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

بسمه تعالی
موسسه آیندهپژوهی جهان اسالم
گزارش ویژه شماره 51
نگاه نخبگان ایرانی به روابط ایران و عربستان
مقدمه
ایران و عربستان دو بازیگر کلیدی و مهم و رقیب یکدیگر در منطقه غرب آسیا و در حوزهای بزرگتر ،در حوزه
جغرافیایی و عقیدتی جهان اسالم هستند .روابط دو کشور همواره دچار فراز و نشیب جدی بوده است .پیش از
انقالب اسالمی ،دو کشور بر اساس دکترین دو ستونه نیکسون ،پایههای نفوذ و قدرت ایاالتمتحده را در منطقه
تشکیل داده بودند .ایران نقش ستون نظامی و عربستان نقش ستون اقتصادی را بر عهده داشت .وقوع انقالب
اسالمی در ایران یکی از ستونهای این دکترین را فروریخت و عالوه بر معادالت منطقهای ،معادالت میان دو
کشور را هم دستخوش تغییرات جدی نمود .رویکردهای متفاوت دو کشور در مسائل منطقهای و جهانی،
تبدیلشدن دو کشور بهعنوان نمادی از قطبهای مذهبی شیعه و سنی ،مواضع نسبت به روابط با آمریکا و رژیم
صهیونیستی و  ...باعث شد تا عموماً رابطهی نهچندان مثبتی بین دو کشور حاکم باشد و در مواردی منجر به
تنش شود .اوج تنش میان دو کشور را میتوان در فاجعه کشتار حاجیان ایرانی در سال  ،5611فاجعه منا در
سال  ،5631اعدام شیخ نمر در عربستان و حمله به سفارت عربستان تهران مشاهده نمود که در نهایت منجر به
قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور گردید .در سالهای اخیر بروز بحرانهای منطقهای مانند بحران سوریه،
حمله عربستان به یمن ،بحران قطر و  ...نیز باعث شده است تا رقابتها و تنشهای آشکار و پنهان میان ایران و
عربستان شکل ویژهتری به خود بگیرد.
اهمیت روابط ایران و عربستان ،و سؤاالت متعدد مطرحشده در میان جامعه علمی و اجرایی در خصوص زمینهها
و علل تنش ،و چشمانداز روابط دو کشور ما را بر آن داشت که نظر بخشی از نخبگان ایرانی جامعه علوم سیاسی
و روابط بینالملل را در دو حوزه اجرایی و دانشگاهی در خصوص "دیدگاه نخبگان ایرانی نسبت به روابط ایران و
عربستان" جویا شویم .گزارش ویژه شماره  51موسسه آیندهپژوهی جهان اسالم ،به تفسیر نتایج این نظرسنجی
اختصاصیافته است.
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جامعه آماری:
جامعه آماری مدنظر ،افراد اجرایی و علمی حوزه سیاست خارجی بود .بنابراین این نظرسنجی برای افراد درگیر
در حوزه سیاست خارجی در وزارت امور خارجه ،اساتید علوم سیاسی و روابط بینالملل و جغرافیای دانشگاههای
تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،و تعدادی از پژوهشگران مرتبط با این عرصه ارسال گردید.
از مجموع  51نفر شرکتکننده در نظرسنجی 36 ،درصد شرکتکنندگان از حوزه اجرایی و  55درصد از
پژوهشگران و اساتید دانشگاه بودند .تحصیالت  51درصد از شرکتکنندگان در مجموعه علوم سیاسی و روابط
بینالملل و  51درصد دیگر از سایر رشتهها (جغرافیای سیاسی ،حقوق و )...بوده است.

