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چكیده
ایران و عربستان بهعنوان دو قطب تأثيرگذار در منطقه راهبردی خليجفارس میباشند كه هر كدام
به نوبه خود در تحولهای این منطقه و حتی مناطق پيرامونی دخيل و نقش چشمگيری دارند ،در
حال حاضر به دالیل مختلف روابط دو كشور به سمت تيرگی و واگرایی هرچه بيشتر حركت نموده
است و آینده مبهمی برای روابط دو كشور قابل تصور میباشد ،در این پژوهش با دیدی آیندهنگرانه
و با هدف شناخت شاخص ها و عوامل ایجاد واگرایی در روابط ميان دو كشور و تالش جهت از ميان
برداشتن این عوامل و حركت در راستای ایجاد دوستی و برقراری روابط دیپلماتيک دوستانه ميان
دو كشور مسلمان و تأمين منافع ملی كشور در افق زمانی ده ساله ،و در راستای پاسخ به این سؤال
كه"مهمترین شاخص ها و عوامل تأثيرگذار در آینده روابط ایران و عربستان در افق زمانی 7311
چيست؟" ،در گام نخست با مطالعه اسناد و سوابق علمی پيشين صورت پذیرفته مرتبط و استفاده
از نظر  73نفر از خبرگان ،تعداد  19شاخص تأثيرگذار بر روابط دو كشور احصاء و در گام دوم با
تشكيل پانل خبرگی شاخصهای مشابه با یكدیگر ادغام و تعداد  93شاخص مشخص گردید و در
ادامه با استفاده از مدل فریدمن تعداد  73شاخص مهم و اثرگذار تعيين و در انتها با استفاده از
نرمافزار آیندهپژوهی ميکمک و بهكارگيری روش تحليل ماتریس متقاطع ،تعداد پنج شاخص
كليدی تاثير گذار بر آینده روابط دو كشور ایران و عربستان در افق زمانی  7311مشخص گردید.
واژههاي كلیدي:
منطقه خلیجفارس ،روابط ايران و عربستان ،آيندهپژوهی ،نرمافزار میکمک.

 .7دانشيار جغرافيای سياسی دانشگاه تهران
 .1دانشجوی دكتری جغرافيای سياسی دانشگاه تهران
* نویسنده مسئول

Email:najafi.s@ut.ac.ir
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مقدمه
عربستان و ایران بهعنوان دو قدرت بزرگ منطقهای خواهناخواه یک رقابت دیرینه و دائم را بر
سر رهبری سياسی كشورهای اسالمی دنبال میكنند (موسوی و بخشیتليابی .)7997 ،و از
دهه  7911تاكنون ،این دو كشور برای دستيابی به هژمونی منطقهای با همدیگر رقابت
میكردند ) .(Osiewicz, 2016رابطه بين ایران و عربستان بهخصوص بعد از سقوط دولت صدام،
متأثر از تنشهای ساختاری موجود در منطقه است .هركدام از این دو بازیگر به دنبال رهبری
جهان اسالم و همچنين چيدمان خاصی از نظم در منطقه هستند .درحالیكه برداشت ایران از
عربستان به عنوان یک بازیگر وابسته به آمریكا است كه برتری مشروع ایران را در خليجفارس به
چالش میكشد ،عربستان نگران قدرت و جاهطلبی ایران در منطقه بهخصوص افزایش قدرت
این كشور بعد از سقوط صدام و همچنين جنگافزارهای هستهای احتمالی آن است (نياكویی و
ستوده.)7993 ،
دو كشور ایران و عربستان بهعنوان دو بازیگر كليدی منطقه مهم و راهبردی خليجفارس
میباشند كه روابط متقابل دو كشور در دورههای مختلف تاریخی تابعی از وضعيت و شرایط
ساختارهای سياسی حاكم در دو كشور ،تحولهای سياسی و اجتماعی درون منطقهای و
دخالتهای قدرتهای جهانی و منطقهای قرار داشته است و در دوره كنونی نيز روابط دوجانبه
فیمابين متأثر از عوامل مختلف بهسوی تيرگی و واگرایی بيشتری حركت نموده است و
آیندهای مبهم را در روابط فیمابين رقمزده است ،درحالیكه دو كشور تأثيرگذار در تحولهای
منطقه و همچنين بهعنوان دو قطب مهم و تأثيرگذار در جهان اسالم ،در صورت درك و
شناخت و بينش صحيح و كنار گذاشتن عوامل تفرقهانگيز و حركت به سمت همگرایی و
برقراری روابط دوجانبه دوستانه ،میتوانستند زمينه ایجاد اتحاد و همبستگی ميان جوامع
اسالمی و تشكيل اتحادیهای متشكل از كشورهای مسلمان و تأثيرگذار در تحولهای بينالمللی
را فراهم نمایند .با نگاه بهنقش بارز و قدرت منطقهای ایران در تحوالت منطقه خليجفارس،
اصلح است با بررسی و شناخت هرچه بيشتر تحوالت این منطقه راهبردی و عوامل تأثيرگذار در
مناسبات دیپلماتيک ميان ایران و عربستان ،چالشها و فرصتهای موجود را تحليل نموده و
بهترین رویكرد را اتخاذ نمود.
بدون تردید با سمتگيری مناسبات ایران و عربستان به سمت تعامالت هرچه بيشتر
اقتصادی و كاهش تنشها و برقراری روابط در چارچوب دیپلماسی درون منطقهای به دور از
مداخله دادن قدرتهای فرا منطقهای خود میتواند زمينهساز آیندهای روشن در جهت ایجاد
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همگرایی و اتحاد منطقهای در حوزه ژئوپليتيک خليجفارس باشد .از طرفی عربستان بهعنوان
كشوری مهم و تأثيرگذار در منطقه خليجفارس و حتی فراتر از آن در كشورهای مسلمان غرب
آسيا و شمال آفریقا و تا حدودی بعضی از كشورهای غربی بهواسطه نقش و جایگاه خاص دینی
و مذهبی و همچنين اقتصادی خود میباشد ،كه در مقاطع مختلف و بهخصوص در ساليان اخير
در حوزه روابط بينالملل و تجارت و اقتصاد ،تأثيرهای منفی را بر منافع ملی كشورمان ایجاد
نموده است و در صورت تشدید روند فعلی حاكم خسارتهای مادی و معنوی غيرقابل جبرانی
را برای منافع ملی كشور به دنبال خواهد داشت ،لذا بررسی عوامل تأثيرگذار در روابط ميان
ایران و عربستان (با تأكيد بر افق زمانی دهساله) جهت موردتوجه قرار دادن و تالش برای از
ميان برداشتن عوامل ایجاد واگرایی و حركت در راستای ایجاد دوستی و برقراری روابط
دیپلماتيک دوستانه ميان دو كشور مسلمان و تأمين منافع ملی كشور از اقدامهای مهم و
ضروری میباشد.
بدون شک با سمتگيری مناسبات ایران و عربستان به سمت تعامل هرچه بيشتر اقتصادی
و سياسی و كاهش تنشها و اتخاذ سياست خارجی عاقالنه در چارچوب دیپلماسی درون
منطقهای بهدوراز مداخله دادن قدرتهای جهانی میتواند زمينهساز بروز آیندهای روشن در
راستای ایجاد همگرایی ميان دو كشور و حتی فراتر از آن در حوزه ژئوپليتيک كشورهای منطقه
خليجفارس و تشكيل سازمان منطقهای مؤثر باشد .لذا با توجه به وضعيت كنونی و حال حاضر
حاكم بر روابط دو كشور ،در پژوهش پيش رو در راستای پاسخ به این سؤال كه"مهمترین
شاخصها و عوامل تأثيرگذار در آینده روابط ایران و عربستان در افق زمانی  7311چيست؟"،
سعی بر آن است تا مهمترین شاخصهای تأثيرگذار در روابط دوجانبه ميان ایران و عربستان را
شناسایی نماید ،به همين منظور با استفاده از مطالعه اسناد و سوابق علمی پيشين صورت
پذیرفته مرتبط و استفاده از نظریههای خبرگان ،شاخصهای تأثيرگذار بر روابط دو كشور مورد
شناسایی قرار گيرد و در ادامه با استفاده از نرمافزار آیندهپژوهی ميک مک 7و بهكارگيری روش
تحليل ماتریس متقاطع ،شاخصها و عوامل كليدی مؤثر مورد شناسایی قرار میگيرد.
با توجه به اینكه نظریههای موازنه برای بررسی و تحليل اتحادها و ائتالف ميان كشورها در
عرصه روابط بينالملل به كار میرود ،در این پژوهش بر اساس نظریه موازنه همهجانبه استيون
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دیوید 7به بررسی روابط فیمابين ایران و عربستان پرداخته و نظریه موازنه همهجانبه بهعنوان
چارچوب نظری تحقيق مورداستفاده قرارگرفته است.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
تأثیرگذاري عربستان بر تحولهاي منطقه

