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 . (Rakel, 2007: 161)دبد جهت رییتغ ل،یبسربئ و غر  با تیعا
بنجام نابده بسدت و در عمدل  یمؤثر هایبقابم ییزدبتنش منظوربه دولت نیب

 نیچند جدهیگرفدت. نت شیبهاب  خود در پ شبردیپ یرب برب «نگاه به شر » استیس
برجدا  دبده  تیبمن یبه شورب ربنیب یببوده بست که پروناه هسته نیب ییهااستیس

 یو چناجانبه بز قر  برخد جانبهکی ۀگسترد یهامیقط نامه و تحر نیشا و چنا
 ربنیب یبرب یاسیس یهاتیتنها محاودنه طیشرب نیبعمال شا. ب ربنیب هیکشورها ع 

 ی)بفضد رب هم بر دوش بقتصاد کشور گذبشته بست  ییهانهیب که هز ؛دنبال دبشتهبه
رب  ی یو تدوز یدولدت منطدق تجدار نیدب ،یقورک به(. 11۳-11۱ :1۸۳1 ،یانیو ک

بول بنق دا  و  یهاسدال یاسدیگفتمدان س یایدم اک عمل خودش قربردبد و با بح
و  یایدتول کردیدنبال دبشت، نتوبنست با روبا غر  رب به تیکه عا یمحورتیبمن

 بقتصاد یبه ساختارها انیجر نیشان و توس ه بپردبزد. ب یبه صن ت هیبنباشت سرما
 رییتغ یآنها برب زهیتوجه دبشت و بنگ یعابلتیفقر و ب ،ی ا نابرببربز بُ ؛یبجتماع _

-۸۶۳: 1۸۳۳ ،یمدوثق)مولدا نبدود  یروهدایکشور به سمت ن یبقتصاد یساختارها
۸۳۵.) 

 اعتدال دولت .2-4

 بنتخابدا  در سدربنجام دبشدت، وجدود ربنیب هیع  که یبهسته یهامیتحر تابوم با
 اسدتیس بده هیشب یاستیس بست کرده یس  بو. ایرس قار  به یروحان 1۸۳1 سال
دولت بعتابل م تقا بست کده بدا .  (Yegin, 2014: 5)کنا دنبال رب یهاشم و یخاتم

مشک ا  کشدور رب حدل کدرد.  توبنیگرب مچناجانبه و ت امل کردیو رو یپ ماسید
مشدک ا   یرب عامل بصد  یدولت قب  یزبو تنش یتهاجم یهااستیدولت، س نیب

 کدرد ت اش بعتابل دولت بساس نیب بر. دبنستیبروپا با آمریکا م یکشور و همربه
 متندو  رب ربنیدب یبقتصداد روببدط سدو،کی بز تا دبرد نگه دور آمریکا بز رب بروپا تا

 بز بروپدا دبشدتننگه دور با گرید یسو بز و کنا حفظ نیچ به یوببستگ بز و سازد
 ،یبعتمادسداز ،یدیزدبتنش ،یق بصد  . دهدا کداهش ربنیدب بر رب فشارها آمریکا،
 کدردیرو کده شدونایم گرفته نظر در یمیمفاه عنوبنبه سازناه ت امل ،ییگربتوس ه

 ی)دهقدان دهدایمد نشدان یخدارج اسدتیس بده نسدبت رب بعتدابل دولدت یبع ام


