
 :خالصه اجرایی

  :اهم محورهاي سخنان دکتر لوکیانف

سال گذشته، روسیه تمام تالش خود را  25طی  -
شود اما در این » غرب«انجام داد تا تبدیل به 

  .زمینه موفقیتی کسب نکرد

رو خواهیم بود که روبهبا اروپایی نظر من، به -
هاي خود نسبت طلبیاز بسیاري از جاهبایست می

  .بکاهد به جهان اطراف خود

ساختار پس از حوادث اخیر اوکراین،  -
بی تواند در مسیر شرقی و جنوتنها می اوراسیایی

خود گسترده شود و مسیر غربی به روي آن 
  .مسدود و به کلی ویران شده است

  :نشست تخصصی با موضوع

بازتعریف اوراسیایی          
  نظم جدید جهانی

  :سخنران

  فئودور لوکیانف دکتر

  :کنندگانمباحثه

  جهانگیر کرمی دکتر

  دکتر محمود شوري
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  6/2/1395  مورخ ،دوشنبه

  :جلسه در حاضرین

 موسسه علمی شوراي اعضاي
  )ایراس( اوراسیا و ایران مطالعات

  

   

  بازتعریف اوراسیایی نظم جدید جهانی
 

  
کتر فئودور لوکیانف، رئیس د

شوراي سیاست خارجی و 
، دفاعی فدراسیون روسیه

روسیه در «سردبیر نشریه 
پژوهشی و مدیر » امور جهانی
  .المللی والداي استباشگاه بین
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، درحال از بین شکل گرفته بودري هاي استعمااي که در قرن بیستم و توسط قدرترسد، خاورمیانهنظر میهب -   
و هم از  از نظر مرزبندي هم که شدرو خواهیم نظر من، ما تا ده سال دیگر، با منطقه جدیدي روبهبه .رفتن است

  .سیاسی بسیار متفاوت خواهد بود هاينظر نظام

خواهد در کدام کرد که میي مهم قرار گرفته بود و باید تعیین میهاترکیه تا چند سال پیش در معرض انتخاب -
شمار آید و دیدیم که ترکیه، اي باشد و یا بازیگري اوراسیایی بهاین که یک قدرت خاورمیانه .جهت حرکت کند

  .همان گزینه اول یعنی خاورمیانه را برگزید

 .که، به چه سمتی تکیه بیشتري بکندو آن این انتخاب جالب قرار گرفته استیک یز در معرض نظر من ایران نبه -
دست یزهاي کمی را بهچیزهاي زیادي را باخت و چدر آن، توان اي است که میعربی خاورمیانه، عرصه حوزه
- می، همراه روسیه و چینبهکنیم، شاهد ایرانی هستیم که هاي شمالی این منطقه نگاه میحوزهاما وقتی به . آورد

  .ساز اوراسیایی تبدیل شودسیستمتواند به سومین قدرت 

 بایدنیز جدید  وضعیت این محوريمفهوم  .استبا آن مواجه هستیم، کامال متفاوت  هاوراسیایی که امروز -
  . باشد» توسعه«

بلکه این  ایرانی متساوي با حقوق خود نیست، یه، چین وغربِ کالسیک، به هیچ وجه حاضر به پذیرش روس -
متأسفانه روسیه در این مدرسه  .که همواره باید شاگرد مدرسه غرب بماند بیندعنوان شاگرد خود میکشورها را به

روسیه در  .هایش را خوب خوانده و امتیازات خوبی را کسب کندخیلی خوبی نبود اما چین توانست درسشاگرد 
 .هستیم» کاریکاتور لیبرالیسم«حال حاضر با مشکالت این مدل از توسعه دست به گریبان است و به نوعی شاهد 

از  ع،هاي وسیسرزمین«و یا  »روح استپی«روایت سنتی اوراسیایی شامل ار متفاوت از اوراسیاي جدید بسیي ایده -
توسعه تولید، مبتنی بر  نظر من مفهوم اوراسیاي جدیدبه. گیري است، در حال شکل»یک اقیانوس تا اقیانوس دیگر

  .کریدورهاي حمل و نقل و همان اقتصاد استایجاد ، هازیرساخت

ما شاهد سیستم جهانی جدیدي خواهیم بود که از . هستیمدر جهان دیدي ج نظمدر حال پیشروي به سمت  ما -
 زان را دارند، مابین خود نیکه قواعد خاص خودشها عالوه بر اینو این اتحادیه ها تشکیل شدهمجموعه اتحادیه
 .کنندروابط برقرار می
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باید مرکز توسعه  .بایست اصول آن را شکل بدهیماتحادیه طبیعی است که ما مینوع اوراسیا، در حقیقت یک  -   
، بلکه بدون وجود چنین خاطر اینکه کشورهاي ما نیازمند این توسعه استنه صرفا به. د بیایدجوواوراسیایی به

  .خواهد داشتالزم برخوردار نبوده و اساسا، تعادلی وجود نمرکزي، جهان از تعادل 

و  نظر من زیاد طول نخواهد کشیدعضویت ایران در سازمان همکاري شانگهاي است که به مباحث مهم،یکی از  -
زودي ها اهمیت داشت، این عضویت بهها، که بیش از همه براي چینیمترین مانع یعنی تحریبا توجه به رفع اصلی

  .تحقق خواهد یافت

افع روسیه در خاورمیانه بسیار متنوع شده است و باید بدانیم که من درخصوص آینده رابطه روسیه و اسرائیل، -
  .جموعه این منافع باقی خواهد ماند؛ هرچند کم و کیف آن تغییر خواهد کرددر میان م مسئله اسرائیل

- امروزه به مسئله لیبی،در  »حق وتو«خصوص عدم استفاده از در  2010سال تصمیم شخصی آقاي مدودف در  -

که هیچ فردي در روسیه براي تکرار چنین  شودشناخته میدر سیاست خارجی روسیه عنوان اشتباهی فجیع 
  .اشتباهی تمایل نخواهد داشت

وجود دارند که روابط ایران و  خرديکمباید بگویم که در روسیه نیز افراد  ،درخصوص روابط ایران و غرب -
کرد تمام تالش خود را می بایستاي بر این باورند که روسیه میحتی عده. دانندغرب را تهدیدي براي روسیه می

  .مفهوم استمنطق و بینظر من، این یک برداشت بیبه. به شکست بیانجامد 5+1اي ایران با گروه تا توافق هسته

  

  :کرمیاهم محورهاي سخنان دکتر 

چهار . ک تبدیل شده استمابین آسیاي مرکزي و دریاي سیاه، به کانون برخورد چهار منطقه ژئوپلیتی محدوده -
اي جنوبی شامل هند، با چهار قدرت منطقه تقابلعنی چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در قدرت شمالی ی

ست که هر یک از کشورهاي چین، روسیه و مسئله اینجا .اند، به شدت در پیوند قرار گرفتهایران، ترکیه و عربستان
منیتی روسیه طرح ا ؛اندیشدچین به ابتکار امنیت آسیایی می .ایران، نظریات خاص خود را درباره اوراسیا دارند

گفتمان امنیتی و  .اوراسیایی خاص خود را دارد و در ایران نیز دو گفتمان سیاست خارجی متفاوت وجود دارد
  .تمان توسعه و تعاملژئوپلیتیک در مقابل گف
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را یک همکاري اوراسیایی  ورود به انتظار وسیهایران و ر تعامالتدرصورتی که بخواهیم از رسد، نظر میبه -   
الزاماتی  ا دولت روسیه مایل به پذیرش چنینکه آیرا درنظر بگیریم و باید دید  اماتیبایست الزمی ،داشته باشیم

دوم، بحث ایجاد سازمان . اولین موضوع، بحث ورود ایران به سازمان همکاري شانگهاي است .هست یا خیر
رك بین ایران، روسیه و سوم، رسیدن به یک برنامه و دستور کار مشت. حوزه دریاي خزر استهمکاري کشورهاي 

