سخن سردبير
اقتصاد سياسي جهاني شاهد تجربه تحوﻻت خارق العادهاي در حوزه سياست ،اقتصاد ،تكنولوژي و محيط زيست در دهه
هاي آغازين قرن بيستويكم است .دگرديسي ساختارهاي قدرت و ثروت جهاني ،به صحنه آمدن شاخههاي نوين
تكنولوژي ،ظهور بازيگران جديد و همزمان ،تعميق چالشهاي جهاني زيستمحيطي ،گسترش بيماريهاي ناشناخته،
مخاطره جهاني امنيت آب و غذا ،سيل جهانگير آوارگان و پناهندگان ،بازتوليد تروريسم ،گسترش پديده دولتهاي
فرومانده و ورشكسته در برخي مناطق از جمله اين تغييرات واهمگراست.
در حوزه سياست و ساختار قدرت بينالمللي بهنظر ميرسد پﺲ از گذشت هفت دهه از جنگ دوم جهاني زمينه
بازمفصلبندي هندسه قدرت جهاني مجدداً فراهم شده است .از مهمترين تغييرات سياسي خيزش چين و تنزل نسبي
جايگاه اياﻻت متحده در منظومه قدرت و ثروت جهاني قرن بيستويكم است .چين در سالهاي اخير بهسرعت رقباي
خود را پشت سر گذاشته و شكاف ثروت و قدرت خود را با آمريكا كمتر كرده است .چين بهعنوان بازيگري با نيازهاي
روزافزون اقتصاد سياسي داخلي و تكاپوي مكانيابي متناسب با ظرفيت قدرت خود در هندسه نوين قدرت جهاني به زبان
استعاري بهمﺜابه »قوي سياه« ) (Black Swanبازارهاي جهاني انرژي ،ماليه ،فناوري و  ...محافل علمي و سياستگذاري
دولتها و بازيگران غيردولتي را اغلب با شگفتي مواجه ميكند ) .(Xu, 2012 & Graaf, 2015براي آن دسته از كشورهايي
كه از فشارها و محدوديتهاي نظم سياسي اقتصادي بينالمللي نيم قرن گذشته به تنگ آمدهاند و نيز آنان كه توسعه ابعاد
قدرت و ظرفيتهاي چين را خﻼف آمد عادت تلقي ميكنند ،مفصلبندي سازوكارهاي اثربخش مواجهه با اين بازيگر به
دغدغهاي سياستي تبديل شده است .مدل اقتصاد سياسي چين در چارچوب تعقيب اهداف مليگرايانه در كنار رويكرد بين
الملل گراي آن وراي تجربه نيم قرن اخير غرب كه غالباً با زبان اجبار ،تحريم يا از موضعي استﺜناگرايانه و استعﻼيي
) (Transcendentalبا ديگران سخن گفته ،جذاب در عين حال مبهم و قابل تأمل است .با اين حال فصل مشترك تحول
ناشي از خيزش چين براي موافقان و مخالفان ،تأثيرات تعيينكننده آن بر ساختار سلسلهمراتبي قدرت و ثروت جهاني
است .اينكه هر بازيگري در تعامل با تحول اخير چه فرصتها و چالشهايي را پيش روي خود داشته باشد ،به طيف
گستردهاي از متغيرهاي داخلي و بينالمللي بهويژه جايگاه و نسبت هر كشور در معركه بازمفصلبندي هندسه قدرت در
حال تكوين قدرت جهاني بستگي دارد .واضح است الگوهاي رقابت و همكاري جديد بين بازيگران ياد شده براي كشورها
و مناطق مختلف مستعد خلق فرصتها و تنگناهاي متفاوتي خواهد بود.
مخاطره ديگر تحول نظام جهاني ناشي از پيچيدگيهاي پارادوكسيكال اقتصاد سياسي اياﻻت متحده است .تراكم
بدهي و ديگر ضعفهاي زير ساختي اقتصاد اين كشور و البته سماجت آن در حفظ موقعيت ساختاري خود در اقتصاد
جهاني بهويژه در مقابل رقباي نوظهوري نظير چين و تا حدي روسيه بر دامنه ابهام معادﻻت منطقهاي و مناسبات اقتصادي
ـ سياسي كشورها و مناطق مختلف افزوده است .اگرچه اياﻻت متحده با چالشهاي متعددي در عرصه اقتصاد سياسي
داخلي و بينالمللي خود روبهروست ،اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه كشور ياد شده كماكان بيش از  ٢٠درصد
توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارد ) .(global economy, 2020بهنظر ميرسد اياﻻت متحده در حال بازبيني موازنه
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هزينه ـ فايده سياست خارجي نيم قرن اخير خود و مديريت آثار ناشي از ظرفيت مازاد اين سياستها بر اقتصاد سياسي
داخلي و نيز بر موقعيت قدرت آن در مقابل ديگر رقباي نوظهور است .همچنين الگوي نويني از حكمراني و مواجهه
اياﻻت متحده با كشورها و مناطق مختلف از جمله خاورميانه در حال تكوين است كه نمونه آن خروج شتابان از افغانستان،
نزديك شدن به كشورهايي نظير قطر بهعنوان يكي از متحدان جديد غيرغربي آمريكا در منطقه منا ) (MENAو بازبيني
تدريجي الگوي تعامل چند دهه گذشته خود با دولتهايي نظير عربستان سعودي و احتماﻻً ايران است.
