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 بسمه تعالی

 جهان اسالم پژوهی آیندهموسسه 

 51گزارش ویژه شماره 

 نگاه نخبگان ایرانی به روابط ایران و عربستان

 مقدمه

حوزه  ، درتر بزرگ ای حوزهدر منطقه غرب آسیا و در  و رقیب یکدیگر ایران و عربستان دو بازیگر کلیدی و مهم

جهان اسالم هستند. روابط دو کشور همواره دچار فراز و نشیب جدی بوده است. پیش از  جغرافیایی و عقیدتی

را در منطقه  متحده ایاالتنفوذ و قدرت  های پایهانقالب اسالمی، دو کشور بر اساس دکترین دو ستونه نیکسون، 

. وقوع انقالب داشترا بر عهده  ستون اقتصادی نقش ستون نظامی و عربستان نقش تشکیل داده بودند. ایران

معادالت میان دو  ،ای منطقهعالوه بر معادالت  و فروریختاین دکترین را  های ستوناسالمی در ایران یکی از 

و جهانی،  ای منطقه مسائلرویکردهای متفاوت دو کشور در کشور را هم دستخوش تغییرات جدی نمود. 

یعه و سنی، مواضع نسبت به روابط با آمریکا و رژیم مذهبی ش های قطبنمادی از  عنوان بهدو کشور  شدن تبدیل

مثبتی بین دو کشور حاکم باشد و در مواردی منجر به  چندان نه ی رابطه عموماًصهیونیستی و ... باعث شد تا 

فاجعه منا در  ،5611در فاجعه کشتار حاجیان ایرانی در سال  توان میاوج تنش میان دو کشور را  تنش شود.

ام شیخ نمر در عربستان و حمله به سفارت عربستان تهران مشاهده نمود که در نهایت منجر به ، اعد5631سال 

مانند بحران سوریه،  ای منطقه های بحراناخیر بروز  های سالدر قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور گردید. 

آشکار و پنهان میان ایران و  ایه تنشو  ها رقابتحمله عربستان به یمن، بحران قطر و ... نیز باعث شده است تا 

 به خود بگیرد.  تری ویژهعربستان شکل 

 ها زمینهدر میان جامعه علمی و اجرایی در خصوص  شده مطرحمتعدد  سؤاالتاهمیت روابط ایران و عربستان، و 

روابط دو کشور ما را بر آن داشت که نظر بخشی از نخبگان ایرانی جامعه علوم سیاسی  انداز چشمو علل تنش، و 

دیدگاه نخبگان ایرانی نسبت به روابط ایران و "را در دو حوزه اجرایی و دانشگاهی در خصوص  الملل بینو روابط 

یر نتایج این نظرسنجی جهان اسالم، به تفس پژوهی آیندهموسسه  51جویا شویم. گزارش ویژه شماره  "عربستان

 است. یافته اختصاص

 



عربستان و ایران روابط به ایرانی نخبگان نگاه: 51 ویژه گزارش   

 

 WWW.IIWFS.COMموسسه آینده پژوهی جهان اسالم  |                                                                                                                 2

 

 :جامعه آماری

درگیر  افرادنظرسنجی برای  این بنابراین ، افراد اجرایی و علمی حوزه سیاست خارجی بود.مدنظرجامعه آماری 

 های دانشگاه جغرافیای الملل و ، اساتید علوم سیاسی و روابط بینامور خارجهدر حوزه سیاست خارجی در وزارت 

 تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، و تعدادی از پژوهشگران مرتبط با این عرصه ارسال گردید. 

 ازدرصد  55از حوزه اجرایی و  کنندگان شرکتدرصد  36در نظرسنجی،  کننده شرکتنفر  51از مجموع 

سیاسی و روابط در  مجموعه علوم  کنندگان شرکتدرصد از  51بودند. تحصیالت پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

درصد  11بوده است.   (...و )جغرافیای سیاسی، حقوق ها رشتهدرصد دیگر از سایر  51و  الملل بین

درصد مدرک کارشناسی  3درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  65دارای مدرک دکتری،  کنندگان شرکت

 داشتند.

