
 

 
 

 

 

 عربستان و ایران خارجی روابط از متأثر سیاسی سناریوهای

 شمسی هجری1141 زمانی بازه تا( 1931) عربی منطقه تحوالت از پس
 4وردیهایرج شا، 3لیال مدبر، 2 رادفرجی عبدالرضا، 1رستمی محسن

  چكیده
 بوده توأم نوساناتی با همواره تاکنون انقالب پیروزی از پس عربستان و ایران کشور دو بین خارجی روابط
 مختلف هایدوره در را رقابت تا تعامل سیر توانمی باشیم داشته روابط این به نگاهی اگر که ایگونهبه. است
 رواباط  از متاثرر  سیاسای  ساناریوهای  تادوین  هاد   باا  پژوهش، علمی انجام منظوربه. بود متصور آن برای

 تحقیا   شمسای،  هجاری  1444 زمانی بازه تا( 1331)عربی منطقه تحوالت از پس عربستان و ایران خارجی
 عربساتان  و ایاران  خارجی روابط از متثرر سیاسی سناریوهای ترینمهم: که دهدمی پاسخ سؤال این به حاضر
 حیا   از اماا  کااربردی  هاد ،  حیا   از تحقی  بنابراین چیست؟1444 سال تا عربی منطقه تحوالت از پس

 کاه  باوده  نظرانصاحب و خبرگان مورداستفاده آماری جامعه و. باشدمی تحلیلی – توصیفی روش، و ماهیت
 باا  ادامه در و شده احصا عربستان و ایران خارجی روابط در مهم عوامل نخبگان از نفر 12 نظر با اول گام در

 حائز نظرانصاحب از نفر 22 بین احصایی عوامل بوده، کمی نوع از هاداده وتحلیلتجزیه نحوه آنکه به توجه
 و ایاران  اخاتال  : باشدمی زیر صورتبه محتمل سناریوی که. گرفت قرار موردسنجش پرسشنامه در شرایط
 و ایاران  کشور دو روابط در هاتنش،.ماند خواهد پابرجا آینده دهه در انقالب اسالمی ایدئولوژی در عربستان
 مااه دی)برجاام  شادن  اجرایای  باا  ،.کرد خواهد پیدا افزایش آینده دهه در منطقه، اوضاع به توجه با عربستان
 باه  وادار را عربساتان  و یافات  خواهاد  افزایش ایران جهانی و ایمنطقه نفوذ از عربستان هاینگرانی ،(1334
 دهاه  در عارا   بحارین،  در ژئوپلیتیکی سطح در و عربستان ایران اختالفات ،.کرد خواهد متفاوت هایکنش
  .یابدمی ادامه آینده

  .خارجی عربی،روابط منطقه تحوالت قدرت، مفهوم سناریو، روند، تحلیلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 آن بارای  متعاددی  علمی مراکز دنیا در و شودمی شناخته علمی رشتهیک اکنون که پژوهیآینده

 کاارگیری به و هاآن وتحلیلتجزیه و اطالعات آوریجمع از استفاده با کوشدمی است، شده تثسیس

 کاه  بنابراین،تصاویرهایی  (Cohen,2001: 9) بگشااید.  آیناده  ساوی باه  ایدریچاه  علمی هایروش

 هاای آیناده  ، ممکان  هاای آیناده : شوندمی بندیطبقه مقوله سه در گذاردمی در اختیار پژوهیآینده

 در خصاو  به هاعرصه همه در آینده سه این (Addis,2010: 24 ) (مرجح)مطلوب آینده و  محتمل

 مورداستفاده -عربستان و ایران دو کشور تحقی  این در اکیداً- کشورها خارجی روابط آینده تحلیل

 کشاورهای  دیگار  از خاود،  فرهنگای  و اجتمااعی  خاا   سااختار  دلیال  باه  عربستان.گیردمی قرار

 متماااایز فاااارسخلااای  جناااوبی حاااوزه در آن همساااایه کشاااورهای حتااای و خاورمیاناااه

. دارد ایویاژه  جایگااه  ژئاوپلیتیکی  مطار   هاای تئاوری  در عربستان( 76: 1331اعتمادی،.)باشدمی

 و ژئواساتراتژیکی  موقعیات  فاارس خلای   و سار   دریاای  به کشور این دسترسی و ممتاز موقعیت

 گذشته سال چند تحوالت(88: 1386 نصیری،.)است داده کشور این به فردیمنحصربه ژئواکونومی

 نگرانای  اساباب  شد، شیعیان و ایران اسالمی جمهوری نفوذ افزایش موجب که خاورمیانه منطقه در

 شاناس حا  . )اسات  آورده فراهم را منطقه در خود نفوذ و نقش کاهش مورد در سعودی پادشاهی

 (7: 1383کمیاب،

 و ایران پیرامونی ژئوپلیتیک مناط  در متعددی ایمنطقه هایائتال  اسالمی، انقالب پیروزی از پس

 که. است سعودی عربستان ،هاائتال  این محور که. است شده ایجاد عربستان جزیرهشبه در ویژهبه

 طوفاان  عملیاات  قالاب  در تاوان مای  را کشاور  این خارجی سیاست در سازیائتال  تجلی آخرین

 جمهاور رئایس  هاادی،  منصور از حمایت سبب به 2418 سال در که کرد مشاهده یمن در قاطعیت

 ایان  اصالی  علات  بایاد  ،درواقاع . شاد  انجاام  یمان  علیه هوایی گسترده حمالت با یمن، مستعفی

 و کارد  ارزیاابی  بحرین موضوع کنار در را یمن قبال در عربستان خارجی سیاست در سازیائتال 

-142: 1338 پورحساین،  سایفی، .)دانسات  عربساتان  به اسالمی بیداری اررات ورود از ناشی را آن

 مفهاوم  حکومات،  سااختار  و نوع مانند عواملی از متثرر که عربستان و ایران میان نظراختال ( 143

 شایعه،  تکفیار  و وهابیات  تفکار  آمریکا، با روابط ای،منطقه امنیت مشخص الگوی اجرای و امنیت

 غیرمشاروع  هاای گاروه  از حمایت مکه، کشتار و تحمیلی جنگ طول در صدام از عربستان حمایت