نكته حائز اهميت آن است كه قبض و بسط مناسبات قدرت بين بازيگران در بستر نظام جهاني متفاوت از دوره جنگ
سرد است .دليل اين مهم نيز تحول در ساخت و فرماسيون اقتصاد سياسي جهاني است .درواقع ،جهان در حال تجربه
نوعي قلمروزدايي ) (deterritorializationو بازقلمروسازي ) (reterritorializationمجدد است .در ساختار نوين اقتصاد
سياسي قدرت و ثروت جهاني پيوند گستردهاي بين ظرفيتها و ساختارهاي توليدي ،تجاري و پولي ـ مالي بازيگران
اصلي نظام در قالب زنجيره جهاني اقتصاد شكل گرفته است .اين مهم الگوهاي رقابت و همكاري فضاي جهاني شدن و
پساجهاني شدن را كامﻼً متفاوت از قبل كرده است .بهتبع آن عرصه كنشگري بازيگران طرف سوم در ميانه رقابت و
همكاري قدرتهاي اصلي شكننده و عريضتر شده است .بلوكبنديهاي موجود را نميتوان براساس مدلهاي كﻼسيك
دولتمحور و قطببندي جنگ سرد مفهومسازي كرد .خطوط واگرايي و همگرايي كشورها و مناطق را صرفاً مطامع و
توانمندي سياسي ـ نظامي شكل نميدهد .تصميمگيري و موضعگيري كشورها به اشكال مختلف و بهطور مداوم توسط
منافع و نيازهاي اقتصاد ملي و درهمتنيدگيهاي اقتصاد سياسي آنها با ساختارهاي فراملي جرح و تعديل ميشود .نظم در
حال تكوين جهاني را ميتوان در چارچوب نوعي موازنه مداوم در حال تغيير نيروها ،بلوكبنديهاي پيچيده و چندوجهي
درك و تحليل كرد.
همسويي اروپا با آمريكا ازيكسو و نگراني همزمان آن از تشديد تعارضات آمريكا با چين و روسيه و ديگر رقبا
ازسويديگر فضاي برزخگونهاي را بر اقتصاد سياسي خارجي اين منطقه تحميل كرده است .براساس آمارها روسيه در سال
 ٢٠٢٠بيش از  ٦٠درصد انرژي اروپا را تامين كرده است .بسياري از شركتهاي اروپايي در خاك روسيه سرمايهگذاري
كردهاند .شركت  BPانگليﺲ حدود  ٢٠درصد از سهام شركت بزرگ نفتي روسيه يعني روس نفت را در اختيار دارد .بيش
از  ٢٧درصد از سرمايه گذاري در ميدان بزرگ گازي ساخالين روسيه متعلق به شركت شل است كه در همكاري با شركت
روسي گاز پروم تحقق يافته است .بانكهاي اروپايي حضور گستردهاي در اقتصاد روسيه دارند .تنها بانكهاي فرانسوي
و اتريشي بيش از  ٤٠ميليارد دﻻر وام به روسيه پرداخت كردهاند ) .(eghtesadonline, 1400بديهي است هرگونه تنش و
واگرايي سياسي بهسرعت وضعيت اقتصادي و ارزش داراييها و نيز چشمانداز پروژههاي در دستور كار را به مخاطره مي
اندازد .چيزي كه بعيد است براي هيچكدام از طرفين در ميانمدت تحملپذير باشد .از طرفي روسيه به كمك منابع انرژي
و ژئوپليتيك خود از ظهور چين به مﺜابه فرصتي براي تقويت جايگاه خود و نيز عقب راندن آمريكا و متحدان اروپايي اين
كشور از حيات خلوت خود استفاده ميكند .نمونه جديد آن حمله بيمهاباي اين كشور به اوكراين است .براي اولين بار
بعد از فروپاشي نظام كمونيستي ،روسيه در نزديكترين فضاي ذهني و عيني تعامل با چين قرار دارد .تبلور اين مهم را در
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ساليان اخير در همسويي دو كشور در شانگهاي ،ابتكار كمربند ـ جاده ،بازيهاي المپيك و در توسعهطلبي اخير اين كشور
به خاك اوكراين و همراهي تلويحي چين با روسيه ميتوان مشاهده كرد
در كنار رقابت و تعامﻼت سياسي توجهات محافل فكري و سياستي بازيگران در حال حاضر معطوف به تحول
فناوري و ظهور طيفي از تكنولوژيهاي جديد بسترساز ساختار توليدي تجاري ،پولي ـ مالي جهاني شده است .برايند
انقﻼب ياد شده طي چند دهه اخير بسترساز گذار اقتصاد جهاني به فرماسيون اقتصادي ـ اجتماعي نويني از توليد و تجارت
حول اقتصاد دانشبنيان بوده است .واضح است ظرفيت و انطباقپذيري كشورها و مناطق مختلف براي كنشگري در
چارچوب ساختار نوين فناوري ،توليدي ،تجاري ،مالي و قوانين ،نهادها و مناسبات سياسي متناسب با آن يكسان نيست.
