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  سخن سردبير
اي در حوزه سياست، اقتصاد، تكنولوژي و محيط زيست در دههالعادهقتصاد سياسي جهاني شاهد تجربه تحوالت خارق ا

هاي نوين يكم است. دگرديسي ساختارهاي قدرت و ثروت جهاني، به صحنه آمدن شاخهوقرن بيست آغازين هاي

 هاي ناشناخته،محيطي، گسترش بيماريهاي جهاني زيستزمان، تعميق چالشتكنولوژي، ظهور بازيگران جديد و هم

هاي گان، بازتوليد تروريسم، گسترش پديده دولترگان و پناهنداگير آومخاطره جهاني امنيت آب و غذا، سيل جهان

 از جمله اين تغييرات واهمگراست.ورشكسته در برخي مناطق  وفرومانده 

ي زمينه هفت دهه از جنگ دوم جهان از گذشت پسرسد نظر ميالمللي بهدر حوزه سياست و ساختار قدرت بين  

و تنزل نسبي  خيزش چينترين تغييرات سياسي مفراهم شده است. از مه بندي هندسه قدرت جهاني مجدداًبازمفصل

سرعت رقباي هاي اخير بهيكم است. چين در سالوجايگاه اياالت متحده در منظومه قدرت و ثروت جهاني قرن بيست

عنوان بازيگري با نيازهاي ده است. چين بهكرتر مريكا كمآخود را پشت سر گذاشته و شكاف ثروت و قدرت خود را با 

يابي متناسب با ظرفيت قدرت خود در هندسه نوين قدرت جهاني به زبان افزون اقتصاد سياسي داخلي و تكاپوي مكانروز

بازارهاي جهاني انرژي، ماليه، فناوري و ... محافل علمي و سياستگذاري  (Black Swan) »هسيا يقو«مثابه استعاري به

كشورهايي  از . براي آن دسته(Xu, 2012 & Graaf, 2015)د كندولتي را اغلب با شگفتي مواجه ميها و بازيگران غيردولت

كه توسعه ابعاد  اند و نيز آنانتنگ آمدهالمللي نيم قرن گذشته به هاي نظم سياسي اقتصادي بينكه از فشارها و محدوديت

بندي سازوكارهاي اثربخش مواجهه با اين بازيگر به كنند، مفصلهاي چين را خالف آمد عادت تلقي ميقدرت و ظرفيت

گرايانه در كنار رويكرد بينسياستي تبديل شده است. مدل اقتصاد سياسي چين در چارچوب تعقيب اهداف ملي ايدغدغه

 گراي آن وراي تجربه نيم قرن اخير غرب كه غالباً با زبان اجبار، تحريم يا از موضعي استثناگرايانه و استعالييالملل

)Transcendental ،مبهم و قابل تأمل است. با اين حال فصل مشترك تحول  در عين حال جذاب) با ديگران سخن گفته

مراتبي قدرت و ثروت جهاني كننده آن بر ساختار سلسلهيينناشي از خيزش چين براي موافقان و مخالفان، تأثيرات تع

ي را پيش روي خود داشته باشد، به طيف يهاها و چالشاست. اينكه هر بازيگري در تعامل با تحول اخير چه فرصت

رت در بندي هندسه قدويژه جايگاه و نسبت هر كشور در معركه بازمفصلالمللي بهاي از متغيرهاي داخلي و بينگسترده

حال تكوين قدرت جهاني بستگي دارد. واضح است الگوهاي رقابت و همكاري جديد بين بازيگران ياد شده براي كشورها 

  ا و تنگناهاي متفاوتي خواهد بود.هو مناطق مختلف مستعد خلق فرصت

متحده است. تراكم هاي پارادوكسيكال اقتصاد سياسي اياالت مخاطره ديگر تحول نظام جهاني ناشي از پيچيدگي  

ساختي اقتصاد اين كشور و البته سماجت آن در حفظ موقعيت ساختاري خود در اقتصاد هاي زيربدهي و ديگر ضعف

 اي و مناسبات اقتصاديويژه در مقابل رقباي نوظهوري نظير چين و تا حدي روسيه بر دامنه ابهام معادالت منطقهجهاني به

هاي متعددي در عرصه اقتصاد سياسي سياسي كشورها و مناطق مختلف افزوده است. اگرچه اياالت متحده با چالش ـ

درصد  ٢٠ست، اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه كشور ياد شده كماكان بيش از روروبهالمللي خود داخلي و بين

رسد اياالت متحده در حال بازبيني موازنه نظر مي. به(global economy, 2020) توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارد
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ها بر اقتصاد سياسي فايده سياست خارجي نيم قرن اخير خود و مديريت آثار ناشي از ظرفيت مازاد اين سياست ـ هزينه

ني و مواجهه الگوي نويني از حكمرا همچنينداخلي و نيز بر موقعيت قدرت آن در مقابل ديگر رقباي نوظهور است. 