 از انتقااد  و منطقاه  در گذشاته  دهاه  چند در ایران نقش از عربستان تلقی سوریه، و عرا  در داعش

http://modiriyati.nashriyat.ir/node/6#_edn6
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 عربی منطقه تحوالت از پس عربستان و ایران خارجی روابط از متارر سیاسی سناریوهای

 شمسی هجری1444 زمانی بازه تا( 1331)

 عربستان و ایران متفاوت هایسیاست نیز و اسالمی، بیداری هایجنبش از حمایت در ایران حضور

 گساترش  و توسعه ضرورت و اهمیت از نشان  سوریه مصر، فلسطین، و لبنان عرا ، افغانستان، در

 پیچیاده  هاای رقابات  و تناقضاات  از بساتری  بر سعودی عربستان با ایران اسالمی جمهوری روابط

 جمهاوری  خاارجی  رواباط  در را  بسایاری  دقات  و ظرافات  آن مسایر  در حرکت که است استوار

 ساناریوهای  تادوین  تحقیا   هاد   منظاور  همین به. طلبدمی را سعودی و عربستان ایران اسالمی

 ژئاوپلیتیکی  تحوالت بر مبتنی عربستان و ایران خارجی روابط در مطلوب و محتمل ممکن، سیاسی

 دولتای  دانشگاه هایپژوهش در شدهانجام هایبررسی استناد به- علت همین به. است عربی منطقه

 جایگااهی  خارجی روابط پژوهیآینده مبح  سیاسی جغرافیای در تاکنون اینکه به توجه با -آزاد و

 بار  مبتنای  عربساتان  و ایاران  خاارجی  روابط پژوهیآینده  به تا کرد مصمم را محق  است، نداشته

 اساالمی  جمهاوری  دیپلماسای  به دتوانمی خود نوبهبه که بپردازد عربی منطقه ژئوپلیتیکی تحوالت

. بپردازند عربستان با روابط در خارجی سیاست اتخاذ به بینانهواقع بتوانند تا کند شایانی کمک ایران

 دهاد  پاسخ سؤال این به ایفرضیه طر  بدون شدهبیان هد  به عنایت با دارد سعی محق  بنابراین

  :که

 در عربساتان  و ایاران  خاارجی  روابط در تدوین قابل و مطلوب محتمل ممکن، سیاسی سناریوهای

 چیست؟ عربی منطقه

 مبانی نظری

 :پیشینه تحقیق  -
 و ایاران  رواباط  در واگرایی و گراییهم عنوان با دکتری رساله در فر سبحانی محمدجواد آقای 

 رواباط  واگرایای  و همگرایی که کندمی مطر  را سؤال این ایران، ملی امنیت بر آن تثریر و عربستان

 کاه  رساد مای  نتیجاه  ایان  به بررسی از پس دارد؟ ایران ملی امنیت بر تثریری چه عربستان، و ایران

 باه  احتیااج  اسات  کارده  تضاعیف  را آن کاه  خونین و طوالنی مناقشه از رهایی از بعد فارسخلی 

 و توساعه  امکاان  تادری  باه  بایاد . دارد را منطقاه  ایان  کشاورهای  باین  آمیز اعتماد روابط برقراری

 اتحااد،  راه از تنهاا . آیاد  فاراهم  دشامن،  و دوسات  باه  منطقاه  کشاورهای  تفکیک بدون همکاری

 از اجتنااب  باا  و نمایناد  مقابلاه  بیگانگاان  دساایس  باا  باود  خواهناد  قاادر  ،فارسخلی  کشورهای

 .نماید ظهور آینده قرن در اقتصادی سریع ترقی هایکانون از یکی صورتبه جدید هایبحران
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 دکتار  آقاای  نوشاته  فاارس خلای   ژئوپلیتیاک  بار  آن تاثریر  و عربستانو  ایران روابط تحول مقاله -

 ساؤال  طار   باا  و. اسات  مادرس  تربیت دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه در نیا حافظ محمدرضا

 کشاور  دو همگرایای  و همکاری به توجه با مختلف هایدوره در و عربستان ایران روابط بازشناسی

 رواباط  در همگرایی که رسدمی نتیجه این به دارد؟ فارسخلی  ژئوپلیتیک اندازچشم بر تثریری چه

 هماراه  باه  را زیار  تاثریرات  فارسخلی  ژئوپلیتیک بر ایمنطقه قدرت دو عنوانبه و عربستان ایران

 :است داشته

 و فاارس خلای   کرانه کشورهای در گراییمنطقه احساس و تشدید ایمنطقه امور در تفاهم توسعه-

 .اسالم جهان در آن انعکاس

 جهانی بازارهای در نفت بهای افزایش-

 باه  عربساتان  دولتماردان  و و علماا  سانت  و اهال  منطقه شیعیان تاریخی نگرش و تلطیف تعدیل-

 همدیگر

 ایجادشاده  هاای چاالش  کااهش  دلیال  باه  حسین صدام سقوط از پس عرا  در ایران نقش توسعه-

 عربستان توسط

 بیگانگاان  حضاور  علیاه  مشترك مواضع و گسترش القاعده اقدامات عوارض از ایران ماندن برکنار-

 .منطقه در

 خاود  مقاله در( ملّی دفاع عالی دانشگاه راهبردی مدیریت دکترای دانشجوی) نادری نسب پرویز -

 و باروز  واگرایای  عامال  منطقاه،  در عربساتان  و ایران اسالمی جمهوری روابط هایچالش عنوان با

 وفصال حال  باا  کناد مای  تاالش  عربساتان  دولت: کندمی بیان گونهاین را کشور دو روابط در تنش

 آنکاه  بادون  و بخشاد  بهباود  ایاران  به نسبت را خود جایگاه منطقه موجود یهابحران و مشکالت

 و اتحادهاا  چاارچوب  در گاردد،  بحرانای  و حااد  مراحال  وارد و گیارد  بااال  ایاران  باا  هایشتنش

 راستا، این در. بکاهد ایران ایمنطقه نفوذ و قدرت از ایران علیه ایمنطقهفرا  و ایمنطقه هایائتال 

