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 دادن سروسامان منظور به رهبری معظم مقام سوی از که است راهکاری مقاومتی اقتصاد :چکيده

 تأکید و هاوابستگی کاهش معنی به مقاومتی اقتصاد. است شدهمطرح ایران اقتصادی وضعیت به

 تجارت طرفداران نظر به سویی، از. است خوداتکایی برای تالش و داخل تولید هایمزیت روی

 پیروان. شودمی محسوب اقتصادی توسعه راهبرد یک خارجی مبادالت گسترش الملل،بین

 توسعه برای مناسب راهکاری را آزاد تجارت و داشته اصرار دیدگاه همین بر امروزه نیز شدنجهانی

 جهانی تجارت سازمان در کشورها عضویت آسان، تجارت هایراه از. دانندمی کشورها اقتصادی

(WTO )تجارت به ایران نیاز به توجه با که شودمی مطرح صورت این به اصلی سؤال حال. است 

 مقاومتی اقتصاد با جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت آیا کشورها، سایر با آسان شرایط در

 تحلیلی توصیفی روش از استفاده با که است ایکتابخانه کار روش پژوهش، این در دارد؟ خوانیهم

 که دهدمی نشان شدهانجام مطالعات. است سؤال این پاسخ یافتن پی در نظری مبانی برتکیه با

 تواندمی آن درست کارگیریبه و مقاومتی اقتصاد هایسیاست به پایبندی با ایران اسالمی جمهوری

 به پیوستن با ازآنپس و نماید کسب را جهان سطح در مقتدرانه حضور برای الزم نسبی هایمزیت

 .گردد مندبهره -اقتصادی اختالالت کمترین با- عضویت این منافع از جهانی تجارت سازمان

شدنجهانی جهانی، تجارت سازمان مقاومتی، اقتصاد :يديکل واژگان

 مقدمه

 به وابسته تخصصی هایسازمان و متحد ملل سازمان جانب از طورجدیبه المللبین سطح در امروز شدنجهانی فرایند

 المللیبین سازمان سه که نمود مشاهده توانمی سازی،جهانی اقتصادی بعد در. شودمی برده پیشبه و قرارگرفته موردحمایت آن

 حمد شاه جمالیا، شاه جمالیمهدیه 

 
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 کارشناس ارشد مدیدریت اجرایی از دانشگاه پیام نور کرج
 

 جهانی؛ تجارت سازمان در ایران عضویت و مقاومتی اقتصاد
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 در را هاییسیاست اقتصاد، حیطه در تخصصی هایسازمان عنوانبه جهانی تجارت سازمان و جهانی بانک پول، المللیبین صندوق

 اقتصاد کنندههماهنگ نقش نوعیبه هاسازمان این چون و دارند قرار اقتصاد کردن جهانی راستای در کامالً که اندگرفتهپیش

 کشورهای ویژهبه و جهان مختلف کشورهای دارد، قرار اختیارشان در که ابزارهایی از استفاده با لذا دارند،عهده بر را جهانی

 نکند حرکت هاسیاست این راستای در که کشوری و دهندمی سوق اند،گرفتهپیش در که هاییسیاست سمت به را توسعهدرحال

 تجارت اصلی متولی که جهانی تجارت سازمان عضویت به کشوری اگر مثالعنوانبه. گیردمی قرار فشارتحت مختلف طرق به

 بازارهای در موفق حضور و صادراتی رقابت به قادر عمالً درنیاید است، جهان سطح در خدمات و کاالها کامل تحرک و آزادانه

 نوپا صنایع از بسیاری رفتن میان از به منجر مذکور سازمان در کشور این عضویت است ممکن دیگر، طرف از. بود نخواهد جهانی

 داشته را حضور این آمادگی که کشوری در. دهدمی قرار فشارتحت شدتبه را مذکور کشور تناقض، همین و شود کشور این در

 هرچه اما ننماید رخ مذکور مشکالت از کدامهیچ است ممکن و شد خواهد منافع افزایش باعث حضوری چنین عمالً باشد،

 .بود خواهد ترعمیق و بیشتر آن منفی تبعات باشد، کمتر جهانی اقتصاد در حضور برای کشور یک آمادگی

 اول جایگاه با یافتهتوسعه است کشوری ایران که آمده چنین 4141 افق در سالهبیست اندازچشم سند اساس بر

 مؤثر و سازنده تعامل دارای و اسالم جهان در بخشالهام انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی،

 ویژهبه جهان کشورهای با بایستمی اندازچشم سند دستاوردهای به رسیدن برای ما که است واضح پس. المللبین روابط در

 سایت در موجود) جهانی تجارت سازمان جغرافیایی گسترش نقشه به توجه با حال کنیم؛ برقرار سازنده تعامل منطقه کشورهای

 کاال عضویت، عدم رقم علی ویا هستند( WTO) سازمان عضو یا دنیا کشورهای اکثر که است مطلب این بر مؤید که( پدیاویکی

 و سازمان این در عضویت مراحل کردن سپری حال در نیز کشورها از دیگر گروه) است شدهپذیرفته سازمان این در خدماتشان و

 از خارج توانندنمی خود تجاری مناسبات برای کشورها این پس( هستند خنثی سازمان این به نسبت کشورها از محدودی گروه

 .کنند عمل جهانی تجارت سازمان قوانین

 و مطرح ا.ا.ج اقتصاد سازیمقاوم و پویا برای رهبری معظم مقام طرف از مقاومتی اقتصاد کالن هایسیاست طرفی از

 سازمان در ایران اسالمی جمهوری عضویت. شوندمی ریزیبرنامه مقاومتی اقتصاد هایاصل اجرای جهت در کشور هایسیاست

 تغییرات و تولیدی و تجاری آزادسازی گسترده هایسیاست کارگیریبه نیازمند چیزی هر از قبل( WTO) جهانی تجارت

 اقتصادی امنیت و کشور اقتصاد بر ایگسترده تأثیر توانندمی تغییرات این که است اقتصادی مقررات و قوانین در توجهیقابل

 برون و درون که است سنج محیط اقتصادی نیازمند جهانی تجارت سازمان در عضویت از قبل کشوری هر بنابراین باشند؛ داشته

 .دارد مناسبی واکنش کند تغییر است ممکن هرلحظه که شرایطی هر برای و بیندمی خوبیبه را

 یا و عضویت به کشورها الزام و سازیجهانی گسترش به توجه با که شودمی مطرح صورت این به اصلی سؤال حال

 است؟ مقاومتی اقتصاد هایسیاست بر منطبق سازمان این در ایران عضویت آیا WTO هایسیاست پذیرش
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 بیان به آن هایویژگی و مقاومتی اقتصاد مفهوم تبیین ضمن اول محور در. است گردیده ارائه محور سه در حاضر مقاله

 سپس و پرداخته جهانی تجارت سازمان معرفی به ابتدا دوم محور در. پردازدمی هاآن توضیح و مقاومتی اقتصاد موضوعات اهم

 با آن الزامات و مقاومتی اقتصاد مقایسه به سوم محور در. شودمی مطرح جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت پیامدهای

