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Abstract 

 Introduction: The term global governance is a concept that refers to e 

management of international affairs and how to deal with conflicts and 

crises. Understanding dynamics of Western-Russian relations as the 

United States takes the lead of the former, given the changes it has 

undergone since 2014, requires global governance as a measure of 

research. This scale of analysis can provide an understanding of the 

circumstances at hand. Under Putin's presence in world government, 

Russia faces common structural and normative challenges. It has 

intended to adjust, revise or remove some of the precedence governing 

dynamics of international politics and relations at the global level. 

From the kremlin's perspective, the global governance is but the 

dominance of the West and a Neo-liberal order with the Americans at 

the helm. Having mentioned that, Russians insist on a productive role 

of the United Nations in resolving conflicts, recognizing authority at 

the regional scale, classic interpretation of international relations in 

defining its norms, and finally, recognizing sovereignty through a 

Westphalian lens. The Russians have also announced that they will 

update both the rules governing financial and monetary regimes and 

the UN Security Council, which legitimizes the use of force in times 

of need. 

Research Questions: The main question of this research is to find an 

answer to the views, ideas, and principles of Russia in the Putin era 

towards world government and how can it be explained? 
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Research Hypotheses: Russia's view of world governance is parallel to 

a hegemonic goal and in essence, equates with the Neo-Liberal-

American order. Ideas including an excessive role of the United 

Nations in resolving conflicts, reinforcing the classic international 

law, deescalating global governance to a regional level, setting the 

official and unofficial regulations in financial and monetary affairs 

worldwide, conceptualizing sovereignty according to that of 

Westphalia, the role of regional organizations as security providers, 

the UN Security Council's exclusive right to use force could be one of 

the most important issues for Russia, which is worth theorizing. These 

issues can be explained in terms of value, normative, institutional, 

economic, and security. 

Research Methodology: This research is based on a case study. This 

approach can be included in the historical analysis of a phenomenon, 

conducting quantitative and qualitative research on it, procedures, 

conducting research on sample characteristics, and studying the 

phenomenon/sample. Moreover, this approach follows the causal 

dynamics of events/examples/phenomena at its core. To gain a deeper 

understanding of normative issues in world affairs and to compare 

them with the Russian perspective, the described method was used, 

which also enables us to identify reasons, motives, and procedures 

why Russia in some cases acts following the norms of the world 

sovereignty and attacks against others.  

Theoretical Framework: Academic discussions on world affairs began 

with the ideas of American political scientist James Rosenau. In his 

work, he argues that in the post-international world, actors are 

confronted with multiple spheres of power in which the dynamics 

imposed by international politics and its changes can be interpreted by 

global governance as a framework. Rosenau explicitly states that the 

distribution of power and the structures of the international 

organization are what govern the world over time. In most of the 

definitions regarding global governance, it is described as a 

mechanism for resolving conflicts. Weiss and Wilkinson define it as a 

combination of ideas, values, norms, precedence, and organizations, 

official and unofficial, which assist all actors, whether state actors, 

international organizations, or even civil society, to resolve issues that 

transcend borders. Global governance economics also covers 

environmental security, human rights, and civil society. 

Results and Discussion: The study shows that Russian officials in 

recent years have denounced US law enforcement methods and 

criticized its unilateralism around the world and in Eurasia. It has also 
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been argued that regional sovereignty and world governance have 

long been a recognized norm of Westphalian international law and are 

now within United Nations principles. Theoretical concepts, 

especially governance in areas including security, institutions, norms, 

economy, and environment, are what has been produced in the 

Russian political lexicon: 

1- Russia's perception of the structure of world government is based 

on realism, so it is based on the state. Putin himself believes that the 

United States cannot form a world government, so he tries to maintain 

a conservative, nationalist and authoritarian order. In addition to 

governments, international organizations also play a very important 

role in world governance with Putin focusing on the United Nations as 

the main regulator of international relations. 

2- Russian officials believe that global governance has been facing 

challenges at a global scale. Thus, introducing governance 

responsibilities at the regional level helps address these challenges. 

3- Russia's position on international law is Westphalian. Russia and 

China prefer (hard) rule or totalitarian rule to good government and 

protection of human rights. 

4- Putin criticizes liberal democracy as the driving force behind the 

norms of international law, but his goal is to democratize international 

relations, thus pursuing a change in the process of world governance. 

5- Regarding the role of the economy in global governance, Putin is 

adjusting and reconstructing. This position suggests revisionism of the 

monetary and financial systems. He pursues to change the architecture 

of international monetary and economic organizations. 

6- In this perspective for global governance, the regional player plays 

a key role as a provider of security. In this regard, Russia uses the role 

of the UN Security Council in the use of force. 

7- Russia's view of world government has few elements in common 

with the West. Differences are visible in certain places. This is 

because they are derived separately from two separate systems. Thus, 

Russia can be considered a norm-breaker and invalidator of the 

principles and rules governing Western international relations. 
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 ها و اصول پوتين و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده
 *مجيد روحی دهبنه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،گروه علوم سیاسی ،استادیار

 محمدحسين مرادي پارسا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،گروه علوم سیاسی ،آموخته کارشناسی ارشد دانش
 (24/11/1400تاریخ تصویب:  - 24/10/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده
به معنای مدیریت امور جهاانی،  مواقع  شتریب درتمرکز این مقاله بر حکمرانی جهانی است؛ مفهومی که 

رود. فهم تغییراتی کاه در سیاسات و روابا      کار می ها به ا و بحرانه هیوۀ برخورد با مناقشچگونگی و ش
رخ داده است، به ابازاری   2014ویژه پس از سال  میان روسیه و غرب به رهبری ایاالت متحد آمریکا به

باه رهباری   تواند به درک آن کمک کند. روسایه   مثابۀ سطح تحلیل، می نیاز دارد که حکمرانی جهانی، به
های هنجاری و ساختاری نسبت به حکمرانی جهاانی، در پای احاالب، باازنگری و      پوتین ضمن چالش

حذف برخی از احول و قواعد حاکم بر حکمرانی جهانی اسات. در ایان نوشاتار باا اساتفاده از رو       
ز اناداز روسایه ا   پاساخ ایان پرساش هساتیم کاه چشام       دنبال به یپژوه هنمونکمک  به و یفیکپژوهش 

شاود کاه    هایی در این زمینه مطرب کرده است؟ در پاساخ بیاان مای    حکمرانی جهانی چیست و چه ایده
انداز روسیه از حکمرانی جهانی سلطۀ غرب و حاکمیت نظم نولیبرال باه رهباری آمریکاا اسات.      چشم

طح ا، واگذاری حکمرانی در سا ه هوفصل منازع مواردی چون تأکید بر نقش سازندۀ سازمان ملل در حل
المللای، نگااه وساتفالیایی باه      الملل سنتی در تعریف قواعد و قاوانین باین   ای، اهمیت حقوق بین منطقه

های پولی، مالی و اقتصادی و سرانجام نقش محوری  های حاکم بر رژیم حاکمیت، احالب قواعد و رویه
حکمرانای جهاانی    هاا و احاول روسایه از    ترین ایاده  توان از مهم شورای امنیت در توسل به زور را می

هاای   دهد که روسایه، معمااری حکمرانای جهاانی را در موضاو       های پژوهش نشان می برشمرد. یافته
 ای در پیش گرفته است.  مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نهادی و منطقه
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  مقدمه
هاای احالی    الملل و چگونگی تبیین آن همواره یکی از دغدغاه  و تحوالت در نظام بین تغییرها
عناوان یاک    گذاران و تحلیلگران بوده است. از زمانی که جیمز روزنا، باه  پردازان، سیاست نظریه

تحاوالت   ا وها شکل روشنی برای تبیاین تغییر  به 1990الملل، در دهۀ  متفکر برجستۀ رواب  بین
کار برد و همچنین پس از  الملل به جای رواب  بین الملل، مفهوم حکمرانی جهانی را به رواب  بین
باه  ، 1995در ساال  « جهانی ماا  ۀمحل»با عنوان  «جهانی حکمرانیکمیسیون »گزار  آن، انتشار 

ر ا هنجااری و ماادی د  ها یک سطح تحلیل، برای فهام و تبیاین تغییر   عنوان به حکمرانی جهانی
الملل و ارتباط مسائل و مشکالت با ساختارهای کناونی نظام و حکمرانای، بسایار      سیاست بین

هاایی کاه در ساطح جهاانی یاا       هاا و رو   رویاه »توجه شده است. اگر حکمرانی را به معنای 
 (Cox, 1997: xvi« )شاود  گرفته می کاربهای برای مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  منطقه

اداره شاده   چگوناه  وکارده   ها که جهان چه تغییرهاایی  این پرسش رای پاسخ بهتعریف کنیم، ب
 داد ارائاه  مشاترک  یهاا  حال  مسائل مشاترک راه  یبرا توان یم چگونه و شود اداره دیبا و است

(Wiess, 2014: 2000)، تقابل  ژهیو بهو  الملل نیب استیس یکنون تیوضع نییو تب فهم نیهمچن
 چاارچوب و  یلا یتحل چاارچوب  عناوان  به تواند یم( کایآمر و نیچ ه،یبزرگ )روس یها قدرت
 .باشد دیمف اریبس یموضوع
براساا  باازی ژئوپلیتیاک و احال     اسات    تاال  کارده  هماواره  تااریخی   از نظر روسیه 
گرایی حداقل از  . احول چندجانبهکندمدیریت را ای  المللی و منطقه امور بین ،قدرت گرایی واقع

یکی از احول سیاست خاارجی ایان کشاور باوده      تاکنون ،ر قرن نوزدهمد زمان الکساندر اول
توان تقسایم کارد، اماا     سیاست خارجی روسیه بعد از جنگ سرد را به دوران مختلفی می است.

