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 چکیده 
شورها بین ها و ائتالفهمکاری شتر ک شمن و منافع عالیق، مبنای بر بی شترک د  .ردگیمی شکل م

 اب مقابله ،یستیونیصه میرژ ومتحده  امارات ،سعودی عربستان انیمیی همگرا یکی از عوامل مهم در

سالم یجمهور قدرت و نفوذ شدمی منطقه در ایران یا ستای در. با  را خود راهبردهای هدف، این را

شورهایی در سو اخیر هایسال در یمن و عراق سوریه، مثل ک   هاهمکاری این واقع در. اندکرده هم

 از یکی. است گرفته شکل یرانج.ا.ا محوریت با مقاومت نیروهای نام به مشترک تهدید با مقابله برای

  هایهمکاری نهیزم شددددن فراهم ،یرانج.ا.ا محیط امنیتی بر هاآن ییهمگرا یامدهایپ نیترمهم

 هدف بنابراین .است هاصهیونیست یسو از خرابکارانهتروریستی و  ساز،ثباتیب اقدامات یبرا دفاعی

 عربستان صهیونیستی، رژیم میان دفاعی احتمالی هایهمکاری حصاءشناسایی و ا» حاضر پژوهش

شدمی «یرانا.اج. مقابل در متحده امارات و سعودی   کاربردی تحقیق، نوع لحاظ از پژوهش این. با

ست سی از روش که ا ست گرفته انجام سناریونوی ستیابی به این هدف .ا شگرانروندها،  ،برای د ، کن

شران ستان ها و عدم قطعیتپی ستی، عرب صهیونی  و اماراتسعودی های مؤثر بر همکاری میان رژیم 

ست» یعنی مبنای تداخل دو عدم قطعیت کلیدی بر مورد مطالعه قرار گرفت. متحده   ایمنطقه سیا

 در سددناریو چهار ،«ایفرامنطقه و ایمنطقه کنشددگران سددوی از امنیتی -نظامی تحرکات و آمریکا

صوص و  خبرگان دیدگاه از مذکور، سناریوهای .گردید تدوین هاآن میان احتمالی هایهمکاری خ

 ؛غرب آسددیا )منطقه سددوم شددماره سددناریوی درنهایت، کهمورد ارزیابی قرار گرفت نظران صدداحب

 ،یاغرب آساول )منطقه  شماره سناریوی و یرانا.ا.ج برای سناریو ترینمطلوبنسبتاً پایدار(  ایمنطقه

 .شدند انتخاب سناریو ترینمحتمل عنوانبه پرتنش(ای منطقه

 های کلیدی:واژه
 عربستان امارات، تی،صهیونیس رژیم دفاعی، هایهمکاری سناریونویسی،
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 مقدمه 

  کلش مشترک دشمن و منافع عالیق، مبنای بر بیشتر کشورها بین اتحاد و ائتالف ها،همکاری

ست این امر واقعیت. گیردمی ستی رژیم که ا سالمی، انقالب وقوع از پس صهیونی   جمهوری ا

  ودخ برای تهدید بزرگترین همواره موجودیتی و ایدئولوژیکی تعارض دلیلبه را ایران اسددالمی

  ذنفو اسدتمرار مسدیر در جهت تغییر منظوربه سدعودی عربسدتان دیگر طرف از. کندمی تلقی

  رژیم. رودمی پیش آن با مقابله و رویارویی سدددمتبه منطقه در ایران اسدددالمی جمهوری

 موازنه ایجاد راستای در و اسالمی جمهوری جانب از قدرتمند تهدیدی احساس با صهیونیستی

شتر چه هر نزدیکی در را خود منافع ید،تهد ستان با بی شوری بیند،می عرب   در هن هیچگاه که ک

  را نسیلپتا این بلکه و نساخته مطرح صهیونیستی رژیم علیه جدی تهدیدی عمل در نه و گفتار

  ایجاد ج.ا.ایران برابر در را قدرتمند محوری مذکور، رژیم با ائتالف یك برقراری ضمن که دارد

  با وابطر برقراری قبح بردنازبین پیشتاز تدریجبه مسلمان، عرب دنیای مرکز عنوانبه هم و کند

ستی رژیم ست لحاظ همینبه. شود صهیونی ستی رژیم که ا   وریجمه تا کندمی تالش صهیونی

 هجلو منطقه عرب کشورهای برای اساسی تهدیدی عنوانبه را خود اصلی دشمن یعنی اسالمی،

ساختن با لحا عین در و دهد شورها این متحد ضوع ایران، علیه ک سطین مو شغال و فل   این ا

 .  سازد خارج هاآن توجه کانون از را سرزمین

 بزرگ تنب بوموسی،» ایرانی گانهسه جزایر بر مالکیت ادعای دلیلبه نیز عربی متحده امارات

  جمهوری با مقابله در سددعودی عربسددتان راهبردی متحد به ،9119سددال از «کوچك تنب و

  هماهنگ و همسو ای،منطقه سیاست در آشکارا کشور دو این. است شده تبدیل ایران اسالمی

شور دو این همکاری به توانمی نمونه عنوانبه. کنندمی عمل باهم   مردمی قیام سرکوب در ک

ست اتخاذ بحرین، سان هایسیا شاره یمن علیه جنگ و سوریه بحران در یک  بنابراین،. کرد ا

ستان میان همکاری و همگرایی باعث عوامل، این همجموع   رژیم و متحده امارات سعودی، عرب

. است گردیده منطقه در ایران اسالمی جمهوری قدرت و نفوذ با مقابله راستای در صهیونیستی

ستای در شورهایی و مناطق در را خود راهبردهای هدف، این را   در یمن و عراق سوریه، مثل ک

  با مقابله برای تهدید موازنه قالب در هاهمکاری این واقع در. اندکرده همسددو اخیر هایسددال

شترک تهدید سالمی جمهوری محوریت با مقاومت نیروهای نام به م ست گرفته شکل ایران ا   .ا

  کشورهای با امنیتی و دفاعی حوزه در ویژهبه هازمینه و هاحوزه از برخی در صهیونیستی رژیم

ستان سمی، روابط دارای متحده تامارا و سعودی عرب ست بوده مقطعی و مخفیانه غیرر   در و ا

سدمی دالر میلیون صدها به هاآن ارزش که سرّی توافقات به زمینه این سیده نیز ر  برای. اندر
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  ستانعرب کشورهای به صهیونیستی رژیم امنیتی هایشرکت از بسیاری اخیر هایسال طی مثال

  هایسیستم امنیتی هایشرکت این حتی ،دهندمی ارائه هاییرتمشو امنیتی مسائل در امارات و

سیار شرفته ب شورها آن اختیار در را امنیتی پی   از یکی .(9915 کاظمی، اخوان) اندداده قرار ک

  رژیم صهیونیستی و کشورهای عربستان و امارات میان همکاری و همگرایی پیامدهای ترینمهم

  و امنیتی اطالعاتی، هایهمکاری زمینه شدددن فراهم ن،ایرا اسددالمی جمهوری ملی امنیت بر

سوسی خرابکارانه، ساز،ثباتبی اقدامات برای جغرافیایی   و نافعم ،امنیتی محیط علیه نفوذ و جا

سالمی جمهوری اهداف سایی همکاری .باشدمی هاصهیونیست سوی از ا شنا های عدم تبیین و 

سددعودی و امارات متحده احتمال غافلگیری دفاعی رژیم صددهیونیسددتی با کشددورهای عربسددتان 

سالمی    لذا ،ها بر علیه محور مقاومت را افزایش خواهد داددر مقابل اقدامات آنایران جمهوری ا

  و ضروری امری ،دفاعی مناسب تصمیمات اتخاذ منظوربه هامیان آن دفاعی هایهمکاری احصاء

ست انکارناپذیر ست آن دنبالبه محقق تحقیق، این در .ا ستی رژیم که ا شوره و صهیونی   ایک

