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 چكيده
هاي متفاوتي را     سني از زمان استقالل خود نقش  -عربي و شيعي  –عنوان كشور حايل ايراني  عراق به

سـپتامبر در     11 وقوع حمالت تروريـستي     .  در روابط دو قلمرو تمدني ايراني و عربي بازي كرده است
خصوص عـراق كـشاند و در نهايـت         آمريكا نيز توجه جهان غرب را به سوي كشورهاي اسالمي و به

مورد اشغال آمريكا و متحدانش قرار گرفت و به چالشي اساسي در روابـط بيـن         2003 عراق در سال 
سوال اصلي پژوهش اين است كه روابط ايران و كشورهاي عربي    .  ايران و كشورهاي عربي تبديل شد

است؟ در اين تحقيـق بـا اسـتفاده از         تاكنون چگونه بوده 2003 بعد از حمله آمريكا به عراق در سال 
عنـوان و متـن       3656 هاي آماري به تجزيه و تحليـل        گيري از داده تحليلي و بهره  –روش توصيفي 

خبري از خبرگزاري فارس پرداخته تا سير اين روابط و همچنين حجم و موضوعات مـورد توجـه در        
نهايـت بـراي بررسـي       در.  روابط ايران با هر يك از كشورهاي عربي مورد بررسي قرار گرفته شـود       

هاي استخراج شده پرداخته و در محيط        به تجزيه و تحليل داده   SPSSافزار تر با استفاده از نرم دقيق
EXCEL     نتايج حاصل از ايـن مطالعـات       .  ايم  به ترسيم نمودارهايي حاصل از مطالعه آماري پرداخته

گرايـي و     نشان داد كه روابط ايران و كشورهاي عربي طي اين دوره در يك سطح نبوده و ميزان هـم     
هايي نيز    اي همكاري   هاي منطقه   واگرايي ايران با هر يك از آنها متفاوت است و دو قلمرو ضمن رقابت 

 .باشد در برخي موارد داشته و عراق عامل مهم در اين ارتباط مي

 گرايي، واگرايي و عراق ايران، كشورهاي عربي، هم: ها كليد واژه
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 مقدمه
سـاله     صد ايران و اعراب همسايگان تاريخي يكديگر و روابط بين آنها يك رابطه ديرينه و چند   

ها تا    گرايي تا واگرايي و از تنش   هاي تاريخي و تحت تاثير عوامل گوناگون، از هم است كه طي دوره
اي   هاي دوجانبـه  يابد، حاصل حب و بغض ها را در برگرفته و آنچه در حال حاضر نمود مي همكاري

 . است كه طي اين دوران شكل گرفته است
وسـيله    گـيرد و بـه      كشور ايران بخشي از حوزه تمدني ايراني است كه در فالت ايران قرار مـي   

. شـود   هاي خليج فارس از حوزه تمدني عربان درغرب خود جدا مـي  هاي غربي زاگرس و آب دامنه
هاي منحصر به فرد طبيعـي، انـساني، فرهنگـي، تـاريخي،            ايران سرزميني است باستاني با ويژگي

عربـان و يـا     .  انـد   ها با يكديگر در تعامل و تقابـل بـوده      هويتي و غيره كه در جوار تمدن عربي قرن
عنوان پنجمين زبان زنـده دنيـا، عامـل ديـن،          تر است و زبان عربي به اي وسيع جهان عرب گستره

تا اوايل قـرن بيـستم ايـران        .  زند  گستره تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي آنها را به يكديگر پيوند مي   
از اين تاريخ به بعد و تا پايان دهه هفتم قرن بيستم        .  ديد خود را در برابر اعراب به صورت واحد مي

هايـشان بـه آنـان قـدرت اقتـصادي و             كشور عربي كه كشف نفت در سرزمين  22 ايران خود را با 
ها وتعامالت تاريخي، فرهنگي، نژادي، زباني        سياسي بخشيده بود، مواجه ديد و اين عالوه بر رقابت 

اي، نظامي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي را نـيز دامـن     هاي سياسي، منطقه ايرانيان و عربان، رقابت
 . زده و بر پيچيده شدن روابط ايران و اعراب افزود

هاي دوقلو، آمريكا از جنـگ بـزرگ          ها به برج  بعد از حادثه يازدهم سپتامبر و حمله تروريست 
هـاي تنـدرو      ها در هر نقطه از جهان خبر داد و انگشت خود را بـه سـوي گـروه               خود با تروريست

در مقابل، صدام، حاكم    .  اسالمي و كشورهاي به اصطالح حامي تروريسم از جمله عراق نشانه رفت  
هـاي    سـالح  ديد و مـدعي دسـتيابي بـه برخـي از         ديكتاتور عراق، خود را نماينده جهان عرب مي

امريكا بـا     2003   سال   در.  اي براي ورود به يك جنگ عليه عراق گرديد      اين بهانه.  جمعي بود كشتار
حمله به عراق اين كشور را به اشغال خود درآورد و اين عاملي مهم براي رقابـت بيـن كـشورهاي           

هـاي سـنتي بـا عـراق          منطقه براي نفوذ و تاثيرگذاري بيشتر در عراق را فراهم ساخت تا از تنش        
 . هاي عراق را با خود همراه سازند بكاهند و سياست



11 

 

 

در اين پژوهش برآنيم تا با استفاده از توليدات خبري يك رسـانه داخلـي؛ يعـني خبرگـزاري            
سوال اصلي مـا در    .  فارس، به سطح روابط ايران و كشورهاي عربي طي دوره مطالعاتي دست يابيم

) 2003 (روابط ايران و كشورهاي عربي بعد از حمله آمريكـا بـه عـراق             :  اين پژوهش اين است كه
 تاكنون چگونه بوده است؟

 مباني نظري 
كـشورها تحـت    .  الملل است   گرايي و واگرايي دو اصطالح رايج در ژئوپليتيك و روابط بين      هم

هـا، نيروهـا، اهـداف و منـافع، در حالـت همكـاري، رقابـت و تعـارض بـا يكديگـر                          تاثير انگيزه 
هاي سياست خارجي روي هم رفته داراي آثار متفاوتي هـستند       بر اين اساس داده.  برند مي  سر به

هاي دور يا نزديك، برخوردهـاي شـديد يـا ضـعيف و نيـز             ي نتيجه طيف وسيعي از همكار و در
بنابراين دو ديدگاه در نظام ژئوپليتيك جهـاني و      1 .گيرد هاي گوناگون شكل مي رقابت در مقياس

