا 9

کنندهتهویت+اثرشدیدا 9

کهخطسایرداساتاننراشاتهشاود،هرسناریوبایدیکطرحداستانیداشتهباشد.پیشازآن

هاایوابساتهباهگیاریاززیرگاروهشاود.بهارهبنادیوتعریاامایطرحکلیداستانچارچوب

هایداساتانیوتباادلنظار،ساودمندبرایذه انریشیطرحپایهسناریوریشیبرکارگروهبرنامه

«هااوپاسا چاالش»،«هاهاوبازندهبرنده»:خواهدبود.سهطرحعمومیداستانیازای قراراست

سناریوبایدیکعنواناختصاصایداشاتهباشاد.عنااوی هر(. Schwartz, 2005: 210«)تحول»و

تارباهخااطرانهانشاندادهمغشانسانچیشهااییراآسااپژوهشایکیاتیاستزیرسناریومهوله

آورندکهتصویریمرتبطباآندرذه نهشبستهباشدکهآنایدهممک استبهشاکلیباامی

هایساناریو،مرکلهنهایی،بایدکلیهداستان(.درDispenza, 2008: 46)تجربهگذشتهمرتبطباشد

گاذاریمعهآمارییاهمانآراءمتآصصانف قرارگرفتهوارزشموردارزیابیکیایتوسطجا

تاوانشااهدمشاآصشادنساناریومحتمال،ساناریویماکصالآنمایازالز انجا گیردکه

مقلوبیامرجح،سناریویمنقبقبرراهبردهایجاریو...باشیمکهخروجیپژوهشویاهمان

قیققرارخواهدگرفت.گذاریدهایمامعی شدهوموردهدففرضیه

بایساتیچاارچوبآنمایساازندکهدرهایمتااوتآیندهرامقرحمایسناریوهاموقعیت

هاسازگارشاوند.تونالباادبارایآزماودنپااهایکس وکاریادیررتصمیمراهبردها،مدل
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رود.سودمندیمهامتونالباادکارمیههاومآاطراتبهاونشاندادنفرصتبرجاییتصمیم

آناستکهرهبراندرگیردرتونلباد،باورودبهدنیاهایگوناگونیکهدرسناریوهاتوصایا

هاایااکنند.همچنانکهرهبران،تصمیمشدهاست،پیوستهفرضیاتخودرااص حوتعدیلمی

شاوندکنناد،اغلا ناچاارمایهایکس وکاردرساناریوهایگونااگونرابررسایمایمدل

پایهشواهدفراهمآمدهازفرضیاتآسی دیادهاسات،اصا حکنناد.ایا رتاکرخودراکهب

شاودوباهمیاشانهایمهمیادگیریدرچارچوبراهبردیسناریوبنیادپُارمایفرایندبافرصت

 (.9449:994اصولیادگیریساختارگرااستواراست)چرماکوفندرمرو،زیادیبر

روشساناریونراری،موضاو اعتبارسانجیساناریوهادراستاادهازاعتبارسنجیسناریوها؛

گارانماوردتوجاهقرارگرفتاهاسات.کهتوسطبسایاریازپاژوهشطوریهبسیارمهماستب

(دلیلاهمیتای مسئلهرالشو اطمینانازاعتبارسناریوباهمنظاور9448)ودیرران8چرماک

.اندکردهانهایمهمعنوگیریاستاادهازآنبهعنوانمبنایتصمیم
 

 جامعهآماری

الملالوآشاناازکارشناسانموضو روابطبای نار94شاملتعدادمهالهجامعهآماریای 

کهعمدهای افراددارایمدرکتحصیلیدکتاراباودهودراستفارسبهمسائلکوزهخلیج

درسناریوویاشاردمکوسهمرتبهچندی مرکلهازجملهسهمرتبهدردلای،دومرتبهدرمیک

است.شدههاینیمهبازبهای افرادمراجعهومصاکبهیگخبربهصورتپانل


 فراوانی جامعه آماری پژوهش -1شکل

                                                                                                                                             
1.Chermack 
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 هایتحقیقیافته

Micmacتحلیلتجزیهو-الف
شاورایهمکااریکشاورهایعضاوروابطبی ایرانوجهتشناساییمتغیرهایدخیلدر

هاایمارتبطومصااکبهبااعهکت ،اسناد،مادارک،مهااالت،پیشاینهفارس،ضم مقالخلیج

مادعیباشایمگرفتاهتااربرخیازکارشناسانموضو ،کلیهمحورهاومتغیرهاموردبررسیقرا

844پوشاانیالز رادارناد.درایا قسامتازبای متغییرهاایمتعادد،بایشازکهجامعوهم

)پانلخبرگان(بهجامعهآماریارائاهوسانجششنامهکهدرقال پرسهرانبهدستآمدپیش

 )روشدلای(.شودها،ارزیابیرانمعیاروارزشهرکدا ازای پیش



 پنل میک مک -2شکل 
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 مک پنل تأثیرات متقابل میک -3شکل


 امتیازگذاری پانل تاثیرات متقابل -1جدول
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آماد،یاافت عوامالرمستهیمباهدساتآنچهکهازمهایسۀنتایجتحلیلاثرهایمستهیموغی

بااجمهاورییخلایجفاارسسالهروابطشاورایهمکاارپژوهیافقدهآیندهکلیدیموثربر

هاایاولودو ،هامدراثرهاایمساتهیموهامدراس میایراناست،کهبراساسنتایج،رتبه

جاایی،عیناا تکارارشادههجابثیرباال،باچندپلهواثراتغیرمستهیم،یکسانهستندوعواملبات

)چاونایا روشباهاست.برایاعتبارسنجیبآشتحلیلبااستاادهازنر افاشارمیاکماک

الملال،روابطبای هگیریاست(بهمنظوراعتبارسنجیازپنلخبرگانکوزنوعیروشتصمیم

باارچرخش9اسااسشااخصآمااریبااازآنجاکهماتریساثرهایمتهابلبرپذیرفت.انجا 

لاذاروایایصاوریپرسشانامهباابرخورداربوده،قابلقبولیشدگیازمقلوبیتوبهینههاداده

پایاان،پاسازتجشیاهودر.نظرخبرگانوکارشناسانموضو اص حوموردتوییدقرارگرفت

رابهعنوانخروجیروشاثاراتارذعاملکلیدیوتوثیرگ1تعدادMicmacنر افشار،تحلیل

ازبای بایشاز)مهمتاری عوامالازمتغیار1ای نمودوانادعاتکهمیماتریسمتهاطعتعیی ،

فاارسهساتندهمکااریخلایجشورایکشورهایعضوروابطبی ایرانبادر(عاملاولیه844

(.8922:99کیدریوهمکاران،)رنجبر
 ردیا عواملکلیدی

8 ایعضوشورامردانایرانوکشورهنررشکاکمانودولت

9 عربی(اائت فیافشایشمسابههتسلیحاتیونظامیکشورهایعضوشورادرمنقهه)طرحناتو

9 (ایرانناوذباهدفمهابلهبا)الهاءوهراسازتئوریه لشیعی

1 مذهبیبی ایرانوکشورهایعضوشورا-قومیهایتااوت

9 ادربی کشورهایمنقههوجهاننررانیازاستراتژیصدورانه بج.ا.