و سازمان پیمان امنیت  اي از تعامل مابین ایرانتواند رسیدن به گونهچهارمی هم می. تکشورهاي قفقاز جنوبی اس
  .در مسائل افغانستان باشد جمعی

  

  :شورياهم محورهاي سخنان دکتر 

روسیه، گاه  .داهاي متفاوت و تصاویر مبهم و گاه متناقضی را شاهد هستیمواقعیت این است که ما از روسیه، ص -
کند و گاه مشابه قدرتی که سهم خود را از توزیع قدرت نظرطلب در سطح جهانی عمل می مثابه قدرتی تجدیدبه

  .الملل گرفته و از شرایط رضایت داردنظام بیندر 

ویژگی دهنده این ید که روسیه از وضع موجود جهانی ناراضی است اما رفتار روسیه نشانتوان فهموضوح میبه -
 .نیست

 .هاي بیشتري را تقبل کندبایست براي این بازتعریف هزینهاگر روسیه به دنبال بازتعریف نظم جهانی است، می -
روسیه مایل نبود، حتما شرایط  اگر .هژمونی آمریکا بوده است بخشتاکنون، رفتار روسیه تثبیت کننده و تحکیم 

 .رفتها علیه ایران به این صورت پیش نمیتحریم

است و از یک مفهوم جغرافیایی الزاما چرا که اوراسیا مفهومی جغرافیایی  ابهاماتی دارد؛» اوراسیاي جدید« مفهوم -
  .را داشت» نظم جدید«توان انتظار یک نمی

  

النه بررسی می شود و هم در ا، موضوعی است که هم در ایران فع»اوراسیا« :دکتر فئودور لوکیانفسخنرانی 

 الزم و» اوراسیا«روسیه همواره مطرح بوده است و براي شناخت بهتر سیاست خارجی روسیه، توجه به بحث 
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مسیري را طی کرده  کند که روسیه چههاي اخیر رخ داده، به خوبی مشخص میوقایعی که در دهه .ضروري است

اما  نیازي نیست تا وارد جزئیات شده و به تحلیل تاریخ بپردازیم، چرا که موضوع بحث امروز ما این نیست. است
شود » غرب«انجام داد تا تبدیل به سال گذشته، روسیه تمام تالش خود را  25طی وضوح مشخص است که این به

تر از آن بسیار پیچیده تر و بزرگخود  ،روسیه دلیل این ناکامی آن است که. اما در این زمینه موفقیتی کسب نکرد
از سوي دیگر، غرب نیز . جاي بگیرد که به لهستانی دیگر تبدیل شود و در قالب طرح اروپاي غربی بزرگ است

یم براي جربه تاریخی عظنظر من، این یک تبه .وضوح و در عمل نشان داد که حاضر به پذیرش روسیه نیستبه
ي سیاست خارجی هاسنگ بنایکی از ، سیدن به آنرروي از اروپا و ایده دنبالهها، چرا که در طی قرن روسیه بود؛

ه نگاه مثبت یا منفی نسبت به غرب مالك باشد، غرب، همواره فارغ از این کبه عبارت دیگر،  .دادرا تشکیل میما 
واقعی براي در اواخر قرن بیستم نیز اولین تالش  .ستدر مرکز توجه سیاست خارجی روسیه قرار داشته ا

تالش همه متوجه شدند که این  سعی و ن صورت گرفت و البته در نتیجه اینتن به آهمگرایی با غرب و پیوس
توان آن را ها بود، هرچند نمیبحران اوکراین، به عنوان خط بطالنی براي تمام این تالش .، غیرممکن استمسئله

گردد، اما روسیه هاي قبل باز میسابقه مشکالت و تیرگی روابط روسیه و غرب به سال. ست دانستدلیل این شک
با وجود این، . گرفتندها را نادیده میکردند و آناعتنایی میهاي متمادي، به این مشکالت بیبراي سال و اروپا

ت، چراکه روابط کامال غیردوستانه بوده و مسائل را نادیده گرفتوان به این مشکالت بی اعتنا بود و امروزه نمی
هایی اعمال شده است و مسلم است که روابط به شکل و شیوه سابق محدودیتعلیه روسیه، فشار، تحریم و 

  .برقرار نخواهد شد

تا چندي پیش، اروپا، . به روسیه مرتبط نبوده و مربوط به خود غرب استدلیل دیگري نیز وجود دارد که چندان 
همه دوست داشتند خود را با آن  شد کهاي محسوب می، به عنوان نمونهسایر مناطق جهانسیه و چه در چه در رو

 .خود استفاده کرد خود اروپا نیز به خوبی و به نحو احسن از این جذابیت و قدرت نرم. وفق داده و به آن برسند
الزم  .د اروپا از این بحران خارج خواهد شددر بحران پیچیده و دشواري قرار دارد، هرچناما طرح اروپایی امروزه 

از بین خواهد  اروپا هاي افراطی مبنی بر اینکه اروپا فرو خواهد پاشید و اتحادیهبینیبه ذکر است که من با پیش
با اروپایی نظر من، به. اما در آینده، مسلما با اتحادیه اروپاي متفاوتی مواجه خواهیم بود. چندان موافق نیستمرفت، 

شاید هم  .بکاهد هاي خود نسبت به جهان اطراف خودطلبیاز بسیاري از جاهبایست رو خواهیم بود که میروبه
همچنین ممکن است کشورهایی که . احتماال بریتانیا از این اتحادیه خارج خواهد شد .تر شوداتحادیه فعلی کوچک

اروپا ندارند، از آن خارج  چندانی با موازین اتحادیهو در عمل، تطابق  به این اتحادیه پیوسته رسال اخی 20در طی 
  .شوند
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، کاي شمالی و حتی خاورمیانه در حال روي دادن استبا توجه به تحوالتی که در شرق آسیا، جنوب آسیا، آمری

آن  بنايبعید نیست که اساسا، ایدئولوژي که اتحادیه اروپا بر . رسدنظر نمیاتحادیه اروپا چندان پیشرو و جذاب به
در واقع، آن تفکر لیبرالیسم افراطی که رهبران و نخبگان اروپایی بر آن تأکید می  .، تغییر کنداستوار شده است

دستخوش تغییر رسند، نظر میتحوالتی که اجتناب ناپذیر بهدر نتیجه ، کنندگذاري میورزند و بر اساس آن سیاست
اما . وان شریکی سیاسی، اقتصادي و فرهنگی باقی خواهد ماندمسلما اتحادیه اروپا براي روسیه به عن .خواهد شد

در هر صورت ي اخیر مبتنی بر این بود که اروپا ساله 25اساس فلسفه در واقع،  .نقطه نظرات تغییر خواهد کرد
وجود آمدن تصویر جدیدي خواهیم تدریج شاهد بهنظرمن، ما بهبه .مرکز است و روسیه در حاشیه آن قرار دارد

  .گیري استي بزرگی که در حال شکلاي خواهد بود براي اروپا، خود اروپا حاشیهد و آن اینکهبو

گیري در واقع چند زمینه و شرایط براي شکل. فتحال باید دید که این اوراسیاي بزرگ از کجا شکل خواهد گر
تحادیه گرفتن اشکل .ه استهاي روسیاول آن، تغییر در امکانات و خواستهو زمینه دلیل . وجود دارد اوراسیا

این اتحادیه که ایده آغازین  .نبودمدنظر اوراسیا اتحادیه در قالب مطمئنا بدین شکل و  ،اوراسیایی، در مرحله اول
که اي جستجوي شکل و شیوه مبتنی برهدفی  ،مطرح شد 2011براي نخستین بار توسط والدیمیر پوتین در سال 