 11درصد

شرکتکنندگان دارای مدرک دکتری 65 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  3درصد مدرک کارشناسی
داشتند.
تفسیر نتایج:
 .5اهمیت باالی روابط ایران و عربستان برای نخبگان ایرانی:
سؤال اولی که از شرکتکنندگان پرسیده شد این بود که تا چه میزان تحوالت مربوط به روابط ایران و عربستان
برایشان اهمیت داشته و اخبار مربوطه را دنبال مینمایند؟ با استفاده از مقیاس لیکرت از پاسخدهندگان خواسته
شد تا نظر خود را بیان نمایند .نتایج حاصله نشان داد که حدود  51/5درصد از شرکتکنندگان بهطورجدی
تحوالت مربوط به روابط ایران و عربستان را دنبال مینمایند و برای  13/5درصد از نخبگان ایرانی این روابط
اهمیت خیلی زیادی دارد .هیچیک از پاسخدهندگان به گزینههای کم و خیلی کم رأی ندادند.
عدد طیف

پاسخ متناظر

فراوانی پاسخ

درصد فراوانی

5

خیلی کم

0

0

2

کم

0

0

3

متوسط

50

56/6

4

زیاد

55

31

1

خیلی زیاد

15

13/5
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 .2مهمترین اختالف بنیادی دو کشور :تالش برای تبدیلشدن به قدرت اول در منطقه
همانطور که قبالً اشاره شد ،ایران و عربستان دارای اختالفات بنیادینی در حوزههای مختلف هستند .با کار
کارشناسی انجامشده ،چهار اختالف بنیادی (قرائتهای متفاوت از اسالم سیاسی و نوع حکومت ،اختالف مذهبی
شیعه و سنی ،اختالف هویتی عرب و عجم ،و تالش برای تبدیلشدن به قدرت اول منطقه) به قضاوت
شرکتکنندگان گذاشته شد تا بر اساس اولویت  5تا  ،1رتبهبندی نمایند.
نتایج نشان داد که  51درصد شرکتکنندگان ،اولویت اول در اختالف بنیادین در روابط ایران و عربستان را
"تالش دو طرف برای تبدیلشدن به قدرت اول منطقه" میدانستند و فقط  55درصد اختالف شیعه و سنی را
بهعنوان گزینه اول انتخاب کرده بودند 3 .درصد افراد نیز اختالف در نوع حکومت و قرائت مختلف از اسالم
سیاسی ،و  1درصد اختالف هویتی عرب/عجم را در اولویت اول اختالف قرار داده بودند .با در نظر گرفتن توزیع
اولویت گزینه "تالش دو طرف برای تبدیلشدن به قدرت اول منطقه" در بین رتبههای یک تا چهار
اولویتبندی 51 ،درصد بهعنوان اولویت اول 5 ،درصد بهعنوان اولویت دوم 53 ،درصد بهعنوان اولویت سوم ،و 1
درصد بهعنوان اولویت چهارم در نظر گرفته بودند که در نهایت این گزینه با میانگین رتبه  ،5/15در صدر
اختالفات میان ایران و عربستان از دیدگاه نخبگان ایرانی قرار گرفت.
"اختالف مذهبی شیعه  /سنی" با میانگین رتبه  3/11در جایگاه دوم اولویتبندی کلی قرار گرفت 55 .درصد
این گزینه را بهعنوان اولویت اول 11 ،درصد بهعنوان اولویت دوم 66 ،درصد اولویت سوم ،و  55درصد بهعنوان
اولویت چهارم انتخاب نمودهاند.
گزینه دیگر "نوع حکومت و قرائت مختلف از اسالم سیاسی" بود ،که بهنوعی منبعث از اختالف مذهبی شیعه و
سنی است و ماهیت نزدیکی به گزینه دوم دارد و با اختالف کمی با گزینه دوم و میانگین اولویت  3/55در رتبه
سوم اولویتبندی قرار گرفت 3 .درصد از شرکتکنندگان این گزینه را بهعنوان اولویت اول 65 ،درصد بهعنوان
اولویت دوم 55 ،درصد اولویت سوم ،و  16درصد بهعنوان اولویت چهارم انتخاب نمودهاند.
"اختالف هویتی عرب /عجم" نیز با میانگین اولویت  6/35در رتبه چهارم الویت بندی اختالفات بنیادین میان
ایران و عربستان قرار گرفت 1 .درصد از پاسخدهندگان اولویت اول ،حدود  50درصد اولویت دوم11 ،درصد
اولویت سوم و  15درصد اولویت چهارم را برای این گزینه انتخاب نمودهاند.
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تالش دو کشور برای تبدیلشدن به قدرت اول منطقه
اختالف مذهبی شیعه/سنی
قرائتهای متفاوت از اسالم سیاسی و نوع حکومت
اختالف هویتی عرب و عجم

