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چکیده:
پیش بطور هاقرنممتاز در جهان است و از هايیژگیوخلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با 

این ، باشدیمکشمکشو هارقابتبوده، بنابراین همواره در معرض هادولتپیوسته مورد توجه 
که منطقه در برگیرنده کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس به عالوه ایران و عراق است

این در.اهمیت استروابط میان ایران و کشورهاي جنوبی خلیج فارس از جهات مختلف مورد 
يهادادهابتدا ، یعنی تحلیل اثرات متقاطع،پژوهییندهآروشاز هپژوهش حاضر با استفادراستا 

نفر ازکارشناسان و متخصصین موضوع 20با تعدادبازیمهنيهامصاحبهاولیه تحقیق با استفاده از 
از ه. در نهایت نتایج حاصلاندشدهتحلیل تجزیه ومکیکمو با استفاده از نرم افزار يآورجمع

وحاکماننگرش؛کلیديعامل5بکارگیري روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 
مسابقهبه یکدیگر، افزایشخلیج فارسهمکارييشوراعضوکشورهايوایراندولتمردان
منطقه، و ایران با هدف هژمون شدن در)عربیناتوي(شوراعضوکشورهاينظامیوتسلیحاتی

هویتی، ایران و تفاوتهايبامقابلههدفباشیعی و صدورانقالب ج.ا.اهاللتئوريازهراسوالقاء
شورا و برنامهعضوکشورهايوایرانمابینیفروابطبرو...یمنعراق،بحرین، سوریه،آیندهتأثیر

به عنوان پیشرانهااین شناسایی شد.اولیه گانه 60از میان عواملبرجام،آیندهوایرانياهسته
.یرندقرارگمورد استفاده تواندیمراهبردي هايیزيربرنامه درهعوامل پای

:یديکلواژگان
، جمهوري اسالمی ایرانفارسیجخل، شوراي همکاري پژوهییندهآ

، دانشگاه گیالنالمللنیبدانشجوي دکتراي روابط . 1
تهرانالملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمیروابط بیناستاد. 2
گیالندانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم سیاسیاستاد . 3
یکژات استراتققیحاعی مرکز تموهشهاي فرهنگی و اجتژیر گروه پدو م. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد 4
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مسألهیانبمقدمه و 
یعیوسفیکه طاستالمللیینبگرانیبازانیتعامالت مکرر ممجموعهالمللینبروابط 

منافع مشترك و متقابل خود، نیتأميبراهادولت. گیردیبرمو مناقشه را در ياز همکار
کشورهاي عرب و رانی. روابط اگیرندیمقرارهممقابلو گاه در گریکدیگاه در کنار 

نیز در زمره این بحث قرار شوراي همکاري خلیج فارس)فارس (حاشیه جنوبی خلیج 
هايیتاولوتاریخی، مقطعهردرGPCC1شوراي همکاري خلیج فارس به طوریکه.دارد

درکنونیتحوالتباخصوصاست. بهدادهقرارکار رابطه خود با ج.ا.ادستوردرراخاصی
عرب و منطقه از جمله بحران سوریه، جنگ در یمن و حل و فصل پرونده جهان
متفاوتی از شورا در رابطه با ایرانمنافع واهدافیافتناولویتشاهدج.ا.ا،ياهسته

لیفارس تبدجیو خلانهیبه قدرت اول در منطقه خاورمخواهدیاگر مرانیاهستیم. 
فارسیجخلبویژه کشورهاي شوراي همکاري بروابط با جهان عریبه چگونگدیشود، با

نوع زیانداز نچشمسندتحقق اهداف عوامل خارجی نیترمهمزیرا یکی از توجه کند.
کشورها از نیاخودداري کهبطوريخواهد بود؛ فارس خلیجيهمکاررابطه با شوراي 

رانیايامنطقهگاهیو ارتقاء جاتیتثبعدمباعثرانیبا ايجديهايورود به همکار
. از آنجا که منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس )19-20:1388(واعظی، خواهد شد

ینیآفرنقشيبراپرچالشیراهزینرانیاقرار دارد.ییگرامنطقهروندنییپايهاردهدر
راراههژمون،قدرتعنوانبهتواندینمیفعلطیدارد و در شراروشیپروندنیادرمؤثر

تحول سریع و مداوم در کلیه ). 125: 1388سیمبر، کند (بازچشم اندازسندتحققيبرا
اعم از اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در روزگار المللینبروابطسطوح 

که نمایدیمرا ملزم به شناخت و محک زدن هرچه بیشتر متغیرهایی یزربرنامهما 
به هر نحو و به هر میزان تحت تأثیر آینده،آن را در هايیستمسنظام و خرده توانندیم

اگر قرار است موفق باشد باید نگاهی یزيربرنامه. )44: 1391(حاجیانی، قرار دهند 
روابط شوراي همکاري خلیج پژوهییندهآجستجوگر و طوالنی به آینده داشته باشد. 

که شرایط فعلی خود را با نمایدیمفارس و ج.ا.ا این امکان را براي ج.ا.ایران فراهم 

به صورت کامل (بدور از در این پژوهشمعرفی شده، اماGCCشوراي همکاري خلیجي مذکور بنام شورا. ١
.گرددیمعنوان GPCCشوراي همکاري خلیج فارس «با نام)اعرابيورزغرضاعمال 
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ه اهداف مورد نماید تا بیزيربرنامهآتی بسنجد و بر آن اساس براي آینده يهاخواسته
و راهبردي دست یابد.يامنطقهنظر در سطح 

شناسایی شیوه جدیدي از مطالعات آینده براي بر این اساس هدف علمی این مقاله
از نیمه دوم پژوهانهیندهآ. اگرچه مطالعات باشدیممحققان و پژوهشگران علمی کشور 

مختلف توسعه پیدا کرده اما در کشور يهاعرصهقرن بیستم با سرعت قابل توجهی در 
ما مطالعات آینده پژوهی در اوایل قرن بیست و یکم و طی چند سال اخیر مورد توجه 

تریجزئاست. هر چقدر که در موضوع مطالعات آینده بصورت گرفتهجدي قرار 
بیشتري در این کار خواهیم بود.هايينوآورموضوعات را بررسی نماییم شاهد ایجاد 

روابط خارجی شوراي همکاري خلیج فارس با ج.ا.ا در یک بازه نگاريیندهآن پژوهش، ای
به تواندیم، نمایدیمزمانی ده ساله، در ابعاد؛ سیاسی، اقتصادي و نظامی را تحلیل 

گرفتن این سناریوها، با در نظر اجرایی در این سه بعد کمک نماید تا گیرانیمتصم
مدنظر قرار دهند، از این يامنطقهق به کسب جایگاه اول یتوفيممکن را، براهايیندهآ

استفاده يهاها و چالشفرصتاهمیت است. حائزرو انجام این پژوهش از حیث کاربردي 
فعالکشورهاي شوراي خلیج فارس، حضورو رانیاز منابع مشترك نفت و گاز در روابط ا

هايیهرودرتحولایجاديتالش براويامنطقهوالمللیبینيهاسازماندرهدفمندو
روابطدرمتجاوزانهاقدامویخواهافزونبااسالمی، مقابلهيهاارزشبر اساسموجود

میانبیشترهمگراییيبرابیگانگان؛ تالشحضورازمنطقهرهاییيبراخارجی؛ تالش
تیفارس و امنجیخلحوزه در یگسترش سامانه سپر دفاع موشکو اسالمیيکشورها
دالیل کاربردي و ضرورت انجام ینترمهمبه عنوان توانیمرا رانیایاسالميجمهور

مؤثرهايیشرانپوعواملتبیینوپژوهش نام برد. هدف اصلی این پژوهش؛ شناسایی
اسالمیجمهوريبافارسیجخليهمکارشوراينظامیواقتصادي، سیاسیروابطبر

هاآنکاربستو هاضرورتدستیابی به این .باشدیم)1394-1404(سالهدهدرافقایران
دستاوردهاي نظري مناسبی را جهت مراکز مطالعاتی و تواندیمآینده پژوهی در 

مرتبط با در سه بعد اقتصادي، سیاسی، نظامی فراهم نماید، که پیش از این يهادستگاه
به مضمونِ نوشتارِ حاضر، باتوجهزیو نیتیماهنیباتوجه به چنفراهم نگردیده بوده است. 

