
 115     رو و الزامات تحقق آن در آینده پیش فارس خلیج ی سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه امکان

ای را فاراهم آوردم میااورت    ی هاارای اقتصاادی منط ا    و  مین   یسترش پیدا کند
یا اری ایان    جغرافیایی کشورهای منط  ، تث یر بسیار  یادی بار ها ااری و يارمای    

ی، تويااع  بناادرها، ای، یردشااار هااای تیااارت درون منط اا   کشااورها در  میناا 
های فنای و مهنديای، محصاوالت     ی اری های دنعتی انرئی محور، يرمای  ها اری

ای، هوایی، دریاایی، ریلای و    ون ل جاد  ،ال  های  یرياصتی مانند کشاور ی، پروئ 
ک  ب  علا  مشاابه  فرهناای، جاعیا       دیار این ی  مینی ومم صواهد داش م ن ت 

مشاب  ماردم منط ا  و نزدی ای جغرافیاایی،      ی و  ائ   توج  جهان ايیم، عیی  قابل
یا اری در باا ار مشاترک جهاان ايایم       اندا ی تولید و صدمات و يارمای   ام ان را 

 درف  اي م ب  نس   ب  تیارت با يایر مناط  بسیار م رون
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ها، هاارایی اقتصادی در  ها و پتانسیل چنین هرفی  ها و موانع و هم بر چال  عیو 
مستلزم رعای  الزاماتی توي  کشورهای ایان منط ا  ايا م     فارس، یجصل ی منط  
ريیدن ب  هاارایی اقتصادی و دالا، امنیا  و توياع  پایادار در منط ا        درواقع

ییاری يیايا  صاارجی     نیا مند ادی،ات داصلی در این کشورها و تغییر جها  
جویانا    ایدئولوئی ی ب  روی رد اقتصاادی و ها ااری  -ا  روی ردهای امنیتی ها آن

در دورتی قابل تح   اي  کا    فارس یجصل ی اي م هاارایی اقتصادی در ،و  
)ن  درفا  اقتصاادی( اياتفاد  کنناد و     کشورهای منط   ا  ها  ابزارهای هاارايا 

نااینادم در ایان ب ا  با      ای رعای   ی و منط  الزامات رفتاری آن را در يطا ملّ
 پردا یمم ها می این مؤلف  ینتر مهمبرصی ا  
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 ی های هاارایی اقتصادی در منط   شر  امنیتی جزو اولین پی -اعتااديا ی يیايی
ها و اصتیفات فعلای در باین کشاورهای     بسیاری ا  تن  ی اي م ریش  فارس یجصل

اعتااادی ان اشات  شاد      هن و بیءصصوص بین ایران و عربستان، در يو  این منط   ب
هاای   اعتاادی ف   در روابا  ایاران و عربساتان نیسا ، بل ا  دولا        اي م این بی

در روابا  صاود باا عربساتان نیاز دارای ،اس        فاارس  یجصل ی کوچ  عربی ،و  


