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 یالمللنیاز نظم ب ه یچشم انداز روس  یو عمل ی نظر نییتب

 ن یدر دوره پوت 
 *  1 مجید روحی دهبنه 

 

 چکیده 

 تبدیل شدددا اسدد  المللی های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بیندر سال

سازد. این نوشتار قصد دارد با چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می

تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسب  به نظم جهددانی، مرمددول و –روش توصیفی

مدل بدیل آن برای نظم جهانی آیندا را نیز تبیین نماید. بر اساس این، ایددن سرسددش را م ددر  

سوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد  و المللی چیس   انداز روسیه از نظم بینه چشمسازد کمی

کند؟. در خواهد عملیاتی یابی، چگونه تعریف و میساختار، شیوا حکمرانی و شکل مشروعی 

الملل چند توان اذعان داش   که در س ح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بینساسخ می

ای، نظم تک ق بی و هژمونیک با محوری  قدرت بزرگ مرکزی و در س ح من قهق بی و چند  

بر مبنددای اصددولی  های بزرگ را نیزو نوع روابط میان قدرتاصول حاکم بر نظم خواهد.  را می

گرایی و مکانیسم آن را چند جانبه  اساسشیوا حکمرانی را بر  و چون رقاب ، همزیستی و توازن 

تعریددف  ،المللنیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین

های بزرگ در صددورتی مشددروع اسدد  کدده کنند. عالوا بر این، از منظر روسیه، رمتار قدرتمی

توسل به زور مگددر بددا  اصول وستفالیایی حاکمی ، عدم دخال  در امور داخلی یکدیگر و منع

مجوز سازمان ملل، رعای  شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و 

البتدده بددا ای تئوریزا و عملیاتی شدددا اسدد   الملل و در س ح من قهمقامات روس در نظام بین

 .تناقضاتی نیز همراا اس 
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 همقدم-1

بینالمل نظم بین موضوعات روابط  از مهمترین  یکی  آن  ابعاد  هر  لی، ماهی  و  در  الملل 

گران را  مق ع زمانی بودا اس . این موضوع در یک دهه اخیر بیش از سیش ذهن تحلیل

های نوظهور اس  که عالوا بر اینکه  قدرتبه خود مشغول داشته اس . روسیه یکی از  

بین نظم  به  ملی    یالملل نسب   منامع  برای  تهدیدی  را  آن  دارد،  انتقاد  آمریکا  رهبری  به 

این،    .بیندخود می منامع این کشور سازگاری بیشتری  در سی  با  خواستار نظمی اس  که 

  مسکو و غرب   میان داشته باشد. وقوع یکسری تحوالت و تغییرات در سیاس  و روابط  

  از   هیروس  ( و سس از آن حمای 2014(، بحران اوکراین )2008به ویژا بحران گرجستان ) 

کشور  هیسور این  تحوالت  جریان  در    ،در  آمرمداخله  سال    کایانتخابات  و    2016در 

و ونزوئال    رانیاز جمله اکلیدی خود    نیاز متحد    یحمااقداماتی چون  ،  2020همچنین  

بازنگری  نسب  به  مسکو  تا    ا اس موجب شد،  نیبا چ  ک یمشارک  استراتژ    یدر نهاو  

اصول   و  قواعد  از  برخی  بیندر  نظم  بر  بورزد  ،المللیحاکم  بیشتری  واقع،    .اهتمام  در 

  ی گاهیبه دنبال جا  ن یبزرگ بودن دارد و با سوت  تقدر  داعیهکه    یکشورروسیه به عنوان  

ب نظام  در  اک  ،گرددیم  المللنیبرجسته  تحوالت،  این  بروز  از  رهبر  نون  سس  به 

برخ  ی،دنظرخواهیتجد در  اصال   و  قواعد   یمقاوم   ترت  ،از  و  حاکم    باتیسازوکارها 

در ساختار  گران یباز  ان یم بین    یو مشروع  ی حکمران  ،از جمله  شدا    ل یتبد  الملل،نظام 

مخالفتی ندارد    ،کا یآمرتح  رهبری    یجهات با نظم جهان  یدر برخ  ه یگرچه روس  .اس  

اما    ، با غرب نشان دادا اس   ی ادیز  ی همکار  زیها ننهیزم موضوعات و    ی در برخ  حتیو  

با  کشور در من قه نفوذ  ن یاتیک و به ویژا با منامع  یژئوسل  با منامعدر جاهایی که این نظم 

در واقع،    .بلند اعالم کردا اس   یمخالف  خود را با صدا  ،داشتهمنامات  »خارج نزدیک«  

بر نظام بین  نظم   ی ماهامات کرملین که  مق آن را »بر    ی مبتنرا    الملل حاکم  نظم  آنچه که 

آمر»  ا یو    « برالینئولهژمونیک   میکایساکس  تعریف  تک  یمشود،  نا«  ساختاری  و  بینند 

به  گرایی و بیق بی، عدم سذیرش روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ، یک جانبه توجهی 

احترامی به روندها و هنجارهای سذیرمته شدا جهانی، از جمله  بیحاکمی  وستفالیایی و  



129 

 

 

 

 

 یو عمل  ینظر  ن ییتب

از   هیچشم انداز روس

در  یالمللمم ن ینظممم  

 ن یدوره پوت

 

های حاکم  اند تا ضمن انتقاد به مؤلفههای اخیر سعی داشتهدانند، در سالهای آن میمؤلفه

 آل و م لوب خود را نیز عملیاتی سازند. المللی، مدل ایدابر نظم بین

بر نظام بینفهدر هر دورا تاریخی شناخ  ماهی  و مؤلاز آنجا که    الملل و  های حاکم 

قدرت نگاا  نوع  ضرورهمچنین  آن،  به  نسب   بزرگ  که انکارناسذیر  ی  تهای  چرا    اس   

در شناخ   تواند  میالمللی  نسب  به نظم بین  های بزرگقدرتشناسایی و تبیین رویکرد  

بینبهتر   روابط  تقابل  الملل، تحوالت  بزرگ قدرت  دالیل  نظام    های  آیندا  نهای   در  و 

بر    المللبین باشد.  سودمند  تبیین  این  اساسبسیار  و  بررسی  را  خود  هدف  مقاله  این   ،

بینب نظم  به  نسب   روسیه  اس .    یالملل ینش  دادا  که    سرسشقرار  زمینه  اصلی  این  در 

بر اساس  و    چیس    المللی بیننظم  نسب  به    ه یروسانداز  چشم  این اس ،   شودم ر  می

شکل  سوتین  آن،   و  حکمرانی  شیوا  ساختار،  بعد  از  را  نظم  از  خود  بدیل  مدل 

توان عنوان کرد  در ساسخ می.  ؟ کند عملیاتی  خواهد  میو  تعریف  یابی، چگونه  مشروعی 

ق بی  نظمی »چند  نظم،  به  تمایل روسیه  ساختاری،  منظر  از  چند مرکزی   که  اس    و   »

برابری در تعیین هنجارها و تصمیم گیری در  یعنی نظمی که کشورهای غیر غربی نفوذ 

بین نهادهای  و  داخل  باشند  داشته  من قهالمللی  عرصه  سذ  یا در  و    رشیبا  مسلط  نقش 

نف  روسیه  یکهژمون من قه  روسیه  باشدهمراا    وذدر  این،  بر  عالوا  نظم    خواهدمی. 

لحاظ   به  که  شود  حاکم  جامعجدیدی  منصفانه  ترهنجاری  و  و  باشد  غربی  مدل  از  تر 

و   همزیستی  قوا،  توازن  رقاب ،  عدال ،  چون  داخلی  اصولی  امور  در  مداخله  عدم 

ها و  در نهای  در مورد چالش  .های آن شمردا شودسایه)حاکمی  وستفالیایی(  کشورها  

بین مهم  چندجانبهمسائل  اصل  گرمتهگرایی  المللی،  نظر  همهشود.    در    موارد، این    در 

و  سازوکار  بازسازی   نوزدهم  قرن  قوای  متحدکنسرت  ملل  سازمان  محوری  در    نقش 

بین روابط  ویژا،  المللتنظیم  حساب  آن  روی  روس  مقامات  که  اس   مهمی  ای  نکته 

 نمایند.  می

تحلیل نظری این مقاله نیز بر سایه نظریه بژورن هتنه به عنوان یک متفکر توسعه و اقتصاد  

المللی از آثار و  برای تحلیل نظم بیندر بیشتر موارد،  شدا اس .    استوارالملل  سیاسی بین

چون   امرادی  جان  تحقیقات  میرشایمر،  استفان  آیکنبری،  جی  و  آچاریا،  آمیتاو  وال  

نگارندا با    ،در این نوشتاراما    رابرت کاکس استفادا شدا اس  همچنین  رابرت گیلپین و  
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که دیدگاا و برداشتی بیشتر سیاسی از نظم جهانی را مورد بررسی  هتنه  الهام از رویکرد  

از نظم بینقرار می را به تصویر  دهد تا هنجاری، سعی دارد تا مدل بدیل روسیه  المللی 

نظم    گرچه  بکشد.  زوایای  و  ابعاد  همه  روسیه  تحلیل  منظر  از  تحقیق    کار جهانی  این 

، تحلیلی جامع و کل نگر که هم ابعاد  سژوهش نیس ، اما سعی شدا اس  تا در قالب این 

برگیرد،   در  را  روسیه  ادعایی  مورد  نظم  عملی  هم  و  گرددتئوریک  چند .  ارائه  که    هر 

  رادات یتناقضات و ا،  ها با چالش  روسیه  ادعایینظم مورد  نگارندا بر این اعتقاد اس  که  

 . مواجه اس   زیادی نیز

 

 پیشینه تحقیق -2

در خصوص رویکرد و نگاا روسیه نسب  به نظم جهانی م الب زیادی نگاشته شدا      

« سیرامون  2های اندیشکدا »رنددر سلسله سروژا (2016) 1اس . آندرو رادین و کلین  ریچ 

المللی«  آمریکا در یک دنیای متغیر«، که »دیدگاا روسیه نسب  به نظم بین»بررسی راهبرد  

گران اصلی روسیه سل ه و تسلط آمریکا  دارند رهبران و تحلیلاند، بیان میرا ترسیم کردا

ل و سل ه آمریکا در قالب تغییر  دانند، چرا که معتقدند کنتر را من ق ورای نظم کنونی می

ریاکارحکوم  میها و حمای   دموکراسی« بسط و گسترش  »لیبرال  از  این  انه  بر  یابد. 

بین نظم  بنیادی  من ق  که  روسیه  برخی  اساس،  در  چند  هر  بردا،  سؤال  زیر  را  المللی 

ها به همکاری با این نظم سرداخته، ولی در برخی جهات به ویژا زمانی که این نظم  حوزا

از نفوذ   را تهدید کردا و  سیرامونیتح  رهبری آمریکا امنیتش  اش  این کشور در مناطق 

هایی را در قبال تضعیف این نظم دنبال کردا و به دنبال تجدیدنظر در  کاهد، سیاس می

 برخی اصول و قواعد آن برآمدا اس .  