روابط عرصهنده دریآيدادهایروروندها وتوانیمه چگونه کن است یادهنگارنيدغدغه
راهاآنبا ییارویرویص داد و آمادگیرا تشخاشوراي همکاري خلیج فارس و ج.ا.
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"بدلیل بسط مفهومی از این رو پرورش داد.بمنظور تحقق و پیشبرد سند چشم انداز

است.ياتوسعهيهاپژوهشدر زمره "یخارجروابط"و "آینده پژوهی

:مباحث نظري
این مدل براساس تکامل الگوهاي دیگري از معادالت مربوط به روابط ؛ تئوري همگرایی

نتیجه توانیمکارکردگرایی) را (1یونالیستیفونکسشکل گرفته است. تئوري يامنطقه
چند جانبه دانست. همگرایی، فرآیندي هاييهمکاربراي يامنطقهيهاضرورتوجود 

است که طی آن واحدهاي سیاسی به صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش براي 
کنندیمرسیدن به هدفهاي مشترك صرف نظر کرده، از یک قدرت فوق ملی پیروي 

براي حل و فصل ايیوهشایی بعنوان ). در اغلب موارد از همگر1390:133، زادهیف(س
و بین الملل یاد شده که طی آن بتدریج واحدها و مناطق دیگر را يامنطقههايیريدرگ

. به رغم وجود شودیمو گسترش انترناسیونالیسم شامل شده و در بلندمدت باعث بسط
ره اختالف نظرهایی در مورد متغیرهاي اصل همگرایی، بسیاري از پژوهشگران دربا

چون نقش نهادها و نخبگان، کم و کیف مبادالت سیاسی، اقتصادي و ییهاموضع
یکپارچه کننده و انسجام دهنده يهاحرکتاجتماعی، ایجاد نوعی اجتماع فوق ملی و 

داراي نظرهاي مشترکی هستند.
، نیروها، اهداف و هایزهانگیرتأثتحت هادولت؛المللینبهمگرایی و تعارض در سیاست 

. بدین ترتیب به دو نوع برندیممنافع؛ درحالت همکاري، رقابت و تعارض با یکدیگر بسر 
: دیدگاه نخست؛ محور پردازیمیمالمللینبتحلیل روابط برداشت در فرایند تجزیه و 

همکاري و اشتراك مساعی میان واحدهاي سیاسی متفاوت هايینهزميمطالعهاصلی 
است، بر این اساس میان افراد و نیز جوامع انسانی پیوندهاي مشترك اجتماعی و فوق 
ملی وجود دارد و در این روند مسئله برد و باخت مطرح نیست، بلکه باید از اهمیت 

کاست و بتدریج به سوي گرایییملو هادولتجداگانه، نظام هايیتحاکمعواملی چون 
را جایگزین روابط میان دولتها کرد. دیدگاه المللینبانترناسیونالیسم پیش رفت و روابط 

میان افراد از یک هاخواستدوم؛ اساس بررسی خود را بر وجود تضاد منافع و تعارض 
سو و جوامع انسانی از سوي دیگر قرار داده، به جاي برقراري روابط نزدیک و 

1 - Functionalism
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جداگانه با هايیتحاکمواحدهاي سیاسی و ، برهاملتدوستانه میان هاييهمکار
المللینبروابط . شاید برداشت سومی در مطالعه کیفیتورزدیممنافع ناهمگون تاکید 

وجود داشته باشد که طی آن روابط میان واحدهاي سیاسی را صرفاً براساس تعارض 
، بلکه ترکیبی از این دو دهدینمل قرار تجزیه و تحلیصرف یا برمبناي همکاري مطلق 

). الکساندر ونت نیز تاکید 1390:45(قوام،گیردیموضعیت؛ همکاري و تضاد را در نظر 
، ساختار اجتماعی به انحاي مختلف حائز اهمیت است، با قوام بخشیدن به کندیم

مشترك براي مشکالت، يهاحلراهبراي یافتن گرانکنشو منافع، با کمک به هایتهو
و هایتهوبا تعریف انتظارات براي رفتارها، با تکوین تهدیدات و غیره... . وي معتقد است 

منافع و نهادها همگی ناشی از فرآیندهاي اجتماعی متعاملی هستند که ما براي سمت 
از توانیمو تنها پس از تعامل است کهکنیمیمدادن به رفتار خود به آنها تکیه 

ضرورت دارد تا المللینبکرد. ارتباطات مستمر در روابط مکاري یا تعارض صحبت ه
متفاوت از واقعیت را نتوان از طریق کنش يهافهمشکل گیرد. اگر المللینبهمکاري 

، این مسئله شودیمتفاهمی حل و فصل کرد، همکاري تحت حاکمیت قواعد ناممکن 
همکاري کم و بیش شکنندگی خود را دارد ، المللینببیانگر آن است که در نظام 

).1375:834(زنگنه، 
به دنبال ارتباطات مستمر المللینب؛ در روابط المللینبمدل همکاري و رقابت در نظام 

شکل گیرد، روابط میان کشورها در بهترین حالت المللینبهاييهمکارضرورت دارد تا 
تعامل مثبت و در بدترین حالت براساس رقابت و تضاد و براساس همکاريتواندیم

ترکیبی از هادولتتعامل منفی باشد. اما واقعیت آن است که در بیشتر موارد میان 
سطح دوجانبه است. درچنین حالتی دو دولت درهمکاري و رقابت بطور همزمان برقرار

فرهنگ و سیاست و امنیت جهانی در موارد و در موضوعاتی همانند اقتصاد، و يامنطقه
آنها در جریان است. در چنین يهارقابتو در مواردي نیز کنندیمبا یکدیگر همکاري 

بلکه دو کشور در کنندینموضعی کشورها به شکل سیاه و سفید به یکدیگر نگاه 
را محدود به آن هايهمکارو هارقابتموضوعی متعدد منافع خود را تعریف و يهاحوزه
المللینب). بسیاري از تحلیل گران روابط 1390:350مشیرزاده،(نمایندیمهاحوزه

محدود و خاصی با یکدیگر همکاري کنند، این يهاعرصهمعتقدند چنانچه دوکشور در 
خواهد بود. موضوعات حاد هاینهزمهمکاري به نمایی براي توسعه و سرایت به سایر 



1395پائیز2شماره اول،سالپژوهی دفاعی،آیندهفصلنامه12

و مسائل سیاسی مهم است و موضوعات غیر حاد شامل؛ مسائل مربوط به امنیت ملی 
و اقتصادي است. مثالً در بیشتر شامل؛ روابط توریستی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی

سالهاي قطع روابط ایران و آمریکا ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی کماکان در 
حل نقاط . به عقیده نویسنده؛ اگر کشورها به جاي تالش و تمرکز برجریان بوده است

و متضاد، از موضوعات اجتماعی و اقتصادي شروع کنند، نتایج بهتري کسب زااختالف
خواهند نمود.

آینده پژوهی
است که صاحبنظران يااندازهو به باشدیمبرخوردار ياژهیوتصور آینده از اهمیت 

از اهمیت بسیار زیادي یپژوهندهیآمدعی هستند؛ 1آینده پژوهی از قبیل جیمز دیتور
برخوردار است و در صورتی که سازمان، کشور و تمدنی، تصویري از آینده نداشته باشد، 

يگذاراستیسمحققان ينگارندهیآعلمظهوربا).2002(دیتور،استشکستبهمحکوم
راهبردي استفاده يزیربرنامهاین علم در توسعه فنون يهاتیقابلاز ندینمایمسعی 

وارد ينگارندهیآو فنون هاروشنمایند و از این رو به تدریج با استفاده وسیع از آنها، 
). از سوي دیگر علم سیاست 7: 1395است (مینائی و همکاران، شدهيزیربرنامهبطن 

يگذاریمشخطو يریگمیتصم، ٢دارد. به باور السولنگرندهیآو شیاندندهیآماهیتی 
مستلزم بر ساختن تصاویري از يگذاریمشو خط يریگمیتصم. گراستندهیآيامقوله

بدیل و سپس انتخاب یکی از آنها به منزله تصویر مطلوب است. از هیمن رو، يهاتیواقع
و تحول يریگشکليهاشهیر، در بررسی ٣از قبیل وندل بلپژوهانندهیآبسیاري از 

.دانندیماین علم را پررنگ يهاآموزهبه مثابه علم، نقش علوم سیاسی و یپژوهندهیآ
يهـاروشمراحل نیازمنـد بکـارگیري اي است که این پژوهی فرایندي چند مرحلهآینده

ها برحسب موضـوع، زمینـه و مرحلـۀ مـوردنظر، گوناگونی است، زیرا هریک از این روش
به بیان دیگر؛ از نظر قابلیت هر روش و مرحلـۀ مناسـب قابلیت و کارآیی متفاوتی دارند.

1 James Dator
2 Harold Lasswell
3 Bell, Wendell
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بندي را از یکدیگر متمایز کـرده و دسـتههاروشپژوهی، براي بکارگیري در فرایند آینده
.(Inayatullah, 2007)نماید می

سیاسی، تصویرپردازي در خصوص يهاهینظرو و هاشهیانداز بدو پیدایش نخستین 
ضع موجود و نیل به وضع مطلوب، همواره مورد توجه خروج از وآینده به منظور 

). هارولد السول از پیشگامان علم 2010، ١لومباردواست (فیلسوفان سیاسی بوده 
به منزله گامی مهم در سیاست، ضرورت تصویر پردازي در حوزه علوم سیاسی را

دستیابی به آینده مطلوب مطرح کرده است. او پیشبرد مقصود خود یعنی آمیختن علوم 
):50-49: 2003بل، (پنج شرط زیر را در نظر گرفت یپژوهندهیآسیاسی را با 

؛هاارزشاهداف و يسازشفاف .1
توصیف روندها؛.2
تبیین شرایط؛.3
کنونی؛يهااستیسو محتمل در صورت تداوم ممکنيهاندهیآتصویر پردازي .4
بدیل خط مشی.يهانهیگزابداع، ارزیابی و انتخاب .5
هايیندهآبه کردننگاهبراي مندنظامفعالیتی است مشتمل بر تالش نگاريیندهآ

بلندمدت علم، فناوري، اقتصاد، سیاست و اجتماع، با هدف شناسایی علوم و فناوري عام 
استراتژیک که ممکن است منجر يمطالعهمناسب انجام يهاحوزهنوظهور و نیز تعیین 

را نگاريیندهآبه بیشترین سود در سیاست، اقتصاد و اجتماع شود. مارتین این تعریف از 
).23: ٢،2005(پولرو کننداندیمزیر مهميجنبهداراي پنج 

