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گیرری ائرتالف اظرانی     پذجری شرکل  پذجری   جا عدم انکان ااد  انکان ن ه   پرزاخت 
ییجرابی  نایز ا  های ژئاپلیتیکی نؤثر فایس با تأکید بر ینی   خلیج ی  عربی زی ن ه 
زاایرت  شراز     نهر  اسرت کر     جهرت  ایآنام په ه  زی اج  ینی   اااقرای بگیرز. 

 جره    ج راب غررب آسریا بر      ی ینان با افزاج  افاذ ژئاپلیتیکی اجران زی ن ه   ه 
سااحل شرقی زیجای ندجتراا   تاداز یجازی ای کشایهای عربی ن ه   بر  یههرری   

جهراای اظیرر   هرای   های الیم ای سای قدیت عربیتان ساازی   با زیجافت اطمی ان
ترا درم  ت اجرت      زهی ب  جک ائتالف اظانی عربری برآندارد   آنرجکا زی پی شکل

هرای تضرایف قردیت ژئراپلیتیکی      ناقایت خاز زی ج اب غرب آسیا ناا د ینی  
 اجران یا زی ن ه   فراه  ک  د.

بر    یاراع  بر   هرکدامالملل  ه  زی زاا  ژئاپلیتیک   ه  زی زاا  ی ابط بی 
هرای    جره  ائرتالف   هرای ن ه ر    بر     گیری ائتالف های نؤثر بر شکل زالجل   ینی  

اظانی پرزاخت  شد  است. جدا ای زاا  ژئاپلیتیک   نهحث الگاهرای ژئراپلیتیکی   
یقابتی  سله   افاذ   تاانل انکان تحلیرل   ی  زهای یابه ی  اج  زاا  ک  ب   اسه

الملرل ایرز    برط بری   شراز  زی زاار  ی ا     اییجابی جک ائتالف اظرانی فرراه  نری   
زهی بر  ائرتالف اظرانی     کشایها ب  شکل ی عالق زی یابه  با زراجی   گراجاا اا اقع

قراا    ی  ترس ای جک جا ز د کشرای یقیرب   نیرائلی ناا رد ترالش بررای ناایار       
 ی نیان  اظرج  اج زه د   زی یا نایز اشای  قرای نین افع  ی  تهدجد   ناایا ی  ناایا

المللری نتحرد      هرای بری    ا ای اثرگذایی قدیت برترر سراخت  ههناای یا ک  ب  ن
تاان بررای تفیریر   تحلیرل هرگاار       هاجی ک  نی ک  دت اظرج  همگراست نهرح نی

هرا اسرتفاز  کررز.     اپلیتیکی ای آنزهی ائتالف زی ن اطق نصتلرف ژئر   تماجل ب  شکل
بر    ن رد  زی اج  په ه  تصای اج  براز کر  کشرایهای عربری عالقر       ک  جیایآااا
کاه  قدیت   افاذ ژئاپلیتیکی اجران  یز باااگ  زهی ائتالف اظانی علی  اجران شکل

 ی نؤلفر   14 تاارد  زی ن ه     نتأثر ای فشایهای آنرجکا زی پی ز ی  اقدانی برآنرد  
زاز زی اجر  فراج رد نرؤثر     ای با  اقایت اشان نی خاا  نؤثر ک  ااههاق نهالاات کتاب

ترکیهی نایز اییجابی قررای  -کمک ی ش په ه  تحلیلیهیت د  استصراج شد   با 
 گرفت.