 در شایعیان  موفقیات  تضاعیف  جهات  مصر و اردن صهیونیستی، رژیم آمریکا، با عربستان همراهی

 کنترل جهت خاورمیانه در امریکا هایسیاست و هااستراتژی در عربستان. است اهمیت حائز منطقه

 .کندمی ایفا مهم نقشی ایران مهار و
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 عربی منطقه تحوالت از پس عربستان و ایران خارجی روابط از متارر سیاسی سناریوهای

 شمسی هجری1444 زمانی بازه تا( 1331)

 : مفهوم شناسی -

 جغرافیاا،  بار پایاه   یکادیگر  باه  نسبت متشکل انسانی هایگروه رفتار را ژئوپلیتیک: ژئوپلیتیك

(. تحقی  حاضر با لحاظ کردن ایان تعریاف،   88 – 86: 1384 نیا، حافظ) داندمی سیاست و قدرت

جمهاوری   ایمنطقاه به دنبال جنبه سیاسی)از نوع سیاست خارجی( در رواباط خاارجی و رقابات    

نظر نخبگان مشتمل بر سیاست خارجی و داخلی،  بر بنااسالمی ایران و عربستان سعودی است. که 

 .باشدمیجغرافیای طبیعی، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژیکی 

نظر خبرگان شامل کشورهای عرا ، سوریه، بحارین، یمان اسات کاه از ساال       بر بنا: منطقه عربی

و با شروع تحوالت در جنوب غرب آسیا، شاهد خیزش و اعتراضاات مردمای بودناد. و در     2414

 .تثریرگذارندبسیار  و عربستانایران  دو کشوراین تحقی  نیز در روابط خارجی 

 بیشترين خارجی، سیاست :ايران اسالمی یجمهور خارجی سیاست در آن جايگاه و ژئوپلیتیك

 رابطه به بايد دلیل سه به. است متأثربسیار از ژئوپلیتیك  كه است سیاسی تعامالت از ایحوزه

 كرد. توجه ايران خارجی سیاست و ژئوپلیتیك

 کاه  اسات  ایان  کندمی تربرجسته را ایران مورد آنچه ايران: خارجی سیاست ژئوپلیتیك سرنوشت

 پارتالطم  جهاان  در را ایران سرنوشت ژئوپلیتیک نهایتاً خارجی، سیاست کنندهتعیین عناصر بین در

 ایاران  خاارجی  سیاسات  در ژئوپلیتیاک  سرنوشات  ایان  منفای  و مثبات  عوارض و است زده رقم

 .دارد پررنگ ،حضوری

 ژئوپلیتیاک  ادبیاات  طاورکلی باه :ژئوپلیتیاك  و اياران  خاارجی  سیاست رابطه در پژوهشی خأل

 برخای  تاالش .باشاند مای  انادك  نوشتارها، تعداد و نبوده گسترده ،چندان فارسی زبان به مخصوصاً

 در کاه  باید گفات  اما. باشدمی تقدیرقابل کشور این در ژئوپلیتیک گسترش و اندازیراه در بزرگان

 بار  ژئوپلیتیک  تثررات با رابطه در الزم هایهنوز پژوهش ما، کشور در اجتماعی دانش از رشته این

 .خوردمی چشم به خاصی تحقیقاتی خأل و نیست کافی اندازهبه ایران خارجی سیاست

 نظاام  باا فروپاشای  : اياران  خاارجی  سیاست بر جهان ژئوپلیتیك مناسبات در گذر مرحله تأثیر

 الملال باین  سیاست سرنوشت که روشن نسبتاً ژئوپلیتیک ساختار یک -سرد جنگ بر مبتنی دوقطبی

 مشاخص  کاامالً  آن نهاایی  ساامانه  هناوز  که شده خود حیات از نوینی مرحله وارد دادمی شکل را

 در جهاانی  تاثریرات  باا  ژئوپلیتیاک  تحرکاات  بیشاترین  شااهد  طاوالنی،  نسبتاً دوره این در. نیست

 (44-24: 1383سجادپور،) هستیم. ایران اطرا  هایحوزه
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 : 1عربستانو  ایران خارجی روابط در اختالفی/رقابتی عوامل

 اساتراتژیک کشاور   موقعیات : در عارا   و عربساتان اختالفات ژئوپلیتیکی و سیاسی ايران  -

 از غارب  باه  شار   مسایر  و آفریقا و اروپا آسیا، قاره سه تقاطع در گرفتن قرار دلیل به عرا 

 ساعودی  عربساتان  و ( ایران143: 1381)عزتی،. است برخوردار خاصی استراتژیکی موقعیت

 دولات  همچناین  و بغاداد  دولات  بر نفوذ عرا ، در بهتر موقعیت و جایگاه کسب راستای در

 گاروه  ظهاور . هساتند  عرا  در تریبزرگ و برجسته نقش دنبال به عرا  کُردستان خودمختار

 دولات  اقتادار  تضاعیف  معنای به عرا  در گروه این بعدی هایپیشرفت و داعش تروریستی

 شایعی  دولات  از ایران پشتیبانی و حمایت. بود عرا  کشور وحدت کل در و بغداد در شیعی

 ساوی  از ایفزایناده  تهدیادات  باا  دولات  ایان  چراکاه  آمدمی نظر به ناپذیراجتناب نیز عرا 

 برای راهی عنوانبه را عرا  در ایفرقه هایدرگیری نیز سعودی عربستان. بود روروبه هاسنی

 .دانساااتمااای کشاااور ایااان در سااانت اهااال مسااالمانان قااادرت و نفاااوذ حفاااظ

(http://www.irdiplomacy.ir  ) 

ساوریه کشاوری بسایار مهام      :در ساوريه  و عربستانو سیاسی ايران  ژئوپلیتیکیاختالفات  -

موقعیت جغرافیایی، سرپل سه قاره آفریقا، اروپاا   ازنظرجغرافیایی و استراتژیک است.  ازلحاظ

سوریه برای عربستان از چندین جهات حاائز اهمیات فاراوان باوده       شود.و آسیا محسوب می

منطقاه و ایساتادگی در    در مقاومت محور به پیوستن با سوریه حکومت خود اینکه  اوالًاست. 

