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Abstract
When Vladimir Putin became Russia's president for third time, Russia began to
increase its cooperation with Asia-Pacific regional organizations, including the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Asia-Pacific
Economic Cooperation Organization (ASEC). Although this was not a new
initiative and had been pursued in the post-Soviet years in the form of
Primakov's idea of a multipolar system, what was new was that Russia's focus
shifted from Western organizations to Eastern multilateral institutions.
Accordingly, the main question of this research is what is Russia's goal in
cooperating with multilateral institutions Asia-Pacific. The results of this study
show that while it is important to reap the economic benefits of these institutions
due to their influence on the regional and global economy, Russia's cooperation
with these organizations should be seen in the context of a larger worldview,
suggesting that Russia's interaction with multilateral institutions Asia-Pacific is
influenced by its long-standing foreign policy perspective calling for a change
(from a U.S.-dominated unipolar to a multipolar order) in the international
system.
Keywords: Russia; Multilateralism, regional organizations, multipolar system
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چکیده
با روی کار آمدن «والدیمیر پوتین» بهعنوان رئیسجمهور روسییه بیرای بیار سیووس روسییه
شروع به افزایش همکاری با سازمانهای منطقهای آسیا  -اقیانوسییهس ازجمهیه انجمین مهی
جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد .این
موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سالهای پس از فروپاشیی شیوروی در قا یی ایید «نظیاو
چندقطبی پریماکوف» دنبال مییشید بااینحیالس ویگییی جدیید ت یییر تمرکیز روسییه از
سازمانهای غربی به نهادهای چندجانبۀ شرقی بود .بر همین اساس پرسش اصیهی پیگوهش
این است که «روسیه از همکاری با نهادهای چندجانبۀ آسیا  -اقیانوسیه چه هدفی را دنبیال
میکند؟» .یافتههای پگوهش نشان میدهد هرچند که بهرهبیردن از مزاییای اقتصیادی ایین
نهادها با توجه به تأثیریذاری آنهیا در اقتصیاد منطقیهای وجهیانی بیهعنوان یکیی از دالیی
یرایش روسیه به این نهادهای چندجانبه استس همکاری روسیه با این سازمانهیا را بایید در
قا ی جهانبینی بزرگتری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعام روسیه با نهادهای
چندجانبۀ آسیا  -اقیانوسیهس متأثر از چشماندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است
که میخواهد سیستم بینا مههی را از نظم تکقطبی تحت سیهطۀ ایاالتمتحیده بیه نظمیی
چندقطبی ت ییر دهد .این پگوهش به روش توصیفی  -تحهیهی انجاو شده است.

واژههای کلیدی :روسیهس چندجانبهیراییس سازمانهای منطقهایس نظاو چندقطبی
تاریخ دریافت 1400/04/16 :تاریخ بازبینی 1400/06/08 :تاریخ پذیرش1400/08/23 :
فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،4شماره  ،3پاییز  ،1400صص 480-453
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مقدمه
در دوران جنگ سرد روابط اتحاد جماایرر واوروب باا طحارط مرراطاونث طاا ر ا
رقابت آن با ایاالتطاحده بوده و بنابراینث الگوب حاکم بر رواباط آن باا باا یگران
نظام جهانی برشار دوجانبه بود .این طوضوع برشار ا طفروض واقعگرایاناه نشا ت
طیگرفت که دولتیا با یگران اصلی نظام برنالمللی یسااند و ساایر مدیادهیااب
طوجود در طحرط برنالمللیث ا جمله ساا طانیااب طنقهاهاب و بارنالمللای نها
چندانی در مرشبرد اطور ندارند .بااینحالث مس ا فروماوای واوروب ایان طوضاع
روسره کمی تعدیل ود و روسره در ا ر وکلگررب ایدهیایی طانند نظاام چنادققبی
که بسرار طا ر ا افکار «یوگنی مریماکوف» بود به سمت چندجانبهگرایای حرکات
کرد .به عبارت دیگرث در سالیاب مس ا اتحاد جمایرر ووروبث چندجانبهگرایای
بهعنوان ابزارب طهم در سراست خارجی روسره براب در اطان طانادن ا خقارات و
درد ناوی ا ایساادن روسره در سایۀ سایر قدرتیاب جهانیث ا جمله ایاالتطاحده
بود .به یمرن دلرلث «بوریس یلاسرن» و والدیمرر ماوترن باهطور طاداوم مروسااگی
عمرهی با اصول چندجانبهگرایی داواند .بااینحال طسئلهاب که وجود داواتث ایان
بود که در طول دیۀ 1990ث روسره گسارش یمکارب با نهادیاب چندجانباۀ تحات
سلقۀ غرب را عمدتاً براب طنافع بلندطدت آن طیدیاد .در یمارن دیاه روساره در
ووراب اروما ( )1996و در «گروه  )1997( »8مذیرفاه ود و اولرن توافقناطاهیااب
جاطع خود را با اتحادیه اروما ( )1994و ناتو ( )1997اطضا کارد .روساره یمننارن
در این دوره صندلی دائمی خود را در ووراب اطنرت سا طان طلال طاحاد ا اتحااد
جمایرر ووروب به ارث برد .بااینحال باا آغاا یازارد جدیادث تاررراتای در ایان
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رویکرد ایجاد ود و یدف این بود که روسره با گسارش نه
طناطق دیگرث نه

خود در سا طانیاب

برشارب در ققببندب نظاام بارنالمللای داوااه باواد .دکاارین

سراست خارجی را که در ژوئن  2000رئرسجمهور اطضاا کاردث براان طایداوات
روسره باید تالش کند به سرسامی چندققبی دست یاباد کاه واقعااً تفااوت طاردم
جهان و عالیق آنها را طنعکس کند .بر یمرن اساس در دو دورد ریاست جمهاورب
والدیمرر موترن در برن سالیاب 2004-2008ث روسره باه نهاادیاا و ساا طانیااب
چندجانبۀ طناطق دیگرث ا جمله آسرا – اقرانوسره و بهویژه نهادیایی کاه در فضااب

مااس ا فروماواای وااوروب وجااود داواااند توجااه یااادب کاارد .بااهعنوان طثااالث
سا طانیایی طانند سا طان یمکارب وانگهاب و کمرسرون اقاصادب اوراسراث ایمرت
یادب یافاند .بااینحالث مس ا با گشت والدیمرار ماوترن باه ریاسات جمهاورب
روسره براب بار سوم در ساال 2012ث داطناه و وساعت یمکااربیااب روساره باا

سا طانیاب فراطنقههابث ا جمله در آسرا – اقرانوسره افزای

یافت و روسره اقادام

به گسارش یمکارب با سا طانیایی طانند انجمن طلل جنوب ورقی ( آ سه آن ) و

سا طان یمکاربیاب اقاصادب آسرا – اقرانوساره (اپما ) کارد .بار یمارن اسااسث
مرس

اصلی مژوی

این است که «روسره ا یمکارب با نهادیاب چندجانبۀ آسارا

– اقرانوسره چه یدفی را دنبال طیکند؟»

 .1چهارچوب مفهومی
ی جانبهگراییث دوجانبهگرایی و چندجانبهگرایی ا طفایرم سهل طمانع در ادبراات
روابط برنالملل یساند .در سادهترین تعریف؛ ی جانبهگرایی طبانی بر اقادام یا
کشور است .ی جانبهگرایی رووی خاص است که باا آن یا

دولات یاا باا یگر

سراسی با طحرط برنالمللی تعاطل طیکند؛ یعنی رووی که باه وسارلۀ آن طشاکالت
برنالمللی خود را حل و روابط خاود را باا وارکا و طفالفاان طادیریت طایکناد.
ی جانبهگرایی فراتر ا جهتگررب است که طنافع وفصی را به حداکثر طیرساند
و اصلی براب اقدام با یدف طحدود کردن تعهدات با حفظ اسااهالل عمال اسات.
این طوضوع را نرز بایاد طادنظر داواتث درحالیکاه طایتاوان ی جانباهگرایای را
بهعنوان رووی کلی توصرف کردث تشفرص ایان نکااه طهام اسات کاه یار عمال
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سراسیث حداقل در سراست خارجی و اطنرایث بهعنوان اقداطی ی جانبه و ی طرفه
است .این بدان دلرل است که در مس یر عمل سراسایث تعریاف ی جانباۀ طناافع
واافص و دولاات وجااود دارد

(& Mey, 1998, p. 198

 .)Berteleباارخالف

ی جانبهگراییث دوجانبهگرایی طربوط به روابط یاا سراساتیاب طشاار

بارن دو

مدیده است .اطا بهطور طعمولث این اصقالح کاربردیایی در طورد طساائل سراسایث
اقاصادب و اطنرای برن دو کشور دارد .و به لحاظ سنای ا طادوالترین ناوع رواباط
در طحرط برنالمللی بوده است؛ یرا کشوریا ا دیربا بهطور دوجانبه با یم ارتباط
برقرار طیکردند .آنهاا یکادیگر را باهعنوان دولات باه رسامرت واناخاه و توافاق
طیکردند که سفررانی را به مایافت یکدیگر بفرساند .دوجانبهگرایی در طهایساه باا
ی جانبهگراییث آ ادب عمل کمارب در اخارار کشوریا قرار طیدید؛ بااینحالث این
قابلرت را دارد که به تحهق طنافع طاهابل ا طریق اقدام طشار کم