  پیشنهادهایی و مباحث گیرینتیجه نیز پایان در. است شده نگریسته جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت هایفرصت

 .است شدهبیان

 تحقيق پيشينه

 اقتصاد در ایکارخانه صنایع در ویژهبه اقتصادی صرفه نوع و بازار بودن رقابتی ٔ  درزمینه تحقیق نتایج ؛(3442) حسینی، مجاور

 زیر از برخی در کاهنده بازدهی و گرفته فاصله کامل رقابت از انقالب از بعد ایران ایکارخانه صنایع بازار که دهدمی نشان ایران

 .است برقرارشده آن هایبخش

 صرفهبه توجه ضرورت با است معتقد و داندمی ملی تولید از حمایت را مقاومتی اقتصاد رکن یک ؛(4234) خلیلی الدینحسام

 هادستگاه در را خارجی کاالهای و اجناس مصرف و دهیم قرار کار دستور در را ملی تولید از استفاده مسئله هادستگاه در جویی

 .کنیم اعالم ممنوع

 گاز، نفت، مانند اولیه کاالهای صادرات به محدود هاآن صادراتی سبد تنوع که نفت صادرکننده کشورهای ؛(4233) باغی حبیبی

 مزیت تغییر جهت را شرایطی اینکه مگر کرد نخواهند رشد WTO در عضویت با خودکار طوربه و لزوماً هست،... و پایه فلزات

 .کنند ایجاد پیچیده کاالهای صادرات و تولید به اولیه کاالهای صادرات و تولید از کشور نسبی

 الزم، هایآمادگی با باید بلکه فرصت، یکسره نه است تهدید یکسره نه جهانی تجارت سازمان به ورود ؛(4234) سیدین حقیقی،

 .سازیم مبدل فرصت به را آن تهدیدات

 مقررات سازمان، این الزامات اساس بر بود خواهد ناگزیر ایران جهانی، تجارت سازمان به الحاق فرایند آغاز با ؛(4231) فیروزی

 .کند تعدیل صادرات تشویق و وارداتی هایمحدودیت اعمال داخلی، تولیدات از حمایت حوزه سه در را خود واردات و صادرات

 کشورهای ویژهبه کشورها بسیاری ،(WTO) جهانی تجارت سازمان به پیوستن و تجاری آزادسازی درروند ؛(3443) پاپونساک

 حساب کسری اقتصادی، عدالتیبی. اندبوده روروبه مشکالتی با ابتدا در اقتصادی، ساختاری مشکالت دلیل به توسعهدرحال

 از برخی خارجی، رقابت فشار از ناشی ناکارا تولیدی مختلف هایبخش اعظم قسمت رفتن بین از و رقابت شدید فشار تجاری،

 ایتعرفه و گمرکی درآمدهای کاهش از ناشی دولت یبودجه کسری و بیکاری افزایش باعث مشکالت این. است مسائل این

 .است شده صادراتی و وارداتی کاالهای
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 تجاری، آزادسازی طریق از خود، مقاصد و اهداف همراه به جهانی تجارت سازمان در عضویت ؛(4233) بهار سیف بیگی، ولی

 برای لذا. گذاردمی اثر( هاآن تولیدی محصوالت یا و) هابنگاه پذیریرقابت سطح بر...  و هاحمایت حذف ارز، نرخ آزادسازی

 تنها که هاییشرکت و هافعالیت برای و مفید بسیار رادارند رقابت قابلیت ولی نیستند دولت حمایت تحت که هاییشرکت

 .است نامبارک اندپیداکرده را رقابت قابلیت دولت حمایت واسطهبه

 بخش در کاالهایی صورت، این در. است منتفی صادرات از حمایت شدنجهانی درروند ؛(4234) جالئی مجید کلباسی، دکتر

 سازمان مهم اصول از واردات ایتعرفه هایمحدودیت کاهش. باشند نسبی مزیت دارای تولید در که ماند خواهند باقی صادرات

 .شودمی کشورها واردات افزایش و هاتعرفه کاهش موجب شدنجهانی لذا، است، شدنجهانی درروند جهانی تجارت

 و یافتهتوسعه کشورهای دست در جهانی تجارت سازمان گیریتصمیم نظام اینکه به توجه با ؛(4233) سیف مراد اهلل

 اسالمی نظام با سلطه نظام ایدئولوژیک و ذاتی تعارض همچنین است، هژمون گیریتصمیم نظام یک کل در و است امپریالیستی

 و پتانسیل تمام از استفاده با تا داشته آن بر را سلطه نظام امریکا، بزرگ خاورمیانه طرح با ایران اسالمی جمهوری مخالفت و

 المللبین تجارت راهبردهای یافتن راستا، این در کند؛ منزوی را ایران بیشتر چه هر ایمنطقه نشاندهدست هایدولت از استفاده

 .دارد ایویژه جایگاه مقاومتی، اقتصاد رویکرد چارچوب در ایران اسالمی جمهوری

 که هستند هادولت این ناچاربه قوی بورژوازی یک وجود عدم علت به سوم جهان کشورهای در ؛(4232) حیدری زیرکی -هزاوئی

 رانتیر ماهیت همین وجود رسدمی نظر به ایران چون نفت به وابسته کشورهای در ولی برند پیشبه را کشور توسعه چرخ باید

 باالست کشور نفتی درآمدهای که درزمانی حتی دیگرعبارتبه. است کشور اقتصادی توسعه عدم در اصلی عامل خود دولت

 خارج از مصرفی نوعاً کاال واردات صرف شود اقتصادی توسعه صرف اینکه جایبه کشور باالی درآمد( 4334 تا 4391 هایسال)

 گیردمی قرار مورداستفاده ما کشور با مقابله برای جهانی هایقدرت توسط اکنون مسئله همین( هلندی بیماری. )شودمی کشور

 به منوط را اقتصادی عمل یک تحقق و اندکرده وارد تجاری عمل ماهیت بر را خود سیاسی اغراض تحریم حربه از استفاده با و

 .کنندمی سیاسی عمل یک تحقق

 نظریه اساس بر که است مالیه و تجارت گذاری،سرمایه تولید، اساسی حوزه چهار دارای جهانی اقتصاد ،(4233) آجیلی هادی

 جهت ایران اسالمی جمهوری پس. است فراملی و ملی ملی، فرو حوزه در تنیدگی دارای کشورها منافع پیچیده متقابل وابستگی

 با بیشتر تعامل و تنیدگی در خود، رقابتی و نسبی هایمزیت قوت، نقاط حوزه در بایستمی مقاومتی، اقتصاد ترهزینهکم تحقق

 را کشورها دیگر ملی امنیت و منافع و داده افزایش خود قبال در را نظامی تهدید و تحریم هایهزینه تا بگیرد قرار جهانی اقتصاد

 .دهد قرار خود ملی امنیت و منافع امتداد در

 یک نه اسالمی، و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصادی الگوی مثابهبه مقاومتی اقتصاد ؛(4232) فوالدگر حمید