لبنان و همکاری گساترده باا ایاران، از     اهللحزببرابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و کمک به 

 بتواناد  تاا  باود  فرصتی مترصد رژیم این و بود برانگیخته را سعود آل حکمرانان  دیرباز خشم

یان عمال   ا چراکاه . دهاد  کااهش  را آن نقاش  حاداقل  یا محو ایمنطقه معادالت از را سوریه

لبناان و   اهللحازب ست عالوه بر ضربه به ایران و مقاومت در منطقه، تضاغیف جایگااه   توانمی

 رژیام صهیونیساتی  مقاومت فلسطینی را که عاملی مهم بر سار راه صالح اعاراب و     هایگروه

قطر و ترکیاه در بحاران    ،نقش بازیگرانی چون ایران باوجود رانیاًبه دنبال داشته باشد.  ،هستند

، بحران سوریه برای عربساتان  شوندمیسوریه که همگی جزو رقبای اصلی عربستان محسوب 

رقابت تبدیل شده است و از حی  این کشور به هر قیمتی که باشاد   ترینجدیبه زمینی برای 

                                                           
اما در این مقاله با توجه به تعریف آورده شده از ژئوپلیتیک و  شدهآوریجمعکامل در رساله  صورتبهعوامل رقابتی/ اختالفی در این حوزه  - 1

 در روابط خارجی دو کشور که کمک به تحقی  نمایند، آورده شده است. تثریرگذارصرفاً بخشی از عوامل  ،عنوان تحقی 
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تکفیاری و   هاای گاروه خواستار رسیدن به اهدا  خود در ساوریه باوده اسات و حمایات از     

جهادی در سوریه برای تقویت جایگاه خود در بحران این کشاور نیاز در هماین راساتا باوده      

   (www. prooyeshnews.com).است

در مثلا   یمن  :و سیاسی جمهوری اسالمی ايران و عربستان در يمن ژئوپلیتیکیاختالفات  -

دریاایی جهاان    ونقلحمل دوسوم بربالغالمندب، طالیی سه تنگه راهبردی هرمز، ماالگا و باب

تحوالت یمن از گذشاته دور و   (www.mashreghnews.ir) و به تعبیری اقتصاد جهان جریان دارد.

تحوالت یمن راهبردی چالشی پیش روی سعودی بوده است.  منزلهبهاز آن ناشی  هایرباتیبی

المندب و استقالل یمان از عربساتان یاک    بوده و تسلط مردم یمن بر دریای سر  و تنگه باب

 باا خاود باه هماراه دارد. اماا      ژئوپلیتیاک اساتراتژیک و   درازمادت پیامدهای هم فوری و هم 

 در ایاران  نقاش  در خود، هایطلبیجاه و تمایالت توجیه برای عمده طوربه سعودی عربستان

ای های منطقاه ، در چارچوب رقابتشدهگفتهبنابراین و با توجه به مطالب  .کندمی اغرا  یمن

توان جدا از تحوالت عرا  و سوریه دید. به همین دلیل ایران و عربستان، اتفاقات یمن را نمی

شتر در کشورهایی مانند عارا ، ساوریه، لبناان و اخیاراً     های ایران و عربستان بیاست که تقابل

دهد. بر هماین پایاه بایاد گفات کاه      های مذهبی هستند خود را نشان مییمن که دارای گسل

های ماذهبی دیاد، بلکاه بایاد ایان      های ایران و عربستان را نباید در رقابتمایه اصلی تنشبن

ای تعریف کرد که خود ناشی از شایوه توزیاع   های منطقههای مذهبی را در ادامه رقابترقابت

 (http://www.asrebank.ir/news ).ای خاورمیانه استقدرت و ساختار منطقه

 جاز   را بحرین همواره عربستان: و سیاسی تهران و رياض در بحرين ژئوپلیتیکیاختالفات  -

 بار  کشاور،  ایان  در تغییاری  ناوع  هر که است معتقد و کرده قلمداد خود ملی امنیت یمنطقه

 علیارغم  و قدرت تمام با روازاین گذاشت خواهد تثریر خود پادشاهی ساختار و داخلی امنیت

 مارز  در ساعودی  عربساتان  اینکاه  باه  توجه با. کندمی حمایت خلیفه آل از فراوان، هایهزینه

 در نیاز  کشاور  ایان  نفت عظیم ذخایر و دارد شیعه جمعیتی بحرین، نزدیکی در و خود شرقی

 تغییر که است باور این بر و داندمی خود قرمز خط را خلیفه آل رژیم حذ  است، منطقه این

 در ایاران  چراکاه  شاود مای  فارسخلی  در ایران نفوذ یدامنه افزایش به منجر بحرین در رژیم

 شاده  آناان  هاای طر  و هاسعودی شکست به موف  سوریه، و یمن و فلسطین و لبنان و عرا 
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 هاا ساعودی  برای سنت، اهل نسبت به بحرین در شیعیان حداکثری حضور این بر عالوه.است

 (183: 1334 ،عبدالهیان امیر. )گرددمی تلقی خطر

 شامل: و عربستانژئوپلیتیکی و سیاسی ايران  یهارقابتساير اختالفات و  ازجمله -

 و سیاسی ایران و عربستان در لبنان و فلسطین ژئوپلیتیکیاختالفات و رقابت  -

 وهابی؛ تمایزهای هویتی عربستان سعودی و ایران سلفیه -
 مدل مفهومی تحقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  هاا یافتاه سیاسای احصاایی در    هایپیشراندر مدل مفهومی آورده شده این نکته قابل توضیح است که: روندها و *

 .تثریرگذارندکه در آینده روابط خارجی ایران و عربستان  سازندمیرا  ایگانهسهکنار شگفتی سازها؛ سناریوهای 

  شناسیروش
 . اماا از حیا  ماهیات و روش،   باشاد مای نوع تحقی  در این پژوهش از حی  هد ، کاربردی 

باوده کاه در گاام     نظاران صاحبخبرگان و  مورداستفاده. جامعه آماری باشدمیتحلیلی  –توصیفی 

 ایاران،  اساالمی  جمهاوری  محایط  و عربستان محیط با آشنانفر از نخبگان با ویژگی  12اول با نظر 

