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 چکیده

آینده روابط جمهوری اسالمی ایران با عربستان سعودی و ابعاد احتمالی آن، موضوعی است که برای 

گران و کارگزاران سیاسی دو کشور و دیگرکشورهای مؤثر در غرب آسیا بسیار مهم است. ما پژوهش

میالدی واکدداوی کردیم. در این پژوهش  0393در افق زمددانی در این پژوهش آینددده این روابط را 

پژوهی تلفیقی به دست آوردیم. در پاسخ به آینده سدناریوهای محتم  در روابط دو کشور را با روش

میالدی چه  0393این  سؤال که سناریوهای محتم  در روابط  ایران و عربستان در افق زمانی سال 

 ،"ایستاده بامشت"و"آشوب سازنده"، "پایان تردیدها"ایم :ر رسیدهخواهد بود؟ به سه سناریوی برت

پیشدروی فزاینده محور مقاومت سسدناریوی آشوب کنند. که روابط احتمالی دو کشدور را تودویر می

میالدی  0393سازنده( و یا توازن دو جبهه سسناریوی ایستاده با مشت( باالترین احتمال را در سال 

. ما سددازها در روابط فرفین ناواهد بودهای احتمالی شددام  شددگفتیتخواهند داشددت. این وضددعی

چنین احتمال تحقق و مطلوبیت هر سدناریو و نیز نسدبت سدناریوها با سدیاست جاری جمهوری هم

 اسالمی ایران را بررسی کردیم.
 

 های کلیدی:واژه

متقابل،  اثرات تحلیل ها،پیشران نویسالی، سالناریو سالعودی، عربسالتان ایران، اسالالمی جمهوری

 .بینیپیش

 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکتری دانشگاه جامع امام حسین سع(  .1
 استادیار دانشگاه جامع امام حسین سع(. 0

                        :نویسنده مسئول                                                m.n1400@yahoo.comEmail:  



 1931  زمستان ،11شماره  ،سوم سال پژوهی دفاعی،آینده فولنامه 9

 

 مقدمه

فارس ، منطقه غرب آسیا و در دوسوی خلیجثیرگذار در جهان اسالمأت ییکشورها ایران و عربستان،

ی از دید کشورهای مؤثر در سیاست جهان اهمنطق هایتعنوان قدرشوند و هر دو بهمحسوب می

غیر تقابلی دو کشور متأثر از دکترین قب  از انقالب اسالمی رویکرد تعام  و  وند.شیشناخته م

نوان عکسینجر بود که در آن ایران به-تقابلی آمریکا با شوروی کمونیستی معروف به نیکسون

مداد و مالی این دکترین قل عنوان ستون اقتوادیامنیتی و عربستان به-ستون سیاسی و نظامی

حال میزان د. بااینانبوده رقابت اب توأم پیچیده روابط دارای همواره و عربستان شد. ایرانمی

ویژه بعد از انقالب اسالمی متغیر بوده ای ماتلف تاریای بهههپیچیدگی و رقابتی بودن در بره

های ایدئولوژیک، نژادی و سیاسی دو فرف سبب های اساسی در بنیانوجود تفاوت است.

ست که این امر موجب گردیده تبع آن منافع متمایزی گردیده اهای متفاوت و بهگیری هویتشک 

فرمایی نماید. وقوع ها، بازی با حاص  جمع صفر بر تعامالت فرفین حکمکه در بیشتر زمینه

 گیری روابط همراه با تنشتوان سرآغاز شک انقالب اسالمی و استقرار نظام سیاسی شیعی را می

 انجامید رکشو دو ژئوپلیتیک هایرقابت تداوم به تنهانه پیروزی انقالب اسالمی،دو کشور دانست. 

ر کشو دو میان رقابت  بهافزوده شدن عام  ایدئولوژی  موجب منطقه، شیعیان احیای با بلکه

 .گردید

روابط بین دو کشور از یک الگوی سینوسی پیروی نموده است. پیروزی انقالب اسالمی ایران 

دو کشور را در چهار دهه موجبات شک  گرفتن اولین موج سینوسی در روابط  1931در سال 

ها در منطقه اخیر فراهم آورد و اعالن سیاست صدور انقالب اسالمی و همراه شدن آن با ناآرامی

ابط دو هایی در روها در این کشور، سبب ایجاد تنشنشین الشرقیه عربستان و دیگر ناآرامیشیعه

با پیروزی انقالب اسالمی ایران، شدیدترین ضربه به منافع آمریکا در منطقه  کشور گردید.

(؛ زیرا وقتی دولت ایران روی کارآمد، به مقابله جدی با 666: 1991کوهن، س شدخاورمیانه وارد 

(. 131: 1991یانگ، س کردترین دشمن خود تلقی متحده پرداخت و آمریکا را بزرگایاالت

سالمی در ایران سبب شد تا این کشور ازلحاظ ایدئولوژیکی، در مقاب  همچنین وقوع انقالب ا

اسالم و ام القرای منطقه  جهان رهبرعربستان قرار گیرد و از فرفی هر دو کشور ادعا کردند که 

 (.133: 1999بوزان و ویور، س هستند

 فارس و عربستان، شورای همکاری خلیج1393با شروع جنگ عراق علیه ایران در سال 

گیری منازعاتی در مسبب شک  جانبه از رژیم صدام به عم  آوردند کههای همهسعودی حمایت

ترین حوادث در روابط ایران و از سیاه 1966 سال در ایرانی حجاج کشتار روابط دو کشور شد.
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ان اما با پای د،شود که موجب شد تا چند سال روابط این دو کشور قطع باشعربستان محسوب می

جنگ تحمیلی و حمله عراق به کویت و تهدید عربستان سعودی و به دنبال آن محکومیت این 

 زدایی با عربستان فراهم آمد.اقدام عراق از سوی ایران، زمینه برای آغاز یک دوره تنش

تغییر در گفتمان سیاست خارجی جمهوری  ازآنپس تحوالت و عراق و ایران جنگ با پایان

 ولتد دوره دو در ریاض و تهران نزدیکی برای  را زمینه ،گراییزدایی و عم می ایران به تنشاسال

ی اپاره عین در که دوستی این اما. کرد فراهم را اصالحات دولت دوره در همکاری و سازندگی

 جای مجدداًلمللی انی و بیاهداده در سطوح داخلی، منطقاختالفات در جریان بود با تحوالت رخ

 ی از یکسو و پررنگ شدناهای منطقهتخود را به تنش داد. برجسته شدن عنور تشیع در سیاس

 قهمنط  از سطح  را کشور دو سلفی در تحوالت منطقه از سوی دیگر حوزه رقابت  -عنور سنی

 (.11-13: 1913اسدی، س داد گسترش  ک  منطقه خاورمیانهبه فارسخلیج

 سیاست در اعتمادسازی و زداییتنش واسطهبه اصالحات و سازندگی هایدوره برخی در

و داخلی ایران از میزان  ایهنطقم و المللیبین تحوالت برخی واسطهبه همچنین و ایران خارجی

ایی زدنقطه عطف دوم که ادامه سیاست تنش پیچیدگی و رقابت در روابط دو دولت کاسته شد.

