گزارش کامل نشست تخصصی:

ایران و اوکراین
بیست و پنج سال روابط دیپلماتیک و چشم انداز همکاری های پیش رو
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در ادامه سلسله نشست های علمی و تخصصی خود ،در نشستی با عنوان «ایران و
اوکراین؛ بیست و پنج سال روابط دیپلماتیک و چشم انداز همکاری های پیش رو» ،میزبان آقای سرگی بوردیلیاک ،سفیر
اوکراین در ایران و آقای اکبر قاسمی ،سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در اوکراین بود .در این نشست تخصصی که روز
دوشنبه  9اسفند  1395به ریاست دکتر بهرام امیراحمدیان و با حضور اعضای شورای علمی ایراس و کارشناسان حوزه
اوراسیا برگزار شد ،ضمن واکاوی تجربه بیست و پنج ساله روابط دوجانبه ،فرصت ها و چالش های پیش روی روابط ایران و
اوکراین ،به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی ،صنعتی و  ...بررسی شد.
***
دکتر امیر احمدیان :روابط تجاری و اقتصادی ایران و اوکراین متناسب با ظرفیت های موجود در روابط دو کشور نیست.
بخش قابل مالحظه ای از ظرفیت بین دو کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته است .در سالی که گذشت یعنی سال شمسی
 ،1395صادرات ایران به اوکراین  18میلیون دالر بود که سهمی کمتر از نیم درصد از صادرات ایران را تشکیل می دهد.
این رقم اندکی است اگر بدانیم صادرات ایران به عراق  5.6میلیارد دالر و به افغانستان  5.2میلیارد دالر است.
در حالی که واردات ایران از اوکراین ،ده برابر صادرات ایران به اوکراین بوده و به رقم  162میلیون دالر رسیده است .این
درحالی است که ما میدانیم که اقتصاد اوکراین میتواند مکمل اقتصاد ایران باشد .اوکراین صنعت پیشرفته ای دارد که می-
تواند به افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی دو کشور کمک کند .در بخش کشاورزی و صنعت و بازرگانی زمینه هایی برای
انجام این کار فراهم است که باید مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس مشاهدات من در سفری که همراه هیاتی از وزارت
خارجه ایران در سال  2005به اوکراین انجام شد ،سطح روابط در گذشته بیشتر از اکنون بود یعنی روابط ایران و اوکراین در
دهه گذشته سیر نزولی داشته است .این در حالی است که همان طور که همه میدانید جمهوری اسالمی ایران شاید جزو
معدود کشورهای دنیا است که دارای سیاست خارجی مستقل است و برقراری روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای
دوست ،مشروط به روابط با دیگر کشورها نیست .چنان که موضع ایران در مقابل مساله درگیری بین اوکراین و روسیه
نشان داد .ایران اعالم کرد مساله شبه جزیره کریمه ،مساله داخلی دو کشور است و ما در این مورد اعالم موضع نمیکنیم .از
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طرف روسیه از ایران خواسته شده بود که در مجلس شورای اسالمی ایران الحاق کریمه به روسیه به رسمیت شناخته شود،
اما این اتفاق رخ نداد.
در هر صورت موضوع ارتقای روابط ایران و اوکراین موضوع بسیار مهمی هست که از آقای سرگی بوردیلیاک سفیر محترم
اوکراین درخواست می کنیم در اینباره سخنان خود را ارائه کنند و بفرمایند از نظر آنها موانع توسعه روابط اقتصادی ایران با
اوکراین چه می باشد ،درحالی که فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای همکاری بین دو کشور موجود است.
***
آقای سرگی بوردیلیاک :به نام خدا؛ تشکر میکنم از دعوت شما به این مرکز و امیدوارم این مالقات ،آخرین مالقات نباشد.