 مرتبط و تکمیلی تحصیالت مقطع التحصیالنفارغ آن، تحوالت و منطقه شرایط با بازی، آشنا قواعد

 و پژوهشای  و علمای  مقااالت  دارای امور، این در کارشناسی کار سابقه سال سه حداقل موضوع، با

عوامل مهم در روابط خارجی ایران و عربستان احصا شده از مبانی نظری باه پرساش    الزم تثلیفات

 باا  ادامه مورد اجماع جامعه آماری نخبگی قرار گرفت و در وبرگشترفتگذاشته و طی سه نوبت 

نفار از   22بوده،عوامال احصاایی باین     کمای  ناوع  از هاا داده وتحلیال تجزیاه  نحاوه  آنکه به توجه

که شامل افاراد متخصاص از وزارت خارجاه، اسااتید خباره در حاوزه       رایط حائز ش نظرانصاحب

نسناریوهای ممک  
سناریوهای  

 محتمل

سناریوهای  

 مطلوب

آینده روابط خارجی 

 ایران و عربستان

  هایپیشران

 سیاسی 

 شگفتی

 سازها

ی روندها

  سیاسی
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عربستان، کارشناسان خبره در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص و مجلس شورای اساالمی  

وتحلیال اساتنباطی، احصاای    یهتجزقرار گرفت. سپس در ادامه با استفاده شیوه  موردسنجشبودند؛ 

سنجیده شاد تاا باه ایان     مدل  یهامؤلفه، با میزان ارتباط ابعاد SPSSافزار به کمک نرم، هاشاخص

 هایی که در روابط خارجی دو کشور مطر  است را احصا کنیم.روش بتوانیم آینده

 روایی-

قرار گرفت، پس از بررسای نظارات    نظرانصاحبها در اختیار برای بررسی اعتبار پرسشنامه، گزاره

ی ی رانویاه ی اولیاه ایجااد و پرسشانامه   ت الزم در پرسشانامه ، تغییارا نظرانصاحب هایپیشنهادو 

های ابزار سنجش از فن تحلیال  سؤاالت یا گویهبررسی روایی  منظوربهآزمون تهیه گردید. در ادامه 

را  ساؤاالت عاملی استفاده گردید، که این فن یکی از فنون آمار استنباطی است که روایی هرکدام از 

 .کندمیبرای ما مشخص 
 پایایی -

برای بررسی پایایی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبا  اساتفاده شاده، تاا بار ایان مبناا باه        

 شود.  های پرسشنامه پی برده پایداری درونی گویه
 میزان پایایی پرسشنامه: 1جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

.977 173 

، میزان پایایی کل پرسشانامه کاه باا فرماول     آیدبرمی شدهاستخراجکه از جدول احصایی  گونههمان

 صدم است. 37آلفای کرونبا  محاسبه شده 

سیاسی  به کمک فرمول آلفای کرونبا  محاسبه شاده کاه در جادول     مؤلفهدر ادامه ضریب پایایی 

 زیر آمده است:
 سیاسی  به کمک فرمول آلفای کرونبا  مؤلفهضریب پایایی : 2جدول 

 ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( مؤلفهعنوان  ردیف

 31/4 سیاسی مؤلفه 1
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
 1سیاسی  آمار توصیفی عوامل 

د سبب گسیل دادن جریان بیادار باه عربساتان    توانمیدر بحرین  هاجنبش و هااعتراض  افزایش آیا

 شود؟

 
 عربی منطقه تحوالت از پس عربستان در هاجنبش و هااعتراض: 1نمودار

درصد،  27/77دهندگان با اکثر پاسخ ازنظرحاکی از آن است که  1در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

و در بحرین سبب گسیل دادن این جریان به عربستان  هاجنبش و هااعتراضکه  اندبودهبر این باور 

درصد از پاسخگویان با نظار مثبات میازان آن را زیااد و      48/48بحران در این کشور شود و  ایجاد

را  هاا جنابش  و هاا اعتاراض درصد از پاسخگویان نیز  73/22همچنین  اندنمودهخیلی زیاد ارزیابی 

 .اندندانستهنشانه بحران 

 ؟هاستآن وپلیتیکیژئ وابستگی نوع در  تفاوت ناشی بحرین در عربستان و ایران اختال  آیا

 
 بحرین در عربستان و ایران : اختال  2نمودار 

                                                           
 و پرهیز از افزایش حجم مقاله ، توضیحات نمودارها آورده نشده است.  در مقاله. به دلیل کمبود فضا 1 
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 درصد، اختال  27/77دهندگان حاکی از آن است که اکثر پاسخ 2در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 84و  دانناد مای دو کشاور   ژئاوپلیتیکی  وابستگی نوع در  تفاوت ناشی بحرین در عربستان و ایران

. گفتنی است اندنمودهدرصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی 

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  73/22

 است؟ منطقه این به ایران و عربستان ژئوپلیتیکی وابستگی از ناشی سوریه بر حاکم تحوالت آیا

 
 ایران و عربستان ژئوپلیتیکی وابستگی از ناشی سوریه بر حاکم : تحوالت 3نمودار 

درصاد،   27/77دهنادگان  حااکی از آن اسات کاه اکثار پاساخ      3در نماودار   آمدهدستبهی هایافته

درصاد از    84/84و  دانناد مای دو کشاور   ژئوپلیتیکی وابستگی از ناشی سوریه را بر حاکم تحوالت

 73/22. گفتنای اسات   اناد نمودهیلی زیاد ارزیابی پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خ

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف 

 است؟ منطقه  ژئوپلیتیکی توازن زننده برهم عربستان ازنظر  عرا  در ایران حضور آیا

 
 ژئوپلیتیکی توازن زننده برهم عربستان ازنظر  عرا  در ایران : حضور4نمودار 
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درصاد،   31/34دهنادگان باا   حاکی از آن اسات کاه اکثار پاساخ    4در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 24/63و  دانناد مای منطقاه   ژئاوپلیتیکی  تاوازن  زننده برهم عربستان ازنظر را عرا  در ایران حضور

