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 چکیده
 ،پژوهشگر موجود میان این دو کشور است.های و رقابت هاموضوع تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل روابط ایران و عربستان و تنش

هدف اصلی این ؟قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علّت اصلی تنش در روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی چیست

 الملل است.نبی آن بر مبنای ساختار روابط بیهای مادی و عینی تنش در روابط ایران و عربستان و ارزیاپژوهش، بررسی و علّت

با توجه به دهد های تحقیق نشان میپیمایشی و اکتشافی است. یافته -ها، توصیفیروش تحقیق این پژوهش از لحاظ تحلیل داده

ای ایران ای ایران و کشورهای غربی، قدرت و نفوذ منطقهای از جمله بحران سوریه، عراق و یمن و توافق هستهتحولات منطقه

و اختلافات در روابط  هاباشد. همین امر سبب افزایش تنشن موضوع از نظر عربستان تهدیدی علیه این کشور میافزایش یافته و ای

. با توجه به موارد مذکور و تواند افزایش یافته و ادامه پیدا کندمی ،است که با توجه به ادراك دو کشور از یکدیگراین دو کشور شده

و روابط نزدیکی با اسرائیل  ن راه را برای نفوذ هر چه بیشتر آمریکا و اسرائیل به منطقه باز کردهگیری ایران در منطقه، عربستاقدرت

 است؛ بنابراین رویکرد روابط سیاسی در آیندۀ دو کشور مبهم و رو به تیرگی است.ایجاد کرده

 .ایایران، عربستان، رقابت، خاورمیانه، هژمون منطقه واژگان کلیدی:
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0022وم، پاییز دوره بیستم، شماره س

فصل نامه ی علمی پژوهشی   

های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از قدرت

شوند میفارس محسوب مهم منطقه خاورمیانه و خلیج

وسعت سرزمینی و منابع عظیم فسیلی و  که دارای

موقعیت ژئوپولیتیک هستند. به علت قرارگرفتن 

آن کشور شهرهای و مدینه در عربستان و ادعای 

درخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام و 

صورت ویژه امریکا، بهپیوندهای استراتژیک با غرب و به

 ای محسوبگذار در تحولات منطقهطبیعی کشوری تاثیر

عنوان خادم شود. پادشاه این کشور نیز بهمی

الشریفین و مجری اصلی برگزاری مناسک حج الحرمین

جمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ داعیه رهبری  است.

جهان اسلام و به لحاظ سیاست مستقل و اسکتبارستیز 

است.  های اسلامی بودهخود، حامی کشورها و نهضت

ی، این رقابت در حوزه نفوذ پیروزی انقلاب اسلامپس از 

های اسلامی بیشتر شد. و تاثیرگذاری در میان کشور

طورکه تحول ژرفی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همان

در نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخل کشور 

ایجاد کرد، آغازگر تحول درخور توجهی در روندها و 

ت های سیاست خارجی ایران نیز بود. حاکمیگرایش

های اسلامی، های انقلابی، گرایش به آرمانارزش

استکبارستیزی، حمایت از مسلمانان، پشتیبانی از 

گرایی و غیره از جمله اصولی بودند مستضعفان، آرمان

تأثیر قرار دادند که روندهای سیاست خارجی را تحت

(Nejati, 2015و واکنش اعضای نظام بین ) الملل را

ه نه تنها دو ابرقدرت نظام دو کطوریبرانگیختند؛ به

قطبی آن زمان، یعنی ایالات متحده و شوروی، بلکه 

های جامعه جهانی و تمامی قدرت هایدیگر قدرت

منطقه خاورمیانه نیز در مقابل سیاست خارجی 

جویانه ایران واکنش نشان تجدیدنظرطلب و مواجهه

دادند. در این میان، عربستان به علت ساختار خاص 

عی و فرهنگی از دیگر کشورهای خاورمیانه و اجتما

حتی کشورهای همسایه خود در حوزه جنوبی 

ساختارهای خاص سیاسی فارس متمایز است. خلیج

شدت سنتی و مذهبی و نیز های بههمراه با آموزه

های سلفی، در قالب وهابیت، به سیطره افکار و ایده

 است.فردی بخشیدهجامعه عربستان ترکیب منحصربه

شده نفت جهان چهارم ذخایر اثباتاین کشور حدود یک

(. از این منظر، Rahmanian, 2016را در اختیار دارد )

های خیز برای قدرتامنی در این کشور نفتثبات یا نا

ویژه ایالات متحده آمریکا، اهمیت بسیاری بزرگ، به

 دارد.

 پایدار رقابت نوعی تابع ایران و عربستان این رابطه

 کشورهای دیگر یارگیری جهت در که بود خواهد

 کشورها از حمایت و همدیگر کشاندن چالش منطقه، به

 ایمنطقه موقعیت تثبیت جهت ترکوچک هایگروه و

 ایران متقابل رقابت حاضر، در حال داشت. خواهد تداوم

 داده شکل را هاییتنش خاورمیانه، منطقه در عربستان و

 منطقه کشورهای به سایر منازعه و رقابت این که است

 به جهان از بخش این در را هاییتنش و کرده سرایت نیز

 در عربستان و ایران کشور دو کنش .است آورده وجود

 چون مختلفی متغیرهای تأثیر آسیا تحت غرب جنوب

 ساختار ایدئولوژیک، رقابت فرهنگی، تاریخ، سابقه

 هایگروهمذهبی،  و دینی هایرقابت متعارض، سیاسی

 کنش و متقابل کشورهای در همسو مذهبی و قومی

 و تولید در عوامل این است. ایمنطقه فرا سطح سیاسی

 و بوده آفریننقش کشور دو بین منازعه رقابت و تداوم

 بخش وابستگی دلیل به منازعه، و رقابت این تأثیر تحت

 عربستان و ایران بحران بین تشدید جهان از عمدهای

 بعدی مرحله در و ایمنطقه تنش گیریشکل باعث

 .شد خواهد جهانی سطح در چالش گیریشکل

سیاسی، مذهبی و ها از دریچه دانش اسخ به این سؤالپ

-قابل بررسی است. اگرچه نقش عوامل فرا اقتصادی

خلیج  هت منطقلاهای جهانی در تحوای و قدرتمنطقه

آسیا کم نیست، اما این پژوهش بر  غرب جنوب و فارس

ای جمهوری ها و مناسبات دو قدرت منطقهچالش
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-می ایران و عربستان سعودی در چارچوب رقابتلااس