من همین دیروز با رییس مرکز تحقیقات بین الملی وزارت امور خارجه ،دکتر امینیان مالقات داشتم و ما به این نتیجه
رسیدیم که روابط ایران و اوکراین در باالترین سطح از وضعیت موجودقرار دارد و سیاستمداران هر دو کشور ،درک درستی از
یکدیگر دارند .اما در همین زمان یکی از مشکالت ما کمبود تماس ها در سطح کارشناسانی است که اتفاقا زمینه ساز
سیاستگذاری هستند .در سطح کالن و استراتژیک ،ما مشکلی نداریم .به عنوان مثال در مالقات رییس جمهور ایران جناب
آقای دکتر روحانی و وزیر امور خارجه اوکراین آقای کلیمکین ،رییس جمهور شما چهار نکته اصلی درباره فرمول روابط دو
جانبه مطرح کردند.
نکته اول این بود که کشور اوکراین کشور دوست با ایران در اروپا است .نکته دوم اینکه هیچ کشور سومی تاثیری در روابط
دوجانبه بین دو کشور نخواهد گذاشت که شما این نکته را تایید کردید .سوم اینکه گفتگو بین ایران و اوکراین در کلیه
حوزه ها باز است .چهارم اینکه ایران آماده انجام گفتگوی سیاسی با اوکراین در کلیه سطوح از پایین ترین تا باالترین می
باشد.
فرمول روابط استراتژیک این است که اوکراین میتواند ضامن امنیت حوزههای صنعتی ایران باشد و ایران نیز می تواند
ضامن امنیت انرژی اوکراین باشد .هرچند در حال حاضر  95درصد صادرات اوکراین به ایران ،محصوالت کشاورزی است.
درباره آنچه مربوط به امنیت انرژی اوکراین می شود،باید گفت که سال گذشته وزرای انرژی دو کشور دو دیدار داشتند و
امسال چندروزپیش یک کارگروه مشترک انرژی در تهران برگزار شد .در حال حاضر اوکراین یکی از بزرگترین کشورها از
نظر ترانزیت انرژی به اروپا میباشد و دو خط لوله از خاک اوکراین عبور می کند و در مقایسه با چند سال پیش وضعیت
کامال تغییر کرده است .پنج سال پیش این حوزه کامال در زیر کنترل شرکتهای روسیه بود .اما اکنون اوکراین می تواند هم
مصرف کننده و هم حامل انرژی های ایران به کشورهای اروپا مثل اتریش ،ایتالیا و غیره باشد .آگاه هستیم که وضعیت
موجود کامال مطابق دیدگاه ریاست جمهوری ایران ،یعنی دکتر روحانی میباشد.

گزارش نشست «ایران و اوکراین؛ بیست و پنج سال روابط دیپلماتیک و چشم انداز همکاری های پیش رو»

2

پتانسیل ما برای روابط دو جانبه خیلی وسیع تر است .مثال اوکراین یکی از شش کشور دنیا است که قابلیت تولید دستگاه
های هوا فضا را دارد و اوکراین یکی از ده کشور دنیا است که سیکل کامل تولید هواپیما دارد و من اینجا با خوشحالی به
شما خبر میدهم که در حال حاضر مذاکرات برای انتقال فناوری تولید هواپیما به ایران در اصفهان انجام می شود .زمانی که
استوارنامه خود را به رییس جمهور شما تحویل میدادم ،گفتم که آرزو دارم هواپیماهای ساخته شده در ایران را ببینم .اوکراین
همچنین یکی از  20کشور دنیا است که کشتی تولید می کند .مثال بزرگترین ناو هواپیمابر چین ،در اوکراین ساخته شده
است .اگر ملیت پرسنلهای شرکتهای بزرگی مانند گوگل و شرکتهای پیشرفته دیگر دنیا در زمینه آی تی را بررسی کنید،
می بینید که بیشترین سهم بین کارمندان و برنامه ریزان آنها را هم اوکراینی ها در کنار هندیها تشکیل می دهند.
ما تصمیم بزرگی هم داریم برای پیشرفت در روابط فنی و نظامی ،جنگ اوکراین با روسیه ،ما را در این زمینه ترغیب کرده
است .همه می دانند که بزرگترین قرارداد فروش تانک در دنیا ،بین اوکراین و پاکستان به امضا رسیده است .اگر به صنایع
کشاورزی برمی گردیم که یک سوم خاک سیاه در دنیا متعلق به اوکرین است .درحال حاضر اوکراین در میان  5صادرکننده
بزرگ گندم دنیا قرار دارد .هر یک دوم بطری روغن آفتاب گردان دنیا ،ساخت اوکراین است .همه این موارد نشان می دهند
که چه پتانسیل بزرگی در روابط دو کشور وجود دارد اما از آن حداقل استفاده می شود .حداکثر استفاده از این پتانسیل
حدود 10الی  15درصد است.
