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 تقديم به روح پاك مادرم و 
 تقديم به برادر شهيدم حسين

 
 پيشگفتار

 
 آن ايجـاد    ي از كشورهاست كه با عقد قرارداد ميان اعضـا         ي مجمع يالملل سازمان بين 

 مربـوط  ي هـدفها ي به پيگيـر هها از دستگايا شود و با داشتن يك نظام يا مجموعه    يم
 ي سـازمانها  يهـدف اصـل   . ازدپـرد  ي بين اعضا م   يبه مصالح مشترك از طريق همكار     

، گسـترش و بسـط      ي تغييـر وضـعيت نـامطلوب اقتصـاد جهـان          يالمللـ  بينو پولي    يمال
، تنظـيم و تـدوين نظـام        ي و تجـار   ي بازرگـان  يتجارت آزاد از طريق رفع محدوديتها     

 و سرانجام باال بردن سـطح رفـاه ملـل دنيـا از طريـق                يالملل  بين ي و پول  ينوين اقتصاد 
 با كمال تأسف پس از چند دهه فعاليت ايـن           يول. الملل است  ح بين تقسيم كار در سط   

اين در .  در حال توسعه جهان نشده استي عايد كشورهايسازمانها، نتايج قابل توجه   
انـد از     كه بر اين سـازمانها دارنـد توانسـته         ي پيشرفته با تسلط   ي است كه كشورها   يحال

 در حال توسـعه اعتقـاد       ياز كشورها  يبسيار.  بكنند ي فراوان يبردار اين موقعيت بهره  
 مـواد اوليـه اسـت بـا         ة آنهـا كـه اغلـب در برگيرنـد         ي توليد يدارند كه قيمت كاالها   

 كه مجبور بـه ورود آنهـا هسـتند، قابـل مقايسـه نيسـت؛ لـذا منـافع                    يمصنوعات صنعت 
ايـن  . شـود  ي مـ  ي بـزرگ صـنعت    يحاصل از اين تجارت نـاهمگون، نصـيب كشـورها         

 بــه نفــع كليــه يالمللــ  بــيني شــدن تجــارت و روابــط اقتصــاد عادالنــهيكشــورها بــرا
 را آغاز كردند كه به تشكيل كنفرانس تجـارت و توسـعه             ي جهان تالشهاي  يكشورها

 . آن همچنان ادامه داردي انجاميد و اجالسها١٩۶۴در سال ) انكتاد(
 تعرفه و   ي اهداف موافقتنامه عموم   ي با پيگير  ي صنعت ياز طرف ديگر كشورها   

اقتصاد »  شدن يجهان « و اعالم نظريه   يو تشكيل سازمان تجارت جهان    ) گات (تجارت
  يدر اين ميان دولتها.  جهان دارندي در تسلط كامل بر اقتصاد كشورهايكشورها سع



 المللي بينو پولي سازمانهاي مالي      ۲

 ي ملتهـا  ي را در حفـظ منـافع اقتصـاد        ي سـنگين  مسـئوليت  در حـال توسـعه       يكشورها
 يدات مختلــف بــرا بــه تمهيــي اصــولة در يــك مبــارزكــهخــويش بــه عهــده دارنــد 

 ة حداكثر از فرصتها و رفع همه تهديدات و خطرها توسل جويند تا به وظيف     يگير بهره
 . حساس عمل كرده باشندة خويش در اين برهيتاريخ

 ي و مال  ي مربوط به مؤسسات پول    ي شده است مباحث اساس    يدر اين كتاب سع   
. يز ارتباط دارد، مطـرح شـود       كه با اقتصاد جامعه ما ن      يا  به گونه  يا  و منطقه  يالملل نبي

 از ايـن    ي مختلـف بـر لـه و يـا عليـه اقـدامات بعضـ               ياين مباحث در برگيرنده نظرهـا     
 يهـا  ه شده است تا دانشجويان عزيز رشـت   ي بررس يا سازمانهاست كه با ديدگاه نقادانه    

 به اهداف و مقاصد اين سازمانها بنگرند و به حفـظ            يمديريت و اقتصاد با تأمل بيشتر     
ترين روشها را    ي خويش بپردازند و در اين راستا عقالي       يت از منافع و منابع مل     و حراس 
 .برگزينند

 قـرار   ي كه در انجام اين تأليف مـرا مـورد عنايـت و يـار              يدر خاتمه از اساتيد   
پـور كـه مـرا     ي آرين قلـ ياصغر پورعزت و آقا ي علياند و همچنين از جناب آقا    داده

