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انهیدر خاورم رانیا یاسالم یموازنه قدرت و نفوذ جمهور  
 

 حمیدرضا حمیدفر - *دکتر مجید عباسی )اشلقی(
  4.0sa/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by(CC BY NC SA license: This is an open access article under the/( چکیده

و  یستیونیصه میروابط عربستان و رژ یکیگسترش و نزد یپژوهش بررس نیا یهدف اصل
رب در غ ینرایجبهه ضد ا تیتقو یهراس رانیا یو تالش در راستا کایها با آمرآن یاتحاد راهبرد

اتحاد  و یستیونیصه میعربستان و رژ یهمکار ایاست که آ نیعبارت از ا یاست. پرسش اصل ایآس
 یبرا هیست؟ فرضبوده ا رگذاریتأث انهیخاورم منطقه یسازنظمیو ب یثباتیبر ب کایآمر اهر دو آنها ب

 ،یهبمذ ،یاقتصاد ،یاسیاست که با توجه به نفوذ س نیعبارت از ا یاساسپرسش  نیپاسخ به ا
و  یتیامن ،یظامناعراب و توان  انیو در م ایعربستان در غرب آس کیژئوپلت تیو اهم یقدرت انرژ

بهه ه سود جرا ب یاثبات و نظم منطقه کایبا آمر میو اتحاد هر دو رژ یستیونیصه میرژ یعاتاطال
که  دهدیان مموازنه قدرت نش هیپژوهش با استفاده از نظر نیخواهد داد. ا رییتغ یرانیضد ا

ها تر شده است و آننامه برجام پررنگپس از توافق ژهیبه و یستیونیصه میعربستان و رژ یهمکار
زنه موا رییتغ یرابآمدن ترامپ  کاریپس از رو ژهیبه و کایبا آمر کیاستراتژ یتوجه به همکار اب

و  یلیحلت -یفیروش توص پژوهش از نیاند. در ااقدام کرده رانیا انیبه ز انهیرمقدرت در خاو
 مندامظو ن قیظور تدقاستفاده شده و به من یو اسناد یاداده ها از منابع کتابخانه یگردآور یبرا

 شده است. یریگرهموازنه قدرت به ینظر کردیپژوهش از رو یهاافتهیو  یعلم کردن مشاهده
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 مقدمه
دولتی و های بینهای زیادی را متحمل شده و این درگیریها و بحرانخاورمیانه جنگمنطقه 

ای تاثیر منفی داشته ثبات ساخته و بر روابط درون منطقهآرام آرام نظم منطقه را بی دولتیدرون
فرهنگ سخت امنیت رواج دارد که حول مفاهیم مهار، »به تعبیر کدمانی، در خاورمیانه،  .است

خشونت سیاسی ساخته و پرداخته شده است و این امر باعث شده و  بازدارندگی مقابله با تروریسم
ای و محافظت های هستهای، تواناییکه کشورهای منطقه بر توازن نظامی )مسابقه تسلیحاتی منطقه

ها از یک سو، باعث شده است درک این درگیری»از امنیت فیزیکی قلمرو خود( تمرکز کنند. 
های خاورمیانه را ایجاد شود و به تبع آن، پوسته نخبگان و دولت هاای از عملکرد دولتبینانهواقع

گیری درک نخبگان از منطقه به عنوان یک سیستم به شکل سخت کرده است و از سوی دیگر
نظم امنیتی غرب »به طورکلی،  (. ,2014Ehteshami :30- 31) «کمک کرده است 1فرعی آنارشیک

ای منطقه 2( و در نتیجه تحوالت ژئوپلتیکی2003) ن و عراقآسیا از زمان حمله آمریکا به افغانستا
خوش تحول و وارد مرحله گذار شده ای متعاقب آن، دستهای فرامنطقهقدرت 3و ژئواستراتژیکی

 .(Noor Alivand, 2017: 8)«است
دهد که این منطقه در طول تاریخ پر فراز و نشیب نگاهی عمیق به منطقه خاورمیانه نشان می

در هر »توانایی الزم برای برخورداری از یک نظم نهادینه شده برخوردار نبوده است.  خود از
های ای از تاریخ نظام جهانی، نقشه سیاسی و استراتژیک خاورمیانه تحت تأثیر دخالت قدرتدوره

بزرگ دچار تحوالت بنیادین شده است. برای بیش از دو قرن گذشته این منطقه نسبت به سایر 
بزرگ بوده است. این تجربه  هایدر معرض سیاست قدرت 4المللود در نظام بینمناطق موج

گیری یک های موجود در این منطقه شده است و از شکلبنیان بسیاری از رفتارها و کنشسیاسی، 
 .(Dehshiri and Maghami, 2016: 158) «ای با ثبات جلوگیری کرده استنظم منطقه

 رژیم های برتر منطقه )ترکیه، ایران، عربستان،اری قدرتای رقابت و همکدر سطح منطقه
رتهای د با قداتحا اسرائیل( برای تغییر قواعد بازی در راستای تأمین منافع خود و گاهی از طریق

ای شده است. بر این اساس پژوهش ثباتی در نظم منطقهای، همواره منجر به تغییر و بیفرامنطقه
رای بمریکا با آ آنهاروابط رژیم اسرائیل و عربستان و همکاری حاضر در صدد بررسی نزدیکی 

ق وش تحقیوهش ردر این پژتقویت پروژه ایران هراسی در منطقه بر اساس نظریه موازنه قوا است. 
 ها با روش کیفی و اتکاء بر منابع اسنادی است.ابزار گردآوری داده وتبیینی بوده -توصیفی

                                                           
1. Anarchic 
2. Geopolitical 
3. Geostrategic 
4. International System 
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 پیشینه پژوهش -1
که  «روابط عربستان سعودی و اسرائیل و پیامدهای آن برای ایران» ای با عنوانالهدر مقسدیکا  

منتشر شده بر نزدیک شدن روابط اسرائیل با  2019در مرکز مطالعات ایران در آنکارا در سال 
پردازد. اما مانع اصلی در دستیابی به روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان می

گیرد که داند. در این مقاله نویسنده نتیجه میعربستان و اسرائیل را مسئله فلسطین میآشکار میان 
در  .(Siddiqa, 2019تهدید امنیتی مشترک یعنی ایران عامل اصلی نزدیکی روابط میان آنها است )

