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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-LiberalAmerican 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.
Keywords
Westphalian Sovereignty, Governance, Global Governance, Regional
Governance, Economic Governance, Putin.
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استادیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

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

چکيده
تمرکز این مقاله بر حکمرانی جهانی است؛ مفهومی که در بیشتر مواقع به معنای مدیریت امور جهاانی،
چگونگی و شیوۀ برخورد با مناقشهها و بحرانها بهکار میرود .فهم تغییراتی کاه در سیاسات و روابا
میان روسیه و غرب به رهبری ایاالت متحد آمریکا بهویژه پس از سال  2014رخ داده است ،به ابازاری
نیاز دارد که حکمرانی جهانی ،بهمثابۀ سطح تحلیل ،میتواند به درک آن کمک کند .روسایه باه رهباری
پوتین ضمن چالشهای هنجاری و ساختاری نسبت به حکمرانی جهاانی ،در پای احاالب ،باازنگری و
حذف برخی از احول و قواعد حاکم بر حکمرانی جهانی اسات .در ایان نوشاتار باا اساتفاده از رو
پژوهش کیفی و به کمک نمونهپژوهی بهدنبال پاساخ ایان پرساش هساتیم کاه چشاماناداز روسایه از
حکمرانی جهانی چیست و چه ایدههایی در این زمینه مطرب کرده است؟ در پاساخ بیاان مایشاود کاه
چشم انداز روسیه از حکمرانی جهانی سلطۀ غرب و حاکمیت نظم نولیبرال باه رهباری آمریکاا اسات.
مواردی چون تأکید بر نقش سازندۀ سازمان ملل در حلوفصل منازعهها ،واگذاری حکمرانی در ساطح
منطقه ای ،اهمیت حقوق بین الملل سنتی در تعریف قواعد و قاوانین باینالمللای ،نگااه وساتفالیایی باه
حاکمیت ،احالب قواعد و رویههای حاکم بر رژیمهای پولی ،مالی و اقتصادی و سرانجام نقش محوری
شورای امنیت در توسل به زور را میتوان از مهمترین ایادههاا و احاول روسایه از حکمرانای جهاانی
برشمرد .یافتههای پژوهش نشان می دهد که روسایه ،معمااری حکمرانای جهاانی را در موضاو هاای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،نهادی و منطقهای در پیش گرفته است.

واژگان اصلی
حاکمیت وستفالیایی ،حکمرانی ،حکمرانی جهانی ،حکمرانی منطقهای ،حکمرانی اقتصادی ،پوتین
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مقدمه
تغییرها و تحوالت در نظام بین الملل و چگونگی تبیین آن همواره یکی از دغدغاههاای احالی
نظریهپردازان ،سیاستگذاران و تحلیلگران بوده است .از زمانی که جیمز روزنا ،باهعناوان یاک
متفکر برجستۀ رواب بینالملل ،در دهۀ  1990بهشکل روشنی برای تبیاین تغییرهاا و تحاوالت
رواب بینالملل ،مفهوم حکمرانی جهانی را بهجای رواب بینالملل بهکار برد و همچنین پس از
آن ،انتشار گزار «کمیسیون حکمرانی جهانی» با عنوان «محلۀ جهانی ماا» در ساال  ،1995باه
حکمرانی جهانی بهعنوان یک سطح تحلیل ،برای فهام و تبیاین تغییرهاا هنجااری و ماادی در
سیاست بینالملل و ارتباط مسائل و مشکالت با ساختارهای کناونی نظام و حکمرانای ،بسایار
توجه شده است .اگر حکمرانی را به معنای «رویاههاا و رو هاایی کاه در ساطح جهاانی یاا
منطقهای برای مدیریت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بهکار گرفته میشاود» ()Cox, 1997: xvi
تعریف کنیم ،برای پاسخ به این پرسشها که جهان چه تغییرهاایی کارده و چگوناه اداره شاده
است و باید اداره شود و چگونه میتوان برای مسائل مشاترک راهحالهاای مشاترک ارائاه داد
( ،)Wiess, 2014: 2000همچنین فهم و تبیین وضعیت کنونی سیاست بینالملل و بهویژه تقابل
قدرت های بزرگ (روسیه ،چین و آمریکا) میتواند به عناوان چاارچوب تحلیلای و چاارچوب
موضوعی بسیار

مفید باشد.

روسیه از نظر تااریخی هماواره تاال کارده اسات براساا باازی ژئوپلیتیاک و احال
واقعگرایی قدرت ،امور بینالمللی و منطقهای را مدیریت کند .احول چندجانبهگرایی حداقل از
زمان الکساندر اول در قرن نوزدهم ،تاکنون یکی از احول سیاست خاارجی ایان کشاور باوده
است .سیاست خارجی روسیه بعد از جنگ سرد را به دوران مختلفی میتوان تقسایم کارد ،اماا
با آمدن پوتین در سال  2000و از سال  2008با جنگ گرجستان و بهویاژه بحاران اوکاراین در
سال  ،2014سیاست خارجی و در پی آن رویکرد روسیه نسبت به حکمرانی جهانی ،دستخو
تغییرها و تحوالت جدی شده است.
پژوهش این نوشتار به کمک نمونهپژوهای باهعناوان یکای از رو هاای رایاد در روابا
بینالملل حورت گرفته است کاه در بسایاری از ماوارد باا رو

مقایساهای و کیفای یکساان

انگاشته میشود .این رو را میتوان ،بررسی تاریخی یک رویداد ،پژوهش کیفای کامنموناه،
روندیابی ،پژوهش دربارۀ ویژگی های نمونۀ واحدی و پژوهش دربارۀ پدیده ،نمونه یا مصاداق
واحدی تعریف کرد .از سوی دیگر ،این رو

دربارۀ روندیابی و ساازوکارهای علای معلاولی

دربارۀ یک پدیده ،نمونه یا مصداق واحد اسات ( .)Lamont, 2014: 237-260در ایان نوشاتار
هدف ،شناخت و فهم عمیقتر مقولههای هنجاری و مادی حاکم بر حکمرانی جهانی و در پای
آن مقایسۀ بینش و دیدگاه روسایه نسابت باه آن و همچناین شاناخت علاتهاا ،انگیازههاا و
روندهایی است که چرا روسیه از برخی از احول حکمرانی جهانی پیروی کرده است و چرا در
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برخی زمینهها و روندها مایل به پیروی نیست .رو