کند (

Legro,

.)2008, p. 296
در طهایسه با دو طفهوم و طدل قبلیث چندجانبهگرایی ایدد جدیدتارب اسات و
با توجه به یمرن طسئله تعاریفی که ا آن وجود دارد در بسرارب ا طواقاع مرنراده
است .بهعنوان طثالث «رابرت کوین» عهرده دارد کاه چندجانباهگرایای را طایتاوان
عملی براب یماینگی سراستیاب طلی در گروهیاب سه یا چناد دولاای ا طریاق
ترتربات طوقت یا ا طریق نهادیا تعریف کرد .کوین عناوان طایدارد کاه یرچناد
چندجانبهگرایی به ترتربات طربوط به کشوریا طحدود طیوودث روابط فراطلی طهام
است و طوضوعات طربوط به اتحادیاب تجاارت بارنالمللای نراز جاذاب یسااند.
بنابراینث طیتوان گفت داطنۀ چندجانبهگرایای بسارار گساارده اساتث حاای وقاای
طحدود به دولتیاا باواد

(p. 731

 .)Keohane,1990,بناابراینث تعریاف کاوین ا

چندجانبهگرایی واطل (طنحصراً) دولتیا و غالباً (نه طنحصرا) طؤسساتی است کاه
بهعنوان «طجموعه اب ا قاوانرن مایادار و طاصالث رسامی و غرررسامیث تعریاف
طیووند که نه یاب رفااربث فعالرت طحادود کنناده را طشافص و اناظاارات را
واکلطایدیناد( ».

& Peterson, 2011, p 6

 .)Bouchardالبااه تعریاف کاوین ا

چندجانبهگرایی ا سوب برخی افراد طانند «جان جرارد راگی» به ایان دلرال کاه ا
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بعد کرفی (ت کرد بر اصل) مدیده غافل وده طورد اناهاد قرار گرفاه اسات .باهعنوان
طثااالث راگاای بااه طهدطااۀ طنشااور سااا طان طلاال اواااره دارد کااه عنااوان طاایکنااد
چندجانبهگرایی به طعناب ایجااد وارایقی اسات کاه در آن عادالت و احاارام باه
تعهدات ناوی ا طعایدات و سایر طنابع حهاو برنالملال حفاظ واود .بناابراینث
چندجانبهگرایی واطل عدالتث تعهد و نوعی قاانون برنالمللای اسات .آنناه آن را
طامایز طیکند و بر

ا تعداد اعضا یا درجۀ نهادینه ودن ایمرت داردث نوع رواباط

ایجاد وده است.
جان جرارد راگیث عنوان طیدارد که در یساۀ اصلی خودث چندجانبهگرایی باه
یماینگی روابط برن سه یا چند کشور طقابق باا اصاول خاصای اوااره دارد .ایان
اصااول عبارتنااد ا « .1اصااول کل ای رفاااار؛  .2تهساارمنامذیرب؛  .3نشاار طاهاباال».1
( .)Ruggie, 1992, p. 568اصول کلی رفاارث قوانرنی اسات کاه رفااار طناساب را در
طوقعرای خاصث بدون توجه به ترجرحات فردب طشفص طیکند .بهعنوان طثالث در
نهادب اقاصادب طانند صندو برنالمللی مولث این کای

تعرفهیاب طاهابل؛ اعماال

ضمانتیا و تحریم براب اجاراب قاوانرن جازص اصاول کلای طحساوب طایواود.
تهسرمنامذیرب طربوط به طحدوده اب است که در آن یزینهیاا و طزایاا بارن اعضاا
مف

طیوود .بهعنوان طثالث اگر طشکالت خاصی ی

کشور را آ ار دیادث باراب

یماایان آن نرز تبعات به یمراه خواید داوت .به عبارت دیگرث اعضااب طؤسساات
چندجانبه انگرزهیایی براب یمکارب مردا طیکنند که سهام آنها قابل تهسرم نرسات.
براب طثالث بحران ار ب که در تابساان  1997در تایلند رخ دادث بحاران طشاابهی را
نه تنها در کشوریاب جنوب ورقی آسراث بلکه در وامال وار آسارا ایجااد کارد.
طورد سوم یم بدین طعنی است که دولاتیاا اناظاار دارناد باهجاب بهرهطنادب ا
طزایاب یر طوضوع ا طنافع کلی درا طدت بهرهطند ووند .به عباارت دیگارث وقاای
سه یا چند کشور سراست یاب خود را یماینگ طیکنندث اغلب براب اعضاب نهااد
چندجانبه اجانابنامذیر است که طنافع فورب خود را فداب طناافع کال نهااد کنناد.
دسااوردیاب طربوطه درنهایت تحهق طییابدث اطا در طوالنیطادت .بناابراینث عمال
1. diffuse reciprocity
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طاهابل ا نظر طانبندب و ا نظر ذبنفعان مراکندهتر اسات (

Fukushima, 1992, p.

.)9-11
فارغ ا اینکه چه اخاالفنظریایی در طورد تعریف چندجانبهگرایی وجود داردث
این ایده که با یماینگی کشوریایی طفالف طیتاوان اطاور طشاار طلایث طنقهاهاب
وحای جهانی را مر

برد جذابرت خاصی براب کشوریا مردا کرده اسات .باهویژه آن

دساه ا کشوریایی که نسبت به نظام ایجااد واده ماس ا جناگ سارد و یژطاونی
ایاالتطاحده آطریکا اناهاد دارند .این کشوریا عهرده دارند نظمی که مس ا فروماوای
ووروب ایجاد ودهث بسارب براب یژطونی و ی جانبهگرایی ایاالتطاحده بوده اسات
و بسرارب ا طشکالتی که جهان اطرو با آن طواجه است ناوی ا یمرن است .باراب
فائق آطدن بر این طسئله باید جهان به سمت چندققبی ودن حرکات کناد و در ایان
طرااان یمکااارب باارن کشااوریاب طفالااف ا طریااق طاوساال واادن بااه رویااهیاااب
چندجانبهگرایی ضرورب است .ا جمله کشوریایی که ا این ایده حمایات طایکناد
فدراسرون روسره است .ا دید روسره چندجانبهگرایی به نهادیا و حو هیایی طرباوط
طیوود که واطل چندین کشور است که بهطور مایدار و یماینگ کار طیکنند و ایان
یمکارب چندجانبه بهعنوان ابزارب براب طادیریت رواباط بارنالملال روساره طاورد
اسافاده قرار طیگررد .روساره چندجانباهگرایای را باهعنوان ار ش و یمننارن ابازار
طیداند و تعاطل چندجانبۀ آن با توجه به طناافع سراسایث اقاصاادب و اطنراای خااص
برخی ا طناطق و نهادیاب طوردنظر وکل طیگررد .ت کرد طسکو بر چندجانباه باودن
بدان طعناست که روسره روابط برنالملل را نارجهاب با حاصلجمع صفر نمایداناد و
قائل به جهانی چندطرکزب است .الباه طسئلهاب که وجود دارد این است کاه سرساام
برنالمللی واقعاً چندققبی طحهق وود یا نهث این طفهوم براب سراست خارجی روساره
بینهایت جذابتر ا جهان ت ققبی است که تحت سلقۀ ایاالتطاحده است (
p. 32

Lee,

 .)2010,ایدد نظام چندققبی حاکی ا این است کاه یسااۀ طرکازب قادرت در

نظام برنالمللی باید وکساه وود و چندین طرکاز قادرتث ا جملاه روساره ا دل آن
بررون براید .این رایبرد اولرنبار ا سوب «مریماکوف» و یر خارجاه روساره در دیاۀ
 1990طقرح ود.
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مریماکوف عهرده داوت جهانی ت ققبی که توسط ی

طرکز قادرت جهاانی

واحد (ایاالت طاحده) سا طان یافاه باودث براب روساره قابال قباول نرسات .باراب
تحهق این اطرث سراست خارجی روسره باید بهسوب جهانی چندققبی حرکات کناد
که کنسرتی ا قدرتیاب بزرگ طانند روسرهث چرن و یند و یمننرن ایاالتطاحده
آن را اداره طیکنند .بر اساس این چشماندا ث روسره نباید بهتنهایی با ایاالتطاحاده
رقابت طیکرد؛ بلکه طسکو بایاد تاالش کناد تاا ایاالتطاحاده را باا کما

ساایر

قدرتیاب بزرگ طحدود کند و خود را بهعنوان با یگرب ضرورب باا حاق ریب و
وتو طعرفی کندث عالوه بر آن رضایت طسکو براب حل و فصل یار طسائلۀ اساسای
جاطعه برنالمللی ضرورب باود .)Rumer, 2019, p. 4( .بنابراینث تعاطال روساره باا
نهادیاب چندجانبه نرز ا این چشماندا قابل تفسرر است .به عبارت دیگر ا طریق
این نهادیاب چندجانبهث طسکو طیخواید سرسام برنالمللی را ا ی