2 ت شجهتکس جایراهژاندار منقهه)هژمونشدن(

بحری ،سوریه،عرا ،یم ولبنانبرروابطفیمابی ایرانکشورهایتوثیرآیندهبحراندر

 وکشورهایعضوشورا
1

1 باایرانوآیندهبرجا 9+8ایایرانوتوافقبرنامههسته

 )مستقیم و غیرمستقیم( فهرست عوامل کلیدی تاثیرگذار -2جدول

 
 Scenario Wizardتحلیلتجزیهو-ب

ایرانباشاورایهمکااریخلایجروابطهایموثربررانادامه،پسازاکصاءاولیهپیشدر
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و)دلاای(هاینیماهباازباامتآصصای موضاو ای،مصاکبهفارسازطریقمقالعاتکتابآانه

بینیآیندهرواباطایارانباا،نیازمندتدوی سناریوجهتپیشMicmacافشارنر تجشیهوتحلیل

شود.سناریوویشاردانجا میافشارشورایهمکاریهستیمکهای مهمتوسطنر 

کهسالهافقدهروابطایرانباشورایهمکاریخلیجفارسدرثیرگذاربروعواملکلیدیت

وشاد،بانظرتعدادیازمتآصصی موضاو ،باازبینیشداجمکاستآرتوسطنر افشارمیک

:استیبهشرحذیلیپسازادغا مواردمشابه،نتیجهنها

کشورهایعضوشورایهمکااریخلایجفاارسباهنررشکاکمانودولتمردانایرانو -8

 یکدیرر؛

ایاافشایشمسابههتسالیحاتیونظاامیایارانوشاورایهمکااریخلایجفاارس)طرحنااتو -9

 عربی(باهدفهژمونشدندرمنقهه؛ائت ف

 باایرانوآیندهبرجا ؛9+8ایایرانوتوافقبرنامههسته -9

وهراسازتئوریها لشایعیومساولهءهایهویتیوایدئولوژیکیفیمابی والهاتااوت -1

 صدورانه بج.ا.ا)باهدفمهابلهباایران(؛

وشورایهمکاری.توثیرآنهابرروابطایرانوو...گدرعرا ،سوریهآیندهجن -9


 رانهای نهایی میک مکپیش -4شکل


سالهآتیافقدهعواملکلیدی،دریکازهرحاالتاحتمالیبر-پ

بینیگردد.پیش(آینده)،کاالتاکتمالیعواملبایدبرایهریکازای ای مرکلهدر
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 عضوشورایهمکاریخلایجفاارسنررشکاکمانودولتمردانایرانوکشورهای

نسبتبهیکدیرر:

 ؛افشایشیاپایداریدیدگاهخصمانهنسبتبهیکدیرر -8

کاهشتدریجیدیدگاهخصمانهنسبتبهیکدیرربراساسعواملمتعددواکتماالی -9

 .درآینده



 طارحنااتویعربای(بااافشایشمسابههتسلیحاتیونظامیایرانوشورایهمکااری(

 ندرمنقهه:هدفهژمونشد

 هژمونشدنایراندرمنقههخلیجفارس -8

 ؛عربستاندرمنقههویایکیازکشورهایعضوآنهمچونهژمونشدنشورا -9

 ؛منقههعد وجودهژمونمشآصوغال در -9

درعنوانسارنظاامیشاوراهب)ائت فعربی(گیریرسمیوفعالناتویعربیشکل -1

 .سقحمنقههوغربآسیا
 

 باایرانوآیندهبرجا :9+8ایایرانوتوافقتهبرنامههس 

ایایاارانباااهااایهسااتهتثبیااتواجرایاایشاادنکاماالبرجااا وادامااهروناادفعالیاات -8

 ؛المللیمشروعیتبی 

ایایارانودرنتیجاهتضاعیاایاراندرشکستبرجا ومجهولماندنآینادههساته -9

 .منقهه
 

 بی وهراسازتئوریها لشایعیومساولهماهایهویتیوایدئولوژیکیفیتااوت

 صدورانه بج.ا.ا)باهدفمهابلهباایران(:

قومیوها لشایعیوصادور-هایمذهبیتااوتتشدیدالهائاتمنایعلیهایرانو -8

 ؛انه بج.ا.ا

قومیوایدئولوژیکیبی ایارانو-هایمذهبیکاهشالتهاباتمنایناشیازتااوت -9

 ....بهمشترکاتوهمرراییازجمله؛دی اس  ،قبلهمشترک،پیامبرمشترکوشورابانراه
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 راو...وتوثیرآنبرروابطایرانوشونگدرعرا ،سوریهآینده؛ج: 

هااینیاابتیایارانوهایمذکوربااعناوانجناگبرداریمنایازدرگیریادامهبهره -8

 ؛کشورهایعضوشورا

کبی ایران،کشاورهایفعاالدرشاورایهمکااریخلایجهایمشترایجادائت ف -9

نااع،بااهادفمهابلاهبااتروریساموبرقاراریصالحوثبااتدرفارسوسایرکشاورهایذی

 ؛کشورهایملته منقهه

 دستآورد؛خروجایرانازمعرکه)تحتهرشرایقی(،بدون -9

 .دستآوردخروجشورایهمکاریازمعرکه)تحتهرشرایقی(،بدون -1
 

هاارابایاددرقالا پانالکاهایا کالاتاساتکالات81تعاداد؛مجمو کاالتعوامل

آمااریجامعاهطراکیواثرهرکدا بریکدیررراباامراجعاهباهنظار81*81توثیراتمتهابل

کاهپاسازاست  ScenarioWizardافشارنر Inputعنوانهآورد.پانلذیلبدستهپژوهشب

نلاداشت.درای پافشارامکانطراکیسناریوراخواهدنل،نر اهایای پهتحلیلدادتجشیهو

ثیرپذیریهریکازعواملستونعمودیبرستونافهیومک،تافشارمیکنلنر انیشهمچونپ

متغیاربرکااالتکیاایشود.قضاوتدرموردتوثیرکاالتکیاایهاربررسیوامتیازدهیمی

شدهونتایجتوثیراتغیرمستهیم،بهصاورتنظرگرفتهیراتمستهیمدرفهطتوثمتغیرهایدیرر،

هاایاسااسمهیااسهابرقضاوتوشودخودکارتوسطالروریتمتحلیلتوثیرمتهابلایجادمی

(.Weimer-Jehle, 2013: 77)شودکیایبیانمی

نباازبینیوهاایورودی،امکااسناریوویاشاردضام تجشیاهوتحلیالاولیاهدادهافشارنر 

عامال،ضارای متعاددراانتآابکاالتمآتلاراداشتهوضم بررسیتوثیراتمتهابلهار

ی،نار افاشارکلیاهساناریوهایممکا درخصاو ینهایتدرگشارشنهاادرونمودمحاسبه

کاهمجاددنمودسناریوممک اع  891آیندهرابقهایرانباشورایهمکاریخلیجفارسرا

هایمحتملسناریویمحتملذیلراارائهداد.ای آینده1تحلیلعوامل،تعدادهوضم تجشی

شودونحوهمواجهباهرکادا همانسناریوهاهستندکهبرایهرکدا ع ئمرخدادتعریامی

ایبارایمرخداددرمحیطسازمانمشاهدهشوندازپایشبرناماهئشود.کالاگرع مدونمی

گذارغافلریرنآواهدشد.سناریوپردازیروشایشودوسیاستدارکدیدهمیمواجههباآنت
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(.Schwartz, 2005: 97)طممحیقیوبلندمدتاستت برایمواجههباتغییراتپر