 .3سوریه ،مهمترین عرصه رقابت ایران و عربستان
سؤال بعدی از شرکتکنندگان این بود که مهمترین عرصه رقابت منطقهای ایران و عربستان را به ترتیب اولویت
کدامیک از کشورهای (سوریه ،عراق ،یمن ،بحرین ،لبنان یا سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس) میدانند؟
بررسی نتایج نظرسنجی و نحوه توزیع عرصههای رقابت به نسبت اولویت حاکی از آن است که سوریه مهمترین
عرصه رقابت میان دو کشور از دید نخبگان ایرانی است 15 .درصد از شرکتکنندگان سوریه را اولویت اول
انتخاب کردند 35 ،درصد یمن 51 ،درصد عراق 1 ،درصد لبنان ،یک درصد بحرین و یک درصد هم سایر
کشورهای حاشیه خلیجفارس را بهعنوان اولویت اول انتخاب نمودند .در ردهبندی کلی اولویتبندی ،رقابتهای
منطقهای ایران و عربستان ،پس از سوریهای که با میانگین رتبه  5/36در جایگاه مهمترین عرصه رقابت قرار
گرفت ،یمن با میانگین رتبه  3/13در جایگاه دوم ،عراق بافاصله نزدیکی با میانگین  3/11در جایگاه سوم ،لبنان
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با میانگین  6/55در جایگاه چهارم ،بحرین با میانگین  1/15در اولویت پنجم و گزینه سایر کشورهای خلیجفارس
هم با میانگین  1/55در جایگاه ششم قرار گرفت.
میانگین رتبه

۶

1

4

3

2

5

اولویت  /گزینه

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

سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس

 .4توان البیگری عربستان در آمریکا ،مهمترین تهدید علیه ایران
از شرکتکنندگان سؤال گردید که مهمترین تهدید عربستان علیه ایران را به ترتیب اولویت کدام گزینه
میدانید؟ با نظر کارشناسان طراح سؤال ،شش گزینه اساسی (بودجه نظامی زیاد و خریدهای تسلیحاتی -توان
البیگری در آمریکا -ارتباط با رژیم صهیونیستی -قدرت اقتصادی و دخالت در بازار نفت به ضرر ایران -تحریک
و پشتیبانی از اپوزیسیون خارج نشین برای تغییر رژیم -تحریک و پشتیبانی از ناآرامیهای داخلی ایران) برای
اولویتبندی در اختیار شرکتکنندگان در نظرسنجی قرار گرفت که نتایج آن به این شرح است:
 15درصد از شرکتکنندگان "توان البیگری عربستان در آمریکا" را اولویت اول تهدید عربستان نسبت به ایران
دانسته و  65درصد نیز آن را در اولویت دوم قراردادند .یعنی  51درصد از فراوانی این گزینه در اولویتهای اول و
دوم تهدید عربستان علیه ایران بوده است .میانگین رتبه این گزینه  5/55است که اختالف فاصله جدی با اولویت
دوم با میانگین رتبه  3/35دارد.
"بودجه نظامی زیاد و خریدهای تسلیحاتی" با میانگین رتبه  3/35در اولویت دوم تهدیدات عربستان علیه ایران
قرار گرفت 35 .درصد از شرکتکنندگان آن را در اولویت اول تهدید 55 ،درصد در اولویت دوم 30 ،درصد در
اولویت سوم 56 ،درصد اولویت چهارم 56 ،درصد در اولویت پنجم و حدود  50درصد در اولویت ششم قرار
دادهاند.
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"ارتباط با رژیم صهیونیستی" نیز با میانگین رتبه  6/35در اولویت سوم ،قدرت اقتصادی و دخالت در بازار نفت
به ضرر ایران با میانگین رتبه  6/1در اولویت چهارم ،تحریک و پشتیبانی از اپوزیسیون خارج نشین برای تغییر
رژیم با میانگین  1/15در اولویت پنجم و تحریک و پشتیبانی از ناآرامیهای داخلی ایران با میانگین  1/56در
اولویت ششم تهدیدات عربستان علیه ایران قرار گرفت .ریز نتایج به شرح ذیل است.
میانگین رتبه