ققاب تحات

سلقۀ ایاالتطاحده خارج کند .روسره طیخواید با اسافاده ا ایان ساا طانیا نظام

جدید جهانی را تحهق بفشد که در آن قدرت و تصمرمگرارب ا فضااب یاورو –
آتالنار

به سمت قدرتیاب غررغربی نوظهور تاررار جهات دیاد و در ساایۀ آن

روسره بهعنوان ققب اصلی در سرسام چندققبی درحالِ ظهور تواناایی تسالط بار
اوراسرا داواهث قدرت خود را افزای

و جایگاه بارنالمللای خاود را تهویات کناد

( .)Stronski & Sokolsky, 2020, p. 3تالشیاب جدب براب بهارهگرارب ا طزایااب
طرحیاب چندجانبۀ طنقههاب طانناد ساا طان یمکاارب واانگهابث ساا طان مرماان
اطنرت جمعیث اتحادیه اقاصادب اوراسرا و بریکسث ا جمله اقدطات روسره در ایان
طرنه است.
 .2چندجانبهگرایی روسیه در منطقۀ آسیا  -اقیانوسیه
در دوران جنگ سرد با توجه به اینکه جوّ رقابای برن دو بلو ور و غرب حاکم
بودث روابط سایر کشوریا با این دو ابرقدرت نرز سلسالهطراتبی باود .بناابراین اگار

یمکارب یم برن این قدرتیاب بازرگ وجاود داوات برشاار وضاعرت طرکاز –
مرراطونی داوت .بااینحالث فرماوی ووروب باعث ود که اوالً کشاوریابجدیادب
طاولد ووند که داراب اساهالل برشارب یساند و انرااً بحاث یمکاارب کشاوریا ا
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طوضعی برابر طقرح واود .مدیادهاب یام کاه در قالاب فدراسارون روساره ا دل
فروماوی ووروب بهوجود آطد ا این قواعد طساثنی نبود .با توجه به ضعف نسابی
فدراسرون روسره در سالیاب ماس ا فروماوایث طساکو تاالش داوات ا طریاق
گسارش یمکاربیاب چندجانبه نه

جدیدب را در طحارط جدیاد تعریاف کناد.

بااینحالث ویژگی رفاار روسره در اوایل دیۀ  90این بود کاه برشاار بار تعاطال باا
کشوریاب غربی و در طرنۀ یمکاربیاب چندجانبه بر روابط با نهاادیاا در ساق
جهانی و طنقههاب طامرکز باود کاه ایاالتطاحاده و اتحادیاه اروماا در آن حضاور
داواند .بهعنوان طثالث ورود روسره به «گروه یفت» در سال  1997و تبادیل آن باه
«گروه یشت» و ایجاد روابط طشارکت اساراتژی

با اتحادیه اروماا (کاه آن یام ا

سال  1997بهاجرا درآطد) ا جمله مرشرفتیاب طهم در جهت ادغام روساره باا باا
غارب باود ( .)Koldunova, 2019, p 165حاای تمایال روساره باه یمکااربیااب
چندجانبه با کشوریاب غربی در آغا یزارد جدید نرز طشهود بود .باراب نموناه در
نشست سن مار بورگث ایدد وکلگررب چهار فضااب طشاار در اطنرات داخلایث
خارجیث علوم و آطو ش و فرینگ طقرح ود .حای در سال  2010بحث طشارکت

بااراب طدرنسااا ب طقاارح گردیااد .طشااارکت اتحادیااه ارومااا – روسااره بااراب

طدرنرزاسرون قارار باود کاتاالرزورب باراب یمکاارب اتحادیاه اروماا و روساره در
فضایاب طشار

چهارگانهاب باود کاه در ساال  2005در چهاارچوب توافقناطاه

یمکارب به آن اواره وده بود (.)Larionova, 2014, p. 62
بااینحالث مس ا روب کار آطدن والدیمرر موترن بهعنوان رئرسجمهور روسره
(براب بار سوم) تارررب در جهتگررب کلی سراست خارجی روساره ا غارب باه
ور صورت گرفت؛ در ا ر این تارررث روسره تالش داوت طحاور یمکااربیااب

خود را با کشوریا و سا طانیاب طنقههاب ا جمله در آسارا – اقرانوساره گساارش
دید .طبناب اعاهادب ریبران روسره نرز ا این ایده نش ت طیگرفت که روسره بایاد
ا طریق ایجاد روابط خررخوایاناۀ دوجانباه و چندجانباه باا دولاتیاا و باهویژه

سا طانیاب طنقههاب و برنالمللی طوجاود در آسارا – اقرانوساره ا ادعااب دیریناۀ
طسکو بهعنوان ققب طساهل ا ی

جهان چندققبی حفاظت کند

( Blank, 2017, p.
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 .)4عالوه بر این تا مر

ا این تعاطل روسره باا طنقهاۀ طاذکور باهطور سانای باه

روابط دوجانبهث بهویژه با چرن طاکی بود .یرچند این روابط تا حدب خواساهیااب
روسره را ت طرن طیکردث باعث وده بود روسره ا نهادیاب طنقههاب و بهویژه وبکه
نهادیاب طنقههاب بررون بماند .این اطر باعث وده بود که روسره ناواند ا ایرمیاب
سراسی این وبکهیاب طنقههاب و یمننرن طزایاب اقاصاادب و سارطایهگاذارب کاه
این نهادیا داواند اسافاده کند ( .)Østevik & Kuhrt, 2018, p. 83این عواطال باعاث

ود که روسره یمکارب با نهادیاب طنقههاب طوجود در طنقهۀ آسارا – اقرانوساره را
ا جمله اولویتیااب سراسات خاارجی خاود در دورد ساوم ریاسات جمهاورب
والدیمرر موترن قرار دید .یرچند طرف گسااردهاب ا نهاادیااب طنقهاهاب وجاود
داوت که روسره طیتوانست با آنها ارتباط برقرار کند؛ بااینحالث دو نهاد طنقهاهاب
آ سه آن و اپم

برشار طورد توجه قرار گرفت.

 .1-2ارتباط روسیه و انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

انجمن طلل جنوب ورقی آسرا (آ سه آن) گرویای طنقهاهاب اسات کاه یمکاارب
اقاصادبث سراسی و اطنرای را در برن اعضاب خود دنبال طیکند .سابهۀ واکلگرارب
این نهاد به سال  1967با طیگردد .در  8آگوست این ساالث و راب اطاور خارجاۀ
اندونزبث طالزبث فرلرپرنث سنگامور و تایلند در بانکو تایلند سندب را اطضا کردناد
و به طوجب آن سندث انجمن طلل جنوب ورقی آسرا (آ سه آن) تشکرل واد .ساند
اطضا وده برن ریبران کشوریاث سندب کوتاه و واطل مان طااده باود .ساند اعاالم
طیداوت که این گروه انجمنی براب یمکارب طنقههاب در طران کشوریاب جناوب
ورقی آسرا است و یدف آن یمکارب در طرنهیاب اقاصادبث اجاماعیث فرینگایث
فنیث آطو وی و سایر طرنهیا و ارتهاب صل و باات طنقهاهاب ا طریاق رعایات
احارام به عدالت و حاکمرت قانون و تبعرت ا اصول طنشور ساا طان طلال اسات.
یمننرن بر اساس سندث من کشاور بنراانگاذارث یعنای انادونزبث طاالزبث فلرپارنث
سنگامور و تایلند اعالن طیکنند که انجمن براب طشارکت یماۀ کشاوریاب طنقهاۀ
جنوب ورقی آسرا که ا ایدافث اصول و ایداف آن برخوردار یساندث با خوایاد
بود (سایت رسمی آ.س.آنث  .)1399طهمتارین ایاداف آ ساه آن تساریع در رواد
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اقاصادبث مرشرفت اجاماعی و توسعۀ فرینگای؛ ارتهااب یمکاارب فعاال و کما
طاهابل در اطور طورد عالقۀ طشار ؛ اطمرناان ا باات سراسای و اقاصاادب طنقهاۀ
جنوب ور آسرا و حفظ یمکارب نزدی

با ساا طانیاب برنالمللای و طنقهاهاب

طوجود با ایداف طشابه بود ()Martin et al., 2016, p. 70
یرچند بر اسااس ساند انجمان اعاالم واده باود کاه عضاویت باراب ساایر
کشوریاب جنوب ور آسرا با استث چندین سال طول کشرد تا سایر کشاوریاب
جنوب ور آُسرا به این سا طان طلحق واوند .باه عناوان طثاالث برونئای در ساال
1984ث ویانام در 1995ث الئوس و طرانمار در  1997و کاطبوج در سال  1999به این
انجمن مروساند .اطا نکاۀ جالب در طورد آ سه آن این است که رواباط خاارجی آن
بسرار سریعتر ا روابط درونطنقههاب آن گسارش یافت .بهگونهاب که در طای دو
دیه مس ا ت سرسث آ سه آن وبکهاب ا روابط یمکاربجویانه را با جاطعۀ ارومااث
اسارالراث کاناداث ژامنث نرو یلندث ایاالتطاحده و برناطاۀ توساعۀ ساا طان طلال ایجااد
کرد .مس ا جنگ سرد نرزث آ سه آن با چرنث یند و فدراسرون روسره روابط برقرار
کرد .یمرن سراست یمکاربجویانه یم بود که آ سه آن را را بر آن داوت تا نهشی
فعال در ارتهاب گفاگو و یمکارب برنطنقههاب داواه باود .به یمرن دلرل است که
اطرو ه برشار اعضاب آ سه آن در یمکاربیاب اقاصادب آسرا – اقرانوساره (اپما )ث