. گفتنی است اندنمودهدرصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی 

 .اندداشتهنظر مخالف  درصد نیز 43/3

 باا  رقاابتی  عوامال  از آزاد هایآب به دسترسی جهت عربستان برای ژئوپلیتیکی تنگناهای وجود آیا

 است؟ ایران

 
 آزاد هایآب به دسترسی جهت عربستان برای ژئوپلیتیکی تنگناهای : وجود8نمودار 

درصاد،   36/72دهنادگان باا   حاکی از آن است کاه اکثار پاساخ    8در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 باا  رقاابتی  عوامال  از آزاد را هایآب به دسترسی جهت عربستان برای ژئوپلیتیکی تنگناهای وجود

درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی  46/48ایران دانسته و 

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  44/27تنی است . گفاندنموده

 ایاران  باه  نسابت  عربساتان  ژئوپلیتیکی هایحساسیت بر هرمز تنگه از قسمتی به ایران آیا حاکمیت

 ؟افزایدمی

 
 عربستان ژئوپلیتیکی هایحساسیت و هرمز تنگه از قسمتی به ایران : حاکمیت6نمودار 
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درصد،  48/38دهندگان با تمام پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 6در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 ایاران  باه  نسبت عربستان ژئوپلیتیکی هایحساسیتهرمز را عامل  تنگه از قسمتی به ایران مالکیت

. اندنمودهدرصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی  84دانسته و 

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  88/4گفتنی است 

 تاوازن  زنناده  بارهم   سوریه تحوالت درصحنه ایران با روسیه همسوی حضور آیا عربستان نگاه از

 است؟ منطقه آینده ژئوپلیتیکی

 
 سوریه تحوالت درصحنه ایران با روسیه همسوی : حضور7نمودار 

درصاد،   48/38دهندگان با تمام پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 7در نمودار آمدهدستبهی هایافته

 تاوازن  زنناده  بارهم  را ساوریه  تحوالت درصحنه ایران با روسیه همسوی عربستان، حضور نگاه از

درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیااد و   18/68منطقه دانسته و  آینده ژئوپلیتیکی

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  88/4. گفتنی است اندنمودهخیلی زیاد ارزیابی 

 است؟ خا  موقعیت ایران ازنظر فارسخلی  و سر  دریای به عربستان دسترسی موقعیت آیا

 
 ایران ازنظر فارسخلی  و سر  دریای به عربستان دسترسی : موقعیت8نمودار 
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درصاد،   27/77دهنادگان باا   حاکی از آن اسات کاه اکثار پاساخ     8در نمودار آمدهدستبهی هایافته

دانساته و   خاا   موقعیات  ایاران  ازنظار  فارسخلی  و سر  دریای به عربستان دسترسی موقعیت

. اناد نماوده درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلای زیااد ارزیاابی     46/48

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  73/22گفتنی است 

د توانا میبزرگ  هایقدرتاتخاذ رویکرد انفعالی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با  آیا

 را بیافزاید؟ سرعت فروپاشی حکومت آل سعود

 
 سوریه و فلسطین لبنان، یمن، عرا ، در ایران سیاسی : نفوذ3نمودار 

درصاد،   48/38دهندگان با تمام پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 3در نمودار آمدهدستبهی هایافته

بزرگ سبب کاهش اختالفات ایاران و عربساتان    هایقدرتاتخاذ سیاست انفعالی از سوی ایران با 

درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میازان آن را زیااد و خیلای زیااد ارزیاابی       27/77و  شودمی

 . اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  88/4. گفتنی است اندنموده

 است؟ درحرکت زداییتنش سمت به آینده دهه در کشور دو خارجی سیاست آیا

 
 زداییتنش سمت به آینده دهه در کشور دو خارجی : حرکت سیاست14نمودار 
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درصاد،  88/84دهندگان باا اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 14در نمودار آمدهدستبهی هایافته

درصد از  پاسخگویان  84و  را دانسته زداییتنش سمت به آینده دهه در کشور دو خارجی سیاست

درصد نیز نظار   46/48. گفتنی است اندنمودهبا نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی 

 .اندداشتهمخالف 

بزرگ مبنای بار واگاذاری اداره اماور حا  باه        هایقدرتگفتگوها بین ایران و  از سطحی آغاز آیا

د سبب افزایش اختالفات بین ایران و عربستان به دلیل کااهش نفاوذ عربساتان در    توانمیمسلمانان 

 امور ح  باشد؟

 
 رو پیش هایسال برای کشور دو نگاه غییر: ت11نمودار 

درصاد،  1/83دهندگان باا اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که  11در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 چراکه دانندمیسبب افزایش اختالفات بین دو کشور  بزرگ، هایقدرتگفتگوها با  از سطحی آغاز

حوزه نفوذ عربستان را بسیار کاهش و در مقابل حوزه نفاوذ جمهاوری اساالمی ایاران را افازایش      

درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیااد و خیلای زیااد ارزیاابی      1/3و  خواهد داد

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  8/31. گفتنی است اندنموده

 ؟هاستآن خارجی سیاست هایاولویت از فارسخلی  منطقه بر رهبری سر بر کشور دو تالش  آیا

 
 فارسخلی  منطقه بر رهبری سر بر کشور دو : تالش12نمودار 
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 37/86دهنادگان باا   اکثار پاساخ   تقریبااً حاکی از آن است کاه   12در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

 خاارجی  سیاسات  هاای اولویات  از فاارس خلای   منطقاه  بر رهبری سر بر کشور دو درصد، تالش

درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیاز میازان آن را زیااد و خیلای زیااد ارزیاابی        73/72و  دانسته

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  64/13. گفتنی است اندنموده

 هستند؟ آفریقا شمال در خود نفوذ بسط دنبال به و عربستان ایران آیا

 
 آفریقا شمال در خود نفوذ بسط دنبال به عربستانو  : ایران13نمودار 

 37/86دهنادگان باا   اکثار پاساخ   تقریبااً حاکی از آن است کاه   13در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

و  دانساته  آفریقاا  شامال  در خاود  نفاوذ  بساط  دنبال به را و عربستان ایران کشور دو درصد، تالش

. اناد نماوده درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلای زیااد ارزیاابی     36/36