جمع

1

1

1

6

3

5

اولویت  /گزینه

5۷55

51

0

5

1

5

35

61

توان البیگری عربستان در آمریکا

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

6۷1

51

5

31

51

53

56

55

قدرت اقتصادی و دخالت در بازار نفت به ضرر

1۷15

51

55

55

60

1

1

0

1۷56

51

15

51

55

1

0

6

ایران
تحریک و پشتیبانی از اپوزیسیون خارج نشین
برای تغییر رژیم
تحریک و پشتیانی از ناآرامی داخلی در ایران

 .1قدرت و نفوذ منطقهای ایران ،مهمترین تهدید علیه عربستان
از شرکتکنندگان سؤال گردید که مهمترین تهدید ایران علیه عربستان را به ترتیب اولویت کدام گزینه
میدانید؟ چهار گزینه اساسی (توانمندی و دانش هستهایران -توان موشکی ایران -قدرت و نفوذ منطقهای ایران-
بهبود روابط ایران و آمریکا) برای اولویتبندی در اختیار شرکتکنندگان در نظرسنجی قرار گرفت.
از دید بخشی از نخبگان ایرانی که در این نظرسنجی شرکت نمودند" ،قدرت و نفوذ منطقهای ایران" مهمترین
تهدید ایران علیه عربستان است 11 .درصد شرکتکنندگان این گزینه را بهعنوان اولویت اول 36 ،درصد بهعنوان
اولویت دوم30 ،درصد بهعنوان اولویت سوم و یک درصد بهعنوان اولویت چهارم تهدید ایران علیه عربستان
انتخاب نمودهاند و این گزینه با میانگین رتبه  ،5/15بهعنوان مهمترین تهدید ایران علیه عربستان قلمداد گردید.

| موسسه آینده پژوهی جهان اسالم WWW.IIWFS.COM

6

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

"توان موشکی ایران" با میانگین رتبه  3/35در جایگاه دوم" ،بهبود روابط ایران با آمریکا" با میانگین رتبه
3/33در جایگاه سوم و توانمندی و دانش هستهای ایران با میانگین رتبه  6/56در جایگاه چهارم اولویت تهدیدات
ایران علیه عربستان قرار گرفت.

توان موشکی ایران
توانمندی و دانش هستهای ایران
بهبود روابط ایران با آمریکا
قدرت و نفوذ منطقهای ایران
 .۶نقش عربستان در خروج آمریکا از برجام؟
سؤال دیگر از شرکتکنندگان این بود که تا چه حد نقش عربستان را در خروج آمریکا از برجام مؤثر میدانند؟ با
استفاده از مقیاس لیکرت از پاسخدهندگان خواسته شد تا نظر خود را از میان گزینههای (خیلی ضعیف/نقشی
ندارد ،ضعیف ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) بیان نمایند.
 31درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که عربستان نقش "خیلی زیادی" در خروج آمریکا از برجام داشته
است 35/6.درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که عربستان نقش "زیادی" در خروج آمریکا از برجام داشته
است 10 .درصد معتقد بودند که نقش عربستان "متوسط" بوده است 5 .درصد معتقد به نقش "ضعیف"
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عربستان در خروج آمریکا از برجام بودند .در نهایت  1/5درصد معتقد بودند که نقش عربستان بسیار ضعیف بوده
یا اصالً نقشی نداشته است.
درصد فراوانی