زعم بود که به 0339متحده به عراق و سرنگونی صدام در سال را دشوار نمود، حمله ایاالت

ای ی منطقهفور کام  تحت نفوذ ایران قرار گیرد و موازنهعربستان موجب آن گردید که عراق به

در مقاب  رژیم  0336وسه روزه سال سیاهلل در جنگ پیروزی حزب .به نفع ایران تغییر یابد

جانبه ایران و نیز مقاومت جنبش حماس در نوار غزه فی نبرد های همهصهیونیستی با حمایت

ای و افزایش نفوذ ایران در برابر عربستان ، سبب تقویت مواضع منطقه0333روزه در سال  00

د، شتر میروهای آمریکایی نزدیکگردید. به هر میزان که از اشغال عراق گذشته و زمان خروج نی

گردید. لذا عربستان سعودی درصدد یافتن ها در روابط ایران و عربستان نیز افزون میمیزان تنش

 0311هایی برای تغییر موازنه بود که این امر تا حدودی با آغاز بحران در سوریه در سال فرصت

ان متحد عنود تا با سرنگونی بشار اسد بهفراهم گردید تا عربستان همه مساعی خود را به کار گیر

ای از مهم ایران در غرب آسیا آن را از حوزه نفوذ جمهوری اسالمی ایران خارج نماید و شک  تازه

شده از سوی مقامات دو کشور ای با محوریت خود برقرار نماید. ادبیات به کار گرفتهموازنه منطقه

در خالل نبرد سوریه غلظت منازعات دو فرف را  ویژه از سوی مقامات سعودی علیه ایرانبه

 (.3-9: 1931حاتمی، س سازدخوبی آشکار میبه
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 بر تنش ساله،هشت جنگ دوران همانند نژادساله ریاست جمهوری احمدیهشت در دوره

 و اب تق دوره این در. بازگشت دوره اولین در حاکم الگوی به سایه افکند و روابط دو کشور روابط

 روجخ اول، دوره با دوره این تمایز وجه. گرفت شدت زمانهم ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک هایرقابت

کارانه و اتااذ رویکرد فعال و تهاجمی در سیاست خارجی گیری محافظهاز جهت سعودی عربستان

بوده  ایهنطقمسلفی تندرو در سطح  هایجریانو برجستگی رویکرد ایدئولوژیک آن و حمایت از 

 و عراق موضوع ایران، ایهسته برنامه چون جدیدی مسائ  ظهور واسطهبه دوره این رد .است

 یتیامن حلقه تر شدنتنگ نیز و بحرین و هالل شیعی، مسائ  لبنان و همچنین سوریه  القای

 هبلک نیافت کاهش تنهانه روابط دو کشور در واگرایی المل ،بین نظام ساختار سوی از ایران

 (.1-6: 1931اسدی، س شد هم تشدید حتی و یافتهتداوم

 در گرایی، دو کشوراعتدال با شعار و گفتمان روحانی دولت کار آمدن روی با رفت کهمی انتظار

 رد گفتمان تغییر رغمبه اما ؛بردارند گام مابینفی روابط در اعتمادسازی و زداییتنش جهت

 ماند؛ باقی خود قوت به المللی همچنانبین ای وهنطقم زایتنش موضوعات خارجی سیاست

رنامه ، بهای سلفی تکفیریو گروهر منطقه، داعش د گراییفرقه سوریه، بحران همچون موضوعاتی

عربستان در تهران و مشهد و درنهایت  مراکز دیپلماتیکایران، حادثه منا و حمله به  ایههست

و  دهشیریس شد منتهی کشور دو انمی  خومانه رقابت  و تنش برافزایش قطع رابطه سیاسی 

 (.1-9: 1933حسینی، 

شور ت. این کخود ترسیم نموده اس برای مهم ای نقشیفرا منطقه ای وهنطقم بعد در عربستان

 عنوانبه را ایران  انقالب صدور سیاست و است منطقه در تشیع  گسترش اعالم کرده که نگران

عربستان فیفی از اتهامات از بعد  .داندمی اعرابویژه و به منطقه همه کشورهای برای تهدیدی

ای در غرب آسیا و در تقاب  با خود را برای اقدامات ایران بیان هنطقای تا خیز سیطره مرسانه

 (.3-9: 1936شفیعی و دیگران، س کندمی

واهیم یافت که درخنگاهی به تاریخ روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عربی  با

 شاویتیکه  حتی در زمان ریاست جمهوری هاشمی و سیستمی، ساختاری، ایمنطقهمتغیرهای 

یی در سیاست گرااعتدالزدایی و اشت و نیز خاتمی و روحانی که شعار تنشهمگرا با اعراب د

 ترین عام  اثرگذار بر این روابط بوده است.نیز مهم دادندخارجی می

، ای و عراقهای هستهپرونده افزایش پیدا کرد.ها نژاد تنشریاست جمهوری احمدی در دوران

، یکادر آمر اتهام ترور سفیر عربستان، پرونده لبنان و از سویی حمایت ایران از مقاومت در منطقه

های اخیر بین دو کشور محسوب ترین تنشاز مهم بروز تحوالت جدید در منطقهتر از همه و مهم
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در یمن، حمایت از حسنی  ورود نظامی گستردهنظامی عربستان در بحرین،  حضور .شوندمی

و از همه  اخوانیو کارشکنی در ارتبافات ایران با مور  حکومت اومبارك حتی تا روزهای آخر 

 گی، همیر تلقی شدهای اخدو کشور فی سالهماوردی نیابتی تر بحران سوریه که اوج مهم

 که در نوع روابط ایران و عربستان اثرگذار هستند. ای مهمی هستندمتغیرهای منطقه

گاه ها از منظر کمی و کیفی میان دو کشور، شاید از زمان جنگ تحمیلی تاکنون هیچاین تنش

و در سوریه شته و بحرین همچنان ادامه دادر بحران اکنون به این شک  وجود نداشته است. 