گرايي كه ناظر بر روابط مطلـوب و          ديدگاه هم:  الملل حاكم است اي و همچنين روابط بين منطقه
عنوان بازيگران اصلي نظام ژئوپليتيك جهاني اسـت         هاي مناسب همكاري ميان كشورها به زمينه

در .  هـا و كـشورها داللـت دارد         و ديدگاه واگرايي كه بر وجود تعارضات و تـضادها ميـان قـدرت       
هاي ژئوپليتيك اعتقاد بر اين است كه كشورهاي داراي تقارن جغرافيايي را اغلـب مناطـق      نظريه

شدت از هم تاثيـر       دهند و سياست خارجي آنها به   ارتباط سياسي دوجانيه و چندجانبه شكل مي
چه اين تقارن جغرافيايي بيشتر باشد، اثرپذيري متقابل بيشتر است و بسته به نـوع     هر.  پذيرد مي

. رود  گرايي بيـن آنهـا مـي        هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي انتظار هم رابطه متقابل و همانندي
اي را    گرايي منطقـه  هاي هم هاي مشترك جغرافيايي از جمله عواملي است كه زيرساخت بنابراين، ويژگي

ـبات خـصمانه و          عوامل فرامادي نظير هويت 2 .دهد تشكيل مي هاي تاريخي نيز در تكوين و تـداوم مناس
گرايي را تقويت  هاي سياسي و اقتصادي كشورها نيز هم تشابه بين شاخص 3 .دوستانه بين كشورها موثرند

چند روابط  يابند، هر ها توسعه مي تضادها و تعارض منسجم كه اي غير هاي منطقه در سازه 4 .خواهد كرد
مناقشه گسترش يافته و فضاي بحراني بـر      الگوهاي دوجانبه و چند جانبه بين اجزا وجود داشته باشد، 

هـاي    شـده بيـن اجـزا و دولـت          هـاي ايجـاد     در اين گونه مناطق، شـكاف     .گردد منطقه حاكم مي
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كنـد،    اي فـراهم مـي      منطقـه   گران و بازيگران برون    هاي مناسبي را براي مداخله اي فرصت منطقه
اي قدرت بيشتري داشته باشد، ميزان مداخلـه       عكس هر اندازه نظام و سازه ژئوپليتيك منطقه بر

 5 .تر خواهد بود كمتر و الگوي رقابت آميز و ستيز ضعيف

 روش تحقيق
اي   تحليلي بوده و ابزار گردآوري اطالعات كتابخانـه    -در اين پژوهش، توصيفي  6 شيوه تحقيق 

 3565 براي واكاوي روابط ايران و كشورهاي عربي به بررسي و تجزيه و تحليـل    . اي است و رسانه
خبرگـزاري فـارس بـا دوميليـون        .  ايـم   خبر از خبرگزاري فارس طي اين دوره مطالعاتي پرداخته

اندازي و حـدود      راه  1381 ترين خبرگزاري داخلي است كه در بهمن ماه   مخاطب روزانه پربيننده
به جـز  (اخبار مربوط به روابط ايران و هر يك از كشورهاي عربي  7 .گذرد سال از فعاليت آن مي 8 

از بايگـاني ايـن خبرگـزاري اسـتخراج و          )  عراق و لبنان به دليل شرايط ويژه و حجم باالي اخبار  
تـا      82/1/1 تاريخ اخبار با توجـه بـه موضـوع مـورد پـژوهش از               .  مورد بررسي قرار گرفته است   

سـال زمانـي      6 بنابراين پژوهش .  آوري اخبار بوده، به طول انجاميده است كه زمان جمع 88/1/1 
گردد تا رخدادهاي خبري از قوام بيشتري برخـوردار    بندي مي دوره يا فصل تقسيم 24 است و به 

در ايـن   .  يك از كشورهاي عربـي اسـت     اين تعداد اخبار، جامعه آماري در روابط ايران و هر.  شوند
كمتر لحاظ شود تـا پـژوهش از          بررسي سعي شده تنها به اصل رخدادها توجه و نظر خبرگزاري     

. سازي است   با توجه به حجم باالي اطالعات نياز به شاخص     .  طرفي علمي الزم برخوردار گردد بي
از اين رو بعد از بررسي دقيق متن تمام اخبار به دو شاخص اصلي و مـشترك دسـت يـافتيم و                 

 : ها شامل شاخص. ها مورد بررسي قرار داديم تمام اخبار را با توجه به اين شاخص
در اين بخش رخدادهاي خبري كه از سطح روابط خـوب دوجانبـه ايـران و               : گرايي هم)الف

هاي مورد استفاده در اين قسمت        شاخص.  گيرند هريك از كشورهاي عربي حكايت دارد، قرار مي
هـاي دوسـتي و يـا         هاي مشترك همكاري، ديدار سران، ارسال پيـام         نامه امضاء توافق:  عبارتند از

هـاي اقتـصادي،      هـاي مختلـف، همكـاري       هاي تخصصي مـشترك در زمينـه        دردي، نشست هم
هاي دوجانبه، اتخاذ مواضـع مـشترك در مـورد            گذاري  فرهنگي، سياسي، دفاعي و غيره، سرمايه  
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المللي، ارسال كمك، و حمايت از ايران در مسايل گوناگون ازجمله انرژي        اي و بين مسايل منطقه
 .اي و مخالفت با طرح حمله عليه ايران، و حمايت ايران از كشور فوق هسته
گيرند كـه تنـش در روابـط را در پـي              در اين گروه خبري رخدادهايي قرار مي      :  واگرايي)ب
اتهامات كشورهاي عربي عليه ايـران در مـواردي شـامل        :  هاي اين گروه عبارتند از شاخص.  دارند

هاي شيعي و غيره، اتهام ايران عليه كـشورهاي عربـي        نفوذ ايران در عراق، همكاري ايران با گروه
هـاي    هاي معاند بـا جمهـوري اسـالمي ايـران، رقابـت             جمله همكاري كشورهاي عربي با گروه   از

هـاي اقتـصادي، سياسـي،        يك از كـشورهاي عربـي در زمينـه            دوجانبه و چندجانبه ايران و هر    
اي و غيره مانند توليد نفت و گاز، اتخاذ مواضع مشترك كشورهاي عربـي عليـه          فرهنگي، منطقه
هـاي    اي، خليـج فـارس و غـيره و چـالش            گانه، انرژي هسته هايي مانند جزاير سه ايران در زمينه

 .دوجانبه و چندجانبه در مسايل عراق، لبنان، افغانستان و فلسطين
بعد از بررسي و انسجام اين شاخص و قرار دادن اخبـار در هـر يـك از جـداول زمـاني بـا                          