  هایهمکاری کدام دنبالبه ایران، اسالمی جمهوری مقابل در متحده امارات و سعودی عربستان

  عوامل شددناسددایی تحقیق ماهیت اینکه به توجه با پژوهش این در باشددند می دفاعی محتمل

 .نیست هافرضیه و متغییرها تدوین برای ضرورتی لذا است،

 

 های پژوهشی و پیشینهمبانی نظر

  گوهامنابع، ال لیو تحل هیاستفاده از تجز است که با ییها، مشتمل بر مجموعه تالشیپژوهندهیآ

مل تغ به ایو  رییو عوا بات،  مه یهاندهآی تجسدددم ث نا . پردازدیها مآن یبرا یزیربالقوه و بر

ندیمنعکس م یپژوهندهیآ نه از دل تغ ک ی راتییکه چگو یت فردا نکردن رییتغ ا) ( امروز، واقع

  است دستانهپیش گیریِتصمیم فرایند یك پژوهیآینده. (9918، شاهوردیسفلی) یابدتولد می

  در است، آینده سال 99 یا 29 ،99 آن نگاه افق. شودمی منجر ریزیطرح فضای یتوسعه به که

  است یندیآفر پژوهیآینده .کنندمی هنگا آینده سال 5 تا 9 به متعارف هایریزیبرنامه که حالی

بر « 9وندل بل» .(99: 9988 ،دهانخوش) دور هایافق به نگاه با بهتر هایگیریتصددمیم برای

ست که آینده سایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آیندهاین باور ا شنا های ممکن و پژوهی در پی 

ریزی سدداخت مرجح را انتخاب و برای پیهای های جامعه، آیندهمحتمل اسددت تا بر پایه ارزش

 .(Bell, 2003: 73ترین آینده، کمك کند )مطلوب

 وعن این برای. یابدمی تحقق احتماالً که دارد اشاره هاییآینده از دسته آن به: محتمل هایآینده

  هادهآین سایر از هاآینده از بعضی چراکه ؛نظرگرفت در مختلف وقوع احتمال توانمی هاآینده از
                                                           

1.Wendeell Bell 
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  مدت کوتاه برای عموماً هستند، حال و گذشته وضعیت ادامه که هاییآینده. هستند ترمتحمل

شیآینده زمانی افق چه هر آنکه حال شوند،می گرفته نظر در متحمل هایآینده عنوانبه   اندی

 .(299: 9919حاجیانی،) شودمی کاسته آنها تحقق احتمال از دهیم، افزایش را خود

  متقابل هایکنش و اقدامات مجموعه توانمی را کشددور دو بین دفاعی روابط: دفاعی همکاری

حدهای ظامی وا هادهای و حکومتی ن ظامی ن فاع در که غیردولتی ن ند مؤثری نقش د   و دار

  راهبردی دفاعی، گفتگوهای انجام مانند. نامید هاملت میان دفاعی و نظامی روندهای همچنین

شیآ هایتبادل باال، سطح و سلیحات صادرات و واردات نظامی، ایحرفه و موز   تجهیزات و ت

 .(9913 صفوی،) آن نظایر و مشترک نظامی هایوتمرین رزمایش برگزاری نظامی،

شته روند تحلیل برای سناریوها: سناریوپردازی   و مرکزت و دندار کاربرد آینده بینیپیش و گذ

صلی توجه سی در ا سازی یا ایجاد سناریونوی شته و آینده روندهای و ایعوق باز ساس بر گذ   ا

  هایآینده درک واقع در سدناریو. باشددمی شددهگردآوری اطالعات و هاداده شدواهد، مجموعه

صلی ایده. است حال زمان در مختلف ساس این بر ا ستوار ا   در آینده هایجوانه و بذر که است ا

ضای ست را هاآن بتوانیم ما آنکه شرط به دارند، وجود امروز ف سایی موقع به و در   کنیم شنا

شته سناریو از جامعی تعریف بخواهیم اگر .(55: 9981 علیزاده،) شیم دا   اسناریوه: گفت باید با

  جهت ،حال زمان در بهتر تصمیمات اخذ هاآن اصلی هدف اما هستند، آینده درباره هاییداستان

 .(29: 9988 دهان،خوش) شودمی مطلوب آینده به رسیدن مانع که است هایینارسایی رفع

 چگونه بیاندیشیم تا کندمی کمك پردازیسناریو. نیستند آینده درمورد حدسیات تنها سناریوها

  از ایمجموعه تدوین. بپردازیم امور هدایت به پیروزمندانه آینده، متفاوت محیطی شددرایط در

 ریزیبرنامه ،حدومرز یك به الیتناهی قطعیت عدم مقیدکردن و متمایز سدددناریوی چندین

ستماتیك   سناریو 3 یا 9 معموالً. کندمی ممکن را سازمان یك در الزم اقدامات انجام برای سی

صمیم تا شودمی تهیه پژوهیآینده هر برای   رویدادهای از ،خود هایریزیبرنامه در گیرندگان،ت

 .(8: 9919 مسلح، نیروهای نگاری آینده و پژوهی آینده کارگروه) گردند آگاه آینده

سناریوها، پیچیدگی ست که  ستفاده روزافزون از این روش بدین دلیل ا های جهان واقعی را در ا

های جایگزین در خصوص آینده را با ترتیبی منطقی از رویدادها، بازنمایی گیرند و بینشنظر می

 (.9911کنند )نادری، می

 :مطالعه مورد کشورهای ملی اهداف و منافع شناخت

  شمال با عراق، اردن و از کهواقع شده  در منطقه غرب آسیا کشور این: سعودی انعربست -الف

  از عمان، با شرقی جنوب از فارس، خلیج و قطر عربی،با امارات متحده  شرق سمتکویت، از 
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(. منافع و 99:  9981)احمدی ، است مرزهم سرخ دریای با غرب سوی از و یمن با جنوب سوی

 ارتند از:اهداف ملی این کشور عب

 خود پیرامونی محیط در امنیتی و سیاسی تسلط و برتری حفظ و ایجاد (9

 اسالم جهان رهبری به دستیابی بر تاکید (2

 مسلمان کشورهای در( وهابیت) خود ایدئولوژی ترویج (9

 خود امنیت تأمین برای آمریکا خصوص به خارجی هایقدرت به اتکا (3

 رب هاقدرت از یکی تسدلط از ممانعت و قهمنط بازیگران بین توازن از نوعی حفظ و ایجاد (5

 (999-993: 9915)معاونت اطالعات سپاه،  جمهوری اسالمی ایران خصوص به منطقه

 انقالبی و مردمی هاینظام و تحوالت جریانات، با مقابله یا ستیزیدموکراسی (5

 جمهوری اسالمی ایران ایمنطقه نفوذ قدرت مقابل در بازدارندگی ایجاد (1

   مقاومت محور با مقابله برای غربی و عبری -عربی فائتال تشکیل (8

 ایهسته انرژی به ایران اسالمی جمهوری یابیدست از ممانعت برای تالش (1

ستی هایگروهك از حمایت (99   حوزه تقویت برای افراطی و تکفیری نیروهای جذب و تروری

 (929: 9915خود )اسدی  ایمنطقه نفوذ و قدرت

شور این: عربی متحده امارات -ب سیا قاره غربی جنوب در ک شده آ ستان با غرب از که واقع    عرب

ست )احمدی فارس خلیج با شمال از و عمان با شرق از ،سعودی   و منافع .(9:9919،هم مرز ا