در . کرد، دنبال میو این کشور را در شاکله خود بگنجاند بودهتگی اوکراین پیوسبه هر نحو ممکن، تضمین کننده 
گرایی اوکراین در هیچ دیگر بحث هم 2014اما پس از حوادث . واقع، آن طرح بیش از اوراسیا، مربوط به اروپا بود

در قامت نام خود ظاهر شده و تبدیل به یک  بارهبه یک بدین تریب، اتحادیه اوراسیا. ساختاري مطرح نیست
بی خود گسترده شود و مسیر تواند در مسیر شرقی و جنوچرا که این ساختار تنها می .واقعی شد اوراسیایی اختارس

روسیه نیز متمایل به گیران و تصمیمه حتی رهبران در نتیج .غربی به روي آن مسدود و به کلی ویران شده است
  .شده استسال در روسیه مطرح می الیانسی رفتند که یهاایده ها وبیانیه شرق شدند و به سمت اجراي

غرب به معناي  ،منظور منالبته  .این کشور امروزه به سمت غرب گرایش پیدا کرده است .دلیل دوم، چین است
خاطر سایر کشورها این روند نه بهخاطر روسیه و چین نه به. سیاسی نیست بلکه، غرب به معناي جغرافیایی است

گونه تالش چین در هر .ت عمده آن مشکالت داخلی و نیازهاي درونی خود چین استرا انتخاب کرده، بلکه، عل
ه آسیا و اقیانوسیه با مخالفت شدید ایاالت متحده منطقراستاي توسعه و عملیاتی کردن سیاست هاي خود در 

به سمتی که  هابنابراین، چینی. حاضر، آمادگی چنین رویارویی را ندارداما چین، حداقل درحال .شودروبرو می
وضوح دشمنی اوراسیا، ما عمال شاهد هیچ کشوري که به هدر محدود. آورندتر است یعنی اوراسیا، روي میمناسب

 هايدر شرایط کاهش رشد اقتصادي چین، این کشور مجبور است تا طرح .داشته باشد، نیستیمشکاري با چین آ
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جدید و همچنین بسط  هايزیرساخترهاي جدید، ایجاد ایجاد بازا، مخصوصا بزرگ اقتصادي را به اجرا بگذارد
بدون حتی چین، این سیاست خود را  .اندواقع شدهکشورهایی که در غرب آن  سلطه اقتصادي خود به سمت

  .داخلی چین استچرا که این یکی از نیازهاي  ؛توجه به روسیه پیش خواهد برد

اي که در رسد، خاورمیانهنظر میبه .تسد در این منطقه اهاي موجومربوط به خاورمیانه و رشد تهدید دلیل سوم،
جهان عرب در حال  .، درحال از بین رفتن استشکل گرفته بودري هاي استعماقرن بیستم و توسط قدرت

. هویت و حکومت است و هنوز هیچ تصوري درباره برآیند این بحران وجود نداردفرورفتن در یک بحران عمیق 
 هايو هم از نظر نظام از نظر مرزبندي هم که شدرو خواهیم نظر من، ما تا ده سال دیگر، با منطقه جدیدي روبهبه

  .سیاسی بسیار متفاوت خواهد بود

از طریق تکیه بر منافع و منابعی که  در خاورمیانه انداختن یک بازي بزرگ جریانبهما شاهد بودیم که تالش براي 
ها، که یکی از آن مشکالت فراوانی شده است بروزمنجر به  به خصوص در حوزه جهان عرب، دارددر آن وجود 

جزئیات روابط  من االن قصد ندارم تا درباره. ، با آن روبرو شده استایران، ترکیهبحرانی است که کشور همسایه 
و کلی  اصلیبایست به چند نکته اما می .طلبدترکیه صحبت کنم که این خود نشست مفصل دیگري را می روسیه و

ي مهم قرار گرفته هاترکیه تا چند سال پیش در معرض انتخاب .روابط دو کشور استاساس اشاره کنم که بیانگر 
اي باشد و یا این که یک قدرت خاورمیانه .خواهد در کدام جهت حرکت کندکرد که میبود و باید تعیین می
 نتایج این انتخاب. شمار آید و دیدیم که ترکیه، همان گزینه اول یعنی خاورمیانه را برگزیدبازیگري اوراسیایی به

  .ابل رویت است، قنیز

. که، به چه سمتی تکیه بیشتري بکندو آن این انتخاب جالب قرار گرفته استیک یز در معرض نظر من ایران نبه
عربی  حوزه .نمونه بارز استیک توانم اشاره کنم که ترکیه، باره داشته باشم اما میاي در اینتوصیهتوانم من نمی

اما وقتی  .دست آوردیزهاي کمی را بهچیزهاي زیادي را باخت و چدر آن، توان اي است که میخاورمیانه، عرصه
ساز سیستمقدرت تواند به سومین رانی هستیم که مییکنیم، شاهد اهاي شمالی این منطقه نگاه میحوزهبه 

د، نبا حفظ احترام به تمام کشورهایی که در منطقه اوراسیا وجود دار. همراه روسیه و چیناوراسیایی تبدیل شود، به
به جز ایران، توان سیاسی، دیپلماتیک و فکري الزم در این منطقه هیچ کشوري  اره شود کهباید به این نکته اش

  .یی را نداردیابراي تبدیل شدن به یک قدرت اوراس

در روسیه، سنت . پردازم چیست و به چه شکل خواهد بودتاکید به آن میاین که من با  ییاوراسیااید ببینیم، حال ب
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احتماال، بسیاري از . هاي موجودها و دکترین، در قالب نظریهه نوع و تعریف اوراسیااي وجود دارد درباردیرینه
در واقع امروزه آقاي دوگین شاگرد وي . یددارآشنایی درباره اوراسیاگرایی ) گومیلیف لف( فگومیلآثار لئو شما با 

نباید غافل شد که تفکر  .اردالبته، این ادبیاتی بسیار قوي و غنی است که ارتباطی با واقعیت ند .یدآشمار می به
در واقع، جوامع  .وجود آمد، در حدود یکصد سال پیش به، به عنوان ایدئولوژي شکست و فروپاشیاوراسیایی

کردند و براي یبینی مپیشرا جهانی  ها و جنگاعم از انقالب امپراتوريروشنفکري آن دوره، فجایع پیش روي 
از آن زمان تاکنون تحوالت زیادي رخ داده است اما  .ایدئولوژي جدیدي کردندایجاد به  اقدامها فراکنی این بحران

این بازي، بازي  .باشدمی» هاي بدبازي با کارت«است که به نوعی، ی مانده قمحتواي فلسفه مذکور تا به امروز با
 .ند خود را جدا کنندخواهقصد رقابت ندارند و تنها میبازیگران در واقع،  .کسانی است که حاضر به باخت هستند

ها کنم مخالفت کنند، اما من از مطرح کردن آنجا مطرح میها ممکن است با نظریاتی که من در اینمسلما خیلی
  .ها اعتقاد دارمآن خودداري نخواهم کرد، چرا که به

اهند برنده میدان خوبازیگرانی وجود دارند که می .استبا آن مواجه هستیم، کامال متفاوت  هاوراسیایی که امروز
، هر یک از بازیگران منطقه ما، مواجهه در واقع .باشد» توسعه«باید نیز جدید  وضعیت این محوريمفهوم . باشند

. ت که از خارج بر آن تحمیل شده استاس ايسعهمیزان و حدود تو ،فردي را تجربه کرده است و آنمنحصر به
بلکه این  ایرانی متساوي با حقوق خود نیست، یه، چین وغربِ کالسیک، به هیچ وجه حاضر به پذیرش روس

توان از آن اي که نمیمدرسه . که همواره باید شاگرد مدرسه غرب بماند بیندمیعنوان شاگرد خود کشورها را به
به قدرت وضعیتی طبیعی است چرا که هیچ کشوري  ،البته این .فارغ التحصیل شد و یک مدرسه دائمی است