به تحليل آماري سطح روابـط پرداختـه          SPSSمستقل و به كمك نرم افزار  Tاستفاده از آزمون 
درنتيجه در اين ارتبـاط     .  شود تا ميزان اثرگذاري بيشتر هر يك از دوگزينه باال مشخص گردد مي

گرايـي و واگرايـي دو كـشور          فرض اول، تفاوت بين ميزان سطح هـم       :  گيرد  دو فرضيه شكل مي  
دهد روابط ايران و كشور عربي مورد نظر چالـشي و سـرد اسـت؛ و          وجود ندارد كه اين نشان مي

نفـع    گرايي و واگرايي دو كشور وجود دارد و تاييـد آن بـه     فرض دوم، تفاوت بين ميزان سطح هم
 .گرايي نشان از گرمي روابط دوجانبه است هم

تك كشورهاي عربي مورد آزمون قرار       دو فرضيه ياد شده به ترتيب بر روي روابط ايران و تك
رسد سـطح روابـط       به نظر مي  «گيرد كه     در پاسخ به سوال اصلي اين فرضيه شكل مي .  گيرد مي

گرايي و واگرايـي      بين ايران و كشورهاي عربي به صورت يكسان نباشد و الگوهاي متفاوتي از هم       
  ».عربي در دوره مورد مطالعه باشد -مشاهده گردد و مساله عراق عاملي مهم در روابط ايراني 

 گيري روابط ايران و كشورهاي عربي  شكل
يافتنـد   تسلط پس از جنگ جهاني اول و تجزيه امپراتوري عثماني، بريتانيا و فرانسه بر جهان عرب
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در پايان جنگ جهانـي   8 .اي تحميل كردند جانبه و مرزهاي دلخواه خود را بر خاورميانه به طور يك
المللي قرار گرفت     ديگري در جهان مورد توجه افكار بين      دوم، منطقه خاورميانه بيش از هر منطقه

موقعيت تاريخي، فرهنگي و مهم خاورميانه در اتصال سـه قـاره اروپـا،      :  و اين تحت تاثير سه عامل
در بيـن     9 .آسيا و آفريقا؛ ايجاد كشور اسراييل؛ و پيدايش نفت و اهميت آن در اقتصاد جهاني بـود         

بريتانيا   10 .دست آوردند   كليه كشورهاي عربي منطقه استقالل خود را به     1967 تا  1932 هاي  سال
بـراي ايـران    .  اعالم كرد كه نيروهاي خود را از منطقه خـارج خواهـد سـاخت      1968 نيز در ژانويه 

آفريني طي دو قرن اخير و پايـان يـك دوره         رويداد در شرف وقوع يك نقطه عطف در تاريخ نقش
صورت كشورهاي مستقل متعددي درآمدند، به      اعراب هم كه به 11 .استعماري كهن در منطقه بود

 .هاي سياسي در منطقه به كمك درآمدهاي هنگفت نفتي خود پرداختند آفريني نقش
و تغيـيرات اساسـي در      )  ره( با وقوع انقـالب اسـالمي در ايـران بـه رهـبري امـام خميـني                 

انقالب ايران و طـرح شـعارهاي       .  هاي ايران، فصل نويني از روابط ايران و اعراب آغاز شد       سياست
گوناگون نظير حمايت از مستضعفان و مبارزه با مـستكبران، صـدور انقـالب اسـالمي، رهـبري                   

دوران بعـد از    .  وجـود آورد    هايي را در بين كشورهاي اسالمي به    جامعه اسالمي و غيره حساسيت
اولين مورد از تخاصم در روابط ايـران        .  عربي است   -انقالب اسالمي به نوعي دوران تخاصم ايراني  

بـا حملـه    .  و اعراب قطع رابطه ايران و مصر بود كه پس از امضا قرار داد كمپ ديويد حاصل شـد   
. عراق به ايران و حمايت كشورهاي عربي از صدام، تقابل ايراني و عربي بار ديگر نمود پيـدا كـرد           

و با حمله آمريكا به     )  1382 (  2003 اي از اين دوران را كه از سال     در اين تحقيق برآنيم تا مرحله
 . شود، مورد مطالعه قرار دهيم عراق آغاز مي

 هاي تحقيق  يافته
هـا را بـه خـود         روابط ايران و اردن بيشترين درصد از سـطح واگرايـي          :  روابط ايران و اردن   -

به دليل همسايگي با عراق، دو كشور بعد از حمله آمريكـا بـه ايـن كـشور بـه               .  دهد اختصاص مي
الشيخ و نشست بغـداد شـركت      هاي مختلفي از جمله نشست شرم ها و نشست ناگزير در كنفرانس

كنـد    مي متهم  هاي شيعي و تندرو در عراق  اردن ايران را به دخالت، نفوذ و حمايت از گروه.  كردند
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ايران نيز با اشاره به برخـي اقـدامات      .  داند و ايران را مجري و طراح هالل شيعي در خاورميانه مي
آمد خانواده شاه سابق ايران به اردن، ايـن كـشور را            و جمله حمايت از گروهك منافقين و رفت  از

در .  دانـد   مورد خطاب قرار داده و اردن را به حمايت از صدام حسين در حمله به ايران مقصر مي        
مساله فلسطين نيز اختالف آشكاري در مواضع دو كشور وجـود دارد و سـفارت اردن در تهـران          

دليـل حمايـت اردن از        و به   87 خصوص پس از حمله اسراييل به غزه در زمستان سال     بارها و به
 .اسراييل مورد تعرض قرار گرفت و سفراي دو كشور احضار شدند

اميـد بـه      1382 شـهريور 11 گرايي ايران و اردن، با سفر ملك عبداهللا به ايران در در زمينه هم
اما ديدار سران دو كشور از آن پس بـراي گـسترش روابـط دوجانبـه                 12 رفت، بهبودي روابط مي
اردن در طرح حمله به ايران مخالفـت        .  طور عمده تحت تاثير مساله عراق بود   صورت نگرفت و به

اي نيز مواضع مشتركي بـا مـصر و عربـستان دارد و           خود را اعالم نموده و در مساله انرژي هسته
هـاي دوجانبـه از       ارسال پيـام  .  حمايت خود را به شرط همكاري ايران با آژانس اعالم نموده است

 . ديگر موارد در زمينه روابط دو كشور است
ترين كـشور دوسـت ايـران در        آفريقايي الجزاير نزديك-كشور عربي:  روابط ايران و الجزاير  -