 :از عبارتند کشور این ملی اهداف

  سددایر و غیرمتعهدها اوپك، اسددالمی، کشددورهای بزرگ، هایقدرت با روابط گسددترش (9

 منطقه کشورهای

 خارجی هایگذاریسرمایه بیشتر جلب منظوربه مناسب اسازیفض (2

 همسایه کشورهای با اختالفی مرزی مناطق بر حاکمیت توسعه (9

 الهه داوری دیوان به آن ارجاع طریق از گانهسه جزایر مسئله کردنالمللیبین (3

  جزایر به دستیابی جهت کشورها سایر و فارس خلیج همکاری شورای اعضای حمایت جلب (5

 گانهسه

   منطقه در ایران اسالمی جمهوری رشدروبه قدرت برابر در قدرت موازنه ایجاد (5

 کشور آن ایمنطقه هایسیاست خصوص در سعودی عربستان با همگرایی (1

شورهای با همکاری و اتحاد حفظ (8 صوصبه غربی ک خود  ملی امنیت تأمین برای آمریکا خ

 .(93: 9915)معاونت اطالعات سپاه، 
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جنوب غرب آسیا واقع شده که از شمال با لبنان، از شرق با  رژیم دراین : نیستیصهیو رژیم -ج

غربی با کشور مصر  جنوب با خلیج عقبه و از جنوب سوریه و اردن، از غرب با دریای مدیترانه، از

در منطقه  صهیونیستی رژیم اهداف و منافع .(951: 9915باشد )زنجانی، دارای مرز مشترک می

 :از ارتندعبغرب آسیا 

 جهان سطح در آن مشروعیت عرصه گسترش و صهیونیست موجودیت تثبیت (9

   منطقه در خود هژمونی گسترش و نفوذ (2

 خود صنعتی تولیدات برای ایمنطقه خام مواد دیگر و گاز و نفت منابع به دستیابی (9

  همنطق در فارسخلیج حوزه عربی کشورهای خصوصبه جدید متحدین یافتن برای تالش (3

 سیاسی انزوای از خروج ظورمنبه

 ایران اسالمی جمهوری نظام تغییر و فروپاشی براندازی، (5

   صهیونیستی رژیم با جانبههمه روابط گسترش به منطقه کشورهای بیشتر تشویق (5

  مربوط قضایای در خود خارجی سیاست با پیرامون کشورهای خارجی سیاست همسوکردن (1

   اعراب با صلح و اشغالی فلسطین به

 خود  پیرامون در هاگروه این با مقابله و منطقه در مقاومت هایگروه فتضعی (8

 ای هسته قدرت به جمهوری اسالمی ایران شدنتبدیل از جلوگیری (1

 (59-55: 9985)ملکی،  منطقه در جمهوری اسالمی ایران نفوذ قدرت با مقابله (99

ست در تهدید موازنه منطق -د ستان، خارجی سیا ستیصهی رژیم و امارات عرب  موازنه: ونی

ست در تهدید ستان ایمنطقه خارجی سیا ستی، رژیم و متحده امارات ،سعودی عرب   صهیونی

صی منطق سالمی جمهوری ایمنطقه قدرت افزایش از ممانعت ،هدف که کندمی دنبال را خا  ا

 .(935: 9911 کالردهی، مرادی) باشدمی کشور این اتتهدید از کاستن عبارتی،به و ایران

ستان، نظامی و دفاعی هایکاریهم -ه ستی رژیم و متحده امارات عرب   انکار وجود با: صهیونی

  و همکاری قبل هاسال از هاکشور این ولی صهیونیستی، رژیم با تعامل مورد در سعودی مقامات

سبات شکاری ارتباطات مواقع برخی در حتی و پنهانی منا شته مختلف هایزمینه در آ   رد. انددا

  اب را ایگسترده اطالعاتی همکاری سعودی عربستان اخیر، هایسال در: گفت باید راستا همین

  آن از هدف که است کرده آغاز متحده امارات جمله از فارس خلیج حاشیه عرب کشورهای دیگر

  یهسور و لبنان فارس، خلیج حاشیه کشورهای در یرانا.ا.ج نهضتی و اطالعاتی هایفعالیت رصد

ست ش منظور بدین. ا ستان ورهایک ستی رژیم توان از و امارات عرب  خصوص در ویژهبه صهیونی

. همچنین کنندمی اسددتفاده سددوریه و لبنان صددحنه در اهللحزب و هاایرانی تحرکات رصددد
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شورهای ستان ک ستی رژیم با متحده امارات و سعودی عرب   هایزمینه در هاییهمکاری صهیونی

سالم جهان شرایطبه  توجه با که دارند نظامی و دفاعی جمله از مختلف شکار ،ا   اعالم علنی و اآ

  هایهمکاری به توانمی صهیونیستی رژیم با متحدانش و هاسعودی میان همکاری از. گرددنمی

 بر یمن به سددعودی عربسددتان حمله از پس کرد، اشدداره یمن جنگ در یتاطالعا و نظامی

شتر. شد افزوده هاآن هایهمکاری  ،هبود مرزی کنترل و اطالعاتی بخش در هاهمکاری این بی

  منی مستقیم صورتبه هاصهیونیست که داشت آن از حکایت دیهشوا نیز نظامی عرصه در ولی

ستفاده شواهد، این جمله از که اندداده قرار هدف را ست نوترونی بُمب نوعی از ا   توانایی که ا

 .(sharp, 2017) باشدیم صهیونیستی رژیم دست در فقط منطقه، در آن شلیك و کاربرد

 پژوهشهایپیشینه

سعود نادری -9 سالمی  راهبردیسناریوهای » ای با عنوان( در مقاله9911) م روابط جمهوری ا

ترین مهم به این نتیجه رسددیده اسددت که «میالدی 2999ایران و عربسددتان سددعودی در افق 

ربستان سعودی و نگرش رهبران ها در روابط دو کشور، حمایت ایاالت متحده آمریکا از عپیشران

باشددد. محقق با در تقویت و گسددترش دو جبهه می ،هاها در تشددکیل ائتالفدوکشددور و عزم آن

شران ستفاده از نظرات نخبگان و نرمنظرگرفتن پی سناری ،افزار ویزاردهای مذکور و با ا سه  وی به 

شروی فزاینده محور مقاومت پی رسیده است. «پایان تردیدها، آشوب سازنده و ایستاده با مشت»

)سناریوی آشوب سازنده( و یا توان دو جبهه )سناریوی ایستاده با مشت( باالترین احتمال را در 

 میالدی خواهند داشت.  2999سال 

سعود -2  تأثیر تکفیری و هایگروه پژوهیآینده»با عنوان  ( در تحقیقی9915کاظمی )اخوان م

 :شددامل پژوهی، آینده هایتکنیك از گیریبهره با« آسددیا ربغ در ایمنطقه منازعات بر هاآن

 زیر را تدوین نموده است:سناریوهای  ها،پیشران تحلیل و تجزیهو  یروندپژوه

 دموکراتیك هایحکومت گیریشکل و تکفیری هایگروه کامل نابودی سناریوی مطلوب: (الف

 قدرت تقسیم مدل براساس منازعه درگیر کشورهای در

 تقسیم اما حکومت؛ تشکیل داریداعیه از تکفیری هایگروه شدن خارج :محتمل اریویسن( ب 

 مذاهب و هاقومیت بین در قدرت داخلی

 هایسرزمین تسخیر و اسالمی حکومت مدعی تکفیری نیروهای پیشروی :ممکن سناریوی (ج 

 بیشتر

ی: عصددر جدیدی از اسددرائیل و عربسددتان سددعود»ای با عنوان ( در مقاله9911علی آدمی ) -9

ها را در کنار هم نگاه داشته است، کند که آنچه بیشتر از هر چیز آنبیان می« همکاری دوجانبه

های ناشددی از نگرانی از قدرت و نفوذ شددیعه، کاهش حضددور و نقش آمریکا در منطقه و بحران
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ازپیش سددازی بیشسدداز در عادیگرایی اسددت. برخالف اشددتراکات موجود و عوامل سددببافراط

 زوها هنتوان نتیجه گرفت که آنمناسددبات مابین رژیم صددهیونیسددتی و عربسددتان سددعودی، می

عنوان دشددمن مشددترک خود ویژه علیه جمهوری اسددالمی ایران، بهاند اتحادی قوی بهنتوانسددته

 تشکیل دهند. 