عربستان بهعنوان یكی از بازیگران كليدی در منطقه خاورميانه و خليجفارس ،دارای منابع مادی
و معنایی قدرت میباشد .عربستان از جایگاه و وزن ژئوپليتيک ،ژئواكونوميک و ژئوكالچر
برجستهای در منطقه خاورميانه و خليجفارس بهرهمند میباشد .موقعيت جغرافيایی ،دسترسی
به تنگههای بابالمندب و هرمز ،دریای سرخ ،خليجفارس ،اتحاد با قدرتهای بزرگ (آمریكا)
باسابقهای بيش از نيمقرن ،وجود منابع و ذخایر نفتی ،قرار گرفتن اماكن مذهبی در این كشور
بهصورت بالقوه ،باعث اهميت و نفوذ عربستان در سایر كشورهای اسالمی و علیالخصوص
كشورهای منطقه خليجفارس و خاورميانه شده است .به عبارتی ،عربستان دارای منابع متعددی
از قدرت نرم و سخت میباشد ،بنابراین جایگاه و وزن عربستان در تحولهای منطقه خليجفارس
و خاورميانه با ابتناء به مؤلفههای فوقالذكر مشخص میشود (كریمیفرد .)7993 ،از سوی دیگر
به علت قرار گرفتن شهرهای مكه و مدینه در عربستان و ادعای آن كشور در خصوص رهبری
جهان عرب و جهان اسالم و پيوندهای راهبردی با غرب و بهویژه آمریكا ،بهصورت طبيعی
كشوری تأثيرگذار در تحولهای منطقهای محسوب میشود (شفيعی و همكاران.)7991 ،
هدف اوليه سياست خارجی عربستان ،گسترش نفوذ این كشور در ممالک اسالمی با ترویج
آیين وهابيت در ميان آنهاست و رویه دیگر سياست خارجی ریاض اعمالنفوذ در كشورهای
عربی و تحكيم جایگاه سياسی خود در ميان این دسته از كشورها بهویژه همسایگان است.
عربستان سعودی ،بهعنوان جزئی از جهان عرب ازنظر سياسی (ایدئولوژی) و ژئوپليتيكی خود را
به آن وابسته میداند (رستمی و همكاران .)7993 ،تيم جدید قدرت در ریاض درصدد است تا
ضعف تيم قبلی سعودیها را جبران كند؛ زیرا سياست عربستان تا زمان مرگ ملک عبداهلل در
ژانویه  1173باعث شد كه عربستان نهتنها درصحنههای منطقهای شامل عراق ،لبنان ،فلسطين
و در رأس آنها سوریه متحمل شكست شود؛ بلكه این كشور از مرحله رویارویی منطقهای با
ایران ،به مرحله محاصره عربستان توسط ایران منتقل شود .بدین ترتيب ،مأموریت تيم جدید
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حاكم بر عربستان مقابله هر چه بيشتر بانفوذ منطقهای ایران برآورد میشود (صادقی اول و
همكاران.)7993 ،
درواقع مبانی سياست خارجی عربستان بر پایه حفظ روابط دوستانه این كشور با كشورهای
سرمایهدار غربی شكلگرفته است .بااینهمه ،عربستان همواره كوشيده است تا در سياست
خارجی خود ،رویكردی دوگانه را حفظ كند؛ بهعبارتدیگر ،این كشور باید بهصورت همزمان دو
نقش متعارض را ایفا كند :رهبری جهان اسالم ،دوست و متحد غرب؛ درحالیكه شاهزادگان
سعودی پای شركتهای سرمایهگذار نفتی را از اقصا نقاط جهان به این كشور بازكردهاند ،مقر
بسياری از سازمان های اسالمی نظير بانک توسعه اسالمی و دبيرخانه سازمان كنفرانس اسالمی
نيز در این كشور قرار دارد (شفيعی و همكاران.)7991 ،
تأثیرگذاري ايران بر تحولهاي منطقه

تشكيل دومين دولت شيعی منطقه (عراق) ،موج نوین احيای آگاهی اسالمی و بازسازی هویت
شيعيان و تأثير آن بر فرایندهای سياسی منطقه و مبدأ طرح مجدد هالل شيعه در خاورميانه
شد (جاودانیمقدم .)7997 ،این مسأله با توجه به اهميت عراق از نظر تعداد شيعيان كه 11
درصد جمعيت  91ميليونی عراق و همچنين ازنظر تأثير فكری و ایدئولوژیک مهمترین گروه
شيعه در جهان عرب بر شيعيان منطقه از اهميت خاصی برخوردار شده است (شهریاری،
 .) 7991این فرصت مهيا شده برای ایران ،برای عربستان سعودی در كاهش نقش و جایگاه آن
كشور در سياستهای منطقهای و بينالمللی آمریكا ،تهدید محسوب میشود .عربستان سعودی
بر این عقيده است كه در آینده ،ایران جایگزین عربستان در راهبردهای خاورميانهای آمریكا
خواهد شد یا حداقل نقشآفرینی ایران در مسائل منطقهای یعنی كاهش نقشآفرینی عربستان.
(شهریاری )7991 ،طبق تحليل اندیشمندان غربی؛ تحت شرایط جدید منطقهای و از طریق
ایجاد یک هالل شيعی ،ایران قادر به گسترش قدرت منطقهای و به هم زدن توازن قوای سنتی
خواهد بود .اگر این امر محقق شود ایران قادر به دیكته كردن شرایط و سياستهای خود به
جامعه بينالمللی و بهخصوص به ایاالتمتحده در موضوعاتی حياتی چون امنيت جهانی انرژی،
قيمت نفت و حتی در خصوص سياست مستحكم هستهای خود خواهد بود ).(Nasr, 2006
وقوع انقالب اسالمی در ایران ،همان طور كه تحول ژرفی در نظام سياسی و اقتصادی و
اجتماعی داخل كشور ایجاد كرد ،آغازگر تحول درخور توجهی در روندها و گرایشهای سياست
خارجی ایران نيز بود .حاكميت ارزشهای انقالبی ،گرایش به آرمانهای اسالمی،
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استكبارستيزی ،حمایت از مسلمانان ،پشتيبانی از مستضعفان ،آرمانگرایی و غيره ازجمله
اصولی بودند كه روندهای سياست خارجی را تحت تأثير قراردادند (نجاتی .)7993 ،شاید بتوان
گفت كه برجستهترین وجه تعارض عربستان با ایران ،همين مقوله ایدئولوژی باشد و ازآنجاكه
این عامل در شكلگيری ذهنيت و افكار سياستمداران هر كشور نقش شالودهای دارد ،پرداختن
به آن راهگشای شناخت اصولی این تعارضهاست (شفيعی و همكاران.)7991 ،
پیشینه روابط دوجانبه ايران و عربستان

