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نؤلف  با  ین بیشتر جا ی بر ی   تشدجد ت   نیان قهرر   10جابی ب  اتاجج بهتر  زست
با زجگر کشایهای عربی  عدم همراهی کانرل یههرران سیاسری نصرر برا ائرتالف        

ی نیان اجرران برا   افزاج  ااان ی   ت   نیان اجران   عربیتان  اهاز  ابیتگی اقتصاز
فایس  افزاج  تراان   تیرلیحات اظرانی اجرران       ج ابی خلیج ی کشایهای حاشی 

ای اجرران برا    ها  تاافرق هیرت    ای   تأثیرگذایی آن های فران ه   آفرج ی قدیت ا  
اجران با عمان  اگراای یقهای اقتصازی ن ه    ی ناسام ب  برجام  ی ابط حی   1+5

گرری پاکیرتان   عرراق     گیری ائرتالف   نیرااای   ای شکل نثل ه د  ترکی    ی سی 
برای بههاز ی ابط اجران   عربیتان یا ااتصاب   برا کمرک تک یرک تحلیرل اثررات      

تا ای اج  طرجق  ین   جاجگا  هرر نؤلفر  زی اجر       نت اطع نایز اییجابی قرای زه د
 فراج د نشص  شاز.

بر ی   تشردجد تر      نؤلف  5اساس خر جی تک یک تحلیل اثرات نت اطع  بر
نیان قهر با زجگر کشایهای عربی  عدم همراهی کانرل یههرران سیاسری نصرر برا      

اجران با عمان  اگراای یقهرای اقتصرازی ن ه ر  نثرل ه رد        ی ائتالف  ی ابط حی  
گری پاکیتان   عرراق بررای بههراز     گیری ائتالف   نیااای ترکی    ی سی  ای شکل

گیرری ائرتالف    ابق نهالاات پیشی  عاانل نااع شکلی ابط اجران   عربیتان ک  نه
عاانل تأثیرگذای اییجابی شداد. ای ساجی ایرز ای نیران    ع اان ب ااتصاب شد  بازاد  

گیری ااتصراب شرد  بازارد  ت هرا      عانل نؤثر بر فراج د شکل ع اان ب هاجی ک   نؤلف 
اجر  تک یرک    اساسر  جره  آنرجکرا بر   ای ب  ی فران ه  ها آفرج ی قدیت ا   ی نؤلف 

تراان برا زیصرد     عانل تأثیرگذای ااتصاب شدت  اقایتری کر  نهرابق آن نری     ع اان ب 
الف اظرانی عربری نرایز اشرای  یا     گیرری ائرت   احتمال بییای براالتری عردم شرکل   

خر جی تک یک تحلیرل اثررات    گیری کرز.  یز آج د  اززجک اتیا حادر   ا زیحال
گیرری ائرتالف    داف   اتراجج قهاری شرکل   ز ی  اشان زاز ک  جکی ای اه نت اطع ه 

ها نیران اجرران   عربیرتان خااهرد      اظانی عربی جا همان ااتای عربی  تشدجد ت  
ها زی پی آن هیرت د       جه  آنرجکاجی ای   ب  های فران ه   بازت ناداعی ک  قدیت
 یا ب  زست خااه د آ یز. یتاجه قابلبا تح ق کانل آن ن افع 

اان تیرلیحات اظرانی اجرران   ایرز اهراز  ابیرتگی       ای ساجی ایرز افرزاج  تر   


