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چکیـده
یکی از عناصر اصلی در شکلگیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحووت و رویواادهای
بینالمللی مربوط میشود .بحران مالی جهانی  2008بهعنوان یکی از مهمترین این رویاادها کوه ریشوه
در شرایط اقتصادی داخلی قارتمناترین بازیگر نظام بینالملل یعنوی آمریکوا داشوت موجو ایجواد
تغییرا

چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مایریت بینالمللی پول و زیر مجموعوه آن

یعنی صناوق بینالمللی پول گردیا .بر این اساس بازیگران رسمی نظام بینالملل (دولتها) بهویوه
بازیگرانی که دارای نقش حااقلی در این نظام میباشنا تالش نمودنا تا از فرصوت بوهوجوود آموا
بیشترین بهر برداری را بهعمل آورنا و اصالحا مورد نظر خود را در صناوق اعمال نماینا .دغاغوه
ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شا توسط کشوری هماننا جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی
از بازیگران رسمی نظام بوینالملول و دارای رویکورد کلوی انقالبوی و غیور همسوو بوا منواف غور،
پهوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصوییی  -تحلیلوی بوه جایگوا ایون
کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسوائل مهو بوینالمللوی اقتصواد بوه تحلیول
درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مایریت بینالمللی پول و صناوق بینالمللی پول
بویه پس از تحوت

صور

گرفتوه در صوناوق پوس از بحوران  2008بپردازنوا .تجزیوه و تحلیول

عملکرد سخنرانیها مواض اعالمی مکاتبوا

رسومی و مصواحبههوای مقاموا

اقتصوادی و پوولی

جمهوری اسالمی ایران بهویه در جریان برگزاری اجالسهای مشترک بهار و پاییز بانو جهوانی و
صناوق بینالمللی پول در دور های قبل و پس از بحران  2008بیانگر آن است که سیاسوت خوارجی
این کشور پس از بحران جهانی  2008از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیهای نظام مایریت
بینالمللی پول (سازوکارهای منطقهای دوجانبه بان ها و مؤسسا

موالی بوزر جهوان) بوهسومت

رویکرد اصالح بازیگر مرکزی آن یعنی صناوق بینالمللی پول تغییر یافت.
▪ واژگان کلیدی :بحران جهانی  2008موایریت بوینالمللوی پوول صوناوق بوینالمللوی پوول
کشورهای درحالتوسعه

مقدمه
سیاست خارجی به معنای روندی است که طی آن منافع یا خواستههای ملی به تعامل با
عوامل و شرایط متغیر بینالمللی میپردازند .به بیان دیگر ،سیاست خارجی کشورها برآیند شرایط
و مقتضیات محیط داخلی و خارجی آنهاست؛ عنصر داخلی بیانگر اصول ،مبانی و اهداف سیاست
خارجی به انضمام مقتضیات داخلی هر کشور و عنصر خارجی بیانگر اصول ،مبانی و اهداف متصوره
برای نظام بینالملل به انضمام تحوالت و رویدادهای جهانی میباشد .به همین خاطر ،حتی با
وجود عدم تغییر در اصول ،مبانی و اهداف سیاست خارجی یك کشور ،در دورههای مختلف،
ممکن است بهواسطه رویدادهای مختلف جهانی یا منطقهای ،رویکردها یا سیاستهای مختلفی در
قبال دنیای خارج از کشور اتخاذ یا اجرا گردد .ولی موضوع جالب توجه در این نکته نهفته است که
سیاست خارجی کشورها علیرغم داشتن گوناگونی در شرایط و مقتضیات مختلف (اهداف ملی
تاکتیکی) ،در مسیر یك جریان اصلی (اهداف ملی استراتژیك) در حرکت میباشد.
بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان یکی از بازیگران نظام بینالملل ،علیرغم
داشتن رویکرد استراتژیك کالن ،در دورههای مختلف و با توجه به شرایط ،متقضیات و تحوالت
داخلی و خارجی متفاوت ،رویکردهای تاکتیکی مختلفی را به اجرا میگذارد .بهعنوان مثال،
درحالی که در دوره  9ماهه دولت موقت ( ،)1979شاهد نزاع بین رویکرد انقالبی و اصالحگرایانه
در سیاست خارجی بود ،در دوره جنگ تحمیلی ( ،)1988-1980یکی از شاخصههای اصلی آن
شامل مشارکت حداقلی در سازمانهای بینالمللی میگردید .در دوره بعد از جنگ سیاست
خارجی تنشزدایی و سپس اعتمادسازی را در پیش گرفت که البته همه آنها در داخل جریان
اصلی یا راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسالمی تعریف میشوند .در پیش گرفتن هر یك از
سیاستهای فوق ،تأثیر مستقیمی بر نوع سیاست خارجی این کشور در قبال مسائل اقتصاد
بینالملل و سازمانهای بینالمللی ،از جمله موضوع مدیریت بینالمللی پول و زیر مجموعه آن
یعنی صندوق بینالمللی پول داشته است؛ به نحویکه در دوره جنگ  8ساله شاهد حداقلِ
همکاریها با صندوق بود و پس از آن در راستای ایجاد مناسبات عادی با آن در حرکت بوده
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است .یکی از عناصر اصلی در شکلگیری رویکردها و سیاست خارجی هر کشوری به تحوالت و
رویدادهای بینالمللی ارتباط پیدا میکند .بعضی از رویدادهای بینالمللی از چنان اهمیتی
برخوردار میباشند که از آنها بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ روابط بینالملل یاد میشود .بهعنوان
مثال ،بحران بزرگ  ،1929از یك طرف موجب ایجاد اختالل در اقتصاد ،تجارت و امور پولی و
مالی جهانی گردید و از طرف دیگر ،بعضی از نویسندگان از آن بهعنوان یکی از دالیل وقوع
جنگ جهانی دوم یاد کردهاند .همچنین این بحران نهتنها منجر به زیر سؤال بردن نظریههای
نئوکالسیکی آلفرد مارشال 1مبنی بر باور به لزوم عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی
گردید ،بلکه به بروز نظریه کینزین 2و متعاقباً شکلگیری نظام برتونوودز و ایجاد صندوق
بینالمللی پول و بانك جهانی انجامید.
بحران جهانی  2008نیز ،بهعنوان بزرگترین رویداد بینالمللی اقتصادی پس از بحران
بزرگ ،عالوه برداشتن پیامدهای داخل کشوری از قبیل ایجاد رکود و بیکاری بهویژه در
کشورهای توسعهیافته و کشورهایی که بیشتر در نظام جهانی اقتصاد ادغام شده بودند ،کاهش
تقاضای خارجی برای کاالهای کشورهای درحالتوسعه ،کاهش تقاضای مواد خام و کاهش
کمكهای توسعهای برای کشورهای کمتر توسعهیافته ،دارای پیامدهای بینالمللی نیز بوده
است که ازجمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :تقویت گروه  20و ارتقاء جایگاه آن در
مدیریت جهانی اقتصاد؛ توجه نگاهها بهسمت صندوق بینالمللی پول و ضرورت اعمال اصالحات
الزم در آن؛ بهچالش کشیده شدن ظرفیت مدیریتی مؤسسات مربوط به حکمرانی جهانی از
جمله صندوق بینالمللی پول در نظام مدیریت جهانی اقتصاد؛ تقویت منطقهگرایی و
شکلگیری بلوکهای منطقهای جدید؛ چرخش نظام جهانی از جهان مالی با تفوق غربی به
سمت جهان مالی جهانی شدهتر؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی بینالمللی؛ توجه به توسعه حقوق
بینالملل اقتصادی در زمینه جریانات آزاد سرمایهای؛ به چالش کشیدهشدن نئولیبرالیسم و
فراهم شدن زمینه پذیرش نظریههای کینزی در روایتهای نئوکینزی؛ تقویت جایگاه جهانی
اقتصادی اقتصادهای درحال ظهور بهویژه چین درکنار کاهش قدرت اقتصادی آمریکا در دنیا؛
تغییر مکان جغرافیایی کمكهای مالی صندوق از کشورهای درحال توسعه بهسمت کشورهای
اروپایی؛ و ایجاد پدیدههای اجتماعی از قبیل جنبش والاستریت در سال  2011در ایاالت
متحده یا شورشهای مردمی در کشورهای اروپایی.
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بحران جهانی  ،2008پایههای اقتصادی شکل گرفته مبتنی بر مکتب نئولیبرالیسم را موورد
سؤال قرارداد و سالهای بعد از آن را میتوان به دوره گذاری تشبیه کورد کوه طوی آن سیاسوت
خارجی کشورهای ثروتمند دنیا در راستای حفظ وضع موجود (بوا اعموال اصوالحات حوداقلی) ،و
در نقطووه مقابوول آن یعنووی سیاسووت خووارجی کشووورهای درحووالتوسووعه در راسووتای پیگیووری
سیاستهای مبتنی بر اعمال اصالحات حداکثری در نظام پوولی و موالی بوینالمللوی موجوود یوا
تغییر ساختار آن در حرکت بوده است .پیامدهای فوق ،نظوام حواکم را وادار نموود توا دسوت بوه
اقدامات جدیدی در راستای ایجاد ثبات و جلوگیری از تغییرات بنیادین در خود بزند کوه یکوی از
مهمترین آنها در تغییر و تحوالت صورتگرفته در صندوق بوینالمللوی پوول بوروز پیودا کورد .از
جمله اقدامات توافقشده در این زمینه میتوان به اصوالح سوهمیههوا و حکمرانوی در صوندوق،3
ایجاد حصار امنیتی درمقابل بحران و افزایش منابع صندوق به بیش از هزار میلیارد دالر ،4اصوالح
چارچوب وامدهی (شامل توجه بیشتر به ویژگیهای خاص هور کشوور در ارائوه وام ،ایجواد خوط
اعتباری منعطف و خط اعتباری احتیاطی و نقدینگی) ،تقویت برنامه کمك به فقیرتورین منواطق
جهان ،5و تقویت تجزیه و تحلیل و توصیه سیاستگذاری صندوق (تغییر شکل مجمع ثبات موالی
به شورای ثبات مالی و تقویت برنامه نظارتی صندوق) اشاره نمود.
بنابراین ،طبیعی است که کشوری هماننود جمهووری اسوالمی ایوران ،بوهعنووان یکوی از
کشورهای درحال توسعه که دارای نقش و جایگاه حداقلی و حاشیهای در نظام مدیریت جهانی
اقتصاد شامل نظام مدیریت بینالمللی پول و صندوق بینالمللی پول میباشود ،نویمنگواهی بوه
اوضاع و شرایط بهوجود آمده پس از بحران  2008داشته باشد و در تنظیم رویکردها و سیاست
خارجی خود در قبال موضوع مدیریت بینالمللی پول به آنها توجه نماید.
مقاله حاضر با درنظر گرفتن چهار نوع سیاسوت خوارجی شوامل تغییور وضوع موجوود،
اصالح وضع موجود ،حفظ وضع موجود ،و تقویت وضع موجود ،در توالش خواهود بوود توا از
طریق بررسی جایگاه جمهوری اسالمی ایران در نظوام بوینالملول و نظوام مودیریت جهوانی
اقتصاد ،ضومن بررسوی تحلیلوی رویکردهوای مقاموات عوالیرتبوه اقتصوادی و پوولی آن در
دورههای قبل و پس از بحران  ،2008به بررسی تغییر یا تغییرات احتمالی صوورتگرفتوه در
رویکردهای این کشور پس از بحران مذکور در قبال صندوق بینالمللی پول بپردازد.
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مرور آثار منتشره و پژوهشهای انجام گرفتوه در زمینوه بحوران جهوانی  2008و نیوز
موضوع مدیریت بینالمللی پوول نشوان داد کوه بحو هوای پراکنودهای در زمینوه بحوران و
پاسخهای صندوق به آن صورت گرفته اسوت ولوی پوژوهش مسوتقلی در خصووص موضووع
کانونی این پژوهش یعنی رویکردهای جمهوری اسالمی ایران در قبال صوندوق بوینالمللوی
پول پس از بحران  2008صورت نگرفته است .عالوه بور ایون ،ترکیوب منوابع کتابخانوهای و
رویکرد نئوکینزینی پژوهش حاضر ،این مقالوه را از سوایر تحقیقوات صوورت گرفتوه متموایز
نموده و بر نوآوری آن افزوده است.
در یك دستهبندی کلی ،پژوهشهای منتشره در زمینوه مودیریت بوینالمللوی پوول را
میتوان به سه دسته تقسیمبندی نمود .دسته اول ،نوشتارهایی هستند کوه بوهدنبوال ایجواد
تغییرات و اصالحات اساسی و بنیادین در نظام مدیریت بینالمللی پوول مویباشوند .تمرکوز
مطالعاتی این دسته از نوشتارها بر مسائل کشوورهای درحوال توسوعه مویباشود و وضوعیت
باثباتتر جهانی را در توجه به مسائل مبتالبه کشورهای مذکور در نظور مویگیورد .از جملوه
موارد قابل ذکر در این دسته میتوان به کتابها ،مقالهها و گوزارشهوای ذیول اشواره کورد:
کتاب «دیپلماسی اقتصادی نوین» ،ضمن بررسی موضوع دیپلماسی اقتصادی در کشوورهای
درحالتوسعه ،به مطالعه در خصوص وضعیت سازمانهوای بوینالمللوی اقتصوادی ،از جملوه
ایرادات وارده به صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی پرداخته و این سازمانهوا را از حیو
سطح دموکراسی ،تعداد وزارتخانههای درگیر در آن و شفافیت مورد بررسی قورار مویدهود
(باین و ولکاک .)1388 ،کتاب «جهانی سازی و مسائل آن» ،نوشوته جووزف اسوتیگلیتز ،بور
تحریف صندوق از اصول کینزی خود و در نتیجه ایجاد رکود و بیکاری و بدترشدن بحرانهوا
در کشورهای گرفتار در آن تصریح داشته و سعی بور آن دارد توا توابوی دقوت توصویههوای
سیاستگذاری اقتصادی ارائه شده توسط صندوق را از بین ببرد (استیگلیتز .)1384 ،استیگلیتز
در کتاب دیگر خود تحت عنوان «نگاهی نو به جهانیشودن» نیوز ضومن وارد آوردن انتقوادات
متعدد به عملکرد صندوق در نظام جهانی و رد نظریههای لیبرالهوای اقتصوادی ،بوه انتقواد از
آزادسازی افسارگسیختهای میپردازد که موجب وخیمتر شدن اوضاع برای بعضوی از گوروههوا
میگردد .در این راستا ،وی به بعضی از اصالحات مورد نیاز در سازمانهای بینالمللوی پوولی و