انتخابی ما برای این نوشتار ،نمونهپژوهای

است .نمونۀ ما روسیه است .روسیه را به این دلیل انتخاب کردیم که در سالهای اخیر با پوتین
به دنبال جایگاهی شایسته در نظام بینالملل میگردد و نسبت به نظم جهانی و رویکرد آمریکاا،
نقدی جدی دارد.
این پرسش در اینجا مطرب میشود که چشمانداز ،ایدهها و احاول روسایه در دورۀ پاوتین
نسبت به حکمرانی جهانی چیست و چگونه میتوان آن را تبیین کارد؟ در پاساخ ،ایان فرضایه
مطرب میشود که چشمانداز روسیه نسبت به حکمرانای جهاانی ،مفهاومی غربای و مبتنای بار
هدفهای هژمون و نظم نولیبرال آمریکا است .ایدهها و احولی چون تأکیاد بار نقاش فزاینادۀ
سازمان ملل متحد در حلوفصل مناز ها ،تقویات مباانی حقاوق باینالملال سانتی ،واگاذاری
مسئولیت حکمرانی جهانی به سطح منطقاهای ،تنظایم دوباارۀ قاوانین رسامی و غیررسامی در
زمینههای پولی ،مالی و اقتصادی ،نگاه وستفالیایی به حاکمیت ،تأکید بر سازمانهاای منطقاهای
بهعنوان تأمینکنندگان امنیت و نقاش ویاژۀ شاورای امنیات در اساتفاده از زور را مایتاوان از
مهمترین عناحر روسیه نسبت به حکمرانی جهانی براورد کرد .همۀ اینهاا از دیادگاه ارزشای،
هنجاری ،نهادی ،اقتصادی و امنیتی تبیینپذیر هستند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد مقامهای روسایه در ساالهاای اخیار رونادهایی را قباول
نداشتهاند که مبتنی بر یکجانبهگرایی و رو های بهکارگرفتن نظام لیبارال توسا آمریکاا در
جهان و منطقۀ اوراسیا بوده است و بر روندها و سازوکارهایی تأکید دارند که مبتنی بار حقاوق
بینالملل وستفالیایی ،اقدام در چارچوب قواعد و احول مندرج در منشور سازمان ملل متحاد و
حکمرانی منطقهای ،هم زمان با حکمرانی جهانی باشد .گزارههای نظری جدید بهویژه در قالب
حکمرانی امنیتی ،سازمانی و نهادی ،ارزشی و هنجاری ،اقتصادی و زیستمحیطی ،چیزی است
که در سالهای اخیر روسیه تولید و مطرب کرده است.
نتاید پژوهش همچنین نشان می دهد ،نمونۀ روسیه از حکمرانی جهاانی شاباهت کمای باا
دیدگاه حاکم بر حکمرانی جهانی دارد که غرب دنبال مایکناد .در برخای ابعااد نااهمساانی و
ناهمخوانی زیادی میان این دو دیده می شود .زیرا هرکدام به دو نظام متفاوت تعلق دارند ،یکی
نظام لیبرال دموکراسی و دیگری اقتدارگرا ،باه هماین دلیال ،بسایاری از هنجارهاای آنهاا باا
یکدیگر همخوانی ندارند .از اینرو ،میتوان روسیه را نمونۀ هنجارشکن و بیاعتبارکنندۀ احول
و قواعد حاکم بر حکمرانی غربی رواب بینالملل محسوب کرد.
پيشينۀ پژوهش
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ادبیات زیادی در مورد چشمانداز و نگاه روسیه نسبت به حکمرانی جهانی وجاود دارد .برخای
از آنها در چارچوب همان دیدگاه روسیه به نظم جهانی بررسی شده است .نوشتههاا و آاااری
را میتوان از مهمترین کارها در این زمینه نام برد مانند پژوهشهای رادین و ریا  )2016( 1در
طربهای اندیشکدۀ «رند» 2در مورد «دیدگاه روسایه باه نظام باینالمللای» ،میساکیمون و بان

الگلین )2017( 3در «روایتهای روسیه از نظم جهانی :میارا

قادرت بازرگ در جهاان چناد

مرکزی» ،گوتز و مرلن )2019( 4در «سیاست خارجی روسایه نسابت باه نظام ناولیبرال ،روی
6
آلیسون )2017( 5در «بررسی دیدگاههای حقوقی روسایه نسابت باه نظام جهاانی» و کلاوننن
( )2018در «روسیه و نظم جهانی لیبرال».

7

در دستۀ دیگر ،پژوهشهایی هستند که بهحاورت ویاژه باه موضاو روسایه و حکمرانای

جهانی پرداختهاند .از آنها ،مقالۀ گرانت )2012( 8را مایتاوان ناام بارد کاه او ضامن بررسای
برداشت های لیبرال ،واقعگرا و ملیگرا باهعناوان ساه مکتاب تأایرگاذار در نظام و حکمرانای
روسی ،کنسرت قوا ،دخالتنکردن در امور داخلی و حکمرانی منطقهای را مدل مطلوب روسیه
از حکمرانی معرفی میکند .کوبایاشی )2017( 9در یکی از مقالاههاای خاود ضامن بررسای و
مقایسۀ دیدگاههای روسیه و آمریکا نسبت به حکمرانی جهانی در سه دورۀ سالهاای  1945تاا
 ،1980سالهای  1990تا  1999و سالهای  2000تاا  2016بیاان مایکناد در مقابال رویکارد
لیبرال ،حاکمیت مشروط و همچنین جامعهسازی آمریکا ،روسیه باه رویکاردی دولاتگرایاناه،
رقابت بینالمللی ،مدیریت قدرتهای بزرگ ،حاکمیت کالسیک وستفالیایی و همچناین اقتادار
متمرکز توجه داشته است.

ریملر )2020( 10در گزارشی برای «بنیاد موقوفۀ کارنگی برای حلح» در بررسی چشماناداز

روسیه در زمینۀ حاکمیت ،مشروعیت دولتها و اشکال حاکمیت ،مینویسد که مقامهاای رو
با قوانین بینالمللی در چارچوب سازمان ملل ،میکوشند مدل نظام چنادقطبی را شاکل دهناد.

کارکنوی  )2015( 11با توجه به مشکالت بهوجودآمده میان روسیه با غارب ،سیساتم حکمرانای
منطقه ای روسیه را مدل بدیل مطلوب برای حل مشکالت و تعارضهای میان روسایه و غارب
معرفی میکند.
1. Andrew Radin and Clint Reach
2. Rand Corporation
3. Alister Miskimmon and Ben OLoughlin
4. Elias Gotz and Camille-Renaud Merlen
5. Roy Allison
6. Anne L. Clunan
7. Russia and the Liberal World Order
8. Charles Grant
9. Kazushige Kobayashi
10. Philip Remler
11. Kharkevich
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کریکُویااک )2016( 1کااه دیاادگاه روساایه در حکمراناای جهااانی را دیاادگاهی انتقااادی
تجزیهوتحلیل میکند ،مینویسد که چگونه روسیه بهدنبال ساختارشکنی از معمااری حااکم بار

نظم و حکمرانی جهانی برآمده است .کاراکانف 2و دیگاران ( 2020و  )2021در گازار هاا و
مقالههای خود که وبسایت «روسیه در امور جهانی» 3آن را منتشر کرده است ،با تأکید بر اینکه
در دنیای پیچیده ،روسیه نیز باید احول و ایدههاای خاود را داشاته باشاد ،ایان ایادههاا را در

