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های بزر  هم پشا    این اي  ک  ،تی ایر قدرت دهند  نشان PGCCداردم تیرب  
 هاا  آنکشاورهای منط ا  در    ی شد  قرار بایرند، ایر مناافع هاا    یستثينهادهای 

هاای اصیار شااهد ایان      لحاظ نشد  باشد، این نهادها موف  ن واهند شادم در ياال  
، در دل این شاورا، بحاران قطار    PGCCا   د متح یاالتارغم ،اای   بودیم ک  علی

کا  کشاور ایاران باا جاعیا        شاد  یاا ایان    رخ داد ک  موج  افول جایاا  شورا 
و  فاارس  یجصلا دربرییرند  کل ياوا،ل شااالی    ییتنها ب و موقعیتی ک   توج  قابل

در منط  ، در ایان شاورا کاامی      یری ارتث ی  با یار  عنوان ب دریای عاان اي  و 
اي م واضا اي  ک  چناین رونادهایی با  دالا و توياع  در       شد  یرفت   نادید
ايااس بایاد یفا  کا  ها ااری دو باا یار        براین منیر ن واهد شدم فارس یجصل

)ایران و عربستان( با مشارک  ش  کشور دیار ضاروری ايا م باا     بزر  منط  
توياع    باهادف های اصیار   در يال فارس یجصل ی کشورهای ،اشی  ک  یناتوج  ب  

دنعتی، علای، ت نولوئی ی، ت وی  ب ا  صصودای و کااه  ت یا  صاود بار       
اند،  مین  برای توجا  بیشاتر با      درآمدهای نفتی، ب  ادی،ات اقتصادی دي   د 

بیشتر فاراهم شاد  ايا م هرچا  ياهم       ،ها اری و هاارایی اقتصادی در منط  
ید ب  هاارایی اقتصاادی  ب   غیرنفتی در اقتصاد این کشورها افزای  پیدا کند، ام

هاای   ها ااری  درروندبیشتر صواهد شدم مشارک  ایران و کشورهای عربی منط   
هاای تیااری ترجیحای،     اقتصادی و آ اديا ی تیاری و در پی  یارفتن يیايا   

 مین  ره ران  موج  ت وی  امید ب  هاارایی اقتصادی در منط   صواهد شدم دراین
های ئئوپلیتی ی و ئئواکوناومی ی و روی ارد     يیايی کشورهای منط   باید هرفی

 ی و بار پایا     اقتصادی را بر روی ردهاای امنیتای و ایادئولوئی ی اولویا  دهناد     
ای، با    های فرامنط   ی کشورهای منط   و تعامل با قدرتنیا های مردم و منافع ملّ

موضاوعات مشاترک بپردا نادم     ی ای در ها  اییاد چارچوبی برای ها اری منط  
اقتصاادی   ی شر  توياع   ای پی  باید یف  ک  هاارایی اقتصادی منط   ی رنهاد

 در اقتصاد جهانی اي م ها آنکشورهای منط   و ادغام 
 


