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بز  ،یتجدار یهانامده)گسدترش موبفقت یو تجار یمال ،یها (، مذبکرب  بقتصاد
 :Spohr & Silva, 2017) شدودی( مدیمبادلا  مال لیو تسه یببردن موبنع ت رفه نیب

158-162 & Stojčić & Orlić, 2016: 355) .سم،ینئومرکانت  کردیمطابق با رو نیهمچن 
خودشددان رب بددا نقددش  یببهدداب  توسد ه ایددبا زیددبخددل کشددور ن درهدا حکومت

در وبردب  دنبدال  تیعبه توس ه صادرب  و ممنو قیدر بقتصاد، تشو ییگربتیحما
 . (Islahi, 2006: 4) کننا

 و توسدد ه نیبدد زیددن و اسدتیس و بقتصدداد انیددم کیددنزد وندایپ بدده توجدده بدا
گرب بداون وجدود دولدت توسد ه یخدارج استیس ،یخارج و یدبخ  یهااستیس
 ,Dadzie).نخوبها بود  ریپذقارتمنا بمکان یسالاروبنیگرب و دنخبگان توس ه ،یقو

شدا  مت هدا و مصدمم بده تحقدق گرب کده بهدولت توس ه نخبگان (18-19 :2012
توجده قدربر  مدورد یشخصد مندافع بز شیرب بد یتوس ه م د ،بهاب  توس ه هستنا

 (Fritz & Menocal, 2007: 534). نابرندا یتدوجه مدا کوتاه بهداب  به و دهنایم
بداون نخبگدان  یرشدا بقتصداد ا؛یدگویمد «چیدو لفدت انیدآدر»که  یقورهمان

کده  هدور  یقور. بده(Leftwich & Hogg, 2007: 4) شدودیمحقق نمد ییگربتوس ه
بده بهداب   ی هن شیبا گرب یتس ط نخبگان جهینت زیگرب در سنگاپور ندولت توس ه

 یسدالاروبنید کندار در ینخبگان نیچن .(1۳۳: 1۸۳۳ ،ی)بهربمبوده بست  یبتوس ه
 ،یبز خودمختدار ییدرجده بالدا چربکده. باشدنا توس ه بسترساز توبننایم قارتمنا

گرب تا دولت توسد ه شودیها موجب مدولت نیدر ب یبوروکربس تیبستق ال و  رف
 ،ب نامدا  یهدایزیربرنامده قیخودش رب بز قر یصن ت و یببتوبنا بهاب  توس ه

جندو  شدر   ی. کشدورها(Maroufkhani, 2015: 17) ایدنبال نما یوبق  و منسجم
 بدا ییهدادولت بز یبنمونه یجنوب کره و وبنیتا سنگاپور، کن ،همچون هن  ایآس
 و نخبگدان همچدون ییهداشداخ  بده توجده بدا کده باشدنایم گربتوس ه تیماه

 (.1۸-11: 1۸۳۸)دلفروز، برسنا  تیقارتمنا توبنستنا به موفق یسالاروبنید
و  یمصدمم بده توسد ه بقتصداد نخبگدانِ کده گفدت تدوبنیمد بیدترت نیبا

و توجده بده  یرشدا بقتصداد یقارتمنا؛ مابخ ه هافمنا دولدت بدرب یسالاروبنید
 کشدور؛ یهااسدتیمط دو  بز س ریت امل سازناه و بربئده تصدو ؛یبخش خصوص


