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 ههنراای اشرای  کررز.    ی ن رافع   اظرجر    ی  تهدجرد  ناایار   ی  قاا  ناایار  ی  ناایا
 ی قاا ک  تاسط افرازی زان  التز نهرح شد  است  ارارر برر اجر  اکتر      ی ناایا 

گیری ج گ   آسریب زجردن    نمااات ای شکل باهدفکشایها شاز ک   نه  بیان نی
ی اد تا زی برابرر کشرایی کر  زی     زهی ب  جک ائتالف نی شکل ی ب  سمتِنل  ان یتِ

ی ز  باجیرت د   برا آن    آن نری  ی سرله   احتمرالِ  ب     ن ه   نایزاظر قدیتم د شد 
 (Ray, 1998, p. 353). ن ابل  ک  د

ها یناای زست بر  تشرکیل ائرتالف       ز لت جااگرا اا اقع ایاظرب  زجگر سص  
یا د ک  ناایا  زی ن ابل تهدجد یا در یی احیاس ک  د  انا اجااز هر اتحاز جرا   نی
اایاام   قدیت آن  ای آیازی عمل کشایهای عضرا ائرتالف    ی  گراجی ب  زیج ه 
 ی رجر  اظ (Gelpi, 1999, p. 107). ک رد  ها تحمیل نری  هاجی یا بر آن کاهد   هزج   نی

هرا کشرایهای    ک  رد   بر  اظرر آن     الت نهررح نری    ناایا  تهدجد یا افرازی زان
اجااز با ناایا  بر دد تهدجردهاجی کر     باهدف  ژئاپلیتیکی ی حادر زی جک ن ه  

جردا ای ز   یا د.  ک  د  زست ب  تشکیل ائتالف نی ها احیاس خهر نی ایهت ب  آن
برا اات راز ای   « اشرالر »الملل جا ری    ابط بی باال جکی ای اادجشم دان زاا  ی ی اظرج 
ناایار    ی زجگری با ع راان اظرجر    ی تهدجد  اظرج  ی قاا   ناایا  ی ناایا  ی اظرج 

زهری بر  جرک     اج  اظرجر  عانرل نهر  بررای شرکل      اساسک د. بر ن افع یا نهرح نی
ا تاایای قدیت جر    اج  نییر با بی تائتالف  سایگایی اهداف سیاسی   ن افع است

 (Waltz, 1979, p. 91-97). شاز تهدجد طی امی
زجگری ایز  جاز زایز  ی قرای گرفت  اظرج  نایزاشای هاجی ک   زی ک ای اظرج 
  ک  ههناای اام زایز ی ب  آن اشای  کرز. اج  اظرج « جایف اای»ک  برای ا لی  بای 

  ژئراپلیتیکی زی صرایت نافرق بر     ی کر  کشرایهای جرک ن ه ر      است اارر بر اج 
ها یا بر  اجر     ک  جک کشای قدیتم د   نؤثر آن  شااد زهی ب  جک ائتالف نی شکل

اج  اظرج  کشرای قدیتم رد زی    براساس (Brilmayer, 1994, p. 24). سمت ساق زهد
باجد ای قردیت اقتصرازی ن اسرب   ابرزای کرافی        زهی ب  ائتالف اظانی نییر شکل

ز خام  ن رابع سررناج   برایای   برترری     اقتصازی  ناا ی ینی   نثل ن ابع عمد  زیاج 
ز ری    یقیب زی تالید کاالهاجی ک  اییش بییای باالجی زایاد  برخایزای باشد. ه  بی