فراوانی پاسخ

عدد طیف

٪1۷5

1

5

٪5

1

3

٪10

60

6

٪35۷6

51

1

٪31

55

1

٪500

51

جمع

 .۳تمایل کم عربستان برای مذاکره با ایران
از شرکتکنندگان پرسیده شد که به نظر آنها عربستان تا چه حدی تمایل به مذاکره با ایران دارد؟
 31/5درصد از شرکتکنندگان به گزینه خیلی ضعیف/تمایلی ندارد رأی دادند 65/5 ،درصد به گزینه ضعیف،
 66/6درصد به گزینه متوسط و  5/6درصد به گزینه زیاد رأی دادند .در این سؤال هیچکسی به گزینه خیلی زیاد
رأی نداد .به نظر 11/1درصد نخبگان ایرانی ،عربستان تمایل چندانی برای مذاکره با ایران ندارد .نمودار زیر
میزان فراوانی پاسخها را نشان میدهد.
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 .۳ایران تمایل بیشتری به مذاکره دارد.
در مقابل سؤال قبلی ،این بار از شرکتکنندگان پرسیده شد که به نظر آنها ایران تا چه حدی تمایل به مذاکره
با عربستان دارد؟ 1/5درصد از شرکتکنندگان به گزینه خیلی ضعیف/تمایلی ندارد رأی دادند 55/6 ،درصد به
گزینه ضعیف 66/6 ،درصد به گزینه متوسط و 61/5درصد به گزینه زیاد رأی دادند و در نهایت  5درصد به
گزینه خیلی زیاد رأی داند .بهعبارتدیگر  51درصد از پاسخدهندگان تمایل ایران به مذاکره با عربستان را بیش
از متوسط دانسته و  13/5درصد تمایل ایران را زیاد و خیلی زیاد میدانند.
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 ..احتمال کم مذاکره مستقیم دو کشور
پس از بررسی تمایل دو کشور به مذاکره ،این سؤال مطرح گردید که در شرایط فعلی تا چه میزان مذاکره
مستقیم بین دو کشور (بدون میانجی) را امکانپذیر میدانید؟ شرکتکنندگان در طیفی از گزینه یک=خیلی کم
تا پنج=خیلی زیاد نظرات خود را ابراز نمودند.
 31درصد از شرکتکنندگان امکان مذاکره مستقیم را خیلی کم 16 ،درصد به گزینه کم 35 ،درصد به گزینه
متوسط 1 ،درصد به گزینه زیاد و فقط یک درصد به گزینه خیلی زیاد رأی دادند .بهعبارتدیگر  15درصد از
شرکتکنندگان احتمال کمی برای امکانپذیری مذاکره مستقیم قائلاند و فقط  1درصد نسبت به آن خوشبین
هستند.

 .5۰عمان ،پیشنهادی برای میانجیگری
از شرکتکنندگان پرسیده شد که درصورتیکه اختالف دو کشور با حضور یک کشور میانجی قابلمذاکره و حل
شدن باشد ،از میان کشورهای (روسیه،چین،فرانسه،ترکیه ،کویت،عمان،پاکستان یا سایر کشورها)کدام کشور را
بهعنوان میانجی مناسبتر میدانید؟
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 61/5درصد شرکتکنندگان عمان ( 31نفر از  51نفر شرکتکننده) را گزینه مناسبتری برای میانجیگری
میدانستند .پس از عمان روسیه با  30درصد بهعنوان گزینه دوم و فرانسه با  56/6درصد بهعنوان گزینه سوم
مطرح شد .فراوانی پاسخ به هر یک از گزینهها (تعداد انتخاب آن کشور بهعنوان میانجی) در جدول زیر
قابلمشاهده است.