به جاندر این میان انتااب ترامپ و حمایت همههای سلفی فعال هستند. گروه جغرافیای عراق نیز

ی ااو از عربستان با بستن قرارداد چند صد میلیارد دالری و اتااذ رویکرد تهاجمی و حمله رسانه

نقض برجام و اعالم او مبنی بر لزوم  روزه به جمهوری اسالمی ایران، باو دیپلماتیک همه

های جدید، انتشار راهبرد آمریکا درباره ایران رجامای خود با بنشینی ایران از مواضع منطقهعقب

های مداوم از رژیم صهیونیستی، همراه با تکرار تغییر رژیم در ایران از سوی مقامات و حمایت

ای از آمریکایی و حمایت قافع مقامات سعودی از این مواضع، آینده روابط دو کشور را در هاله

 .(0: 1930برزگر، است سابهام فرو برده 

آینده روابط ایران و عربستان سعودی و سناریوهای محتم  آن موضوعی است که برای 

گران و کارگزاران سیاسی دو کشور و کشورهای مؤثر در غرب آسیا مهم است. مدیریت پژوهش

آگاهی از مسیر تغییرات حاکم بر این روابط با رویکردی روابط حساس دو کشور و داشتن پیش

 در راستای ارائه سازد.پژوهی در این حوزه را ضروری میپرداختن به مطالعات آینده، نگرانهندهیآ

 کشور خارجی سیاست ملی و امنیت هایدستگاه گیرندگانتومیم برای اندازراه و چشم نقشه

عربستان سعودی، الزم است  متوور از رفتار ماافرات و تهدیدهای با بهترچه هر مواجهه جهت

یم تر از این روابط ترسورد آینده روابط دو کشور صورت پذیرد تا توویری واقعیکار پژوهشی در م

 میالدی واکاوی کنیم. 0313-0393 یزمانما قود داریم این روابط را در فاصله  .گردد

ترین عوام  و متغیرهای تأثیرگذار بر آینده براین اساس سؤال اصلی پژوهش، شناسایی مهم

فرح ی قاب اشده است. به لحاظ اکتشافی بودن تحقیق فرضیهزمانی تعیینروابط دو کشور در افق 

 ت.شده به روش سناریونویسی اسنیست و پاسخ سؤاالت، به آرای نابگان و فرایند تحلیلی انجام
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 پیشینه پژوهش مرور مبانی نظری و

اکنون های مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی تدر پژوهش

های بسیاری درزمینه روابط دو کشور از ها و کتابشده است. مجموعه مقالهآثار بسیاری نوشته

 ها( به نگارشتاریای، تأثیرها، راهبردها، روابط سیاسی، رویکردها و تعارضس های گوناگونجنبه

 است:قرار زیر درآمده است. برخی آثار داخلی و خارجی از نویسندگان و پژوهشگران به

(، 1933(، هینه بوش و احتشامی س1993(، پرویز نادری نسب س1999اصغر جعفری ولدانی س

 (، علی آدمی، سید محمدرضا موسوی و حسینعلی توتی1933علی آدمی و مجید دشتگرد س

(، سید امیر 1931(، سید محمد موسوی و رامین باشی س1931(، حسین دهشیار س1933س

زاده و اکبر رمضان(، علی1930محمد منووری مقدم س ،(1931نیاکویی و حسین بهمنش س

(، 1930(، عنایت اله یزدانی و احسان شیاون س1930محمدرضا بشارتی و سید تقی هاشمی س

ساعی و مهدی  (، احمد1930علیاانی س (، علیرضا ازغندی و مهدی آقا1930نژاد سعباس مولی

(، رضا 1939احسان حمایتیان س (،1939(، علیرضا کوهکن و سعید تجری س1930علیاانی س

(، احسان خضری، 1931(، افشین متقی س1939(، جالل میرزایی س1939دل سسیمبر و رضا رحم

(، وحید 1933(، اصغر افتااری و احسان نادری س1931حمزه صفوی و امین پرهیزکار س سید

(، رقیه 1933(، آرمینا آرم س1933رنجبر و ارسالن قربانی و رضاسیمبر و ابراهیم حاجیانی س

مسعود موسوی شفائی،  شناس، سیدحق محمدرضا (،1936لک س رضا بهروزیجاویدی و غالم

(، گروگوری گاس 0310(، اری  جانر س1936سیدمحدکاظم سجادپور و محسن شریعتی نیا س

 (.0316(، فافمه رضا س0313(، کنت کاتزمن س0310س

فور کام  و گسترده عوام  ، بههای فوق بسان پژوهش حاضرکدام از پژوهشدرواقع هیچ

های گوناگون را، با توجه به افق های مؤثر بر روابط ایران و عربستان از جنبهپیشران کلیدی و

وتحلی  فور جامع به گردآوری، تلایص و تجزیهمیالدی، گردآوری نکرده و به 0393زمانی 

 ته است.ی آن، نپرداخافزارهای ویژههای مرتبط با استفاده از نرمداده
 

 شناسی پژوهشروش

ای و میدانی بوده است. در گام اول در خووص های گردآوری افالعات به دو شک  کتاباانهروش

ها، ای سکتابهای کتاباانهآوری افالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روشجمع

آوری در گام دوم، در خووص جمعشده و ها( استفادهها، گفتگوها، اسناد و مدارك و مواحبهمقاله

شده است. با مراجعه به کارشناسان و نابگان محقق از نابگان حوزه مربوفه استفاده افالعات
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ده شدر حوزه روابط ایران و عربستان و گرفتن نظرات ایشان، افالعات پیرامون متغیرها تکمی 

 است.

ترین موارد مؤثر در روابط دو کشور احواء مهم در این پژوهش، در ابتدا با مراجعه به نابگان،

های مؤثر بر روابط ایران و نظرسنجی عمومی جهت شناسایی پیشران گردید. به این منظور از

متغیرها( توسط کارشناسان و نابگان س هابندی پیشران. در ادامه جهت رتبهشدعربستان استفاده 

شده تا چه اندازه نامه فرحپرسش نکهیو ا (ساعتبار رواییمنظور بهای تهیه شد. نامهپرسش

 است. شدهاستفاده( سنسبت روایی محتوایی CVR1سنجد از روش می موردنظر را یارهایمع

باشی سه فیاز سؤاالت را بر اساس ف کر یروه نابه خواسته شد تا هگروش، از  نیدر ا

 «تی نداردضرور» هیگو ،«است ولی ضروری نیست دیمف»، گویه «است یضرور» هیگو کرتیل

تی که و سؤاال دینامه، محاسبه گردتک سؤاالت پرسشتک یبرا بیرتت نیبندی کنند. بدفبقه

CVR مورداستفاده ییاهنامهشدند و در پرسش دییباالتر از نمره حدنواب را کسب کردند، تأ 

 حذف فهرست مربوطرا کسب کردند از  ر از جدول نمراتتمقرار گرفتند و سؤاالتی که نمره ک

 شدند.

