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Abstract 

The subject of this article is the future study of the Hebrew-Arabic alliance and the 

possible scenario of its effects on the national security of the Islamic Republic of Iran. It is 

Iran. Futurism, as part of futurism, seeks to develop the most - and most likely - future of a 

subject. The present article also seeks to scenario the most probable effect of the Hebrew-

Arab coalition on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research 

method in data collection is descriptive-analytical method and in writing the scenario of 

Peter Schwartz's eight-step method called G.N.B studies the most feasible scenario of the 

effects of this coalition on the national security of the Islamic Republic of Iran. This study 

needs to investigate different possible scenarios based on the analysis of effective drivers 

and uncertainties about the future of the present issue, and the most selectable possible 

scenario in this impact is the ominous coalition scenario among the existing scenarios with 

respect to existing drivers and uncertainties. Are likely to be counted. 
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 عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران  –پژوهی ائتالف عبری آینده

 1محمد حسن عرب پور

 2مهدی مطهر نیا 

 3مهدی جاودانی مقدم

 چکیده

 رابیرر ج.ا. ا  یملرر   ت یرر محتمل اثررراآ آب بررر امن  یو یسنارعربی و  –یپژوهی ائتالف عبرآیندهموضوع،  

است. آینده اندیشی به دنبال انکشاف محتمل ترین آینده پیشاروی یک موضرروع اسررت. م اارره  اضررر 

عربی برامنیت ملی جمهوری اسالمی ایراب را سناریو -اثر ائتالف عبری  شدنی ترین  بدنبال آب است که

یو از ها متوجه روش آینده پژوهی و کیفی و در نگررارش سررنارپردازی نماید. روش در گردآوری داده

است و اثراآ ائتالف را بر امنیت ملی جمهرروری   G.N.B  1روش هشت مر له ای شوارتز موسوم به  

اسالمی مورد مطااعه قرار میدهد. پژوهش نیازمند بررسی سناریوهای ا تماای متفاوآ بر مبنای تحلیل 

سررناریو در پیشرانهای موثر و عدم قطعیت های ا صا شده بر آینده موضوع، و انتخاب شرردنی ترررین  

این اثرگذاری است. سناریوی ائتالف شوم در میاب سناریوهای موجود باتوجه به پیشراب های موجررود 

 و عدم قطعیتهای ا صا شده، از ا تمال باالیی برخوردار است.  

 پژوهیعربی، ناتوی عربی، خاورمیانه، آمریکا، خلیج فارس، آینده –ائتالف عبری  واژگان کلیدی:
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 و بیان مسئله  مقدمه

ه بررا تروری رر  و مبررارز در خلیج فارس با  مله آمریکا به عراق به بهانررهای  ااگوی نظام امنیت منط ه

های کشتار جمعی تحوای بزرگ در پی داشته است. این تحررول سررب  شررد تررا -م ابله با تواید سالح

هررای ایحرراد شررده، نظرر  نرروین های مناس ، از فرصت گیری از فرصت برخی کشورهای منط ه با بهره

ای را در راستای پیشبرد اهداف و عالیق خود ساماندهی کنند. در م ابل، کشوری مانند عراق که منط ه

 اشیه قرار گرفته گرفتند، ه  اکنوب در  آفرینی این کشور یا علیه آب شکل میها یا با ن شهمواره نظام

ترررین عامررل در ت ییررر ای نرردارد. اصررلیجایگاه چندانی در طرا ی نظام امنیت منط رره است و ن ش و

های ناشی از اوضاع داخلی ایررن کشررور برروده اسررت  رسررتمی، ای دگرگونیااگوی نظام امنیت منط ه

 1  (.1395:192ایومن، هابیلی،  

 هررایبحررراب اا اعررده،  تروری رر   همچرروب  جدید  مت یرهای  سری  یک  طریق  از  خاورمیانه  امنیت   نظام

 ااملررلبین  امنیت   به  نوعی  به  منط ه  سیاست   و  قدرآ  ساخت   در  شیعی  عنصر  ن ش  افزایش  و  ایمنط ه

 م ررائل عررراق، بحررراب و سرراتامبر 11   ررواد   از  بعررد  امنیترری  -  سیاسرری  تحوالآ.  است   شده  متصل

گرررایش برره همگرایررو از نرروع امروزه  .  اندکرده  تراامللیبین  و  ترپیوسته  ه   به  تر،عمومی  را  خاورمیانه

همگرایی و واگرایی ناظر بر رفتررار . هاى بارز سدة بی ت  بویژه نی  سدة اخیر است جدید آب از ویژگی

جمعگرایی و دوریگزینی کشورها ن بت برره یکرردیگر اسررت. پدیررده واگرایرری و همگرایرری در رفتررار 

هررا، از طبیعترری پویررا یکدیگر، ب ته به دالیل و عوامررل بررروز و تالرری ایررن پدیرردهکشورها ن بت به  

مانررد، برخوردار است به این معنا که اگر عوامل ایاادکننده باقی بمانند، واگرایی و همگرایی باقی مرری

برعکس با نبودب این عوامل، همگرایی واگرایی نیز از بررین خواهررد رفررت و برره علررت اینکرره عوامررل 

 شود.  نده در ال تحول و دگرگونی است، این پدیده نیزدچار تحول میایاادکن

 کشررورهای.  گرفت   صورآ  ایهای منط هچااش  با  م ابله  برای  عرب تاب  رهبری  به  عربی  ائتالف  ایااد

 تررالش آمریکررا ماننررد ایفرامنط ه هایقدرآ  برخی  همراهی  با  سعودی  عرب تاب  ویژه  به  منط ه،  عربی

 باردازد؛ آب ژئوپلیتیکی نفوذ  کاهش  و  ایراب  با  م ابله  به  متفاوآ،  کامال  و  جدید  طر ی  قاا    در  کندمی

 میرراب هرراتررنش افررزایش ماننررد دالیلی بنابر و می شود دنبال عربی ناتوی  جدید  ایده  قاا    در  که  امری

 نظررامی و اقتصررادی هایرقابت  افزایش آمریکا، جدید دوات   ایرانی  ضد  هایسیاست   عرب تاب،  و  ایراب

 
(، نظام امنیت منتظقه  ای در خلیج  1395فرزاد، ایومن، محمد صالح، کرمیان هابیلی، کرم رضا، )رستمی ،   1

  -191،صص  78فارس و تۀثیر آن بر امنیت ملی عراق پسا صدام ، فصلنامه راهبرد ، سال بیست و پنج ، شماره  
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 منط رره کشررورهای برخرری و ایراب میاب تاریخی تنشهای برخی فارس، خلیج   اشیه  کشورهای  با  ایراب

  .یابد می  افزایش

زای خاورمیانه با شکل دادب به ائتالفی که تنها اعراب ترین موضوع بحراب  کنار گذاشتن ایراب در مه 

باتوجرره برره مبا رر  مطرررح   .ایراب است کاستن از عرصه هایی برای کنش گری  متوجه   ضور دارند،  

جمهوری اسالمی   امنیت   بر   عبری  -عربی  ائتالف  گیریشکل  پیامدهای  و  اندازشده این پژوهش چش 

 باشد. ای میایراب در ب تر نظام امنیت منط ه

 روش پژوهش-

 روش  از  سررناریو   نگارش  در  و  آینده پژوهی و کیفی  روش  متوجه  هاداده  گردآوری  در  پژوهش  روش

 ائررتالف  ایررن  اثراآ  پیشاروی  سناریوی  ترین  شدنی    G.N.B  به  موسوم  شوارتز  پیتر  ای  مر له  هشت 

  .میدهد قرار مطااعه مورد  ایراب اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  بر را

 چارچوب نظری  -1

 –های گوناگوب  یاآ سیاسرری  گیری همگرایی در سا ت چارچوب نظری م ااه  اضر متوجه شکل

اندیشرری در زمینرره موضرروع ائررتالف اجتماعی و ملی و فراملی بشر است. از سوی دیگر متوجه آینررده

ای به ویژه متوجرره امنیررت ملرری عبری بعنواب یک مت یر م ت ل بر ایعاد گوناگوب امنیت منط ه  –عربی  