  وذنف ی؛پیرامون کشورهای و صهیونیستی رژیم»ای با عنوان ( در مقاله9915وحیده احمدی ) -3

 بازیگران و کشورها با صهیونیستی رژیم اقتصادی با مطالعه روابط ،«اقتصادی پوشش با امنیتی

  سازیادیع دنبالبه اقتصادی روابط پوشش در رژیم صهیونیستی که کندمی استدالل پیرامونی،

 .است کشورها این با و دفاعی امنیتی روابط گسترش و سیاسی روابط

روابط  پژوهییندهآبر  بیشتر شده انجام که مطالعات است آن مؤید یقهای تحقمرور پیشینه

 و بوده و رژیم صددهیونیسددتی متمرکز هاسددعودیمیان عربسددتان و ج.ا.ایران، روابط و همگرایی 

نه خصوص در زمیعربستان و امارات بهکشورهای  با صهیونیستی رژیم آینده هایهمکاری تبیین

  با مذکورکشددورهای  احتمالی دفاعی هایراین احصدداء همکاریاسددت. بناب مانده مغفول دفاعی،

 باشد.از نوآوری این تحقیق می با استفاده از روش سناریونویسی صهیونیستی رژیم
 

 ششناسی پژوهروش

ستفاده مورد ،پژوهش این اینکه به عنایت با صمیم ا صمیم و سازانت   شورک دفاعی حوزه در گیرانت

ست کاربردی گیرد،می قرار   با مقابله در راهکارهای مناسب ارائه و توسعه موجب که جهت آن از و ا

-یاتوسعه» نوع از حاضر تحقیق این،بنابر. شودمی محسوب ایتوسعه گردد،می دشمنان تهدیدات

ست« کاربردی سئله به پرداختن و نگارش شیوه لحاظ از پژوهش این تحقیق روشهمچنین  .ا   م

 :است زیر مراحل دارای که باشدمی 9از روش شوارتز ییالگو از تفادهاس با سناریونگاری روش تحقیق،

سایی: دوم گام ؛الزم تمهیدات ایجاد: اول گام سایی: سوم گام ؛بازیگران شنا  و عوامل هاپیشران شنا

  امگ ؛کلیدی هایقطعیت عدم تعیین: پنجم گام ؛هاقطعیت عدم شددناسددایی: چهارم گامتأثیرگذار؛ 

 .(9911 پدرام،) سناریوها ارزیابی: هفتم گام ؛هاسناریو نگارش: ششم

  59 نظرات از شمار تمام روش به و نامهپرسش طریق از تدوین شده،سناریوهای  منظور ارزیابیبه

صاحب از نفر ستفادهخبرگان و  ست.  شده نظران ا سشا شش نفر از پر سط محقق به تعداد  نامه تو

شدن هدف محقق  درست مطرح»از لحاظ  نامهپرسشای هاساتید و خبرگان دانشگاهی ارائه و گویه

سش  آن پایایی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین« ها برای مخاطبیننامه و قابل فهم بودن گویهدر پر

                                                           
1. Schwartz 
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، 825/9 که برابر کرونباخ آلفای مقدار به توجه با و بررسی شده کرونباخ آلفای از ضریب با استفاده نیز

شد، می ست.  نامه دارایپرسشبا ل شده دارای روایی و پایایی قاب تنظیم نامهپرسشبنابراین پایایی ا

  دباشجامعه آماری شامل مسئولین و مدیران ارشد لشکری و کشوری میهمچنین باشد. قبولی می

  های راهبردی بوده و باکه دارای مدرک تحصددیلی کارشددناس ارشددد و دکتری، سددابقه کار در محل

  مو رژی متحده ، اماراتسعودی خصوص کشورهای عربستانقه غرب آسیا بهپژوهی، منطفرآیند آینده

 اند. صورت هدفمند تعیین شدهدارند و بهکافی  آشنایی صهیونیستی
 

 ها و تجزیه و تحلیل آن های تحقیقیافته

  روشاز  های احتمالی دفاعی میان عربستان، امارات متحده و رژیم صهیونیستیبرای احصاء همکاری

 :باشدمیهای زیر دارای گام و شدهاستفاده ( شوارتز)الگویی منتخب از روش نویسی سناریو

 الزم تمهیدات ایجاد -گام اول

  .ن شدندتعیی خبرگی اعضای تیم ابتدا سناریونویسی، فرایند آغاز برای الزم مقدمات در راستای ایجاد

عربسدتان سدعودی، امارات ی هاروندهای مؤثر بر آینده همکاریانجام شدده،  مطالعاتهمچنین طی 

 گردید.  به شرح زیر احصاء رژیم صهیونیستیمتحده و 

سیا: منطقه در نظمیبی گرفتن شدت و 2999 سال در عربی هایقیام وقوع (9  جنوب غرب آ

  یرمس در صهیونیستی رژیم و متحده امارات ،سعودی عربستان حرکت دالیل ترینمهم از یکی

شترکی نگاه هاقیام این به هاآن. بود 2999سالدر  عربی یهاقیام وقوع روابط، سازیعادی   م

شتند ستندمی خود امنیت علیه تهدید را آن و دا سته و سنتی حاکمان سقوط زیرا ،دان   رد واب

 (.,Alsaafin 2017) شود منجر مقاومت محور تقویت به توانستمی ،عمل

، سعودی عربستان حرکت یلدال ترینمهم از مشترک: یکی تهدید عنوانبه اسالمی جمهوری (2

ستی رژیم و امارات متحده سیر در صهیونی   جمهوری با هاآن رابطه نوع روابط، سازیعادی م

  نوانع آویوتل دانشگاه ملی امنیت مطالعات موسسه محقق ،«میشلکوبی. »است ایران اسالمی

  رکیمشت تهدید قطر استثناء به فارسخلیج کشورهای حوزه همراهبه سعودی عربستان :کندمی

  جمله از منطقه عربی کشددورهای از برخی و صددهیونیسددتی رژیم بنابراین. دارند ایران نام به

ستان ضوع در متحده امارات و عرب سته مو   نفوذ با مقابله همچنین و سوریه بحران ایران، ایه

 (  همان. )کردند عمل باهم همسو و داشته مشترک منافع سوریه و لبنان عراق، در ایران

  در کایآمر عرب ینمتحد نیترمهم و امارات متحده عربسددتان: کایآمر متحده االتیا نقش (9

سیا صهیونیستی و منطقه غرب آ   نطقهم نیا در کایآمر متحد نیترمهم و نیتربزرگ زین رژیم 

شتراک وجوه از یکی بودن کایآمر متحد واقع، در. شوندیم محسوب ست هامیان آن ا   دولت. ا
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  ترکمش دیتهد از را رژیم صهیونیستی و ، اماراتعربستان یهاینگران دارد یسع تنها نه کایآمر

ست یبرا دیتهد نیا از بلکه کند درک ج.ا.ایران شور قبال در خود اهداف به یابید   رهبه این ک

  سددطح در مقاومت محور و ج.ا.ایران نفوذ و حضددور ،آمریکا دولت راهبرد اسدداس بر. ردیگیم

سیا غرب منطقه ش کایآمر. شود حدودم دیبا آ   یروهاین اتحاد قیطر از را راهبرد نیا از یبخ

 .(292: 9911 آجرلو،) کندیم یریگیپ ج.ا.ایران قراردادن فشار تحت یبرا ،خود طرفدار

 بازیگران گام دوم: شناسایی

صلی یك آینده  ست. نمیبررسی کنشگران از وظایف ا سناریونویسی ا رمان  توان یكپژوه در مسیر 

صیتقوی ن شخ شت، بدون آنکه  صیتو شخ سایی و  شنا ستان  صلی آن دا شوند. در های ا پردازی 

سناریونویسی نیز این اصل صادق است که باید تمامی بازیگران دارای اراده و منفعت در یك مسئله 