 را اسالمی جمهوری نظام اهداف تواندمی که است بلندمدت تدبیر یک بلکه کشور، کنونی شرایط برای مدتکوتاه راهبرد
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 جهان کشورهای از بسیاری و نیست ما کشور مختص مقاومتی اقتصاد به گرایش هرچند. کند برآورده اقتصادی مسائل ٔ  درزمینه

 مقاومتی اقتصاد تحقق به ما نیاز ها،تحریم و تهاجمات و هاسوءنیت وجود دلیل به اما اند،برآمده خود اقتصاد سازیمقاوم درصدد

 .است کشورها سایر از بیش

 ها،تعرفه داخلی، ناخالص تولید به واردات و صادرات جمع شاخص با را شدنجهانی تأثیر ،(4239) زاده نصیر و زاده اشرف

 نشان حاصل نتایج. قراردادند موردبررسی را صنایع سودآوری کاربر نیروی به سرمایه نسبت و تولید عوامل کلبه وریبهره

 پیامدهای بنابراین، دارند؛ سود بر را تأثیر کمترین شدنجهانی و بیشترین تعرفه و است مثبت متغیر چهار هر عالمت که دهدمی

 صادرات حجم افزایش کهدرحالی دهند،می کاهش را صنایع سودآوری جهانی تجارت سازمان به الحاق قالب در هاتعرفه کاهش

 .دارد را سودآوری کمترین جهانی تجارت سازمان به الحاق واسطهبه

 کاالهای گروه سه در و تفکیک به صادرات یعرضه و واردات تقاضای معادالت ایران، اقتصاد برای ،(4234) کلباسی حسن

 ایواسطه و ایسرمایه کاالهای گروه در آمد؛ دست به شرح این به نتایج و گرفت قرار موردبررسی مصرفی و ایسرمایه ای،واسطه

 بخش که رسدمی نظر به دیگر، طرف از. رادارند جهانی بازارهای به ورود برای الزم هایتوانایی ساختمان و کشاورزی بخش دو

 .شد خواهد متحمل شدنجهانی پدیده از را زیان بیشترین مصرفی کاالهای

 بخش کاالیی گروه سه واردات و صادرات بر جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت تأثیر بررسی ،(4234) همکاران و پور رضایی

 کشاورزی بخش به مربوط کمترین و صنعت بخش به مربوط واردات بیشترین که دهدمی نشان کشاورزی و خدمات صنعت،

 رقابت توان اقتصاد مختلف هایبخش دهدمی نشان موضوع این. داشت نخواهد مطلوبی وضع کشور نیز صادرات ازنظر. بود خواهد

 جهانی بازارهای به ورود برای الزم توانایی از حدودی تا کشاورزی بخش تنها. داشت نخواهند را دیگر کشورهای کاالهای با

 به مناسب هایسیاست اعمال با تواندمی دولت و است مزیت دارای بخش این در ما کشور گفت توانمی درنتیجه. استبرخوردار

 .کند کمک بخش این تقویت

 معلوم هستند نفت صادرکننده کشورهای جزء که WTO عضو غیر و عضو کشوهای روی بر که بررسی با ،(4233) باغی حبیبی

 محصوالت صادرات و تولید در تخصص افزایش یا و صادراتی محصوالت تنوع افزایش در را معناداری تفاوت عضویت این شد،

 صادرات به محدود هاآن صادراتی سبد که نفت صادرکننده کشورهای که کندمی تأکید مهم این بر و دهدنمی نشان ترپیچیده

 مگر کرد، نخواهند رشد WTO در عضویت با خودکار طوربه و لزوماً هست،... و سنگین فلزات گاز، نفت، مانند اولیه کاالهای

 ایجاد پیچیده کاالهای صادرات و تولید به اولیه کاالهای صادرات و تولید از کشور نسبی مزیت تغییر جهت در را شرایطی اینکه

 کشورهای شدن صنعتی به منجر تنهاییبه آن، از ناشی تجاری آزادسازی و WTO سازمان در عضویت دیگر،عبارتبه. کنند

 .کرد نخواهد متنوع را هاآن صادراتی سبد و نشده مزبور
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 مقاومتی اقتصاد

 ناخواسته جنگی تحمیل با بنابراین داد، دست از ایران در را خود پایگاه جهانی استکبار ایران اسالمی انقالب پیروزی از بعد

 و زدند اسالمی ایران علیه تحریم به دست دلیل همین به. ماندند ناکام اما آورند دست به مجدداً را پایگاه این خواستند،می

 در. است خودکفایی به رسیدن و استقالل یعنی انقالب واقعی شعار به دررسیدن ایران گذاشتن ناکام هاتحریم این از هدفشان

 کارآفرینان از جمعی با دیدار در خود بیانات در ایشان. بردند نام مقاومتی اقتصاد نام به طرحی از انقالب معظم رهبر برهه این

 واقعی مقاومتی اقتصاد یک باید ما که کردند بیان و کرده مطرح را مقاومتی اقتصاد بار نخستین برای 41/1/4233 تاریخ در کشور

 .بیاوریم پدید کشور در

 :میگویند مقاومتی اقتصاد تعریف در رهبری معظم مقام

 هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادی رشد روبه روندهم که باشیم داشته اقتصادی یک ما که است این معنایش مقاومتی اقتصاد

 که دشمنان ترفندهای برابر در که باشد طوری اقتصادی نظام و کشور اقتصادی وضع یعنی کند؛ پیدا کاهش اشپذیریآسیب

 دیدار در انقالب، معظم رهبر بیانات. )کند پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود خواهد گوناگون هایشکل به و همیشگی

 (3/1/34دولت، هیئت اعضای و جمهوریرئیس

 خباثت دشمن، کارشکنی برابر در مقاومت با باشد همراه که اقتصادی یعنی است؛ مقاومتی اقتصاد شرایطی چنین یک در اقتصاد

 هایشرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی دیدار در انقالب معظم رهبر بیانات) داریم ما که دشمنانی دشمن،

 (3/5/34بنیان،دانش

 

 مقاومتی اقتصاد هايویژگی

 :اندفرموده مطرح مقاومتی اقتصاد هایسیاست برای را ویژگی ده رهبری معظم مقام

 اجتماعی؛ عدالت ویژهبه کالن هایشاخص بهبود و کشور اقتصاد در پویایی و تحرک. 4

 زا؛ تهدید عوامل برابر در مقاومت توانایی. 3

 کشور، بیرون امکانات از حداکثر استفاده حالدرعین داخلی هایظرفیت برتکیه. 2

 (مجاهدانه و برنامه با پرقدرت، علمی، حرکت) جهادی رویکرد. 1

 ؛(سرمایه صاحبان مهارت، صاحبان مبتکران، کارآفرینان، فعاالن،) مردم به اقتصادی فعالیت واگذاری با محوری مردم. 5

 ؛(دارو و غذا ویژهبه) اساسی و راهبردی اقالم امنیت. 1

 نفت؛ به وابستگی کاهش. 9

 مصرف؛ الگوی اصالح. 3
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 باثبات؛ و رقابتی فضای ایجاد و سازیشفاف طریق از ویژهبه اقتصادی امنیت و ستیزی فساد. 3

 .انسانی نیروی به توجه با ویژهبه محوریدانش. 44

 