خیلی خوبی نبود اما چین توانست متأسفانه روسیه در این مدرسه شاگرد . یت نخواهد دادگرفتن رقیب خود رضا
روسیه اما نسبت به هر نوع تحرك و فعالیتی احساس  .هایش را خوب خوانده و امتیازات خوبی را کسب کنددرس

حتاج شما را تأمین خواهیم توسعه این شد که شما منابع طبیعی خود را به ما بدهید و ما ماینیازي کرد و فرمول بی
کاریکاتور «روسیه در حال حاضر با مشکالت این مدل از توسعه دست به گریبان است و به نوعی شاهد . کرد

  .هستیم» لیبرالیسم

، برخورد نامتساوي در حقوق را ي غربی و اروپاییدر برابر کشورهاهاي اقتصادي را دارد و ایران تجربه تحریم
اصالحات  مسیردر  هاي اخیر،سال درهایی را کسب کند و توانست موفقیتچین هم که  حتی .تجربه کرده است

بنابراین . شودباز هم با مشکالتی مواجه میاست، حرکت کرده سازي آمریکایی و سیاست جهانیموردنظر غرب 
ها ع قوا و توانایی، درك مشترکی را نیز میان این کشورها به وجود می آورد و آن، نیاز به تجمیاین مشکل مشترك

 میان خود این کشورهاست
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ها همواره علیه این واقعیت که تحریم .رو شدطی دو سال اخیر با واقعیتی روبهروسیه  .میان خود این کشورهاست
به عنوان مثال، تصور  .نادیده گرفتیا آن ها را پرهیز کرد و  کشورها توان از آنکشورهایی وضع می شود که می

هایی مشابه روسیه ي تحقق تمامیت ارضی خود به تایوان لشگرکشی کند، تحریمکه اگر روزي چین با ادعاکنم نمی
 کنندهها خود ضربه بزرگی به کشورهاي تحریمچرا که وضع این تحریم .و ایران بر علیه آن قابل وضع باشد

اقتصادي . نظر کردتوان از آن صرفخود شکل داده است که میمتاسفانه روسیه اقتصادي را در داخل . خواهد زد
هایی امروزه شاهد تالش .بازارهاي خارجی، پول خارجی و کاالهاي وارداتی خارجی استکه به شدت وابسته به 

افکار سابق چراکه، اینرسی و  آیددست میبهتغییرات بسیار دشوار و کند  اینهستیم اما  نگرشبراي تغییر این 
  .بسیار قوي و ریشه دار است

از  ع،هاي وسیسرزمین«و یا  »روح استپی«روایت سنتی اوراسیایی شامل ار متفاوت از اوراسیاي جدید بسیي ایده
توسعه تولید، مبتنی بر  نظر من مفهوم اوراسیاي جدیدبه. گیري است، در حال شکل»یک اقیانوس تا اقیانوس دیگر

اي دفاع گرایانه براین یک شکل واقعدر واقع،  .کریدورهاي حمل و نقل و همان اقتصاد استایجاد ، هازیرساخت
در چرا که تمام موضوعاتی که ما . مؤثر هستندگرایانه و واقع، مفاهیم کنم که اینمی تاکید .از بازارهاي داخلی است

خودشان قواعد بازي را نیز تعریف  شود کها مواجه هستیم، از طرف کسانی به ما تحمیل میهبا آن دنیاي امروز
ا مانند چین، در حال کسب منافع بیشتري از این بازي شورهمحض اینکه مشخص شد برخی از کبه .اندکرده

رفتن آمادگی بیش از این عبارت دیگر، غرب به. ، غرب، اروپا و آمریکا در صدد تغییر قواعد بازي برآمدندهستند
اقتصادي اخیر خود نیز نشان هاي نشستدستورکار رالیسم اقتصادي را ندارد و این را در چارچوب ببه سمت لی

از خود هستند که اقتصادي منحصربه يهاها و بلوكها در حال ایجاد اتحادیهما شاهد هستیم که غربی. است داده
بین آمریکا و برخی  نامه تجاري اخیر است کهنمونه آن، موافقت .کندتبعیت می نیز قواعد و موازین خاص خود

تجارت جهانی بود و ورود به سازمان سال در صف  18روسیه  .قیانوسیه منعقد شده استا و کشورهاي آسیا
اما در عین حال، در این دوره شاهد بودیم . باالخره عضو این سازمان شد و شرایط خیلی خوبی را نیز کسب کرد

جالب این است که در درون  .المللی مهم در حال اضمحالل استکه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک نهاد بین
هایی رهصتب. وضع بوده و حتی غیر قابل بحث هستند به سهولت قابلهاي اقتصادي سازمان تجارت جهانی، تحریم

  .شودها در آن گنجانده میاین تحریموجود دارد که خیلی از  امنیتمربوط به بحث 

زنی به آن نیستم اما مایلم تصریح کنم که جهان با تغییرات سیستماتیک به دنبال محکوم کردن آمریکا و اتهام
که با نظم هستیم در جهان دیدي ج نظمدر حال پیشروي به سمت  مادر واقع،  .به رو شده استجدیدي رو 

ما شاهد سیستم جهانی جدیدي خواهیم بود . فرد نیستک الگوي منحصربهیامروزي متفاوت است و منحصر به 
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ان را دارند، مابین خود که قواعد خاص خودشها عالوه بر اینو این اتحادیه ها تشکیل شدهکه از مجموعه اتحادیه
  .کنندروابط برقرار می زنی

بایست اصول آن را شکل بدهیم، چرا که در حال اتحادیه طبیعی است که ما مینوع اوراسیا، در حقیقت یک 
و  هاان موفق خواهیم بود و اینکه دولتمیزالبته اینکه ما تا چه  .داردنوجود حاضر براي این اتحادیه اصول خاص 

نظر من باید مرکز توسعه به .استخود سوال بزرگی  دارند، را هاري ما تا چه حد آمادگی این همکاريسیستم ادا
، بلکه بدون وجود چنین خاطر اینکه کشورهاي ما نیازمند این توسعه استنه صرفا به. د بیایدجوواوراسیایی به

همه ما به قدرت تبلیغات  .خواهد داشتالزم برخوردار نبوده و اساسا، تعادلی وجود نمرکزي، جهان از تعادل 
- ، غربیبنابراین، به محض اینکه روسیه، چین و ایران به سمت ایجاد یک اتحادیه حرکت کنند. غرب واقف هستیم

اما مسلما این اتحادیه نباید در  .اي علیه آمریکا معرفی کنندعنوان اتحادیهآن را به تا داشتها سعی خواهند 
غرب است اجازه  بسیار وابسته بهمخصوصا، خود چین که  .باشدفته و ضدآمریکایی گرمخالفت با غرب شکل 

اش چه ها دربارهآمریکاییاي باشد که نباید برایش مهم باشد، گونهاین اتحادیه باید به .چنین گرایشی را نخواهد داد
مندي وجود دارد ه این عالقهچرا که هنوز در روسی ،این بزرگترین هدف و مسئله براي روسیه است .کنندفکر می

به  گویی فریب خورده را دارد ووق ساس یک معشدرواقع، روسیه اح .کنداش چه فکر میکه بداند آمریکا درباره
 احساسات غرب به که به کلی نسبت نظر من، رمز موفقیت روسیه این استبه .هر نحوي دنبال تالفی جویی است

روندي بسیار کند وطوالنی گیري است اما نگرش در روسیه درحال شکلهرچند این . تفاوت باشددرباره خود، بی
بدون آرزویی که البته شرایط عینی، اما هنوز در حد یک آرزو است و  راین نظریات، هرچند مبتنی ب. خواهد داشت