الگلین       مقاله(2017)3آلیستر میسکیمون و بن  های روسیه  ای تح  عنوان »روای ، در 

در   بزرگ  قدرت  میراث  جهانی:  نظم  میاز  اذعان  مرکزی«،  چند  جهان  که  یک  دارند 

چگونه درک و برداش  روسیه از خود )هوی ( و همچنین روای  و درک این کشور از  

بین بیننظام  نظم  بر  کشور  این  کرد  عمل  نحوا  بر  مستقیم  طور  به  تأثیر  الملل  المللی 

 
1 .Andrew Radin and  Clint Reach 
2 .Rand Corporation 
3 .Alister Miskimmon, and Ben O'Loughlin 
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روای  همچنین،  نویسندگان  این  اس .  اح گذاشته  و  برابری  سرستیژ،  چون  ترام  هایی 

میان روسیه و غرب،جهان چند ق بی، نظم مبتنی بر حقوق بین الملل و همچنین  متقابل 

و   من قه  در  نقش خود  از  روسیه  انتظارات  عنوان مهمترین  به  را  اروسایی  خانه مشترک 

 کنند.  میجهان معرمی 

نیز در بررسی »سیاس  خارجی روسیه نسب     (2019)  1رناد مرلن –الیاس گوتز و کامیله  

نظرطلبانه   تجدید  دیدگاهی  را  جهانی  نظم  به  نسب   روسیه  دیدگاا  نئولیبرال«،  نظم  به 

امپراتوری تزاری در حومه  تلقی می اهدامی چون ایجاد یک امپراتوری به سبک  کنند که 

اشاعه ارزش ترویج و  سابق،  از  های محامظهشوروی  در سیاس  جهانی، جلوگیری  کار 

م در  دموکراتیک  هنجارهای  دنبال  گسترش  را  دول   از حاکمی   دماع  و  شوروی  ضای 

آلیسون می روی  دیدگاا  (2017)2کند.  را  که  جهانی  نظم  به  نسب   روسیه  حقوقی  های 

قرار دادا اس ، استدالل می میان دیدگاا سنتی  مورد کنکاش  کند که چگونه ناسازگاریی 

بین قبال حقوق  در  اوروسیه  در  در مداخله  کشور  این  ادعاهای  کراین مشاهدا  الملل و 

شود. به نظر وی، در حالی که روسیه در س ح جهانی بر اصول سنتی حاکم بر حقوق  می

من قهبین ای دیدگاهی تجدید نظرطلبانه  الملل اصرار و سامشاری دارد، و لیکن در س ح 

بین حقوق  میاز  ارائه  استداللالملل  و  راستای  دهد  در  صرما  کشور  این  حقوقی  های 

 خود استوار شدا اس .  خدم  به منامع 

، اشارا داش   (2017)  3از جمله آثار دیگر به آثار نویسندگانی چون توماس مورسبرگ   

دهی به نظم اروسایی در مقاطع مهم سس از جنگ در اورسا و به  که نقش روسیه در شکل

از کنگرا وین     4، را مورد بررسی قرار دادا اس . همچنین انه اَل کلونِن 1815ویژا سس 

در »دیدگاا روسیه و   )   (62012«، چارلز گران  5، در »روسیه و نظم جهانی لیبرال )(2018

کوبایاشی  کازوشیگی  به حکمرانی جهانی«،  نسب   ، »چی کسی حکمرانی  (2017)7چین 

 
1 .Elias Gotz and Camille-Renaud Merlen 
2 .Roy Allison 
3.Tomas Forsberg 
4. Anne L Clunan 
5 .Russia and the Liberal World Order 
6.Charles Grant  
7.Kazushige Kobayashi  
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به حکمرانی جهانی:  می روسیه  رویکرد  تحول  تبیین  نهای   20161-1945کند؟  در  و   ،»

و   (2019)2کورتونف رویکردها  به  دانس   دیگری  محققان  و  نویسندگان  عنوان  به   ،

قرار  دیدگاا تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  آن  و  سرداخته  جهانی  نظم  به  نسب   روسیه  های 

میان آثاری که ترجمه شدا اس  میاند.  دادا استوارت و دیگران در  در  (2012)  3توان به 

یک بخش مهم در هر مصل را به نقش   های امنیتی« که ای و نظمهای من قهکتاب »قدرت

نظم در  کرد.  روسیه  اشارا  اس ،  دادا  اوراسیای مرکزی اختصاص  امنیتی  منابع  های  در 

المللی  مارسی نیز، آثار و تحقیقاتی که منحصرا در مورد دیدگاا روسیه نسب  به نظم بین

شوند که با  یکار شدا باشد، مشاهدا نشدا اس   اما در این حال آثار زیادی نیز یام  م

های مختلف سیاس  خارجی و رویکرد روسیه نسب  به نظم  توان به جنبهم العه آنها می

به  رویکرد روسیه نسب   در »(،  1398هدایتی ) توان به  به عنوان مثال، میجهانی سی برد.  

اشارا  و محققان دیگر     « های آن برای ایرانها و چالشالمللی نوظهور و مرص نظم بین

هایی از رویکرد، اهداف و دیدگاا روسیه  بخشتوان  با م العه این منابع هر چند می  کرد.

بین نظم  به  را  نسب   کردالمللی  قالب  مشاهدا  و  چارچوب  یک  ارائه  حال  این  با  اما   ،

بینتحلیلی   نظم  به  نسب   روسیه  رویکرد  بتواند  که  ساختار،  جامع  منظر  از  المللی 

دهد،  حکم قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  مشروعی   و  مشاهدا  رانی  تحقیقات  این  در 

   .نشدا اس 

 روش شناسی تحقیق -3

نظم   قبال  در  روسیه  بینش  و  نگرش  آیندا  و  اکنون  گذشته،  سیر  خط  بررسی  برای 

های  تحلیلی دادا  -المللی سس از جنگ سرد، از طریق روش تحلیل کیفی و توصیفیبین

مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در این زمینه با م العه منابع معتبر از مقاالت  

تحلیل تا  گرمته  مربعلمی  اندیشکداهای  به  بیانیهوط  همچنین  مختلف،  اسناد  های  و  ها 

سرسش بینهای  رسمی روسیه،  نظم  به  در  مربوط  استراتژی روسیه  آن و  المللی، ماهی  

دادیم.   ساسخ  را  آن  و  یامتهقبال  حکمرانی  ساختار،  بعد  سه  در  نیز  تحقیق  این  های 

 اند.  رار گرمتهمشروعی  یابی و در نهای  نتیجه گیری مورد تجزیه و تحلیل ق
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 چارچوب نظری-4

بینما نظم  منبع  و  چالشالمللی هی   از  یکی  بین  ،  روابط  موضوعات  الملل  برانگیزترین 

للی را مسأله  الم گذارد و مهمترین مشکله روابط بینبری، سا را از این مراتر می. آیکناس  

می می  . (Ikenberry, 2001:.22)داند  نظم  خلق  چگونه  نظم  بین  اینکه  از  چگونه  شود، 

  که هنوز معنای آن در  ، مهمترین موضوعاتی اسشوداً احیا میرود و چگونه مجددمی

بین کتابروابط  در  اینکه  رغم  به  نیس .  مشخص  این  الملل  به  متعدد  مقاالت  و  ها 

، اما  رودمیبه عنوان یک شعار جذاب به کار موضوع اشارا شدا اس  و در برخی اوقات  

ا  توجه شدا  آن  به  تحلیلی  عنوان یک مفهوم  به  ساختاری،  شاید واقع.  س کمتر  گرایان 

تحلیل مترانخستین  با  که  باشند  بینگرایانی  نظام  ساختار  با  نظم  ساختن  به  المللدف   ،

تأثیر مهم    واقع گرایان که .  باشند  تحلیلی از این موضوع رمته  سوی برداشتی توصیفی و

ه بر  ، معتقدند کشمارندالملل را مهم میبینبر نظام    های بزرگ توزیع قدرت میان قدرت

دو معیار  این  بیننوع    مبنای  مینظم  شکل  دیگری  گیردالمللی  و  قدرت  توازن  یکی    

   .(Ikenberry, 2002: 7)هژمونی 

،  ها نظام دول   معنایالمللی به  توجه خود به نظم بینمتفکر دیگری اس  که  ،  هدلی بول 

وی ساخ .  بینمتمرکز  نظم  به معنای مجموعه،  را  برای  المللی  الگوهای رمتاری  از  ای 

،  کند. از نظر وی ، تعریف میالمللی ها با جامعه بینمعه دول دستیابی به اهداف اولیه جا

بین از کنشلی حاصل مجموعهالمل همچنین نظم  بهای  اهداف مشترکی    ها برای دستیابی 

از عبارتند  که  دول اس   جامعه  نظام و  حف: حفظ  ویژا  به  داخلی همه  ها  ظ حاکمی  

)استقالل(  اعضاء خارجی  حاکمی   از  حمای   شناساییدول ،  وسیله  به  متقابل    ها 

آن انجام  هاتمامی  ارضی همه  نامه، سیشرم  در حذف جنگ و تضمین  ها  کامل توامق 

دولت نهامیان  چند هدلی بول  هر  عامظم  .  عنوان مفهومی  به  را  از منظر  جهانی  هم  و  تر 

ادی اس  که این مفهوم را به  از معدود امر «1رابرت کاکس » ، اما تر در نظر گرم  یهنجار 

نظم جهانی را    وی که .  به مقاصد تحلیلی به کار بردا اس ای آگاهانه برای رسیدن  شیوا

تاریخی  مرا  حقیقتاً  آن  بیندمی  2نظمی  به  ،  نیروهای  را  بنایی  زیر  عوامل  برآیند  عنوان 

ز اهمی  تحلیل بیشتری  اجتماعی و واحدهای سیاسی که برای مهم کردن نظم جهانی ا 
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   (.Cox and Sinclair,1996: 169) کندبرخوردارند، تلقی می

 

هتنه  به  1بژورن  توسعه ،  اندیشمند  و  متفکر  نظم جهانی    ،عنوان یک  از  تعریفی  به سراغ 

او غیرمی او   رود که به زعم  بر تعریف  م    نظهنجاری و تا حد زیادی سیاسی اس . بنا 

و شکل    2، شیوا حکمرانی ساختار.  اس  که از سه بعد تشکیل شدا اس   ، نظمیجهانی

شیوا3یابی مشروعی  همان  ساختار،  واحدهای  .  که  اس   هم  ای  با  آن  طریق  از  نظام 

به بیان دیگر، ساختار همان شیواباط میارت متفاوت ق بی   ای اس  که شکلیابند.  های 

نشان می طرا  از  که  تعیین میدهد  منابع  و  توزیع قدرت  به  ریق  شیوا حکمرانی  شوند. 