در سال  2004و  2005تبادل کاال ایران و اوکراین بسیار بیشتر بود ،ولی بعدها به دالیلی وضعیت عوض شد .فکر می کنم
یک رومانتیسم سیاسی هم در کشور شما و هم در کشور ما نقش خود را ایفا کرده است .شاید دلیل آن کمبود اطالعات و
متدولوژی افرادی است که به سیاست گذاران ما مشاوره می دهند .حتی در زمان اوج تحریم ها در سال های  2007و 2008
نیز ایران و اوکراین قراردادهایی با هم منعقد کردندکه در حال حاضر هم اجرا میشود .به هر حال ما  10سال رکود در روابط
داشتیم .اما با ل غو تحریم ها که دلیل اصلی آن هم برجام ،یکی از بزرگترین دستاورد دیپلماسی ایران و به خصوص وزیر امور
خارجه ایران دکتر ظریف میباشد ،این وضعیت تغییر کرده است .در سال گذشته برای اولین بار در  12سال گذشته ،کمیسیون
مشترک تجاری و اقتصادی بین دولتی برگزار و یک سند بسیار مهم امضا شد که می توان از آن به عنوان نقشه راه در
روابط دو جانبه نام برد .در این سال اولین سفر وزیر امور خارجه اوکراین به ایران پس از  15سال تاخیر انجام شده و اولین
رایزنیهای سیاسی بعد  10سال و اولین رایزنی های کنسولی نیز پس از  10سال برگزار شد .اولین رایزنی های بانکهای
مرکزی در سطح ریاست برگزار شد و چند سفر در سطح وزرای انرژی ،کشاورزی و حتی وزارت دفاع انجام شد .برای سال
جدید ،برنامهها حتی فشرده تر از این است .همانطور که گفتم تاکنون دو کمیسیون برگزار شده؛ کارگروه حمل و نقل و
کارگروه انرژی .زمانی که گروه انرژی ایران به اکراین سفر کرد ،همه چیز صادقانه به آنها نشان داده شد .در ماه مارس من
باز به کییف سفر میکنم و پس از حدود دو هفته کمسیون مشترک دو کشور در اوکراین برگزار می شود .در ماه می نیز
باردیگر رایزنی های سیاسی برگزار شده و ما هم بسیار در انتظار دکتر ظریف هستیم .اوکراین آمادگی پذیرایی از دکتر
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الریجانی را نیز دارد .گروه های دوستی در هر دو مجلس تشکیل شده است و من با آنها دیدار داشتم که افرادی بسیار
محترم هستند .در حال حاضر هم امکان سفر رییس جمهور اوکراین به ایران بررسی میشود که اگر این اتفاق صورت بیافتد،
این اولین سفر ریاست جمهوری اوکراین به ایران از سال  1992میالدی خواهد بود.
یک خبر امیدوارکننده این است که تبادل کاال در سال  2016میالدی 32 ،درصد افزایش یافته است و بنا بر آمار تجاری
اوکراین این حجم تبادل کاال به  745میلیون دالر رسیده است .این افزایش در حالی صورت گرفت که حدود  45درصد
تبادل کاال ،از طریق کشورهای سوم صورت میگیرد؛ مثال از طریق چین ،امارات یا ترکیه و ...پیش بینی می شود تبادل
کاالی دو کشور به یک میلیارد افزایش یابد .پس به طور کلی دالیل زیادی برای دید مثبت به روابط دوجانبه وجود دارد.
خیلی ممنونم از توجه و صبر شما.
***
آقای اکبر قاسمی :همانطور که آقای سرگی بوردیلیاک اشاره نمودند ،ظرفیت های بالقوه در ارتباط با مناسبات اوکراین و
ایران بسیار فراوان است .به نظر من بهترین تعبیری که با استفاده از تئوری های بین المللی و دانش ژئوپلیتیک میتوان
داشت این است که اوکراین و ایران در دو منطقه ریملند و هارتلند قرار دارند .شما میدانید که در تئوریهای مکیندر و
اسپایکمن ،دو تئوریسین بزرگ ،دو نقطه مهم به عنوان نقاط ژئوپولوتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک تعریف شده اند،
یکی ریملند که خلیج فارس و کناره های آن است و یکی هارتلند که اوکراین است.