،   83 روابط دو كشور از زمان سفر بوتفليقه به تهـران در مهرمـاه          .  آيد شمال آفريقا به حساب مي
هـاي اقتـصادي، مبـادالت و         در ايـن زمينـه همكـاري      .  بعد از تيرگي روابط رو به بهبودي نهـاد       

بيشترين خبر مربوط به ايـن حـوزه،        .  مناسبات تجاري و بازرگاني دو كشور رو به گسترش است   
گيري اوپك گازي است كه دو كشور در آن حضور داشته و اختالفات چنـدي نيـز         اوپك و شكل

هاي مشترك و توسعه مناسبات       گذاري هاي گوناگوني در زمينه سرمايه نامه همچنين توافق.  دارند
از نكـات قابـل توجـه در        .  اند  هاي فرهنگي در كشورهاي يكديگر داشته   فرهنگي و برگزاري هفته

روابط دو كشور، همكاري نزديك وزارت مجاهدين الجزاير و بنياد شهيد انقـالب اسـالمي ايـران           
در زمينه مناسبات سياسي، سران     .  دهد است كه تعداد قابل توجهي خبر را به خود اختصاص مي

هاي مختلفـي؛ ازجملـه، مـسايل آفريقـا، جهـان             دو كشور ديدارهاي متعددي داشته و در زمينه
اي و جهـاني ديـدگاه مـشترك دارنـد و             اسالم، عراق، فلـسطين و بـسياري از مـسايل منطقـه           

الجزايـر در زمينـه انـرژي       .  انـد   هايي در زمينه امور سياسي، دفاعي و امنيتي امضا كرده   نامه توافق
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عنوان خبرسازترين مساله كنوني ايران در جهان، موضعي مثبـت داشـته و حمايـت                اي به هسته
 .خود را اعالم داشته است

با وجـود سـطح بـاالي روابـط اقتـصادي و مبـادالت              :  روابط ايران و امارات متحده عربي -
تجاري و بازرگاني ايران و امارات، مناسبات سياسي دو كشور بـه دليـل اختالفـات سـرزميني و                

گانـه و نـام       بيشترين درصد از خبرهاي بين دو كشور مربوط به جزاير سه  .  رنگ است سياسي كم
مسايل   در.  نمايد  شوراي همكاري خليج فارس نيز از موضع امارات حمايت مي      . خليج فارس است

ايـران،    اي از جمله عراق و فلسطين، امارات اختالفاتي با ايران داشته و در جنگ عراق عليه منطقه
در خليج فارس، امارات اقـدام بـه خريـد          .  كشور به حمايت از عراق از سوي ايران متهم است     اين

در زمينه مناسـبات اقتـصادي، قاچـاق كـاال از           .  تسليحات نظامي از آمريكا و فرانسه نموده است   
 مساله شهروندان ايراني مقيم در امارات، برخورد     .  باشد ها در روابط دو كشور مي ترين چالش مهم

هـاي ايرانـي و امـاراتي،         هـا و لنـج      بد با مسافران ايراني و ايرانيان مقيم در امارات، توقيـف قـايق     
برداري از ايرانيان و زنداني كـردن شـهروندان دركـشورهاي يكـديگر در اقـدامات متقابـل،                   كاله

محيطي   اي، امارات موضعي امنيتي و زيست       در زمينه انرژي هسته .  جمله مسايل دوجانبه است از
مناسـبات سياسـي    .  دارد  هاي خود را به شرط همكـاري بـا آژانـس اعـالم مـي              داشته و حمايت

به امارات نيز نتوانست بـر آن        86 دوجانبه در سطح پاييني است و سفر آقاي احمدي نژاد در بهار
هـاي    برگـزاري نمايـشگاه   .  تاثير مثبتي بگذارد، با اين حال روند مثبتي در مناسبات دوجانبه بود        

فرهنگي و هنري در امارات از سوي ايرانيان، حمايت از ايران و مخالفت با طرح حمله بـه ايـران،          
 .جمله مناسبات مثبت دوجانبه بوده است  از

هـاي امنيـتي بـا        ترين كشور خليج فارس، نگرانـي    عنوان كوچك بحرين به:  ايران و بحرين  -
حضور جمعيت ايراني و شيعه در بحرين، جدا شـدن بحـرين از     .  همسايگانش از جمله ايران دارد

. هايي را در ايـن كـشور ايجـاد نمـوده اسـت           ايران و طرح آن از سوي برخي در ايران، حساسيت
جمله   همين رو نسبت به نيات ايران بدبين بوده و نزديكي بيشتري به ساير كشورهاي منطقه از    از

اي، بحرين با يك      در مورد انرژي هسته  . عربستان و شوراي همكاري خليج فارس پيدا كرده است
كند و با حمله آمريكا به عراق و تهديدهايي كـه       نگراني امنيتي و زيست محيطي آن را دنبال مي
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رو، قراردادهـاي     از هميـن  .  هاي امنيتي بحـرين دو چنـدان شـد         گرفت، نگراني عليه ايران صورت
نظامي و امنيتي با كشورهاي غربي بسته و اقدام به برگزاري مانورهايي مشترك با آنها در منطقه     

رفت و آمدهاي مقامات ايراني به بحرين جهت اطمينان دادن به ايـن        .  طي اين دوره نموده است
اي و مسايل امنيتي و سرزميني و نشان دادن حسن         جمله انرژي هسته كشور در ابعاد مختلف؛ از

هـاي    گرايي نـيز بحـرين در زمينـه        در ارتباط با هم.  نيت ايران در اين زمينه، صورت گرفته است
هاي گردشگري، مخالفت طرح هرگونـه حملـه بـه ايـران و غـيره همكـاري                    اقتصادي، همكاري

 .نزديكي با تهران دارد
عمـده  .  تونس كـشوري فرهنگـي و تـاريخي در شـمال آفريقاسـت            :  روابط ايران و تونس    -

هاي فرهنگي و اقتـصادي بـوده و مناسـبات سياسـي و ديـدارهاي                  مناسبات دو كشور در حوزه  
در مجمـوع روابـط دو كـشوركم        .  گيرد  صورت گرفته نيز به تبع آن در همين چارچوب قرار مي        

 .چالش است
تـرين كـشور دوسـت        ترين كشور آفريقايي و نزديـك       سودان بزرگ :  روابط ايران و سودان  -

در .  روابط دو كشور در بسياري از سـطوح قابـل تعريـف اسـت           .  آيد آفريقايي ايران به حساب مي
هـا و     هاي گوناگون در اين كـشور نظـير سـاخت نيروگـاه             بخش اقتصادي، ايران به اجراي پروژه  