ای مؤثر بر ای و فرامنطقهاجتماعی و سددیاسددی شددناسددایی شددوند. در همین راسددتا بازیگران منطقه

و رژیم صددهیونیسددتی توسددط  متحده ، اماراتسددعودی فاعی احتمالی میان عربسددتانهای دهمکاری

   :شناسایی شدند زیرخبرگان به شرح 
 های دفاعی احتمالی میان عربستان، امارات و رژیم صهیونیستیبازیگران مؤثر در همکاری( 1) جدول

 اقدامات بازیگران ردیف

 رژیم صهیونیستی 9

سمی هایهمکاری سمی در قالب نهادگرایی هایی/ همکار غیرر / همکاری  ر

آفرینی برای متقابل( / عملیات فریب و تنش دفاعیرسدددمی مسدددتقیم )چتر 

 تغییر محیط کنشگری

 امارات متحده 2

/ همکاری اطالعاتی با رژیم صهیونیستی و  سازی/ ائتالف همکاری غیررسمی

قررات علیه / وضددع قوانین و م / رزمایش، آموزش و خرید تسددلیحات آمریکا

 ایرانیان ساکن امارات / شناسایی منابع مالی نظامی و استراتژیکی ج.ا.ایران

 عربستان سعودی 9
سازی/ تقویت توان نظامی/ افزایش سطح همکاری / ائتالف همکاری غیررسمی

 آفرینی در مناطق خاکستری/ مداخله و تنش های آمریکاییبا نیروها و پایگاه

 آمریکا 3

کا یت و  قهتقو گاه و نیرو در منط پای / تجهیزکردن  سددددازی/ ائتالف هش 

عربسددتان و  حاکمان/ حمایت از  های نظامی، اطالعاتی و پدافندیسددیسددتم

 ای(/ همکاری در حوزه فناوری ) تأکید بر هسته امارات

 روسیه 5

فارس مالی در خلیج  یاض/ حضدددور احت یا ر به تهران  حات  /  فروش تسدددلی

شگری موازنه ستریساز در کن شرایط  محیط خاک / چتر حمایتی از ایران در 

 های منطقه/ همکاری اطالعاتی با قدرت بحران

 شبکه اخوانی 5
/ همکاری و تحریك  ایهای منطقهافزایش توان مانور و میانجیگری در بحران

 متحده و امارات سعودی اخوان در عربستان

 محور مقاومت 1
/ تغییر معادالت  هدف قراردادن منافع آمریکا و رژیم صددهیونیسددتی در منطقه

 متحده و امارات سعودی / تحریك جامعه داخلی عربستان منطقه خاکستری
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 مؤثر یهاشرانیپ ییشناسا -گام سوم

ای از تغییرات را در پی داشددته باشددد. تواند زنجیرهپیشددران رویدادی اسددت که در صددورت وقوع می

صمیمات بهعبه صله پس از بارت دیگر انرژی نهفته در برخی از رویدادها و ت ست که بالفا قدری زیاد ا

شرایط جدید دست به اقدامات جدی خواهند زد. منظور مقابله یا بهرهرخداد، کنشگران به برداری از 

   :ندص شدعنوان پیشران مشخدرنهایت موارد زیر به ،در جلسه خبرگی پس از تبادل نظر میان اعضاء

 خام نفت قیمت و ارزش (9

 سعودی عربستان جزیرهشبه اقتصادی رونق (2

 آسیا غرب منطقه در آمریکا ایمنطقه سیاست (9

 آسیا غرب منطقه در روسیه ایمنطقه سیاست (3

 ایمنطقه هایبحران وضعیت (5

 متحده عربی امارات و سعودی عربستان در سیاسی ثبات (5

 رات متحده عربیاما و سعودی عربستان در سیاسی نظام ساخت (1

 صهیونیستی رژیم جدید دولت رویکرد (8

 ایمنطقه هایتنش افزایش (1

   ایفرامنطقه و ایمنطقه کنشگران سوی از امنیتی –نظامی تحرکات و تغییر (99

   و جمهوری اسالمی ایرانسعودی  عربستان حول ایمنطقه هایائتالف آینده (99

 کاال و انرژی انتقال مسیرهای امنیت (92

 (عربستان جزیره شبه) منطقه در داخلی جتماعیا هایجنبش آینده (99

 مقاومت محور و عربستان محور منطقه هایبحران همزمان تداخل یا تقارن (93

 همکاری شورای دیگر اعضای و سعودی عربستان با قطر روابط سرگیری از (95

 هاقطعیت عدم شناسایی -گام چهارم

ها با توجه به موضوع، دارد. عدم قطعیتها الگوهای مدون و قطعی وجود نشناسایی عدم قطعیت برای

صاحب سی به خبرگان و  ستر ست میبه ،..ها و.نظران، کم و کیف دادهد  عدم ،. در این تحقیقآیندد

زیر  به شرح ،اند، شناسایی شدهگروه خبرگیو نظرات  ایها که با استفاده از مطالعات منطقهقطعیت

 د:نباشمی

 سعودی عربستان و اقتصادی نفتی درآمدهای وضعیت (9

 آمریکا ایمنطقه سیاست (2

 روسیه ایمنطقه سیاست (9

 ایمنطقه هایبحران وضعیت (3
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 متحده امارات و سعودی عربستان در سیاسی ثبات و ساختار (5

 صهیونیستی رژیم جدید دولت رویکرد (5

 ایمنطقه هایتنش وضعیت (1

 ایفرامنطقه و ایمنطقه کنشگران سوی از امنیتی –نظامی تحرکات و تغییر (8

 ایران و عربستان حول ایمنطقه هایائتالف آینده (1

 کاال و انرژی انتقال مسیرهای امنیت (99

 (عربستان جزیره شبه) منطقه در داخلی اجتماعی هایجنبش آینده (99

 مقاومت محور و عربستان محور منطقه هایبحران همزمان تداخل یا تقارن (92

 همکاری شورای اعضای دیگر و سعودی عربستان با قطر روابط (99

 کلیدی هایقطعیت عدم تعیین-گام پنجم

ست عدم قطعیتمرحلهدر این  ضای گروه خبرگی قرار، فهر گرفت تا با امتیازدهی به  ها در اختیار اع

   :( ارائه شده است2نتایج این امتیازدهی در جدول )ها، موارد برجسته را مشخص کنند. آن
 کلیدیها و تعیین موارد ارزیابی اهمیت عدم قطعیت (2)جدول 

 امتیاز عدم قطعیت ردیف
درجه 

 اهمیت

 مهم بسیار 98 وضعیت درآمدهای نفتی عربستان 9

 مهم 95 وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان 2

 کلیدی 59 ای آمریکاسیاست منطقه 9

 مهم 95 ای روسیهسیاست منطقه 3

 بسیار مهم 35 ایهای منطقهوضعیت بحران 5

 مهم بسیار 33 عربستان و امارات ساختار و ثبات سیاسی در 5

 مهم 39 رویکرد دولت جدید رژیم صهیونیستی 1

 مهم بسیار 33 ایهای منطقهوضعیت تنش 8

1 
ای و امنیتی از سدددوی کنشدددگران منطقده – تغییر و تحرکدات نظدامی

 ایفرامنطقه
 کلیدی 35

 مهم 32 ای حول عربستان و ایرانهای منطقهآینده ائتالف 99

 مهم 99 یت مسیرهای انتقال انرژی و کاالامن 99

 مهم 95 های اجتماعی داخلی در منطقه )شبه جزیره عربستان(آینده جنبش 92

 بسیار مهم  98 های منطقه محور عربستان و محور مقاومتتقارن یا تداخل همزمان بحران 99

 متوسط    21 روابط قطر با عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری 93
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ست منطقه»توان به امتیاز باالی (، به خوبی می2ا توجه به نتایج جدول )ب   ای آمریکا و تحرکاتسیا