 شوارتز است.  جمهوری اسالمی ایراب متوجه استفاده ازروش سناریونوی ی پیتر

 پژوهیامنیت، ابعاد آن و آینده-

محیطی و اقتصادی گرفته   -امنیت به مفهومی چندبعدی تبدیل شده است که از مبا   زی ت امروزه  

 مفهرروم  یررک  بعنررواب  ونه  رفته  فراتر  نیز  این  از   تی  امنیت   شود. مفهوممیتا تهدیداآ نظامی را شامل  

 بلکرره میشررود، تحررول دسررتخوش بررین اامللرری تحوالآ تبع به و بوده مت یرهای قدرآ  تابع  که  ثانوی

 مبررانی  بررا  امنیررت .  گیررردمی  قرررار  بررسی  مورد  جدید  سیاسی  هایدر گفتماب  مت یر م ت ل  یک  بعنواب

 بلکه  شود،نمی  تعریف  تهدید«  »نبود  سلبی  صورآ  به  تنها  نه  امنیت .  خورده است   گره  فکری  و  فل فی

 امررروزه  تی و شودمی ملی تعریف منافع و اهداف تح ق برای مطلوب شرایط ایاابی وجود  بصورآ

 یرراد  بخررش«  اطمینرراب  »امنیررت   عنررواب  تحررت   سومی  مفهوم  از  جهانی،  امنیت   سوم مطااعاآ  موج  در  و

 شود.می
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  یرراتی  منررافع  فررداکردب  به  مابور  جنگ،  ا ترازاز  صورآ  در  که  دارد  امنیت   در این دیدگاه، کشوری

 گوناگونی ابعاد امنیت . کند  فظ  درجنگ  پیروزی  با  را  منافع  این  جنگ  وقوع  صورآ  در  و  نباشد  خود

ر یمرری و همکرراراب،  دارد  محیطرری زی ررت  و فرهنگرری اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی،  ازجمله

1397 :1016  .) 

 :، امروزه چااشهای چندی دربرابر مفهوم امنیت وجود داردامنیتی آید در بحثهایبه نظر می

اندازی . چنین چش شود که بتواند امنیت خود را، خودش تأمین کند  قدرتمند  این که هرکشوری آن در -1

 در امکاب وقوع دارد. شماری آنه  ب یار ارزاب در موقعیت کنونی برای کشورهای انگشت 

کشررورهای ضررعیفتر امنیت و  ،تأمین امنیت جهابظیفه قدرتمند و این که قدرآ های بزرگ و دواتهای -2

باشررند نیررز باتوجه به این که قدرتهای بزرگ ف ط به فکر تامین منافع خود می  .بر عهده داشته باشند  را

قدرتهای متوسط نیز از تواب و  تی اراده معطرروف برره ایررن معنررا   اب نخواهد داشت.کای ام  چنین ایده

 برخوردار نی تند. 

ین امنیررت ایررن کشررورها توسررط با همکاری کشورهای دارای منافع مشترک، تا  د ممکن وظیفه تأم  -3

توانررد راه آید. ایررن ایررده میبه نظر می  گردد.با تعامل و همکاری باه  به همه آنها واگذار    خودشاب و

های مطرررح شررده در ت ریبا همگی نظریه  .و امکاب وقوعی نیز خواهد داشت د  گشای تأمین امنیت باش

 اند. باب امنیت از این ایده ااگو گرفته  

با پژهی  آیندهاندیشی معطوف به ردیابی محتملترین آینده ی موضوع است.  وجه آیندهتالش  اضر مت

های باا وه و برنامرره   تحلیل منابع، ااگوها و عوامل ت ییر و یا ثباآ، به تا   آینده  استفاده از تازیه و

 «،امررروز( »ت ییرنکررردب  یا منعکس کننده آن ت که چگونه از دل ت ییراآ    و  میاردازدبرای آنها    ریزی

مطلرروب  ای اسررت کرره مرردنظر ودرصدد شکل دادب به آینرردهدر نهایت و  یابدمیتواد  ا«فرد»واقعیت 

رایند برنامه ریزی استراتژیک منابع ان ررانی بررا (. ف35:  1392.   اجیانی و قصاع،  برنامه ریزاب آب باشد

پژوهانرره،   سازی آینرردهیازها و ضرورتها، آمادهنده پژوهانه در برگیرنده مرا ل بررسی پیشآین  رویکرد

 آینده پژوهانه می باشد  معناسازی آینده، توسعه و طرا ی آینده پژوهانه، اقدام آینده پژوهانه و ارزیابی

 (. 52: 1396 یع وبی و همکاراب، 

که به ماموعه تالش های بشر برای شناخت آینده هررا، اندیشانه وجود دارد  این اشتباه در ابیاآ آینده

پژوهی دارای شود. این در  اای است که اینگونه نی ت و باید دان ت کرره آینرردهپژوهی گفته میآینده
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یررک موضرروع اسررت  -های محتمل پیشاروی نه آینده  -رویکرد اکتشافی است و متوجه محتمل ترین  

 (.  1395ندیشی کاربردی: مطهرنیا ، مهدی، ت ریراآ درس آینده ا

اگر چه سناریونوی ی میل شدیدی به نگارش آینده های هنارراری و ترسرریمی دارد، امررا در نگررارش 

 آینده های اکتشافی به ویژه در روشهایی چوب روش شوارتز معنادارو قابل تعریف است.  

 اندیشرریدب سررناریو، و است  نامعلوم آینده. شوندمی مرتبط آینده به که است   امکاناتی  ماموعه  سناریو 

دهند چگونرره (. همچنین سناریوها نشاب می34: 1392آموزد اسکندری،  می ما به را  نامعلومی  مورد  در

ای از فرضیاآ در مررورد نیروهررای کلیرردی ممکن است یک آینده براساس وضعیت کنونی و ماموعه

جهت به تصررویر کشرریدب آینررده هررای ( سناریو را روشی منظ   1995   1پیشراب شکل بگیرد، شوماخر

های سازمانی که ممکن است در آینده ن ش بررازی کننررد، تعریررف میکنررد  رهنمررا و ممکن در تصمی 

 بررود ریررزی برنامرره  در  کنترررل«  و  بینرری»پرریش  گ ترش  ابندا  در  سناریو   (.  تحلیل128:  1393معروفی،  

 رایررج 1960 دهرره در  نگررری  پرریش  بررر  مبتنرری  ریررزی  برنامرره  اساس  بر  که(.  144:  1388  زاده،  ناوری 

 داد  بدیل  هایآینده  ا تماای  ارزیابی  به  را  خود  جای  نگرش  این  تدریج  به(.  28:  1389  وندرهیدب، بود

 پیشرفتی روش این(. 8: 1388 2رگر، و میتزنر   میشود   اات   ترینمحتمل  برآورد  و  تخمین  به  منار  که

 بطور  رویکرد  این  خطاهای  1960  دهه  اواخر  در  و  نبود  نگریپیش  رویکردهای  دیگر  به  ن بت   بنیادین

 (. 26: 1389 3شدند  وندرهیدب،  شناخته  گ ترده

 موانع موجود  -

موانع قابل تأمل در برابر این ائتالف، بعنواب پیشرانهای اثرگذار بررر ایررن اقرردام وتصررویر فررراروی آب، 

 موانعی چوب:

  عربی  کشورهای بین در دشواری و دآ ✓

  فردی؛  بین و  خانوادگی ای،  قبیله  دیرینه  اختالفاآ ✓

   ارضی های  درگیری ✓

  ایراب مورد در  مختلف  مواضع ✓

 کشورهای عربی   از  برخی بین  اام لمین  اختالف در مورد اخواب ✓

 نگاه غیر م تحک  و قابل شک ت به تل آویو   ✓

 
1  -Schumacher 
2  -Mietzner & Reger 
3  -Van der Heijden 
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 شوند . و .....  می ✓

را برره  نرراتو عربرری تشکیل ریاض ایده به خود رسمی سفر اواین در اوباما دردهه اخیر و ساس ترامپ 

برررای مبررارزه بررا تروری رر   طور جدی مطرح ساخت. از هماب آغاز، این طرح، به جای اینکه تالشرری

و   اسررلحه  فررروش  اهرردافی ماننررد  به هدف ایااد ائتالف در م ابله با ایررراب اسررت. اابترره،  منط ه باشد،

مصداق ایررن   عربی نظیر عرب تاب و اماراآ نیز قابل تصوراست.  کشورهای  سودآوری  اصل از آب به

 ارزش  برره  ت ررلیحاتی  قرارداد  با  سعودی  عرب تاب  تواب در تواف نامه میاب ترامپ و پادشاها تمال را می

آینررده صررورآ خواهررد  یررک دهرره طررول کرره در دیگر دالر میلیارد 350  عالوه  به  میلیارد،  110   دود

 گرفت، دان ت.  