آغاز روابط ایران و عربستان به تأسيس سلسله آل سعود به سال  7991برمیگردد ،اما این
روابط اهميت چندانی نداشت تا اینكه در عراق كودتایی در سال  7938اتفاق افتاد كه سرنگونی
ملک فيصل پادشاه عراق را در پی داشت و این مسئله آغازی برای بروز شورشهای پوپوليستی
عليه رژیمهای سلطنتی شد .همچنين باعث نگرانی دولتهای سلطنتی ایران و عربستان شد و
آغاز یكسری كارهای مشاورهای و اجرایی در جهت هماهنگسازی سياستهای منطقهای دو
كشور و نزدیكی خاندان پهلوی و سعودی را در پی داشت ).(Furtig, 2007
قبل از انقالب اسالمی ایران ،حكومت عربستان با حكومت شاه روابط ویژهای داشت .ازجمله
عوامل مؤثر این امر را میتوان گرایش هر دو كشور به غرب ،بهویژه ایاالتمتحده ،كه آنها را در
چارچوب سياست دو ستونی نيكسون در جایگاه ویژهای قرار میداد و درنتيجه ،همكاری
مشترك دو كشور را درزمينه مقابله با نفوذ كمونيسم و سلطه شوروی بر منطقه در پی داشت،
منافع مشترك دو كشور در حوزه نفت و انرژی ،منافع سياسی و اقتصادی مشترك در منطقه
خليجفارس ،اشتراكهای فرهنگی و مذهبی ،تشابه نظامهای سياسی ،و غيره دانست (كریمی
فرد .)7993،درواقع در دوران پهلوی ،ایران و عربستان بهعنوان دو كشور مهم منطقه
خليجفارس و غرب آسيا با وجود داشتن اختالفهای گوناگون ،كه میتوانست زمينهساز
تنشهای گسترده ميان آن ها باشد ،ناگزیر به دوستی شدند و به دو متحد اصلی و راهبردی
تبدیل شدند (احمدی .)7981 ،این امر ناشی از الزامهای سياسی -امنيتی غرب و ایاالتمتحده
از یكسو و تهدیدهای كمونيسم و پانعربيسم از سوی دیگر بود كه با كمرنگ كردن عوامل
تنشزایی و واگرایی در روابط دو كشور ،آنها را به همكاریهای سياسی -امنيتی در جهت
تأمين نظم منطقه سوق داد .با پيروزی انقالب اسالمی در ایران ،منطقه شاهد رویارویی دو
كشور مهم مقابل یكدیگر شد .ایران (ایرانی -شيعه -انقالبی) در مقابل عربستان (عرب -سنی-
محافظه كار) متحد آمریكا در منطقه قرار گرفت و در كنار سایر عوامل واگرایی ،تالش برای
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توسعه نفوذ در خليجفارس موجب شد دو كشور بار دیگر به روابط تنشزا بازگردند (ازغندی و
آقاعليخانی.)7991 ،
وقوع انقالب اسالمی ایران باعث مواجهشدن عربستان با یک دولت رقيب در حوزههای
نرمافزاری و سختافزاری قدرت در منطقه شد ) .(khuliyf & Alanazi, 2015انقالب در ایران،
عالوه بر تغييرهای بنيادین و ساختاری در نظام سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
داخل ایران ،باعث تغييرهای شگرفی در سطح منطقه خاورميانه شد .بنيانگذاری انقالب
اسالمی بر اساس مبانی اسالم شيعی و ایدئولوژی اسالمی سياسی در ایران باعث ایجاد این
تصور در نخبگان عربستان سعودی شد كه امنيت هستیشناسی و فيزیكیاش ممكن است مورد
«تهدید» واقع شود (كریمیفرد.)7993 ،
روابط دو كشور ایران و عربستان سعودی در دهههای اخير تحت تأثير ژئوپليتيک بينالمللی
و منطقهای ،تفاوتهای ایدئولوژیكی و نقش غرب ،در نوسان بوده است .در این راستا میتوان
عنوان كرد ،اگر در دوران پهلوی سياستهای ایاالتمتحده ،ایران و عربستان را بهرغم تضادها و
رقابته ا به یكدیگر نزدیک كرد ،در دوره جمهوری اسالمی ایران این تضادها و رقابتها تا
حدودی تحت تأثير سياستها و ابتكارهای برخی مقامها در دورههای خاص كمرنگ گردید
(ازغندی و آقا عليخانی .)7991 ،آغاز بيداری اسالمی در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا ،جلوه
دیگری از رویاروییهای این دو دولت بوده و تشدید واگراییها و مناقشهها را در سطوح سياسی
و دیپلماتيک به دنبال داشته است .تحوالت یمن ،بحرین ،لبنان ،سوریه و عراق مبين عمق
تمایزهای سياسی و حاكی از افتراق سياسی بين جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
است .ایران درصدد ایجاد تغييرهایی در ساختارهای موجود در منطقه از طریق حمایتهای
مادی و معنوی از جنبشهای اسالمی ،و تحركهای ضدآمریكایی و ضد صهيونيستی است.
عربستان سعودی هم به روشهای گوناگون در پی بقای رژیمهای نزدیک به خود و یا حفظ نظم
مطلوب و احياناً حذف جریانهای مخالف است (خضری و دیگران .)7993 ،در حال حاضر هدف
اصلی عربستان مبارزه بانفوذ ایران در سوریه میباشد ) .(Sailer, 2016و سياستمداران
عربستانی اذعان می دارند كه ایران در چهار پایتخت كشورهای عربی بيروت ،بغداد ،دمشق و
صنعا نفوذ دارد).(Ibid: 5
حال حاضر و در دوره كنونی نيز توافق برجام بين ایران و قدرتهای بزرگ (خصوص ًا آمریكا
در) باعث واگرایی بيشتر بين ایران و عربستان شد .تصور عربستان این بود با حل مسئله
هستهای ،رابطه دو كشور ایران و آمریكا مسالمتآميز خواهد شد و عربستان جایگاه و اهميت
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خود را در سياست خارجی آمریكا در خاورميانه و خليجفارس از دست خواهد داد .همين سوء
درك عربستان باعث ایجاد خطمشیها و سياستهای تهاجمی و ستيزهجویانه در منطقه شد.
در این دوره تنش و بی اعتمادی بين ایران و عربستان به اوج خود رسيد ،سياستمداران
عربستان با سوء تصور از جایگاه و وضعيت ایران در خاورميانه و خليجفارس در قالب
«ایرانهراسی» و «شيعههراسی» درصدد مطرح كردن ایران بهعنوان «تهدیدی» عليه صلح و
امنيت منطقه هستند .ایجاد اتحادها و ائتالفهای جدید با محوریت عربستان و با ورود
كنشگران سياسی جدید مثل اسرائيل جهت برقراری «توازن تهدید» مقابل محور مقاومت به
رهبری ایران میباشد (كریمیفرد .)7993 ،درواقع عربستان تالش دارد ائتالفی از غرب و رژیم
صهيونيستی و رژیمهای عربی محافظهكار در قبال ایران تشكيل دهد و به توسعه نفوذ ایران در
منطقه پایان دهد .از تالشهای اخير سعودیها برقراری روابط حسنه و حمایت مالی عربستان
از سازمان اشرف (منافقين) است (شهریاری.)7991 ،
نظريه موازنه همهجانبه

یكی از نظریههایی كه در دوره پس از جنگ سرد درباره موازنهسازی و بهویژه در مورد
كشورهای درحالتوسعه موردتوجه قرارگرفته است ،نظریه موازنه همهجانبه است .این نظریه كه
توسط استيون دیوید ارائهشده است در اصل بر پایه نظریههای موازنه قوا قرار دارد اما میكوشد
برخی وجوه آن را روزآمد كند ،دیوید در این نظریه بيشتر بر روی كشورهای درحالتوسعه
تمركز نموده است و تالش دارد كه نشان دهد چرا و چگونه دولتهای درحالتوسعه به سمت
اتحاد با یكدیگر حركت میكنند و به اعتقاد دیوید با نظریه موازنه همهجانبه بهتر میتوان
شكلگيری اتحادها و رفتار آینده اتحادها در كشورهای درحالتوسعه را پيشبينی نمود .نظریه
موازنه همهجانبه مانند نظریه موازنه قوا موضوع بقا را در رأس همه اهداف دولتها قرار میدهد
اما این موضوع را به رهبران دولتها در كشورهای درحالتوسعه نيز تسری داده و معتقد است
برای رهبران دولتها در این كشورها مسئله اساسی بقاست و لذا ماهيت اتحادها در كشورهای
درحالتوسعه وضعيت متفاوتتری در مقایسه با دیگر كشورها دارد و لذا برخالف موازنه قوا كه
در آن عوامل و مؤلفههای درونی كشورها برای اتحاد مدنظر قرار نمیگيرد و اشتراك در عوامل
داخلی برای شكلگيری اتحادها نياز نيست ،در نظریه موازنه همهجانبه ارزیابی وسيعتری از
تهدیدات وجود دارد و تهدیدات داخلی را نيز شامل میشود و سطح تحليل افراد یعنی رهبران
دولتها را نيز مدنظر قرار میدهد (سيفی و پور حسن .)7993 ،به اعتقاد استيون دیوید
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عليههایی در درون دولتهای درحالتوسعه وجود دارد كه حتی از مليت و سرزمين برای
رهبران این دولتها مهمتر است این عليهها شامل قبيله ،قوميت ،مذهب و یا خاندان شخص
حاكم باشد و این رهبران عمدتاً عالقه دارند با نظامهای سياسی دیگر كه نگرانیهای مشابهی
دارند متحد شوند .و لذا تصميمگيری در این نظامها عمدت ًا انفرادی است ،یا نخبگان اندكی در
فرایند تصميمگيری نقش دارند و افكار عمومی عمدتاً نقش پررنگی در تصميم سازیها بهویژه
در حوزه روابط خارجی ندارند ( .)David, 1991دیوید تأكيد میكند چنين دولتهایی برای
حفظ قدرت خود به دنبال جذب متحدان خارجی در سطح منطقهای و یا بينالمللی هستند و
این نقطه تمایز نظریه موازنه همهجانبه از نظریههای سنتی موازنه قوا و نظریه جدیدتر موازنه
تهدید استفان والت است كه خواستار تمایزگذاری در بررسی ماهيت اتحادها در جهان سوم با
سایر نقاط است (سيفی و پور حسن.)7993 ،
پیشینه تحقیق