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف  27/27گفتنی است 

 در ایاران  نفاوذ  کاردن  خنثای  راستای در عربستان توسط سلفی و تکفیری هایگروه از حمایت آیا

 است؟  منطقه

 
 منطقه در ایران نفوذ کردن خنثی راستای در عربستان توسط سلفی و تکفیری هایگروه از : حمایت14نمودار 
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درصاد،   144دهندگان باا  اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 14در نمودار  آمدهدستبهی هایافته

  منطقه در ایران نفوذ کردن خنثی  راستای در عربستان توسط سلفی و تکفیری هایگروه از حمایت

درصد از پاسخگویان با نظر مثبات نیاز میازان آن را زیااد و خیلای زیااد ارزیاابی         82/81و  دانسته

 . اندنموده

 است؟ منطقه در متحدهایاالت نیابتی هایجنگ مجری عربستان ، ایران نگاه از آیا

 
 نیابتی عربستان در منطقه هایجنگ: نگاه ایران به 18نمودار 

درصاد،  31/34دهندگان با اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 18در نمودار آمدهدستبهی هایافته

و  دانساته  منطقاه  در متحاده ایااالت  نیاابتی  هاای جناگ  مجری عربستان ، ایران نگاه پاسخگویان از

. اناد نماوده درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خیلای زیااد ارزیاابی     43/83

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف 43/3گفتنی است 

  عربستان و ایران  خارجی سیاست در منطقی و گرایانهعمل ،عاقالنه رویکرد اتخاذ  برجام تواف  آیا

 بخشید؟ خواهد بهبود را

 
 عربستان و ایران  خارجی سیاست در یمنطق و گرایانهعمل ،عاقالنه رویکرد اتخاذ  برجام : تواف 16نمودار 

درصاد،  88/84دهندگان با اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 16در نمودار آمدهدستبهی هایافته

 و ایران  خارجی سیاست در منطقی و گرایانهعمل ،عاقالنه رویکرد اتخاذ  برجام اف  وپاسخگویان 
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درصد از  پاسخگویان با نظر مثبت نیاز میازان آن را زیااد و خیلای زیااد       31/44و  عربستان دانسته

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف 48/48. گفتنی است اندنمودهارزیابی 

 کرد؟ خواهد پیدا افزایش ایران ایمنطقه سیاسی نفوذ هاتحریم شدن برداشته با آیا عربستان نگاه از

 
 و نفوذ ایران ایهستهی هاتحریم: برداشته شدن 17نمودار 

درصاد،  48/38دهندگان با اکثر پاسخ تقریباًحاکی از آن است که 17در نمودار آمدهدستبهی هایافته

درصاد از   64/63و  ایران دانسته ایمنطقه سیاسی نفوذ را سبب هاتحریم شدن پاسخگویان برداشته

 88/4. گفتنای اسات   اناد نماوده لی زیاد ارزیاابی  پاسخگویان با نظر مثبت نیز میزان آن را زیاد و خی

 .اندداشتهدرصد نیز نظر مخالف 

سناریوهای سیاسی ممکان، محتمال و    ترینمهمتحقی  که عنوان کرد:  سؤاالتبنابراین در پاسخ به 

باه شار     گانهسهمطلوب در روابط خارجی ایران و عربستان در منطقه عربی چیست؟ سناریوهای 

 :باشدمیزیر 

 سناريوهای ممکن

 اختال  ایران و عربستان در ایدئولوژی اسالمی انقالب در دهه آینده پابرجا خواهد ماند.-

در روابط دو کشور ایران و عربستان با توجه به اوضاع منطقه، در دهه آینده افازایش پیادا    هاتنش-

 خواهد کرد.  

و جهاانی ایاران    ایمنطقاه نفاوذ   عربساتان از  هاای نگرانای (، 1334 ماهدیبا اجرایی شدن برجام)-

 متفاوت خواهد کرد. هایکنشافزایش خواهد یافت و عربستان را وادار به 

در دهه آینده سطح رقابت دو کشور ایران و عربساتان بار سار مساائلی چاون ساوریه، داعاش و        -

 افزایش پیدا خواهد کرد. ایمنطقهتکفیر و سایر موارد)رقابتی/اختالفی( مشابه  هایگروه

 .یابدمیدر بحرین، عرا  در دهه آینده ادامه  ژئوپلیتیکیدر سطح  و عربستاناختالفات ایران -
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 هاای جناگ در منطقاه باا ایجااد     رباتیبیدریک دهه آینده، نگاه بدبینانه دو کشور به عامل اصلی -

 نیابتی و محکوم کردن یکدیگر ادامه خواهد یافت.

اهمیت ایان   فارسخلی ر تنگه هرمز، دریای سر  و موقعیت خا  دو کشور ایران و عربستان د-

 بیشتر خواهد کرد.    المللیبین هایقدرتدو را برای 

ی زیاد در روابط دو کشور )حتی قطع روابط دیپلماتیاک( اماا شارایط حااکم در     هاتنش باوجود -

 را به دو کشور دیکته خواهد کرد. ایبرهه، ناخواسته قرابت ایمنطقهتحوالت جهانی و   

از ساوی   زدایای تانش اتخاذ رویکرد تنشی و چاالش زا از ساوی آل ساعود و رویکارد      باوجود -

جمهوری اسالمی ایران، در دهه آینده دو کشور به این نتیجه و باور خواهند رسید کاه بایساتی باه    

 احترام بگذارند. المللبین درصحنهجایگاه هم 

و کااهش ذخیاره ارزی    ایمنطقاه د باه دلیال مشاکالت و اختالفاات داخلای،      پادشاهی آل سعو -

 فروپاشیده خواهد شد.

بازرگ،   هاای قادرت در صورت اتخاذ روابط خارجی انفعالی از سوی جمهوری اسالمی ایران با  -

مرکزیت و محوریت عربستان سعودی در خصو  مراسم معنوی ح  از این کشور گرفته شاده و  

 به کشورهای مسلمان واگذار خواهد شد.

 سناريوهای محتمل

 اختال  ایران و عربستان در ایدئولوژی اسالمی انقالب در دهه آینده پابرجا خواهد ماند.-

ان با توجه به اوضاع منطقه، در دهه آینده افازایش پیادا   در روابط دو کشور ایران و عربست هاتنش-

 خواهد کرد.  