حوزههای مختلف نظریهپردازی کردهاند .کازماساکی )2020( 4نیاز دیادگاه روسایه نسابت باه
حکمرانی جهانی بهویژه در بحرانها و مناقشههای منطقهای چون لیبی و خاورمیاناه را بررسای
کرده است .همچنین آاار زیادی وجود دارد که به خود موضو حکمرانی جهانی بهعناوان یاک
رویکرد و چارچوب تحلیلی پرداختهاند و در قسمت چارچوب نظری به آنها اشاره کردهایم.
در منابع فارسی آاار و پژوهش هایی ندیدیم که فق در ماورد دیادگاه روسایه نسابت باه
حکمرانی جهانی کار کرده باشند .با وجود این ،آاار زیادی یافت میشوند که باا مطالعاۀ آنهاا
میتوان به جنبه های مختلف سیاست خارجی و رویکرد روسایه نسابت باه حکمرانای و نظام
جهانی پی برد .نوری ( )2020در مقالۀ «چالش نظم هژمونیک ،اباات و موازناه در خاورمیاناه،
رویکرد و همکاری ایران و روسیه» ،تأایر همکاری ایران و روسیه در بازتعریف نظم هنجاری و
ابات راهبردی از راه موازنه در خاورمیانه با تمرکز بر بحران سوریه را بیان کرده است .سیمبر و
دیگران ( ،)2016در مقالۀ «راهبرد روسیه در بحران ساوریه در ساالهاای  2011تاا  ،»2014باا
استفاده از رویکرد واقعگرایی نوکالسیک ،تقابل میان روسیه و غرب در بحران ساوریه بار سار
نظم و هنجارهای جهانی و منطقهای را بررسی کردهاند .کوالیی و سلطانینژاد ( )2017در مقالۀ
«علل و انگیزههای عملیات نظامی روسیه در سوریه» ،ضمن برشمردن علاتهاا و انگیازههاای
اقدام نظامی روسیه در بحران سوریه ،حمایت از احول حقاوق باینالملال در ماورد حاکمیات
دولتها و احل مداخلهنکردن را یکی از انگیزههای مهم روسیه از شرکت در این عملیات بیاان
کردهاند .شیرازی و بهبودیناژاد ( )2016و شایرخانی و چیاتسااز ( )2020باه جنباههاایی از
رویکرد روسیه نسبت به نظم جهانی و حکمرانی جهانی پرداختهاند.
این ادبیات دید و چشم انداز خوبی نسبت به دیدگاه روسیه در مورد حکمرانی جهانی به ما
ارائه میدهند ،اما مطالعه و ارزیابی جامع و همهجانباهای در ماورد ایادههاا و سیاسات روسایه
نسبت به حکمرانی جهانی ارائه نداده اند .در این مقاله با الهام از دیدگاه و برداشت روزنا ،ویس
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و دیگر متفکران حکمرانی جهانی ،میخاواهیم چشاماناداز روسایه از حکمرانای جهاانی را از
دیدگاه امنیتی ،نهادی و سازمانی ،اقتصادی و زیستمحیطی بررسی و تجزیهوتحلیل کنیم.
حکمرانی جهانی :پارادایمی براي درک پيچيدگیهاي سياست بينالملل
در دهههای  1970و  1980روبهروشدن جامعۀ بینالملل با بحرانها و پدیدههاایی چاون پایاان
برتون وودز ،بحران بدهی ،وضعیت محی زیست و مهاجرتها ،ظهاور باازیگران و کنشاگران
جدید و سرانجام پدیدۀ جهانیشدن ،تحلیلگران و سیاساتگاذاران عرحاۀ سیاسات و روابا
بین الملل را متوجه این اندیشه کرد که مدیریت امور جهانی یاا «حکمرانای جهاانی» از مساائل
مهمی است که باید به آن توجه کرد .پس از آن ،این مفهوم بهعنوان ابزار تحلیلی بارای تشاریح
و تبیین تغییرها و تحوالت نظام بینالملل بهکار گرفته شد.
موج اول پژوهش ها در زمینۀ حکمرانی جهانی به نیمۀ دهاۀ  1970و باه کارهاای ماورفی،
هیوسون و سینکلر برمیگردد ،اما جیمز روزنا ،نخستین فردی باود کاه اندیشاه ورزی علمای و
دانشگاهی در این زمینه را آغاز کرد .دغدغۀ احلی او این بود که برداشات سانتیتار از روابا
بین الملل که نظریه های جریان احلی مطرب کرده اند ،قابلیت تبیین بسایاری از موضاو هاایی را
ندارد که در نظام بینالملل اتفاق افتاده است .روزنا با بیاان اینکاه در جهاان پساابینالمللای باا
حوزه های چندگانه و متعدد اقتدار روبهرو هستیم ،مطرب کرد که حکمرانی میتواند چاارچوب
ارزندهای برای تبیاین سیاسات باینالملال و تغییرهاا رخ داده در آن باشاد (

;Rosenau, 1992

 .)Rosenau, 2006: 159-162او همچنین حکمرانی جهانی را هر چیازی از سااختارها ،توزیاع
اقتدار و نهادهایی دانست که با آنها جهان بهشکل مجموعه در زمان معینی مدیریت مایشاود.
روزنا در قالب هشت پدیده ،حکمرانی جهانی را بررسی می کند :انقالب در مهارتهاا ،بحاران
اقتدار ،دودستگی ساختاری ،انفجار سازمانی ،انقالب پویاایی ،فنااوری هاای میکروالکترونیاک،
تضعیف قلمروگرایی دولتها و حاکمیت و جهانیشادن اقتصاادهای ملای (
 .)15پس از آن در سال  ،1995با انتشار نخستین گازار

Rosenau, 1997:
1

«کمیسایون حکمرانای جهاانی» باا

عنوان «محلۀ جهانی ما» 2که در آن حکمرانی جهانی باه معناای «راههاای فراوانای کاه افاراد و
نهادها اعم از عمومی و خصوحی با آنها امور مشترکشان را در سطح بینالمللی اداره میکنند»،
تعریف شد ،به این مفهوم بیش از پیش توجاه شاد

(Commission on Global Governance,

).1995
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همانند دیگر پدیدهها و مفاهیم ،حکمرانی جهانی نیز بهشاکلهاای مختلفای تعریاف شاده

است .در تعریفی بر نقش نهادهای بینالمللی تأکید میشود .تاکور و وان النگنهُاو 1،حکمرانای
جهانی را این گونه بیان میکنند« :مجموعه ای از نهادها ،سازوکارها ،رواب و فرایندهای رسامی
و غیررسمی میان کشورها ،بازارها ،شهروندان و سازمان ها ،از بین دولتی و غیردولتی که با آنها
منافع جمعی بیان ،حقوق و تعهدها برقرار و اختالفها با واسطه انجام مایشاود

Thakur and

) .)Van Langenhove, 2006: 233در تعریفی دیگر ،برخای حکمرانای جهاانی را ساازوکاری
برای رسیدگی و مدیریت تعارض ها می دانند .میلر« ،حکمرانی جهانی را حل اخاتالف بار سار
اقتدار میبیند» ( Miller, 2007

تفسیرهای گوناگون از شواهد محدودکنندۀ بهکارگرفتن قدرت و
 .):327کاستلز به اختصار «حکمرانی جهانی را تواناایی مادیریت مشاکالت و مساائل جهاانی
آشفته» میداند ( .)Castells, 2005: 12توما

ویس و رودزن ویلکینسون 2،حکمرانای جهاانی

را «مجموعه ای از ایده ها ،ارز ها ،هنجارها ،رویهها و نهادهای رسمی و غیررسمی می دانند که
به همۀ بازیگران شامل دولتها ،سازمانهای بینالمللی ،جامعاۀ مادنی و شارکتهاای فراملای
کمک میکناد تاا مشاکالت فرامارزی را شناساایی ،درک و حالوفصال کنناد» (Weiss and
).Wilkinson, 2014: 207-2015
برخی از متفکران به تفاوت میان حکمرانای جهاانی و مفااهیمی چاون روابا باینالملال،

حکمرانی بین المللی و فراملی پرداختهاند .ریتبرگر 3،تفاوت مهمی میان حکمرانی بینالمللای 4و
حکمرانی جهانی 5قائل میشود .از نظر او حکمرانی جهانی «خروجی شبکۀ غیرسلسلهمراتبی از
نهادهای بینالمللی ،در بیشتر مواقع ،اما نه فق دولتی است که رفتار دولتها و دیگر باازیگران
بین المللی را در زمینههای مختلف سیاست جهان تنظیم میکند .برخالف حکمرانی بین المللای،
حکمرانی جهانی با کاهش برجستگی دولاتهاا و افازایش مشاارکت باازیگران غیردولتای در
فرایناادهای ایجاااد هنجارهااا و قااوانین از جملااه سااازگاری ،نظااارت و مشااارکت در سااطح
سیاستگذاری مشخص میشود ).)Rittberger, 2002: 2
همچنین ادبیات و دیدگاه قویتری وجود دارد که حکمرانی جهانی را چاارچوب تحلیلای
ارزندهای برای تبیین سیاست بینالملل و تغییرات حورت گرفته در آن میبیند .توما

ویس بر

این باور است که حکمرانی جهانی به عنوان سطح تحلیل کالن ،برای توحیف پیچیدگیهای در
حال رشد جهان ،نسبت به رواب بینالملل ،میتواند دید گستردهتری به ما ارائه دهد .از نظر او
«حکمرانی جهانی این امکان را به ما میدهد که بفهمیم چگونه قدرت در سراسر جهان اعماال
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میشود و چگونه تعدادی از بازیگران بهطور کلی به یکدیگر مربوط مایشاوند .ناو ایاده هاا،
گفتمانها و هنجارهایی که از قدرت و منافع برمای خیازد و تأایرهاای سیساتمی و علات هاا و
پیامدهای آن را بشناسیم و بهطور کلی در موضو های خاص درک بهتر از جهانی داشته باشایم
که پیچیدگیهاای خاحای دارد» (.)Weiss and Wilkinson, 2014: 207-2015; Weiss, 2000
اینگور

