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فرایس کر  تصرای     نیان اجران   کشایهای حاشی  ج ابی خلیج تاج  قابلاقتصازی 
اسراس تک یرک نرایز    گیری ائرتالف زاشرت  باشرد  بر    شکل شد  ا   نؤثری بر نی

های تأثیرپذجر اییجرابی شرداد. بر  اجر  نا را زی پری        استفاز  زی اج  په ه  نؤلف 
فرایس کر     زهی ب  کری ائرتالف درد اجرااری زی خلریج      ها برای شکل تالش تشدجد

حاصل آن بر ی   تشدجد ت   نیان اجران   اج  کشایهاست  اجران زی پی ت اجرت  
تاان اظانی خاز است   همی  ی ج  باعث کاه   ابیرتگی اقتصرازی کشرایهای    

اسراس  کر  بر   ب دی اهاجی اج جمع است.  فایس با اجران شد  ج ابی خلیج ی حاشی 
هرای   کمرک  ی های اخیر عربیتان ساازی ک  زی سراج   په ه  حادر  تالش سال

ای  یتراجه  قابرل نالی   نا ای آنرجکا آغای شرد   زی ازانر  برا گرزهمراجی تارداز      
گیری جک ائتالف اظرانی   فایس   شمال آفرج ا احتمال شکل کشایهای عربی خلیج

حادر   ایرز    هرح کرز  حداقل زیحالاتای عربی یا نعربی دد اجراای ناسام ب  ا
تمام   کمال نح رق اصااهرد شرد اجر  ائرتالف شرکل        صایت ب زی آج د  اززجک 
 اصااهد گرفت.

فررض   پری   طرای  بر  تراان زی نراایز نهمری کر       زراجی اج  نی ل  یا ایز نی
نثال همگاای بیشتر  طای ب  جا کرز.  گیری همگراجی هیت د  جیت سای شکل ینی  

 فصرل نرؤثر ن ایعرات  نحرد ز برازن           نشر عیت عمرانی  حرل  کشایها ن ه
سرا نراایزی اظیرر     زالجل ناف یت همگراجی اسرت   ای آن  ایجمل های سام  طرف

های اجراجی  اراتااای زی اثرگرذایی    ای  کمتر بازن دماات های ن ه   ت اع ساینان
ت نیرائل  هاسرت  زالجل عدم ناف یت همگراجری  ایجمل ای   فراگیر اهازن  فران ه  

تر   زی  ز ان ک  پی  ه  تر است. ه ه  اثرگذایی ناااع قاینهمی ک  بر اساس پ
هرای    تحلیرل اشرای  شرد  اجر  ائرتالف اظرانی ای بیریایی  جهگری         بص  تازجر  

سا بیریایی ای   بهر  است   ای آن ها هیت د  بی ژئاپلیتیکی ک  عانل ناف یت ائتالف
 همر    جبراا  ائرتالف برر آن اثرگرذای اسرت.    اکرانی  های ژئاپلیتیکی نؤثر بر ا  جهگی

های نیان  فایس کمک خااهد کرز   ت   شراجط ناجاز ب  استمرای ااان ی زی خلیج
ی ابط اج  ز  قدیت ن ه   ژئاپلیتیکی ج اب غررب آسریا    ت ها ا اجران   عربیتان 

  افزاج  ااان ی یا زی اج  ن ه   فرراه  ی ایپی  سرز خااهد کرز  بلک  ینی   یا بی 


