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المللری   ی   پذجرش بری  نل  ی های زجگری نثل ایاز  اج  قدیت برتر باجد ای پشتااا 
 ی اظرجر  نهالب براال زی   اساسِبر(George, 1993, p. 198-202) . ایز برخایزای باشد

هرای یجرناماعر   زالجرل فرا ااری بررای افرزاج  تماجرل         گراجری   اظرجر    اا اقع
هرای اظرانی  جراز زایز.     ژئاپلیتیکی برای ساخت ائتالف ی کشایهای جک ن ه  

هرای   قدیت هدف اهاجی زی کر    ت ها ا پرزایان اج  حای   اظرج  ی اادجش  براساسِ
ن ردی ای   ت ک  اگر زی نیزان   ااع بهرر  المللی اییت  بلک  ابزایی ز ساج  اس بی 

دم  بره  خرایزن ناایار  قردیت  احتمرال      تآن افرای   جا تفرجط صایت بگیرز
    جاز زایز.ایز افزاج  نصاطر    آسیب زجدن ان یت 

 ای های منطقه عوامل موفقیت یا شکست ائتالف .4

در ایای اسرت  تر اشای  شد برای اااام صحی  فراج د په ه  حا طای ک  پی  همان
ای  هرای ن ه ر      جا ارابازی ائرتالف    برساختهای نؤثر  تا اقدام ب  ش اساجی نؤلف 

هرا زی قالرب    اظانی شاز تا  ین   نیزان اثرگرذایی اجر  نؤلفر     ی  جه  زی حای  ب 
زی یابه  با عاانرل ناف یرت   نت اطع ش اساجی   اییجابی شاز. تک یک تحلیل اثرات 

هشرگران بر  نراایزی نثرل همگراای کشرایهای عضرا         ای په  های ن ه   ائتالف
 فصرل ن ایعرات زاخلری      برخایزایی ای نشرر عیت برانی  زاشرت  قردیت حرل     

المللری   های بری   های ثالث زی ن ایعات زاخلی  ااتااای ساینان اثرگذایی ک  قدیت
اشرای    ای  ... هرای فران ه ر    ای  ترأثیری پراجی  ای قردیت    زی حل نشکالت ن ه  

ز ی  عاانلی نثل نرهه  برازن نفهرام ن ه ر   ا ر  اثرگرذای          ها ه  آنک  د.  نی
ای  اهاز است الل ایهی زی کشرایها  ت راع      های جهاای   فران ه   قدیت نصربِ

هرای   ای  پراجی  برازن درماات اجراجری سراینان      هرای ن ه ر    سیال بازن سراینان 
عردم فراگیرری    پیشی    ی  زخای های نالی  تاربیات شکیت ای  نحد زجت ن ه  

نشکالت زاخلی کشایها  افراذ سیاسری   جرا کرایبرز  سراجل قهرآنیرز  ... یا زی       
 (166-168   ص.1383)اخاان کارمی   .زاا د ها نؤثر نی ااکانی   شکیت ائتالف

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 5

ژئراپلیتیکی   ی ن ه ر    نشرص   صرایت  بر  قلمر  جغرافیاجی پره ه  حادرر یا   