کال

و فیلیپ پاتربرگ 1نیز حکمرانی جهانی را مرجعی مفهومی برای پارداختن باه

سیاست جهان و تحلیل انوا پدیدهها مایبینناد
) .189-196در این نگر  ،حکمرانی جهانی شامل حقوق بینالملل و سازمانهاای باینالمللای
(Disngwerth and Philipp Pattberg, 2006:

است .همچنین موضو هایی چون محی زیست ،امنیت ،اقتصاد ،حقوق بشر و جامعۀ مادنی را
در بر میگیرد .بدین ترتیب ،نگر
جیمز روزنا ،توما

یا دیدگاه سوم در مورد حکمرانی جهاانی کاه باا نظرهاای

ویس ،سینکلر و برخی دیگر همخوانی دارد ،اسا

چارچوب نظری ایان

مقاله را تشکیل میدهد .با استناد به این دیدگاه ها ،تال کردیم تاا نگار روسایه نسابت باه
تغییرهای سیاست بینالملل و ایدههای این کشور در زمینۀ حکمرانی جهاانی را نظریاهپاردازی
کنیم.
برداشتها و چشمانداز روسيه از حکمرانی جهانی
امروزه بسیاری از نخبگان سیاست خارجی روسیه معتقدند کاه نظام لیبارال کناونی در بحاران

سیستمی به سر میبرد و بهنظر میرسد که نظم «پان آمریکانا» 2در حال افول باشد .آنها کاهش
قدرت نسبی آمریکا ،افزایش مخالفت با لیبرالیسم سیاسی ،کاهش ظرفیات حکمرانای نهادهاای
بین المللی و واکنش به جهانیشدن را از بحران های نظام ناولیبرال معرفای مایکنناد .بناابراین
همزمان با اینکه تال میکنند گزینه هایی برای نظم لیبرال کنونی پیدا کنند ،به دنبال معماری در
حکمرانی جهانی نیز هستند تا اجازه دهد با توجه به تاریخ طوالنی روسیه در حکمرانی جهانی،
نقش این کشور را نیز در نظر گیرد.

بسیاری از رو ها که در زمینۀ سیاست خارجی کار میکنند و مینویساند ،شاامل لیبارال،
واقعگرا یا ملیگرا در مورد ظرفیت حکمرانی جهاانی تردیاد دارناد ) (Grant, 2012: iiو ایان
موضو با آمدن پوتین در دور دوم تشدید شده است .رو هاا ادعاا مایکنناد کاه حکمرانای
جهانی مفهومی غربی را القا میکند و مورد استفادۀ غرب قرار گرفته اسات و آنهاا از نهادهاا،
قوانین و حقوق بینالملل به سود خود بهره میبرند تا منافع و هدفهای خود را پایش برناد .از
دیدگاه مقام های رو  ،منطق جهانیسازی که آمریکا و غارب بار آن تأکیاد مایکنناد ،چیازی
نیست جز اینکه آنها در پوشش آن ،آرمانهاایشاان را پنهاان کنناد .از نظار آنهاا همچناین،
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حمایت از احل حاکمیت ،احل مداخله نکرن در امور داخلی کشورها ،نه تنها از نظار راهباردی
مهم است ،بلکه ضرورتی اخالقی نیز هست .بدین ترتیب ،تنهاا باا تاروید و گساتر

رقابات

بینالمللی میان دیدگاه های مختلف و تنها به وسیلۀ مقابله با انحصارهای حکمرانی جهانی لیبرال
و همچنین به کمک توازن در برابر جاه طلبیهای غرب است که میتوان به وضعیت مطلاوب و
برابر در سیستم جهانی دست یافت (.)Kobayashi, 2017a: 199
نو حکمرانی جهانی که مقام های رو

عالقهمند به آن هستند ،کنسرت قوا بهویژه کنگارۀ

وین  ،1815کنفرانس یالتا  1945و همچناین همکااری و مشاارکت در گاروه هشات و گاروه
بیست است ) .(Grant, 2012: 9-10آنها بهشدت مشتاق اساتفاده از نهادهاای منطقاهای بارای
تقویت موقعیت خود در مناطق همجوار و جهان هستند؛ زیرا بااور دارناد ساطح منطقاه ای در
سرپرستی قدرت های منطقه ای مایتواناد جاایگزین مناسابی بارای حکمرانای جهاانی و تهیاۀ
کاالهای جمعی چون امنیت ،تجارت آزاد و ابات مالی باشد ).(Krickovic, 2015: 557
در دیدگاه روسیه ،دولت ها بهعنوان بازیگران احلی در نظام حکمرانی جهانی باقی خواهناد
ماند ،زیرا نگاه روسایه در ایان زمیناه دولاتگرایای اسات ( ،)Kobayashi, 2017اماا در کناار
قدرت های بزرگ ،دولت های با قدرت متوس نیز وجود دارند که ابرقدرت هاا بایاد باه نقاش
آنها در نظام بینالملل توجه کنند .به گفتۀ سرگئی کاراگانف ،بهجاای یاک دولات جهاانی یاا
«هژمونی در کنترل آمریکا» ،ملیشادن دوباارۀ سیاساتهاای جهاانی و تاا حادودی اقتصاادی
ضروری است .زندهشدن نقش و نفوذ دولاتهاای ملای و کشاورهای متوسا و قادرتهاای
منطقهای در نظام بینالملل وجود دارد ).(Karaganov and Suslov, 2020
رو ها در حکمرانی جهانی بر نقش فزایندۀ حقوق بین الملال و توجاه باه ساازمان ملال
به عنوان مرجع نهایی حلوفصل اختالفها تأکید دارند .آنها همچنین ایدههایی چون مسئولیت
حفاظت و تفسیر گسترده از هنجارهای حقوق بشر ،مداخلۀ بشردوستانه و حاکمیت مشروط را
نمی پسندند .در بحث ساختاری ،روسیه حکمرانی و نظم جهاانی را نظاام و قواعاد منساجم و
واحدی میبیند که غرب به رهبری آمریکا ایجاد کارده اسات .در فرایناد حکمرانای ،باهجاای
هژمونی بر احولی چون رقابت ،توازن و مشاوره تأکید میکند.
نظر غالب در جهان و جامعۀ تحلیلی روسیه این است که در سیاست باین الملال ،اقتصااد و
فضاهای دیگر تغییرهای مادی و اندیشه های زیادی اتفاق افتاده است .در حاالی کاه جهاان باا
هرجومرج ناشی از آن به سر میبرد ،تشخیصندادن بهموقاع رونادها و تغییرهاا ممکان اسات
منافع روسیه را به خطر اندازد .کاراگانوف و اندیشمندان دیگر رو

که در سالهای اخیر نقش

بسیار مهمی در نظریهپردازیکاردن ایادههاای روسایه از حکمرانای داشاتهاناد ،در ایان زمیناه
می نویسند« :در جهانی که قانون جنگل حاکم است ،روسیه نیز باید ایدههای خود را در فضاای
جدید با میهنپرستی و محافظهکاری پر کند .در چنین وضعیت آشافتهای ،بارای حفا حالح،
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تضمین حاکمیت و تنو فرهنگی ،آزادی انتخاب و مادل هاای توساعه ،حفا محای زیسات
بکوشد و خود را بهعنوان تأمینکنندۀ امنیت ،اباات راهباردی ،آزادی انتخااب و مادل هاای
توسعه نشان دهد» ) .(Karaganov and eds, 2020بر این اسا  ،روسیه ایدهها و احول خود را
در موضو های مربوط به حکمرانی جهانی ارائاه داده اسات .ایان موضاو هاا را مایتاوان در
زمینههای حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،امنیتای و محای زیسات و در قالاب حکمرانای امنیتای،
ارزشی و هنجاری ،نهادی و سازمانی تجزیهوتحلیل کرد.
طبقهبندي موضوعی ایدهها و اصول روسيه در حکمرانی جهانی
هنگام تال