  .گیري استدخالت اراده ما، در حال شکل
  

  :کرمیجهانگیر دکتر ارائه دیدگاه 

چین، در جایگاه نخستین  .استهاي اوراسیایی از نظر ژئوپلیتیک بسیار جالب به پیوند قدرتلوکیانف دکتر اشاره 
اتحادیه  .ترین شرکاي انتقال انرژي آسیاي مرکزي استآسیاي مرکزي و یکی از اصلیشریک تجاري کشورهاي 

خاورمیانه افزایش  نقش روسیه در. اندزدیکی برقرار کردهقفقاز جنوبی پیوندهاي ناروپا، آمریکا و ناتو با کشورهاي 
 واقع، محدودهدر. کننده استروسیه و آسیاي مرکزي بسیار تهدیدپیدا کرده و مسائل خاورمیانه و جنوب آسیا براي 

چهار قدرت شمالی . ک تبدیل شده استمابین آسیاي مرکزي و دریاي سیاه، به کانون برخورد چهار منطقه ژئوپلیتی
اي جنوبی شامل هند، ایران، ترکیه و با چهار قدرت منطقه تقابلعنی چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در ی
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د توانچین، روسیه و ایران می بین که آقاي لوکیانف اشاره کردند. اند، به شدت در پیوند قرار گرفتهعربستان

ست که هر یک از کشورهاي چین، روسیه و ایران، اما به نظر من مسئله اینجا .پیوندي اوراسیایی برقرار شود
منیتی اوراسیایی روسیه طرح ا ؛اندیشدچین به ابتکار امنیت آسیایی می .نظریات خاص خود را درباره اوراسیا دارند

گفتمان امنیتی و ژئوپلیتیک در  .خاص خود را دارد و در ایران نیز دو گفتمان سیاست خارجی متفاوت وجود دارد
 حرکتدر تعامل با یکدیگر  ،رورتضن دو گفتمان در حال حاضر و بنا به اگرچه ای. تمان توسعه و تعاملمقابل گف

  .کنندمی

را داشته یک همکاري اوراسیایی  ورود به انتظار وسیهایران و ر تعامالتدرصورتی که بخواهیم از رسد، نظر میبه
الزاماتی هست یا  ا دولت روسیه مایل به پذیرش چنینکه آیرا درنظر بگیریم و باید دید  اماتیبایست الزمی ،باشیم
دوم، بحث ایجاد سازمان همکاري . اولین موضوع، بحث ورود ایران به سازمان همکاري شانگهاي است .خیر

رك بین ایران، روسیه و کشورهاي سوم، رسیدن به یک برنامه و دستور کار مشت. حوزه دریاي خزر استکشورهاي 
در  و سازمان پیمان امنیت جمعی اي از تعامل مابین ایرانتواند رسیدن به گونهچهارمی هم می. تقفقاز جنوبی اس

. سیایی ایران و روسیه را شکل بدهداورهاي اتواند همکاريها مواردي است که میاین .مسائل افغانستان باشد
 آمریکاو  روسیهی وجود دارد که بین که در ایران، همواره این نگران آخرین نکته نیز معطوف به این موضوع است

بحث بعدي، آینده سوریه است که آیا در تفاهمات اولیه صورت گرفته بین روسیه و . معامله بزرگی صورت نگیرد
بحث دیگر نیز مربوط به عامل اسرائیل در تعامالت . ، مالحظات ایران درنظرگرفته شده است یا خیرآمریکا

که آیا روسیه حاضر است عامل اسرائیل را در این تعامالت حذف یا کمرنگ ن، ایو روسیه است ایرانتسلیحاتی 
  کند؟

  

  :دکتر لوکیانفهاي پاسخ

که  گویمقاطعانه به شما می. ، باید نکاتی را یادآوري کنممطرح شدکه بزرگ  معاملهاحتمال وقوع  در خصوص
وري معامله با هیچ کشآمریکا اساسا ه این است کخواهد بود و دلیل آن نکار  در کار نیست و در یهیچ معامله بزرگ

به این معنی  ،اما این. اي با آمریکا باور نداردو روسیه نیز به امکان وقوع چنین معامله بزرگی را صورت نمی دهد
نمونه آن بحث سوریه . شتااي وجود نخواهد دتري در خصوص مسائل کوچک منطقهمالت جزئیانیست که مع

اي که بین روسیه و آمریکا وجود دارد، این دو حانهروابط مفتض رغماست که دکتر شوري اشاره کردند و علی
، به گرایانه نگاه کنیمصورت عینی و واقعبه هاگر ما به مسئله سوری .اند در آن عرصه همکاري کنندکشور توانسته

اي را در چرا که آمریکا ابزارهاي گسترده. این نتیجه خواهیم رسید که این مسئله بدون آمریکا قابل حل نیست
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چه که در سوریه رخ داد، یک نظر من، آنبه .اي را به شکست بکشانددست آمدهبه یار دارد تا هرگونه توافقاخت
  .کشاند ايدرجه 180 را به تغییري دستاورد بسیار بزرگ است چراکه مواضع آمریکا

ها بحث عضویت ایران در سازمان همکاري شانگهاي است یکی از آنجا مباحث بسیار دقیقی مطرح شد، در این
ها، که بیش از همه براي مترین مانع یعنی تحریو با توجه به رفع اصلی نظر من زیاد طول نخواهد کشیدکه به
  .زودي تحقق خواهد یافتها اهمیت داشت، این عضویت بهچینی

پیدا کرده  روسیه اهمیت برايهر زمان دیگري  ، بیش ازدریاه این دریاي خزر باید گفت ک در خصوص بحث
و حلی مناسب تر به دنبال نیل به راهبنابراین، روسیه هرچه سریع .است، به طور ویژه از ابعاد نظامی و استراتژیک

  .رفع ابهامات موجود در این خصوص است

در آن،  هاي درگیربه وخامت برود، همه طرفدر بحث افغانستان، مشخص است که اگر اوضاع در این کشور رو 
براي دفع  حلیراهرسیدن به دنبال بایست بهاز جمله سازمان پیمان امنیت جمعی، روسیه، ایران و حتی هند، می

توان کاري می خصوص این است که اساسا براي افغانستان چهترین مسئله در این مهم. تهدیدات احتمالی باشند
  .باید کرد نجام داد و چکارا

بین ایران و روسیه، مانند هر دو کشور دیگري، مثل چین و مسئله دیگري که مایلم به آن اشاره کنم این است که 
روسیه قدرتی جهانی است . و یا سایرین، مسائل مورد اختالف و محل مناقشه همواره وجود خواهد داشت روسیه

آید در این موارد، بحث اولویت پیش می. برهم نیستندع منطبق که منافع متنوع و زیادي دارد و مسلما گاه این مناف
بنابراین درباره . افع از اولویت بیشتري برخوردار استکه باید دید در شرایط خاصی که وجود دارد، کدام یک از من

در میان  افع روسیه در خاورمیانه بسیار متنوع شده است و مسئله اسرائیلاسرائیل که پرسش شد، باید بدانیم که من
  .جموعه این منافع باقی خواهد ماند؛ هرچند کم و کیف آن تغییر خواهد کردم

وجود دارد، توجه به اصل و  اي خطی نیست،اي که در این جهان پیچیده که در آن هیچ مسئلهترین مسئلهاما مهم
نظم جدیدي که درباره آن در واقع، . اصل مطالب را بپوشاندکه نباید بگذاریم جزئیات، و این استلب اکلیت مط

گرفتن است و بر اساس و شکل وجود آمدنصورت عینی درحال بهخود و بهصحبت شد، نظمی است که خود به
هایی که مربوط به روابط طی این روند، خیلی از مسائل، مخصوصا آن. ناپذیري در حال وقوع استشرایط کتمان

هاي ما، حداقل در روسیه، در حال بنديراکه، سیستم اولویتچ .خود حل خواهد شدایران و روسیه است، خودبه
  .ن نیز چنین تغییري روي خواهد دادکنم در ایرامن تصور می. تغییر است
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  :دکتر محمود شوريارائه دیدگاه 