 تفسیر نتایج:

 روابط ایران و عربستان برای نخبگان ایرانی: باالیاهمیت  .5

 و عربستانپرسیده شد این بود که تا چه میزان تحوالت مربوط به روابط ایران  کنندگان شرکتاولی که از  سؤال

خواسته  دهندگان پاسخبا استفاده از مقیاس لیکرت از  ؟نمایند میبرایشان اهمیت داشته و اخبار مربوطه را دنبال 

 طورجدی به کنندگان شرکتدرصد از  5/51شد تا نظر خود را بیان نمایند. نتایج حاصله نشان داد که حدود 

درصد از نخبگان ایرانی  این روابط  5/13و برای  نمایند میرا دنبال  و عربستانتحوالت مربوط به روابط ایران 

 ندادند. رأیکم و خیلی کم  های ینهگزبه  دهندگان پاسخاز  یک هیچاهمیت خیلی زیادی دارد. 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ پاسخ متناظر عدد طیف

 0 0 خیلی کم 5

 0 0 کم 2

 6/56 50 متوسط 3

 31 55 زیاد 4

 5/13 15 خیلی زیاد 1
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 به قدرت اول در منطقه شدن تبدیل: تالش برای دو کشوراختالف بنیادی  ترین مهم .2

مختلف هستند. با کار  های حوزهایران و عربستان دارای اختالفات بنیادینی در اشاره شد،  قبالًکه  طور همان

متفاوت از اسالم سیاسی و نوع حکومت، اختالف مذهبی  های قرائت، چهار اختالف بنیادی )شده انجامکارشناسی 

( به قضاوت به قدرت اول منطقه شدن تبدیلشیعه و سنی، اختالف هویتی عرب و عجم، و تالش برای 

 نمایند.   بندی رتبه، 1تا  5گذاشته شد تا بر اساس اولویت  کنندگان شرکت

اختالف بنیادین در روابط ایران و عربستان را در ، اولویت اول کنندگان شرکتدرصد  51نتایج نشان داد که 

شیعه و سنی را درصد اختالف  55و فقط  دانستند می "به قدرت اول منطقه شدن تبدیلبرای  دو طرفتالش "

اختالف در نوع حکومت و قرائت مختلف از اسالم  نیز درصد افراد 3گزینه اول انتخاب کرده بودند.  عنوان به

با در نظر گرفتن توزیع  درصد اختالف هویتی عرب/عجم را در اولویت اول اختالف قرار داده بودند. 1سیاسی، و 

یک تا چهار  های رتبهدر بین  "قدرت اول منطقهبه  شدن تبدیلبرای  دو طرفتالش "اولویت گزینه 

 1اولویت سوم، و  عنوان بهدرصد  53اولویت دوم،  عنوان بهدرصد  5اولویت اول،  عنوان بهدرصد  51، بندی اولویت

، در صدر 15/5اولویت چهارم در نظر گرفته بودند که در نهایت این گزینه با میانگین رتبه  عنوان بهدرصد 

 اختالفات میان ایران و عربستان از دیدگاه نخبگان ایرانی قرار گرفت. 

درصد  55کلی قرار گرفت.  بندی اولویتجایگاه دوم در  11/3با میانگین رتبه  "اختالف مذهبی شیعه / سنی"

 عنوان بهدرصد  55درصد اولویت سوم، و  66اولویت دوم،  عنوان بهدرصد  11اولویت اول،  عنوان بهرا این گزینه 

 .اند نمودهاولویت چهارم انتخاب 

منبعث از اختالف مذهبی شیعه و  نوعی به بود، که "نوع حکومت و قرائت مختلف از اسالم سیاسی" دیگرگزینه 

در رتبه  55/3میانگین اولویت  گزینه دوم و دارد و  با اختالف کمی باماهیت نزدیکی به گزینه دوم  و سنی است

 عنوان بهدرصد  65اولویت اول،  عنوان بهاین گزینه را  کنندگان شرکتدرصد از  3 قرار گرفت. بندی اولویتسوم 

 .اند نمودهاولویت چهارم انتخاب  عنوان بهدرصد  16درصد اولویت سوم، و  55اولویت دوم، 

اختالفات بنیادین میان  الویت بندی در رتبه چهارم 35/6نیز با میانگین اولویت  "عجم هویتی عرب/اختالف "

درصد 11درصد اولویت دوم،  50اولویت اول، حدود  دهندگان پاسخدرصد از  1 ایران و عربستان قرار گرفت.