که تالشی شودیمتالش براي نگاه به آینده، هنگامی فعالیت آینده نگاري نامیده - 1
و ساخت سناریوهایی که روزانه براي نگاريیندهآباشد. این امر تفاوت میان مندنظام

.دهدیم، نشان شودیماستفاده هایزيربرنامه 
برنامه ریزي معمول است. افق در يهاافقنگاه بلندمدت آن است که بسیار فراتر از - 2

سال است.30تا 5آینده نگاري از هايیتفعال

1 Lombardo
2 pooler&kennan
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است. بدین ترتیب، نوآوري توجه به تعادل میان فشار علم و فناوري با کشش تقاضا- 3
-و به نقش نیازهاي برآمده از عوامل اقتصاديشودینمتنها محدود به فشار فناوري 

.شودیماجتماعی در فعالیت آینده نگاري نیز پرداخته 
تمرکز فعالیت آینده نگاري بر علوم و فناوري نوظهور، یعنی تمرکز بر علومی است - 4

تا دولت، مشروعیت سرمایه شودیمو این امر باعث اندشدهرقابتی يمرحلهکه وارد 
دست آورد.را به هاحوزهد به این گذاري و ورو

توجه به منافع اجتماعی و عدم تمرکز صرف بر ایجاد ثروت، پنجمین وجه از تعریف - 5
فوق است.

. آیدیمپدید هااقدامرویدادها، روندها، تصاویر و مؤلفهاز درهم کنش چهار احتماالًآینده 
رویدادها همان وقایعی هستند که مردم نسبت به کفایت و کارایی تفکر درباره آینده به 

بعداً . آنچه که قرار است رسدیم. وقایعی که رویدادشان محتمل به نظر اندازندیمتردید 
پیش بینی ناپذیري آینده بسیاري از رغمیعل. نمایدیمناشناخته کامالًروي دهد 

یزيرطرحآینده را تشخیص داد و يعمدههايیتوضعتوانیمطراحان معتقدند که 
يهاروشبراي استقبال از آنها انجام داد. دکتر حاجیانی سه روند که هرکدام اثربخشی

: اول، روندهایی که استمرار حال و گذشته کندیممتفاوتی دارند را دستکم شناسایی 
ع است و آنچه را که بیشتر روي داده است. براي فهم اینها باید آنچه را که در شرف وقو

به درستی بشناسیم. دوم، روندهاي کم و بیش ادواري. این روندها در گستره تجارب 
دورتر است. سوم، در عین حال يهاگذشتهاما بخشی از ابعاد گیرندینمشخصی ما قرار 

آینده ممکن است آبستن مسائل نوظهور و روندهایی باشد که هرگز به تجربه در 
داشته باشند. بسیاري از آینده پژوهان واريیدهپدماهیت کامالً و از این نظر اندیامدهن

معتقدند مهمترین روندهاي آینده همین مسائل نوظهور هستند که بطور عمده پیامد 
). شناخت و 35: 1391(حاجیانی،باشدیمجدید هاييفنآورمستقیم یا غیرمستقیم 

موضوع و تصمیم اصلی، شناسایی عوامل کلیدي، شناسایی نیروهاي پیشران کلیدي، 
طبقه بندي بر اساس اهمیت و عدم قطعیت، انتخاب منطق سناریوها، تدوین سناریوها، 

در گانههشتيهاگامتحلیل پیامدها و نتایج هرسناریو و انتخاب نشانگرهاي راهبردي، 
و ترینیاصلاز هایشرانپهستند. شناسایی عوامل کلیدي و نگاريیندهآفرایند یک

).1391زالی،(بر پایه سناریو است یزيربرنامهمراحل این فرآیند و درجهت ترینيمحور
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پیشینه پژوهش
روابطپژوهیآیندهموضوع؛باکتابیامقالهگونههیچکهحاکیستمیدانیهايیبررس
نشده و پژوهشگران و نویسندگان این حوزه تدوینفارسیجخلهمکاريشورايباایران
توصیفی- تحلیلیصورتبهعضو راکشورهايوایرانمیانصورت موردي روابطبهتنها

روابط بین این پژوهییندهآو در حوزه اندپرداختهگذشته وقایعبه توصیفصرفاًو
در این زمینه موجودمنابعازدر ذیل به برخی، که 1بازیگران کاري صورت نگرفته است

:گرددیماشاره 

ف
الردی
س

گر
هش

نقدنتایجعنوانپژو

1

1392

انه
فس

ا
نی

ستا
ده

جایگاهپژوهیآینده
درایرانيامنطقه

اخیرتحوالتقبال
ازبعدخاورمیانه

2010

مناطقازیکیخاورمیانهآنجاییکهاز
اکنونواستجهاندرسیاسیپرالتهاب

ثباتیبیدچارمنطقهایندرکشورچندین
پیامدهايوآثارکهاندشدهناآرامیو

ازمنطقهکشورهايسایربرايامنیتی
ایران به دنبال دارد.جمله

این پژوهش بدون استفاده 
روش هايیکتکناز 

انجام شده و پژوهییندهآ
صرفاً به صورت پیشگویی 
ژورنالیستی انجام شده است

2

1379

ید
ام

هی
کو

وند
ال

هايینهزمبررسی
واگراییوهمگرایی

شورايوایرانبین
خلیجهمکاري

فارس

همکاري شورايتشکیلشرایطبررسی
وهمگراییيهامدلبراساسخلیج فارس

کشورهايساختارویجمعدستهامنیت
تعارضعللبهونمودهیفتوصراعضوعرب
ازفارسیجخليامنطقهسیاستهايدر

،يافرامنطقهکشورهايدخالتجمله
تعارضات،بردناز بیندرایرانعملکرد

است.پرداخته... ومنطقهبازیگرانرفتار

این پژوهش به صورت 
تحلیل محتوا بوده و توصیف 
شرایط شورا را انجام داده 

است.

3

بی2010
حبی

ادر
ن

درتحریمیرتأث
اقتصاديروابط
همکاريشوراي

ایرانبافارسخلیج

ایرانعلیهالمللیینبهايیمتحردر بررسی
عنوانبهطرفدوهرکهداردیمعنوان

نیازهاينفتصادرکنندهکشورهاي
صادراتیمحصوالتودارندمشابهاقتصادي

دهند.ارائهیکدیگربهتوانندیمهاآنکه

پژوهش به تحریم ایران 
پرداخته و شرایط همکاري 

کشورهاي اقتصادي ایران با 
عربی در دوره تحریم، و به 
آینده روابط نپرداخته است.

. در حوزه آینده پژوهی روابط ایران با شوراي همکاري هیچ نمونه فارسی و التین یافت نشد، اما از آنجائیکه در بحث تحلیل 1
و توصیف روابط ایران و شورا کارهاي زیادي شده، ضمن رعایت اصول اخالقی، به برخی از آنها اشاره شده که در صورت لزوم 

قابل حذف است، اما نظر بنده این است که در همین حد باقی بماند.کامالًو ضرورت داور محترم این قسمت 
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4

1392

دي
ها

قی
صاد

شورايباا.ا.جروابط
خلیجهمکاري

به1384ازفارس
بعد

خلیجهمکاريشورايجایگاهبه بررسی
راشورااینباایرانرابطهوپرداختهفارس

داده است.قرارتحلیلمورد

این پژوهش به صورت 
محتوا بوده و توصیف تحلیل

شرایط شورا و رابطه آن با 
ایران را انجام داده است.

5

2010

ین
گول

 دو
ردو

یکا
همسایگیسیاستر

شورايبراي
خلیج همکاري

فارس

خلیجهمکاريشورايایجادشرایطبررسی
راشورااینپیدایشعللجملهازفارس،

اعممابینیفروابطدرحداکثريهماهنگی
پرورش،وآموزشمالی،اقتصادي،از؛

ارتباطات،بهداشت،اموراجتماعی،فرهنگ،
وآدابسفر،و ملیت،گذرنامهاطالعات،

وحقوقیامورنقل،وحملتجارت،رسوم
سازماناینآیندههدفوي. داندیمقانونی

بهخدمتدراهدافگسترشوتقویترا
.نمایدیممعرفیاسالموعرب

صورت این پژوهش به 
تحلیلی صورت -توصیفی

گرفته و ابعاد همگرایی در 
شورا را مورد بررسی صرف 
قرار داده و ابتکار جدیدي 

نداشته است.

6

2012

یل
آر

انر
ج

وسعوديعربستان
برايمبارزهایران،

درنفوذوقدرت
خلیج

اطرافوداخلدرانقالبهاازپسسالیک
سیاسیمحیطتغییربهوگذشتهخاورمیانه

بهمنطقهقدرتساختارکهشدهمنجر
بیشترتثبیتبرايفرصتیوتغییرشدت
دوهربرايفارسخلیجدررهبريارائه

گردیده ایرانوسعوديعربستانکشور
است.

به حوادث و شرایط پس از 
انقالبهاي عربی در منطقه 
پرداخته و آینده رهبري در 
خلیج فارس را پیش گویی و 

و از تکنیک تحلیل نموده
خاصی بهره نبرده است.