بحران جهانی  2008و رویکردهای ج .ا .ایران در قبال مدیریت بینالمللی پول 67 /

مالی ،از جمله صندوق بینالمللی پول اشاره میکند (استیگلیتز .)1386 ،کتاب دیگوری تحوت
عنوان «جهانیشدن و جنوب (برخی مباح انتقادی)» جهانیشدن را فرآیندی نابرابر با توزیوع
نابرابر سودها و زیانها در نظر میگیرد که بهایجاد گروههای ثروتمند و فقیر در بعود جهوانی و
نیز در داخل جوامع مختلف انجامیده است .این کتاب با انتقاد از وضعیت کنونی نظوام اقتصواد
بینالملل ،آن را در راستای منافع شرکتهای کشورهای توسعهیافته در نظر میگیرد و بر حفظ
سازمانهای اقتصادی بینالمللی موجود ،و البته با ایجاد اصالحاتی در آنها ،تأکید دارد .مطالعوه
این کتاب خواننده را به درک نسبی از نوع نگاه و مسائل مبتال به کشورهای درحوالتوسوعه در
خصوص مسائل اقتصاد بینالملل از جمله نظام مودیریت بوینالمللوی پوول مویرسواند (خوور،
 .)1392کتاب دیگری تحت عنوان «اصالح حکمرانی صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی»1
سعی بر آن دارد تا به مواضع کشورهای درحالتوسعه در زمینه موضوعات مربووط بوه صوندوق
بینالمللی پول و بانك جهانی بپردازد .در این کتاب مهمترین چالش نهادهای برتوونوودزی در
ساختار حکمرانی و کنترل آنها در دست گروه کوچکی از کشورهای صنعتیِ بینیاز از منابع آنها
در نظر گرفته شده و بر اصالح ساختار نهادهای مذکور در راسوتای برطورف نموودن مشوکالت
عمده پولی و مالی جهان و نیز فقرزدایی تأکید شده اسوت ( .)Buira, 2005مقالوه «کموپلکس
وال استریت ،صندوق بینالمللی پول و اجماع واشنگتن» نوشتار دیگری اسوت کوه بوا توضویح
درخصوص عواملی همچون ساختار قدرت در نهادهای موالی بوینالمللوی ،اجمواع واشونگتن و
مکتووب اصووالت پووول ،بووه تشووریح رواج افسارگسوویختگی در بازارهووای مووالی تحووت عنوووان
"خودساماندهی بازار" ،مهندسی کاالهای نوین مالی و تجارت ریسك و رسوالت بخوشِ اقتصواد
(مجازی) در اقتصاد واقعی میپردازد (نقیزاده .)1391 ،مقاله دیگری تحت عنووان «اصوالحات
صندوق بینالمللی پول پس از بحران مالی جهانی :اجازه بدهید صندوق واقعیات را با قدرت در
میان بگذارد »2ضمن بررسی نحوه اداره صندوق بینالمللی پول به انتقوادات وارده بوه صوندوق
میپردازد و بزرگترین ایراد وارده به آن را در نفوذ دولتهای عضو بزرگ در تصمیمگیریها در
نظر میگیرد .با وجود این ،مقاله مذکور اذعان مینماید که طی یك دهه گذشته فعالیوتهوای
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صندوق از شفافیت بیشتری برخوردار شده است ( .)Luecke, 2009مقاله «نقشها و اصالحات
پسابحرانی صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی »1نیز نوشتار دیگری اسوت کوه بور عملکورد
ناموفق صندوق و بانك جهانی در اعمال اقدامات پیشگیرانه در مقابل بحران مالی جهانی 2008
تصریح نموده و ضمن اشاره به اصالحات انجامشده به رهبری اجالس سران گروه  20در زمینه-
های ساختار حکمرانی و تغییر درصدهای سهمیهها و حقرایها ،بر انجام تغییرات بنیوادین در
راستای جلوگیری از تکرار بحران اقتصادی جهانی تأکید مینماید ( .)Lee, 2011گزارش تحت
عنوان «گزارش کمیته خبرگان در خصوص اصالحات حکمرانی صندوق بینالمللی پوول »2کوه
به سرپرستی ترور مانوئل 3در سال  2009تهیه گردید ،بر فقدان اثربخشوی سواختار حکمرانوی
صندوق در بسیاری از مقوالت تمرکز داشته و درخصوص علل آن بح نموده و راهحلهوایی را
ارائه مینماید ( .)Manuel and others, 2009گزارشات مختلف دفتر ارزیابی مستقل صوندوق
بهویژه گزارش سال  2008آن درخصوص حکمرانی در صندوق تحت عنوان «حکمرانی صندوق
بینالمللی پول :یك ارزیابی »4که به ارزیابی ترتیبات بینالمللی رسمی و غیررسمی صندوق در
چهار بعد میپردازد :اثرگذاری ،کارایی ،پاسخگویی و حوق اظهوار نظور ( .)IEO,2008گوزارش
کارگروه شماره  3گروه  20نیز تحت عنوان «گزارش نهوایی گوروه کواری شوماره  3گوروه :20
اصالح صندوق بینالمللی پول »5بر انجوام اصوالحات مختلوف در صوندوق از جملوه درزمینوه
سهمیهها ،انتخاب مدیران ارشد صندوق ،سواختار ارکوان وابسوته بوه صوندوق و  ...تأکیود دارد
( .)G20,2009گزارش کمیسیون استیگلیتز تحت عنوان «گزارش کمیسیون کارشناسان رئیس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصووص اصوالحات نظوام بوینالمللوی پوولی و موالی»6
( )Stiglitz and other, 2009و نیز گزارش کارگروهی که توسط شورای اجرایوی صوندوق بوه
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ریاست موزر 1و متشکل از مدیران اجرایی جهت بررسوی توصویههوای دفتور ارزیوابی مسوتقل
صندوق در خصوص حکمرانی در صندوق تشکیل شده بود تحت عنوان «گزارش گوروه کواری
شورای اجرایی در خصوص حکمرانی شرکتی صندوق بینالمللی پول »2که به ارائه توصیههایی
در راستای بهبوود نظوام حکمرانوی در صوندوق مویپوردازد ( )Mosers and others, 2008و
همچنین گزارش گروه دالروزییر 3تحت عنوان «گزارش گروه سوطح بواال در خصووص نظوارت
مالی در اتحادیه اروپا »4که بر فقدان کارآمدی نظارت صندوق بینالمللی پول صحه مویگوذارد
( )de Larosière, 2009نیز از جمله دیگر نوشتارهای در این دستهبندی میباشند.
دسته دوم ،نوشتارهایی هستند که سعی بر آن دارند که علیرغم پذیرش اصالحات
حداقلی در سازمانهایی از قبیل صندوق بینالمللی پول ،در راستای مواضع کشورهای توسعه
یافته و در حالت کلی درجهت حمایت از حفظ وضع موجود حرکت نمایند .کتاب «راهبردی
برای اصالح صندوق بینالمللی پول »5موضوعات مربوط به حکمرانی ،سهمیه ،حقرای و
کرسیهای مدیریت در این نهاد بینالمللی را با تصریح بر نقش مرکزی صندوق در شکلگیری
عملکرد جهانی اقتصاد و نیز تأکید بر نقش برجسته گروه هفت 6در آن مورد بررسی قرار
میدهد ( .)Truman, 2006مقاله «نقش صندوق بینالمللی پول در بحران مالی جهانی »6نیز
ضمن حمایت از اقدامات صندوق در ارتباط با بحران جهانی  2008و بحران  1997آسیا ،ریشه
ایجاد بحران را در ضعف چارچوب نظام نظارتی صندوق ،محدودیتهای نقدینگی ،عدم توازن
جهانی در بعد مالی و جریانات جهانی بانکداری در نظر میگیرد .این مقاله بر نیاز به ارائه
اختیارات شفاف به صندوق جهت نظارت بر جریانات مالی و حساب سرمایه بهویژه از طریق
اصالح مفاد موافقتنامه صندوق تأکید مینماید ( .)Xafa, 2010مقاله دیگری تحت عنوان
«چالشهای صندوق بینالمللی پول در جریان بحران مالی  :2008-2012توانایی انجام
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اقدامات برای اعاده ثبات محیط مالی »1با حمایت از اقدامات صورت گرفته توسط صندوق بعد
از بحران  ،2008بر تقویت منابع مالی این نهاد بینالمللی تأکید دارد و ضمن تأکید بر
هماهنگی بین گروه  ،7گروه  20و صندوق بینالمللی پول ،با سازوکارهای جایگزینی از قبیل
طرح ابتکاری چیانگمائی 2به مخالفت برمیخیزد ( .)Chonja-Duch, 2012مقاله «صندوق
بینالمللی پول و نیروی تاریخ :ده رخداد و ده ایدهای که به این نهاد شکل داد »3در ابتدا به
نقش تاریخ در شکلگیری صندوق بینالمللی پول و یا به تعبیر بهتر عوامل پدیداری و تحوالت
پس از تأسیس صندوق تا زمان فروپاشی کمونیسم میپردازد و در ادامه ده تفکر مهم در زمینه
مدیریت بینالمللی پول را مطرح مینماید (.)Boughton, 2004
دسته سوم نوشتارهایی هستند که سعی بر آن دارند که موضعگیوری بویطرفانوهای از
خود نشان داده و موضوع را خارج از رابطه بازی بوین کشوورهای توسوعهیافتوه و ثروتمنود و
کشورهای درحالتوسعه و فقیر در نظر بگیرند .مقاله «نظریههای متعارض در زمینوه توسوعه
اقتصوادی »4بوه تحلیول چهوار مکتوب فکوری اقتصوادی پوس از جنوگ جهوانی دوم یعنووی
ساختارگرایی ،مدل رشد خطی -مرحلهای ،5نئومارکسیست یوا تئووری وابسوتگی و نظریوات
نئوکالسیك دهه  1980میپردازد ( .)Contreras, 2013مقاله دیگری تحت عنوان «اصوالح
مالی پس از بحران :ارزیابی اولیه »6اطالعات مفیدی در زمینه اصالحات مالی پوس از بحوران
مالی  2008لغایت ژانویه  2012در چارچوب گروه  ،20صوندوق بوینالمللوی پوول ،شوورای
ثبات مالی و کشورهای مختلف و نیز تأثیرات بحران جهانی و درسهای آمووختنی از بحوران
در اختیار خواننده قرار میدهد .این مقاله همچنین پیشبینیهایی در زمینه گامهای بعودی
احتمووالی درزمینووه اصووالحات مووالی و ابعوواد مختلووف آن شووامل موودیریت بحووران در اروپووا،
چالشهای شرکتهای مالی جهانی ،اجرای استانداردهای هماهنوگ جهوانی و ارتبواط بوین
1
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نظامهای مالی و رشد اقتصادی ارائه مینمایود ( .)Véron, 2012مقالوه «حکمرانوی جهوانی
پس از بحران مالی :چندجانبهگرایی جدید یا نفس آخر قودرتهوای بوزرگ »1نیوز بوا ارائوه
بح های مفیدی در زمینه لزوم برقراری استقالل مالی برای صوندوق ،و همچنوین مقایسوه
بحران  1997آسیای شرقی با بحران  ،2008بر لزوم تمرکوز بیشوتر بور پیگیوری اصوالحات
حکمرانی ،سهمیهها و حوقرایهوا 7در صوندوق تأکیود موینمایود ( .)Woods, 2010مقالوه
«وظایف ،کارکردها و چالشهوای پویشروی صوندوق بوینالمللوی پوول و چگوونگی روابوط
جمهوری اسالمی ایران با آن» نیز پس از ارائه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صوندوق،
بهصورت خالصه به مناسبات فیمابین صندوق و جمهوری اسالمی ایران در سالهای قبول از
بحران  2008میپردازد (آقامیرکالیی .)2013 ،با عنایت به آنچه گفتوه شود ،پرسوش اصولی
پژوهش حاضر بهقرار ذیل میباشد :بحران  2008چه تغییور یوا تغییراتوی را در رویکردهوای
جمهوری اسالمی ایران در قبال مدیریت بینالمللی پول ایجاد کرد؟
برای پاسخ به پرسش فوق ،میبایست به این پرسشها پاسخ دهیم :جمهووری اسوالمی
ایران دارای چه جایگاه و نقشی در اقتصاد جهانی و مدیریت اقتصاد جهانی میباشد؟ اصوول،
مبانی و اهداف سیاست خارجی ایون کشوور در قبوال مودیریت جهوانی اقتصواد و مودیریت
بینالمللی پول کدامند؟ تحوالت صورت گرفته در صندوق بینالمللی پول چگونه بورای ایون
کشور قابل تبیین و ارزیابی است؟
در مقاله حاضر ،بازیگران نظام مدیریت بوینالمللوی پوول در قالوب دو دسوته مرکوزی
(صندوق بینالمللی پول) و حاشیهای (سوازوکارهای منطقوهای ،بانوكهوا و مؤسسوات موالی
بزرگ جهان ،کشورها) در نظر گرفته شدهاند .تا قبول از بحوران  ،2008کشوورهای در حوال
توسعه ،با توجه به جایگاه حاشیهای خود در نظام بینالملل و نیز وابسوتگی بوه کموكهوای
مالی ،فنی و سرمایهگذاری کشورهای شمال ،سعی بر آن داشتند که نقش اصولی خوود را در
محیط حاشیهای این نظام ایفا نمایند چراکه امکان ایجاد اصالحات اساسی در بازیگر مرکزی
برقرار نبود .ولی بحران  2008مهر تأییدی بر نیاز به اصالح نظام حاکم گذاشت و لذا فرصت
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مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهت پیگیری اصالحات مورد نظر خود فراهم نمود.
بر این اساس ،در پاسخ به سؤال اصلی ،مقاله حاضر بهدنبوال آزموون ایون فرضویه اسوت کوه
جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسوعه ،پوس از بحوران ،2008
رویکردهای خود را از بازی در محیط حاشیهای نظام مودیریت بوینالمللوی پوول بوه سومت
اصالح بازیگر مرکزی آن یعنی صندوق بینالمللی پول تغییر جهت داد.
مهمترین مفاهیم بکار گرفته شده در عنوان و نیز متن پژوهش حاضر شوامل مودیریت
بینالمللی پول ،بحران مالی جهانی  ،2008کشورهای توسعهیافته ،کشورهای درحالتوسوعه
و حق برداشت مخصوص 1میگردند که در ذیل به تعریف آنها پرداخته میشود:
یك .مدیریت بینالمللی پول :هور گونوه اعموال کنتورل و نظوارت بور جابجوایی پوول،
تخصیص پول ،سیاستهای تنظیم نرخ ارز و تراز پرداختهوا کوه دارای اثورات اقتصوادی در
گستره جهانی باشد را مدیریت بینالمللی پول میگویند .با توجه به اینکوه پوس از برگوزاری
اجالس برتونوودز ،وظیفه اصلی در این رابطه به صندوق بینالمللوی پوول واگوذار گردیوده
است ،در پژوهش حاضر ،منظور از مدیریت بینالمللی پول همان برناموههوا و سیاسوتهوای
اعمال شده توسط این نهاد بینالمللی میباشد.
دو .بحران جهانی  :2008منظور از بحران جهانی  2008بحرانوی اسوت کوه بوا ترکیودن
حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز گردید و باع بهوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی ،عدم
امکان تبدیل خانههای خریداری شده توسط شهروندان ایون کشوور بوه نقودینگی و در نهایوت
ورشکستگی بانكها و مؤسسات مالی آمریکا و سرایت آن به بازارهای مالی جهان گردید.
سه .کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحوالتوسوعه :در ایون نوشوتار ،اعضوای صوندوق
بینالمللی پول به دو دسته کلی کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحوالتوسوعه دسوتهبنودی
شدهاند .منظور از کشورهای توسعهیافته ،دستهای از کشورها هستند که بوهعنووان جریوان اصولی
ایجاد و مدیریت نظام حاکم در زمینه مدیریت بینالمللی پول از طریق صندوق بوینالمللوی پوول
شناخته شده و بهواسطه داشتن باالترین سهمیه و حقرای در این نهاد بینالمللی ،نقش اصولی را
در تصمیمگیریهای این نهاد بینالمللی بوازی مویکننود .در مقابول ،کشوورهای درحوالتوسوعه
Special Drawing Rights

1
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کشورهایی هستند که در این زمینه دارای جایگاه و نقش حداقلی و حاشیهای بودهاند.
چهار .حق برداشت مخصوص :حق برداشت مخصوص بهعنوان یك پول ذخیوره تکمیلوی
(در کنار طال یا ارزهای خارجی) اطالق مویشوود کوه در سوال  1969در راسوتای حمایوت از
گسترش تجارت جهانی و جریانات سرمایه توسط صندوق بوینالمللوی پوول ابوداع گردیود .بوه
عبارت دیگر ،حق برداشت مخصوص بهعنوان واحد پولی صندوق بینالمللی پول در نظر گرفتوه
میشود ولی پول نیست و شبیه خط اعتباری است؛ چرا که به راحتی قابل تبدیل به پوولهوای
ذخیره شده قابل استفاده ،از طریق مبادله داوطلبانه بین اعضای صندوق میباشد و هر کشوری
میتواند بهصورت داوطلبانه به خرید یا فروش آن با کشورهای دیگر بپردازد .محاسبه ارزش حق
برداشت مخصوص از طریق سبد پولی چند ارز برتر جهانی صورت میگیرد.
از منظر چارچوب پژوهشی ،نوشتار حاضر در سه بخش و یك نتیجهگیری سوامان داده
شده است .نخست به طرح مقدمه ،پیشینه ،و تعریف مفاهیم پرداخته شد .در بخوش اول بوه
بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی پرداخته میشود .بخش دوم به بررسی اصول ،مبانی و
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبوال مسوائل جهوانی اقتصواد اختصواص
دارد .در بخش سوم نیز به تبیین مناسبات این کشور با صندوق بینالمللی پول بهویوژه پوس
از تحوالت صورت گرفته در صندوق در ورای بحران  2008خواهیم پرداخت.
 -1جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
شناخت صحیح از سیاست خارجی هور کشوور مسوتلزم شوناخت درسوت از جایگواه و
موقعیت آن کشور درمقایسه با سایر کشورها و در رتبهبندیهای جهانی است .بر این اساس،
شناخت رویکردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران درقبال نظوام مودیریت جهوانی
اقتصاد ،و زیر مجموعه آن یعنی نظام مدیریت بینالمللی پول ،مسوتلزم شوناخت صوحیح از
جایگاه و موقعیت آن در اقتصاد جهانی است.
جمهوری اسالمی ایران با توجه به ظرفیتهای باالی سیاسی ،اقتصوادی و فرهنگوی خوود
بهعنوان کشوری درحالتوسعه ،قدرت منطقهای در منطقه خاورمیانه و نیز بوهعنووان یوك کشوور
درحال تبدیلشدن بوه یوك بوازیگر مووثر در نظوام بوینالملول بوا منوافع و اهوداف منطقوهای و
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فرامنطقهای است .عالوه بر این ،قرارگورفتن در چهوارراه انورژی ،نفووذ قابولتوجوه در کشوورهای
منطقه ،همسایگی با  15کشور در مرزهای آبی و خاکی ،قرارگرفتن در میان بیسوت اقتصواد برتور
دنیا ،دارا بودن ظرفیتهای اقتصادی و نیروی انسوانی تحصویلکورده گسوترده ،دارا بوودن مقوام
چهووارم ذخووایر نفووت خووام جهووان و نیووز دارا بووودن رتبووه اول در زمینووه ذخووایر گوواز جهووان
( ،)www.bp.com, June 2016موقعیت خاصی بوه آن بخشویده اسوت .ایون موضووع در سوند
چشمانداز بیست ساله تدوین یافته در سال  2003( 1382میالدی) مودنظر واقوع شوده اسوت و
مطابق آن جمهوری اسالمی ایران در افق سوال  2025( 1404مویالدی) در کنوار حفوظ هویوت
اسالمی و انقالبی و تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل میبایست بوه جایگواه اول اقتصوادی،
علمی و فناوری در منطقوه جنووب غورب آسویا دسوت پیودا کنود .در ذیول بوه بررسوی برخوی
شاخصهایی که بیانگر موقعیت و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی است میپوردازیم .از جملوه
این شاخصها شامل شاخصهای قدرت ملی ،تولید ناخوالص داخلوی ،توسوعه انسوانی ،تولیودات
اقتصادی ،سهم ایران از تجارت جهانی ،ذخایر ارزی و تراز پرداختهای خارجی میگردند.
شاخص قدرت ملی
مؤسسات و نهادهای مطالعاتی با در نظر گرفتن زیرشاخصهای مختلف ،رتبوههوای
مختلفی را برای ایران در زمینه شاخص قدرت ملی در نظر گرفتوهانود .جودول ذیول گویوای
بعضی از رتبهبندیهای صورت گرفته میباشد:
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جدول شماره  -1رتبه جهانی ایران درزمینه شاخص قدرت ملی نزد مؤسسات و پژوهشکدههای
مختلف مطالعاتی جهان

رتبه

نام موسسه

شاخصهای ترکیبی قدرت ملی

پژوهشکده مطالعات
راهبردی ایران ()2009

علمووی و فنوواوری ،اقتصووادی ،اجتموواعی ،سوورزمینی،
فرهنگی ،سیاسی و حکوومتی ،فرامورزی ،فضوایی و
نظامی

24

بنیاد تحقیقات امنیت ملی توان وایی اقتصووادی ،قوودرت نظووامی ،توانووایی جمعیتووی،
توانایی تکنولوژیك ،امنیت انرژی و توانایی امور خارجی
هند (سال )2012

20

ایران

نشنال پاور ()2013
نیشن رنکینگز ()2011

18
اقتصاد ،نظامی ،دیپلماسی ،تکنولوژی ،اعتبار ،محویط
زیست ،صلح ،دموکراسی ،ثروت ،آمووزش ،بهداشوت،
کیفیت زندگی ،کیفیت و شاخص قدرت

50

منابع:
 -1هادی زرقانی ،مقدمهای بر قدرت ملی :مبانی ،کارکردها ،محاسبه و سننش

(تهوران :پژوهشوکده

مطالعات راهبردی.)1388 ،
2- http://www.fnsr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4173:national-powerindex-2012&catid=25:the-project.
3- www.nationalpower.info/npi/
4- http://nationranking.files.wordpress.com/2011/03/2011-rankings1.png

شاخصهای اقتصادی
مؤسسات معتبر بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول ،بانك جهانی ،سازمان ملول
و وب سایت سیا طی سالهای اخیر رتبه اقتصادی ایران را در این زمینه بین رتبوههوای 16
تا  19ارزیابی نمودهاند.
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جدول شماره  -2شاخصهای عمده اقتصادی ایران
شاخص اقتصادی

آخرین وضعیت

متوسط طی سالهای
گذشته

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دالر)
سرانه GDP-PPP
نرخ تورم (درصد)
بیکاری (درصد)
حساب جاری (مازاد میلیون دالر)
رتبه قدرت رقابت اقتصادی (بر
اساس گزارش رقابت جهانی مجمع
جهانی اقتصاد)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
(میلیون دالر)

)2015( 393.44
)2015( 16010.1
( 11ژوئن )2017
( 12.5فصل اول )2017
( 3225فصل چهارم )2016

)2017-1965( 159.8
)2015-1990( 13647.13
)2017-1957( 13.95
)2017-2001( 11.68
)2016-1975( 5777.78

 76از میان  138کشور (-17
)2016

)2017-2011( 73.14

)2015( 1261.8

)2015-1998( 2277.23

Source: https://tradingeconomics.com/iran

شاخصهای توسعه انسانی
جدول زیرحاکی از روند شاخص توسعه انسانی ایران طی سالهای  1980-2012میباشد:8
جدول شماره  -3روند شاخص توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران طی سالهای  1980لغایت
( 2012براساس دیتای دورههای زمانی مستمر ،شاخصها و روشهای جدید)
امید به

سالهای

میانگین

سرانه درآمد ناخالص ملی

ارزش شاخص

زندگی

آموزشی

سالهای

(برحسب برابری قدرت خرید

توسعه

درلحظه تولد

مورد انتظار

آموزش

سال  2005به دالر)