جلسات آسرا – اروما ( )ASEMو اخرراً در طجمع اقاصادب آسرا – آطریکاب التارن
ورکت دارند (.)Wesley, 2003, p. 41
یمان گونه که عنوان ودث روابط روسره با آ سه آن به دوران مس ا جنگ سرد

با طیگردد که در قالب گفاگاوب روساره – آ ساه آن و بهواساقۀ وارکت طعااون
نفستو یر وقت فدراسرون روسره در جلسه افاااحره برست و چهاارطرن نشسات
و یران آ سه آن در کواالالطپور بهعنوان طرهمان دولت طالزبث صورت گرفت .ماس
ا آن روسره در برست و نهمرن دورد نشست و یران در ژوئره  1996در جاکارتا به
ی

وری

کاطل آ سه آن تبدیل ود .بااینحالث تعاطل بارن آ ساه آن و روساره در

باالترین سق ا طریق اولرن اجالس آ ساه آن و روساره در  13دسااطبر  2005در
کواالالطپور طالزب تحهق یافات .در طای ایان اجاالسث آ ساه آن و روساره برانراه
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طشار سران کشوریا/دولتیاب کشوریاب عضو آ سه آن و فدراسرون روساره در
طورد طشارکت طارقی و جااطع را اطضاا کردناد .اعالطراۀ طشاار بار طشاارکت و
یمکارب روسره و آ سه آن در طرف وسرعی ا طرناهیااث ا جملاه یمکااربیااب
سراسی و اطنرایث اقاصادب و توسعه ت کرد داوت (سایت رسمی آ ساه آنث .)1399
«سرگی الورف»ث و یر خارجه روسرهث عهرده دارد که اجالس روسره و آ سه آن در
کواالالطپور در  13دساطبر  2005رویدادب طهم در رواباط روساره باا انجمان باود؛
چراکه در آن جلسه طرنهیاب اولویت تعاطال روساره باا انجمان طشافص و کاار
عملی در طورد طرف وسرعی ا طوضوعات آغا ود (.)Lavrov, 2010, p. 11
دوطرن اجالس سران آ سه آن و روسره نرز در ساال  2010در یاائوئیِ ویاناام
تشکرل ود که در آن طرفرن تعهد خود را براب تحکرم و مرشبرد برشاار طشاارکت

طارقی و جاطع آ سه آن – روساره در جهات ارتهااب رواباط باه ساقحی بااالتر و
یمکارب نزدی

در طرنۀ مرشرفت طعمارب طنقهاهاب در آسارا و اقرانوساره ت کراد

کردند .در سال  2011نرز علیرغم اینکه یرچ تاررر عمدهاب در رواباط روساره و آ
سه آن صورت نگرفاه بودث طسکو بهعنوان عضو انجمن یمراه با ایاالتطاحاده باه
این نهاد دعوت ود .بسرارب ا کاروناسان عهرده دارند که علت این اقدام آ سه آن
تاررر در«اراده سراسی» آ سه آن باهدلرل ترکربای ا عواطالث ا جملاه تاررار تاوا ن
قدرت طنقههاب و یمننرن ظهور روسرهاب با باتتر و قاوبتار در داخال و نظاام
برنالمللی بود.کشوریاب طنقهه به دنبال ایجاد سراسای بودند که به آنها اجا ه دیاد
ا جبههگررب برن چارن کاه ا نظار اقاصاادب کااطالً باا یام در ارتبااط بودناد و
ایاالتطاحااده کااه ضاامانت اطنرااای آنهااا در براباار یرگونااه طاااجراجویی توسااط
قدرتیاب نوظهور بودث جلوگررب کنند .این یدف آ سه آن یم باا تاالش روساره
براب بهبود حضور خود در آسرا و اقرانوسره یم طان وده بود .این طنقهه باا توجاه
به تمایل به داوان سراست خارجی طاعادلتر و تاررر طاداوم ژئوملرارا

جهاانی و

اقاصاد جهانی به آسرا ا اولویت برشارب در داخل کارطلرن برخاوردار واده باود.
چرخ

روسره به ور و طرزبانی اپم

(.)Kapoor, 2020, p. 6

در ساال  2012نراز در یمارن طرناه باود
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بحران اوکراین و طاعاقب آنث افزای
روسره را افزای

تن یاب طسکو با غرب نرز این تمایال

داد« .تا قبل ا بحران اوکراینث روسره آ ساه آن را برشاار ابازارب

براب بهدست آوردن دسارسی به فرایندیاب ادغام طنقهاهاب درحاال رواد آسارا –
اقرانوسره تلهی طیکرد .بهدست آوردن جایگایی در فرایند ادغاام طنقهاهاب چرازب
بود که طسکو تمایل داوت ا طریق دسارابی به آن ادعایاب خود در طاورد داواان

وضعرت قدرت بزرگ در طنقهۀ آسرا – اقرانوسره را اعابار ببفشد» (

& Gorenburg

 .)Schawrtz, 2019, p. 15اطا طاعاقاب بحاران طساکو باه دالیلای یمناون ارتبااط
طشار ث انزواب روسره مس ا سال  2014و ترس ا وابساگی بر ا حد به چارنث
نگاه جدب به آ سه آن داوت .بهعنوان طثال روسره بهتادری تبادیل باه بفشای ا

اصلیترین قالبیاب چندجانبه مرراطون آ سه آنث ا جملاه نشسات آسارا – ارومااث
نشست ور آسراث نشست و راب دفاع آ سه آن واد ( .)Ballegeer, 2019,p. 17باه
یمرن طنظور در سال  2016در برسامرن سالگرد گفاگویاب روسره و آ ساه آنث در
قالب حرکت به سمت ی

یمکاارب اسااراتژی

باراب طناافع طاهابالث طساکو در

سوچی طرزبان نشست سران این نهاد باا روساره باود .در طاول اجاالسث ریباران
«اعالطره سوچی» را تصویب کردند که در آن طسرر آیندد روابط و یمکاارب آ ساه
آن و روسره ترسارم واده باود .اعالطراه ساوچی وااطل چنادین بفا ث ا جملاه

یمکارب سراسی و اطنراایث یمکاارب اقاصاادبث یمکاارب فرینگای – اجامااعیث
یمکارب در طحدود کردن وکاف توسعه و اتصال و یمننرن بفشای ا ساا وکار
اجراب این یمکاربیا بود

(2016

 .)tass,نشست فدراسرون روساره – آ ساه آن در

سال  2018در سنگامور نرز نهقۀ عقفی در روابط طرفرن بودث چراکه یکی ا نااای
این نشست ارتهاب روابط به سق طشارکت اساراتژی

بود .عالوهبر ایان در ایان

اجالس یمننرن برانره آ سه آن – فدراسرون روساره در طاورد یمکاارب در طرناۀ
اطنرت و اساافاده ا فنااوربیااب اطالعااتی و ارتبااطی تصاویب واد و اطضااب
تفایمناطه برن آ سه آن و کمرسرون اقاصادب اوراسرا در طرناۀ یمکاارب اقاصاادب
صورت مذیرفت (سایت رسمی آسه آنث .)1399
این یمکاربیاب اقاصادب براب روسره به دلرل ت رر آن در ادغام برشار روابط
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تجارب و اقاصادب حائز ایمرت باود .آ ساه آن نها

طهمای در ادغاام اقاصاادب

طنقههاب و جهانی داواه است .این ویژگی آ سه آن ا جهات تاالشیااب روساره
براب ادغام اقاصادب طنقههاب ا طریق نهاادیااب طشاابه طانناد اتحادیاه اقاصاادب
اوراسراث اطارا ب قابلتوجه است .انگرزد اصلی اتحادیه اقاصاادب اوراساراث افازای
یمکاربیاب اقاصادب در فضاب اوراسرا است و در ایان طرناهث برقارارب رواباط
طماا باا آ ساه آن ا نظار افازای

جاذابرت ماروژد ادغاام اوراسارا و نراز طرناۀ

وکلگررب طشارکت اوراسراب بازرگ قابلتوجاه اسات .باراب اتحادیاه اقاصاادب
اوراسرا بهعنوان با یگر جوان برنالمللیث یمکارب با با یگر باتجربهاب طانناد آ ساه
آن اطکان آ طای