ش دارد تا از منظر لاای تمرکز کرده و تهای منطقه

و بررسی آینده دیپلماسی دو  ایدئولوژیک و ژئواکونومی

 .به مسئله پژوهش پاسخ دهد کشور

 منطقه سیاسی تحولات مباحث در مختلفی هایپژوهش

 به آنها نزدیکترین که است شده انجام فارس خلیج

 .هستند ذیل موارد حاضر، تحقیق به موضوعی لحاظ

Ghasemian et al (2019) بررسی به ای مطالعه در 

 بحران در سعودی عربستان و ایران کشمکش بسترهای

 گیری شکل دریافتند که در و پرداختند سوریه

 -هویتی های مؤلفه عربستان و ایران بین کشمکش

 به بیشتر آنها که چرا دارند؛ کمی بسیار نقش هنجاری

. کنند می عمل کشمکش تشدید کاتالیزورهای عنوان

 دو قالب در واقع در هنجاری -هویتی های مؤلفه این

 مذهبی شکاف یکی که یابندمی تجلی عمده شکاف

 عرب -فارس ملیتی شکاف دیگری و است سنی -شیعه

 بررسی درDehshiri (2016 )و Hosseini  است.

 که معتقدند عربستان و ایران روابط و منطقه ژئوپلیتیک

 جمهوری سوی از ایمنطقه ژئوپلیتیک کد انتخاب

 زمینه در طرفین رقابت سعودی، عربستان و اسلامی

 جنوب در ملی منافع تأمین و امنیتی هویتی، مسائل

 مطالعه. است داده قرار الشعاعتحت را آسیا غرب

Shafbiei و Ghanbari (2017 )رقابت که داد نشان 

 برای دو آن تلاش و ایران و عربستان ای منطقه های

 به را هاآن منطقه، در استراتژیک توازن و تعادل برقراری

 زمینه، این در. است داده سوق سرد جنگ نوعی سمت

Mossalanejad (2017 )ایمنطقه موازنه گذاریسیاست 

 امنیت مدیریت حلراه را عربستان و ایران روابط در

 تأثیر بررسی درal. et Mirzaei (2014 ). داندمی منطقه

 ایران یسلاما جمهوری روابط بر میاسلا بیداری تحوالت

 میاسلا بیداری که هستند معتقد ،سعودی عربستان و

. است شده کشور دو میان روابط تیرگی و تخاصم باعث

Eftekhari وNaderi Beni  (2016 )بیداری که معتقدند 

 نظام و قدرت مناسبات در ثریمؤ شکل به میاسلا

 . است داشته تأثیر عربستان سیاسی

 و واگراییGhoble (2019 ) خارجی، های پژوهش در

 بازی از ناشی ا ایران و سعودی عربستان میان تنش

 این در. داند می منطقه در روسیه و متحده ایالات رقابت

 و سیاسی ایدئولوژیک، اختلافات مولر و رابی زمینه،

 افزایش  و اتحاد عدم در را سنی و شیعه تاریخی حافظه

 موضوع این. دانند می مؤثر فارس خلیج در گرایی فرقه

 قرار تأکید موردKuznetsov (2014 ) توسط پیشتر

 را شیعه و سنی ژئوپلیتیکی های رقابت وی. بود گرفته

 فارس خلیج منطقه در تنش افزایش و گرایی فرقه باعث

 .بود کرده بیان

 مواد و روش ها .0

پیمایشی  -ها توصیفیاین پژوهش از لحاظ تحلیل داده

آوری اطلاعات برای جمعو اکتشافی انجام شده است. 

و پیمایشی  مشاهده به طریقروش  مورد نیاز تحقیق از

-اسناد، کتابمصاحبه و برای تدوین چارچوب نظری از 

ها و اینترنت استفاده ها، آمارنامهها و مجلهها، نشریه

 آوری اطلاعات منطقه مورد تحقیقبرای جمع شده است.

از خبرگان سیاسی استفاده بر حسب اهداف تحقیق، 

های تحقیق ها، یافتهگردیده است. پس از گردآوری داده

بندی مورد تحلیل و جمع SWOT با استفاده از روش

قرار گرفت و در قالب چهار راهبرد : رقابتی/ 

( و ST(، تنوع )WO)، بازنگری (SOتهاجمی)

  بندی گردید.( مقولهWTتدافعی)

: بیان شده است این جملهاین پژوهش در قالب  یهفرض

های رقابت ایران و عربستان در حوزهرسد نظر میبه

سیاسی، اقتصادی و مذهبی و تأثیر منفی بر مناسبات 

 داشته است.رف و آینده سیاسی خاورمیانه دو ط
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-ای و بینتحولات منطقه :چهارچوب نظری پژوهش