 .اند نمودهدرصد اولویت چهارم را برای این گزینه انتخاب  15اولویت سوم و 
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 به قدرت اول منطقه  شدن تبدیلتالش دو کشور برای             

 اختالف مذهبی شیعه/سنی            

 متفاوت از اسالم سیاسی و نوع حکومت های قرائت            

 اختالف هویتی عرب و عجم            

 

 عرصه رقابت ایران و عربستان  ترین مهمسوریه،  .3

ایران و عربستان را به ترتیب اولویت  ای منطقهعرصه رقابت  ترین مهماین بود که  کنندگان شرکتبعدی از  سؤال

 ؟دانند می( فارس خلیجحاشیه از کشورهای )سوریه، عراق، یمن، بحرین، لبنان یا سایر کشورهای  یک کدام

 ترین مهمرقابت به نسبت اولویت حاکی از آن است که سوریه  های عرصهبررسی نتایج نظرسنجی و نحوه توزیع 

سوریه را اولویت اول  کنندگان شرکتدرصد از  15 عرصه رقابت میان دو کشور از دید نخبگان ایرانی است.

درصد لبنان، یک درصد بحرین و یک درصد هم سایر  1درصد عراق،  51درصد یمن،  35انتخاب کردند، 

 های رقابت، بندی اولویتکلی  بندی ردهدر اولویت اول انتخاب نمودند.  عنوان بهرا  فارس خلیجکشورهای حاشیه 

عرصه رقابت قرار  ترین مهمدر جایگاه   36/5با میانگین رتبه  که ای سوریهایران و عربستان، پس از  ای منطقه

در جایگاه سوم، لبنان  11/3نزدیکی با میانگین  بافاصلهدر جایگاه دوم، عراق  13/3گرفت، یمن با میانگین رتبه 
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 فارس خلیجدر اولویت پنجم و گزینه سایر کشورهای  15/1چهارم، بحرین با میانگین  در جایگاه 55/6با میانگین 

  در جایگاه ششم قرار گرفت.   55/1هم با میانگین 

 رتبه میانگین ۶ 1 4 3 2 5 گزینه/  اولویت

 5۹.3 ۰ 3 ۶ 52 5۶ 3۳ سوریه

 .2۹4 5 5 55 .2 52 25 یمن

 2۹1۶ 2 3 ۳ 2۰ 35 55 عراق

 3۹۳۳ 4 55 .3 . . 3 لبنان

 4۹4۳ 2 15 55 3 ۳ 5 بحرین

 1۹۳۳ ۶۶ ۶ ۰ 2 ۰ 5 فارس حاشیه خلیج سایر کشورهای

 

 تهدید علیه ایران ترین مهم، در آمریکا عربستان گری البیتوان  .4

تهدید عربستان علیه ایران را به ترتیب اولویت کدام گزینه  ترین مهمگردید که  سؤال کنندگان شرکتاز 

توان  -)بودجه نظامی زیاد و خریدهای تسلیحاتی ، شش گزینه اساسیسؤال؟ با نظر کارشناسان طراح دانید می

تحریک  -قدرت اقتصادی و دخالت در بازار نفت به ضرر ایران -ارتباط با رژیم صهیونیستی -در آمریکا گری البی

برای  داخلی ایران(  های ناآرامیتحریک و پشتیبانی از  -و پشتیبانی از اپوزیسیون خارج نشین برای تغییر رژیم

 یج آن به این شرح است:که نتا قرار گرفت نظرسنجیدر  کنندگان شرکتدر اختیار  بندی اولویت

را اولویت اول تهدید عربستان نسبت به ایران  "عربستان در آمریکا گری البیتوان " کنندگان شرکتدرصد از  15

اول و  های اولویتدرصد از فراوانی این گزینه در  51. یعنی قراردادنددرصد نیز آن را در اولویت دوم  65دانسته و 

است که اختالف فاصله جدی با اولویت  55/5بوده است. میانگین رتبه این گزینه  دوم تهدید عربستان علیه ایران

 دارد. 35/3دوم با میانگین رتبه 

در اولویت دوم تهدیدات عربستان علیه ایران  35/3میانگین رتبه  با "بودجه نظامی زیاد و خریدهای تسلیحاتی"

در  درصد 30درصد در اولویت دوم،  55ول تهدید، آن را در اولویت ا کنندگان شرکتدرصد از  35قرار گرفت. 