ام نوشته ضرغ« ای جدید اسرائیلتأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه»مقاله دیگری با عنوان 
در فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شده، با استفاده از  2020خسروی و همکاران که در سال 

نظریه مکتب کپنهاگ نشان می دهند که اسرائیل به دنبال امنیتی کردن ایران است و با بررسی سند 
حاد امنیت ملی اسرائیل مشخص می شود که این رژیم از طریق پروژه ایران هراسی سعی دارد ات

یابد غربی را علیه ایران راه بیاندازد و به هدف خود یعنی تضعیف ایران دست -عربی -عبری
(Zargham Khosravi and et.al., 2020 در مقاله دیگری .) اسرائیل و عربستان سعودی: »با عنوان

 در مجله مطالعات 2018، نوشته آدمی و همکاران که در سال «عصر جدیدی از همکاری دو جانبه
اند و شرح داده بهره گرفته 2رندل شوئلر 1راهبرد سیاسی منتشر شده است. از نظریه موازنه ناقص

ای ایران و نفوذ تشیع های هستهکه اگرچه اسرائیل و عربستان بر اساس تهدید مشترک یعنی فعالیت
می علیه دشمن اند اتحادی محکاند؛ اما نتوانستهای را در پیش گرفتهدر غرب آسیا روابط دوستانه
تحلیل روابط »دیگری با عنوان  (. در مقالهAdami and et.al., 2018مشترک خود ایجاد نمایند )

که توسط رستمی و تارا نوشته شده و  «ای ایرانعربستان سعودی و اسرائیل در سایه توافق هسته
گرایانه معمای اقعگیری از نظریه وبا بهرهدر فصلنامه سیاست جهانی منتشر شده است.  2018سال 

اند اتحادی وانستهبرجام عربستان و اسرائیل تکند که در فضای پسابه این اشاره می 3امنیت
 .(Rostami and Tara, 2018)های خود را علنی کنند رسمی علیه ایران شکل دهند و همکاریغیر

شود عبارت از این است که در درجه نخست آنچه نوآوری پژوهش حاضر محسوب می
الش دارد تا با یک چارچوب نظری مشخص یعنی با بهره گیری از نظریه موازنه قدرت به تحلیل ت

و تبیین موضوع پژوهش بپردازد و دوم اینکه اگرچه در مورد روابط آمریکا و اسرائیل کتب و 
مقاالت متعددی وجود دارد ولیکن در منابع بررسی شده و بر اساس جستجوی نگارندگان مقاالت 

ه توسعه روابط امریکا و عربستان با رژیم اسرائیل و پیامدهای آن بر نظم منطقه خاورمیانه و اندکی ب
اند. عموم مقاالت یا و بر این مساله تمرکز کرده بویژه بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران پرداخته

                                                           
1. Incomplete Balance 
2. Randall Schuler 
3. Security Riddle 
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اسرائیل کتب منتشر شده به طور خاص روابط هر کدام از کشورهای امریکا یا عربستان را با رژیم 
 بررسی کرده اند و ابعاد مورد نظر در این پژوهش کمتر مورد توجه بوده است.

 
 نظری مبانی -2

عرضه شد و  2به عنوان یک پارادایم 1گرایی بعداز جنگ جهانی دوم توسط مورگنتاواقع
محوری، اصل آنارشی و محوری، قدرتمحوری، حاکمیتگرایی عبارتنداز: دولتمتغیرهای واقع

 . مفروضات نظریه موازنه قوا نیز عبارتند از:(Ghasemi, 2015 A: 48-50)هایت موازنه قوا در ن
 هان بر اساس بازی حاصل جمع جبری صفر بنیان نهاده شده است؛ج -1
 باشد؛الملل ثابت، قابل تقسیم و قابل انتقال میدر نظام بین میزان منابع -2
 گیرد؛رت میهای مختلفی برای توزیع منابع صوئتالفا -3
ر ، آن کشوتمامی منابع یک کشور در نتیجه بازتوزیع پیشنهادی از بین برود در صورتی که -4

 شود؛نابود می
ها و ترجیحات تمامی کشورها وجود دارد ل در مورد قواعد بازی و اولویتاطالعات کام -5

(Ghasemi, 2015 B: 476-477.) 
به هیچ وجه »که  است الملل معتقدشی نظام بینبا قبول و تأکید بر سرشت آنار گراییواقع

توان آن را از طریق ایجاد سیستم الملل منسوخ کرد و فقط میتوان جنگ را در روابط بیننمی
گرایی، موازنه ترین نظریه پردازان مکتب واقعتوازن قدرت کاهش داد. مورگنتا یکی از مهم

به شکل کمابیش متوازن و برابر میان چندین  داند که در آن قدرتقدرت را به معنای وضعیتی می
ها توانایی سلطه دولت تقسیم شده است. به نظر مورگنتا در نظام موازنه قدرت هیچ یک از دولت

موازنه  نظریه 3از دیدگاه والتز (. ,2014Rasooli Thaniyabadi :96)«بر دیگران را نخواهد داشت
اقل خواهان حفظ خود و حداکثر خواهان شود که دولتها حدقدرت با این فرض شروع می

داخلی )افزایش هایتالش» از: یابی به این اهداف عبارتنداستیالی جهانی باشند. ابزارهای دست
های معطوف به خارج مندانه( و تالشتوان اقتصادی، افزایش توان نظامی، اتخاذ استراتژی هوش

گرایان معتقدند که بل(. برخی از واقع)گسترش و تقویت اتحادهای خودی، تضعیف اتحادهای مقا
ریزی شده ظاهر ، موازنه قدرت حتی در نبود یک سیاست آگاهانه و برنامه4در یک نظام خودیاری

 (. Ghavam, 2011: 81) «خواهد شد

                                                           
1. Morgenthau 
2. Paradigm 
3. Waltz 
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خود به  تواند برای کسب منافعدر شرایط آنارشی هر دولتی می» ،گراییبر اساس نظریه واقع
ولتی ها شاید در مقابل این پیشامد که دگوید که دولتریه موازنه قوا میزور متوسل شود. اما نظ

تی حکند و  های خودبخواهد به انباشت قدرت بپردازد تا دیگر کشورها را وادار به اجرای خواسته
یا  که یک دولت د. ممکن است پیش از اینکننگیری میها را حذف کند، موضعچه بسا آن

 .(Smith  and et.al., 2013: 75-76)«رسیده باشد، موازنه صورت گیرد ملموسی ائتالف به قدرت
الش گر تدر چارچوب نظریه موازنه قدرت، دولت های بزرگ با پرهیز از درگیری با یکدی

نند یز می کر پرهمی کنند تا مناطق نفوذ خود را گسترش دهند. آنها از درگیری مستقیم با یکدیگ
دید و جتحدان و پرهزینه است. لذا تالش می کنند تا با جذب مزیرا درگیری نظامی بسیار سخت 

قه ر منطتوسعه مناطق نفوذ از سنگینی کفه ترازوی قدرت به سود دیگری جلوگیری کنند. د
سرائیل ژیم ارخاورمیانه و در رقابت هایی که میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان یا حتی 

ای اسبی برچوب منلذا نظریه موازنه قدرت می تواند چاروجود دارد نیز ما شاهد این امر هستیم. 
 تجزیه و تحلیل این امر باشد.