برای ارزیابی و مفهومسازی حکمرانی جهاانی ،طبقاهبنادی موضاوعی از روابا

بینالملل نقطۀ شرو سودمندی است .همانگونه که ادبیاات گساترده در روابا باینالملال باا
بحثهای مختلفی در موضو ها و مفاهیم ،تصاویر و استعارهها شرو میشود ،ادبیاات کناونی
در مورد حکمرانی جهانی نیز ،اطالعات را در شش زمینۀ احلی طبقهبنادی مایکناد :سیاسات،
اقتصاد ،محی زیست ،جامعۀ مدنی ،حقوق بشر و سازمان ها و نهادها .با توجه به آن ،مایتاوان
تغییرات و همچنین رویکرد روسیه در مورد حکمرانی جهانی را تجزیهوتحلیل کرد.
دولتها و سازمانهاي بينالمللی و حکمرانی منطقهاي
در پژوهشها دربارۀ حکمرانی جهانی ،همچنان دولتها در نقاش باازیگران احالی حکمرانای
مطرب هستند .هرچند ابردولتهای بزرگ ،نقشهاای باا اهمیاتتاری نسابت باه دولاتهاای
کوچکتر و بیقدرت بازی میکنند ،نمیتوانند بر بسیاری از نموناههاا و باازیگران حکمرانای
جهانی سلطه داشته باشند .امروزه آمریکا هم به تنهایی نمیتواند حکمرانی جهانی را شکل دهد
) .(Bahrami, 2015: 47-48در آیین چندمرکزی 1و دمکراتیکشدن 2رواب بینالملل مسکو کاه
از اوایل دهۀ  2000به سند سیاست خارجی این کشور تبدیل شاده اسات ،باه حاراحت آماده
است که ظهور قدرتهای چندگانه در جهان به تقویت عدالت بینالمللی کمک میکناد و ایان
موضو میتواند فرایندهای تصمیمگیری در عرحۀ جهانی را از «محافل خودمانی هیئت امناای

غربی» 3خارج کند که اعتقادی به تنو سیاسی در جهان ندارند ).(Patrick and Bennet, 2014
برداشت روسیه از نظم بینالمللی و همچنین ساختار حکمرانی جهانی ،نظمی دولاتمحاور
و واقعگرایانه است ) . (Grant, 2012: iiiدر این زمینه ،پوتین میخواهد نظمی محافظاهکاراناه،
ملیگرا و اقتدارگرا را حاکم کناد ) .(Clunan, 2018: 45-59روسایه باا برجساتهکاردن الگاوی
1. Poycentrism
2. Democratzation
3. Cozy Western Boardroom
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دولتمحور -سودمحور باهجاای الگاوی ارز محاور تحمیالگارای آمریکاا ،ناه تنهاا بارای
شریکهای منطقهای خود ،بلکه برای برخی متحدان آمریکاا نیاز جاذابیت ایجااد کارده اسات
) .(Noori, 2020: 92در کنار دولتهاا ،ساازمانهاای باینالمللای نیاز نقاش بسایار مهمای در
حکمرانی جهانی دارند .در این مورد ،نگاه روسایه باه ساازمان ملال متحاد باه عناوان یکای از
تسهیلگرهای حکمرانی جهانی بسیار مهم است .روسیه از سازمان ملل متحد حمایت مایکناد؛
چون باور دارد عضویت دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو ،به روسیه امتیاز قدرت بزرگ
می بخشد .پوتین از مداخلۀ آمریکاا در عاراق و لیبای باهدلیال نادیادهگارفتن ساازمان ملال و
عمل کردن فراتر از منشور انتقاد کرده است .درست پیش از بازگشت به ریاسات جمهاوری در
سال  ،2012او با بیان اینکه سازمان ملل و شورای امنیت برای مقابلۀ ماثار باا دیکتااتوریهاا و
اقدام های خودسرانۀ کشورها مهم است ،گفت هی کس حق ندارد از اختیارهاای ساازمان ملال
بهویژه استفاده از زور آن ،علیه ملتهای مستقل استفاده کند ).(Putin, 2012
اسناد رسمی روسیه نیز بر اهمیت سازمان ملل متحد در نظام باینالملال تأکیاد دارناد .در
مفهوم سیاست خارجی سال  2013روسیه آمده است« :در قرن بیستویکم ،ساازمان ملال بایاد
مرکز احلی تنظیمکنندۀ رواب بینالملل و اقدام هماهناگ سیاساتهاای جهاانی باشاد و های
جایگزینی برای آن وجاود نادارد» ) .(Radin and Reach, 2017: 36-37براساا

حکمای کاه

پوتین امضا کرده است و «اقدام برای تحقق خ مشی سیاست خارجی فدراسیون روسایه» ناام
دارد ،وزارت امور خارجه موظف شده است با تأکید بر نقش مرکزیت ساازمان ملال متحاد در
مسائل بین المللی براسا منشور و شورای امنیت که مسائول احالی حفا حالح و اباات در
رواب بینالملل است ،سهم فدراسیون روسیه را در عملیات حف حلح جهاانی تحقاق بخشاد
) .(Shirazi and Behbudinejad, 2016: 8رو ها انتقاد میکنند از هر چیزی که منجر شود باه
تضعیف سازمان ملل و شورای امنیت که روسیه در آن حق وتو دارد .در ایان زمیناه ،مخالفات
خود را برای هرگونه تال

برای تجدیدنظر در هنجارهای قانونی پذیرفتهشده در منشاور ملال

متحد و تضعیف قدرت سازمان ملل و از همه مهمتر شاورای امنیات اعاالم کارده اناد .مساکو
طرفدار تقویت مبانی حقوق بین الملل و اهمیت برجستۀ این قوانین در حکمرانی جهانی اسات،
همانند آنچه در وستفالیا بنیان نهاده شد