 پی برد. «ایفرامنطقه و ایمنطقه کنشگران سوی از امنیتی –نظامی 

هایی که حائز بیشدددترین امتیاز بودند انتخاب و در پی این با گروه خبرگان، گزینه مشددداورهپس از 

   :به دست آمد زیرت با مختصات تصمیم، چهار وضعی
 

 
 

 های مختلف برای تدوین سناریوهاوضعیت (1)نمودار 

 

 سناریوها نگارش -گام ششم

 ( چهار سناریو به شرح زیر مورد نگارش قرار گرفتند:9های ارائه شده در نمودار )با توجه به وضعیت

 پرتنش ایمنطقهمنطقه غرب آسیا؛ : اول یویسنار -الف

 هنماهای راشاخص

 دهند و در کنار و گوشددده منطقهزا انجام میای تحرکات تنشمنطقه ای و فرابازیگران منطقه،  

 شود.ها و ماجراجویی با کشورها دیده میتحرکات، شیطنت

 و آمریکا با توجه به اهداف و منافعی که در منطقه غرب آسیا دارد در منطقه حضور فعال داشته 

 خود از نظر کمی و کیفی نموده است.  هایاهاقدام به تقویت نیروها و پایگ

 رویدادهای کلیدی

در این بخش با استفاده از نظرات اعضای تیم خبرگی، رویدادهای کلیدی که توسط بازیگران در این 

 :مورد شناسایی قرار گرفتند (9)شود به شرح جدول سناریو انجام می
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 اولرویدادهای کلیدی توسط بازیگران در سناریو  (3)جدول 

 اقدامات بازیگران ردیف

 کنشگری محیط تغییر برای آفرینتنش و فریب عملیات رژیم صهیونیستی 9

 امارات متحده 2
/  یحاتتسل خرید/  صهیونیستی رژیم با اطالعاتی همکاری/  سازیائتالف برای تالش

 انایر.ا.ج استراتژیکی و نظامی ملی منابع شناسایی/  امارات ساکن ایرانیان به فشار

 سازیمشروعیت برای تالش/  تسلیحات خرید/  رونق ← نفتی درآمد افزایش عربستان سعودی 9

 آمریکا 3
گاه کیفی و کمی افزایش هاپای یت/  منطقه در ها و نیرو ئت از حما مه هی   حاک

  تسریع() تسلیحاتی فروش/ امارات و عربستان

  منطقه دیکلی بازیگران به تسلیحات فروش/ تنش میانجیگری روسیه 5

 گریموازنه برای تالش/ دقیق موضع اتخاذ برای راهبردی سکوت و صبر اول شبکه اخوانی 5

 محور مقاومت 1
 و عربستان داخلی جوامع تحریك/  خاکستری منطقه در قدرت آرایش بر اثرگذاری

  امارات متحده و سعودی عربستان منافع قراردادن هدف/ متحده  امارات
 

 ی اول:انداز( سناریو)چشم یدورنما

های خود را از نظر در این سددناریو آمریکا در منطقه حضددور مسددتقیم داشددته و تعداد نیروها و پایگاه

ای خود و سددایر سددازی با شددرکای منطقهدنبال ائتالفکمی و کیفی افزایش داده اسددت. آمریکا به

های بین تحرکات و تنش باشدددد.فارس میای همچون ائتالف دریایی در خلیجکشدددورهای فرامنطقه

گردد. های میدانی و نظامی منجر میبازیگران اصددلی منطقه از دعواهای سددیاسددی شددروع و به تنش

ست. به شده ا سناریو به یك منطقه پرتنش تبدیل  سیا در این  در ن همچنیطور کلی منطقه غرب آ

سناریو ستانهمکاری ،این  سمی میان عرب ستی  بامتحده و امارات  سعودی های غیرر صهیونی رژیم 

بانی با توجه به پشتیرود. جنبه اطالعاتی و در برخی موارد تا نظامی هم پیش می عمدتاًبیشتر شده و 

 های محدود بر علیه منافع جمهوری اسددالمیها در این سددناریو، انجام عملیاتمسددتقیم آمریکا از آن

 و محور مقاومت متصور است. ایران

 مهوری اسالمی ایرانبرای ج ی اولسناریو هایپیامد

 آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز مهم کشور از طریق فعالیت در کشورهای همسایهجمع 

 عملیات ترور بر علیه مسئولین و دانشمندان در داخل و خارج کشور 

 مقاومت در منطقه محور عملیات ترور بر علیه فرماندهان 

 وریستی در مرزهای کشورهای تروریستی برای انجام اقدامات ترحمایت از گروهك 

 ای، تحقیقاتی و...بمباران مناطق حساس و حیاتی کشور از جمله مراکز هسته 

 ای، تحقیقاتی ومناطق حساس و حیاتی کشور از جمله مراکز هسته عملیات سایبری بر علیه... 
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 هدف قراردادن پایگاه های محور مقاومت درمنطقه 

 ثباتبی ایمنطقهمنطقه غرب آسیا؛ : ی دومویسنار -ب

 های راهنماشاخص

 و نارک در و دهندمی نسبت به همدیگر انجام زاتنش تحرکات ایفرامنطقه و ایمنطقه بازیگران   

 .شودمی مشاهده کشورها ماجراجویی و تحرکات منطقه گوشه

 را همنطق ،باشد شده شروع آسیا شرق از که ممکن است اقتصادی هایبحران به توجه با آمریکا  

 .است نموده واگذار ایمنطقه شرکای به و اختیارات خود را کرده تبدیل خود دوم لویتاو به

 رویدادهای کلیدی

ضای تیم خبرگی رویدادهای کلیدی که توسط بازیگران در این  ستفاده از نظرات اع در این بخش با ا

 :شناسایی شدند (3)شود به شرح جدول سناریو انجام می
 توسط بازیگران در سناریوی دوم رویدادهای کلیدی (4)جدول 

  اقدامات  بازیگران ردیف

 / تقویت نظامی تر شدن همکاری غیررسمیفعال / همکاری در قالب نهادگرایی رژیم صهیونیستی 9

 خرید تسلیحات  امارات متحده 2

 فارس ی همکاری خلیج/ استفاده از ظرفیت شورا خرید تسلیحات عربستان سعودی 9

 آمریکا 3
 / کاهش ی حول محور رژیم صهیونیستی)تشدید(سازیت سیاسی و ائتالفحما

 نیرو و افزایش جنبه اطالعاتی 

 روسیه 5
 حمایت از / / فروش تسلیحات افزایش حضور در معادالت منطقه در نبود آمریکا

 ای های نوین فرامنطقهائتالف

 )امارات و عربستان( تشدید تحرکات در داخل کشورها کم رنگ شدن نقش/ شبکه اخوانی 5

 محور مقاومت 1

/ حمایت از حضور چین و  رسمیت بخشیدن به پیمان چندجانبه محور مقاومت

سیه سانه / رو سی برایافزایش تحرکات ر سیا  تحوالت داخلی اثرگذاری بر ای و 

   سعودی عربستان

 ی دوم:انداز( سناریو)چشم یدورنما

سناریو به سیا، بحرانرامنطقههای فدلیل نبود قدرتدر این   ها وای همچون آمریکا در منطقه غرب آ

یل دلشددود و از طرف دیگر بهثباتی پایدار میها فرسددایشددی شددده و در نتیجه منطقه دچار بیتنش

 د. شوندرگیری فرسایشی منطقه، بازیگران اصلی منطقه از نظر سیاست داخلی دچار مشکل می

شورهای عر ضعیت همکاری میان ک ستاندر این و ستی  متحده و امارات سعودی ب صهیونی با رژیم 

 دلیل حضور نداشتن آمریکا در منطقه،هغیررسمی و بیشتر جنبه اطالعاتی و تجهیزاتی خواهد بود و ب

نخواهند داشدددت. اگر تحرکاتی هم  بر علیه ج.ا.ایران ایاز نظر میدانی و دیپلماتیك اقدامات عمده