 
 ربستان، اسرائیل و آمریکا و همکاری آنان بر علیه جمهوری اسالمی ایرانع -3

بال ق، سیاست خارجی اسرائیل در  2006روزه و از سال  33به طور خاص، پس از جنگ 
نند هایی مابا کشورروابط سازی سیاست عادیست: اصل اول خاورمیانه از دو اصل پیروی کرده ا

ان و می ایرسیاست تقابل با جمهوری اسالاصل دوم عربستان و متحدین عرب آن و نیز ترکیه و 
ا، ر آمریکدی یهود اسرائیل و الب». این رژیمترین چالش امنیتی ای آن به عنوان مهممتحدین منطقه

سازی فای ایران دارند و دول غربی را در جهت متوقی هستههاحساسیت زیادی نسبت به فعالیت
رای باند. در واقع یکی از انگیزهای اصلی آمریکا های ایران به شدت تحت فشار قرار دادهفعالیت

اسرائیل است. در حال حاضر، ایران به  ای ایران، نگرانی از امنیتهای هستهکنترل بیشتر بر فعالیت
را هدف  تواند این رژیمهای موشکی، به وضعیتی رسیده که به راحتی میلحاظ فناوری و سامانه

و در  می ایراناسرائیل از این نگرانند که با توسعه قدرت نظاقرار دهد. به عالوه آمریکا و رژیم
« ای مجهز شوندهای مقاومت نیز در آینده به سالح هستهای، گروهنهایت رسیدن به سالح هسته

(Ghanbarloo, 2018: 157 .) 
آمریکا یکی از مشتریان » .روابط دیرینه اقتصادی و تسلیحاتی دارندنیز آمریکا و عربستان 

آمریکا است. عربستان  تسلیحات اصلی نفت عربستان است و آل سعود نیز یکی از مشتریان بزرگ
وان در درصد ذخایر نفت اثبات شده جهان را در اختیار دارد، تولید نفت و انباشت ثروت فرا 25

این کشور موجب شده است که آمریکا به واقعیت دموکراسی ستیزی و نقض حقوق بشر در 
قدرت مانور فراوانی برای عربستان  ،ثروت و ارتباط نفتیاسیتی نداشته باشد. عربستان سعودی حس
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ای و شکل دادن به روندها در جهت مورد نظر این کشور فراهم کرده است. اما در معادالت منطقه
های جدی برای ای آمریکا و غرب با ایران در دوره اوباما، نگرانیا این حال در پی توافق هستهب

 (.Akhavan Kazemi and et.al, 2017: 137-138) «عربستان و اسرائیل به وجود آمد
سوریه،  بنان،های سعودی، اسرائیل و آمریکا از گسترش نفوذ ایران شیعی در عراق، لرژیم 

پهپادی  های فلسطینی نگران هستند. قدرت نظامی ایران که در توان موشکی وروهیمن و میان گ
توان مشاهده می ای از آن را در هدف قراردادن پایگاه آمریکایی عین االسدآن تبلور یافته و نمونه

ن قه نگرار منطدکرد، آنها را با هراس مواجه کرده است. آمریکا از توسعه نفوذ و قدرت ایران 
ردی د راهبحفظ امنیت و تاج و تخت پادشاهان متحد عرب و رژیم اسرائیل بعنوان متحاست و 

ت و ای، مهار جبهه مقاومافزون بر این، مقابله جویی با ایران هسته خود را حیاتی تلقی می کند.
ذکور مزیگر تغییر توازن قدرت در منطقه به ضرر جمهوری اسالمی ایران موجب شده است سه با

 یکسانی را برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران دنبال کنند. های سیاست
 

 گانه عربستان، اسرائیل و آمریکا بر نفوذ و قدرت ایراناثر روابط سه -4
 منابع قدرت عربستان سعودی در خاورمیانه -1-4

. این ستبوده و هالمللی به شدت متأثر از تحوالت بین سعودیعربستان سیاست خارجی 
یداری ایران، بدر توان به وضوح در رویدادهایی مانند پیروزی انقالب اسالمی می موضوع را

 یابی شیعیان در عراق که منجر به رفتارهاینامه برجام، بحران سوریه و قدرتاسالمی، توافق
ای در سیاست خارجی عربستان بود، مشاهده های فرامنطقهتر به قدرتجویانه و نگاه جدیپرخاش
 (.Fattahi Ardakani and et.al, 2018: 45نمود )

یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه در صدد به دست آوردن جایگاه بعنوان  عربستان 
)پادشاه سابق سعودی(،  برتری در مسائل اقتصادی و استراتژیک منطقه است. به گفته ملک عبداهلل

ما بر این اساس است که از حقوق ما بخشی از جهان عربی، اسالمی و بین المللی هستیم. نقش »
ها تصویری از بنابراین، سعودی«. آنها دفاع کنیم و برای اتحاد در صفوف خود فداکاری کنیم

یک بازیگر پایدار و یک نظام سلطنت موفق را در دست دارند که باید توسط دیگران تقلید شود. 
سخاوتمندی است و مایل به  پذیرند، ریاض متحد بسیاربرای کسانی که رهبری عربستان را می

عربستان همواره عالوه بر این،  .(Gimenez Cerioli, 2018: 300- 301) «های مالی استارائه کمک
مبانی اقتصادی این کشور همواره » ای بزرگی باشد.این توانایی را داشته است که قدرت منطقه

 740 برلید ناخالص داخلی مبتنی ترین اقتصاد منطقه با توقوی بوده است و امروز آن را به بزرگ
میلیارد دالر تبدیل  630میلیارد دالر و ذخایر ارزی و طال در کل  382میلیارد دالر با صادرات 