در مناسبات  .  كند  ها اقدام نموده و خودرو و بسياري اقالم ديگر به اين كشور صادر مي   خانه تصفيه
و قراردادهـاي       خصوص سران سودان به ايران انجام داده        سياسي و امنيتي، سفرهاي متعددي به  

اي و    دو كـشور در بـسياري از مـسايل منطقـه          .  اند  مختلف سياسي، امنيتي و دفاعي امضا نموده  
اي ايران، حمايت سـودان و در      جمله در مساله انرژي هسته اند؛ از جهاني از يكديگر حمايت نموده

مسايل داخلي سودان نظير مساله دارفور و مشكالت مرزي سودان با كشور چاد، ايران حمايت و          
جمله مـساله فلـسطين و          اي و جهاني از     در مسايل منطقه.  ميانجيگري خود را اعالم داشته است

در زمينه مناسبات فرهنگي و آموزشي، برگـزاري        .  هايي نزديك به هم دارند  جهان اسالم، ديدگاه
تنها مساله  .  جمله موارد است    هاي فرهنگي ايران در سودان و امضاي قراردادهاي فرهنگي از   هفته

در واگرايي دو كشور، هشدار برخي روحانيون سودان در زمينه نفوذ فرهنگي ايران در سـودان و              
 13 .تبليغات شيعي ايران اعالم شده است
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اي كه در بـسياري       ترين متحد عربي ايران است، به گونه   سوريه مهم:  روابط ايران و سوريه  -
. اند  از مسايل داخلي و خارجي با يكديگر به تبادل نظر پرداخته و به مواضع مشتركي دست يافته    

مبـادالت تجـاري، احـداث كارخانـه و         .  اي دارد   مناسبات دوجانبه ايران و سوريه ابعـاد گـسترده    
خودرو و سايپا، دو شركت خودروسازي ايـران در سـوريه، احـداث كارخانـه                 هاي ايران نمايندگي

هـاي آب،     خانـه   جمله كارخانه سيمان،كارخانه بازيافت، تصفيه    هايي ديگر؛ از تراكتورسازي و پروژه
در .  هاي اقتصادي دو كـشور طـي دوره مطالعـاتي اسـت             همكاري در بخش بنادر و غيره ازطرح   

مناسبات سياسي بيشترين ديدار سران ايران و كشورهاي عربي در اين دوره با مقامـات سـوري              
هـاي امنيـتي، دفـاعي، سياسـي و تاكيـد             شكل گرفته و امضاء قراردادهاي همكـاري در بخـش    

خبرهـاي مربـوط بـه مناسـبات        .  برگسترش مناسبات از سوي هر دو كشور صورت گرفته است       
هاي فرهنگـي     جمله، برگزاري هفته    فرهنگي و اجتماعي ايران و سوريه نيز گوناگون بوده است؛ از  

در بخش گردشگري و زيارتي،         هاي آموزش زبان فارسي، همكاري ايران در سوريه، برگزاري دوره
 .ها در بخش بهزيستي و غيره هاي آموزشي و دانشگاهي، همكاري نامه توافق

ترين چالش ايـران، و سـوريه مـساله عـراق بـوده و                طي دوره مطالعاتي در اين پژوهش، مهم   
آمريكا ايـران و    .  اتهامات گوناگوني كه از سوي سران آمريكا به هر دو كشور نسبت داده شده است      

متحـدان  .  نمايـد   هاي تندرو در عراق متهم مي    سوريه را به دخالت، نفوذ، تخريب و حمايت از گروه
گـيري موافـق بـا آمريكـا          اروپايي آمريكا، سران عربستان، مصر، كويت و اردن نيز در ايـن موضـع       

در مساله لبنان موضع دو كـشور نزديـك        .  كنند هستند و دو كشور را به آشوب در عراق متهم مي
گيرانه بعد از يازدهم سپتامبر و حملـه بـه افغانـستان و عـراق،                 با طرح حمالت پيش.  به هم است

جمهور آمريكا، ايران و سوريه را در ليـست سـياه و حاميـان تروريـسم در جهـان و                       بوش، رييس 
هاي دو كـشور طـي دوره       منطقه قرارداد و همواره بحث از حمله به ايران و سوريه و تغيير در رژيم

هـاي آمريكـا عليـه هـر دو كـشور در هميـن چـارچوب                  مورد مطالعه پيش كشيده شد و تحريم 
در مساله فلسطين اشغالي، اسراييل در جبهه مقابل هر دو كشور قرار داشته و مقابله    .  گيرد مي قرار

دو   اهللا از اهـداف هـر       هاي آن در منطقه و دفاع و حمايت از فلسطينيان، حمـاس و حـزب              با طرح
دادن   پـس     طي سال گذشته دولت اسراييل با طرح جدايي سوريه از ايران در مقابل باز .  كشور است
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هاي جوالن ترديدهايي در روابط دو كشور ايجاد نمود؛ با اين حال سوريه در موضع رسـمي      بلندي
اشتراك نظر در موضـوعات ديگـري از جملـه          .  خود اين اقدام و پيشنهاد اسراييل را ناديده گرفت      

گيري در مساله صلح خاورميانه       مسايل جهان اسالم، حمايت سوريه از روابط ايران و اعراب، موضع   
مجموع آنچه در روابـط دو       در.  از ديگر موضوعات خبري طي دوره مورد مطالعه بوده است.  و غيره

 . گرايي و همكاري بسيار باال دارد شود، نشان از سطح هم كشور مالحظه مي
تـرين كـشورهاي خاورميانـه اسـت و           عربستان از مهـم     :روابط ايران و عربستان سعودي    -

. تري نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر منطقـه دارد        مناسبات اين كشور با ايران ابعاد گسترده
اي كـه مناسـبات ايـران و          اين كشور ضمن رابطه با ايران يك رقابت آشكار نـيز دارد، بـه گونـه            

اي بيـم دارد و بارهـا        عربستان از دستيابي ايران به انرژي هسته.  عربستان در منطقه رقابتي است
رقابـت در   .  هاي ايران با آژانس است   هاي اين كشور بسته به همكاري آن را اعالم نموده و حمايت

براي نفـوذ در     هاي دو كشور در اوپك و ميزان توليد نفت، تالش مساله عراق، مساله لبنان، رقابت
عنـوان كـشورهاي داراي       جمله در بحرين و يمن به       فلسطين اشغالي و نفوذ مذهبي در منطقه از  

 .جمعيت شيعه و سني، مسايل خليج فارس و غيره، از جمله مسايل رقابتي دو كشور است
هاي نزديكـي در سـازمان كنفـرانس اسـالمي            هاي مذهبي، همكاري    دو كشور ضمن رقابت   

