
 

  

 

 

 آینده روابط ایران و عربستان دهه سناریوهای

 

 2لکرضا بهروزی، غالم1رقیه جاویدی
  82/1/1931تاریخ دریافت:

  6/8/1936تاریخ پذیرش:
 چکیده

ای، بهر توهو ت منطقهه و رههورآای أن تگذار ه ار      تعامالت و مناسبات روابط ایران و عربستان، به عنوان دو قدرت منطقهه 

آای بهه موقهو و     اریتوان در تعامل با رهورآا، سااستبانی رویدادآای أینده سااست خارجی میبا پاشاست. از طرفی، 

درستی را انجام داد و تصمامات مناسبی  رفت. آدف مقاله حاضر این است ره با تلفاق روش سناریونویسی جامه  دیتهور و   

ریهه ی و نههده روابههط ایههران و عربسههتان را جهههت برنامههه  ههام دوم تولاههل تههگذار بههر رونههد، رویههدادآا و سههناریوآای دآههه أی 

تر، تببان و تولال رند. پرسش اصلی مقاله این است رهه سهناریوآای دآهه أینهده روابهط ایهران و       آای مناسب  اریسااست

ا دسهت یهافتا    آه رننده و مانو روابط ایران و عربستان، به این یافتهآای تقویتعربستان چاست؟ با توجه به رویدادآا و پاهران

ره سناریوی تار ی روابط، باهترین وقوع احتمال و سناریوی آمکاری، رمترین وقوع احتمال را دارد و آمچنهان سهناریوی   

آا به قوع بپاوندد. بنهابراین،  زم اسهت   جنگ و در اری و یا قطو روابط نا  احتمال زیادی دارد ره با تقویت یکی از پاهران

آای استراتژیک خود با توجه بهه اینکهه الیهوی مطلهوا سااسهت خهارجی، آمکهاری و تعامهل         ی یرسااستمداران در برنامه

آهای ایهدلولوکیکی و فرآنیهی و ناه  ناروآهای داخلهی منطقهه در جههت تقویهت سهناریوی           سازنده است، با تقویهت پاههران  

 آمکاری به پاش روند.

 آاوند، پاهرانایران، عربستان، سناریو، تولال تگذار بر ر های کلیدی:واژه
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ای و جهانی این است که بتواند با عامل موفقیت یک نظام سیاسی در سطح داخلی، منطقه

گذاری به موقع و گیری و سیاستتغییر و تحوالت خود را تطبیق دهد و مدیریت، تصمیم

در هایی است که قرار است بینی رویدادها و حادثهدرستی انجام دهد. الزمه این امر، پیش

گیری به موقع و به آینده در قلمرو داخلی و خارجی کشور رخ دهد. چه بسا عدم تصمیم

گذاری درست و صحیح برای آینده و رویدادها یا ریزی و سیاستجا و یا عدم برنامه

ناپذیر و یا حتی فروپاشی رو، سبب خسارت و ضررهای جبرانهای پیشمشکالت و بحران

پژوهی برای ، بررسی آینده و رویدادها و به طور کلی، آیندهنظام سیاسی شود. از این رو

 یک نظام سیاسی، اهمیت حیاتی دارد.

کند تا بتوان عوامل کلیدی و هر موضوعی، کمک میموجود  یروندها مطالعه

-های آیندههای آینده را تشخیص داد و با یکی از روشها و نیز رویدادها و حادثهپیشران

-ینده و تحوالت آن دست یافت تا بتوان با بررسی بیشترین تأثیر مؤلفهبینی آپژوهی به پیش

 گذاری موفقی در حوزه آن موضوع داشت. ها، سیاست

های تعاملی و ارتباطی ایران )به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه( با سیاست

در  ترین کشور در میان کشورهای عربی(، نوع مناسباتکشور عربستان )به عنوان بزرگ

 ،های مختلفعربستان سعودی در دورهکند. منطقه را دست خوش تغییرات جدی می

ایران در پیش گرفته است که از همکاری نسبی تا رقابت و  برابرهای متنوعی را در سیاست

 .شودشامل میرا و حتی قطع روابط های آشکار خصومت

ایران با  یرجخا یاستس یاتعامالت منطقه یبررسهدف ما در مقاله حاضر، 

و منافع  یاسالم یمتناسب با اهداف جمهور ییوارائه سناری و پژوهیندهاز منظر آ عربستان

ی با عربستان خارج یاستتحقق س یررو در مس یشکاهش مخاطرات پ یدر راستا یمل

ایران و عربستان،  ایتبادالت منطقهاست. در این راستا، مطالعه روندهای گذشته و کنونی 

 در بررسی آینده این روابط کمک کند.ما  تواندمی
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 ای ایران و عربستان در گذشته و حالروندهای منطقه

میالدی(، به  03و  63دو کشور ایران و عربستان در قبل از انقالب اسالمی ایران )دهه 

شدند. وظیفه حفظ ثبات سیاسی عنوان دو راه نفوذ غرب در منطقه خاورمیانه محسوب می

ای حامی غرب، حفظ آبراه نفتی خلیج فارس، جلوگیری از نفوذ کمونیسم منطقه و کشوره

شد که در روابط خارجی خود نسبت به یکدیگر احتیاط گرایانه سبب میهای چپو جنبش

از  1301(. در واقع، زمانی که نیروهای انگلیسی در سال 06: 1988بسیاری کنند )سلیمانی، 

الش کرد تا ایران و عربستان را به عنوان متحدان منطقه خلیج فارس خارج شدند، آمریکا ت

در منطقه خود در آورد و ژاندارم منطقه کند؛ اما با سقوط شاه ایران، سیاست دوستونه 

(. با پیروزی انقالب اسالمی ایران، 88: 1936آمریکا به هم ریخت )درایسدل و بلیک، 

(؛ زیرا 666: 1980شد )کوهن، شدیدترین ضربه به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه وارد 

وقتی دولت ایران روی کار آمد، به مقابله جدی با ایاالت متحده پرداخت و آمریکا را 

(. همچنین وقوع انقالب اسالمی در 831: 1988ترین دشمن خود تلقی کرد )یانگ، بزرگ

از ایران سبب شد تا این کشور از لحاظ ایدئولوژیکی، در مقابل عربستان قرار گیرد و 

طرفی، هر دو کشور ادعا کردند که رهبر جهان اسالم و ام القرای منطقه هستند )بوزان و 

زائر ایرانی در مراسم  201با کشتار  1966(. اما روابط دو کشور در سال 131: 1988ویور، 