 2013میلیارد دالر ارزش دارد، این آمار در ژانویه  530صندوق مالی پادشاهی حداقل  .کندمی
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شود صندوق مالی پادشاهی میچنین مبالغی باعث .  ارزش گذاری شده است SWF توسط موسسه
 (.Ehteshami, 2014: 42) «های مالی در جهان تبدیل شودترین صندوقبه یکی از بزرگ

ده متح به لحاظ سیاسی، عربستان از حمایت غرب برخوردار است و متحد مستحکم ایاالت
قی اط وثیب، ارتاست و با کشورهای مهم آسیایی مانند چین، هند و ژاپن به علت پیوندهای انرژی

یعنی  فریقاکشورهای خاورمیانه و شمال آ ترین بلوک زیرمجموعهرهبری قوی»دارد. به عالوه، 
 های عربی را ایجادرا بر عهده دارد و یک جامعه منسجم از سلطنت شورای همکاری خلیج فارس

عرب، دیه (؛ البته باید به نقش مهم عربستان سعودی در اتحاEhteshami, 2014: 43) «کرده است
  های اسالمی و سازمان اوپک نیز در تحلیل قدرت این کشور توجه نمود.سازمان همکاری

 ، سعی درها در خاورمیانه، عمدتاً هویت سنی/ عربیعربستان با آگاهی از اهمیت نقش هویت
های عرب را حوزه این کشور همه سرزمین ارد.دگرایی در حوزه نفوذ ایران محدود کردن فرقه

تمند زمان قدرداند و برای این کشور نزدیکی ایران به دولت شیعه عراق یا ساقوه خود مینفوذ بال
ها فعالیت خود را در دو سطح سعودی» انصاراهلل در یمن غیرقابل قبول است. اهلل در لبنان یاحزب
تان نگران کنند تا بتوانند نفوذ ایران را کم کنند. به طورکلی، عربسالمللی دنبال میای و بینمنطقه

عودی با در همین راستا، عربستان سعرب و تقویت هالل شیعی است.  یابی شیعیان در جهانقدرت
 وانستاستفاده از نفوذ سیاسی خود در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ت

ای طقهیت منبلوک قدرتی را با هدف مقابله با موج قیام در کشورهای عضو و سپس ارتقاء وضع
ده و گرایی شقتدارها تشکیل دهد. زیرا تحوالت بهار عربی و نتایج منفی آن منجر به فروپاشی اآن

 .(Behzad, 2018: 127-128) «زدای را به سود رقبا و به زیان عربستان رقم میتوازن منطقه
ی دین به لحاظ اهمیت مذهبی، عربستان سعودی با نظام حکومتی خاص خود، مدعی رهبری

ر هابیت دقاید وعاست. این کشور با درآمد دریافتی از دالرهای نفتی به دنبال نشر جهان اسالم 
رات ترین ویژگی تفکر وهابی و تفکاقصی نقاط جهان به ویژه در میان جهان عرب است. مهم

(. Eslami and et.al., 2014: 25-26)انند دمی گذارها را بدعتسلفی، ضدیت با شیعیان است که آن
 ست، زیرااهای محافظه کار وهابی عمیقاً در نظام سیاسی این کشور نفوذ کرده ارزشنجارها و ه»

هبی، ایجاد شده است. به لحاظ ژئوپلتیک مذ 1932سلطنت تحت نظارت این مذهب در سال 
ست و ان حج ریاض دو شهر مهم و مقدس اسالم یعنی مدینه و مکه را در اختیار دارد و میزبا

ده قلب جهان بر این اساس، پادشاهی عربستان نشان دهن .سر جهان استپذیرای مسلمانان از سرا
 .(Gimenez Cerioli, 2018: 300)«اسالم است، که از خاک آن ایمان اسالمی ظهور کرده است

قدرت نظامی عربستان )از نظر سخت افزار و آموزش( نیز قابل توجه است، اگرچه از نظر 
های نظامی برتر از همسایگانش است و مرتباً با فناوری لحاظ به اما ،تعداد سرباز نسبتاً ضعیف است

میلیارد دالر،  45با بودجه دفاعی ساالنه در حدود » شود.خریدهای فنی از غرب تقویت می
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درصد تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع  10عربستان تنها کشور جهان است که بیش از 
درصد از تولید  5گیرد که تقریباً تحده قرار میدهد، بعد از عربستان، ایاالت ماختصاص می

اساس  بر .(Ehteshami, 2014: 42)«دهدناخالص داخلی خود را در اختیار بودجه دفاعی قرار می
سال  25های نظامی پادشاهی در طی هزینه»، 1المللی تحقیقات صلح استکهلماطالعات موسسه بین

ها از طرف پیمانکاران دفاعی ایاالت ه بیشتر آنمیلیارد دالر بوده است ک 500گذشته بالغ بر 
میلیارد  48.5بالغ بر  2020بودجه دفاعی عربستان در سال  .(Derks, 2017: 4)«متحده بوده است

در سال  های وزارات دارایی این کشور بودجه تخصیص داده شدهبر اساس داده» دالر بوده است.
بودجه نظامی عربستان سعودی  .ه دوم قرار داردبه بخش نظامی بعد از بخش آموزش در رتب 2020

میلیارد دالر  270یعنی از زمان حضور این کشور در جنگ یمن به بیش از 2020تا2015سالهای در 
 20.9چنین این رقم رسیده و حتی از بودجه بخش بهداشت این کشور هم بیشتر شده است. هم

ها بودجه بخش آموزش عربستان طی این سال .دهدهای دولت را تشکیل میدرصدی هزینه
آمریکا . (Anatolian News Agency, 2019)«ستمیلیارد دالر بوده ا 202و بهداشت  271سعودی 

به یکی از تامین کنندگان اصلی  2017پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال 
انتخابات اولین سفر ترامپ پس از پیروزی در . تجهیزات نظامی عربستان سعودی تبدیل شد

خارجی خود را به عربستان سعودی اختصاص داد که سران دو کشور در این دیدار قرارداد فروش 
میلیارد دالری بود که ریاض  470این مبلغ بخشی از  .میلیارد دالری را امضا کردند 110تسلیحات 

با توجه به   .کند گذاریهای گوناگون صنعت آمریکا سرمایهسال آینده در بخش 10پذیرفت طی 
رسد این روابط دانند به نظر میکه هر دو کشور ایران را دشمن و تهدید اصلی منافع خود میاین