آمارهایی که از روابط دو کشور در  25سال گذشته که اکنون این مناسبت گرامی داشته می شود ،نشان میدهد که بین
ایران و اوکراین بیش از  120سنددرطی  5دوره ریاست جمهوری امضاشده است .بیش از  15سندآن جنبه معاهده
وموافقتنامه دارند .درتمامی این اسناد پایه های مناسبات بین دو کشور بر اساس معاهده اصول محبت و دوستی که بین
مرحوم آیت اهلل رفسنجانی و آقای کراوچوک اولین رئیس جمهور اوکراین درسال  )1992( 1371بنا گذاشته شده است .بیش
از  15عرصه مهم مناسبات تهران و کییف شکل گرفته است ،یعنی درهمه عرصه ها ساختارها و بردارهای حقوقی و
تشکیالتی وجود دارد .به لحاظ فرهنگی و روحی و انسانی ،بین دو کشور چه در سطح مردمی ،چه در سطح نخبگان و
فرهیختگان نسبت به یکدیگر هیچگونه شائبه ونقطه تاریک و منفی وجود ندارد.
ما در شرایط فعلی برای اینکه به طور دقیق تر و واقعبینانه تری روابط ایران و اوکراین را بررسی کنیم ،بایست ببینیم چگونه
میتوانیم این میزان از اسناد و ساختارها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل که رها شده است و وجود دارند را وارد یک مرحله
جدیدی ازمناسبات عینی کنیم .برای این هدف باید بدون اغراق گویی و فقط با واقع بینی حرکت کنیم و نقاط آسیب پذیر
بین دو کشور را شناسایی کنیم.
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دستورالعملی که جناب آقای دکترروحانی رئیس جمهور ایران در مالقات وزیرخارجه اوکراین اخیرا تصریح داشته اند که زمینه
گسترش و توسعه مناسبات ایران با اوکراین بدون تاثیرپذیری ازهرعامل دیگری ،به ویژه دربخش اقتصادی به صورت 100
درصدی فراهم است ،مهم می باشد.
به نظرم هنوز ما نقاط آسیب پذیری داریم که برای رفع آنها باید برنامه ریزی کنیم .یکی از آفتها این است که مقامات ما و
مقامات اوکراین هر بار که همدیگر را میبینند فقط پروتکل امضا میکنند ،البته این برای تشریفات خوب است .ولی برای
اینکه آثار عملی داشته باشد مهمتر است که بتوان مناسبات را ارتقا داد واقعا میبایست تدابیری اتخاذ شود .در مقطعی که
بنده  3سال و نیم در اوکراین بودم  35سند امضا شدکه تقریبا میشود گفت  90درصدش تشریفات بود.
بنابراین باید پرسید اگر به لحاظ اسناد و ساختار حقوقی ،هیچ مشکلی وجود ندارد و بستر فراهم است ،پس مشکل کجاست؟
نکته اصلی این است که باید آفتهای واقعی را شناسایی کنیم و آن این است که باید ساختارهای مدیریتی الزم و امکاناتی
که جنبه های تکنیکی الزم دارد را فراهم کرد .به عنوان مثال ،در مبادالت کشاورزی مشکلی که وجود دارد به طرحی باز
می گردد که در اوکراین اجرا میشود با نام پروژه های فراسرزمینی .یکسری از استانهای ایران اعالم آمادگی کرده اند که
در خرسون در جنوب اوکراین هکتارهای گستردهای اجاره کنند و به عنوان کشتهای موردنظر ،مورد بهره وری قرار دهند.