 هاسياست تهيه عوامل و هاانگيزه

 :اندکرده ذکر هاسیاست این تهیه عوامل و انگیزه عنوانبه را اصلی نکته چهار رهبری معظم مقام

 (جغرافیایی و زیربنایی معدنی، انسانی، هایسرمایه) کشور معنوی و مادی فراوان هایظرفیت

 ...( و بیکاری تورم، نفت، به وابستگی) اقتصادی دیرپای و مزمن مشکالت

 خارجی اقتصادی تهدیدهای

 جهانی اقتصادی هایبحران

 

 :تجارت درزمينه مقاومتی اقتصاد هايسياست موضوعات اهم

 اقتصاد پذیریآسیب کاهش-4.4

 درجه بودن پایین دیگربیانبه و است زا تهدید عوامل برابر در اقتصاد مقاومت توانایی «مقاومتی اقتصاد» یک شاخصه

 یا راهبردی نیازهای در اقتصاد وابستگی باالی درجه کاهش با مهم این. است بیرونی و درونی هایتکانه از اقتصاد پذیریآسیب

 محدود، تجاری شرکای به وابستگی واردات، به مصرف و تولید وابستگی. شودمی محقق محدود پیشران هایمؤلفه به وابستگی

 .است اقتصاد بودن مقاومتی غیر مصادیق از... و محدود انرژی منابع به وابستگی محدود، ارزی و درآمدی منابع به وابستگی

 بنیاندانش اقتصاد پیشتازی -4.3

 پیشران ،«مقاومتی اقتصاد» یک در و باشد داشته مقاومتی ساخت تواندنمی ارزان هاینهاده و طبیعی منابع به وابسته اقتصاد

 ناخالص تولید کل در بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم که معنی بدین. است نوآوری و دانش اقتصاد، اصلی

 نه و) انسانی هایسرمایه بر مبتنی درواقع و شدهآفریده متخصص کار نیروی توسط افزوده،ارزش اعظم بخش و بوده باال داخلی

 .است( فیزیکی صرفاً

 

 درمان و غذا امنیت -4.2

 و غذا حوزه با مرتبط کاالهای خصوصاً و اساسی کاالهای حوزه در شد گفته ازاینپیش که راهبردی هایوابستگی کاهش الزام

 و نموده تمرکز موضوع این بر مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست 9 و 1 بند دو اساس این بر. یابدمی مضاعفی اهمیت درمان،
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 کاالهای و درمان و غذا حوزه در را خاص و محدود کشورهای به وابستگی کاهش و راهبردی ذخایر افزایش داخل، تولید افزایش

 .است داده قرار مدنظر اساسی

 صادرات از هدفمند حمایت -4.1

 هایسرمایه و منابع برتکیه معنی به شود،می ایویژه تأکید آن بر مقاومتی اقتصاد تعریف در که اقتصاد برونگرایی و زاییدرون

 عنوانبه صادرات از حمایت اساس این بر. است دیگر سوی از کشورها سایر با رقابت و صادرات قصدبه تولید و سویک از داخلی

 بالی که فروشی خام دام در افتادن از اجتناب برای اما است؛ قرارگرفته مدنظر مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست بندهای از یکی

 داخل در تولیدشده افزودهارزش با متناسب و هدفمند صورتبه حمایت این تا کندمی ایجاب است، ایران اقتصاد اخیر دهه چند

 .گیرد صورت کشور

 نفت درآمد پذیریضربه با مقابله -4.5

 بخش نیز و هادولت بودجه منابع از توجهیقابل بخش که اندگرفتهشکل ایگونهبه حال و درگذشته کشور اقتصادی هاینظام

 و ناخواسته نوسانات وقوع لذا. است( هاآن مشتقات) گاز و نفت فروش بر متکی کشور، ارزی درآمدهای از توجهیقابل

 پذیریضربه کاهش بنابراین آورد؛ وارد کشور اقتصاد به توجهیقابل صدمات تواندمی نفتی درآمدهای در نشدهبینیپیش

 انرژی بخش صادراتی سبد به بخشیتنوع نیز و خام نفت فروش فرآیندهای بهبود طریق از گاز و نفت فروش از حاصل درآمدهای

 سمت به حرکت همچنین. است قرارگرفته مدنظر مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست 42 دربند خام، نفت سهم کاهش منظوربه

. است گاز و نفت دستیپایین صنایع در ارزش زنجیره تکمیل و توسعه درگرو فروشی، خام از گرفتن فاصله و بنیاندانش اقتصاد

 کاهش و اقتصادی مقاومت ارتقاء نهایتاً و پذیریانعطاف و پذیریرقابت افزایش اقتصاد، شدن مردمی و برونگرایی الزمه

 .است مختلف صنایع در ارزش زنجیره تکمیل اقتصاد، پذیریضربه

 (محوری واردات هایشیوه جایبه) محور تولید هایسیاست اتخاذ -4.1

 فرهنگ توسعه و باشد همراه منفی ارزبری خالص یا مثبت ارزآوری خالص با هاآن رقابتی عرضه که محصوالتی تولید از حمایت

 تحقق هایراه ترینمهم از اقتصادی نظرانصاحب و متخصصان ازنظرت استفاده با ایرانی خدمات و کاالها کار، سرمایه، از حمایت

 .است مقاومتی اقتصاد

 

 (WTO) جهانی تجارت سازمان

 سال در( OTC) تجاری هایهمکاری سازمان و 4319 سال در( ITO) المللیبین تجارت سازمان تشکیل در توفیق عدم از پس

 اینکه تا. شد مطرح 4331 سال در اروگوئه مذاکرات شروع با مجدداً جهانی تجارت سازمان تأسیس بر مبنی هاییدیدگاه ،4355

 اروپا اتحادیه کانادا، کشورهای سوی از( WTO) جهانی چندجانبه تجارت سازمان نام به نهادی تشکیل پیشنهاد ،4334 سال در
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 در گات، اعضای سایر پافشاری دلیل به اما گردید، مواجه آمریکا کشور شدید مخالفت با که شد ارائه اروگوئه دور به مکزیک و

 نیز آمریکا کشور نهایتاً و گرفت قرار اعضا اکثریت موردتوافق جهانی تجارت سازمان تأسیس اروگوئه، دور مذاکرات پایانی روزهای

 سال 3 مدت و کند آغاز را خود کار جهانی تجارت سازمان 4335 ژانویه اول از که شد مقرر و پذیرفت را نهاد این تشکیل رسماً

 سازمان به خود الحاق شرایط تا شد گرفته نظر در بودند، کرده امضا را اروگوئه دور نهایی سند که گات عضو کشورهای برای نیز

 گسترش برای که است سازمانی[ World Trade Organization] جهانی تجارت سازمان. آورند فراهم را جهانی تجارت

 تحت سازمانی آن از قبل. نبود جدیدی سازمان جهانی، تجارت سازمان البته. آمد وجود به المللبین سطح در خارجی تجارت

 4391 سال در جهان کشور 33 نمایندگان. داشت وجود کمتری اختیارات با( گات) «تجارت و تعرفه عمومی توافقنامه» عنوان