های اخیر از جمله نقش تأثیرگذار ایران المللی در سال

های عراق، سوریه و حضور این کشور در یمن در بحران

ای میان ایران و کشورهای و از طرف دیگر توافق هسته

ایران انجامیده و  ایغربی به افزایش قدرت منطقه

ای ایران، عربستان سعودی موجب نگرانی رقیب منطقه

شده است. با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه 

یابی خاورمیانه و خلیج فارس، عربستان هرگونه قدرت

داند و در چارچوب ایران در منطقه را به زیان خود می

بازی با حاصل جمع صفر در صدد مقابله با قدرت 

ای ایران برآمده است. از طرفی منطقه خاورمیانه طقهمن

-عنوان بخشی از گستره سیستم بین و خلیج فارس به

دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاص،  المللی به

عنوان بخش  همواره در دوران تاریخی خود تاکنون به

خصوص در  ؛ بهاست مهم و دارای اهمیت مطرح بوده

ی و انرژی بر نقش آن افزوده دوران حاضر مسئله اقتصاد

گردد است. خلیج فارس در زمره مناطقی محسوب می

یی از منازعه، ستیز و جنگی هاکه همواره با نشانه

 .بوده است روای روبه منطقه

 نتایج .3

 در حوزهرقابت ایران و عربستان در منطقه . 3-0

 سیاسی 

سیاسی از بعد رقابت ایران و عربستان  .3-0-0

 در عراق

در آغاز ضرورت دارد تا تصویری اجمالی از ساختار 

 11الی  13اکثریت  ود.ش یمترس راقع یمذهب –قومی 

درصدی  01الی  03ت درصدی شیعیان به همراه اقلی

درصدی اعراب به  13 الی 11ز اکثریت اهل سنت و نی

ت اجتماعی درصدی اکراد، باف 23ی ال 51همراه اقلیت 

-یتمدن دیرینه را تا حدودی مشخص م این کشور با

ه خواهان افزایش سهم خود از ی کسنهای روهگ .دکن

ان گاه علائق آنهای پرتعداد شیعی که گهاند، گروهقدرت

قرار ندارد و کردهایی که هویت قومی  هتج در یک

ترکیب قومی و  .شان تفوق داردآنان بر هویت مذهبی

 سیی سیاصحنهوتحلیل  مذهبی متنوع و متکثر، تجزیه

ه است. این های خاصی همراه کردا دشواریراق را بع

ش پررنگتر هم پیچیدگی که با حضور گروه نوظهور داع

یی ایران و عربستان را چندبعدی کرده شده است، رویارو

کند تا اهای دیپلماسی هوشمندانه ایجاب میاست. اقتض

ت بخشیدن دو دولت حداکثر مساعی خود را برای فعلی

شتراکات تاریخی، ا .کارگیرند های بالقوه بهظرفیتبه 

فرهنگی و مذهبی بین ایران و عراق سبب شد تا 

ا تهدید عراق برای ایران را از بین تنه سقوط صدام نـه»

ببرد بلکه به افزایش نقش و موقعیت ایران در این کشور 

 Saei and« )و منطقهی خلیج فارس منجر شود

Alikhani, 2013.) اسی ها و جریانات سیز گروهبسیاری ا

-هیم شدند، سابقهکه در آرایش جدید قدرت در عراق س

 بارژیم بعث  یدوره از خصوصبه -ی مراودات دیرینه 

ثبات عاملی مخرب  عراق بی داشتند. لامیاس جمهوری

خواهد بود؛ پس استراتژی جمهوری  برای امنیت ایران

های  اسلامی ایران در عراق بر حول محور وحدت گروه

ارز این سیاست در خلال ی ب نمونه .عراقی استوار است

بود. در  2350و  2353ای هت در سـالتشکیل دول

رغم آنکه علی ،2353جریان انتخابات مجلس سال 

مایت ری ایادعلاوی که موردحفهرست العراقیه بـه رهب

های پارلمانی در عربستان بود، حائز اکثریت کرسی

ائتلاف میان  واسطه ها شد ولی بهاس بـا سایر گروهقی

گروه دولت قانون به رهبری نوری مـالکی و ائتلاف ملی 

عراق به رهبری مقتدا صدر، ابراهیم جعفری و عمار 

حکیم، مالکی توانست بار دیگر موفق به تشکیل کابینه 

را ای ایـران ای که خشم رقبای منطقـه شود. تجربه

هم ایران  2350پس از انتخابات پارلمانی  .تبرانگیخ

جمهوری  .تشف داهای مختلنقش مهمی در اتحاد گروه

اسلامی ایران ضمن مخالفت با تداوم حضور نظامیان 

خارجی در عراق، همـواره از روند دموکراتیک در عراق 
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در قبال کردهای موضع ایران . کرده استپشتیبانی 

خودمختار عراق هم موضعی روشن و یکنواخت بوده 

مرکزی و است. ایران کردها را به مشارکت در حکومت 

طلبانه تشویق کرده  ای جاهه تز از پیگیری سیاسپرهی

طورکلی، تعاملات  بــه (.Ataie et al., 2011) است

 نی دارد. در بحبوحهای روشهوهسیاسی ایران و عراق جل

-های گروهها در عراق، تهران کانون رایزنیدولتتشکیل 

شود و این منحصر نفوذ عراقی میهای ذیها و شخصیت

 .های شیعی هم نیستبه گروه

گر مؤثر در تحولات داخلی عراق عربستان دیگر بازی

ی مقابل ایران تعریف است. منافع آنان در عراق در نقطه

پیدایش  صورت شود. تغییر نظم سیاسی عراق که بهمی

دولت مسـتقل و دموکراتیک شیعی در همسـایگی 

 عربسـتان ظهـور و بـروز پیـداکرده اسـت، از دو جهـت

ی دلهره و تشویش خاطر دولتمردان سعودی شده  مایه

 است:

فارس است  ت عرب خلیجدولت عراق تنها دول -5

که در فرایندی انتخاباتی، سکاندار امور شده است و این 

 مردم ازجمله ،بیدارباشی برای اعراب منطقهبه معنای 

تحت حکومت  ادیمتم الیانس رایب هک است ،عربستان

 .اند خاندانی سلطنتی قرارگرفته

عراق و  حضور شیعیان در رأس هرم سیاسی -2

 لامی ایران در این کشور، بهنفوذ روزافزون جمهوری اس

ی برقراری ترتیبات سیاسی و امنیتی جدیدی در  منزله

اسلامی منطقه است که موقعیت -عربـی محیط

 ها را در مرز هشدار قرار داده است. سعودی

د دموکراتیک در عراق، شاید چندان نفس فراین

محصول و بلکه د؛ منافع عربستان نباش تهدیدکننده

سالاری که عراق متحد با ایران را منتج  ود این مردممول

ریاض مبنی های ادعای هشود، باعث شده است تا پایمی

 .بر قدرت فائق بودن در منطقه، دستخوش تزلزل شود

قعیت ایران در عراق رانان عربستان از موپریشانی حکم

کار آنان، ات ارشد و کهنهمجدید، در جمله دیپل

 2330وضوح آشکار است. او حمله سال  سعودالفیصل به

ای به ایران ای در دیس نقرهآمریکا به عراق را هدیه

 نامید.

مواجهه با این وضعیت، دو استراتژی پیش روی در 

استراتژی اول آنان این بود که  .تحکام ریـاض قرار داش

المقدور بر ظرفیت اقوام، قبایل، شیوخ و سیاسیون حتی

جلوگیری از فشار »سنی در عراق تکیه کنند؛ بنابراین 

ای ردن نفـوذ منطقهها در عراق و محدود ک بر سنی

در دستور کار آنان قرار (. Blanchard, 2010« )ایران

ی جدید عراق، از نظام سیاس حمایت عربستان .گرفت

ان قدرت است. تلاش ها در ارکنیمقید بـه حضور س

آنان برای پر کردن خلأ قدرت پدید آمده ناشی از سقوط 

-ای از طیفهای مالی، سیاسی و رسانها کمکها، ببعثی

و، صورت همسهای سنی و احیاناً شیعه ها و شخصیت

از  2353گرفته است. آنان در جریان انتخابات پارلمانی 

فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی شیعی و سکولار 

هایش مطابقت کاملی با عربستان داشت، که سیاست

او به ریاست کابینه پشـتیبانی کردند اما در رساندن 

 .ناکام ماندند

تراتژی مدی اسموازات ناکارآ استراتژی دوم که به

های تروریستی ت گروهنخست به آن توجـه شد، تقوی

های علوی دمشق و شیعی بود تا بلکه از قبل آن، دولت

های بغداد تضعیف شود. حاصل آموزش تروریست

ه کفیری و تزریق دلارهای هنگفت نفتی بـه آنان بت

های لجستیک از بنیادگرایان سلفی، همراه پشتیبانی

امی عراق و شام موسوم به گیری گروه دولت اسلشکل

خواند و داعش است که امروزه خود را دولت اسلامی می

آرام از مرزهای عراق و  ی اقدامات خود را آرامگستره

ایران از نخستین کشورهایی  سوریه هم فراتر برده است.

