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ای و تعادیل تعارضاات    مساائل م تلا  منط ا     صصاوص  درمری ا آ دایی با  تن 
، ما اکر   قابال اقتصاادی  -امنیتی بین دو کشور ب  اصتیفاات يیايای  -ایدئولوئی ی

قرار دهدم در دورت کااه    موردتوج منافع کشورهای منط   را نیز در این مسیر 
شاورهای منط ا ، دیاار    مری ا و عدم تعارض آن با منافع کآصصوم  بین ایران و 

ن واهد بودم ال ت  باید ب  ایان   فارس یجصل ی مری ا مانع هاارایی کشورهای ،و  آ
ایران و عربستان نیز باید اصتیفاات صاود   جاهوری ايیمی ن ت  نیز اشار  کرد ک  

کنندم ا  طرفی، ن  ااان بسایاری در    وفصل ،لرا در یان، بحرین، يوری  و عرا، 
مری ا آبر این باورند ک  درف ها اری نزدی  با  فارس یجلص ی کشورهای ،اشی 

بل   ایان ها ااری و هاارایای      ن واهد کرد ینتثمرا در منط    ها آنلزوما  منافع 
ای اي  ک  در بلندمدت،   ات پایداری برای منط   ب  ارمغان صواهاد   درون منط  

ای،  ل منط ا  در مساائ »تاوان یفا  کا      تااری ی هام مای    ی آوردم ب  لحاظ تیرب 
مشای واشایناتن، صصوداا  در مساائل اعاراب و       عربستان يعودی کاامی  ا  صا   

مری اا یااهی در تعاارض باا مناافع امنیتای       آايرائیل پیروی ن رد  اي م ارت ا  با 
 (356 ، صم1390)هین  بوش و ا،تشامی،  «مای بود  اي  عربستان در يطا منط  
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هااای م تلاا   در پااژوه  فااارس یجصلاای  در صصااوص هاارایاای در منط اا  
نظران ب  موضاوعات   دا،  بار  یندراراه ارهای یونایونی پیشنهاد شد  اي  و 

بر اولویا  اشاتراکات دینای و فرهناای      ها آندهندم بعضی ا   متفاوتی اولوی  می
ای دیاار نیاز    یتای و عاد   و برصی بر اولوی  موضوعات يیايای و امن  یددارندتثک

ای ا  آن شاروع   دانند ک  باید ها ااری و هاارایای منط ا     ای می اقتصاد را عرد 
ها اي  ک  در اداما  با  آن پرداصتا      شودم روی رد این م ال  متفاوت ا  این دیدیا 
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اناد،   ی کار کرد  هاارایی منط   ی ین در منظرانی را ک   های پیشنهادی دا،  مدل
تاوان با  يا  ديات       بر ،س  اولویتی ک  ب  موضوعات ها اری قائل هستند، می