7

مه2016
فاط

ضا
ر

ایرانروابطدرتنش
چشموعربستانو

آیندهانداز

سابقهیبفشار و تنش بین ایران و عربستان
راخودهايیريدرگحال،اینبانیست

مذهبیهايیدئولوژياازغباریکدراغلب
دارند.مخفیییگرافرقهو

تنش میان ایران و عربستان 
و به صورت اخص به 

ایدئولوژیکيتفاوتها
و در حوزه شدهپرداخته

چشم انداز آینده از تکنیک 
گوئییشپاستفاده نشده و 

.استشده

تحقیقیشناسروش
استفاده از یک روش باشدیمهاي بنیادي که داراي ماهیت اکتشافی در پژوهش

بینی کافی نبوده و باید با استفاده ترکیبی و همزمان از چند روش ضمن کاهش پیش
ها و هاي مختلف براي رفع نواقص هر روش در زمینه تولید دادهخطاهاي رایج، از تکنیک

هاي کمّی و کیفی تا حد بهره برد. در واقع ترکیب بهینه انواع روشترمناسبتحلیل 
بینی خواهد شد و با کمک تحلیل کیفی اعث توسعه و تعمیق محصوالت پیشزیادي ب
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).1390(حاجیانی،شوندمیشناساییبینیپیشبرايمناسبمتغیرهايخبرگانپنلشامل
هاي پنل خبرگان و تحلیل ماتریس به همین منظور، در این پژوهش از ترکیبی از روش

هايیتمحدوداستفاده شده است، چرا که با وجود 1مکیکممتقاطع یا همان 
و هاسوالمذکور پاسخگوي يهاروششده، استفاده تک بعدي از هر یک از گفتهیشپ

متنوع اجراي يهاروش. آینده پژوهی داراي باشدینممطرح در پژوهش حاضر مسائل
. این پژوهش با گیردیمصورت هاروشآن با ترکیب يهاپروژهتحقیق است که قالبا 

آینده پژوهی (مرور منابع، پانل خبرگان و تحلیل ماتریس متقاطع) يهاروشترکیب 
اجرا گردیده مکیکمانجام شده است. روش ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزار

) بر این سئوال بنا CIA)Ceoss Impact Analysisیا 2است. روش تحلیل ماترس متقاطع
مبتنی بر تأثیرات احتمالی متقابل تواندیمآینده بینییشپکه آیا استشدهنهاده 

و ياکتابخانهدر این پژوهش از روش ).Gordon,2008(اتفاقات آینده بر یکدیگر باشد؟
، یخوانمتنو از ابزار استشدهاولیه استفاده يهادادهمیدانی براي گردآوري 

و نرم افزار مصاحبه، گفتگو و پانل خبرگان، آمارخوانی، استفاده از جداول، برداريیشف
Micmac با ماهیت آینده پژوهی هاکهیوهشو وشها رنیز استفاده شده است. ازجمله این
تجزیه و -روندهاتجزیه و تحلیل -دلفی–دیده بانی آیندهبه؛ توانیمگیردیمصورت 
مدلینگ–ينگرپس–راهنقشه -ياندازسازچشم -سناریو پردازي-هایشرانپتحلیل 

اشاره نمود که در این پژوهش از روش دلفی فوقيهاروشترکیبی از و یاشبیه سازي-
و پیشرانها استفاده هاعاملو تجزیه و تحلیل پیشرانها جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل 

.شودیمبه آنها پرداخته که در ادامه به اجمالشودیم
د. یآیبه شمار مينگارندهیآيحوزهيـ شهودیذهنيهااز جمله روش؛یروش دلف

ان یا) و در جریفرنیالکالت یا (ایکدرسانتامون1950ين روش را در دههیموسسه رند ا
ونان است.یيرین روش برگرفته از معبد اساطیات توسعه داد. نام ایپژوهش در عمل

» زیآماشفهکمییگوشیاصل پ«با اشاره به)1950همکاران (واپالنک)1991وودنبرگ (
ه کدانند یميانامند و آن را گزارهیز میآمر سفطهیغینیبشیاز پيارد را گونهیکن رویا

نگاريیندهآدر روش » یدلف«ن منوال، یست. بر ایآن روشن ن» ینادرست«ا ی» یدرست«

1. Micmac
2 CIA(Ceoss Impact Analysis)
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نام است.یکفراتر از يزیمدرن چ
يبراپژوهانندهیآلۀیوسبهخاصطوربههکاستییروشهاازيانمونهیدلفیکنکت

یقاتیتحقپروژهیکيروبرارکحالدر(1983)یدالکهلمرو. دیگردابداعندهیآمطالعۀ
صاحب(ارشناسانکازیکنکتنیا. ردندکابداعرایکنکتنیاگریدیکيارکهمباهکبودند 
ابتدادر. کندیمهاستفاددرپییپ1يزگردهایميسریکدهندگانپاسخعنوانبه) نظران

ریسايپاسخهاسپس،شودیممطرحندهیآيدادهایروزمانوتیماهبهراجعییپرسشها
حاضرارشناسانکاطالعبهاست،آمدهدستبهینظرخواهیقبلمرحلۀدرهکارشناسانک

لیتحلبارایکنکتنیاغالباً. شودیمرارکتگریدبارنیچندارکنیاو،رسدیمزگردیمدر
رییتغخاصیلکشبهيگریدمسألهاگرهککنندیمیبررسوردهکبکیترمتقاطع،اثر
٢ارشناسانکايیانهرايهاشبکهرشد. بادادیمرخدادیرویکيبرایاتفاقچه،کردیم

).1995:24رد (اسالتر، کمبادلهساعتچنددرعرضرایدلفیکنکتاطالعاتتوانیم
گروه یکاستخراج نظرات از يق برایدر تحقیکستماتیسیا روشیرد یکرویدلف

از یدن به اجماع گروهیا رسیسؤال است و یکا یموضوع یکمتخصصان در مورد 
پاسخ دهندگان، و بازخورد نظرات یبا حفظ گمنامياپرسشنامهمراحليسریکق یطر

مستقل در از متخصص همگن وياحرفهيهاقضاوتپانل است؛ درخواست يبه اعضا
ه تا کاست هاپرسشنامهبا استفاده از ییایژه در سطح بزرگ جغرافیموضوع ویکمورد 

يبرايامرحلهو روش مطالعه چند شودیمرار کبه اجماع نظرات مداوم تیابیزمان دست
يبجاينوشتاريهاپاسخبودن موضوع و استفاده از ینظرات در موارد ذهنيگردآور

ان اظهار نظر آزادانه و کگروه متخصص است، و هدف اجماع با امیکگرد هم آوردن 
یدلفکنندگانشرکت.آیدیمبه دست يعددهايینتخمد با ید نظر عقایتجد

ت: دانش و تجربه یبه چهار خصوصهاآن.باشندیم3هاستیا پانلیا خبرگان ین یمتخصص
از دارند و یمؤثر نیارتباطيهامهارتت و کشريبرایافکل، زمان یدر موضوع، تما

اندازه پانل و روش انتخاب آنها ،هاستیت پانلیز صالحیمطالعه نيدیلکيپارامترها
است.

1 .Panel Surveys
2 .Computer Networks of Experts
3 . Panlysts
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مرحله چهارممرحله دوم مرحله سوممرحله اول

تحلیل آماري 
و نرم افزاري 
ماتریس اثرات 

متقابل

برگزاري پنل 
خبرگان براي 

شناسایی 
اثرات متقابل 

متغیرها

نظر سنجی 
عمومی براي 

شناسایی 
متغیرها

رتبه بندي 
متغیرها توسط 

کارشناسان 
برگزیده

یدلفمراحل مختلفی است. رنده یدر برگی، دلفشداشارهه قبالً کهمانطور ؛یند دلفیفرا
.گرددیمل یتعددوره بطور معمول به سه کباشدیممرحله معموالً شامل چهار یکالسک

یدر دلفاول؛مرحلهر در نظر گرفت:یبه صورت زتوانیمرا یند دلفین، فرایبنابرا
ه به کگرددیما بازپاسخ ارسال ین پرسشنامه به صورت بدون ساختار ی، اولیکالسک

مرتبطموضوعاتهیلکيارسازکعمل نموده و هدف آن آشهایدهاش یزايعنوان استراتژ
تا شخصاً طوفان شودیمن درخواست یاز متخصصیکهر .استمطالعهتحتعنوانبا

د، و فهرست موضوعات یده و نظر خود را آزادانه مطرح نمایند، هر نوع اکبرقرار يمغز
اغلب این مرحلهدر؛دوم. مرحله مورد نظر خود را بطور مختصر و بدون نام برگرداند

تا شودیماول خواسته مرحلهساختار استفاده شده و از افراد مشابه در يپرسشنامه دارا
ند در یر نمایت پذیمک، ی، و به عبارتيبندرتبهرت یکاس لیهر عنوان را با استفاده از مق

د، یجدهايیدهاییشناسايبراییو فضاشودیمو عدم توافق مشخص نجا موارد توافقیا
ن یدر ا؛ سوم. مرحلهآیدیمح قدرت و ضعف آنها به وجود یر، حذف و توضیسح، تفیتصح

را مجدداً مرور نموده در صورت هاپاسختا شودیمدرخواست کنندگانشرکتمرحله، از 
ل خود را در موارد عدم اجماع یرده و دالکد نظر یخود تجديهاتاز در نظرات و قضاو ین
يبنددرجهت آن را ی، اهمهرعنوانانه نمرات ین و میانگیمنظرگرفتندر و باندیر نماکذ

، نظرات هايبندمانده، رتبه یباقهايیتمآست ی، لاین مرحلهدر ؛ چهارممرحله ند.ینما
ين فرصت را برایو آخرشودیمع یتوزهایستپانلن یت و موارد اجماع بیاقل

نند. سپس متغیرهاي کدنظریتجدتا در نظرات خودکندیمفراهم کنندگانشرکت
نهایی و داراي اجماع پنل نخبگان جهت سیر سایر مراحل سیستمی استفاده می شود.