انسانی

1980

51/1

8/7

1/2

7226

0/443

1985

50/1

8/7

2/8

7210

0/46

1990

61/8

9/2

3/8

6189

0/540

1995

68/2

11/2

5

6674

0/618

2000

69/8

11/9

6

7507

0/654

2005

71/3

11/5

7

9060

0/685

2010

72/7

14/4

7/8

10834

0/740

2011

73

14/4

7/8

10936

0/742

2012

73/2

14/4

7/8

10695

0/742

سال

9

source: http://hdr.undp.org/sites/default/files/country-profiles/IRN.pdf
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طبق گزارش توسعه انسانی  2013برنامه توسوعه ملول متحود ،ارزش شواخص توسوعه
انسانی ایران برای سال  2012معادل ( 0/742یعنی در داخل گوروه دارای شواخص توسوعه
انسانی باال) بود که این کشور را در رتبه  76از بوین  187کشوور و سورزمین قورار داد .بوین
سالهای  1980و  ،2012ارزش شاخص توسعه انسانی ایوران از  0/443بوه  0/742افوزایش
یافت که حاکی از ارتقای  67درصدی یا متوسط ساالنه  1/6درصدی میباشد.10
سهم ایران از تشارت جهانی
جمهوری اسالمی ایران دارای عضویت ناظر در سازمان جهوانی تجوارت مویباشود .بور
اساس آمار سازمان مذکور ،ارقام صوادرات و واردات کواال و خودمات ایوران در سوال ،2016
درصد تغییرات و سهم آن از تجارت جهانی به قرار جدول ذیل بوده است:
جدول شماره  -4سهم ایران از تشارت جهانی
ارزش صادرات در سال 2016

درصد تغییرات

درصد از سهم

(میلیون دالر)

2016-2010

جهانی

صادارت کاال

66000

-7

0.41

واردات کاال

40000

-8

0.25

صادرات خدمات

9946

2

0.21

واردات خدمات

13907

-4

0.30

Source:http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Count
ry=IR

تراز پرداختهای خارجی
بر اساس آمار بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران موازنه پرداختهای این کشور طوی
سالهای  1390لغایت  1393به میلیون دالر به قرار جدول ذیل بوده است:
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جدول شماره  -5تراز پرداختهای خارجی ایران ( -)1393-1390میلیون دالر

1390

1391

1392

1393

حساب کاال

67779

28559

31970

21393

حساب خدمات

-9771

-7307

-7137

-6985

حساب درآمد

93

1661

1066

943

حساب انتقاالت جاری

406

510

541

511

خالص حساب سرمایه

-16875

-6664

-11547

-1664

اشتباهات و از قلم افتادگی

-20195

-4546

-1703

-5635

موازنه کل

21436

12213

13189

8561

حساب
جاری

Source: http://www.cbi.ir/datedlist/13372.aspx

ذخایر ارزی
بنا به اعالم وب سایت سازمان سیا ،ذخوایر ارزی ایوران در پایوان سوال  2016معوادل
 135.5میلیارد دالر بود (.)https://www.cia.gov
همه شاخصهای فوق حواکی از آن اسوت کوه ایوران در اقتصواد جهوانی دارای نقشوی
حاشیهای و کمرنگ است .این در حالی است که که غرب و بهویژه دولت آمریکا با توجوه بوه
مخالفت خود با دیدگاههای انقالبی جمهوری اسالمی تالش نموده تا بور کومرنوگتور شودن
نقش این کشور در مراودات و معادالت بینالمللی بیافزاید .بر این اساس ،با وجود آنکه ایوران
در سال  1980در فهرست کشورهای  16گانه در نظام حق برداشت مخصوص صندوق قورار
داشت و در آن دارای سهم دو درصدی بوود و در سوال  1955-56بوه عنووان عضوو موقوت
شورای امنیت پذیرفته شد ،ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،عالوه بر تحمیول فشوارهای
جنگ و تحریمها ،این کشور نتوانسته خود را به عضویت گروهها و نهادهای مهم بوینالمللوی
از قبیل گروه  ،20سازمان جهانی تجارت یا سوازوکارهای منطقوهای از قبیول بانوك توسوعه
آسیایی درآورد .عضویت این کشور در صندوق بینالمللی پوول و بانوك جهوانی نیوز فوار از
اینگونه فشارها نبوده است.
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 -2اصول ،مبـانی و اهـداف سیـاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایران در قبال
مدیریت جهانی اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یك بازیگر با اهداف بلندمدت تغییر وضوع موجوود در
نظام بینالملل در نظر گرفته میشود .بههمین خواطر سیاسوت خوارجی آن ،صوحنه تعامول
عمل گرایی و آرمانگرایی است .به عبارت دیگر ،از یك طرف ،اصول سیاست خارجی آن بور
پایه اصول و اهداف انقالب اسالمی بنا نهاده شده و از طرف دیگور ،هماننود دیگور کشوورها،
سیاست خارجی آن دارای مبانی مختص به خود میباشد و در مقدورات و محذورات منحصر
بهفردی محاط شده که بر رویکردهای آن نسبت به موضوعات مربووط بوه مودیریت جهوانی
اقتصاد نیز تأثیرگذار است.
سیاست خارجی هر کشور از یکسو در دورههای تاریخی (سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی)
و از سوی دیگر در موقعیت جغرافیایی ،و یوا بوه تعبیور بهتور ،در موقعیوت ژئواسوتراتژیك و
ژئوپلتیك آن ریشه دارد .به عبارت دیگر تواریخ چنودهزار سواله ،هویوت ایرانوی  -اسوالمی،
مشخصات جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و قومیتی آن دولت منحصر بهفوردی ایجواد کورده
که حتی با وقوع انقالب اسالمی در آن نیز سیاستگذاران با مقدورات و محوذورات متعوددی
مواجه می باشند .جهتگیری سیاست خوارجی ایون کشوور را مویتووان از طریوق مکتوب و
ایدئولوژی حاکم ،اندیشههای رهبر انقالب اسالمی ،و بهصورت ملموستور در قوانون اساسوی
آن جستجو نمود که استراتژی «نه شرقی ،نوه غربوی ،جمهووری اسوالمی» بوهعنووان نقطوه
کانونی آن در نظر گرفته میشود .از نظور فقهوی ایون اسوتراتژی برگرفتوه از اصوول متعودد
اسالمی است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود -1 :اصل والء و والیت و نفی
سلطه و حاکمیت سیاسی و مکتبی شرق و غرب و برقراری حاکمیت و والیت نظوام اسوالمی
بر جامعه11؛  -2قاعده نفی سبیل کافرین بر مسلمین12؛  -3اصل توحیود و بوه فرمووده اموام
خمینی (ره) «انسان ،تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هوی انسوانی نبایود
اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او از خدا باشد» (محمدی.)39-44 :1377 ،
بر این اساس ،اهداف سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسالمی شامل توالش
برای تشکیل امت واحد جهانی بر اساس اسالم (مقدمه و اصل  11قانون اساسی)؛ حراست از
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استقالل و حاکمیوت ملوی در عرصوه بوینالمللوی (اصوول  153 ،152 ،78قوانون اساسوی)؛
حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین (مقدمه و اصل )154؛ و دفاع از حقوق مسولمانان
در نظر گرفته شده است (جهانگیر.)1390 ،
جمهوری اسالمی ایران بواسطه قرابت در مبانی سیاست خوارجی خوود بوا کشوورهای
درحالتوسعه 13و نیز دارا بودن منافع مشترک 14در موضوعات مختلف بوینالمللوی از جملوه
موضوع مدیریت جهانی اقتصاد با این دسته از کشورها ،همگرایوی ویوژهای را بوا آنهوا برقورار
کرده است .از طرف دیگر ،بهواسطه استراتژی «نه شرقی و نه غربی» ،جهتگیوری سیاسوت
خارجی آن از اتحاد و ائتالف با جهان غورب در قبول از پیوروزی انقوالب اسوالمی بوهسومت
سیاستهای عدمتعهد متمایل گردیده است .البته در کنار نقاط اشتراک بین این دو از جمله
عدالتخواهی در مناسبات بینالمللی ،عملگرایی در قبال سازمانهای بوینالمللوی و حضوور
فعال در سازمانهای بینالمللی جهان سومی (جنبش عدم تعهد ،سازمان کنفرانس اسوالمی،
اکو ،دی 8-و  ،)...نقطه افتراقی نیز بین آنها وجود دارد که به حاکم بودن عنصور معنویوت و
ایدئولوژی اسالم در سیاست خوارجی جمهووری اسوالمی بوازمیگوردد .درواقوع ،در رویکورد
جمهوری اسالمی ،صلح و امنیت بدون عناصر عدالت و معنویت نمیتواند پایدار باشد.15
جهانیشدن :پدیده جهانیشدن و انقالب ارتباطات از یك طرف منجر به گستردگی اقتصاد
جهانی (و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بینالمللی پول) ،و از طورف دیگور موجوب تسوهیل
نقد و انتقاد از آن ،تسهیل ارتباط بین مقامات کشورها در قالبهای جدید (گروه 24 ،20 ،7
و  )...و کمرنگ شدن نقش تقریباً انحصاری صندوق ،تسهیل جابجایی جریانوات سورمایهای و
توسعه بازارهای سرمایهای بینالمللی و در نتیجه کاهش نظارت صندوق بور کشوورها ،و نیوز
افزایش سرعت اثرگذاری بحرانهای مالی بر سایر کشوورها و در نتیجوه افوزایش مسوئولیت
صندوق گردیده است.
با وجود این ،از یك طرف ،جهانیشدن در منواطق و کشوورهای مختلوف دارای اثورات
مثبت و منفی گوناگونی بوده است ،16و از طرف دیگر دارای ارتباط تنگاتنگی با پدیودههوای
فقر و توسعه بوده است .یکی از پیامدهای منفوی ایون پدیوده ایون بووده کوه در بسویاری از
مناطق بر تعداد فقرا افزوده شده 17و از طرف دیگر سهم بسیاری از کشورهای کمتور توسوعه
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یافته از تجارت جهانی کاهش یافته است.18
در این میان جمهوری اسالمی ایران در راستای اصول سیاست خارجی خوود از پدیوده
جهانیشدن تحت مدیریت غرب ابراز ناخرسندی نموده و همواره بر عمیقتور شودن شوکاف
بین فقرا و ثروتمندان بهواسطه پدیده جهانیشدن تحت مدیریت غرب اشاره داشته است .بوا
بررسی سند چشم انداز  20ساله و نیز برنامههای پنج ساله توسعه دولت جمهووری اسوالمی
ایران میتوان به این نتیجه رسید که سیاستگوذاران ایون کشوور بوهدنبوال بهورهبورداری از
فرصتهای بهوجود آمده از قبَل آن نیز بودهاند ،ولیکن تحقق رضوایتبخوش آنهوا بوا موانوع
مختلف داخلی و خارجی مواجه بوده است .از جمله عوامل خارجی میتوان از رویکرد منفوی
غرب نسبت به انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی  8ساله ،تحریمهای اقتصادی دو و چندجانبه،
فقدان انسجام و کارآمدی میان کشورهای درحوالتوسوعه و بحورانهوای سیاسوی و امنیتوی
متعدد منطقهای بهعنوان مانعی در این زمینه نام برد.
سازمانهای بینالمللی اقتصادی :از جمله موضوعاتی که برای کشورهای درحوال توسوعه
از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است ،اصالح سازمانهای بوینالمللوی موجوود و نیوز ایجواد
سازمانهای جدید بینالمللی برای دغدغههای جدید بینالمللی است .این دغدغههوا از یوك
طرف به سوءمدیریت سازمانهای بینالمللی موجوود و از طورف دیگور ،بوه طورح و اهمیوت
یافتن موضوعات جدید بینالمللی از قبیل موضوعات مربوط به محیطزیست و توسعه پایودار،
گرمایش زموین ،چوالشهوای کشوورهای درحوالتوسوعه ،جریانوات سورمایه و بحورانهوای
بینالمللی و نیاز به ایجاد قواعد بینالمللی الزم در این زمینهها ارتباط پیدا میکند.
در حالت کلی دو نوع رویکرد در قبال مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود دارد :رویکورد
سازمان مللی و رویکردبرتونوودزی .19در رویکرد برتونوودزی (برگرفته از نظرات کشورهای
شمال) ،که قدرت آراء بر اساس قدرت سهم دولتهای عضو بنا نهاده شده اسوت ،بور اصوول
آزادسازی اقتصادی تأکید میشود .در مقابل ،در رویکرد سوازمان مللوی (برگرفتوه از نظورات
کشورهای جنوب) ،که براساس هر کشور یك رای بنا نهاده شده و در آن کشورهای در حوال
توسعه دارای قابلیت بازیگری بیشتری میباشند ،بر کموك کشوورهای ثروتمنود بوه توسوعه
کشورهای فقیرتر ،حقوق انسانها برای توسعه و رفع نیازهای اجتماعی آنها تصریح میگردد.
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به همین خاطر است که کشورهای اخیر بر ایجاد سازوکارهای جدید تحت مدیریت سوازمان
ملل متحد در فرآیند جهانیشدن اصرار میورزند ،و در نقطه مقابل آن ،کشورهای شمال بوه
مخالفت با این دیدگاه پرداخته و حتوی جهوت جلووگیری از طورح و پیشوبرد سوازوکارهای
جدید ،حاضر به اجرای بعضوی اصوالحات در سوازمانهوای برتوونوودزی از جملوه صوندوق
بینالمللی پول گردیدهاند .عالوه بر این ،بهواسطه قدرت و نفوذ موثر کشورهای توسوعهیافتوه
است که طی دهههای اخیر نقش سازمان ملل در معادالت اقتصادی و پولی جهانی کمرنگ-
تر و نقش نهادهای برتونوودزی پررنگتر شده است.
با وجود این ،بحران  2008فرصت مناسبی را برای کشورهای درحالتوسعه جهت زیور
سؤال بردن مشروعیت ،عملکرد و توانایی نهادهای برتونوودزی از جمله صندوق بینالمللوی
پول و نسخههای نئولیبرالیستی آنها فراهم نمود .20بر این اساس ،این دسته از کشورها عالوه
بر توجه به ضرورت اصالحات اساسی در داخل صندوق بینالمللی پول به طورح مبواحثی در
زمینه ایجاد نهادهای مشابه تحت نظر سازمان ملل متحد پرداختند .21این کشوورها ،از یوك
طرف ،با اشاره به اینکه این سازمانها بر اساس اوضواع قودرت اقتصوادی در نیموه دوم دهوه
 1940بنا نهواده شودهانود و از آن زموان تواکنون تغییورات بنیوادینی در اوضوا ع و شورایط
کشورهای مختلف جهان بهوجود آمده است ،سازوکارهای موجود در این سوازمانهوا را زیور
سؤال میبرند و از طرف دیگر ،با توجه به تجارب نواموفق ایون سوازمانهوا در حول و فصول
بحرانهای بینالمللی و نیز تأکید بر غربگرا بودن و حرکت آنها در راستای منافع دولتها و
شرکتهای غربی ،بهدنبال طرح ایجاد سازمانهای اقتصادی بینالمللی زیر چتر سازمان ملل
میباشند تا از یك طرف قوانین و مقررات بهتری برای انها ایجاد گردد و از طرف دیگور حوق
سهم و رای آنها در قالبی دموکراتیكتر مورد رعایت واقع شوند.
در این میان ،جمهوری اسالمی ایران بهعنووان یکوی از کشوورهای درحوالتوسوعه ،بوا
شناخت از غالببودن دیدگاههای کشورهای توسوعهیافتوه ،بوهویوژه غورب ،در سوازمانهوای
بینالمللی از جمله نهادهای برخاسته از اجالس برتونوودز ،آگاهی نسبت بوه امکوان بهوره-
برداری حداقلی از این سازمانهوا ،22و نیوز شوناخت از فقودان قودرت رقابوت بوا کشوورهای
توسعهیافته درزمینه تخصص و نیروی انسانی مجرب و آمووزشدیوده جهوت بهورهمنودی از
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فرصتهای ایجاد شده توسط سازمانهای بینالمللی ،سعی بر آن داشته تا جهت بهرهبرداری
از فرصتهای بهوجود آمده از قبَلِ عضویت در سازمانهای بینالمللی ،از یك طرف بهدنبوال
گسترش و تعمیوق عضوویت خوود در آنهوا باشود و از طورف دیگور موضووع اصوالح آنهوا را
درراستای منافع کشورهای درحالتوسعه در دستور کار خود داشته باشد که در بخش بعدی
به آن خواهیم پرداخت .با وجوداین ،عضویت در سازمانهای بوینالمللوی از جملوه صوندوق
بینالمللی پول برای این کشور به ایجاد فرصتهایی انجامیده است کوه مویتووان آنهوا را در
قالب سهگانه ذیل مورد بررسی قرار داد:
• دسترسی به منابع و اطالعات
عضویت در سازمانهای بینالمللی از یك طرف بهمعنای اعطای بخشوی از اختیوارات و
حاکمیت دولتها به دیگری ،و از طرف دیگر دربردارنده انتفواع از منوابع موادی ،تکنیکوی و
تخصصی حاصله از عضویت در نهواد مربوطوه مویباشود .در ایون راسوتا ،مهومتورین اهوداف
جمهوری اسالمی ایران از عضویت در سازمانهای بینالمللی از جملوه صوندوق بوینالمللوی
پول را میتوان به قرار ذیل برشمرد :دسترسی به امکانات پوولی و موالی؛ امکوان اسوتفاده از
مشاورههای فنی؛ رخنه و افزایش دسترسی به بازارهای خارجی (بازار صوادراتی ،کموكهوای
فنی ،فناوری و )...؛ دسترسی به اطالعات درخصوص روندهای شکلگیری تصمیمات و نتوایج
حاصله که با توجه به موضوع جهانیشدن بر روی جمهووری اسوالمی ایوران نیوز تاثیرگوذار
خواهد بود؛ دسترسی به تجربیات دیگر کشورها درزمینه توسعه؛ مشارکت در ایجواد صولح و
رفاه منطقهای و جهانی (بهویژه منطقه خاورمیانه) و حمایت از کشورها و جنبشهایی که در
رده اهداف اولیه سیاست خارجی این کشور قرار دارند؛ و امکان رصد تحوالت بینالمللی.
• ایجاد مشروعیت و اعتبار
در حال حاضر عضویت در سازمانهای بینالمللی موجب اقتودار بیشوتر یوك کشوور و
ارتقاء مشروعیت دولت آن بهحساب میآید .از جمله دیگر مزایای عضوویت در سوازمانهوای
بینالمللی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :ایجواد مشوروعیت بورای اجورای سیاسوتهوا و
برنامههای دارای عواقب و پیامدهای منفی داخلی بوا اسوتناد بوه توصویههوای سوازمانهوای
بینالمللی در خصووص آن برناموههوا23؛ امکوان دریافوت امتیوازات خواص ،وام و  ...از دیگور
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مؤسسات و نهادهای خارجی و بینالمللی بهواسوطه تاییود سیاسوتهوای اقتصوادی داخلوی
توسط بعضی از سازمانهای بینالمللی؛ بهرهبرداری از تریبون سازمانها جهت اعالم مواضوع
و نگرانیهای کشور درزمینه موضوعات منطقهای و جهانی و ارائه تصویری مثبت از کشوور و
نیز محکومنمودن سیاستهای کشورهای متخاصوم؛ تقسویم مسوئولیت توسوط دولوتهوا24؛
خروج از انزوا و ایجاد اختالل در ائتالفهای مخالف و جذب کشورهای دوست؛ امکوان انجوام
معامالت سیاسی در بعضوی رایگیوریهوا؛ امکوان زمینوه عضوویت در دیگور سوازمانهوای
بینالمللی.25
• سهم بردن از قدرت جهانی
یکی از ویژگیهای جهانیشدن در این نکته نهفته است که عالوه بر دولتها بوهعنووان
بازیگران رسمی نظام بینالملل ،بازیگران متعدد دیگری نیز در آن ایفای نقش مینمایند کوه
در آن میان سازمانهای بینالمللی از جایگاه بسیار برجستهای برخوردارند .بنابراین ،داشوتن
سهم بیشتر در این سازمانها موجب نقش تاثیرگذاری بیشتر در این نظام و به معنای دیگور
قدرت بیشتر برای کشورها میگردد .مهمترین منافع حاصل از عضوویت درسوازمانهوا را در
این زمینه می توان به قرار ذیل برشومرد :جلووگیری از سوءاسوتفاده از قودرت و زور توسوط
قدرتهای بزرگ و برقراری سازوکار کنترل و مهار نسبی آنها26؛ کاهش دیپلماسوی مخفوی و
پشتدرهای بسته و ایجاد سازوکاری برای محافظت و اجرایینمودن توافقات از طریق ایجواد
دیپلماسی چندجانبه؛ مقابله با قدرت رقبا؛ گسترش روابط با کشورها؛ ائتالفسازی27؛ ایفوای
نقش فعال در جلوگیری از تصمیماتی که علیه منوافع جمهووری اسوالمی ایوران مویباشود؛
مشارکت فعال در شکلگیری عرفها و رژیمهای بوینالمللوی؛ مشوارکت فعوال در توسوعه و
تدوین حقوق بینالملل با توجه به منافع و امنیت ملی کشور.
 -3ایران و صندوق بینالمللی پول
ایران از جمله  44کشوری بود که در جلسات مختلف شکلگیری صندوق بوینالمللوی
پول و بانك جهانی در کنفرانس برتونوودز در سال  1944مشارکت نمود .بر این اسواس ،در
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تاریخ  29دسامبر  1945رسما به عضویت صندوق درآمد و رئیس کل بانك مرکزی بهعنوان
نماینده دولت ایران در صندوق معرفی گردید.
سهمیه و حق رای ایران نزد صندوق :سرمایه اولیه صندوق که بر حسب دالر آمریکوا و بوه
نرخ رسمی ارزیابی شده بود ،بالغ بر  8/8میلیارد دالر بود که از آن میان سوهم ایوران در سوال
 1945( 1324م ).مبلغ  25میلیون دالر (یعنوی  0/284درصود از کول) بوود .در سوال 1327
( 1948م ).به تقاضای ایوران و تاییود صوندوق سوهم آن بوه  35میلیوون دالر افوزایش یافوت.
همچنین جمع سهمیه کشورهای عضو تا پایان سال  1970به  28433میلیون دالر مویرسوید
که از این مبلغ ،مقدار  6767میلیون دالر آن طال بود و سهم ایران توا آن تواریخ بوالغ بور 192
میلیون دالر ( 48میلیون دالر آن به طال بود) میشد .28همچنین ،سهم ایران درصوندوق در 4
می  2015به  1497.2حق برداشت مخصوص میرسید که این رقم بیانگر  0/63درصد از کول
سهمیهها بود .تعداد آراء آن نیز به  15709رای میرسید که دربرگیرنوده  0/62درصود از کول
آراء بود (.)www.imf.org
شایان ذکر است کوه توا قبول از سوال  ،1981ارزشگوذاری حوق برداشوت مخصووص
براساس سبدی از ارزهای  16کشور عضو بود .از جمله ارزهایی که در سال  1980در ارزش-
گذاری حق برداشت مخصوص سهم داشت ریال ایوران بوود کوه دارای سوهم  2درصودی در
ارزش ترکیب فوق بود.29
پس از بحران  ،2008طی سالهای  2008و  2010اصالحات بیسابقهای در سوهمیه-
بندی و حقرای کشورها بهوجود آمد که بازارهای درحالظهور و درحالتوسعه بیشترین نفع
را از آن بردند .جدول ذیل درصد سهم این کشورها را نسبت به کل سهمیههای صندوق طی
سالهای قبل و بعد از بحران مذکور نشان میدهد:
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جدول شماره  :6سهمیه و حقرای کشورهای در حال ظهور و درحالتوسعه در صندوق بینالمللی پول