ا ها برای مبارزه ببود که به درخواست کمک عراقی
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ایران در  کننده داعش پاسخ مثبت داد. نقش تعیین

انگلیسی  همناه روزمقابله با داعش تا حدی است ک

نقش ایران در عراق بسیار مهم »گاردین مدعی شود: 

بغداد را  -فرمانده سپاه قدس ایران  - است و سلیمانی

 5در شکل  (.hamshahrionline, 2014« )حفظ کرد

 عراق در عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان

 ست.نشان داده شده ا

 

عراق عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان در: 5شکل 

رویکرد دو کشور در حوزه رقابت . 3-0-0-0

 عراق سیاسی

رد کر عراق متکی بر دو رویایران و عربستان د رقابت

کرد قدرت متفاوت است: رویکرد قدرت نرم محور و روی

ین دو الگوی رفتاری، انتزاع یافته از سخت محور. ا

بتنی بر ماهیت ادراك طرفین از ای متعارض و مهارهانگ

اتکای قدرت نرم ایران  .استدیگر و محیط خارجی یک

ذهبی، بر اشتراکات فرهنگی، نفوذ سیاسی، پیوندهای م

نهایت جذب افکار  بخش هویتی و در های وحدت مؤلفه

همراهی  ی عمومی،سعمومی است که نتیجه این دیپلما

دیپلماسی رسمی عراق و افزایش عمـق راهبردی 

ت سخت وری اسلامی ایران در منطقه است. قدرجمه

ای بنیادگرایانه، ه تن متکی بر سازماندهی حرکعربستا

های معارض، تطمیع و تهدید قبایل و  تسلیح گروه

گسترش خشونت و نـاامنی باهدف تضعیف هلال شیعی 

قهری استعمال این دو راهبرد  پیامد .ادعایی است

-راق، انزوای بیشاجتماعی ع -متفاوت در بستر سیاسی

عراق،  عهپیش عربستان در افکار عمومی جاماز

شدن  بغداد و نهایتًا تبدیلرانچسبندگی فزاینده ته

عراق به یکی از اضلاع مستحکم ژئوپلتیک شیعه در 

 .منطقه خواهد بود

رقابت ایران و عربستان از بعد سیاسی در  .3-0-0

 یمن

یمن کشوری در غرب آسیاست که با نگاهی اجمالی و 

به موقعیت توان میگذرا به ترسیمات جغرافیایی، 

شد. در جنوب غربی ژئواستراتژیک آن در منطقه واقف 

المندب قرار دریای سرخ، آب راه باب یمن و در دهانه

راه حیاتی، گذر انرژی از خلیج فارس به دارد. این آب

پذیر ساخته و باعث قرار گرفتن آمریکا و اروپا را امکان

المللی و مرکز ثقل مبادلات یمن در مسیر تجارت بین

میلیون  22بر  انرژی شده است. کشوری با جمعیت بالغ
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درصد آن را شیعیان )با اکثریت  03دود نفر که ح

افعی( درصد را اهل سنت )با اکثریت ش 11و  زیدی(

  (.Fozi, 2012)دهندتشکیل می

ن نقش مهمی در شیعیان زیدی یمن از دیرباز تاکنو

رهبری جریان زیدی  .دانردهتحولات داخلی یمن ایفا ک

یمن با جنبش الحوثی است. نـام این تشکیلات در 

ام حسین بدرالدین حوثی فرزند علامه برگرفته از ن

بش وثی است. حسین حوثی بنیانگذار جنبدرالدین ح

در تأسیس  5115انقلابی شیعیان یمن بود که در سال 

کننده داشت و پس از مدتی و  حزب حق نقشی تعیین

رد. گذاری کهوانان مـؤمن را پایبش ججن 5111در سال 

می ایران داشت. سید وی ارادت عمیقی به انقلاب اسلا

ی و نیان یمبـا ارتش 2330حسین در درگیری سـال 

های اندیشه .پس از سه ماه مقاومت به شهادت رسید

ها عمیقًا از افکار و بینش سید حسین ایدئولوژیک حوثی

ای است که رهبری ذیرد و این همان نکتهپتأثیر می

سید  کوچکتـر برادر –فعلی آنها یعنی عبدالمالک حوثی

 هرچه که است معتقد و دارد اشاره آن به –حسین 

اعتراضات  2330سال  از اهحوثی. است برادرم از داریم

ند که ماحصل آن وقوع شش علنی خود را آغاز کرد

با دولت مرکزی  2353تا  2330های ی سالجنگ در ط

عناصر  2در شکل  .علی عبداالله صالح بود به رهبری

نشان داده  یمن رقابت ایران و عربستان درتعیین کننده 

 شده است. 

 

 یمن عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان در: 2شکل 

سیاسی در  بعدرقابت ایران و عربستان از . 3-0-3

  سوریه

های سیاسی از تونس ثباتی که بی 2355 سال از میانه

به مصر، اردن، یمن، بحرین گسترش یافت، عربستان 

 سعودی به مثابه نیروی ضدانقلاب به پشتیبانی از رژیم

های سیاسی مستقر پرداخت. از طرفی ایران که از 

به مثابه یک جمهوری انقلابی با ایدئولوژی اسلام  5111

های مردمی دنیای از انقلاب، شودمیسیاسی شناخته 

ما ا .ت عنوان بیداری اسلامی حمایت کردعربی تح

آرامی و دستخوش نا ،2355هنگامی که سوریه از بهار 

های سیاسی فزاینده شد، ایران در برابر ثباتیبی

. ومت سوریه پرداخته استمعارضان به پشتیبانی از حک

و نیز از عربستان سعودی که در طول حیاتش  از طرفی

نیروی ضدانقلابی  به عنوان یک ،2355سال میانه 

بر خلاف سایر  درخصوص سوریه ؛شناخته شده است
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کشورهای عربی دستخوش بی ثباتی، از معارضان در 

