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 هاا  آن وفصال  ،ال ها و موانع جدی مواج  ايا  کا  بادون مادیری  و      با چال 
چناان دور ا  انتظاار صواهاد باودم مواناع       هاارایی اقتصاادی در ایان منط ا  هام    

لزوما  متغیرهای اقتصادی نیساتند، بل ا     فارس یجصل ی هاارایی اقتصادی در ،و  
شودم در ایان   ل یونایون يیايی، اقتصادی، امنیتی و ایدئولوئی ی ناشی میا  عوام

 پردا یمم ها می این چال  ینتر مهمب   ب  برصی ا  

 ای های سیاسی و ایدئولوژیکی متعارض و منازعات فرقه وجود نظام .2-1

 ی در منط اا  یااان هااراهااای  روی دغدغا   هااای جادی کاا  پاای    ای ا  چااال  ی
م يااصتار يیايای در باین    اي های يیايی متعارض  دارد، نظاموجود  فارس یجصل

ناهااون اي م ش  کشور ا  هش  کشور ایان   فارس یجصل ی هش  کشور ،و  
و بحرین( تحا    کوی  عربی، متحد  امارات قطر، عاان، منط   )عربستان يعودی،

ک  در عین اشتراک در يیساتم ، اومتی    هستندکار  های محافظ  ،اکای  پادشاهی
هاا   ها و منابع مشاروعی  ایان پادشااهی    پادشاهی، دارای اصتیفات جدی در ریش 

های  يعود و اندیش  های ،اکای  در عربستان يعودی ب  آل هستندم برای مثال پای 
های اصوانی نزدیا    پادشاهی قطر ب  اندیش   پایاا  ک  یدر،الوهابی وابست  اي   

چنین اصتیفات ع یدتی، نظیر اصتیفات ایدئولوئی  میان عربساتان کا     همم »اي 
بار   اناد،  «اباضای  » هاای  ی یارا اي  و م امات عاان کا  دارای   «وهابی »متث ر ا  

 ، صم1391)جاوادی ارجاناد و ا،اادی،     «دنا افزای ها در منط ا  مای   تن  ی دامن 
870-869) 

اشتراک  باوجودکار،  ی محافظ این ش  کشور دارای ،اکای  پادشاه ،در کل
داری، فراینااد  شااان، يیسااتم ، وماا  هااا و منااابع مشااروعی  هاااهری، در ریشاا 

ایان کشاورها برصای ا      ی ییری دارای اصتیفات جادی هساتندم در هاا     تصایم
های م ه ی و  متوي  تحصیل کرد  و برصی ا  یرو  ی های جامع  مانند ط    یرو 
کشندم ا  باین ایان شا  پادشااهی      ها را ب  چال  می ای، مشروعی  پادشاهی فرق 

تاری   منط  ، ، وم  کوی  تا ،دودی نیاا  دموکراتیا  ايا  و پارلااان قاوی     
نس   با  ب یا  داردم ا  طرفای دیاار جاهاوری ايایمی ایاران تحا  ،اکایا           

ی باار ماا ه  شاایع  هاام اصااتیف ياااصتاری و هاام اصااتیف  مت اا ف یاا  یاا وال