 گانه شوارتز   مراحل هشت-

  اصلی  موضوع  شناسایی-

 بیرونرری  محرریط  به  ساس  و  شود  شروع  مشخص  تصمی   یا  موضوع  یک  با  سناریو   ساخت   است   بای ته

 ایررن. شود مشخص راهبردی تصمیمهای ماهیت  باید نخ ت  گام در بنابراین. شود پرداخته موضوع  آب

 اناررام  سازماب  برتر  ارزشهای  و  انداز  چش   مأموریت،  به  باتوجه  مناس    پرسشهای  طرح  با  میتواند  گام

 (.  67: 2012  شوارتز،.  شود

 و مفروضرراآ از ذهررن باید  م أاه  تشخیص  در.  داد  تشخیص  را  مشخصی  موضوع  باید  ابتدا  عبارتی  به

 پرسشررها درسررت  طرررح مانع ذهنی،  رسوباآ  و   االآ.  شود  زدوده  بدبینی  و  خوشبینی  مانند  رسوباتی

 اصررلی  م ررأاه  سررر  بررر  بایررد  هررا،کلیشه  و  پیشفرضها  کنارگذاشتن  از  پس  سناریو   گروه  اعضای.  ه تند

 (.105:  1396 همکاراب، و رهبر  برسند تفاه  به گیری،تصمی 

 محیطی اثرگذار پارامترهای  شناسایی-

 و  غیرمنتظره  ورویدادهای  مه   و  کلیدی  موضوعاآ  روی  بر  همزماب  صورآ  به  باید  سناریو   طراح  یک

 برره  ویررژه  توجرره  اطالعرراآ،  آوریجمررع  هنگررام  در  مهرر   موضرروعاآ  از.  تمرکزکنررد  ا تماای  اثرگذار

 فهرسررتی  یتهیرره.  اسررت   سررازماب  شک ت   یا  موف یت   بر  محیطی  تأثیرگذار  وعوامل  فناوری  پیشرفتهای

 بایررد  مر لرره  این  در  که  است   اینکته  گذارد،می  تأثیر  سازماب  شک ت   یا  برموف یت   که   یاتی  ازعوامل

 (.  67: 2012  شوارتز،   داشت  توجه آب به
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. کنررد شناسررایی را نخ ت  مر له تصمی  ناکامی یا موف یت  در تأثیرگذار  مه   عوامل  باید  سناریو   گروه

 ماننررد  جررایگزین  سرروخت   پیرردایش  و  روسیه  فدراسیوب  سیاسیوب  وضع  نفتی،  شرکت   برای  مثال،  برای

 از  بیررروب  امررا  خرررد،  محرریط  در  مهرر   نیروهای  عوامل  این  یعنی  ه تند؛  موارد  این  جمله  از  هیدروژب،

 (.77: 1397 همکاراب، و  رهبر  ه تند  شرکت 

 پیشران و محرك نیروهای تعیین-

 دارای جهررت  دو از پیشرررانها. اسررت  ت ییررر بررزرگ نیروهررای پیشررراب،  تعریف  شیواترین  و  ترین  ساده

 دیگررر،  سرروی  از  و  میکنرری   توصرریف  آنها  برمبنای  را  آینده  توصیف،  م ام  در  یک و،  از  ه تند،  اهمیت 

: 1397  زاارری،  و  پرردرام   میرردهی   ت ییررر  خود  میل  با  مطابق  را  آینده  پیشرانها،  بر  مبتنی  و  تاویز  درم ام

16 .) 

 هرر   کررالب  محیط  در  آنها  بر  پیشراب  نیروهای  است   الزم  کلیدی،  عوامل  تشخیص  از  پس  سوم،  گام  در

 برررای دیگررر م رریر مؤثر، سیاسی اقتصادی، فناوری، اجتماعی،  عوامل  از  فهرستی  بر  عالوه.  شود  ا صا

 مر له در  که  خردی  محیط  نیروهای  پشت   که  نیروهایی:  است   پرسش  این  کالب،  محیط  به  یافتن  دست 

 از  اغلرر    شوارتز،  نظر  از   شده  تعیین  پیش  از  نیروها  ازاین  برخی  کدامند؟  اند،شده  داده  تشخیص  دوم

 . ه تند نامطمئن و غیرقطعی  ب یار(  عمومی افکار مانند   برخی و(  جمعیتی  نوع

 از فهرسررتی محیطرری، پیشررراب  و  محرررک   نیروهای  شناسایی  با  تا  شودمی  تالش  گام،  این  در  عبارتی  به

 نیروهررا،  ایررن  به  باتوجه  و  کرد  تهیه  فناوری  و  محیطی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  تأثیرگذار  نیروهای

 روش  عطررف  ن طرره  بنیررادی  عوامررل  ایررن  شناسررایی  و  تعیررین.  کرد  شناسایی  را  موف یت   کلیدی  عوامل

 پرریش  از  عناصررر.  برخوردارنررد  برراالیی  ب رریار  قطعیت   عدم  از  نیروها  این  از  برخی.  است   سناریوسازی

: 2012 شرروارتز،  انررد نامیده «سنگین هایگرایش« یا «روند» دیگراب که  است   چیزی  هماب  شده،  تعیین

68.) 

  قطعیت عدم و اهمیت مبنای  بر بندی  اولویت -

 :است  زیر شرط  دو  مبنای بر پیشراب  نیروهای و  کلیدی  عوامل نمودب مرت   بعدی،  یمر له

 .شد مشخص اول گام در که تصمیمی  یا  موضوع اهمیت   روی بر  توافق  و  اجماع: اول 
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 ایررن  از  هرردف.  شدند  شناسایی  سوم  و  دوم  گامهای  در  که  روندهایی  و  عوامل  قطعیت   عدم  میزاب:  دوم

 شرروارتز،  ه ررتند قطعیررت  عدم باالترین و اهمیت  بیشترین  دارای  که  است   روندهایی  مر له،شناسایی

2012 :69.) 

 براسرراس سرروم، و دوم گامهای موضوع پیشراب، نیروهای و کلیدی عوامل مر له  این  در  دیگر  بیانی  به

 بنرردیرتبرره قطعیت، ف داب میزاب و  است   شده  داده  تشخیص  اول  گام  در  که  ایم أاه  برای  آنها  اهمیت 

 کمترررین  و  زیرراد  اهمیررت   کرره  اسررت   روندی  یا  عامل  سه  یا  دو  یافتن  بندی،  رتبه  این  از  هدف.  شودمی

 (.106: 1396 همکاراب، و رهبر.  دارند را قطعیت 

 سناریو منطق انتخاب-

 در  پیشرووکلیدی  بنیادین  محورهای  آوردب  دست   به  چهارم،  درگام  پیشراب  نیروهای  بندیرتبه  ینتیاه

 کلرری فراینررد در گررام مهمترررین و اصررلیترین محورهررا، ایررن شناسررایی. اسررت  ا تمرراای سررناریوهای

 مختلررف سررناریوهای ترردوین  برره  مناررر  محورهررا  ایررن  یدرباره  مختلف  فرضهای.  است   سناریوسازی

 یررا  ت ابررل  ینحرروه  و  پیشراب  نیروهای  تأثیر  چگونگی  از  باید  سناریو   منطق  آوردب  بدست   برای.  میشود