روسیه، گاه  .داهاي متفاوت و تصاویر مبهم و گاه متناقضی را شاهد هستیمواقعیت این است که ما از روسیه، ص
کند و گاه مشابه قدرتی که سهم خود را از توزیع قدرت نظرطلب در سطح جهانی عمل می مثابه قدرتی تجدیدبه

ی به رایقاي لوکیانف صورت اجآما بسیار مایل هستیم طرح . الملل گرفته و از شرایط رضایت داردنظام بیندر 
المللی که نگاه روسیه در مسائل بین واقعیت این است. خود بگیرد، اما کماکان ابهاماتی درباره آن وجود دارد

  .همچنان نگاه رو به غرب است

نگاه روسیه به ، نقطه پایانی باشد براي 2014این تصور براي ما نیز وجود داشت که شاید بحران اوکراین در سال 
اما  .ممکن نیست سیهدیگر براي رو ،نیز به موارد متعددي اشاره کردند که تداوم نگاه به غربدکتر لوکیانف . غرب

اي که اخیرا در یکی، مقاله .اي که اخیرا خود ایشان نوشته انداي داشته باشم به دو مقالهمن میخواهم اشاره
Foreign Affairs پایگاه اینترنتیاي که در و دیگري مقاله منتشر شده Russia Direct در هر دو  .انتشار یافته است

 .المللی را مدیریت کنندروسیه و آمریکا بودند که توانستند بحرانی بین کنند که بازهم اینمقاله ایشان تأکید می
تواند گرفته شده است می کاربهروسیه و آمریکا  در مسئله سوریه، بینکه ی الگوي تعامل اندکردهبینی ایشان پیش

دقیقا به این موضوع اشاره دارد  Foreign Affairsمقاله منتشرشده در  .آیدبه کار تکرار شده و موارد نیز  سایردر 
. الملل بپردازدتواند به بازسازي جایگاه خود در نظام بینروسیه از طریق این نحوه تعامل خود با غرب، میکه 

- نظر میاین کشور است، اما بهاقتصادي خود  شود که مشکل اصلی روسیه، مشکلهرچند در این مقاله تصریح می

این . ، چگونه باید روابط خود را با غرب تنظیم کندامروزدر جهان که روسیه  کماکان وجود دارد پرسشرسد این 
وضوح به. اهده کردبه وفور مش هاي اخیر نیزدر رفتار این کشور در سالتوان میتصویر و رفتار متناقض روسیه را 

  .نیستویژگی دهنده این ید که روسیه از وضع موجود جهانی ناراضی است اما رفتار روسیه نشانتوان فهممی

 .هاي بیشتري را تقبل کندبایست براي این بازتعریف هزینهاگر روسیه به دنبال بازتعریف نظم جهانی است، می
روسیه مایل نبود، حتما شرایط  اگر .هژمونی آمریکا بوده است بخشتاکنون، رفتار روسیه تثبیت کننده و تحکیم 

دانیم که روسیه فشارهاي زیادي را تحمل کرد و البته این را می .رفتها علیه ایران به این صورت پیش نمیتحریم
 بایستنظم جهانی است نمی دنبال بازتعریفاي که بهباوجود این، روسیه. ها را مالیم کندسعی کرد تا این تحریم

  .هاي غربی بودندهاي روسی تا همین اواخر، نگران مسائل خودشان با بانکبانک .دادشرایط تن می نبه ای

خواهم به اتحادیه اوراسیایی که دکتر لوکیانف مطرح کردند، اشاره داشته می ننیازي به تفصیل بیشتر نیست و م
جغرافیایی  است و از یک مفهومچرا که اوراسیا مفهومی جغرافیایی  ابهاماتی دارد؛» اوراسیاي جدید« مفهوم .باشم
  الزاما
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، ابهامات نیز هاي اقتصادي که ایشان مطرح کردندحتی در مولفه. را داشت» نظم جدید«توان انتظار یک الزاما نمی

ترین اما مهم .کننده داشته باشندکه چگونه این کشورها خواهند توانست اقتصادهاي تکمیلاین .جدي وجود دارد
دو قطب اي که مجموعه. بحث رابطه قدرت استسیاسی و  موضوعی، ي مطرح شدهانکته در رابطه با اوراسی

تواند از نگاهی به غرب دارند، قطعا نمیهمواره نیمروسیه و چین، اگر نگوییم گرایش کامل اما یعنی  آن اصلی
تواند و می دکناي استقبال میگیري چنین مجموعهاز شکل ایرانالبته  .جانب اعضاي خود چندان جدي گرفته شود

  .هاي بیشتري صورت گیردئل باید بحثاما به صراحت باید گفت که درباره این مسا. باشد این کشوربسیار به نفع 
  

  :دکتر لوکیانفهاي پاسخ

اما تصوري که به من دست داد، این بود که انگار انقالب . بابت توضیحات و نکات پرمحتواي دوستان، سپاسگزارم
در گام  .مند به یک رویارویی خیلی بزرگ هستیداسالمی همین دیروز اتفاق افتاده است و گویا بسیار عالقه

! وجود داردارتباطی بین این بحث و رابطه روسیه با غرب و اتحادیه اروپا ت که چه سا پرسشبرایم محل  ،نخست
درحالی که قرار است روسیه سیاست مستقلی  .اي که همواره وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشترابطه

براي تبدیل شدن به اگر تصور این است که روسیه  .زین آن قرار دارداآغ مراحل توان گفت درمی را پیش ببرد و
جا بایست به رویارویی با غرب بپردازد، در همین، الزاما میبازیگري قدرتمند در عرصه جهانییا بزرگ و  یقدرت

و البته این وجود رابطه  رابطه روسیه با غرب دیرینه و پرمحتواست .گاه چنین نخواهد شدباید پاسخ بدهم که هیچ
ها این متاسفانه پس از فروپاشی شوروي، براي مدت .است که اهمیت داردوع رابطه نبلکه،  ،نیست که مهم است

سابقه نظیر و بیروسیه، آمادگی بی ،هاي پس از فروپاشیدر نخستین سال. اي مبتنی بر رئیس و مرئوسی بودرابطه
. نشان دادوبی خبهکه حاضر است براي پیوند با آن چه کارهایی انجام دهد، خودش را براي پیوستن به غرب و این

  .رو هستیمدر واقع ما همچنان با میراث آن دوران روبه .سابقه باشدشرایطی که شاید در تاریخ جهان بی

و ور شود و کل تمدن غرب با تمام قوا به سمت غرب حملهباید تصریح کنم که نباید انتظار داشت که روسیه 
روسیه  ،ارچرا که با این ک. شدندها هم از این قضیه خوشحال میالبته شاید چینی .از بین ببردباره به یکرا اروپا 

نظر من اصل و محتواي سیاست به. کردبرد و هم ضربه شدیدي به آمریکا وارد میهم تمام توان خود را از بین می
به غرب عمل نگاه نیمهمین ینده با آهاي سال در سال ،روسیه ،مننظر به. و دیپلماسی امروزي در این نیست

. کندمیغرب عمل  نگاه بهنیمدارد با  ،قدیمی دیپلماسیوان یک عنبههم خود ایران که کنم من فکر می. خواهد کرد
 اما .کرد تالشنظم جهانی  تغییري برا توانمیضرر ترین کمبا تحمل ونه چگببینیم  کهاین است اصل  ،من نظربه

گر نگاه آمریکا دی دهد، نشان تاکرده است  بسیاري هايتالشروسیه  ،کنیم صحبت هروسی داخلم از یاگر بخواه
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  .ندارداهمیت سابق را آن ارزش و 

  