در زمينه حج، با وجود برخـي اقـدامات عربـستان در ارتبـاط بـا زائـران ايرانـي،                 همكاري.  دارند
حمايت عربستان از ايران و جلوگيري از وقوع جنگي ديگر در منطقه و مخالفت با طرح حمله به         

خصوص   ايران، سفرهاي دو جانبه كه در جهت گسترش مناسبات از سوي مقامات دو كشور و به     
عنوان رييس جمهور صورت گرفت، مناسبات اقتـصادي        ايران بعد از انتخاب آقاي احمدي نژاد به

هـاي    اي با وجـود رقابـت       چند محدود، و برخي مواضع مشترك در مسايل منطقه     و فرهنگي هر
 .گرايي دو كشور در منطقه است هاي همكاري و هم دوجانبه از جمله زمينه

كشور پادشاهي عمان در جنوب تنگه هرمز واقع شده و روابط آن بـا          :  روابط ايران و عمان  -
ديدارهاي مقامات نظـامي دو كـشور،       .  ايران به صورت سنتي در حوزه امنيتي و نظامي قرار دارد    

هاي امنيتي و سياسي، ديدارهاي مقامات سياسي و تاكيد بر گسترش روابـط از      نامه امضاي توافق
در برخـي مواقـع، سـاكنين محلـي دو كـشور در هنگـام               .  جانبـه اسـت     هاي همكاري دو    زمينه
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در زمينـه مناسـبات     .  آفريننـد   مجـاز بـراي يكـديگر مـشكالتي مـي           ماهي و عبورهاي غير  صيد
اقتصادي، همكاري دو كشور در ميدان گازي كيش و صادرات ايران به عمان، مبـادالت تجـاري،      

هاي تخصصي كاال در عمان و ايران، تاسيس كارخانجات و صنايع و تبادالت و         برگزاري نمايشگاه
اي، عمان حمايت خود      در زمينه انرژي هسته   .  جمله موارد همكاري است  هاي بندري، از همكاري

پـذيرد و همچنيـن مخـالف هرگونـه          را اعالم نموده و آن را در چارچوب سازمان انرژي اتمي مي
عمان همكاري نزديكي با شوراي همكاري خليج فارس داشـته و در برخـي       .  حمله به ايران است

در مجموع روابـط دو كـشور       .  گانه سهيم بوده است مواضع آن نسبت به ايران، از جمله جزاير سه
 . گيرد اي قرار مي تحت تاثير موقعيت ساحلي تنگه هرمز در چارچوب مسايل امنيتي و منطقه

عنـوان رييـس      مناسبات سياسي ايران و قطر پس از انتخـاب قطـر بـه     :  روابط ايران و قطر  -
عنوان رياسـت جمهـوري ايـران در          شوراي همكاري خليج فارس و انتخاب آقاي احمدي نژاد به     

هـاي    مشي  ديدارهاي دوجانبه سران دو كشور و اتخاذ خط   .  رشد قابل توجهي داشت 1384 سال 
عنـوان    ايـران بـا قطـر بـه       .  اي و جهاني از آن جمله است      هاي گوناگون منطقه مشترك در زمينه

اين موضوع به عامل رقابتي مهمـي در روابـط     .  همسايه جنوبي داراي ذخاير مشترك گازي است
دنبـال تاسـيس اوپـك        دو كشور تبديل شده و در همين چارچوب همراه با روسيه و الجزايـر بـه   

نـژاد    خصوص آقاي احمدي    مناسبات سياسي داراي رشد بوده و سران دو كشور به  .  گازي هستند
هايـي    و در زمينـه       انـد   و شيخ حمد بن خليفه آل ثاني ديدارهايي از كشورهاي يكـديگر داشـته          

در زمينـه مناسـبات فرهنگـي و        .  انـد   جمله مساله عراق، به نقطه نظرات مشتركي دست يافته          از
هاي مشترك در كـشورهاي يكـديگر،         گذاري  هاي تخصصي، سرمايه  اقتصادي، برگزاري نمايشگاه

اي،   در زمينه انـرژي هـسته   .  مابين بوده است جمله مسايل في مناسبات بانكي و تجاري و غيره، از
. محيطي و امنيتي دارد     هاي زيست  قطر همانند ساير كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نگراني

قطـر در زمينـه مـسايل       .  با اين حال ضمن مناسبات سياسي، از حق ايران حمايت نموده اسـت       
همچنيـن  .  دانـد   اي از مخالفان حمله به ايران است و آن را براي خود نـيز خطرنـاك مـي       منطقه

اي از جملـه لبنـان، غـزه، افغانـستان،            هاي دو كشور در ساير مسايل منطقه  گرايي توان به هم مي
واگرايي در روابط دو كشور اغلب به مـسايل مـرزي و فرهنگـي         .  شيعيان يمن، و غيره اشاره كرد
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گردد؛ توقيف شناورهاي يكديگر، نام خليج فـارس، حمايـت از امـارات در مـساله جزايـر                    مي باز
هـاي    هاي ايران در نمايشگاه كتاب قطر، حمله به شناورهاي ايراني و رقابت     گانه، توقيف كتاب سه

 .گازي در همين چارچوب است
كويت همسايه كوچك عراق و همسايه آبي ايـران در خليـج فـارس          :روابط ايران و كويت  -
هاي گوناگون و حـتي اشـغال ايـن كـشور          حمله عراق به ايران و كويت، كويت را با چالش.  است

از همين رو، عراق همواره مساله مشترك دو كشور به صـورت تاريخـي           .  توسط عراق مواجه كرد
با حمله آمريكا به عراق، دو كشور خواهان مجازات صـدام حـسين، رسـيدگي بـه مـساله                 .  است

با اين حال، كويـت     .  اند  مفقودين و اسراي جنگي، امنيت عراق و گرفتن غرامت از اين كشور بوده  
مناسبات فرهنگي و آموزشي دو     .  كند  ها ايران را متهم به نفوذ در عراق مي    گيري در برخي موضع

هـاي فرهنگـي و آموزشـي،         نامـه   كشور در قالب آموزش زبان فارسي در كويـت، امـضاي توافـق       
دادن اشياي تاريخي ربـوده شـده         پس هاي فرهنگي در كويت و ايران، كشف و باز     برگزاري هفته

اي ايـران،     در مساله انـرژي هـسته     .  در زمان حمله عراق به كويت توسط ايران و غيره بوده است      
محيطي به موضوع، مواضع متضادي را در اين خـصوص اتخـاذ         كويت نيز با نگاه امنيتي و زيست

