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ب  اظرر اگایاردگان    بر  اقایت استفاز  شاز.   نهت ی گیری صحی  ها برای اتیا  آن
عاانلی زان افزاج  تاان   تیلیحات اظانی اجران  افرزاج  اراان ی   تر   نیران     

هرا  اهراز    ای   تأثیرگرذایی آن  هرای فران ه ر    آفرج ی قدیت اجران   عربیتان  ا  
فرایس  حار     ج رابی خلریج   ی  ابیتگی اقتصازی نیان اجران با کشایهای حاشی 

فایس   یقابت کشایهای عربی با اجرران بررای    ی افت   گای   اارژی زی خلیجباال
 ی تصاحب بایای اارژی  نذهب  یبان   قانیت نتفا ت کشرایهای عربری حاشری    

گیری ائرتالف اظرانی    بر فراج د شکل 5+1ای اجران با  فایس   ایز تاافق هیت  خلیج
فرایس   ک  کشایهای عربری خلریج  نا ا ب  اج  فایس تأثیر نیت ی  زایاد. ی خلیجعرب

عراانلی کر  ذکرر شرد زی جرک یقابرت ژئراپلیتیکی         ی اگران هیت د  اجران بر پاج 
همرا  زجگر نتحرداا  زی نحرای ن ا نرت گرای سره ت یا ای       ها  ب  ت گات گ با آن

زت شرراجهی کر  ای قررای    نهای تهدجل شا ها یباز    ب  جک قدیت برتر   غیرقابل آن
گیرری ای نتحردان    ها یا بر آن زاشت  با کمرک  االت نشهاز آناساس تحنالام   بر
ترا    زهی ب  جک ائتالف اظانی عربی برآج رد   جه  آنرجکا زی پی شکل ای ب  فران ه  

 بیا هاانی کافی زست جاب د. زی برابر اجران ب  قدیت بایزایادگی   ز 
اجرران برا عمران     ی ی ابرط حیر      ای سای زجگر اگایادگان په ه  حادرر 

فایس  بر ی   تشردجد تر   نیران     جکی ای کشایهای عربی نؤثر زی خلیج ع اان ب 
قهر با زجگر کشایهای عربی  اگراای یقهای اقتصرازی ن ه ر  نثرل ه رد  ترکیر         

گیری اج  ائتالف   تیری پیاندهای آن ب  ن افع اج  کشایها  عردم   ی سی  ای شکل
ها با اعترادات زاخلری    گیری آنهمراهی کانل یههران سیاسی نصر با ائتالف   زی

نلرت زی اجر  کشرایها      -ت زاخلی کشایهای عربی   شکاف ز لر  افکای عمانی
گراجاا  پاکیتان   عراق برای بههاز ی ابط اجران   عربیتان   ایز  های نیااای تالش
نااارع   ایجملر  عیرای یا   های س گی  ائتالف   اگرااری ای برر ی ج رگ تمرام     هزج  
ی   ک  فراج د تح ق ز ی  ائتالفی یا با نشکل ی بر   تزاا د ئتالف نیگیری اج  ا شکل

 ی جرابی کشرایهای عربری حاشری      ح ی تی ک  تاک ان ایز ی ارد زسرت   .کرز  است
ت  یا اراق  براقی گذاشرت  اسرت.      جاف ن د   ساینان فایس ب  جک ائتالف اظام خلیج

ج د  اجر  تحرکرات   اساس ایای است برای یسیدن ب  جک تصاجر  اقای ای آ همی بر


