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ها روی ردهای متفااوتی را   این دول  درک متفاوت یی درنتایم  های منط   واقعی 
م بعضا  یروهی ناراضی در یا  کشاور،   اییاد کرد  اي در مواج  با مسائل منط   

دولتی دیار ی  یرو   ا نظرود و ش صوا  نامید  می ی  دول ، یروهی آ ادی ا نظر
این وضعی  باعث تعارض مناافع   (102 ، صم1397، دیاران)ایاانی و م تروریستی

ارایای را باا چاال     شاود و مسایر ها   های منط   در م ار   با تروریسم می دول 
 يا دم مواج  می

 انداز مشترک اقتصادی  چشم اقتصاد مشابه و غیرمکمل و فقدان .2-4

دارای دولا  رانتیار و اقتصااد مت ای بار       ی وب کم فارس یجصل ی کشورهای ،و  
دو مشا ل   ،محصاولی  درآمد ،ادل ا  فروش نف  یاا یاا  هساتندم اقتصااد تا      

 طارف  یا  ا ايايی برای کشورهای منط   در راياتای هاارایای اقتصاادی دارد     
ب  با ار مصرف صارجی و نويانات ناشای ا    شدت ب ی این کشورها درآمدهای ملّ

با ار انرئی وابست  اي م ا  طرف دیار این کشاورها ی ادیار را رقیا  صاود در     
هاای داادراتی    و يیاي  ،ییرند کس  و ،فظ با ارهای مصرف انرئی در نظر می

جاهاوری   هاای اصیار   کننادم بارای ناونا  در ياال     صود را علی  ی دیار تنظیم می
هاوار  طرفدار يیاي  کاه  تولید و افزای  قیاا  نفا  باود  و    ایران  ايیمی

عربستان يعودی بیشتر صواهان افزای  تولید و کاه  قیاا  نفا  باود  ايا م     
کا    ايا   مسائل در هاارایای اقتصاادی ایان    ینتر مهمک  ی ی ا   دیار این ی ن ت 

رایای  اقتصاد کشورهای موردنظر باید م ال باشد تاا ایان کشاورها در مسایر هاا    
ک  بیشتر محصاوالت   یا یون  ب مند شوند   بتوانند ا  مزایای ها اری اقتصادی بهر 

دم در شرای  فعلی، این نام ان فروش داشت  باش ،این کشورها در با ار درون منط  
د در مسائل مربو  ب  انرئی، باا ار مصارف مهاای بارای دیاار      نتوان کشورها نای

وابستای ب  با ار مصارف صاارا ا     ک ، یناار دی ی کشورهای منط   باشندم مس ل 
 صصاوص محصاوالت     شود تا نیا های اقتصادی ایان کشاورها با    منط   باعث می

 محاور  یانرئدنایع  ی های ال م برای تويع  ها و يرمای  دنعتی و انواع ت نولوئی
، ییا  درنتشاودم   ینتاثم یافت  غربی یا ئاپان و چاین ومم    ا  طرف کشورهای تويع 

ای و عدم وابستای اقتصادی مت ابل بین ایان کشاورها،    ت ناچیز درون منط  م ادال