تصمیممسیر بر  نفوذ  )اعمال(  سیاسهای  و  مشروعی  گیری  دارد.  اشارا  یابی،  گذاری 

آ سایه  بر  که  اس   مبنایی  وان همان  نزد  در  نظام  مقبولی   ،  آن  دهندا  تشکیل  حدهای 

و ق بی و چند ق بی تمایز  ، دی تک ق بی، میان ساختارهایابد. در بعد ساختاری، هتنه می

مناطق را تعریف کند  گوید که ق بی  میشود و میقائل می میان  و هم  تواند هم روابط 

رورتاً خصمانه )بدان گونه که تواند ضهای بزرگ را. این روابط هم میروابط میان قدرت

وی تمایزی میان    . در حوزا حکمرانی نیزشود( نباشد گرایی مفروض سنداشته میدر واقع

همه یکجانبه،  چندحکمرانی  و  میجانبه  قائل  مشروعی   شودجانبه  در  وی  یابی  .  نیز 

،  جهانیه عنوان قاعدا سذیرمته شدا  الملل ب  که روندهای احترام به حقوق بینمعتقد اس

]آمریکاب توسط یک قدرت بزرگ  هژمونی که  تمام  ا  سل ه  با  و همچنین  شدا  اعمال   ]

ی کارهای خود را به سیش بردا  که این قدرت مسلط با استفادا از زور و سیش دست ی عیار

 (.  238-239: 1394)هتنه،  اس ، تنزل یامته اس  

شیوا   که من قهوی که  را  نظم جهاهایی  بر  اس   بر حسب  گرایی ممکن  که  آیندا،  نی 

  رد، گذاشود، تأثیر بگذارد را به بحث میحکمرانی، ساختار و مشروعی  یابی تعریف می

یکی   نظم   نوع  دو  راب ه  این  اروسای»در  جهانی  اروسایینظم  صلح  دیگری  و    « ی: 

دهد.  را مورد تجزیه و تحلیل قرار می  « : صلح آمریکایییبه عنوان نظم جهانامپریالیسم  »

دارد که در این  اذعان می  بیند،نوعی نظم نووستفالیایی می  که وی آن را،  اروسایی  مدلدر  
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نظم، اسا   نوع  بر  نظم جهانی  به  دهی  اروسا به سم  شکل  اتحادیه    س سیاس  خارجی 

بینچندجانبه حقوق  بر  مبتنی  اگرایی  طریق  از  منازعات  مصل  و  حل  به  الملل،  حترام 

و شنود  «دیگری» شدا،  من قهو  ، گف   نهادینه  اس .  گرایی  نظم  حرک  کردا  مورد  در 

امریکایی  صلح  نیز  1جهانی  میوی  ،  من قهعنوان  آن  در  که  مقصود  کند  یک  به  گرایی 

تک ق بی و  نظام  بر اساس  نیز  بر  سپتام  11بعد از    این نظم  .یکجانبه خدم  کردا اس  

دول  محور   نظم  برداشتی  سیشدستی از  و  بر زور  تکیه  با  نظامی و  بر قدرت  مبتنی    ، و 

اس .   یامته  نهای   مشروعی   عنوان میدر  که چگونه  وی  آمریکاکند  با    ایاالت متحدا 

و    حساس دامن زدا  ی تی امن  های به وضعی خود،    دای نسنج  یو نظام   یاس یس   ی هاشواکن 

 .  اس   کردا جیترو را   یساختار یآنارش در نتیجه 

 

 المللی از منظر روسیه ابعاد نظم بینو  یجهانانواع نظم -5

  . وجود دارد  یدر خصوص نظم جهان  یمتعدد  یهادگاایو د  کردهایرو  ،کی به لحاظ تئور

به    کی بر»دورا  نسب  «2یی ایتانیصلح  آرامش  و  ثبات  دوران  به  که  دارد  نظام    یاشارا 

،  یالدیم   1915تا    1814  یسالها   ن یب  ا یتانیبر  ی امپراتوری  هژمونیک     یبا محور  المللنیب

م ا  .شودیگفته  و  این  ساس  سایه  همچننظم  مبنا  ن یدوران  بن   ی بر  نظام    ی ادیاصول 

 . نهادا شدا بود انیبن   ،ازن قواتو ی هااس ی س  نیو همچن  یی ایتفال وس

یا    «یی کای صلح آمر»بر اساس الملل  بیندوم به بعد نظم حاکم در روابط    یاز جنگ جهان 

قدرت   و  بازتاب منامع و نظم  ییآمریکاشود که در واقع نسخه یم  ل یحلت 3ساکس آمریکانا 

بین  این کشور  کیهژمون نظام  ا  .دشمحسوب میالملل  در  گزارش  ساسبر    ی ها اسناد و 

  ا د عم تجارت و بازار آزاد قاانظ  ک ی  جادیچون ا  یی هالفهؤم  ، کایآمر  ی مل   ی امن  ی استراتژ

قابل  یهااتحاد  ، محور و  برا  ینظام   ی ها ی مستحکم    ، کارآمد   ی بازدارندگ  ی مناسب 

مانند   ی حل معضالت مهم جهان یالملل برا نیاز حقوق ب   یریگ جانبه و بهراچند یهمکار 

تسل جمع  حاتیاشاعه  دموکراس   ی کشتار  گسترش  شمار  ی  و  به  نظم  این  اصلی  عناصر 

ی،  سازمان تجارت جهان  ی مختلفی چونا و من قه  یالمللنیب  یتوسط نهادهاآمدند و  می
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بانک جهان  یالملل نیصندوق ب   ، و دوجانبه  یا و من قه  نامه تجارت آزادتوامق و    یسول و 

و    یا من قه   یاز نظم امن  ی جهان و شبکه ، ناتو  20 ی و ج8 گروا  چون  تردیجد ی هاگروا

کنوانس  ی اتحادها و  معاهدات  جانبه و  ب  یها ونیدو  سیش  ،  الملل نی حقوق  به  و  حمای  

می دیگران،  )ماز  شودبردا  و  که    (.52-53:  1395ر  نظم  سرد  این  جنگ  از  توسط  سس 

نظم  محققان    یبرخ عنوان  آن    « برالی نئول  کیهژمون»به    تک   یساختاربر    ،شودیم  ادی از 

از  کیهژمون  نی و همچن  ق بی داش سپتامبر    11  سس  م تکیه    ، نیز  منظ  اینبعد    نیهمتر. 

  ک ینظم هژمون  ی برای هرکه چالش  اس   یامن قه  هایهژموناز ظهور و بروز    یریجلوگ

  دا در نوسان بو ییگراکجانبهی تا  یی گراچندجانبه انی م  حکمرانی نیزاز منظر   .باشند  کا یآمر

ب  نی همچن.  اس   یک    نیو همچن   شریک برابر  کی به عنوان    هیروس ،  ها دورا  نیا   شتریدر 

به جای    ،ایاالت متحدا آمریکا شود که گفته می به نوعی د. قدرت بزرگ در نظر گرمته نش

را سیش   (Wright, 2015: 7-24)های بزرگ، کنسرت تک ق بی  مکانیسم کنسرت قدرت

   بردا اس .

نیز به گفته هنری کسینجر، ایاالت متحدا آمریکا گاهی مدامع نظام    به لحاظ مشروعی  

مبانی تعادل قدرت و عدم مداخله در امور داخلی دیگر   وستفالیایی بودا اس  و گاهی 

دادا آکش قرار  انتقاد  مورد  را  دو  ورها  این  نیز  گاهی  و  کهنه شمردا  و  غیر اخالقی  را  ن 

  ، ن یبا توجه به ا  : بیس  و چهار(.1396)کسینجر،  موضع را هم زمان انتخاب کردا اس   

نظم استفادا  شکل دهی به    یاز قدرت خود برا   ت اوقا  شتریدر بکه    کا یمتحدا آمر  االتیا

  د، منامع هژمون باش  یشود که در راستا  م یتنظ طوریقواعد  داشته تا  ی سعهموارا  کردا و 

را در    ه یو روس  ن یچون چ  ی نوظهور  یکشورها  یت ینارضاهای اخیر  در سالاین موضوع  

   .  داشته اس  یس

باید سه هدف را  از نظر روسیه، چین و شاید برخی از کشورهای دیگر، نظم بین المللی 

اقتدارگرا جایی امن باشد و نباید به دنبال  های  سیش ببرد. اول اینکه نظم باید برای دول 

کند،  دموکراتیک کردن آنها در طول زمان باشد. نظام حکومتی که یک کشور انتخاب می

بین نظم  اینکه  دوم  به خود آن کشور مربوط اس .  محدودی تنها  باید   بر   المللی  هایی 

ی نفوذ اس :  هاقدرتهای غربی، خصوصاً قدرت آمریکا، وضع کند  و سوم بحث حوزا

روسیه و چین باور دارند که محور نظم، مفهومی وستفالیایی اس  که از طریق شورای  
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ابراز شدا اس . از این نق ه نظر، قدرت من قهامنی  سازمان ملل  ای، دارای  های بزرگ 

مناطق همجوار خود هستند در  نقش مسلط  از جمله  مشروعی  دیگران،   منامع  و  )شوله 

راستا،    (.  35:  1397 این  اخیر  در سالدر  که  مدلهای  م ر  شدا  نظم  از  دیگری  های 

شود « یاد می1یکی با توجه به رشد و گسترش قدرت چین از آن به عنوان »ساکس سینیکا 

»ساکس را  آن  برخی  که  شدا  م ر   روسیه  برای  نیز  دیگری  نام2روسیکا   و  گذاری  « 

توسط    «، »اوراسیای بزرگ«ییگراای اوراسنو  »در قالب    ریاخ  یهاآنچه که در سال.  کنندمی

می  ،دشویم   یریگ یس  روسیه زم توان  را  این  کرددر  ارزیابی  خصوص    .ینه  در  چند  هر 

روس    ی مومق  زانیم   و  هاییتوانا نظر  مورد  چ  هینظم  دارد  ییدهایترد  نیو  اما    ،وجود 

و    ام ر  کرد  نه یزم این  و چارچوب خاص خود را در    هااستدالل  هر دو کشورمقامات  

 اند.  زدا   زیآن را ن ی و عمل ک یتئور ی اه نهیزم

بین   ابعاد نظم  در س ح جهانی و از    گف  کهتوان  المللی از منظر روسیه میدر تحلیل 

وسیه  های بدیل ر منظر ساختاری، ایجاد جهانی چند ق بی و یا چند مرکزی یکی از مدل

اعتقاد دارد که  شود.  نظم جهانی محسوب مینسب  به   اصول حاکم بر نظم و یا  مسکو 

همزیستی، رقاب  و    ی چوناصول  بر مبنای   بایستی، میهای بزرگ نوع روابط میان قدرت

نیز  . شیوا حکمرانصورت گیردتوازن   بازیگران را  اعمال نفوذ بر دیگر  ی و یا مسیرهای 

سرت قوا مشابه قرن نوزدهم  هایی چون کنگرایی که از طریق مکانیسمچندجانبهبر مبنای  

امنی  سازماو همچنی از طریق شورای  تحلیل مین ملل متحد، صورت مین  .  کندگیرد، 

احترام به روندهای سذیرمته شدا حقوق بینهمچنین،   به ویژا آنچه در  توجه و  الملل و 

اصل عدم دخال  در  رعای   الیایی حاکمی  و  ، اصول وستفمدا اس د آمنشور ملل متح 

به دیگر    های غربیهای دمکراسی و ارزشایداتحمیل    مخالف  با  امور داخلی کشورها، 

نظم میان بازیگران مشروعی   معتقد اس  بر اساس آن  داند که  را شکلی می،  نقاط جهان

 ,Clunan, 2018, Radin and Rech, 2017, Allison, 2017, Kobayashi, 2017)  یابدمی

Parlar and Ersen, 2020) . 