 در آینده نیز همچنان مستحکم باقی بماند.
 در خاورمیانه اسرائیلمنابع قدرت  -2-4

از یک سو انحصار  اسرائیل است، زیرا این مسئله نه تنهاترین نگرانی ای ایران مهمبرنامه هسته
تواند باعث تشویق کشورهای عربی برای کشد و میرا در منطقه به چالش می رژیماین ای هسته

شود، بلکه از سوی دیگر، به صورت بالقوه موجودیت خود ای مندی هستهیابی به تواندست
از خود، برای قابلیت  هایی که اسرائیل )برای دفاعفعالیت»بنابراین،  .کنداسرائیل را نیز تهدید می

دهد، ای ایران( برای مقابله با این تهدید انجام میزدن ضربه و یا تالش برای تضعیف برنامه هسته
است ای با ایران یک مسأله مهم منطقه لذا درگیری این رژیم .پیامدهای مستقیمی برای منطقه دارد

چنین برای . هم(Ehteshami, 2014: 45)«تواند باعث تغییر موازنه قدرت شودکه افزایش آن می
شود اهلل در لبنان و حماس در فلسطین تهدید محسوب میاسرائیل، ایران به علت حمایت از حزب

                                                           
1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
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کشند، پشتیبانی کند، هایی که هژمونی اسرائیل را در منطقه به چالش میتا زمانی که از این گروه و
 (.Aziz, 2018: 25شود )به عنوان تهدید برای تالویو تلقی می

تش ژیم، اراین ر از زمان تأسیس»اسرائیل یک بازیگر بانفوذ در منطقه است.  با این حال رژیم
از  های گوناگونگری در زمینهنهاد اصلی در ساختار اسرائیل باقی مانده است. تداوم روند نظامی

ص درصد تخصیریزی ملی، گذاری و برنامههای امنیتی عمومی در مورد سیاستجمله در نگرانی
های روهگبزرگی از منابع ملی به نیروهای نظامی و اهمیت خدمت سربازی برای بسیاری از 

ناطق منی در ماسرائیل نمودار شده است. سیاستمداران یهودی به بهانه ناااجتماعی و فرهنگی رژیم
یل نشان داده که ائ. رژیم اسر(Lotfian, 2017: 188)«اندپیرامونی خود، مخالف تغییر این روند بوده

به  ها را برای دستیابیتواند در روابط قدرت عربی نفوذ کند و توانسته است حداقل تالش آنمی»
ست (. اسرائیل موفق شده اEhteshami, 2014: 44)«یک استراتژی جمعی علیه خود مختل کند

 روانی، لیاتمعایران را به تهدید نخست برای برخی کشورهای عربی تبدیل کند و با تبلیغات و 
ربی عمتحده  ماراتایده ایران هراسی خود را در منطقه با عادی سازی روابط با کشورهایی مانند ا

 ند.و بحرین و روابط پشت پرده با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی عملیاتی ک
رکننده صاد 10خود، اسرائیل را جزو  2019موسسه تحقیقت صلح استکهلم در گزارش سال 

 5/4د . این رژیم حدو(Euronews, 2019)بندی کرده است تجهیزات نظامی در جهان رتبهبرتر 
 30د کند. از این میزان حدودرصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می

درصد و آمریکا 2که آلمان در حالی درصد به محصوالتی با ماهیت نظامی اختصاص دارد.
سیس تاکنون در اسرائیل از بدو تأ .دهندعه را به ارتش اختصاص میدرصد از تحقیق و توس17

الن این رژیم را این واقعیت مسئو حال درگیری بوده و تقریباً در هر دهه جنگ نظامی داشته است.
ین ادر  .(Katz, 2017)های نوآورانه به زندگی خود ادامه دهند دارد، خالق باشند و با سالحوا می

ترین شرفتهه یکی از پی، نیروهای مسلح این رژیم را باسرائیل ظامی آمریکا بههای نراستا، کمک
با  ها برای حفظ مرزهای اسرائیل در درگیریاین کمک نظامیان جهان تبدیل کرده است.

ه سبت بنجوار و درگیری در منطقه است تا خأل کسری نیروی انسانی این رژیم کشورهای هم
 (.Zanotti, 2018: 16)های نظامی برتر جبران شود یزات و آموزشجوار از طریق تجهکشورهای هم

یلیارد دالر به م 3.3ساالنه  2028تا سال  2018بر اساس گزارش روزنامه هاآرتض آمریکا از سال 
های ، کمکرائیلیاین روزنامه اسبر اساس گزارش چنین این رژیم کمک نظامی خواهد کرد. هم

را  2018 د از بودجه کل وزارت جنگ رژیم اسرائیل در سالدرص 15نظامی آمریکا در مجموع 
 (Haaretz, 2018). تشکیل داده است

سایت موسسه قدرت شلیک  2019مندی نظامی کشورها در سال بندی تواندر جدیدترین رتبه
در جایگاه هفدهم قرار دارد. این موسسه بودجه نظامی اسرائیل را برای  اسرائیلارتش » ،جهانی
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هزار پرسنل فعال  170اظهار داشته که این رژیم، میلیارد دالر ذکر کرده است و 6/19، 2019سال 
درصد از جمعیت 3/7هزار نفر نیز نیروی ذخیره دارد، یعنی در مجموع  445در نیروهای مسلح و 

کنند. با توجه به جمعیت اندک اسرائیل، نسبت به گری را ایفا میاین رژیم به نوعی نقش نظامی
بندی نشان از قدرت باالی نظامی آن دارد. اما با این وجود در این رتبه قبا، جایگاه این رژیمسایر ر

ایران جمهوری اسالمی ای خود یعنی اسرائیل به لحاظ قدرت نظامی در پشت سر دشمن منطقه
 (.Winston, 2019)«قرار دارد

سازی صمیمتجود که در چند ساختار اطالعاتی مهم در اسرائیل و»به لحاظ قدرت اطالعاتی، 
در  رجستهبسیاست خارجی این رژیم تأثیر زیادی دارند. موساد و شاباک دو نهاد اطالعاتی 

یری از جلوگ اسرائیل هستند؛ مأموریت اصلی موساد، مراقبت و جاسوسی در خارج از اسرائیل و
های موساد تکارانه بر ضد منافع این رژیم است. مأموریت شاباک مشابه مأموریعملیات خراب