برائت از مشرکان در مکه، بسیار تیره شد و عربستان بعد از هشت ماه از این واقعه، به 

های ایرانی را از کشورش به روابط خود را با ایران قطع کرد و دیپلماتصورت یک جان

های خود را از ایران فراخواند. امام خمینی)ره( نیز در واکنش به این اخراج مرد و دیپلملت

رفتار عربستان، دستور توقف اعزام زائران ایرانی برای حج واجب را صادر کرد. بعد از 

تن جنگ تحمیلی ایران و محکومیت حمله عراق به کویت گذشت سه سال و با پایان یاف

هایشان دوباره برقرار شد. در توسط ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور با بازگشایی سفارت
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دوران دولت سازندگی، روابط دو کشور بر پایه شخص رئیس جمهوری ایران بهتر شد و 

تمادسازی، روند مناسبات این زدایی و اعدر دوران دولت اصالحات، با اتخاذ سیاست تنش

، عبداهلل که در آن 1906تری توسعه یافت؛ به طوری که در سال دو کشور به شکل جدی

زمان ولیعهد عربستان بود، در هشتمین نشست سران کشورهای اسالمی در تهران حضور 

سوب گران، نقطه عطفی در تاریخ روابط ایران و عربستان محیافت. این امر به اعتقاد تحلیل

شود؛ زیرا سبب شد اولین بار بعد از پیروزی انقالب اسالمی، رئیس جمهور وقت ایران می

 11دار به استقبال او بیاید. با حادثه به عربستان سفر کند و پادشاه وقت نیز با صندلی چرخ

سپتامبر و شکاف عمیق بین آمریکا با اعراب، روابط ایران و عربستان بیشتر تقویت شد. اما 

گراها، روابط این دو کشور وارد مرحله جدیدی از تنش شد روی کار آمدن دولت اصولبا 

بخش و بهار عربی و نیز از آن طرف، حمایت عربستان های آزادیو حمایت ایران از جنبش

های تروریستی در منطقه و از جمله در جنگ داخلی سوریه و ترور رفیق حریری از گروه

ضور نظامی عربستان در بحرین و نیز اتهام زدن به ایران برای )نخست وزیر اسبق لبنان(، ح

 ترور سفیر عربستان در آمریکا، سبب شد تا روابط دو کشور به سردی گراید.

مجدداً با روی کار آمدن دولت اصالحات در دور یازدهم انتخابات ریاست 

غربی و  زدایی و تعامل با کشورها، به ویژه کشورهایجمهوری و پیگیری سیاست تنش

اروپایی و نیز کشورهای همسایه از جمله عربستان، سعی شد تا روابط سیاسی دو کشور، 

ها برای نزدیکی روابط این دو کشور، به دلیل بهبود یابد؛ اما با وجود برخی از تالش

موقعیت حساس منطقه خاورمیانه و رقابت گاه پنهان و گاه آشکار این دو کشور برای 

رهبری منطقه و حمله نظامی عربستان به یمن و نیز نزدیکی ایران به  دستیابی به جایگاه

ای، تعارضات دو کشور جنبه ایدئولوژیکی به خود گرفته است و آمریکا در مسائل هسته

عربستان بارها اعالم کرده که ایران درصدد است هالل شیعی را در منطقه گسترش دهد و 
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ر همین راستا نیز عربستان درصدد است با شبیه نظامیانی در کشورهای منطقه دارد. د

 عبری، جلوی ایران و گسترش نفوذ او در منطقه را بگیرد.-تشکیل ائتالف عربی

-در یک ساله اخیر، حادثه فرودگاه جده و تعرض به دو نوجوان ایرانی، کارشکنی

ن های عربستان برای صدور ویزا به زائران ایرانی برای حج عمره، فاجعه منا و کشته شد

زائر ایرانی، سبب شد تا روابط ایران و عربستان به شدت تیره شود و در  133حدود 

نفر از جوانان  13نهایت، اعتراضات گسترده مردم ایران نسبت به اعدام شیخ نمر و حدود 

شیعه در عربستان و حمله مشکوک به سفارت عربستان در تهران و مشهد، سبب شد که 

اش محسوب کند و روابط خود را با الت در سیاست داخلیعربستان این اعتراضات را دخ

های ایرانی بخواهد که ایران قطع کند و سفیرهای خود را از ایران فرا بخواند و از دیپلمات

از کشورش خارج شوند. برخی از کشورهای منطقه، از جمله مصر، امارات، سودان، 

قطع کنند و یا کاهش دهند. همچنین جیبوتی در حمایت از عربستان، روابط خود را با ایران 

عربستان در پی قطع روابطش درصدد است با متحد کردن و جلب رضایت کشورهای 

هایی، مجوز حمله به ایران را بگیرد که با مخالفت کشورهای عربی منطقه در طی نشست

های مختلفی درباره برقراری مجدد روابط عراق، لبنان و سوریه مواجه شده است. رایزنی

ایران و عربستان توسط کشورهای میانجی منطقه، مانند عراق و مالزی و حتی کشورهای 

اروپایی و غربی، مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس صورت گرفته است که در حال حاضر، 

نتیجه باقی مانده است. با اعالم قبولی برجام توسط سازمان ملل و کشورهای اروپایی و بی

ای ایران، و نیز مخالفت آمریکا و برخی از کشورهای منطقه ئله هستهغربی و پایان یافتن مس

هایی از طرف عربستان برای برقراری رابطه مجدد با ایران شنیده برای جنگ با ایران، زمزمه

شود. اما در آینده چه چیزی در انتظار روابط ایران و عربستان است؛ آیا رابطه دو کشور می

پس از برجام همکاری دو کشور بیشتر خواهد شد و یا اینکه شود؟ آیا با هم برقرار می

عربستان با توافق ضمنی کشورهای منطقه با ایران وارد جنگ خواهد شد؟ با روش 
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بینی آینده توان به پیشپژوهی است، میهای پرکاربرد آیندهسناریونویسی که یکی از روش

به موقع و به جا دست یافت. در  گذاری بهتر،ریزی و سیاستروابط دو کشور برای برنامه

شود و سپس ادامه، روش سناریونویسی که چارچوب تحلیلی بحث است، توضیح داده می

ها و سناریوهای احتمالی و در نهایت میزان تأثیرگذاری هر یک از سناریوها و پیشران

 سناریویی که بیشترین احتمال وقوع دارد، بررسی خواهد شد.