 شناسررایی  کننررده  تعیررین  هررایقطعیررت   عدم  و  بنیادین  محورهای  وقتی.  بود  آگاه  یکدیگر  بر  آنها  تعامل

 جزییرراآ و مختلررف سناریوهای منطق تا شوند، داده نمایش( محور دو بر  ماتریس  یک  بر  آنها  شدند،

 (.69:  2012 شوارتز،.  گردد معلوم آنها

 تصررمی  موف یررت  برررای کرره کننررد تکیه مبا ثی بر باید باشند، یادگیری  مفید  ابزار  سناریوها  آنکه  برای

 گروهبنرردی قابررل و بگیرنررد شررکل تا کرد نرم پناه و دست  آن در م ائل با باید.  ه تند  اساسی  اوایه،

 و اصررلی محورهای شدب مشخص از پس. شود پدیدار گفتن قابل  داستانی  و  کند  بروز  منط ی  و  شوند

 صفحه  یا  ماتریس  یا  ،(محور  یک  امتداد  در   طیف  صورآ  به  را  آنها  که  است   مفید  گاهی  ها،نااطمینانی

 سررناریوی نرره ،(محررور  سرره  با   بعدی  سه  یا   ا   یا  ممکن،  سناریوی  چهار  و(  محور  دو  با   بعدی  دو

 را  مربرروط  جزئیرراآ  و  ه تند  تشخیص  قابل  متفاوآ  سناریوهای  نمودارها،  این  در.  داد  نمایش  ممکن،

 از مررردم  و  میشررود  زیرراد  نمایی  بطور  سناریوها  شود،  افزوده  محورها  شمار  بر  اگر.  افزود  آنها  به  میشود

 (.106: 1396  همکاراب، و رهبر.  مانندمی  باز  اات  همه  این درک 

   سناریوها تدوین-

 :شود داده  پاسخ زیر  پرسشهای به باید  مر له این در
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 ه تند؟  کدامها  کلیدی پیشراب  نیروهای

 ه تند؟ قطعیت  عدم  دارای  موضوعاتی چه

 کدامند؟  اجتناب  غیرقابل هایآینده

 بود؟  خواهند  چگونه رویدادها و  واد  منط ی روند

 است؟  خاصی  سناریوی  کننده  ت هیل  رویدادهایی چه

 ترسرری  کررار، ایررن از هرردف  باشررد؟  برراورکردنی  و  منط ی  تا  باشد  باید  چگونه  سناریوها  پایانی  ین طه

 (.69: 2012  شوارتز،  است  اصلی تصمی  به رسیدب  برای مختلف جداول و  نمودارها

 عناصررر از برخرری و  شررودنمی  ب ررنده  محورهررا  به  تنها  هریک،  شرح  در  شد  تنظی   سناریوها  هنگامیکه

. اسررت   نشررده  مبرردل  محررور  به  و  شده  گردآوری  سه  و  دو  مرا ل  در  که  شودمی  افزوده  بداب  نیز  دیگر

 از دنیررا چگونرره  میدهررد  نشرراب  کرره  گیردمی  شکل  هماهنگی  و  منط ی  داستاب  پیراموب  سناریو   هر  شرح

 (.46: 1991  شوارتز،.  یابدمی  استحااه دیگری  وضع به آینده در  کنونی،  وضع

 اصلی  موضوع ارزیابی-

 مرروردنظراز  تصررمی   مر له،  این  در.  میگیرد  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد  نخ ت   گام  در  اصلی  موضوع

 :شود داده  پاسخ زیر  پرسشهای  به گام این در استکه آب  بهتر.  میشود بررسی ضعف  و قوآ نظر

 است؟ کدام تصمی  پذیر آسی   ن اط. 1

 آنهررا مررورد دو یررا یررک در ف ررط یا دارند مناسبی عملکرد  سناریوها  یهمه  در  راهبردی  تصمیماآ.    2

   است؟  اینگونه

 است؟ چ در تصمی  اناام  ری ک. 3

 ارزیررابی برراال تصررمی  آب ری ررک باشد، داشته مطلوب نتیاه سناریو  دو یا دریک  تنها  تصمی   چنانچه،

 (.70: 2012  شوارتز،  داشت  خواهد تصمی  آب  وقوع در اندکی  کنترل سازماب  و شد خواهد

 تصررمی   آیا.  گردد  باز  نخ ت   تصمی   یا  پرسش  به  باید  گروه  سناریوها،  شرح  نوشتن  از  پس  عبارتی  به

 از  هررایی  نشررانه  اگررر  و  اند؟کدام  ضعفها  و  قوتها  و  دارد؟  را  الزم  پابرجایی  سناریوها  همه  در  نظر  مورد



 

 

529 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 و  رهبررر   شررود  پابرجرراتر  تررا  داد  تطبیررق  بایررد  نحوی  به  را  راهبرد  بود،  مطلوب  سناریوی  نیافتن  تح ق

 (.105: 1396 همکاراب،

 راهنما های شاخص تعیین-

 شاخصررهای  تررا  اسررت   آب  بهتررر  گرفت،  قرار  ارزیابی  مورد  اصلی  موضوع  و  تدوین  سناریوها  که  زمانی

 کرره  دارد  اهمیررت   رو  آب  از  هررا،  شاخص  این  شناسایی.  شود  تهیه  آینده  م یرهای  پایش  برای  راهنمایی

 بررر   واد   تأثیراآ  ها،  شاخص  این  کمک  به  و  دهد¬می  یاری  اصلی  تصمی   به  رسیدب  در  را  سازماب

 خواهد  ایااد  آینده  رقابتی  فضای  در  بهتری  جهش  و  شودمی  مشخص  موجود  های  تصمی   و  راهبردها

 (.70:  2012 شوارتز،.  کرد

 این اگر است  بدیهی. یابدمی تحول سناریو  کدام  جهت   در  دنیا  که  میدهند  نشاب  نماگرها  این  عبارتی  به

 او،  کار  برای  مه   یا  او،  کار  زمینه  در  آنچه  دان تن  با  سازماب  شوند،  برگزیده  ظرافت   و  دقت   با  نماگرها

 و  رهبررر   اسررت   برداشررته  جلررو   به  بزرگی  گام  است   روی  پیش  که  رقابتی  در  است،  دادب  رخ  شرف  در

 (.  105: 1396 همکاراب،

 مر لرره دو و سررناریو  ترردوین به مربوط اول مر له شش نماید، می  مطرح  شوارتز  که  مر له  هشت   از

  (.191:  1397 ذبیحی، و  کلهر   باشدمی فعلی  راهبردهای ارزیابی  یا و راهبرد تدوین به  مربوط آخر

های دوگانه زیر را در این موضوع تواب عدم قطعیت های موجود و طی مرا ل موجود میبراساس داده

 قرار داد:پژوهانه مدنظر برای تدوین سناریوی محتمل آینده

 همگرایی کشورهای عربی در یک ائتالف گ ترده و م تحک   -1

 همگرایی اعراب با آمریکا  -2
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 بر اساس این عدم قطعیت چهار سناریو قابل دسترسی خواهد بود :

 ائتالف شوم  -1

 ائتالف خنثی -2

 ائتالف س ت و ارزاب -3

 ائتالف ضد ائتالف  -4

نظام بین ااملل شدنی ترررین سررناریو در ایررن ارتبرراط بررا در این میاب باتوجه به سیر تحوالآ منط ه و  

 مرکزیت اهمیت تهراب ، متوجه سناریوی ائتالف شوم خواهد بود.

