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 فارس یجخلهای همگرایی اقتصادی در  ها و زمینه ظرفیت .3

هاا    کر شد، پتانسیل فارس یجصلی  هایی ک  برای هاارایی در منط   در کنار چال 
نیز در این رايتا وجود داردم در این ب ا  با  برريای     یتوجه قابل های و هرفی 

ی   مین  یجتدر ب ای  های منط   پردا یمم توج  ب  هرفی  ها می این هرفی  ینتر مهم
ياو   ها اری بلندمدت با یاران این منط   را فراهم صواهد کرد  روی ردی ک  هم

 کشورهای منط   اي م ی ی ها با منافع و امنی  ملّ

 دین رسمی مشترک .3-1

 فاارس  یجصلا  ی در منط ا   مهم در مسیر هاارایی ی  هرفی   عنوان ب دین ايیم 
، نیا مند توج  یان هاارابرداری ا  این عامل مهم  ک  بهر  هرچندشودم  محسوب می

انایاز ما ه ی و تثکیاد بار      های تفرق  پرهیز ا  مؤلف  ا جال ب  برصی شرو  دیار 
هاای ی شات     در طاول دها   کا   آفرین دین ايیم اي م چیازی   های و،دت مؤلف 

ن و عربستان يعودی شد ، روی ارد ایادئولوئی  هار دو    باعث اصتیف شدید ایرا
کشور در يیاي  صاارجی من عاث ا  م اانی ما ه  شایع  و يانی باود  ايا م         

یا اری داصلای و    توانناد در يیايا    ییاران هار دو کشاور مای     تصایم ک  یدر،ال
هاای ايایمی    عامل ها ستای و هاارایای دولا    عنوان ب  ،صارجی ب  دین ايیم

تار ا  برصای    قاوی  مرات  ب دین ايیم  یان هااراهای  ناارند  مؤلف  بنارندم ا  دید
کا  م اماات ایان     ايا   م اه  ايیمی اي   اماا مشا ل ایان    یان وایراهای  جن  
دینای   تا اشاتراکات   ،دارند یدتثکهای م ه ی صود  ها بیشتر بر ادول و ار ش دول 

ای و ما ه ی در   ا عات فرق ی این مس ل ، با تولید من های ايیمیم نتیی  بین دول 
هاای   ی ههاور و فعالیا  یارو     ای اي   منا عاتی ک   مینا   يطا داصلی و منط  

 تروریستی را نیز در منط   فراهم کرد  اي م

 فارس یجخلموقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی  .3-2

ايا  کا     یا یونا   با   فاارس  یجی ئئاوپلیتی ی و ئئواکوناومی ی صلا    موقعی  ویاژ  
ایان منط ا  قارار     ی روی کشاورهای ،او     ها و تهدیدات مشترکی را پای   فرد 
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