اياالت متحده با كشورها و مناطق مختلف از جمله خاورميانه در حال تكوين است كه نمونه آن خروج شتابان از افغانستان، 

و بازبيني  (MENA)غربي آمريكا در منطقه منا عنوان يكي از متحدان جديد غيرنزديك شدن به كشورهايي نظير قطر به

  تان سعودي و احتماالً ايران است.هايي نظير عربسشته خود با دولتتدريجي الگوي تعامل چند دهه گذ

نكته حائز اهميت آن است كه قبض و بسط مناسبات قدرت بين بازيگران در بستر نظام جهاني متفاوت از دوره جنگ   

 تجربه جهان در حال ،درواقعسرد است. دليل اين مهم نيز تحول در ساخت و فرماسيون اقتصاد سياسي جهاني است. 

مجدد است. در ساختار نوين اقتصاد  (reterritorialization)و بازقلمروسازي  (deterritorialization) نوعي قلمروزدايي

مالي بازيگران  ـ ها و ساختارهاي توليدي، تجاري و پولياي بين ظرفيتسياسي قدرت و ثروت جهاني پيوند گسترده

در قالب زنجيره جهاني اقتصاد شكل گرفته است. اين مهم الگوهاي رقابت و همكاري فضاي جهاني شدن و  نظاماصلي 

عرصه كنشگري بازيگران طرف سوم در ميانه رقابت و آن تبع هده است. بكرپساجهاني شدن را كامالً متفاوت از قبل 

هاي كالسيك اساس مدلتوان برموجود را نميهاي بنديتر شده است. بلوكهاي اصلي شكننده و عريضهمكاري قدرت

د. خطوط واگرايي و همگرايي كشورها و مناطق را صرفاً مطامع و كرسازي بندي جنگ سرد مفهوممحور و قطبدولت

طور مداوم توسط به اشكال مختلف و بهگيري كشورها گيري و موضعدهد. تصميمنظامي شكل نمي ـ توانمندي سياسي

شود. نظم در اقتصاد سياسي آنها با ساختارهاي فراملي جرح و تعديل مي هايتنيدگينيازهاي اقتصاد ملي و درهممنافع و 

پيچيده و چندوجهي  هايبنديدر حال تغيير نيروها، بلوك مداومتوان در چارچوب نوعي موازنه جهاني را ميحال تكوين 

  د.كردرك و تحليل 

زمان آن از تشديد تعارضات آمريكا با چين و روسيه و ديگر رقبا سو و نگراني هميكمريكا ازآسويي اروپا با هم  

اساس آمارها روسيه در سال ده است. بركري را بر اقتصاد سياسي خارجي اين منطقه تحميل اگونهفضاي برزخ ديگرسوياز

گذاري اروپايي در خاك روسيه سرمايههاي درصد انرژي اروپا را تامين كرده است. بسياري از شركت ٦٠بيش از  ٢٠٢٠

درصد از سهام شركت بزرگ نفتي روسيه يعني روس نفت را در اختيار دارد. بيش  ٢٠انگليس حدود  BPاند. شركت دهكر

گذاري در ميدان بزرگ گازي ساخالين روسيه متعلق به شركت شل است كه در همكاري با شركت درصد از سرمايه ٢٧از 

هاي فرانسوي اي در اقتصاد روسيه دارند. تنها بانكهاي اروپايي حضور گستردهق يافته است. بانكروسي گاز پروم تحق

گونه تنش و . بديهي است هر(eghtesadonline, 1400)اند ميليارد دالر وام به روسيه پرداخت كرده ٤٠و اتريشي بيش از 

هاي در دستور كار را به مخاطره ميانداز پروژهز چشمها و نيسرعت وضعيت اقتصادي و ارزش داراييواگرايي سياسي به

باشد. از طرفي روسيه به كمك منابع انرژي  پذيرمدت تحملكدام از طرفين در مياناندازد. چيزي كه بعيد است براي هيچ

روپايي اين ا مريكا و متحدانآو ژئوپليتيك خود از ظهور چين به مثابه فرصتي براي تقويت جايگاه خود و نيز عقب راندن 