،د،بناابرای نار افشارساناریوویشارهساتندکههدفایجادسناریوهایممک باتوجهبهای 

آورد:سازگاریباالرافراهممیسناریوهاییبااکتمالقوی،ضعیاوبا

 سناریوهایقوییامحتمل 

  سناریوهایضعیایاممک

طراکایشادهکاهتعادادساناریوهایمحتمالراازهاشارانایباهگوناهویشارد،سناریوافشارنر 

گردیاد؛رساند.همانرونهکهازنتایجفاو مشاآصمیدارایسازگاریباالسناریو،بهچندسناریو

)محتمال(بااالدرونایساازگاریسناریوباا1تعدادوسناریوبااکتمالضعیاشناسایی891تعداد

 .نیستپرداخت بهسناریوهایضعیابههیچوجهمنقهیوبهصرفهشدکهشناسایی

 های مربوط سناریوهای محتمل با مولفه -3جدول

هایآیندهجنگ
یم ،منقههدر
عرا سوریه،
 و...

اخت فات
وهویتی

 ایدئولوژیکی

+8برجا )توافق
 باایران(9

تعیی هژمون
 درمنقهه

انوا کاالت
دیدگاه
کاکمانبه
 یکدیرر

 هاپیشران
 
 سناریوها

ادامهروند
وجنگ
 درگیری

افشایش
اخت فات
هویتیو
 الهائاتمنای

اجراییشدن
برجا وادامه

با9+8توافق
 ایران

ائت فتشکیل
درنظامی

منقههخلیج
 فارس

افشایش
 هاخصومت

 هایجنریقایق

 ادامهروندجنگ

افشایش
اخت فات
هویتیو
 الهائاتمنای

شکستبرجا و
عد ادامهتوافق

 باایران8+9

هژمونشدن
شورای
همکاری

 فارسخلیج

افشایش
 هاخصومت

ناوجنری
 

ایجادائت ف
 مشترک

کاهش
اخت فات
هویتیو
 ایالهائاتمن

اجراییشدن
برجا وادامه

با9+8توافق
 ایران

عد وجود
هژمونخا 
درمنقههخلیج

 فارس

کاهش
 هاخصومت

 کشتیمسافری

خروجشورای
همکاریاز
 منازعات

افشایش
اخت فات
هویتیو
 الهائاتمنای

اجراییشدن
برجا وادامه

با9+8توافق
 ایران

هژمونشدن
ایراندرمنقهه

 رسخلیجفا

افشایش
هاخصومت

 

ناوجماران
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داستانسناریوها

هاا،انریاشههااتحاتتااثیردولات؛المللهمرراییوتعارضدرسیاستبی براساسنظریه

برناد.بارای سارمیهنیروها،اهدافومنافعدرکالتهمکاری،رقابتوتعارضبایکادیرربا

نتیجاهطیاامتاااوتیهساتندودرهایسیاستخارجیرویهمرفتاهدارایآثااراساسداده

هاااینشدیااکیااادور،برخوردهااایشاادیدیاااضااعیاونیااشرقابااتدروساایعیازهمکاااری

هاابارکهدراینجاایا طیااشودالمللمشاهدهمیهایگوناگوندرعرصهسیاستبی مهیاس

همکااریهایسیاستخارجیایارانبااشاورایاساسمدلسناریوتدوی شدهتابتوانیمداده

سناریوبایدیکطرحداستانیداشتهباشد.پایشازهرخلیجفارسراموردبررسیقراردهیم.

شاود.بنادیوتعریاامایکهخطسیرداستاننراشتهشود،طرحکلیداساتانچاارچوبآن

پایاهساناریوبارایذها انریاشیریشیبرهایوابستهبهکارگروهبرنامهگیریاززیرگروهبهره

هایداستانیوتبادلنظر،سودمندخواهدبود.طرح

 
منطقهعربیدرتشکیلناتویتنشوضعیفهاواحتمالاول:افزایشخصومتیویسنار

 هایجنگیقایق-

ماردانایارانوکشاورهایعضاوشاوراباهسامتتشادیدکاکمانودولاتدیدگاه-الا

رفت.خواهدهاپیشخصومت

اوینیهمچون؛تشکیلائت فنظامیمشترکتحتعندرصددشوراکشورهایعضو-ب

ایازباهمکاریبرخیازکشاورهایفرامنقهاه،ناتویعربیائت فنظامیباعناوینیهمچون؛

آمریکااا،اساارائیل،انرلسااتانوبرخاایکشااورهایعرباایخااارجازشااورایهمکاااری؛جملااه

اردنتشکیلخواهدشد.ومصر؛همچون

امهرونداجراییبرجا مآالااتعملایصاورتناداده،کاهایا آمریکاوغرببااد-ج

 ایایرانخواهادموضو خودبیانررتشدیدروندخصومتدولعربازموضو برنامههسته

بود.

هایمنایهویتیوایدئولوژیکیوالهاءموضو ه لشیعیدرمنقههوروندخصومت-د

یافت.رهایعضوشوراوعرب،تشدیدخواهدترسازمسولهصدورانه بج.ا.ادربی کشو

ویژهداعشدرکشورهایسوریهوعارا و...کاهباهناوعیازهجنگعلیهتروریسمب-و
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کشاورهایعربایعضاوشاورایزهااینیاابتیبای ایارانوبرخایاآنهاتحتعناوانجناگ

منقهاهباهسامتآیندهاوضا یافتوشود،ادامهخواهدهمکاریخلیجفارسنیشنا بردهمی

رفات اخت فااتبای ایارانوکهای موضاو باهبااالصلحوتوافقپایدارپیشنآواهدرفت

.کردکمکخواهد برخیازکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارس

کشاورقدرتمنادکشورهایعربیوچندائت فنظامیمشترکبی یاتشکیلناتویعربی

کهصرفا شورایهمکااریخلایجفاارسنخواهدبودتاای جهان،چالشبشرگتریبرایایرا

زیراناتویعربیبرخ فنامش،صرفا متشکلازقدرتنظاامی.باساختارکنونیهژمونشود

کهکضورنظاامیایوقدرتمندخواهدبودهایمنقههنآواهدبود،بلکهقدرتیفرامنقههعرب

رسرساما گساترشدادهوخقاریباشرگوکوزهخلیجفاکشورهاییهمچونآمریکارادر

 طوالنیمدتبرایایرانخواهدبود.

د؛کشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارس،رویکردسانتیخاوددرشوبینیمیپیش

کاردنایارانجاوییوبااهادفمناشویکنند؛رویکردیکهبرمبنایمهابلاهقبالایرانراکاظ

سعودیوبرخیازمتحدانشروابطدیالماتیکخاودراتنظیمشدهاست.بهطوریکه؛عربستان

تریراعلیاهایارانودهند؛آنانادبیاتخصمانهباایرانققعنمودهویاسقحآنراکاهشمی

خلایجفاارسنیاشتشاکیلاشبهکارگرفتهوائت فنظامیشاورایهمکااریایکضورمنقهه

امااکتمالزیاادیمبنایبار.گیردصورتنمیشوداماستیشنظامیمستهیمبی ایرانوشورامی

ستیشوتنشمحدودویانیابتیبی نیروهاینظامیایرانوشورایهمکارییاااعضااینااتوی

نتیجاهشااهداداماهرونادعربی،درسرزمی ثال یاکوزهآبیخلیجفاارسوجاودداردودر

)اخت فدرونیبی اعضایشورا،خصومتوموازنهنر بی ایرانواجما شوراخواهیمبود

کهبتواندبهصورتقدرتواکدموازنهرابهناعایرانسو خواهددادوای شوراامکانای 

ومنسجمعلیهایراناقدا کند،نآواهدداشت(.
 