  (ی چند مرکزجهان  /یجهان چند قطب نظم ) ساختار جهانی-6

 
1.Pax Sinica  
2.Pax Rossica 
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ند  ه اداشت  انی ب  دیهیل و گ  . کردا اس   ی بزرگ معرم  ا یک قدرت خود ر روسیه هموارا  

سوت روس  ن یا،  خود  1999  سال   هزارا   ام ی س»در    نیکه  که  هم  ر مقد  ه یباور  که    شه یشدا 

اعمال کند  یک   قدرت به عنوان  «  بزرگ باشد و در خارج از کشور نفوذ خود را    ک ی را 

درون در  روس ای»   ارزش  -Hill and Gaddy, 2013: 39)  اس    ه خاطرنشان ساخت  « هیدا 

نیز هوی جفری    .(38 از    هیروس  یخارج  اس یس   رزبا  یژگیو  راقدرت بزرگ    مانکوف 

دانسته اس   1990  سال بعد  حال    .(Mankoff, 2009: 12)  به  در  نگرش    ی حداقل   این 

از حوزا نفوذ    ی و برخوردار  یدربارا مسائل جهان  گیریتصمیمبر    یکشور مبن  نیا  لیتما

   .شودیخود را شامل م  یرامونیدر من قه س

  ک ی  نکه یبه ا  هینحو باور روس   ن یبه هم   زیروس ن  گرلی تحل  کبه عنوان ی   1دیمتری ترنین 

اس    بزرگ  مرا  قدرت  نشان  ما   .سازدیخاطر  قدرت    کی  گاا ی جا»  هیروس   سدینویو 

را   داراکمتوسط  صرماً  من قه  ی ه  را  ی انقش  را    هیروس   .ردیسذینم  اس     ک ی خودش 

 (Trenin, 2014: 210) کند های بزرگ بازی میدر لیگ قدرتکه  ند یب یم  ی جهان گری باز

نبا  هید که روس ناز آن دار    یحکا  حاًیتلو  اتی روا  نی ا(.     ی عنصر معمول  ک یصرماً    دیرا 

از    اس  و  ییواال  گاایجا  یدارا که    ضویعآن را    دیدانس  بلکه با  یالملل  نینهاد ب  کی

 اس ، قلمداد کرد.برخوردار   کایبزرگ از جمله آمر ی هاقدرت گریحقوق برابر با د

از    ، کنندیم  ی قدرت بزرگ معرم  کی را    ه یروس   شهیکه هم   ن یعالوا بر امقامات روسی  

  ی« چند مرکز» ای و   ی«چندق ب »  ینظام  ی،ستیبایم  یالمللنینظام ب  نکهی بر ا  یمبتن  یدگاهید

  ان ی م ی فی تفاوت ظر، هرچند. کنندمی ف یخود تعر ل یکردا و آن را مدل بد  ی حما ،باشد 

دارد وجود  به    ،دو مفهوم  دو  هر  و مراکزق ب»مدرن و    «مراکز قدرت»اما  قدرت    «  ها 

گف   می  رند.دا   دیکأت زمانتوان  چند  »مقاله  ،  1996در    ماکوفیسر  یوگنی که    یاز  نظام 

درآورد  «یق ب نگارش  به  جهان  ،را  به  انتقال  آن زمان  ق ب  یاز    ی از روندها   یک ی  یچند 

  ه یروس   یمل مفهوم امنی     در   . بعدهااعالم شدا اس   ه یالملل از منظر روسنینظم ب   ی اصل

سال   که    1998در  اس   تما  ی کنون  ی المللنیب     یوضع »آمدا  برا   روبه  الت یبا    ی رشد 

م  یچندق ب   یجهان  یریگشکل   تری مدودف یدیم.  (Kortunov,2019: 1)  شودیمشخص 

 
1.Dmitri Trenin 
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روس  سیرئ ،  (2008-2012) وق   ق ب،  ه یجمهور  اصل    یک یرا    ییگرایچند  سنج  از 

   .کشورش برشمرد ی خارج اس  یس

به عنوان رئیس جمهور،    ،نی و سوت  ،خارجه  ریبه عنوان وز  ، فوالوردر سخنان  سس از آن  

از    سوتینکه  یبه طور.  شدتئوریزا  مفهوم    نیا  زین ایدا جهان چند ق بی را به عنوان یکی 

کرد.    15 تعریف  روسیه  خارجی  سیاس   کلیدی  باشگاا  ،  وی اصل  ساالنه  نشس   در 

شود    ی که جهان واقعاً چندق ب  دوارم یام   اریمن بس: »اظهار داش ،  2016در اکتبر    یوالدا 

عقاید   اعضاتا  ب   یهمه  شود  یالمللنیجامعه  گرمته  نظر   .(Kortunov,2019: 4)  «در 

این گفتارها و  های  ایدا بینکنند که  اسناد تصریح میهمه  المللی قانونی،  مبنای یک نظم 

سایدار از سل ه هنجاریدرس  و  آزاد  به وجود مراکز چندگانه قدرت  بسته    ،، متعادل و 

تواند  میهای چندگانه در جهان  ظهور قدرت  . همچنین، (Kobayashi, 2017: 200)اس  

بین به نوبه خود  به دموکراتیزا شدن مدیری     کندالمللی کمک  به تقوی  عدال   نیز  و 

 . (Patrick and Bennet, 2014) الملل منجر شودینب  امور

یل و ایجاد روابط مستحکم  با تشک   تا  نمودا اس تالش    روسیه،  در راستای این بینش    

نوقدرتبا   نگهای  که  داخلیظهوری  امور  در  مداخله  در  غرب  به  ران  و  هستند  شان 

  « المللی چند ق بیهای غرب ناراضی هستند، خود را سیشگام »نظام بیننحوی از سیاس 

دهد چنشان  با  استراتژیک  مشارک   ایجاد  سازمانین،  .  چون  تأسیس  نهادهایی  و  ها 

شانگهای» همکاری  گروا    1« سازمان  همچنی2« بریکس»و  سولی  و  واحدهای  از  استفادا  ن 

می  ، ایمن قه تالشتوان  را  از  بخشی  ق بی  تنها  چند  نظمی  ایجاد  برای  روسیه  های 

نمود.   واقع،  محسوب  روسدر  ساله   مقامات  در  اخیر  که  راای  خود  نظم    نارضایتی  از 

آمریکابین رهبری  به  نارضایتی    و  انداعالم کردا،  المللی  شبه جزیرا  را  این  اشغال  با  نیز 

از مرص   با بهرا  د نکنمیسعی    ، اندنشان دادال  در حوادث سوریه  کریمه و دخا گیری 

را »بحران رهبری« غرب معرمی می  بدس  آن  که  به عنوان ،  کندآمدا و آنچه    مسکو را 

 د.  ننظم جهانی جدید در حال ظهور، معرمی کن معمار اصلی 

 ( کینظم هژمون برقراری بزرگ در  ی ها حق قدرت )پذیرش نظم ای منطقهساختار -7

بود که    یاصل   ،در طول جنگ سرد  رقدرتاز دو اب  ک یهر    ی ز سوا «  مناطق نفوذ»داشتن  
 

1 . Shanghai Cooperation Organization 
2 . BRICS Grouping 
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بحث وجود داشته که    ن یهموارا ا  .کردیم   م یتنظ  1980  تا اوایل دهه  روابط دو کشور را

اگرچه سل ه    هستند. خود در مناطق نفوذ قائل    یبرا   ی اژایو  ازات یامت   ، بزرگ  ی هاقدرت

  عای مداما    ،امتهیکاهش    یشورو   ریمسکو بر مناطق نفوذ خود سس از سقوط اتحاد جماه 

مبن  نیا جا  رب  یکشور  سرزم   ژایو  یگاهیداشتن  شورو  یها نیدر  سابرجا    یسسا  کماکان 

،  شودیم    یهدا نیسوت اکنونو  « سنی«، »یلتیمونروسکا » در قالب آموز گاایجا نیا  .اس  

بس   بر روس   ار ینقش  تام  هیمهم  امن   ن یدر  و  شورو سمناطق      یصلح    شود یم  دیتاک   یسا 

دیگران،   و  سوتین،    (. 167،  194،191:  1392)استوارت  باور  از    ینظم »به  متشکل 

بوع خود مسلط بودا و هر یک  تهای بزرگ در مناطق مهای نفوذ که در آن قدرتحوزا

مسائل   باشند،    مهمدر  داشته  برابری  اختیار  که  جهانی  اس   مینظمی  منامع  بهتر  تواند 

کند تأمین  را  اتحادیه    .Suslov, 2014: 6))   «روسیه  و  واشنگتن  روس،  مقامات  نظر  از 

ق بی،   چند  در یک جهان  نظم  میاروسا  برقراری  در  را  مراکز جدید قدرت  بایستی حق 

   . ای خود به طور واقعی به رسمی  بشناسندهژمونیک من قه

تا حد    ی،او من قه  یالمللنی نسب  به نظم ب  دیدگاا روسیه  ی،چندق ب  یجهان  در کنار ایدا

نگران من قه نفوذ  ، قدرت بزرگ در درجه اول  ک یمبنا قرار گرمته اس  که  نی بر ا  یادیز

خارج تهاجم  از  مهم اس     یخود  موضوع،  این  که    یک یاستراتژ  دغدغه  نیترو  اس  

ن  ی اریدر بس  .کندیم  شنهادیس  ا یهموارا اعالم و    هیروس  عنوان شدا    زیاز اسناد و مدارک 

ب  ه یروس  دگاا یکه د به نظم  ا  یادی تا حد ز  ی المللنینسب   مناطق  »کشور بر    نیبر کنترل 

نزد نزد  تقریباً   ی،و محققان روس   گرانلی تحل.  شودیم  یناش  «کیخارج  به    کیخارج  را 

کشور  منهای حوزا بالتیک ) سه  سابق بودا    یاز شورو  یکه قبالً جزئ  ییعنوان کشورها

 . کنندیم  فی توص ی(و لتون انیتو یل ی، استون

میالدی روسیه دو حوزا    1991رسد که از سال  ، به نظر می«روی آلیسون»بر اساس نظر  

بین حقوق  جهانی  نظام  حاکمی   اس :  ساخته  مشخص  را  اساس  مجزا  بر  که  الملل 

و دوم، مسکو    کند عمل میاختیارات قانونی و نهادی شورای امنی  سازمان ملل متحد  

ها و هنجارهای خود در من قه و نفوذ خود،  یل ارزشقانونی و هنجاری برای تحمحق از 

های اخیر و به ویژا با حوادث  بنا به اعتقاد همین نویسندا، اینکه در سال . برخوردار باشد

اوکراین، مقامات روسیه، آگاهانه من قه سازی را در سیش گرمته و در قالب اوراسیاگرایی،  
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بینخواهد  می برای ایجاد یک از قوانین  جهان موازی ژئوسلیتیکی و اقتصادی در    المللی 

این کشوربه دنبال تجویز  ، حاکی از آن اس  که  کند مقابل اتحادیه اروسا و غرب استفادا  

 (.Allison,2017: 528-529) اس   برآمدا ای مورد نظر خود نظم من قه

سال دارند  در  سعی  روس  مقامات  اخیر،  کن های  اثبات  را  نکته  که ناین  س ح  در    د 

و  بین سس  نیهمچن المللی  مناطق  در  روابط  هنجارهای  ،  ی شورو  ادر  و  قواعد  محتوای 

  مسلط الب و  غ توسط دول   در وهله اول   ی،ابه نظم من قه  دهیالملل و شکلنیحقوق ب 

چندق ب  و   شود  ن ییتع جهان  قدرتبایستی  می  ی، در  در    یها حق  نظم    برقراری بزرگ 

 .  شناخته شود   یبه رسم ی امن قه کیهژمون

   روسیه و غرب روابط میان  نظم و  براصول حاکم -8

هر   از  در  بیندورا  حاکم    ،المللینظم  قدرت  اس اصولی  آن  مبنای  بر  بزرگ  که  های 

را   خود  یکدیگر  روابط  روس  .  کنندمیتنظیم  با  اصولی  نیز  مقامات  یادآور  را  مرتب 

در زمانمی میان قدرتشوند که  در روابط  به ویژا  های گذشته  و  بزرگ  روابط  در  های 

در  که  همزیستی، توازن قوا و رقاب   اصولی چون    .ا اس  این کشور با غرب، حاکم بود

کشور   دو  میان  سرد  جنگ  در»  هایکنفرانسدر  زمان  یا  و  نهایی  کنفرانس  »  یالتا« 

ق  1975  «هلسینکی شوند که  از جمله مواردی محسوب می،  ندرار گرمته بودمورد توامق 

بینتعریف  در   نظم  قبال  در  روسیه  بدیل  رویکرد  مدل  ارائه  و  بسزایی    آنالمللی  نقش 

 دارند.  