 .55تأثیر روابط عربستان با آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به ایران
یکی از متغیرهای مهم در بررسی روابط ایران و عربستان ،تأثیر روابط با سایر بازیگران بر روابط این دو کشور
است .در این نظرسنجی جدیترین بازیگران متخاصم با ایران یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی موردبررسی قرار
گرفت و این پرسش مطرح شد که اتخاذ رویکرد خصمانه عربستان نسبت به ایران را تا چه حدی متأثر از روابط
عربستان و آمریکا میدانید؟ همین سؤال در خصوص روابط عربستان با رژیم صهیونیستی نیز تکرار گردید:5( .
خیلی ضعیف/تأثیری ندارد تا  :1خیلی زیاد)
نتایج نظرسنجی نشان میدهد که پاسخ از دید نخبگان ایرانی تأثیر روابط عربستان با آمریکا نقش بیشتری
نسبت به تأثیر روابط عربستان با اسرائیل در اتخاذ رویکرد خصمانه عربستان نسبت به ایران دارد.
 31/5درصد نخبگانی که در این نظرسنجی شرکت داشتند تأثیر روابط عربستان با آمریکا در اتخاذ مواضع
خصمانه عربستان نسبت به ایران را "خیلی زیاد" 31 ،درصد این تأثیر را "زیاد" 65/6 ،درصد "متوسط"5 ،
درصد "ضعیف" و  1درصد این تأثیر را "خیلی ضعیف" قلمداد میکنند .بهعبارتدیگر فقط  53درصد نقش
روابط با آمریکا را در اتخاذ مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران مؤثر نمیدانند یا تأثیر خیلی کمی را برایش
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قائلاند و از دید  55درصد ،این روابط نقش مؤثر (متوسط و به باال) در رویکرد عربستان نسبت به ایران دارد و
 10/5درصد این نقش را بسیار جدی (زیاد و خیلی زیاد) میدانند.
اما در خصوص تأثیر روابط عربستان یا رژیم صهیونیستی بر اتخاذ رویکرد خصمانه عربستان نسبت به ایران53 ،
درصد این تأثیر را "خیلی زیاد" 31 ،درصد آن را "زیاد" 60/5 ،درصد "متوسط" 35/6 ،درصد "ضعیف" و 53
درصد این تأثیر را "خیلی ضعیف" قلمداد میکنند .درواقع  11/5درصد این روابط را مؤثر (متوسط به باال)
میدانند اما برخالف روابط با آمریکا ،کمتر از نیمی از شرکتکنندگان ،یعنی حدود  61درصد برای نقش روابط
عربستان با اسرائیل در اتخاذ مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران تأثیر بسیار جدی (زیاد و خیلی زیاد)
قائلاند .مقایسه دو نمودار فراوانی پاسخها برای این دو سؤال میتواند برای درک بهتر موضوع مؤثر باشد.
تاثیر روابط با رژیم صهیونیستی

تاثیر روابط با آمریکا

تاثیر روابط با آمریکا
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 .52نقش مؤثر سیاستهای عربستان در ایجاد تنش میان دو کشور
سؤال بعدی مطرحشده در مورد نقش سیاستهای خود عربستان بود .از شرکتکنندگان پرسیده شد که چقدر
نقش سیاستهای عربستان را در ایجاد تنش بین ایران و عربستان مؤثر میدانید؟ (:5خیلی ضعیف/تأثیری ندارد
تا  :1خیلی زیاد)
 11درصد پاسخدهندگان عربستان را در خصوص وضع تنش آمیز موجود میان دو کشور مقصر میدانستند31 .
درصد نقش سیاستهای عربستان را "خیلی زیاد" و  10درصد این نقش را در ایجاد تنش میان دو کشور "زیاد"
ارزیابی نمودند که بیشترین فراوانی پاسخ را با  60بار انتخاب شدن به خود اختصاص داده است 33/5 .درصد نیز
تأثیر "متوسط" برای سیاستهای عربستان قائل بودند 50/5 .درصد این نقش را "ضعیف" و  3/1درصد آن را
"خیلی ضعیف" میدانستند .در جدول زیر فراوانی پاسخها به گزینههای مختلف قابلمشاهده است.
3۰
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 .53نقش مؤثر حاکمان فعلی عربستان در مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران
علیرغم اینکه روابط ایران و عربستان معموالً عاری از تنش نبوده است ،اما به نظر میرسید در دوره حاکمان
فعلی عربستان (ملک سلمان ،و ولیعهدش محمد بن سلمان) مواضع این کشور نسبت به گذشته تندتر شده
است ،برای ارزیابی این موضوع از دید نخبگان ایرانی این پرسش مطرح شد که سیاستهای خصمانه عربستان
نسبت به ایران را تا چه حد متأثر از حاکمان فعلی عربستان میدانید؟ ( :5خیلی ضعیف/تأثیری ندارد تا  :1خیلی
زیاد)
 36درصد از پاسخدهندگان نقش حاکمان فعلی عربستان در مواضع خصمانه عربستان نسبت به ایران را متوسط
به باال ارزیابی نمودند .از مجموع کل نظرات  66درصد این نقش را "خیلی زیاد" 66 ،درصد "زیاد" و  35درصد
آن را "متوسط" ارزیابی نمودند .نمودار زیر درصد فراوانی پاسخ ها را نشان میدهد.