: سیر مراحل انجام دلفی1شکل 
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بهدادنلکشيبرايابزاراصلو دريساختارلی؛ تحلMicmac- روش میک مک
وندیپبهمراآنياجزاهکیسیماترکمکبهراستمیسیکتوانیمابزارنیا. باهاستیدها
یدگرگونيبراالزميرهایمتغتوانیموندهایپنیایبررسرد. باکف یتوص،دهدیم
ت یفعالیکازیبخشعنوانبهایییتنهابهتوانیمراابزارنیرد. اکرامشخصستمیس
پرداختهيبرآورديساختارلیتحلبهنوشتارنیاار برد. درکو) بیسنار(ینیبیشپدهیچیپ

" L’ABC duتابکدرگیريیمتصميل ساختاریشده و تحل "pouvoirنوشته"Teniere-

Buchot"افزارنرمبانگاريیندهآاست. روششدهانیبیخوببهMicmacشلیمتوسط
شده است.ابداعگودت

به طور کلی مراحل انجام تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزار میک مک به 
شرح زیر است:

معین؛يهاجهتتهیه لیست پیشرانها یا متغیرها بعنوان روندهایی با - 1
به تعداد پیشرانها؛n*nتهیه ماتریس قطري - 2
تأثیر خواهد داشت. این تأثیر Bتا چه حد بر روند Aقضاوت در مورد اینکه روند - 3

. بطوري که عدد صفر بدون تأثیر، شودیممشخص 3تا 0معموالً با عددي در مقیاس 
. بنابراین اگر دهدیمتأثیر زیاد را نشان 3تأثیر متوسط و عدد 2تأثیر کم، عدد 1عدد 

که در آن آیدیمبدست n*nباشد یک ماتریس nتعداد متغیرهاي شناسایی شده برابر 
تأثیرات متغیرها بریکدیگر مشخص شده است.

، دهدیمنشانرامتغیربرندگیپیشقدرتیزانمردیفهرنتایج؛ جمعيبندجمع- 4
. دهدیمقرارتأثیرتحترادیگرمتغیرهاياندازهچهتامتغیراینکهمعناستبراناین

.دهدیمنشانرامتغیرهروابستگیسطح، ستونجمع
درپیشرانیومحوریکدروابستگی، نمداریکرويبر) متغیرها(روندها رسم- 5

).Asan,2007:627-644(یگردمحور
دیباابتدارد،کواردراMPDIوMDIسیماترریمقادبتوانهکنیايبرامحاسبه؛يپارامترها

نیبمیمستقروابط(MDI)م یمستقراتیتأثسیرد. ماترکف یتعررارهاي الزمیمتغ
يساختاريرهایمتغرندهیبرگدرسیماترنی، اکندیمفیتوصراستمیسیکيرهایمتغ
ردنکپري. برااندگرفتهمربوطه جايجدوليو سطرهاهاستوندرهکباشدیمستمیس

:شودیماستفادهریزقانونازمربوطهجداول
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مشابه،ا جلساتیویدلفجلساتدرارشناسانکهکاستلکشنیبدجدولردنکپرنحوه
فوقيپارامترهابازانیمنیاهکگیرندیمنظردررهایمتغمتقابلیرتأثيبرارایزانیم

یتقابلMicmacافزار نرم، نماییمیمواردجدولدرراپارامترهانیو اشودیممشخص
.)Godet. 2006دارد (راشدهجادیاهايیسماترازنقشهنوعنیچندمیترس

رتبه 0 1 2 3 P

مفهوم تأثیربدون ضعیفتأثیر متوسطتأثیر قويتأثیر تأثیر بالقوه

نفر از کارشناسان در حوزه علوم سیاسی و روابط 20جامعه آماري این پژوهش را تعداد 
با تخصص در حوزه خلیج فارس و کشورهاي عربی منطقه تشکیل داده است. المللینب

يهارشتهاز جمله به سفرا و کارشناسان وزارت امورخارجه ایران، اساتید دانشگاهها در 
مرتبط با موضوع، عضو شوراي راهبردي مردمی یمن و محققین مربوطه با مدرك 

، يآمارجامعههايیژگیوتحصیلی دکترا اشاره نمود. در این پژوهش با توجه به 
هدفمند در آغاز یريگنمونههدفمند انجام شده است. به این جهت که در یريگنمونه

قلمرو ).57: 1388هومن،(ه را مشخص کنیم نیاز نیست تعداد دقیق افراد در گروه نمون
سال آتی و قلمرو مکانی آن ایران و شش کشور عضو فعلی 10زمانی پژوهش جهت 

) شامل؛ عربستان سعودي، امارات متحده عربی، GPCCشوراي همکاري خلیج فارس (
کویت، بحرین، قطر و عمان تعیین شده است.

تحقیقهايیافته
جهت شناسایی متغیرهاي دخیل در روابط بین ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري 

مرتبط و مصاحبه با هايیشینهپ، ضمن مطالعه کتب، اسناد، مدارك، مقاالت، فارسیجخل
برخی از کارشناسان موضوع، کلیه محورها و متغیرها مورد بررسی قرار گرفته تا ادعاء 

، متعددمتغیرهايبینازقسمتاینم را دارند. درنمود که جامع و هم پوشانی الز
درمتغیر60بهمشابهمواردحذفوبررسیازپسکهآمددستبهپیشران100حدود

سنجشوبررسیجهتموضوعنخبگانبهپرسشنامهقالبدرکهرسیدیمحوزهاین
از مدل یريگبهرهبا .روش دلفی)(گردید ارائه،انهایشرپاینازکدامهرارزشومعیار

بدست 443/1: ، میانگین3–0: گیريمعدلفریدمن، در مرحله اول، بر اساس مبناي
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میانگین مشخص شده، نمرهازکمترکهپیشرانهاییپیشران، کلیه60آمد که از مجموع
اساتید و کارشناسان موضوع،نظربنابرکهمحورهاییازحذف و برخینمودند،اخذ

گردیدند.با یکدیگر ادغامنیزمشابهت داشتند 
، پرسشنامه طراحی و تدوین گردید ومجدداً به جامعه سؤال21در مرحله دوم با تعداد 

بدست آمد و در09/2: ، میانگین3-0: معدلآماري ارائه شد که بر اساس مبناي
نهایتاً گردید و حذفنمودند نیزاخذمیانگین، نمرهازکمترکهپیشرانهاییکلیهمجدداً

پیشران رسید.18در مرحله سوم، با رأي کارشناسان، تعداد نهایی و مورد قبول به 
ایران با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارسارتباطبینییشپجهت هایشرانپ: 1جدول 

پیشرانعنوانردیف
عماننوع حکومت سیاسی در کشورهاي؛ ایران، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و1
ایرانوفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايمذهبودین2
تفاوت قومی و نژادي ایران و کشورهاي عضو شورا3
نقش و دیدگاه نخبگان سیاسی در ایران (دولتمردان و مسئولین طراز اول)4
پادشاه / امیر و طبقه حاکم)(شورا عضوکشورهايدرسیاسینقش و دیدگاه نخبگان5
فارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايازبرخیوایرانبینمرزياختالفات6
طرفینبیندرغالبهویتیتعصباتوهايداورپیش7
شوراعضوکشورهايوایرانبینمشتركدشمن8
شوراعضوکشورهايدرخارجیاقتصاديگذاريیهسرمامیزان9

