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 (.van der Hoeven, 2016: 16)کنا رب جذ   ازیبتوبنا منابع مورد ن قیقر نیتا بز ب
 یهمان قور ،چنابن مط و  نبوده بست ربنیدر ب یخارج هیجذ  سرما یول

 و -1۳حداود  بیدبده ترت 1۳۳۵و  1۳۳۳در سال  ،شوددبده مینشان  ۸که نمودبر 
 جددذ  در کدداهش .بسددت شدداهخارج کشددور بز هیسددرما دلددار ونیدد یم -۸۱1
 و یاسدیس سدکیر بز یناشد شدتریب ربن،یدب بز آن خدروج و یخارج یگذبرهیسرما

 سداله ۳ ۀدور انیدپا تا 1۳۳1 سال بز ،۸ نمودبر قبق. بست بوده کشور در یبقتصاد
 ربنیدب در یخارج یگذبرهیسرما دلار ونی یم 1۳1 حاود، (1۳۳۱ی )سازناگ دولت
 یجمهدور استیر بول سال دو دلار ونی یم -۸۳۵ بحتسا  با یول بست شاهجذ 
 ب کده ؛بست نشاه جذ  یخارج یگذبرهیسرما یزمان برهه نیب در تنهانه ،یهاشم

 .  بست شاهخارج ربنیب بز هیسرما دلار ونی یم -۳۳
رب جذ  کندا و بز  ازیموردن یخارج یهکه دولت نتوبنسته بود سرما ییآنجا بز

 اریدرب در بخت هارسداختیتوسد ه ز یبدرب یکداف ینفتد یدرآمداها زین گرید یسو
آورد. آمدار باندک  یدر قالب وبم رو یبعتبارب  خارج افتیبه در جهینابشت، درنت

سداله،  ۳در کدل دوره  یدولت سازناگ یهایکه مجمو  باه دهاینشان م یجهان
 زمیندۀمندابع در  نیددلار بدوده بسدت. حدال بگدر ب ونی یم ۳۳۵هزبر و  11۱حاود 

مثبدت  ازیدبمت کید شدایکشور بستفاده م یه بقتصادگرب و توس صادرب  یهاقرح
 یبا بازده یبقتصاد یهابخش به گربتوس ه یهامنابع در دولت نیبود. هرچنا که ب

 نییپدا یبدا بدازده ییهابه بخش ربنیدر ج.ب.ب هایگذبرهیسرما نیب، شا تیبالا هاب
 ربنیآنکه ج.ب.ب وجود (. با1۸-11: 1۸۱۳ ،یبازرگان یهای)بررس شا دبدهبختصاص 

 حدوزه نیب در گانیهمسا ،بست نبوده موفق یخارج یگذبرهیسرما جذ  نهیدر زم
 ۳ حداود هیترک( ۸ نمودبر با)مطابق  یزمان برهه نیهم در نمونه یبرب. بودنا شتازیپ

 هشدت ۀدور در. بست کرده جذ  یخارج یگذبرهیسرما دلار ونی یم ۳۳1هزبر و 
 جدذ  شدا، گرفتدهشیپ در کده ییزدبتنش استیس لیدل به بص احا  دولت ساله
 یزمدان برهده نیدب در که هرچنا. افتی شیبفزب ربنیب در زین یخارج یگذبرهیسرما

هدزبر و  1۱)بز  منطقده در یخدارج یگذبرهیسرما حجم یبرببر چهار شیبفزب اینبا
در  دلدار ونید یم ۶۳1هدزبر و  1۵۱ بده 1۳۳۱-1۳۳۳های در سال دلار ونی یم ۸۳۳