 همزیستی  اصل و توجه به  اصول یالتا -الف

حوزاروسیه    یریگی س     به  برقراری      یهانسب   و  هژموننفوذ  سس  کینظم  مناطق    ا در 

گذشته    ستمیس  یا یکشور به دنبال اح  نیرا بر آن داشته که اعالم کنند ا  یار یبس   ی،شورو

جهان و  ینظم  »1815  نی کنگرا  »1945  «تایال  ستمیس ،  به  و    1975هلسینکی«  کنفرانس  ، 

از نظم بین. در جهاناس   « کنسرت قوا  ستمیس»  طور کلی المللی، نظمی که  بینی روسیه 

گذاشته شد، به عنوان مظهر یک سیستم امنیتی اروسایی کارآمد تلقی   1815کنگرا وین  در 

گران سیاس   ترین تحلیل، به عنوان یکی از برجسته(2015)  1شود. سرگئی کاراکانوف می

یاد   دارد،  کردن  تقلید  ارزش  بارها  که  چیزی  عنوان  به  وین  سیستم  از  روسیه،  خارجی 

 
1 .Sergey Karaganov 



142 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

میودور  می با  1لوکیانوفکند.  روس،  برجسته  متخصصان  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز   ،

نوستالژیک خواندن نظم حاصل از کنگرا وین، از سیستم کنسرت قرن نوزدهم به عنوان  

شه به  یاد کردچیزی که شبیه  آتالنتیس اس ،  »در  ر گمشدا  ایشان،  امثال  و  وی  برای   .

الزم   آنچه  نیز  اوکراین  حرمه  مسألهاین    نمودمیبحران  دیپلماسی  یک  دقیقاً  که  ای  بود 

واقعی با روحیه قرن نوزدهمی شکل گیرد. دیپلماسی که هر چند در مکتب روسی نامی  

 (. (Lukyanov,2014: 1-3آشنا اس ، اما در عمل مراموش شدا اس «

از جنگ جهانی   سس  ایجاد شدا  امنیتی  یالتا  در سیستم  کنفرانس  برای روسها  یک  دوم، 

های کمونیستی  آید. در این کنفرانس که دولتهای غربی، دول نق ه ع ف به حساب می

تح  رهبری شوروی در اروسای شرقی را به رسمی  شناختند، به عنوان مدل م لوبی از  

رگ،  شود  چرا که به روسیه به عنوان یک قدرت بزاز منظر روسیه شمردا مینظم جهانی  

ائتالمسوتین، یالتا را نمونه.  دادای خود را  های نفوذ من قهحق ترسیم حوزا از  ضد    یای 

به عنوان بدیلی در نظم    مشابهتروریستی   همان روشی که منجر به شکس  نازیسم شد، 

میان قدرت معرمی میروابط  کنونی  در مق ع  . (Forsberg, 2019: 161)کند  های بزرگ 

  ن یبه واس ه ا   یجهانظاهراً در سیاس  های که   ی ثبات و هماهنگ  ، از صلح د یبا تمج  یو

اس   آمدا  وجود  به  ما  سال  نظم  در  کنندگان  2013  ،  شرک   به  انجمن    خ اب  در 

گف :      یگفتگو و  یادآوریخواهم    یم»   والدایی  کنگرا  که  توامق   1815  نیکنم    و 

بودا اس  که    ه یمعال روس  اری سبا مشارک  ب  ،1945در سال    التایشدا در    قدمنع   یهانامه

قدرت   ، مقاطع حساسآن در  روز یسکشور  کی به عنوان   هیروس  .تأمین شد داریسا ی صلح

که بدون مشارک     می آور  ادیرا به  یاهدا ورسا ع م . سخاوت و عدال  نشان داد بارا  خود

  ه یسابود که   یورسا و من کامالً با آن موامقیم که از کارشناسان    یار یبس  . منعقد شد  هیروس 

جهان جنگ  اساس  نهاد  یو  بنا  را      .( en.kremlin.ru/September 19, 2013)«  دوم 

نیز توسط بسیاری از روسها به عنوان مدلی که توانسته به   در مق ع کنونی  ا«، الت »ی  ریتصاو

کند،    ی صلح کمک  میسایدار  تمجید  مرتب  طور  تأثیر    شود.به  انداز  چشم  همین تح  

به گفته روی  کند.  ای خود را ترسیم  ای نفوذ من قههحوزاخواهد  مسکو میگرایانه،  واقع

شناختن  آلیسون،   رسمی   به  برای  روسیه  تالش  شوروی،  مروساشی  از  سس  سال  سی 

 
1 .Fyodor Lukyanov 
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گستردا اوکراین و من قه  از جمله  نفوذ خود  مناطق  بر  به  می  CISتر  حقوق ویژا  تواند 

توامق دارد  منزله  آن اصرار  بر  این کشور هموارا  که  باشد  دومی  یالتای   ,Allison)نامه 

2017: 536) . 

 

 رقابتاصل  -ب 

روسیه    و  غرب  میان  روابط  در  که  دارند  تأکید  هموارا  روس  مقامات  که  دومی  اصل 

دیمیتری  بایستی حاکم باشد، اصل رقاب  اس . به اعتقاد بسیاری از محققان از جمله  می

ا،  (2014)  نینیتر آمر  االتیروابط  روس  کایمتحدا  دورا    ن یتردبتاکنون،    1985از    ه یبا 

م  را  روس   . گذراندیخود  اوکرا  هیحمله  جز  نی به  شبه  الحاق  خود    مهیکر  رایو  در  به 

در سور،  2014 آمر  ،ه یدخال   انتخابات  در  مداوم  ،  2016در سال    کایدخال   و تالش 

انتخابات    یرگذاریثأ ت  یبرا نزد،  2020در  ونزوئال  باکشور    ن یا  کیروابط  و  و    ایران 

  ی برا  ی دیبه تهد  نیو چ   هیروس تا اس  موجب شدا    ین،با چ  کیائتالف استراتژ  نی همچن

میان،  . درآیندمتحدا    االت یا  یمل     یامن  این  کشور   در  دو  ترک  زین  روابط  از    یب یبه 

  2012در سال   ن یکه سوتاز زمانی در واقع،  . اس  شدا تبدیل و دشمنی،   رقاب   ، یهمکار 

  ، و خارج  داخل در خود قدرت   ی تثب ی برا ی و سپس تالش و بازگش  مجدداً به قدرت  

 . تبدیل شدا اس دو کشور میان در رمتار  یعامل مهمبه گف  که رقاب   توانیم

روس  ییهاچالش  این  با    ه یکه  در  داردآمریکا  کرد  االت یا  ،دوران  ملزم  را  تا    ا  متحدا 

ا  و  یهمکار  انیرا م   ی تعادل مناسب با  شود  گفته میاگرچه    .دهد  ترتیب کشور    ن یرقاب  

لحاظکه   به  ضعیفاقتصاد  روسیه  از ی  ندارد،    ، اس   کا یآمر  تر  رقاب   توان  این  اما  و 

از    یبرخاس  که    لیدل  نی به همهای مختلفی خود را نشان دادا اس .  رقاب  در عرصه

روابط    ی دیاز مشخصات کل   ی کی بزرگ را    ی هاقدرت  ، بازگش  رقاب  میان گران لیتحل

   .(Mead, 2014)اند قلمداد کردامعاصر   یالمللنیب

و چین با قاطعی  خود   2008روسیه با حمله به گرجستان در    و دیگران،  به نوشته شوله

به نمایش گذاشته بودند.  نمونه،  2010در دریای چین جنوبی در سال   از رقاب  را  هایی 

به  خود  کردن  مسلح  با  اما  ندارد،  زیادی  توانایی  اقتصادی  لحاظ  به  چند  هر  روسیه 

علیه  جنگ بر  اقدامات سایبری و اطالعاتی  انجام  و  اوکراین  به  تهاجم  امزارهای جدید، 
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به   که  دادا  نشان  تسلیحات،  کنترل  در سیاس   نظر  تجدید  به  آمریکا،  ژئوسلیتیکی  لحاظ 

نزدیک   همکاری  همچنین  اس .  آمریکا  با  رقاب   نیز  میان  دنبال  را  چین  با  روسیه 

 .(18-19: 1397)شوله و دیگران،   بایستی در این راستا ارزیابی کردمی

گوبا نظر  شدا  یاشی،  از  بنا  مرض  این  بر  جهانی  حکمرانی  خصوص  در  روسیه  دیدگاا 

امور جهانی   بینمیاس  که مدیری   المللی، صورت گیرد و در  بایستی از طریق رقاب  

بیناین صورت اس  که می ی  المللی امیدوار و مانع سل ه جهانتوان به امزایش عدال  

روسیه   خارجی  سیاس   نخبگان  خاطر،  همین  به  به  شد.  روسیه  استقالل  و  بقا  اساساً 

جدایی بخش  بینعنوان  نظام  از  رقاب ناسذیری  سیستم  در  را  میالملل  آن  تی  در  که  بینند 

از طریق مکانیسمکشورها سعی می امزایش عدال   کنند  های کنترل و توازن، در راستای 

 . (Kobayashi,2017: 201المللی گام بردارند )بین

اکتبر    22« در  1المللی والدایی های بیندر سخنرانی خود در باشگاا »بحثنیز  سوتین  خود  

داش  ،  2015 رقاب   اظهار  »اگر  دول ،  شکلبین  و  چارچوب  ها  در  اتحادها،  گیری 

قوانین و هنجارهای سیاسی و اخالقی ثاب ، باشد، سس آن رقاب  کامالً طبیعی اس ، اما  

ها، ممکن اس  منجر به شکل  های منامع بین دول اگر غیر این باشد، رقاب  و درگیری

کنتگیری بحران از  ممکن اس   و چشمگیری شود که چه بسا  حاد  رل هم خارج  های 

با این سخنان، در واقع،   های بزرگ را برای مداخله و جنگ در  ، حق قدرتویشود«. 

بلوک یا  کشور  حیاتی  منامع  که  آنمرزهایی  میهای  تشکیل  را  میها  توجیه  کند.  دهند، 

قابل   غیر  رقاب   این  که  بود«  »مرزی  من قه  همان  دقیقاً  سیاا،  دریای  من قه  و  اوکراین 

 .(Glebov,2017: 158)سوتین، اتفاق امتاد کنترل به گفته 

 

 قوا  توازناصل   -ج

اس .  توجه شدا  بسیار  با غرب،  میان روسیه  رمتار  در  نیز  قوا  در    توازن  جریان  سوتین 

بین در سال    2المللی بحث و گفتگوی والدای« سخنرانی خود در نشس  ساالنه »باشگاا 

مبتنی بر توازن جدید قدرت که برای حفظ  2014 به جای ایجاد سیستمی  ، عنوان کرد، 

 
1 .Valdai International Discussion Club 

، باشگاهی اس  که اندیشمندان و متخصصان دولتی تاسیس شد  2004لدائی ، که در سال . » باشگاا بحث و گفتگوی بین المللی وا2

 «    داخلی و خارجی روسیه بحث کنندمسائل اقتصادی و سیاسی موثر بر سیاسو بین المللی را گرد هم می آورد تا در مورد 
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انجام داداها ]غربیالمللی الزم و ضروری اس ، آننظم و ثبات بین اند که  ها[ اقداماتی 

سرد سایان یام ، اما این جنگ    اند. جنگ سیستم را به عدم تعادل شدید و عمیق کشاندا

های روشن و شفاف در مورد احترام به قوانین  ن صلحی که مبتنی بر توامقامضای سیمابه 

این تصور ایجاد شدا اس     منجر نشدموجود یا ایجاد قوانین و معیارهای جدید باشد،  

که به اص ال  »سیروزها« در جنگ هستند که تصمیم گرمته تا حوادث را تغییر و جهان را  

ده شکل  خود  عالئق  و  نیازها  با  این   en.kremlin.ru/October 24, 2014))ند  متناسب 

  ، گرایی از طریق چند ق بی و چند جانبهروسیه    های اخیر،در سالشود که  طور بحث می

دنبال   سرد    گذاربه  جنگ  از  سس  جهان  در  متجدا  ایاالت  هژمونی  به  اس از  همین  . 