 

 وش سناریونویسی جیمز دیتورچارچوب نظری پژوهش: ر

پژوهی، سناریونویسی است. در واقع، سناریونویسی آن قدر بر های آیندهیکی از روش

آورند. پژوهی به حساب میترین ابزار آیندهپژوهی منطبق است که آن را مهماهداف آینده

و شود. تواند سبب تدوین سناریپژوهی میهای آیندهمعتقد است که تمام روش 1وندل بدل

کنند و به همین دلیل نیز این ای از سناریو استفاده میپژوهان، به شیوههر یک از آینده

آید )بل، پژوهان به شمار میشناختی مشترک در میان آیندهترین ابزار روشروش، گسترده

 (.8: 1931؛ به نقل از بهاری، 916-910: 2339

نخستین فردی بود که  2هرمن کان،، ریشه در هنرهای نمایشی دارد. «سناریو»واژه 

، واژه 1313پژوهی به کار برد. وی در دهه این واژه را در زمینه تحلیل سیاست و آینده

به کار گرفت. پس از  9«رند»های راهبردی و نظامی مؤسسه مشهور ریزیسناریو را در برنامه

وسانات قیمت مدتی، شرکت نفتی رویال داچ شل، با به کارگیری روش سناریو توانست ن

-و نیز تحوالت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را پیش 1309نفت و بحران نفتی 

رفت از بحران طراحی کند و به همین دلیل، شرکت شل بینی و برای آن سناریوی برون

ترین آنها تبدیل ، به یکی از بزرگ«هفت خواهران نفتی»ترین عضو توانست از کوچک

                                                      

1. Wendell Bell 

2. Herman Kahn 

3. RAND Corporation 
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های خصوصی و دولتی سراسر جهان از روش سناریو برای ، بخششود. در سه دهه اخیر

-13: 1931گیرند )بهاری، ریزی رهبری خود بهره میمواجهه با مسائل مختلف و نیز برنامه

11.) 

درباره تعریف سناریو باید گفت که هیچ تعریف منحصر به فردی از سناریو وجود 

اند که گاه متفاوت یا مفهوم ارائه کردههای گوناگونی از این نظران تعریفندارد و صاحب

گونه از قصه هایییفتوص یوهاسنارتوان گفت که حتی متعارض است. به طور کلی، می

 اییزهوجود دارد؛ آم ای هستند که احتمال وقوع آنها در آیندهممکن و چندگانه رویدادهای

)پدرام، ینده آ یاحتمال ییدادهااز رو گرایانهواقع ،حال با اینو  یلیتخ هایبینییشاز پ

1988: 3-13.) 

 یطکه تحت شرا اییندهآ یدادهایشرح رو یاعبارت از داستان  یو،سناردر واقع، 

-یم ،انجام شود( یگریبه خصوص د یکارها یا یابدادامه  یجار ی)مثالً اگر روندها ینمع

 ینتری)از کم پژوهیدهینآ یهایکبا همه تکن توانیم یباًرا تقر یایوه. سناریفتدتواند اتفاق ب

ممکن  هاییندهبه افراد امکان تجسم و انکشاف آ یوهاکرد. سنار یبآنها( ترک ترینیفیتا ک

ها برای رویارویی با ای از انتخاب(. در این راستا، طراحی دامنه923: 2339دهد )بل، یرا م

یسی است. ها، قلبِ فرآیند سناریونوهای ممکن و سنجش پیامدهای آن انتخابآینده

توان گفت که فرضی بودن سناریوها، ارائه شرحی کلی از آینده و داشتن بنابراین، می

 (.18-11: 1931های سناریوها است )رک. بهاری، گرایانه به آینده، از ویژگیرویکرد کل

ترین مهمترین و الگوهای مختلفی برای سناریونویسی ارائه شده است که کلی

 :استزیر ، دو الگوی آنالگوهای 

 شوند.سناریوهایی که قبل از وقوع یک وضعیت نوشته می. 1 

سناریوهایی که بعد از وقوع یک وضعیت و بر پایه رخدادهای جدید نوشته . 2 

 (.1933یار، )تیشه شوندمی
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تجزیه و تحلیل عواقب ناشی از  اب. 1: از جمله های بسیاری دارد،مزیت یوسنار یک

. 2 کند؛میتلف موضوع روشن خما را نسبت به ابعاد م یدد ،اقدامات و تصمیمات حاضر

هستند، معنا  یبه حوادث که مانند نقاط منفرد .9 ید؛آیبر م هایچیدگیاز عهده پ یوسنار

 یتواند خطاهایشناسایی پیامدهای رویدادهای کنونی به آینده مبا  . سناریو8؛ بخشدیم

؛ برای اطالع بیشتر، رک. شوارتز، 133 :1380)اسچنرز،  کاهش دهد نیز را یریگیمتصم

1333). 

 اشاره داشت: یرتوان به موارد زیم ی نیز دارد کهنقاط ضعفاما سناریوها، معایب و 

 یم وجود ندارد. هر تصم یبرایک پاسخ و ها یریگیجهدر نت. قطعیت 1

د تا قوه شویو جامع بودن که باعث م یاتداشتن به کل یشگرا ،از اندازه یشب .2

 .یابدحل کاهش کردن راه یداپ یبرا یرانمد یشهود

با  یکدیگربا  یسهمقا یو برا است یفیک عموماً یو،سنار یهاها و جوابروش. 9

 .متغیرهای کمّی مناسب نیست

نیاز  یآموزش یمانند کارگاه ها ییهابر و به برنامهزمان یوبر سنار یمبتن یهاروش. 8

 در جلسات حضور داشته باشند. یکدیگربا  یدبا یطوالن نسبتاً یهاکه افراد در زمان دارد

استفاده  یریگیمتصم ینتدو یبرا یوکه از سنار ییهاشرکت بیشتر: یکارپنهان. 1

؛ برای اطالع بیشتر، رک. کان 119: 1380کنند )چندلر، یعموم منتشر نم یکنند، آن را برایم

 (1360و واینر، 
 

 روش تدوین سناریوها

ها، قوانین و قواعد ای از تئوریمجموعه و از ای دارندلب فکری چند گانهسناریوها قا

 گذارییا سیاست های مدیریتیریزیها و برنامهو آنها را در استراتژی برندبهره میاجرایی 

ها بعضاً در تعارض با یکدیگر قرار دارند. ابزارهای . این قواعد و نظریهگیرندمیبه کار 

 طرفکه در یک  گیرددربرمیای را ستفاده سناریوسازان، طیف گستردهشناختی مورد اروش



 