درصد در اولویت ششم قرار  50درصد در اولویت پنجم و حدود  56درصد اولویت چهارم،  56اولویت سوم، 

 . اند داده
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در اولویت سوم، قدرت اقتصادی و دخالت در بازار نفت  35/6نیز با میانگین رتبه  "ارتباط با رژیم صهیونیستی"

برای تغییر  خارج نشینیک و پشتیبانی از اپوزیسیون در اولویت چهارم،  تحر 1/6ران با میانگین رتبه به ضرر ای

در  56/1با میانگین  داخلی ایران های ناآرامیدر اولویت پنجم و  تحریک و پشتیبانی از  15/1 نرژیم با میانگی

 ریز نتایج به شرح ذیل است. تهدیدات عربستان علیه ایران قرار گرفت. اولویت ششم

 رتبه میانگین جمع 1 1 1 6 3 5 گزینه/  اولویت

 5۷55 51 0 5 1 5 35 61 عربستان در آمریکا گری البیتوان 

 3۷35 51 5 50 50 51 56 30 بودجه نظامی زیاد و خریدهای تسلیحاتی

 6۷35 51 3 1 1 65 55 1 ارتباط عربستان با رژیم صهیونیستی

اقتصادی و دخالت در بازار نفت به ضرر قدرت 

 ایران

55 56 53 51 31 5 51 6۷1 

تحریک و پشتیبانی از اپوزیسیون خارج نشین 

 برای تغییر رژیم

0 1 1 60 55 55 51 1۷15 

 1۷56 51 15 51 55 1 0 6 نداخلی در ایرا ناآرامیتیانی از تحریک و پش

 

 تهدید علیه عربستان ترین مهمایران،  ای منطقهقدرت و نفوذ  .1

 گزینه کدام اولویت ترتیب به را عربستان علیه ایران تهدید ترین مهم که گردید سؤال کنندگان شرکت از

 -ایران ای منطقهقدرت و نفوذ  -توان موشکی ایران -رانای هستهتوانمندی و دانش ) اساسی گزینه چهار ؟دانید می

 .گرفت قرار نظرسنجی در کنندگان شرکت اختیار در بندی اولویت برای( بهبود روابط ایران و آمریکا

 ترین مهم "ایران ای منطقهقدرت و نفوذ "، که در این نظرسنجی شرکت نمودند از دید بخشی از نخبگان ایرانی

 عنوان بهدرصد  36اولویت اول،  عنوان بهاین گزینه را  کنندگان شرکتدرصد  11 تهدید ایران علیه عربستان است.

ن علیه عربستان اولویت چهارم تهدید ایرا عنوان بهاولویت سوم و یک درصد  عنوان بهدرصد 30اولویت دوم، 

 تهدید ایران علیه عربستان قلمداد گردید. ترین مهم عنوان به، 15/5و این گزینه با میانگین رتبه  اند نمودهانتخاب 
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با میانگین رتبه  "بهبود روابط ایران با آمریکا"در جایگاه دوم،  35/3با میانگین رتبه  "توان موشکی ایران"

در جایگاه چهارم اولویت تهدیدات  56/6ایران با میانگین رتبه  ای هستهدر جایگاه سوم و توانمندی و دانش 33/3

 ایران علیه عربستان قرار گرفت. 

 

  توان موشکی ایران            

 ایران ای هستهتوانمندی و دانش             

 بهبود روابط ایران با آمریکا            

 ایران ای منطقهقدرت و نفوذ             

 نقش عربستان در خروج آمریکا از برجام؟ .۶

؟ با دانند می مؤثراین بود که تا چه حد نقش عربستان را در خروج آمریکا از برجام  کنندگان شرکتدیگر از  سؤال

های )خیلی ضعیف/نقشی  از میان گزینه خواسته شد تا نظر خود را دهندگان پاسخلیکرت از  استفاده از مقیاس

 بیان نمایند. ندارد، ضعیف، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(

در خروج آمریکا از برجام داشته  "خیلی زیادی"معتقد بودند که عربستان نقش  دهندگان پاسخدرصد از  31

در خروج آمریکا از برجام داشته  "زیادی"معتقد بودند که عربستان نقش  دهندگان پاسخدرصد از  6/35است.