. پشتیبانی کرده استبرابر رژیم سیاسی سوریه 

پشتیبانی عربستان سعودی به عنوان یک پادشاهی 

 محافظه کار از معارضان در سوریه و حمایت ایران به

عنوان دولتی انقلابی از حکومت سوریه، سبب شده است 

که مسئله حضور ایران و عربستان در بحران سوریه 

ایران و عربستان به رغم  که برانگیز شود. چرا بحث

اینکه دو دولت مؤثر و مسلمان در خاورمیانه محسوب 

شوند، برای پایان دادن به بحران سوریه وارد می

 .شوندهمکاری نمی

ریشه اتحاد ایران و سوریه را عوامل ًا احتمال

سوریه  .کندمیالملل تبیین سیستماتیک نظام بین

رژیمی سکولار و ایران حکومتی مذهبی است 

(, 2002Hinnebusch and Ehteshami).  به رغم این

باید به عوامل  ها برای تبیین اتحاد ایران و سوریه،تفاوت

ماییم. تا پیش از ای توجه نالمللی و منطقهساختاری بین

ایران یکی از متحدان غرب در خاورمیانه  ،5111

ای، ایران شد و در نظام اتحادهای منطقهمحسوب می

کار و حافظ وضع موجود تلقی های محافظهجزو دولت

ایران در پیوند با پادشاهی غربگرای  5111در  می شد.

عراق به پیمان بغداد پیوست. عراق که سودای هژمونی 

بر دنیای عرب را در ایده پیمان بغداد جستجو کرد با 

واکنش یک ائتلاف توازن بخش به رهبری قاهره مواجه 

شد. ناصر توانست سوریه، عربستان و یمن شمالی را 

، عراق از 5111با کودتای  علیه بغداد گرد هم آورد.

پیمان بغداد خارج شد و سازمان معاهده مرکزی با 

عضویت ترکیه، ایران، پاکستان و بریتانیا جای اتحادیه 

غربگرای پیمان بغداد را گرفت و سپس ائتلاف مصر، 

سوریه، یمن شمالی و عربستان که به ابتکار قاهره علیه 

ه سرعت پادشاهی غربگرای بغداد شکل یافته بود، ب

دستخوش افتراق شد. هنگامی که جنگ داخلی یمن در 

های انقلابی عربی گرفت، پادشاهی ایران علیه جمهوری

به رهبری ناصر به حمایت از مواضع پادشاهی سعودی 

دوباره به  5113پرداخت. ایران از سویی از اوا یل دهه 

اسرائیل نزدیک شده بود و از دیگر سوی پیوندهایی 

 شاهی سعودی برقرار کرده بودنزدیک با پاد

(Fuller,1991 .) بنابراین، ایران پس از فروپاشی ائتلاف

جویانه قاهره، ریاض و سوریه بر ضد بغداد، به  مقابله

های پادشاهی سعودی علیه سوریه و دیگر جمهوری

انقلابی خاورمیانه عربی پیوست که نیات و مقاصدی 

و غربگرای های محافظه کار تهدیدآمیز برای پادشاهی

 . ایران و عربستان داشتند

 سوریه و ایران علیه عربستان . 3-0-3-0

اتحاد جمهوری اسلامی ایران و سوریه علاوه بر کارکردی 

هایی عراق که علیه تهدیدات مشترك اسرائیل و در برهه

متحده داشته، علیه  و ترکیه و همچنین هژمونی ایالات

ویژه در حوزه شرقی  ای عربستان سعودی بهنفوذ منطقه

مدیترانه نیز به خوبی عمل کرده است. حوزه لبنان و 

های فلسطینی به لحاظ فقدان اقتدارهای سرزمین

های هنیرومند ملی و نیز تجاوزات اسرائیل به حوز

نفوذپذیر در کرانه شرقی مدیترانه تبدیل شده 

ای که در رقبای منطقه .(Shaffer, 2011)است

هزینه یکدیگرند، لبنان و  به جستجوی افزایش نفوذ

های فلسطینی را به لحاظ اینکه دچار خلأ سرزمین

برای گسترش حوزه  ،حاکمیت قدرتمند هستند

اند. از جمله این رقبا در طول سه نفوذشان جذاب یافته

اند که به حوزه شرقی دهه گذشته ایران و عربستان بوده

ایران با توجه در حوزه فلسطین،  .اندمدیترانه نفوذ کرده

به وجوه مشترك ایدئولوژی اسلام سیاسی پیوندهایی 

نزدیک با حماس برقرار کرده است و عربستان به 

در تر با فتح روی آورده است. های نزدیکهمکاری

 رقابت ایران و عربستان درعناصر تعیین کننده  0شکل

 سوریه نشان داده شده است.            
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سوریه عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان در: 0شکل 