و اتحاد با دیگر  اش، تشکیل ائتالف ایاس  با استفادا از قدرت هسته  تالش کردامنظور 

سازمان و  من قهکشورها  قدرت  های  برابر  در  موازنهای  متحدا  کند ایاالت  در  .  سازی 

و انضمام    2008گرجستان در سال    حمله به   روسیه با    ، بسیاری معتقدند که همین زمینه 

سال   در  خود  خاک  به  به  2014کریمه  مسکو  عملشیوا،  کامالً  راهبرد  ای  گرایانه، 

به عنوان ابزاری برای ترویموازنه ائتالفسازی را  سازی و  ج منامع ملی خود در خارج، 

   . ه بودا اس در سیش گرمتوسلیتیک جهانی، رمتار غرب در بازی ژئبه تعادل بخشی  

توانایی امزایش  سوریه،  بحران  در  روسیه  دخال   نظامی،  همچنین  و  داخلی  و  های 

جانب  جنگ از  هیبریدی  و  ترکیبی  کشورهای  می  این  که  نشان  سیاس   دهد  نخبگان 

ن را در  های بزرگ مد نظر قرار دادا و آرتاصل توازن قوا را در رمتار قدخارجی روسیه 

های  مریکا مبنی بر گسترش ناتو و حمای  از انقالبالمللی به رهبری آمقابله با نظم بین

   .اندداداعنصری ضروری تشخیص  ،رنگی در حیات خلوت خود

 

 جهانی  حکمرانی ازروسیه شیوه یی؛ گرا چند جانبه-9

اسناد روس   یدر برخ متون و  جا،  هیاز  چندق ب   یبه  استفادا    یی گرااز چندجانبه  یمفهوم 

  ی اساس     یهمان محور  یمفهوم نظام چند ق ب با توجه به اینکه  در این اسناد  شدا اس .  

رقاب  در    یبه معنا   ی« نظام چند ق ب »را دارا اس  و از آنجا که اص ال     ی نظام دو ق ب

ب  همکار   یالملل نیامور  نه  و  کشورها   یداریسا  ستمیس  جادیا  یبرا ی،  اس   منامع    ی که 

را نفیضع همه    جنگ  »  ای   «بدون قاعدا   یباز ها را از یک »و کشور  ردیدر نظر بگ  زیتر 
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به عنوان مدل    ییگرابر اصل چندجانبه  یالملل مبتننی نظام ب  ،مصون نگه دارد«  علیه همه

ب وم ل نظام  در  خود  م نیب  م البه  این  (Kortunov,2019: 20).   دنکن یالملل  نظر  از 

ظهور    دومی اما  ، گرداندیم بر  ی نظم جهان ی هر چند ما را به اشکال باستان ی اول  متفکران، 

نوید    یجهان  یاز حکمران  یدیس ح جد از    .(Lebedeva, 2015:90-86  )  دادخواهد  را 

متفکران    نظر دیگر  و  اینکهروس کورتونف  به  توجه  با  ن  ،  گذشته  روابط  در    زیدر 

چندجانبه  ییمدلها،  المللنیب من قه  ییگرااز  س ح  آزما  یا در  از    ش یمورد  گرمته  قرار 

امر تحقق    نی ا ( سه آن)آ    ا یجنوب شرق آس  ه یدر اتحاد ا یاروسا و    هیدر اتحاد نکهیجمله ا

سا  تواندیم   مدل  نی ا  نیبنابرا،  اس    امتهی عنوان  نظم  هینظر  جادیا  یبرا   ییهاهیبه  و  ها 

من قه  یجهان  س حدر    دیجد گ   زین  ی او  قرار  توجه  ا  .ردیمورد  که  اساس    نی بر  اس  

بر  ییهاسروژا» همکار  ، ا یاوراس  ه یاتحاد  ،کس یچون  س  ی،شانگها  ی سازمان    مان یسازمان 

جمع   یامن  نمونه  ... و    یدسته  عنوان  جانبه  ی دیجد  یی هابه  چند  مدل  در    یی گرااز 

ها  این سروژاکه    شودیم  انی ب  طور   ن یا  .شودیم   جی ترو  هیالملل از منظر روسنی ب  اس  یس

م  توجه  ازاتیامت   توانندیهم  بفیضع   یکشورها   ی برا  ی قابل  همراا  به  هم   د ناوری تر    و 

  ی ها اس یس  به دور از توازن قوا و  ندا یآ ی نظم جهان ی برا  ای هیساتواند به عنوان میکه نای

 .( (Kortunov, 2019: 21عمل نماید ،کایآمر هژمونیک و   انهیراگیکجانبه

موامق  به  بیننامهسایبندی  برنامه  های  مورد  در  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  مثل  المللی 

ایران، ترکیه، عربستان  هسته ایران، توامق سیاسی در مورد بحران سوریه، همکاری با  ای 

دهندا   نشان  جانبه،  چند  صلح  روند  و  اسرائیل  و  نظام    رویکردسعودی  در  روسیه 

 رهای چند جانبه اس .  الملل بر اساس سازو کا بین

تحلیل و  محققان  اکثر  گفته  بر  جانبهگران،  بنا  چند  بر  روسیه  عرصه  گرچه  در  گرایی 

امور من قه ای  ای و در برخورد با موضوعات و مسایل من قهجهانی تأکید دارد ولی در 

یکجانبه عملکردی  و  اس نگرش  دادا  بروز  خود  از  نهاهای  گرایانه  در  روسیه  اگرچه   .

یک    مختلفی  نهادها  این  از  استفادا  در  کلی  طور  به  اما  دارد،  عضوی   من قه  در 

میجانبه عمل  دادن گرایانه  سیوند  برای  نیرومند  نهادهای  تشکیل  جای  به  روسیه  کند. 

دول دول  نیرومندترین  قدرت  بازگش   از  جلوگیری  و  من قه  یک  های  ها، 

برداشتی »من قه صرماً  که  کردا  دنبال  را  مجازی«  حرک     گرایی  تا  اس   همگرایی  از 
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ای  واقعی به سم  آن. در کل در دوران سس از سقوط شوروی، نهادهای چندجانبه من قه

آن از  عضوی  روسیه  عرصهکه  اس ،  روسیه    ایها  تسلط  و    اندبودابرای  )استوارت 

 (.  285:  1393دیگران، 

  

 مکانیسم مطلوب روسیه از شیوه حکمرانی جهانی -9-1

بین  گفتمان نظم  مورد  در  همکاریروسیه  طرمدار  به شدت  و  المللی  منظورا  چند  های 

المللی و به ویژا سازمان ملل متحد  ای اس . در چارچوب نهادهای بینچندجانبه من قه

بین تعارضات  حل  و  اقدام  خواهان  امنی ،  شورای  میو  همچنین  المللی  مسکو  باشد. 

همانن را  در س ح جهانی  به  سازوکار حکمرانی  که منجر  نوزدهم  قرن  قوای  د کنسرت 

روسیه شدا بود،حل و مصل اختالمات   بزرگ  سذیرش قدرت  قبول    و  معلی  در شرایط 

 دارد.  

 ی سازوکار کنسرت قوای قرن نوزدهم بازساز -9-1-1

که سس    یستم یس   کنسرت اروسا  ستمیس   ،هیروس   کمی و    س یبزرگ قرن ب   یاستراتژ  در  

جنگ کنگرا    یسلئوننا  یها از  از  بو  سیس أتوین    1815و  کنفرانس  شدا  آن  از  سس  و  د 

ابرقدرت آمریکا و شوروی  نهایی   به عنوان مبنایی برای تنظیم  1975هلسینکی میان دو   ،

اعمال نفوذ و سیا  قرن بیس  و یکم شمردا   سروابط و همچنین مسیرهای  گذاری در 

در  می زمینه شود.  م  ،این  در  شود  یعنوان  ایجاد    ،یهروس  کالن  یاستراتژکه  هنوز 

جهان  یها از قدرت  هاییکنسرت آن  یبزرگ  طی  بتواند    که  در    قی از طراین کشور  آنها 

جهان سس  یامور  مناطق  از  کنداعمال    ی، شورو  ا مراتر  بهو    نفوذ  را  ضامن  عنوان    خود 

 .  شودشمردا می مهم، بسیار ند ببی یالمللنینظم و ثبات ب ی اصل

اعتقاد   ترک  ،1رسونسرابرت  به  رسم  ب ی با  عنصر  دو  سازمان      ی امن  ی مانند شورا )  ی هر 

از آن  در  روسیه  که  جایی  متحد،  اس   ملل  برخوردار  وتو  غ  (حق  عناصر    ی رسم   ریو 

قرن    ی«  هاکنسرت»از شرک  در    ه یروس  یهدف اصل  ،( موق   یا مجامع مشاورا)مانند  

و    المللی بدهدای در تصمیمات بینکننداامتیاز تعیین  مسکواس  که به   نی ا کم یو  س  یب

 :Person, 2020) در نظر گرمته شود زینآن  یکه منامع مل  دیبگو یدر حل مشکالت جهان
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در  نویسد، میاسترالیایی و کارشناس سیاس  خارجی روسیه -نویسندا چینی، 1بابو لو .(5

نسخه قرن بیس  و یکمی نظم کنسرت مورد نظر روسیه نیز، نهادهای چند جانبه قوانینی  

های بزرگ اس  و کشورهای کوچکتر،  کنند که مبتنی بر تصمیمات قدرترا تنظیم می

محدودی  به  اینکه  به  ضمن  را  آن  هستند،  واقف  حاکمی   خصوص  در  خود  های 

به ویژا سند  .  (Lo,2018:11)شناسند  رسمی  می راهبردی،  به سند  اسناد رسمی مربوط 

 سیاس  خارجی و امنی  ملی روسیه، نشان دهندا چنین مهم و برداشتی از جهان اس . 

همانند آنچه    ی ساز و کار سنت  یبازساز ،  کم یو    س یدر قرن ب  ه ینظر روس  مورد  مدر نظ

برخوردار    یمحکم   ار یبس  گاا ی از جا،  بزرگ  یها در قرن نوزدهم در قالب کنسرت قدرت

اس   می  .شدا  عنوان  زمینه  این  قدرت  شود،در  )اینکه  بزرگ  غرب(  روسیههای  به    ،و 

  ی ا منازعات من قه  ند کنیم  یبا هم مالقات کردا و سع   ی،و اختالمات اساس  ی رغم دشمن

جهان کن   یو  آن    .دنرا حل و مصل  به همچنین حاکمی  و حق  در من قه خود  نفوذ  در 

و شناخته      ی رسم جا  شود  بس  یهمکار   ی به  زم  یار یدر    ی ها نظام  ی ستیهمز،  هانهیاز 

هم   کنار  در  قرار  مختلف  شناسایی  روس  گیرد،مورد  منظر  نظم    تحققدر    دتوانیم  هیاز 

  کم یو    س یقرن بواقع شود. در نسخه  ثر  ؤم  اریبسو کاهش اختالمات با غرب  م لوب  

قواک حق  نسرت  روسیه،  نظر  مد  حوزا  ی هاقدرتی  در  رسم  یها بزرگ  به      ی نفوذ 

 .  شودشناخته می

 

   یالمللبینو مدیریت امور تنظیم  سازمان ملل متحد در محوری  نقش  -9-1-2

الملل مورد تأکید قرار  گذاری در نظام بینمکانیسم دیگری که روسیه برای اعمال سیاس 

اس .  می متحد  ملل  سازمان  محوری  نقش  به  توجه  هدهد،  چند مسکو  به    ر  نسب  

بین احترام به حق وتو در    لی الملل حساس بودا وتغییرات ساختاری قدرت در سیستم 

به عنوان بازتاب و سنجش وضعی  و    ، بشورای امنی  را نه تنها یک رویه مناس  بلکه 

روسیه از    . (Allison, 2013: 10-12)بیندالمللی روسیه از قدرت نهادی خود میاهرم بین

کند  چرا که اعتقاد دارد عضوی  دائم در شورای امنی  و  سازمان ملل متحد حمای  می

بزرگ قدرت  امتیاز  روسیه  به  وتو،  حق  همچنین،می  داشتن  روسیه،    بخشد.  منظر  از 
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نیز  تواند زمینهسازمان ملل می ای برای جلوگیری از عدم دخال  در امور داخلی روسیه 

 باشد.  