ساا وکاریاب نهاادب و نظاارتی تعااطالت چندجانباه را فارایم

طیکند .تجربۀ آ سه آنث یرچند ناقصث طیتواناد نها
تجاربث بهویژه کای

طهمای در تنظارم طباادالت

طوانع تعرفهاب و ا برن بردن طحدودیتیاب غرر تعرفاهابث

توسعه تجاارت الکارونرکای و یمننارن ایجااد طنااطق رواد اقاصاادب ا طریاق
طکانرزمیاب طشارکت عموطی و خصوصی داواه باواد .ا دیاد روسارهث آ ساه آن
یمننرن بسارب براب گفاگو و اجراب مروژهیااب اقاصاادب چنادجانباۀ برشاار در
فضاب اوراسرا است .یکی ا اصول اساسی آ سه آنث اصال جادا کاردن اقاصااد ا
سراست است .بنابراینث تحریمیاب اقاصاادب ضدروسای در صاورت تصاویب یاا
افزای

آن طانع ا یمکارب نمیووند .یمننرن با توجه به احامال تبادیل وادن آ

س آن به طنقهۀ تجارب واحد و یمننرن برناطهیاب آن براب تبدیل ودن به اقاصاد
چهارم در جهان تا سال  2030جنوب ورقی آسرا با ارب بالهوه اطردوارکننده باراب
طحصوالت کشوریاب عضو اتحادیه اقاصادب اوراسرا طیتواناد باواد (

& Канаев

.)Королев, 2020, p. 64-65
جدول  .1شاخصهای مقایسهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آ سه آن
جمع
گبدش بت خ بجی
ول م ن خ لص داخلی
(و ل و نفب)
( بیل و دالب)
( بیل و دالب)
182/1
0/887
2/2
ا دیس اق ص دک ایباس
625
2/337
2/57
سس

()Source: Зеленева, 2016: 59

قلمبی
(ی لوو بوب ع)
20060400
4435618
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ا طرف آ سه آن نرز علیرغم تعدادب ا طحدودیتیاب داخلیث انجمن تمایال باه
تهویت روابط تجارب و اقاصادب با وارکاب خاارجی ا طریاق طشاارکت آنهاا در
طکانرزمیاب گفاگو با طحوریت آ سه آن دارد .این را طایتاوان ا سراسات ارتبااط
نهادب آ سه آن با کشوریا و نهادیاب الث و وکلگررب یمکارب طاهابل دوجانباه
و چندجانبۀ سودطند اسانباط کرد .ا جملۀ آنها طیتوان به طشاارکتیااب گفاگاوب
کاطل با :ایاالتطاحدهث چرنث روسره و دیگرانث ورکاب گفاگوب بفشای (ماکسااانث
نروژ و غرره)ث ورکاب توسعه (آلمان)؛ گفاگو با تمرکز اقاصاادب (نشسات آساراب
ورقی)ث قالاب اسااراتژی

+ 3

( ASEANچارنث ژامانث کاره جناوبی)؛ اباکاارات

اقاصادب آ سه آن – طحور و غرره اواره کرد .درواقع وجود سرسام توساعهیافاهاب

ا توافقناطهیاب تجارب ترجرحی و سایر توافقناطهیاب تجارب با ورکاب خاارجی
نشاندیندد تمایل آ سه آن به تجارت آ ادث چندجانبهگراییث اولویات دادن انجمان
به ادغام برشار در نجررهیاب ار ش طنقههاب و جهانی است .ایان ایاداف اسااس
ت سرس جاطعۀ اقاصادب آ سه آن ( )AECدر سال  2015نرز بودند .بنابراینث باراب آ
سه آن یمکارب گسارده با اتحادیه اقاصادب اوراسارا ا نظار وضاعرت طنقهاهاب و
جهانی آن طهم است .این فرصای است که آ سه آن اولرن نهادب باود که طیتواناد
طنقهۀ آ اد تجارب را با اتحادیه اقاصادب اوراسرا در اولویت قالب «ادغام ادغامیاا»
قرار دید و ا این طریق طوقعرات جهاانی انجمان را کاه طنقهااً در طفهاوم نها
طرکزب آ سه آن قرار طیگرردث تهویت کند .بهویژه که تعاطال باا اتحادیاه اقاصاادب
اوراسرا یزینهیاب قابلتوجهی را بهیمراه ندارد و یرچ خقرب براب آ سه آن ندارد.
اتصال بالهوه اتحادیه اقاصادب اوراسرا باه وابکۀ چنارن طشاارکتیایی طقاابق باا
برناطهیاب بلندطدت آ سه آن است که بفشی ا آن طانوعسا ب سراست برنالمللای
آنث در درجۀ اول ا طریق افزای
انجمنی است .بف

تعاطال باا سرساامیااب گفاگاوب برنالمللای و

دیگر برناطهیاب بلندطدت آ سه آنث افزای

رقاباتماذیرب آن

در فضاب دیجرااال اسات .طهاطاات و طحافال تجاارب کشاوریاب عضاو آساهآنث
چهارچوبی نظارتی براب توسعۀ فناوربیاب دیجراال در جنوب ورقی آسارا ایجااد
کردهاند .اسناد تصویب وده در این طرنه برناطۀ جاطع فناورب اطالعاتی و ارتبااطی
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آسااه آن20201ث توافقناطااه توسااعۀ یکپارچهسااا ب دیجراااال در آ سااه آن2و غرااره
یساند .در این طرنهث آ سه آنث نگاه خاصی به اتحادیه اقاصادب اوراسارا در طرناۀ
توسعۀ فناوربیاب اطالعاتی و ارتباطی در برناطاۀ دیجرااالی اتحادیاه باراب ساال
 2025دارد .با اتصال اتحادیه به تعداد وارکاب گفاگاوث آ ساه آن طایتواناد نها

نرروب طحرکه یمکارب رادر حو د دیجراال «ناهتنها در فضااب آسارا – اقرانوسارهث
بلکه در فضاب اوراسرا "برجساه" کند» (.)Korolev & Kalachyhin, 2019, p. 5-6

نمودار  .1حجم تجارت متقابل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آ سه آن ( ،)2018-2015به دالر

))Source: Korolev & Kalachyhin, 2019, p. 5-6

بف

دیگرب ا توجه آ سه آن به اتحادیه اقاصاادب اوراساراث نرا طنادب کشاوریاب

عضو این نهاد به طنابع انرژب بهویژه گا طبرعی روسره است .درحالیکاه غالسانگ
بهعنوان بزرگترین طنبع انرژب طصرفی باقی خوایاد طانادث مر برنای طایواود کاه
طصرف گا طبرعای ا ساوب کشاوریاب آ ساه آن ا  18/7درصاد ( )Mtoe 116در
ترکرب انرژب در سال  2013به  22/6درصد ( )Mtoe 374در سال  2035برسد .نکااۀ
جالب توجه اینکه در حال حاضرث کشوریاب آ سه آن خود صادر کنندد طنابع انارژب
یساندث اطا توسعه اقاصادب آنها نرا به انرژب برشار را افزای

طیدیدث بنابراین باراب

1. ASEAN ICT Master Plan 2020
2. the Framework agreement for the development of digital integration in ASEAN
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حفظ رود تولراد داخلای در ساالیاب بعادبث کشاوریاب طاذکور نرا طناد واردات
یساند .وضعرای که قبال در طالزب اتفاا افاادکاه درنهایات طجباور باه وارادت گاا
طبرعی ود .ا نظر روسره و کشوریاب اتحادیه اقاصادب اوراسرا نرز آ ساه آن باا ارب
بدون بهرهبرداربده و اطردوارکنناده باراب گاا طبرعای اسات .آنهاا ناهتنها درحاال
گسارش اقاصاد خود یساندث بلکه با توجه طان تارررات آبویوایی تالش طیکنند تا
با اسافاده ا طنابع ما تر و یادگررب ا اوابایات چرن با افزای

آلودگی یواب ناوی

ا غالسنگ طبار ه کنند .در این طران گا طبرعی گزینهاب طاؤ ر اسات کاه کماار ا
غالسنگ آلودگی تولرد طیکند و اطکان اسافاده براب طرف وسرعی ا فعالرت یاا را
دارد (.)Visenescu, 2018, p. 515-516
 .2-2ارتباط روسیه با سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک)

سا طان یمکارب اقاصادب آسرا و اقرانوسره (اپم ) طجمعی برندولای براب افازای
تجارتث سرطایهگذارب و یمننرن یمکارب اقاصادب در طنقهاۀ آسارا و اقرانوساره
است .ایده اپم

را ابادا نفستو یر اسبق اسارالراث باب یااو ث 1طای سافنرانی در

 31ژانویه  1989در سئول کره طقرح کرد .ده طااه بعادث دوا ده اقاصااددان آسارا و
اقرانوسره براب ت سرس اپم

در کانبراب اسارالرا دیدار کردند .اعضاب بنرانگذار ایان

نهاد اسارالراث برونئی دارالسالمث کاناداث اندونزبث ژامنث کره جنوبیث طالزبث نرو لنادث
فرلرپرنث سنگامورث تایلند و ایاالتطاحده بودند .جمهورب خلق چارنث ینگکناگ و
چرن تایپه در سال  1991به این نهاد مروسااند .طکزیا

و گرناهنو در ساال 1993ث

ورلی در سال  1994و مروث روسره و ویانام نرز در سال  1998در ایان نهااد عضاو
وده و اعضاب آن را به  21کشور افزای
کشور عضو اپم

دادند (سایت رسامی اپما ث 21 .)1399

در چهار قاره قرار دارند و تهریباً  50درصاد ا جمعرات جهاانث

 60درصد ا تولرد ناخالص داخلی جهانی و  50درصد ا تجارت برنالمللای را در
اخارار دارند ( .)Weixing, 2013, p. 66یدف اصلی این نهاد حمایت ا رود مایادار
اقاصادب و رونق در طنقهۀ آسرا – اقرانوسره است و برناطۀ کارب این نهااد بار ساه

طوضوع .1 :آ ادسا ب تجارت و سرطایهگذارب؛  .2تساهرل تجاارت؛  .3یمکاارب
1. Bob Hawke
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اقاصادب و فنیث تمرکز دارد (سایت رسمی اپم ث .)1399
یمانگونه که عنوان ودث روساره در ساال  1998باه عضاویت اپما

درآطاد.