اوکاراین در  بحاران   ویاژه  و به با جنگ گرجستان 2008از سال و  2000با آمدن پوتین در سال 
یکرد روسیه نسبت به حکمرانی جهانی، دستخو  آن رو در پی، سیاست خارجی و 2014سال 
 شده است.جدی  تو تحوالا هتغییر

هاای رایاد در روابا      عناوان یکای از رو    پژوهای باه   پژوهش این نوشتار به کمک نمونه
ای و کیفای یکساان    حورت گرفته است کاه در بسایاری از ماوارد باا رو  مقایساه     الملل  بین

نموناه،   ن، بررسی تاریخی یک رویداد، پژوهش کیفای کام  توا . این رو  را میشود می  انگاشته
های نمونۀ واحدی و پژوهش دربارۀ پدیده، نمونه یا مصاداق   روندیابی، پژوهش دربارۀ ویژگی

واحدی تعریف کرد. از سوی دیگر، این رو  دربارۀ روندیابی و ساازوکارهای علای معلاولی    
(. در ایان نوشاتار   Lamont, 2014: 237-260دربارۀ یک پدیده، نمونه یا مصداق واحد اسات ) 

هنجاری و مادی حاکم بر حکمرانی جهانی و در پای   های هتر مقول هدف، شناخت و فهم عمیق
هاا و   هاا، انگیازه   آن مقایسۀ بینش و دیدگاه روسایه نسابت باه آن و همچناین شاناخت علات      

ت و چرا در روندهایی است که چرا روسیه از برخی از احول حکمرانی جهانی پیروی کرده اس
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پژوهای   ها و روندها مایل به پیروی نیست. رو  انتخابی ما برای این نوشتار، نمونه برخی زمینه
های اخیر با پوتین  است. نمونۀ ما روسیه است. روسیه را به این دلیل انتخاب کردیم که در سال

رویکرد آمریکاا،   گردد و نسبت به نظم جهانی و الملل می دنبال جایگاهی شایسته در نظام بین به
 نقدی جدی دارد. 

ها و احاول روسایه در دورۀ پاوتین     انداز، ایده که چشمشود  این پرسش در اینجا مطرب می
در پاساخ، ایان فرضایه    آن را تبیین کارد؟  توان  نسبت به حکمرانی جهانی چیست و چگونه می

و مبتنای بار   انداز روسیه نسبت به حکمرانای جهاانی، مفهاومی غربای      که چشم شود مطرب می
ها و احولی چون تأکیاد بار نقاش فزاینادۀ      های هژمون و نظم نولیبرال آمریکا است. ایده هدف

الملال سانتی، واگاذاری     ا، تقویات مباانی حقاوق باین    ه وفصل مناز  سازمان ملل متحد در حل
ای، تنظایم دوباارۀ قاوانین رسامی و غیررسامی در       مسئولیت حکمرانی جهانی به سطح منطقاه 

ای  هاای منطقاه   ی پولی، مالی و اقتصادی، نگاه وستفالیایی به حاکمیت، تأکید بر سازمانها زمینه
تاوان از   کنندگان امنیت و نقاش ویاژۀ شاورای امنیات در اساتفاده از زور را مای       عنوان تأمین به

هاا از دیادگاه ارزشای،     ترین عناحر روسیه نسبت به حکمرانی جهانی براورد کرد. همۀ این مهم
 تند. پذیر هس هادی، اقتصادی و امنیتی تبیینهنجاری، ن
هاای اخیار رونادهایی را قباول      روسایه در ساال   یاه دهد مقام های پژوهش نشان می یافته
کارگرفتن نظام لیبارال توسا  آمریکاا در      های به گرایی و رو  جانبه که مبتنی بر یک اند نداشته

که مبتنی بار حقاوق    تأکید دارندایی جهان و منطقۀ اوراسیا بوده است و بر روندها و سازوکاره
الملل وستفالیایی، اقدام در چارچوب قواعد و احول مندرج در منشور سازمان ملل متحاد و   بین

ویژه در قالب  های نظری جدید به گزارهای، هم زمان با حکمرانی جهانی باشد.  حکمرانی منطقه
محیطی، چیزی است  دی و زیستحکمرانی امنیتی، سازمانی و نهادی، ارزشی و هنجاری، اقتصا

 های اخیر روسیه تولید و مطرب کرده است.    که در سال
دهد، نمونۀ روسیه از حکمرانی جهاانی شاباهت کمای باا      نتاید پژوهش همچنین نشان می

ساانی و   کناد. در برخای ابعااد نااهم     دیدگاه حاکم بر حکمرانی جهانی دارد که غرب دنبال مای 
شود. زیرا هرکدام به دو نظام متفاوت تعلق دارند، یکی  دو دیده می خوانی زیادی میان این ناهم

هاا باا    نظام لیبرال دموکراسی و دیگری اقتدارگرا، باه هماین دلیال، بسایاری از هنجارهاای آن     
اعتبارکنندۀ احول  توان روسیه را نمونۀ هنجارشکن و بی رو، می خوانی ندارند. از این یکدیگر هم

 الملل محسوب کرد.  ی غربی رواب  بینو قواعد حاکم بر حکمران
 

 پيشينۀ پژوهش 
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انداز و نگاه روسیه نسبت به حکمرانی جهانی وجاود دارد. برخای    چشم ادبیات زیادی در مورد
هاا و آاااری    ها در چارچوب همان دیدگاه روسیه به نظم جهانی بررسی شده است. نوشته از آن
( در 2016) 1ریا   های رادین و نام برد مانند پژوهشه ترین کارها در این زمین توان از مهم را می
میساکیمون و بان    ،«المللای  روسایه باه نظام باین    دیدگاه »در مورد  2«رند»های اندیشکدۀ  طرب
های روسیه از نظم جهانی: میارا  قادرت بازرگ در جهاان چناد       روایت»در  (2017) 3الگلین
بت باه نظام ناولیبرال، روی    سیاست خارجی روسایه نسا  »( در 2019) 4مرلن ، گوتز و«مرکزی
6کلاوننن  و« سایه نسابت باه نظام جهاانی     های حقوقی رو بررسی دیدگاه»( در 2017) 5آلیسون

 

  7«.روسیه و نظم جهانی لیبرال»( در 2018)
حاورت ویاژه باه موضاو  روسایه و حکمرانای        هایی هستند که به در دستۀ دیگر، پژوهش

 یبررسا  ضامن  اوکاه   بارد  ناام  تاوان  یما  را( 2012) 8گرانت ها، مقالۀ اند. از آن داختهجهانی پر
 یحکمرانا  ودر نظام   رگاذار یاساه مکتاب تأ   عناوان  باه  گرا یمل و گرا واقع برال،یل یها برداشت

 هیروس مطلوب مدلرا  یا منطقه یحکمرانو  یدر امور داخل نکردن دخالت ،قوا کنسرت ،یروس
9کوبایاشی .کند یم یمعرف یحکمران از

هاای خاود ضامن بررسای و      مقالاه ( در یکی از 2017) 
تاا   1945هاای   های روسیه و آمریکا نسبت به حکمرانی جهانی در سه دورۀ سال مقایسۀ دیدگاه

کناد در مقابال رویکارد     بیاان مای   2016تاا   2000های  و سال 1999تا  1990های  ، سال1980
گرایاناه،   سازی آمریکا، روسیه باه رویکاردی دولات    لیبرال، حاکمیت مشروط و همچنین جامعه

های بزرگ، حاکمیت کالسیک وستفالیایی و همچناین اقتادار    المللی، مدیریت قدرت رقابت بین
 متمرکز توجه داشته است.  