 كـه   يهمچنين از دانشجويان  . كنم ي م يگزار سپاسترغيب و تشويق نمودند، صميمانه      
انـد نهايـت      در مباحث موجب بارورتر شـدن مطالـب شـده          يبا طرح پرسش و همراه    
 .تشكر و امتنان را دارم

 دانشـگاهها  يهمچنين از كاركنان سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انسـان             
 ايـن   ي به خاطر حسن سليقه در ويرايش ادب       ي سركار خانم مريم موسو    ويژه  به» سمت«

 ي تشـكر و قـدردان      مـديريت اسـتراتژيك در بازرگـاني و صـنايع          كتاب و نيـز كتـاب     
 .شود يم

 
 نژاد دكتر مهدي ابراهيمي

 استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  
  



 

۳ 

 
 

 مقدمه
 

 پـس از  يويژه سـالها  رد قرن معاصر به  رهاو يا  و منطقه  يالملل  بين ي اقتصاد يسازمانها
 جهان خواستند از    ي دوم اكثر كشورها   يپس از جنگ جهان   .  دوم است  يجنگ جهان 

، ي از مشـكالت اجتمـاع     يا طريق ايجـاد سـازمانها و تشـكيالت مناسـب بتواننـد پـاره             
 ي جهـان ي خود را حل كنند و نيـز از ايـن طريـق از وقـوع بحرانهـا          ي و سياس  ياقتصاد
 گوناگون و شـرح وظـايف       ي در پوشش اسام   ياين تاريخ به بعد سازمانهاي    از  . بكاهند
 . تشكيل شديالملل  و يا بينيا منطقه

 ـ  ي و مشـاركت كشـورها بـه منظـور بهبـود ارتباطـات اقتصـاد       يلزوم همكـار 
.  سـازمانها دنبـال كننـد      گونـه   ايـن ، آنان را بر آن داشـت تـا انتظاراتشـان را در              يسياس

 عضـويت   يالمللـ  توان يافت كه در چنـدين سـازمان بـين          ي م  را يامروزه كمتر كشور  
 خود را بـا عضـويت در   ي و اقتصادينداشته باشد و در صدد آن نباشد تا مسائل سياس        

 . حل كندي جهاني اقتصاديهاگذاري سياست با ياين سازمانها و هماهنگ
  وي بشـر ة از قبيـل افـزايش رفـاه جامعـ    ي از ايـن سـازمانها اهـداف   ي برخـ يبـرا 

 كه احتماالً در آينده بـروز       ي و مقابله با مشكالت    يماندگ كردن بار مشكالت عقب   كم  
 خـود  يها ه برنامة را در سرلوح  ي ديگر اهداف استثمار   يبرخ. خواهد كرد، تعيين شد   

كننـد   ي عقب نگاه داشته شده دنبال م      يقرار دادند كه غالباً اين اهداف را در كشورها        
 . و كاهش فقر به وجود آمدنديستعمارزداي اي از اين سازمانها برايو تعداد

 گسـترش بانكهـا بعـد از جنـگ          ي كـه در پـ     يالمللـ   بين ي و مال  يمؤسسات پول 
 و بالفاصله پـس     ١٩٣۴ـ١٩٢٩ ي قرن در بين سالها    ي اول و ظهور بحران اقتصاد     يجهان

 اند به مرور نقش بسيار حساس خود را در مسـائل            دوم به وجود آمده    ياز جنگ جهان  
امـروزه اهـداف اوليـه هـر يـك از           . انـد   نشـان داده   يالمللـ   بـين  ي و مـال   يول پ ياقتصاد
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 ي مزّورانه غربيها شده است، با توجه به نقش        يازمانها، اگرچه دستخوش سياستها   ساين  
خصـوص    كشورها به  يتوانند در بهبود يا به فساد كشيدن وضع اقتصاد         يكه هر يك م   

 مثال نقش   يرسد؛ برا  ي به نظر م   يربه رشد داشته باشند، همچنان ضرو       رو يكشورها
 ي را در مـورد سياسـتها  ي كه هر روزه اخباري پول و يا بانك جهان     يالملل صندوق بين 

 ةشـنويم، در دهـ     ي م ي و يا آسياي   ي التين، افريقاي  ي امريكا يآنها در رابطه با كشورها    
 يهـا  ه آن نبايد از نظر كارشناسان رشت      ة دارد كه مطالع   يچنان حساسيت خاص   اخير آن 

 مسـائل   يمختلف علوم مديريت و اقتصاد دور بماند؛ زيرا در غير ايـن صـورت بررسـ               
 . ميسر نخواهد بودي كشورها به اين آساني و بانكي پولياقتصاد


