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 یهداکده دولت شدونایمحسدو  مد ییهااستیبزجم ه س زیآممسالمت یستیهمز
 ,Weissmann) کننامی توجه آنهابه خود  یگرب در دستیابی به بهاب  بقتصادتوس ه

2014: 154). 
و  زبتیحساسد یهااسدتیدنبال سسدو بدهکیبز  ،یخارج استینو  بز س نیب
و  «ییگربوبقددع» ایدد «سددمیمرکانت » ا یددماننددا نظر_ بلم ددلنیب طیزب در محددتددنش

ندابرد بدا بعمدال  یدولدت سد  نیدب گدرید یو بز سدو باشدا ینمد _«سمیسمارک»
رشا و توسد ه کده  ییدر مربحل ببتاب یتجار یبه آزبدساز یبربلیل یهادستوربل مل

کدده دولددت  ییآنجددا دنبال دبرد، بپددردبزد. بزتوسدد ه رب بدده یهارسدداختیز ینددابود
 بزو فددار   انددهیگربت امددل یخددارج اسددتیقددر  سکیدددبرد بز  یگرب سدد توسدد ه

نوپا رب در دسدتور  عیبز صنا تیحما زین گریو بز قر  د ردیگ شیرب در پ ییزبتنش
 توبندایبهتدر مد «سدمینئومرکانت » کردیکه رو رسایبه نظر م ها،دکار خودش قربر 

. چربکه در بح  اینما زهیگرب رب تئوردولت توس ه یخارج استیس یاسیبقتصاد س
و  یدیگربتیدحما اسدتیس زیدگرب ندولت توسد ه یخارج استیس یاسیبقتصاد س

 یبقتصدداد اسددتیس نیتددروجددود دبرد. مهم یصددن ت ایددتول یبددرب یبسترسدداز
 یبمنطقده یهدایبدر همکدار یتوس ه؛ مبتن یائولوژیب کیبه عنوبن  سمینئومرکانت 

و  سدمیبز نئومرکانت  یناصدرع زیدن نیچد ،کدهچنان. (Okeke, 2016: 186) باشدایم
در  یبمنطقده یابیدو بازبر یدبخ د اب یکردن تول ریپذرقابت یبربمابخ ه دولت رب 

 (. Yu, 2017: 1044)کار خود قربر دبده بست  دستور
 یدو دسدته بز بقدابما  ک دان رب بدرب ،یخارج استینو  بز س نیب یک قوربه

بقدابما  در  نیدبز ب یدر دستور کار خود قدربر دبده بسدت. برخد یتوس ه بقتصاد
 یتحقق بقابما  بقتصداد یبرب طیشرب یو به بسترساز رنایگیقربر م یاسیحوزه س
بده مندابع(، گسدترش  یدسترسد نی. حقدو  بکتشدا  مندابع )تضدمکنندایکمک م
 عمدل ی)آزبد یخارج استیبستق ال س و (کشور ریتصو)بهبود  یبلم  نیب یهمکار

. در کنار آن، رنایگیقربر م یاسیبقابما  س  ابُ در( هاتیدولت بز هرگونه محاود
و صدادرب (،  ایدتول یفیو ک یکم شیتجار  )بفزب یشامل برتقا یبقابما  بقتصاد

 یدر کشدورها یگذبرهیو سدرما یگذبرهی)جذ  سرما گذبربنههیسرما یهااستیس