 سناریوی ائتالف شوم-

 اسرررائیل،  بررا  کنررونی  ارتبرراط  توسررعه  ب ررتر  در  هرر   بررا  عربرری  کشورهای  درونی  همگرایی  صورآ  در

 برره  عبررری  عربرری  اسررتراتژیک  نیررروی  ورود.  آمررد  خواهررد  وجود  به(    شوم  ائتالف  محتمل  سناریوی 

 امنیترری محرریط آب تبررع به و خاورمیانه امنیتی ماموعه گوهری های موافه در ت ییر  به  منط ه،  معادالآ

 در  تواند  نمی  ایراب  اسالمی  جمهوری  و  بود  خواهد  عربی  -عبری  محور  نفع  به  ت ییر  این.  میشود  ایراب

 در  اسررتراتژیک  تنگناهررای  برره  باتوجرره  محورم اومررت .  باردازد  سازی  موازنه  به  گیری  قدرآ  این  برابر

 منط رره  عرررب  کشررورهای  تالش  .میشود  نشینیع     به  ناگزیر  منط ه،  جاری  هایبحراب  میدانی  محیط

 معادالآ  روند  آینده  در  تواندمی  که  است   نیاز  پیش  یک  عربی  امنیتی  سازماب  تشکیل  طرح  ا یای  برای

 . کند  دگرگوب را  سیاسی
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 و عربرری یکی ازکشررورهای در متعدد قیامهای شروع از است  عبارآ روند این در مه  نخ ت   پیشرانه

 سوریه  در  داعش  مانند  افراطی  تروری    ظهور  همچنین  و  منط ه  سایرکشورهای  به  آب  سرایت   از  ترس

 باشد.  پیشراب این  برای  اساسی نیازپیش  یک  عاقبت  تواندمی کدام هر که  عراق و

 و  اوبامررا  آمرردب  کررار  روی  زمرراب  از  متحده  ایاالآ  خارجی  سیاست   در  مختصاتی  ت ییراآ  به  نگاهی  با

 یررک بازسازی  برای  تالش  جهت   در  که  کرد  ترسی   را  رونده  پیش  منحنی  یک  توابمی  ترامپ   همچنین

 .  است  بایدب زماب در  عبری – عربی ائتالف

 بعد منط ه عربی کشورهای ساب ه آینده، چهارسال در  بازگشت ترامای    و ا تمال   اضر   ال  روند  با

 قرردرآ همررراه برره کشررور این توافق همچنین  و  اف ان تاب،  و  عراق  از  آمریکا  نظامی  نیروهای  ازخروج

 منط ه امنی میتواب نا خوبی به ایراب ایه ته م ئله  در  فران ه  و  انگل تاب  مانند  دیگر  ایمنط ه  فرا  های

 تشررکیل و اتحرراد برره دستیابی برای را کشورها این همواره که دایلی ترین  مه   شاید.  کرد  بینی  پیش  را

 .می باشد منط ه در ایراب  گیری قدرآ و نفوذ  است، داده  سوق  مشترک   امنیتی  سازماب یک

 فررارس  خلیج  همکاری  شورای  اعضای  کشورهای  ضرر  به  ایمنط ه  معادالآ  ت ییر  همچنین  ایراب  نفوذ

 توانررایی برره  منط ه،دسررتیابی  در  ایررراب  استراتژیک  و  نظامی  برتر  دست   منط ه،  عرب  کشورهای  دیگر  و

 نزدیکرری  سررب    قبلی  دایل  دو  از  بیشتر  که  است   مواردی  جمله  از  باا تیک  موشکهای  پرتاب  و  ساخت 

   .است   بوده  مؤثر سازمانی  و اتحاد چنین  به  دستیابی  جهت  در آنها تالش و  مذکور  کشورهای

 منط رره  ایررن  در  غربی  هایقدرآ   ضور  شاهد  خود  تشکیل  ابتدای  از  فارس،  خلیج  جنوب  کشورهای

 امررری تنهررا نرره را آنهررا با پیوند و روابط و آمریکا بویژه غربی هایقدرآ  ضور کشورها این.  اندبوده

 و  طرا رری   ضررور،  بررا  آنهررا،  ب ررای  تررداوم  و  سیاسی  وا دهای  این  تشکیل  بلکه  کنندمی  تل ی  طبیعی

 (. 2: 1389  واعظی،.  است  شده امکاناذیر مزبور هایقدرآ   مایت 

 از.  اسررت   برروده  توجرره  قابل  »نظام منط ه خاورمیانه«  گیری  شکل  در  همواره  ایفرامنط ه  روابط  پیشراب

 م ررائل  از  همواره  خارجی  رقابت   بی ت ،  قرب  اوایل  در  فارس  خلیج  کشورهای  در  نفت،  اکتشاف  زماب

 در نفرروذ اعمررال درصرردد همررواره غربی کشورهای بویژه خارجی هایقدرآ.  است   منط ه  این  اساسی

 در را خررویش مرروردنظر محلرری متحررداب انررد کرده تالش و بوده  فارس  خلیج  کشورهای  هایسیاست 

 . گیرند بکار  خود  منافع  م یر
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 یعنرری  2016  سال  در  عرب تاب  مثال  بعنواب.  کند  دگرگوب  را  هابینیپیش  روند  میتواند  نیز  نظامی  پیشراب

 در  نظامی  ت لیحاآ  کننده  بزرگترین وارد  دالر  میلیاردها  با  عبدااعزیز،  بن  عبداهلل  پادشاهی  سال  آخرین

 برره  ترامررپ   دونااررد  سررفر  در  سررفید،  کاخ  بیانیه  اساس  بر(.  11:  1395  خواه،  صااحی   است   بوده  جهاب

 در کرره دالر میلیررارد 110 میررزاب برره یکرری شد. امضا ت لیحاتی خرید قرارداد  دو  2017سال  در  ریاض

 مح ررق  سررال  ده  طرری  کرره  دالر  میلیررارد  350  میررزاب  برره  دیگررری  و  خواهدشررد  عملیرراتی  کوترراه  مدآ

 اجرررا، مر لرره برره رسرریدب تررا قراردادهررایی چنین چه اگر (.Abc News 20, May2017 میگردد

 .اسررت  تامررل قابررل امری ای بی اب ه خرید چنین برای عرب تاب اراده اما ه تند دارا خاص  دشواریهای

 . شد  خواهد  متمرکز نظامی تاهیزاآ و  ت لیحاآ بر عمدتا  عرب تاب که کرد  بینی پیش  میتواب

 نیاز  عرب تاب  تا  شده  موج    کالسیک،  ارتش  یک  نداشتن  اختیار  در  و  یک و   از  ک   جمعیت   گذشته  در

 یمن  جنگ  خصوص،  این  در  مثال  بارزترین.  سازد  برطرف  دیگر  کشورهای  از  را  نظامی  نیروی  به  خود

. ببرررد بهررره یمررن جنررگ در سررودانی ان ررانی نیررروی از خود،  ماای  تواب  از  استفاده  با  توان ت   که  بود

 ایارراد اساسرری ت ییررری عرب تاب  نظامی  نیروهای  کیفیت   و  کمیت   در  که  میرسد  نظر  به  بعید  درماموع

 اما  باشد  عرب تاب  نظامی  تواب  در  ساز  شگفتی  یک  میتواند  ایه ته  سالح  به  دسترسی  امکاب  اابته.  شود

 و نشررده مشرراهده خصرروص ایررن در عرب ررتاب بررا قدرتها سایر و همراهی آمریکا از  ای  نشانه  تاکنوب،

 میشررود  سررب    بررودب  وزمررانبر  ،  غربرری  آسیای  در  های  ه ت   رقابت   ایااد  از  متحده  ایاالآ  خودداری

 نامحتمل است.   مدآ،  کوتاه آینده در توانمندی این  به  دستیابی

آیررد. می  شمار  به  اواویت   یک  منط ه،  اقتصاد  ی  چرخه  در  «نفت . »است   اقتصادی  پیشراب  دیگر  پیشراب

 جهرراب  منط رره  مهمترررین  برره  ژئوپلیتیررک  موقعیت   و  آب  انرژی  عظی   ذخایر  وجود  دایل  به  فارس  خلیج

 منابع  بر  که  داندمی  ک انی  اختیار  در  را  جهانی  قدرآ  که  اامللی  بین  راهبردهای  است.بنابر  شده  تبدیل

 در منط رره ایررن بر خود سلطه گ ترش برای ایفرامنط ه قدرتهای باشند،  داشته  ت لط  انرژی  خطوط  و

 امریکررا،  چرروب  قرردرتهایی  نیررز  امررروزه  شده،  آغاز  بریتانیا  اماراتوری  از  رقابت   این.  ه تند  رقابت    ال