 "ضعیف"درصد معتقد به نقش  5بوده است.  "متوسط"درصد معتقد بودند که نقش عربستان  10است. 
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درصد معتقد بودند که نقش عربستان بسیار ضعیف بوده  5/1عربستان در خروج آمریکا از برجام بودند. در نهایت 

 نقشی نداشته است. الًاصیا 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ عدد طیف

5 1 1۷5٪ 

3 1 5٪ 

6 60 10٪ 

1 51 35۷6٪ 

1 55 31٪ 

 ٪500 51 جمع

 

 

 تمایل کم عربستان برای مذاکره با ایران .۳

 دارد؟ ایرانعربستان تا چه حدی تمایل به مذاکره با  ها آنپرسیده شد که به نظر  کنندگان شرکتاز 

درصد به گزینه ضعیف،  5/65دادند،  رأیبه گزینه خیلی ضعیف/تمایلی ندارد  کنندگان شرکتدرصد از  5/31

به گزینه خیلی زیاد  کسی هیچ سؤالدادند. در این  رأیدرصد به گزینه زیاد  6/5درصد به گزینه متوسط و  6/66

زیر نمودار  برای مذاکره با ایران ندارد.عربستان تمایل چندانی  ،نخبگان ایرانی درصد 1/11نداد. به نظر رأی

 دهد. ها را نشان می میزان فراوانی پاسخ
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 ایران تمایل بیشتری به مذاکره دارد. .۳

 مذاکره به تمایل حدی چه تا ایران  ها آن نظر به که شد پرسیده کنندگان شرکت ازقبلی، این بار  سؤالدر مقابل 

 به درصد 6/55 دادند، رأی ندارد تمایلی/ضعیف خیلی گزینه به کنندگان شرکت از درصد 5/1دارد؟ عربستان با

 بهدرصد  5و در نهایت  دادند رأی زیاد گزینه به درصد5/61 و متوسط گزینه به درصد 6/66 ضعیف، گزینه

تمایل ایران به مذاکره با عربستان را بیش  دهندگان پاسخدرصد از  51 دیگر عبارت بهداند.  رأی زیاد خیلی گزینه

 . دانند میدرصد تمایل ایران را زیاد و خیلی زیاد  5/13از متوسط دانسته و 
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 دو کشور  مستقیم احتمال کم مذاکره ..

در شرایط فعلی تا چه میزان مذاکره مطرح گردید که  سؤالپس از بررسی تمایل دو کشور به مذاکره، این 

در طیفی از گزینه یک=خیلی کم  کنندگان شرکت میدانید؟ پذیر امکانمستقیم بین دو کشور )بدون میانجی( را 

 تا پنج=خیلی زیاد نظرات خود را ابراز نمودند.

صد به گزینه در 35درصد به گزینه کم،  16امکان مذاکره مستقیم را خیلی کم،  کنندگان شرکتدرصد از  31

درصد از  15 دیگر عبارت بهدادند.  رأیدرصد به گزینه زیاد و فقط یک درصد به گزینه خیلی زیاد  1متوسط، 

 بین خوشدرصد نسبت به آن  1و فقط  اند قائلی مذاکره مستقیم پذیر امکاناحتمال کمی برای  کنندگان شرکت

 هستند.

 

 

 عمان، پیشنهادی برای میانجیگری .5۰

و حل  مذاکره قابلبا حضور یک کشور میانجی  دو کشوراختالف  که درصورتیپرسیده شد که  کنندگان شرکتاز 

کدام کشور را (یا سایر کشورها از میان کشورهای )روسیه،چین،فرانسه،ترکیه، کویت،عمان،پاکستان شدن باشد، 

 میدانید؟ تر مناسبمیانجی  عنوان به
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 گری میانجیبرای  تری مناسبرا گزینه  (کننده شرکتنفر  51نفر از  31) عمان کنندگان شرکتدرصد  5/61

گزینه سوم  عنوان بهدرصد  6/56گزینه دوم و فرانسه با  عنوان بهدرصد  30. پس از عمان روسیه با دانستند می

زیر میانجی( در جدول  عنوان به)تعداد انتخاب آن کشور  ها گزینهپاسخ به هر یک از  فراوانی مطرح شد.