مناسبات سياسي ايران و كويت در سـطوح مختلـف و بـا امـضا قراردادهـاي امنيـتي،             .  نمايد مي
بـه نظـر    .  تبادالت قضايي و حقوقي و ديدارهاي چندجانبه در ارتباط با مسايل مختلف نمود دارد 

نگرد و سفرهاي دو جانبـه، در قالـب       آيد كويت نيز همچون بحرين به نيات ايران با ترديد مي مي
در مناسـبات   .  اي اتفـاق افتـاده باشـد        خصوص در مساله انرژي هسته     اطمينان دادن به كويت به

اقتصادي طرح موضوع صادرات آب ايران به كويت، صادرات گاز ايران به كويت، مسايل اوپـك و           
دست گرفتن رياست آن، تبادالت و مناسبات تجاري و بازرگاني دوجانبـه و    رقابت دو كشور در به

. اي از پرخبرسازترين مسايل دو طرف بوده اسـت         هاي منطقه مسايل و نگراني. غيره پررنگ است
هـاي شـوراي      طرح حمله آمريكا به ايران، مسايل خليج فارس و كشورهاي حاشيه آن، همكاري        

گانه و حمايت كويت از امـارات، مـساله         همكاري خليج فارس و ايران، مساله فلسطين، جزاير سه
 .تر هستند لبنان و غيره در اين چارچوب قابل بررسي دقيق

از موضوعات اساسي مورد اختالف دو كشور مساله فالت قاره ايران و كويـت و عـدم تعييـن        
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وجود ميدان گازي آرش نيز در ايـن حـوزه بـر        .  هاي دو كشور در خليج فارس است مرز بين آب
مسايل مربوط به شهروندان دو كشور، اتهـام عليـه ايـران در       .  اختالفات دو كشور دامن زده است

هاي ايراني، چـاپ مطالـب ضـد ايرانـي در             جاسوسي از كويت و همكاري با القاعده، توقيف قايق  
خصوص علماي شيعه از كويـت، مـساله شـيعيان كويـت،              ها به   هاي كويت، اخراج ايراني     روزنامه

 .آيند هاي دو كشور به حساب مي طرح كمك كويت در جنگ عراق عليه ايران و غيره از چالش
باشند،  در روابط ايران و ليبي بيش از آنكه دو كشور با يكديگر ارتباط داشته       :  ايران و ليبي -

مناسبات دو جانبه ايران و ليبي محدود و در        .  اند مورد خطابه آمريكا و اتحاديه اروپايي قرار گرفته
ها شامل ديدار مقامات دو كشور، مبادالت تجاري، حضور در اوپـك، حـضور برخـي        برخي بخش

هاي فرهنگي در غالب مـسابقات قرآنـي و غـيره بـوده            كاالهاي ايراني در ليبي و برخي همكاري
ترين مساله در روابط دو كشور مربوط به امام موسي صـدر اسـت كـه دولـت              ظاهر مهم به.  است

. دانـد   تر را به آن مربـوط مـي         گيري مساله از سوي ليبي است و روابط گسترده   ايران خواهان پي
جمله دولـت يمـن       شود؛ از   اتهامات مشتركي از سوي برخي كشورها به هر دو كشور منسوب مي  

ايران و ليبي را به حمايت از شيعيان اين كشور و دولت سومالي دو كشور را به دخالـت در امـور         
هاي آمريكا عليـه هـر دو كـشور و            ماجراي هواپيماي الكربي، تحريم   .  كند  داخلي خود متهم مي

هاي زيرزميني با چين، پاكستان و آفريقـاي جنوبـي در زمينـه انـرژي اتمـي،                    اتهام به همكاري 
اي و اتخـاذ سياسـت        در مساله انـرژي هـسته     .  جمله اتهامات مشترك عليه هر دو كشور است      از

هاي وي براي ايران در زمينه همكـاري   همكاري با غرب از سوي معمر قذافي و ارسال برخي پيام
 . ايران با غرب نيز از نكات جالب توجه در روابط ايران و ليبي است

ترين روابط حاكم بر دسـتگاه ديپلماسـي     روابط ايران و مصر از پيچيده: روابط ايران و مصر -
دو كـشور بـه لحـاظ جغرافيـاي سياسـي،           .  ايران در بين كشورهاي عربي و حتي جهـان اسـت      

تاريخي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي داراي پيوندها و اشتراكات بسياري هـستند، امـا     
ترين كشور عربـي و آفريقايـي         مصر مهم .  برند لحاظ سياسي در متاركه و قطع روابط به سر مي به

اي و جهـاني داراي       دو كـشور در بـسياري از مـسايل منطقـه          .  است كه ايران با آن رابطـه دارد       
روي هـم و مواقعـي ديگـر          اشتراكات و اختالفات اساسي هستند و از همين رو برخي مواقع روبه   
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ديدار سران ايران و مصر در حد بسيار نازلي اسـت و اغلـب اخبـار دو                .  اند كنار هم قرار گرفته در
بيشترين موضـوع   .  خصوص حسني مبارك اختصاص دارد      كشور به اظهارات مقامات مصري و به  

هاي دو كـشور بـراي برقـراري         خبري در روابط ايران و مصر، به روابط دو كشور و زماني كه مقام
ايران و مصر در منطقه نگاه رقيبانه به يكديگر دارند و مسايل خاورميانه از       . كنند روابط تعيين مي

اي مـصر بيـشترين نقـدها و          در زمينـه انـرژي هـسته      .  گيرد  ديد دو رقيب مورد بررسي قرار مي  
اي شدن خاورميانـه      عنوان عامل هسته    اي ايران دارد و از آن به   ها را با بحث انرژي هسته مخالفت
در .  هايي همچون صادرات خودرو به مصر متبلـور اسـت        مبادالت اقتصادي در زمينه.  كند ياد مي

اي ايران در نظر گرفت و روابط تيره سياسـي   ترين رقيب خاورميانه توان مصر را بزرگ مجموع مي
 . دو كشور را در همين چارچوب و در قالب اختالفات ايدئولوژيكي مورد مطالعه قرار داد

هـا در     حوثـي .  ترين كشور عربي در زمينه شيعيان است        يمن پرچالش :  روابط ايران و يمن -
. كنـد   اين كشور به اقداماتي عليه حكومت دست زده و حكومت نيز به سركوب آنـان اقـدام مـي         

