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 ی تا  آم درهام آمیز دن ال مطال ات صود هساتند،   مسالا  دورت ب هایی ک   و یرو 
ن اود مشاارک     ی و ت ثر فرهنای و ف ری در ایان کشاورها در ياای      شد  اي 

هاای تروریساتی در    ی ،ضاور یارو    ايا م نتییا    قراریرفت يیايی مورد تهدید 
هاا ا    و فادل  آن  اندا د منط   این اي  ک  فرایند تويع  این کشورها را ع   می

شودم اصتیفات بین کشورهای منط ا ، مداصلا     یافت  بیشتر و بیشتر می دنیای تويع 
 ی در امور داصلی ی دیار، بنیادیرایی، ن ود فرهنگ تساهل و مادارا، عادم توياع    

های  ای، دصال  ی درون منط   يیايی و اجتااعی، عدم ارت اطات اقتصادی یسترد 
ی  تروریساام در منط اا  ی ا  عواماال مهاام رشااد پدیااد  مجی وممهااای صااار قاادرت

باا برصای    فاارس  یجصلا ی  شودم ها اری کشورهای منط   صاورمیان  محسوب می
با    یدندرريپاکستان، افغانستان، ترکی ، مصر،  ا جال  جوار همدیار ا  کشورهای 
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ی  ا  الزامات رفتاری مهای ک  در مسیر هاارایای اقتصاادی کشاورهای منط ا      
وجود دارد، در پی  یارفتن روی ارد اقتصاادی در يیايا  صاارجی       فارس یجصل
کسا  و   باهدفروی رد امنیتی و ایدئولوئی  اي م کشورهای منط   باید  یجا ب 

ملای و تضااین امنیا  ملای صاود در بلندمادت روی ارد اقتصاادی،         ،فظ منافع 
اصتیفاات را در پای     وفصال  ،ال آمیاز   های مسالا  دیپلاايی اقتصادی و روش

بایرندم در این رايتا، ال م اي  ره ران کشورهای منط   ب  ایان درک برياند کا     
مات ها اری و توياع  اقتصاادی ايا ، نا  اقادا      دریرو ها آنمنافع ملی و امنی  

ت ری ی مت ابالم بناابراین، ضارورت دارد کا  قواعاد باا ی ،ادال جااع مث ا           
جایازین قواعد با ی ،ادل جاع دفر یرددم در ایان مسایر، تغییار روی ارد دو     

اولویا  دادن باا  روی اارد   باهاادفای ایااران و عربساتان يااعودی   قادرت منط اا  
ز ا  اصتیفات اقتصادی در يیاي  صارجی، ع ور ا  تعارضات ایدئولوئی  و پرهی

تااری ی نیاز    ا نظرصواهد بودم  یری ارتث اف ن بسیار  ينی و اقدامات تفرق -شیعی
در ياال  »هاایی وجاود داشات  ايا م      این تاایل در بین ره ران دو کشور در دور 
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