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 رعاملیمدا یمح ات ایحمکننا.  لیتبا یحاصل بز صادرب  خودشان رب به برز دولت
 نیدب»]: ایدگویدولدت مد یبرز اسدتی( در مدورد س11۵ ایدحم زعفدربن) شرکت

صدادرب  رب  میصور  مجبور نینابرد و در ب یبقتصاد هیتوج وجهچیه[ بهاستیس
سدرکو  شدان  نی. همچن(1۸۳۱خردبدماه  1بقتصاد،  یای)روزنامه دن «میمتوقف کن

بز ندرخ  شیدر کشور باع  شا که نرخ برز بازبر آزبد، ب یقینرخ برز و نبود برز حق
 عدام و یخوبربمدر موجبدا  فسداد، ربندت نیدولت باشا. هم یشاه بز سو بع ام

 .شا یخارج یکالاها برببر در یدبخ  ایتول یریپذرقابت

 یالمللنيب منابع از یمال نيتأم. 4

شدا  در کشدور به یخدارج یگذبرهیسدرما زبنیم ،یبنق ا  بس ام یروزیبز پ سپ
ب کده  ؛جدذ  نشدا ربنیددر ب یخدارج هیتنها سدرماها نهسال نی. در بافتیکاهش 

 یبز کشدور خدارج شدانا. بشدغال سدفار  آمریکدا بز سدو زیدن یقب  یهاهیسرما
بوده بسدت  ربنیآمریکا در روببطش با ب یبرب یخط بمام، نقطه عطف رویپ انیدبنشجو

شدرو  شدا. بدا شدرو   ربنیب هیآمریکا ع  یبقتصاد یهامیبمر تحر نیب ۀوبسطکه به
 یبقتصداد سدا یو مدورد هدا  قدربر گدرفتن تأس ربنیب هیعرب  ع  ی یجن  تحم

نرخ  یثباتیب ،یبقتصاد یهامیدوچنابن شا. جن ، تحر یبقتصاد یکشور، فشارها
جددذ   بودنددا کدده مددانعِ یبز جم دده عددوبم  یاسددیس سددکیبالددا و ربرز، تددورم 

 (.۳: 1۸۳1فر، یمی)رحشانا  ربنیدر ب یخارج یگذبرهیسرما
 بقتصداد یهاچرخ یبنابزربه ،ی یتحم جن  بز جاماناهبه یهایربنیو یبازساز

 ازمنداین ،یبقتصداد یهارسداختیز جادیب و یبقتصاد یهایماناگعقب جبربن ،یم 
 یناشد وبرده خسدارب  ،یرسم منابع بر بنا. بست بوده یاریبس یمال منابع و هیسرما

 یهدای)بررسد بدود شداه بدرآورد دلدار اردید یم هزبر کی حاود کشور به جن  بز
بقتصداد آزبد، کداهش مابخ ده  ی؛بساس دولت هاشم نیبر ب(. 11: 1۸۱۳ ،یبازرگان

رب در دستور کدار خدودش قدربر دبد  یبلم  نیت ام ا  ب شیبفزب و دولت در بقتصاد
 یدر ت ام دا  خدارج یدولدت سدازناگ(. ۶۳: 1۸۳۱ ،یبصدفهان ی ی)دهقان و سم

بروپدا، بدغدام  ه،یهمسدا یروببط با کشورها ،ییگربعمل ،ییزدبکرد تنشیخود، رو
بسدت  گرفتده شیبز بنزوب رب درپد ربنیخروج ب یو ت اش برب یدر بقتصاد جهان ربنیب