بار مهاباي اين كشور به اوكراين است. براي اولين كند. نمونه جديد آن حمله بيكشور از حيات خلوت خود استفاده مي

ترين فضاي ذهني و عيني تعامل با چين قرار دارد. تبلور اين مهم را در كمونيستي، روسيه در نزديك نظامبعد از فروپاشي 
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طلبي اخير اين كشور هاي المپيك و در توسعهجاده، بازي ـ كشور در شانگهاي، ابتكار كمربند سويي دوساليان اخير در هم

  توان مشاهده كردبه خاك اوكراين و همراهي تلويحي چين با روسيه مي

در كنار رقابت و تعامالت سياسي توجهات محافل فكري و سياستي بازيگران در حال حاضر معطوف به تحول   

يند امالي جهاني شده است. برـ  ساز ساختار توليدي تجاري، پوليهاي جديد بسترطيفي از تكنولوژيفناوري و ظهور 

اجتماعي نويني از توليد و تجارت  ـ ساز گذار اقتصاد جهاني به فرماسيون اقتصاديانقالب ياد شده طي چند دهه اخير بستر

پذيري كشورها و مناطق مختلف براي كنشگري در بنيان بوده است. واضح است ظرفيت و انطباقحول اقتصاد دانش

  .سياسي متناسب با آن يكسان نيست چارچوب ساختار نوين فناوري، توليدي، تجاري، مالي و قوانين، نهادها و مناسبات

زيست كره و اميدها ي روفرا مثابه يك تهديدهاي محيط زيست جهاني بهبه تعميق چالش بايددر تداوم تحول اخير   

شمين د. برگزاري بيست و شكربه تعهدات جمعي و نيز نقش تكنولوژي در مديريت تنگناي تغييرات آب و هوايي اشاره 

كه در  (conference of the parties. Cop26) ٢٦اجالس جهاني سازمان ملل براي تغييرات آب و هوايي موسوم به كوپ 

ترين رخداد جّدي جامعه بشري براي مواجهه با ناپايداري توان مهمميبرگزار شد، را در گالسكوي اسكاتلند  ٢٠٢١نوامبر 

ها و طيف . براي نخستين بار دولتردتلقي كمحيطي فراروي حيات جمعي بشر طي صد سال اخير و مخاطرات زيست

هاي السكو با اشاره به نقش سوختدولتي در رأس آنها اتحاديه اروپايي در پيمان گها و نهادهاي غيراي از سازمانگسترده

بندي شده فسيلي در تغييرات آب و هوايي ايده اقتصاد با كربن صفر را مطرح كردند. ابتكار ياد شده خواهان برنامه زمان

كشورها و مناطق مختلف اقتصاد جهاني براي گذار از اقتصاد فسيلي و روي آوردن به سبك زندگي نوين وابسته به منابع 

هاي امنيت انرژي خود، بيش از بنيان شده است. اروپا شايد به خاطر آسيب ناشي از چالشانرژي و اقتصاد دانشجديد 

سمت توسعه اجتماعي خود به ـ هاي آالينده و سوق دادن فرماسيون اقتصاديهمه بر ضرورت به صفر رساندن سوخت

بنگاه بزرگ غالباً غربي در كنفرانس ياد شده متعهد  ١٠٠سبز و صنايع پاك در اين كنفرانس جديت به خرج داد. بيش از 

 اوكراين. بديهي است تجربه جديد تهاجم روسيه به (ukcop26.org) سمت به صفر رساندن كربن حركت كننداند بهشده

سازي خود در و استفاده روسيه از سالح انرژي در مناسبات خود با غرب فشار ساختاري بر اقتصاد غرب براي مصون

آتي  هايچه بيشتر براي رهايي از اقتصاد وابسته به منابع فسيلي را در سالگذاي هرابل پاشنه آشيل ياد شده و سرمايهمق

  دوچندان خواهد ساخت.

يافته غرب نبوده و دامنه اثرگذاري آن به دستوركار جهان غير تحركات ياد شده محدود به كشورهاي صنعتي و توسعه  

ات نگراني از گسترش مخاطردليل رميانه و حتي شمال آفريقا نيز تسري يافته است. چين بهغرب از شرق آسيا تا خاو

اي بر اقتصاد ديجيتال، اقتصاد وابسته به انرژي فسيلي خود در ساليان اخير تمركز گسترده حال محيطي و در عينزيست

 &Duggan, 2015)دستور كار قرار داده است هاي انرژي فسيلي درشهرهاي هوشمند و ... در كنار راهبرد اتصال به كانون