مهم ترین تحقيقات صورت گرفته پيشين در رابطه با روابط ایران و عربستان به شرح جدول
شماره ( )7میباشد:
جدول ( )7مهمترين تحقیقات صورت گرفته پیشین در رابطه با روابط ايران و عربستان
رديف

نام اثر

هسته بحث

7

كتاب :روابط ایران و عربستان در سده
بيستم (دوره پهلوی).
(احمدی ،7981 ،نشر وزارت امور خارجه)

در هشت فصل روابط ایران و عربستان را در سده بيستم از بدو
تأسيس حكومت عربستان تا آخر دوره پهلوی مورد تجزیهوتحليل
قرار داده است ،و بيان نموده است كه در روابط فیمابين دو كشور
مسائل منطقهای و فرهنگی مذهبی اغلب دو كشور را در برابر هم
قرار داده است و در مواردی هم دو كشور بر سر منافع مشترك باهم
همكاری داشتهاند.

2

كتاب :اسناد روابط ایران و عربستان
.7913 -7931
(محقق ،7919 ،نشر وزارت امور خارجه)

اسناد و روابط دوجانبه را در چهار بخش كلی اسناد سياسی،
اقتصادی ،فرهنگی و قبور متبركه ،بقيع ،موقوفات مورد بررسی قرار
داده است.

3

پایاننامه :بررسی روابط ایران و عربستان
سعودی.
(نصر اصفهانی ،7919 ،دانشگاه تهران).

واگرایی در روابط فیمابين و عدم همكاری ایران و عربستان و
بهخصوص كشورهای خليجفارس را عاملی مهم در عدم حضور
كشورهای منطقه در رقابتهای جهانی اقتصاد و پيشرفت اقتصادی
دانسته است.
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پایاننامه :بررسی آینده روابط ایران و
عربستان ،ارائه راهكارهایی برای برونرفت
از وضع موجود (فهيمی ،7991 ،دانشگاه
تهران)

با استفاده از روش دلفی و سناریونویسی سناریوهای محتمل در مورد
آینده نظام صعودی و روابط این كشور با ایران بررسی و راهكارهای
برونرفت از وضع موجود را بيان نموده است و در ادامه با بررسی
عوامل داخلی و خارجی تأثيرگذار پيشبينی احتمال تجزیه عربستان
را نموده است.

5

پایاننامه :تأثير شيعه هراسی بر روابط
جمهوری اسالمی ایران و عربستان
صعودی ( جهانگيری ،7991 ،دانشگاه آزاد
واحد تهران مركز)

پيوند عميق ميان منافع ملی ایران با ژئوپليتيک شيعه و گسترش
حوزه نفوذ ایران در كشورهای منطقه و شيعيان منطقه موجبات
تيرگی روابط دوجانبه ميان دو كشور را فراهم نموده است.

6

مقاله :واكاوی روابط ج.ا.ا و عربستان
سعودی در دهه نخست پيروزی انقالب
اسالمی.
(شفيعی و همكاران.)7991 ،

علل تيرگی روابط ميان ایران و عربستان را در ماهيت ایدئولوژیک دو
كشور ،پيروزی انقالب ایران ،نقش قدرتهای فرا منطقهای،
ژئوپليتيک نفت و گاز و  ...میداند.

1

مقاله :بررسی عوامل منطقهای واگرایی در
روابط ایران و عربستان (.)7983-7991
(ازغندی و آقا علیخانی)7991 ،

بهرهگيری از ابزار مناسب و اتخاذ تدبير صحيح و تعامل را زمينهساز
همكاری ميان دو كشور دانسته و از طرفی دیگر قاعدهمند شدن
روابط ایران و آمریكا را تأثيرگذار در برقراری روابط ميان ایران و
عربستان و كشورهای عربی میداند.

8

مقاله :سناریوهای محتمل در آیندهپژوهی
روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر
تحولهای ژئوپليتيكی منطقه عربی (در
بازه زمانی .)7313
(رستمی و همكاران)7993 ،

مهمترین مؤلفههای تأثيرگذار در روابط فیمابين را به ترتيب اهميت
مشخص نموده است و عنوان نمودهاند كه دور نمای روشنی در
روابط آینده دو كشور وجود نداشته و آینده روابط را تيرهوتار دانسته
است.

روش شناسی پژوهش
روش آيندهپژوهی

برنامه ریزی اگر قرار است موفق باشد باید نگاهی جستجوگر و طوالنی به آینده داشته باشد
(رنجبر حيدری و همكاران .)7993 ،با ظهور علم آیندهنگاری محققان سياستگذاری سعی
مینمایند از قابليتهای این علم در توسعه فنون برنامهریزی راهبردی استفاده نمایند و ازاینرو
بهتدریج با استفاده وسيع از آنها ،روشها و فنون آیندهنگاری وارد بطن برنامهریزیشده است
(مينائی و همكاران .)7993 ،مقصود آیندهپژوهی فراهم كردن پاسخهای بر پایه دانش برای نياز
جمعآوری ،درست كردن و گزارش دادن اطالعات مربوطه با استفاده از ابزارهایی است كه امكان
آناليز متغيرهای استراتژیک یا كليدی ،رفتار و پيشرانهای عوامل اجتماعی ،ساختار سناریوها
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شرطی و استراتژیهای الزم دستیابی به این سناریوها را میدهد (.)Georghiou et al, 2012

درواقع آیندهپژوهی ،اصول و روش مطالعه و سپس تصميمگيری ،طرحریزی و اقدام در خصوص
علوم و فناوری مرتبط با آینده است .آیندهپژوهی ،تفكرات فلسفی و روشهای علمی و مدلهای
مختلف بررسی و مطالعه آینده را مطرح و با استفاده از آنها ،آیندههای بدیل و احتمالی را
ترسيم مینماید .لذا ،آیندهپژوهی ابزاری برای معماری و مهندسی هوشمندانه آینده است
(وقوفی و همكاران.)7991 ،
با شناسایی متغيرها و پيشرانهایی كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر آینده موضوع
موردپژوهش اثر میگذارند میتوان به درك نسبی درزمينه موردنظر دستیافت و به پيشبينی
آیندههای محتمل پرداخت .تجزیهوتحليل تأثير متقاطع 7این مشكل را بهصورت مستقيم از
طریق تجزیهوتحليل احتماالت شرطی موردبررسی قرار میدهد .روش تأثير متقاطع اقالم
پيشبينیشده را موردبررسی قرار میدهد و برای بررسی وقایع محتمل آینده و تأثير متقاطع
آنها بر یكدیگر استفاده میشود و برای آشكار ساختن احتمال شرطی یک رویداد با توجه به
وقوع و یا عدم وقوع حوادث مختلف تالش میكند .تحليل اثر متقاطع سعی میكند تا روابط
بين رویدادها و متغيرها را به هم ارتباط دهد .این روابط ،سپس نسبت به هم طبقهبندی
می شوند و برای تعيين اینكه كدام رویدادها و سناریوها ،در یک چارچوب زمانی معين ،از بقيه
محتملتر هستند ،بكار میرود (همان منبع).
نرمافزار میک مک
نرمافزار ميک مک نخستين بار توسط مؤسسه Instituted' Innovation Informatique pour