اما بالتکلیف و مبهم بودن سیستم مالکیت به لحاظ مکانیزمهای قانونی در اوکراین مانع میشود .دوم این که تضمین های
در بخش سرمایه گذاری باید تبادل شود .سرمایه گذاران خصوصی درحوزه وزارت کشاورزی ما امکانات را خوب ارزیابی می
کنند و معتقدند پروتکلهای شکلی آن هم امضا شده اند ولی در اجرا مورد استفاده قرار نگرفته اند .مصادیق بسیاری در این
زمینه وجود دارد .به عنوان مثال پروژه های است که پروتکل کلی آن امضاشده و دوطرف باید یک شرکت مشترک تشکیل
دهند که شرکت ایرانی آمادگی خود را اعالم کرده ،اما در نهایت بامشکل سازوکارهای سرمایه گذاری در داخل اوکراین
روبرو شده است ،زیرا با وجود توافق ،به لحاظ قانونگذاری در داخل اوکراین خالء وجود دارد و هنوز اقدامی انجام نشده است.
آسیب پذیری بعدی که وجود داردمشکل فضای رقابتی است که بعد از برجام در روابط با ایران با کشورهای دیگر بوجود آمد.
یعنی اوکراین در رابطه با بازارهای ایران رقبای اروپای پیداکرده است .بهعنوان مثال دربحث هواپیماسازی؛ از اولین
تفاهمنامه بین دو کشور در زمینه هواپیماسازی حدود  16سال میگذرد ،سال  1379آقای یوشچنکو با سفر به اصفهان ،در
آنجا کلنگاش را زدند .تعدادی آنتونوف  140در اصفهان تولیدشده و آنتونوف و کارخانه عمدتا تجهیزات کارخانجات
خارکوف بوده که وارد ایران کرده است 19 ،فروند تولید مشترک شده است .اما اکنون حداقل  11شرکت هواپیمایی معتبر
در جهان آمادگی سرمایه گذاری درایران درهمین زمینه ،را دارند .آنها آمادگی دارند با شرایط سهلتر با امکانات و کیفیت
بیشتر با شما رقابت کنند .اگر چه ارزش کار شما برای ایران باالست .به لحاظ اینکه کشور شما در شرایط سخت ایران را
تنها نگذاشت و از ما حمایت کرد .اما اکنون شرایط رقابت و تکنیکی آمده و طرفی در آن موفق خواهد بود که کیفیت بهتری
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را ارائه میکند .باید یادآوری کرد سقوط  4فروند هواپیمای آنتونوف  140در ایران ،ذهنیت منفی در افکار عمومی ایران ایجاد
کرده است و برای حل این معضل باید مکانیزم و راه حل سنجیدهای پیداکرد .مشکل این هواپیماها فقدان سیستم تعمیر و
نگهداری پویا بوده و هست .اوکراین درشرایط بحرانی که این پرنده ها نیاز به خدمات نگهداری شایسته داشت ،سرویس
کافی ارائه نکرد.
عالوه بر این موارد ،در انتهای بحث باید به دو نکته دیگر اشاره کنم که در فرایند مناسبات ایران و اوکراین تاثیرگذار هستند؛
مولفه هایی چون بحران تحریم های روسیه ،بحران شرق اکراین و کریمه که این بحرانها االن بحران اول عرصه بینالملل
وجهان است .یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم این موارد نیز در مناسبات ما تاثیرات خود را خواهد گذاشت .عامل آخر ،بحث
مکانیزم های کند و عقب افتادهای است که بر مراودات انسانی بین دو کشور تاثیر دارد .برای هر تاجر ایرانی که بخواهد به
اوکراین سفر کند شرایط پیچیده تر از سفر به سایر کشورهای اروپایی است .اگر نگوییم آسانتر نیست تقریبا سختتر است.
دیدار وزرای خارجه دو کشور ،گام مهمی برای فراهم کردن سریعتر تسهیالت الزم برای تجار و بازرگانان فراهم ساخت.
برای گردشگری بین دو کشور امکانات خوبی فراهم است تا فرهیختگان هر دو کشور بتوانند راحتتر رفت و آمد کنند و با
یکدیگر آشنایی پیدا کنند .خوشبختانه جناب آقای سفیر چون خودشان هم سابقه کار کنسولی داشتند عنایت ویژهای در این
امر دارند و ما امیدواریم که این موارد که من صرفا به عنوان مصادیق اشاره کردم ،سریع تر حل شوند.