 ناوجنگی-دوم:هژمونشدنشورایهمکاریواحتمالباالیتنشیویسنار

خلایجکشورهایعضوشورایهمکااریمردانایرانوهایکاکمانودولتدیدگاه-الا

خواهدرفت.هاپیشفارسبهسمتتشدیدخصومت

خویشباآمریکاوبرخایازهایاخیرشورایهمکاریخلیجفارسباتوجهبهارتبا -ب
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کشورهایقدرتمندمنقههوجهانوبااافاشایشتسالیحاتنظاامیوکضاورنیروهااینظاامی

هایخلیجفارسوهمراهیآنها،بهعنوانهژماونمنقهاهمعرفایوتثبیاتایدرآبفرامنقهه

شد.خواهد

بااایاران9+8وادامهتوافقکردهاجراییبرجا مآالاتآمریکاوغربباادامهروند-ج

هااباه)برجا عم  ازدساتورکارخاارجوتحاریمکندایایرانرامحکو میوتوانمندیهسته

کهای موضو بهخشانودیشاورایهمکااریشود(برایراناعمالمیهایواهیمجددا بهانه

خلیجفارسخواهدانجامید.

موضو ه لشیعیدرمنقهاهیهایمنایهویتیوایدئولوژیکیوالهاروندخصومت-د

وترسازمسولهصدورانه بج.ا.ادربی کشورهایعضوشورایهمکااریخلایجفاارسو

ب،تشدیدخواهدیافت.عر

...کهبهنوعیازآنهاعرا و،ویژهداعشدرکشورهایسوریههجنگعلیهتروریسمب-و

هاینیابتیبای ایارانوبرخایازکشاورهایعربایعضاوشاوراناا باردهتحتعنوانجنگ

دشودادامهخواهدیافتوآیندهاوضا منقههبهسمتصلحوتوافاقپایادارپایشنآواهامی

شاورایکشاورهایعضاورفت اخت فااتبای ایارانوبرخایازکهای موضو بهباالرفت

.کردهمکاریخلیجفارسکمکخواهد

مردانکشورهایعربیوایران)نمونهبارزآندرتغییارپادشااهانباتغییرکاکمانودولت

ومتبیشاترشاد(عربستانمشهوداستکهبامرگملکعبداهللوانتآابملکسالمان،خصا

هایناشیازدیدگاهنآبرانسیاسیافشایشخواهدیافتوای روندازکالاتروندخصومت

جملاهاخات ف ازداریواکترا متهابلفرارفتهکهبآشیازآندراخت فاتقدیمیخویشت 

درمذه وایدئولوژیکاکمدرایرانشیعیبااکشاورهایعربایسانیماذه ،نماوددارد.

کاههایایدئولوژیکیعواملمهمدررابقهایرانوعربساتاناساتششیعهوسنیوتااوتتن

خاورمیاناهتاوثیردارد.بااایا کاال،ایا انادازسیاساتدوکشاورورفتارشااندرشکلچشم

کشاورایادئولوژیودیا یاکدوبرایهر،چونکندموضو آنهارامستعدبهرویاروییمی

(.Wehrey, 2009: 31)ابشارخا است

هاایکاام  متاااوتیدارنادوهویاتکشورهایعربکاشیهخلیجفارسوایران،هویات

تعارضاست.ازسویدیررهویتشیعیدربرابارهویاتعربیایجادشدهباهویتایرانیدر
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ایدرهاایمنقهاهاینیاشباهماوازاترقاباتگیردوزمانیکهبازیررانفرامنقههمیسنیقرار

ها،طبیعایاساتکاهبااگذارند،باتوجهبهتعارضهویتجامیهایتوثیربادلهامنیتمنقههمع

گیریهمرراییکاهشیافتهوازطرفدیرر،امکانواگرایایورودای بازیررانامکانشکل

ایجهاتهاایناپایاداربااکشاورهایفرامنقهاهشود.لذاشرایطبرایایجادائات ففراهممی

(.8912:9ی،)متهشودزنهقوافراهممیتومی موا

جنگعلیهتروریسموداعشدرکشورهایسوریهوعرا کهبهنوعیازآنهاتحتعنوان

فاارسنیاشهاینیابتیبی ایرانوبرخیازکشورهایعربیعضوشورایهمکاریخلیججنگ

هاابای ایارانومتگارفت افاشایشخصاونظارشود،ادامهخواهدیافتکهباادرنا بردهمی

عربستانوهژمونشدنشورادرخلیجفاارسوشکساتبرجاا ،ایارانباهناوعیبازنادهایا 

آمادههایپیشرقابتخواهدبودوسرخورده،لذابهجهتبرونرفتازشرایطومحدودیت

موضو درگیریوجنگدرکوزهخلیجفارسویادرکشورثال مثلسوریهبسایارمحتمال

کداقلبهصورتجنگبی نیروهاینظامیایرانوعربستانوکامیانشدرخاک)بودخواهد

کشورثال (.

کشورهایعضوشورایهمکاری،رویکردسنتیخوددرقبالایاران؛دشوبینیمیپیشلذا

کردنایرانتنظایمشادهجوییوباهدفمنشویکنند؛رویکردیکهبرمبنایمهابلهراکاظمی

متحدانش،روابطدیالماتیکخودرابااایارانکهعربستانسعودیوبرخیازطوریاست.به

تاریراعلیاهایارانودهناد؛آناانادبیااتخصامانهویاسقحآنراکاهشمایکردهنیشققع

نظامیمستهیمباایرانهستندویابااتحریاکاشبهکارگرفتهودرصددستیشایکضورمنقهه

ایردولبیرانهازجمله؛آمریکا،اسرائیل،انرلیسو...باهدنباالکشااندنسزوکمکگرفت ا

موردائت فبالهوهشورایهمکااریبااهاییدرستیشبهمرزهایایرانهستندواکنونصحبت

منقهاهوایجاادفضاایرسدوای ت شیبرایافشایشفشاربارایاراندراسرائیلبهگوشمی

تیجهآنبروزتنشودرگیرینظامیبی ایرانوبرخایکشاورهایموازنهسآتاستکهدرن

ایراباهدنباالداردکاهچنای عضوشوراازجملاهعربساتانبااکماککشاورهایفرامنقهاه

2باردارد.منقهاهکتایفراتارازخاورمیاناهرانیاشدرکننادهدررویکردیبهیکجنگویران

ماراتمتحدهعربیوعمان،ترسازهژماونیکشور؛عربستانسعودی،کویت،بحری ،ققر،ا

ایراندرخلیجفارسرادارند،امابیشازکدکوچکیابیشازکدترسوهساتندتاابارایباه
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چالشکشیدنهمسایهشمالیخوددستبهاقدا عملیاتیبشنندوبالعکسآنهابهدنبالتوسعه