 ایجاد درباره کلی تفاهمی به حقیقت در تجارت، و تعرفه عمومی نامهموافقت مفاد امضای با سوئیس ژنو شهر در میالدی

 که بود پیمان امضاکننده کشورهای میان چندجانبه توافقی نامه،موافقت این. برآمدند خود میان تجاری مبادله برای تسهیالت

 .بودند خود میان گمرکی سنگین هایمحدودیت از فارغ و آزاد مبادالت برای بیشتر تسهیالتی ایجاد خواستار

 444 از بیش بین جدیدی نامهموافقت برای مذاکرات دور شد، برگزار اروگوئه در که گات هایاجالس از دریکی 4331 اکتبر در

 درصد 22 نهایتاً که درآمد عمل مرحله به اروگوئه دوره نامهموافقت 4335 ژانویه اول روز در. گردید آغاز کنندهشرکت کشور

 .آورد وجود به المللبین تجارت در شگرف تغییراتی و گمرکی هایتعرفه در کاهش

 سوی از محدودیت اعمال و بازار تنظیم بر دولتی نظارت به اعتقادی آزاد، بازار اقتصاد نظریات الهام با جهانی تجارت سازمان

 این خدماتی و بانکی هایسامانه توانایی و عضو کشورهای در ارز نرخ بودن یکسان. ندارد اقتصادی فعالیت در سیاسی واحدهای

. است سازمان این در شدهشناخته رسمیت به و ثابت اصول ازجمله خدمات و ارز جهانی بازار بر حاکم بانظم همسانی در کشورها

 تولید در که ماند خواهند باقی صادرات بخش در کاالهایی صورت، این در. است منتفی صادرات از حمایت شدنجهانی درروند

 است، شدنجهانی درروند جهانی تجارت سازمان مهم اصول از واردات ایتعرفه هایمحدودیت کاهش. باشند نسبی مزیت دارای

 سطح از رقابت میدان شدن،جهانی درروند بنابراین، شود؛می کشورها واردات افزایش و هاتعرفه کاهش موجب شدنجهانی لذا،

 تجارت بعد در باالتری رقابت قدرت که هستند ترموفق کشورهایی روند این در و یابدمی گسترش جهانی سطح به منطقه

 آن بر حاکم مقررات و قوانین اقتصادی، ساختار با کشورها بودن موفق این، بر افزون. باشند داشته( واردات و صادرات) المللبین

 .دارد ارتباط نیز کشور

 است، ایجادشده ثروت. است آفریده کشورها میان در هم و کشورها داخل در هم را نامتوازنی پیامدهای شدنجهانی کنونی روند

 در شدتبه که کنندمی زندگی جهانی در سوم جهان کشورهای مردم. ندارند آن مزایای از سهمی مردم و کشورها از بسیاری اما

 .است افزایش به رو همچنان پذیریآسیب این و هستند پذیرآسیب کنند، کنترل را آن توانندنمی که تغییراتی برابر
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 میالدی 3445 تا 4334 هایسال در صنعتی کشورهای از ایمقایسهقابل طوربه توسعهدرحال کشورهای اقتصادی عملکرد

 تجارت از نیمی حدود در جهان، جمعیت از درصد 41 با صنعتی کشور 33 آن در که است کرده خلق را جهانی و است ماندهعقب

 به میالدی 3445 سال در جهان در بیکاری میزان. اختیاردارند در را خارجی مستقیم گذاریسرمایه از نیمی از بیش و جهانی

 کار نیروی از درصد 2/1 به عبارتی به یا و نفر میلیون 3/434 از بیش به کار جویای و بیکار افراد تعداد و داد ادامه خود افزایش

 از درصد 34 از بیش که شودمی برآورد. است شدهثبت کار المللیبین سازمان توسط که است رقمی باالترین رقم این که رسیده

 هستند سازمان این در عضویت پی در قدرتمند نهادهای که است رو همین از. باشد سازمان این کنترل در جهانی تجارت مجموع

 طرح کشورها، سایر با مقایسه در کشورمان خارجی تجارت وضعیت و اقتصادی ساختار دلیل به. پندارندمی گریزناپذیر را آن و

 .است آورده وجود به ایران اقتصاد به نسبت امیدهایی و هانگرانی سازمان این در عضویت

 آن بودن مفید بر گواهی خود است جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت مخالف آمریکا کههمین که دارندمی عنوان برخی

 این به نسبت ایبدبینانه رویکرد... و کشاورزی و صنایع وضعیت به نسبت نگرانی ابراز با دیگر برخی اما هست؛ ایران اقتصاد برای

 دارد، قرار پایینی سطح در وریبهره و است دولتی آن اقتصاد درصد 34 حدود که کشوری در که دارندمی عنوان و دارندمسئله

 سیستم اصالحات بنابراین هست؛ کشور اقتصاد نابودی معنای به جهانی تجارت سازمان در شدن عضو اقتصاد، این اصالح بدون

 سازمان به پیوستن برای اولیه اقدامات از جهانی، استانداردهای با انطباق جهت...  و کشور بهابازار بیمه، مالی، خدمات بانکی،

 است، متفاوت بسیار دیگر المللیبین هایسازمان به پیوستن با جهانی تجارت سازمان به پیوستن. شودمی تعبیر جهانی تجارت

 کشور) جدید عضو شدن پذیرفته البته که است پذیرامکان فعلی اعضای آراء اجماع با تنها WTO در عضویت و پیوستن چراکه

 وقتی طوریبه است WTO کلی اهداف با داخلی تجارت مقررات مغایرت عدم جمله آن از که است خاصی مقررات دارای( جدید

 نظرازنقطه یا و اقتصادی ازنظر اینکه یا و کندمی حمایت داخلی هایتولیدکننده از بیشتر و است بسته اقتصاد دارای کشوری

 متقاضی هر لذا نیست، سازگار WTO اهداف با باشد کرده ایجاد خارجی تجارت برای را موانعی غیراقتصادی و ایسهمیه

 تجارت ساختار کردن سازگار جهت در و دهد ارائه اشاقتصادی ساختار اصالح برای سازمان این به را ایبرنامه باید عضویت

 شرایط این کهدرصورتی و است جهانی تجارت سازمان در عضویت شرایط از یکیاین که کند تالش WTO کلی اهداف با داخلی

 .شد نخواهد عملی متقاضی عضویت و گیردنمی صورت توافق مسلماً نشود، احراز

 در اخیراً که تجارت ایتعرفه غیر موانع برداشتن و خارجی گذاریسرمایه تشویق و ارز نرخ سازییکسان نظیر اقدامات برخی

 در شدهانجام تحوالت و اقدامات این که گفت توانمی و بوده جهانی تجارت سازمان کلی اهداف جهت در شده،انجام ایران

 اقتصاد غیررقابتی سیستم چراکه نیست، کافی شرط اقدامات این البته که بوده سازگار WTO اهداف با داخلی تجارت ساختار

 یکسری این بر عالوه. شودمی اجرا مانع دولتی هایبنگاه و هاتولیدکننده برخی از دولت شدید حمایتی سیستم و ما داخلی

