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 گیری نتیجه

 ماانی ام اان تح ا  دارد کا  ره اران       فارس یجصل ی هاارایی اقتصادی در ،و  
ها و  ها، بتوانند ا  هرفی  های منط  ، عیو  بر غل   بر موانع و چال  يیايی دول 

در ایان صصاوص بهار  ب رناد و الزامااتی را در      ای و جهاانی   ی، منط  ام انات ملّ
ای ب ار بایرندم ا  دید ناارند ، بدون توجا  با     رايتای ريیدن ب  هاارایی منط  

صصوص الزامات، امیدی ب  تح ا  هاارایای اقتصاادی      ها و ب این چال ، هرفی 
 ی هاا، مسااب     هاا و نااامنی   چناان شااهد جناگ    در این منط   ن واهاد باود و هام   

های صارجی در این منط    تسلیحاتی و صریدهای کین تسلیحات و دصال  قدرت
در  فارس یجصل ی صواهیم بودم را  ريیدن ب  دلا، امنی  و تويع  پایدار در ،و  

هاارایی اقتصادی اي   ريیدن ب  هاارایی اقتصادی نیز نیا مناد تایش و عازم    
ها و موانع هاارایای، فعاال    جدی ره ران يیايی منط   در مدیری  و رفع چال 

بار  چنین رعای  الزامات آن ايا م   های هاارایان  و هم ها و پتانسیل کردن هرفی 
هايا    دها   فارس یجصلتیرب  تاری ی، ش  کشور عضو شورای ها اری  اياس

ایان شاورا ا     کا   ییا آنیاای دي  یابند، اما  اند تا ب  هاارایی منط   ک  در تیش
و ب  منافع ملای ایاران و عارا،     یرفت  ی پيوی  در  رد ی ییری روی  اياس ش ل

هاای ی شات ،    کا  در دها    توج  بود ، چندان موفا  ن اود  ايا   ضاان ایان      بی
هاای عربساتان هااوار  باا بادبینی       کشورهای کوچ  عضو شورا نیز با  يیايا   

در ها اری و مشاارک  هشا     فارس یجصل ی اندم را  هاارایی در منط   ناریست 
ای باا پشاتی انی    هاای منط ا    ییاری  اي ، نا  در ج ها    فارس یجصلا،لی کشور ي
 ییجاا  با  ایم رقاب  صصاان  ایاران و عربساتان در منط ا  ر      های فرامنط   قدرت

ن واهد بود و نتیی  این صصوم ، ناامنی هرچ  بیشتر در منط  ، افازای  ،ضاور   
مدار تويع  نسا     ماندیی کشورهای این منط   ا  ای و ع   های فرامنط   قدرت

 ب  رقی ان صود در اقتصاد جهانی صواهد بودم 
شاود، لزوماا  دالیال     می فارس یجصلعواملی ک  منیر ب  هاارایی اقتصادی در 

تواند در کنار متغیرهای اقتصادی، دالیل يیايی، امنیتای و   اقتصادی ندارد، بل   می
ییاری   ام ان ش ل تدرییی دورت ب اجتااعی هم داشت  باشدم هاارایی -فرهنای