حقرای

سهمیه

قبل از اجالس
سنگاپور30

تا  2مارس
312011

اصالحات پس از
322008

اصالحات پس از
332010

قبل از اجالس
سنگاپور

تا  2مارس 2011

اصالحات پس از
342008

اصالحات پس از
2010

بازارهای
درحالظهور و
کشورهای
درحالتوسعه

38.4

39.5

39.6

42.4

39.4

40.5

42.1

44.8

چین

2.980

3.718

3.994

6.390

2.928

3.803 3.651

6.068

عربستان
سعودی

3.268

3.210

2.929

2.095

2.797 3.154 3.210

2.009

روسیه

2.782

2.732

2.493

2.705

2.734

2.686

2.385

2.586

هند

1.945

1.911

2.441

2.749

1.916

2.336 1.882

2.627

برزیل

1.420

1.395

1.782

2.315

1.713 1.377 1.402

2.217

مکزیك

1.210

1.449

1.520

1.868

1.196

1.430

1.466

1.795

کره جنوبی

0.764

1.345

1.411

1.799

0.760

1.363 1.328

1.730

ونزوئال

1.244

1.222

1.115

0.780

1.083 1.207 1.229

0.767

آفریقای
جنوبی

0.874

0.859

0.783

0.640

0.867

0.770 0.852

0.634

ج.ا .ایران

0.700

0.688

0.628

0.748

0.697

0.685

0.622

0.736

ترکیه

0.451

0.547

0.610

0.977

0.547 0.453

0.606

0.952

سنگاپور

0.404

0.396

0.590

0.816

0.406

0.587 0.399

0.800

عراق

0.556

0.546

0.498

0.349

0.556

0.500 0.546

0.359

Source: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf.
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مطابق جدول فوق از سهم و حقرای کشوورهای عربسوتان سوعودی ،روسویه ،ونوزوئال،
آفریقای جنوبی و عراق کاسته شده و بر سوهم و حوق رای کشوورهای چوین ،هنود ،برزیول،
مکزیك ،کره جنوبی ،جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه و سنگاپور افزوده شده است.
تعهدات ایران در قبال صندوق :عضویت در صندوق مستلزم پوذیرش مفواد موافقوتناموه
بهویژه موضوع سپردن تعهداتی در زمینه ترازپرداختها میباشد .بنوابراین مهومتورین تعهود
ایران در قبال عضویت در صندوق بینالمللی پول ،موظف شدن دولوت بوه محاسوبه جوداول
موازنه پرداختهای خود و ارائه اطالعات اقتصادی الزم به صندوق بوده است .ایوران هماننود
بسیاری از کشورهای عضو صندوق ،خود را متعهد به اجرای ماده  VIIIتحت عنوان تعهودات
عمومی اعضاء (بخشهای  3 ،2و  )4نموده است .بخش  2این ماده تحت عنووان اجتنواب از
اعمال محدودیت درخصوص پرداختهای جاری ،بخش  3تحت عنوان اجتناب از رویوههوای
پولی تبعیضآمیز و بخش  4تحت عنوان قابلیت تبدیل ترازهوای نگهوداری شوده در

خوارج1

میباشند.
جمهوری اسالمی ایران و ماده  IVموافقتنامه
یکی از مواد مهم موافقتنامه صندوق ،مربوط به ماده  4آن ،یعنی موضوع نظارت صندوق بر
کشورها میباشد .بر این اساس صندوق بر کشورهای عضو نظارت مینماید و توصیههایی را
جهت اصالح امور ارائه میکند .هر چند که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،سطح
همکاریهای این کشور با صندوق به حداقل رسید ،ولی از فوریه  1990مجدداً کارشناسان
صندوق عازم ایران شدند و وظیفه نظارتی خود را آغاز نمودند .بر این اساس ،طی سالیان
گذشته ،صندوق عالوه بر ارائه آمار و پیشبینیهایی درخصوص شاخصهای اقتصادی ایران از
جمله شاخصهای مربوط به رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،بیکاری ،تورم و  ،...به ارائه
توصیههایی درراستای بهبود وضع اقتصادی آن پرداخته است .از جمله مهمترین موضوعات مورد
توجه صندوق میتوان به برنامه اصالحات اقتصادی در چارچوب سند چشمانداز  20ساله،
برنامههای  5ساله توسعه ،موضوعات مربوط به خصوصیسازی مؤسسات دولتی ،ارتقای سطح
فعالیتهای بخش مالی ،سیاستهای پولی و مالی ،اصالح و هدفمندنمودن یارانهها ازجمله
1 Convertibility of foreign-held balances
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یارانههای انرژی و قیمت حاملهای انرژی ،اثرات تحریم بر اقتصاد این کشور ،مذاکرات هستهای،
تاثیر قیمتهای نفت بر اقتصاد ایران ،شفافیت و  ...اشاره نمود 35که معموال نمایندگی این کشور
در صندوق اظهاراتی را در پاسخ به بیانیه صندوق صادر مینماید.
نکته قابل تامل در خصوص همکاریهای جمهوری اسالمی ایران و صندوق در قالب ماده
 4موافقتنامه در این موضوع نهفته است که طی سالیان گذشته ایران در جرگه کشورهای
نیازمند به اعتبارات صندوق نبوده است .بنابراین ،توصیههای ارائه شده ،در حالی صورت گرفته
که خود کارشناسان و اقتصاددانان داخل کشور نیز به نکات فوق اذعان داشته و این کشور
بصورت اختیاری و با استناد به قوانین برنامه پنج ساله توسعه خود به اجرای تدریجی اصالحات
فوق پرداخته است .همچنین در جریان اجرای اصالحات ضروری ،برنامهریزیهای الزم
درخصوص جلوگیری از ایجاد ناآرامیهای اجتماعی بهعمل آمده و این موضوع در گزارشات
صندوق نیز انعکاس داشته است.
با وجود این ،حتی اگر جمهوری اسالمی ایران هی گونه نیازی به اعتبارات صندوق نیوز
نداشته باشد ،گزارشات صندوق درخصوص این کشور دارای اهمیوت پرسوتیژی مویباشوند؛
چراکه برای کلیه کشورهای جهان مهم است که صندوق بینالمللی پوول بوهعنووان یکوی از
نهادهای معتبر بینالمللوی درزمینوه ارائوه اطالعوات اقتصوادی و چشومانودازهای اقتصوادی
کشووورهای مختلووف ،بووه ارائووه دیوودگاه منفووی درخصوووص آنهووا نپووردازد .گزارشووات منفووی
سازمانهای بینالمللی از قبیل صندوق بعضاً میتوانود درراسوتای اعموال فشوارهای بیشوتر
اقتصادی بر کشوری همانند جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
گروه ایران :یکی از گروههای شانزدهگانوه 36شوورای اجرایوی صوندوق ،گروهوی اسوت کوه
جمهوری اسالمی ایران در آن عضویت دارد .این گروه متشکل از نمایندگان کشورهای ایران،
پاکستان ،الجزایر ،مراکش ،غنا ،تونس و افغانستان میباشد .ایوران از سوپتامبر  1972توا بوه
امروز (سال  )2015ریاست این گروه را برعهده داشوته اسوت (آقوامیر کالیوی .)1394 ،ایون
گروه تا  24نوامبر  2013دارای  57071حقرای در صندوق ( 2/268درصد از کل آراء) بوده
است ( .)www.imf.orgمطابق برنامه اصالحات سال  ،2010سهمیه و حوقرای کشوورهای
مزبور به تناسب درصدی از کل به قرار جدول ذیل تغییر خواهد یافت:
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جدول شماره  :7سهمیه و حقرای کشورهای گروه ایران در صندوق بینالمللی پول (اصالحات
سال )2010

نام کشور

سهمیه

حقرای

جمهوری اسالمی ایران

0.748

0.736

پاکستان

0.426

0.432

الجزایر

0.411

0.418

مراکش

0.187

0.206

غنا

0.155

0.175

تونس

0.114

0.137

افغانستان

0.068

0.093

کل

2.109

2.197

Source: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf.

بر اساس اصالحات صورت گرفته در سال  ،2010بر درصد حوقرای و سوهم جمهووری
اسالمی ایران اضافه و از درصد حقرای و سهم کشورهای پاکستان ،الجزایر ،موراکش ،غنوا و
تونس کاسته شده است .در این میان درصد سهم کشور افغانستان کاهش پیدا کرده ولی بور
درصد حقرای آن افزوده شده است.
مناسبات ایران و صندوق قبل از پینروزی انقنال اسنالمی :مهومتورین تحووالت در
مناسبات ایران با صندوق در دوره قبل از پیوروزی انقوالب اسوالمی را مویتووان در راسوتای
تحوالت قیمت ودرآمد نفت و شرایط اقتصادی ایران جستجو نمود .بور ایون اسواس ،در یوك
دوره ،ایران ،کشور دریافتکننده وام از صندوق و در دوره دیگر کشور ارائهدهنده وام به ایون
نهاد بینالمللی بوده است.
 .1ایران بهعنوان دریافت کننده وام از صندوق :پس از جنگ دوم جهانی اقتصاد ایوران
تحت فشار قرار گرفت .هزینههای زندگی افزایش یافت و کشور با کمبود مواد غوذایی روبورو
شد .همچنین در سالهای اولیه پس از جنگ بوهواسوطه ملویشودن صونعت نفوت بوا افوت
درآمدهای نفتی و مشکالت ارزی مواجه گردید .شاید بههمین جهت بود که دولت ایوران در
سال ( 1330نوامبر  )1951برای اولین بار از منابع عادی صوندوق اسوتفاده نموود و "دولوت
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درمقابل سفتههای ریالی معادل  25درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق ،دالر بوه دسوت
آورد .بهدلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق ،دولت ایران موظوف بوود هور سواله بخشوی از
اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دالر را بازخرید کند .درفاصله سالهای 1951
و  1972دولت ایران جمعا  18نوبت و رویهمرفته رقمی معادل  184میلیون دالر از منوابع
صندوق استفاده کورد" (اداره کول بازرگوانی کشوورهای عربوی و آفریقوایی سوازمان توسوعه
تجارت ،خرداد ماه  .)1386که البته "کلیه وجوه مذکور تا سوال  1973بازپرداخوت شودند"
(آقامیر کالیی.)1394 ،
 .2ایران بهعنوان اعطا کننده وام به صندوق :بدنبال تحوالت بازاربینالمللی نفت ،جنگ
اعراب و اسرائیل در سال  1973و پیامدهای بعدی آن از جمله تحریم نفتی اعراب ،منجر به
گرانشدن قیمت نفت و درنتیجه ایجاد شوک نفتی برای کشورهای مصرفکننده نفت و درمقابل
ایجاد ثروتهای هنگفت نفتی برای تولیدکنندگان این کاالی استراتژیك گردید .در این میان،
ایران که به تحریم نفتی اعراب نپیوسته بود ،توانست بهره بیشتری از وضعیت بهوجود آمده
داشته باشد .به عبارت دیگر ،درحالیکه شوکهای نفتی به کشورهای واردکننده نفت فشار وارد
آورد و در ترازپرداختهای آنها مشکالتی ایجاد نمود ،برای کشورهایی از قبیل ایران که
صادرکننده نفت بودند به معنای درآمدهای نفتی و مازاد قابلتوجه در تراز تجاری و درنتیجه
ترازپرداختها بود .برایناساس ،صندوق اولین تسهیالت نفتی خود را پس از افزایش ناگهانی
قیمتهای جهانی نفت برقرار نمود که منابع مالی آن از سوی کشورهای صادر کننده نفت (از
قبیل ایران) و کشورهای صنعتی تامین گردید" .دولت ایران طی یك قرارداد و اعالم موافقت
بهطور جداگانه در سالهای  1974و  1975مبالغی به ترتیب معادل  580و  410میلیون حق
برداشت مخصوص به صندوق وام داد .اعتبار مذکور تا پایان سال  1976کالً به مصرف رسید و
جمعا  19کشور از وام ایران استفاده کردند .از مجموع  990میلیون حق برداشت مخصوص
تسهیالت نفتی ایران ،حدود  67درصد مورد استفاده کشورهای پیشرفته صنعتی و  33درصد
مورد استفاده کشورهای درحالتوسعه قرار گرفت" (آقامیر کالیی.)1394 ،
مناسبات ایران و صندوق پس از پیروزی انقال