 ایران دادن قرار تنگنا در و ایران با سیاسی مخالفت خاطر به آمریکا سیاسی اراده حقیقت در و دارد وجود هم سیاسی مسائل
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 موافقت ،WTO در عضویت شرایط از زیرا شود رد WTO در عضویت برای ایران درخواست بارها که شده باعث اقتصادی ازنظر

 .هست عضو کشورهای تمام

 

 WTO به ایران پيوستن پيامدهاي

 :هافرصت

 اقتصادی ساختار اصالح. 4

 تعدیل هایسیاست اجرای طریق از اقتصادی ساختار اصالح کند،می طلب کشور هر عضویت برای WTO که تعهداتی از یکی

 و اقتصادی آزادی واردات، و صادرات بر هامحدودیت کاهش ها،کنترل بردن بین از و هاقیمت آزادسازی یعنی است؛ اقتصادی

 و تدبیر به گریتصدی جایبه دولت و شود کم اقتصاد در دولت دخالت گیرد، قرار تأکید مورد باید رقابت و اقتصادی عمل آزادی

 و شوند هدفمند باید هایارانه شود، اجرا بیشتری گسترش و سرعت با سازیخصوصی. بپردازد اقتصادی هایسیاست درست ارائه

 از بسیاری. شود قطع باید استفاده بدون کاالهای از بسیاری تولید و بنزین مانند کاالهایی به غیرمنطقی هاییارانه پرداخت

 خارجی، و داخلی گذارسرمایه حضور برای رقابتی عرصه و شود حذف باید...  و خودرو تولید بانکداری، مانند دولتی انحصارت

 .یابد کاهش باید ارز نرخ و خارجی بازرگانی کنترل همچنین و شود فراهم خارجی و خصوصی هایبانک

 وارداتی کاالهای بهای کاهش. 3

 در کشورمان که بود خواهد صادراتی کاالهای سمت به تجارت الگوی در تغییر جهانی تجارت سازمان به پیوستن تبعات از یکی

 غیر تخصیص یعنی این و نیست جهانی بازارهای به هاآن کردن صادر به قادر آزاد شرایط در و نیست برخوردار مزیت از هاآن

 تبعیضی موانع دلیل به شرایط این در. داشت نخواهد را حیات ادامه امکان آزاد تجارت شرایط در که صنایعی ایجاد و منابع بهینه

 مجدداً تولیدکنندگان و یافتهافزایش داخل در موردحمایت کاالهای قیمت شود،می وضع عضو کشورهای سایر از واردات برای که

. هست خودرو عرضه و تولید امر، این بارز نمونه. نمایندمی تزریق داخل بازارهای به باال هایقیمت و نازل باکیفیت را کاالها همان

. هست یافتهتوسعه کشورهای از کشور واردات از اعظمی بخش که دهدمی نشان ایران تجاری هایطرف ترکیب دیگر طرف از

 مدت،کوتاه در هاآن به کشور اقتصاد شدید وابستگی دلیل به و ایواسطه و ایسرمایه کاالهای نظیر وارداتی مورد در ویژهبه

 را واردات از حجم این تا آوردمی فراهم کشور برای را زمینه این جهانی تجارت سازمان به ورود لذا. ندارد وجود جایگزینی امکان

 .کند ارسال هدف کشورهای به مستقیماً را صادراتش حالدرعین و دهد انجام کمتری هزینه با
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 صنعتی و اقتصادی هایبخش شدن فعال. 2

 البته و صنعتی هایقسمت شدن فعال متعادل، ایزنجیره تجارت یک در جهانی بازارهای به ورود توجهقابل هایمزیت از یکی

 جنس و کاال نوع هر انتخاب احتمال نهایتاً و جهانی تجارت بزرگراه از استفاده کاالها، قیمت شدن یکسان. است جامعه اقتصادی

 .است امر این مثبت پیامدهای ازجمله مشخص بهای یک با عضو، کشورهای در تولیدشده

 بازرگانی و اقتصادی دیگر هایفرصت. 1

 و هاشرکت گرفتن قرار اقتصادی، کالن فضای شدن رقابتی اقتصاد، سازیشفاف به توانمی WTO به ایران پیوستن مزایای از

 و کاال کیفیت رفتن باال خارجی، معتبر هایشرکت از فنی دانش لیسانس گرفتن جهانی، توزیع و تهیه شبکه در ایران هاکارخانه

 :از است عبارت جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق دیگر مثبت آثار طورکلیبه. کرد اشاره... و خارجی و داخلی خدمات

 خارجی گذاریسرمایه جذب تسهیل طریق از اشتغال ایجاد

 بومی نیروهای آموزش و خارجی متخصصان جذب و مشترک گذاریسرمایه طریق از فناوری انتقال

 .تجاری قوانین در شفافیت عدم از ناشی هایرانت کاهش و مقررات و قواعد سازیشفاف

 .متناقض هایتصمیم و درپیپی تغییرات از جلوگیری و خدماتی هایفعالیت با مرتبط مقررات و قوانین بیشتر تثبیت

 گشایش و کنندگانعرضه میان رقابت درنتیجه کیفیت افزایش و هانرخ کاهش واسطهبه خدمات کنندگانمصرف رفاه افزایش

 .صادرات برای خارجی بازارهای

 

 هاتعرفه نرخ کاهش

 آن به مربوط هایهزینه کاهش با ارتباطی وسایل سریع گسترش

 برای هم و یافتهتوسعه کشورهای برای هم داخلی ناخالص تولید به واردات و صادرات خالص حجم نسبت چشمگیر رشد

 .توسعهدرحال کشورهای

 .انجامدمی فقر کاهش و باال اقتصادی رشد به تجارت آزادسازی و تجارت آزادسازی به منجر WTO به پیوستن طورکلیبه

 هامحدودیت

 از را داخلی بازار که دارد احتمال داخلی، تولیدات کیفیت بودن پایین و داخلی مصرف بازار بر حاکم نامناسب الگوی دلیل به. 4

 .بدهیم دست

 سود حداکثر کسب به تنها و ندارند میزبان کشور توسعه اهداف با خود هایفعالیت کردن همسو به تعهدی هیچ دارانسرمایه. 3

 .بکشند بیرون کشور از را خود پای سهولت با توانندمی و اندیشندمی خود



114-174، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

   

544 
 

 خارجی سرمایه حضور که دارد وجود امکان این ایران ازجمله و سوم جهان کشورهای ارزی و مالی بنیه ضعف به توجه با. 2

 .سازد گرفتار مجدد استقراض و دیون پرداخت برای استقراض باطل دور در را کشور فرهنگی آثار تحمیل بر افزون

 و ببرند باال را خود وریبهره نتوانند ایران صنایع و تولیدات اگر و شودمی روروبه خارجی کاالهای واردات باسیل اقتصاد. 1

 .شد خواهد منجر تولیدات از بسیاری تهدید و ورشکستگی به نکند، درست را نسبی هایقیمت

 فروش انحصاری فضای از توانندنمی دیگر برندمی بهره واردات تعرفه حمایت از که خودروسازی مانند ایران صنایع از بسیاری. 5

