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 )پیشنهاد این پژوهش( ای رایی شبکهمدل همگ .5-2

مدلی جامع برای هاارایی اقتصادی باهادف دياتیابی    ی ائ پیشنهاد این پژوه  ار
 ک  در آن ضاان رد    اي  فارس یجی صل ب  دلا، امنی  و تويع  پایدار در منط  

 مان و در ارت ا  با  هم یریکاری بندی موضوعات، ب  ناا  يلسل  مرات ی در اولوی 
در دياتیابی با     فرهنای-های یونایون اقتصادی، يیايی، امنیتی و دینی هم مؤلف 

کا  کشاورهای منط ا      بدین معنی (8)ناودار م اي  یدهاارایی اقتصادی مورد تثک
ی يیايی یا  کین مثل عرد  ی یوها ا  ی  ،و  و شروع م اکرات و یف  یجا ب 

 ینتار  ا  مهام  فاارس  یجی صلا  اقتصادی، باید برايااس نیا هاا و اقتضاائات منط ا     
، فرهناای و  محیطی یس يیايی، امنیتی،  های اقتصادی،  ی عرد  موضوعات ها 

هاای   ای بهر  ب رندم چراک  در هرکدام ا  عردا   های منط   دینی در مسیر ها اری
مدت و فوری دارد و برصی نیز  کین برصی مواردی اي  ک  نیا  ب  ها اری کوتا 

، آمیز بین این کشاورها  نیا  ب  پروي  بلندمدتی دارد ک  بعد ا  اعتااديا ی موف ی 
 ،برای مثال ناارند  بر این باور ايا  کا    ام ان پرداصتن ب  آن مسائل وجود داردم

کینی مثل اقتصاد و یاا فرهناگ    ی توان نس   ب  ،و   کین امنی  را نای ی ،و  
امنیتای،   ی های ها ااری در ،او     ا  اولوی  صارا کرد  چراک  برصی ا  شاصص 

موادم در و یا امنی  کشتیرانی، موضوعاتی  مانند تروریسم، قاچا، کاال و م ار   با
هاای آیناد  موکاول کارد، چراکا  ایان متغیرهاا در         نیستند ک  بتوان آن را ب  ياال 
مساائل   ی جادی دارنادم ا  طارف دیاار در ،او        یرهاارایی اقتصادی منط   تث 

و  یهای کشاتارجاع  ها مثل امضای پیاان منع یسترش يیح امنیتی برصی شاصص 
مادت ام اان طارح     ی کین تسلیحاتی، مسائلی هساتند کا  در کوتاا    منع صریدها

های یونایونی در موضوعات اقتصادی و يیايی شا ل   ندارند  بل   باید ها اری
بایرد تا این کشورها اعتااد ال م ب  ی دیار بارای پارداصتن با  موضاوع امضاای      

سلیحاتی و منع صریدهای کین ت یهای کشتارجاع پیاانی برای منع یسترش يیح
تاوان   ناای  محیطای  یس ک ، در مورد مسائل   را ب  دي  آورندم یا مثالی دیار این

ای  مدت و یا بلندمادت بارای ها ااری منط ا      دورت کلی آن را موضوع کوتا  ب 
ی یردوغ اار، موضاوعی    مثل مس ل  محیطی یس مطرح کردم چراک  برصی مسائل  