ایراندرخارجیاقتصاديگذاريیهسرمامیزان10
المللیینبويامنطقهسازمانهايدرهمکاريوعضویت11
فارس و نگرانی از صدور انقالب ج.ا.اخلیجهمکاريشورايبویژهعربیکشورهايبیندرهراسیایرانالقاء12
شوراتوسطوجهانمنطقهسطحدرایرانعلیهشیعیهاللتئوريازهراسوالقاء13
شیعیتفکرباآنهاضدیتوشوراعضوعربیکشورهايازبرخیدروهابیتترویج تفکر14
ایرانشدنهژمونومنطقهکشورهايدرا.ا.جمداخلهازنگرانی15
منطقهدرانقالبیيهاجنبشازایرانحمایت16
منطقهعربیکشورهايدرشیعیيهاجنبشبافارسخلیجهمکاريشورايضدیت17
آنسیاسیآیندهوسوریهدرجنگشرایط18
آنسیاسیآیندهوعراقدرجنگشرایط19
لبنانسیاسیآینده20
بحرینمردمیجنبشفعالیت21
...والنصرهجبهه، داعشجملهازمنطقهدرتروریستیيهاگروهفعالیتویريگشکل22
شوراکشورهايسیاسینظامدرآنجایگاهومنطقهتحوالتدرالقاعدهنقش23
...وجنداهللاجملهازایرانشرقتروریستیگروههايازشوراکشورهايازبرخیحمایت24
شوراعضوکشورهايازبرخیبامنافقینگروهکارتباط25
ا.ا.جنظاممعاندینتعداديازشوراعضوعربیکشورهايازبرخیحمایتوارتباط26
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اسرائیلواعرابصلح27
آنبايامنطقهمراوداتوعربیکشورهايتوسطاسرائیلدولتشناختنرسمیتبه28
ایرانياهستهبرنامه29
ياهستهمسالهدرایران5+1توافق30
ایراناخیرنظامیصنعتوموشکیونظامیپیشرفتهاي31
منطقهدرروسیهوایراننظامیمشتركهاييهمکاروارتباط32
نژادهاسایرعلیهعربیناسیونالیسمالقاء33
برترنژادادعايوایرانی- فارسناسیونالیسمالقاء34
...)وهواییوآبتغییرات، اقلیم، سیستماکوازاعممنطقه (سطحدرمحیطیزیستامنیت35
منطقهسطحدرآنبرتريوایران1404افقاندازچشمسندبرنامه36
عربستان)2030مثل برنامه توسعه (منطقه درشوراعضوکشورهايشدنهژمونورشدوتوسعهيهابرنامه37
کشورهاي منطقهاقتصاددرنفتجایگاه38
منطقهکشورهاياقتصاددرگازجایگاه39
تحریمدوراندرویژهبهایراناقتصاددرعربیکشورهايازبرخیمحوريجایگاه40
ایرانباشوراعضوکشورهايتجاريرقابت41
وتوحقنوعیداشتنوآندرشدنهژمونجهتعضوکشورهايشدنفعالواوپک42
ایرانتجاريمناطقدرهندوایراناقتصاديمراوداتشدنفعال43
جهانومنطقهکشورهايازبرخیباایرانتجاريواقتصاديمشتركيهاپروژهانجام44
متفاوت ایران با کشورهاي عضو شوراهايیدئولوژیکاوجود 45
ایرانبامقابلهدرشوراعضوکشورهايازيافرامنطقهکشورهايآشکاروضمنیحمایت46
فارسخلیجدرهرمزتنگهاستراتژیکجایگاه47
برتر منطقهقدرتبهیابیدستجهتعربستانوایرانبینشدیدرقابت48
اسالمجهانشدنالقراءاممسألهدراختالف49
شوراعضوکشورهايبیندردیدگاهونظراختالفوجود50

، پاکستان، لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، همچونمنطقهکشورهايسایرباشورااعضايمستحکمارتباط51
...ومصر،افغانستان

.شودیممابینفیرویکردتغییرباعثشوراعضوکشورهايوایراندرقدرتجابجاییوتغییر52
متعدديهاحوزهدرعمانجملهازشوراعضوکشورهايازبرخیباایرانبااليارتباط53
اماراتجملهازکشورهاآناقتصاددرآنهایرتأثوشوراعضوکشورهايمقیمایرانیاتباعوجود54
فارسخلیجدرقطرجملهازشوراعضوکشورهايازبرخیوایرانگازيونفتیمشتركيهاپروژه55
طرحاینباایرانمخالفتوحامیانشوآمریکاتوسطبزرگخاورمیانهطرحشدنمطرح56
شوراعضوکشورهايباایرانمشتركالمللیبینويامنطقه، ملیمنافعوجود57

شورا و استقرار پایگاههاي نظامی در حضور نیروهاي بیگانه از جمله؛ آمریکا و انگلیس در کشورهاي عضو58
فارسیجخل

یمنبرکنارشدهدولتازعربستانحمایتبرعکسو) هاالحوثی(یمنمردمیجنبشازایرانحمایت59
قطروعربستانجملهازشوراعضوکشورهايازبرخیوایرانسیاسیمعادالتدرافغانستانجایگاه60
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ارتباط ایران با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارسبینییشپجهت هایشرانپ: 2جدول 
پیشرانعنوانردیف

ماهیت رژیم سیاسی در ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس1
مذهبی بین ایران و کشورهاي عضو شورايهاتفاوت2
کشورهاي عضو شورافی مابین ایران ونژادي و القائات ناسیونالیستی-قومی يهاتفاوت3
ایران و کشورهاي عضو شورانگرش حاکمان و دولتمردان4
فارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايازبرخیوایرانبینمرزياختالفات5
المللیینبويامنطقهسازمانهايایران و کشورهاي عضو شورا درهمکاريوعضویت6
در بین کشورهاي منطقه و جهانج.ا.انگرانی از استراتژي صدور انقالب 7
ایرانبا هدف مقابله باشیعیهاللتئوريازهراسوالقاء8
تالش جهت کسب جایگاه ژاندارم منطقه (هژمون شدن)9

طرح ناتوي عربی)(افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهاي عضو شورا در منطقه 10
بر روابط فی مابین ایران و کشورهاي عضو ...دولت سوریه، عراق، یمن وبحرین، مردمیجنبشتأثیر آینده11

شورا
تروریستی و معاند با نظام ج.ا.اگروههايازشوراکشورهاي عضوازبرخیحمایت12
اسرائیلواعرابآینده صلح13
با ایران و آینده برجام5+1ایران و توافقياهستهبرنامه14
روسیهوایراننظامی و سیاسیمشتركهاييهمکاروافزایش ارتباط15
و اجماع در اوپکایران و کشورهاي عضو شورا درحوزه نفت و گازاستراتژیکجایگاه16
اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و خلیج فارس در منطقه و جهان17
شورا (بازیابی منافع مشترك)عضوکشورهايباایرانمشتركالمللیبینويامنطقه، ملیمنافعوجود18
در حوزه خلیج فارسيافرامنطقهحضور فعال برخی از کشورهاي 19
آینده ژئوپولیتیک منطقه)(حامیانشوآمریکاتوسطبزرگخاورمیانهطرحآینده20
رشد و گسترش تروریسم هیبریدي و لطمه خوردن صلح و امنیت پایدار منطقه21

ارتباط ایران با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارسبینییشپي نهایی جهت اهن: پیشرا3جدول 
عنوان پیشرانردیف

ماهیت رژیم سیاسی در ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس1
و ایدئولوژي بین ایران و کشورهاي عضو شورامذهبیيهاتفاوت2
فی مابین ایران و کشورهاي عضو شورانژادي و القائات ناسیونالیستی-قومیيهاتفاوت3
نگرش حاکمان و دولتمردان ایران و کشورهاي عضو شورا4
مابینیفمرزياختالفات5
در بین کشورهاي منطقه و جهاننگرانی از استراتژي صدور انقالب ج.ا.ا6
ایرانهدف مقابله بابا شیعیهاللتئوريازهراسوالقاء7
هژمون شدن)(تالش جهت کسب جایگاه ژاندارم منطقه 8
افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهاي عضو شورا در منطقه (طرح ناتوي عربی)9
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بر روابط فی مابین ایران و کشورهاي عضو شورابحرین، دولت سوریه، عراق، یمن و...مردمیجنبشتأثیر آینده10
تروریستی و معاند با نظام ج.ا.اگروههايازشوراکشورهاي عضوازبرخیحمایت11
اسرائیلواعرابآینده صلح12
با ایران و آینده برجام5+1ایران و توافقياهستهبرنامه13
رشد و گسترش تروریسم هیبریدي و لطمه خوردن صلح و امنیت پایدار منطقه14
و اجماع در اوپکایران و کشورهاي عضو شورا درحوزه نفت و گازاستراتژیکجایگاه15
مشترك بین کشورهاي هاييهمکاراهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و خلیج فارس و لزوم 16

همسایه
(آمریکا، انگلیس، ترکیه و...) در حوزه خلیج فارسيافرامنطقهحضور فعال برخی از کشورهاي 17
آینده ژئوپولیتیک منطقه)(حامیانشوآمریکاتوسطبزرگخاورمیانهطرحآینده18

تأثیرات متغیرها، درج و تأثیر پیشران استخراجی از روش دلفی را در قالب پنل18کلیه 
هریک از متغیر ستون عمودي بر ستون افقی توسط جامعه آماري مورد بررسی قرار 

.شوندیميگذارارزش3تا 0گرفته و با دامنه 
همکارانپانلنظراتبراساسمتغیرها،متقابل: تأثیرات4شماره جدول 

ري
گذا

ثر 
ا

ري
پذی

ثر 
ا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 جمع

1 * 3 2 2 0 2 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 2 2 22
2 1 * 3 1 0 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 33
3 1 3 * 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 32
4 3 3 3 * 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 43
5 0 0 2 1 * 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 13
6 2 2 2 2 1 * 3 2 3 3 2 0 3 2 0 2 2 2 33
7 3 3 2 2 2 3 * 1 2 3 3 0 3 0 0 3 3 2 35
8 2 0 1 3 2 2 1 * 3 3 1 0 3 0 2 3 3 3 32
9 2 2 2 2 3 3 2 3 * 2 1 2 3 3 1 2 3 3 39
10 2 3 2 2 1 3 2 2 2 * 2 2 2 3 0 0 2 2 32
11 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 * 0 1 0 0 0 0 1 14
12 2 3 2 2 1 0 0 2 1 2 0 * 1 1 0 0 0 3 20
13 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 0 1 * 0 1 2 2 3 30
14 1 3 1 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 * 0 2 2 2 21
15 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 * 1 1 2 9
16 0 1 1 2 2 1 1 3 3 1 0 0 2 3 3 * 3 3 29
17 2 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 3 2 0 3 * 3 24
18 1 2 2 1 2 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 * 25

جمع 25 33 27 27 19 28 25 29 33 34 19 17 32 25 12 27 33 41 *
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هادادهپس از معین شدن ارزش هر یک از آنها براساس پنل تأثیرات متقابل، جهت ورود 
درجدول مربوطه وارد و »Long label«صورت ، کلیه متغیرها را به مکیکمبه نرم افزار 