عضویت روسره در این نهاد بهوضوح نشاندیندد تمایل طسکو به طشاارکت برشاار
در فرایندیاب طنقهۀ آسرا و اقرانوسره و بهویژه گسارش رواباط بارن طنقهاه وار
دور روسره و اقاصادیاب نوظهور این طنقهه بود .یرچند کاه در ایان دوره رواباط
تجارب روسره بهطور سنای با کشاوریاب واوروب ساابق و یمننارن کشاوریاب
ارومایی بود وگسارش روابط اقاصادب با کشوریاب طنقهه آسارا و اقرانوساره تا رر
طحدودب بر کل اقاصاد روسره داوتث براب طنقهۀ ور روسره که ورکاب تجاارب
اصلی آن کشوریاب طنقهۀ آسرا و اقرانوسره بودند؛ درگررب برشاار روساره در ایان
طنقهه ا طریق ابزاریایی طانند اپم ث مراطدیاب قابلتوجهی طیتوانست داواه باواد
( .)Fukumoto, 1999, p. 122ایمرت این طوضوع براب طسکو را طیتوان ا اظهارات
سران روسره در آن طان نرز اسانباط کرد؛ بهعنوان طثاال در ساال  2003والدیمرار
موترن در یادداوای عنوان داوت که وفصااً طایال باه یمکاارب باا ایاالتطاحاده
آطریکاث چرنث یندث ژامن و کشوریاب جنوب ورقی آسرا و آطریکاب التارن یساام.
سرطایهگذاران ا کشوریاب غربی و ورقی با قدرت برابر طیتوانند ا فرصتیااب
با ار طوجود در قلمرو وسرع طا اسافاده کنند .این اطر بهویژه در طناطق ور روسره
در سربرب و ور دور که داراب طنابع طبرعی طفالف و ماانسارلیااب ال م فنای و
علمی یساندث قابلتوجه است .بنابراینث کاطالً طبرعی است که طاا تاالش کنارم باا
عضویت در اپم ث ا ظرفرتیاب آن براب وارد کردن ماانسرلیاب ور روساره در
سا وکار ادغام اقاصادب که درحالحاضر در چهارچوب طجمع صاورت طایگرارد
اسافاده کنرم

(2003

مس ا مروسان به اپم

 .)Putin,بااینحالث «اوگنی کانااِو» اسادالل طیکند که در دوران
روسره برشار سراست صبر – اناظاار را در رواباط باا اپما

دنبال طیکرد که خود این سراست ناوی ا چند عاطل بود.
نفست اینکهث اقاصاد راکد طناطق ور روسره طانع ا تالشیاب طسکو باراب
راهانادا ب و ارائاۀ یمکاارب طاؤ ر و یادفطحور بااا اپما

طایواد .تاالشیاااب

صورتگرفاه به وسرلۀ دولت فدرالی براب حل طشکالت طوجود نرز بر

ا آنکاه
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رایگشا باوند برشار طرحیاب اعالنی بودند .باهعنوان طثاال در ساال  1996طهادار
طنابع طالی برناطهریزب وده براب برناطه فدرالی براب توساعه اقاصاادب واجامااعی
ور دور روسره براب سالیاب 2005-1996ث  35تریلرون روبال باودث درحالیکاه
در واقعرت  12تریلرون روبل اخاصااص داده واد و ا آن یام تنهاا  4/7تریلراون
روبل به مروژهیاب طراحیوده تفصرص یافت .دوم اینکه ثطسکو فاقاد رایباردب
یدفطحور نسبت به اپم

بود .طفهاوم طشاارکت روساره در اپما

در ساال 2000

تصویب ود و آن یم کلی و فاقد ویژگییاب جزئی بود .سوم اینکاهث انگرازهیااب
روسره در مروسان به اپم

در ابادا برشار سراسی و وهرتطلبانه بود؛ چراکه روسره

تمایل داوت خود را بهعنوان با یگرب بانفوذ در طر یاب ورقی خود نشاان دیاد.
بنابراین تصمرم اپم

براب مذیرش روساره ا ساوب کاروناساان باهعنوان مرارو ب

اقاضاب – سراسی بر طنقاق اقاصاادب قلماداد طایواد ( .)Kanaev, 2012, p. 9در
طجموع به عهردد کانااِوث روسره در ابادا آطاادد درگرار وادن فعاال در اپما

نباودث

بااینحال این رویه بعداً تاررر کرد و روسره با ارئۀ مرشنهادیایی طانندِ ترانزیت کااال
ا آسره به اروما ا طریق طر یاب روسره و یمننرن تحویال طاواد خاامث انارژب و
فلزات غررآینی به کشوریاب عضو اپم

فعالرت خود را افزای

داد.

با وجود اینث به عم بسرارب ا کاروناسان نهقۀ عقاف در رواباط روساره باا
اپم

در سال  2012و ا طریق طرزبانی نشسات اپما

آطد .روسره درخواست خود براب طرزبانی نشسات اپما

در والدب وسااو باهوجود
در والدب وسااو

را در

سال  2006ارائه داده بودث ولی چون این وهر یرسااختیااب ال م را نداوات باا
مرشنهاد طسکو طوافهت نشده بود .بنابراین طرزبانی و ریبارب اپما

در ساال 2012

طهمترین اقدام چندجانبه روسره بعاد ا طرزباانی نشسات «گاروهجای  »8در ساال
 2006بود .به عبارت دیگرث طرزبانی اجالس  2012اپم ث گام رو به جلاو بازرگ در
تعاطل طسکو با سا طانیاب چندجانبه در آسرا بودث فرایندب که وروع آن به اوایال
دیه  1990با طشارکت در طذاکرات و جانبه برسر طسائلۀ برناطاۀ یسااهاب کاره
ومالی برطیگشت .یمننرن روسره در سال  1994باه انجمان طنقهاهاب آ ساه آن
مروساه بودث در سال  1996به وری

گفاگوب آ سه آن تبدیل ود و در سال 2004
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مرمان دوسای و یمکارب را اطضا کرده بود .در سال 2010ث روسره به یمراه چارنث
ایاالتطاحدهث ژامنث کره جنوبیث یندث اسارالرا و نرو یلند در جلساۀ و راب دفااع آ
سه آن ورکت کرده بود و قبل ا نشست اپم
آسراب ورقی مروساه بود

(2012

نرز بهیمراه ایاالتطاحده به اجاالس

 .)Kuchins,بااینحالث اپما

اولارن و تنهاا طجماع

بزرگ آسرا و اقرانوسره بود که روسره در آن عضویت داوات« .اما

 2012اعاالم

رسمی روسره براب آطادگی کاطل خود براب تعاطل جدب با طنقهه آسرا و اقرانوساره
بود» (.)Richardson, 2014, p. 8
چرزب که روسره ا نشست  2012اپم

اناظار داوتث بناا باه گفااۀ ماوترنث آ اد

ودن جریان تجارت و سرطایهگذارب براب تحری

رود اقاصادب با در نظار گارفان

واقعرتیاب جدیدث طانند مروسان روسره به سا طان تجارت جهانی بود .موترن عهراده
داوت که عضویت در سا طان تجارت جهانی به روسره اطکان طشاارکت گسااردهتار
در تنظرم قوانرن تجارت جهانی را طیدید؛ طوضوعی که طورد توجه اپما

نراز باوده

است .به عم وبث چشماندا تا ه روسره در طورد طشکالت عرنی و تناقضات داخلای
سا طان تجارت جهانی طیتوانست طفراد باواد ( .)Putin, 2012تعهاداتی یام کاه در
مایان این نشست ا سوب ریبران کشوریاب عضو در قالب برانره ریبران اعالم ود تاا
حد یادب خواساهیاب روسره را واطل طیود .تعهدات دوا دهگانهاب که ریباران در
نشسات والدب وساااو اعااالم کردنااد عباارت بودنااد ا  .1 :تسااهرل و آ اد سااا ب
تجارت و سرطایهگذارب؛  .2تهویت تهاضاب داخلیث تسهرل ایجاد اوااالث کاساان ا
کمبودیااا و باادیییاااب عمااوطی و اجااراب اصااالحات ساااخاارب؛  .3حمایاات ا
تالشیاب اروما براب حفظ انسجام طنقهاه یاورو؛  .4کاای