(.Ottaway, 2009: 52)هستندهروابطعادیباتهرانجهتکااظتازمنافعخوددرمنقه


یمسافریکشت-یهمکاریوشورایراناینبییسوم:اتحادوهمگرایویسنار

خلایجشاورایهمکااریمردانایارانوکشاورهایعضاوکاکمانودولتدیدگاه-الا

هامرتاعخواهدشد.هاپیشخواهدرفتوبدبینیفارسبهسمتکاهشخصومت

تبی ایرانوشوراطیساالیانگذشاتهبااالخصپاسازساهو وجودرقاببرخ ف-ب

سلقنتپهلویدرایرانکههرکدا ازطرفی ت شداشتهتابتواندنهشهژمونودساتبرتار

عنوانمهمتری کوزهآبیدنیااداشاتهباشاد،امااایا امارهدرخلیجفارسودریایعمانراب

اشت.محهقنرردیدهوهژمونمشآصینآواهیمد

آمریکاودولغربیباادامهرونداجراییبرجا مآالاتنکردهوبهرسامیتشاناخت -ج

داشاتکاهایا موضاو خاوددنباالخواهادایایراندرمنقههوجهانراباهتوانمندیهسته

بود. ایایرانخواهدایهستهبیانررتشدیدروندخصومتدولعربازموضو برنامه

موضو ه لشیعیدرمنقهاهییمنایهویتیوایدئولوژیکیوالهاهاروندخصومت-د

وترسازمسولهصدورانه بج.ا.ادربی کشورهایعضوشورایهمکااریخلایجفاارسو

جواریایرانوکشورهایعضوشورامرتااعشادهوجویانهوکس همعرب،بااقداماتصلح

شاترک،قبلاهمشاترک،پیاامبروکتاابآسامانیبادرنظرگرفت متغیرهاییازجملاه؛دیا م

المللیمشاترک،هایمشابه،منافعبی هایمشترک،جغرافیایمشترک،تمدنمشترک،دشم 

-برقراریمجددمناسککجتمتعوعمره،برخوردقاطعباخاطیانعربساتانیدرمساائلپایش

مناساککاج،یعیوایرانایدرهایاخیرعلیهزائرانایرانی،اکترا بهزائارانشاآمدهدرسال

هاایدیالماتیاکبای ایارانوعربساتانو...،مساائلکاادبازگشاییوارتهاءساقحهمکااری

ایدئولوژیکیوهویتیبی ایرانوکشورهایعضوشوراازبی خواهدرفت.

ویژهداعشدرکشورهایساوریهوعارا ،ایارانبااهمواجههجنگعلیهتروریسمبدر-و

ائت فمشترکنظاامیوامنیتایهستند؛کشورهایعضوشوراکهموثردرای کوزهبرخیاز

تشکیلخواهدداد)یاعضویتای کشورهادرائت فایرانوروسیه(ودربرخاوردبااداعاش

بسایجکارد،المللیهردوطرفرادرکالوآیندهتهدیدخواهادکهبهنوعیمنافعملیوبی 
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شوند.می

هایاخیردرابعاادهنوعیموازنهقدرتبی ایرانوشورایهمکاریطیسالکییازآنجا

مآتلاصورتگرفت،لذاشاهدایجادهژماونمشاآصومعینایدرمنقهاهنآاواهیمباودو

جمعیدرکوزهخلیجفارستوسطکشاورهایسااکلیهساتیم.شاهدبروزسیستمامنیتدسته

ایسازیهساتها مآالاتنکردهوایرانبهروندغنیآمریکاوغربباادامهرونداجراییبرج

دهد.ایاراننیاشآژانسانرژیاتمیادامهمیالمللیوزیرنظرهایبی خویشبراساسپروتکل

ضم دادنتضمی بههمساایرانعاربکاوزهخلایجفاارس،دساتیابیباهایا فنااوریرادر

فاارسومصاارفبشردوساتانهمعرفایوجمعایخلایجکوزهامنیتدستهبردندرراستایبهره

تواندپیامدهایشدیدیدرسقحجهانداشتهباشدکهتاوثیر.ادامهروندتآاصممیکردعملی

نظارگارفت سراسارجهااندارد،لاذاهاردوکشاورباادرهانارازمسالماناندرمیلیونآنبر

یااازطریاقداوریوکنناددکتری اس می،بایدت شبرایآشتیبی یکادیرر"پیشرامان"

(.Raza, 2016: 14)ببرندبهره(میانجی)دولتشآصثال 

توانندباتکیاهبرعوامالکوزهدفاعیونظامی،ایرانوشورایهمکاریخلیجفارسمیدر

زدایاایوایدردیالماساایدفاااعی،تاانشمهااموتوثیرگااذار؛ائاات فدووچندجانبااهمنقهااه

دیالماسایدفااعیراگرایایدرتهدیادمتهابالومهاوماتیدفااعیودیالماساعتمادسازیدر

(.8929:99)مینائیوهمکاران،کنندتهویتوپیریری


 ناوایرانیجماران-چهارم:هژمونشدنایرانواحتمالضعیفتنشیویسنار

شوراباهسامتتشادیدمردانایرانوکشورهایعضوهایکاکمانودولتدیدگاه-الا

هاازدیادخواهدیافت.هاپیشخواهدرفتوبدبینیمتخصو

عنوانهژمونمنقهه،جایراهبرتررابدستخواهدگرفت.هایرانب-ب

9+8کنندوادامهیافت توافاقآمریکاوغربباادامهرونداجراییبرجا مآالاتنمی-ج

نرابهدنبالخواهدداشت،ایایراندرمنقههوجهاباایرانورسمیتشناخت توانمندیهسته

ایایهساتهکهای موضو خودبیانررتشدیدرونادخصاومتدولعاربازموضاو برناماه

بود. ایرانخواهد

موضو ه لشیعیدرمنقهاهیهایمنایهویتیوایدئولوژیکیوالهاروندخصومت-د
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کااریخلایجفاارسووترسازمسولهصدورانه بج.ا.ادربی کشورهایعضوشورایهم