***
پرسشها و پاسخها:

خبرگزاری ایلنا :چرا توافقنامه مینسک هنوز اجرایی نشده و نظر آقای سفیر درباره صحبتهای خانم مرکل در زمینه تحریم
علیه روسیه چیست؟ چرا این تحریم ها اجرایی نمی شود؟
آقای سرگی بوردیلیاک :چرا اجرا نمی شود؟ شما حتما از تصمیم آخر روسیه در رابطه با بهرسمیت شناختن مدارک و
گذرنامههای شهروندان مناطق شرق اوکراین مطلع هستید .زمانی که یک کشور مدارک یک مناطق خاص را به رسمیت
میشناسد ،یعنی آنها را به عنوان یک عامل حقوق بین الملی میشناسد و از نظر حقوقی این به معنی خارج شدن از بعضی
توافقات می باشد ،به خاطر اینکه همان توافق مینسک این مناطق را به عنوان عامل حقوق بین المللی شناسایی نمی کند.
در بخش هایی از استان های دونسک و لوهانسک ،دو جبهه نظامی وجود دارد .یک جبهه نظامی 19هزار نفر هستند و یک
جبهه دیگر در لوهانسک است که تقریبا  14.5هزار نفر حضور دارد .کل افسران این جبههها را افسران فدراسیون روسیه
تشکیل می دهند .در اواخر سال قبل ،رییس جمهور روسیه یک حکم امضا کرد که به موجب آن نشان ژنرال به افسرانی
اعطا میشود که در این مناطق خدمت میکنند .این به معنی آن است که با وجود اینکه روسیه اعالم میکند که این
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نظامیان برای مرخصی به این مناطق رفته اند ،در اصل روسیه عمال خدمت آن سربازان را بهرسمیت می شناسد و آنها را
سربازان حرفهای می داند که در خدمت ارتش روسیه هستند .مطابق اطالعاتی که من دارم ،اطالعات حدود دو سه ماه
پیش ،حدود  980الی  1000نفر فرمانده از طرف روسیه به این مناطق اعزام شده اند .انتخابات در چنین مناطق صوری و از
قبل هم مشخص شده است .به همین خاطر اوکراین از سازمان امنیت و همکاری اروپایی خواسته است که نمایندگان خود
را به این مناطق اعزام کند .اما این همان سازمانی است که روسیه در آن نفوذ زیادی دارد .با وجود اینکه نمایندگان آن
بیشترشان نظامیان هستند ،خانواده و زن و بچه دارند بیشتر می ترسند به جاهای خطرناک سر بزنند .یعنی در حال حاضر
هیچ کنترل موثری بر این مناطق وجود ندارد .پس ما هم پیشنهاد میکنیم اول مرز را ببندیم و بعدا کلیه نمایندگان خارجی
برای نظارت بر انتخابات بیایند و انتخابات انجام شود و افراد انتخاب شده وارد پارلمان اوکراین شوند .اما مواضع روسیه اجازه
اجرای این توافقات را نمی دهد.
دکتر محمود شوری :می دانیم بعد از اتفاقاتی که در سال  2014افتاد ،نه تنها سیاست خارجی اوکراین بلکه اقتصاد و امنیت
اوکراین تحت تاثیر نوع روابط روسیه و اوکراین قرار گرفت .حتی می توانیم بگوییم روابط ایران و اوکراین هم چه بخواهیم
چه نخواهیم تا حدودی تحت تاثیر موضوع روسیه و اوکراین قرار گرفت .حتما سیاستمداران ایرانی هم برخی مالحظات
مربوط به روسیه را در نوع روابطشان با اوکراین لحاظ میکنند .سوالی که از جناب سفیر وجود دارد ،این است که آیا هیچ
چشم اندازی برای تغییر در روابط روسیه و اوکراین متصور هستند ،به هرحال بعید است تحریم ها هم روسیه را مجبور به
خروج از کریمه کند ،آیا هیچ راه حل دیگری مانند اینکه دولت مرکزی اوکراین حاکمیت روسیه بر کریمه را بپذیرد و در قبال
آن برای امنیت شرق اوکراین تضمین بگیرد ،وجود ندارد؟ آیا چنین امکانی برای مصالحه بین روسیه و اوکراین در آینده قابل
تصور است؟
آقای سرگی بوردیلیاک :این فقط نظر من نیست اما حدس میزنم که این مناقشه بهزودی تمام نمیشود ،چنین مناقشههایی
معموال زود تمام نمی شوند .من وقت زیادی برای تحلیل ندارم ولی تاریخ مثالهای مختلفی دارد ،مثال کرواسی سالهای
 1990را در نظر بگیرید ،زمانی که صربستان بخشی از مناطق کرواسی را اشغال کرده بود و کسی فکر نمی کرد که مساله
بهزودی حل شود ولی وضعیت بین المللی عوض شده و بعد از  6یا  7سال کرواسی توانست این مناطق را آزاد کند؛ و حتی
مثال های دیگری هم هست.