 ،'Entrepriseدر اندیشكده تحقيقاتی درزمينه راهبردی مربوط به آینده و سازمان ،توسط ميشل
گودت دركشور فرانسه به وجود آمد ( .)Godet,1999این روش با تجزیهوتحليل ساختاری ،كه
در آن ساختار بهعنوان یک واقعيت تحت عنوان یک مجموعه مورد مطالعه است در ارتباط
میباشد ،و عناصر این نظام وابستگی تنگاتنگی با یكدیگر دارند ( .)Mojica, 2005درعينحال
این روش به مالحظه متغيرهای كيفی و كاوش آیندههای چندگانه و نامعلوم میپردازد
( .)Jiménez, 2009ماتریس اثر متقاطع (ميک مک) روشی تحليلی جهت توصيف ارتباط بين
اجزای تشكيلدهنده یک مجموعه است .با استفاده از آن میتوان متغيرهای كليدی در مجموعه

1

). Cross impact Analysis (CIA
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را شناسایی و از آنها جهت پيشبينی آینده و فعاليت پيچيده سناریونویسی استفاده كرد.
مراحل و فرآیند انجام كار توسط این نرمافزار به شرح زیر میباشد:
 .7در ابتدا میبایست متغيرهای اثرگذار در یک مجموعه را مشخص كنيم .برای این كار
میتوان از اسناد و مقالههای مرتبط و نظر كارشناسان خبره در زمينه پژوهش استفاده
نمود.
 .1در قدم بعد باید یک ماتریس  n×nبه تعداد پيشرانهای مشخص گردیده در مرحله
قبل تشكيل داد.
 .9در این مرحله میبایست بر اساس ميزان تأثيرگذاری عوامل بر یكدیگر یک عدد از
مقياس صفرتا سه را به آنها اختصاص داد .بدین معنی كه عدد سه ،دو ،یک و صفر به
ترتيب نمایانگر تأثير زیاد ،متوسط ،كم و بدون تأثير میباشند .پس از تعيين ميزان
اثرگذاری متغيرها بر یكدیگر و مقداردهی یک ماتریس ( n×nكه در آن  nتعداد
متغيرهای اثرگذار بر مجموعه است) را خواهيم داشت كه نام آن ماتریس تأثيرهای
مستقيم 7میباشد .در صورت اضافه كردن پارامتر  Pبه مقياس صفرتا سه تعریفشده
برای آرایههای ماتریس ،ماتریس تأثيرهای مستقيم بالقوه 1را خواهيم داشت .پارامتر P
بيانگر تأثير بالقوه یک عامل بر عامل دیگر میباشد كه كاربرد آن در تبيين آیندههای
متفاوت بر اساس ميزان اثرگذاری یک عامل در درجههای مختلف است .جهت وارد
كردن اعداد در داخل ماتریس میبایست ميانگين نمراتی كه خبرهها به هر رابطه
میدهند را محاسبه كرده و پس از گرد كردن مقدار آن ،عدد بهدستآمده را در
ماتریس جایگذاری كنيم.
 .3تشكيل جدولی با عنوان تأثيرهای متقابل متغيرها بر یكدیگر ،در این جدول مجموع
اعداد هر ردیف از ماتریس نشاندهنده ميزان اثرگذاری متغير آن ردیف بر دیگر عوامل
و مجموع اعداد هر ستون نمایانگر ميزان اثرپذیری آن متغير از دیگر متغيرها میباشد.
 .3در این مرحله با استفاده از نرمافزار اقدام بهرسم نموداری مطابق شكل شماره ()7
مینمایيم كه در آن محور عمودی نشانگر ميزان اثرگذاری و محور افقی نشانگر ميزان
اثرپذیری میباشد .بر اساس محل قرار گرفتن هر متغير در این نمودار میتوان
خصوصيات آن را تشریح كرد ).(Asan, 2007
1

. MDI
. MPDI

2
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IV

I

اثرگذاری

III

II

79

اثرپذیری
شكل ( )7نمودار اثرگذاري و اثرپذيري متغیرها

همانطور كه در شكل شماره ( )7مشخص است ،نمودار از چهار ناحيه تشكيلشده است كه
مشخصات متغيرهای قرارگرفته در هر قسمت به شرح زیر است:
قسمت ( )Iمتغيرهای مستقل یا اهرمی :متغيرهایی كه تأثير بسزایی بر دیگر متغيرها
نداشته و تأثير زیادی هم از آنها نمیگيرند .در كل دارای پویایی و وابستگی كمی هستند.
قسمت ) (IIمتغيرهای ورودی یا قدرت :این متغيرها از بيشترین تأثيرگذاری و كمترین
تأثيرپذیری برخوردار هستند .این متغيرها به علت اثرگذاری باالیی كه دارند بر روی نتایج
بهدستآمده تأثير بسزایی دارند و هرگونه تغييراتی كه در آنها رخ بدهد واكنش كلی مجموعه
را در بر خواهد داشت.
قسمت ( )IIIمتغيرهای خطرپذیری ،دوگانه یا هدف :این متغيرها بهطور همزمان از
تأثيرگذاری و اثرپذیری باالیی بهره میبرند ،این بدان معناست كه آنها پرنفوذ و درعينحال
آسيبپذیر هستند به این صورت كه هر تغيير و ناپایداری در آنها بر مابقی متغيرها و نتيجه
تأثير میگذارد .با توجه به خصوصيات ذكر شده با استفاده از این متغيرها میتوان به
سناریونویسی و پيشبينی آینده پرداخت .در حقيقت ما به دنبال شناسایی این متغيرهای
كليدی هستيم.
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قسمت( )IVمتغيرهای نتيجه :متغيرهایی كه اثرگذاری كم و محدودی دارند و بهشدت از
دیگر متغيرها تأثير میپذیرند.
متغيرها در سطح نمودار به دو صورت پراكنده خواهند شد .یا بهصورت  Lكه نشانه پایداری
مجموعه است و متغيرها فقط در سه ناحيه  Iو  IIو  IVپراكنده خواهند شد ،و یا در هر چهار
ناحيه نمودار قرار میگيرند و یک مجموعه ناپایدار را تشكيل میدهند.
روند و مراحل انجام پژوهش

نوع تحقيق صورت پذیرفته كاربردی میباشد ،روش گردآوری اطالعات روش اسنادی،
كتابخانهای و استفاده ازنظرهای خبرگان ،و شيوه تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار
آیندهپژوهی ميک مک و بهكارگيری روش تحليل ماتریس متقاطع میباشد.
در پژوهش پيش رو در گام نخست بامطالعه اسناد و سوابق علمی پيشين صورت پذیرفته
مرتبط و استفاده ازنظر  73نفر از خبرگان آشنا و دارای زمينه علمی مرتبط با مسائل
سياسی -جغرافيایی و روابط بينالملل شاغل در مركز مطالعات نزاجا و اساتيد و دانشجویان
مقطع دكتری دانشگاه تهران (برای انتخاب نفرات خبره از روش نمونه یابی گلوله برفی استفاده
گردیده) ،تعداد  19شاخص تأثيرگذار بر روابط دو كشور احصاء و در گام دوم با تشكيل پانل
خبرگی شاخصهای مشابه با یكدیگر ادغام و تعداد  93شاخص مشخص گردید و در ادامه با
استفاده از مدل فریدمن تعداد  73شاخص مهم و اثرگذار تعيين و در انتها با استفاده از نرمافزار
آیندهپژوهی ميکمک و به كارگيری روش تحليل ماتریس متقاطع ،تعداد پنج شاخص كليدی
تأثيرگذار بر آینده روابط دو كشور ایران و عربستان در افق زمانی  7311مشخص گردید.
يافتههاي پژوهش
در گام نخست ،جهت شناسایی و مشخص نمودن عوامل تأثيرگذار بر آینده روابط ميان دو
كشور جمهوری اسالمی ایران و عربستان ،با مرور كتب و مقاالت علمی مرتبط با زمينه پژوهش
و همچنين انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه ميان تعداد  73نفر از خبرگان ،تعداد  19عامل
بهعنوان پيشرانهای تأثيرگذار بر روابط دو كشور مطابق جدول شماره ( )1مورد شناسایی واقع
گردیدند.
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جدول ( )2پیشرانهاي مؤثر بر آينده روابط بین جمهوري اسالمی ايران و عربستان
R

