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جهانی شدن و روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی
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چکیده
ماهیت و نوع روابط ایران و عربستان به عنوان قدرتهای منطقهای و قطبهای مذههبی ،مذیتوانذد نقذش
تعیین کنندهای در گسترش صلح و ثبات در سطوح داخلی ،منطقهای و حتی بینالمللی داشذته باشذدب بذا ایذن
وجود ،روابط آنها پس از انقلاب اسلامی بسیار پر فراز و نشیب و سینوسذی بذوده اسذتب در ایذن پذژوهش از
شاخص جدید و جامع جهانی شدن کوف به منظور تببین فراز و نشیب روابط دو کشور استفاده شذده اسذتب
این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اجتماعی ( شذامل سذه بعذد تمذا هذای شصيذی ،جریذان اعلاعذات و
نزدیكی فرهنگی) ،اقتيادی (شامل دو بعد جریانهای اقتيادی واقعی و محدودیتهای تجارت و سذرمایه)
و سیاسی استب بر این اسا  ،سؤال اصلی این است که جهانی شدن چه تأثیری بذر روابذط ایذران و عربسذتان
پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ به منظور پاسخ به پرسش فوق ،با بهرهگیری از اسناد و منذابع کتابصانذهای
موجود و روشهای کمی و کیفی و تحلیل تاریصی سعی میشود پس از سنجش میزان جهانی شدن ایذران و
عربستان بر اسا

شاخص کوف ،به بررسی تأثیرات آن بر ابعاد مصتلف روابط دو کشذور برذردازیمب نتذایج و

یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین میزان جهانی شذدن (عملكذرد گزینشذی و مقذاومتی ایذران و در
مقابل استحاله عربستان) و روابط ایران و عربستان ارتباط معناداری وجود داردب
واژهگان کلیدی :جهذانی شذدن ،شذاخص کذوف ،روابذط خذارجی ،جمهذوری اسذلامی ایذران ،عربسذتان
سعودیب
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