اناداز   در بررسی چشم« بنیاد موقوفۀ کارنگی برای حلح»( در گزارشی برای 2020) 10ریملر
رو  هاای   د که مقامنویس ها و اشکال حاکمیت، می روسیه در زمینۀ حاکمیت، مشروعیت دولت

کوشند مدل نظام چنادقطبی را شاکل دهناد.     المللی در چارچوب سازمان ملل، می با قوانین بین
آمده میان روسیه با غارب، سیساتم حکمرانای     وجود ( با توجه به مشکالت به2015) 11کارکنوی 
ب های میان روسایه و غار   ای روسیه را مدل بدیل مطلوب برای حل مشکالت و تعارض منطقه

 کند.   معرفی می
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( کااه دیاادگاه روساایه در حکمراناای جهااانی را دیاادگاهی انتقااادی    2016) 1کریکُویااک
دنبال ساختارشکنی از معمااری حااکم بار     نویسد که چگونه روسیه به کند، می وتحلیل می تجزیه

هاا و   ( در گازار  2021و  2020و دیگاران )  2نظم و حکمرانی جهانی برآمده است. کاراکانف
آن را منتشر کرده است، با تأکید بر اینکه  3«روسیه در امور جهانی»سایت  ب ی خود که وها مقاله

هاا را در   هاای خاود را داشاته باشاد، ایان ایاده       در دنیای پیچیده، روسیه نیز باید احول و ایده
نیاز دیادگاه روسایه نسابت باه      ( 2020) 4کازماساکی  اند. کردهپردازی  نظریههای مختلف  حوزه

ای چون لیبی و خاورمیاناه را بررسای    منطقه هایها و مناقشه ویژه در بحران نی بهاحکمرانی جه
عناوان یاک    است. همچنین آاار زیادی وجود دارد که به خود موضو  حکمرانی جهانی به  کرده

 ایم. ها اشاره کرده اند و در قسمت چارچوب نظری به آن رویکرد و چارچوب تحلیلی پرداخته
هایی ندیدیم که فق  در ماورد دیادگاه روسایه نسابت باه       اار و پژوهشدر منابع فارسی آ 

هاا   شوند که باا مطالعاۀ آن   حکمرانی جهانی کار کرده باشند. با وجود این، آاار زیادی یافت می
های مختلف سیاست خارجی و رویکرد روسایه نسابت باه حکمرانای و نظام       توان به جنبه می

چالش نظم هژمونیک، اباات و موازناه در خاورمیاناه،    »( در مقالۀ 2020جهانی پی برد. نوری )
، تأایر همکاری ایران و روسیه در بازتعریف نظم هنجاری و «رویکرد و همکاری ایران و روسیه

ابات راهبردی از راه موازنه در خاورمیانه با تمرکز بر بحران سوریه را بیان کرده است. سیمبر و 
، باا  «2014تاا   2011هاای   یه در بحران ساوریه در ساال  راهبرد روس»(، در مقالۀ 2016دیگران )

گرایی نوکالسیک، تقابل میان روسیه و غرب در بحران ساوریه بار سار     استفاده از رویکرد واقع
( در مقالۀ 2017نژاد ) اند. کوالیی و سلطانی ای را بررسی کرده نظم و هنجارهای جهانی و منطقه

هاای   هاا و انگیازه   ، ضمن برشمردن علات «ر سوریههای عملیات نظامی روسیه د علل و انگیزه»
الملال در ماورد حاکمیات     اقدام نظامی روسیه در بحران سوریه، حمایت از احول حقاوق باین  

های مهم روسیه از شرکت در این عملیات بیاان   نکردن را یکی از انگیزه ها و احل مداخله دولت
هاایی از   ( باه جنباه  2020سااز )  یات ( و شایرخانی و چ 2016ناژاد )  اند. شیرازی و بهبودی کرده

 .اند پرداختهرویکرد روسیه نسبت به نظم جهانی و حکمرانی جهانی 
انداز خوبی نسبت به دیدگاه روسیه در مورد حکمرانی جهانی به ما  دید و چشم این ادبیات

 هاا و سیاسات روسایه    ای در ماورد ایاده   جانباه  دهند، اما مطالعه و ارزیابی جامع و همه ارائه می
اند. در این مقاله با الهام از دیدگاه و برداشت روزنا، ویس  نسبت به حکمرانی جهانی ارائه نداده
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اناداز روسایه از حکمرانای جهاانی را از      خاواهیم چشام   و دیگر متفکران حکمرانی جهانی، می
 وتحلیل کنیم.  محیطی بررسی و تجزیه دیدگاه امنیتی، نهادی و سازمانی، اقتصادی و زیست

 
  الملل نيب استيس يها یدگيچيپ درک يبرا یمیپارادا ی:جهانرانی حکم
 انیا پا چاون  ییهاا  دهیپد و ها بحران با الملل نیب ۀجامع روشدن روبه 1980 و 1970 یها دهه در

 کنشاگران  و گرانیبااز  ظهاور  ،ها مهاجرت و ستیز  یمح تیوضع برتون وودز، بحران بدهی،
 روابا   و اسات یس ۀعرحا  گاذاران  اسات یسو  لگرانیلتح ،شدن یجهان ۀدیپدسرانجام  و دیجد
 مساائل  از« حکمرانای جهاانی  »یاا   یجهان امور تیریمد که کرد شهیاند نیا متوجه را الملل نیب

 حیتشار  یبارا  یلیتحل ابزار عنوان بهکرد. پس از آن، این مفهوم  توجه به آن باید که است یمهم
 .شد گرفته رکا به الملل نیب نظام تحوالت و اهرییتغ نییتب و

ی ماورفی،  کارهاا  باه  و 1970 ۀدها نیمۀ  به یجهان یحکمران ۀنیزم رها د موج اول پژوهش
 و یعلما  ورزی شاه یاند کاه  باود  یفرد نا، نخستینروز مزیج اما ،گردد یبرم نکلریس و هیوسون

 روابا   از تار  یسانت  برداشات  کهی او این بود احل ۀدغدغ .کرد آغاز را نهیزم نیا در دانشگاهی
 را ییهاا موضاو   از یاریبسا  نییتب تیقابل اند، کرده مطرب یاحل انیجر های یهنظر که الملل نیب

باا   یالمللا  نیپسااب  جهاان  در نکاه یا انیا ب با ناروز. است افتاده اتفاق الملل نیب نظام در ندارد که
 چاارچوب  تواند یم ینمطرب کرد که حکمرا ،میهست رو روبه اقتدار متعدد و های چندگانه حوزه
 ;Rosenau, 1992) باشاد  آن درداده  رخا ها تغییر و الملال  نیبا  اسات یس نیای تب یبرا  ای هارزند

Rosenau, 2006: 159-162 عیا توز ،سااختارها  از یزیا چ هر را یجهان یحکمران(. او همچنین 
. شاود  یما  تیریمد ینیمع زمان در مجموعه شکل به جهان ها آن با که دانست یینهادها و اقتدار
 بحاران  ،هاا  مهارت در انقالب کند: می یبررس را یجهان یحکمران ،دهیپد هشت البق در اروزن
 ،کیا کروالکترونیم هاای  فنااوری  یی،ایا پو انقالبی، سازمانساختاری، انفجار  یدودستگ، اقتدار
 :Rosenau, 1997ی )ملا  یاقتصاادها  شادن  یجهان و تیحاکم و ها دولت ییقلمروگرا فیتضع

 باا  1«یجهاان کمیسایون حکمرانای   » گازار   نینخست انتشار با، 1995 سال در آن از پس (.15
 و افاراد  کاه  یفراوانا  یهاا  راه» یمعناا  باه  یجهان یحکمران آن درکه  2«ما یجهان ۀمحل» عنوان
 ،«کنند یم اداره المللی سطح بین در را مشترکشان امور ها آنعمومی و خصوحی با  از اعم نهادها

 ,Commission on Global Governance)شاد   توجاه  شیپ از شیب مفهوم نیاتعریف شد، به 

1995). 
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 شاده  فیا تعر یمختلفا  هاای  شاکل  به زین یجهان یحکمران ،میمفاه و ها دهیپد دیگر همانند
 یحکمرانا  1و وان النگنهُاو،  رکوتا .شود یم دیکأت یالملل نیب ینهادها . در تعریفی بر نقشاست
 یرسام  یندهایفرا و رواب  ،سازوکارها ،نهادها از یا مجموعه: »کنند یم گونه بیان این را یجهان
ها  آن با که یردولتیغ و یدولت نیب از ها،  سازمان و شهروندان ،بازارها ،کشورها انیم یررسمیغ و
 Thakur and شاود  یما  انجام واسطه با ها فاختال و برقرار هاتعهد و حقوق ،انیب یجمع عفمنا

Van Langenhove, 2006: 233).) ساازوکاری  را یجهاان  یحکمرانا  یبرخا  فی دیگر،در تعری 
 سار  بار  اخاتالف  حل را یجهان یحکمران» ،لریم دانند. ها می ضتعار تیریمد و یدگیرس یبرا
 Miller, 2007)« ندیب یم اقتدار و قدرت کارگرفتن به ۀمحدودکنند شواهد از گوناگون یرهایتفس

 یجهاان  مساائل  و مشاکالت  تیریماد  ییتواناا  را یجهان حکمرانی»لز به اختصار کاست .(327:
 یجهاان  یحکمرانا  2،سونینلکوی رودزن و سوی توما . (Castells, 2005: 12)داند  می «آشفته

 که دانند می یررسمیغ و یرسم ینهادها و ها هیرو ،هنجارها ،ها ارز  ،ها دهیا از یا مجموعه» را
هاای فراملای    مادنی و شارکت   المللی، جامعاۀ  های بین ها، سازمان دولت شامل گرانیباز همۀ به