عنوان عامل

R

عنوان عامل

7

حاكم شدن نظام چندقطبی بهجای نظام
دوقطبی پيشين در جهان

38

رقابتهای ایران و عربستان در جهت نفوذ در
كشورهای منطقه

1

تغيير و تحول در قدرتهای منطقهای و ظهور
قطبهای جدید قدرت

3۳

رشد و گسترش فضای مجازی و افزایش بينش و
آگاهی و رشد توقعهای مردمی در عربستان

9

نزدیكی و همكاری ميان اعضاء شورای همكاری
خليجفارس

04

رشد و گسترش گروههای تروریستی در منطقه

3

مداخله قدرتهای اروپایی در خليجفارس

07

تأمين و حمایت غيرمستقيم گروههای تروریستی
فعال در منطقه توسط عربستان

3

مداخله قدرتهای آسيایی در خليجفارس

02

نزدیكی فكری و دیدگاهی گروههای سلفی و
تكفيری با حاكميت عربستان

1

مداخله روسيه و تركيه در خليجفارس

03

افزایش تحركات گروهکهای تجزیهطلب
موردحمایت عربستان در ایران

1

پشتيبانی تسليحاتی غرب از عربستان

00

اختالفهای عربستان و قطر

8

رقابت تسليحاتی گسترده در كشورهای حوزه
خليجفارس

05

حمایت مالی رسانههای مخالف ایران توسط
عربستان

9

روابط گسترده تجاری– نظامی عربستان و
آمریكا

06

حمایت مالی اپوزسيونهای ایرانی (سلطنتطلب،
مجاهدین خلق و )...توسط عربستان

71

احتمال برقراری روابط ميان اسرائيل و عربستان

01

رشد صنایع بومی نظامی و دفاعی ایران

77

تشكيل ناتوی عربی

08

افزایش قدرت موشكی و نظامی ایران

71

تغييرات سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در
عربستان

0۳

وجود اقليت شيعی در عربستان

79

تحوالت بيداری اسالمی در منطقه

54

حمایت اقليت شيعی مخالف حاكميت در عربستان
توسط ایران

73

مداخله نظامی عربستان در بحرین و یمن

57

رقابت غيرمستقيم نظامی ایران و عربستان در یمن

73

توانایی و دستيابی ایران به دانش هستهای

52

اختالفهای ایدئولوژیک ایران و عربستان

71

افزایش بودجه نظامی عربستان

53

القای ایران هراسی در كشورهای حوزه خليجفارس
توسط آمریكا

71

تحریمهای نفتی و اقتصادی ایران

50

مناسک حج و اعزام حجاج ایرانی به عربستان

78

جنگ فرسایشی ميان عربستان و یمن

55

نفوذ گسترده سياسی و نظامی ایران در عراق
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11
79

افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه

56

نفوذ گسترده سياسی و نظامی ایران در سوریه

11

نفوذ سياسی و نظامی ایران در یمن

51

روابط ایران و گروههای مقاومت فلسطينی

17

نفوذ سياسی ایران در بحرین

58

حضور گسترده نظامی غرب و آمریكا در منطقه

11

تغيير دولت در ایران و تغيير در سياست خارجی
در هر دوره

5۳

پرونده هستهای ایران

19

هم سو نبودن سياستهای نفتی ایران و
عربستان

64

وجود اماكن مذهبی در عربستان

13

وقوع انقالب ایران و شعار حمایت از مستضعفين
و نهضتهای آزادیبخش

67

سياست نفتی مهار ایران توسط عربستان

13

ادعای رهبری معنوی جهان اسالم بهویژه اعراب
توسط عربستان

62

اختالفهای فرهنگی و تمدنی (عرب و عجم) ميان
دو كشور

11

تبليغ مذهب وهابيت توسط عربستان

63

رقابتهای نفتی دو كشور

11

تبليغ مذهب تشيع توسط ایران

60

موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران

18

تضاد در سياست خارجی دو كشور

65

كنترل تنگه استراتژیک هرمز از سوی ایران

19

روابط اقتصادی و تجاری پایين دو كشور

66

تنوع قوميتی در ایران

91

عربستان مركز جهان اسالم و اهل تسنن

61

مشكالت اقتصادی در ایران

97

ایران مركز و كانون تشيع در جهان

68

ساختارهای متفاوت سياسی ،اجتماعی دو كشور

91

نظام پادشاهی و محافظ كار عربستان

6۳

مشكالت و اختالفات مرزی ایران (جزایر سهگانه)

99

دیدگاههای امنيتی متضاد

14

قدرتیابی عراق در آینده

93

وابستگی امنيتی عربستان به آمریكا

17

رشد اقتصادی و سرمایهگذاری گسترده عربستان
در بنگاههای تجاری دنيا

93

تشكيل هالل شيعی با محوریت ایران

12

وابستگی غرب و كشورهای درحالتوسعه به منابع
انرژی منطقه

91

نفوذ ایران در شرق مدیترانه

13

منافع اقتصادی غرب و كشورهای درحالتوسعه در
منطقه

91

روابط ایران و حزباهلل

در گام دوم ،بر اساس روش پانل خبرگی از كارشناسان مربوط خواسته شد تا با بررسی
مجدد و دقيق ،تعدادی از پيشرانها كه دارای اشتراك و شباهت میباشند را شناسایی و
تجميع نموده كه ماحصل كار احصاء تعداد  93عامل به شرح جدول شماره ( )9میباشد.
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جدول ( )3تجمیع عوامل مؤثر بر آينده روابط بین جمهوري اسالمی ايران و عربستان
R

عنوان عامل

R

عنوان عامل

7

حاكم شدن نظام چندقطبی در جهان و تغيير
و ظهور قطبهای جدید قدرت

7۳

اختالفات ایدئولوژیک ایران و عربستان

2

نزدیكی و همكاری ميان اعضاء شورای
همكاری خليجفارس و تشكيل ناتوی عربی

24

القای ایران هراسی در كشورهای حوزه خليجفارس
توسط آمریكا

3

منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی
منطقه ،قدرتهای جهانی و منطقهای و
مداخله در خليجفارس و حضور گسترده
نظامی غرب و آمریكا در منطقه

27

0

پشتيبانی تسليحاتی غرب از عربستان و رقابت
تسليحاتی گسترده در كشورهای حوزه
خليجفارس

22

5

روابط گسترده تجاری  -نظامی عربستان و
آمریكا و احتمال برقراری روابط ميان اسرائيل
و عربستان

23

تغيير دولت در ایران و تغيير در سياست خارجی در
هر دوره و تضاد در سياست خارجی دو كشور و
همسو نبودن سياستهای نفتی ایران و عربستان

6

تحولهای ناشی از بيداری اسالمی در منطقه
و تغييرهای سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در
عربستان

20

وقوع انقالب ایران و شعار حمایت از مستضعفين و
نهضتهای آزادیبخش

1

افزایش بودجه نظامی عربستان و مداخله
نظامی عربستان در بحرین و یمن و جنگ
فرسایشی ميان عربستان و یمن

25

8

توانایی و دستیابی ایران به دانش هستهای و
پرونده هستهای ایران و تحریمهای نفتی و
اقتصادی ایران

26

۳

رقابتهای ایران و عربستان جهت نفوذ در
كشورهای منطقه و افزایش قدرت نفوذ ایران
در منطقه و شرق مدیترانه و تشكيل هالل
شيعی با محوریت ایران

21

74

رشد و گسترش فضای مجازی و افزایش
بينش و آگاهی و رشد توقعهای مردمی در
عربستان

28

سيستم پادشاهی و محافظ كار عربستان

77

گسترش گروههای تروریستی در منطقه و
تأمين و حمایت غيرمستقيم گروههای
تروریستی فعال در منطقه توسط عربستان

2۳

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی
عربستان به امریكا

مناسک حج و اعزام حجاج ایرانی به عربستان

نفوذ گسترده سياسی و نظامی ایران در عراق ،سوریه،
یمن و بحرین و روابط ایران و حزباهلل و گروههای
مقاومت فلسطينی

وجود اماكن مذهبی و مركزیت جهان اسالم و ادعای
رهبری معنوی جهان اسالم بهویژه اعراب توسط
عربستان و تبليغ مذهب وهابيت توسط عربستان
روابط اقتصادی و تجاری پایين دو كشور