Karluk and Karaman, 2014) هاي ها و تنگناهايي براي اقتصاد سياسي ملي چين از حيث هزينهها نيز فرصتاين حوزه

گذاري المللي براي اين كشور به بار آورده است. سرمايهگسترش صنايع آالينده و محدوديت ناشي از آن در نهادهاي بين

هاي پيشرفته، اقتصاد دانشگسترده برخي كشورهاي عربي نظير قطر، عربستان و امارات و نيز مراكش در حوزه فناوري
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پذيري شرايط الگوي زيست جوامع با اقتضائات نوين بنيان، شهرهاي هوشمند و ... گوياي بسط اگاهي جهاني در انطباق

  .(Aly, 2018: 3-5) و مخاطرات نوظهور داردها و مديريت تنگناها گيري از فرصتجهاني در بهره

سو شاهد غلتيدن به درون ديوارهاي يكرسد بشر بر سر يك دو راهي متناقض قرار گرفته است. جهان ازنظر ميبه 

گذاري هفراسوي تعلقات ياد شده به نفع پاي ه بهگام نهاد ديگرازسويناسيوناليسم، قوميت، جنسيت، بنيادگرايي مذهبي و 

ها و قواعد جمعي در جهت نجات جمعي جامعه بشري است. حجم بااليي از انتشار اخبار و اطالعات و چارچوب

خصوص حساسيت جهاني نسبت به تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي درون و وراي مرزها نشان از دغدغه همگاني در

هاي رغم مخاطرات و دغدغهبهجهاني دارد. هاي تحوالت نوين با پيچيدگي روياروييفرجام حيات جامعه بشري در 

زافزون امر محلي و وتنيدگي رداري با درهمرسد ساختار نويني از قدرت، حكمراني و دولتنظر ميمتعارض ياد شده به

دسته از بازيگران هوشمند، چابك و داراي امر جهاني در حال تكوين است. از اين حيث تغييرات نوظهور براي آن

هاي اي داخلي و نقشه راه چگونگي اتصال به اقتصاد جهاني فرصتهاي منسجم توسعهالگوها و برنامهسازوكارها، 

 امنيت و فرهنگ جهاني ،توانند كشتي توسعه خود را در درياي متالطم اقتصاد، سياستواسطه آن ميهنوظهوري نهفته كه ب

  سمت ساحل توسعه و تعالي مديريت كنند.با اطمينان بيشتري به

است. اولويت اساسي  هاي جديدها و فرصتنيز مستعد چالش .ا. ا تبع اين تحوالت براي منافع و امنيت پايدار ج.الب  

المللي است. حصول به اجماع دهي به مقوله نظم و توسعه خود در هر دو سطح ملي و بيناقتصاد سياسي ج. ا. ا. سامان

سو و تمركز بر يكستيزها و تعارضات فرساينده بين نيروهاي ياد شده ازاستراتژيك بين نيروهاي سياسي و كاهش سطح 

فصل تنگناهاي تعامل با اقتصاد جهاني، در اولويت قرار وكننده اقتصاد پوياي ملي و تالش براي حلمسائل اساسي و تعيين

رجام توسعه و امنيت پايدار بر ف ديگرسويطور خاص نيازهاي سياست صنعتي كشور ازگرفتن مقوله توسعه اقتصادي و به

تنيدگي رابطه دولت و جامعه در داخل و كننده دارد. استحكام قدرت داخلي، ثبات سياسي و درهمكشور تأثيرات تعيين

دهي به اين دو مقوله يعني نظم يابي شايسته جايگاه ايران در هندسه در حال تكوين قدرت جهاني به چگونگي سامانمكان

المللي وابسته است. در اين راستا دستگاه مفاهيم، نظام سويي متقابل اين دو در سطح ملي و بينيي و همافزاو توسعه و هم

آميختگي و امتزاج امر جهاني و محلي و مواجهه هاي تحليلي فراگيرتري نياز است كه چگونگي درهمواژگان و استراتژي

 صاد سياسياقتتوانايي كشور قابل درك و انضمامي سازد. نشريه كارآمد با تحوالت پيچيده ياد شده را براي نظام دانايي و 

سمت گسترش و اي اميد دارد در سوق دادن سنت تحقيقات علوم اجتماعي كشور بهاي و پسارشتهرشتهميان يبا رويكرد

تأثيرگذار  لئفصل مساوبندي تحقيقات اصيل، عميق و راهگشاي حلاليه و صورتهاي تركيبي و چندگذاري چارچوبپايه

  آفرين باشد.بر حيات پايدار دولت و جامعه نقش
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