یافت.عرب،تشدیدخواهد

آنهااویژهداعشدرکشورهایسوریهوعرا کاهباهناوعیازهجنگعلیهتروریسمب-و

هاینیابتیبی ایرانوبرخیازکشاورهایعربایعضاوشاورایهمکااریتحتعنوانجنگ

ورهایعضاوایا شودادامهخواهدیافتاماشورایهمکاریویاکشابردهمیخلیجفارسنا 

انادباهناچاارصاحنهمنازعاهرادرعارا وساوریهتارکشوراکهدرای جنگدخیالباوده

کنند.می

مردانایرانوکشورهایعضاوشاورایهمکااریخلایجدرنتیجهدیدگاهکاکمانودولت

هاازدیادشده،ازطرفدیررباتوجاهباهرفتهوبدبینیهاپیشفارسبهسمتتشدیدخصومت

هاایمنقهاهایونهشفعالدربحرانشرایطجهانیایران،ازجملهموفهیتدرمذاکراتهسته

هایمآالادولتعارا وساوریهوتوانمنادیدرکاوزهنظاامیووشکستداعشوگروه

.آمریکاوغارببااکندمیعنوانهژمونمنقههمعرفیونهشمحوریایااءهای،ایرانبهسته

بااایارانورسامیتشاناخت 9+8اییبرجا مآالاتنکردهوادامهیافت توافقادامهرونداجر

هاایهاویتیودهاد.همچنای خصاومتایایراندرمنقههوجهانرانشانمیتوانمندیهسته

لهصادورانها بج.ا.ادروموضو ه لشیعیدرمنقههوتارسازمسایایدئولوژیکیوالها

کاریخلیجفارستشدیدیافت.کشورهایعضوشورایهمبی 

شارایطاداماهدارد،اماابناابرجنگعلیهتروریسموداعشدرکشورهایساوریهوعارا 

مابی ایرانوروسیهوبرخیدیررازکشاورهایجنگوائت فومذاکراتفیآمدهدرپیش

وهاایماوردکمایاتعربساتانگساتردهعلیاهداعاشوتروریساتهایمنقهه،ضم پیروزی

برخاایدیراارازکشااورهایعاارب،جایراااهایاا کشااورهاتضااعیاوایاا کشااورهاازادامااه

ویژهسوریهوعارا (محارو وباهناچاارصاحنهراتارکه)بآفرینیدرمنازعاتمنقههنهش

تواناذعانداشتکهسیاستخارجیعربساتانوکشاورهایعربایدررقاباتومیاند،کرده

خورد.میکستباایران،درای کوزهش

عربساتان؛ادامهتشدیداخت فاتاخیربی ایرانوبرخیدولعربیعضوشوراازجملهدر

مردانای کشاورهاعلیاهایارانزایبرخیازدولتاقداماتوسآنانتنشبرخ فوبحری ،

نکاردهداری،بهصورتتهاجمیعملدرقال موازنهنر ،مسئولی ج.ا.اضم کاظخویشت 
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المللخاودداریکاردهوصارفا ازطار مثلدرصحنهبی زاومهابلهبهوازایجادفضایتنش

دیالماتیکموضو راپیریرهستند.

عناوانعناصارهدرکالکاضردولعربستانساعودی،امااراتمتحادهعربایوبحاری با

هژماونشادندرشوندکهباهادفواگراییشورایهمکاریخلیجفارسباایراننا بردهمی

الملالهساتندوهایواهی،بهدنبالتضاعیااقتادارایاراندرصاحنهبای منقههویاخصومت

اند.ازطرفدیرردولققر،کویتوعمانکردهامکانهمرراییبی ایرانوشوراراضعیا

هباعا .لاذاایا مساولهستندعنوانعناصرهمرراییجهتبرقراریتعاملوارتبا باایرانهب

شودتعادلوانسجا دردرونشورایهمکاریخلیجفارسعلیاهیاالاهایارانباامشاکلومی

عنواندشام اساتراتژیکههاقبلباسرائیلکهتامدتگیمواجهباشد.ازسویدیرردودسته

شادوکتاییکایازاهادافوراهبردهاایماهیاتهایمسلمانمعرفیمایدولعربیوملت

عناوانمتحادهایبود،اکنونبهایمنقههها،کنارانس،شوراوسازمانازجنبشتشکیلبرخی

ایاعارابهایمهابلهسوئیباسیاستدولعربشناختهشدهبهطوریکهاسرائیلدرصددهم

هاینظامیمشترکباای کشورهاهساتندکاهایا دنبالبرنامههوازای روبهستندعلیهایران

تغییریدرراستایواگراییبیشتربی شورایهمکاریوایراندرآیندهخواهدعنوانمهخودب

لذادرای وضعیت،اکتمالستیش،ضعیااستامادهد.هارادرمنقههافشایشمیبودکهتنش

،کلیهاقداماتایرانبهسمتکالاتتادافعیبالاعالشودمیکهایرانهژمونمنقههییازآنجا

وعیگاارددفااعیفعاالدرکاوزهدیالماتیاکونظاامیمنجملاهبااانجاا سو دادهشدهون

تاوانادعاانماییایرانراشاهدهستیم.درمجمو میفارسوقدرتمانورهاینظامیدرخلیج

برتریایراندرمنقههوهژمونشدن،خصومتبی ایرانوکشورهایعضوبرخ فکهکرد

شوراادامهدارد.
 

 گیرینتیجه

انجامادهاییبرایارزیابیسناریوهاباهچاارچوبیمایگیریازادراکاتبهمثابهسنجههبهر

هایسودمندیباهدفانریششقضاوتکارگروهساناریوکهکاربستآنسادهاست.پرسش

هایارزیابیسناریورامشاآصشود.کاربستادراکاتبهمثابهسنجهبرایهرسنجهمقرحمی

گروهساناریوبارایهارسانجه،دمندیباهدفانریششقضاوتکارهایسوسازد.پرسشمی
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.(9441:9)چرماک،شودیمقرحم

ساناریوی891یازمجماو یدرمرکلاهنهاا( Scenario Wizard)ویاشاردافاشارساناریونر 

کاهباادرنظرگارفت عناصارکاردسناریویمحتمالیااساازگارتررامعرفای1ممک ،تعداد

سناریوبادرنظرگرفت کلیهعناصارداخلایآنهااوکازسناریوها،داستانهرهای(هری)مولاه

.شادفاارس،تادوی خلیجمنقبقباواقعیتموجوددرخصو رابقهایرانباشورایهمکاری

تابانظارآنهااساناریویمارجحومقلاوببارشدهایهرسناریوبهجامعهآماریارائهداستان

روزدرهایسناریوییبااآنچاهکاهمااهارپروژهتسبهمشآصشود.مبنایمیشانامتیازهایمک

تاااوتچنادانینادارد.اماااکتمااالتگونااگونیرادردهیم،زندگیشآصیخودانجا می

ای فراینادگااهدهیم.ریشیمتناس باآنهاراانجا میآیندهخوددرنظرگرفتهوساسبرنامه

دربرابررویدادیاستکهشاایدهرگاشرویندهاد؛امااگذاریبرایآمادگیبهصورتبیمه

اگرچنی رخدادیشکلگرفت،ماآنراهوشامندانهدرنظارگرفتاهوبارایامکاانوقاو و

 .ایمریشیکردهپیامدهایآنبرنامه

دستآمادههگذاریپانلسناریوهایمحتملتوسطجامعهآماری،نتایجذیلبنتیجهارزشدر

است:
 گذاری )امتیازدهی( سناریوهای محتمل نل ارزشپ -4جدول 
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جنرایبااامتیاازناواهمانسناریویی9الذکر،سناریویشمارهگذاریفو ارزشدر -8

