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چربکده  شدود؛ کیبست به بروپا نزد یعرور یاسیس و یبقتصاددستیابی به بهاب  
 ,Jathol et al)بدوده بسدت ربنیدب یو بندزوب شدتریآمریکا بعمال فشار ب یهااستیس

 یدیزدبدنبدال تنشبده یخارج استیس ۀدر حوز انیجر نیکه ب هرچنا.  (98 :2017
 ایدتول منطدق و یبقتصاد توس ه ۀحوز در یروشن یبستربتژ و شهیبناآنها  یول ،بود

 .بنانابشته
و توسد ه توجده  یدموکربس یاسیو س یصور یهابه جنبه شتریب ق بانبص اح

 میدبدنا و به شدکل مسدتق توجه قربر و مساوب  رب مورد یدبشتنا. آنها قانون، آزبد
. در (۸۶۱: 1۸۳۳ ،ی)مدوثق نبودندا یبجتمداع _ یبقتصاد یساختارها رییدنبال تغبه
قطدع  ،یشدان، بخدش خصوصد یو بشدتغال، صدن ت ایبه کار، تول یبرهه زمان نیب

 نیبدا(. ۸۵: 1۸۳1 ،ی)مدوثقنشا  یتوجه چنابن هیبه نفت و بنباشت سرما یوببستگ
بز جنبه بقتصادمحور خارج شا و  ربنیب یخارج استیس یبرهه زمان نیدر ب بیترت

 ،یروزآبدادیف یو دهقان کی)تاجقربر گرفت  هایگذبراستیس یمبنا یاسیتوس ه س
 یمناسدب یبلم  نیو ب یدبخ  ینتوبنست، بسترها زیدولت ن نیدروبقع ب(. ۱۶: 1۸۳1
بدر توسد ه و  یدولدت بصد احا  مبتند کردیرو ،بساتوس ه فربهم کنا؛ چه یرب برب
 .بست نبوده منسجم یبقتصاد یهایزیربرنامه

 گرااصول دولت .2-3

و  یخوبرو ربندت ضیتب د ،یمربوط به مبارزه بدا فقدر و فسداد، ندابرببر یش ارها
دبشت کده  نی، نشان بز ب1۸۳۶در بنتخابا  سال  یعابلت بجتماع یبرقربر نیهمچن

 ،یقب د یهادر دولت یو بجتماع یتوس ه بقتصاد ۀمشخ  در حوز ینبود بستربتژ
 کدردیدولت در دبخل به رو نیبوده بست. ب نژبدیبحما انیبه قار  رس سازنهیزم

بز مظ وم و مبارزه با سد طه و  تیهمچون حما ییهاو در خارج بر رسالت ی یتوز
 یهدایریگجهدت(. 1۶1: 1۸۳۳و ربدفر،  یروزآبادیف ی)دهقاندبشت  ایستبابد تأکب

و  یبلم  دنیبدر بنتقداد بز نظدام ب یدوره که مبتند نیدر ب ربنیبج.ب. یخارج استیس
نسبت بده  یبلم  نیب یهاتیکه حساس شابود، باع   «هولوکاست»بفسانه خوبنان 

 کددردیرو بز دوره نیددب یخددارج اسددتیس. (Yegin, 2014: 4)بفددزوده شددود  ربنیددب
 و خصدومت بدر یمبتند یخدارج اسدتیس بده یهاشدم و یخاتم دوره ییگربعمل