در تداوم تحول اخير بايد به تعميق چالشهاي محيط زيست جهاني بهمﺜابه يك تهديد فراروي زيست كره و اميدها
به تعهدات جمعي و نيز نقش تكنولوژي در مديريت تنگناي تغييرات آب و هوايي اشاره كرد .برگزاري بيست و ششمين
اجﻼس جهاني سازمان ملل براي تغييرات آب و هوايي موسوم به كوپ  (conference of the parties. Cop26) ٢٦كه در
نوامبر  ٢٠٢١در گﻼسكوي اسكاتلند برگزار شد ،را ميتوان مهمترين رخداد جدّي جامعه بشري براي مواجهه با ناپايداري
و مخاطرات زيستمحيطي فراروي حيات جمعي بشر طي صد سال اخير تلقي كرد .براي نخستين بار دولتها و طيف
گستردهاي از سازمانها و نهادهاي غيردولتي در رأس آنها اتحاديه اروپايي در پيمان گﻼسكو با اشاره به نقش سوختهاي
فسيلي در تغييرات آب و هوايي ايده اقتصاد با كربن صفر را مطرح كردند .ابتكار ياد شده خواهان برنامه زمانبندي شده
كشورها و مناطق مختلف اقتصاد جهاني براي گذار از اقتصاد فسيلي و روي آوردن به سبك زندگي نوين وابسته به منابع
جديد انرژي و اقتصاد دانشبنيان شده است .اروپا شايد به خاطر آسيب ناشي از چالشهاي امنيت انرژي خود ،بيش از
همه بر ضرورت به صفر رساندن سوختهاي آﻻينده و سوق دادن فرماسيون اقتصادي ـ اجتماعي خود بهسمت توسعه
سبز و صنايع پاك در اين كنفرانﺲ جديت به خرج داد .بيش از  ١٠٠بنگاه بزرگ غالباً غربي در كنفرانﺲ ياد شده متعهد
شدهاند بهسمت به صفر رساندن كربن حركت كنند ) .(ukcop26.orgبديهي است تجربه جديد تهاجم روسيه به اوكراين
و استفاده روسيه از سﻼح انرژي در مناسبات خود با غرب فشار ساختاري بر اقتصاد غرب براي مصونسازي خود در
مقابل پاشنه آشيل ياد شده و سرمايهگذاي هرچه بيشتر براي رهايي از اقتصاد وابسته به منابع فسيلي را در سالهاي آتي
دوچندان خواهد ساخت.
