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عمان  بر ی   تشدجد ت   نیان قهر برا   اجران با ی گیری ائتالف  ی ابط حی   شکل
گری پاکیتان   عراق برای بههراز ی ابرط اجرران       زجگر کشایهای عربی   نیااای

  ای نیران عاانرل    تعانل تأثیرگذای نه    اصرلی ااتصراب شرداد    ع اان ب عربیتان 
ای   تأثیرگرذایی   هرای فران ه ر    آفرج ی قدیت گیری ت ها نؤلف  ا   نؤثر بر شکل

ک د زی شرراجط   ای ک  اثهات نی ی ج  .عانل اثرگذای اصلی ااتصاب شد ع اان ب ا ه آن
هرای نرااع    ک اای   بر اساس خر جی تک یک تحلیل اثررات نت راطع  اجر  نؤلفر     

ز ری    برا جاز    تترری برخایزایارد   گیرری هیرت د کر  ای اثرگرذایی قرای      شکل
یس ز دان باال اصااهرد  فا گیری ائتالف اظانی عربی خلیج هاجی احتمال شکل نؤلف 
 باز. 

ناسام بر    5+1ای اجران با  تاافق هیت  ی خر جی اج  تک یک  نؤلف  براساسِ
گاا  تفییر  تاان اج  جک عانل نیت ل تایی  شد   اج  جاجابی یا نی ع اان ب برجام 

گیری ائرتالف اظرانی ای قردیت    ین ز رداای      کرز ک  اج  نؤلف  زی جرجان شکل
گیرری ائرتالف برخرایزای     شرکل  گیرری جرا عردم    ی نیت ی  بر شکلبرای تأثیرگذای

افزاج  تاان   تیلیحات اظانی اجران   اهاز  ابیتگی  ی ز ی  ز  نؤلف  ه  اییت.
فرایس کر  براسراس     ج رابی خلریج   ی اقتصازی نیان اجرران برا کشرایهای حاشری     

جردی  عاانل  ع اان ب   شد فرض په ه  تصای نی نهالاات اااام شد    ایز پی 
افرزای نرایز اشرای  زی جاجگرا       های ارم گیری ائتالف باش د  براساس خر جی شکل

زهد اجر  ز  نؤلفر  ار  علرت       دایتی ک  اشان نی .عاانل تأثیرپذجر جاجابی شداد
ز ی  شراجط   تحاالتی بلک  نالال شراجط ک اای ن ه   هیت د. ب  اجر  نا را کر     

 جه  اجران نتأثر ای آشفتگی  فایس ب  جژئاپلیتیکی خلی ی کشایهای حادر زی ن ه  
ها   تاان اظانی خاز هیرت د   های ان یتی زی پی ت اجت یجرساخت ک اای   اگراای

هرای   های اقتصازی   همکایی   ای ساجی ایز اج  آشفتگی حاک  است ک   ابیتگی
شرراجهی کر     .کاه  زاز  اسرت  شدت ب تاایی کشایهای عربی ن ه   یا با اجران 

ر جابد   سییت  ب  سمت پاجدایی حرکت ک د  احتمال تغییرر ی ابرط نیران    اگر تغیی
اجران   کشایهای عربری   اجاراز پیااردهای اقتصرازی   تارایی نیران شرمال          
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