 .54تأثیرگذاری بهبود روابط ایران با عربستان بر روابط ایران با سایر کشورهای عربی
عربستان سعودی بازیگری مهم در جهان عرب است .بخصوص اینکه برای برخی کشورهای کوچک عربی در
جایگاه پدرخوانده یا برادر بزرگتر قرار دارد .از شرکتکنندگان در نظرسنجی پرسیده شد که بهبود روابط ایران
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با عربستان تا چه حد برترمیم روابط ایران با سایر کشورهای عربی تأثیرگذار است؟ ( :5خیلی ضعیف/تأثیری
ندارد تا  :1خیلی زیاد)
تقریباً تمام پاسخدهندگان ( )35/5تأثیر بهبود روابط ایران و عربستان برترمیم روابط ایران با سایر کشورهای
عربی را مؤثر (متوسط به باال) ارزیابی نموده و  55درصد آن را بهصورت جدی (زیاد و خیلی زیاد) مؤثر میدانند.
این نتیجه ضرورت تالش برای بهبود روابط با عربستان برای ترمیم روابط در جهان عرب را نشان میدهد .در
نمودار زیر فراوانی پاسخها قابلمشاهده است.
درصد فراوانی

فراوانی پاسخ

عدد طیف

٪5۹3

5

5

٪۰

۰

2

٪5۰۹۳

۳

3

٪33۹3

21

4

٪14۹۳

45

1

 .51عربستان ،رقیب قابل همکاری
درنهایت از شرکتکنندگان این سؤال پرسیده شد که فارغ از چالش فعلی ایران و عربستان ،بهطورکلی کدام
گزینه به دیدگاه شما در خصوص عربستان نزدیکتر است؟ آیا کشور مسلمان و برادر است که باید به سمت
اتحاد با آن حرکت کرد؟ یا اصلیترین دشمن منطقهای ایران است؟ آیا کشوری است که نیت دوستانه نسبت به
ایران ندارد و باید محتاط بود؟ یا رقیب منطقهای است که علیرغم وجود اختالف میتوان با آن همکاری نمود؟
از دید  56/6درصد نخبگان ایرانی که در این نظرسنجی شرکت نمودند ،عربستان سعودی یک کشور رقیب در
منطقه است که علیرغم وجود اختالف میتوان با آن همکاری نمود .درواقع عمده شرکتکنندگان در این
نظرسنجی یک دیدگاه میانه نسبت به عربستان داشتند و فکر میکنند میشود با عربستان همکاری نمود1/5.
درصد دیدگاه مثبت نسبت به عربستان داشته و آن را کشور مسلمان و برادری میدانند که باید به سمت اتحاد با
آن حرکت کرد و  51درصد معتقدند که عربستان نیت دوستانه نسبت به ایران ندارد و باید محتاط بود و 1
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درصد هم عربستان را اصلیترین دشمن منطقهای ایران میدانند .فراوانی پاسخها به گزینههای مختلف از میان
 51نفر شرکتکننده در جدول زیر قابلمشاهده است.

پایان
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