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

 توس ه» دولت لیدل نیهم به(. ۱1-۱۵: 1۸۳1 ،یروزآبادیف یدهقان و کی)تاج بست
 برهده نیب در. ه بستدبد قربر خود یهایگذبراستیس بول تیبولو در رب «یبقتصاد

 کندار بدا تا هقربردبد خود کار دستور در رب یایجا یبقتصاد استیس دولت ،یزمان
رب در  یترمسدتحکم ئدیگرب، بتوبندا هدم1۳۳۵ ۀدهد ییگربتوده یهاروش گذبشتن

 یبازسداز یبرب هااستیس نیب ها . اکن جادیب یجهان یدبرهیبقتصاد سرما ستمیس
 بقتصداد در یخصوصد بخدش مشدارکت ۀحدوز گسدترش و ربنیب ۀزدجن  بقتصاد
 (.۱۸: 1۸۳1 ،یروزآبادیف یدهقان و کی)تاج بست بوده کشور

 ایدکده با کردنداینخبگدان کشدور بسدتالال مد ،ییزدبتنش استیبتخا  س در
 ،ی)سدورشدود  جدادیجهدان ب یبفکار عموم در ربنیقبول و موجه بز بقابل بیچهره
نتوبنسدته بسدت  یسدازناگدولدت  یهااسدتیس ،بین با وجود(. 1۳۸-1۳۱: 1۸۳۶

 یخودمختدار کهچنان. اکنخودش رب دنبال  یاسیو س یبهاب  بقتصادقارتمنابنه، 
 ا،یدنی)موسدوشدا  یخدارج اسدتیدر س ییهایبز نهادها منجر به ناهماهنگ یبرخ

بخدش  میو صاحبان عظد یبخش خصوص گذبربنهیدوره، سرما نیدر ب(. ۳۶: 1۸۳۱
 شدبردیبده پ قر یدک زب دولت ، همچنیننرفتنا صن ت و ایتول سمت به ینگیقان

 در رب یتجدار  خدارج یآزبدسداز گدرید قر بز  یلو دبشت ایتأک یسازصن ت
 یسدودآور رسایم نظربه(. ۱۸-۱۵: 1۸۳۱ ،یبصفهان ی یسم و)دهقان  گرفت شیپ

 یزمدان ۀبرهد نیدب در کشور ۀتوس  و یسازیصن ت بز مانع ا،یتول به نسبت تجار 
 .شا

 اصلاحات دولت .2-2

 گسدترش ،یاسدیس توسد ه ،یمان جام ه بر شتریب بص احا  دولت یاسیس گفتمان
. دبشدت ی تأکیداندید یسدالارمردم و قدانون تیحاکم ،یاسیس و یمان یهایآزبد

 اسدتیس در یدیزدبتنش استیس با و هاتمان یوگوگفت قرح با بص احا  دولت
(. ۸۸۱: 1۸۳۳ ،ی)مددوثق بددود یبعتمادسدداز و هاسددوفتفاهم دنبال رفددعبدده یخددارج

 بهبدود و گانیهمسدا به نسبت یهاشمدولت  استیس ۀبدبم ،یخاتم دولت استیس
 نیددولدت ب ی. بسدتربتژ (Rakel, 2007: 161)بست بوده ییبروپا یکشورها با روببط

 یبدرب جدهینت بدا آمریکدا وبرد ت امدل شدود در توبنداینم ربنیبوده بست که چون ب