.1شودیمتعیین »Short label«جهت تجزیه و تحلیل، براي هر کدام یک 

یرها در نرم افزار میک مک: نامگذاري متغ5جدول 
N° L O N G  L A B E L S H O R T  L A B E L

1 Regime A

2 Religion B

3 Race C

4 Prevailing attitude D

5 Border E

6 Revolution F

7 Arc G

8 Hegemon H

9 NATO Arabic I

10 Syria- Iraq- Yemen-... J

11 Support of the opposition K

12 Arab-Israeli peace L

13 Irans nuclear M

14 Terrorism N

15 OPEC O

16 Persian Gulf P

17 USA Q

18 Greater Middle East Initiative R

پس از تجزیه و تحلیل، سیستم گزارش خود را در خصوص میزان ارزش گذاري و 
82ارزیابی در این ماتریس، يرابطه242از مجموع . نمایدیممتغیرها اعالم يبنددسته

یرتأثنداشته، یا از همدیگر یرتأثهمدیگر بوده و بدین معناست که عوامل بر0رابطه عدد 
اختصاص داده خودحجم ماتریس را بهدرصد 34. این تعداد نزدیک بهاندیرفتهنپذ

ز اير چرخش دادهابا2با ياست. از طرف دیگر، ماتریس براساس شاخص آمار
پرسشنامه و يدرصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باال100شدگیینهبهمطلوبیت و

.آن استيهاپاسخ

در نرم افزار میک مک، کلیه پیشرانها و متغیرها به صورت معادل التین و اختصار هادادهجهت سهولت در تجزیه و تحلیل 1
ذکر گردید.
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متقاطعيماتریس و تاثیرهايهادادهيیهاولتحلیل : 6جدول
ماتریسابعاد تکرارتعداد تعداد

صفرها
تعداد

هایک
تعداد
دوها

تعداد
هاسه

جمع پرشدگیدرجه

18 2 82 67 106 69 242 69136 .74%

متقاطع عناصر کلیديي: ماتریس تاثیرها2شکل 

و یرپذیريتأثعنوان میزان هر متغیر بهيمتقابل جمع اعداد سطرهايدر ماتریس، اثرها
. نحوة دهدیمدیگر نشان يآن را از متغیرهاگذاريجمع ستونی هرمتغیر میزان تاثیر

يیا ناپایداريپراکندگی، حاکی از میزان پایداريصفحهتوزیع و پراکنش متغیرها در 
دو نوع از پراکنش در مجموعمکیکمو تحلیل یشناسروشسیستم است. در 

هستند. درمعروف» ناپایداريهاپایدار و سیستميهاسیستم«نام به، که شدهیفتعر
است؛ یعنی برخی متغیرها انگلیسیLورتصپایدار، پراکنش متغیرها بهيهاسیستم

سه دسته متغیر قابل مشاهده درمجموعدرسیستم پایدار،باال هستند.يتاثیرگذاريدارا
:است

)يعوامل کلید(بسیار تاثیرگذار بر سیستميالف: متغیرها
مستقليب: متغیرها
)نتیجهيمتغیرها(سیستمخروجیيج: متغیرها

وضوح قابل طورکامل مشخص و نقش آن بهعوامل بهدر این سیستم، جایگاه هر یک از 
از سیستم پایدار است. در سیستم تریچیدهپوضعیت ؛ناپایداريارائه است. درسیستمها

متغیرها در اکثر مواقع حالت واندپراکندهصفحه يقطرمتغیرها در حول محور؛ناپایدار
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که ارزیابی و شناسایی عوامل ،دهندیمرا نشان یرپذیريتأثو يبینابینی از تاثیرگذار
تواندیم. در این حالت نیز راههایی وجود دارد که کندیمرا بسیار مشکل يکلید

.باشديگزینش و شناسایی عوامل کلیديراهنما
روابطسالهدهافق پژوهییندهآتاثیرگذار بر يپراکندگی متغیرهايصفحهاز وضعیت 

سیستم شودکهیممشاهده رانیایماساليبا جمهورفارسجیخليهمکاريشورا
صفحه، پراکنده هستند. به غیر يناپایدار است. اکثر متغیرها در اطراف محور قطر

متغیرها از يیهبقباالیی هست، يتاثیرگذاريدارادهدیمکه نشان »G«یرازمتغ
نسبت به همدیگر برخوردارند که فقط شدت و ضعف آنها طورتقریبی مشابهیوضعیت به

، جایگاه هر یک از هادادهدر پایان سیستم پس از تجزیه و تحلیل هم متفاوت است.با
عوامل به طور کامل مشخص و نقش آن به وضوح قابل ارائه است. در این مدل ضمن 
مشخص شدن پراکندگی متغیرها، متغیرهایی که داراي تاثیرگذاري باالیی دارند نیز 

اعالمی، يهاچرخشمتعددي براساس يهافگرا. سیستم در ادامه گردندیمنمایان 
.دهدیمبهمراه جدول اثرگذاري را ارائه 

يمتغیرهاآن جایگاهيکه از رودهدیمپراکندگی متغیرها نشان ينقشهعوامل مختلف را در يمحل قرارگیر: 3شکل 
.قابل تشخیص استيکلید
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: نمودار تاثیرمستقیم متغیرها و عناصر کلیدي4شکل 

تاثیرمستقیم متغیرها و عناصر کلیدي: نمودارترسیم5شکل 



1395پائیز2شماره اول،سالپژوهی دفاعی،آیندهفصلنامه30

رهاي استراتژیکیمتغیگاهجا:6شکل 

منظور ترسیم بههایتقطعتعیین نبوديبرارامؤثري، عوامل کلیدافزارنرمخروجی این 
یرتأثدو نوع يدرمجموع، متغیرها دارا.)Godet,2006(کندیمایجاد مورد نظريسناریوها

يصفحهدر تحلیل . شودیمآن پرداخته مستقیم و غیرمستقیم هستند که در ادامه به
:دسته از متغیرها را در سیستم شناسایی کرد5توانیمپراکندگی متغیرها 

تاثیرگذار؛يمتغیرها- 1
ریسک؛يمتغیرها- 2
ثانویه؛يمتغیرها- 3
مستقل؛يتغیرهام- 4
تنظیمی،يمتغیرها- 5

ریسک در این شکل، همان عوامل يشد. متغیرهادادهشان ن1شکل این متغیرها در 
این شکل از نظر اعمال شرایط و تعیین يموفقیت هستند. تحلیل متغیرهايکلید

با توجه . شودیمانجام مکیکم، توسط نرم افزار مؤثرغیريناسازگارها و حذف متغیرها
باال در يدرجهعنوان سیستم ناپایدار، وجود عوامل تاثیرگذار با به شناسایی سیستم به

؛ زیرا این محل، بیشتر در رسدیمنظر نمودار در سمت شمال غربی، بعید بهالیها منته
ياطالعات که دارايفناوريتوسعهمتغیراست. تنها متغیر يپایدار دارايسیستمها
.داردباالیی است، در این ناحیه قرار يتاثیرگذار
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,P, C, D, F, H,M,Hو شامل؛ریسک هستند يهاغیرزء متمتغیر ج9متغیر 18از مجموع 

B, M, J

هستند N, Q, Rي نتیجه، شامل متغیرهايیا به بیان بهتر متغیرهایرپذیرتأثيمتغیرها
دارند؛ بنابراین نسبت به تکامل بسیار باالیییرپذیريتأثپایین و يتاثیرگذارکه
جزء O,L,K, E,A,Nي متغیرها.باشندیمس حساتاثیرگذار و دو وجهی، بسیار يرهاغبمت

پائینی برخوردارند. اینیرپذیريتأثو يمستقل هستند که از تاثیرگذاريمتغیرها
سیستم، يمتغیرها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند. با توجه به ماهیت ناپایدار

ماهیت خروجی يدر این قسمت از صفحه، دارااین متغیرها بخشی ازرسدیمنظر به
.خروجی مستقل نامیدينوعی آنها را متغیرهاسیستم باشند که باید به

. هر چه میزان دهدیممستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر را نشان ياثرهاجدول
هدف، قرار يریسک و متغیرهايمنطقهبیشتر باشد، عامل در یرپذیريتأثويتاثیرگذار

.شودیمموفقیت محسوب ي؛ بنابراین عامل کلیدگیردیم

مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگريرها: متغی7جدول
اثرهاي غیر مستقیم اثرهاي مستقیم

متغیرها زانردیف
می

ریتأث ري
گذا زان

می
ریتأث ري

پذی زان
می

ریتأث ري
گذا زان

می
ریتأث ري

پذی

20260 18980 25 22 همکاري ماهیت رژیم سیاسی در ایران و کشورهاي عضو شوراي
خلیج فارس

1

25837 26644 33 33 مذهبی بین ایران و کشورهاي عضو شورايهاتفاوت 2
21374 25570 27 32 نیمابیفنژادي و القائات ناسیونالیستی-قومی يهاتفاوت 3
21034 31465 27 43 ایران و کشورهاي عضو شورانگرش حاکمان و دولتمردان  4
15767 10875 19 13 نیمابیفمرزياختالفات 5

22939 27400 28 33 در بین کشورهاي منطقه و نگرانی از استراتژي صدور انقالب ج.ا.ا
جهان

