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 .بست شاه نفت وزبر 
 ،وبم افدتیو در یباندک جهدان یهااسدتیس شدبردیپ یبدرب یسدازناگ دولت

 یثبداتیبد لیدبده دل اسدت،یس نیدبمدا ب ،گرفت شیرب درپ یسازیخصوص استیس
 یبقتصداد لیت دا اسدتیس ۀجدیکده در نت یوکار نامساعاکسب طیو مح یبقتصاد

ها به بفربد بانفو  و شرکت نیب بنتقال نی. همچنایشکل گرفته بود، به شکست بنجام
: 1۸۳۳ ،ی)مدوثقشونا  یها دچار ورشکستگشرکت نیباع  شا تا ب تیفاقا ص اح

 یبه بخدش خصوصد یاسیبر توس ه س ایتأک لیبه دل زی. در دوره بص احا  ن(۸1۳
. هرچنا توجه بده افتیبدبمه  یسازناگدولت  استینشا و در کل س یتوجه چنابن

در قالدب  یبزرگد یهابوده و شدرکت شتریب ییگربدر دوره بصول یبخش خصوص
بدوده  یدولتدشدبه یهدابه بخش شتریب هایوبگذبر نیسهام عابلت وبگذبر شانا، ب

 یریپدذبا سدرکو  ندرخ برز، رقابت ،یهماننا دولت قب  زیبست. در دوره بعتابل ن
 اسدتی. در مجمدو  سافدتیکداهش  یخارج یدر برببر کالاها یایتول یهاشرکت
 ۀتوسد  یبسدترها ،یخصوصد بخدش بده یتوجهیها و بدولت نیب ۀانیجومابخ ه
 .نکرد فربهم رب یبقتصاد

گفدت کده  ایدبا یبلم  نیو ب یبمنطقه یهایبح  ت امل سازناه و همکار در
بعتمداد  ،یدیزدبتنش اسدتیتوبنستنا س یو بص احا  تا حاود یدو دولت سازناگ

بمدا در  رندا،یبگ شیدر پ رب یبمنطقه یهایت امل با غر  و شر  و همکار ،یساز
گرب چنابن توجده دولت توس ه یخارج استیشاخ  بز س نیب ییگربدولت بصول

و بفسددانه خوبنددان هولوکاسددت،  بلم ددلنینشدداه بسددت و بددا بنتقدداد بز نظددام ب
کداهش  یدولدت بدرب نیدطدو  سداخت. برب به خود م  یبلم  نیب یهاتیحساس

 زیدبا شر  رب در دستور کار خدود قدربر دبد. در دولدت بعتدابل ن یفشارها، همکار
 ربنیدب یبلم  نیب ریبهبود تصو یبا غر  برب یو بعتمادساز ییزدبتنش یهااستیس

ت امدل بدا  ۀدولدت در توسد  نیدآن برجدام بدود. ب ۀجدیگرفته شدا کده نت شیدر پ
 نابشته بست.  یچنابن قیتوف یبمنطقهدرون یهایو همکار هیهمسا یکشورها
وبردب  و تدورم رب  شیکده بفدزب یدر دولت سازناگ یبقتصاد لیت ا استیس

 یبرتقدا یلدازم بدرب هیو جدذ  سدرما یسدازیدنبال دبشته بست، مانع بز صدن تبه