 نشرراب را خررود منفرری آثررار همواره سیاستهایی چنین بهای. میدهند ادامه را و... آب  چین،  روسیه،  اروپا،

 دروب  در  غرررب  برره  واب ررته  سیاسرری  نیروهررای  شررکلگیری  سیاسررتها،  ایررن  عواقرر    یکی از  است   داده

 را منط رره در قرردرآ یکاررارچگی همررواره  سیاسررت   اسررت. ایررن  برروده  فررارس  خلیج   وزه  کشورهای

   .است برده   غربی  نیروهای  سود به و تحریف  دستخوش
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 هررایرقابررت  گ ررترش و آرامکررو  شرکت  با آمریکا نفتی  قرارداد  فارس،  خلیج  از  بریتانیا  خروج  از  پس

 پرریش از برریش  منط رره  در  آمریکررا  امنیتی   ضور  بر  سرد  جنگ  دوراب  در  شوروی  و  آمریکا  استراتژیک

 بتواننررد تررا کرررد معرفرری منط ه  ژاندارم  بعنواب  را  عرب تاب  و  ایراب  نیک وب  ستونی  دو  استراتژی.  افزود

  .نمایند تضمین منط ه در را غرب  بلوک   منافع

 سرروی از خررانوادگی پادشرراهی و اقترردارگرا سیاسرری هاینظام از برخورداری  دایل  به  عربی  کشورهای

 بررر  برروده،  تهدیررد  دچار  مارک ی تی  و  ناسیوناای تی  گروههای  اسالمی،  هایجریاب  از  ایگ ترده  طیف

 عررراق  جنررگ  م طررع  از  پس.  دارند  آمریکا  متحده  ایاالآ  به  ایگ ترده  کمابیش  واب تگی  اساس  همین

 عربی  کشورهای  در  را  خود  نظامی  گ ترده   ضور  فارس  خلیج  اول  جنگ  قاا    در  آمریکا  ایراب،  علیه

 اقترردار  از  جلرروگیری  و  عربرری   اکمرراب   فررظ  برررای  را  ایمنط ه  نوین  نظ   یک  واقع  در  نمود.  تثبیت 

 . نمود ایااد  اسالمی  جمهوری

 هررانشررین شیخ برای تهدیدی  صورآ  به  ایراب  بای ت می  بود،  رفته  میاب  از  عراق  تهدید  که  شرایطی  در

 «منط رره در مشررترک  امنیترری ترتیبرراآ ایااد» به را کشورش تمایل پدر، مشخصا بوش. شود  داده  جلوه

 تبلررور فررارس خلیج نشینهایشیخ از تعدادی با دوجانبه امنیتی  ترتیباآ  قاا    در  طرح  این.  داشت   ابراز

 یررک  اساسررا  سی ررت   ایررن  در  که  گردید  قطبیتک  ایمنط ه  امنیتی  سی ت   اعمال  درصدد  آمریکا.  یافت 

 منط رره  یررک  محرردوده  در  را  داوطل    و  کوچک  کشورهای  از  تعدادی  امنیت   م ئوایت   قدرتمند  کشور

 امتیرراز ایررن با امریکا »ه ت«.  نیز  اسرائیل  و  عرب تاب  مشترک   هراسی وجهمیگیرد. ایراب  برعهده   یاتی

 برره.  دارد  نگاه  زنده  را  پیشراب  بهره برد و این  است   من  دوست   من  دشمن  دشمن  شعار  از  میکند  تالش

 محتمررل  سررناریوی  یررک  برره  یررافتن  دست   در  میتواند  نیز  مااور  کشورهای  با  روابط  پیشراب  ترتی    هر

 این بود.  نخواهد  ایراب  سود  به  صهیونی    با  او  شراکت   و  منط ه  در  عرب تاب  ن ش.  باشد  اندرکار  دست 

 شمار به مصلحتی دوستی یک منط ه در ایراب قدرآ تضعیف  ی  پایه  بر  آنها  دوستی  که  است    اای  در

 .  شود  سرریز بینی پیش  قابل  غیر  ا تماالآ  سراشیبی در آینده در میتواند که آیدمی

 دشرروار شرررایط در را فارس خلیج  اشیه کشورهای اغل   آمریکا، امنیتی سیاست   و  ساتامبر  11   ادثه

 دادب قرررار  و  پیشررگیرانه  جنررگ  بررر  تأکید  آمریکا،  سیاست   تهاجمی  ویژگی.  داد  قرار  نشده  بینی  پیش  و

 کرراهش  را  منط ه  کشورهای  توسط  فعال  هایسیاست   پیگیری  امکاب  جهانی،  کانوب  در  تروری    مفهوم

 محکرروم را ساتامبر 11  ادثه کشورها این اینحال، با. گرفتند قرار   اس و مبه  وضعیتی  در  آنها  داد.
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 طاابرراب علیرره آمریکررا جنررگ در کردنررد سررعی آمریکررا با استراتژیک و ویژه مناسباآ دایل به و  کردند

 .  کنند همکاری

 شررد مناررر کشررور ایررن در تکثرگرا سیاسی نظام ایااد به  که  بع    رژی   ت ییر  و  عراق  به  آمریکا   مله

 در  را  منط ه  در  آمریکا  عملکرد  و  هاسیاست   از  فارس  خلیج  همکاری  شورای  م اماآ  برخی  نارضایتی

 قدرآ سب   طرفی از و  شد  منار  کردها  و  شیعیاب  یابیقدرآ  به  عراق  سیاسی  روند  چراکه.  داشت   پی

 (. 23: 1389  واعظی،  شد  کشور این در  ویژه به ایراب ایمنط ه نفوذ و

 دسررتور. شدآ گرفررت  اوباما باراک  آمدب کار روی بعنواب پیشراب، با آمریکا  خارجی  اثر بیشتر سیاست 

 عرررب پیمانرراب  هرر   نارضایتی  موج    اوباما  توسط  اف ان تاب  و  عراق  از  آمریکا  نظامی  نیروهای  خروج

 خواهررد افزایش ایراب نفوذ و قدرآ منط ه، از متحده ایاالآ خروج با بودند معت د شد. آنها کشور  این

بهار عربرری بررود.   از  جدید پس  سیاسی  تصمیمهای  گرفتن  پیش  در  برای  ب تری  رویدادی  یافت. چنین

 بررا رویررارویی و متحررده ایرراالآ تردیرردهای و شررک مشاهده  با  فارس  خلیج  همکاری  شورای  اعضای

 ت ییررر  ال در و نی ت  اعتماد قابل چنداب دیگر پیشین،  امی دریافتند تدریج به بحرین،  هایآشفتگی

 .  است   آسیا غرب  م ائل به  ن بت   خود  موضع

 چررااش  بررا  را  خاورمیانرره  ثبرراآ  کرره  میانداشررت   خطری  را  سعودی  تازه  و  جدید  سیاست   اوباما،  دوات 

 منط ه  برای  اوباما  که  سیاسی  خط  از  انحراف  عرب تاب،  خارجی  سیاست   در  تحول  .است   ساخته  مواجه

 تأسی رراآ  برره  سررعودی  هرروایی   مررالآ  از  واشنگتن  تند  انت ادهای  و  شد  دان ته  است،  نموده  ترسی 

 . داد  جلوه خوبی به را منط ه امور در تاریخی متحد  دو میاب دیدگاه تعارض  یمن، غیرنظامی

 دیرردگاه  از  سوریه  دوات   معارضاب  به  اماراآ  و  قطر  چوب  وکشورهایی  عرب تاب  نظامی  هایکمک  ادامه

 در  اسررد  بشار   کومت   ادامه  عامل  و  برده  بین  از  را  سوریه  بحراب  آمیزم اامت    ل  هایفرصت   اوباما،

 کشررورهای بررا آمریکررا  هررایسیاسررت   که  است   این  مبین   دودی  تا  آمده  پیش  تحول.  بود  شده  سوریه

 18     اسررت   شده  منتهی  ایجداگانه  م یرهای  به  منط ه  م ائل  قبال  در  عرب تاب  بویژه  همکاری  شورای

:2016  ,shekner  .)هررای عربرری در منط رره و ادامه این روند در دوراب ترامپ موج  تحکی  قرردرآ

 تالش جهت نزدیکی به اسرائیل در برابر ایراب شد. 