دکتر حسین زرینی :میخواهم به جای پرسش ،نکتهای تکمیلی بیان کنم و آن اینکه 25 ،سال روابط ایران و اوکراین را
که موردنظر است ،اگر کریمه را همچنان جزو اوکراین قلمداد کنیم ،می توانیم تا  500سال نیز افزایش دهیم؛ چون روابط
تاریخی ما و اوکراین-کریمه به اواسط قرن شانزدهم میالدی می رسد .من مقالهای در این زمینه نوشته ام و منتشر هم
شده است .در طول تاریخ بهخصوص در دوره صفویه ،کریمه و آن منطقه قفقاز شمالی یک مرز ارتباطی بین ایران و عثمانی
بود اما بیشتر برای معارضان حکومت صفویه مورد استفاده قرار میگرفت ،از طرف دیگر خانات کریمه ،گاه همراه عثمانی و
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گاه علیه عثمانی وارد عمل شدهاند .شاه عباس تالشهایی میکند که خان کریمه را بهعنوان یکی از متحدان خودش ،علیه
عثمانی به کار بگیرد و این روابط تا دوره نادرشاه و بعد هم ادامه دارد.
مجله دیپلماسی انرژی :چون آقای سفیر در رابطه با بحث نقش اوکراین در ترانزیت انرژی صحبت کردند ،سوال من هم در
همین حوزه است .با توجه به اینکه قرارداد ترانزیت گاز روسیه از مسیر اوکراین  2سال دیگر به پایان میرسد و به نظر می-
آید که روسیه با احداث خط لولههای جدید ،دیگر به دنبال صادرات گاز از مسیر اوکراین نیست؛ اوکراین چه طرحهایی برای
مقابله با این برنامه ها یا حفظ کردن نقش خودش به عنوان اصلی ترین مسیر ترانزیت گاز به سمت اروپا دارد؟ مثال آیا آن
برنامه شکایت تعارض با قوانین ضدانحصار اتحادیه اروپا ،همچنان در دستور کار اوکراین هست یا برنامه های دیگری از
سمت کییف پیگیری می شود؟
آقای سرگی بوردیلیاک :در حال حاضر در بین کارشناسان و صاحبنظران اوکراین یک تبادل نظر صورت گرفته است که
چگونه به این چالش پاسخ دهند ولی موضوع هم فقط به مواضع روسیه ارتباط ندارد ،شما هم شاید خبر داشته باشید که در
حال حاضر در اروپا پیشنهاد (عرضه) گاز بیش از حد احتیاج آنها است .هم گاز نروژ هم قطر هم امریکا وجود دارد ،فقط
مساله پول مطرح است .هم قطر ترمینال انرژی میسازد و هم در کرواسی سه ترمینال انرژی اجرا می شود ولی همانطور که
می دانید مساله فقط این نیست .این طرف فنی قضیه را هم در نظر بگیرید که مساله فقط وجود خط لوله نیست .در هر حال
این سیستم انتقال گاز از طریق لولههای گازی هم درحال فرسوده شدن است .بههرحال اوکراین با درنظرداشتن کل این
شرایط یک مزیت بزرگ دارد و آن ،یک سیستم بی نظیر ذخیره سازی گاز است و این موضوعی هست که ما می توانیم
خیلی با موفقیت با ایران همکاری کنیم .مثال لوله باشد و زیر دریا هم باشد ،مساله ذخیرهسازی هم از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،مثال روزی که هوا گرمتر است ما میتوانیم کمتر مصرف کنیم و بقیه باید در جایی ذخیره شود ،ولی با این
حال مزیت اصلی اوکراین از بین نمی رود.