عالیت الی فاست با این تفاوت که شاباک مسئول امنیت داخلی این رژیم است و در اراضی اشغ
ترین فعالیت شاباک مبارزه با انتفاضه و توقف عملیات مقاومت در داخل اراضی کند. مهممی

 . (Eftekhari and Babaei, 2018: 67-68)«اشغالی است
شود. البته ها در آمریکا محسوب میترین البیکی از مهمالبی اسرائیل در ایاالت متحده ی

الت و جان ستفان وه افتگمقامات اسرائیلی تالش دارند تا از آن به نام البی یهودیان نام ببرند. طبق 
ست تا اهای تأثیرگذار آمریکا ایجاد شده ها و سازمانالبی اسرائیل برای نفوذ در گروه»میرشایمر، 

 لالبی اسرائی های منافع ملی این کشور تاثیر بگذارند.بتوانند بر سیاست خارجی آمریکا و اولویت
ا تغیب کند کند تا قانونگذاران، سیاستمداران و اعضای کابینه را تردر آمریکا همیشه تالش می

ست گیری سیانظرات و پیشنهادات خود را جهت حفاظت از منافع اسرائیل هدایت کنند و جهت
. (Shakoori, Kiani and Heidarpour, 2016: 131- 132)«آن باشدخارجی آمریکا در راستای منافع 

 یرگذاریش تأثالبی یهود عالوه بر نفوذ در سیاست خارجی آمریکا در اقتصاد این کشور نیز نق
اها، سینم د.دارنای از مراکز اقتصادی و تجاری آمریکا را در دست بخش عمدهیهودیان »د. دار

رصد د 50، های بزرگ نفتی، تجارت گندم و تنباکو، پنبه، فوالدتئاتر، تجارت شکر، کمپانی
موسیقی،  درصد تجارت کفش، صنایع چرم، ادوات و ابزار 70تجارت گوشت و مواد پروتئینی، 

ریکا در درصد ثروت و امکانات آم 80ها و به طور کلی قریب به نیکی، بانکوسایل الکترو
ین اساس (. بر اParishani, 2008)«تاس اسرائیلی -ر اقلیت اندک سرمایه داران یهودیانحصا

گیری و قدرت حمایت سیاسی، اقتصادی و مالی البی یهود در آمریکا از رژیم اسرائیل منجر به
وسای رت که سیا با حمایت آمریکا شده است. این نفوذ باعث شده اسنفوذ این رژیم در غرب آ

 هند.جمهور آمریکا همواره حفظ امنیت این رژیم را در اولویت های اصلی خود قرار د
 تقویت جبهه ضد ایرانی و تغییر در توازن قدرت -3-4



 

 

 

17   ... اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر 
 

ه معتقدند ک الملل تأکید بسیار دارند وگرایان بر تعارض و رقابت در عرصه سیاست بینواقع
. در (Ghavam, 2011: 83)پذیر است که به تأمین منافع ملی کمک کند همکاری تنها زمانی امکان

در سطح  کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا،اسرائیل و عربستان بویژه بعد از روی»، این راستا
ر از دولت تانهحوزه نظامی، در صدد تشویق آمریکا برای به کارگیری مواضع خصم ای ومنطقه

های ریدرگی واوباما نسبت به ایران برآمدند. آزمایش موشکی، انتقال سالح به یمن و سوریه 
 :Yazdanfam, 2017)«نظامی محدود در خلیج فارس بهانه های فشار حداکثری به ایران بود

ه ویت جبهی تق(. ایاالت متحده تحت رهبری ترامپ نیز تمام تعامالت در منطقه را در راستا159
یز از نر نهایت دسازی توافق اوباما با ایران بود و ترامپ به دنبال خنثی»داد. زیرا ضد ایرانی شکل 

یش و افزا اکثریتوافق برجام خارج شد. در دوره ترامپ، ایاالت متحده با اتخاذ سیاست فشار حد
 «ر دادقراد فشارهای تحریمی و ضد ایرانی، عربستان و اسرائیل را عمالً زیر چترحمایتی خو

(Mcginn, 2018: 11.) 
م از تصمی ستنداسرائیل و عربستان نیز که طرفدار برخورد تهاجمی واشنگتن در قبال تهران ه

 «شتباه تاریخیا». نتانیاهو برجام را (Azizi, 2018: 28)برجام استقبال کردند  ترامپ در خروج از
تحسین نمود  تهدیدی وجودی است، خواند و مقابله با تهران را که از نظر این رژیم، آمریکا

(Thompson, 2018: 3)  ،گیری جنبش حماس در جوار مرزهای ایران سبب شکل»از منظر اسرائیل
ق صلح از تواف های ایران را بر عهده دارد. در نتیجه، مانعاین رژیم شده است که نمایندگی سیاست

که ها نیز، مادامینظر آمریکاییشود. از مجنبش فتح می های فلسطینی مانندو سازش با گروه
ابزاری جهت  تعارض اسرائیل و اعراب الینحل باقی بماند، ایران مسئله فلسطین را به مثابه

رو هم آمریکا و هم اسرائیل از گیرد. از اینای ایاالت متحده به کار میسازی عالئق منطقهخنثی
 ه ایرانهای همرایزی در برابر گروهتشکیالت خودگردان فلسطین تحت رهبری فتح به مثابه خاکر

لح دست که بتوانند به توافق صاز جمله حماس و جهاد اسالمی فلسطین حمایت می کنند تا این
ای جمهوری (. جلوگیری از گسترش نفوذ منطقهSimber and the Victim, 2013: 97)«یابند

وامل نزدیکی منافع عیگر ای ایران از دهای موشکی، فضایی، پهپادی و هستهاسالمی، پیشرفت
 واشنگتن و تل آویو است.

عربستان یکی از متحدین اصلی ایاالت متحده در »روابط آمریکا با عربستان نیز پایدار است. 
میلیارد دالری  450گذاری خاورمیانه در تقویت جبهه ضد ایرانی است. پادشاه عربستان با سرمایه

ک رکورد است و دهها هزار شغل در ایاالت متحده در ایاالت متحده موافقت کرده است. این ی
دهد که اگرچه ممکن است نشان می 2018نوامبر  20بیانیه سی ان ان در تاریخ »ایجاد خواهد کرد. 