دارعنوانساناریویاولویاتهوب)دارایسازگاریباال(دارایبیشتری میشاناکتمالوقو 92

درمرکلاه91جنریباامتیازهایققاییاهمانسناریوی8.ساسسناریویشمارهمشآصشد

 قراردارد.مابی ایرانوشورایهمکاریخلیجفیوابطدو میشاناکتمالوقو درر

امتیاازدرکاوزهمیاشاناکتماالوقاو را91هایجنرای؛ایا ساناریوسناریویقایق -9

ساناریوسناریویمحتملخروجیازسیستممیانچهاردرای کوزهازدو کهرتبهکردکس 

اسات.همچنای درمرکلاهدو تحهاقکهاکتماالوقاو آنکردتوانادعاویشارداستومی

کاهایا عاددکارددرکوزهمیشانمنقهیبودنوسازگاریعناصردرونیراکس 14امتیاز

مقلاوبیمیاشانباودهوباالتری میشانرادرمسولهانقبا وسازگاریعناصارمتشاکلهساناریو

کاهدرکاردراکسا 99وبیتای سناریوبراینظا جمهوریاس میایارانعادداست.مقل

انریاشی.درمسولهچالشنیستدارایرانمقلوباولویترتبهسو قرارگرفتیعنیای سناریو

تاوانکهدرمرکلهدو قرارگرفات،ولایمایکردراکس 99سناریوبرایرهبرانج.ا.اعدد

.رابقهسناریوداشتبرایرهبرانایرانخواهدیناریوچالشجدیدکهوقو ای سمدعیبود

وبیاانرراساتکهرتبهسو کندراکس 91بااستراتژیوراهبردجاریایرانتوانستامتیاز

هایجااریایاراندرمهابالشاورایهمکااریکهای سناریواولویتاستراتژیبودهای نکته

است.رابقهسناریوباااساتراتژی1و9سناریوهایبهییشتروایرانتمایلبنیستخلیجفارس

امتیاازدرایا دومی کهکردراکس 91وراهبردجاریشورایهمکاریخلیجفارسامتیاز

کاضارانقباا بااراهباردتاواننتیجاهگرفاتکاهایا اساتراتژیدرکااللذامایاست.کوزه

داردکهای موضو یاکهشاداروچاالشکشورهایعربیعضوشورادرمواجههباایرانرا

 است.جدیامنیتیواستراتژیکبرایجمهوریاس میایران

کاردامتیازدرکوزهمیشاناکتمالوقو راکس 92سناریویناوجنری؛ای سناریو -9

درای کوزهازمیانچهارساناریویمحتمالخروجایازسیساتمساناریوویاشارداولکهرتبه

.درکاوزهدارداولقرارواکتمالآندرمرکلهیستانتظارنورازنوقو آندمیشا،لذااست

کهدرمرکلهدو پاسازکندراکس 99میشانمنقهیبودنوسازگاریعناصردرونیعدد

را89هایجنریاست.مقلوبیتای ساناریوباراینظاا جمهاوریاسا میایارانعاددقایق
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یعنیایرانیستارگرفت.ای سناریو،مقلوبواولویتایراننکهدررتبهآخرقرکردکس 

فضایتهدیدوچالشدرمنقههنیست.درمسولهچاالشانریاشیساناریوکردنبهدنبالفراهم

داشاتتوانادعااومیهکهدرمرکلهاولقرارگرفتکردراکس 92برایرهبرانج.ا.اعدد

یرهبرانایرانخواهادباودودرصاورتوقاو ایا کهوقو ای سناریوچالشجدیدیبرا

دهندهبارایرهبارانایاراناسات.رابقاهساناریوباااساتراتژیوسناریوموضو جدیدوتکان

وبیاانررایا نکتاهاساتکهرتباهچهاار کندراکس 81راهبردجاریایرانتوانستامتیاز

درمهابلشورایهمکاریخلیجفاارسهایجاریایرانکهای سناریواولویتاستراتژیبوده

کاهکاردتاوانبیااناستوبهناوعیمای1و9و8سناریوهایهبیوایرانتمایلبیشترنیست

اص  دردستورکارجاریایراننیست.رابقاهساناریوباااساتراتژیوراهباردجااریشاورای

تاوانلاذامایوزهاست،درای کاولکهامتیازکردراکس 11همکاریخلیجفارسامتیاز

نتیجهگرفتکهای استراتژیدرکالکاضرانقبا باراهبردکشورهایعربیعضاوشاورادر

مواجههباایرانراداردکهای موضو یکهشداروچاالشامنیتایبارایجمهاوریاسا می

 تواندباشد.ایرانمی

اناکتمالوقو راکس امتیازدرکوزهمیش99سناریویکشتیمسافری؛ای سناریو -1

نمودکهرتبهسو درای کوزهازمیاانچهاارساناریویمحتمالخروجایازسیساتمساناریو

.درکاوزهمیاشانمنقهایباودنونیساتکاضرمتصاور ویشارداستومیشانوقو آندرکال

هاایجنرایوکهدرمرکلهسو پسازقاایقکردراکس 98سازگاریعناصردرونیعدد

کردراکس 19جنریاست.مقلوبیتای سناریوبراینظا جمهوریاس میایرانعددناو

کهدررتبهمشترکاول)همشمانباناوایرانیجماران(قارارگرفات.ایا ساناریو،مقلاوبو

فضایتعاملوهمکااریفایماابی درکردنباشدیعنیایرانبهدنبالفراهماولویتایرانمی

،وکاردراکسا 81درمسولهچاالشانریاشیساناریوبارایرهبارانج.ا.اعادد.استمنقهه

کهوقو ای سناریوچالشجدیدیبرایرهبارانایاراننآواهادباودودرمدعیبودتوانمی

دهندهبرایرهبرانایراننیست.رابقاهساناریوصورتوقو ای سناریوموضو جدیدوتکان

وبیاانرراساتکهرتباهاولکندراکس 92ایرانتوانستامتیازبااستراتژیوراهبردجاری

هایجاریایاراندرمهابالشاورایهمکااریای نکتهاستکهای سناریواولویتاستراتژی

خلیجفارساستوایرانتمایلشبیشتربرایجادفضایهمکاریوتعاملبااکشاورهایعربای
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یوراهبردجاریشورایهمکاریخلیجفارسامتیازعضوشورااست.رابقهسناریوبااستراتژ