دکتر امیراحمدیان :گزارشها درباره چرنوبیل نشان میدهد هنوز آن ویرانیها و آن آلودگیها وجود دارد ،با توجه به این که
روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی شناخته می شود ،آیا روسیه در مورد رفع این آلودگیها و ویرانیها تعهدات خود را
انجام داده یا خیر؟
آقای سرگی بوردیلیاک :من با این موضوع آشنا هستم ،به خاطر اینکه همسر من متولد چرنوبیل بوده و از آنجا مهاجرت
کرده است و کلیه بچههای ما کتابچهای در اینباره دارند .بههمین خاطر من 50درصد یارانه خدمات شهری دارم .بله به
راستی چرنوبیل یک موضوع بسیار جدی است .مشکلی اساسی است .ولی در آنجا هم نقطههای خاصی وجود دارد .شهر
چرنوبیل کنار رودخانه پریپیات قرار دارد که یکی از قشنگترین شهرهای مناظر اروپا را داراست .آنجا از خود شهر نسبتا
تمیزتر است .ولی در محل نیروگاه سطح آلودگی بسیار باالست .درحال حاضر در چرنوبیل مرکزی فعال است که متخصصین
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از کشورهای مختلف در آنجا فعالعیت هستند ،به نظر من بسیار خوب میشد اگر متخصصین ایرانی هم در آنجا حضور پیدا
کنند که این برای ایران هم مفید خواهد بود .پیشنهاد من این است که یک مرکز مشترک در چرنوبیل تاسیس کنیم ،این
می تواند یک گام در راستای همکاری باشد ،ولی موضوع امروز میزگرد ما نیست.
آقای خاقانی :با توجه به عنوان بحث ما که بررسی  25سال روابط ایران و اوکراین بود ،میخواهم اشاره کنم که در طی این
 25سال از دوره آقای کراپچوک تا آقای پورشنکو هیچوقت روابط ما به این خوبی که در دوره آقای پورشنکو هست نبوده
است .حتی در دوره آقای کوچما که ما بهترین روابط را داشتیم باز هم روابط تا این حد وجود نداشت .اینکه روابط ایران و
اوکراین چنین توسعه پیدا کند ،در حالی که مقامات اوکراین که در واقع یک گروه اصالح طلب در اوکراین هستند ،بسیار
جالب است .اما عالوه بر مواردی که جناب قاسمی به عنوان مشکالت روابط اشاره کردند ،یک مانع عمده دیگری هم در
روابط ما با اوکراین در حال حاضر وجود دارد .اینکه علیرغم به فرجام رسیدن برجام ،هنوز عدم همکاریهای بانکی بین
ایران و اوکراین یکی از موانع اصلی روابط و توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور است.
آقای سرگی بوردیلیاک :دو مشکل اصلی وجود دارد .که یکی روادید است که مانع توسعه روابط است و باید اصالح شود و
اشاره کردم که برای آزادسازی رژیم روادید جلسه کنسولی برگزار شده است .مساله دوم ،مساله روابط بانکی است ،که هنوز
برقرار نشده است .تا زمانی که ما روابط مستقیم بانکی برقرار نکنیم ،نمی توانیم از تبادل و تجارت  3میلیارد دالری صحبت
کنیم .من میخواهم یک موضوع برای همکاری دوجانبه پیشنهاد کنم ،هفته پیش وزرای امور خارجه ما در مونیخ دیدارکردند
و توافق کردند که روی نقشه راه روابط دوجانبه کار کنند .یعنی نقشه فقط اسم است .این سند حدودا  3بخش اصلی دارد.
من یک فرمول برای مقدمه چنین سندی دارم ،مثال روابط ما باید چنین باشد که اتفاقات در سایر کشورها در روابط ما تاثیر
نگذارد .قسمت دوم که استراتژی رسیدن به چنین هدفهایی چیست .و در بخش سوم این سند ،باید تکالیف طرفین رابطه
مشخص شود .من پیشنهاد دارم که باهم روی این سند کار کنیم.
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