 3/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

پردازی، استقرا و دستیابی به نتایج گرایانه مشاهده تجربی، قیاس، نظریههای اثباتشیوه ،آن

آن، تفکرات مبتنی بر  طرف دیگرپذیر و در سر مورد نظر از طریق فرضیات آزمون

که توان گفت به این ترتیب، می ذیر قرار دارد.ناپمفروضات ذهنی و عقاید شخصی اثبات

-شناسی سناریونویسی، الگویی منطبق با مدل پست پوزیتیویسم است که در آن اثباتروش

البته باید توجه کرد که کیفیت  شود.ناپذیر در کنار یکدیگر به کار گرفته میپذیر و اثبات

سازی با شبیه سازی اشتباه گرفته سناریو گاه. داردای تفکر، در سناریوسازی اهمیت ویژه

ترکیب  ،سازیشبیه .اما همه آن نیست ؛بخشی از سناریوسازی است ،سازیشود. البته شبیه

در حالی که سناریوسازی به  ؛هایی از واقعیت کنونی برای نمایش دادن آینده استبخش

اند با تودنبال یافتن و تفکر کردن بر روی این موضوع است که چگونه یک سیستم می

با این همه، باید  .و چه چیزی در انتظار سیستم در آینده هست امکانات آینده عمل کند

های نگارش یک سناریو، معموالً روی آمارهای حاصل از علم احتماالت، اذعان کرد که پایه

سازی شده های شبیهها و فرمولهای بازیگران عقالیی در تئوری بازیهای حرکتماتریس

 .(12: 1982یار، شوند )تیشهها بنا میو تحلیل داده برای تجزیه

های تدوین سناریو بسیار است. از آنجا که بیشتر همان طور که بیان شد، روش

رویکردهای سناریونویسی، تلفیقی است؛ از این رو، روش منتخب ما در این پژوهش، 

ر ابتدا روش با تلفیقی از گام دوم تحلیل تأثیر بر روند است. د روش جیمز دیتور

سناریونویسی جمیز دیتور و سپس توضیح مختصری از تحلیل تأثیر بر روند و به ویژه گام 

 شود.دوم آن ارائه می

معتقد است که باید در طراحی و تدوین سناریوها، از چهار الگوی  1(1303جمیز دیتور )

 کلی پیروی کرد:

                                                      

1. James Dator 
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های بیشتر ری بیشتر، جاده. رشد مداوم: بهبود شرایط فعلی، محصوالت بیشتر، فناو1

 شود. حل تمام مسائل فرض میو غیره، در این نوع سناریوها، فناوری به عنوان راه

. فروپاشی: این آینده، نتیجه شکست رشد مداوم است. تناقضات فراوانی که در 2

ای است؛ مانند ناهمخوانی میان اقتصاد و اطراف ما وجود دارد، سرچشمه چنین آینده

ها و فرهنگ و نان و مردان، مذاهب و رویکردهای سکوالر و پست مدرن، فناوریطبیعت، ز

 غیره.

. وضعیت باثبات: این آینده گویای توقف رشد و تعادل میان اقتصاد و طبیعت یا 9

تر است. این آینده تر و عادالنهای، جامعه متعادلهای دیگر نظام است. در چنین آیندهبخش

های انسانی، حرف نخست را در آن کند. ارزششته بازگشت میهم به طبیعت و هم به گذ

 شود.زند و به فناوری معموالً به مثابه یک مشکل نگریسته میمی

های بنیادین سه نوع این نوع سناریو به دنبال تغییر فرض 1. دگرگونی )انتقال(:8

تغییر معنوی رخ  العاده فناورانه و یاسناریوی پیشین هستند. دگرگونی از طریق تغییر فوق

 دهد.می

در واقع، جیمز دیتور، الگوی تدوین سناریوها را به صورت بسته و در قالب چهار 

توان تصویری از بهترین حالت ممکن، کند. با پیروی از این الگو، میسناریو طراحی می

 بدترین حالت ممکن، حالت بدون تغییر و حالت خارج از چارچوب به دست آورد.

لت ممکن، زمانی است که سازمان به سمتی که مایل است، حرکت بهترین حا -

 کند.می

 رود.بدترین حالت ممکن، زمانی است که همه چیز بد پیش می -

 شود.حالت بدون تغییر: از ادامه خطی روندهای حاکم حاصل می -

                                                      

1. Transformation 



 

 66/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

آور مادی یا معنوی ای حیرتحالت خارج از چارچوب: نیز زمانی است که پدیده -

 شود.شود که سبب تغییرات مییظاهر م

کند که به طور ناآگاهانه چشم بر اندیشیدن به این چهار حالت ما را مطمئن می

 (. 82-81: 1931ایم )بهاری، های ممکن نبستهبخشی از آینده

البته جیمز دیتور، این الگو را در محیط اقتصادی و به ویژه مدیریت و پیشرفت 

توان از این الگو برای عرصه سیاست و روابط خارجی می اقتصادی مطرح کرده است؛ اما

 میان کشورها نیز بهره برد. 

 

 1تحلیل تأثیر بر روند

های کمی و کیفی است روش تحلیل تأثیر بر روند، چارچوب مناسبی برای ترکیب روش

: 2330میالدی ارائه شد )بیشاپ و همکاران،  1303در اواخر دهه  2که توسط تد گوردون

بینی و بررسی دلیل، ماهیت، تأثیرات بالقوه، احتمال وقوع و سرعت ین روش، به پیش(. ا11

شود که پردازد. در واقع، در این روش سعی میبروز تغییر در یک زمینه در حال تغییر می

تأثیرات رویدادهای مختلف بر ادامه روندهای کنونی بررسی شود و روندهای واقعی ترسیم 

تحلیل تأثیر بر روند این است که در آینده به علت وقوع شود. موضوع کلیدی در 

رویدادهای گوناگون، مسیرهای روندهای گذشته تغییر کرده است و شرایط جدیدی ایجاد 

(. به این ترتیب، این 03تا: خواهد شد که با روندهای گذشته متفاوت است )قدیری، بی

-های سیاسی، برنامهالی، تحلیل گزینههای احتمریزیبینی، برنامهتوان برای پیشروش را می

(؛ به همین دلیل، این 18: 1338ریزی استراتژیک و سناریونویسی به کار برد )گوردون، 

های بزرگ آمریکایی، از جمله اداره هوانوردی روش بسیار پرکاربرد است و توسط سازمان

                                                      

