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ساتان بارای   ها هایش  در مورد نیا  عرب  اعتاادی ب  این دول  هستندم این دول  بی
انادم در   هاای جادی داشات     نارانای  فاارس  یجو،دت در قال  شورای ها اری صلا 

 یجتادر  ب  ،توانند ها با ات ا  تدابیری می م امات این دول  ،ای رايتای هاارایی منط  
اعتاادی فعلی را ب  اعتااديا ی مت ابل تغییر دهندم این فرایند اعتاادياا ی   فضای بی

کااه  مانورهاای نظاامی مسات ل و مشاترک باا       »  ماتی مانناد تواند ا  برصی اقدا می
ای،  منط ا   آن بریازاری مانورهاای مشاترک درون    یجاا  ای، با   های فرامنط ا   قدرت
هاای نظاامی باا     يا ی بودج  و صریدهای نظامی، صودداری ا  امضاای پیااان   شفاف
،تای  ای، اییاد صطو  ارت اطی مست یم برای شارای  اضاطراری    های فرامنط   قدرت

 (94-95صم ، 1377)قدیر نصیری، م شروع شود« ترین شرای  در بحرانی
های مهای ک  این کشاورها بایاد در صصاوص آن با       چنین ی ی ا  ،و   هم

ی امنیا    اعتااديا ی بپردا ند، عدم دصالا  در اماور داصلای ی ادیار و مسا ل      
ااان  موضوعی اي  کا  ،اک  ینتر مهمامنی  ، ومتی »،اکاان این کشورهاي م 

 (336 ، صم1385)امامی،  «ماندیشند ب  آن می فارس یجصل ی عرب کشورهای ،و  
هاا تان با  ائاتیف باا       تثمین امنی  ره اران ،ااکم، ایان دولا      ی صاطر دغدغ  ب 

هاایی بارای ها ااری     دهندم بناابراین اییااد م انیسام    های می های فرامنط   قدرت
مسائل امنیتی ضروری ايا م   صصوص در  اعتااديا ی بین این کشورها ب باهدف

،سان   ،تواناد باا امضاای پیااان امنیتای جاامع       شروع این فرایند اعتااديا ی مای 
های این منط   باشدم ایان پیااان امنیتای     ی دول  تیاو  بین ها  و عدم یجوار هم

عادم دصالا  در اماور     باهادف های امنیتای   ها اری یام ب  یامباید موج  شروع 
هاای   چناین کااه  رقابا     ، هام فاارس  یجصلا ی محی  ي داصلی ی دیار، با  ات

ای و  های فرامنط ا   تسلیحاتی، پرهیز ا  صریدهای کین تسلیحات نظامی ا  قدرت
شاودم   یکشاتارجاع هاای   ای و يایح  کنترل تسالیحات هسات    نام  مواف  امضای 

اصتیفات ایران و عربستان در مسائل یان، بحرین، ياوری  و   وفصل ،لچنین،  هم
 ای بسیار مفید و مؤ ر صواهد بودم  در مسیر اعتااديا ی منط   عرا،
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در ادبیات علای تعاری  یونایونی ا  مفهوم تروریسم وجود داردم فرهنگ آکسفورد 