 Weiss and)« وفصال کنناد   کناد تاا مشاکالت فرامارزی را شناساایی، درک و حال       کمک می

Wilkinson, 2014: 207-2015).  
، الملال  نیبا  روابا   چاون  یمیمفااه  و یجهاان  یحکمرانا  انیم تفاوت بهبرخی از متفکران 

 و 4یالمللا  نیب یحکمران انیم یمهم تفاوت 3. ریتبرگر،ندا هپرداخت یفرامل و یالملل نیب یحکمران
 از یمراتب رسلسلهیغ ۀشبک یخروج» یجهان یحکمران او نظر از .شود یم قائل 5یجهان یحکمران
 گرانیبااز  گرید و ها دولت رفتار که است یدولت فق  نه امای، در بیشتر مواقع، الملل نیب ینهادها

 المللای،  . برخالف حکمرانی بینکند یم میتنظ جهان استیس مختلف یها نهیزم در را یالملل نیب
 در یردولتا یغ گرانیبااز  مشاارکت  شیافازا  و هاا  دولات  یبرجستگ کاهش با یجهان یحکمران

 سااطح در مشااارکت و ترنظااا ،سااازگاری جملااه از نیقااوان و هنجارهااا جااادیا یناادهایفرا
 (.(Rittberger, 2002: 2 شود یم مشخص یگذار استیس

 یلا یتحل چاارچوب  را یجهان یحکمران که دارد وجود یتر یقو دگاهید و اتیادب همچنین
 بر ویس توما  بیند. می آن در گرفته حورت راتییتغ و الملل نیب استیس نییتب یبراای  ارزنده

 در یها یدگیچیپ فیتوح یبرا، کالن لیتحل سطح عنوان به یجهان یحکمران که است باور نیا
. از نظر او دهد ارائه ما به یتر گسترده دید تواند یم ،الملل نیب رواب  به نسبت ،جهان رشد حال

 اعماال  جهان سراسر درکه بفهمیم چگونه قدرت  دهد یم ما به را امکان نیا یجهانحکمرانی »

                                                           
1. Thakur and Van Langenhove 
2. Thomas Weiss and Wilkinson 

3. Rittberger 

4. International 

5. Global Governance 



 137 ها و اصول نی جهانی، ایدهپوتين و پرسش از حکمرا 

 ،هاا  دهیا ا ناو  . شاوند  یما  مربوط گریکدی به یکل طور به گرانیباز از یتعدادچگونه  و شود یم
 و هاا  تعلا  و یساتم یس یاها ریاأتخیازد و   رمای ب منافع و قدرت از که ییهنجارها و ها گفتمان

 میباشا  داشته یجهاناز  بهتر درک های خاص موضو  در یکل طور به ورا بشناسیم  آن یامدهایپ
 (.Weiss and Wilkinson, 2014: 207-2015; Weiss, 2000« )دارد یخاحا  یهاا  یدگیچیپ که

 باه  پارداختن  یبرا یمفهوم یمرجع را یجهان نیز حکمرانی 1تربرگپا پیلیف و  رونگیا کال 
 :Disngwerth and Philipp Pattberg, 2006) دنا نیب یما  ها دهیپد انوا  لیتحل و جهان استیس

 یالمللا  نیبا  یهاا  سازمان و الملل نیب حقوق شامل یجهان یحکمران. در این نگر ، (189-196
 را یمادن  ۀجامع و بشر حقوق ،اقتصاد ،تیامن ،ستیز  یمح هایی چون همچنین موضو  .است
 هاای نظر باا  کاه  یجهاان  یحکمران مورد در سوم دگاهید . بدین ترتیب، نگر  یاردیگ یم بر در
 نیا ا ینظر چارچوباسا   ،دارد یخوان هم برخی دیگر و کلرویس، سین توما  ،روزنا مزیج

 باه  نسابت  یهروسا  نگار  تال  کردیم تاا   ها، دگاهید نیا به استناد با .دهد یم لیتشک را مقاله
 پاردازی  نظریاه های این کشور در زمینۀ حکمرانی جهاانی را   الملل و ایده بین سیاست های رییتغ

 کنیم.
 

 انداز روسيه از حکمرانی جهانی ها و چشم برداشت
 بحاران  در کناونی  بارال یل نظام  کاه  معتقدند هیروس یخارج استیس نخبگان از امروزه بسیاری

 کاهش ها آن .باشد در حال افول 2«کانایمرآ پان» نظم که رسد یم نظر به و برد یم سر به یستمیس
 ینهادهاا ظرفیات حکمرانای    کاهشی، اسیس سمیبرالیل با مخالفت شیافزا ،کایآمر ینسب قدرت

 نیبناابرا  .کنناد  یما  یمعرفا  برالیناول  نظام  یها بحران از را شدن یجهان به واکنش و یالملل نیب
 در یمعمار دنبال به ،کنند دایپ کنونی برالیل منظ یبرا ییها نهیگز دنکن یم تال  نکهیا با زمان هم

تا اجازه دهد با توجه به تاریخ طوالنی روسیه در حکمرانی جهانی،  هستند زین یجهان یحکمران
 نقش این کشور را نیز در نظر گیرد.

 ، شاامل لیبارال،  ساند ینو یم و کنند یم کار یخارج استیس ۀنیزم در که ها  رو از یاریبس
 نیا ا و  (Grant, 2012: ii)دارناد  دیا ترد یجهاان  یحکمران ظرفیت مورد در گرا یمل یا گرا واقع

 یحکمرانا  کاه  کنناد  یما  ادعاا  هاا  رو . است شده دیدتش دوم دور در نیپوت آمدن با موضو 
 ،نهادهاا  از هاا  آن واسات   گرفته قرار ۀ غرباستفاد مورد و کند یم القا را یغرب یمفهوم یجهان
 از .دنا بر شیپا  را خود های هدف و منافع تا برند سود خود بهره می به الملل نیب حقوق و نیقوان

 یزیا چ ،کنناد  یما  دیا کأت آن بار  غارب  و کایآمر که یساز یجهان منطق های رو ، مقام دیدگاه
 ،نیهمچنا  هاا  آن نظار  از را پنهاان کنناد.   شاان  یهاا  آرمان ،آن پوشش در ها آن نکهیا ست جزین
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 از نظار راهباردی   تنها نه ،کشورها یداخل امور در نکرن همداخل احل ،تیحاکم احل از تیحما
 رقابات  گساتر   و دیتارو  ترتیب، تنهاا باا   نیبد هست. زین یاخالق یضرورت بلکه ،است مهم

 برالیل یجهان مرانیحک یانحصارها با مقابله وسیلۀ به تنها و مختلف یها دگاهید انیم یالملل نیب
 و مطلاوب  تیوضع به توان یم که است ربغ یها یطلب جاه برابر در توازن به کمک نیهمچن و

  (.Kobayashi, 2017a: 199) افتی دست یجهان ستمیس در برابر
ویژه کنگارۀ   به قوا کنسرت ،هستند نبه آ مند هعالق رو های  ممقا که یجهان یحکمران نو 
و همچناین همکااری و مشاارکت در گاروه هشات و گاروه        1945، کنفرانس یالتا 1815وین 
 یبارا  یا منطقاه  ینهادهاا  از اساتفاده  مشتاق شدت به ها آن. (Grant, 2012: 9-10)است  بیست
 در یا منطقاه  ساطح ؛ زیرا بااور دارناد   هستند جهان و جوار هم مناطق در خود تیموقع تیتقو

 یاۀ ته و یجهاان  یحکمرانا  یبارا  یمناساب  نیگزیجاا  تواناد  یما  یا منطقه یها قدرت یسرپرست
 . (Krickovic, 2015: 557) باشد یمال ابات و آزاد تجارت ،تیامن چون یجمع یکاالها

 خواهناد  یباق یجهان یحکمران نظام در احلی گرانیباز عنوان به ها دولت ،هیروسدر دیدگاه 
 کناار  در اماا  ،(Kobayashi, 2017) اسات  یای گرا دولات  ناه یزم نیا ا در هیروسا  نگاه رایز ،ماند

 نقاش  باه  بایاد  هاا  ابرقدرت وجود دارند که زین متوس  قدرت با یها دولت های بزرگ، قدرت
جاای یاک دولات جهاانی یاا       توجه کنند. به گفتۀ سرگئی کاراگانف، به الملل نیب نظام در ها آن
هاای جهاانی و تاا حادودی اقتصاادی       شادن دوباارۀ سیاسات    ، ملی«هژمونی در کنترل آمریکا»

هاای   وسا  و قادرت  هاای ملای و کشاورهای مت    نقش و نفوذ دولات  شدن زندهضروری است. 
 (Karaganov and Suslov, 2020).الملل وجود دارد  ای در نظام بین منطقه

 ملال  ساازمان  باه  توجاه و  الملال  نیب حقوق ۀندیفزا نقش رب یجهان یحکمران در ها  رو 
هایی چون مسئولیت  همچنین ایده ها . آندارند ها تأکید فاختال وفصل حلعنوان مرجع نهایی  به