اسالمی :سیاسوت خوارجی ایوران در

قبال سازمانهای بینالمللی پس از پیروزی انقالب اسالمی (در سوال  )1979بوه چنود دوره
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قابل تقسیم است :در دوره جنگ تحمیلی  8ساله ( ،)88-1980از یك طرف بهدلیول حواکم
بودن نظام دوقطبی بر دنیا و تبواین آن بوا اصوول  151توا  154قوانون اساسوی جمهووری
اسالمی (که اصل نه شورقی و نوه غربوی را در راسوتای تنظویم روابوط بوا سوایر کشوورها و
سازمانهای بینالمللی پذیرفته بود) و از طرف دیگر خود موضوع جنگ و مواضع کشوورهای
قدرتمند دنیا در سازمانهای بینالمللی علیه این کشور ،بهنوعی به سازمانهای بوینالمللوی
اعتماد نداشت و مشارکت حداقلی در سازمانهای بینالمللی را در دستور کار خود قورار داده
بود .مشارکت حداقلی نیز با هدف شناسایی جمهوری اسالمی توسط سوایر دولوتهوا و نیوز
بهدلیل اخذ تصمیمات مهم در خصوص موضوع جنگ بهویژه در سازمان ملل متحود صوورت
پذیرفت .با وجود این ،با پایان جنگ و لزوم بازسازی کشور و نیوز فروپاشوی نظوام دوقطبوی
دنیا ،تالش نمود تا به گسترش همکاریهای خود با سایر دولتها و سازمانهای بوینالمللوی
بپردازد که آغاز آن به ابتودای دهوه  1990بواز مویگوردد .بنوابراین ،سوابقه همکواریهوای
جمهوری اسالمی با صندوق را در دوره پس از پیروزی انقالب اسالمی میتوان بوه سوه دوره
کلی به قرار زیر تقسیمبندی نموود -1 :دوره جنوگ تحمیلوی و بحوران بودهیهوا؛  -2دوره
سازندگی؛  -3دوره شوکهای اقتصادی خارجی.
دوره جنگ تحمیلی  8ساله و بحران بدهیهنا :در ایون دوره ،روابوط بوا سوازمانهوای
بینالمللی به حداقل خود رسید و صندوق بینالمللی پول نیز از آن مستثنی نبوود .در دوران
جنگ تحمیلی روابط با صندوق به "دریافت اطالعات و گزارشهای اقتصادی و احیاناً معرفی
برخی از کارشناسان بانك مرکزی جهت شرکت در دورههوای کوارآموزی و یوا هموایشهوا و
انجام برخی امور جاری با صندوق خالصه میشد .ازجمله رویدادهای این دوره مویتووان بوه
استفاده ایران از ترانش ذخیرهای 37خود در صندوق اشاره نمود .ترانش مزبور به میزان 70/8
میلیون حق برداشت مخصوص (حدود  96میلیون دالر) در  9ژوئن  1988در ازاء واریز ریال
به حساب صندوق مورد استفاده واقع شد" (آقامیر کالیی.)1394 ،
از جمله مهمترین رویدادهای بینالمللی مرتبط با موضوع پژوهش که با دوره جنوگ 8
ساله همزمان شده است ،به موضوع بحران بدهیها و حاکم شودن نظوام نئولیبرالیسوتی بور
جهان بازمیگردد .ولی با توجه به تمرکز کشور برروی موضوع جنگ و نیز واقعشودن بحوران
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بدهیها در آمریکای التین که در خارج از محیط استراتژیك ایران قرار داشت ،ایون موضووع
تاثیر مستقیمی بر روی سیاست خارجی ایران نداشت.
دوره سازندگی پس از جنگ تحمیلی :پایان جنگ ،روی کار آمدن دولت جدید و برناموه
سازندگی کشور ،به سیاست خارجی متفواوتی نیواز داشوت کوه اثورات آن در سوازمانهوای
بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول نیوز نمایوان گردیود .بور ایون اسواس ،جمهووری
اسالمی ایران تالش نموود توا موراودات خوود را بوا ایون نهواد بوینالمللوی بهبوود بخشود و
کارشناسان صندوق جهت انجام امور مشاوره اقتصوادی وارد ایون کشوور شودند .از آن زموان
تاکنون ،بانك مرکزی هر ساله پذیرای هیاتهای مختلفی از صندوق بوده و از توانمندیهای
صندوق جهت آموزش کارکنان خود بهره برده است.
دوره شوکهای اقتصادی خارجی
ازجمله مهمترین رویدادهای بینالمللی مرتبط با موضوع پژوهش به موضوع بحران موالی
آسیای شرقی در سالهای  1997-98مربوط میشود .این بحران منجر به وارد آمودن ایورادات
اساسی به عملکرد صندوق درقبال مدیریت بحرانها گردید و بهنوعی آغازگر بح هوای جودی
درخصوص لزوم انجام اصالحات درداخل صندوق بینالمللی پول بود .صندوق در جریان بحوران
مذکور به کشورهای گرفتار در بحران و درراستای ایجاد پسانوداز و پرداخوت قوروض خوارجی
توسط آنها ،سیاستهای انقباضی را تجویز نمود ،ولی این کار منجر به کاهش واردات کشورهای
مذکور گردید و کاهش واردات این منطقه بر صادرات دیگر منواطق و کشوورها تواثیر گذاشوت.
کاهش شودید قیموت نفوت در آن دوره نیوز برآموده از هموین سیاسوت بوود کوه کشوورهای
تولیدکننده نفت از جمله جمهوری اسالمی ایران را دچار مشکالت عدیدهای نمود .با وجود این،
بحران آسیا بهواسطه آنکه اوالً ،به یك دغدغه جهانی و در نتیجوه آگواهی و اجمواع جهوانی در
زمینه لزوم اصالح نظام مدیریت بینالمللوی پوول تبودیل نگردیود و حتوی بعضوی از اقودامات
منطقهگرایانه از قبیل ایجاد صندوق پول آسیایی با مخالفوت شودید صوندوق و دولوت آمریکوا
مواجه گردید؛ ثانیا ،بسیاری از شرکتهای کشورهای شمال از قبَلِ سیاستهای صندوق جهوت
حل بحران به منافع هنگفتی دست یافتند؛ و ثالثا ،کاهش قیمتهای نفوت بوهنفوع کشوورهای
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مصرفکننده آن تمام شد ،فرصت و زمینه جدی جهت ایجاد چورخش در رویکورد کشوورهای
درحالتوسعه در این زمینه را فراهم ننمود .با وجود این ،نطفه اصلی درخواسوتهوای اصوالح-
طلبانه در صندوق از طریق بحران مذکور بسته شد و عملکرد صوندوق در ایون بحوران زمینوه
طرح بح های مختلفی را در خصوص لزوم انجام اصالحات در صندوق را ایجاد نمود .مهمترین
بح های صورتگرفته در این دوره توسط کشورهای درحالتوسوعه در کتواب آری یول بوویرا،
مسئول وقت (دبیرخانه) گروه  ،24در سال  2005به رشته تحریر درآمده است .در ایون کتواب
ضمن اشاره به بروز بحران مشروعیت در مؤسسات برتونوودزی بر اصالح ساختار حکمرانوی در
این نهادها تأکید شده است (.)Buira, 2005
انقالب اسالمی ایران بهمرور ماهیت متضاد بیشتری با غرب پیدا کورد .لوذا ،کشوورهای
غربی و بهویژه ایاالت متحده آمریکا ،پس از پیروزی انقالب اسالمی در این کشور ،فشوارهای
سیاسی ،بینالمللی و اقتصادی بسیاری به آن وارد کردهاند .یکی از اقداماتی که در این راستا
صورت پذیرفت اعمال تحریمهای چندجانبه و یكجانبه بود.38
اعمال تحریمهای چندجانبه و یكجانبه دارای آثار و پیامدهای متعددی بور مناسوبات
پولی و مالی جمهوری اسالمی ایران با خارج از کشوور و نیوز در داخول کشوور بووده اسوت.
ازجمله این پیامدها میتوان به قطع سوئیفت از نظام بانکی ایران ،تعلیق روابط کارگزاری بوا
بانكهای خارجی و بروز معضل بزرگی بنام جابجایی پول توسط بانكهوا و درنتیجوه ایجواد
اشکال و اختالل در تجارت خارجی این کشور ،بلوکه شدن بعضی از حسوابهوا در خوارج از
کشور ،بروز بحران و اختالل در بازار ارز در داخل و افت شدید ارزش پول ملی ،خروج بازار از
ارز تكنرخی و چندنرخی شدن آن ،ایجاد اشکال در فروش نفت و انتقال وجه آن بوه ایوران،
کاهش درآمدهای دولت و  ...اشاره کرد .همچنین جمهووری اسوالمی ایوران از سوال 2005
نتوانست هی گونه وام جدیدی از بانوك جهوانی دریافوت نمایود و حتوی امکوان بازپرداخوت
وامهای توسعهای دریافتی از بانك جهانی نیز از این کشور گرفته شد 39و ایوران در فهرسوت
بدحسابهای بانك قرار گرفت.
اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و در ایون کشوور رابطوه مسوتقیمی بوین
نوسانات درآمدهای نفتی و تراز حساب جاری برقرار است (به شکل شماره  1مراجعه کنیود).
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دقیقا به همین خاطر است که آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای ایجواد فشوار بیشوتر جهوت
متوقف کردن فعالیتهای هستهای ،تحریم نفتوی را در دسوتور کوار خوود قورار دادنود و بوا
واردآوردن فشار به کشورهای خریدار نفت ایران ،در راستای کاهش صادرات نفت و درنتیجوه
کاهش درآمدهای ارزی آن گام برداشتند .بر این اسواس ،طوی سوالهوای تحوریم ،بوهویوژه
تحریمهای یكجانبه آمریکا و اروپا ،اقتصاد ایون کشوور بوا نوسوانات شودید نورخ ارز مواجوه
گردید .لذا ،سیاست بازگرداندن ثبات به بازار ارز و کاهش و تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد جوزو
مهمترین وظایف بانك مرکزی این کشور پس از سال  2010قورار گرفوت .ازجملوه اقودامات
صورت گرفته در این زمینه میتوان به ایجواد سیسوتم یکپارچوه اطالعوات ارزی بوین بانوك
مرکزی ،گمرک و سازمان توسعه تجارت و یا ایجاد نرخهای سهگانه دولتوی ،مبوادالتی و آزاد
برای ارز و نیز راهاندازی مرکز مبادالت ارزی نام برد.
موضوع تحریمها حتی درجریان مذاکرات بین مقامات موسسه تامین اعتبار

بینالملول1

و ایران در حاشیه اجالس ساالنه مشترک صندوق و بانك در سال  2013نیز بهعنوان موانعی
بزرگ عمل میکرد .به همین خاطر ،ایران تالش نمود تا از ظرفیت عضوویت خوود درگوروه
 24استفاده نماید و توانست در بیانیه این گروه در نشست ساالنه بانك جهانی و صوندوق در
سال  ،2013این خواست را مطرح نماید که «دراعطای تسهیالت به کشورهای عضو صرفا به
مسایل اقتصادی توجه کرده و مالحظات سیاسوی را مود نظور قورار ندهود» ( www.cbi.ir,

.)24/01/1393
قبل از تولد یورو ،دالر دارای جایگاه اصلی در ترکیب ذخایر ارزی ایران بود ولی پس از
معرفی یورو (یعنی پس از سال  ،)1999سهم ارز جدید در ذخایر ارزی کشور ،سیر صوعودی
داشته است .هر چند که ،طی یك دوره سه سواله سوهم یوورو در ذخوایر ارزی ایوران بسویار
محدود بوده است ،ولی از اواسط سال  2002بخصوص همراه با افزایش درآمدهای نفتی کوه
دلیل اصلی افزایش ذخایر ارزی بانك مرکزی ایران است ،سوهم یوورو در ذخوایر ارزی سویر
صعودی به خود گرفت و از اوایل سال  2003میزان آن در ذخایر ارزی ایران بیشتر از مقودار
دالر گردید و روند افزایشی آن ادامه پیدا کرد؛ بهنحویکه سهم یورو از این ذخوایر از حودود
)Institute of International Finance (IIF