ایران مركز و كانون تشيع در جهان و تبليغ مذهب
تشيع توسط ایران
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13
72

نزدیكی فكری و دیدگاهی گروههای سلفی و
تكفيری با حاكميت عربستان

34

رقابت های نفتی دو كشور و سياست نفتی مهار ایران
توسط عربستان

73

تنوع قوميتی در ایران و افزایش تحركهای
گروهکهای تجزیهطلب موردحمایت
عربستان در ایران

37

موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران و كنترل
تنگه استراتژیک هرمز از سوی ایران

70

اختالفهای ميان عربستان و قطر

32

مشكلهای اقتصادی در ایران و رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری گسترده عربستان در بنگاههای تجاری
دنيا

75

حمایت مالی رسانهها و اپوزسيونهای ایرانی
(سلطنتطلب ،مجاهدین خلق و )...توسط
عربستان

33

ساختارهای متفاوت سياسی ،اجتماعی دو كشور و
اختالفهای فرهنگی و تمدنی (عرب و عجم) ميان
دو كشور

76

رشد صنایع بومی نظامی و دفاعی و افزایش
قدرت موشكی و نظامی ایران

30

مشكلها و اختالفهای مرزی ایران (جزایر سهگانه)

71

وجود اقليت شيعی در عربستان و حمایت
اقليت شيعی مخالف حاكميت در عربستان
توسط ایران

35

78

رقابت غيرمستقيم نظامی ایران و عربستان
دریمن

قدرتیابی عراق در آینده

در گام سوم ،پرسشنامهای جهت بررسی ارزش هركدام از عوامل تهيه گردید و در اختيار
خبرگان قرار گرفت .كه با بهرهگيری از مدل فریدمن ،و بر اساس معدلگيری صفر تا سه،
ميانگين  7/1به دست آمد .از ميان  93عامل شناساییشده در مرحله قبل تعداد  11عامل كه
نمرهای كمتر از ميانگين گرفته بودند از ميان عوامل حذف گردید و درنهایت تعداد  73عامل
مطابق جدول شماره ( )3برای بررسی نهایی انتخاب گردید.
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جدول( )0عوامل نهايی مؤثر بر آينده روابط ايران و عربستان
R

عنوان عامل

R

عنوان عامل

7

اختالفهای ایدئولوژیک ایران و عربستان

۳

وقوع انقالب ایران و شعار حمایت از مستضعفين و
نهضتهای آزادیبخش

2

روابط گسترده تجاری– نظامی عربستان و آمریكا
و احتمال برقراری روابط ميان اسرائيل و عربستان

74

موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران و كنترل
تنگه راهبردی هرمز از سوی ایران

3

تحولهای بيداری اسالمی در منطقه و تغييرهای
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در عربستان

77

رقابتهای ایران و عربستان جهت نفوذ در كشورهای
منطقه و افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه و شرق
مدیترانه و تشكيل هالل شيعی با محوریت ایران

0

مشكلهای اقتصادی در ایران و رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری گسترده عربستان در بنگاههای
تجاری دنيا

72

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی
عربستان به امریكا

5

توانایی و دستیابی ایران به دانش هستهای و
پرونده هستهای ایران و تحریمهای نفتی و
اقتصادی ایران

73

روابط اقتصادی و تجاری پایين دو كشور

6

نزدیكی فكری و دیدگاهی گروههای سلفی و
تكفيری با حاكميت عربستان

70

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی
عربستان به امریكا

1

رشد صنایع بومی نظامی و دفاعی و افزایش قدرت
موشكی و نظامی ایران

75

قدرتیابی عراق در آینده

8

منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی منطقه،
قدرتهای جهانی و منطقهای و مداخله در
خليجفارس و حضور گسترده نظامی غرب و آمریكا
در منطقه

در گام چهارم ،جهت واردكردن  73عامل نهایی بهدستآمده در نرمافزار ميک مک
میبایست آنها را بهاختصار نامگذاری (كدگذاری) نمود .به همين منظور مطابق جدول ()3
عناوین تخصيص دادهشده به هر یک از عوامل را مشاهده میكنيم .نامگذاری این عوامل
میبایست بهصورت نام كوتاه 7و نام بلند 1انجام پذیرد.

1

. Short lable
. Long Lable

2
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11

جدول( )5كدگذاري عوامل جهت ورود در نرمافزار میک مک
Short
lable

Long Lable

R

a

اختالفهای ایدئولوژیک ایران و عربستان

1

b

روابط گسترده تجاری– نظامی عربستان و آمریكا و احتمال برقراری روابط ميان اسرائيل و
عربستان

2

C

تحولهای بيداری اسالمی در منطقه و تغييرهای سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در عربستان

3

d

مشكلهای اقتصادی در ایران و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری گسترده عربستان در بنگاههای
تجاری دنيا

4

e

توانایی و دستیابی ایران به دانش هستهای و پرونده هستهای ایران و تحریمهای نفتی و
اقتصادی ایران

5

f

نزدیكی فكری و دیدگاهی گروه های سلفی و تكفيری با حاكميت عربستان

6

g

رشد صنایع بومی نظامی و دفاعی و افزایش قدرت موشكی و نظامی ایران

7

h

منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی منطقه ،قدرتهای جهانی و منطقهای و مداخله در
خليجفارس و حضور گسترده نظامی غرب و آمریكا در منطقه

8

وقوع انقالب ایران و شعار حمایت از مستضعفين و نهضتهای آزادیبخش

9

j

موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران و كنترل تنگه راهبردی هرمز از سوی ایران

10

k

رقابت های ایران و عربستان جهت نفوذ در كشورهای منطقه و افزایش قدرت نفوذ ایران در
منطقه و شرق مدیترانه و تشكيل هالل شيعی با محوریت ایران

11

l

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی عربستان به امریكا

12

m

روابط اقتصادی و تجاری پایين دو كشور

13

n

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی عربستان به امریكا

14

o

قدرتیابی عراق در آینده

15

i

در گام پنجم ،با كمک  73نفر از خبرگان امتيازاتی در بازه صفرتا سه به ميزان اثرگذاری
عوامل بر یكدیگر داده میشود .حاصل كار مطابق جدول شماره ( )1یک ماتریس 73 ❊73
میباشد.

11
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بر اساس خروجی اوليه نرمافزار ،مطابق جدول شماره ( )1ميزان پرشدگی ماتریس بهتقریب
 18درصد است كه این رقم نشاندهنده این است كه بيش از دو سوم موارد عوامل بر یكدیگر
تأثيرگذار بودهاند .از  171رابطه قابل ارزیابی ميزان اثرگذاری  31رابطه صفر بوده كه به معنای
عدم اثرگذاری یک یا هر دو عامل این روابط بر دیگری است .تعداد روابطی كه مقدار یک ،دو و
سه را به خود اختصاص دادهاند به ترتيب  19-31-11میباشد.
جدول ( )1آمار دادههاي ورودي ماتريس
ابعاد
ماتريس
75

تعداد تكرار
0

تعداد
صفر
12

تعداد يک

تعداد دو

تعداد سه

جمع

61

51

2۳

753

درجه
پرشدگی
%68

الزم به ذكر است مطابق جدول شماره ( )8نرمافزار ميک مک با استفاده از شاخصهای
آماری به محاسبه پایداری مجموعه میپردازد و در پژوهش انجامشده با چهار بار چرخش
دادهای ،تأثيرهای مستقيم از مطلوبيت و پایداری 711درصد بهرهمند است كه نشاندهنده
روایی و پایایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن میباشد.
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18

جدول(  )8میزان پايداري تأثیرات مستقیم
تأثیرپذيري

تأثیرگذاري

تكرار

%۳0

%15

7

%744

%۳8

2

%744

%742

3

%744

%744

0

در تحليل ماتریس متقاطع جمع اعداد هر سطر بيانگر ميزان اثرگذاری عامل آن سطر و
جمع اعداد هر ستون بيانگر ميزان اثرپذیری عامل مربوط به آن است .همانطور كه در جدول
شماره ( )9مشخص است عامل «روابط گسترده تجاری ،نظامی عربستان و آمریكا و احتمال
برقراری روابط ميان اسرائيل و عربستان» ،از بيشترین ميزان اثرگذاری در ميان عاملهای
موجود برخوردار است و عامل «منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی منطقه ،قدرتهای
جهانی و منطقهای و مداخله در خليجفارس و حضور گسترده نظامی غرب و آمریكا در منطقه»
بيشترین اثرپذیری را از دیگر عوامل دارد.
جدول ( )۳مجموع نمرههاي عوامل در هر سطر و ستون ماتريس
R