 یشده است. برااستفاده 0همتا یاهوناز روش موازی یا روش آزم ،ییایپا بیمحاسبه ضر یراب

تقافع اثرات م سیماتر کیها، از تکننامهشده از پرسشاستاراج یرهایترین متغمهم ییایپا دییتأ

 ثراتا سیا و ماترهنامهپرسش قیشده از فرشناسایی یرهایترین متغمهم سهیاستفاده شد. با مقا

ماتلف به دست  قیاز دو فر ،یدیکل یرهایمتغ عنوانبهکه  ییرهایمتقافع مشاص شد که متغ

 برخوردار است. ییایپژوهش از پا نیبوده، بنابرا کسانیآمدند، 

فهرستی از متغیرهای کلیدی  نامه و مواحبه،در این پژوهش با استفاده از پرسشهمچنین 

. هدف ما از این کار تحدید متغیرها از فریق خبرگان است. با توجه گردیدمدنظر خبرگان احواء 

تگی آمده بسدستکه باش اعظم اعتبار و استناد پژوهش به تعیین متغیرهای کلیدی بهبه این

 افزار میکاین منظور از نرمدارد ما نیز در تعیین متغیرها توجه و حساسیت الزم را داشتیم. به 

استفاده  9مک جهت تبیین روابط میان متغیرهای کلیدی از فریق تکنیک تحلی  اثرات متقافع

تعیین  و رهایاثرات متقاب  متغ ییشناسا یبرا ،خبرگاننامه استفاده از پرسش نمودیم. در ادامه با

دهی به هر کرانه و حدود برای هر متغیر و کسب دوباره نظرات نابگان و کارشناسان در نمره
                                                           

1. Content Validity Ratio 
2. Equivalence 
3. Cross Impact Analysis 
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افزار آمده را در نرمدستمیانگین نمرات به (Bبر  Aتأثیر س هاحالت و تأثیر آن بر دیگر حالت

د سناریوها را در افزار سناریو ویزارد، مواوارد کردیم. با استاراج نتایج از نرم 1سناریو ویزارد

بیشتری دارند را انتااب نموده  0اختیارداریم. از بین سناریوهای موجود، مواردی که نمره سازگاری

کنیم. در ادامه با استفاده از مواد هر سناریو نسبت به نوشتن داستان آن اقدام می 9گذاریو نام

 سیاست جاری پرداختیم.احتمال تحقق و مطلوبیت هر سناریو و نیز نسبت آن بانموده و به

جامعه آماری این پژوهش شام  سفرا و کارداران وزارت امور خارجه در حوزه مربوط، اساتید 

های مرتبط با موضوع و کارشناسان حوزه روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران دانشگاه در رشته

 به نسبت افراد این فارس است.ویژه در منطقه غرب آسیا و کشورهای عربی حاشیه خلیجبه

 و بوده دارا را آنجا در زندگی تجربه و داشته را کافی افالعات کشورهای عربی مسائ  شناخت

 جامعه نمونه حجم تعیین جهت. اندکرده لمس را حکومت و به جامعه مسائ  مربوط نزدیک از

جامعه . است شدهاستفاده ایکوکران و به روش انتاابی حجم نمونه خوشه شارل فرمول از آماری،

 .شدند انتااب نمونه عنوان حجمنفر به 90 تعداد که بوده نفر 91 شام  آماری احواء شده

شده استفاده دهندگانپاسخ دموگرافیک هایویژگی بررسی برای توصیفی آمار هایشاخص از

 تحویالت و دانش مرتبط ای وسابقه فعالیت حرفه بر اساس دهندگانپاسخ فراوانی. است

نفر کاردار، هشت نفر  ازنظر سابقه فعالیت دو نفر سفیر، هفت است: قرارگرفته موردبررسی

نفر مرتبط با مجلس  های مرتبط دیگر در دولت، ششکارشناس و مشاور در وزارت خارجه و باش

ها و مراکز پژوهشی، شورای اسالمی و نه نفر استاد دانشگاه و نابگان موضوع که در دانشگاه

نفر دارای مدرك  19نفر دارای مدرك دکترا و  13بر اساس تحویالت نیز از این تعداد  اند.بوده

 کارشناسی ارشد هستند.

 جادحتیریز ابرنامه د.شوبندی فرمول وسیله آنبهست تا امشاوی ن بازمند زتفکر نیابطورکلی 

ن دیاکند. ن ادبی هاعیتم قطعدبینی و پیشقالب عناصر قاب  ه را در یندآند ابتو تااری دارد بزاه دب

نامعلوم  هایو وضعیت قطعیت معداز مملو ه یندآگر امنطقی فور ها هستند. بهیورسنان هماار بزا

ها وجود دارند. نیز در بین آن ی دارندبرابراد خدل رحتمااکه باوری های قاب آینده پساست، 

ه موقعیت مرتبط آینده ارائه های بدیلی دربارها را بیان کرده و روایتسناریوها این آینده

 (Fahey, 1998: 44س...دهندمی

                                                           
1. Scenario Wizard 
2. Consistency 
3. Labeling 
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پذیر متعدد، که یک دولت، سازمان یا شرکت های باورهای مربوط به آینده، به داستان1سناریو

نموداری، پویا و متحرك،  صورتبهها شود. سناریوها مواجه خواهد شد گفته میاحتمااًل با آن

کز توجه ما بر روی ها موجب تمردهند. سناریوجریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش می

 (.93: 1993اسالتر، س شوندهای بالقوه در این مسیر میآمدنقاط انشعاب مسیر آینده و پیش

های جهان واقعی را در یاستفاده روزافزون از این روش بدین دلی  است که سناریوها، پیچیدگ

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

 دهندهایی ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان میکنند. سناریوها تواویر آیندهمی

 (.3: 1991ناظمی، س

ست. شده افراحیی دیونویسرسناه ددپیچیت بادمحاسم نجابرای ا Scenariowizard افزارنرم

شده و این بندیهای ماتلف فبقهپس از انتااب عوام  کلیدی، هریک از عوام  به وضعیت

ی صورت ماتریسها برای تمام عوام  کلیدی بهشده و این وضعیتبندیهای ماتلف فبقهوضعیت

اری توانند تأثیرگذها می، وضعیتنامهگیرد. در این پرسشدر اختیار متاووین توسعه قرار می

متغیر است. سؤال اصلی و محوری این  -9تا  9نامه از منفی را نشان دهند و اعداد پرسش

روی دهد، چه تأثیری بر وقوع یا  A از عام  کلیدی A1اگر وضعیت »نامه این است که پرسش

صورت فیفی از خواهد داشت. پاسخ این پرسش به Bاز عام  کلیدی  B1عدم وقوع وضعیت 

تکنیک تحلیلی این  شود.افزار تحلی  میشده و درنهایت، در نرمدرج -9+ تا 9اعداد صحیح 

 ها استافمینان کردن آنسازی سناریوها و قاب معروف است و هدف آن بهینه CIB1افزار به نرم

 (.1933زالی، س

نویسی با رویکرد اکتشافی مبتنی بر تحلی  تأثیرات متقاب  ما در این پژوهش از روش سناریو

و دهنده ارتبافات دنگرانه در پی مطالعه متغیرهای شک کنیم. ما در رویکردی آیندهاستفاده می

آوری، ای جمعهکشور و شناسایی متغیرهایی با بیشترین تأثیرگذاری هستیم؛ اما به لحاظ تکنیک

اری افزهای نرمامطالعه اسنادی، مواحبه و محاسبات و تکنیکهای متعدد و مرکبی باز تکنیک

ظر توان اظهارنها نمیآوری و تحلی  دادههای جمعبنابراین به لحاظ تعدد شیوه شده است؛استفاده