از  آمریکاو جامعه مدنی انتقاد شدیدی از عربستان داشته باشند، اما دولت  آمریکابخشی از کنگره 
 .(Aghamohammadi and Omidi, 2018: 623)«کندنی میاهبردی با ریاض پشتیباادامه روابط ر
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آمریکا و عربستان منافع ژئواستراتژیکی مشترکی دارند و تهدیدهای مشترک باعث شده که اتحاد 
باثبات و  ، به ویژه آمریکابازار نفت را برای غرب عربستان سعودیآنها تقویت شود. از یک طرف 

« استمایت امنیتی و نظامی مناسب آمریکا برخوردار دارند و از طرف دیگر از حجذاب نگه می
(Gimenez Cerioli, 2018: 300-301روابط عربستان و آمریکا به اندازه .) ای مهم است که این

کشور از نقض شدید حقوق بشر در عربستان چشم پوشی کرده و حتی پس از قتل جمال 
ترامپ روابط با عربستان را بسیار خاشقچی و اثبات نقش دولت عربستان در انجام این جنایت، 

ترین صادر کننده تسلیحات به عربستان چنین آمریکا بزرگمهم و راهبردی توصیف کرد. هم
 2018بین المللی صلح استکهلم )سیپری( عربستان سال  موسسههای طبق برآوردباشد. سعودی می

. واردات د دالر داشته استمیلیار 67.6را با صرف  جهان های نظامی رتبه سومدر فهرست هزینه
که این  هدرصدی داشت 192رشدی بی سابقه و معادل  2018تا  2014های عربستان بین سال اسلحه

ترین وارد کننده سالح در جهان در آن بازه زمانی تبدیل به بزرگ این کشورتا  همسئله باعث شد
 تـانجام داده اس آمریکااز را  ودـه خـدرصد از واردات اسلح 68ده ـاد شـعربستان در برهه ی .شود

.(www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending) 
 

 
 ات آمریکا به عربستان سعودی )به میلیون دالر(حارزش صادرات تسلی -1نمودار 

Figure 1- Value of US Arms Exports to Saudi Arabia (In Millions of Dollars) 
Source: (McCarthy, 2018) 

https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending
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 قدام بهافتی نآمار و ارقام موجود نشانگر این نکته است که عربستان به پشتوانه دالرهای 

 ا کسبده و از این طریق هم رضایت خاطر غرب و آمریکا رخریدهای تسلیحاتی گسترده کر
گرایانه و  ای و رویکرد نظامیکند و هم توان نظامی خود را برای پیگیری اهداف  منطقهمی

 گیری گسترش داده است. تهاجمی خود به صورت چشم
ی های سختی متحمل شده است. این کشور عامل اصلای شکستعربستان در عرصه منطقه

قق ق به تحداند. در سوریه و عراق این کشور موفمقاومت می ایران و محور های خود راشکست
دنبال آن بود  نیز عربستان به (1396) کردستان عراق جریان استقاللاهداف خود نشد و حتی در 

عود و آل س اسرائیل های، برنامهطرحکه همگام با اسرائیل به مرزهای ایران برسد، اما شکست این 
عی به نو های عربستان است، ریاض سعی داردبه هم زد. در یمن نیز که اوج شکست سیاسترا 

 بی استیمن فقیرترین کشور عرزیرا  جنگ یمن را یک جنگ بین ریاض و تهران معرفی کند.
ر بسیا هاسعودیها قرار داشته و برای تحت شدیدترین محاصره جریان تجاوز عربستانکه در 

راین در جنگ یمن، شکست از مردم فقیر یک کشور معرفی شود، بنابسنگین است که شکست 
حران بیب سطح ین ترتانصاراهلل معرفی کند تا به ا مقاومتسعی دارد ایران را به عنوان عامل اصلی 

 . ای و حقارت ناشی از عدم موفقیت در جنگ یمن را کاهش دهدرا منطقه
های اقتصادی تجدید و تشدید تحریم ، عربستان حمایت خود را از2018می سال »در ماه 

ن و ق، یمآمریکا علیه ایران و تالش برای محدود کردن حمایت ایران از دولت سوریه، عرا
یت عربستان (. زیرا امنBlanchard, 2018: 30)«بازیگران مختلف غیردولتی در منطقه را اعالم کرد

 ستان بهاز عرباگرچه از دیرب ت.سعودی به مشارکت دیرینه خود با ایاالت متحده متکی بوده اس
ای پیمان منطقهمدر قالب صهیونیسم مسیحی و بازوی نظامی آمریکا ه اسرائیلعنوان متحد نفتی و 

تند. ین نداشبی ما فآمریکا هستند؛ اما تا پیش از آغاز بحران سوریه تمایل به آشکار سازی روابط 
طوفان »ه ائتالف سعودی در یمن معطوف بع سوریه و ای ایران و به ویژه اوضااما مباحث هسته

 (.Rohi Dehbneh and Moradi Clare, 2018: 295ها شد )موجب نزدیکی آن« قاطعیت
در  دانند.عربستان و اسرائیل نقش و عملکرد ایران در خاورمیانه را تهدید علیه منافع خود می

م برای همکاری در جهت گفتگوهای مخفی و دیپلماسی پنهانی میان این دو رژی»همین راستا، 
، وزیر انرژی 2017حمایت از منافع مشترک خود در منطقه وجود داشته است. در نوامبر سال 

ما تا حدودی روابط پنهانی با بسیاری از کشورهای »اعالم کرد که:  1اسرائیل، یووال اشتاینیتز
ژنرال آیزنکوت  «.دمسلمان و عربی داریم، خواه با عربستان سعودی یا دیگر کشورهای عربی باش

                                                           
1. Yoval Steinitz 
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ها گفته است رئیس ستاد کل نیروهای نظامی اسرائیل ضمن اهمیت روابط این رژیم با سعودی
ترین تهدید منطقه است ... که به دنبال ایجاد هالل شیعی از لبنان به ایران و سپس ایران بزرگ» که:

نی میان عربستان و ترین وجه مذاکرات پنهامهم .از آنجا به خلیج فارس تا دریای سرخ است
یک هیئت آمریکایی به سرپرستی  اسرائیل بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آغاز شد.

با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد تا  2017جارد کوشنر)داماد ترامپ(، در نوامبر سال 
ت این نشست، به نقل نیویورک تایمز با نقل جزئیا در مورد برنامه صلح در خاورمیانه صحبت کند.

