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 (.۸۱: 1۸۳۳ ،یجام پاکدبمن و یروزآبادیف
دبد، بده  لیدتق  یبهسدته ۀدولت، همه مشدک ا  رب در مسدئ  نیب کهییآنجا بز

. بپدردبزد حوزه نیب در یو بعتمادساز ییزدبکرده بست تا به تنش یس  لیدل نیهم
 ابکردهیدپ بدبمده ندژبدیبحمدا زمان در و شرو  یخاتم زمان در که یبهسته ۀمسئ 
 که هرچنا. گرفت شکل «برجام» قالب در یتوبفق با بعتابل دولت در سربنجام بود،

 در توبنسدت بسدت، نابشدته ربنیدب یبدرب یچنابن یبقتصاد یدستاوردها توبفق نیب
 تمرکدز. بگدذبرد مثبت ریتأث ربن،یب به نسبت یبلم  نیب بفکار ریتصو و یبعتمادساز

 یپ ماسید یسازدولت در ف ال نیباع  غف ت ب یبهسته ۀمسئ  یدولت رو صر 
کار آمان تربمپ و خدروج آن بز یمنطقه و شرکا شا و با رو یبا کشورها یبقتصاد

 نید. ع اوه بدر بافتی شیبقتصاد کشور بفزب یریپذبیو آس یبقتصاد سکیبرجام، ر
شدکل نگرفتده بسدت.  یو توس ه بقتصاد رشا یبرب یمناسب یبسترها زیدر دبخل ن

وبردب   ،یدبخ د اب یدکدردن تول یرقابت ینبودن آن برب یسرکو  نرخ برز و وبق 
 لدتدو یهابز مشخصده یخدارج یو تجار یدر مبادلا  بانک لیتسه نبودِ ه،یرویب

 .بستبعتابل 

 یتجار و یسازیصنعت یهااستيس. 3

شداه بسدت، بحد   ایبر آن تأک یبقتصاد ۀتوس  یهاکه در برنامه یمسائل مهم بز
بعتقاد وجود دبرد و تجربه هدم آن رب  نیبست. ب یرنفتیصادرب  غ ۀو توس  شیبفزب

بقتصداد  یریپذبیکشور رخ ناها آس یدر منابع برز ینشان دبده بست که بگر تنوع
( همچندان بده قدو  ینفتد یکشور )برزها یبرز یبه خاقر محاود بودن درآماها

 یبرز یهااسدتیس یریکارگبساس کشورها با بده نیخوبها مانا. بر ب یخودش باق
رب  یرنفتیمخت ف و صادرب  غ یهاصادرب  در بخش یریپذمناسب، بمکان رقابت

 یهابرنامده یریگجهدت کدهییآنجدا بز. (Wong, 2004: 350-352)دهنا می شیبفزب
بمدر مسدت زم  نیدبشداره دبشدت، ب یرنفتدیصدادرب  غ ۀسداله بده توسد پنج ۀتوس 
بدود تدا بتدوبن بدر  یو ت امل سازناه با بقتصاد جهان یبقتصاد یپ ماسید یسازف ال

(. 11۱: 1۸۳1 ،یانیدو ک ی)بفضد کشور بفدزود  اب یکالاها و تول یریپذتوبن رقابت
 .ردیگیقربر م یمورد بررس ربنیج.ب.ب یهادولت یو تجار یصن ت استیدر بدبمه س


