
١ 
 

  سخن سردبير

وضع  از و گسستذار گ ه زمينهشود كنقطه عطفي ياد مي ودگرگوني يك مثابه به )Doctrine of Event( رخدادآموزه  از

- ، فرهنگهاها، طرز تلقيبه چارچوب خود، و برسازندة كنندهرخدادها به جهت آثار دگرگون .سازدمي فراهم موجود را

ها بسيار حائز اهميت است. به نآ پيامدهايفهم ماهيت، ابعاد و ر اين اساس ب انجامند؛ي مينوين ، روابط و مناسباتها

 هايي كه مترصداعم از آن ،كنندهتعيين يروهايو ن ندهايتا از فرآ سازدرخدادها ما را قادر مي يسازمفهومتعبير دلوز 

   .)Patoon,2015( ها هستيم، آگاهي يابيمآن توقف و ممانعت از توسعةدر صدد پيشرفت يا 

 ،طي نيم قرن اخير به وقوع پيوسته استكه در سطح جهاني شناسانه گسست هستي ساززمينهيكي از رخدادهاي     

توان مياهل و با تس مختلف از جهات است. تحول يادشده راي جهانسياسي اقتصاد به الملل بينسياسي گذار از اقتصاد 

حقق اي خاص تنظم نوين در لحظه ورود بهي و گذاركرد. اگرچه پايهتلقي  ما زمانةساز سرنوست رخداديگانه  مثابهبه

 -اي از مختصات دو نظم اقتصادياما بر شمردن پاره كرد؛مايز متخوبي از هم ن را بهآنيافته كه بتوان قبل و بعد از 

ساختار قدرت و  )Paradigm Shift( پارادايميكگسست و به اصطالح  اي تحول بنيادينيتواند گوشده ميسياسي ياد

  ثروت جهاني باشد. 

سياست  ،راتب و موازنه نيروها در حوزه اقتصادمنوع خاصي از سلسله  برمبتني المللبندي اقتصاد سياسي بينمفصل    

محور، نظم دولتفورديسم،  -نظم كينزيسم ،)Pax Americana( ني از جمله نظم آمريكايييكه با عناو بودو فرهنگ 

ًال ساختار اقتصاد سياسي جهاني را با تعابيري نظير نظم ب. متقاكرد سازيمفهومتوان آن را مينظم جنگ سرد و ... 

 . در چارچوبگرددميبازنمايي پساجهاني شدن و ... ، شدهپساهژمون، پسافورديسم، نظم جهانيپساجنگ سرد، نظم 

امنيتي  - مالي و سياسي -، پولييرا، تجيمناسبات توليد الملل،سياسي بين نظم حاكم بر دورة جنگ سرد يا اقتصاد

ويژه انواع قدرتمند آن و به هادولت اين راستاخورد. در الدولي رقم ميشگري دولت و ساختارهاي ملي و بينحول كن

و سلسله مراتب  ندكردعمل ميشده المللي يادمون نظم بينژدار يا هالت متحده درجايگاه طاليهاها اينآس أو در ر

  . يافتسامان مياين كشور و متحدان و شركاي دولتي ردة دوم و سوم آن در پرتو كنشگري جهاني  قدرت و ثروت

به  ١٩٧٠شده را از دهه نظم ياد )Ideational( و معرفتي) Material( هاي ماديپايه متغييرها،و اي از عوامل مجموعه    

. اختسسياسي مذكور در سطح جهاني را فراهم  -از ساختار قدرت اقتصادي و گسست چالش گرفته و مقدمات گذار

- چارچوب ،هاهگزار مفاهيم،از ي نو نظام ،اجتماعي نوين –اقتصادي  ساختار مثابه يكبه اقتصاد سياسي جهانيتكوين 

ن مناسبات و روابط نويكنشگري در . بالتبع دهدمي پيش رو قراررا  اقدامو  گذاريسياستتبع آن بهفكري و  يها

 شدهتحول يادترين خصيصه مهمست. هاآن كردنو انضمامي مستلزم درك  جهانياقتصادي، سياسي و فرهنگي 

. است )Global chain( جهانيدر قالب زنجيره بشري تنيدگي ساختارهاي اقتصاد سياسي جوامع پيچيدگي و درهم