اسرائیل در از منابع ناشناس گفت که ولیعهد سعودی، با انحراف از سیاست رسمی، موضع رژیم
 (. Aziz, 2018: 23- 24)«مورد مسائل فلسطین را تصدیق کرده است

د ی فاش کرنگار معروف فرانسوروزنامه« تری میسان»پایگاه اینترنتی ولترنت به قلم »چنین، هم
اند و گفتگو بوده ریاض در حال -مقامات تل آویو 1+5یان مذاکرات ایران و که در جر

اند. این ردهکرتبه دو رژیم، پنج بار در هند، ایتالیا و جمهوری چک باهم دیدار نمایندگان عالی
عودی علیه دشمن واحد یعنی ایران در س -اندازی ائتالف اسرائیلیتوان با هدف راهها را میمالقات
 منتشر شد که گفته بود تعدادی از« سابان»کری در مرکز زمان با سخنان جانفت. که همنظر گر

هایی مانند حماس اسرائیل علیه گروهکشورهای عربی منطقه در حال تشکیل ائتالف با رژیم
ن شمن جهاترین دهستند. بنابراین مقامات سعودی در کنار تشکیل جبهه سنی علیه ایران با بزرگ

 یگر رژیمآویو نیز به دنبال ترویج این مسأله است که اعراب دبه ائتالف زدند. تلاسالم دست 
ر دو تلقی آنها  هاستترین دشمن آناسرائیل را دشمن اصلی خود ندانند، بلکه اکنون ایران مهم

 (.Rohi Dehbneh and Moradi Clare, 2018: 295- 296)«این راستا قرار گرفته است
اومت گیری محور مقر عراق، تحوالت مربوط به بیداری اسالمی، شکلقدرت یافتن شیعیان د

های ایران در سوریه و عدم اهلل لبنان و حماس در برابر اسرائیل، موفقیتهای حزبو پیروزی
ری ها در جنگ یمن، مقاومت فعال جمهوری اسالمی در مقابل فشارهای حداکثموفقیت سعودی

ستان وجب هراس عربموشکی و پهپادی ایران در غرب آسیا، ای و مآمریکا و تداوم نفوذ منطقه
ر زمینه . این اماسرائیل در تغییر موازنه قدرت به سود ایران و به ضرر آنها شده استسعودی و رژیم
برقراری مجدد موازنه در برابر دشمن مشترک را با کمک  تالویو برای -نزدیکی ریاض

و  د ایرانیضا با همکاری آمریکا به دنبال تقویت جبهه همتحده فراهم نموده است. لذا آنایاالت
 ایجاد توازن قدرت در مقابل جمهوری اسالمی ایران هستند.

 
 گیرینتیجه

آمریکا، عربستان سعودی و رژیم اسرائیل به دنبال جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه 
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د. عربستان در عراق با توجه به خاورمیانه و نگران برهم خوردن موازنه قدرت به زیان خود هستن
داند که مجالی برای به قدرت رساندن متحدان خود ندارد. لذا از به جمعیت اندک اهل سنت می
کند. این کشور در یمن با خرید تسلیحات نظامی از رو حمایت میقدرت رسیدن حکومتی میانه

لیکن موفق به انجام این امر آمریکا به دنبال شکست مقاومت مردم یمن و بویژه انصاراهلل است و
 -های سلفیگروهها در سوریه نیز در مخالفت شدید با بشاراسد به حمایت از نشده است. سعودی

تکفیری مانند داعش پرداختند تا در سوریه قدرت از علویان و متحدان نزدیک ایران به جبهه 
و در حقیقت جمهوری اهلل در لبنان در نهایت مخالف نفوذ حزبتکفیری منتقل شود. -سلفی

پهپادی ایران به شدت دچار هراس -ای و موشکیاسالمی ایران هستند. عالوه بر این از برنامه هسته
هستند. رژیم اسرائیل نیز به دنبال این است که اجماع اعراب علیه خود را در هم شکند. در این 

از این طریق بتواند اجماع  راستا این رژیم در تالش است که ایران را دشمن اعراب معرفی کند تا
اعراب علیه خود را دچار شکاف کند، همراهی عربستان با اسرائیل برگ برنده این رژیم در همراه 
نمودن اعراب با خود و عادی سازی روابط با آنها است. اسرائیل و عربستان سعودی هر دو نگران 

تابند و با ای را برنمیز انرژی هستهای ایران هستند و حتی استفاده صلح آمیز ایران ابرنامه هسته
توجه به نفوذ البی یهود و سعودی در کاخ سفید و کنگره آمریکا تمام اقدامات خود را در جهت 

اند. اسرائیل و عربستان، ایران ای به کار بستهآمیز هستهیابی ایران به انرژی صلحجلوگیری از دست
موشکی و پهپادی را تهدیدی علیه ماهیت وجودی خود های پیشرفته ای و برخوردار از سامانههسته

اهلل لبنان و حماس دشمن خود چنین رژیم اسرائیل، ایران را به خاطر حمایت از حزبدانند. هممی
اند ای داشتهکند. ایران و آمریکا نیز از بدو انقالب اسالمی روابط تیره و مخاصمه جویانهتلقی می

ه به ویژه عربستان و رژیم اسرائیل را در موج ایران ستیزی و آمریکا همواره کشورهای منطق
 همراهی کرده است. 

م ریع رژیسییر به طورکلی عربستان و اسرائیل طرفدار برخورد تهاجمی آمریکا با ایران و تغ
قویت تهای آمریکا به دنبال پذیر نیست، با کمکهستند ولیکن از آنجا که این امر به راحتی امکان

لذا  ستند.هرانی در منطقه برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسالمی ایران جبهه ضد ای
ه زیان بای را در منطقه تواند در آینده تعادل و توازن قدرت منطقههمکاری این سه بازیگر باهم می

ا رژیم عربی ب ورهایایران تغییر دهد. بویژه اینکه اگر زمینه های عادی سازی تعداد بیشتری از کش
نه توان در چارچوب نظریه موازآرایی در خاورمیانه را میرائیل را فراهم کند. لذا، این صفاس

ل ور تعادند کشقدرت تبیین و تحلیل نمود زیرا بر اساس این نظریه تا زمانی که میان دو یا چ
ی منطق تواند بر منطقه مسلط شود. بنابراین، برمبناقدرت وجود داشته باشد هیچ کشوری نمی

موازنه  هم زدن دف بریه موازنه قوا تقویت اتحاد و همگرایی عربستان و اسرائیل با آمریکا با هنظر
 باشد.قدرت منطقه ای به سود خود می
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