های اولیه ما کیفی کلی و واحد درباره کمی یا کیفی بودن روش پژوهش ارائه داد، هرچند که داده

 های ترکیبی است.یق، شام  فیفی از روشاست. در حقیقت روش تحق

                                                           
1. Scenario 
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های کمی و کیفی تا حد زیادی باعث توسعه و تعمیق محووالت ترکیب بهینه انواع روش

بینی خواهد شد و با کمک تحلی  کیفی شام  پن  خبرگان متغیرهای مناسب برای پیش

بعد از مرور  (. به همین منظور، در این پژوهش1933شوند سحاجیانی، بینی شناسایی میپیش

ها، از ترکیبی از مواحبه حضوری، نمنابع به جهت کشف ابتدایی متغیرهای کلیدی و پیشرا

ه به دلی  اینک شده است.و نیز سناریونویسی استفاده 1تحلی  ماتریس متقافع یا همان میک مک

یت حساسکاررفته در این فرایند پژوهش، مبتنی بر آرای خبرگان است، های بههسته تمامی روش

ای و پذیری در انتااب خبرگان بر اساس دو مؤلفه سابقه فعالیت حرفهو محدودیت توجیه

ا، هشده است. این تحقیق ازنظر ماهیت دادهتحویالت و دانش مرتبط با حوزه موردمطالعه اعمال

ها، اسنادی و پیمایشی است. همچنین این پژوهش، اهداف کیفی و بر اساس روش گردآوری داده

 نماید.تشافی را دنبال میاک

شناخت موضوع و تومیم اصلی، شناسایی عوام  کلیدی، شناسایی نیروهای پیشران کلیدی، 

بندی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت، انتااب منطق سناریوها، تدوین سناریوها، تحلی  فبقه

یک فرآیند  گانه درهای هشتپیامدها و نتایج هر سناریو و انتااب نشانگرهای راهبردی، گام

راح  ترین مترین و محوریها از اصلیسناریونویسی هستند. شناسایی عوام  کلیدی و پیشران

در ادامه سناریوهای  (.3: 1931زالی، س ریزی بر پایه سناریو استاین فرآیند و در جهت برنامه

 م.پردازیها میممکن در روابط دو کشور را به رشته تحریر درآورده و به ارزیابی آن

که متغیرهای مؤثر بر روابط دو کشور را احواء نمودیم الزم است که این متغیرها بعد از این

ای تهیه نموده و از نامهمنظور شناسایی متغیرهای کلیدی پرسشتحدید و تجمیع شوند. به

بندی ها را جمعکارشناسان مرتبط با موضوع در چند مرحله نظرسنجی نموده و نظرهای آن

مورد کاهش  11و در مرحله بعد به  مورد 63مورد به  133در مرحله اول متغیرها از نمودیم. 

 یافتند سجدول شماره یک(.
 مورد( 11)( عوامل کلیدی 1جدول )

 حمایت نظامی و

سیاسی آمریکا و 

 از سعودی غرب

 ناپایداری محیط

 امنیتی غرب آسیا

 کسب برتری

 هژمونی(س ایمنطقه

 میزان فروش و

 قیمت نفت

 و سپاه ایران رهبری

 نگرش رهبران(س

 بن سلمان و

 حکام سعودی

 نگرش رهبران(س

ائتالف کشورهای 

 ناتوی عربی(س عربی

 تفکر انقالب اسالمی

سگسترش و 

 باشی(عمق

ترامپ و دولت 

 آمریکا
 ایدئولوژی وهابیت

                                                           
1 Micmac 
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های جبهه و دولت

 اهللمقاومت و حزب

حرمین شریفین و 

 حج

ای و توانایی هسته

 ایراننظامی 

 مسئله فلسطین و

 رژیم اسرائی 

 محکومیت

 حقوق بشری

امنیت صادرات 

 انرژی

 عملیات روانی

 هارسانه
   

 
که اثر سطر  11*11در قالب یک ماتریس  1با استفاده از تکنیک تحلی  تأثیر متقاب  در ادامه

 سنجد از کارشناسانمی( را 1تأثیر هر متغیر افقی بر متغیرهای عمودی با نمره صفرتا س بر ستون

ار افزبندی نموده و نتیجه را به نرمآمده را جمعدستحوزه مربوط نظرسنجی نمودیم. نتایج به

 (.1( منتق  نمودیم سشک  شماره Mic Macمیک مک س
 

 
 افزار میک مکمستخرج از نرم 11*11 نمرات ماتریس( 1) شکل

 

                                                           
1. Cross Impact Analysis 
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است، نه پیشرانی که در اواسط بردارهای شده ( نشان داده0گونه که در شک  شماره سهمان

ها شوند که ما آنشناخته می 1گرعنوان متغیرهای کلیدی و تنظیماند بهافقی و عمودی قرارگرفته

 عنوان عوام  کلیدی در نظر گرفته شدند.مورد دیگر به 13ایم. را در هفت عنوان تجمیع کرده

 
 تغیرها( نقشه تأثیرگذاری مستقیم و استقالل م0شکل )

 0گریاین متغیرها سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متوسطی داشته و امکان کاربرد و تنظیم

فراوانی در آینده موضوع موردبررسی ما خواهند داشت به عبارتی نه تأثیرگذاری مطلقی دارند و 

 -1ایم: کردهزیر جمع  پیشرانها را در هفت عنوان اند. ما آنارادهفور کام  تأثیرپذیر و بینه به

ناپایداری محیط امنیتی  -HE )0س عربستانمریکا و کشورهای غربی از آحمایت سیاسی و نظامی 

ان دو کشور به روابط نگرش رهبر -NP )9س (... و سیمن، عراق، سوریه، بحرین غرب آسیادر منطقه 

ای عربی ائتالف نظامی کشوره -NF )3س قیمت نفت و امنیت صادرات انرژی -NEG )1سدوجانبه 

                                                           
1. Regulator 
2. Regulatory 
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تفکر و  گسترش قدرت نرم جمهوری اسالمی و -NA )6س ناتوی عربی(س عربستانبا محوریت 

 (HEGس ای( منطقهسهژمونی برتریکسب  -TE )1س اسالمیایدئولوژی انقالب 

عنوان متغیرهای اصلی در سناریونویسی در کنار دیگر عوام  کلیدی ها را بهما این پیشران

 دهیم.میمورداستفاده قرار 
 

 پژوهش هاییافته

 فراهم گردیده هاادهد وتحلی تجزیه برای الزم مقدمات آمده،دستبه هایداده با باش این در

 چگونه که توجه نمود باید سناریونویسی در .است ارائهقاب  سناریوها فراحی قالب در که

 .انجامدیم محتم  و ممکن سناریوهای به باهمدیگر ارتباط در کلیدی ها و عوام پیشران

 کنار دارند، وقتی کنندهتضعیف یا کنندهتقویت ارتبافات باهمدیگر که متغیرها برخی همچنین

 در اندك با تغییرات وضعیت آورند. اینمی وجود به را خاصی سناریوی بگیرند، قرار همدیگر

 جدیدی سناریوهای گیریشک  به کلیدی، پیشران و عوام  از یک هر هایویژگی سایر

 بستگی آینده در اصلی عوام  از یک هر تغییرات درجه به هاآن تعداد و میزان که انجامدمی

شدند و برای بندی فبقه ماتلف هایوضعیت به هاآن از یک هر ها،پس از انتااب پیشران .دارد

های یک مورد به معنای لحاظ نمودن جمیع حاالت کنیم. کرانههرکدام حد و کرانه تعریف می

 های ماتلفدیگر هر یک از متغیرها به وضعیتعبارتبهممکن در آینده برای آن پیشران است. 