ديشه و عمل و به نحوزه ادر هاي تصنعي فروريزي مرزبندي ،هاي فكري و عمليبرآيند زنجيره مذكور ادغام ساحت

 امر جهاني است.  وادغام امر محلي  زدايي و بازقلمروگرايي نوين در قالبقلمرو تعبير دلوزي

گرفته  آناز روندها و رويدادها  بخشي بهتعيندر دولت موقعيت استعاليي قدرت، ثروت و معنا،  نوظهور هردر زنجي    

ها و به المللي و جهاني در كنار دولتاي، فراملي، بينشده و شمار روزافزوني از كنشگران محلي و فروملي، تا منطقه
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ي چگونگ خصوصهم به لحاظ ايجابي در ماين تالي منطقي . اندشدهسهيم  تحوالتها در قبض و بسط نآموازات 

تهديدات و از  ايطيف گستردهبروز  و ظهور در از جهت سلبي  و نيزبشري جامعه توسعه و تعادل حيات حصول به 

تحميل  جهانيبر جامعه و مافيايي هاي تروريستي ها نظير شبكهغير از دولت گرانيتوسط بازي درموارديفجايا كه 

   كامًال متفاوت از قبل است.، شودمي

در  )Strength States( هاي قويسخن از دولتگر يد ،جامعه –و در تعامل دولت اختار اقتصاد سياسي جهاني سدر     

 هايمقابل دولت در )Shrewd States( و نافذ هوشمند هايدولت مقولهبلكه  نيست؛ )Week States( ضعيفدولت مقابل 

 مبنايبر به قوي و ضعيف  هادولت تفكيكاست؛  كاربرد يافته )Sleepy States( راآلود و ناهشيپريش يا خوابزمان

مدرن از قدرت،  فلسفيگرا و در بستر متافيزيك ، ارادهمكانيكيمكاني، ، و مرزي ارضي، ينيمسرز، وستفالياييگفتمان 

مواجهه با . در اين راستا )١٣٨٢خالقي، و ١٣٨٧،نيادانش(. گرديده است بنديدولت، توسعه، امنيت و تهديد مفصل

قابل، در م. گيردصورت مير مبنايي فيزيكاليستي و ب آميز، اجبارنظامي هدّه و عُ دّ با عِ عموماً نيز ها مسايل و چالش

و بر پايه  رنيتكسايب، بر محاسبات كوانتوميمبتني جهانياسي ياقتصاد س يابي در مناسبات و روابط حاكم برموقعيت

 صرفاً  دولتوعيت رهاي مشو بنيان هاهيپا ،اسي جهانييدر اقتصاد سدر پرتو همين تحول است كه . زمان است -فضا

خود  مشروعيتثبات و اين مقولة مهم،  با آگاهي ازها اي از دولتپارهو نبوده ني ياد سرزمصتقبر توانمندي نظامي و ا

علق خاطر تتضمين حصول به رفاه و  ، امنيت) برايه، توليد، ماليوريآ(علم، فن در تعامل با ساختارهاي نوين قدرترا 

  . انددهكر تعريفشهروندان به مجموعه نظام سياسي 

ا هبراي دولتچنين آرماني  ،به ابزارهاي متناسب آن مجهز شدنبدون كنش در فضاي جهاني و نكته آن است كه     

 ،ح مليثباتي در سطوتوسعه و بي هايو پيچيدگي هااز بحران اين است كه  بخش عمدهآواقعيت  .تپذير نيسققتح

بايست در چارچوب تحول اخير در ساختارها و سرشت قدرت جهاني مي نيزرا در اقصي نقاط دنيا و جهاني اي منطقه

  .جو كردوجستها توسط دولت مذكور دگرديسيكج فهمي و فقدان درك از  بالًاشده يا متققواعد بازي ياد و درك

 الگويبازتعريف بر مناسبات قدرت و ثروت و  آن سازآثار دگرگون چگونگي مواجهه باو  شدهيادرخداد درك    

ا و هن نظام اقتصاد جهاني اعم از دولتكنشگراندارد.  غربي اختصاص به جوامع غربي و غير تعقيب منافع و اهداف،

- دولتتوان ميه يافتدر جهان پيشرفته و توسعه گاهي. شونداين راستا به دو دوسته تقسيم مي دربازيگران غير دولتي 