1
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 10درصد در سال  1999به حدود  50درصد (در مقابول سوهم  30درصودی دالر) در سوال
 2008رسید (کمیجانی و توکلیان .)33-36 :1389 ،دلیل این امر بوه عوامول متعوددی بواز
میگردد که ازجمله آنها میتوان از روند جهوانی بهبوود جایگواه یوورو در معوادالت جهوانی
بهویژه درمیان کشورهای درحالتوسعه ،تضعیف ارزش دالر بهویژه در مقابل یوورو ،سیاسوت
تنوعبخشی به سبد ارزی داراییها ،شرایط بینالمللی ایران از جمله تحریمهای آمریکا و بروز
اشکال در جابجایی دالر و نیز احساسات ضدآمریکایی در ایران نام برد.
تشدید تحریم ها و بهویژه اعمال تحریمهای یك جانبوه آمریکوا و اتحادیوه اروپوا علیوه
جمهوری اسالمی ایران (از سوال  ،)2010ایون کشوور را وادار نموود توا در راسوتای دورزدن
تحریمها به ارزهای دیگری از قبیل روپیه هند ،یوان چین و روبل روسیه در معامالت تجاری
خود روی آورد و توافقاتی را با شرکای اصولی تجواری و بوهویوژه خریوداران نفوت ایوران در
خصوص نحوه انجام مبادالت تجاری و پرداختها به انجام برساند.
گرچه اقتصاد ایران به ظاهر دارای پیوند تنگاتنگی با اقتصاد جهانی نمیباشد و نسوبت
به کشورهای صنعتی و اقتصوادهای در حوال ظهوور ،تواثیر نسوبتاً کمتوری از بحوران اخیور
پذیرفت ،ولی کاهش رشد جهانی و کاهش قیمتهای نفت ،بورروی اقتصواد اثور گذاشوت.40
این تأثیرات از ابعاد مختلف سیاسی ،بینالمللی ،اجتمواعی ،فرهنگوی ،اقتصوادی ،تجواری ،و
پولی و مالی قابل بح و بررسی است ،ولی در بعد اقتصادی ،کاهش رشد اقتصواد جهوانی از
یك طرف ،به ایجاد افت در حجم سرمایهگذاری و منابع مالی و پولی مورد نیاز ایوران (بورای
انجام واردات درراستای تنظیم بازار داخلی و مقابله با توورم ،واردات موواد اولیوه و تجهیوزات
وارداتی ،واردات کاال و خدمات) منتهی میگردد .از طرف دیگر رکود جهانی منجر به کاهش
مصرف جهانی انرژی و بهویژه نفت ،و در نتیجه کاهش در حجم و قیمتهای نفوت مصورفی
جهان میگردد که این امر نیز به نوبه خود بهمعنای کواهش درآمودهای نفتوی بورای ایوران
خواهد بود .کاهش درآمدهای نفتی نیز بهمعنای کاهش در سورمایهگوذاری ،کواهش ذخوایر
ارزی و در پیش گرفتن بودجه انقباضی توسط دولت خواهد بود .بودجه انقباضی (بهویوژه در
بخش هزینههای عمرانی) نیز به نوبه خود منجر به تزریق کمتر منابع موورد نیواز واحودهای
تولیدی و افزایش رکود و بیکاری از یك طرف و آثار روانوی آن بور بوورس از طورف دیگور و
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بهتبع آن در بازارهای سرمایه ،پول و  ...و در حالت کلی رشد اقتصادی کشور خواهد گردید.
اقتصاد ایران به صادرات نفت وابسته است و رابطه مستقیمی بین درآمودهای دولوت ،و
نوسانات تراز حساب جاری این کشوور بوا صوادرات و درآمودهای نفتوی ایون کشوور برقورار
میباشد .بررسی آمار و ارقام مربوط به کل درآمدها و هزینههای دولت طی سالهوای 1996
لغایت  2013حاکی از آن میباشد که علیرغم رونود صوعودی آنهوا طوی سوالهوای -2007
 ،2001با وقوع بحران مالی جهانی ،این روند ناگهان متوقف و روند نزولی در پیش میگیورد
و تا پایان سوال  2009اداموه پیودا مویکنود ().http://econstats.com/weo/CIRN.htm
همچنین وقوع بحران  2008و کاهش قیمتهای نفت ،بوه کواهش درآمودهای نفتوی ایوران
انجامید (و درآمدهای صادراتی نفتی ایوران از رقوم  86/62میلیوارد دالر در سوال  2008بوه
 69/96میلیارد دالر در سال  2009کاهش یافت که البته با افزایش قیمت نفت ،این رقوم در
سال  2010به رقم  86/71میلیارد دالر افزایش پیدا کرد) .عالوه براین ،توراز حسواب جواری
این کشور با افت شدیدی مواجه گردیود و از رقوم  32/60میلیوارد دالر در سوال  2007بوه
 22/84میلیارد دالر در سال  2008و  9/473میلیارد دالر در سال  2009کاهش پیدا کنود.
نمودار ذیل بیانگر رابطه بین صادرات نفتی و تراز حساب جاری ایران طی سوالهوای 1996
لغایت  2013و تأثیرات بحران  2008بر اقتصاد ایران میباشد:
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رویکردها و مواضع دولت جمهوری اسالمی ایران درقبال مدیریت بینالمللی پول
رویکردهای جمهوری اسالمی ایران در قبال مدیریت بوینالمللوی پوول را مویتووان در
اعالم مواضع و سخنرانیهای مقامات ارشد اقتصادی و پولی بهویژه رئیس کل بانوك مرکوزی
و وزیر اقتصاد و دارایی این کشور در اجالسهای بهاره و پاییزه صندوق و بانوك (بوهویوژه در
نشستهای گروه  )24و نیز دیگر موقعیتها و اجالسهوای مربوطوه احصواء نموود .بور ایون
اساس ،در این قسمت ،ضمن اشاره به اعالم مواضع صورت گرفته در مناسوبتهوای مختلوف
در قبل و بعد از بحران  2008به ارائه تحلیلی در خصوص تأثیرات بحران بر سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در قبال مدیریت بینالمللی پول خواهیم پرداخت.
 -1قبل از بروز بحران 2008
پیش از بحران  ،2008سیاست خوارجی جمهووری اسوالمی ایوران در قبوال مودیریت
بینالمللی پول عمدتا به شرکت در اجالسهای مختلف بانکداری از قبیل اجوالس سویانزا،41
موسسه خدمات مالی اسالمی ،42اتحادیه پایاپای آسیا 43و اجوالسهوای مشوترک صوندوق و
بانك جهانی و بح و تبادل نظر با روسای بانكهای مرکوزی کشوورهای مختلوف پیراموون
گسترش روابط بانکی دوجانبه با دیگر کشورها ،روابط بانکداری اسوالمی و البتوه موضووعات
تحریم متمرکز بوده است .این موضوع به خوبی در سخنرانیها ،مذاکرات و مکاتبات مقاموات
ارشد اقتصادی و پولی این کشور طی سالهای  442006و  452007مشهود است.
 -2بعد از بحران 2008
جمهوری اسالمی ایران بهواسطه فرصت بهوجود آمده از قبَلِ بحران  2008و بوه چوالش
کشیده شدن راهکارهای نئولیبرالیستی نظام حاکم بر مدیریت بینالمللی پول توانسوت درکنوار
دیگر کشورهای درحالتوسعه نقوش فعوالتوری را در مجوامع بوینالمللوی پوولی از جملوه در
چارچوب اجالسهای بهاره و پاییزه مشترک بین صندوق و بانك جهانی ایفا نمایود .گواهشومار
رویدادها 46بیانگر آن است که این کشور با مشارکت فعوال در نشسوتهوای گوروه  ،24ضومن
برشمردن خواستهای کشورهای درحالتوسوعه در زمینوه انجوام اصوالحات الزم در صوندوق
بینالمللی پول ،بر مواضع کشورهای درحالتوسعه درزمینه دیگر مسائل مبتالبه ایون دسوته از
کشورها تصریح داشته و پیشنهاداتی را نیز جهت اصالح نظام مودیریت بوینالمللوی پوول ارائوه
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نموده است .مهمترین اقدامات بعمل آمده توسط مقامات ارشد اقتصادی و پولی این کشور طی
سالهای  2008تا  2013را میتوان در قالب  4دسته بهقرار ذیل طبقهبندی نمود:
الف) اصالحات در داخل صندوق
 اصالح سهمیهها و حقرای صندوق بهنفع کشورهای درحالتوسعه؛ اصالح فرمول تعیین سهمیهها با توجه به تحوالت اقتصادی کشورها47؛ نظارت بیطرفانه صندوق برروی تمامی کشورها؛ اصالح شروط اعطای وام و کمكهای فنی؛ افزایش حقرای گروه ایران؛ حفظ تعداد  24کرسی در شورای اجرایی؛ اصالح شیوه انتخاب مدیرعامل براساس شایستگی نامزدها و بدون توجه به ملیت آنها؛ ایجاد تنوع در میان کارمندان و کارشناسان؛ تأکید بر نقش صندوق در تشخیص بحرانها ،اخذ تصمیم و اجرا.ب) اصالحات در ورای صندوق بینالمللی پول
 پرهیز کشورهای توسعهیافته از اعمال سیاستهای حمایتگرایانه؛ لزوم توجه به موضوعاتی از قبیل گرمشدن زمین ،تامین مالی توسوعهی کشوورهایدرحالتوسعه ،فقرزدایی ،ایجاد اشتغال و برقراری توازن در اقتصاد جهانی؛
 اعتراض نسبت به تالش گروه  20جهت تحمیل تصومیمات خوود در نشسوتهوایصندوق و بانك و تأکید بر اعوتالی نقوش کشوورهای درحوالتوسوعه در مودیریت نهادهوای
بینالمللی؛
 درخواست از صندوق و گروه بانك جهانی جهت ایفوای نقوش فعوالتور درراسوتایایجاد اعتماد بیشتر در سیاستگذاری اقتصاد جهانی.
ج) منطقه گرایی
 ارائه پیشنهاداتی درزمینه ایجاد صندوق مالی مشترک بین کشوورهای اکوو ،ایجوادبورس کاالیی مشترک ،سرمایهگذاری مشترک ،استفاده بیشتر از ظرفیتهای بانك توسوعه و
تجارت اکو ،و ایجاد واحد پول مشترک بین اعضای اکو.
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د -موضوعات مختص ایران
 اعتراض نسبت به سکوت صندوق در قبال تحریمهای یكجانبوه آمریکوا و اتحادیوهاروپا علیه ایران و تأثیرات منفی آن بر ثبوات اقتصواد جهوانی و بوازار نفوت در نشسوتهوای
مشترک صندوق و بانك جهانی و در مذاکره با مسئولین صندوق؛
 تشریح برنامه هدفمندسازی یارانهها و اصالحات نظام بانکی و مالیاتی ایران (شواملمبارزه با پولشویی) در نشستهای مشترک صندوق و بانك جهانی؛
 اعتراض نسبت به بعضی از گزارشات منفی صوندوق در خصووص ایوران و پیگیوریاعزام مجدد کارشناسان صندوق به ایران جهت تجدیدنظر در آنها؛
 مالقات با مسئولین بخش خاورمیانه و گروه میز ایران و تشریح برنامهها و اقوداماتاقتصادی داخل کشور.
جمهوری اسالمی ایران درزمینه نظام مدیریت بینالمللی پول ،بهواسطه اصول سیاست
خارجی خود یعنی اصل «نه شرقی و نه غربی» و «حمایوت از حقووق مستضوعفین جهوان»
بهدنبال اعمال فشار غیرمستقیم به کشورهای غربی در راسوتای کسوب سوهم بیشوتر بورای
کشورهای در حال توسعه بوده و تا قبل از وقوع بحران  2008عمودتا در راسوتای مشوارکت
فعال در جریانات حاشیهای نظام مدیریت بینالمللی پول (اجالس سویانزا ،موسسوه خودمات
مالی اسالمی ،اتحادیه پایاپای آسویا) حرکوت نمووده و در جریوان اصولی ایون نظوام (یعنوی
صندوق بینالمللی پول) دارای نقش حاشیهای بوده است .از جملوه دالیول وضوعیت موذکور
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1تمرکز سیاست خارجی به حول و فصول مشوکالت مربووط بوه پرونوده هسوتهای و
تحریمها؛
 -2حاکم بودن نئولیبرالیسم بر نظام مودیریت بوینالمللوی پوول و فقودان زمینوه الزم
جهت پیگیری جدی اعمال اصالحات اساسی در آن؛
 -3نقش حاشیهای کشورهای درحالتوسعه و نیاز آنهوا بوه کموكهوای پوولی ،فنوی و
اعتباری صندوق و در نتیجه عدم امکوان ایجواد اتحواد میوان آنهوا جهوت طورح و پیگیوری
اصالحات اساسی در این نظام؛
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 -4عدم درگیری و گرفتاری مستقیم کشورهای توسعهیافته با بحرانهای بینالمللی توا
قبل از بحران  2008و در نتیجه عدم احساس نیاز آنها به اعمال اصوالحات و فقودان زمینوه
پذیرش نظرات انتقادی توسط آنها بهعنوان بازیگران دارای نقش اصلی در این نظام.
وقوع بحران  2008به ویژه در داخل کشورهای توسوعهیافتوه و علویالخصووص بوازیگر
اصلی نظام حاکم ،یعنی ایاالت متحده آمریکا ،زمینه طرح انتقادات اساسی بوه ایون نظوام را
فراهم نمود و جمهوری اسالمی ایران نیز همگام با کشورهای درحالتوسعه تمرکز خوود را از
جریانات حاشیهای نظام مدیریت بینالمللی پول به سمت اعمال اصالحات اساسی در داخول
بازیگر اصلی این نظام ،یعنی صندوق بوینالمللوی پوول معطووف داشوت .بنوابراین ،سیاسوت
خارجی آن بهسمت استفاده بهینه از فرصت بهوجود آمده از قبَلِ بحران تغییور جهوت داد و
در دو قالب به قرار زیر بروز پیدا کرد:
 -1همراهی با کشوورهای درحوالتوسوعه در قالوب گوروه  24جهوت پیگیوری اعموال
اصالحات موردنظر در نظام حاکم مدیریت بینالمللی پول :هر چند که موضوعات مربوط بوه
نقش حاشیهای آن در نظام حاکم و نیز ادامه و تشدید تحریمها و اضافه شودن تحوریمهوای
یك جانبه اروپا و آمریکا به آن (که تاثیر بسیار منفی بر درآمدهای این کشوور و ارزش پوول
ملی آن داشت) بهعنوان مانعی جهت پیگیری جدی عملیاتینمودن سیاست موذکور قلموداد
موویگردیوود ،ولووی آمووار و ارقووام جابجوواییهووا در سووهمیههووا و حووقرای بووهنفووع کشووورهای
درحالتوسعه و دیگر اصوالحات توافوق شوده ،حواکی از موفقیوت نسوبی گوروه  ،24شوامل
جمهوری اسالمی ایران ،بوده است.
 -2طرح و پیگیری اقدامات عملی در قالب سازوکارهای منطقهای از جمله سازمان اکو:
در این خصوص تالش نمود تا از طریق راهکارهای منطقوهای بوه مقابلوه بوا توأثیرات منفوی
تحریمها بهویژه کاهش ارزش پول ملی خود بپردازد.
میتوان رفتار جمهووری اسوالمی ایوران را بوهعنووان یکوی از بوازیگران رسومی نظوام
بینالملول کوه اوال در صوندوق بوینالمللوی پوول عضوویت دارد؛ ثانیوا در زموره کشوورهای
درحالتوسعه قرار دارد؛ و ثالثا از نگاه غرب بهعنوان کشوری در نظر گرفته مویشوود کوه در
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جریان اصلی شکلگرفته توسط آنها قرار ندارد و از لحاظ ماهوی خواستار تغییر وضع موجود
در نظام بینالملل کنونی است ،در ارتباط با مدیریت بینالمللی پوول تحلیول نموود .درکنوار
موضوعات فوقاالشاره ،برنامههای سند چشمانداز این کشور در راستای تبدیل آن بوه کشوور
اول اقتصووادی در منطقووه جنوووب غوورب آسوویا تووا سووال  1404ه.ش 2025( .م ).و نیووز
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی مبنی بر واگذاری  %80از سهام بنگواههوای دولتوی
مشمول صدر اصل  44به بخشهای خصوصی ،شرکتهای تعاونی سهامی عوام و بنگواههوای
عمومی غیر دولتی ،وضعیت خاصی را به این کشور در بررسی سیاست خوارجی آن در قبوال
موضوعات جهانی اقتصاد و بهویژه مدیریت بینالمللی پول اعطا کرده است .نتیجه آنکه نگواه
جمهوری اسالمی ایران به نظامهای بینالمللی و بالتبع موضوعات مربووط بوه سوازمانهوای
بینالمللی و فرآیند جهانیشدن ،هر چند کوه درحالوت کلوی خوود برگرفتوه از حواکمبوودن
اندیشههای انقالبیگری و تغییر وضع موجود استوار است ،ولی عوامل متعدد دیگوری وجوود
دارند که به تعدیل رویکرد انقالبی آن میپردازنود .ایون عوامول را مویتووان در اصول حفوظ
امالقرای اسالمی ،مبانی سیاست خارجی و جایگواه ،قودرت و موقعیوت ایون کشوور در نظوام
بووینالملوول ،آگوواهی از حوواکم بووودن و شووکلگوورفتن نظووام کنووونی جهووان بوور پایووه مکتووب
نئولیبرالیسم ،برنامههای توسعهای ایون کشوور ،مشوکالت بوهوجوود آموده از طریوق اعموال
تحریمها و در حالت کلی مقدورات و محذورات آن در نظام بینالملل در نظر گرفت.
در جهان کنونی ،در یك معادله تقریبا یك سویه ،از یك طرف ،بوازیگران ثروتمنود (یوا
بازیگران غیررسمی نظام بینالملل مثل شرکتها و مؤسسات بینالمللوی) ،و از طورف دیگور
بازیگران قدرتمند (یا بازیگران رسمی نظام بوینالملول یعنوی دولوتهوا) بورروی تصومیمات
متخذه در نهادهای بینالمللی اقتصادی (شوامل صوندوق بوینالمللوی پوول ،بانوك جهوانی،
سازمان جهانی تجارت و بانك تسویه بینالمللی) تأثیرات اصلی را بر جای میگذارند.48
در این میان جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حوال توسوعه دارای
نقشی حاشیهای و حداقلی در نظام حاکم جهانی بهویژه در زمینه مدیریت بوینالمللوی پوول
بوده و مهمترین نقش آن در اجالسهای ساالنه داووس ،اجالسهای بهاره و پاییزه صوندوق
بینالمللی پول و بانك جهانی ،نشستهای گروه  ،24شورای حکام صندوق ،نمایندگی یکوی
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از گروههای  24گانه شورای اجرایی صندوق و یا راهکارهای منطقهای تجلی پیدا کرده است.
جمهوری اسالمی ایران با توجه به جایگاه خود در نظام مودیریت جهوانی اقتصواد و بوا
شناخت از ماهیت نئولیبرالیستی نظام حاکم و نیز آگاهی از ایراد چالش و انتقادات متعدد به
آن ،بهدنبال ایفای نقشی دوگانه است .بر این اساس ،از یك طرف تالش مینماید تا از طریق
تعامل با نظام حاکم در راستای تثبیت و ارتقاء موقعیت خود حرکت کند ،49و از طرف دیگور،
همراستا با منافع کشورهای درحالتوسعه ،نیمگاهی به آینده نظام داشوته توا از ایون طریوق
بتواند به تقویت و پیگیری خواستهای مطروحه این گروه از کشورها بهویژه در سازمانهوای
بینالمللی شامل صندوق بینالمللی پول بپردازد و یا در صورت لزوم همراستا بوا کشوورهای
در حال توسعه بهدنبوال سوازوکارهای جوایگزین باشود .بور ایون اسواس ،سیاسوت خوارجی
جمهوری اسالمی ایران در قبال مدیریت بوینالمللوی پوول را مویتووان در چوارچوب چهوار
دیدگاه مورد ارزیابی قرار داد:
 -1سیاست حفظ وضع موجود :جمهوری اسالمی ایران ،همانگونه که در موتن قوانون
اساسی آن مستفاد میگردد ،کشوری نیست که اوال در شکلگیری نظوام بوینالملول کنوونی
نقش مهمی داشته باشد و از طرف دیگر نظام اسالمی آن در بسیاری از مووارد در تخوالف بوا
نئولیبرالیسم منفعتطلبانه حاکم بر دنیاست .بنابراین نمیتواند با توجه به عوامول قودرت در
نظام بینالملل و نیز آرمانگرایی انقالبی متصوره برای آن ،خواستار در پیش گرفتن سیاست
حفظ وضع موجود باشد.
 -2تقویت وضع موجود :تقویت وضع موجود بهمعنای تقویت نهاد صندوق بوینالمللوی
پول در راستای منافع بیشتر کشورهای ثروتمند میباشد .طبیعوی اسوت کوه ایون سیاسوت
میتواند موضع کشورهایی باشد که در شکلگیری نظام حاکم جهانی کنونی نقوش اصولی را
ایفا نمودهاند و نقش رهبریت را در این نظام بر عهده دارند .لذا ،چنین رویکوردی نمویتوانود
سیاست خارجی مورد نظر جمهوری اسالمی ایران باشد.
 -3اصالح وضع موجود :اصالح وضع موجوود بوهمعنوای افوزایش مشوارکت کشوورهای
درحالتوسعه درصندوق ،کمرنگتر شدن نقش کشورهای توسوعهیافتوه در صوندوق و نقوش
بیشتر صندوق بهعنوان یك سازمان مستقل در راستای جلوگیری از بروز بحرانهوا و کموك
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غیرمشروط آن به کشورهای نیازمند میباشد .قرار گرفتن در جمع کشورهای درحالتوسوعه
از یك طرف و دارا بودن فاکتورهای قدرت منطقهای و درحال ظهور از طرف دیگر ،توجیهات
الزم را در راستای درپیش گرفتن سیاست خارجی همراستا با اصالح وضوع موجوود پوشوش
میدهد .از طرف دیگر ،عوامل مختلفی از قبیل فشار تحریمها و تالش این کشور درراسوتای
برونرفت از آن و حضور هرچه فعالتر در سازمانهای بوینالمللوی ،دوری آن از اتخواذ مواضوع
افراطی در قبال سازمانهای بینالمللی و نگاه بوه بهورهبورداری حوداکثری از عضوویت در ایون
سازمانها جهت جلوگیری از انزوا و یافتن راهکارهایی جهت شکستن ائوتالفهوای بوینالمللوی
شکل گرفته علیه آن ،کلیه دالیلی که در قسمت دالیل عضوویت جمهووری اسوالمی ایوران در
سازمانهای بینالمللی خاطر نشان گردید ،و بح هوایی کوه در بخوش دوم مقالوه در قسومت
مبانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایوران بیوان گردیود ،همگوی دال بور ایون اسوت کوه
جمهوری اسالمی ایران حداقل در اهداف کوتاهمدت و میانمدت سیاست خارجی خود بهدنبال
اصالح حداکثری وضع موجود و حضور پررنگتر و فعالتر خود در نهادهای بینالمللوی موجوود
است .همچنین با بررسی که در مواضع اعالم شده توسط مقامات ارشد اقتصادی و بانکی ایوران
در اجالسهای بهاره و پاییزه صندوق و بانك بهعمل آمد ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود کوه
جریان اصلی تشکیلدهنده سیاست خارجی این کشور در زمینه مدیریت بینالمللی پول با این
رویکرد همراستا میباشد .ریاست گروه ایران و قرارداشتن در زموره یکوی از  24مودیر شوورای
اجرایی صندوق نیز بر پررنگتر نمودن استدالل مذکور کمك مینماید.
 -4تغییر وضع موجود :طبیعتا کشورهایی که دارای کمترین سهم از معوادالت کنوونی
دنیا میباشند ،میبایست پیگیر سیاست خارجی تغییر وضع موجود باشند .هرچندکوه ایون-
گونه کشورها نیز بهواسطه تجارب مکتسوبه تواریخی خوود از ایجواد سوازوکارهایی از قبیول
آنکتاد ،طرح نظام نوین اقتصادی بینالمللی ،و منشور حقوق اقتصادی دولتهوا ،درعمول بوه
این نتیجه رسیدهاند که مدیریت نظام بینالملل بدون جلب یا تغییرنظور قودرتهوای اصولی
حاکم بر آن غیرممکن مینمایاند ،ولی این موضوع از آن جهت قابل توجیه خواهود بوود کوه
اینگونه کشورها بخواهند ازطریق پیگیری سیاست تغییر وضع موجود ،بوه اعموال فشوار بوه
نظام حاکم جهت دستیابی به امتیوازات بیشوتر دسوت یازنود .بور ایون اسواس ،نظراتوی در
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خصوص ایجاد نهادهایی تحت نظر سازمان ملل مطرح میشود که علت اصلی آنرا مویتووان
در این موضوع جستجو کرد که نظام رایگیری در سازمان ملل (به غیر از شورای امنیت) بور
اساس "هر کشور ،یك رای" بنیان نهاده شده است و این در حالیست که صندوق بینالملول
بر اساس "یك دالر ،یك رای" استقرار پیدا کرده است .عالوه بر ایون ،نهادهوای تحوت نظور
سازمان ملل ،با نگاه توسعهای و عدالتمحور ،به مسائل مربوط به کشوورهای درحوالتوسوعه
توجه ویژهای دارند .لذا کلیه کشورهای در حال توسعه شامل جمهووری اسوالمی ایوران کوه
بهدنبال رفع محرومیت ،فقر ،تسواوی بیشوترو نهایتوا صولح و ثبوات جهوانی مویباشوند ،در
بلندمدت ،سیاست تغییر وضع موجود را در راستای اهداف فوق پیگیری مینمایند.
نتیجهگیری
در این نوشتار ابتدا به بررسی مختصری پیرامون جایگواه جمهووری اسوالمی ایوران در
اقتصاد جهانی پرداخته شد .ضمن بررسی جایگاه آن در چارچوب شاخصهای قودرت ملوی،
تولید ناخالص داخلی ،توسعه انسوانی ،سوهم ایوران از تجوارت جهوانی ،توراز پرداخوتهوای
خارجی ،ذخایر ارزی ،و نیز اسناد باالدستی (سند چشمانداز و برنامههای توسعه پونجسواله)،