میالدی در روابط دوجانبه جمهوری  0393ها با توجه به افق زمانی شده و این وضعیتبندیفبقه

 سی خام در اختیار نابگان و کارشناسان مربوطصورت ماتریاسالمی ایران و عربستان سعودی، به

های ماتلف متوور برای هر یک، شود تا نسبت به حالتگیرد. از نابگان خواسته میقرار می

در  تأثیر هر متغیر افقی بر متغیرهای عمودی را نمره دهند(.کنند سوارد  (9+ تا 9-بین س یانمره

 ه نمایش درآمده است:ها بها و وضعیت احتمالی آنجدول زیر پیشران
 هاها و عدم قطعیت( جدول پیشران0جدول )

نام عامل 

 اختصاری
 شرح وضعیت وضعیت پیشران

 

A 

 -حمایت سیاسی

نظامی آمریکا و 

 غرب

 از عربستان

A1 
نظامی آمریکا و غرب از عربستان افزایش  -حمایت سیاسی

 خواهد یافت

A2 
عربستان در سطح نظامی آمریکا و غرب از  -حمایت سیاسی

 ماندکنونی باقی می
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A3 
کاهش نظامی آمریکا و غرب از عربستان  -حمایت سیاسی

 حذف( خواهد یافتس

 

B 

ناپایداری محیط 

 امنیتی غرب آسیا

B1 ناپایداری کمتر(شد سای پایدار و باثبات خواهد محیط منطقه 

B2  وضع کنونی(کرد سناپایداری محیط تغییری ناواهد 

B3 ناپایداری بیشتر(شد سای ناپایدارتر خواهد محیط منطقه 

 

C 

نگرش حاکمان 

ایران و عربستان 

 به رابطه دوجانبه

C1 نگاه انبسافی(ساعتمادسازی و تعام (شود سها مثبت مینگرش 

C2 یابدها در همین سطح ادامه مینگرش 

C3 نگاه انقباضی(شود سها به سمت تقاب  بیشتر مینگرش 

 

D 

قیمت نفت و 

امنیت صادرات 

 انرژی

D1 افزایش درآمد نفتی 

D2 به خطر افتادن مسیرهای صدور انرژی 

D3 کاهش درآمد نفتی 

 

E 
 ناتوی عربی

E1 حداکثر ائتالف(س یعربسوی تشکی  ناتوی به 

E2  های کنونی با سعودی( ائتالففروپاشیشدن سسست 

 

F 

 و ج.ا.اقدرت نرم 

 گسترش

 انقالب ایدئولوژی

 اسالمی

F1 کاهش قدرت نرم ایران 

F2 افزایش قدرت نرم ایران 

 

G 

 کسب برتری

 ایمنطقه

G1 غربی -تقویت جبهه عربی 

G2  غربی(-مقاومت در مقاب  عربیجبهه سمهار/ موازنه دو 

G3 تقویت جبهه ایران و مقاومت 

G4  گسترده(محدود یا باهم سدرگیری نظامی دو کشور 

 

 متغیرها با ماتلف هایحالت رابطه درباره خبرگان شده کمی هایقضاوت شدن مشاص با

ساخت  برای افزارینرم تحلی  مبنای که گیردمی شک  هامتقاب  آن اثرات ماتریس یکدیگر،

 .هاستآن بندیاولویت و سناریوها
 جدول ترجیحات قضاوتی (0) جدول

 نوع اثر
 اثرات

 تضعیف

 قوی کننده

 اثرات

 تضعیف

 کننده

 متوسط

 اثرات

 تضعیف

 کننده

 ضعیف

 بدون

 تأثیر

 اثرات

 تقویت

 کننده

 ضعیف

 اثرات

 تقویت

 کننده

 متوسط

 اثرات

 تقویت

 قوی کننده

 +9 +0 +1 3 -1 -0 -9 نمره
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افزار سناریو گیری نموده و نمرات را وارد نرمبندی و معدلرا جمع نظرات نابگاندر ادامه 

 افزار سناریو ویزارد است:آمده از نرمدست( نتیجه نهایی به9کنیم. شک  سویزارد می

 
 ها در سناریو ویزارد( ماتریس اثرات متقابل پیشران0شکل )

 که مواردی ،هاسناریو این میان که از گذاردسناریو را در اختیار ما می 01افزار عناصر نرم

سناریوهایی که  .ندشد تعیین قبولقاب  سناریو سه تعداد درنهایت وه نمود حذف بودند را شبیه

 ها باالتر بود.بیشترین احتمال تحقق رادارند نمره سازگاری آن
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 افزار سناریو ویزاردسناریوهای مستخرج از نرم (4جدول )

شماره 

 سناریو

نام انتخابی 

 هر سناریو
 اجزاء هر سناریو

 

 

S 1 

 

 پایان

 تردیدها

A1 نظامی آمریکا و غرب از عربستان افزایش خواهد یافت -حمایت سیاسی 

B3 ناپایداری بیشتر(شد سای ناپایدارتر خواهد منطقه طیمح 

C3 نگاه انقباضی(رود سها به سمت تقاب  بیشتر مینگرش 

D2 خطر افتادن مسیرهای صدور انرژی به 

E1 حداکثر ائتالف(س یعربسوی تشکی  ناتوی به 

F2 قدرت نرم ایران شیافزا 

G4 محدود یا گسترده(باهم سی نظامی دو کشور ریدرگ 

 

 

S 2 

 

 آشوب

 سازنده

A1 نظامی آمریکا و غرب از عربستان افزایش خواهد یافت -حمایت سیاسی 

B3 ناپایداری بیشتر(شد سای ناپایدارتر خواهد منطقه طیمح 

C3 نگاه انقباضی(رود سها به سمت تقاب  بیشتر مینگرش 

D1 درآمد نفتی شیافزا 

E1 حداکثر ائتالف(س یعربسوی تشکی  ناتوی به 

F2 قدرت نرم ایران شیافزا 

G3 تقویت جبهه ایران و مقاومت 

 

 

S 3 

 