رویکرد دو کشور ایران و عربستان در . 3-0-3-0

 حوزه سیاسی سوریه

ای  ای که جایگاه ویژهسوریه به عنوان یک بازیگر منطقه

در معادلات استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه دارد، به 

قدرت ایران و عربستان تبدیل شده عرصه رقابت دو 

است. به طور کلی راهبردهای متعارض ایران و عربستان 

توان بر محور دو  در خصوص بحران فعلی را می

استراتژی کلی حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود 

گانه  هتبیین کرد. با توجه به جایگاه سوریه در ائتلاف س

هژمونی و  نانیاالله لب استراتژیک ایران، سوریه و حزب

، یعنی عربستان، اسرائیل و منطقه ش درامریکا و متحدان

ترکیه در خاورمیانه، ایران به دنبال حفظ محور مقاومت 

زیرا در  .با حمایت از بقای سیاسی اسد است در منطقه

صورت سقوط رژیم اسد و روی کار آمدن مخالفان، در 

انه مرحله اول قدرت مانور ایران در منطقه شرق مدیتر

به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. سپس با روی کار 

آمدن رژیمی که متحد استراتژیک عربستان سعودی در 

ای به نفع عربستان و به  منطقه باشد، موازنه منطقه

ضرر ایران تغییر اساسی خواهد کرد که نتیجه آن 

در . افزایش تهدیدات امنیتی ایران در منطقه است

فته توسط عربستان گر همین راستا راهبرد درپیش

 است، وضعیت موجود یریسعودی که مبتنی بر تغ

 و از مخالفان در مقابل رژیم اسداستراتژی حمایت 

که حلقه واسطه محور  است، سقوط رژیم سیاسی سوریه

از  و استراتژیک ایران در حوزه شمالی خاورمیانه است

طریق آن گروه طرفدار خود در لبنان و فلسطین را 

عربستان قدرت مانور  . به این ترتیبکند حمایت می

بیشتری در حمایت از گروه طرفدار خویش در لبنان و 

فلسطین در مقایسه با ایران به دست خواهد آورد. این 

مسئله در ارتباط با رویکرد متفاوت عربستان نسبت به 

کند. در سئله صلح اعراب و اسرائیل صدق میایران در م

ت اسد و روی کار مرحله دوم، در صورت سقوط دول

آمدن مخالفان، عربستان به دو هدف اساسی خویش در 

 منطقه در رقابت با ایران دست پیدا خواهد کرد. نخست

سقوط دولت اسد به معنای از بین رفتن تنها متحد آنکه 

و دومین استراتژیک و عرب ایران در منطقه است، 

در صورت روی کار آمدن مخالفان موضوع آن است که 

ک شدن دولت جدید به عربستان، وزن و نزدی

استراتژیک عربستان در مقایسه با رقیب استراتژیکش در 

منطقه، یعنی ایران فزونی خواهد یافت و در نتیجه 
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تهدیدهای امنیتی در منطقه به نفع عربستان کاهش و 

 .به ضرر ایران افزایش پیدا خواهد کرد

سیاسی در بعد رقابت ایران و عربستان از . 3-0-0

 بحرین

ت الجزایری با مساح که کشوری مجمع شاید تصور آن

 5533333ت ناچیز کیلومترمربع و جمعی 133 كاند

 خود همسایگان با زمینی مرز هرگونه فاقد که–نفر

ی و اهای منطقه کانون توجهات قدرت در انآنچن–است

کوچکترین مجرد وقوع  ای قرار گیرد که بهفرا منطقه

-ای و بینگران مؤثر منطقهبازیتحولی در آن کشور، 

ی و بعضًا ساپوی سیاکالمللی را به اتخـاذ موضع و ت

کند، در نگاه اول اندکی دشوار  دخالت نظامی وادار می

آن چه که بحرین را از چنین جایگاه مهمی  .به نظر آید

ی ازش در منطقهکند، موقعیت ممت برخوردار می

فرهنگی و  جهت و مختصات ژئوپلتیک خاورمیانه از یک

 .ن کشور از جهت دیگر استسیاسی حاکم بـر ای

شورای امنیت سازمان ملل در  211اگرچه قطعنامه 

رین از ایران و استقلال حکم به جدایی بح 5115سال 

آن کشور داد اما هویت شیعی و ایرانی اکثریت ساکنان 

این کشور به همراه اشتراکات فرهنگی و نژادی که 

ته ی این سرزمین به ایران درگذشتعلق قلمرویمنبعث از 

ات بحرین در منظومه است، باعث شده است تا تحول

 به ران از جایگاه منحصرراهبردی سیاست خارجی ای

 .برخوردار شودفردی 

بحرین در نگاه تصمیم گیران سیاست خارجی عربستان 

شـیعیان ایالات شرقی  .اده داردالع نیز اهمیتی فوق

اند و به سبب اکنسعربستان در نزدیکی بحرین 

ا دهای خویشاوندی و مذهبی، روابط نزدیکی بپیون

تان از طریق بحـرین حلقـه وصل عربس»بحرین دارند. 

هرمز و آبهای آزاد است و نقشی خلیج فارس به تنگه 

 Saei and)« وا در منطقه داردمحوری در توازن ق

Alikhani, 2013 .) مجموعه عوامل احصا شده موجب

ابع تنش و من رینبحرین به یکی از مهمتشده است تا 

لخصوص در دوران پس ا نزاع بین ایران و عربستان علی

عناصر تعیین  0در شکل دیل شود. از انقـلاب اسلامی تب

نشان  بحرین ایران و عربستان درسیاسی کننده رقابت 

 داده شده است.

 

بحرین ایران و عربستان درسیاسی عناصر تعیین کننده رقابت  :0شکل

کودتای ه چالش جدی در این راستا، به قائل نخستین

گردد. کودتایی در بحرین برمی 5115امبر نافرجام دس

آن مقامات بحرین انگشت اتهام را بـه سمت  از که پس

ا به طراحی و ران نشانه گرفتند و جمهوری اسلامی رای

ان مقطع، انتساب تهم کردند. ایران در همرهبری آن م

کرد. نائف بن عبدالعزیز که  کودتا به خود را رد
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، دار بودور عربستان را عهدهمسئولیت وزارت کش

بلافاصله ایران را به توطئه اخلال علیـه عربستان متهم 

« های خلیج )فارس( نامیدها را تروریست ایرانی»رد و ک

(Dekmejian, 1995).  ن سال و تنها دسامبر هما 23در

ایی، سـازی کودتای ادع ییک هفته پـس از خنث

کند تا عربستان یک قرارداد امنیتی با بحرین منعقد می

ام سنتی حاکم در نشان دهد که نسبت بـه حفظ نظ

فارس، کاملًا کوچکترین عضو شورای همکاری خلیج 

  .دی استمصمم و ج

رقابت سیاسی . رویکرد دو کشور در حوزه 3-0-0-0

 بحرین

ان ی با اجتماع در میداولین تظاهرات معترضان بحری»