1. Trend Impact Analusis (TIA) 

2. Theodore Jey Gordon 
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لی علوم، وزارت آی، فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا، بنیاد مبیفدرال آمریکا، اف

 (.2339انرژی، وزارت حمل و نقل و غیره استفاده شده است )رک. گوردون و گلن، 

ترین مزایای روش تحلیل بر تأثیر روند، نیاز به مشخص کردن این است یکی از مهم

که چه رویدادهایی در آینده تأثیرگذار خواهند بود که در راستای پاسخ به این پرسش، 

، رویدادهای در نظر گرفته شده و احتمال رخداد آنها و تأثیراتشان مؤثر گربینی تحلیلپیش

تواند یک یا چند سناریو را بسازد. در واقع، خواهد بود. رویدادها و قضاوت درباره آنها می

تواند کمیت را به یک سناریو اضافه کند و یک بازه را پدید آورد. اما یکی از این روش می

که لیست تهیه شده از رویدادها، همیشه کامل نیست. حتی اگر معایب این روش آن است 

توان با قطعیت گفت که احتماالت و تأثیراتی که از طریق قضاوت به لیست کامل باشد، نمی

اند، دقیق هستند. در واقع، یک چنین لیستی، انتظارات و فرضیات ما از آینده دست آمده

 (.21: 1338ون، تواند درست باشد یا نباشد )گورداست که می

 روش تحلیل تأثیر بر روند دو گام اصلی دارد که به طور خالصه عبارت است از:

های تاریخی، شناسایی و شناسایی روندها: که یک روند بر اساس داده گام اول:

 شود:های کمی است و در سه مرحله پیگیری میشود. این گام مبتنی بر دادهترسیم می

گذارد که های بالقوه( بر یک روند که تأثیر میالقوه )حادثه. شناسایی رویدادهای ب1

 باید دو ویژگی داشته باشد: الف. پذیرفته شدنی باشد؛ ب. تأثیرات بالقوه قوی داشته باشد.

 . شناسایی و بررسی احتمال  و زمان وقوع.2

یابی . شناسایی تأثیرات بالقوه هر یک از رویدادهای شناخته شده بر روند )برون9

 روند(.

شود تا رویدادهای شناسایی تأثیرات بالقوه بر روند: در این گام تالش می گام دوم:

بالقوه تأثیرگذار بر روند شناسایی شود. این گام، مبتنی بر قضاوت خبرگان است و در سه 

 شود:مرحله پیگیری می



 

 62/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

 ها(؛ها یا اتفاق. شناسایی رویدادهای تأثیرگذار )حادثه1

 ال و زمان وقوع رویدادها؛. شناسایی احتم2

 (.88-81 :تا. شناسایی تأثیر و زمان وقوع رویدادها بر روند )قدیری، بی9

با توجه به این الگو، پرسش اصلی ما در مقاله حاضر این است که سناریوهای آینده 

 روابط ایران و عربستان چیست؟

رای آن طراحی ای بتوان فرضیهبا توجه به اینکه پژوهش ما، اکتشافی است، نمی

کرد. برای پاسخ به پرسش اصلی، سه پرسش فرعی باید پاسخ داده شود که عبارت است 

ها( و رویدادهای روابط ایران و عربستان چیست؟ با توجه به از: عوامل کلیدی )پیشران

الگوی جیمز دیتور، چهار سناریوی طراحی شده کدام است؟ میزان احتمال وقوع این 

 آنها در سناریوهای روابط ایران و عربستان تا چه حد است؟ رویدادها و تأثیر 

 
 عوامل کلیدی و رویدادهای روابط ایران با عربستان

دهنده آینده جهان شکل ها و اتفاقاترویدادهای بالقوه، همان حادثهپژوهی، در ادبیات آینده

ابل توجه آنکه، هر نکته ق .شونداست که به عنوان پیشران یا مانع برای سناریوها تلقی می

تواند برای یک سناریو به عنوان پیشران و برای سناریوی دیگر، مانع عامل کلیدی می

تواند برای سناریوی همکاری، مانع و برای محسوب شود. برای مثال، عامل هالل شیعی می

سناریوی تیرگی روابط، پیشران محسوب شود. این عوامل کلیدی یا رویدادهای تأثیرگذار 

و  ، فرهنگی، امنیتی، جغرافیاییاقتصادی سیاسی، اجتماعی، وندها، دربرگیرنده عواملبر ر

ها( روابط ایران و عربستان عبارت است. برخی از این عوامل کلیدی )پیشرانحتی فناوری 

 است از:

 

 . عامل مذهبی یا ایدئولوژیکی )شیعه و وهابی(1
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تضاد دو  یدئولوژیکتوان در حوزه ایمرا  یو عربستان سعود یرانا ینقاط واگرا ترینمهم

مذهب شیعه در  ی بامذهب یینرو یهایهو ال گرییبر قشر مبتنی که یگریمذهب وهاب

دانست که با وقوع انقالب اسالمی ایران تشدید شده است. البته همان طور که عامل  یرانا

تواند عامل رد، میمذهب، توانایی ایجاد تهدید در روابط دو جانبه ایران و عربستان را دا

ترین ها و مناسبات دو کشور نیز باشد؛ زیرا دین اسالم و تأکید آن بر مهمگسترش همکاری

مذهبی ایران و -ترین اشتراک فرهنگیدستورات آن، یعنی وحدت بین مسلمانان، مهم

. اگر دو کشور از یک پایگاه گفتمانی مشترک، مثل کشورهای عربی منطقه و عربستان است

بندی تعامالت خود بهره ببرند و فضای گفتمانی را مدبرانه راهبری سالم در مفصلدین ا

کنند، امکان همگرایی آنها زیاد است؛ اما اگر عامل شیعه و سنی را تقویت کنند، سبب 

 شان خواهد شد.واگرایی شدید هر دو کشور در تعامالت و مناسبات

 

 . عامل قومی )ایرانی و عربی(2

ختالف و واگرایی دو کشور ایران و عربستان بعد از عامل مذهبی و ترین عامل امهم

ایدئولوژیکی، عامل قومی است که ریشه تاریخی دارد. دعوای قدیمی هر دو کشور بر سر 

ناسیونالیسم عربی منطقه با تأکید بر مجادله بر نام خلیج فارس، شاهدی بر مدعای ماست. 