)(Sentkov and Lanteigne, 2020: 120

بعد دیگر در مورد حکمرانی جهانی و سازمانهای بینالمللی ،تأکید بر حکمرانی منطقاه ای
یا سطح منطقه ای حکمرانی است .از نظر مقام های رو در حالی که حکمرانی جهانی بهشکل
فزایندهای در سطح جهانی با مشکل روبهرو اسات ،باا توجاه باه وابساتگی متقاابلی کاه میاان
هژمونهای منطقهای در انوا موضو های امنیت ،محی زیست ،اقتصاد ،حقاوق و سیاسات باا
بازیگران منطقه ای وجود دارد ،مسائل در سطح مناطق بهتر میتوانند حلوفصل شوند .در سطح
جهانی ،هماهنگی در زمینۀ تجارت آزاد بسیار دشوار است .در سال هاای اخیار نیاز آزادساازی
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تجاری در مرحلۀ اول در سطح منطقهای انجام شده است .همچنین تاکنون راهحلهایی که برای
مشکالت بشری ارائه شده است ،بیشتر غربی بوده است و برپایۀ ارز ها ،هنجارهاا و تارجیح
آنها شکل گرفته است .این راه حلها نیز بیشتر در تضاد باا هویات و ارز هاای موجاود در
مناطق هستند .بنابراین واگاذاری مسائولیت حکمرانای جهاانی در ساطح منطقاه ای مایتواناد
رو های متنو تری را برای حل مشکالت فراهم کند ).(Krickovic, 2015: 560-564
روسیه بهعنوان یکی از قادرتهاای نوپدیاد ،تاال هاایش را بارای رهباری منطقاهای و
یکپارچگی دوبارۀ منطقه ای در فضای پساشوروی تقویت کرده اسات .روسایه منطقاهگرایای را
جایگزین مناسبی برای تأسیس ساختارهای حکمرانی چندجانبه می داند که می تواند چالش های
ناشی از پیچیده ترشدن محی پیشبینی ناپذیر را حل کند .در مفهوم سیاست خارجی روسایه در
سال  2013به روشنی بیان شده است که «تمرکززدایای از حکمرانای جهاانی در حاال تقویات
است و فرایندهای سیاسی در سطح منطقه ای و ایجاد مبنایی برای مدل چنادمرکزی حکمرانای
مهم است که به بهترین شکل تنو  ،ناهمگنی و طبقهبندی جهان را در بر میگیرد .منطقه گرایای
جدید در اوراسیا که روسیه دنبال میکند ،در همین مفهوم تفسیر میشود .این اقدام ،تاا حادی
امکان گزینش را به مشارکتکنندگان میدهد و آنها میتوانند سازگار باا ضارورتهاای خاود
همگرایی کنند .این وضعیت نسبت به جهانیشدن غیرانتخاابی مایتواناد باه حفا حاکمیات
کشورها کمک کند ).(Noori, 2019: 241
در واقع ،مسکو میخواهد بهوسیلۀ حکمرانی منطقاهای و تأسایس ساازمانهاای اقتصاادی
چندجانبااۀ نوپدیااد ماننااد «اتحادیااۀ اقتصااادی اوراساایائی»« ،سااازمان همکاااری شااانگهای» و
«بریکس» ،تأایرگذاری بیشتری بر نظام و مدیریت تجارت و امور جهانی داشته باشد و با کمک
این نهادها برای تحقق نظم جدید جهانی خود بکوشد.
هنجارهاي بينالمللی ،حقوق بينالملل و حقوق نرم (حکمرانی هنجاري و ارزشی)
اندیشمندان «حکمرانی جهانی» به حورت روزافزونی اهمیت هنجارهای بین المللی را باه عناوان
یکی از موضو های مهم حکمرانی جهانی مورد شناسایی قرار می دهند .این هنجارها ،انتظارهاا
و ادراک ها دربارۀ استانداردهای رفتار شایساته بارای باازیگران گونااگون را شاکل مایدهناد
) .(Bahrami, 2015: 53در تجزیهوتحلیل چگونگی پیشبرد وضعیت روسایه باهعناوان قادرتی
جهانی ،حقوق بینالملل مهمترین خا نبارد باه حسااب مایآیاد ) .(Remler, 2020پاوتین و
الورف ،بارها در سخنان خود بر اهمیت حقوق بین الملل و رعایت قاوانین باینالمللای توسا
کشورها تأکید کرده اند .در حالی کاه اروپاا در قارن ناوزدهم پیشاگام مطالعاه درباارۀ حقاوق
بینالملل بود ،در حال حاضر این پژوهشگران رو هستند که پژوهش هاای زیاادی در ماورد
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حقوق بینالملل بهویژه در مورد شکلهای حاکمیت ،فرهناگ توساعه و ماوردی دیگار انجاام
میدهند.
رو ها ادعا میکنند که غرب در مورد معنای حقوق بینالملل و نظم بینالمللی مبتنای بار
قوانین ،ابهامها و مشکالت زیادی دارد .حقوق بینالملل بهطاور معماول بار براباری حاکمیات
برای همۀ کشورها تأکید میکند .از نظر هنجاری نیز ،حقوق بینالملل هی تارجیح یاا امتیاازی
برای دموکراسی ها نسبت به دیکتاتوریها و نظامهای اقتدارگرا درنظر نمی گیرد .اماا باا وجاود
بیطرفی رسمی حقوق بینالملل به نو رژیمها ،از جنگ جهانی دوم به بعد ،لیبرال دموکراسای
نیروی محرکۀ احلی در ساخت هنجارهای حقوق بینالملل بوده
).48

اسات (Ginsburg, 2020: 44-

از نظر روسیه ،در سال های اخیر ،غرب با استانداردهای دوگانۀ گستردۀ فراسرزمینی تاال
کرده است ،مفاهیم حقوق بین الملل را با تفسیر گستردۀ خود پیش ببرد .پوتین باا اعاالم اینکاه
غرب به رهبری آمریکا از قوانین و حقوق بین الملل به سود سیاست های خود بهرهبرداری کارده
است ،با برداشت سنتی از حقوق بینالملل ،کوشیده است مسکو را به عنوان مادافع ارز هاای
سنتی در نظام بینالملل نشاان دهاد .در تضااد باا نظام لیبارال غربای ،پاوتین هادف خاود را
دموکراتیک سازی رواب بینالملل معرفی میکند که به معنای تغییر رویهها در حکمرانی جهانی
است.
در خاورمیانه و همزمان با تحوالت سوریه  ،روسایه باه هماراه ایاران کاه نقاش مهمای در
بهچالشکشیدن اعتقاد و اعتماد باه برتاری آمریکاا در منطقاه داشاتهاناد ،مفهاوم «مقاومات» و
«تجدیدنظرطلبی» را بهعنوان هنجار ،وارد سیاست خاورمیانهای خود کردناد و از ایان دیادگاه،
اقدام مهمی در تغییر الگوی هنجاری منطقه انجام دادند ) .(Noori, 2020: 92در واقع ،رو هاا
با درک تحول در نظام بینالملل که بهوسیلۀ تفسیرهای غربی از حقاوق بشار و رویاۀ مداخلاۀ
بشردوستانه و تغییر رژیمها ایجاد شده است ،نمیخواهند هنجار جدیدی از مداخلۀ بینالمللای
در امور داخلی کشورها ایجاد شود.
نگاه وستفاليایی به موضوع حاكميت
موضع روسیه نسبت به قواعد و حقوق بین الملل و به ویژه احل حاکمیات ،موضاع وساتفالیایی
است و این موضاو ریشاۀ قاوانین باینالمللای از دیادگاه ایان کشاور اسات (Sentkov and
) .Lanteigne, 2015رو ها ،چندقطبیبودن را بهشدت به حاکمیت پیوند میزنناد .باه نوشاتۀ
ریملر ،از دیدگاه مقامهای رو

«حاکمیت واقعی را فق چند قدرت بزرگ در اختیار دارناد و

حاکمیت کشورهایی که وابسته به قدرت های بزرگ هستند ،محدود است .قلمروی کشاورهایی
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است و مایتاوان باا زور از آنهاا دفاا کارد .همچناین

مشروعیت دولتهای بهرسمیتشناختهشده بدون درنظرگرفتن منشأ حاکمیات ،پیشاینۀ حقاوق
بشری یا هر هنجار خارجی دیگر مطلق است» ).(Remler, 2020
نخبگان سیاست خارجی دو حزبی آمریکا ،در راستای منطق «جامعهسازی جهانی» ،بهطاور
کلی از ایدۀ حاکمیت مشروط استقبال میکنند .از نظر آنها ،حاکمیت حقی از پایش داده شاده
نیست ،بلکه در تعهدی نهفته است که رژیمهای سیاسی به آرمانهای لیبرال دموکراسای دارناد.
به بیانی ،برای اینکه بهشکل کامال احال حاکمیات کشاوری ،محتارم شامرده شاود ،بایاد باه
ارز های خاحی توجه کرد که آن کشور به آن توجه کرده است .احرار و پافشاری اروپاییهاا
و آمریکاییها به حقوق بشر ،حکمرانی خوب ،مسائولیت حمایات و مداخلاۀ بشردوساتانه بار
اسا

این ایده است ( .)Kobayashi, 2017a: 201این در حالی است که روسیه به همراه چین،

حاکمیت مطلق یا «سخت» را ترجیح میدهد بر حاکمیتی که مشاروط باه حکمرانای خاوب و
مسئولیت دولتها در برابر محافظت از حقوق بشر است .در واقع ،مقامهای رو  ،بیشتر ایجاد
دولت های محافظه کار همانند آنچه در سیستم کنسارت قارن ناوزدهم باود را در ذهان خاود
م ایپرورانااد ،ماادلی کااه امکااان حاالح و امکااان توسااعۀ اقتصااادی را باارای کشااورها فااراهم
میکند ).(Clunan, 2018