را  مشروط تیحاکم و بشردوستانه ۀمداخل ،بشر حقوق یهنجارها از گسترده ریتفس و حفاظت
 و منساجم  قواعاد  و نظاام  را یجهاان  نظم و حکمرانی هیروس ی،ساختار بحث در پسندند. نمی
 یجاا  باه  ی،حکمرانا  ناد ایفر در ایجاد کارده اسات.   کایآمر یرهبر به غرب که ندیب یم یواحد

 کند. تأکید می مشاوره و توازن ،رقابتاحولی چون  بر هژمونی
 و اقتصااد  ،الملال  نیبا  استیس در که است نیا هیروس یلیتحل ۀجامع و جهان در غالب نظر
 باا  جهاان  کاه  یحاال  در .است افتاده اتفاق یادیز های ی و اندیشهماد یاهرییتغ گرید یفضاها
 اسات  مکان م اها رییتغ و رونادها  موقاع  به ندادن یصتشخ ،برد یم سر به آن از یناش ومرج هرج
های اخیر نقش  اندیشمندان دیگر رو  که در سال و فنواگکارا. اندازد خطر به را هیروس منافع

اناد، در ایان زمیناه     هاای روسایه از حکمرانای داشاته     کاردن ایاده   پردازی نظریهبسیار مهمی در 
 یافضا  در را خود یها دهیا باید زین هیروس ،است حاکم جنگل قانون که یجهان در»نویسند:  می
 ،حالح  حفا   یبارا  ی،ا آشافته  تیوضع نیچن درپر کند.  یکار محافظه و یپرست هنیم با دیجد
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 سات یز  یمحا  حفا   ،توساعه  یهاا  مادل  و انتخاب یآزاد ی،فرهنگ تنو  و تیحاکم نیتضم
 یهاا  مادل  و انتخااب  یآزاد ، اباات راهباردی،  تیامن ۀکنند نیمأت عنوان بهبکوشد و خود  را 

 را خود احول و ها دهیا هیروس ،ن اسا یا بر .(Karaganov and eds, 2020)« دهد نشان توسعه
 در تاوان  یما  را  هاا   موضاو  نیا ا .اسات  داده ارائاه  های مربوط به حکمرانی جهانی  موضو در
ی، تا یامن یحکمرانا  قالاب  درو  سات یز  یمحا  و یتا یامن ی،اقتصاد ی،اسیس ی،حقوق یها نهیزم

 کرد. لیوتحل هیتجزی سازمان و ینهادی، ارارزشی و هنج
 
 در حکمرانی جهانی ها و اصول روسيه بندي موضوعی ایده طبقه

بنادی موضاوعی از روابا      سازی حکمرانی جهاانی، طبقاه   هنگام تال  برای ارزیابی و مفهوم
الملال باا    گونه که ادبیاات گساترده در روابا  باین     است. همان سودمندیالملل نقطۀ شرو   بین

 کناونی  اتیا ادبشود،  ها شرو  می ا و مفاهیم، تصاویر و استعارهه های مختلفی در موضو  بحث
 ،اسات یس کناد:  بنادی مای   طبقه یاحل ۀنیزم شش در را اطالعات ،زین یجهان یحکمران مورد در

 تاوان  مای  ،آن به توجه با. نهادها و ها سازمان و بشر حقوق ی،مدن ۀجامع ، محی  زیست،اقتصاد
 وتحلیل کرد.  مورد حکمرانی جهانی را تجزیهتغییرات و همچنین رویکرد روسیه در 

 
   اي ی و حکمرانی منطقهالملل نيب يها سازمانها و  دولت

 یحکمرانا  احالی  گرانیبااز  در نقاش  ها دولتها دربارۀ حکمرانی جهانی، همچنان  در پژوهش
 یهاا  دولات  باه  نسابت  یتار  هاای باا اهمیات    نقش ،بزرگ یها ابردولتهرچند  مطرب هستند.

 یحکمرانا  گرانیبااز  و هاا  نموناه  از یاریبس بر توانند ینم ،کنند یم بازی قدرت بی و تر کوچک
 دهد شکل را یجهان یحکمران تواند ینم ییتنها به هم کایآمر امروزه .باشند داشته سلطه یجهان

(Bahrami, 2015: 47-48) .الملل مسکو کاه   رواب  بین 2شدن دمکراتیکو  1ر آیین چندمرکزید
به سند سیاست خارجی این کشور تبدیل شاده اسات، باه حاراحت آماده       2000از اوایل دهۀ 

کناد و ایان    المللی کمک می های چندگانه در جهان به تقویت عدالت بین است که ظهور قدرت
محافل خودمانی هیئت امناای  »گیری در عرحۀ جهانی را از  تواند فرایندهای تصمیم موضو  می

 . (Patrick and Bennet, 2014)  سیاسی در جهان ندارند خارج کند که اعتقادی به تنو 3«غربی
محاور   المللی و همچنین ساختار حکمرانی جهانی، نظمی دولات  برداشت روسیه از نظم بین

کاراناه،   خواهد نظمی محافظاه  . در این زمینه، پوتین می (Grant, 2012: iii) گرایانه است و واقع
کاردن الگاوی    روسایه باا برجساته    .(Clunan, 2018: 45-59)گرا و اقتدارگرا را حاکم کناد   ملی

                                                           
1. Poycentrism 

2. Democratzation 

3. Cozy Western Boardroom 
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گارای آمریکاا، ناه تنهاا بارای       محاور  تحمیال    جاای الگاوی ارز    محور باه  سود -محور دولت
ای خود، بلکه برای برخی متحدان آمریکاا نیاز جاذابیت ایجااد کارده اسات        های منطقه شریک

(Noori, 2020: 92) .در یمهما  اریبسا  نقاش  زیا ن یالمللا  نیبا  یهاا  ساازمان  ،هاا  دولت کنار در 
 از یکا ی عناوان  باه  متحاد  ملال  ساازمان  باه  هیروسا  نگاه مورد، نیا در دارند. یجهان یحکمران
کناد؛   روسیه از سازمان ملل متحد حمایت مای . است مهم اریبس یجهان یحکمران گرهای تسهیل

درت بزرگ چون باور دارد عضویت دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو، به روسیه امتیاز ق
گارفتن ساازمان ملال و     دلیال نادیاده   بخشد. پوتین از مداخلۀ آمریکاا در عاراق و لیبای باه     می

کردن فراتر از منشور انتقاد کرده است. درست پیش از بازگشت به ریاسات جمهاوری در    عمل
هاا و   ، او با بیان اینکه سازمان ملل و شورای امنیت برای مقابلۀ ماثار باا دیکتااتوری   2012سال 
کس حق ندارد از اختیارهاای ساازمان ملال     های خودسرانۀ کشورها مهم است، گفت هی  اقدام
 .(Putin, 2012)های مستقل استفاده کند  ویژه استفاده از زور آن، علیه ملت به

الملال تأکیاد دارناد. در     اسناد رسمی روسیه نیز بر اهمیت سازمان ملل متحد در نظام باین  
ویکم، ساازمان ملال بایاد     در قرن بیست»روسیه آمده است:  2013مفهوم سیاست خارجی سال 

هاای جهاانی باشاد و های       الملل و اقدام هماهناگ سیاسات   کنندۀ رواب  بین مرکز احلی تنظیم
براساا  حکمای کاه    . (Radin and Reach, 2017: 36-37)« جایگزینی برای آن وجاود نادارد  

ناام  « سیاست خارجی فدراسیون روسایه  اقدام برای تحقق خ  مشی»پوتین امضا کرده است و 
خارجه موظف شده است با تأکید بر نقش مرکزیت ساازمان ملال متحاد در     امور دارد، وزارت
المللی براسا  منشور و شورای امنیت که مسائول احالی حفا  حالح و اباات در       مسائل بین
قاق بخشاد   الملل است، سهم فدراسیون روسیه را در عملیات حف  حلح جهاانی تح  رواب  بین

(Shirazi and Behbudinejad, 2016: 8) .باه شود  منجر که یزیچ هر د ازنکن یم انتقاد ها  رو 
 مخالفات  ،ناه یزم نیا ا در دارد. وتو حق آن در هیروس که تیامن یشورا و ملل سازمان فیتضع
 ملال  منشاور  در شده رفتهیپذ یقانون یهنجارها در دنظریتجد یبرا تال  هرگونه یبرا را خود

اناد. مساکو    کارده  اعاالم  تیا امن یشاورا  تر مهم همه از و ملل سازمان قدرت فیتضع و تحدم
اسات،   یجهان یحکمران در نیقوان نیا ۀبرجست تیاهم و الملل نیب حقوق یمبان تیتقوطرفدار 
 (Sentkov and Lanteigne, 2020: 120) شد بنیان نهاده یاوستفال در آنچه همانند
 یا منطقاه  یحکمران بر دیکأت ی،الملل نیب یها سازمان و یجهان یحکمران مورد در گرید بعد

 شکل به یجهان یحکمران های رو  در حالی که . از نظر مقاماست یحکمران یا منطقه حسط ای
ی کاه میاان   متقاابل  یوابساتگ  باه  توجاه  باا  ،اسات  رو روبه مشکل با یجهان سطح در یا ندهیفزا

 باا ، حقاوق و سیاسات   اقتصاد ،ستیز  یمح ،تیامن یها موضو  انوا  در یا منطقههای  هژمون
 سطح در .دنشو وفصل حل دنتوان یم بهتر مناطقسطح  در مسائل ،دارد وجود یا منطقه گرانیباز

 یآزادسااز نیاز   ریا اخ یهاا  سال در .است دشوار اریبس آزاد تجارت ۀنیزم در یهماهنگ ی،جهان
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 یبرا که ییها حل راه تاکنونهمچنین  .تاس انجام شده یا منطقه سطح در اول مرحلۀ در یتجار
 حیتارج  و هنجارهاا ، ها ارز  یۀبرپا واست  بوده یغرب است، بیشتر شده ارائه یبشر مشکالت

 در موجاود  یهاا  ارز  و تیا هو باا در تضاد  نیز بیشتر ها حل راه نیا .است گرفته شکل ها آن
 تواناد  یما  یا منطقاه  ساطح  در یجهاان  یحکمرانا  تیمسائول  یواگاذار  نیبنابرا مناطق هستند.