تحركات ياد شده محدود به كشورهاي صنعتي و توسعهيافته غرب نبوده و دامنه اثرگذاري آن به دستوركار جهان غير
غرب از شرق آسيا تا خاورميانه و حتي شمال آفريقا نيز تسري يافته است .چين بهدليل نگراني از گسترش مخاطرات
زيستمحيطي و در عين حال اقتصاد وابسته به انرژي فسيلي خود در ساليان اخير تمركز گستردهاي بر اقتصاد ديجيتال،
شهرهاي هوشمند و  ...در كنار راهبرد اتصال به كانونهاي انرژي فسيلي در دستور كار قرار داده است &(Duggan, 2015

) Karluk and Karaman, 2014اين حوزهها نيز فرصتها و تنگناهايي براي اقتصاد سياسي ملي چين از حيث هزينههاي
گسترش صنايع آﻻينده و محدوديت ناشي از آن در نهادهاي بينالمللي براي اين كشور به بار آورده است .سرمايهگذاري
گسترده برخي كشورهاي عربي نظير قطر ،عربستان و امارات و نيز مراكش در حوزه فناوريهاي پيشرفته ،اقتصاد دانش
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بنيان ،شهرهاي هوشمند و  ...گوياي بسط اگاهي جهاني در انطباقپذيري شرايط الگوي زيست جوامع با اقتضائات نوين
جهاني در بهرهگيري از فرصتها و مديريت تنگناها و مخاطرات نوظهور دارد ).(Aly, 2018: 3-5
بهنظر ميرسد بشر بر سر يك دو راهي متناقض قرار گرفته است .جهان ازيكسو شاهد غلتيدن به درون ديوارهاي
ناسيوناليسم ،قوميت ،جنسيت ،بنيادگرايي مذهبي و ازسويديگر گام نهاده به فراسوي تعلقات ياد شده به نفع پايهگذاري
چارچوبها و قواعد جمعي در جهت نجات جمعي جامعه بشري است .حجم باﻻيي از انتشار اخبار و اطﻼعات و
حساسيت جهاني نسبت به تحوﻻت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي درون و وراي مرزها نشان از دغدغه همگاني درخصوص
فرجام حيات جامعه بشري در رويارويي با پيچيدگيهاي تحوﻻت نوين جهاني دارد .بهرغم مخاطرات و دغدغههاي
متعارض ياد شده بهنظر ميرسد ساختار نويني از قدرت ،حكمراني و دولتداري با درهمتنيدگي روزافزون امر محلي و
امر جهاني در حال تكوين است .از اين حيث تغييرات نوظهور براي آندسته از بازيگران هوشمند ،چابك و داراي
سازوكارها ،الگوها و برنامههاي منسجم توسعهاي داخلي و نقشه راه چگونگي اتصال به اقتصاد جهاني فرصتهاي
نوظهوري نهفته كه بهواسطه آن ميتوانند كشتي توسعه خود را در درياي متﻼطم اقتصاد ،سياست ،امنيت و فرهنگ جهاني
با اطمينان بيشتري بهسمت ساحل توسعه و تعالي مديريت كنند.
بالتبع اين تحوﻻت براي منافع و امنيت پايدار ج .ا .ا .نيز مستعد چالشها و فرصتهاي جديد است .اولويت اساسي
اقتصاد سياسي ج .ا .ا .ساماندهي به مقوله نظم و توسعه خود در هر دو سطح ملي و بينالمللي است .حصول به اجماع
استراتژيك بين نيروهاي سياسي و كاهش سطح ستيزها و تعارضات فرساينده بين نيروهاي ياد شده ازيكسو و تمركز بر
مسائل اساسي و تعيينكننده اقتصاد پوياي ملي و تﻼش براي حلوفصل تنگناهاي تعامل با اقتصاد جهاني ،در اولويت قرار
گرفتن مقوله توسعه اقتصادي و بهطور خاص نيازهاي سياست صنعتي كشور ازسويديگر بر فرجام توسعه و امنيت پايدار
كشور تأثيرات تعيينكننده دارد .استحكام قدرت داخلي ،ثبات سياسي و درهمتنيدگي رابطه دولت و جامعه در داخل و
مكان يابي شايسته جايگاه ايران در هندسه در حال تكوين قدرت جهاني به چگونگي ساماندهي به اين دو مقوله يعني نظم
و توسعه و همافزايي و همسويي متقابل اين دو در سطح ملي و بينالمللي وابسته است .در اين راستا دستگاه مفاهيم ،نظام
واژگان و استراتژيهاي تحليلي فراگيرتري نياز است كه چگونگي درهمآميختگي و امتزاج امر جهاني و محلي و مواجهه

كارآمد با تحوﻻت پيچيده ياد شده را براي نظام دانايي و توانايي كشور قابل درك و انضمامي سازد .نشريه اقتصاد سياسي

با رويكردي ميانرشتهاي و پسارشتهاي اميد دارد در سوق دادن سنت تحقيقات علوم اجتماعي كشور بهسمت گسترش و
پايهگذاري چارچوبهاي تركيبي و چندﻻيه و صورتبندي تحقيقات اصيل ،عميق و راهگشاي حلوفصل مسائل تأثيرگذار
بر حيات پايدار دولت و جامعه نقشآفرين باشد.
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