اختارهاي ديشي سنوابستگي و چسبندگي داشته و در بازاقدرت و نظم  كالسيككه كماكان به مسير  هايي را مثال زد

ميز آمخاطرهنظامي الت ختاريخ مدا تأمل درر هستند. يفكري و اجرايي خود براي كنشگري در نظم نوظهور دچار تأخ

رار بر اصط دموكراتيزاسيون و سب، مبارزه با تروريسم طرح رها كردنام ناتماالت متحده در خاورميانه و يپرهزينه او 

پريشي و عدم درك درست دهد كه زماناقتصاد آزاد با زور اسلحه و پول نشان مياتصال ساختارهاي منطقه به 

   .جهان در حال توسعه نيستگذاري توسعه و امنيت در سيساستمحدود به جهاني اقتصاد سياسي اقتصائات نوين 

ب افغانستان و ايران در قال، فرهنگي جوامعي نظير عراق -از پيچيدگي اقتصاد سياسي هاييدرك سطحي آمريكا    

ها در مقابل مهاجران مكزيك با احداث ديوار يا انكار باورنكردني كايييي آمردمرزبنمداخله و تحريم، تشديد  سياست

 ،اهتا مدتالت وي يكترامپ و تشتوسط دونالد اجتماعي آن  –و آثار و پيامدهاي اقتصادي ك كرونا لبيماري مه
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ا در اين رو كنشگري در اقتصاد سياسي جهاني  ، امنيت، تهديدي از تأخير در فهم ساختارهاي نوين قدرت، ثروتنشان

ير ژاپن و نظ هاي نوظهورقدرتواكنش توأم با عصبانيت آمريكا به تحوالت برخي . دهدبازتاب ميپيشرفته كشور 

قابل در ماين كشور حكايت از مقاومت رو عراق و سوريه در ايام پيش افغانستان و احتماالً  زده ازيا خروج شتابچين 

تصاد سياسي در اقخود يابي قتضائات نوين قدرت و ثروت و مكانبراي انطباق با اسرآسيمه يا تالش تغييرات نوظهور 

  جهاني دارد. 

، سميزمانه كنوني اعم از مهاجرت، ترور و تهديدات هابحرانبشري آن است كه  جامعة رويملموس پيشواقعيت     

ه ب يابي به رفاه و توسعه متوازنموجود در حوزه انباشت ثروت و دستهاي يا فرصت گيرهمههاي بيماريگسترش 

وان تشناسد و بنابراين نمينميو مقياس و ... مرز  بنيان، اقتصاد دانشاطالعات وريآداليل مختلف از جمله ظهور فن

 توان مثال زد كهرا ميحال توسعه يا درجهان غير غرب  درگراني يباز ابالً رفت. متقها آن مواجههوار به »كيشوتنود«

ا مراتب قدرت جهاني ر هر سلسلدمقدمات ارتقاي جايگاه خود  دي و چابكيهوشمن باجهاني اقتصاد در بستر نوين 

 ستاننغاافاخيراً  لبنان وليبي،  ،سوريه ،ميز كشورهاي نظير عراقآال مخاطرهوبر اوضاع و اح أملت اگرچه .انددهفراهم كر

ده زتشكيالت دولت در اين منطقة بحرانمقوله نابهنگامي سازماندهي ساختارها و ابزارها و  كهدهد و تركيه نشان مي

در  ايقهملي و منط هاي توسعهتواند در از دست رفتن فرصتاين مهم ميكند و بيداد ميبسيار بيشتر از انواع غربي 

 باشد. ناپذير و بازگشتتأثيرگذار اين بخش از جهان 

شدت ي و بهقابترال، مواجهه با جهان سيّ  در ناتنظير افغانس شدههاي سياسي ياداز نظامخي ربآنجاست كه شوربختي     

- بينيسخت بودن پيش باوجودآورند كه و اجتماعي روي مي سياسي به الگويي از سازماندهي اقتصادي، كنونيمتراكم 

ان ساليرا طي  شدهالگوهاي يادناكارآمدي هاي برخاسته از توان ويرانهاز اكنون مي جوامع، پذيري تحوالت اجتماعي

راي الزم ب تمهيداتاقل دحفاقد كه و تكوين ساخت قدرت عال شدن طيفي از نيروهاي اجتماعي ف. آينده تخمين زد