 .(Krickovic, 2015: 560-564) کند فراهم مشکالت حل یبرا را یتر متنو  یها رو 
 و یا منطقاه  یرهبار  یبارا  را هاایش  تاال   ،پدیاد نو یهاا  قادرت  از یکی عنوان به هیروس 

 را یای گرا منطقاه  هیروسا  .اسات  کرده تیتقو یپساشورو یفضا در یا منطقه دوبارۀ یکپارچگی
 یها چالش تواند می کهداند  می جانبهارهای حکمرانی چندساخت سیسأت یبرا یمناسب نیگزیجا
 در هیروسا  یخارج استیس مفهوم رد حل کند. ناپذیر را ینیب شیپ  یمح ترشدن دهیچیپ از یناش
 تیا تقو حاال  در یجهاان  یحکمرانا از  یای تمرکززدا» که است شده انیب روشنی به 2013 سال
 یحکمرانا چنادمرکزی   مدل یبرا ییمبنا جادیا و یا منطقه سطح در یاسیس یندهاایفرو  است

گرایای   . منطقهردیگ یم بر در را جهان یبند طبقه و یناهمگن ،تنو  شکل نیبهتر به که مهم است
شود. این اقدام، تاا حادی    کند، در همین مفهوم تفسیر می جدید در اوراسیا که روسیه دنبال می

هاای خاود    باا ضارورت   توانند سازگار ها می دهد و آن ن میندگاکن امکان گزینش را به مشارکت
تواناد باه حفا  حاکمیات      شدن غیرانتخاابی مای   همگرایی کنند. این وضعیت نسبت به جهانی

  .(Noori, 2019: 241)کند  کشورها کمک 
هاای اقتصاادی    ای و تأسایس ساازمان   وسیلۀ حکمرانی منطقاه  خواهد به در واقع، مسکو می

و « سااازمان همکاااری شااانگهای»، «ئیاتحادیااۀ اقتصااادی اوراساایا»ماننااد  دیاادپچندجانبااۀ نو
و مدیریت تجارت و امور جهانی داشته باشد و با کمک  نظام، تأایرگذاری بیشتری بر «بریکس»

 این نهادها برای تحقق نظم جدید جهانی خود بکوشد.
 

 ي و ارزشی(رهنجا )حکمرانی نرم حقوق و الملل نيب حقوق ی،الملل نيب يهنجارها
 عناوان  باه  را یالملل نیب یهنجارها تیاهم یروزافزونحورت  به «یجهان یحکمران» شمندانیاند
 هاا انتظار ،هنجارها نیا دهند. می قرار ییشناسا مورد یجهان یحکمرانهای مهم   موضو از یکی
د دهنا  یما  شاکل  را گونااگون  گرانیبااز  یبارا  ساته یشا رفتار یاستانداردها دربارۀ  ها ادراک و

(Bahrami, 2015: 53)یقادرت  عناوان  باه  هیروسا  تیوضع شبردیپ یچگونگ لیوتحل هیتجز . در 
 و نیپاوت  .(Remler, 2020) دیا آ یما  حسااب  باه  نبارد  خا   نیتر مهم الملل نیب حقوقی، جهان
 توسا   یالمللا  نیبا  نیقاوان  تیرعا و الملل نیب حقوق تیاهم بر خود سخنان در بارها ،فالور

 حقاوق  ۀدرباار  مطالعاه  شاگام یپ ناوزدهم  قارن  در اروپاا  کاه  یحال در .ندا ردهک دیکأت کشورها
 در ماورد  یادیا ز هاای  پژوهش این پژوهشگران رو  هستند که حاضر حال در ،بود الملل نیب
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 انجاام دیگار   یو ماورد  توساعه  فرهناگ ، تیحاکمهای  مورد شکل درویژه  به الملل نیب حقوق
 دهند.  می

 بار  یمبتنا  یالملل نیب نظم و الملل نیب حقوق یمعنا مورد در ربغ که کنند یم ادعا ها رو 
 بار براباری حاکمیات    معماول  طاور  به الملل . حقوق بیندارد یادیز مشکالت وها  ، ابهامنیقوان
 یازیا امت ایا  حیتارج   یه الملل نیب حقوق ی نیز،هنجاراز نظر  کند. تأکید می کشورها ۀهم یبرا
 وجاود  باا اماا   گیرد. درنظر نمی اقتدارگرا یها نظام و ها یتورکتاید به نسبت ها یدموکراس یبرا
دموکراسای   برالیل ،بعد به دوم یجهان جنگ از ،ها میرژ نو  به الملل نیب حقوق یرسم یطرف یب
-Ginsburg, 2020: 44) اسات  بوده الملل نیب حقوق یهنجارها ساخت در یاحل ۀمحرک یروین

48). 
 تاال   ینیفراسرزم ۀگسترد ۀدوگان یاستانداردها با غرب های اخیر، در سال ،هیروس نظر از
 نکاه یا اعاالم  باا  نیپوت .ببرد شیپگستردۀ خود  ریتفس با راالملل  حقوق بین میمفاهاست،  کرده
 کارده  یبردار بهره خود یها استیسسود  به الملل نیب حقوق و نیقوان از کایآمر یرهبر به غرب
 یهاا  ارز  مادافع  عنوان به را است مسکو کوشیده ،للالم نیب حقوق برداشت سنتی از با ،است
 را خاود  هادف پاوتین   ی،غربا  بارال یل نظام  باا  تضااد  در هاد. د نشاان  الملل نیب  نظام در یسنت

 یجهان یحکمران در ها هیرو رییتغ یمعنا به که کند می یمعرف الملل نیب رواب  سازی دموکراتیک
 .است

، روسایه باه هماراه ایاران کاه نقاش مهمای در        سوریه تحوالتزمان با  در خاورمیانه و هم
و « مقاومات »اناد، مفهاوم    کشیدن اعتقاد و اعتماد باه برتاری آمریکاا در منطقاه داشاته      چالش به
ای خود کردناد و از ایان دیادگاه،     عنوان هنجار، وارد سیاست خاورمیانه را به« تجدیدنظرطلبی»

هاا   در واقع، رو  .(Noori, 2020: 92) اقدام مهمی در تغییر الگوی هنجاری منطقه انجام دادند
وسیلۀ تفسیرهای غربی از حقاوق بشار و رویاۀ مداخلاۀ      الملل که به با درک تحول در نظام بین
المللای   خواهند هنجار جدیدی از مداخلۀ بین ها ایجاد شده است، نمی بشردوستانه و تغییر رژیم

 در امور داخلی کشورها ایجاد شود.  
 