 ایستاده با

 مشت

A2 ماندنظامی آمریکا و غرب از عربستان در سطح کنونی باقی می -سیاسی تیحما 

B1 ناپایداری کمتر(شد سای پایدار و باثبات خواهد منطقه طیمح 

C2 یابدسطح کنونی ادامه می ها درنگرش 

D3 درآمد نفتی کاهش 

E2  های کنونی با سعودی( ائتالففروپاشیشدن سسست 

F1 قدرت نرم ایران کاهش 

G2  غربی(-مقاومت در مقاب  عربیجبهه سمهار/ موازنه دو 

 

 نگارش سناریوها

وسط سناریوها ت استفاده از عناصری که برای با دریافت و تجمیع نظرات کارشناسان و نابگان و

کنیم. الزم به ذکر است که داستان افزار به ما داده شد اقدام به نگارش داستان هر سناریو مینرم

آمده در جدول عناصر و با چاشنی دستصورت جذاب و با استفاده از مواد بههر سناریو باید به

 شته شود.میالدی نگا 0393تای  و توور خود در سال 
 الف( سناریوی پایان تردیدها

عربی با نمایندگی جمهوری اسالمی -این سناریو روایت رویارویی دو جبهه مقاومت و جبهه غربی

ایران و عربستان سعودی است. با تیره شدن بیشتر روابط دو کشور و بدبینی مسئولین دو کشور 
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شمال آفریقا سعراق، سوریه، های سلفی در محیط غرب آسیا و و حمایت عربستان از گروه

...( محیط امنیتی منطقه به سمت ناپایداری و بحرانی شدن پیش  افغانستان، مور، لیبی، سودان و

ط ویژه محیرفته است. این امر بهانه حضور نظامی بیشتر آمریکا و کشورهای غرب در منطقه به

ع ای و مواضافزایش حمالت رسانهفارس، دریای سرخ و شرق مدیترانه را فراهم کرده است. با خلیج

 های مقاومتالمللی علیه جمهوری اسالمی و فشار به رهبران گروهتند مراکز حقوق بشری و بین

در کشورهای عضو جبهه مقاومت و پاسخ متقاب  از فرف ایران و جبهه مقاومت اوضاع متشنج 

ونیستی و پشتیبانی رژیم صهی متحده آمریکا، انگلیس، فرانسهشده است. عربستان با حمایت ایاالت

منظور تحریک ایران به ورود و شروع یک حمالت نظامی محدودی را از جایی غیر از عربستان، به

 شده،پاسخ موشکی به نقافی که ازآنجا شلیک انجام متقابالًرا آغاز نموده است. ایران  جنگ فراگیر

را ایران معرفی نموده و به ایران های جبهه غربی و عربی، آغازکننده حمله داده است. رسانه

و ایدئولوژی انقالب اسالمی را ریشه اصلی بحران  هراسی و شیعه هراسی گسترده دست زدند

اند. روند تشکی  ناتوی عربی با محوریت عربستان تسریع شده است. قطعنامه اعالم کرده

ها هت پایان درگیریپیشنهادی آمریکا در شورای امنیت ذی  بند هفتم با درخواست از ایران ج

شده که با وتوی روسیه و چین روبرو شده است. بیانیه جنبش عدم تعهد از فرفین به رأی گذاشته

های داری نمایند. کشورها و گروهالمل  پایبند بوده و خویشتنخواسته است به سازوکار حقوق بین

ت مقابله با عربستان و جبهه مقاومت با اعالم حمایت کام  خود از ایران، آمادگی خود را جه

اند. اند. ترکیه و پاکستان حمایت خود را از مواضع ایران اعالم کردهجبهه غربی اعالم داشته

ها و احزاب جبهه با شرکت گروه رزمایش مشترك پنج کشور ایران، عراق، سوریه، یمن و روسیه و

های غربی و جنوبی هایی از استانمقاومت در جنوب غربی عراق و جنوب شرق سوریه و باش

زمان رزمایش آمریکا، فرانسه، انگلیس و کشورهای عربستان و امارات ایران برگزارشده است. هم

فارس، دریای عمان و دریای سرخ برگزارشده هایی از رژیم صهیونیستی در خلیجبا حضور یگان

 ایم.است. به رویارویی دو جبهه نزدیک شده
 ب( سناریوی آشوب سازنده

متحده آمریکا و غرب از عربستان سعودی نظامی ایاالت -های سیاسیریو با افزایش حمایتاین سنا

فارس را بدون توجه به قواعد شود. آمریکا حضورش در سوریه، عراق، افغانستان و خلیجآغاز می

زمان القاعده و فالبان قدرتی المللی و نظر ماالف کشورهای منطقه افزایش داده است. همبین

هایی از افغانستان و لیبی و آسیای میانه را اشغال نموده است. محیط یافته و داعش باشمجدد 
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فته تر شدن رفارس دچار درگیری شدید شده و ناپایداری محیط غرب آسیا به سمت بحرانیخلیج

 های سلفی تکفیریاست. جبهه مقاومت و ایران به جهت جلوگیری از توسعه کشتار توسط گروه

های اند که این حضور از سوی رسانهسعودی، در منافق جدید درگیر حضور یافتهموردحمایت 

گرفته است. ایران با روسیه، چین، هند و برخی کشورهای شرق آسیا فلبی ایران نامتوسعه غرب،

تعام  بیشتری نموده و درآمدهای نفتی خود را بیشتر کرده است. اکنون عربستان و حامیانش 

ای غربی هعربی را تسریع نموده است. تمرکز تبلیغات و عملیات روانی رسانهروند تشکی  ناتوی 

و عربی بر گسترش تفکر و ایدئولوژی انقالب اسالمی، افزایش چشمگیری یافته است. در این 

رق شعراق، سوریه، لبنان و فلسطین(، در خود سوضعیت، نفوذ ایران درکشورهای غرب جغرافیای 

عضی بجنوب سو  (ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستانشرق سشمال  افغانستان و پاکستان( وس

 توان گفت جبههفارس( نیز گسترش چشمگیری یافته است. میکشورهای عربی جنوب خلیج

یافته است. دولتی که در ایران بارأی باالی مردمی قدرت اجرایی انقالب اسالمی گسترش زیادی 

باشی فعاالنه قالب اسالمی و گسترش و عمقگرفته است معتقد به گفتمان ان در دسترا 

های انقالبی و سیاست خارجی فعال معتقد به گفتمان مقاومت، همراه با کارآمدی باال در ارزش

ای الگو برای دیگر کشورهای اسالمی است. نفوذ معنوی و الگوسازی عرصه داخلی و ساختن جامعه

ار باالیی رسیده و جبهه مقاب  در موضع ای به سطح بسیجمهوری اسالمی ایران در محیط منطقه

 پدافندی قرارگرفته است.
 د( سناریوی ایستاده با مشت

میالدی شاهد توازن در روابط دو کشور بوده و دو جبهه  0393انداز گوید در چشماین سناریو می 

کند. ت میها را روایها بدون فراموشی آناند. این سناریو فروکش کردن درگیریبه توازن قوا رسیده