روز خشم، وم بهسمو 2355فوریه  50لؤلؤ در روز 

ن سالروز اعلام منشور عمل ملی از میمصادف با ده

 در-بحـرین پادشاه-حمد بن عیسی آل خلیفه ویس

بحرین صورت  در لاحاتاص امانج بـرای 2335 الس

حکمفرما در  فساد شدید (. ,2012Ebrahimi« )گرفت

نظام بسـته و اقلیتی موجود در بحرین در کنار 

که  ،آمیز حکومت علیه شیعیان ردهای تبعیضکروی

-ور را شامل میرچه نسبت بالایی از جمعیت این کشگ

شوند اما از بسیاری از حقوق اولیه و ابتدایی خود 

ها به خیابانم دادند تا مردم اند، دست به دست همحروم

بیایند و خواهان حق رأی برابر و تعیین سرنوشت خود 

شکار است. رهاورد ی یادشده کاملًا آمعنای گزاره .شوند

درصد  11الم و آزاد در کشوری که برگزاری انتخابات س

دهند، روی کار آمدن جامعه آن را شیعیان تشکیل می

ای های منطقهی است که در تقابل باسیاستتحکوم

ستان تعریف خواهد شد. عربستانی که دولت عرب

سو با دموکراتیک برآمده از رأی مردم در عراق را هم

بیند، از تکرار شدن رقیب سنتی خود یعنی ایران می

شدت نگران است.  این تجربه دردناك در بحرین به

ی قدرت در  ی در بحرین، تغییر موازنهتغییرات سیاس

ه تان باه عربسنگ نایخواهد داشت؛ بنابرمنطقه را درپی 

بسط انفعالات داخلی بحرین از منظر توسعه و  و فعل

 ران در آن کشور قابلژئوپلتیک ای-نفوذ ایدئولوژیک

این مسأله زمانی شکل حادتری به خود  .تحلیل است

خاطر رهبران اعتراضات  گیرد که تأثیرپذیری و تعلقمی

مبانی عقیدتی و ارزشی جمهوری  مردمی در بحرین به

ق و واکاوی قرار گیرد. شیعیان خلیج سلامی مـورد تعما

فارس خصوصاً شیعیان بحرین از عوامل اصلی قدرت نرم 

 شوند. شیخ علیو عمق استراتژیک ایران محسوب می

مهمترین حزب -ینسلمان دبیر کل حزب الوفاق بحر

 بر را آن و خوانده نظیربی را ایران نظام-ف حکومتمخال

کند. او نظام می نبوی و فقه امامی معرفی نتس مبنای

ظ انسانیت جمهوری اسلامی را بهترین روش بـرای حف

 Najafi andداند )انسان و ارج نهادن به آن می

Bolandian, 2013.) 

به شکستی مثا سقوط رژیم آل خلیفه در بحرین به

ت دادن یکی از متحدان سنگین و حیثیتی و از دس

حکومت عربستان سعودی  ایسابقه بر دیرین و خوش

ود. از این حیث و در راستای دکترین شیقلمداد م

ملک عبداالله بـن عبـدالعزیز،  ،ای امنیت منطقه

ت عربستان که امنیت بحرین و عربستان را دشـاه وقپا

ک روح ها را دو جسم با یداند و آنمی ناپذیر تقسیم

-یشپ در اقدامی( Teitelbaum, 2011) -دخوانمی

لی، الملگونه مجامع بینکوت تأییدسه و همراه با تانسد

د و در زنیبه مداخله نظامی آشکار در بحرین دست م

سوم  کنیروی نظامی که ی 5133با  2355س مار 50

د؛ تحت عنوان دهیتشکیل م ها را سربازان اماراتیآن

 باوجود .شودنیروی سپر جزیره وارد خاك بحرین می

- امآنکه انقلاب بحرین از بسیاری جهات مشابه سایر قی



 محقق نیا و همکاران  ...  های سیاسی، اقتصادی و مذهبیرقابت ایران و عربستان در حوزه

501 

 
0022وم، پاییز دوره بیستم، شماره س

فصل نامه ی علمی پژوهشی   

ی در کشورهای منطقه است و در دیگر های مردم

 همردمی، صبغ هایها و انقلابکشورهای عربی، خیزش

گیرد ولی هرگونه به خود نمی ایهطایف-مذهبی و قومی

با عناوینی چون  در بحرینً  سریعاًمخالفت مردمی 

گری و ... مورد  ت خارجی، شیعهای، تحریکاشورش فرقه

عربستان  .شودای و فیزیکی واقع میرکوب رسانهس

 ساکن قبایل از اصل در که–حمایت از خاندان آل خلیفه

 لایتغیر اصول از را–عربستان هستند در نجد سرزمین

 ارزاتمب سرایت از و می داند خود خارجی سیاست

 نظیرخیز شرقی خود شیعیان بحرین به مناطق نفت

ان موضوعی است این همقطیف و احساء نگران است. 

کایی به آن اشاره دارد و اذعان که هنری کیسینجر آمری

ع خطر انقلاب بحرین، ویژگی خاموش منب»کند که یم

تان آن است و خطر انتقال آن بـه عربسنشدنی بودن 

 (.2014Jahanian and Reza'ee ,« )بسیار نزدیک است

ی دو کشور ایران و عربستان ، رویکرد سیاس5در جدول 

طور خلاصه ذکر شده  هدر منطقه بر اساس حیطه نفوذ ب

 است.

 

 در منطقه بر اساس حیطه نفوذ ایران و عربستانرویکرد سیاسی  :5جدول 

 عربستان    ایران 

 هاحمله نظامی، حمایت از القاعده و داعش، کنترل حوثی  به منظور مقابله با عربستان اللهحمایت از انصار یمن

ه بیشتر به شیعیان کشور در جهت اتحاد هرچ کمک عراق

های اداره سیاسی کشور و  کمک به گروهبرای 

 ه نظامینظامی و شب

فشار به دولت شیعی در جهت کردن این کشور، آرام  نا 

 وارد ساختن اعراب سنی به ساختار این کشور

 ارائه نظم جانشین  حفظ محور مقاومت سوریه

 کار های محافظهحفظ پادشاهی  حمایت از اکثریت شیعه بحرین

 

ژیك در روابط . تجزیه و تحلیل عوامل استرات3-0

 دو کشور 

 و داخلی عوامل تحلیل و تجزیه هایجدول از استفاده با

در  استراتژیک عوامل ترینمهم ها،آن ترکیب و خارجی

آنان  ینده سیاسیآو ایران و عربستان و روابط دو کشور 

تحلیل عوامل  در ماتریس خلاصه تجزیه ودر منطقه، 

 تحلیل و تجزیه واقع، با در .است شده ارائه ژیک،استرات

 هایتصمیم ریزانی کهبرنامه استراتژیک، عوامل

 نقاط قوت، نقاط توانندمی کنند،می اتخاذ را استراتژیک

 عوامل از کمتری تعداد به را هافرصت و تهدیدها ضعف،

 یک هر هایوزنوباره د بررسی با کار این. نمایند محدود

 عوامل تحلیل و تجزیه هایجدول موجود در عوامل از

-واقع، سنگین در. است گرفته انجام خارجی، و داخلی

 جدول به باید جدول، دو این در موجود عوامل ترین

شوند. در این  منتقلاستراتژیک  عوامل تحلیل و تجزیه

 ها باید یک شود نیازجایی که مجموع وزنمرحله از آن

های قبلاً محاسبه شده در دو به تعدیل و تغییر وزن

       .(Hunger and Wheelen, 2013)جدول مذکور است 
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 ژیک: ماتریس خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل استرات 2جدول 

 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن ژیكعوامل استرات
 ریزیبرنامه