 اتحرراد  برره  پیوسررتن  بررا  است   عالقمند  اسرائیل.  است   هم ایه  کشورهای  با  اسرائیل  رابطه  دیگر  پیشراب

 نشرراب  عربرری،  ناتوی  به  اسرائیل  پیوستن   اصل آید.  ایراب  ت  کوم  بر  فشار  شدب  متمرکز  هدف  عربی
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 هررایتررالش از بلکرره نی ررت،  ایه ته  هایسالح  به  دستیابی  برای  ایراب  تهدید  از  آنها  ترس  که  میدهد

 تهدیررداآ بررا میتواند همچنین اتحاد این. میشود ناشی منط ه پیشرو قدرآ  به  شدب  تبدیل  برای  آشکار

 و  اسرررائیل  بین  روابط  تعمیق  به  میتواند  اتحاد  این  برقراری.  کند  مبارزه  سیاسی  اسالم  و  جهادی  جنبش

 نماید.  باز اتحاد این  با  اسرائیل همکاری کردب آرام برای را دری و  کند کمک منط ه  عربی  کشورهای

 رژیرر  ت ییررر زیرا نی ت، مثبت  اسرائیل برای چنداب مدآ  طوالنی  در  عربی  کشورها  با  اسرائیل  ائتالف

 موجرر    توانرردمرری  باشررد،  همررراه  هررااواویررت   در  ت ییررر  با  تواندمی  که  عضو،  کشورهای  از  هریک  در

 برره ن رربت  بیشررتری نظررامی توانررایی و و رردآ از کرره  شررود  عربرری  منط ه  در  اسرائیل  علیه  خصومت 

  .باشد  امروزبرخوردار

 بود  خواهد  پنتاگوب  برعهده  عربی  ناتو   که فرماندهی  است   این  است   بینیپیش  قابل  سناریو   این  در  آنچه

 «ایبرررمن آویگرردور» اسرائیل رژی  جنگ میکند. وزیر ایفا  مدیریتی را  ن ش  نوعی  به  مخفیانه  اسرائیل  و

 کشررورهای همرره از متشررکل ائتالفرری ایااد برای زماب: کرد بیاب Die Welt نشریه با ای مصا به در

. بررود  ایراب  صرا ت   به  تروری    از  وی  منظور.  است   فرارسیده  تروری    علیه  خاورمیانه  منط ه  معتدل

 نه  و  است   آنها  برای  امنیتی  تهدید  ایراب  که  اندرسیده  درک    این  به  عرب  «معتدل»  کشورهای  وی گفت 

 و  گیریشکل  در  بخشهویت   عامل  یک  مثابه  به  ایراب  از  سازی  دشمن  و  بودگی  دگر  تردیدبی.  اسرائیل

 اساسرری ن ررش  نیررز  سناریو   این  روند  در  و  است   داشته  اساسی  ن ش  همواره  عربی  هایسازماب  استمرار

  .میکند ایفا

 همکرراری شررورای پشتیبانی همچنین و تحمیلی جنگ طول در عراق از  اعراب  ماای  و  سیاسی   مایت 

 دواترری  را  ایررراب  اند  کرده  تالش  گرا  فرقه  ادبیاآ  کارگیری  به  با  گذشته  ساایاب  در  همواره  فارس  خلیج

 در  م ررلماناب  منررافع  اسررالمی، امی  دواترری  را  خررود  تررا  میکوشررد  ایررراب  م ابل  در.  کنند  معرفی  شیعی

 تحرروالآ  بررا  ویررژه  به  متعارض  سازی  تصویر  این.  کند  معرفی  ای  فرقه  های  تفاوآ  از  فارغ  برابرغرب

 بررا  ابنرراب  اهلل   ررزب  و  ایررراب  مداخله  اتهام  گذشته  سااهای  طی  در  شد.  تشدید  سوریه  و  عراق  بحرین،

 (.97: 1391 ورزی، روح.  شد مطرح  کشورها این  امورداخلی در  گرایانه  فرقه رویکرد

 منط رره  ایارراد   ترری  و  سرروریه  نظررام  علیه  نظامی  تحرکاآ  از  گرفت   تصمی   اوباما  باراک   اینکه  از  پس

 به  ن بت   را  ایراب  -  روسیه  دیدگاه  عملی  صورآ  به  ساس  و  ضمنی  صورآ  خودداری، به  پروازممنوع

 واکررنش  و  داعررش  ظهور  با.  نمودند  امنیتی  خطر  ا  اس  بیشتر  عربی  کشورهای  باذیرد،  سوریه  بحراب

 اعتمرراد  برری  آمریکررا  برره  ن بت   گذشته  از  بیش  عربی   کام  ای،  ه ته  مذاکراآ  و  عراق  در  ایراب  سریع
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 مشرراوراب برره عررراق. شررد ایررراب دوبرراره قدرآ  موج    نحوی  به  داعش  ظهور  اعراب،  منظر  از.  شدند

عررراق   ارتررش  در   ترری  و  شیعه  نظامیاب  شبه  رهبری  و  مدیریت   به  کارامد  نحوی  به  داد تا  اجازه  ایرانی

 و همزمرراب صررورآ به را خود هوایی نیروی تا سازند وادار را متحده ایاالآ ترتی   این به  و  باردازند،

 بررر  مبنرری  آمریکررا  اسررتراتژی  به  باتوجه.  گیرند  کار  به  ایرانیاب  رهبری  تحت   زمینی  نیروهای  راستای  در

: خبررری گررزارش بود محمرردی، خواهررد ایررراب همرراب درعراق، تحوالآ پیروزاصلی داعش،  بازداشتن

1390 /12 /25  .) 

 و  آسرری  پررذیر  ب رریار  را  فارس  خلیج   اشیه  کشورهای  اسالمی،  جمهوری  به  ن بت   اوباما  سیاستهای

 گرررفتن پرریش در و ایراب در دوات   ت ییر  با.  نمود  خود  امنیتی  روابط  بازتعریف  به  وادار  را  کشورها  این

 منط رره عرررب  کشررورهای  نگرانرری  کشررور،  این  توسط  غرب  با  روابط  بهبود  و  تعاملی  خارجی  سیاست 

 (. 21: 1393  باغباب، و پور  ابراهیمی  هرسیج، شدآ گرفت.

 در متحررده ایرراالآ سیاسررتهای از انت رراد بررا «اماریاای ررتی شرراکله» عنررواب با 2010  سال  مرشایمر  م ااه

 از  جلرروگیری  شررامل  درخاورمیانرره  خررود  اصررلی  مشررکل  دو   ل  در  آمریکا  که  داشته  اظهار  خاورمیانه

 در آمریکا اشتباه. کرد عمل  ناتواب  اسرائیل،  و  فل طین  مناقشه   ل  و  ای  ه ته  فناوری  به  ایراب  دستیابی

 از  برررداری  بهررره  جررای  برره  نظامی  برقدرآ  تأکید  و  سخت   قدرآ  از  اندازه  از  بیش  استفاده  مدآ،  این

 اسررت   ایمنط رره  جویرراب  سلطه  مهار  برای  محلی  قدرتهای  از  استفاده  با  «سا لی  بروب  موازنه»  سیاست 

 (. 105:  1393  یدری، 

 سیاسررت . قرارگرفررت  توجرره مررورد پرریش از برریش ترامررپ  انتخرراب با مرشایمر پیشنهاد میرسد نظر  به

. شررد  جرردی  تحرروای  دستخوش  ماه  چند  ظرف  ترامپ   دونااد  آمدب  کار  روی  با  متحده  ایاالآ  خارجی

 همررین  سررایه  در  عمال  منط ه  در  ایراب  نفوذ  اصطالح  به  یا  تر  قاطعانه  م ابله  و  تحریمها  تشدید  موضوع

 . آمد پدید تحوالآ

. آورد  فررراه   را  ایررراب  قبال  در  منط ه  قدرتهای  رویکرد  ت ییر  ایراب، ب تر  قبال  در  آمریکا  رویکرد  ت ییر