 د.خواهد بومحدود  خیلیباشند داشته 
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 برای جمهوری اسالمی ایران ی دومپیامدهای سناریو

 آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز مهم کشور از طریق فعالیت درکشورهای همسایهجمع 

  یات یه  محدودعمل گاهبر عل مت در منطقه محور هایپای قاو کاهش عمق راهبردی  م برای 

 جمهوری اسالمی ایران

 نسبتاً پایدار ایهمنطقمنطقه غرب آسیا؛ : ی سومویسنار -ج

 های راهنماشاخص

 ینبیشتر دنبال کاهش سطح  تنش در منطقه هستند وبه ایفرامنطقه و ایمنطقه بازیگران   

 ها، رقابت اقتصادی است. بین آن رقابت

 شتر شمالی کره بحران با مقابله و چین با شدید رقابت دلیلبه آمریکا ضور بی   در ار خود ح

  واگذار خود ایمنطقه شرکای به را آسیا غرب منطقه و است نموده متمرکز آسیا شرق منطقه

 .است کرده

 رویدادهای کلیدی

در این بخش با استفاده از نظرات اعضای تیم خبرگی رویدادهای کلیدی که توسط بازیگران در این  

 :شناسایی شدند (5)شود به شرح جدول سناریو انجام می
 ازیگران در سناریوی سومرویدادهای کلیدی توسط ب (5) جدول

 اقدامات بازیگران ردیف

 رژیم صهیونیستی 9
  رفتار/  گراراسددت دولت شددانس کاهش / غیررسددمی همکاری افزایش

 منطقه در محدودو  آمیزتحریك

 امارات متحده 2
  دیاقتصا و داخلی سیاست به بخشی اولویت/  غیررسمی همکاری افزایش

 این کشور در ساکن ایرانیان از انونیق حمایت / قطر با رابطه برقراری /

 عربستان سعودی 9
  یاقتصاد و داخلی سیاست به بخشیاولویت/  غیررسمی همکاری افزایش

 یمن بحران پایان/ متحده  امارات و قطر با رابطه برقراری /

 آمریکا 3
  / ریاض با اقتصادی و( ایهسته) فناوری همکاری و گذاریسرمایه افزایش

 منطقه در هاپایگاه و نیرو کاهش

 سازمان اوپك همراه به نقش تقویت روسیه 5

 یمن و سوریه عراق، کشورهای در اخوان شدنفعال شبکه اخوانی 5

 مقاومت جریان شدنسیاسی تسریع محور مقاومت 1

 ی سوم:انداز( سناریو)چشم یدورنما

از نظر کمی و کیفی طقه غرب آسددیا، در منهای خود را در این سددناریو آمریکا تعداد نیروها و پایگاه

شورهای منطقه ست. رقابت ک صادی و فرهنگی کاهش داده ا سی، اقت سیا ضوعات  سمت مو ای به 
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سعودی و امارات ستان  صالحات داخلی در عرب ست و ا منظور حل به متحده اجتماعی گرایش یافته ا

 این سناریو منطقه غرب آسیا، طور کلی درشود. به. آغاز می.هایی مثل فقر، بیکاری تبعیض و.چالش

م رژی ،ای پایدار و از ثبات نسددبی برخوردار اسددت. در این سددناریو، با توجه به شددرایط منطقهمنطقه

ستی همکاری ستان هایصهیونی شورهای عرب سمی خود را با ک در متحده  و امارات سعودی غیرر

در زمینه  هامیان آن. همکاری دهدهای اطالعاتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصدددادی افزایش میزمینه

 اشت.نخواهند د تحرکات میدانیهیچگونه بوده و دفاعی و نظامی بیشتر در زمینه تبادالت اطالعاتی 

 برای جمهوری اسالمی ایران ی سومپیامدهای سناریو

 آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز مهم کشور از طریق فعالیت درکشورهای همسایهجمع 

 اسالمی برای نفوذ در کشورهای منطقه و افزایش عمق راهبردی خود فرصت برای جمهوری 

 آرام و پایدار ایهمنطقمنطقه غرب آسیا؛ : ی چهارمویسنار -د

 های راهنماشاخص

 ین احضور مستقیم و فعالی در  دارد آسیا غرب منطقه در که منافعی و اهداف به توجه با آمریکا

 .منطقه دارد

 نداشته و سعی در کاهش تنش  منطقه در زاییتنش تحرکات ایطقهفرامن و ایمنطقه بازیگران

  ای به رقابتای و فرامنطقهاقدامات کنشددگران منطقه بیشددترین و با سددایر بازیگران را دارند

 باشد.معطوف می اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

 رویدادهای کلیدی

 یدی که توسط بازیگران در ایندر این بخش با استفاده از نظرات اعضای تیم خبرگی رویدادهای کل 

 :شناسایی شدند (5)شود به شرح جدول سناریو انجام می
 جهارمرویدادهای کلیدی توسط بازیگران در سناریوی  (6)جدول 

 اقدامات بازیگران ردیف

 رژیم صهیونیستی 9
سبی کاهش سمی هایهمکاری ن سی هایپرونده شدنپررنگ / غیرر   سیا

 (...و رنق معادله ،سفارت انتقال)

 قطرو  ایران با روابط سطح تقویت امارات متحده 2

 ایران و قطر با روابط تسهیل عربستان سعودی 9

 ایران.ا.ج با غیرمستقیم موضوعی مذاکرات امکان آمریکا 3

 روسیه 5
  طریق از نفوذ هایهزحو تثبیت/  روسددیه راهبردی مانور فضددای کاهش

 منطقه معادالت در اقتصادی و سیاسی مشارکت

 کشورها اجتماعی تحوالت و داخلی سیاست در کنشگری بر تمرکز شبکه اخوانی 5

 محور مقاومت 1
سی دوگانه ماهیت حفظ  و بازسازی بر اثرگذاری برای تالش/  نظامی و سیا

 لبنان و سوریه و عراق داخلی تحوالت
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 ی چهارم:انداز( سناریو)چشم یدورنما

سددمت ای بهای و فرامنطقهحضددور دارد ولی کشددورهای منطقه منطقه در این سددناریو آمریکا در

کنند و منطقه به یك ثبات نسبی رسیده و فرآیند بازسازی کشورهای سوریه، زدایی حرکت میتنش

شروع  شورهای منطقه  سیه، چین و ک شورهای اروپایی، آمریکا، رو ضور و رقابت ک یمن و عراق با ح

شورهای امارات ست. ک ستانو عر متحده شده ا شان را در مقابل ایران تغییر داده و  سعودی ب رفتار

از ثبات اقتصددادی و سددیاسددت  ج.ا.ایران. در این سددناریو دهندمیروابط دیپلماتیك خود را افزایش 

تر شددده و بازسددازی یمن و سددوریه پررنگ ج.ا.ایرانداخلی برخوردار اسددت و نقش اروپا در معادالت 

ضع ق سبت به موا ست. آمریکا هم ن سبت به ایران منعطفا سناریو، بلی خود ن ست. دراین  شده ا تر 

ستان شورهای عرب ستی با ک صهیونی سمی در  متحده و امارات سعودی رژیم  کمترین همکاری غیرر

 سیاسی و اقتصادی است. هامیان آن دارند و بیشتر روابط و نظامی زمینه دفاعی

   ی چهارم برای جمهوری اسالمی ایرانپیامدهای سناریو

 آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز مهم کشور از طریق فعالیت درکشورهای همسایهمعج 

 فرصت برای جمهوری اسالمی برای نفوذ در کشورهای منطقه و افزایش عمق راهبردی خود 

 سناریوها یابیارز -گام هفتم

بنابراین  .است کلیدی بسیار اند،نداشته فعال مشارکت فرایند، در که نظرانیصاحب حضور گام این در

 ای حاوی چهارگویه تنظیم و بینپرسشنامه بندی سناریوهای تدوین شده،ارزیابی و اولویت منظوربه

