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

دلار بده  ونی یم ۳بز  شیب انهیسال ایکننا  یگذبرهیسرما ربنیدر صن ت نفت و گاز ب
(. 1۸۳۶ ما،یصابوسد ی)خبرگدزبر شونایبفروشنا، مشمول مجازب  م نیبنز ربنیب

کشدور نتوبنسدته بسدت بدا  یخدارج اسدتیس شدودیکده مشداهاه مد یقورهمان
 ،یبندرژ ۀکننداایکنناه و تولمصر  یدر قبال کشورها یبنرژ یپ ماسید یسازف ال

و  یبمنطقده یبز کشدورها یو مدانع بز سوفبسدتفاده برخد اکن جادیمنافع مشترک ب
 شود.  یبفربمنطقه

 رانیا یهادولت یخارج استيس یاسياقتصاد س یاسهیمقا ليتحل. 6

قارتمندا؛ مابخ ده  یسدالاروبنیو د یکه نخبگان مصمم به توس ه بقتصداد هرچنا
ت امدل سدازناه و  ؛یو توجه به بخش خصوصد یرشا بقتصاد یهافمنا دولت برب

 ،یساز یصن ت استیگرفتن س شیکشور؛ در پ یهااستیمط و  بز س ریبربئه تصو
و  یمدربودب  بدانک لیو تسده یجدارت یهانامدهصادرب ، گسترش موبفقت یبرتقا

 یهااسددتیکشددور بز موعددوعا  و س یخددارج اسددتیبسددتق ال س نیهمچندد
 یاسددیبقتصدداد س یهابز شدداخ  ،یبلم  ددنیب یها و نهادهدداکنندداه قددار منحر 

بز  ربنیدج.ب.ب یهدابمدا دولت شدودیگرب محسو  مددولت توس ه یخارج استیس
 توس ه کشور برخوردبر نبودنا. یبرب ییهاشاخ  نیچن

توسد ه بربئده  یبدرب یدولت برنامده منسدجم نینخبگان ب ،یدوره سازناگ در
 نادبشدت ایتأک یساز صن ت شبردیبه پ قر یک زنخبگان ب نیکه ب یقورنابدنا، به

ربه تجار   یبقتصاد یو آزبدساز یساختار لیت ا یهااستیس با گرید قر و بز 
در (. ۱۸-۱۵: 1۸۳۱ ،یبصدفهان ی ی)دهقان و سمز گذبشتنا با ربوبردب   و یخارج

دبشدتنا.  ایدتأک یتوس ه بقتصاد یبه جا یاسیدوره بص احا  نخبگان به توس ه س
توجه شا. هرچنا کده نخبگدان  ی یبقتصاد توز استیبه س زین ییگربدر دوره بصول

با م طو  کردن تمرکز خودشدان  ،کردنایم ایتأک یدولت بعتابل بر مسائل بقتصاد
غافدل ماناندا.  یبهبود بقتصاد یبرب ییوهایو غر ، بز بربئه سنار یببه مسئ ه هسته

 یوبنسدالارید یریگمدانع بز شدکل ریدبخ ۀچنا دهد یگرب در قنبود نخبگان توس ه
 ،یبقتصداد یپ ماسدیدر د ریددرگ ینهادهدا یهماهنگ نیقارتمنا و کارآما و همچن

 و بقتصداد وزبر  تجدار ، و م دان صدن ت، وزبر  خارجه، بمور وزبر  ژهیوبه