متحده آمریکا و غرب از عربستان سعودی افزایش نیافته و های حمایتی ایاالتسطح سیاست

تکفیری و ح  بحران یمن سمسکوت ماندن -های سلفیمحیط امنیتی غرب آسیا با افول گروه

ها و تثبیت قدرت انوار اهلل( به سمت کاهش ناپایداری رفته است. نگرش رهبران و درگیری

است.  ماندهدو کشور در سطح کنونی آن سنگرش غیر همکاری جویانه و غیر درگیر( باقی مسئوالن

ازی سعربستان رؤیاهای خود در تسلط برجهان اسالم و غرب آسیا را با دالرهای نفتی و با ائتالف

اعراب پیگیری کرده است. با همکاری عربستان و کشورهای غربی حامی آن، درآمدهای نفتی 

ب های انقالیافته است. با اتااذ سیاست عدم گسترش ارزشهای بیشتر کاهشریمایران با تح

هوری های جمای فعال توسط دولت ایران، عربستان از سیاستاسالمی و عدم پیگیری نقش منطقه

اعالم رضایت نموده و با سرعت هر چه بیشتر به ترویج الگو و ایدئولوژی موردنظر  اسالمی ایران
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 0310های جبهه مقاومت که از سال وهابی سلفی( اقدام کرده است. پیشرویاسالم خود س

 0393کندی گراییده است. با شرایط یادشده در افق به 01شده بود در دهه سوم قرن شروع

 اند.میالدی، دو جبهه به توازن رسیده
 

 بررسی سناریوها

احتمال تحقق و مطلوبیت هر سناریوهای نگاشته شده را به رؤیت جمع خبرگانی رسانیده و 

های جاری جمهوری سیاست سناریو برای جمهوری اسالمی ایران و درنهایت نسبت هر سناریو با

 گیریم. دیگرافزار میدهیم. نمره سازگاری سناریوها را از نرماسالمی ایران را موردبررسی قرار می

 شده است.فور انتاابی و توسط محققین تعییننمرات به
 ( بررسی سناریوها5)جدول 

 نام سناریو
 احتمال تحقق

 (2-0نمره )

مطلوبیت سناریو برای جمهوری 

 اسالمی ایران

 (2-0نمره )

 بررسی نسبت هر سناریو با

 سیاست جاری جمهوری اسالمی ایران

 (2-0نمره )

 پایان

 تردیدها
1 3 1 

 آشوب

 سازنده
9 0 1 

 ایستاده با

 مشت
0 1 0 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

بینی آینده روابط دو کشور جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در افق زمانی جهت پیش

و عوام  کلیدی در روابط دو کشور را با استفاده از مواحبه با  های مؤثرمیالدی، پیشران 0393

توان حمایت کشورهای ها را میترین پیشرانافزار میک مک، شناسایی کردیم. مهمخبرگان و نرم

ها متحده آمریکا از عربستان سعودی و نگرش رهبران دو کشور و نیز عزم آنویژه ایاالتغربی و به

ها و تقویت و گسترش دو جبهه ذکر کرد. در ادامه با استفاده از نظرات نابگان در تشکی  ائتالف

سناریو  01تعداد افزار سناریو ویزارد و کارشناسان حوزه روابط دو کشور، و با استفاده از نرم

و درنهایت تعداد سه سناریو با نمره  شدهاهمیت حذفموارد مشابه و کم مشاص گردید که

ا داستان هشده و با آنافزار ارائهقبول تعیین شدند. اجزاء هر سناریو توسط نرمسازگاری باال و قاب 
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ط آمده توسدستهگذاری شدند و نمره سازگاری بگانه روایت گردید. سناریوها نامسناریوهای سه

مطلوبیت هر سناریو و نیز نسبت هر سناریو باسیاست  افزار درج گردید. سپس احتمال تحقق ونرم

 دهی در یک جدول تعیین شد.جاری جمهوری اسالمی ایران با نمره

سناریوی جبهه سسناریوی آشوب سازنده( و یا توازن دو مقاومت سپیشروی فزاینده محور 

بینی شام  میالدی خواهند داشت. این پیش 0393ترین احتمال را در سال ایستاده با مشت( باال

ناواهد  ترسازها در روابط دو کشور ناواهد بود. روابط دو کشور به سمت بهبود و تنش کمشگفتی

متحده آمریکا از رفت. نگرش رهبران دو کشور به همدیگر بدتر خواهد شد. حمایت غرب و ایاالت

بنابراین جمهوری اسالمی ایران باید سیاست ؛ ر از سطح کنونی ناواهد بودتعربستان سعودی کم

ش و نیز ترکیه را در پی تر با چین، روسیه، هند، پاکستانویژه روابط مستحکمنگاه به شرق به

بگیرد و فعاالنه در پیمان شانگهای شرکت یافته، مؤتلفین جدیدی در بین اعراب بیابد و جایگاه 

شان مستحکم کند. ایران باید به در محور مقاومت( را در محیط جغرافیاییس اشهای حامیگروه

اش توجه بیشتری بنماید. جمهوری اسالمی ایران باید با برآمدن دولتی با بودجه و قدرت نظامی

خافر بودن این به معنای آسوده گفتمان انقالبی و کارآمد، قدرت نرم خود را تعمیق باشد؛

سازی داخلی های جبهه مقاب  بر ناامنداخلی خواهد بود چون برخی از فرحهای مسئوالن از تنش

 -های سلفیگروه جمهوری اسالمی ایران و مشغول شدن مسئوالن به آن استوار خواهد بود.

افق دیگر و در من تکثیر داعش(شده ستکفیری بیشتری توسط جبهه عربستان تشکی  و تجهیز 

آسیای مرکزی و صحرای سینا و نیز شمال آفریقا شروع بکار آسیا همچون افغانستان، پاکستان، 

زمان حضور ایران و محور مقاومت را جهت مقابله، در پی خواهد داشت. خواهند کرد که هم

( ناتوی عربیس شتریبهای عربی با محوریت عربستان سعودی به سمت استحکام هرچه ائتالف

ای و آسیایی هایی در دو سطح منطقهید ائتالفزمان جمهوری اسالمی ایران هم باخواهد رفت. هم

وور مت هااین تنش انداز زمانی نزدیکی برای ح چشم شواهد حاکی از این است که تشکی  دهد.

ویژه آمریکا خواهد های غرب بههای مؤثر بر مواضع عربستان حمایتترین مؤلفه. از مهمنیست

تواند آمریکا و کاهش حمایت آن از عربستان میتوان اظهار نمود که افول هژمونی بود. پس می

 پیشران تحوالت عمیق در رابطه فرفین باشد.

اند، دو گونه تمدنی که شاید واقعیت این است که ایران و عربستان نماینده دو گونه فکری

سترده مشروط به تغییرات گ ها،با یکدیگر دچار تنش شوند اما صفر شدن این تنش ترمبتوانند ک

 رسد.به نظر می بعید، امری که در شرایط کنونی استبانی فکری و هویتی آنان در م
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