عادمتوا ن باا تهویات

کسرب بودجه (در مرداختیاب خارجی) اقاصاد عماوطیث تهاضااب داخلای طاا اد و
انعقافمذیرب برشار نرخ ار ؛  .5افزای

سرعت حرکت به سمت رژیامیااب تعرارن

نرخ ار تعررنوده به وسرلۀ با ار؛  .6مریرز ا اصرار بر نارخ ار ناطناساب و کاای
ار رقابای؛  .7اطمرنان ا بات بلندطدت طالی در عارن بهرسامرت واناخان نراا باه
با یابی در داخال فضااب طاالی در ساارس؛  .8تهویات سرساام تجاارت چندجانباۀ
گنجاندهوده در سا طان تجاارت جهاانی؛  .9وناساایی نسال بعادب ا طوضاوعات
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تجارت و سرطایهگذارب براب ادغام برشار اقاصادیاب اپم

و گساارش تجاارت؛ .10

تداوم تالشیا براب بهبود جوّ سرطایهگاذارب در طنقهاه؛  .11تهویات رواد سابز و
تالش براب وناسایی راهحلیاب عملی بر چال یاب یست طحرقی؛  .12طباار ه باا
فساد براب افزای

وفافرت و طبار ه با کالیبارداربث رواوهخوارب و سوصاساافاده ا

طنابع عموطی (.)See-Yan, 2015, p. 102
بهنظر کاروناساانث فاارغ ا تا طرن برخای طناافع روسارهث ا جملاه در طاورد
آ ادسا ب تجارت و یمننرن خواساهیاب روسره در طورد سا طان تجارت جهاانی
نشست  2012اپم

ا چند جهت دیگر نرز براب روسره حائز ایمرات باود« .ماائول

ریناردسون» عنوان طیکند که طهمتارین نارجاۀ نشساتث افازای

احسااس قارار

داوان طنقهۀ ور روسره در وضعرت وابساگی دوگانه بود .ا طرفیث طنقهه باراب
توسعۀ خود به تسریع روند ادغام اقاصادبث تجاارب و سارطایهگاذارب بارن وار
روسره و اقاصادیاب مویاب آسرا و اقرانوسره وابساه باود .باراب نموناهث طهامتارین
ورکاب تجارب طنقهه پریمورسکی(1که والدب وسااو

مایافات طنقهاه اسات) در

سال 2013ث چرن ( 48درصد)ث کره جنوبی ( 20درصد) و ژامن ( 14درصد) بودناد.
در طنقهه پریمورسکیث تجارت خارجی در نُه طایۀ اول ساال  2013در طهایساه باا
طدت طشابه در سال 2012ث  34درصد افزای

داوات .درحالیکاه در کال طنقهاۀ

ور دورث تجارت در سال  2013نسبت به سال قبل  10درصد افزای

یافااه باود.

گزارشیاب رسمی نرز حاکی ا آن بود که سرطایهگذارب خارجی در اقاصاد طنقهه
در سال  2013بر

ا چهار برابر رواد کارده اسات؛ ژامان باهعنوان سارطایهگذار

اصلی با  1.1طرلرارد دالر و در رتبهیاب بعدب آلمان با  440طرلراون دالر؛ چارن باا
 31طرلرون دالر و جمهورب کره با  24طرلراون دالر قارار داوااند .ا طارف دیگار
یم طان با وابساگی فزاینده به تجارت برن طر ب و سرطایهگاذارب خاارجیث ایان
طنقهه به طسکو و به برناطهیاب توسعۀ فدرال آن نرز وابسااه باود .در اواخار ساال
 2013اعالم ود که برناطۀ فدرال براب توسعه ور دور و طنقهاه بایکاال تاا ساال
 2018تمدید طیوود و  700طرلرارد روبل اضاافی نراز باه ایان طنقهاه اخاصااص
1. Primorskii
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طییابد (حدود  21طرلرارد دالر) .بنابراین ا یر دو جهات ایان وابسااگی باه نفاع
طنقهه بود (.)Richardson, 2014, p. 5-6
یمننرن اجالس  2012اپم

گام طهمی در طشارکت روسره در یمکاربیااب

چندجانبۀ طنقههاب بود .در دیۀ اول قرن 21ث دولت روسره چنادین ماروژد بازرگ
یربنایی و صنعای را در طناطق آسرایی این کشور راهاندا ب کرده باود .درحالیکاه
نداواندث یدف یماۀ آنهاا افازای

این مروژهیا ارتباط طساهرمی با دساور کار اپم

توانایییاب اقاصادب روسره در آسرا و اقرانوسره و ت کرد بر اولویتیاب روساره در
یمکاربیاب طنقههاب بود .احداث خط لوله اناهال نفت سربرب ورقی – اقراانوس
آرام( 1ا طنقهه آطاور روساره باه بنادر کو طرناوث 2در سااحل اقراانوس آرام طنقهاه
مریمورسکی) بار ترین این مروژه یا بود .ا دیگر اقداطات یرساخای روساره کاه
طنافع ورکاب روسره در طنقهه را واطل طیودث توسعه حمل و نهال دریاایی باراب
انرژب و کاالیا ا طریق طسرر ققب ومال بود .با مرشابرد ایان دو ماروژهث روساره
سرگنال روونی به یماایان طنقههاب خود ارسال طیکرد که مروژهیااب یرسااخای
این کشور طیتوانند ت رر طنا عات بر تجارت برنالمللی در دریاب چرن جناوبی را
تا حدب با یدایت جریان انرژب و کاال ا طریق راهیاب حمل و نهل جاایگزین باه
حداقل برسانند ( .)Koldunova, 2016, p. 547-8یمننرن براساس گازارش واوراب
روابط خارجی روسرهث 3نشست اپم

طنقهااۀ آساارا – ماساافر

عاطل طؤ رب در تعررن طناافع طلای روساره در

بااود؛ چراکااه اکثاار واارکتکنندگان روس و برخاای ا

ورکتکنندگان خارجی در این نشست عهرده داواند که طنافع طلی روسره در آسارا
و اقرانوسره براب آیندد قابل مر برنی باید بر طرنهیاب یر طامرکز وود:
اقتصاد :دسارابی به ناای طلموسث فورب و کرفی در توساعۀ ساربرب و خااور
دور؛ تحر برشارب براب توسعۀ یکپارچه روسره (در یمکارب نزدی
گمرکی/فضاب اقاصادب طشار

باا اتحادیاه

( ))CESو کشاوریایی کاه باهعنوان نزدیا ترین

ورکاب اقاصادب روسره فعالرت طیکردند؛ تحری

و تنوع بفشاردن باه یمکاارب

)1. The East Siberia–Pacific Ocean (ESPO
2. Kozmino
3. Russian International Aff airs Council
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اقاصادب روسره با کشوریاب یمسایۀ طنقهه آسرا – اقرانوسره؛ افزای
حضور اقاصادب روسره در طنقهه و درنهایت افزای

بُعد و عماق

سهم کال روساره در تبادیل

کردن طنقهه بهعنوان ققب جدید اقاصادب جهانی.
سیاسی و امنیتی :حفظ صل و بات طنقههاب (ا جمله اطنرت طر یاب روساره
در ور دور) بهعنوان مر

ورط حفظ رود اقاصادب باال و یکی ا ویژگاییااب

اساسی کشوریاب آسرا – اقرانوسره در اواخر قرن برسام و اوایل قرن برست و یکم؛
حفظ مشاربانی ا روندیاب چندطرکزب در سراستیاب طنقههاب و در ایجاد اطنرات

جدید آسرا – اقرانوسره و یمننرن ساخاار یمکاربیا؛ طهابله با روندیاب طنجر باه
تشدید یا گسارش درگرربیا و دوققبی ودن نررویا در طنقهه (که بفشی ا آن به
دلرل افازای

رقابات بارن ایاالتطاحاده و چارن اسات) و تهویات یمکاارب باا

کشوریاب طنقهه با ایداف طشابه.
فرهنگ (آطو ش و رسانهیاب جمعی) :ایجااد وارایط طقلاوب در ساربرب و
ور دور براب کارث تجارتث ندگی رو طره و تفری که طقابق با اناظاارات فعلای
باود و باعث تحری

طهاجرت کارب به طنقههث بهویژه جواناان (عمادتاً ا بفا

ارومایی روسرهث کشوریاب اتحادیه گمرکی و سایر کشوریا) وود؛ بهبود طؤسساات
آطو ش عالی و تحهرهاتی در سربرب و ور دور براب تهویت طؤلفهیااب اباکاارب
غرراقاصادب ایان طنااطق در روساره و آوردن دانشاجویانث اسااادان و طحههاان ا
کشوریاب آسرا و ماسرفر ؛ تهویت روابط روسره با طنقهه و تدار

حمایاتیااب

ارتباطی ا اباکارات اقاصادب و سراسی روسره در فضاب رسانهاب آسرا – اقرانوسره
با تمرکز بر ایجاد تصویرب طثبت ا فدراسرون روسره بهعنوان واریکی ت ررگاذارث
صل طلابث طسااهل و ساا نده در فراینادیاب طنقهاهاب (