 حاكميت موضوع نگاه وستفاليایی به
 ییایوساتفال  موضاع  ،تیا حاکم احل ویژه به و الملل نیب حقوق و قواعد به نسبت موضع روسیه

 Sentkov and)اسات   کشاور ایان   دیادگاه  از یالمللا  نیبا  نیقاوان  ریشاۀ  موضاو   نیا و است

Lanteigne, 2015) باه نوشاتۀ    زنناد.  می وندیپ تیحاکم به شدت به را بودن یچندقطب ها، . رو
 و دارناد  اریاخت در بزرگ قدرت چند یت واقعی را فق حاکم»های رو   ر، از دیدگاه مقامریمل
 ییکشاورها  یقلمرو .است محدود ،هستند بزرگ یها قدرت به وابسته که ییکشورها تیحاکم
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. همچناین  کارد  دفاا   هاا  آن از زور باا  تاوان  یما  و است مقد  ،هستند هیروس تیحما در که
 حقاوق  پیشاینۀ  ،تیا حاکممنشأ  درنظرگرفتن بدون شده شناخته تیرسم به یها دولت تیمشروع
 .(Remler, 2020)« است مطلق گرید یخارج نجاری یا هر هبشر

طاور   ، به«سازی جهانی جامعه»نخبگان سیاست خارجی دو حزبی آمریکا، در راستای منطق 
پایش داده شاده   ها، حاکمیت حقی از  کنند. از نظر آن کلی از ایدۀ حاکمیت مشروط استقبال می

های لیبرال دموکراسای دارناد.    های سیاسی به آرمان نیست، بلکه در تعهدی نهفته است که رژیم
کامال احال حاکمیات کشاوری، محتارم شامرده شاود، بایاد باه           شکل به بیانی، برای اینکه به

هاا   های خاحی توجه کرد که آن کشور به آن توجه کرده است. احرار و پافشاری اروپایی ارز 
ها به حقوق بشر، حکمرانی خوب، مسائولیت حمایات و مداخلاۀ بشردوساتانه بار       آمریکایی و

 ،نیچ همراه به هیروس(. این در حالی است که Kobayashi, 2017a: 201اسا  این ایده است )
 و خاوب  یحکمرانا  باه  مشاروط  ی کهتیحاکم بر دهد یم حیترج را« سخت» ای مطلق تیحاکم
 جادیا شتریب ،رو ای ه ممقادر واقع،  است. بشر حقوق از محافظت برابر در ها دولت تیمسئول
 خاود  ذهان در  راباود   ناوزدهم  قارن  کنسارت  ستمیس در آنچه همانند کار محافظه های دولت

 فااراهم کشااورها یباارا را یاقتصاااد ۀتوسااع امکااان و حاالح امکااان کااه یماادل ،پرورانااد یماا
  (Clunan, 2018).دکن یم

های سیاسی و دیپلماتیک  ها با رو  وفصل اختالف ه مدام بر حلدر مورد خاورمیانه، روسی 
ها و حق تعیین سرنوشت بدون دخالت خارجی تأکیاد   و توجه به حاکمیت و تمامیت ارضی آن
شود نشانۀ تقابل روسیه با غرب بر سر نظم و هنجارهای  دارد. در بحران سوریه نیز که گفته می

این کشاور،  های  . پوتین و دیگر مقام(Simbar and others, 2016: 309-324)جهانی بوده است 
 اناد  جمهوری عربی سوریه حمایت و پشتیبانی کرده یکپارچگی سرزمینیاز وحدت، استقالل و 

های قومی و ماذهبی در   گرا که در آن همۀ گروه جدا، دموکراتیک و کثرت عنوان کشوری دین به
 های برابر و مساوی برخوردارند. فرحتکنند و از حقوق و  می حلح و امنیت با هم زندگی 
های روسیه از مخالفت با حملۀ نظامی آمریکا به سوریه، حمایات از   همچنین یکی از انگیزه

نکاردن باوده اسات. از دهاۀ      ها و احال مداخلاه   الملل در مورد حاکمیت دولت احل حقوق بین
ن باه مفااهیم و   شاد  های مداخلۀ بشردوستانه و مسئولیت حمایات در حاال تبادیل    بحث 1990

اند از ورود مفاهیم جدید  ها همواره کوشیده الملل است، اما رو  هنجار جدیدی در حقوق بین
ای کاه احال حاکمیات     گونه ها به ها یا ارائۀ تفسیرهای جدید از آن به حقوق تنظیم رواب  دولت

را الملال   به معنای سنتی آن را تضعیف کناد، جلاوگیری کنناد. روسایه تحاوالت حقاوق باین       
هاا آن را تنهاا در حاد     ، رو «مسائولیت حمایات  »حورت حداقلی پذیرفته است. در ماورد   به

هاا   حمایت از نیروهای غیرنظامی و نه تغییر رژیم با حمایت از مخالفان مسلح بار ضاد دولات   
هاای رو ، مداخلاه فقا  بارای حمایات از       اند. در مورد گرجستان نیاز، از نظار مقاام    پذیرفته
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یای جناوبی باوده و هادف از مداخلاه، تغییار رژیام در تفلایس نباوده اسات          غیرنظامیان اوست
(Koolaee and Soltaninejad, 2017: 128). طور کلی، روسیه باه هماراه چاین باه پاذیر        به

باورهای مداخلۀ بشردوستانه تمایلی ندارد و معتقد است که هرگونه تال  برای تروید حقاوق  
 تی اجتماعی و سیاسی منجر شود.ابا تواند به بی بشر و دموکراسی می

 
  ياقتصاد حکمرانی
 از فراتار  یاقتصااد  رواب  تیحاکم اقتدار بدون کردن حاکم» ۀمنزل به یجهان یاقتصاد یحکمران
از عناحار   ای گاروه گساترده   شاامل  فیا تعر نیا ا. (Madhur, 2012: 18) اسات  «یمل یمرزها
 یجهان یها استیسدر  یهماهنگ ن،تر آ اساسی چالشولی ا ،است یاقتصاد رواب  در شده درک

 های نوظهوری قدرت ظهور، 2008 ی سالمال بحران ،برالینول . سرخوردگی از نظماست اقتصاد
 شیافازا  را آن یبازسااز  و احالب و اقتصاد یجهان یحکمران مورد در، بحث هند و نیچ چون
 و یجهاان  داقتصاا  ۀحاوز  در یررسام یغ و یرسام  نیقوان میتنظ کشورها نیا هدف .است داده
 .است اقتدار رواب  دوبارۀ میتنظ

 یماال  و یپول دیجد مسائل ، رکود وها بحران به پاسخ در یجهان اقتصاد باتیترت کم تیظرف
 هیروسا  ،اسا  نیا بر .است کرده پررنگ را ها حوزه نیا در احالحات بحث ،جهان اقتصاد در
 بازرگ  نهاد سه بر تمرکز با ویژه به یجهان یاقتصاد ینهادها یمعمار در یبازنگر ،نیچ کنار در
 است.  کرده شرو  رای جهان تجارت سازمان و یجهان بانک ،پول یالملل نیب حندوق ی،الملل نیب
 عناوان  باه  یماال  یها بحران با مقابله در خود یها ییتوانا شیافزاویژه چین با  دو کشور و به نیا

 جملاه  از نهادهاا  یبرخا هاای   ماقادا  و هاا  تاال   از را خاود  یتینارضا تا ندا کوشیده ،دهنده وام
گارفتن تحمیال    موادر  کشاورها  یبرا را یبرابرکه شرای  نا کنند اعالم پول یالملل نیب حندوق

 شیافازا  با نهیزم نیا در نیچ .کنند یم ها استیس یکسری به مشروط را گرفتن کرده است و وام
ایجااد نهادهاایی مانناد     با زین هیسرو و «ایآس یها رساختیز یگذار هیسرما بانک» سیسأت و وام
هاای   دفتار کماک  » 2،«ئیحندوق ضدبحران اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا » 1،«بانک توسعۀ اوراسیا»

 یحکمرانا  باا  مقابلاه  ساوی  هب «ئیایاوراس یاقتصاد یۀاتحاد» ابتکارسود و  فنی به کشورهای هم
 یجاا  باه  روبل ینیگزیجا یراب های اخیر نیز تال   سال در .است رفته کایآمر تیهدا با یجهان
 احاالب  ۀنا یزم در هیروسا هاای   ماقادا  از گار ید یکا تاوان ی  را می یالملل نیب های همبادل در دالر

خواهد سااختار حکمرانای اقتصاادی را بارهم      بیان کرد. در واقع، روسیه نمی یجهان یحکمران
و نه تغییر آن اسات.   های حاکم بر آن دنبال احالب ساختاری و احالب رویه بزند، بلکه بیشتر به

الملال و تقویات    تواند به نقش چشمگیر روسایه در نظاام باین    زیرا اعتقاد دارد احالب شیوه می
                                                           
1. The Eurasian Development Bank (EDB) 

2. The Eurasec Anti-Crisis Fund (ACF) 
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 یمعماار  ، احاالب واقاع در  .(Shirkhani and Chitsaz, 2020: 57-83)قادرت آن کماک کناد    
 یاقتصااد  میرژ تا کوشد می هیروس دانست. در این زمینه، نرم قانون توان را می یجهان یاقتصاد

 و تصاورات باشاد و بتواناد    معاحار  یجهاان  اقتصااد  با متناسبی شکل دهد که دیجد یمال و
 روسیه را نیز در برگیرد و پوشش دهد.  یها دهیا

 
 حکمرانی امنيتی

 از ،سارد  جناگ  از پاس  و دوم یجهان جنگ از زمان یالملل نیب تیامن نیمأت یسازوکارها نییتب
 تاا  یجهاان  تیا امن یحکمران گستر  .است بوده الملل نیب ب روا در محرک یروهاین نیتر مهم
 عناوان  باه  یا منطقاه  و یالمللا  نیبا  یهاا  سازمان عملکرد و ها تیمحدود ،ها کمک با یادیز حد
 (Dominguez, 2018: 8)است شده یریگ جهت یدولت گرانیباز بر عالوه ،تیامن کنندگان نیمأت

 خاود  تیظرف ی،ا منطقه و یجهان یتیامن یحکمران در مهم یگریباز به شدن لیتبد یبرا هیروس. 
 یاۀ اتحاد و ناتو که یموارد در ژهیو به یجهان یتیامن یکاالها نیمأت یبراو است  داده شیافزا را