 .شوند مندبهره دولتی انبوه هایحمایت و

 و صنعتی کشورهای از بسیاری در سرانه درآمد و دالر 414 و هزار 41 ،3445 سال در ایران سرانه درآمد که شرایطی در. 1

 گسترش و هایارانه حذف است کنندهنگران بسیار که WTO در عضویت مضرات از یکی است، دالر هزار 24 باالی یافتهتوسعه

 .است اشتغال و تولیدات کاهش اثر در فقر

 

 و هاآن تولیدات پایین کیفیت دلیل به امر این که شودمی وارد کوچک واحدهای به صدماتی ابتدا WTO به ایران پیوستن با. 9

 .است رقابت عرصه در ناتوانی

 

 گيرينتيجه

 شکبی جهانی، تجارت سازمان قوانین از کشورها این تبعیت و کشورها تمام بین در جهانی تجارت سازمان گسترش به توجه با

 عضویت به باید( 4141 سند اساس بر) خاورمیانه منطقه کشورهای ویژهبه کشورها این با پایدار تجاری تعامل برقراری برای ایران

WTO بر کشورها این با تعامل برای را خود تجاری هایسیاست بود خواهد ناچار عضویت عدم صورت در یا و دربیاید 

 کاالیی مقابل در کاالیی تعویض با که نیست آن جهانی بازارهای به پیوستن از اصلی هدف.کند منطبق WTO هایسیاست

 طرفداران. کشورهاست سایر برابر در سیاسی و تولیدی قدرت کسب کاال تجارت از هدف بلکه آوریم، دست به کاالیی فقط دیگر،

 کاال مبادله اثرات به باشند، داشته توجه تولیدی هایفعالیت به دهنده قدرت اثرات به اینکه جایبه آزاد تجارت

 هایویژگی اساس بر دبای کشور هر نیستند، برخوردار مشابه تولیدی توان از مختلف کشورهای کهمادامی کهدرصورتی.پردازندمی

 میدان به تازه کشور یک.نشود متضرر تا کند گیریتصمیم خارج دنیای با تعامل نحوه درباره خود سیاسی و اجتماعی -اقتصادی

 یافتگی،توسعه مختلف سطوح با کشورهایی بین اما کند، اندامعرض صنعتی قدرت یک مقابل در تواندمی کمتر آمده،

 اگر ویژهبه کند، اندامعرض صنعتی قدرت یک مقابل در تواندمی کمتر آمده، میدان به تازه کشور یک. است آفرینمشکل

 ابتدایی مراحل در هنوز کشورها که شرایطی در روازاین.باشند آوردهعمل به صنایعشان از را الزم هایحمایت صنعتی کشورهای

 این کمکم قدرت، به دستیابی از بعد و دهند انجام هدفمندی هایحمایت داخلی صنایع از باید هادولت هادولت هستند، رشد
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 سپری را رسد اولیه مراحل که است اییافتهتوسعه کشورهای نفع به دولتی هایحمایت کاهش و آزادسازی.شود حذف هاحمایت

 زودهنگام آزادسازی از هستند، راه ابتدای در که توسعهدرحال کشورهای اما دارند، رقابت برای مناسبی تولیدی قدرت و کردند

 بروز و ترقوی اقتصاد اراده تحمیل به منجر تولیدی، توان نابرابری شرایط در اقتصاد دو میان مواجهه نوع هر و دید خواهند آسیب

 ( 4234لیست،.)شد خواهد اقتصادی سلطه

 بروز انقالب، ابتدای ایدئولوژیک هایسیاست و تحوالت علت به گرفته، صورت تحقیقات اساس بر ایران اسالمی انقالب از پس

 هایدولت در توسعه هایبرنامه به جدی توجه عدم همچنین و ایران اسالمی جمهوری علیه متعدد هایتحریم تحمیلی، جنگ

 بگیرد، فاصله کامل رقابت از ایران ایکارخانه صنایع تا شده این به منجر ثروت و قدرت مافیای و هادولت زدگی سیاست مختلف،

 همین در عضویت بساچه و نیست برخوردار جهانی بازار به ورود برای مناسب نسبی مزیت از کشور حاضر حال در درنتیجه

 معضالت بلکه نباشد، کشور سود به تنهانه – ا.ا.ج علیه امپریالیستی دول هایسیاست سنگین هجمه و آمادگی عدم - شرایط

 .آورد وجود به را تریپیچیده بسیار

 دارای کشورهای که رسید نتیجه این به توانمی راحتیبه برجام، از حاصل نتایج همچنین و ایهسته مسئله تجربه به توجه با

 بلکه داد، نخواهند را WTO در عضویت منافع از استفاده اجازه تنهانه ضعیف ایران با شدنمواجه صورت در هژمون، هایسیاست

 .کرد خواهند روبرو فراوانی هایبحران با را کشور

 نماید مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست به جدی توجه سازمان این در عضویت ساختن فراهم و مسئله این رفع برای باید کشور

 :ازجمله

 واقعی صورتبه سازیخصوصی به توجه

 اصلی وظایف مسیر به هاآن هدایت جهت در بانکی نظام اصالح

  اقتصادی؛ و اداری مفاسد از جلوگیری و برخورد

 و شده نهادینه ایران در فساد مسئله و دارد قرار کشورها فاسدترین جزء ایران  که شد خواهد آشکار فساد جهانی نقشه بررسی با

 و رقابت افزایش بازارها، سازی آزاد نهادی، و ساختاری اصالحات نیازمند شدن جهانی. است آمده در فرهنگ یک صورت به

 را خود های ساخت زیر ایران است الزم بنابراین. است اقتصادی های بخش تمامی در خدمات کیفیت بهبود و معامالت شفافیت

 و اقتصادی امور در دولت تصدی میزان قبیل از عواملی مدریت با.سازد فراهم  wto به پیوستن از قبل فساد کاهش طریق از

 .است کنترل قابل زیادی میزان به فساد مسئله دستمرد و حقوق نظام

 و بورس در گذاریسرمایه ٔ  درزمینه سازیفرهنگ و آشنایی برای دانشگاه و دبیرستان تحصیلی دوران در عمومی هایآموزش

 اعتماد جلب جهت فرابورس و بورس به مربوط هایفعالیت در بیشتر چه هر شفافیت ٔ  درزمینه فعالیت موازی طوربه

 این خارجی، گذاریسرمایه به کشور نیاز رقم علی. شود وارد کشور تولید چرخه در مردم سرگردان هایسرمایه تا گذارانسرمایه
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 شدن سرگردان موجب امر این به توجه عدم. نماید برطرف را کشور گذاریسرمایه نیازهای از توجهیقابل قسمت تواندمی کار

 .کرد خواهد وارد کشور اقتصاد به را زیادی لطمات که شده گریواسطه و کاذب هایفعالیت در مردم هایسرمایه

 همچنین شد، خواهد ترپایین شدهتمام باقیمت محصوالت تولید و اشتغال ایجاد موجب که زودبازده و کوچک هایبنگاه به توجه

 رقم علی که خودرو صنعت همچون دولتینیمه و دولتی انحصاری و بزرگ صنایع به توجه جایبه خصوصی هایبنگاه تقویت