 .کندک میها کمسر نام خلیج فارس به تشدید مخالفت

 

 . هالل شیعی3

های عربی منطقه، به ویژه عربستان، تحولی در جهت افزایش قدرت ایران و از نظر دولت

نقش شیعیان در منطقه خاورمیانه شکل گرفته است و یک هالل شیعی از لبنان تا پاکستان 

 (.28: 1933تواند تحت هدایت جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد )عزتی، ایجاد شده که می

از نگاه آنان، ایران تالش دارد با ایجاد یک بلوک شیعی در منطقه، بر قدرت خود بیفزاید و 

ای آمریکا و اسراییل به کار گیرد آن را علیه کشورهای سنی مذهب و نیز منافع منطقه



 

 65/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

 (.0: 1988)پوراحمدی و جمالی، 

 

 های مردمی منطقه. بهار عربی یا خیزش4

ای و حتی جهانی سبب تغییراتی در مناسبات و تعامالت منطقه تحوالت اخیر خاورمیانه،

های سیاسی و تبدیل مخاطبان سیاست ترین آن، چالش مشروعیت نظامشده است که مهم

-های منطقهها است. ایران و عربستان، به عنوان قدرتها به ملتخارجی کشورها از دولت

ها و تهدیدات ایجاد شده در این اند از فرصتای مؤثر در تحوالت منطقه، سعی کرده

-ها، ارزششرایط بهره ببرند و از ابتدای شروع این تحوالت درصدد بودند با تکیه بر آرمان

شان اقداماتی را انجام دهند )آدمی و ها و منافعها و اهداف خود، در جهت تأمین خواسته

ای مردمی بسیار ه(. ایران و مسئوالن ایرانی از این خیزش188-182: 1931همکاران، 

اند؛ زیرا منافع ایران در کشورهای منطقه فقط مادی و سیاسی نیست؛ بلکه حمایت کرده

-های منطقهمنافع ارزشی و فرهنگی نیز دارد. اما عربستان عالوه بر محکومیت این خیزش

های استبدادی منطقه سبب به قدرت رسیدن حکومتی ای، نگران است که سقوط حکومت

 یان و در نتیجه، افزایش نفوذ ایران در منطقه شود.به رهبری شیع

 

)مانند آمریکا،  های خارجی و داخلی منطقه. حضور مستقیم یا غیر مستقیم قدرت5

 روسیه، ترکیه(

( و 199: 1909ایران تنها قدرت نظامی متکی به خود در خلیج فارس است )عزتی،  

ی نظامی برخی از کشورهای هاحضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، در سایه قدرت

ترین تغییر در محیط راهبردی منطقه است؛ به طوری که توازن را به ضرر منطقه، جدی

 (.239: 1988ایران دگرگون کرده است )خادمی، 
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در شرایط کنونی، نقش ایاالت متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس، حضور جدی و 

از نقش محوری ایران برای همگرایی ایفای نقش انحصاری است. آمریکا در پی ممانعت 

 ای در حوزه خلیج فارس و تسلط بر اراده سیاسی کشورهای منطقه است.منطقه

های ایاالت متحده معتقدند که آمریکا منافع وسیعی در جلوگیری از استراتژیست

ای همواره درصدد القای ای دارد. آمریکا در حکم یک عامل فرامنطقهظهور هر قدرت منطقه

ای در جهت به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه و جهان ر ایران خطرناک و هستهتفک

ای ایران و تهدیدات و همسو کردن افکار های شدید در مورد پرونده هستهاست. مخالفت

گرایانه از مشکالت فرا روی همگرایی و طلبانه و یک جانبههای توسعهعمومی با سیاست

 (.16-11: 1988قه است )عزتی، ایجاد بروز تعارضات در منط

در تنگنا قرار دادن ایران از طریق محدود کردن حوزه اعمال نفوذ ایران در منطقه و 

ای از اهداف مهم حضور نظامی آمریکا است؛ ایفای نقش ایران به عنوان قدرت منتقد منطقه

از  چنانکه آمریکا بارها پس از جنگ سرد، جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یکی

 (.133: 1331تهدیدهای عمده نسبت به منافع ملی خویش اعالم کرده است )چوبین، 

زا از طریق ائتالف و اتحاد با همچنین عربستان به دنبال تحقق نظم هژمونیک برون

ایاالت متحده بوده که همین مسئله سبب واگرایی و تعارضات ایران و عربستان شده است 

 (.118: 1988)رضایی، 

 

 ای ام القرایی و قدرت اول منطقه بودن . ادع6

ای و فراتر از آن د و در بعد منطقهندانجهان اسالم می« القرایام»عربستان خود را ایران و 

هستند. ایران به دلیل وقوع انقالب اسالمی و در جهان اسالم نقشی مهم برای خود قائل 

و رهبری جهان اسالم را تشکیل حکومت دینی و شیعی مستقل از غرب و اروپا، راهبری 

 ،با استفاده از امکانات مالی و مزیت منحصر به فرد خود عربستان و داندوظیفه خود می



 

 67/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

به . داند، خود را رهبر کشورهای منطقه میدر سرزمین وحی« حرمین شریفین»یعنی وجود 

 هایسرنگونی دولتصدور انقالب و  ،ایران به دنبال گسترش تشیع نظر عربستان،

 منطقه است. ادیاستبد

از طرف دیگر، هر کشوری برای اینکه بتواند قدرت در سطح منطقه یا جهان 

را به دست « ادعا، پتانسیل، اقدامات، پذیرفتن و نفوذ»محسوب شود، باید پنج شاخص 

به قدرت اول منطقه در  1838انداز بر آن است تا در افق آورد. ایران بر مبنای سند چشم

های الزم، مانند موقعیت ها و ظرفیتبدیل شود. ایران پتانسیلهای گوناگون تحوزه

جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، گستردگی جمعیت، وجود جمعیت جوان، استعدادهای 

فراوان و منابع زیرزمینی و طبیعی را برای قدرت منطقه شدن دارد و اقدامات مؤثری در 

سعودی نیز عالوه بر داشتن  زمینه سیاست داخلی و خارجی انجام داده است. عربستان

ای بودن، پتانسیل مالی، جغرافیایی و جمعیتی را دارد. اما از لحاظِ ادعای قدرت منطقه

گذاری و عمل کند و زودتر به این اقدامات، پذیرش و نفوذ، هر کشوری بهتر سیاست

 تواند قدرت اول منطقه شود.ها دست یابد، میشاخص

 