با تأکید  در مقاله خود ، 2012ه ریاس  جمهوری در سال  درس  قبل از بازگش  بسوتین 

ملل،  سازمان  نقش  با    بر  مؤثر  مقابله  برای  امنی   شورای  و  سازمان  این  اینکه،  بیان  با 

ها و اقدامات خودسرانه کشورها مهم اس ، عنوان کرد هیچ کس حق ندارد از  دیکتاتوری

مل  علیه  بر  آن،  زور  از  استفادا  ویژا  به  ملل  سازمان  استفادا  اختیارات  مستقل  های 

بر   .(Putin, 2012)کند نیز  روسیه  رسمی  نظام    اسناد  در  متحد  ملل  سازمان  اهمی  

دارند.  بین تأکید  که  الملل  طوری  آمدا    2013  خارجی سال  در مفهوم سیاسبه  روسیه 

تنظیم روابط    اصلی   بایستی به عنوان مرکزمیسازمان ملل در قرن بیس  و یکم  »   اس : 

آید و هیچ جایگزینی برای آن وجوالملل و هماهنگی میان سیاس بین د های جهانی در 

 . (mid.ru/en/ Fenruary 18, 2013) «ندارد

مقامات روس، از سازمان ملل به عنوان مجمعی برای بحث دربارا درگیری و اختالف با  

میدیگر قدرت استفادا  عمومی سازمان ملل  های جهانی  در مجمع  کنند. سخنان روسیه 

دورا در  در حتی  به ویژا  داش   و غرب اص کاک وجود  میان روسیه  که  جریان    هایی 

اوکراین    2008بحران گرجستان   از سازمان    2014و  آنها  که  موضوع بود  این  نشانگر   ،

 :Radin and Reach, 2017)کنند  میملل به عنوان تریبونی برای بحث و گفتگو استفادا  

از سیستم سازمان ملل سشتیبانی میبه نظر می.  (36-37 این دلیل  کند، که  رسد، روسیه به 

به عنوان یک قدرت بزرگ، عضو دائم شورای امنی  اس  و دارای حق وتو اس . حق  

های غربی را از من قه خود کوتاا  بخشد که دس  دخال وتو به روسیه این توانایی را می

مدا به  سازمان  دادن  ساسخ  از  و  امتاد،  کند  اتفاق  کریمه  در  آنچه  مانند  خود  خالت 

  ی امنی  سازمان ملل متحد را مجمع سوتین، شورابر این اساس اس  که  جلوگیری کند.  

به    خودجایگاا  روسیه با      چرا که اعتقاد داردداندبرای مدیری  امور جهانی می  یآل ایدا

 تواند هر تصمیمی را وتو کند.  می ، عنوان عضو دائم

 

  نظم یابی مشروعیت شکل -10

بین  ،روسیه نظم  بردامشروعی   سیش  به  غرب  رهبری  به  نهادها  که  و  المللی  اند 



150 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

اند را  ته و اختالمات حل و مصل شداگیری صورت سذیرممرایندهایی که طی آن تصمیم

آمریکا را در خدم  منامع  هایی از نظم به رهبری  روسیه و چین بخش  برد.زیر سؤال می

آن  ند  بین نمیخود   ویژا  تالشهابه  عنوان  به  را  دموکراسی  ترویج  د،  سوی غرب  از  ر  ی 

از نظر   .گیرندشان در نظر میثبات کردن جامعه داخلیها از طریق بیراستای تضعیف آن

و چین سایر بخش مدیری  آنروسیه  دلیل شیوا  به  نیز  نظم  واجد مشروعی   های  ها، 

هاس  که کشورهای نوظهور به دنبال اصالحات در  سال  چندانی نیستند. به عنوان نمونه،

بین المللی سول هستند، اما کنگرا آمریکا تمایلی به حمای  از اصال  نظام رأی  صندوق 

بین صندوق  ادارا  شیوا  اصال   در  طوالنی  تأخیر  ندارد.  نهاد  این  در  سول،  دهی  المللی 

و موجب شدا تا    اف کردمشروعی  این سازمان را نزد کشورهای در حال توسعه تضعی 

آسیایی« »بانک سرمایه بنایی  شود  1گذاری زیر  دیگران،    ایجاد  و  این  (.  33:  1395)مازر 

نیز   جهانی  تجارت  سازمان  جهانی،  بانک  جمله  از  نهادها  سایر  خصوص  در  موضوع 

مواردی که روسیه در خصوص مشروعی  نظم مسأله دارد و  ،  به طور کلیوجود دارد.  

بندی  توان به قرار زیر دستهرا میباشد،  میآن  قواعد و اصول    برخی از خواهان تغییر در  

 کرد:

 مخالفت با ترویج هنجار لیبرال دموکراسی -10-1

دهد  میالملل چند ق بی از منظر روسیه در صورتی خود را نشان  ارزش اصلی نظام بین 

شود، از  ی که توسط آمریکا ترویج میکه آرمان لیبرال دموکراسی و همچنین حقوق بشر

بیفتد  روسیه، .  کار  سیاس  خارجی  در    نخبگان  را  نظم  دموکراتیک  و  لیبرال  هنجارهای 

می وستفالیایی  حاکمی   هنجارهای  با  گفته  .  دانندتضاد  از  آنهابه  سس  متحدا  ایاالت   ،

که   سرد  ارزشبنیانجنگ  اهمی   بر  تکیه  با  ریخ ،  سی  را  لیبرال  نظم  یک  های  های 

صلح  در  تا    و  آمریکایی  اس   کردا  سعی  جهانی،  این  همچنان  امنی   از  حمای   حق 

اشاعه آنارزش دارد. سس از جنگ  ها را برای خود محفوظ  ها و هنجارها و گسترش و 

تنها شکل ابر قدرت  سایه یک  بر  نئولیبرال  نظم  که  سی  اس    گرمته  سرد  در  این کشور   ،

ارزش به  دادن  و  حیات  ورشو  سیمان  اعضای  به  آن  اشاعه  و  گسترش  و  خود  های 

به وجود آمدا از شوروی سابق بر آمدا اس . آنها معتقدند که آمریکا با  جمهوری های 
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کشورها   داخلی  امور  در  دخال   عدم  آن،  بارز  نکته  که  وستفالیایی  از اصول  اقدام،  این 

ها از جمله در عراق و  های خود، عدول کردا اس  ودر برخی مکانمیل ارزشوعدم تح

از انقالب های رنگی در حیات خلوت روسیه، در سی تحمیل  امغانستان و یا با حمای  

نخبگان سیاس  خارجی دو حزبی آمریکا، در  ها از طریق زور نیز برآمدا اس .  این ایدا

به   سازی جهانی«،  ایدا  راستای من ق »جامعه  از  کلی  استقبال    « حاکمی  مشروط»طور 

ن  ،حقی از سیش دادا شدانند، که بر اساس آن اساسا حاکمی   کمی . به  دشومیمحسوب 

بایستی  ، برای اینکه به طور کامل اصل حاکمی  کشوری محترم شمردا شود، میی عبارت

های خاصی توجه نمود که آن کشور آن را مورد توجه قرار دادا اس . اصرار و  به ارزش

اروسایی آمریکاییسامشاری  ها به حقوق بشر، حکمرانی خوب، مسئولی  حمای  و  ها و 

سی  مبنای  بر  نیز،  دوستانه  بشر  میادامداخله  توجیه  ایدا  این   ,Kobayashi)شود  سازی 

2017: 201 .) 

بیناین در حالی اس  که   از حقوق  با دیدگاا و نگرش روسیه نسب   المللاین تفاسیر   ،

بین نظم  سایهبه  و  نظمالمللی  این  تضاد اس  های مشروع  در  تعارض و  در  اساسا  به  ،   .

«،  1نام »دموکراسی مستقل با ارائه مدل بدیل خود به  های اخیر، مسکو  همین دلیل در سال

برآمدا اس .   با غرب و آمریکا،  به طور ضمنی  به تقابل  که  به گفته والدیسالوسورکف 

شود، »دموکراسی مستقل«  های دوران ریاس  جمهوری سوتین تلقی مییکی از ایدئولوگ

تنها بر اساس    –جچه در داخل و چه در خار  –کشوری اس  که اهداف و ابزارهای آن

د و نه توسط مشارهای خارجی یا به دلیل  شومربوط به منامع ملی تعیین می  هایمحاسبه

های اصلی در تدوین راهبرد روسیه  از چهرا2سیروی از هنجارهای خاص. مودس  کارلف 

دهد  رود، روسیه به کشورهای همسایه خود اجازا میدر من قه سسا شوروی به شمار می

حاکمیتشا از  که  نگرانی  بدون  و  اروسا  اتحادیه  هنجاری  شرایط  به  دادن  تن  بدون  را  ن 

 (.  164-165:  1397)ولی زادا و علیزادا،  مداخله در امور داخلی شان حفظ کنند 

 

   منع کاربرد زور مگر با اجازه و مجوز سازمان ملل متحد -10-2
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مب  نظم  که  دارند  اعتقاد  روس،  و  رهبران  قواعد  بر  تصمیمتنی  گیری  سازوکارهای 

دول  رمتار  به  که  بینچندجانبه اس   در روابط  ثبها  سیشالملل،  و مشروعی   ات،  بینی 

برای نقش سازمان ملل به عنوان مجمعی برای تصمیمات چند    ،بخشد، در این زمینه می

اس  دربارا  زورجانبه  از  ویژا  ، تفادا  ادعاهای  شوندمیقائل  ای  ارزش  براساس  مسکو   .