تاواننتیجاهگرفاتکاهایا کهامتیاازساو درایا کاوزهاسات،لاذامایکردراکس 98

استراتژیدرکالکاضرانقبا باراهبردکشورهایعربیعضاوشاورادرمواجهاهبااایارانرا

درکشورهایعربیجهاتتعامالهایجنریوناوجنریداردیعنیتمایلزیادیپسازقایق

هاایهمکااریواشاتراکمسااعیمیاانمحوراصالیمقالعاهزمیناه،لاذاباایرانوجودنادارد

واکدهایسیاسیمتااوتاست،برای اساسمیانافرادونیشجوامعانسانیپیوندهایمشترک

بلکاهبایادازاجتماعیوفو ملیوجودداردودرای روندمسئلهبردوباختمقرحنیسات،

تدریجباههاستوبکگراییهاوملیهایجداگانه،نظا دولتاهمیتعواملیچونکاکمیت

 هاکرد.المللراجایرشی روابطمیاندولترفتوروابطبی سویانترناسیونالیسمپیش

کاوزهمیاشاناکتماالوقاو راامتیازدر94سناریوسناریویناوایرانیجماران؛ای  -9

میاانچهاارساناریویمحتمالخروجایازای کاوزهازکهرتبهچهار وآخردرکرد کس

کاوزهمیاشانمنقهای.دراساتپاایی سیستمسناریوویشارداستیعنیمیشاناکتمالآنبسیار

هاایمرکلهچهار پاسازقاایقکهدرکردراکس 91درونیعددبودنوسازگاریعناصر

فریاست.مقلوبیتای ساناریوباراینظاا جمهاوریاسا میجنری،ناوجنریوکشتیمسا

کهدررتبهمشترکاول)همشمانباکشتیمساافری(قرارگرفات.کردراکس 19ایرانعدد

یعنیایرانبهدنبالهژمونشدندرمنقهاهاسات.دراستای سناریو،مقلوبواولویتایران

کهدرمرکلاهساو قارارکردراکس 91اعددانریشیسناریوبرایرهبرانج.ا.مسولهچالش

کهوقو ای سناریوچالشجدیدیبرایرهبارانایاراننآواهادمدعیبودتوانگرفتومی

دهنادهبارایرهبارانایاراننیسات.بودودرصورتوقو ای سناریوموضو جدیادوتکاان

کاهرتباهدو کنادراکسا 99جاریایرانتوانستامتیازرابقهسناریوبااستراتژیوراهبرد

هاایجااریایاراندرمهابالکهای سناریواولویتدو استراتژیبودهوبیانررای نکتهاست

کشاتیمساافریونااووایرانتمایلشبیشتربارساناریویاستشورایهمکاریخلیجفارس

اریخلایجفاارسایرانیجماراناست.رابقهسناریوبااستراتژیوراهبردجاریشورایهمکا

تواننتیجهگرفاتکاهایا کهامتیازچهار درای کوزهاست،لذامیکردراکس 82امتیاز

کاضرراهبردکشورهایعربیعضوشورادرمواجهاهبااایاراننیساتوایا استراتژیدرکال

 کشورهاهرگشکاضربهپذیرشهژمونشدنایراندرمنقههخلیجفارسنیستند.
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ویاشارد؛ساناریوافاشارگذاریخروجینار پنلارزشآمدهازدستهربآمابراساس -2

شاوند،کاهبهصورتمشترک،سناریویمرجحومقلوبنظا ج.ا.اشناختهمی1و9سناریوی

عناوانساناریویمحتمالازنظاره،امابهستندمقلوبایران19چهای سناریوهاباامتیازاگر

رتباهدراساتوهایجنری،زیادیاقایق8سناریویاصلهآنهاباوقو ،دردرجهاولنیستندوف

نراهمیشاناکتمالوقاو قراردارنادکاهایا امارمسایررسایدنباهساناریویچهار ازسو و

 .کردسآتخواهدعنوانسناریویمحتملواولویتاولرابسیارهمقلوبب

کاهایا ساناریوکاردانجنری؛بایدبیاناوتریاهمانخصو سناریویمحتملدر -1

مرکلاهسیساتم،درInputعناوانههایاولیاهطارحکاهباراناگرچهباعنایتبهعناصروپیش

دساتآورد،کاهخاودبیانررشارایطوهوباالتری عددرابا92گذاری،امتیازنهاییوارزش

ورهایعربایبینیمحتملآیندهرابقهایرانباکشامنقههاستوپیشغال برفضایموجودو

بارخ فایاراناسات،یعناییبارایاتمقلوبپاائی دردرجهیو،اماای سناردهد.نشانمیرا

اکتمالباالیوقو ،ای وضعیتموردنظرومقلوبایراننیست.همچنی ای سناریواولویت

ندندنباالکشااهوآنهابااستاماراهبردجاریکشورهایعربینبودهجاریایراننیشراهبرد

کهآرامشراازبای باردهواستزاوآشوبفضایسیاسیخلیجفارسبهسمتفضایتنش

 .باشیمالمللییکدیرربایدمنتظرتحرکاتتآاصمیعلیهمنافعملیوبی 

92یاهمانکشتیمسافریبااامتیااز2پنل،سناریویسناریویراهبردجاریج.ا.ادر -1

مادتخاویشالمللایدرازهایرانبراساسمنافعملیوبای کبودهکهبیانررای واقعیتاست

فارسکهکیاتاقتصاادیوانارژیآنباهایا کاوزهوویژهدرکوزهخلیجهدرسقحمنقههب

زداوکااظثبااتدرهاایتانشدنبالاتآاذوپیرویازسیاساتهالمللیمتکیاست،بآبراهبی 

صلجمعمثبتباهماههمساایرانجناوبیخاویشمنقههباتکیهبرتعاملسازندهوبازیباکا

99افقدهساالهآتایدرجایرااهساو میاشاناکتماالوقاو بااامتیاازدر،اماای سناریواست

ساالهآتایکهتحهاقایا شارایطوساناریودرباازهزماانیدهبودهقرارداردکهبیانررای نکته

 بود.نآواهدپذیرامکان

میشانمقلوبیتای سناریوبارایج.ا.ا،بایاداعا  مسافریبارابقهسناریویکشتی -2

همشمانمقلاوبایاراندرارتباا بااشاورایهمکااریخلایج19امتیازکهای سناریوباکرد

 .هستفارسنیش
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اسات.ردیاادو در91هاایجنرایبااامتیاازیاهمانقایق8امکانوقو سناریوی-84

هایضاعیاوتشاکیلها،اکتمالتنشخصومتنسبییعنیبراساسای سناریوشاهدافشایش

شاورایهمکااریگردد؛کشاورهایعضاوبینیمیناتویعربیدرمنقههخواهیمبود.لذاپیش

جاوییکنند؛رویکردیکهبرمبنایمهابلاهتآاصمسنتیخویشدرقبالایرانراکاظرویکرد

رواباطدیالماتیاکخاوداست.شدهالمللیتنظیممنقههوبی کردنایراندروباهدفمنشوی

تاریراعلیاهایارانیاساقحآنراکااهشدهناد؛آنهااادبیااتخصامانهکردهراباایرانققع

)نااتویعربای(نیاشخلایجاشبهکارگرفتهوائت فنظامیشورایهمکاریایوکضورمنقهه

ولایاکتماالگرفاتشاوراصاورتنآواهادتشکیلشدهاماستیشنظامیمستهیمبای ایارانو

یانیابتیبی نیروهاینظامیایرانوشاورایهمکاارییااتنشمحدودووزیادیمبنیبرستیش

ازطرفدیرارباااعضایناتویعربیدرسرزمی ثال یاکوزهآبیخلیجفارسوجوددارد.

باه8کادثشدناتااقاتیاعواملجدیددرصحنهسیاسی،امکانتغییروکرکتازسناریوی

هاخصومتبود.یعنیباتشدیدبینیخواهدیاهمانناوهایجنریقابلپیش9سمتسناریوی

تحریکعواملبیرونیومحیقی،اکتمالهژمونشادنشاورایهمکااریخلایجفاارسدرو

درگیارینظاامیویژهآمریکاواکتمالبااالیتانشوهایبکمکنیروهایفرامنقههمنقههبا

پیماناانشباهصاورتخاا درهمکاریبهصورتعا وعربساتانوهامبی ایرانوشورای

منقهاهکوزهخلیجفارسخواهیمبودکهدرای جنگ،عربستانقاراراساتنهاشواساطدر

اسرائیلو...رابازیکناد.چنانچاهبای ایارانوعربساتانجناگر ،علیهایرانبهناعآمریکا

د.برایآمریکاا،ناابودییاااضامح لبآشایازکشورصدمهزیادیخواهنددیدودهد،هر

اسااسنظریاهعربستانمهمنیساتچاوندرایا اساتراتژی،عربساتانتنهااوسایلهاساتوبار

ازکند.لذابراساسای ساناریو،عربساتانوبرخایدیرارماکیاولی؛هدفوسیلهراتوجیهمی

نهاایی،ودرگاا دو وکاردهاکشورهایمنقههدرگا اولبایدایرانراازنظرنظامیتضعی

جهااتنااابودیواسااتعمارکاماالایاارانصااورتاینیروهااایفرامنقهااهکضااورمسااتهیم

خواهدگرفت.
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