و جهاانی ایاران    ایمنطقاه عربساتان از نفاوذ    هاای نگرانای (، 1334 ماهدیبا اجرایی شدن برجام)-

 متفاوت خواهد کرد. هایکنشافزایش خواهد یافت و عربستان را وادار به 

 .یابدمیدر بحرین، عرا  در دهه آینده ادامه  کیژئوپلیتیدر سطح  و عربستاناختالفات ایران -

 سناريوی مطلوب

و جهاانی ایاران    ایمنطقاه عربساتان از نفاوذ    هاای نگرانای (، 1334 ماهدیبا اجرایی شدن برجام)-

 متفاوت خواهد کرد. هایکنشافزایش خواهد یافت و عربستان را وادار به 

و کااهش ذخیاره ارزی    ایمنطقاه پادشاهی آل سعود باه دلیال مشاکالت و اختالفاات داخلای،       -

 فروپاشیده خواهد شد.
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بازرگ،   هاای قادرت در صورت اتخاذ روابط خارجی انفعالی از سوی جمهوری اسالمی ایران با  -

مرکزیت و محوریت عربستان سعودی در خصو  مراسم معنوی ح  از این کشور گرفته شاده و  

 به کشورهای مسلمان واگذار خواهد شد.

  پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف

 از متاثرر  سیاسای  ساناریوهای  ترینمهم که بود سؤال این به پاسخ دنبال به محق  حاضر تحقی  در

 باا  چیسات؟ 1444 ساال  تاا  عربساتان  و ایاران  میان عربی منطقه اخیر( ژئوپلیتیکی)رقابتی تحوالت

 تحقیا   روش به توجه با حوزه این در مهم عوامل سپس آوریجمع بح  ادبیات ابتدا هد  همین

 قارار  نظاران صااحب  اختیار در هاگزاره پرسشنامه، اعتبار بررسی برای. گردید آوریجمع شدهاشاره

 اولیاه  یپرسشانامه  در الزم تغییارات  ،نظاران صااحب  هایپیشنهاد و نظرات بررسی از پس گرفت،

 یاا  ساؤاالت  روایای  بررسای  منظاور باه  اداماه  در. گردیاد  تهیه آزمون یرانویه یپرسشنامه و ایجاد

 اساتنباطی  آماار  فنون از یکی فن این که گردید، استفاده عاملی تحلیل فن از سنجش ابزار هایگویه

 درونای  پایاایی  بررسای  بارای . کناد مای  مشاخص  ماا  بارای  را سؤاالت از هرکدام روایی که است

 آلفاای  فرماول  با که پرسشنامه کل پایایی میزان که شده استفاده کرونبا  آلفای ضریب از پرسشنامه

 در روشانی  دورنماای  دهدمی نشان علمی یهایافته بنابراین.  است صدم 37 شده محاسبه کرونبا 

 آیناده  در رواباط  ایان  کاه  گفت صراحتبه باید حتی و شودمین دیده عربستان و ایران میان روابط

 ضارر  باه  بیشاتر  جهاانی  و ایمنطقاه  تحوالت شیب رسدمی نظر به هرچند. شد خواهد نیز ترتیره

 بینایم مای  آسایا  غارب  در عربساتان  از امروز که آنچه است این واقعیت. رودمی جلو به هاسعودی

 معاادالت  باه  عارا   و مصر بازگشت با رسدمی نظر به که وزنی. است هاآن ایمنطقه وزن از باالتر

 جمهاوری  مطلاوب  ساناریوی  نیاز  پایاان  در. دارد زماان  به نیاز که بازگشتی شود، تعدیل ایمنطقه

 و غربای  کشاورهای  توساط  ساعود  آل دسات  از خادا  خاناه  محوریات  شدن خارج: ایران اسالمی

 هاای ساازمان  در ساعودی  عربستان جنگی جنایات شدن محکوم مسلمان، هایملت به آن واگذاری

 خاارجی  سیاسات  در الزم تدابیر اتخاذ صورت در سعود آل پادشاهی سلسله سرنگونی ،المللیبین

 .است ایران اسالمی جمهوری
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 عربی منطقه تحوالت از پس عربستان و ایران خارجی روابط از متارر سیاسی سناریوهای

 شمسی هجری1444 زمانی بازه تا( 1331)

 :هاپیشنهاد -ب

 را ساعودی  عربساتان  با روابط تنظیم خصو  در محققین پیشنهادی و راهبردی مالحظه ترینمهم

 شرایط که مفهوم بدین. برشمرد تدریجی و گامبهگام هایحرکت و ایمرحله اهدا  ترسیم توانمی

 و دهاد مین را کامل تفاهم و راهبردی همکاری مانند باالیی اهدا  به دسترسی اجازه روابط کنونی

 در اسااس  ایان  بار . گیارد  قارار  موردنظر تدریجی و ایمرحله صورتبه باید روابط بهبود درنتیجه

 غیرخصامانه  رقابات  و زداییتنش سویبه تنش و خصومت مرحله از گذاریهد  نخست، مرحله

 و متقابال  حرکات  راهبارد  اتخاذ راهبردی مالحظات در اصل دومین.گیرد قرار موردتوجه دتوانمی

 پاساخ  دریافات  منتظار  باید ایران ریاض، قبال در مثبت اقدام هر در که مفهوم بدین است، متناسب

 رواباط  تنظیم در ملی پرستیژ و ملی منافع طری  این از تا باشد، مقابل طر  سوی از متناسب مثبت

 باا  رواباط  بهباود  هرگوناه  آغاز نقطه که است آن ذکرقابل نکته سومین.شود حفظ معقول صورتبه

 و مشاروعیت  امنیات،  رباات،  باه  متقابل احترام با و است نهفته دوجانبه سطح در سعودی عربستان

 چناین  در. شاود مای  شاروع  مقابل سیاسی نظام هویتی و مذهبی هایارزش و ملی و داخلی جایگاه

 هاا همکااری  و تعاامالت  گساترش  و موجاود  تانش  و تخاصام  کااهش  انتظاار  کاه  است شرایطی

 .بود خواهد تصورقابل
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