عامل

مجموعارقامسطر

مجموعارقامستون

7

اختالفات ایدئولوژیک ایران و عربستان

7۳

21

2

روابط گسترده تجاری – نظامی عربستان و آمریكا و
احتمال برقراری روابط ميان اسرائيل و عربستان

27

8

3

تحوالت بيداری اسالمی در منطقه و تغييرات
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در عربستان

71

0

0

مشكالت اقتصادی در ایران و رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری گسترده عربستان در بنگاههای
تجاری دنيا

24

23

5

توانایی و دستيابی ایران به دانش هستهای و پرونده
هستهای ایران و تحریمهای نفتی و اقتصادی ایران

24

25

6

نزدیكی فكری و دیدگاهی گروههای سلفی و
تكفيری با حاكميت عربستان

76

72

1

رشد صنایع بومی نظامی و دفاعی و افزایش قدرت
موشكی و نظامی ایران

75

77

19

تبيين شاخصهای كليدی تأثيرگذار بر روابط ایران و عربستان در افق زمانی 7311
منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی منطقه،
قدرتهای جهانی و منطقهای و مداخله در
خليجفارس و حضور گسترده نظامی غرب و امریكا
در منطقه

24

2۳

۳

وقوع انقالب ایران و شعار حمایت از مستضعفين و
نهضتهای آزادیبخش

75

23

74

موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران و كنترل
تنگه استراتژیک هرمز از سوی ایران

76

23

77

رقابتهای ایران و عربستان جهت نفوذ در
كشورهای منطقه و افزایش قدرت نفوذ ایران در
منطقه و شرق مدیترانه و تشكيل هالل شيعی با
محوریت ایران

24

21

72

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی
عربستان به امریكا

24

77

73

روابط اقتصادی و تجاری پایين دو كشور

78

77

70

دیدگاههای امنيتی متضاد و وابستگی امنيتی
عربستان به امریكا

70

78

75

قدرتیابی عراق در آینده

71

76

مجموع

268

268

8

شكل ( )2نمودار اثرگذاري و اثرپذيري مستقیم عوامل بر يكديگر

91
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از قابليتهای نرمافزار ميک مک ترسيم نموداری با محورهای اثرگذاری و اثرپذیری است.
مطابق شكل شماره ( ) 1با توجه به نحوه توزیع عوامل مشخص است كه با یک مجموعه ناپایدار
مواجه هستيم.
با توجه به تحليل موجود از نمودار فوق و محل قرارگيری عوامل در آن پنج
عامل  k -h -e -d- aبهعنوان متغيرهای ریسک شناخته میشوند .به این معنی كه چون عوامل
بر مجموعه اثرگذاری باالیی دارند و درعينحال به ميزان زیادی از مجموعه اثر میپذیرند،
بهعنوان عوامل كليدی در تبيين آیندهی روابط موجود بين ایران و عربستان شناخته میشوند.
نمودارهای تأثيرهای مستقيم و غيرمستقيم عوامل مطابق شكلهای شماره ( )9و (،)3
میباشد كه با دقت در آن ،عوامل كليدی ذكرشده بيشترین ارتباط را با دیگر عوامل دارند و در
نقش گرههای اصلی گراف روابط متقابل میباشند ،كه این به معنای تأثيرگذاری و تأثيرپذیری
باالی آنها میباشد.

شكل ( )3نمودار تأثیرهاي مستقیم
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شكل ( )0نمودار تأثیرهاي غیرمستقیم

نتیجهگیري و پیشنهادها
با توجه به سؤال مطرحشده در ابتدای تحقيق با عنوان مهمترین شاخصها و عوامل تأثيرگذار
در آینده روابط ایران و عربستان در افق زمانی  7311چيست؟ از ميان  19شاخص كلی مؤثر و
تجميع نهایی آنها و نتایج حاصل از خروجی نرمافزار ميک مک پنج عامل كليدی:
 .7اختالفهای ایدئولوژیک ایران و عربستان.
 .1مشكلهای اقتصادی در ایران و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری گسترده عربستان در
بنگاههای تجاری دنيا.
 .9توانایی و دستيابی ایران به دانش هستهای و پرونده هستهای ایران و تحریمهای نفتی و
اقتصادی ایران.
 .3منافع اقتصادی و وابستگی به منابع انرژی منطقه ،قدرتهای جهانی و منطقهای و
مداخله در خليجفارس و حضور گسترده نظامی غرب و آمریكا در منطقه.
 .3رقابتهای ایران و عربستان جهت نفوذ در كشورهای منطقه و افزایش قدرت نفوذ ایران در
منطقه و شرق مدیترانه و تشكيل هالل شيعی با محوریت ایران.
بهعنوان مهمترین و كليدیترین عوامل تأثيرگذار در آینده روابط دو كشور ایران و عربستان
مورد شناسایی قرار گرفتند .با توجه به وضعيت حال حاضر كشور در عرصه روابط بينالملل و
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تالش عربستان سعودی جهت تشویق و ترغيب غرب و بهخصوص ایاالتمتحده آمریكا جهت
اعمال فشارهای مضاعف اقتصادی عليه كشور و شرایط اجتماعی ،اقتصادی حاكم در كشور،
دولت و بهخصوص دستگاه دیپلماسی كشور در شرایط كنونی میبایست با اتخاذ تدابير الزم و
درك شرایط حال حاضر ضمن اعمال تغيير در سياستهای منطقهای و اتخاذ راهبرد متناسب و
تالش در جهت كاهش و تعدیل منابع تنش و رقابت ،ميان ایران و عربستان ،بستر و زمينه
كاهش موارد اختالف را مه يا و در گام بعدی با اتخاذ راهبرد مناسب و استفاده از توان و ظرفيت
سازمان كنفرانس اسالمی و همكاری سایر كشورهای مسلمان و همچنين تقویت نقاط اشتراك
و زمينههای همكاری فیمابين ،شرایط ایجاد همگرایی ميان دو كشور و بهتبع آن كشورهای
منطقه خليجفارس را فراهم نماید ،كه در غير اینصورت در آینده محتمل ،منافع و حيات ملی
كشور متأثر از شرایط موجود و عوامل تأثيرگذار و كليدی اشارهشده با تهدید و بحرانهای به
نسبت جدی مواجه خواهد گردید.
بر طبق نظریه موازنه همهجانبه مطرحشده در تحقيق كشورهای منطقه خليجفارس بهعنوان
كشورهای درحالتوسعهای می باشند كه در راستای حفظ و بقاء و دوام ساختار حكومتی خود ،و
تأمين منافع و خواست و نظر قبيله ،قوميت ،مذهب و یا خاندان شخص حاكم تصميمگيری و
حركت میكنند و لذا تصميمگيری در این نظامها عمدت ًا انفرادی است و افكار عمومی عمدتاً
نقش پررنگی در تصميمسازیها بهویژه در حوزه روابط خارجی ندارند ،از طرفی برای حفظ
قدرت خود به دنبال جذب متحدان خارجی در سطح منطقهای و یا بينالمللی هستند .لذا نظم
منطقهای حاكم در منطقه را میتوان در قالب و چارچوب نظریه موازنه همهجانبه دید و درك
بهتری از شرایط موجود حاكم به ما خواهد داد .و در چنين شرایطی تصور ایجاد و برقراری
روابط دوستانه و همكاری و حركت به سمت اتحاد ميان ایران و سایر كشورها بهخصوص
عربستان دور از انتظار بوده و همچنان در مسير واگرایی و بدبينی نسبت به نيات یكدیگر و
تنشهای دورهای خواهد بود.
پيشنهاد میگردد با توجه به پنج عامل كليدی بهدستآمده تأثيرگذار در آینده روابط ایران
و عربستان در این تحقيق ،در پژوهشهای آتی ضمن احصاء شاخصها و متغيرهای مؤثر در هر
پنج عامل كليدی بهصورت جداگانه و با استفاده از نرمافزار سناریونویسی ویزارد سناریوهای
محتمل آینده روابط ميان ایران و عربستان تدوین گردد.
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