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شدان،  یو بشدتغال، صدن ت ایتول هدوره شا. در دوره بص احا  ب نیصادرب  در ب
به مسدائل  یقور ک و به هیبه نفت و بنباشت سرما یقطع وببستگ ی،خش خصوصب

سدرکو  ندرخ برز و وبردب  (. ۸۶۱: 1۸۳۳ ،ی)مدوثق شدان یتوجه چنابن یبقتصاد
 یریپدذکداهش رقابت باع  بعتابل و بصولگرب دولت دو در یرعروریو غ هیرویب

همانندا  زیدهدا ندولت نیدو ب شدا یخدارج یدر برببدر کالاهدا یکنناه دبخ  ایتول
 یبدرب یابیدصدادرب  و بازبر یبرتقدا ،یسداز یبه صن ت نانتوبنست یقب  یهادولت
باعد   ییبروپا یهاا. تمرکز دولت بعتابل به برجام و وعاهنبپردبز یدبخ  یکالاها
 یو بدانک یپول یهانامیپ قیبز قر یو مال یمبادلا  تجار لیدولت به تسه نیشا ب

 .باشا بعتنایب یربهبرد یتجار یبا شرکا
ها و کشدور بز موعدوعا ، دسدتوربل مل یخدارج اسدتیبح  بستق ال س در

گفدت کده دولدت  ایدبا یبلم  دنیب یها و نهادهاقار  ۀکننامنحر  یهااستیس
در  یبقتصدادیدژۀ وبم و افدتیدر یرب بدرب یبانک جهان یهادستوربل مل یسازناگ

 اسدتیرفدتن س هیو تدورم و بده حاشدوبردب   شیآن بفدزب ۀجدیگرفت کده نت شیپ
 ۀبده توسد  یغرب یهاشهیمتأثر بز بنا زیکشور بود. دولت بص احا  ن یسازیصن ت

در  یمسدائل بقتصداد لیددل نیدبشدت و بده همد ایدتأک یبقتصاد ۀبر توس  یاسیس
همچدون بهبدود  یموعدوعات زیدن یدیگربدولت نبود. در دولت بصدول نیب تیبولو
در  یتهداجم کدردیبده سدمت وبردب  و رو شتریدولت رب ب زهیبنگ ،ینفت یماهاآدر
دبدن مشدک ا  کشدور بده  لیدبدا تق  زیدسو  دبد. دولت بعتابل ن یخارج استیس

 یو بدانک یمدربودب  تجدار لیکرده بسدت بده تسده یو غر  س  یبهسته ۀمسئ 
و  یدبخ د یهداتی رف ن،یگزیجدا یوهایدولدت بده سدنار نکدهیبپردبزد، فار  بز ب

 باشا دبشته توجه یبقتصاد تیوع  بهبود یبرب یبو منطقه یربهبرد یشرکا
و  ربنیبج.ب. یخارج استیدر س یبقتصاد یپ ماسیف ال نبودن د رسایم نظربه

 طیمحد یهداتیبز  رف یمندابهره یمخت دف بدرب ینهادهدا انیدم یعام همداهنگ
در توسد ه  ربنی.بج.ب یهادولت یزمان، بز عوبمل ناکامقور همبه یو دبخ  یبمنطقه
 ایدبز تول تیدو تقو تیدکشور م طو  به حما یپ ماسیبوده بست. بگر د یبقتصاد

 ایتول تیگرب وجود دبشته بست، بمکان تقوتوس ه یهادر دولت کهچنانباشا،  یم 