ه و منطق اسلحتنها شده و كماكان از گردونه ياد بودهعاتي الاط -اي نوين ارتباطييدنقواعد بازي در رعايت كنش و 

م كراهگشا و اثربخش بود، دستشده منطق ياد پر واضح است كه چنانچه .كننددر مواجهه با مسايل دنبال مي زور را

ان تدر افغانس خودآمال در تحقق پاسخي درخور ترين مدارهاي سخت قدرت عنوان دارندگان پيشرفتهها بهآمريكايي

  دريافت كرده بودندو عراق 

ست. ا دستخوش دگرديسي شدهطور چشمگيري ي جهاني بهسايداري در اقتصاد سسرشت دولت كهبحث آن فرجام    

 به توسعة حصول .يافته است تحولنيز در فضاي كنوني  هاي سياسينظام عيتوركمااينكه ماهيت امنيت و بنيان مش

ه وضع بآنان تعلق خاطر تضمين و در نتيجه و رضايت از زندگي نزد شهروندان ، ارتقاي كيفيت زندگي اقتصادي

 دركدر چارچوب  شدهآرمان ياد است.نوين قدرت جهاني در هندسه ها دولتموجود كليد موفقيت و كنشگري 

-ين فضابا ا ريافكاك ساختنارد دانوتميميسر بوده و كمتر بازيگري  جهانيتنيده درهمقواعد بازي در فضاي نوين 

ر سو و تأثيرگذاري بجامعه از يك -در تعامل دولت، به ثبات و پايداري در ساحت اقتصاد سياسي خودشده ياد زمان

  . برآيداز ديگر سو المللي اي و بينروندها و رويدادهاي منطقه
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ر باقتصاد و فرهنگ خود مبتني، ي سياستهسازماند ها درك قواعد اين بازي و تجهيز ساختارها وهوشمندي دولت    

، ي، فرهنگورآفنعلم و ، گذاريسرمايه، تجارت، دجهاني هستند. حضور در بازار جهاني توليسياسي اقتضائات اقتصاد 

ي به يپلماسدوي تعامل و گسازي الومهزي ساختار قدرت و بازمفااست. بازس حياتيو هنجارسازي بسيار مهم و  معنا

يابي در هندسه نوين قدرت جهاني است. به تعبير يكي از موقعيت كنندهو تمهيد تعيينر امد آن ابزآاشكال نوين و روز

دهند يم مبازيگران كوچك كارهاي بزرگي انجا قدرت و ثروت جهاني، در فضاي نوين پردازان اقتصاد سياسينظريه

   .)Strange,1994( كوچك برنيايند يبسا بزرگان از عهده كارها هو چ

 يمناسبروزآمد و  رهيافت ،هاي كالسيك علوم اجتماعيدر قياس با رهيافت اقتصاد سياسي تب مطالعاچارچو    

 ياتحوالت توسعهقدرت و نوين منطق تغيير و تداوم در اقتصاد جهاني، سرشت  در بابگو وبحث و گفت براي

سياست و جامعه در اندركنشي اقتصاد،  و همياري انديشمندان ايراني حوزة اميد است مشاركت .استبرآمده از آن 

ة . نشريم بينجامدتر به اين مههاي فراگيرو چارچوب هاپرسشو طراحي و با طرح افزا همو سئوالنه م، دانهنمدغدغه

 را درمندان اين حوزه و عالقه فرهيختهوهشگران ژمحققان و پانديشي و هم مساعدت »المللبين اقتصاد سياسي«

اي هرشتهاي ميانپژوهش در قالب علوم اجتماعينوين  پردازينظريه ودانش بشري راستاي قدم برداشتن در مرزهاي 

تواند باقتصاد سياسي  هاي تحقيقات انديشمندان حوزةداند. اميد است انتشار نتايج و يافتهضروري و سازنده مي

-و فرارشته تنيدهرا در ساحتي درهم الملليدي، اجتماعي و سياسي داخلي و بيناقتصااز تحوالت  نو و پيچيده يخوانش

  بومي و نيز جامعه بشري قرار دهد. جامعة رويپيشرا  اين تحوالت و مسايلاي مواجهه با هو نيز بايستهاي 
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