های کمی و با استفاده از روش spssافزار گیری از نرمها با بهرهنامهپرسش، توزیع گردیدجامعه آماری 

   :قرار گرفتندحلیل به شرح زیر مورد تآماری توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی 

 ارزیابی سناریوها از نظر مورد تأییدبودن  -الف

دهندگان خواسته شده بود تا نظر خود را در خصوص تأیید سناریوها بیان کنند در گویه اول از پاسخ

 :( ارائه گردیده است1) در جدول حاصل که نتایج
 

 ارزیابی سناریوها از نظر مورد تأییدبودن (7)جدول 

 شاخص ردیف
 مورد تأیید نیست مورد تأیید است

 درصد فراوانی درصد فراوانی

S1-1 99 95 19 95 سناریوی شماره اول 

S1-2 19 95 99 95 سناریوی شماره دو 

S1-3 35 29 53 21 سناریوی شماره سه 

S1-4  12 95 28 93 هارچسناریوی شماره 
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شانفوق جدول  ست که ن سخ دهنده آن سناریوپا سه را  و شماره یكی هادهندگان  ترتیب بهشماره 

 اند. مورد تأیید قرار داده

 بودن ارزیابی سناریوها از نظر مطلوب -2

 در گویه شماره دو پرسشنامه از جامعه آماری خواسته شده بود که سناریوهای تهیه شده را بر اساس 

از ، spssافزار در نرم هاهداددهندگان، آوری نظرات پاسدددخبندی نمایند. پس از جمعمطلوبیت اولویت

 :است شده( ارائه 8که نتایج حاصل در جدول ) مورد تحلیل قرار گرفتند 9ایروش چندگزینه
 بندی سناریوها از نظر مطلوبیتاولویت (8)جدول 

 اولویت مطلوبیت ردیف

 4سناریوی 3سناریوی 2سناریوی 1سناریوی

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

 

راو
ف

ی
ان

 

صد
در

 

€Q2-1 93 91 53 21 99 5 2 9 اولویت اول 

€Q2-2 59 25 95 98 92 5 2 9 اولویت دوم 

€Q2-3 93 1 8 3 58 93 99 5 اولویت سوم 

€Q2-4 2 9 2 9 99 5 85 39 اولویت چهارم 
 

ست که  شخص ا صد 53با توجه به جدول فوق م سخ در سوم را بهاز پا سناریوی  عنوان دهندگان 

 اند. انتخاب نموده سناریو ترینمطلوب

 ارزیابی پایداری سناریوها -3

در گویه شماره سه پرسشنامه، از جامعه آماری خواسته شده که سناریوهای تهیه شده را بر اساس 

 :( ارائه گردیده است1بندی نمایند که نتایج حاصل در جدول )پایداری اولویت
 یبندی سناریوها از نظر پایدار اولویت (9)جدول 

 اولویت پایداری ردیف

 4سناریوی 3سناریوی 2سناریوی 1سناریوی

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

 

€Q3-1 28 93 32 29 93 1 95 8 اولویت اول 

€Q3-2 39 29 92 95 95 8 92 5 اولویت دوم 

€Q3-3 29 99 29 99 33 22 92 5 اولویت سوم 

€Q3-4 92 5 8 3 22 99 58 21 اولویت چهارم 
 

                                                           
1. Multiple response 
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دهندگان از درصد پاسخ 32 ، بر اساس نظرسومسناریوی شماره دهنده آن است که جدول فوق نشان

 پایداری باالیی نسبت به بقیه سناریوها برخوردار است. 

 ارزیابی سناریوها از نظر احتمال وقوع -4

تا نظر خود را در خصددوص  دهندگان خواسددته شددده بوداز پاسددخ نامهچهار پرسددششددماره  گویهدر 

   :ارائه گردیده است( 99ترین سناریو بیان نمایند که نتایج حاصل در جدول )محتمل
 ارزیابی سناریوها از نظر احتمال وقوع (11)جدول 

 ردیف
ترین محتمل

 سناریو از نظر وقوع

 4سناریوی 3سناریوی 2سناریوی 1سناریوی

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

ص
در

ی د
وان

را
ف

 

صد
در

 

€Q4-1 93 8 25 92 95 8 33 22 اولویت اول 

€Q4-2 93 1 39 29 28 93 98 1 اولویت دوم 

€Q4-3 39 29 95 8 29 99 23 92 اولویت سوم 

€Q4-4 25 99 93 1 98 91 22 99 اولویت چهارم 

ست کهبا توجه به یافته شخص ا صد  33  های جدول فوق م سخدر سناریوی از پا شماره دهندگان، 

 اند. ترین سناریو از نظر وقوع انتخاب نمودهعنوان محتملیك را به

 

 گیری نتیجه

رژیم دفاعی  هایهمکاریصدددورت گرفته، تاکنون در خصدددوص  ها و مطالعاتبا توجه به بررسدددی

صورت مدون انجام نگرفته است، لذا تحقیقی بهصهیونیستی و کشورهای عربستان و امارات متحده 

شود که از نوآوری این  هاهای احتمالی دفاعی میان آنهمکاریله تالش گردید تا در این مقا صاء  اح

شد. مقاله می شورها و یستیونیصه میرژ یهمکار و ییهمگرا عامل نیمهمتربا ستان یک   و عرب

سالم یجمهور متحده، امارات و یسعود شترک دیتهد عنوانبه رانیا یا ستگ و م   کایآمر به یواب

های احتمالی میان همکاری ،لذا با توجه به این موضددوع .باشدددیم هاآن تیامن کنندهنیتأم عنوانبه

سی روش ازها آن ستفاده سناریونوی شکیل با و شده ا سات ت سناریو نهایت در خبرگی جل   چهار

ست گردیده تدوین و تنظیم   و نظرصاحب افراد نظرات اخذ از پس شده تدوین سناریوهای. ا

عه) خبره ماری جام یت نظر از (آ مال و مطلوب یابی مورد... و وقوع احت ند قرار ارز   که گرفت

سیا؛ ) اول شماره سناریوهای سیا؛ ) سوم شماره و منطقه پرتنش(منطقه غرب آ منطقه غرب آ

سبتاً پایدار( ساس رب همچنین. گرفتند آماری جامعه قرار تأیید مورد اولویت ترتیب به منطقه ن   ا
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  اسدالمی جمهوری برای سدناریو ترینمطلوب ،آماری جامعه یدتأی و خبرگی گروه اعضدای نظر

سیا؛ ) سوم شماره سناریوی ،ایران سبتاً پایدار(منطقه غرب آ شدمی منطقه ن ساس بر. با   و رنظ ا

سبت باالیی پایداری از سوم سناریوی آماری جامعه تأیید س برخوردار سناریوها بقیه به ن . تا

  مارهش سناریویآماری،  جامعه تأیید و گروه خبرگی نظر اساس سناریو بر ترینمحتمل همچنین

 .باشدمی اول )منطقه غرب آسیا؛ منطقه پرتنش(
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 سداران سپاه اطالعات معاونت سالم انقالب پا  :تهران ،یعرب متحده امارات هیپا کتاب .(9915) ی.ا

 .یاسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات معاونتانتشارات 

 سداران سپاه اطالعات معاونت سالم بانقال پا ستان هیپا کتاب .(9915) .یا  :تهران ،یسعود عرب

 .یاسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات معاونتانتشارات 

 ضا ،یلکم ستراتژ .(9985) .محمدر سرائ یا سالم یجمهور بر آن ریتأث و انهیخاورم منطقه در لیا   یا

 .  29-55(: 5)3 .یاسیس علوم یتخصص فصلنامه ران،یا

 ،سعود نادری سالمی جمهوری روابط راهبردی سناریوهای(. 9911. )هادی تاجیك، و. م   و ایران ا

 .   1-28(: 99) 9. پژوهی دفاعیآینده فصلنامه میالدی، 2999 افق در سعودی عربستان
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