میسوتین تأکید  اس ،  ،  گرمته  شکل  روسیه  و  غرب  میان  که  ژئوسلیتیکی  مبارزا  در  کند 

هرگونه تفسیر جدید در قوانین بایستی شفاف، روشن و یکنواخ  باشد و انجام این کار  

به  اهم اساساً به عهد ی شورای امنی  اس . بنابراین، هرگونه تالش برای دور زدن آن 

خواهد    به بارالمللی مرتبط اس ، ماجعه  و امنی  بین  ویژا در مورد مسائلی که به صلح

زمینه،  آورد این  در  هشدار  می.  به  سپتامبر توان  در  تضعیف  2015  سوتین  مورد  در 

ملل   سازمان  عنوان مشروعی   به  آن  از  وی  که  کرد  می  موضوعی  اشارا  به    تواندکه 

سازمان معماری  کل  بینمروساشی  شود  های  منجر  ه  واللمللی  آن  جز در  قانونی  یچ 

 . (Allison, 2017: 524) حاکمی  زور باقی نماند، یاد کرد

المللی را به سیستم منشور ملل متحد  توان گف  روسیه که رمتار مشروع در س ح بینمی

از روز را دارد؟ چه کسی قوانین  زند، این سوال که چه کسی حق استفادا قانونی  گرا می

های هنجاری را تعیین می کند؟، ساسخ را منوط  را وضع می کند؟ چه کسی دستورالعمل

در مفهوم  داند. بر این اساس اس  که  به تصمیمات شورای امنی  سازمان ملل متحد می

سال   در  روسیه  خارجی  سیاس   خارجی  2016جدید  سیاس   بر  کشور،  سایه    این  بر 

بینهنجارها میان  ی حقوق  برابر  برقراری روابط  و  بر منشور ملل متحد  تمرکز  با  الملل 

اس   کشورها شدا  نیز، روسیه    .(mid.ru/en/November 30,2016)  تأکید  خاورمیانه  در 

های سیاسی و دیپلماتیک و توجه  به طور مداوم بر حل و مصل اختالمات از طریق روش

به حاکمی  و تمامی  ارضی آنها و حق تعیین سرنوش  کشورهای من قه بدون دخال   

، همزمان با سفر سوتین به چین، دو کشور اعالمیه  2016در ژوئن    کند.خارجی تأکید می

واردی چون، توجه به  یه، مالملل صادر کردند. در این اعالمی در مورد حقوق بینمشترک

از طریق سازوکارهای توامق شدا بین المللی، اقدام  اصل برابری حاکمی ، حل اختالف 

جمعی در مقابله با تروریسم، نفی مداخالت یک جانبه و مداخله در امور سایر کشورها،  

از جمله  و نقض مصونی  دول   های یک جانبهمخالف  با  تحریم چیزهایی بود که  ها، 
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ی حقوقی رمتار کشورها  و به عنوان مبناالملل  ن در روابط بیندو طرف بر حاکم کردن آ

   . (Remler, 2020: 5)تأکید کردند 

 

 و حاکمیت وستفالیایی توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها -10-3

و   امنی   کمیسیون  در  در  مسکو  در  اروسا  کشورهای  1991همکاری  همراا  به  روسیه   ،

موضوعات   سامشاری شدا بود که  نکته  این  بر  آن  در  امضا کردند که  را  اروسایی سندی 

آزادی به این  مربوط به حقوق بشر،  احترام  های اساسی، دموکراسی و حاکمی  قانون و 

آزادی و  سایهحقوق  از  یکی  بینها،  نظم  مهم  میالمللی  های   Radin and).شودشمردا 

Reach, 2017: 19-20)  ،منظور همین  به  عدم  .  اصل  سو،  این  به  سرد  جنگ  زمان  از 

مداخله به طور مکرر در گفتمان و متون سیاس  خارجی روسیه مورد توجه و تأکید قرار  

سالهای اخیر مسکو با هرگونه تالشی که بر اساس آن  راستای این، در  در  گرمته اس .  

بین قوانین  از  جدیدی  اشکال  طریق  از  آنکشورها  حاکمی   دستخوش  المللی  تغییر  ها 

بدهند،   هنجارهای جدید جهانی م ابق   با  را  انتظار رود که خود  دول   از  یا  شود و 

به مخالف    وحدت،    .(Allison, 2017: 523)  کند میشروع  از  روسیه  در قضیه سوریه، 

سکوالر،   کشور  یک  عنوان  به  سوریه  عربی  جمهوری  ارضی  تمامی   و  استقالل 

های قومی و مذهبی در صلح و امنی  با  گرواگرا که در آن تمامی  دموکراتیک و کثرت

زندگی   مرص هم  و  حقوق  از  و  کنند،  حمای   باشند،  برخوردار  مساوی  و  برابر  های 

سشتیبانی کرد. این موارد، همگی از منظر برخی محققان، نگاا وستفالیالی روسیه نسب  به  

یکی  در کنار این،  .  (Jeifets and Dobronrain,2017: 224)دهد  مفهوم حاکمی  را نشان  

ا مغایر  را  آن  و  داشته  همراا  به  را  روسیه  شدید  مخالف   که  مهمی  موارد  صل  از 

 داند، ایدا »مسئولی  حمای « اس . الملل میوستفالیایی حاکمی  و حقوق بین

محدودی   از  برخی  میروسیه  را  حاکمی   خصوص  در  حق  ها  اینکه  جمله  از  سذیرد 

کشی  ای برای نقض حقوق بشر، ساکسازی قومی، نسلتواند بهانه  یک کشور نمیحاکمی 

ایدا مسئولی  حمای  ) در خصوص  اما  باشد.  نظامی  جنایات  )اقدام جمعی    P2Pو   )

استفادا از زور( با احتیاط برخورد میتوسط جامعه بین کند و هرگونه اقدام در  المللی با 

از    (. Allison, 2017: 523- 524)داند  ملل متحد می  ه مجوز سازماناین زمینه را منوط ب
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روسیه    آنجا العمل  P2Pکه  دستور  سیشبرد  برای  ابزاری  و  را  خود  لیبرال  هنجاری  های 

سیادا سازی طر  به عنوان اسب تروای غرب برای  های استراتژیک خود برای  همچنین 

یکی از اهداف    کند، به همین منظور، جهان ارزیابی می  مداخله و نفوذ در مناطق مختلف 

کشور  اشکال  این  سایر  یا  نظامی  مداخله  از  قوانین    جلوگیری  از  خارجی  مداخالت 

بهانه اجرای مفهوم  بین به  به ویژا  اس .    P2Pالمللی  مفهوم سیاس  خارجی  بیان شدا 

»سیشگیری از مداخالت نظامی یا دیگر  روسیه تأکید می  2016سال   کند که مسکو قصد 

قانون   برخالف  که  دارد  را  حمای «  مسئولی   اجرای  بهانه  به  خارجی  مداخله  اشکال 

دول المل بین برابر  حاکمی   اصل  مشخصاً  و  خارجی    هاس «لی  سیاس   کل  )ادارا 

   (. 10:  1397اروسا، 

تاکید   عرصه جهانی  در  عدم مداخله  بر اصل  کلی  طور  به  روسیه  حالی که رهبران  در 

ای با تأکیدی  که بر  که نفوذ خود را در عرصه من قه  اندکوشیداها معاالنه  کنند، اما آنمی

در واقع از    .(Kobayashi, 2017: 201کنند، تقوی  کنند )این مناطق می  »منامع ویژا« در

برتری این کشور به عنوان یک قدرت بزرگ، این کشور را از دخال  و   دیدگاا روسیه، 

   .کندتوانایی منحصر به مرد آن در دخال  در امور همسایگانش، منع نمی

 نتیجه گیری   

، یکی نظمی که ایاالت متحدا آمریکا آن را در  مکش میان دو مدل متضاد نظم جهانیکش

دار آنند در  کند و نظمی که روسیه و چین داعیهجنگ سرد نمایندگی میو سس از    1945

از  –. برداش  اروساییبه مرز حساس و جدی خود رسیدا اس سالهای اخیر   آمریکایی 

آنبر  بینش ونظم جهانی با   ا، هر چند دداش  روسی از  از  هایی  ابه صول مشر برخی 

و    ءاق شرکا ح ای برای الشیوا  دگاا آمریکا، نظمدر دی. های مهمی نیز دارددارد، اما تفاوت

این در حالی  ها اس .  ای شدن آنایجاد توازن در برابر رقبا و جلوگیری از هژمون من قه

که   در  اس   حاکم  نظم  دیدگاا روسیه،  بیندر  شیواالملل، میروابط  به  بایستی  برای  ای 

یک   عنوان  به  آن  سذیرش  و  بزرگ  قدرت  یک  عنوان  به  روسیه  شدن  شناخته  رسمی  

نظم   آمریکا،  متحدا  ایاالت  منظر  از  باشد.  نوزدهم  قرن  کنسرت  همانند  برابر  شریک 

هژباز منامع  قدرتتاب  ظهور  و  اس   نیز  مون  روسیه  و  چین  ویژا  به  و  جدید  های 

هد بود. در بینش روسیه نسب  به  چالشی جدی برای نظم جهانی به رهبری آمریکا خوا
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بایستی منامع کشورهای جدید  میبلکه    ،مون باشدتواند بازتابی از منامع هژظم نمینظم، ن

بر اهداف اجتماعی و یا ارزش نیز در نظر گیرد و مبتنی  طرمانه و یا  ی اجتماعی بیهارا 

باشد.    انهکارمحامظه رنیز  تجربیات خاص خود  منروسیه که  امور  در  ای و جهانی   قها 

انجام  دارد تاریخ  از  که  قیاسی  با  منازعاتمی،  مصل  و  حل  مورد  در  نودهد  روابط  ،  ع 

بر این اساس  که    داردروابط با همسایگان، نگرش و بینشی    های بزرگ با یکدیگر،قدرت

  تر و سذیرش نقش قدرت مسلط را بر مبنایی عادالنه  دارد که روابط میان غرب با خود  بنا

یکا بر مبنای دو  ، روسیه و آمرای سازماندهی کند. بر مبنای این چارچوبدر امور من قه

،  گرایی گرایی/ چند جانبهنرم، مدل حکمرانی یکجانبهسخ /   نوع متفاوت قدرت، قدرت 

غربی/اقتدار  نظم دموکراسی  نئولیبرال،  نظم  مقابلگرایانه/  در  یکدیگر    دموکراسی مستقل 

سرداخته آرایی  متح اندبه صف  ایاالت  گوناگون.  ابزارهای  با  دارد  سعی  نظم م لوب  دا   ،

سیاس    زمینه  این  در  و  کند  ایجاد  روسیه  خلوت  حیات  و  جهان  مناطق  در  را  خود 

نابودی همه عناصر  کندهژمونیک خود را کامل   نیز هر چند به دنبال تضعیف و  . روسیه 

نیس بیننظم   آمریکا  رهبری  به  رویکردی المللی  با  اما  نظر  ،  این  طلبانهتجدید  دنبال   ،

داخلی   امور  در  دخال   عدم  اصل  که  حاکمی اس   وستفالیایی  اصول  و  به  کشورها   ،

هرگونه اقدام  و  ورد تائید قرار گیردعنوان مبنای اساسی در مدیری  و حکمرانی جهانی م

با مجوز شورای امنی  صورت    و دخال  و تغییر رژیم در کشورها المللی  در صحنه بین

مؤلفه  .یردگ که  در  هنگامی  روسیه  جایگاا  یا  امنی   متوجه  تهدیدی  مشخصا  نظم،  های 

قالب   در  این موضوع  دنبال همکاری اس .  به  نکند، مسکو  این کشور  سیرامونی  مناطق 

بین از سازمان ملل و توسعه نهادهای  وارد دیگر مشهود اس . با این  المللی و محمای  

ناتو و اتحادیه  با  ن از جمله  آمریکا در قبال آمؤلفه نظم که رویکرد  حال، چند   گسترش 

بشر،   حقوق  و  دموکراسی  حاکمی ،  غربی  هنجارهای  و  شدت  می  کامل اروسا  به  شود 

توان گف  که آیندا نظم جهانی به میزان  می   آورد. میمخالف  و انتقاد روسیه را به همراا 

با  غربی به رهبری آمریکا، چینی و روسی بستگی دارد. های زیادی به مبارزا و تقابل مدل

برداش  به  ذهنی توجه  و  از های  ها  کدام  طرف  هر  یکدیگر،  ها  این  به  در  نسب   که 

مشارک   سال تشدید شدا اس ، همچنین  نیز  اخیر  و  های  استراتژیک روسیه  ائتالف  و 

از قواعد و مقررات حاکم بر    هاالشتچین و   برای حاکم کردن و یا بازنگری در برخی 
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کل مضای نظام  تواند  های اخیر، این مسأله میدر سالرسد که  به نظر میالمللی،  نظم بین

 . خود قرار دهدای را تح  الشعاع و من قه  یالمللبین
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