 است. مشاهده قابل

 

 اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به ایرانرژیم صهیونیستی بر  آمریکا و روابط عربستان با تأثیر .55

روابط با سایر بازیگران بر روابط این دو کشور   تأثیریکی از متغیرهای مهم در بررسی روابط ایران و عربستان، 

قرار  موردبررسیبازیگران متخاصم با ایران یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی  ترین جدی نظرسنجیاست. در این 

 روابط زا متأثر حدی چه تا را ایران به نسبت عربستان خصمانه رویکرد اتخاذگرفت و این پرسش مطرح شد که 

: 5) ید.در خصوص روابط عربستان با رژیم صهیونیستی نیز تکرار گرد سؤالهمین  میدانید؟ آمریکا و عربستان

  (زیاد خیلی: 1 تا ندارد تأثیری/ضعیف خیلی

روابط عربستان با آمریکا نقش بیشتری  تأثیرکه پاسخ از دید نخبگان ایرانی  دهد مینتایج نظرسنجی نشان 

 روابط عربستان با اسرائیل در اتخاذ رویکرد خصمانه عربستان نسبت به ایران دارد. تأثیرنسبت به 

روابط عربستان با آمریکا در اتخاذ مواضع  تأثیردرصد نخبگانی که در این نظرسنجی شرکت داشتند  5/31 

 5، "متوسط"درصد  6/65، "زیاد"را  تأثیردرصد این  31، "لی زیادخی"خصمانه عربستان نسبت به ایران را 

درصد نقش  53فقط  دیگر عبارت به .کنند میقلمداد  "خیلی ضعیف"را  تأثیردرصد این  1و  "ضعیف"درصد 

خیلی کمی را برایش  تأثیریا  دانند نمی مؤثرآمریکا را در اتخاذ مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران  با روابط
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)متوسط و به باال( در رویکرد عربستان نسبت به ایران دارد و  مؤثردرصد، این روابط نقش  55و از دید  اند قائل

 .دانند میرا بسیار جدی )زیاد و خیلی زیاد( درصد این نقش  5/10

 53روابط عربستان یا رژیم صهیونیستی بر اتخاذ رویکرد خصمانه عربستان نسبت به ایران،  تأثیراما در خصوص 

 53و  "ضعیف"درصد  6/35، "متوسط"درصد  5/60، "زیاد"را  آندرصد  31، "خیلی زیاد"را  تأثیراین درصد 

به باال(  متوسط) مؤثردرصد این روابط را  5/11 درواقع. کنند میقلمداد  "لی ضعیفخی"را  تأثیردرصد این 

 نقش روابطبرای درصد  61 ، یعنی حدود کنندگان شرکتکمتر از نیمی از  روابط با آمریکا،  برخالفاما  دانند می

 بسیار جدی )زیاد و خیلی زیاد( تأثیردر اتخاذ مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران  اسرائیل  عربستان با

 باشد.  مؤثربرای درک بهتر موضوع  تواند می سؤالبرای این دو  ها پاسخمقایسه دو نمودار فراوانی   .اند قائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر روابط با رژیم صهیونیستی

 تاثیر روابط با آمریکا

مریکاآتاثیر روابط با   
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 عربستان در ایجاد تنش میان دو کشور های سیاست مؤثرنقش  .52

 پرسیده شد که  چقدر کنندگان شرکتعربستان بود. از  خود های سیاستدر مورد نقش  شده مطرحبعدی  سؤال

 ندارد تأثیری/ضعیف خیلی:5) میدانید؟ مؤثر و عربستان ایران بین تنش ایجاد در را عربستان های سیاست نقش

 (زیاد خیلی: 1 تا

 31. دانستند میعربستان را در خصوص وضع تنش آمیز موجود میان دو کشور مقصر  دهندگان پاسخدرصد  11

 "زیاد"درصد این نقش را در ایجاد تنش میان دو کشور  10و  "خیلی زیاد"عربستان را  های سیاستدرصد نقش 

درصد نیز  5/33. بار انتخاب شدن به خود اختصاص داده است 60که بیشترین فراوانی پاسخ را با  ارزیابی نمودند

درصد آن را  1/3و  "ضعیف"درصد این نقش را  5/50عربستان قائل بودند.  های سیاستبرای  "متوسط" تأثیر

 است. مشاهده قابلمختلف  های گزینهبه  ها پاسخدر جدول زیر فراوانی  .دانستند می "ضعیفخیلی "

 

 

 

 

 

 

3۰ 
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  حاکمان فعلی عربستان در مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران مؤثرنقش   .53

