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چناین مواناع و    و هام  یاد شاد   قصد دارد ضان توج  ب  ادبیاتی ک  در این  مین  تول
در ایان منط ا    های هاارایی، ب  چاونای ديتیابی با  هاارایای اقتصاادی     فرد 

دارفا  دالیال    فاارس  یجبپردا دم ا  دید ناارند ، ديتیابی ب  هاارایی اقتصادی در صل
متغیرهاای یوناایون اقتصاادی،     دارد کا  اقتصادی ندارد و این پژوه  يعی بار آن  

فرهنای ومم را در دياتیابی با  هاارایای اقتصاادی در منط ا       -يیايی، امنیتی، دینی
هاا و الزاماات با      هاا، هرفیا    ، در يا  ب ا  چاال    ور ا ایان مدنظر قارار دهاد    

 شودم پرداصت  می فارس یجصل ی ينیی ديتیابی ب  هاارایی اقتصادی در ،و   ام ان

 فارس یجخل ی پیشینه همگرایی در حوزه .1

هاای بازر     ، شاواهدی ا  جناگ  فاارس  یجصلا  ی دور و نزدی   منط   ی دری شت 
ایان    های ادلی وجود ندارد  ریش  (و کوی  غیر ا  ،ال  عرا، ب  ایران)ای  منط  

آمری اا در   چناین دصالا     ددام ،ساین و هام   دو جنگ را هم باید در ش صی  
تاوان   ن  تعارضات جدی میان کشورهای منط  م ا  طرف دیار، مای   منط   دانس 

تیاارت مرواریاد، داید و     ا جالا  هاای اقتصاادی )   ب  موارد  یادی ا  ها ااری 
های دریایی ومم( در طول تاریخ این منط   اشار  کردم ق ال   ریتیارت ماهی، ها ا

 ی ان یب ايایمی در ایاران، روابا  ایاران باا کشاورهای عربای ،اشای          ا  وقوع 
مری اا ا  هار دو کشاور ایاران و     آيا ند  و مث   باودم در ایان دور     فارس یجصل

مری ا، هار  آی چتر ،اایت ی کرد و در يای  ای ،اای  می عربستان در مسائل منط  
و مساائلی مانناد     بودناد  فاارس  یجصلا  ی امنیا  ،او     ینتاثم دو کشور ب  دن ال 

یرایی جاال ع دالنادر، مداصیت شوروی در منط   و ،زب بعاث در عارا،    ملی
ان یب ايایمی   دانستندم اما با وقوع  ی صود میملّ را تهدیدات مشترکی علی  امنی  

های عربی منط   ب  دلیل شعارهای ان یبی م اماات  کشور ک  ینابر  عیو  ،در ایران
ی ددور ان یب، ناران یسترش این ان یب با  کشورشاان شادند،     ایران و مس ل 

ای صااود را ا  ديا  دادم متااث ر ا  ایاان مساا ل ،   مری اا نیااز متحااد ادالی منط اا   آ
مری ا ب  ایان ف ار افتادناد کا      آبا پشتیانی  فارس، یجصل ی کشورهای عربی ،اشی 

ی صودشاان تشا یل   دفااع ا  امنیا  ملّا    باهدفرا  (1)فارس یجصلشورای ها اری 
هاای يیايای و    ، بیشتر انایاز  فارس یجصلدهندم هدف ا  تش یل شورای ها اری 