 ایله تسلیحاتی و هستهأ. مس7

 کنند،یاحساس م یکدیگرکه از  یتیامن یدهایتهد یبه مقتضا ایران و عربستان هر دو کشور

کاسته و در عوض،  یبخود نسبت به رق پذیرییبآس میزان از نحو، هر به اندکرده یسع

راهبرد اساسی عربستان در زمینه افزایش قدرت  کشور مقابل را افزون کنند. یریپذیبآس

ترین تسلیحات از منابع متعدد است و همواره تی جدید و تأمین مدرننظامی، خرید تسلیحا

های نخست در بین کشورهای واردکننده تسلیحات است )صادقی و این کشور، جزء رتبه

(. ایران نیز با انجام مانورهای نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، به 112: 1983احمدیان، 

ان از سوی کشورهای غربی و حمایت عربستان از های تحریم نفتی ایرویژه بعد از زمزمه
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آفرینی و حضور نظامی خود در منطقه تأکید دارد و این رقابت تسلیحاتی این طرح، بر نقش

 افزاید.بر بروز تنش و تعارضات این دو کشور در منطقه می

و  1+1با گروه  یابر مذاکرات هسته یازدهم ایرانتمرکز دولت از طرف دیگر، 

حل جامع بر سر راه یدا کردنپ یبرا یغرب یبا کشورها یرانا یپلماتیکد یهااستم یشافزا

 یتوجه یرانکه ا ه استکرد یجادا یامحافل منطقه یگمان را در برخ ینا ی،اموضوع هسته

 یشهاند یندر ا یمنطقه ندارد و حت یعرب یکشورها یژهبه و ،خود یگانبه روابط با همسا

اما د. کن یلتبد یعرب یراندن کشورها یهبه حاش یبرا یابزار است که روابط با غرب را به

، سیاست قدرت در خاورمیانه ، این تلقی خود را تغییر دهد کهسعودیاگر عربستان 

و تعامل با غرب، ایران  یابیقدرت نیست و از طرفی،بازی با حاصل جمع صفر تهاجمی یا 

نیست که مستلزم مقابله نظامی با آن  قهو کشورهای منط عربستان شدن لزوماً به معنای ناامن

. با تغییر این عربستان باشدمنطقه و  و امنیت کننده منافعتواند تأمینمی حتیبلکه ؛ باشد

های تعاملی بیشتر ایران، امکان همگرایی دو ها توسط عربستان و سیاستبرداشتسوء

 کشور بیشتر خواهد شد.

 

 وجه به الگوی جیمز دیتورسناریوهای روابط ایران و عربستان با ت

 با توجه به روش تحقیق می توان برای روابط ایران و عربستان چهار سناریو تبیین کرد:

 . همکاری متقابل )بهترین حالت ممکن(1

 . جنگ و درگیری )بدترین حالت ممکن(2

 . تیرگی روابط )حالت بدون تغییر(9

 . قطع روابط )حالت خارج از چارچوب(8

سناریوها و رویدادها و میزان احتمال وقوع هر یک نمایش داده شده است  در ماتریس زیر،

و در ردیف آخر، سناریوها ارزیابی شده است. به دلیل سهولت نمایش میزان احتماع وقوع 



 

 63/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

، 2، 1، 3»ها با توجه به معیار کمّی و نیز میزان تأثیر و ارزیابی سناریو، به هر یک از مؤلفه

است که هر یک از اعداد مذکور به ترتیب جایگزین و نشانگر  نمره داده شده« 1، 8، 9

 شده است.  « بدون تأثیر، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد»

 
 : بررسی تأثیر رویدادها بر سناریوهای احتمالی روابط ایران و عربستان1جدول شماره 

انواع 

 سناریوها
 رویدادها و میزان احتمال وقوع

ارزیابی 

 سناریو

ناریوهای س

 بسته

عامل 

 مذهبی

عوامل 

 قومی

هالل 

 شیعی

بهار 

 عربی

نیروهای خارجی 

 و داخلی

ادعای ام 

 القری

عامل 

تسلیحا

تی و 

 ایهسته

تأثیر 

 رویدادها

همکاری 

 متقابل
9 3 3 3 9 3 3 6 

جنگ و 

 درگیری
8 1 1 1 9 1 9 93 

تیرگی 

 روابط
1 1 1 1 1 1 1 91 

 91 1 1 9 1 1 8 8 قطع روابط
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 تحلیل ماتریس سناریوها

 . سناریوی اول )همکاری متقابل(1

تواند عامل پیشران و در سناریوی همکاری متقابل، عامل مذهب و نیروهای خارجی می

دهنده مسلمانان تقویت کننده سناریو باشد؛ به این گونه که بر اسالم به عنوان عامل وحدت

نیت منطقه به خود کشورهای منطقه و عدم تأکید شود و نیروهای خارجی با سپردن ام

دخالت در امور کشورهای منطقه، سبب واگرایی کشورها نشوند. البته از سوی دیگر، این 

دو عامل خود مانع نیز هستند؛ به این صورت که اگر به جای تأکید بر وحدت، شیعه و 

رف به اینکه دهی افکار یک طسنی بودن تقویت شود و یا اینکه نیروهای خارجی با جهت

طرف دیگر درصدد دسیسه و ایجاد تنش در منطقه است. به همین دلیل، در امتیاز دادن 

( داده شده است. اما سایر عوامل، مانند 9برای میزان اثرگذاری این دو عامل، امتیاز متوسط )

ای عوامل قومی، هالل شیعی، ادعای ام القرایی و قدرت اول منطقه بودن و نیز مسائل هسته

و تسلیحاتی در این سناریو جز موانع محسوب شده و سبب واگرایی بیشتر دو کشور تا 

 شود؛ بنابراین، در این تقویت این سناریو، تأثیری ندارند.همگرایی می



 

 26/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

 

 
 

 . سناریوی دوم )جنگ و درگیری(2

در این سناریو، اختالفات دیرینه مذهبی و قومی بین دو کشور، تقویت و گسترش هالل 

های استبدادی و روی کار توسط ایران، وقوع بهار عربی و برچیده شدن حکومتشیعی 

خواه در کشورهای منطقه و ادعای ام القرایی و های شیعی یا جمهوریآمدن حکومت

تواند عامل پیشران قوی باشد؛ بنابراین، قدرت اول منطقه بودن از سوی هر دو کشور، می

ند. هر چند شاید بتوان گفت که عامل مذهبی، به دلیل بیشترین تأثیر را در این سناریو دار

مشترک بودن دین هر دو کشور و وجود اماکن مقدسه، در این سناریو، تأثیر زیاد دارد نه 

ای، مانع هستند؛ زیرا بیشترین تأثیر. اما عوامل نیروهای خارجی و عامل تسلیحاتی و هسته