در دوره حاکمان  رسید میعاری از تنش نبوده است، اما به نظر  معموالًاینکه روابط ایران و عربستان  رغم علی

فعلی عربستان )ملک سلمان، و ولیعهدش محمد بن سلمان( مواضع این کشور نسبت به گذشته تندتر شده 

 عربستان خصمانه های سیاست رای ارزیابی این موضوع از دید نخبگان ایرانی این پرسش مطرح شد کهاست، ب

 خیلی: 1 تا ندارد تأثیری/ضعیف خیلی: 5) میدانید؟ عربستان فعلی حاکمان از متأثر حد چه تا را ایران به نسبت

  (زیاد

را متوسط  حاکمان فعلی عربستان در مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران نقش دهندگان پاسخدرصد از  36

درصد  35و  "زیاد"درصد  66، "خیلی زیاد"درصد این نقش را  66به باال ارزیابی نمودند. از مجموع کل نظرات 

 زیر درصد فراوانی پاسخ ها را نشان میدهد.نمودار  ارزیابی نمودند. "متوسط"آن را 

 

 

 بهبود روابط ایران با عربستان بر روابط ایران با سایر کشورهای عربی تأثیرگذاری .54

برای برخی کشورهای کوچک عربی در  که اینعربستان سعودی بازیگری مهم در جهان عرب است. بخصوص 

 ایران روابط بهبوددر نظرسنجی پرسیده شد که  کنندگان شرکتقرار دارد. از  تر بزرگجایگاه پدرخوانده یا برادر 
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 تأثیری/ضعیف خیلی: 5) است؟ تأثیرگذار عربی کشورهای سایر با ایران روابط برترمیم حد چه تا عربستان با

 (زیاد خیلی: 1 تا ندارد

روابط ایران با سایر کشورهای  برترمیمبهبود روابط ایران و عربستان  تأثیر( 5/35) دهندگان پاسختمام  تقریباً

. دانند می مؤثرجدی )زیاد و خیلی زیاد(  صورت بهدرصد آن را  55)متوسط به باال( ارزیابی نموده و  مؤثرعربی را 

. در دهد میاین نتیجه ضرورت تالش برای بهبود روابط با عربستان برای ترمیم روابط در جهان عرب را نشان 

 است. مشاهده قابل ها پاسخنمودار زیر فراوانی 

 رصد فراوانید فراوانی پاسخ عدد طیف

5 5 5۹3٪ 

2 ۰ ۰٪ 

3 ۳ 5۰۹۳٪ 

4 21 33۹3٪ 

1 45 14۹۳٪ 

 

 عربستان، رقیب قابل همکاری .51

کدام  طورکلی بهفارغ از چالش فعلی ایران و عربستان، پرسیده شد که  سؤالاین  کنندگان شرکتدرنهایت از 

که باید به سمت  است برادرکشور مسلمان و ؟ آیا است تر نزدیکگزینه به دیدگاه شما در خصوص عربستان 

 به نسبت دوستانه نیت که آیا کشوری است؟ است ایران ای منطقه دشمن ترین اصلی ؟ یااتحاد با آن حرکت کرد

 با آن همکاری نمود؟  توان میرغم وجود اختالف  ای است که علی یا رقیب منطقه بود؟ محتاط باید و ندارد ایران

در رقیب شرکت نمودند، عربستان سعودی یک کشور  نظرسنجیدرصد نخبگان ایرانی که در این  6/56از دید 

در این  کنندگان شرکتعمده  درواقع. با آن همکاری نمود توان میرغم وجود اختالف  منطقه است که علی

 5/1همکاری نمود.ربستان با ع شود می کنند مینظرسنجی یک دیدگاه میانه نسبت به عربستان داشتند و فکر 

که باید به سمت اتحاد با  دانند میی کشور مسلمان و برادرو آن را  درصد دیدگاه مثبت نسبت به عربستان داشته

 1و  بود محتاط باید و ندارد ایران به نسبت دوستانه نیتدرصد معتقدند که عربستان  51و   آن حرکت کرد
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های مختلف از میان  به گزینه ها پاسخفراوانی  .دانند می ایران ای منطقه دشمن ترین اصلیدرصد هم عربستان را 

 است. مشاهده قابلدر جدول زیر  کننده شرکتنفر  51

 

 

 پایان
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