 خررود  شکل  بهترین  به  ترامپ   سیاست .  است   ایراب  قبال  در  کشورها  این  احن  شدب  تند  ت ییر،  مهمترین

 پیمرراب  یررک  ایااد  سر  بر  اوایه  گفتگوهای.  میدهد  نشاب  عربی  کشورهای  نظامی  پیماب  ایااد  ایده  در  را

 صررورآ متحررده امرراراآ و عرب ررتاب امنیترری و نظامی م ئوالب و ترامپ  دوات  بین ناتو   نوع  از  نظامی

 هرردف.  بود  برخوردار  نیز  آمریکا  و  اسرائیل  امنیتی  و  اطالعاتی   مایت   و  همراهی  از  پیماب  این.  گرفت 

 آنچه  از  جلوگیری  و  ایراب  برابر  در  مذه    سنی  و  عربی  کشورهای  بین  همب تگی  ایااد  ،  پیماب  این  از
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 با  م ابله  اصلی  وظیفه  عمال  طرح،  این  اساس  بر.  است   شده  اعالم  خوانند،  می  منط ه  در  ایراب  نفوذ  آنها

 گررزارش   محمرردی،  میشررود  واگررذار  آمریکررا  ایمنط رره  متحررداب  و  محلی  بازیگراب  به  مشترک   دشمن

 (.  25/ 12/ 1395:خبری

 کشررورهای  عهررده  بر  را  م ئوایتها  از  ای  پاره  که  گرفت   قرار  درم یری  آمریکا  سیاست   ترامپ   دوره  در

 دایررل  برره  اگرچه.  نمود  استفاده  خود  منافع  راستای  در  کشورها  این  منابع  و  ظرفیتها  از  و  داد  قرار  منط ه

 طرررح از  مایت   با  اما  نمیشود  خارج  منط ه  از  کامل  طور  به  آمریکا  فارس،  خلیج  منط ه   یاتی  اهمیت 

 درصرردد  نرروعی  برره  خاورمیانرره،  و  فررارس  خلیج   اشیه  عرب  کشورهای  بین  امنیتی  سازماب  یک  ایااد

 برره  نظررامی  تاهیزاآ  وفروش  ت لیحاتی  رقابت .  برآمد  منط ه  کشورهای  بین  ها  وهزینه  وظایف  ت  ی 

 نیزدرایناا پررنگ است.    کشورهای عربی

 می توان ت: آمریکا  سازمانی  چنین ایااد  با

 ویررژه  غرب، به  و  ایراب  میاب  ا تماای  درگیری  درهرگونه  بازی  این  به  عربی  کشورهای  وارد کردب  با  -

 . کند استفاده آناب از «مرگ پیش»  بعنواب  صهیونی تی رژی 

 بگذارد  عربها دوش به را منط ه در  خود نظامی  عملیاآ  بار-

 در نظررامی م ررت ی   ضررور  خررود  درونی  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت   به  مربوط  دالیل  به  آرام  آرام-

 .  کند کمرنگ را منط ه

 سیاسی، امنیتی ابعاد از را ایراب با درگیری سطح و بکشاند  ایراب  م ابل  در  افراطی  موضعی  به  را  عربها-

  بدهد. ارت ا نظامی بعد به

 نماید. تداعی را  سنی - شیعه  نزاع-
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 نتیجه گیری

 ن طرره  یررک  ظهررور  کرره  میشود  خت   جایی  به  سناریو   این  روند  که  کرد  بینی  پیش  چنین  در پایاب میتواب

 مختلررف  نظررامی  پایگاههررای  اداره.  میدهررد  نویررد  را  منط رره  نظامی  و  سیاسی  مناسباآ  در  مثبت   اتکای

 ایررن  از  مختلفرری  انررواع  دارای  دهنررده  تشکیل  کشور  هشت   که  باالست   نظامی  قدرآ  دارای  کشورهای

 عملیرراآ  و  دریررایی  امنیررت   بررر  تمرکز  برای  تواب  می  این سکوها  قابلیتهای  از  .ه تند  نظامی  سکوهای

 به  باتوجه   داقل  عربی  ناتو   ائتالف  رسد  نظر  به  .برد  نام  آب  بودب  تروری    ضد  جمله  از  زمینی،  باا وه

 مررانع میتوانررد کاغذ، روی ک  دست  فارس، خلیج  اشیه کشورهای ماای توانایی و مصر نظامی  قدرآ

 آب در ساختاری به مرکزیت ایراب شود.   شکل و ت ییر منط ه در  امنیتی جدید  ساختار  تشکیل از

 منابع

 امنیررت  بررر آب تررأثیر و عربی امنیتی -دفاعی سازماب تشکیل برای  تالش  ،(1396   مهدی،  ورزی،  روح

   سیاسی علوم و    وق دانشکده  طباطبایی، عالمه  داشگاه ایراب، اسالمی  جمهوری ملی

کاابرردی   –(. تحلیل و بررسی سناریوهای توسعه فضایی  1393رهنما، محمد ر ی . معروفی، ایوب.  

 . 125 -146(،  3  18شهر بوکاب، برنامه ریزی و آمایش فضا، 

 گیررری¬شررکل  ژئرروپلیتیکی  عوامل  تحلیل(.  1397.  بهادار  زارعی،.  کیومر   پناه،  یزداب.  رضا  ر یمی،

 پررژوهش  ایراب،  اسالمی  جمهوری  امنیت   بر  آب  آثار  و  آسیا  غرب  جنوب  منط ه  در  عربی  نظامی  ائتالف

 .1011  -1027 ،(4  5 ان انی،  ج رافیای های

 بنرردی  دسررته  و  روشررها  بندی  طب ه  سناریونگاری؛  و  آینده(.  1392.  محمود  قصاع،.  ابراهی    اجیانی،

 . 33 -62  ،(8 2 فرهنگی،  اجتماعی راهبرد فصلنامه  سناریوها،

 بنرردی  دسررته  و  روشررها  بندی  طب ه  سناریونگاری؛  و  آینده(.  1392.  محمود  قصاع،.  ابراهی    اجیانی،

 .33 -62  ،(8 2 فرهنگی،  اجتماعی راهبرد فصلنامه  سناریوها،

جهرراد   –باریخ شناسی کرراربردی    –(، ت ریراآ درس آینده اندیشی کاربردی  1395مطهرنیا، مهدی،  

 موس ه آتیه پژوهاب عرفاب  &ربیت مدرس دانشگاهی دانشگاه ت

(، تئرروری جنررگ نامتعررادل ایررراب در برابررر آمریکررا، خبرگررزاری برنررا 1390مطهرنیررا، مهرردی،  

 https://www.borna.news  .) 

https://www.borna.news/
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: تهررراب  منررزوی،  م عود:  مترج   آب،  متفاوآ  رویکردهای  و  سناریو (.  1388   گایدو.  رگر،  دانا؛  میتزنر،

   دفاعی  صنایع تح ی اتی آموزشی  مؤس ه  دفاعی  فناوری  و پژوهی علومآینده  مرکز

 فنرراوری  و  علوم  پژوهیآینده  مرکز:  تهراب.  ها  روش  مفاهی ،  پژوهی؛آینده(.  1388   بهنام.  زاده،  ناوری

 .  دفاعی صنایع تح ی اتی  مؤس ه آموزشی  دفاعی

 مرکررز:  تهررراب  منررزوی،  م عود:  مترج   راهبردی،  گفتگوی  هنر  سناریوها؛(.  1389   کیس  هیدب،  وندر

 و  دفاعی صنایع تح ی اتی  آموزشی  مؤس ه  دفاعی  و فناوری  علوم پژوهیآینده

 بررا کررارآفرین دانشررگاه نگرراری (. آینررده1396محمد. ده انی، م عود. امیدوار، ملیحرره.   یع وبی، نور

 شم ی، مدیریت   هاری1404   افق  در  مت اطع  اثراآ  تحلیل  پردازی و  سناریو   تلفی ی  روش  از  استفاده

 . 45 -74(،  43  11بهره وری، 

 

 

 