ل آشوب و جنگ در منطقه نیستند؛ بلکه به نیروهای خارجی و داخلی منطقه، نه تنها به دنبا

خاطر حفظ منافع خود و امنیت اسرائیل به دنبال ایجاد امنیت در منطقه هستند؛ هر چند 
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زند تا برد و گاهی خود به آن دامن میغرب از اختالفات و تنش بین کشورها سود می

ناآرامنی  ائتالف و همگرایی بین کشورهای منطقه صورت نگیرد؛ ولی خواهان جنگ و

ای هر دو کشور، هم عامل بازدارنده از نیست. از طرف دیگر، قدرت تسلیحاتی و هسته

-جنگ است و هم خود عامل جنگ و ایجاد تنش است. عربستان سعودی، در مسائل هسته

ای ایران بسیار تالش کرد تا مذاکرات ایران با غرب و اروپا به نتیجه نرسد؛ زیرا از نزدیکی 

و قدرت یافتن او بسیار واهمه دارد. به همین دلیل، به دو عامل، نیروهای  ایران به غرب

 خارجی و مسئله تسلیحاتی، امتیاز متوسط داده شده است.

 

 
 

 . سناریوی سوم )تیرگی روابط(3

هفت عامل پیشران برشمرده شده، بیشترین تأثیر را در تقویت این سناریو دارند. اختالفات 

اخیراً به دلیل فاجعه منا و اعدام شیخ نمر و حمله به سفارت  ایدئولوژیکی و قومی که

های عربستان، تشدید شده است، گسترش یافتن هالل شیعی با برچیده شدن حکومت



 

 22/  ... ان و عربستانایر سناریوهای دهه آینده روابط

ای ایران و استبدادی عراق و یمن و روی کار آمدن شیعیان، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته

اش، مانند یران به کشورهای همسایههمگرایی بین ایران و غرب و اروپا و روسیه، کمک ا

سوریه و یمن در راستای ادعای قدرت منطقه بودن و ایجاد امنیت در منطقه و غیره سبب 

-شده است که تمامی عوامل در این سناریو، بیشترین تأثیر را داشته باشند. به طوری که می

ط ایران و عربستان توانیم سناریو تیرگی شدید روابتوان گفت سناریو تیرگی روابط را می

 بنامیم.

 

 
  

 . سناریوی چهارم )قطع روابط(4

تواند در این سناریو، عامل قومی و مذهبی و موارد برشمرده شده در سناریوی سوم، می

ترین تأثیر زیادی داشته باشد؛ هر چند به دلیل اینکه دین هر دو کشور، اسالم است و مهم

انان است و نیز به دلیل مراسم مذهبی حج و دستور دین اسالم، ایجاد وحدت بین مسلم

توان بیشترین تأثیر را در این سناریو به این عمره و وجود اماکن مقدسه مکه و مدینه، نمی
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عامل داد. اما عربستان بسیار نگران دخالت ایران در کشورهای عربی منطقه و وجود شبه 

های مختلفی ها و نشستفرانسنظامیان ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن است و در کن

که در منطقه برگزار شده است، از این موضوع اظهار ناراحتی و نارضایتی کرده است. 

همچنین امضای برجام توسط ایران و کشورهای غربی و اروپایی و نزدیکی ایران به غرب، 

به  ایاما نیروهای خارجی و منطقه یابی ایران شده است.سبب نگرانی عربستان از قدرت

دلیل ایجاد توازن و امنیت در منطقه به دنبال قطع روابط دو کشور نیستند و در حال حاضر 

های مختلفی درصدد برقراری هم که روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است، با رایزنی

تواند تأثیر متوسطی داشته باشد؛ زیرا مجدد روابط هستند. پس این عامل در قطع روابط می

شود و از ها به ایران یا عربستان سبب نگرانی دو طرف مینزدیکی این قدرت از یک طرف،

ها به دلیل حفظ منافع خود و امنیت منطقه، خواهان قطع روابط و طرفی، این قدرت

 واگرایی کامل ایران و عربستان نیستند. 
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یرگی به این ترتیب، سناریوی همکاری متقابل، کمترین احتمال وقوع و سناریوی ت

روابط، بیشترین احتمال وقوع را در روابط ایران و عربستان در دهه آینده خواهد داشت. 

 شان زیاد است. سناریوهای قطع روابط و جنگ و درگیری نیز احتمال وقوع
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، «همکاری متقابل و رهیافت امنیتی مشارکتی در منطقه خاورمیانه»اما سناریوی 

سالمی ایران در این سناریو الزم است از عامل سناریوی مطلوب ما است جمهوری ا

ای است که با سیاسی در تعامل با عوامل کلیدی دیگر بهره گیرد. افق آینده منطقه به گونه

های موجود در میان دو کشور و نیز تضادهای ایدئولوژیک و با وجود عوامل وجود توهم

 شود.ریوی مطلوب دیده میها، همکاری مشترک همچنان به عنوان سنامتعدد افزایش تنش

 

 

 

 گیرینتیجه

با توجه به روش مقاله که سناریو نویسی با کمک گام دوم تحلیل تأثیر بر روند است، 

دهه آینده، روابط ایران و عربستان به صورت تیرگی روابط و یا تیرگی توان گفت که در می

خر دوران سازندگی و های قبل )به جز آشدید روابط خواهد بود؛ همان گونه که در دهه
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دوران اصالحات( بوده است. ممکن است اگر یکی از رویدادها، قوت بیشتری بگیرد، مانند 

مذهبی بین دو کشور -های آنان و یا عوامل قومیدخالت نیروهای خارجی و شیطنت

تشدید شود، در آینده شاهد نزاع، جنگ و درگیری بین دو کشور، هر چند به صورت 

باشیم. هم اکنون نیز با تقوبت عامل ایدئولوژیکی، شاهد قطع روابط های نیابتی جنگ

بینی علمی دیپلماتیک ایران و عربستان هستیم؛ در صورتی که اگر این وضعیت از قبل پیش

آمده جلوگیری شد از این وضعیت پیشریزی مدبرانه و فعاالنه میشده بود، با یک برنامه

، سیاست خارجی مطلوب و سازنده، بر پایه تعامل و کرد. به هر حال، با توجه به اینکه

گیرد، سیاستمداران باید از عامل سیاسی و  عوامل همکاری مشترک و سازنده شکل می

 برداری کنند. مذهبی و یا نیروهای منطقه ای در جهت همگرایی و تعامل بیشتر بهره -قومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع
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