در مورد خاورمیانه ،روسیه مدام بر حلوفصل اختالفها با رو های سیاسی و دیپلماتیک
و توجه به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها و حق تعیین سرنوشت بدون دخالت خارجی تأکیاد
دارد .در بحران سوریه نیز که گفته میشود نشانۀ تقابل روسیه با غرب بر سر نظم و هنجارهای
جهانی بوده است ) .(Simbar and others, 2016: 309-324پوتین و دیگر مقامهای این کشاور،
از وحدت ،استقالل و یکپارچگی سرزمینی جمهوری عربی سوریه حمایت و پشتیبانی کردهاناد
بهعنوان کشوری دینجدا ،دموکراتیک و کثرتگرا که در آن همۀ گروههای قومی و ماذهبی در
حلح و امنیت با هم زندگی میکنند و از حقوق و فرحتهای برابر و مساوی برخوردارند.
همچنین یکی از انگیزههای روسیه از مخالفت با حملۀ نظامی آمریکا به سوریه ،حمایات از
احل حقوق بینالملل در مورد حاکمیت دولتها و احال مداخلاهنکاردن باوده اسات .از دهاۀ
 1990بحثهای مداخلۀ بشردوستانه و مسئولیت حمایات در حاال تبادیلشادن باه مفااهیم و
هنجار جدیدی در حقوق بینالملل است ،اما رو ها همواره کوشیدهاند از ورود مفاهیم جدید
به حقوق تنظیم رواب دولتها یا ارائۀ تفسیرهای جدید از آنها بهگونهای کاه احال حاکمیات
به معنای سنتی آن را تضعیف کناد ،جلاوگیری کنناد .روسایه تحاوالت حقاوق باینالملال را
به حورت حداقلی پذیرفته است .در ماورد «مسائولیت حمایات» ،رو هاا آن را تنهاا در حاد
حمایت از نیروهای غیرنظامی و نه تغییر رژیم با حمایت از مخالفان مسلح بار ضاد دولاتهاا
پذیرفتهاند .در مورد گرجستان نیاز ،از نظار مقاامهاای رو  ،مداخلاه فقا بارای حمایات از
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غیرنظامیان اوست یای جناوبی باوده و هادف از مداخلاه ،تغییار رژیام در تفلایس نباوده اسات
) .(Koolaee and Soltaninejad, 2017: 128بهطور کلی ،روسیه باه هماراه چاین باه پاذیر
باورهای مداخلۀ بشردوستانه تمایلی ندارد و معتقد است که هرگونه تال
بشر و دموکراسی میتواند به بیاباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.

برای تروید حقاوق

حکمرانی اقتصادي
حکمرانی اقتصادی جهانی بهمنزلۀ «حاکمکردن بدون اقتدار حاکمیت رواب اقتصاادی فراتار از
مرزهای ملی» اسات ) .(Madhur, 2012: 18ایان تعریاف شاامل گاروه گساتردهای از عناحار
درکشده در رواب اقتصادی است ،اولی چالش اساسی تر آن ،هماهنگی در سیاست های جهانی
اقتصاد است .سرخوردگی از نظم نولیبرال ،بحران مالی سال  ،2008ظهور قدرتهای نوظهوری
چون چین و هند ،بحث در مورد حکمرانی جهانی اقتصاد و احالب و بازساازی آن را افازایش
داده است .هدف این کشورها تنظیم قوانین رسامی و غیررسامی در حاوزۀ اقتصااد جهاانی و
تنظیم دوبارۀ رواب اقتدار است.
ظرفیت کم ترتیبات اقتصاد جهانی در پاسخ به بحرانها ،رکود و مسائل جدید پولی و ماالی
در اقتصاد جهان ،بحث احالحات در این حوزه ها را پررنگ کرده است .بر این اسا  ،روسایه
در کنار چین ،بازنگری در معماری نهادهای اقتصادی جهانی به ویژه با تمرکز بر سه نهاد بازرگ
بینالمللی ،حندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را شرو کرده است.
این دو کشور و بهویژه چین با افزایش تواناییهای خود در مقابله با بحرانهای ماالی باهعناوان
وامدهنده ،کوشیدهاند تا نارضایتی خاود را از تاال هاا و اقادامهاای برخای نهادهاا از جملاه
حندوق بینالمللی پول اعالم کنند که شرای نابرابری را برای کشاورها در وام گارفتن تحمیال
کرده است و وام گرفتن را مشروط به یکسری سیاست ها میکنند .چین در این زمینه با افازایش
وام و تأسیس «بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیا» و روسیه نیز با ایجااد نهادهاایی مانناد
«بانک توسعۀ اوراسیا»« 1،حندوق ضدبحران اتحادیۀ اقتصادی اوراسایائی»« 2،دفتار کماکهاای
فنی به کشورهای همسود و ابتکار «اتحادیۀ اقتصادی اوراسیائی» بهساوی مقابلاه باا حکمرانای
جهانی با هدایت آمریکا رفته است .در سال های اخیر نیز تال

برای جایگزینی روبل باهجاای

دالر در مبادله های بینالمللی را میتاوان یکای دیگار از اقادامهاای روسایه در زمیناۀ احاالب
حکمرانی جهانی بیان کرد .در واقع ،روسیه نمیخواهد سااختار حکمرانای اقتصاادی را بارهم
بزند ،بلکه بیشتر بهدنبال احالب ساختاری و احالب رویههای حاکم بر آن و نه تغییر آن اسات.
زیرا اعتقاد دارد احالب شیوه میتواند به نقش چشمگیر روسایه در نظاام باینالملال و تقویات
)1. The Eurasian Development Bank (EDB
)2. The Eurasec Anti-Crisis Fund (ACF
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قادرت آن کماک کناد ) .(Shirkhani and Chitsaz, 2020: 57-83در واقاع ،احاالب معمااری
اقتصادی جهانی را می توان قانون نرم دانست .در این زمینه ،روسیه میکوشد تا رژیم اقتصاادی
و مالی جدیدی شکل دهد که متناسب با اقتصااد جهاانی معاحار باشاد و بتواناد تصاورات و
ایدههای روسیه را نیز در برگیرد و پوشش دهد.
حکمرانی امنيتی
تبیین سازوکارهای تأمین امنیت بینالمللی از زمان جنگ جهانی دوم و پاس از جناگ سارد ،از
مهمترین نیروهای محرک در رواب بین الملل بوده است .گستر

حکمرانی امنیات جهاانی تاا

حد زیادی با کمکها ،محدودیتها و عملکرد سازمان هاای باین المللای و منطقاه ای باهعناوان
تأمینکنندگان امنیت ،عالوه بر بازیگران دولتی جهتگیری شده است

)(Dominguez, 2018: 8

 .روسیه برای تبدیلشدن به بازیگری مهم در حکمرانی امنیتی جهانی و منطقهای ،ظرفیت خاود
را افزایش داده است و برای تأمین کاالهای امنیتی جهانی بهویژه در مواردی که ناتو و اتحادیاۀ
اروپا ،تهدیدی برای این کشور ایجااد مایکنناد .در برناماۀ حکمرانای امنیات جهاانی روسایه،
سازمان های منطقهای بهعنوان تأمینکنندگان امنیت ،نقش بسایار مهمای دارناد .همچناین یکای
دیگر از ابعاد حکمرانی امنیت روسیه ،مقابله با هژماونی جهاانی آمریکاا و باازنگری در زمیناۀ
تسلیحات و امنیت هستهای است .مشکالت روسیه با غرب و اقدامهای آن برای نادیادهگارفتن
این کشور ،تال