از آن بهعنوان کشوری درحالتوسعه ،قدرت منطقهای در خاورمیانه و نیز بهعنوان یك کشور
درحال تبدیلشدن به یك بازیگر در نظام بینالملل با منافع و اهداف منطقهای و فرامنطقوه-
ای یاد شد .همچنین ضمن تعریف مشخصوههوای نظوام حواکم در زمینوه مودیریت جهوانی
اقتصاد به این نتیجه رسیدیم کوه ایون کشوور دارای نقوش حاشویهای در آن بووده و توالش
خواهد نمود تا از یك طرف ،در راستای تثبیت و ارتقاء موقعیت خود در اقتصواد جهوانی ،بوه
تعامل با نظام حاکم بپردازد و از طرف دیگر ،همراستا با منافع کشورهای درحالتوسعه ،نیم-
گاهی به آینوده نظوام داشوته باشود و هومراسوتا بوا کشوورهای در حوال توسوعه بوهدنبوال
سازوکارهای جایگزین باشد.
با ورود به بح سیاست خارجی جمهووری اسوالمی ایوران در قبوال مودیریت جهوانی
اقتصاد ،ضمن بررسی اصول و مبانی سیاست خارجی آن ،بهویژه اصل نه شرقی و نوه غربوی،
جایگاه آن در اقتصاد جهانی و مدیریت جهانی ترسیم گردید .سپس با بررسی نقاط اشوتراک
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و افتراق این کشور با کشورهای درحالتوسعه به تبیوین رویکردهوای آن درقبوال مهمتورین
مسائل جهانی مرتبط با موضووع پوژوهش یعنوی جهوانیشودن و سوازمانهوای بوینالمللوی
اقتصادی پرداخته شد و فرصتهوای آن در ایون سوازمانهوا شوامل دسترسوی بوه منوابع و
اطالعات ،ایجاد مشروعیت و اعتبار و سهم بردن از قدرت جهانی خاطر نشان گردید.
در انتها نیز به مناسبات و مراودات این کشور با صندوق بینالمللی پول پرداخته شود و
در آن ضمن بررسی رویدادهای داخلی و بینالمللی شامل جنگ تحمیلی  8ساله ،تحریمهوا،
بحران بدهیها و بحران آسیای شرقی بر سیاست خارجی آن ،به آزمون فرضویه پوژوهش بور
اساس رویکردهای مقامات ارشد پوولی و اقتصوادی آن در برهوههوای زموانی قبول و پوس از
بحران  2008پرداخته شد .در این خصوص ،ضومن بیوان و تلخویص مواضوع ،سوخنرانیهوا،
مصاحبهها و مذاکرات مقامات مذکور در جریان برگزاری نشستهای بهاره و پاییزه مشوترک
بین صندوق و بانك و نیز دیگر سازوکارهای مربوط به مسائل پولی بینالمللی ،به این نتیجوه
رسیدیم که جمهوری اسالمی ایران ،همراستا با کشورهای درحالتوسعه از فرصوت بوهوجوود
آمده بهواسطه بحران جهانی  2008استفاده نموده و با ایجواد تغییور در رویکورد و سیاسوت
خارجی خود درقبال موضووع مودیریت بوینالمللوی پوول از تمرکوز نقوشآفرینوی خوود در
سازوکارهای منطقهای به طرح و پیگیری اصالحات اساسی در صندوق بینالمللی پوول ،و در
کنار آن ،طرح پیشنهادات برای ایجاد همکاریهای پولی منطقهای در قالوب سوازمان اکوو و
نیز طرح موضوعات پولی و مالی فراتر از صندوق پرداخت.
جمهوری اسالمی ایران بهواسطه نقش حاشیهای خود در نظام حاکم نمویتوانسوته دارای
نقش اساسی در تنظیم یا ایجاد تغییر در نظام حاکم مدیریت بینالمللی پول باشد ،و به هموین
خاطر عمدتاً در راستای دستیابی به سهم بیشتر از نظام موجوود ،بوه همواهنگی بوا اصوالحات
موردنظر کشورهای درحال توسعه در چارچوب گروه  24پرداخته است .عالوه بر ایون ،در دوره
بعد از بحران  2008و بهویژه از سال  2010یعنی پس از اعمال تحریمهای یك جانبه آمریکا و
اروپا و بهویژه تحریمهای نفتی ،این کشور باالجبار به سمت تالش در جهت تقلیل اثرات منفوی
تحریمها بر اقتصاد و بهویژه بر موضوعات پولی و ارزی خود حرکت نمود ،ولوی در عوین حوال،
سیاست خارجی آن سیاست منفعالنهای را درقبال موضوعات مطروحه و فرصتهوای بوهوجوود
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آمده برای کشورهای درحالتوسعه پس از بروز بحران  ،2008اتخاذ ننموده و سعی بر آن داشته
است که همراستا با کشورهای درحالتوسعه نسبت به طرح و پیگیوری درخواسوتهای خوود در
زمینه اصالحات ماهوی و شکلی نظام حاکم بر مدیریت بینالمللی پوول بوهویوژه در چوارچوب
گروه  24و در راستای منافع کشورهای درحالتوسعه بپردازد.
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پینوشت:
 -1طبق نظرات آلفردمارشال ،وظیفه دولت تنها در امور امنیتی ،دفاع ،وضع قوانین ،نظم عمومی ،ارتقاء
تحصیالت و آموزش ،ایجاد جامعه دانش محور ،تشویق تاسیس اتحادیههای تجاری ،بهداشت عمومی،
جلوگیری از انحصار و ایجاد اشتغال محدود میشود و دولت نباید در عملیات اقتصادی ورود و دخالت
داشته باشد.
 -2کینز ( )John Maynard Kaynesتالش نمود تا از طریق ارائه نظریههای جدیدی (در چارچوب دو
موضوع «جریان چرخش پول» و «توسعه چرخش اقتصادی») به توضیح در خصوص افول زودهنگام
سرمایهداری بپردازد .وی ،برخالف مارشال ،بر لزوم دخالت بهنگام دولت در اقتصاد تاکید نمود و از این
طریق تالش نمود تا بتواند چارهای برای اقتصاد شکست خورده غرب پیدا کند .این بود که نظام برتون-
وودزی پس از جنگ جهانی دوم ،صندوق بینالمللی پول را پایهگذاری نمود تا از آن طریق به نظارت بر
نظام بینالمللی پول بپردازد .در واقع تاسیس صندوق در راستای ایجاد نظام نرخهای تبادل و
پرداختهای بینالمللی بود تا از این طریق کشورها و شهروندان آنها بتوانند به خریداری کاال و خدمات از
یکدیگر بپردازند.
 -3در جریان اصالحات سالهای  2008و  2010فرمول جدیدی برای سهمیهها تدبیر شد و در خصوص
افزایش سهمیههای صندوق توافق حاصل شد .بر این اساس ،سهیمه بازارهای در حال ظهور و کشورهای
درحالتوسعه  4درصد نسبت به کل سهیمه ها افزایش پیدا کرد و حق رای آنها  5/4درصد ارتقاء یافت.
همچنین آراء پایه ]آرای هر یك از اعضای صندوق متشکل از آرای پایه آن کشور باضافه یك رای اضافه
برای هر  100000حق برداشت مخصوص (واحد پول صندوق) در سهمیه میباشد[ به سه برابر افزایش
یافت و به رقم  750رای رسید .همچنین ،توافق شد که اقتصادهای پیشرفته اروپایی دارای دو کرسی
کمتر در شورای اجرایی صندوق باشند و تمامی مدیران اجرایی آن انتخابی باشند]در حال حاضر شورای
اجرایی دارای  24مدیر میباشد که  5مدیر آن انتصابی از سوی  5کشور (ایاالت متحده ،ژاپن ،آلمان،
فرانسه ،انگلستان) می باشند .کشورهای ،روسیه ،چین و عربستان سعودی نیز هر کدام دارای نماینده
کشوری و مابقی در قالب  16گروه جای میگیرند[ (.)www.imf.org, 2011
 -4بر این اساس ،منابع دائمی صندوق به دو برابر ،یعنی  476/8میلیارد حق برداشت مخصوص (حدود
 737میلیارد دالر) رسید .همچنین «در جریان اجالس گروه  20در نوامبر  2010در سئول مقرر شد
که با افزایش حق رای و سرمایه کشورهای رو به رشد آسیایی در صندوق ،میزان کل منابع مالی این
صندوق از  750میلیارد دالر ،به بیش از  1000میلیارد دالر افزایش یابد» که  250میلیارد دالر آن در
قالب حق برداشت مخصوص بود (موناهان .)60 :1390 ،همچنین ترتیبات جدید استقراض ( )NABتا
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نوامبر  2011به  370میلیارد حق برداشت مخصوص (حدود  570میلیارد دالر) رسید .همچنین تعهد
حوزه یورو به ارائه منابع مازاد تا سقف  150میلیارد یورو ،تعهد کشورهای عضو در قالب منابع مازاد (که
تا سپتامبر  2014به رقمی معادل  461میلیارد دالر می رسید) و ایجاد مدل درآمدی جدید برای
صندوق خارج از سود وامهای عقب افتاده وامگیرندگان صندوق نیز از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته
در این زمینه بودهاند.
 -5ازجمله آنها میتوان به افزایش «سپرده رشد و کاهش فقر» طی دوره سالهای  2009-2014به
 17میلیارد دالر و تاسیس «سپرده رهایی از بدهیها پس از بالیای طبیعی» (که رقم آن در سال
 2010به  268میلیون دالر میرسید) اشاره کرد.
 -6این گروه شامل  7کشور صنعتی عمده دنیا شامل ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،کانادا و ژاپن میگردد .این گروه اجالسهای ساالنه خود را از سال  1975در سطح سران
اقتصادی (وزرای دارایی و روسای بانك مرکزی) آغاز نمود .گروه  7بهعنوان گروه عمده هماهنگی
سیاستگذاری طی سالهای  1986-87جایگزین گروه  5شد .از سال  ،1987وزرای دارایی و روسای
بانك مرکزی گروه  7حداقل هر شش ماه یكبار اقدام به برگزاری نشستهای خود جهت نظارت بر
گسترش اقتصاد جهانی و ارزیابی سیاستهای اقتصادی کردهاند .مدیر عامل صندوق نیز معموالً از
طریق دعوت در این اجالسها شرکت میکند.
 -7سهمیه اعضاء صندوق بیانگر قدرت رای آنها در تصمیمگیریهای آن میباشد .آرای هر یك از اعضا
متشکل از آرای پایه آن کشور (پس از اصالحات سال  2008تعداد آراء پایه هر کشور به  750رای
رسیده است) بهاضافه یك رای اضافه برای هر یکصد هزار حق برداشت مخصوص (واحد پولی صندوق
بینالمللی پول) سهمیه میباشد .به همین خاطر است که پنج کشور بزرگ صنعتی دنیا یعنی آمریکا،
انگلیس ،آلمان ،فرانسه و ژاپن وضعیت حاکم مطلق را در صندوق برای خود بدست آوردهاند و
کشورهای درحال توسعه تنها دارای اکثریت کمی در آن میباشند.
 -8متوسط رشد سالیانه شاخص توسعه انسانی ایران بین سالهای  1980-1990معادل  ،%1/99بین
سالهای  1990-2000معادل  ،%1/94بین سالهای  2000-2010معادل  ،%1/25و بین سالهای
 2012-2000معادل  %1/05بوده است.
 -9ارزش شاخصهای مذکور بین صفر تا یك میباشد .تا سال  ،2009کشورها به سه دسته شامل
توسعه انسانی باال (باالی  ،)0/8توسعه انسانی متوسط ( )0/5-0/799و توسعه انسانی پایین (کمتر از
 )0/499تقسیمبندی میشدند ولی پس از آن در تقسیمبندیها تغییراتی بهوجود آمد و کشورها در
چهار دسته شامل کشورهای در گروه با توسعه انسانی خیلی باال ،باال ،متوسط و پایین جای میگیرند.
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 -10ماده  24قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران بر ارتقای شاخص توسعه انسانی به
سمت کشورهای با توسعه انسانی باال ( )0/8تاکید دارد (ماده  24قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری
اسالمی ایران اشعار میدارد که" :به منظور ارتقای شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه
انسانی باال و هماهنگی رشد شاخصهای آموزش ،بهداشت و اشتغال در کشور ،سند راهبردی «ارتقای
سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجرا میشود"( ).اداره کل تدوین و تنقیح
قوانین و مقررات کشور.)1389 ،
 -11این اصل بر اساس آیه "یا ایها الذین آمنوا التتخذو عدوی و عدوکم اولیاء" شکل گرفته است.
 -12این اصل نیز بر اساس آیات ذیل شکل گرفته است :و لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال؛
االسالم یعلو و ال یعلی علیه.
 -13عالوه بر داشتن شاخصههای اقتصادی در رده کشورهای در حال توسعه ،جمهوری اسالمی ایران در
گروه  77و  24عضویت دارد.
 -14منافع به چهار دسته منافع موازی ،متعارض ،مشترک و اختالفزا دستهبندی میگردند .منافع
مشترک به آن گروه از منافع اطالق میگردد که بهتنهایی توسط یك دولت تامین نمیشوند و تحقق
آنها صرفا از طریق همکاری و برقراری اتحاد با سایر واحدهای سیاسی امکانپذیر است( .قوام:1372 ،
.)131-130
 -15آقای احمدی نژاد( ،رئیس جمهور ایران طی سالهای  )1384-1392در دیدار با بازرگانان ایرانی و
مالزیایی در تاریخ  84/12/11گفت" :جمهوری اسالمی صلح و آرامش را بر پایه عدالت و معنویت نه
تنها برای ملت ایران و نه تنها برای ملتهای اسالمی ،بلکه برای همه ملتها میخواهد( .موالنا و
محمدی.)186 :1387 ،
 -16استیگلیتز با اذعان به وضعیت چندگانه بهوجود آمده از جهانیشدن می نویسد :درحالیکه شرق
آسیا طی  30سال گذشته به طور متوسط  5/9درصد رشد داشته است (طی  15سال گذشته 6/5
درصد) ،آمریکای التین و آفریقا در پایینترین نرخ رشد کلی با هم رقابت داشتهاند ،درآمد سرانه در
جنوب صحرای آفریقا طی  30سال گذشته ،ساالنه به طور متوسط  0/2درصد کاهش داشته است .اما
روسیه از هر دوی آنها جلو زده است .درآمد روسیه از آغاز گذر از کمونیسم به اقتصاد بازار در مجموع
 15درصد کاهش پیدا کرد ،و درآمد سرانه در دهه اول در واقع  40درصد افت کرد (استیگلیتز ،نگاهی
نو به جهانیشدن.)55 :1384 ،
 -17در سال  ،2001حدود  40درصد از جمعیت  6/5میلیارد نفری دنیا با تهیدستی زندگی میکردند
(که این رقم  36درصد باالتر از سال  1981است) ،یك ششم مردم – یعنی  877میلیون نفر در فقر
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شدید به سر می بردند (که  3درصد بیش از سال  1981است) .بدترین شرایط در آفریقا حاکم بوده
است که درصد جمعیتی که درنهایت عسرت زندگی میکند از  41/6درصد در سال  1981به 46/9
درصد در سال  2001افزایش یافت .با توجه به رشد جمعیت آفریقا ،این بدان معنی است که تعداد
کسانی که در فقر شدید زندگی میکنند دو برابر شده ،و از  164میلیون نفر به  316میلیون نفر رسیده
بود (استیگلیتز ،نگاهی نو به جهانیشدن.)32 :1384 ،
 -18سهم فقیرترین کشورهای کمترتوسعهیافته از تجارت جهانی (که  20درصد از جمعیت جهان را دارا
می باشند) از  %4در سال  1960به کمتر از  %1در سال  1990تنزل پیدا کرد .در مقابل ،سرمایههای
خصوصی که به کشورهای کمتر توسعهیافته وارد میشود افزایش یافته و از میزان پنج میلیارد دالر در
سال  1970به  173میلیارد دالر در سال  1994رسید ،ولی حدود  75درصد از این سرمایهها تنها به
ده کشور در آسیای شرقی و جنوب شرقی و آمریکای التین وارد گردید (خور.)173 :1392 ،
 -19در سازمان ملل متحد نیز کشورها با سطح قدرت متفاوت ،برداشتهای متفاوتی از نوع کارکرد این
سازمان دارند .قدرتهای بزرگ بهدنبال حفظ برتری جهانی خود میباشند و به همین خاطر بر عنصر
امنیت و صلح جهانی تاکید دارند و هدف اصلی از تاسیس سازمان ملل را در این زمینه ارزیابی
مینمایند .این در حالیست که کشورهای درحالتوسعه بهدنبال توسعه همکاری درجهت دستیابی به
فناوریها و توسعه اقتصادی خود از قبَلِ این سازمان بوده و کشورهای کوچكتر نیز بر عنصر حفظ
استقالل خود تاکید بیشتری دارند.
 -20اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای جهان سوم در مقابل نهادهای برتونوودزی تا قبل از وقوع
بحران  2008عالوه بر اقدامات صورت گرفته در ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) و یا کمیته
دوم و سوم مجمع عمومی (شامل برنامه عمران ملل متحد ،برنامه محیط زیست ملل متحد ،صندوق
جمعیت ملل متحد و  ،)...شامل موارد ذیل میگردید :ایجاد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)
در سال  1964در چارچوب سازمان ملل متحد با هدف اینکه تجارت در خدمت توسعه باشد؛ تصویب
طرح «نظام نوین اقتصادی بینالمللی» در سال  1974با تالش کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران با
هدف ایجاد امکانات و فرصت برابر برای این کشورها در مباح اقتصادی و اجتماعی؛ تصویب «منشور
حقوق اقتصادی دولتها» در دسامبر  1974در راستای هنجارسازی جهت ارائه سهم بیشتر به این
کشورها در تقسیمات اقتصادی؛ برگزاری کنفرانسهای متعدد در حوزههای اقتصادی و اجتماعی تحت
نظر سازمان ملل در دهه 1990؛ توجه به مفاهیم «توسعه پایدار»« ،توسعه اجتماعی» و «توسعه انسانی»
بهعنوان مبنای ارزیابی توسعه از اوایل قرن بیست و یکم (ظریف و سجادپور.)630-652 :1387 ،
 -21با وجود این ،و علیرغم تالشهای صورت گرفته توسط کشورهای مذکور ،موفقیت حاصله قابل توجه
نبوده است .از جمله علل و عوامل عدم موفقیت اینگونه کشورها را میتوان در رویکردها و
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سیاستگذاریهای نامناسب از یك طرف ،و توسعه نیافتگی دیپلماسی اقتصادی در این کشورها از
طرف دیگر ،در نظر گرفت .بنابراین ،کشورهای درحالتوسعه ضرورت دارد که بصورت انفرادی و جمعی
دست به اقداماتی بزنند که مهمترین آنها میتواند درقالب موارد ذیل مورد توجه واقع شود :کنارگذاشتن
پیش فرضهای نادرست از قبیل رویکرد بازی حاصلجمع صفر و جایگزین نمودن آن با رویکرد
مشارکتی در مذاکرات چندجانبه و همهجانبه.
 -22هدف کشورهای درحالتوسعه از جمله جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای بینالمللی درراستای
اصالح نظام جهانی نیست چراکه تاکنون امکان چنین فرصتی مگر در موارد بسیار محدود ایجاد نشده
است.
 -23از جمله مثالهای قابل ذکر در این زمینه می توان به مستند ساختن گزارشات به توصیههای
صندوق بینالمللی پول در طرح هدفمندی یارانهها ،یارانههای انرژی و افزایش قیمت سوخت در
کشور ،و یا بیانیههای جانبدارانه عدم تعهد از برنامههای صلحآمیز هستهای جمهوری اسالمی ایران
اشاره کرد .البته ،ادبیات و اصطالحات و تعابیر جدید بسیاری نیز از طریق سازمانها وارد کشور
میگردد.
 -24بطور مثال ،اقدام به فروش نفت با قیمت مناسب توسط دولتها به تنهایی امکان پذیر نمیباشد.
ولی این کار از طریق سازمان اوپك ممکن میگردد .اوپك از طریق کاهش سهمیه تولید کشورها
میتواند به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بپردازد و این درحالیست که مسئولیت قیمت باالی نفت
تنها متوجه یك کشور نخواهد بود.
 -25بعضاً عضویت در یك سازمان بینالمللی مستلزم عضویت در سازمان بینالمللی دیگر است .بطور
مثال ،پیش از آنکه کشوری بتواند به عضویت بانك ترمیم و توسعه درآید ،باید عضو صندوق بینالمللی
پول بشود و یا اینکه عضویت در بنگاه مالی بینالمللی ،موسسه توسعه بینالمللی و سازمان تضمین
سرمایهگذاری چندجانبه مستلزم عضویت در بانك بینالمللی ترمیم و توسعه است.
 -26هر چند که واقعیت حاکی از آن است که با توجه به نفوذ این قدرتها در سازمانهای بینالمللی این
امکان بسیار مشکل است ،اما در بعضی موارد از قبیل سازمان جهانی تجارت کشورهای کوچکی بودهاند که
علیه کشوری مثل ایاالت متحده آمریکا پروندههایی را به جریان انداختهاند و در آنها برنده شدهاند .البته
مهمترین موضوع در این مورد میزان استقالل سازمانها از اعضای خود بهویژه قدرتهای بزرگ است.
 -27ائتالفسازی به معنای آن است که یکی از اعضای سازمانهای بینالمللی بهدنبال جلب موافقت
گروهی از اعضاء درباره موضع مطلوب خود باشد .البته ائتالفسازی آن هم علیه قدرتهای بزرگ کاری
بس دشوار است .ازجمله علل دشواری ائتالفسازی علیه قدرتهای بزرگ را میتوان از در قدرت
چانهزنی و قدرت ائتالفسازی قدرتهای بزرگ ،دارا بودن متحدان طبیعی و وجود ائتالفهای قدرتمند
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بین کشورهای غربی در بسیاری از مسائل با توجه به منافع مشترک آنها ،دارا بودن دست برتر در
زمینههای علمی و فناوری ،دارا بودن نمایندگیهای قوی در سازمانهای بینالمللی ،پذیرش آنها
بهعنوان قدرتهای برتر توسط دیگران ،دسترسی به منابع اقتصادی و پولی وافر و هزینه نمودن و
خرید رای کشورهای کوچكتر و فقیر نام برد.
 -28ذخائر کشورهای عضو صندوق ،یعنی جمع طال و ارزهای قابل تبدیل به طال بهاضافه حق برداشت
مخصوص یا به اصطالح عوام طالی کاغذی و ذخیره در صندوق ،تا آخر سال  1970به  65306میلیون
دالر آمریکا می رسید که از این مبلغ سهم ایران  209میلیون دالر بود (مشبکی.)17 :1370 ،
 -29از سال  1981محاسبه ارزش حق برداشت مخصوص بوسیله یك سبد پولی شامل پول پنج کشور
عمده صنعتی تهیه میشود ،این پنج کشور دارای بیشترین سهم در صادرات کاال و خدمات جهانی طی
سالهای  1975-1979بودهاند.
 -30سهمیهها و آراء قبل از دور اول افزایش موقت سهمیههای کشورهای چین ،کره جنوبی ،مکزیك و
ترکیه که در جریان نشستهای ساالنه در سپتامبر  2006در سنگاپور به تصویب رسید.
 -31سهمیهها و آراء قبل از اجرایی شدن اصالحات مصوب شده در  28آوریل ( 2008که از سوم مارس
 2011حالت اجرایی به خود گرفت) که شامل کوزوو و توالو نیز میگردد که به ترتیب در  29ژوئن
 2009و  24ژوئن  2010به عضویت صندوق درآمدند.
 -32سهمیههای برنامهریزی شدهای که منعکسکننده افزایش موقتی سهمیهها برای  54عضو ،بهعنوان
بخشی از اصالحات در سهیمهها و حکمرانی توافق شده در سال  2008میباشد.
 -33سهمیههای برنامهریزی شدهای که منعکسکننده افزایش در سهمیههای موافقتشده در
چهاردهمین بازبینی عمومی سهمیهها میباشد .البته این سهمیهها شامل سهمیههای سودان جنوبی
نیز میباشد که در  18آوریل  2012با سهم اولیه  123میلیون حق برداشت مخصوص به عضویت
صندوق درآمد و زمانی که سهمیههای چهاردهمین بازبینی حالت اجرایی به خود بگیرد به 246
میلیون حق برداشت مخصوص خواهد رسید.
 -34آراء پایه بهعنوان درصد ثابتی ( 5.502درصد) از کل آراء (به شرط آنکه آراء کسری وجود نداشته
باشند) مطابق اصالحات حکمرانی محاسبه گردیده است.
 -35بعضی از مهمترین توصیههای صندوق به قرار ذیل بودهاند:
یارانههای انرژی :صندوق بر این باور بوده است که به علت پایینبودن نرخ فرآوردههای نفتی در ایران نسبت
به بازار جهانی ،دولت مجبور نیست که به فرآوردههای نفتی یارانه بپردازد .هدف از ارائه توصیه فوق کاهش
هزینههای دولت اعالم گردید .طی سالهای اخیر دولت ایران تالش نمود تا در این مسیر گام بردارد.
هدفمند نمودن یارانهها :صندوق بر این باور بوده است که با حذف یارانهها از بخشهای غیرضروری ازجمله
انرژی ،بح توزیع هدفمند یارانهها مطرح خواهد شد و این کار میبایست به نحوی به انجام برسد که

