
 043     گراتوسعه دولت یخارج استیسبر  دیتأک ران؛بای.ا.اج یخارج استیسدر  یاسیس اقتصاد

دولت با توجه  یساختار درون ،در بخش دوم ؛شودیبشاره م بست گربدولت توس ه
سوم و چهارم  یهادر بخش شود؛بررسی می یسالاروبنینخبگان و د یائولوژیبه ب

تحقدق  منظوربده یبستفاده بز منابع مال نیو همچن یو تجار یصن ت یهااستیس زین
 یبندرژ یپ ماسدیدر بخدش پدنجم بده د و ردیگیتوجه قربر م مورد یبهاب  صن ت

 تیوعد  بز یینهدا یابیبرز کی زین یریگجهیر نتد ت،ی. در نهاشودیکشور بشاره م
 بربئده یمقاومت بقتصاد یبلگو تحقق یبرب ییربهکارها و کشور یاسیس بقتصاد یف  

 .شودیم

 ی. چهارچوب مفهوم1

 یکسد بدر توسد ه بمدر در یبقتصداد یپ ماسدید ژهیوبه و یخارج استیس تیبهم
 یهاتیدبرنا با بستفاده بز آن، بز  رف یکشورها س  لیدل نیو به هم ستین اهیپوش

 نیتدرکده مهم ییخودشان بستفاده کنندا. بز آنجدا منافعبربی  یبلم  نیو ب یبمنطقه
 کداروبکس یفضا لیتسه توس ه،درحال یکشورها یبرب یخارج استیس تیبولو
و بهبدود  یبده تکنولدوژ یابیدسدت سم،یتور ،یخارج یگذبرهیجذ  سرما ،یتجار
 اسدتیبز س یندوع بتخدا  .(۱۳: 1۸۳۳ ان،یدو نمام ی)رسدتمکشدور بسدت  ریتصو

 مهدم کندا، بسدتفاده یم د بقتصاد تیتقومنظور به یرونیکه بتوبنا بز منابع ب یخارج
 دولدت یخدارج اسدتیس مدانظر، موعدو  یبررسد یبدرب پژوهش نیب در. بست

 در یمهمد نقدش یخدارج استیس بز نو  نیب. ردیگیم قربر توجه مورد گربتوس ه
کشدور دبرد.  یبقتصداد ۀتوسد  نفدع بده یروندیب و یدبخ د یهاتی رف کردن ف ال

 دنبدالدبرد و بده یو منطقد اندهیگربعمل یریگگرب، جهدتتوسد ه یخارج استیس
بسددت  بلم ددلنیو ب یبمنطقدده طیمحدد در ندده،یهزو کم یرقددابت ،یت ددام  یهدداکنش

 اسدتیس بز ندو  نیدب در کشدورها یرفتدار یبلگدو(. 1۵۱-1۵۸: 1۸۳۱ ،ی)ببوقالب
 اسدتیآن بسدت. س ۀاندیگرببدرون تیدماه و یهمکدار و رقابدت بر یمبتن یخارج

و  یبمنطقدده یهادبرد بز منددابع، بمکانددا  و فرصددت یگرب سدد توسدد ه یخددارج
 ،یروزآبادیف ی)دهقان اکنخود بستفاده  یببهاب  توس ه شبردیپ منظوربه یبلم  نیب

 ،یم د مندافع و بهداب  بیت ق یبرب گربتوس ه یخارج استیس ببزبر(. ۸۱۱: 1۸۳۱
و  یدیگربچناجانبده ،یبعتمادسداز ،یدیزدبتدنش. بسدت یبقتصداد یپ ماسید همان