مقامهای رو

در زمینۀ سازوکارهای جدید امنیت هستهای و ایجاد ترتیباات

جدید در زمینۀ حکمرانی امنیتی هستهای را افزایش داده است ).)Kaczmarski, 2020: 102
رو ها در خاورمیانه و خلید فار  ،با انتقاد از سیاستهاای آمریکاا ،بار ضارورت نظام
جدید امنیتی با مشارکت قدرتهای منطقهای و میانی تأکید دارند .در واقع ،آنها در ساالهاای
اخیر با ورود خود به خاورمیانه و بهویژه بحران سوریه ،میخواهند روندها ،موازنهها و ترتیبات
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی جدیدی بدون آمریکا ایجاد کنند .بر این اساا  ،ایان ذهنیات را باه
هنجاری تبدیل کنند که مدیریت هژمونیک آمریکا در خاورمیاناه در موضاو حکوماتماداری
جهانی بیش از این کاربرد ندارد ).(Noori, 2020: 77-108
یکی از مهمترین موضو ها در حکمرانی امنیتی روسی ،تأکید بر نقش ویژۀ شاورای امنیات
سازمان ملل متحد در استفاده از زور است .نخبگان سیاست خارجی روسیه معتقدند که هرگونه
اقدام در عرحۀ بینالمللی و هرگونه کاربرد زور باید براسا
مسکو براسا

منشور ملل متحد حاورت گیارد.

ادعاهای پوتین ،تأکید میکند در مبارزۀ ژئاوپلیتیکی کاه میاان غارب و روسایه

شکل گرفته است ،هرگونه تفسیر جدید در قوانین بایاد شافاف ،روشان و یکنواخات باشاد و
انجام این کار هم به عهدۀ شورای امنیت است .در این زمینه ،پوتین در سپتامبر  ،2015در مورد
تضعیف مشروعیت سازمان ملل هشدار دارد و اعالم کرد ،این امر ممکن است به فروپاشی کل
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معماری سازمانهای بینالمللی منجر شود که در آن هی قانونی جز حاکمیت زور باقی نخواهد
ماند ) .(Allison, 2017: 524برای روسیه ،شورای امنیت بهواسطۀ موقعیتهایی که در آن دارد،
میتواند اهرم و سازوکار احلی اعمال قدرت و شناسایی بینالمللی موقعیت مسکو باه حسااب
آید .از اینرو ،تال های غرب بارای مداخلاه در دیگار کشاورها کاه باا زیرپاگذاشاتن احال
حاکمیت کشورها حورت میگیرد را نمیپسندد و با آن مقابله می کند .در مورد فضا ،مقام هاای
پیوسته بر خلع سالب و ممنوعیت نظامیکاردن فضاا تأکیاد مای کنناد .در زمیناۀ کنتارل

رو

تسلیحات نیز ،رو ها تصمیم گرفته اند به همراه چین مسیرهای جداگانهای را دنبال کنند .ایان
دو کشور در سال های اخیر ،کمتر به حف و کنترل تسلیحات عالقه نشاان داده اناد .روسایه باا
توجه به مشکالت بهوجودآمده میان خود با غرب ،سرانجام از پیمان نیروهای متعارف در اروپا
خارج شد.
نتيجه
در این نوشتار این موضو را دنبال کردیم که حکمرانی جهانی چیست؟ احول و سازوکارهایی
که روسیه بر مبنای آن حکمرانی جهانی و ادراۀ امور بینالمللی را تعریف میکناد ،کدامناد؟ در
پاسخ گفتیم که از میان تعریف های متعددی که برای حکمرانی جهانی وجود دارد ،شاایعتارین
تعریف ،حکمرانی به معنای ادارۀ امور جهانی و بهمثابۀ جهانبینی است که بهدنباال فهام ماا از
تغییرات بهوجودآمده در عرحۀ رواب و سیاست بینالملل است .همچنین این مفهاوم بار ایان
نکته تأکید دارد که قدرت های بزرگ چگونه باید با مشکالت و مناقشههاای عرحاۀ جهاانی و
منطقهای برخورد کنند .بر مبنای نگر

واقعگرایی در رواب باینالملال ،روسایه باا توجاه باه

حاکمبودن احل واقعگرایی و بازی ژئوپلیتیکی در سیاست و رواب خارجی خود ،بر ساازوکار
توازن قوا ،نظام چندقطبی و رد نظام تکقطبای و هژماونی آمریکاا در نظاام باینالملال تأکیاد
میکند.
از دیدگاه لیبرالی ،روسیه حکمرانی جهانی را طرحی میبیند که در پی آن ،غرب و باهویاژه
ایاالت متحد آمریکا ،به دنبال گستر

و تحمیل ارز هاای لیبارال اسات .مقاامهاای کارملین

معتقدند که غرب در پوشش این مفهوم ،بهدنبال تحمیل ارز ها و هنجارهای مورد نظار خاود
و ایجاد نوعی نظام دموکراسی مطابق مدل غربی به سراسر جهان است .از ایان دیادگاه ضامن
مخالفت با این نو نظم ،بر چندجانبهگرایی و احترام به حاکمیت کشاورها تأکیاد مایکنناد .از
دیدگاه سازه انگاری ،برداشت روسیه از حکمرانی جهانی مبتنی است بار اینکاه باه هنجارهاا و
قواعدی چون حقوق بینالملل و حاکمیت وستفالیایی باید توجاه کارد .بارای ایان هادف ،باه
مخالفت با ایدۀ «مسئولیت حمایت» برآمده است که ابازار غارب بارای دخالات در کشاورهای
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دیگر براورد میشود .از اینرو ،روسیه که پس از جنگ سرد ،پاذیر

خاود باهعناوان قادرتی

بزرگ ،شریک برابر با غرب ،دخالت نکردن در امور داخلی کشورها ،امنیت و حف منافع خاود
در منطقۀ خارج نزدیک را در اولویت خود قرار داده است؛ اینها را عناحر سازندۀ نظام خاود
تعریف میکند و پس از بحران اوکراین ،بهطور جدیتری خواستار بازنگری در قواعد و احول
حاکم بر حکمرانی جهانی است.
مقام های کرملین که پس از جنگ سرد همواره در بسیاری از موضو ها و مسائل باا غارب
کنار آمده و همراهی زیادی با آنها داشتهاند ،پس از بحران اوکراین با تکیه بر ابزارهاایی چاون
انرژی ،قدرت نظامی و کنش گرایی دیپلماتیک ،بازنگری در برخی از احول و قواعد حااکم بار
نظام بینالملل را دنبال میکنند .این موضو با تاال

ایان کشاور در راساتای منطقاهساازی و

منطقهگرایی به وسیلۀ نهادهایی چون سازمان همکاری شانگهای ،تأسیس پیمان امنیات جمعای،
اتحادیۀ اوراسیائی و بریکس نمود بیشتری باه خاود گرفتاه اسات .از ساویی ،روسایه باا ایادۀ
«حاکمیت مستقل» بهجای «حاکمیت مشروط» غرب ،تأکید بر نقش محوری سازمان ملل متحاد
در حلوفصل بحرانها و مشکالت بینالمللی و منطقهای ،تأکید بار قواعاد حقاوق باینالملال،
عدالت و مانند اینها به مقابله با حکمرانی غرب برآمده است .این احول هرچند ساازوکارها و
مثلفههای تشکیل دهندۀ روسیه نسبت به حکمرانی جهانی را نشان میدهاد ،تنااق هاایی نیاز
دارد .روسیه بر این امور در عرحۀ جهانی تأکید دارد ،اما در امور منطقهای حکمرانی این کشور
با یکجانبهگرایی و نظم هژمونیک مشخص شده است .روسیه که باور دارد در عرحۀ منطقهای
نظم منطقه ای را دولت غالب تعیین و مشخص میکند ،با توجه به اهمیت حیاتی مناطق خاارج
نزدیک برای منافع خود ،بر این نو از حکمرانی تأکید میکند.
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