 صورت در که هاییبخش از یکی مسلماً و بردارد مثبتی گام شدن رقابتی جهت در نتوانست، گاههیچ هنگفت هایگذاریسرمایه

 .بود خواهند صنایع همین شد، خواهند افول دچار WTO در عضویت

 بتوان، WTO در عضویت صورت در تا افزودهارزش بر مالیات سمت به مالیاتی نظام دادن سوق و مالیاتی نظام اصالح به توجه

 .کرد جبران را دولت بودجه کسر و تولید بر مالیات درآمد از حاصل کاهش

 بهره جهت در WTO استانداردهای اساس بر ونقلحمل قوانین اصالح همراه به جغرافیایی ممتاز موقعیت به بیشتر هرچه توجه

 میانه آسیای کشورهای ارتباطی پل عنوانبه رانیکشتی و هوایی ای،جاده ریلی، ونقلحمل خدمات نسبی مزیت از بیشتر هرچه

 .اروپا و دور خاور کشورهای و آزاد هایآب به

 درآمد تناسببه مالیات اخذ جهت در کشور بانکی سیستم اطالعات از استفاده با مردم ایدرآمده میزان و محل در سازیشفاف

 مثل یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری همچون کشور اقتصادی هایفعالیت در فساد و شوییپول از جلوگیری همچنین و واقعی

 .آلمان

. دارد جدی رسیدگی و توجه به نیاز است بوده سازسرنوشت و مهم مسئله ایران تاریخ طول در همواره نفت مسئله ازآنجاکه

 دستیپایین صنایع در ارزش زنجیره تکمیل و توسعه درگرو فروشی، خام از گرفتن فاصله و بنیاندانش اقتصاد سمت به حرکت

 از اعظمی بخش توان،می انرژی محصوالت صادراتی سبد به بخشیتنوع و فروشی خام از نفت صنعت بارهایی. است گاز و نفت

 ازجمله ایران نفت صنعت در موجود هایآسیب کردن برطرف همچنین. کرد کنترل را نفت قیمت نوسانات از ناشی هایزیان

 .است ضروری داشته، همراه به کشور برای را زیادی هایخسارت که صنعت این در گسترده اداری فساد

 گسترش و توسعه و جدید فناوری خلق با تواندمی کند حرکت بنیاندانش اقتصاد سمت به ایران اسالمی جمهوری اگر

 .بکاهد خارجی کشورهای به خود هایوابستگی از و بخشیده بهبود را تولید چرخه واردشده هایفناوری

 برای الزم نسبی هایمزیت تواندمی آن درست کارگیریبه و مقاومتی اقتصاد هایسیاست به پایبندی با ایران اسالمی جمهوری

 کمترین با- عضویت این منافع از جهانی تجارت سازمان به پیوستن با ازآنپس و نماید کسب را جهان سطح در مقتدرانه حضور

 .گردد مندبهره -اقتصادی اختالالت
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 منابع

 (4234) ایران واردات صادرات مقررات اجرایی نامهآیین.4

 شناسیروش ،«واردات و صادرات مقررات بر آن پیامدهای و جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق» ؛(4231) مهدی، فیروزی،.3

 11 شماره انسانی، علوم

 بازرگانی، اتاق نامه ها،محدودیت و هافرصت ،WTO در ایران عضویت آثار بررسی ؛(4234) سلمان سیدین، محمد، حقیقی،.2

 533 شماره

 از حمایت ویژه گروه گزارش ،«هاآن شدن اجرایی نحوه مورد در پیشنهادهایی و متناظر قوانین و مقاومتی اقتصاد هایسیاست»

 نهم دوره ؛(4232) 11 اصل اجرای بر نظارت و ملی تولید

 دوازدهم، سال اسالمی، اقتصاد پژوهشی علمی فصلنامه «آن ملزومات و مقاومتی اقتصاد» ؛(4233) حسین سید موزی، میر.1

 4233 پاییز ،19 شماره

 مقاومتی اقتصاد تبیین و بررسی ملی همایش ،«مقاومتی اقتصاد استراتژی» ؛(4234) مریم آهنگری، انوش، جعفری،.5

 4234 پاییز ،34 شماره  کارآگاه، فصلنامه ،«مقاومتی اقتصاد پرتو در اقتصادی هایمقاومت» ؛(4234) الدینحسام خلیلی،.1

 ملی اجالس ،«مقاومتی اقتصاد در المللبین تجارت هاینظریه جایگاه تبیین» ؛(4232) مصطفی زاده، کریم اعظم، عبداللهی،.9

 بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، و اقتصاد در رهبری معظم مقام هایدیدگاه راهبردی تحلیل

 پاییز ،31 شماره سیاسی، علوم تخصصی فصلنامه جهان، سیاسی اقتصاد نظام در مقاومتی اقتصاد ؛(4233) هادی آجیلی،.3

4233 

 کشورهای در مقاومتی اقتصاد راهبرد در اقتصادی توانمندسازی نقش ؛(4232) کوروش اعظمی، جعفری، احمد صمیمی،.3

 4232 پاییز ،33 شماره  اقتصادی، علوم فصلنامه توسعه،درحال

 شماره کالن، و راهبردی های سیاست فصلنامه مقاومتی، اقتصاد برای کامل الگویی اسالمی اقتصاد نظام( 4232) علی اسدی،.44

 4232بهار پنجم،

 پاییز ،441 شماره اسالمی، اجتماعی های پژوهش فصلنامه مقاومتی، اقتصاد تحقق موانع ؛(4231) محمدحسین پژوهنده،.44

4231 

 اسالمی شورای مجلس مقاومتی اقتصاد گزارش ؛(4232) حمیدرضا فوالدگر،.43

 مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه و ابعاد بررسی ؛(4233)مصطفی نسب، سمیعی علیرضا، سید سجادیه، محمدصادق، زاده، تراب.42

 بهار ،32 شماره اسالمی، انقالب مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه ای،خامنه اهللآیت حضرت اندیشه در ایران اسالمی جمهوری

4233 
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 ،"WTO به ایران پیوستن با فوالد تولیدی واحدهای ایهزینه رقابت توان محاسبه ؛(4233) ولی گریوانی، ، حسن کلباسی،.41

 4233 زمستان ،49 شماره ایران، اقتصادی های پژوهش فصلنامه

 آمادگی و پذیریرقابت سنجش در سیاستی تحلیل ماتریس کاربرد ؛(4231) کاوسی محمد خداوردیزاده، محمد فتحی، یحیی.45

 ،41 شماره چهارم، سال ایران، کاربردی اقتصادی مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه ،"WTO به الحاق برای کشور هایبنگاه

 4231 تابستان

 اقتصادی مطالعات فصلنامه نفت، به وابسته اقتصادهای و جهانی تجارت سازمان در عضویت ؛(4233) محسن باقی، حبیبی.41

 4234 بهار ،33 شماره هشتم، سال انرژی،

 بازرگانی، اتاق نامه ،WTO به الحاق درروند ایران صنایع پذیریرقابت ؛(4231) حسن بیگی، ولی اکبر،علی اقبال، نیکو.49

 33 خرداد ،14 شماره

 

 