6

20511 28058 25 35 ایرانبا هدف مقابله باشیعیهاللتئوريازهراسوالقاء 7
22721 25228 29 32 هژمون شدن)(تالش جهت کسب جایگاه ژاندارم منطقه  8

26672 29977 33 39 طرح (افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهاي عضو شورا
ناتوي عربی)

9

26624 25863 34 32 بر بحرین، دولت سوریه، عراق، یمن و ...مردمیجنبشتأثیر آینده
روابط فی مابین ایران و کشورهاي عضو شورا

10
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16049 12736 19 14 تروریستی و گروههايازشوراکشورهاي عضوازبرخیحمایت
معاند با نظام ج.ا.ا

11

14986 16749 17 20 اسرائیلواعرابآینده صلح 12
26203 25080 32 30 با ایران و آینده برجام5+1ایران و توافقياهستهبرنامه 13

20719 17963 25 21 تروریسم هیبریدي و لطمه خوردن صلح و امنیت رشد و گسترش 
پایدار منطقه

14

9634 7251 12 9 ایران و کشورهاي عضو شورا درحوزه نفت و گازاستراتژیکجایگاه
و اجماع در اوپک

15

21600 22110 27 29 يهايهمکاراهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و خلیج فارس و لزوم 
مشترك بین کشورهاي حوزه خلیج فارس

16

26569 19536 33 24 آمریکا، انگلیس، (يافرامنطقهحضور فعال برخی از کشورهاي 
ترکیه و...) در منطقه خلیج فارس

17

31090 19106 41 25 حامیانشوآمریکاتوسطبزرگخاورمیانهطرحآینده
آینده ژئوپولیتیک منطقه)(

18

486 486 486 486 جمع کل

غیرمستقیم متغیرها در همدیگردر این روش، هرکدام از روابط متغیرها يثیرهاأتحلیل ت
غیرمستقیم ياساس، اثرهاو .... رسانده و بر این5،4،3،2يهاتوانتوسط نرم افزار به 
نتایج يیسهمقاآنچه که از .)Godet & Meunier,2003: 18(شودیممتغیرها سنجیده 

بر مؤثري، یافتن عوامل کلیدآمدهبدستو غیرمستقیم مستقیميتحلیل اثرها
رانیایاسالميبا جمهورفارسجیخليهمکاريشوراروابطسالهدهافق پژوهییندهآ

مستقیم و هم ياثرهادر،)7(جدول شماره دوماول و يهارتبهکه براساس نتایج، است،
با چند پله جابجایی، عیناً تکرار وباال هستندثیر أتو داراي در اثرات غیرمستقیم، یکسان

چون این روش (مکیکماعتبارسنجی بخش تحلیل با استفاده از نرم افزار يرا. باندشده
روابط به منظور اعتبارسنجی از پنل خبرگان حوزة ) استگیريیمتصمبه نوعی روش

متقابل براساس شاخص ي، و از آنجا که ماتریس اثرهاشودیم، این کار انجامالمللینب
درصد برخوردار بوده،100شدگی مطلوبیت و بهینهازيبار چرخش دادها2با يآمار

است.آنيهاپرسشنامه و پاسخيحاکی از روایی باال
)غیرمستقیمومستقیم(تاثیرگذاريکلیدعوامل: فهرست8شماره جدول 

يعوامل کلید ردیف
کشورهاي عضو شورانگرش حاکمان و دولتمردان ایران و  1

ناتوي عربی)(افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهاي عضو شورا در منطقه  2
ایرانبا هدف مقابله باشیعیهاللتئوريازهراسوالقاء 3

مذهبی بین ایران و کشورهاي عضو شورايهاتفاوت 4
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و جهاندر بین کشورهاي منطقهنگرانی از استراتژي صدور انقالب ج.ا.ا 5
هژمون شدن)(تالش جهت کسب جایگاه ژاندارم منطقه  6

بحران در بحرین، سوریه، عراق، یمن و... بر روابط فی مابین ایران وکشورهاي عضو شوراتأثیر آینده 7
با ایران و آینده برجام5+1ایران و توافقياهستهبرنامه 8

گیريیجهنت
اثرگذار بریک يهامؤلفهآینده پژوهی، از آن جائیکه متغیر و يهاپژوهشدر فرآیندها و 

و با همدیگر ارتباط دارند و بریکدیگر اثر وجودنداشتهپدیده، به صورت مستقل 
از اهمیت ویژه و اساسی هامولفهو هایدهپد، لذا شناسایی و درك روابط بین گذارندیم

از عوامل و متغیرهایی بوده ياشبکهو هرمسئله یا مبحثی متشکل از باشدیمبرخوردار 
، لذا ضروریست در باشندیمکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر همدیگر اثر گذار 

و متقابل ياشبکهو ارائه راهبردها و راهکارهاي خود از یک دید هایلتحلتجزیه و 
سهدررافطردوروابطدرتاثیرگزاريمتغیرهاپژوهشگر،اساسنیااستفاده نمائیم. بر

منظرازمتغیرهانیابهبنديیتاولویپدروییشناسانظامیواقتصاديسیاسی،بعد
جدول (کلیدي اولیه عامل8که با توجه به اقدامات متعدد انجام شده باشدیمطرفین 
معرفی، که پس از کسب نظر کارشناسان و متخصصین موضوع، مجدداً موارد )8شماره 

نگرشدي؛عامل مهم و کلی5با یکدیگر ادغام و درنهایت تعداد سنخهممشابه و 
یکدیگر،بهفارسخلیجهمکاريشورايعضوکشورهايوایراندولتمردانوحاکمان
با) عربیناتويطرح(شوراعضوایران و کشورهاينظامیوتسلیحاتیمسابقهافزایش

ا، .ا.جانقالبصدورویعیشهاللتئوريازهراسوالقاءمنطقه،درشدنهژمونهدف
آینده بحران بحرین،تأثیرایدئولوژیکی و هویتی،تفاوتهايوایرانبامقابلههدفبا

عضو شوراي همکاري خلیج کشورهايوایرانمابینیفروابطبرو...یمنعراق،سوریه،
و شناساییاولیهگانه60عواملمیانازبرجام،آیندهوایرانياهستهبرنامهوفارس
از این فاکتورها و بر اساس یريگبهرهبا توانیمتینهادراندشدهيبندرتبه

رافارسخلیجهمکاريشورايوایرانروابطندهیآ،مکیکمافزارنرمهايیخروج
نمود.برآورد

در روابط مؤثرپیشران 18که متشکل از مکیکمورودي به نرم افزار يهادادهبراساس 
عامل مهم خروجی و 5در افق ده ساله است. فارسیجخلبین ایران و شوراي همکاري 
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از عوامل اصلی در راستاي روابط ایران با شوراي همکاري خلیج فارس توانیمنهائی را 
نام برد، که تأثیر مستقیمی بر واگرایی یا همگرایی بین این دو بازیگر کلیدي در منطقه 

رند. به طوري که چنانچه طرفین به دنبال همگرایی باشند باید درصدد دافارسیجخل
هستند، همچون؛ تغییرنگرش حاکمان به زداتنشرشد و تقویت عواملی باشند که 

یکدیگر و یا تغییر فضاي مسلط و منبسط موجود به سمت اعتمادسازي و تعامل، کاهش 
و مانورهاي نظامی هاائتالفد بین ایران و شورا و ایجابوجودآمدهمسابقه تسلیحاتی 

مشترك بویژه در آبهاي خلیج فارس، رفع سوء برداشت از مسأله صدورانقالب ج.ا.ا و 
التهابات منفی هویتی و کاهشیکدیگر،داخلییتحاکماحترام متقابل طرفین به اصل 

اه ایران، با این نگياهستهایدئولوژیکی موجود، حمایت کشورهاي عربی منطقه از توافق 
بوده و یزآمصلحو دوستانهانساندر راستاي منافع ياهستهکه توانمندي ایران به انرژي 

به عنوان، توان و پتانسیل مثبت براي کشورهاي منطقه در حوزه انرژي و... تواندیم
باشد، همچنین در خصوص بحرانهاي منطقه نیز باید ایران و کشورهاي عضو شورا ضمن 

تحت عنوان کشورهاي اسالمی حوزه خلیج فارس)، در (يامنطقهایجاد ائتالف مشترك 
آنها، ضمن احترام به اراده ملی مردم یزآممسالمتراستاي کاهش بحرانها و حل و فصل 
در دراز مدت بعنوان هژمون مشترك، ایفاء تواندیمآن کشورها، اقدام نمایند. این ائتالف 

سیاسی يهاکشمکشدر بحرانها و ياقهفرامنطنظامی نقش نموده و از حضور نیروهاي 
منطقه و خاورمیانه جلوگیري نماید (اگرچه با توجه به بافت دول عرب خلیج فارس و 

، استقالل کامل این دولتها از يافرامنطقهروابط آشکار و پنهان آنها با کشورهاي بزرگ 
پیشنهاد ایحالیعل). رسدیمبه نظر حمایت و کمک ابرقدرتها، در حال حاضر بعید

و کارشناسی و با بررسی موشکافانه دقیقالذکرفوقدر آینده، کلیه محورهاي گرددیم
ویزارد، با یکدیگر ترکیب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یوافزارسنارنرمبا استفاده از 

ایران در رابطه با اسالمیيجمهورممکن، محتمل و مرجح براي نظام هايیندهآتا 
.گرددینتدوآتی معین و افقدر فارسیجخلاري همکيشورا
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