  :دکتر ژندپل شکیبی

 بعدنکته اول، ابهام موجود در . رسداما ذکر چند نکته خالی از فایده به نظر نمی ،مطرح شدهاي خوبی بحث
اي که قرار است بخشی از جامعه جهانی بوده و و اتحادیه لوکیانف مطرح کردنداوراسیایی است که دکتر  اقتصاديِ

کرد او فکر می. این ایده، من را به یاد دوران نیکالي دوم انداخت. رابطه ضدغرب و ضدآمریکا نیز نخواهد داشت
رو به شرق  هاياستسیو در عین حال،  خوبی با غرب داشته باشدرابطه ژئوپلیتیکی و اقتصادي  لحاظبهتواند می

عنوان از آن بهرابطه روسیه و غرب که شما آیا که شود؛ یکی اینحال دو سوال مطرح می .خود را نیز گسترش دهد
آن را فراموش غرب و سیستم  ،روسیهاست که مردم و رهبران  جایی رسیدهبهکردید،  یاداز عشق و نفرت  یتلفیق

به  نیز ام و اکنونها در روسیه زندگی کردهمن خود سال ؟نیاندیشندفه آن و فلس اقتصاد ،کرده و دیگر به نظام غربی
برایم بسیار کنند، نمی دیگر به غرب فکر ،مردم و نخبگان روسیه این موضوع کهپردازم و پذیرش مطالعه روسیه می

اي خود هکه، شما بیان کردید روسیه هنوز تصمیمی در خصوص چگونگی سیاستسوال دیگر این. دشوار است
بندي چرا تیم آقاي پوتین تاکنون به یک جمع نظر شما،بهآن نگرفته است، در قبال اتحادیه اوراسیا و تنظیم قواعد 

دهد نشان می ،بنديجمعیک نرسیدن به گیري و عدم تصمیمکنید که همین آیا فکر نمی در این باره نرسیده است؟
  دن از غرب را ندارند؟که رهبران و نخبگان روسیه هنوز آمادگی جدا ش

  

  :دکتر لوکیانفهاي پاسخ

باید تأکید کنم که  است،تصمیمی نگرفته  خصوصکنید چرا تیم پوتین تاکنون در این وقتی که شما پرسش می
ما در طول  .روسیه، مفهومی بسیار متنوع استهیات حاکم و نخبگان  .نسبی است مفهومی »تیم پوتین«خود 

باوجود . ایمبوده روسیهمختلف حاضر در  هايها و جناحزمامداري آقاي پوتین، شاهد تالش براي توافق بین گروه
این یک روند است و یک انقالب نیست و نباید  .گرایان در روسیه درحال کاهش استاین، تأثیر و نفوذ غرب

  .از صحنه روسیه حذف شوندشبه ها یکانتظار داشت که آن
  

  شرکت کنندگاننظرات 

 2010در تابستان . صحبت من درباره اهمیت غرب و جایگاه آن در سیاست خارجی روسیه است :آقاي کالجی
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روابط روسیه و آمریکا در دوره آقاي مدودف و اوباما؛ ) Restart(فضاي شروع دوباره  در .داد مهم رويسه اتفاق 
 ویب رسید،تصبه اي براي عضویت ایران در این سازماننامهدر نشست شانگهاي در تاشکند، محدودیت آئین

ریم ایران رأي مثبت لغو شد و روسیه براي اولین بار در شوراي امنیت سازمان ملل به قطعنامه تح 300-قرارداد اس
دهد که نوع روابط روسیه با آمریکا و خوب این نشان می. هر سه اتفاق در فاصله کوتاه یک تابستان روي داد .داد

 .نکته دیگر، در رابطه با سازمان همکاري شانگهاي است .گذاردبر روابط روسیه و ایران تأثیر می ،یا بد بون آن
سازمان، ه نسبتی با جغرافیاي اوراسیا دارند که به عنوان شریک طرف گفتگوي کشورهاي کامبوج، ویتنام و نپال چ

، حد و مرز اوراسیاي جدید کجاست و چگونه از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی. اندوارد ساختار شانگهاي شده
  شود؟تعیین می

اي از تاریخ سیاسی روسیه، رئیس جمهوري بر روي کار آمد که هنوز هم به قبول دارم که در برهه: دکتر لوکیانف
افتاد که شما بدان  تابستان، رویداد مهم دیگري نیز اتفاقالبته در آن  .باور داشت آمریکاامکان تعامل و توافق با 

این یک تصمیم شخصی خود آقاي  .در مسئله لیبی بود »حق وتو«اشاره نکردید و آن، عدم استفاده روسیه از 
توان گفت درکل می .دانندامروزه در روسیه نظر غالب این است که این اقدام را یک اشتباه فجیع می. مدودف بود

دانم فرد دیگري در بعید می. است خارجی مدودف ناموفق بود و نتایج، خود گویاي این وضعیت استکه سی
  .اي تمایل داشته باشدروسیه، براي تکرار چنین تجربه

تواند واقع هر کشوري می در .اندهمکاري سازمان شانگهاي قرار گرفته درخصوص کشورهایی که بیان شد، طرف
درنظر  .ی در این خصوص متصور نیستو محدودیت ،سازمان واقع شود حتی استرالیا طرف گفتگو و همکاري این
مهم این  .کندایجابی ندارد و حق و تکلیفی براي آن کشورها و سازمان ایجاد نمی» بار«داشته باشید که این جایگاه 

در  ا هیچ نوع عضویتینظر من، ایران نباید ببه. است که بدانیم اعضاي اصلی آن سازمان چه کشورهایی هستند
هاي زیادي عضو ناظر براي مثال، هند براي سال .و رسمی در موافقت کند اصلی سازمان شانگهاي، به جز عضویت

. بود فراهم کردهدر این کشور را نارضایتی زیادي  اتموجبحق، دانم که این مسئله، بهاین سازمان بود و من می
مانع چین بود که مایل نبود کشوري که تحت  یان شد، بزرگترینها نیز، همان طور که بدرخصوص محدودیت

تحریم است به عضویت این سازمان دربیاید و البته، باعث مسرت است که امروزه این مشکل برطرف شده است و 
  .مسیر براي عضویت ایران هموار است

  

وف خود درباره نظم ردر مقاله معآقاي ریچارد هاس، رئیس شوراي روابط خارجی آمریکا،  :آقاي بهشتی پور

اما وي جهان آینده را جهانی  .کند و مدعی است که هر نظمی، الجرم نیاز به ناظمی داردجدید جهانی بحث می
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اما وي جهان آینده را جهانی  .کند و مدعی است که هر نظمی، الجرم نیاز به ناظمی داردجدید جهانی بحث می
هاس،  .قطبی نیستوي مدعی است که جهان آینده، جهان چند قطبی، دوقطبی یا تک. داندنظم و بدون قطب میبی

عبارت دیگر، در جهان آینده ناظم و یا به. داندها میاظم یا ناظماین وضعیت را بیش از هرچیز ناشی از فقدان ن
 .هاي بزرگی از آن گسترده و نظم ایجاد کند، وجود نداردبتواند احاطه کامل خود را برجهان یا بخشقدرتی که 

خواهد  کنند، به چه تعداد ناظم نیازحال پرسش من از آقاي لوکیانف این است که نظم جدیدي که ایشان مطرح می
  چندناظم؟ آیا اساسا نظم جدید اوراسیایی، نیاز به ناظم خواهد داشت یا خیر؟ داشت؟ یک ناظم و یا

توانستند ها نجالب این است که آمریکایی .ند که نیاز به ناظم دارندها هستنظرم این آمریکاییبه: دکتر لوکیانف
هاي در نظم »ناظم« يهدهد که زماناین نشان می. ناظم خوبی باشند و نظم موردنظر خود را در جهان برقرار سازند