 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه

S1 =251/3 1 300/3 بعد جغرافیایی منطقه *  * 

S2= 555/3 0 301/3 در منطقه ایران و عربستان مذهبی بعد * * * 

S3=  531/3 0 301/3  بعد سیاسی امنیتی * *  

S4= 310/3 0 305/3 بعد روابط خارجی در منطقه   * 

W1= 0/3 0 311/3 بعد روابط خارجی در جهان * *  

W2= 212/3 0 310/3 منطقه و همگرایی بیشتر کاهش تنش در * * * 

W3=  00/3 1 311/3 اوپك متحد * *  

W4= 511/3 0 312/3 اروپا در منطقه ودرازی آمریکاکاهش دست * * * 

O1= 0/3 0 5/3 ای افراطیهکاهش نفوذ گروه * * * 

O2= 02/3 0 31/3 تسلط بیشتر بر بازار نفت و گاز منطقه * * * 

O3= 21/3 0 31/3 منطقه اهش گسترش بیشتر اسرائیل درک *   

O4= 52/3 0 30/3 کاهش جنگ نیابتی در منطقه * * * 

T1= 211/3 0 312/3  بالا بردن امنیت در منطقه * *  

T2= 211/3 0 312/3 به منطقه  ورود آن  کاهش خرید تسلیحات و * * * 

T3= 251/3 0 312/3 جذب توریست به خاورمیانه *  * 

T4= 21/3 0 31/3 اتحاد در بین مسلمانان  * * * 

    10/0  5 جمع
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ماتریس راهبردهای آینده روابط سیاسی دو . 3-3

 ایران و عربستانکشور 

 راهبرد یا انتخاب چهار تدوین امکان SWOT ماتریس

 از برخی عمل در البته،. آوردمی فراهم را متفاوت

زمان هم طور به یا داشته، پوشانیهم یکدیگر با راهبردها

 واقع، در. آیندمی در اجرا به یکدیگر با و هماهنگ

 از که را راهبرد دسته چهار سیستم وضعیت برحسب

 تدوین توانمی هستند، متفاوت کنشگری درجه نظر

هر یک از این راهبردها بر  : (Golkar, 2006)کرد 

اساس ماتریس خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل 

راهبردهای  0گردد. جدول ژیک تنظیم میاسترات

دیدگاه خبرگان سیاسی چهارگانه این پژوهش را از 

 دهد.نشان می

 

 بردهای آینده روابط سیاسی دو کشورماتریس راه: 0جدول 

 



 محقق نیا و همکاران  ...  های سیاسی، اقتصادی و مذهبیرقابت ایران و عربستان در حوزه

501 

 
0022وم، پاییز دوره بیستم، شماره س

فصل نامه ی علمی پژوهشی   

 بحث و نتیجه گیری .0

ها و ایران و عربستان سعودی با توجه به ظرفیت

ده در ین کننهای خود، دو کشـور مهم و تعیویژگی

شوند که منطقه خاورمیانه و خلیج فارس محسوب می

گوناگونی سبب تنش مداوم در روابط ایـن دو  دلایل

های ایدئولوژیک و ژئوپلتیک ده است. رقابتکشور ش

دی در عراق، لبنان، منطقه خلیج فارس و ایران و سعو

ال تحولات اخیر بحرین، یمن و نیز مواجه غیر در قب

وی الگدن تقیم آنها در سوریه، تجلی حاکم شمس

ح ساختاری است. از سوی دیگر در سط« تعارضـی»

ش ایـران در نظم بخ اتالملل، نفی نقش ثبنظام بین

ویژه در موضوع  هراسی بهمنطقه و تشدید پروژه ایران

ای آمیز ایران و در سطح منطقه ای صلحبرنامه هسته

ای در های منطقهرنگ شدن عنصر شیعی در سیاستپر

ان بـه حساسیت اعراب و عراق و سپس لبنپرتو تحولات 

ر عربستان سعودی در قبال ایران انجامید. فشاعربستان 

یعی عـراق، تلاش برای و متحدانش بـه دولـت ش

شیعه در لبنان، حمایت از  هایتضعیف جریان حزب

ت از استقرار دموکراسی و حاکم سنی بحرین و ممانع

یابی شیعیان در بحرین و خارج کردن سوریه از قدرت

در این کشور با صف متحدان ایران از طریق تغییر رژیم 

های تندرو و جهادی سنی/ سلفی، تجلی حمایت از گروه

ثر از أغرب مت وتعارض میان ایران در مقابل عربستان 

در  .سه عامل هویتی، ژئوپلتیکی و ساختاری بوده است

ای از جمله بحران حال حاضر با توجه به تحولات منطقه

کشورهای ای ایران و سوریه، عراق و یمن و توافق هسته

ای ایران افزایش یافته و این غربی، قدرت و نفوذ منطقه

-موضوع از نظر عربستان تهدیدی علیه این کشور می

ها و اختلافات در باشد. همین امر سبب افزایش تنش

روابط این دو کشور شده است که با توجه به ادراك دو 

. تواند افزایش یافته و ادامه پیدا کندکشور از یکدیگر می

با توجه به موارد مذکور و قدرت گیری ایران در منطقه 

عربستان مسیر راه برای نفوذ هر چه بیشتر آمریکا و 

اند و روابط نزدیکی با اسرائیل به منطقه باز کرده

رویکرد روابط روشنی اسرائیل ایجاد کرده است. بنابراین 

-سیاسی در آینده دو کشور مبهم و رو به تیرگی می

 باشد.
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Abstract 

Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia are two important and decisive countries in the Middle East and the 

Persian Gulf, and various reasons have led to continued tensions in relations between the two countries. At present, 

for various reasons, the relations between the two countries are moving towards divergence, and a vague future for 

the relations between the two countries is conceivable. 

The subject of the present study is the analysis of tensions and competition between Iran and Saudi Arabia in the 

Persian Gulf region. In other words, the aim of the present study is to investigate the main cause of tension in the 

relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in the Persian Gulf and evaluate it based on the 

structure of international relations. The research method of this research has been done in terms of descriptive-

survey and exploratory data analysis. 

 The research findings show that due to the regional development in the Persian Gulf including the crisis in Syria, 

Iraq, Yemen, and the nuclear deal between Iran and European countries, Iran’s power and influence has been 

increased and this condition has been considered as a threat by Saudi resulting in an increasing tension and conflicts 

between the two countries which might develop and continue,  

Differences in relations between the two countries, which could increase competition. Given the above and Iran's 

influential power in the region, Saudi Arabia has provided the necessary ground for USA and Israeil influence in the 

region and has established close ties with Israel. Therefore, the approach of clear political relations in the future of 

the two countries is vague and tense. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, Persian Gulf, regional hegemony 
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