Russian International

.)Affairs Council, 2013, p. 11
برخی عهرده دارند که روسره بعد ا اجالس  2012ناوانست آن اباکاراتی را کاه
در دوران ریاست خود بر این نهاد داوتث طجدداً به اجرا درآورد و طهمترین دلرل آن
یم طربوط به سراستیاب داخلی روسره بود .بهعنوان طثالث به طحض مایاان ریاسات
روسره بر اپم ث ترمی که طسئولرت اباکارات را بهعهده داوت به سایر مروژهیاا طانناد
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کمرسرون اقاصادب اوراسارا و «جای  »20یادایت واد .ساا طانیااب دولاای ساق
طشارکت خود را در اباکارات طربوط به اپما

بهوادت کاای

دادناد و نماینادگان

طشاغل جلسات و طحاواب ووراب طشورتی با رگانی را کاطالً نادیاده گرفاناد .تماام
نمایندگان اصلی که بر کار اپم

نظارت طیکردند باه ماروژهیااب اولویاتدار جدیاد

یدایت ودندث جاطعۀ طافصصرن بهطور گساارده طنحال واد و ترکراب نماینادگان
تجارت روسره در اپم

دچار تاررر ود ( .)Magalif, 2013بااینحال ا نشسات والدب

وساو به بعدث روسره طشارکت فعالی در نشستیاب اپم
در نشست  2014اپم

داواه است .براب نموناه

در چرن که طهمترین طوضوع آن ا برن باردن طواناع تجااربث

بهویژه آغا روند ایجاد طنقهه آ اد تجارب1در داخل اپم

بودث روسره حضور داوات.

این مروژد طنقهۀ آ اد تجارب بهعنوان جایگزین براب طرحای باود کاه ایاالتطاحاده
طی سالیاب آن ارائه کرده بود؛ یعنی :طشارکت ترانس ماسرفر

( )TPPکه ا طریاق

طذاکرات برن دوا ده اقاصاد بزرگ طنقهه (ا جمله ایاالتطاحادهث ژامان ث اساارالرا و
گرای یاب  )ASEANوکلگرفاه و بهدنبال آ ادسا ب اساسی تجارت و رفاع طواناع
تعرفهاب و غررتعرفهاب بود (.)Gabuev, 2014
در نشساات  2016اپما

نرااز کااه دساااور کااار آن وضااعرت اقاصااادب جهااانیث

روندیاب ادغام در طنقهه آسرا و اقرانوسره و توسعۀ طنقهه آ اد تجارب در طنقهه باود
و در مرو برگزار ودث روسره ورکت داوت و حای والدیمرر موترن باا «وارنزو آباه»ث
نفستو یر ژامنث در مرو دیدار کرد تا در طورد اخاالفات طوالنیطدت ارضی بر سر
جزایر اقرانوس آرام گفاگو کند .موترن یمننرن اولرن طذاکرات خود را با «رودریگاو
دوترت»ث رئرسجمهور فرلرپرنث براب بحث در طورد اطکان ت طرن گاا طاایع و طناابع
یردروکربنیاب روسره به طانرل انجام داد ( .)reuters, 2016در نشست  2018یام کاه
در گرنه ماموا برگزار گردید «دیمارب طدودف» نفستو یر روسره حضاور داوات و
در سفنرانی خود اظهار داوت که طنقهۀ آسرا و اقرانوسره در طرکز فرایندیاب جهاانی
قرار دارد .روسره بفشی ا این طنقهه استث کشورب که اکناون و آینادد خاود را در
ارتباط نزدی

با طنقهۀ آسرا و اقرانوسره طیداند و طعاهد است که براب غلباه بار ایان
)Free trade area (FTA

1.
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چال یاث اعاماد به طواضاع طشاار ِ توافقواده ضارورب اسات .دالیال یمکاارب
کشوریاب طنقهه ا دیدگاه طدودف عبارت بودند ا :
اقاصاد جهانی به قاوانرن تجاارب وافاف و باا نراا دارد؛ بناابراینث ترکراب
تالشیا براب بهبود ا ربفشی سا طان تجارت جهانی و نها

نظاارتی آنث یادفی

اصلی است .طانند بسرارب ا کشاوریاث روساره عهراده دارد کاه ساا طان نراا باه
طدرنرزه ودن داردث اطا بدون تضعرف نفوذ یا تضعرف اصول اساسی کارث چه رساد
به برچردن آن که به طعناب سهوط تجاارت طامادن اسات .طباانی نهاادب تجاارت
برنالملل که توسط سا طان تجارت جهانی وکل گرفاه است نرز باید حفظ وود تا
ادغام اقاصادب طنقههاب را برشار عمق ببفشد.
دلرل دوم براب یمکاربث ایجاد مروندیاب یرساخای در طنقهه است .اگار باه
نهشۀ جهان نگاه کنرد طشفص طیوود که کشوریا ا یم جدا یسااند .بااینحاالث
این طانع نمیوود که طردم طا بهار و بهار یکدیگر را بشناسندث یمکاربیاب علمای
و فرینگی را توسعه دیند و ابت کنند که یرچ فاصلهاب طانعی براب کسانی نرست
که به دنبال برقرارب روابط خوب یساند.
دلرل سومث اسافادد کارآطد ا طنابع انرژب طوجود است که براب اجراب برناطاۀ
توسعۀ مایدار و جاطع در طنقهۀ آسرا و اقرانوسره ضرورب است .طبق مر برناییااث
طنابع انرژب تجدیدمذیرث با یماۀ ارتبااط و مشااربانیطااث قاادر باه تا طرن نرا یااب
روبهرود طنقهه نفوایند بود .در طورد ماانسرل گساردد انرژب یساهاب نرز طیتاوان
یمرن را گفت .بنابراینث انواع طاداول سوخت یمننان طاداول خوایناد باودث گاا
طبرعی سا گار با طحرط یست و کارآطدترین آنها است.
دلرل چهارمث ایجاد ظرفرتیاب بنگاهیااب خاردث طشااغل کوچا

و طاوساط

است که بهعنوان نرروب طحرکه رود اقاصادب در طنقهه قلمداد طیووند .در اینجاا
–روسره– بهطور فعاالنه ا تجربۀ ورکاب اپم

خود اسافاده طیکنرم که احامااالً ا

این لحاظ حای برشار ا کشور طا مرشرفت کرده اند (.)Medvedev, 2018
نتیجهگیری
این مژوی
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باه وار

روسره این تفکر نرز در ایدد چندجانبهگرایی روسره تهویات واد کاه طساکو بایاد

ارتباط خود را با نهادیا و سا طانیاب فراطنقههاب و برنالمللی باهویژه در آسارا –
اقرانوسره گسارش دید .بر یمرن اساسث طسکو اقدام به برقرارب ارتباط با برخی ا
طهمترین نهادیاب چندجانبۀ این طنقهه ا جمله انجمن طلل جنوب وارقی آسارا (آ
سه آن) و سا طان یمکارب اقاصادب آسرا و اقرانوسره (اپم ) کرد .یرچند بهرهبردن
ا طزایاب اقاصادب این نهادیا با توجه به ت ررگاذارب آنهاا در اقاصااد طنقهاهاب و
جهانی بهعنوان یکی ا دالیل گرای
استث این مژوی

روسره به این نهادیاب چندجانبه عنوان واده

اسادالل داوت که یمکارب روسره با این سا طانیا را بایاد در

قالب جهان برنی بزرگترب قرار داد و آن یم حاکی ا این است که تعاطل روساره

با نهادیاب چندجانبۀ آسرا – اقرانوساره طاا ر ا چشاماندا ب دیریناه در سراسات
خارجی این کشور است که طیخواید سرسام برنالمللی را ا نظم ت ققبی تحات
سلقۀ ایاالتطاحده باه نظمای چنادققبی تاررار دیاد .باه عباارت دیگارث روساره
طیخواید با اسافاده ا این سا طانیا نظم جدید جهانی را تحهق بفشد کاه در آن
قدرت و تصمرمگررب ا فضاب یورو – آتالنار

به سامت قادرتیااب نوظهاور

غررغربی حرکت کند تا روسره را بهعنوان ققب اصلی در سرسام چندققبی درحال
ظهور با توانایی تسلط بر اوراسرا قرار دید .الباه در این برنث نگاه اصلی روساره باه
نهادیایی است که خود طسکو طرنۀ وکلگررب و تهویت آنها را فرایم کارده و در
آنها نه

ریبرب دارد .بااینحال طسکو ارتباط با نهادیاب چندجانبۀ دیگرث ا جملاه

آ سه آن و اپم

و دیگر سا طانیااب طنقهاهایای را ابازارب باراب تهویات دیادگاه

چندجانبهگرایی و یمننرن براب توسعۀ نهادیاب چندجانبۀ خودث باهعنوان طثاال ا
طریق مذیرش اعضاب جدید ا سا طانیاب دیگر طیداند .و این اطر برشار ناوای ا
تاررر در بنرانیاب فکرب سراست خارجی روسره است کاه ا فضااب دولاتطحور
جنگ سرد بررون آطده و ایمرت برشارب را به نه

سا طانیا در نظام بارنالمللای

قائل طیوود .یرچند که راه یادب را در این حو ه در مر

دارد.
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