ینیم و مسلما بمی هتر از آنی خواهد بود که ما امروزنظم جدید جهانی، بسیار پیچیده. جدید جهانی گذشته است
ها تا آن حتی در مناطق هم ما شاهد ناظم بالمنازع نخواهیم بود و رفتار دولت. اي خواهد بودمنطقه-نظمی جهانی

  .رسدنظر میکلی منسوخ بهناظم به اندازه پچیده شده است که بحث
  

جانبه روسیه، ایران و چین مطرح همکاري سهسطح جدید آقاي لوکیانف بحث جالبی را درباره : خانم کریمی کیا
چه نوعی  ،این ایده با طرحکه ایشان و اینود؟ چه خواهد ب همکارياما مایل هستیم بدانیم که مکانیسم این . کردند

خواهد نیز گرایی هاي گذشته است و یا به سمت همآیا این صرفا تقویت همکاري از همکاري را مدنظر داشته اند؟
ی مانند هاي اخیر شما در ایران، اینگونه قابل برداشت است که تاریخ متفاوتی از مفاهیماز البالي صحبت رفت؟

ود دارد، آیا این برداشت درست است؟ و در اتحاد، همکاري راهبردي و شراکت در ذهن شما وجگرایی، هم
  تواند در استراتژي روسیه داشته باشد؟جدید اوراسیایی چه جایگاهی می نظمکه، نهایت این

وجود کشور اتحادي به که بین این سه گرایی روسیه، ایران و چین، منظور من این نیستهم درباره: دکتر لوکیانف
دیگر جایگاهی نخواهد  قدیمی اتحادها ما در آستانه آغاز عصر جدیدي هستیم که در آن، ساختار .خواهد آمد

ها در دنبال متنوع سازي روابط خارجی خود هستند و به جاي مفهوم اتحاد، مفهوم اولویتهمه کشورها به .داشت
شت صحیحی است اگر بیان شود که توانم تصریح کنم که بردامی .بین کشورهاي جهان مطرح شده استروابط 
 اطاعتکشورهاي عضو یا همکار از قواعد و مقررات مشخصی که، گرایی به معناي دو دهه گذشته آن و اینمن هم

هاي متفاوت گرایی نیست بلکه بحث بر سر هماهنگی مدلبحث بر سر هم هامروز ،نظر منبه. کنند را قبول ندرام
  .است
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ند به دکتر لوکیانف اشاره درستی داشت .سوال من درباره نقش چین در نظم جدید اوراسیایی است: دکتر عزیزي
در واقع چیزي که . ندارد، داشتند آمریکاتمایلی به رویارویی با این کشور که غرب و اینسمت گرایش چین به

ست که شامل ارتقاء جایگاه چین سمت اوراسیا سوق داده، حرکت در چارچوب استراتژي کالن خود اچین را به
جا وجود دارد، موضع فعال چین در مقابل ه در ایناي کنکته .شودالملل بدون درگیرشدن با غرب میدر نظام بین

تر، پس از به عبارت دقیق .موضع انفعالی روسیه در شکل گرفتن این سطح از همکاري یا اتحادیه در اوراسیا است
در این وضعیت،  .، روسیه به چین و ساختار این اتحادیه جدید نیاز پیدا کرده استپیامدهاي آنبحران اوکراین و 

و آیا در بلندمدت، خود روسیه از جانب چین احساس  داندیه، همکاري با چین را همکاري بلندمدت میآیا روس
  خطر نخواهد کرد؟

درخصوص سوالی که درباره نقش چین مطرح شده بود، باید اذعان شود که چین براي روسیه : دکتر لوکیانف
که چین، امتیازات خاص خود را دارد، درحالی. روابط متقابلی بین روسیه و چین وجود دارد. بسیار مهم است

بوده است، بلکه، این  توان گفت که چین در این شرایط خیلی فعالنمی. روسیه نیز امتیازات ویژه خود را داراست
دلیل این أمر نیز کیفیت بسیار پایین تخصص اداري . روسیه است که بیش از حد منفعل عمل کرده است

. امیدوارم که این روند روبه بهبود بگذارد اما میدانیم که این مسیري بسیار دشوار است. در روسیه است) حکومتی(
ها اري از مسائل شد، اما توجه داشته باشید که دلیل اصلی آندرست است که رویداد اوکراین، باعث تحریک بسی

تمام تهدیدهاي . امروزه از جانب چین هیچ تهدیدي وجود ندارد و در واقع، تهدید چین یک افسانه است. نبود
چرا که مثال اگر این سیاست کالن اقتصادي که در روسیه وجود دارد، . گیردروسیه از داخل خود روسیه نشأت می

  .اوم یابد، نیازي به هیچ آمریکایی نیست و خودمان از درون فروخواهیم پاشیدتد

  

ایران به سوي غرب، باعث ارتقاء سطح روابط روسیه با غرب خواهد شد آیا هرگونه تغییر در نگاه : آقاي خادمی
  یا خیر؟

وجود دارند که  خرديکمباید بگویم که در روسیه نیز افراد  ،درخصوص روابط ایران و غرب: دکتر لوکیانف
تمام تالش  بایستاي بر این باورند که روسیه میحتی عده. دانندروابط ایران و غرب را تهدیدي براي روسیه می

منطق و نظر من، این یک برداشت بیبه. به شکست بیانجامد 5+1اي ایران با گروه کرد تا توافق هستهخود را می
داند پیش خواهد چرا که ایران، به عنوان کشوري بزرگ، روابط خود را به همان گونه که صالح می. مفهوم استبی
جا با الجرم باز هم در این. تواند به ایران بدهدچیزي میدرمقابل، چه جا باید روسیه را خطاب قرار داد کهاین. برد

  .مواجه خواهیم بود) حکومتی(بحث کیفیت و کارآمدي دستگاه اداري 
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  .مواجه خواهیم بود) حکومتی(بحث کیفیت و کارآمدي دستگاه اداري 

  

در این اتحادیه سه کمبود همواره احساس . قتصادي اوراسیاستمن درباره اتحادیه ا صحبت: دکتر امیراحمدیان
که بحران نکته دیگر این. یک، مکمل نبودن اقتصادها، دوم، کمبود سرمایه و سوم، محدودیت تکنولوژي. شده است

 از سوي روسیه -جاي قدرت نرمبه–کارگیري قدرت سخت این کشور به این اتحادیه و به اوکراین به سبب نپیوستن
  .ایجاد شد اي مرعوب کردن اوکراینبر

اي که درباره این اتحادیه سه مسئله. درباره اتحادیه اقتصادي اوراسیایی اضافه کنماي را نکته مایلم: دکتر لوکیانف
در عین حال، بحث . ود و در هر سه موردي که اشاره کردید، ابهامات زیادي وجود داردمطرح شد، کامال درست ب

درحال حاضر هیچ کشوري در جهان این اراده و . دیگري نیز در این ارتباط وجود دارد که توضیح خواهم داد
ي به اعضاي این توانایی را ندارد تا به کشورهاي عضو این اتحادیه تکنولوژي و سرمایه بدهد و یا به هر نحو

هاي صنعتی واحد در میان اعضاي این اتحادیه، گامی بنابراین، ایجاد بازار واحد یا زیرساخت. اتحادیه کمک کند
نظر من، درحال حاضر به. اتحادیه اقتصادي اوراسیا، امروزه با مشکالت داخلی فراوانی مواجه است. بزرگ است

هاي کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز ی وجود ندارد و تمام طرحبراي اتحادیه اقتصادي اوراسیا هیچ جایگزین
- این کشورها دیگر فضایی براي هم. اندجنوبی هم مشکالت خود را نشان داده و ناکارآمدي خود را اثبات کرده

لب گرایی اوراسیایی و جاده ابریشم چین، در قاسال آینده ما شاهد ادغام طرح هم 10نظر من، تا به. گرایی ندارند
  .طرحی کالن براي توسعه منطقه خواهیم بود

  

  /پایان گزارش
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