در اين كشور، دولت يمن ايران را متهم بـه دخالـت در        86 و بهار 85 هاي زمستان  زمان درگيري
كـه   اي گونه امور داخلي خود و تجهيز شيعيان كرده و روابط دو كشور را به تيرگي كامل رساند، به

 .خواند و سفارتش در تهران را تعطيل كرد سفير خود از تهران را فرا
هـاي مختلـف اقتـصادي، مبـادالت تجـاري و             هاي محـدودي در زمينـه       دو كشور همكاري

آميـز    اي ايـران بـه صـورت صـلح          يمن از انرژي هسته   .  بازرگاني، مناسبات فرهنگي و غيره دارند   
با اين حال مجموع روابط دو كشور تحت تاثير مساله شيعيان قرار داشـته و      .  حمايت نموده است

 . سردي در روابط دو كشور نمود دارد
مراكش، كومور، موريتـاني، سـومالي، جيبوتـي و         (روابط ايران و سايركشورهاي عربي      -
روابط ايران و هر يك از كشورهاي عربـي فـوق كـه در آفريقـا قـرار دارنـد، در سـطح                          ):اريتره

جملـه مـسايل      مسايل داخلي در كشورهاي فـوق از      .  مناسبات سياسي و ديدارهاي چندي است   
هاي ايران و همكاري با هر يك از كشورهاي فـوق در    داخلي در سومالي و موريتاني و ابراز نگراني

اي و    هـاي اقتـصادي ايـران و حمايـت آنهـا از انـرژي هـسته                  هـا و همكـاري     اين زمينه، كمك  
 . گرايي بين ايران و ساير كشورهاي عربي بوده است جمله عوامل هم هاي فرهنگي، از همكاري
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سـرقت  .  ترين چالش ايـران بـا كـشور سـومالي در شـاخ آفريقاسـت                در زمينه واگرايي مهم  
هاي ايراني و اتهام دولت سـومالي عليـه ايـران بـه حمايـت از شورشـيان ايـن كـشور از                     كشتي
بـه دليـل آنچـه        87 قطع روابط با مراكش نيز در زمستان سال  .  هاي ايران و سومالي است چالش

هاي   پادشاه اين كشور ايران را ناقض حقوق بحرين و سرزمين آن و حمايت و تبليغ ايران از گروه    
هـاي روابـط ايـران بـا          در مجمـوع فـراز و نـشيب         14 .داند، صورت گرفـت     شيعي در مراكش مي 
بسيار كم و مقطعي بوده و ناگزيرآنهـا را در يـك             - در دوره مورد بررسي -  سايركشورهاي عربي

 .ايم بخش مورد مطالعه و ارزيابي قرار داده

 نتيجه گيري  
خبر مربوط به روابط ايران و بيست كـشور عربـي پـس از حملـه                   3656 با بررسي و تحليل 

 . توان در دو طيف قرار داد آمريكا به عراق به صورت كمي و كيفي، اين روابط را مي
 :برحسب حجم روابط ايران و كشورهاي عربي كه سه رده قابل تشخيص است) الف

برگيرنده كشورهاي سوريه، عربستان، مصر و كويت اسـت و             حجم ارتباط گسترده كه در.  1 
 دهد؛ عربي را به خود اختصاص مي  بيشترين ميزان ارتباط ايران و كشورهاي

الجزاير، عمان، امارات متحـده عربـي، قطـر، سـودان، اردن،            :  حجم ارتباط متوسط شامل   .  2 
 تري از روابط را در بر دارد؛ و رنگ بحرين و يمن كه سطح كم

گيرد و كمتريـن      حجم ارتباط ضعيف كه ليبي، تونس و سايركشورهاي عربي را در بر مي      . 3 
 . دهد ميزان ارتباط دوجانبه بين كشورهاي عربي را به خود اختصاص مي

 :گيرند برحسب سطح روابط نيز دو گروه كشورها قرار مي) ب
سـوريه، الجزايـر، سـودان،      :  گرايي و روابط خوبي با ايران دارنـد؛ شـامل    كشورهايي كه هم.  1 

 ؛)كومور، موريتاني، جيبوتي و اريتره(تونس، عمان، قطر، كويت و ساير كشورهاي عربي 
گرايي و واگرايي آنها تفاوتي وجود ندارد و ضمن روابط        كشورهاي عربي كه بين ميزان هم.  2 

مـصر، عربـستان، اردن، امـارات       :  شود؛ شامل   با ايران ميزاني از واگرايي و تخاصم نيز مشاهده مي    
 ).مراكش و سومالي(متحده عربي، بحرين، ليبي، يمن و ساير كشورهاي عربي 
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هـا و روابـط بيـن ايـران و            شـود سـطح همكـاري       هاي تحقيق، مشاهده مي  با توجه به يافته
گرايي و واگرايي و حجم روابـط بـا           كشورهاي عربي الگوهاي متفاوتي را در بر داشته و ميزان هم 

گرايـي و اردن و مـصر بيـشترين سـهم از              سوريه بيـشترين هـم    .  كشورهاي فوق متفاوت است   
عربي در اين دوره نمـود كمـتري داشـته و عمـدتا بـه                 -تخاصم ايراني .  واگرايي را با ايران دارند    

سـوي    عربي را بـه     -حمله آمريكا به عراق نگاه دو حوزه ايراني   .  هاي سياسي بدل شده است بازي
در كنـار مـساله     .  ترين بحث در روابط ايران و كشورهاي عربي تبديل شـد        عراق كشاند و به مهم

توان در مساله انـرژي       ترين منابع چالش و همكاري بين ايران و كشورهاي عربي را مي    عراق مهم
خصوص مساله شيعيان در كشورهاي عربي، حمله احتمالـي       اي ايران، مسايل عقيدتي و به هسته

آمريكا به كشورهاي ايران و سوريه، مساله فلسطين و جهان اسـالم، مـسايل مربـوط بـه خليـج             
. خصوص بين ايران و مصر و ايران و عربـستان را مـشاهده نمـود            هاي دو جانبه به فارس و رقابت

 .ها ادامه پيدا كرده است هاي اقتصادي و فرهنگي نيز با وجود برخي واگرايي همكاري
گرايـي نزديكـي     در مجموع طي دوره مطالعاتي، ايران توانسته با نيمي از كشورهاي عربي هم

با برخي از آنها داشـته باشـد و             هاي گسترده   اي، همكاري هاي منطقه برقرار نمايد و ضمن رقابت
رفت، مساله عراق عامل نزديكي مهمـي در روابـط ايـران و كـشورهاي                  گونه كه انتظار مي    همان

 . گيرد بنابراين فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار مي. عربي بوده است
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