 / 116فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31پاییز  ،1396شماره 3

اقشاری از جامعه که نیازمند واقعی به این یارانهها هستند ،بدان دسترسی داشته باشند .دولت جمهوری
اسالمی ایران از زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور ازجمله در بند الف ماده  46قانون برنامه سوم
(تنفیذی در برنامه چهارم) و نیز بند ب ماده  33قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران بر این امر تاکید نموده و اقدامات جدی را در این زمینه به انجام رسانده است.
نظام مالیاتی :از جمله موضوعاتی که در این زمینه مورد تاکید واقع شده است ،به موضوع مالیات بر
ارزش افزوده باز میگردد .دولت ایران به لحاظ تاریخی و نیز درآمدهای نفتی دارای نظام مالیاتی
کارآمدی که بتواند عدالت اجتماعی را به نحو مطلوب به اجرا درآورد نبوده است .ولی طی حداقل یك
دهه گذشته اقدامات قابلتوجهی بعمل آمده که ازجمله آنها تالش در راستای کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی و برنامه توجیه افکار عمومی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تدریجی آن در
جامعه ایران بوده است.
آزادسازی تجارت :صندوق با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران و بهبود تجارت ،همواره به
کاهش محدودیتهای تجاری و قوانین تحمیلی بر بخشهای مختلف اقتصادی را توصیه نموده است.
از طرف دیگر جمهوری اسالمی ایران بهعنوان کشوری که درخواست خود مبنی بر عضویت در سازمان
جهانی تجارت را ارائه نموده و بخشی از فرآیند عضویت را پشت سرگذرانده است ،ناگزیر از فراهمنمودن
زمینههای آزادسازی تجارت در کشور میباشد.
پرونده هستهای :صندوق با ارائه نگاه بسیار مثبت از روند جدی مذاکرات هستهای ،دستیابی به توافق
جامع در پرونده هستهای جمهوری اسالمی ایران را زمینهساز افزایش رشد و کاهش تورم در کشور اعالم
نموده است.
 -36شورای اجرایی شامل  24مدیر میگردد که هرکدام نماینده کشور و یا گروهی از کشورها میباشند.
بعضی از اعضای شورای اجرایی از طریق انتصاب ( 5کشور ثابت) و بعضی دیگر از طریق انتخاب توسط
مابقی اعضاء تعیین میگردند .بر این اساس ،کشورهای ایاالت متحده ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان،
روسیه ،چین و عربستان سعودی هر کدام دارای نماینده کشوری و مابقی در قالب  16گروه جای میگیرند.
 -37ترانش ذخیرهای یا  Reserve Tranche Positionبخشی از ذخایر خارجی اعضای صندوق
بینالمللی پول است که نزد این نهاد سپرده میشود و در صورت نیاز (مثالً درمواقع بروز بحران
ترازپرداختها) قابل برداشت است .ترانش ذخیره هر کشور معادل تفاضل سهمیه کشور نزد صندوق و
میزان پول ملی نگهداری شده آن است.
 -38گاهشمار تحریمهای اعمالی علیه این کشور را میتوان بهصورت خالصه به قرار ذیل بیان نمود:
 گروگانگیری :شروع تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران را میتوان به موضوع تسخیرسفارت آمریکا در تهران در تاریخ  4نوامبر  13( 1979آبان  )1358و بازداشت و گروگانگیری  52نفر از
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کارکنان این سفارت به مدت  444روز توسط دانشجویان انقالبی این کشور نسبت داد .بر این اساس،
دولت ایاالت متحده آمریکا تالش نمود تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد ،تحریمهای
بینالمللی را علیه این کشور اعمال نماید که با مخالفت اتحاد جماهیر شوروی سابق مواجه شد .به
همین خاطر ،دولت آمریکا بهصورت یكجانبه تحریمهایی را علیه جمهوری اسالمی ایران برقرار نمود؛
 جنگ تحمیلی :مرحله بعدی تحریمها به تهدید به تحریمهای تسلیحاتی ایران توسط سازمانها ونهادهای بینالمللی به منظور وارد آوردن فشار به این کشور جهت پذیرش قطعنامه  598شورای امنیت
یعنی پذیرش صلح مربوط میشود؛
 قانون داماتو :مرحله سوم تحریمها به قانون تحریم نفتی داماتو در سال  1995باز میگردد که مطابقآن در ابتدا ممنوعیت سرمایهگذاری بیش از  40میلیون دالر ،و پس از شش ماه 20 ،میلیون دالر در
ایران مطرح گردید و در  5اوت  1996به تصویب کنگره آمریکا رسید؛
 پرونده هستهای :یکی از موضوعاتی که از سال  2002( 1381م ).در سطح ملی در ایران مطرح شدبه موضوع پرونده هستهای این کشور مربوط میشود که به چالشهای بین ایران و غرب اضافه شده
است .در ابتدا ،فشار کشورهای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص پرونده هستهای به
جمهوری اسالمی ایران ،به توافق سعدآباد با سه کشور اروپایی برای تعلیق غنیسازی انجامید .در واقع،
جمهوری اسالمی ایران تالش نمود تا از طریق این توافق ،از یك طرف ،از ارجاع پرونده هستهای خود از
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری بعمل آورد ،و از طرف
دیگر ،به دفع تهدیدات نظامی ایاالت متحدهی مغرور از پیروزی در جنگ در افغانستان و عراق مبادرت
ورزد (دولت بوش پسر پس از وقایع  11سپتامبر  ،2001کشورهای کره شمالی ،عراق و جمهوری
اسالمی ایران را بهعنوان "محور شرارت" اعالم نمود) .با تغییر شرایط بینالمللی (ایراد انتقاداتی به
مشروعیت حمله به عراق و نیافتن سالحهای کشتار جمعی مورد ادعای دولتهای ایاالت متحده و
انگلستان در عراق و درنتیجه رفع نسبی خطر حمله نظامی آمریکا به ایران) از یك طرف و نیز تغییر
شرایط داخلی (روی کار آمدن دولت نهم) ،تغییرات عمدهای در نوع نگاه طرفین نسبت به پرونده
هستهای ایران حاکم گردید که نتیجه آن ،احاله پرونده هستهای ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود .پس از آن شورای امنیت از سال  2006چند قطعنامه علیه
این کشور تصویب نمود و تحریمهای چندجانبه متعددی بر این کشور تحمیل گردید .ادامه این روند به
تحریمهای یكجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا (از سال  )2010انجامید.
 -39البته از سپتامبر  2013بازپرداختها شروع شد.
 -40مهمترین ویژگی جهانیشدن اقتصاد ،برداشتن موانع ملی امور اقتصادی ،گسترش بینالمللی
فعالیتهای تجاری ،مالی ،تولیدی و رشد فزاینده قدرت شرکتهای فراملیتی و نهادهای بینالمللی
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است .در حالیکه جهانیشدن اقتصادی بهویژه با تمرکز بر تجارت و سرمایهگذاری فزاینده در چند
کشور حامل فرایندی نابرابر میباشد ،اما تقریبا همه کشورها به طور چشمگیری تحت تاثیر آن قرار
گرفتهاند .بهعنوان مثال ،ممکن است که یك کشور با درآمد پایین ،سهمی اندک در تجارت داشته
باشد ،ولی با تغییراتی در تقاضای کاالهای صادراتی و یا اتخاذ سیاست کاهش تعرفهها بر واردات،
میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی عمدهای بر آن کشور برجای گذارد .این کشور ممکن است نقش
حاشیهای در تجارت جهانی داشته باشد ،اما شاید تجارت ،بسیار بیشتر از آنچه که اقتصادهای
توسعهیافته را تحت تاثیر قرار میدهد ،آن کشور را متاثر سازد (خور.)7 :1392 ،
 -41اجالس سیانزا متشکل از  21تن از روسای کل بانكهای مرکزی کشورهای آسیای مرکزی و شرق
آسیا میباشد و ایران از سال  1956عضو آن بوده است.
 -42موسسه خدمات مالی اسالمی در سال  2001و با مشارکت ایران بنیان نهاده شد که درزمینه
توسعه روابط مالی و بررسی بانکداری اسالمی و با همفکری تمامی کشورهای اسالمی عضو فعالیت
مینماید.
 -43اتحادیه پایاپای آسیا ( )ACUبه ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای منطقه
آسیا و اقیانوس آرام (اسکاپ) و بهمنظور توسعه تجارت میان کشورهای واقع در منطقه ،توسعه
همکاریهای پولی و تاسیس بانك ذخیره آسیا با هدف اعطای کمكهای ارزی کوتاه مدت به
کشورهای عضو بین کشورهای ایران ،سریالنکا ،هندوستان ،پاکستان ،نپال و بنگالدش در سال 1974
تاسیس گردید.
 -44مهمترین اقدامات بینالمللی صورت گرفته در سال  2006شامل شرکت رئیس بانك مرکزی ایران
در سی و پنجمین اجالس اتحادیه پایاپای آسیا و شرکت رئیس بانك مرکزی این کشور در اجالس
ساالنه صندوق و بانك جهانی در سنگاپور و مذاکره با روسای بانكهای مرکزی و بانكهای تجاری
درزمینه استمرار و توسعه همکاریهای بانکی و مذاکره با ادارات مربوطه در صندوق میگردد
(.)www.cbi.ir
 -45در این سال مهمترین فعالیتهای پولی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران شامل سخنرانی آقای
شیبانی ،رئیس کل وقت بانك مرکزی در اجالس بهاره صندوق و بانك پیرامون سالمت بانكهای ایرانی
و صحت عملکرد آنها ،نامه آقای شیبانی به  70رئیس کل بانك مرکزی و روسای موسسات پولی
بینالمللی درخصوص تشریح عملکرد درست و قانونی بانك سپه ،اعتراض نماینده ایران در صندوق
نسبت صحت و سقم خبر مربوط به تحریم بانك صادرات توسط آمریکا و شرکت رئیس بانك مرکزی
ایران در اجالس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا در بنگالدش مربوط میشد (.)www.cbi.ir
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 -46سال  :2008در این سال ،آقای مظاهری ،رئیس کل وقت بانك مرکزی ایران ،در اجالس بهاره
صندوق و بانك ضمن حضور در اجالس وزرای گروه  24از مواضع کشورهای درحالتوسعه حمایت
بعمل آورد .مواضع کشورهای درحالتوسعه شامل انجام اصالحات در سهیمههای صندوق به نفع
کشورهای درحالتوسعه ،گرم شدن زمین و تامین مالی توسعهی کشورهای درحالتوسعه میگردید.
سال  :2009آقای بهمنی ،رئیس وقت بانك مرکزی ایران در اجالس بحران مالی جهانی تحت
عنوان"آموزهها و تجربیات کشورهای عضو اکو" بر الزم ولی ناکافی بودن اقدامات انفرادی کشورها
جهت کاهش آثار ناشی از بحران ،پیشنهاد ایجاد صندوق مالی مشترک بین کشورهای اکو ،ایجاد بورس
کاالیی مشترک ،سرمایهگذاری مشترک ،استفاده بیشتر از ظرفیتهای بانك توسعه و تجارت اکو
درراستای کمك به کشورهای آسیب دیده از بحران ،ایجاد واحد پول مشترک بین اعضاء اکو تصریح
نمود ( .)www.cbi.irمطالب فوق حاکی از تقویت منطقهگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران در قبال موضوع مدیریت بینالمللی پول می باشد.
سال  :2010آقای بهمنی در اجالس بهاره صندوق و بانك در واشنگتن در نشستهای گروه  24به
موضوعات ذیل اشاره کرد :اتخاذ سیاستهای وامدهی و اعطای کمكهای فنی و مشاورهای این نهادها
براساس معیارهای اقتصادی و فار از جانبداریهای سیاسی ،لزوم پرهیز کشورهای توسعهیافته از
سیاستهای حمایتگرایانه شامل اعمال محدودیت تجاری ،سرمایهگذاری (.)www.cbi.ir
مطالب فوق حاکی از آن است که در این سال جمهوری اسالمی ایران تالش نموده است تا باالترین
تاثیر را در اصالحات سال  2010صندوق داشته باشد.
سال  :2011رئیس وقت بانك مرکزی ایران در جریان اجالس بهاره صندوق و بانك با مدیر عامل
صندوق مالقات و ضمن تشریح برنامه هدفمندسازی یارانهها و اصالحات نظام بانکی و نظام مالیاتی در
ایران ،نسبت به سکوت صندوق در قبال تحریمهای یكجانبه بعضی کشورها علیه ایران و تاثیرات منفی
آن بر ثبات اقتصاد جهانی و بازار نفت اعتراض نمود (.)www.cbi.ir
سال  :2012سال  2012مصادف با وارد آمدن شدیدترین فشارها از سوی تحریمها به اقتصاد ایران و در
نتیجه ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز در این کشور بود .در این سال بانك مرکزی تمام تالش خود را
درراستای مدیریت و کنترل اوضاع معطوف داشته بود .با وجود این ،هیات ایرانی به ریاست آقای
حسینی ،وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران در اجالس بهاره صندوق و بانك شرکت کرد و در جمع وزرای
منطقه منا گزارشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها در ایران ارائه داد ( .)www.khabaronline.irدر
این سال ،یك گروه البی آمریکائی موسوم به "اتحاد علیه ایران هستهای" به رهبری مارک واالس،
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد از صندوق درخواست نمود که در راستای افزایش تحریمها و
منزویکردن هر چه بیشتر جمهوری اسالمی ایران ،فعالیتهای پولی خود را با ایران متوقف نماید که
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صندوق در پاسخ اعالم داشت که تحریمهای ایاالت متحده آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران
هی گونه تضادی با همکاریهای صندوق با این کشور ندارد و فعالیتهای خود را با ایران و بانك
مرکزی این کشور متوقف نخواهد کرد (.)http://fa.rfi.fr
سال  :2013در سال  ،2013آقای بهمنی ،رئیس بانك مرکزی ایران در نشست گروه  24در جریان
اجالس بهاره صندوق و بانك ،ضمن تاکید بر انجام اقدامات الزم بهمنظور از بین بردن عدم ثبات و
افزایش اعتماد و باالبردن میزان رشد ،از صندوق و گروه بانك جهانی خواست تا نقش فعالتری را در
ایجاد اعتماد بیشتر در سیاستگذاری اقتصاد جهانی ایفا نمایند (.)www.cbi.ir
آقای سیف رئیس جدید بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز در اجالس پائیزه صندوق و بانك
شرکت کرد و عالوه بر شرکت دراجالس گروه  ،24با معاون اجرایی صندوق و مسئولین بخش
خاورمیانه و گروه میز ایران مالقات و اولویت این کشور را در بهبود تولید و اشتغال اعالم نمود .وی
ضمن تاکید بر اولویتهای بانك مرکزی جهت برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده و ایجاد ثبات
نسبی در بازار ارز ،سیاست اصلی بانك مرکزی را بازگشت به شرایط مطلوب و نیز استقالل بانك مرکزی
اعالم نمود.
 -47بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال  ،2009ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای
برابری قدرت خرید ( )PPPدر رده هفدهم قدرت اقتصادی دنیا قرار داشت.
 -48البته این موضوع نیز قابل انکار نیست که خود صندوق (و دیگر نهادهای فوقاالشاره) نیز از طریق
ارائه یادداشتهای نظارتی تهیه شده توسط کارکنان خود به مجامع مختلف بینالمللی از جمله گروه 7
و گروه  ،20پایه و اساس تصمیمات کلیدی را در سطوح جهانی تشکیل میدهند و دارای تاثیر متقابل
بر آنها میباشند ( .)Xafa,2010, 487همچنین شورای ثبات مالی و دیگر ارکان نیز دارای نقشهایی
میباشند .ولی در اینجا بح بر سر ایجاد جریان اصلی در تصمیمسازیهاست .به تعبیر دیگر ،حتی
کارکنان نهادهای مذکور نیز بر خالف جریان اصلی موجود در نظام بینالملل حرکت نمینمایند.
 -49این رویکرد در سند چشمانداز و برنامههای توسعه  5ساله این کشور و پیگیری موضوع رفع
تحریمها و مذاکره با  5+1مشهود است.