 ،هیروسا  یجهاان  تیا امن حکمرانای  ۀبرناما  در کنناد.  ایجااد مای   کشور نیا یبرا یدیتهد ،اروپا
. همچناین یکای   دارناد  یمهما  اریبسا  نقش ،تیامن کنندگان نیمأت عنوان به یا منطقه یها سازمان
 ۀنا یزمباازنگری در   و کاا یآمر یجهاان  هژماونی  با مقابله ،هیروس تیامن یحکمران ابعاد دیگر از

 گارفتن  دهیا ناد یبرا آن های ماقدا و با غرب هیروس. مشکالت است یا هسته تیامن و حاتیتسل
و ایجاد ترتیباات   یا هسته تیامن دیدج یها های رو  در زمینۀ سازوکار مقام تال  این کشور،

 . ((Kaczmarski, 2020: 102ای را افزایش داده است  جدید در زمینۀ حکمرانی امنیتی هسته
هاای آمریکاا، بار ضارورت نظام       ها در خاورمیانه و خلید فار ، با انتقاد از سیاست رو 

هاای   ها در ساال  واقع، آن ای و میانی تأکید دارند. در های منطقه جدید امنیتی با مشارکت قدرت
ها و ترتیبات  خواهند روندها، موازنه ویژه بحران سوریه، می اخیر با ورود خود به خاورمیانه و به

سیاسی، اقتصادی و امنیتی جدیدی بدون آمریکا ایجاد کنند. بر این اساا ، ایان ذهنیات را باه     
ماداری   موضاو  حکومات   هنجاری تبدیل کنند که مدیریت هژمونیک آمریکا در خاورمیاناه در 

 .(Noori, 2020: 77-108)جهانی بیش از این کاربرد ندارد 
در حکمرانی امنیتی روسی، تأکید بر نقش ویژۀ شاورای امنیات    ها ترین موضو  یکی از مهم

سازمان ملل متحد در استفاده از زور است. نخبگان سیاست خارجی روسیه معتقدند که هرگونه 
باید براسا  منشور ملل متحد حاورت گیارد.    ی و هرگونه کاربرد زور الملل اقدام در عرحۀ بین

کند در مبارزۀ ژئاوپلیتیکی کاه میاان غارب و روسایه       مسکو براسا  ادعاهای پوتین، تأکید می
شکل گرفته است، هرگونه تفسیر جدید در قوانین بایاد شافاف، روشان و یکنواخات باشاد و      

، در مورد 2015ست. در این زمینه، پوتین در سپتامبر انجام این کار هم به عهدۀ شورای امنیت ا
تضعیف مشروعیت سازمان ملل هشدار دارد و اعالم کرد، این امر ممکن است به فروپاشی کل 
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المللی منجر شود که در آن هی  قانونی جز حاکمیت زور باقی نخواهد  های بین معماری سازمان
هایی که در آن دارد،  واسطۀ موقعیت ی امنیت بهبرای روسیه، شورا .(Allison, 2017: 524)ماند 
المللی موقعیت مسکو باه حسااب    تواند اهرم و سازوکار احلی اعمال قدرت و شناسایی بین می
 احال  رپاگذاشاتن یکشاورها کاه باا ز    گار یمداخلاه در د  بارای غرب  یها تال  رو، نیا ازآید.  

 هاای  ممقا ،فضا در مورد .کند می لهمقاب آن با و پسندد ینم را ردیگ یم حورت کشورها تیحاکم
 کنتارل  ۀنا یزم در کنناد.  مای  دیا کأت فضاا  کاردن  ینظام عیتممنو و سالب خلع بر وستهیپ  رو
 نیا ا .دنکن دنبال را یا جداگانه یرهایمس نیچ همراه به اند گرفته میتصم ها رو  ،زین حاتیتسل
. روسایه باا   ناد ا هداد نشاان  عالقه حاتیتسل کنترل و حف  به کمتر ،ریاخ یها سال در کشور دو

 اروپا در متعارف یروهاین مانیپ از سرانجام ،غرب با خود انیم وجودآمده به مشکالتتوجه به 
 .شد خارج
 
 نتيجه 

در این نوشتار این موضو  را دنبال کردیم که حکمرانی جهانی چیست؟ احول و سازوکارهایی 
کناد، کدامناد؟ در    المللی را تعریف می بینکه روسیه بر مبنای آن حکمرانی جهانی و ادراۀ امور 

تارین   های متعددی که برای حکمرانی جهانی وجود دارد، شاایع  پاسخ گفتیم که از میان تعریف
دنباال فهام ماا از     بینی است که به مثابۀ جهان تعریف، حکمرانی به معنای ادارۀ امور جهانی و به

لملل است. همچنین این مفهاوم بار ایان    ا وجودآمده در عرحۀ رواب  و سیاست بین به راتییتغ
عرحاۀ جهاانی و    هاای  ههای بزرگ چگونه باید با مشکالت و مناقش نکته تأکید دارد که قدرت

الملال، روسایه باا توجاه باه       گرایی در رواب  باین  ای برخورد کنند. بر مبنای نگر  واقع منطقه
  خارجی خود، بر ساازوکار  گرایی و بازی ژئوپلیتیکی در سیاست و رواب بودن احل واقع حاکم

الملال تأکیاد    قطبای و هژماونی آمریکاا در نظاام باین      توازن قوا، نظام چندقطبی و رد نظام تک
 کند. می

ویاژه   بیند که در پی آن، غرب و باه  ، روسیه حکمرانی جهانی را طرحی میاز دیدگاه لیبرالی
هاای کارملین    سات. مقاام  هاای لیبارال ا   دنبال گستر  و تحمیل ارز  ایاالت متحد آمریکا، به

ها و هنجارهای مورد نظار خاود    دنبال تحمیل ارز  معتقدند که غرب در پوشش این مفهوم، به
و ایجاد نوعی نظام دموکراسی مطابق مدل غربی به سراسر جهان است. از ایان دیادگاه ضامن    

کنناد. از   گرایی و احترام به حاکمیت کشاورها تأکیاد مای    مخالفت با این نو  نظم، بر چندجانبه
انگاری، برداشت روسیه از حکمرانی جهانی مبتنی است بار اینکاه باه هنجارهاا و      دیدگاه سازه

بارای ایان هادف، باه      .کارد  توجاه الملل و حاکمیت وستفالیایی باید  قواعدی چون حقوق بین
برآمده است که ابازار غارب بارای دخالات در کشاورهای      « مسئولیت حمایت»مخالفت با ایدۀ 
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عناوان قادرتی    رو، روسیه که پس از جنگ سرد، پاذیر  خاود باه    شود. از این د میدیگر براور
نکردن در امور داخلی کشورها، امنیت و حف  منافع خاود   بزرگ، شریک برابر با غرب، دخالت

ها را عناحر سازندۀ نظام خاود    در منطقۀ خارج نزدیک را در اولویت خود قرار داده است؛ این
تری خواستار بازنگری در قواعد و احول  طور جدی حران اوکراین، بهکند و پس از ب تعریف می

 حاکم بر حکمرانی جهانی است.  
و مسائل باا غارب    ها های کرملین که پس از جنگ سرد همواره در بسیاری از موضو  مقام

اند، پس از بحران اوکراین با تکیه بر ابزارهاایی چاون    ها داشته کنار آمده و همراهی زیادی با آن
گرایی دیپلماتیک، بازنگری در برخی از احول و قواعد حااکم بار    انرژی، قدرت نظامی و کنش

ساازی و   کنند. این موضو  با تاال  ایان کشاور در راساتای منطقاه      الملل را دنبال می نظام بین
وسیلۀ نهادهایی چون سازمان همکاری شانگهای، تأسیس پیمان امنیات جمعای،    گرایی به منطقه

و بریکس نمود بیشتری باه خاود گرفتاه اسات. از ساویی، روسایه باا ایادۀ          ئیاسیااتحادیۀ اور
غرب، تأکید بر نقش محوری سازمان ملل متحاد  « حاکمیت مشروط»جای  به« حاکمیت مستقل»

الملال،   ای، تأکید بار قواعاد حقاوق باین     المللی و منطقه ها و مشکالت بین وفصل بحران در حل
له با حکمرانی غرب برآمده است. این احول هرچند ساازوکارها و  ها به مقاب عدالت و مانند این

یی نیاز  هاا تنااق  دهاد،   دهندۀ روسیه نسبت به حکمرانی جهانی را نشان می های تشکیل مثلفه
ای حکمرانی این کشور  دارد. روسیه بر این امور در عرحۀ جهانی تأکید دارد، اما در امور منطقه

ای  ک مشخص شده است. روسیه که باور دارد در عرحۀ منطقهگرایی و نظم هژمونی جانبه با یک
کند، با توجه به اهمیت حیاتی مناطق خاارج   ای را دولت غالب تعیین و مشخص می نظم منطقه

 کند. نزدیک برای منافع خود، بر این نو  از حکمرانی تأکید می
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